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Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία την 18η Σεπτεμβρίου
2018 και έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.varvaressos.gr.
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1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 3556/2007)
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία :
1. Ιζαμπέλλα Βαρβαρέσου του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Νικόλαος Βελής του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Παντελής Παλαντζίδης του Θωμά, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία (εφεξής καλούμενης για λόγους
συντομίας ως Εταιρεία ή ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.) δηλώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε :
α) Η συνημμένη Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. που
αφορά την εξαμηνιαία περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως την 30η Ιουνίου 2018, η οποία
καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, απεικονίζει
κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα
της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007.
β) Η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις
επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριοτέρων κινδύνων και
αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.
Νάουσα 18.09.2018

Ι. Βαρβαρέσου

Ν. Βελής

Π. Παλαντζίδης

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Μέλος Δ.Σ.
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2. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. για την περίοδο
από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 30 Ιουνίου 2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και τις επ΄ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και του Καταστατικού της Εταιρείας, σας παρουσιάζουμε με την
παρούσα εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρονική περίοδο του πρώτου εξαμήνου
της τρέχουσας χρήσης 2018 (01.01.2018 – 30.06.2018) μια συνοπτική γενική επισκόπηση της
οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και τα αποτελέσματα της.
Αναφέρονται σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα και την επίδρασή των στις οικονομικές καταστάσεις
της Εταιρείας.
Επίσης περιλαμβάνονται πληροφορίες των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η Εταιρεία
ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018.
2.1. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν το 1ο εξάμηνο 2018

Οι οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα, η καθυστέρηση της γ΄ αξιολόγησης, η πολιτική αβεβαιότητα στην
ευρύτερη περιοχή π.χ. Τουρκία, Μέση Ανατολή, το μεταναστευτικό και τα τρομοκρατικά χτυπήματα που
συμβαίνουν σε ολόκληρο τον κόσμο και οι εμπορικές εντάσεις που προκύπτουν με την επιβολή δασμών
από τις ΗΠΑ επηρεάζουν τη λειτουργία της εταιρείας. Την αυξημένη πολιτικοοικονομική αβεβαιότητα που
επικρατεί προσπαθεί να αντιμετωπίσει η εταιρεία καταβάλλοντας ιδιαίτερη μεγάλη προσπάθεια.
Πυρκαγιά
Στις 06.01.2018 στις 03:00π.μ. εκδηλώθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου 3 της
εταιρείας. Με την έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάουσας και των εργαζόμενων της
εταιρείας, το φαινόμενο περιορίστηκε στον χώρο της διαχείρισης παραπροϊόντων. Το μεγαλύτερο μέρος
της ζημίας αφορά μηχανολογικό και κτιριακό εξοπλισμό ενώ ασήμαντες είναι οι απώλειες σε αποθέματα.
Οι επιπτώσεις είναι η καθυστέρηση στις παραδόσεις προϊόντων και η απώλεια παραγωγής 380 τόνων
νημάτων. Αντίκτυπο έχει στα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου όπου ο κύκλος εργασιών είναι
μειωμένος κατά 8% περίπου. Η αποκατάσταση της ζημιάς είναι σε εξέλιξη και υπολογίζεται να
ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο 2018.
Οι εγκαταστάσεις όλες καθώς και τα υλικά είναι ασφαλισμένα και έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες
για την αποκατάσταση και την εξασφάλιση της αποζημίωσης.
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Σχέδιο αναδιάρθρωσης
Στις 19.03.2018 η εταιρεία έλαβε την τελική έκθεση ελέγχου Κ.Ο.Ε. του Υπουργείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που καταλήγει στην επιτυχή υλοποίηση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης
(όπως αυτό εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού Ε.Ε. και σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής
του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας). Αναμένεται η έκδοση της υπουργικής
απόφασης.
Σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
Μετά την υπογραφή σύμβασης με την ΔΕΗ τον Απρίλιο 2017, ακολούθησε τροποποίηση αυτής στις
05.04.2018 για την πληρωμή της οφειλής που προέκυψε το 2017 αλλά και λόγω του γεγονότος της
πυρκαγιάς στις 06.01.2018. Η εταιρεία αποπλήρωσε τις οφειλές της σύμφωνα με το πρόγραμμα των
δόσεων.
Ενέργειες για εύρεση στρατηγικού επενδυτή
Η εταιρεία κάνει προσπάθειες και επαφές για την εύρεση επενδυτή για χρηματοδότηση του επενδυτικού
της σχεδίου. Βρίσκεται σε συζητήσεις με επενδυτικά funds του εξωτερικού για πιθανή χρηματοδότηση του
Επενδυτικού σχεδίου.
Έγκριση Υπαγωγής Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 4399/2016
Εγκρίθηκε το αίτημα της εταιρείας για την υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική
Επιχειρηματικότητα» του Νόμου 4399/2016 που αφορά επενδύσεις παραγωγικού εξοπλισμού αξίας 4,7
εκ. Ευρώ για θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας της μονάδας στη Στενήμαχο
Νάουσας.
Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 29.06.2018
Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση 2017, την
Παρασκευή 29.06.2018, στην έδρα της εταιρείας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης. Παρέστησαν 2 Μέτοχοι που
εκπροσωπούσαν ποσοστό 81,57% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 13.364.241 μετοχών
επί συνόλου 16.383.428 μετοχών.
Ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017
(01.01.2017 – 31.12.2017) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του
Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή
Εγκρίθηκαν με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων). Αποφασίστηκε η μη διανομή
μερίσματος για την χρήση του 2017, διότι δεν υπάρχουν διανεμητέα κέρδη εκμετάλλευσης.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε
ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017.
Εγκρίθηκαν με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων)
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3. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής
Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την
τρέχουσα χρήση.
Εγκρίθηκαν με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων)
4. Έγκριση εξόδων κινήσεως κλπ. αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εγκρίθηκαν με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων)
5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σώμα
Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την εταιρική χρήση 2018 και καθορισμός αμοιβής τους.
Εξελέγη με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων) ως τακτικός ελεγκτής της εταιρείας για
τη χρήση 2018 ο κ. Αθανάσιος Στ. Διαμαντής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13091) και ως αναπληρωματικός
ελεγκτής ο κ. Δημήτριος Χρ. Κουσινόβαλης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13591) από την ελεγκτική εταιρεία
«Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.».
6. Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού) και επικύρωση της
ανάθεσης του φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2018 και καθορισμός αμοιβής του.
Εξελέγη με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων) ως Τακτικός Ελεγκτής για το
φορολογικό έλεγχο της εταιρείας για τη χρήση 2017 ο κ. Αθανάσιος Στ. Διαμαντής (Α.Μ. ΣΟΕΛ
13091) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Δημήτριος Χρ. Κουσινόβαλης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13591)
από την ελεγκτική εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.»
7. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
Εγκρίθηκαν με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων)
8. Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κ.Ν. 4449/2017.
Εκλέχθηκε με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων) τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή,
απαρτιζόμενη από τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. κα Ουρανία Παναγιωταλίδη, κα Νιόβη
Αμανατίδου και κ. Παντελή Παλαντζίδη, η οποία (Επιτροπή) θα ασκεί τις προβλεπόμενες από το
άρθρο 44 του Κ.Ν. 4449/2017 αρμοδιότητες.
9. Παροχή άδειας κατ΄ άρθρο 23 κ.ν.2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές
της εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση άλλων εταιρειών με συναφές αντικείμενο
Εγκρίθηκε με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων) η παροχή άδειας στις κ.κ. Ιζαμπέλλα
Βαρβαρέσου και Σεσίλ Βαρβαρέσου να μετέχουν στη διοίκηση άλλων εταιρειών με συναφές
αντικείμενο.
10. Έγκριση και ολοκλήρωση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων.
Εγκρίθηκε με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων), η ολοκλήρωση της διάθεσης των
αντληθέντων κεφαλαίων της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την απόφαση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14ης Φεβρουαρίου 2013.
11. Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016.
Ανακοινώθηκε η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 και
εγκρίθηκε με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων) ο τρόπος χρηματοδότησης του
επενδυτικού σχεδίου.
12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Δεν αναφέρθηκαν περαιτέρω θέματα.
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2.2 Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες για το 1ο εξάμηνο 2018

Συναλλαγματικοί Κίνδυνοι
Δεν υπάρχουν σημαντικοί συναλλαγματικοί κίνδυνοι, καθότι ο κύριος όγκος των πωλήσεων και των
αγορών της Εταιρείας πραγματοποιείται σε Ευρώ. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας σε ξένο νόμισμα
(Αμερικάνικο Δολάριο, Ελβετικό Φράγκο) η Εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και με σύγχρονα
χρηματοοικονομικά μέσα φροντίζει να ελαχιστοποιεί τον συναλλαγματικό κίνδυνο που σε κάθε
περίπτωση είναι περιορισμένος και δεν θα έχει επιπτώσεις στις θέσεις της Εταιρείας.
Πιστωτικοί Κίνδυνοι
Τα προβλήματα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης των προηγουμένων ετών, η δημοσιονομική κρίση
στην Ε.Ε. και η ελληνική αβεβαιότητα μεταφερθήκαν στις επιχειρήσεις με μείωση πιστώσεων έως και
ανυπαρξία πιστοληπτικής ικανότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, μείωση ρευστότητας κλπ. Οι
απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται από μια ευρεία πελατειακή βάση εντός και κυρίως εκτός Ελλάδος. Ο
κύκλος εργασιών της Εταιρείας συνίσταται κυρίως σε συναλλαγές με αξιόπιστες και φερέγγυες εταιρίες
και εν γένει επιχειρήσεις, με τις οποίες υφίσταται ως επί το πλείστον μακροχρόνια συνεργασία. Στη βάση
αυτή και σε συνάρτηση με την υφιστάμενη εμπειρία και την διαρκή παρακολούθηση της πιστοληπτικής
ικανότητας κάθε πελάτη, ο πιστωτικός κίνδυνος εκτιμάται ότι είναι σχετικά μικρός. Πρέπει να σημειωθεί
πως η εταιρεία χρησιμοποιεί ασφάλεια πιστώσεων μέσω της Ασφαλιστικής Εταιρείας EULER-HERMES.
Κίνδυνοι διακύμανσης επιτοκίου
Ο Τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας είναι σε Ευρώ και τα επιτόκια ακολουθούν τη διακύμανση του
Euribor. Η ευαισθησία της Εταιρείας για παράδειγμα σε αύξηση ή μείωση επιτοκίου κατά 0,5% θα
επιφέρει επιβάρυνση ή βελτίωση των αποτελεσμάτων και των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά 57 χιλ.
Ευρώ περίπου.
Κίνδυνοι από μεταβολή των τιμών πρώτων υλών
Μεγάλη συμμετοχή στο τελικό κόστος των νημάτων έχει η πρώτη ύλη, η όποια επηρεάζεται σημαντικά
από την προσφορά και ζήτηση και από την ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου. Λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας
στην αγορά του βάμβακος η Εταιρεία έχει εφαρμόσει συγκρατημένη πολιτική αγορών. Επίσης η Εταιρεία
έχει αυξήσει την παραγωγή νημάτων και από άλλες πρώτες ύλες των οποίων οι τιμές επηρεάζονται μόνο
από την προσφορά και τη ζήτηση.
Κίνδυνος τιμής
Η Εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των αποθεμάτων (κυρίως νημάτων), πιθανή πτώση της τιμής
των οποίων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα. Η πολιτική διαχείρισης αποθεματοποίησης
που ακολουθεί η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμάται ότι λειτουργεί ισορροπητικά στις διακυμάνσεις της
αξίας των αποθεμάτων.
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Κίνδυνος Προμηθευτών
Η Εταιρεία αγοράζει βαμβάκι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι ποσότητες βάμβακος που χρειάζονται
για την παραγωγική διαδικασία αποτελούν το 1% της Ελληνικής παραγωγής και για τον λόγο αυτό δεν
υπάρχει εξάρτηση από συγκεκριμένους προμηθευτές. Κίνδυνος προμηθευτών μπορεί να υπάρξει για την
Εταιρεία σε περίπτωση μεγάλων καταστροφών η εφαρμογή ειδικών πολιτικών από μεγάλα κράτη
καταναλωτές βάμβακος. Για τις υπόλοιπες κυτταρινούχες ύλες, προμηθευτής είναι η εταιρεία Lenzing AG
με την οποία υπάρχει σχέση συνεργασίας περισσότερο από 30 χρόνια. Πιθανός κίνδυνος για την
επιχειρηματική δραστηριότητα υπάρχει αν η εταιρεία Lenzing σταματήσει την παραγωγή της ή τις
παραδόσεις προς την Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία θα απευθυνθεί σε άλλους προμηθευτές
από την παγκόσμια αγορά.
Κίνδυνος Ρευστότητας
Η συνεπής διαχείριση κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την ύπαρξη επαρκών χρηματικών διαθεσίμων
και την εξασφάλιση επαρκών ορίων χρηματοδότησης. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της η Εταιρεία
παρακολουθεί και εφαρμόζει κυλιόμενες προβλέψεις των ρευστών διαθεσίμων με βάση τις
προσδοκώμενες ταμειακές ροές. Επίσης έχει συνάψει συμβάσεις εκχώρησης των απαιτήσεών της, με
σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων κίνησης. Το ΔΣ της εταιρείας πιστεύει ότι με α) την
υλοποίηση συμφωνίας με τις δανείστριες τράπεζες, β) την έγκριση του νέου επενδυτικού σχεδίου, γ) την
είσοδο νέων κεφαλαίων, δ) τη βελτίωση του προϊοντικού μείγματος, ε) τις συνεργασίες με νέους πελάτες
θα μπορέσει να ξεπεράσει σταδιακά τις δυσκολίες ρευστότητας που αντιμετωπίζει, να βελτιώσει τα μεγέθη
της και να περάσει σε κερδοφορία.
Μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και στον κόσμο
Πρωτόγνωρες καταστάσεις σε ολόκληρο τον κόσμο επηρεάζουν αιφνιδίως διαφορετικές πτυχές της
οικονομίας. Οι εμπορικές εντάσεις που έχουν προκύψει με την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ απειλούν τις
προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα στον δυτικό κόσμο, το Brexit, το
μεταναστευτικό πρόβλημα και την ιδιαίτερη κατάσταση στη γειτονική Τουρκία συμβάλουν αρνητικά και
επηρεάζουν το καταναλωτικό κοινό. Αλλά και εντός της χώρας το ευμετάβλητο μακροοικονομικό και
χρηματοοικονομικό περιβάλλον καθώς και η αστάθεια του ελληνικού τραπεζικού τομέα, έχουν
δημιουργήσει μια αβέβαιη οικονομική κατάσταση.
Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την καθυστέρηση κλεισίματος των αξιολογήσεων και τον παρατεταμένο
έλεγχο κεφαλαίων ενδέχεται να επηρεάσουν τη δραστηριότητα, την οικονομική κατάσταση και τις
προοπτικές της εταιρείας ως εξής:



Μείωση της κατανάλωσης η οποία ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά το ύψος των πωλήσεων.
Ενδεχόμενη αδυναμία των πελατών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις είτε λόγω του περιορισμού
της οικονομικής τους δραστηριότητας είτε λόγω της αδυναμίας του εγχώριου τραπεζικού
συστήματος είτε λόγω έλλειψη ρευστότητας.
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Αδυναμία άντλησης χρηματοδότησης για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της
εταιρείας λόγω της αστάθειας του ελληνικού τραπεζικού τομέα καθώς και του αρνητικού
επενδυτικού προφίλ της ελληνικής οικονομίας.

Το γεγονός ότι η Εταιρεία εξάγει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της εξασφαλίζει ότι οι ταμειακές
ροές από λειτουργικές δραστηριότητες δεν θα διαταραχθούν σημαντικά από την τρέχουσα κατάσταση
στην Ελλάδα με την προϋπόθεση ότι η χώρα θα μείνει αξιόπιστη και για τους πελάτες της εταιρείας. Κάθε
δραστηριότητα της Εταιρείας όπως και το επενδυτικό πρόγραμμα της θα επανεξετάζονται τακτικά. Σε αυτό
το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, η Διοίκηση αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση και τις πιθανές
μελλοντικές επιπτώσεις της για να εξασφαλίσει ότι όλες οι απαραίτητες ενέργειες και τα μέτρα που θα
πρέπει να ληφθούν, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στις δραστηριότητες της Εταιρείας.
2.3 Προοπτικές για το 2ο εξάμηνο 2018
Η βιομηχανία της κλωστοϋφαντουργίας είναι μια ιδιαίτερη και ετερογενής βιομηχανία, η οποία καλύπτει
ένα σημαντικό αριθμό δραστηριοτήτων από τη μετατροπή των ινών σε νήματα και υφάσματα για την
παραγωγή μιας μεγάλης ποικιλίας προϊόντων, όπως τα hi-tech συνθετικά νήματα, κλινοσκεπάσματα,
βιομηχανικά φίλτρα, γεωυφάσματα, ρουχισμό, τεχνητά υφάσματα, ιατρικά, ενεργειακά κλπ. Παρόλα τα
μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει παραμένει ένας ισχυρός κλάδος της
μεταποίησης στην Ε.Ε.
Οι μεγαλύτεροι παραγωγοί της Ευρώπης στην κλωστοϋφαντουργία και στην ένδυση είναι οι 5 πιο
πυκνοκατοικημένες χώρες, δηλαδή η Ιταλία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Ισπανία
που αντιπροσωπεύουν περίπου τα τρία τέταρτα της παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και
ειδών ένδυσης της ΕΕ-28. Οι νότιες χώρες όπως η Ιταλία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία, ορισμένα από τα
νέα κράτη μέλη, όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Πολωνία και σε μικρότερο βαθμό, η Ισπανία και η
Γαλλία συμβάλλουν περισσότερο στη συνολική παραγωγή ρουχισμού, ενώ οι βόρειες χώρες, όπως το
Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Αυστρία και η Σουηδία συνεισφέρουν
περισσότερο σχετικά με την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
Ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης στην Ευρώπη έχει υποβληθεί σε μια σειρά από
ριζικές μεταβολές κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, λόγω του συνδυασμού των τεχνολογικών μεταβολών,
της εξέλιξης του κόστους παραγωγής, της εμφάνισης σημαντικών διεθνών ανταγωνιστών και της
εξάλειψης των εισαγωγών των ποσοστώσεων μετά το 2004.
Σε απάντηση στις προκλήσεις του ανταγωνισμού, η κλωστοϋφαντουργία και η βιομηχανία ένδυσης στην
Ευρώπη έχουν αναλάβει μια μακρά διαδικασία αναδιάρθρωσης, εκσυγχρονισμού και τεχνολογικής
προόδου. Οι εταιρίες βελτίωσαν την ανταγωνιστικότητά τους μειώνοντας σημαντικά ή και παύοντας τη
μαζική παραγωγή και δίδοντας έμφαση στη μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων με υψηλότερη προστιθέμενη
αξία. Επιπλέον, οι ευρωπαίοι παραγωγοί είναι παγκόσμιοι ηγέτες σε αγορές τεχνικών / βιομηχανικών
κλωστοϋφαντουργικών ειδών και σε μη υφασμένα υφάσματα (π.χ., βιομηχανικών φίλτρων,
γεωυφασμάτων, προϊόντων υγιεινής, ή προϊόντων για την αυτοκινητοβιομηχανία ή τον ιατρικό κλάδο),
καθώς και σε υψηλής ποιότητας ενδύματα.
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Η ανταγωνιστικότητα έχει επίσης βελτιωθεί με την υπεργολαβική ανάθεση ή τη μετεγκατάσταση των
μονάδων παραγωγής, για τις δραστηριότητες εντάσεως εργασίας όπως η παρασκευή ενδυμάτων, σε
εταιρείες εγκατεστημένες σε χώρες με χαμηλότερο κόστος εργασίας. Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του
τομέα κλωστοϋφαντουργικών ειδών και ειδών ένδυσης στην ΕΕ εντοπίζονται πλέον στην έμφαση που
αποδίδεται στην ποιότητα και στο σχεδιασμό, στη δημιουργικότητα, στην καινοτομία και στην τεχνολογία,
στα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, στην άμεση ανταπόκριση, στο χαμηλότερο μεταφορικό
κόστος, στην εύκολη επικοινωνία, στην πιο εύκολη και οικονομική πρόσβαση στον προμηθευτή, στην
φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή και στην εφαρμογή καλών πρακτικών.
Επιπλέον στην Ασία αυξάνεται σταδιακά το εργατικό κόστος, οι ασιατικές παραγωγικές και εμπορικές
μονάδες επικεντρώνονται στις τοπικές αγορές, όπου η ζήτηση αυξάνεται, ενώ το ενδιαφέρον για φθηνή
εξαγωγή στη Ευρώπη μειώνεται.
Οι προοπτικές του παρόντος όσο και του μέλλοντος δείχνουν να είναι ευοίωνες τόσο για την Ελλάδα όσο
και για τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, ως αποτέλεσμα της στροφής σε ποιοτικότερα και τεχνολογικής
έντασης προϊόντα (Πηγη: Textranet, ΕΛΣΤΑΤ)
Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τα στοιχεία της πορείας του κλάδου ένδυσης κλωστοϋφαντουργίας όπου σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Ετοίμου
Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), θετική ήταν η πορεία των εξαγωγών ελληνικών ενδυμάτων και
κλωστοϋφαντουργίας το πρώτο πεντάμηνο (Ιανουάριος – Μάιος) του 2018.Συγκεκριμένα, η αξία των
ελληνικών εξαγωγών ενδυμάτων το 1ο πεντάμηνο του 2018 ανήλθε σε 265 εκατ. ευρώ, έναντι 254 εκατ.
ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017, καταγράφοντας αύξηση 4,1%.Η καλή πορεία του 1ου πενταμήνου
αποτελεί συνέχεια του 2017 που ήταν η καλύτερη εξαγωγική χρονιά μετά το 2010. Ωστόσο, η πορεία των
εξαγωγών κατά το τρίμηνο Μαρτίου – Μαΐου δεν εμφανίζει τον ίδιο δυναμισμό με το 1ο δίμηνο
(Ιανουάριος - Φεβρουάριος) του έτους. Ελαφρώς θετικά κινήθηκαν και οι εξαγωγές της
κλωστοϋφαντουργίας καταγράφοντας αύξηση 1,6% και φτάνοντας σε αξία τα 170 εκατ. ευρώ. Αντίθετα,
κάμψη εμφανίζουν οι εξαγωγές βαμβακιού οι οποίες το πρώτο πεντάμηνο ανήλθαν σε 145 εκατ. ευρώ (14,1%). Η πτώση των εξαγωγών βαμβακιού οφείλεται κυρίως σε λόγους στρατηγικής των εταιρειών με
στόχο την εξασφάλιση καλύτερων τιμών. Συνολικά οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης κλωστοϋφαντουργίας το 1ο πεντάμηνο ανήλθαν σε 580 εκατ. ευρώ. Οριακά αυξητικά κινήθηκαν οι
εισαγωγές ενδυμάτων στην ελληνική αγορά σημειώνοντας άνοδο 0,8%. Σε αξία οι εισαγωγές ενδυμάτων
το 1ο πεντάμηνο ανήλθαν σε 718 εκατ. ευρώ.Όσον αφορά την εγχώρια αγορά, σύμφωνα με τα στοιχεία
του 1ου πενταμήνου οι πωλήσεις χονδρικής εμφανίζονται βελτιωμένες κατά 2,2%, ενώ άνοδο κατά 2,1%
καταγράφουν και οι πωλήσεις λιανικής. (πηγη: Greekfashion ΣΕΠΕΕ)
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Παρά την ύπαρξη των προαναφερόμενων αβεβαιοτήτων οι δραστηριότητες της Εταιρείας συνεχίζονται. Η
Εταιρεία συνεχίζει το πρόγραμμα της που συνίσταται κυρίως στη βελτίωση της παραγωγικότητάς της, στη
βελτίωση του μίγματος παραγωγής προϊόντων με στροφή στο προϊοντικό μίγμα με έμφαση σε πιο
κερδοφόρα προϊόντα με υψηλότερη προστιθέμενη αξία, στην διείσδυση της σε αγορές με υψηλή
απαίτησης ποιοτικά χαρακτηριστικά στους κλάδους της ένδυσης και των τεχνικών εφαρμογών, στον
περιορισμό των δαπανών, την εύρεση νέων αγορών - πελατών και την καλύτερη αξιοποίηση των πάγιων
περιουσιακών της στοιχείων. Επίσης έχει λάβει σειρά μέτρων προκειμένου να εξασφαλιστεί η
απρόσκοπτη λειτουργία των εργοστασίων της, των οποίων η παραγωγή διοχετεύεται στο μεγαλύτερο
ποσοστό σε εξαγωγικούς προορισμούς. Σημαντική θετική εξέλιξη για την εταιρεία είναι η έγκριση του
επιχειρηματικού σχεδίου στα πλαίσια του επενδυτικού νόμου Ν.4399/2016 και η υλοποίηση του. Η
Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και
την επίδρασή τους στις δραστηριότητες της εταιρείας, δεδομένου ότι δεν περνάμε απλά μία κρίση, αλλά
έχουν αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα. Σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον, η Διοίκηση είναι πάντα κοντά
στην παραγωγή, εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις, προκειμένου να
διασφαλίσει ότι αναλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση
τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της.
2.4 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές και αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης την 30.06.2018 ήταν 116.834
Ευρώ έναντι των 101.125 Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2017.
Οι υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης την 30.06.2018 ανέρχονται σε 24.414
Ευρώ έναντι 41.278 Ευρώ στις 30.06.2017.
2.5 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Η ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία κατά την χρήση από 01.01 – 30.06.2018
πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 8,4 εκ Ευρώ έναντι 10,73 εκ Ευρώ της περσινής χρήσης.
Οι εξαγωγές αποτέλεσαν το 77,77% των πωλήσεων και ανήλθαν σε 6,53 εκ. Ευρώ έναντι 7,03 εκ Ευρώ
στην χρήση της αντίστοιχης περιόδου του 2017.
Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 133.195 Ευρώ έναντι 411.403 00 Ευρώ την αντίστοιχη
περίοδο του 2017.
Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της περιόδου 01.01 – 30.06.2018
διαμορφώθηκαν σε ζημίες 38.944 Ευρώ, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2017 που ήταν ζημίες
263.745 Ευρώ.
Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το διάστημα 01.01 - 30.06.2018 εμφανίζουν ζημίες 1.292.572 Ευρώ
έναντι ζημιών 1.073.594 Ευρώ της περιόδου 01.01 – 30.06.2017.
Τα υπόλοιπα πελατών, εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων ανέρχονται σε 3.245.271 Ευρώ μετά την
πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ύψους 4.373.648 Ευρώ.
Οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας ανέρχονται στο τέλος του πρώτου
εξαμήνου στο ποσό των 29.175.188 Ευρώ έναντι των 26.483.887 Ευρώ στο τέλος του έτους 2017.
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Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις στις 30.06.2018 φθάνουν στο ποσό των 4.016.929 Ευρώ
ενώ στις 31.12.2017 στο ποσό των 4.542.151 Ευρώ. Αντίστοιχα οι βραχυπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις ανέρχονται στις 30.06.2018 στο ποσό των 7.313.948 Ευρώ ενώ στις 31.12.2017 στο ποσό
των 6.337.272 Ευρώ.
Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας στις 30.06.2018 ανέρχονται σε 1.090.542 Ευρώ έναντι 3.082.411 Ευρώ
στις 31.12.2017.
Η γενική ρευστότητα της Εταιρείας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις)
ανέρχεται σε 0,69.
Παραθέτουμε επιπλέον ορισμένους βασικούς αριθμοδείκτες του κεφ. 4.2 του Ε.Γ.Λ.Σ. που παρουσιάζουν
την Οικονομική Διάρθρωση, την Αποδοτικότητα και τη Διαχειριστική Πολιτική της Εταιρείας.

α) Οικονομικής Διάρθρωσης:
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων
Ίδια Κεφάλαια / Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βρ. Υποχρεώσεις
Κεφάλαιο Κίνησης / Κυκλοφορούν Ενεργητικό

30.06.2018
33%
4%
5%

31.12.2017
36%
12%
16%

69%
-4,5%

95%
-6%

30.06.2018
-15%
-107%
1,6%
-1,6%
770%
285%

31.12.2017
-12%
-61%
4,14%
-4,32%
627%
364%

β) Αποδόσεως και Αποδοτικότητας:
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως / Πωλήσεις
Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων / Ίδια κεφάλαια
Μικτά αποτελέσματα / Πωλήσεις
Μικτά αποτελέσματα / Κόστος Πωλήσεων
Πωλήσεις / Ίδια κεφάλαια
Κόστος πωλήσεων / Μέσος όρος αποθεμάτων περιόδου
2.6 Μη Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Στo πλαίσιο των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η Εταιρεία εφαρμόζει πρωτοβουλίες προς
τρεις κατευθύνσεις, που αποτελούν βασική στρατηγική της Εταιρείας, όπως ο σεβασμός προς τον
άνθρωπο, την κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον.
Η φιλοσοφία και οι δράσεις που εφαρμόζει η Εταιρεία περιγράφονται στην ειδική έκθεση Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης.
2.7 Οικονομική κατάσταση του κλάδου και οικονομική θέση της Εταιρείας
Η οικονομική κατάσταση του κλάδου και η οικονομική θέση της Εταιρείας καταγράφηκε στην παράγραφο
«2.3 Προοπτικές για το 2ο εξάμηνο 2017».
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2.8 Γεγονότα μετά τη λήξη της περιόδου
Αποζημίωση Πυρκαγιάς
Στις 12.07.2018 συμφωνήθηκε μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών και της εταιρείας το σύνολο της
αποζημίωσης για την ζημία της πυρκαγιάς της 06.01.2018 στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο ποσό των
EUR 785.000.
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Πραγματοποιήθηκε στις 07.08.2018 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στη Γενική Συνέλευση
παρέστησαν αυτοπροσώπως δύο (2) μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσώπησαν συνολικά ποσοστό 81,57% του
καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 13.364.241 μετοχές επί συνόλου 16.383.428. Τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης και οι αποφάσεις επί αυτών έχουν ως ακολούθως :
1.

(i) Aύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω κεφαλαιοποίησης τμήματος του κατ’ άρθρο 4
παρ. 4α κ.ν. 2190/20 ειδικού αποθεματικού της εταιρείας για λόγους στρογγυλοποίησης, ταυτόχρονη
(ii) αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ανώνυμης μετά ψήφου μετοχής της εταιρείας με
μείωση του συνολικού αριθμού αυτών, συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) και
(iii) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης
κοινής ανώνυμης μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse
split), με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4
παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920 ή εναλλακτικά με συμψηφισμό ζημιών. Τροποποίηση του
άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για
τη ρύθμιση όλων των ανωτέρω θεμάτων της Εταιρείας και κάθε συναφούς θέματος.

Εγκρίθηκε με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων) :
(i) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά Ευρώ 3,60 λόγω κεφαλαιοποίησης τμήματος του
κατ΄ άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/20 ειδικού αποθεματικού της εταιρείας και την ταυτόχρονη (ii) αύξηση της
ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ανώνυμης μετά ψήφου μετοχής της εταιρείας από 0,30 Ευρώ σε 3,00
Ευρώ και μείωση του συνολικού αριθμού αυτών από 16.383.428 σε 1.638.344 νέες κοινές ανώνυμες
μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας με συνένωση των εν λόγων μετοχών (reverse split) σε αναλογία δέκα
(10) παλαιές κοινές μετοχές της εταιρείας προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της εταιρείας και (iii) τη μείωση
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ανώνυμης
μετά ψήφου μετοχής της εταιρείας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split), από 3,00 Ευρώ σε
0,30 Ευρώ με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4
παράγραφος 4α του κ.ν, 2190/1920 ή εναλλακτικά με συμψηφισμό ζημιών. Επιπρόσθετα αποφάσισε την
τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας και παρέσχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις
στο Διοικητικό Συμβούλιο.
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2.

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέχρι του ποσού των 1.500.000,00 Ευρώ με
δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, έκδοση νέων κοινών ανώνυμων μετοχών
εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. - Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και των
λοιπών όρων της αύξησης. - Εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης
του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. - Εξουσιοδότηση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την ανωτέρω
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε
συναφούς θέματος. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τα
ανωτέρω.

Εγκρίθηκε με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας ποσού Ευρώ 1.474.509,60, μέσω έκδοσης νέων, κοινών, ανώνυμων, μετά ψήφου μετοχών, με
δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία τρεις (3) νέες κοινές ανώνυμες μετοχές για
κάθε μία (1) παλαιά κοινή ανώνυμη μετοχή, με έκδοση 4.915.032 μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα
λεπτών του Ευρώ (0,30 Ευρώ) και τιμή διάθεσης έκαστης τριάντα λεπτά του Ευρώ (0,30 Ευρώ) ήτοι στο
άρτιο, με καταβολή μετρητών. Μετά την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε
1.966.012,80 Ευρώ διηρημένο σε 6.553.376 μετοχές αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 Ευρώ).
- Η τιμή διάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της
εταιρείας κατά το χρόνο της αποκοπής του δικαιώματος προτιμήσεως.
- Το δικαίωμα προτίμησης στην ως άνω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν
όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων της
εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., μία εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του
δικαιώματος προτίμησης, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, η δε
ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί σε
μεταγενέστερη ημερομηνία της παρούσης Γενικής Συνέλευσης με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο
διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
- Κλάσματα δικαιωμάτων δε θα εκδοθούν.
- Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εφόσον διαπιστώσει τον τελικό
αριθμό των τυχόν αδιάθετων μετοχών, να τις διαθέσει κατά την κρίση του, σύμφωνα με το άρθρο 13
του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.
- Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας με ποσοστό μεγαλύτερο από 5% δήλωσαν :
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Η κα Α. Βαρβαρέσου ότι θα συμμετέχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ασκώντας ολικώς τα
δικαιώματα προτίμησης που της αναλογούν στην επικείμενη αύξηση, θα διατηρήσει το ποσοστό
συμμετοχής της έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών για χρονικό
διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α. και επίσης εκδήλωσε
την πρόθεσή της να αποκτήσει πρόσθετες πέραν των αναλογουσών σε αυτήν μετοχές, εφόσον μείνουν
αδιάθετες.
Ο κ. Κων/νος Βαρβαρέσος ότι θα συμμετέχει στην αύξηση μέχρι του ποσού των EUR 110.000 και ότι
προτίθεται να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την
μερική συμμετοχή του (ως ανωτέρω) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων
μετοχών και για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α.
Εκδήλωσε δε την πρόθεσή του να αποκτήσει πρόσθετες από τις αδιάθετες μετοχές.
- Σε περίπτωση κατά την οποία η κάλυψη της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν θα
είναι πλήρης σύμφωνα με το άρθρο 13 α του Κ.Ν. 2190/1920, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι
του ποσού της κάλυψης.
- Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, για τη ρύθμιση όλων των λεπτομερειών ή/και
των τεχνικών θεμάτων που σχετίζονται με την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
- Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2.9. Πληροφορίες για την Εταιρεία
Γενικές Πληροφορίες
Η Ανώνυμη Εταιρεία “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία” με διακριτικό τίτλο “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ
ΑΕ” ιδρύθηκε το 1974 (Φ.Ε.Κ. 745/6.5.1974), αρχικά με την επωνυμία “ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓ.
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.”, μετονομάστηκε σε ‘’ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Νηματουργεία Ναούσης’’ την
06.03.1990 (ΦΕΚ 812/06.03.1990), στη σημερινή επωνυμία, την 17.01.2003 (Φ.Ε.Κ. 316/17.01.2003). Για
τις σχέσεις της Εταιρείας με το εξωτερικό χρησιμοποιούνται η επωνυμία της και ο διακριτικός της τίτλος σε
ακριβή μετάφραση και λατινικούς χαρακτήρες, ήτοι η επωνυμία “VARVARESSOS S.A. (ή A.G.) –
EUROPEAN SPINNING MILLS” και ο διακριτικός τίτλος “VARVARESSOS S.A. (ή A.G.)“
Η Εταιρεία προήλθε από μετατροπή της υφιστάμενης Εταιρείας με την επωνυμία “ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ - ΒΑΦΕΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΠΕ” που προϋπήρχε από το 1964.
Έδρα της Εταιρείας είναι το Δημοτικό Διαμέρισμα του Στενημάχου, Νάουσας του Ν. Ημαθίας και
ειδικότερα τα γραφεία αυτής στη διεύθυνση Δ.Δ. Στενήμαχος, Τ.Κ. 592 00 Νάουσα, τηλέφωνο 23320 52
650 & fax 23320 52 676, e-mail: info@varvaressos.gr.
Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΜΑΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης με
αριθμό 10650/06/Β/86/22 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2095122600. Η διάρκεια της έχει ορισθεί από την
καταχώρηση της στο μητρώο Α.Ε. (8.5.1974) μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2100, με δυνατότητα παράτασης μετά
από απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης.
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Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της είναι:
α) Η βιομηχανική παραγωγή και η εμπορία ειδών κλωστηρίων - νηματουργείων από βαμβάκι ή άλλες ίνες
φυσικές κατά κύριο λόγο και εν γένει η ίδρυση και εκμετάλλευση νηματουργείων, για ίδιο ή λογαριασμό
τρίτων προς δε και η εμπορία γενικώς κλωστοϋφαντουργικών ειδών, β) Η αγορά και πώληση πρώτων
υλών και υποπροϊόντων και επεξεργασία αυτών, γ) Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών οιουδήποτε
αντικειμένου, δ) Η ανάληψη αντιπροσωπειών Οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού των ανωτέρω ή
συναφών ειδών, ε) πάσα συναφής προς τις ανωτέρω εργασία, παραγωγή και εμπορία, στ) Το γενικό
εμπόριο, ζ) Οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του Κοινωνικού Συνόλου και άλλων υπηρεσιών
κοινωνικού χαρακτήρα, η) Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται από ΑΠΕ,
και θ) Η αστική και τουριστική εκμετάλλευση ακινήτων.
Προς επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:
α) Να συμμετέχει σε οιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς ή άλλου σκοπού, υπό οιονδήποτε εταιρικό
τύπο. β) Να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο κατά οιονδήποτε τρόπο. γ) Να
ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή και αλλοδαπή και δ) να
αντιπροσωπεύει οιανδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή.
Δραστηριότητες της Εταιρείας
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία νημάτων.
Από την ίδρυση και την λειτουργία της Εταιρείας μέχρι και το 1992, παρήγαγε αποκλειστικά βαμβακερά
νήματα. Το 1992, ερμηνεύοντας τα μηνύματα και τις εξελίξεις του κλάδου καθώς και τις απαιτήσεις του
διεθνούς εμπορίου, επεκτάθηκε και στην παραγωγή ειδικών νημάτων.
Αναλυτικότερα παράγει τα παρακάτω προϊόντα:
 Νήματα ειδικών και υψηλών προδιαγραφών, συμβατικής κλώσης, πλεκτικής - υφαντικής, μονόκλωνα πολύκλωνα, σε τίτλους Ne 8 – 100 :
 100% Βαμβακερά πεννιέ
 100% Βαμβακερά Q - Cotton®, με πιστοποιημένο βαμβάκι
 100% Modal
 100% Micro modal
 100% Tencel
 100% Microtencel
 Νήματα σύμμικτα διαφόρων προσμείξεων και αναλογών, κυρίως με φυσικές ίνες, ως κατωτέρω:
 Βαμβάκι / Modal
 Βαμβάκι / Tencel






Νήματα με Φλάμμες (ειδικά εφέ)
Νήματα σε κυλίνδρους βαφείου
Νήματα Compact
Νήματα από Βιολογικό Βαμβάκι
Νήματα Corespun
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Διοίκηση – Διεύθυνση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως ορίζει το Καταστατικό της στο άρθρο 19, απαρτίζεται από 5
– 15 μέλη, με τετραετή θητεία. Τα μέλη του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας παρατίθενται
ως ακολούθως:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Βαρβαρέσου Ιζαμπέλλα
Βελής Νικόλαος
Παναγιωταλίδη Ουρανία
Αμανατίδου Νιόβη
Παλαντζίδης Παντελής

ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ.
ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
Πρόεδρος (Εκτελεστικό)
Αντιπρόεδρος (Εκτελεστικό)
Μέλος (Ανεξάρτητο, Μη
Εκτελεστικό)
Μέλος (Ανεξάρτητο, Μη
Εκτελεστικό)
Μέλος (Ανεξάρτητο, Μη
Εκτελεστικό)

Οικονομολόγος- MBA
Μαθηματικός
Γεωπόνος–
Κλωστοϋφαντουργός
Οικονομολόγος
Πολιτικός και Τοπογράφος
Μηχανικός

Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. εξελέγη με απόφαση της από 22.06.2017
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, συγκροτήθηκε σε σώμα την 22.06.2017 (Αρ. Πρωτ.
841797 / 11.07.2017), είναι πενταμελές (5) και η θητεία του λήγει την 30.06.2021.
Με την από 31.12.2015 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον Γενικό Διευθυντή της
εταιρείας, μη μέλος αυτού, κ. Αργύρη Σαρρίδη του Πέτρου και της Ελεονώρας, γεννηθείς στην
Θεσσαλονίκη την 25.06.1963, διεύθυνση Δ.Δ. Στενημάχου, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχο του υπ΄
αριθμ. ΑΕ 651495 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου
διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, για κάθε πράξη Διοικήσεως, Διαχείρισης και
Εκπροσώπησης αυτής ενώπιον κάθε Αρχής διοικητικής, δικαστικής κλπ. και ενώπιον κάθε τρίτου, να
ασκούνται εφεξής από τον ανωτέρω Γενικό Διευθυντή και να δεσμεύει αυτός την εταιρεία με μόνη την
υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον
ανωτέρω Γενικό Διευθυντή την άσκηση όλων των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και την
εκπροσώπηση της εταιρείας από αυτόν, κατά τα άρθρα 20 και 21 του Καταστατικού.
Μετοχικό Κεφάλαιο
Το διαμορφωθέν μετοχικό κεφάλαιο είναι του ποσού των 4.915.028,40 Ευρώ διαιρούμενο σε 16.383.428
κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 Ευρώ.
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Δικαιώματα μετόχων
1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή
τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή σε
έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε
ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων,
ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που
όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος
προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί,
σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. H
πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η
προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος
Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με
τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Kωδ. N. 2190/1920, όπως ισχύουν, με
απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Kατ'
εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του
δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους
μετόχους.
Προσωπικό
Η Εταιρεία κατά την 30.06.2018 απασχολούσε 233 εργαζόμενους έναντι 227 εργαζομένων κατά την
30.06.2017.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
30.08.2018

Ιζαμπέλλα Κ. Βαρβαρέσου
Πρόεδρος
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3. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
προς τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία»

Εισαγωγή
Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη ενδιάμεση κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας
«ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» της 30ης Ιουνίου 2018 και τις σχετικές καταστάσεις
αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών
της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές
σημειώσεις που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη
για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο
«ΔΛΠ 34»). Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.

Εύρος επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ)
2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο
ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται
στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων, κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για
χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα, καθώς και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών
επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και
συνεπώς δεν μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή
μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν
εκφράζουμε γνώμη ελέγχου.
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Συμπέρασμα
Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να
πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτιστεί, από κάθε
ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.

Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2.2 επί των οικονομικών καταστάσεων η οποία περιγράφει
ότι η εταιρεία κατά την παρούσα περίοδο υπέστη ζημία ποσού ευρώ 1.293.543 και μαζί με τις ζημίες των
προηγούμενων χρήσεων ευρώ 26.638.769 η συνολική ζημία ανήλθε σε ευρώ 27.931.341, τα ίδια
κεφάλαια περιορίσθηκαν σε ευρώ 1.090.542 και οι τρέχουσες υποχρεώσεις της εταιρείας υπερέβαιναν το
σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά ποσό ευρώ 4.564.888. Τα γεγονότα αυτά ή οι συνθήκες
αυτές, μαζί με άλλα θέματα όπως αυτά περιγράφονται στην σημείωση, υποδηλώνουν την ύπαρξη
ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα
της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε
σχέση με το θέμα αυτό.
Θεσσαλονίκη, 31 Αυγούστου 2018
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αθανάσιος Στ. Διαμαντής
Αρ. Μ ΣΟΕΛ 13091
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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4.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2018
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς «ΔΠΧΑ»

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ
59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ)
ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676
E-MAIL info@varvaressos.gr
www.varvaressos.gr
Μ.Α.Ε. 10650/06/Β/86/22

Γ.Ε.ΜΗ. 20951226000
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Σημ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Άϋλα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

6

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα

7
8
9

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά
Μετοχικό Κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον

10
10
11

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δανεισμός - μακροπρόθεσμος
Προβλέψεις για παροχές κατά τη συνταξιοδότηση
Επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενη φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

12

13

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Εμπορικές και λοιπές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από Φόρο Εισοδήματος
Δανεισμός - βραχυπρόθεσμος

30-Ιουν-18

31-Δεκ-17

20.024.309
53.284
94.173

18.907.015
58.325
92.611

20.171.766

19.057.950

5.124.943
4.799.649
4.217
165.153

5.330.652
5.113.068
4.276
60.352

10.093.963

10.508.348

30.265.729

29.566.298

4.915.028
6.263.467
17.843.387
(27.931.341)

4.915.028
6.263.467
17.843.387
(25.939.472)

1.090.542

3.082.411

4.016.929
417.111
717.717
509.484
8.855.096

4.542.151
416.919
736.120
386.650
9.304.961

14.516.337

15.386.801

7.344.903
7.313.948
14.658.851

4.759.814
6.337.272
11.097.086

Σύνολο Υποχρεώσεων

29.175.188

26.483.887

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

30.265.729

29.566.298

13
12

Οι σημειώσεις στις σελίδες 28 έως 46 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Σημ.
4

Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Περιθώριο Κέρδους
Έξοδα διάθεσης & διανομής
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης
Λοιπά λειτουργικά έσοδα
Λοιπά κέρδη/(ζημίες) - καθαρά

14
15

Λειτουργικό κέρδος/(ζημία)
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα

16
16

Κέρδος / (Ζημία) Προ Φόρου Εισοδήματος
Φόρος Εισοδήματος

01/01 - 30/06/18
8.401.830
(8.268.634)
133.195

411.403

(668.353)
(384.421)
(65.091)
56.330
496.630

(626.706)
(414.500)
(165.054)
72.400
(1.686)

(431.710)

(724.143)

74
(738.103)

(349.451)

(1.169.739)

(1.073.594)

(122.833)

Κέρδος / (Ζημία) μετά από φόρους
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή

21

01/01 - 30/06/17
10.726.230
(10.314.827)

-

(1.292.572)

(1.073.594)

(0,0789)

(0,0655)

01/01 - 30/06/18

01/01 - 30/06/17

(1.292.572)

(1.073.594)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους που δεν θα μεταφερθούν στα
αποτελέσματα σε μεταγενέστερες περιόδους:
Αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες)
Συνολικό εισόδημα χρήσης μετά από φόρους

(1.292.572)

(1.073.594)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 28 έως 46 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο

Λοιπά
αποθεματικά

Υπόλοιπο 01/01/2017
Συνολικό Κέρδος/(Ζημιά) Περιόδου
Υπόλοιπο 31/12/2017

4.915.028

6.263.467

17.843.387

4.915.028

6.263.467

17.843.387

Υπόλοιπο 31/12/2017
Αλλαγή λογιστικής πολιτικής (σημ. 2)
Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπου 01/01/2018
Συνολικό Κέρδος/(Ζημιά) Περιόδου
Υπόλοιπο 30/06/2018

4.915.028

6.263.467

17.843.387

4.915.028

6.263.467

17.843.387

4.915.028

6.263.467

17.843.387

Αποτελέσματα εις
νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

(23.659.708)
(2.279.763)
(25.939.472)

5.362.174
(2.279.763)
3.082.411

(25.939.472)
(699.297)
(26.638.769)
(1.292.572)
(27.931.341)

3.082.411
(699.297)
2.383.113
(1.292.572)
1.090.542

Οι σημειώσεις στις σελίδες 28 έως 46 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
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.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Σημ.

01/01 - 30/06/18

01/01 - 30/06/17

(1.169.739)

(1.073.594)

403.628
7.541
(18.403)
15.552
3.578
(535.000)
186.801

474.106
9.293
(23.001)
5.145
72.897
4.195
-

58
738.029
(367.955)

(753)
349.451
(182.261)

190.023
145.543
2.088.646
(1.562)
(449.865)
1.604.830

(328.171)
(729.985)
2.157.396
916.979

(23.942)

(84.361)

1.580.887

832.618

(1.707.723)
(2.500)
74
(1.710.149)

(595.917)
(2.500)
(598.417)

Ταμειακές Ροές από Χρημ/κές Δραστηριότητες
Λήψη δανεισμού
Αποπληρωμή δανεισμού
Καθαρό Αποτέλεσμα Ταμειακών Ροών από Χρηματ/κές Δραστηριότητες

306.863
(72.800)
234.063

60.413
(347.080)
(286.667)

(Μείωση) / Aύξηση ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων

104.801

(52.465)

60.352
165.153

273.862
221.397

Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδος / (Ζημία) προ φόρου εισοδήματος
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων χρήσης
Πρόβλεψη αποζημίωσης εξόδου από την υπηρεσία
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Προόβλεψη εσόδου από ασφαλιστικές αποζημιώσεις
Ζημία/ (κέρδος) από πώληση παγίων
Ζημία από καταστροφή παγίων
Ζημία / (κέρδος) από πώληση και αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων σε
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά έξοδα και έσοδα
Ταμειακές Ροές πριν τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης

6
14
8

15
14
16

Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (Αύξηση) εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων
Αύξηση / (Μείωση) εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων
Μείωση / (Αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
Αύξηση / (Μείωση) λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Ταμειακές Ροές μετά τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
Φόροι Πληρωθέντες
Τόκοι Πληρωθέντες
Καθαρό Αποτέλεσμα Ταμειακών Ροών από Λειτουργικές Δραστηριότητες
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων
Αγορές άϋλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Καθαρό Αποτέλεσμα Ταμειακών Ροών από Επενδυτικές Δραστηριότητες

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή του έτους

6

9

Οι σημειώσεις στις σελίδες 28 έως 46 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Εταιρεία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία η οποία θα αναφέρεται πλέον ως
“ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.” ή “Εταιρεία”) δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία νημάτων βαμβακερών
και σύμμικτων.
Οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας βρίσκονται στην Ελλάδα.
Η ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. έχει τη μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο
Αθηνών. Έχει την έδρα της στη Νάουσα, Δ.Δ. Στενημάχου Νάουσας και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο
είναι www.varvaressos.gr.
H παρούσα ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. για την
εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018, έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό
Πρότυπο 34 (ΔΛΠ 34) – «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση» και εγκρίθηκε προς δημοσίευση
από το Διοικητικό Συμβούλιο την 30η Αυγούστου 2018.
Αυτή η Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση θα πρέπει να διαβαστεί μαζί με τις
ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 οι οποίες
βρίσκονται στη διάθεση του κοινού στην ιστοσελίδα www.varvaressos.gr.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις 21 Δεκεμβρίου 2009 το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε την μεταφορά
των μετοχών της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. στην Κατηγορία Επιτήρησης κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του
Χ.Α. (ενότητα 3.1.2.5).
2. ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
2.1

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές
Λογιστικό Πρότυπο 34 (Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση). H ενδιάμεση συνοπτική
χρηματοοικονομική πληροφόρηση πρέπει να ληφθεί υπόψη σε συνδυασμό με τις Οικονομικές
Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου του 2017. Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για τη σύνταξη
της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30
Ιουνίου 2018, είναι ίδιες με αυτές που ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των ετήσιων
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018 και περιγράφονται σε
αυτές, αφού ληφθούν υπόψη νέα πρότυπα και διερμηνείες που υιοθετήθηκαν και οι οποίες παρατίθενται
παρακάτω. Όπου ήταν αναγκαίο, τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναταξινομηθεί για να συμφωνούν με
τυχόν αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας περιόδου. Διαφορές που τυχόν
παρουσιάζονται μεταξύ των κονδυλίων στην ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση και
των αντίστοιχων κονδυλίων στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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2.2

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Οι οικονομικές συνθήκες στην χώρα μας και στην Ε.Ε. δημιουργούν αβεβαιότητα στις εμπορικές
συναλλαγές και στη διαθεσιμότητα τραπεζικής χρηματοδότησης για το προβλεπτό μέλλον, πράγμα που
μπορεί να επηρεάζει την Εταιρεία.
Η Εταιρεία υπέστη ζημία ποσού Ευρώ 1.293.543 κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της 30.06.2018 και μαζί
με τις ζημίες των προηγουμένων χρήσεων Ευρώ 26.638.769, η συνολική ζημία ανήλθε σε Ευρώ
27.931.341, η οποία μείωσε τα ίδια κεφάλαια, τα οποία περιορίσθηκαν σε Ευρώ 1.090.542. Οι τρέχουσες
υποχρεώσεις της εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά το ποσό των
Ευρώ 4.564.888.
Τα γεγονότα αυτά, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει
σημαντική αμφιβολία σχετικά με την δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει την δραστηριότητά της.
Ωστόσο η Εταιρεία βρίσκεται στο στάδιο των επαφών και συζητήσεων με τις πιστώτριες Τράπεζες για την
αναδιάρθρωση του δανεισμού της. Οι συζητήσεις με τις πιστώτριες Τράπεζες είναι σε εξέλιξη, αλλά μέχρι
και σήμερα δεν υπάρχει έγγραφη οριστική συμφωνία για την υλοποίηση της αναδιάρθρωσης του
Τραπεζικού δανεισμού.
Εγκρίθηκε το αίτημα της εταιρείας για την υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική
Επιχειρηματικότητα» του Νόμου 4399/2016 που αφορά επενδύσεις παραγωγικού εξοπλισμού αξίας 4,7
εκ. Ευρώ για θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας της μονάδας στη Στενήμαχο
Νάουσας.
Η Γενική Συνέλευση της 07.08.2018 αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.
Το Δ.Σ. της Εταιρείας πιστεύει ότι μετά την ολοκλήρωση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης 2006-2016 και με
την αναμενόμενη υλοποίηση συμφωνίας με τις πιστώτριες Τράπεζες, καθώς και την έγκριση του νέου
επενδυτικού σχεδίου, την είσοδο νέων κεφαλαίων, τη βελτίωση του νέου προϊόντος και τις συνεργασίες με
νέους πελάτες, θα ξεπεράσει τις δυσκολίες ρευστότητας που αντιμετωπίζει και θα βελτιώσει τα οικονομικά
της μεγέθη. Για τους παραπάνω λόγους συνεχίζει να υιοθετεί την «αρχή της συνέχειας των
δραστηριοτήτων της» κατά την κατάρτιση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
2.3

ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις
προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την 1.1.2018 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την
εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και
συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο
των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμοζόταν βάσει του ΔΛΠ 39. Επιπλέον, το ΔΠΧΑ 9
καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει
ασυνέπειες και αδυναμίες στο προηγούμενο μοντέλο του ΔΛΠ 39.
Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 πραγματοποιήθηκε χωρίς την αναθεώρηση των συγκριτικών πληροφοριών και
συνεπώς οι προσαρμογές που προέκυψαν από τη νέα ταξινόμηση και τους νέους κανόνες απομείωσης
δεν εμφανίζονται στην χρηματοοικονομική θέση της 31ης Δεκεμβρίου 2017, αλλά αναγνωρίσθηκαν στην
χρηματοοικονομική θέση έναρξης της 1ης Ιανουαρίου 2018.
Την 1η Ιανουαρίου 2018 (ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9), η διοίκηση της Εταιρείας
αξιολόγησε τα επιχειρηματικά μοντέλα που ισχύουν για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
κατέχει η Εταιρεία και τα ταξινόμησε στην κατάλληλη κατηγορία του ΔΠΧΑ 9. Δεν υπήρξε καμία επίδραση
στην ταξινόμηση και στη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας. Η επίδραση
στην καθαρή θέση της Εταιρείας έχει ως εξής:
Αποτέλεσμα εις νέον

Υπόλοιπο 31/12/2017
Αύξηση πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων
Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπου 01/01/2018

(25.939.472)
(699.297)
(26.638.768)

(α) Ταξινόμηση και επιμέτρηση
Η Εταιρεία επιμετρά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αρχικά στην εύλογη αξία του
προσθέτοντας κόστη συναλλαγής. Οι εμπορικές απαιτήσεις αρχικά επιμετρώνται στην τιμή
συναλλαγής. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με ενσωματωμένα παράγωγα εξετάζονται
στο σύνολό τους όταν διερευνάται εάν οι ταμειακές τους ροές είναι μόνο καταβολή κεφαλαίου και
τόκων. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΧΠΑ 9, τα χρεόγραφα επιμετρούνται στη συνέχεια στο
αποσβέσιμο κόστος, ή στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων, ή στην εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων χρήσης. Η ταξινόμηση βασίζεται σε δύο κριτήρια: α) το επιχειρηματικό μοντέλο
διαχείρισης των χρηματοοικονομικών στοιχείων και β) τις συμβατικές ταμειακές ροές του μέσου, εάν
αντιπροσωπεύουν «μόνο πληρωμές κεφαλαίου και τόκων» (SPPI κριτήριο) επί του υπολοίπου που
εκκρεμεί.
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Η νέα ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρεογράφων της Εταιρείας γίνεται ως εξής:
 Χρεόγραφα στο αποσβέσιμο κόστος για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που

αποκτώνται στα πλαίσια ενός επιχειρηματικού μοντέλου με σκοπό τη διατήρηση τους και την
είσπραξη των συμβατικών ταμειακών ροών που πληρούν το SPPI κριτήριο. Τα έσοδα των τόκων
αυτών των στοιχείων περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα και αναγνωρίζονται με τη
χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία που προκύπτει από τη διαγραφή
αναγνωρίζεται αμέσως στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
(β) Απομείωση
Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλα τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων χρήσης.
Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμειακών ροών και
όλων των ταμειακών ροών που η Εταιρεία αναμένει να λάβει. Η διαφορά προεξοφλείται χρησιμοποιώντας
μια εκτίμηση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.
Για τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία, τις εμπορικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις από μισθώσεις, η
Εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση του προτύπου και υπολόγισε τις αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές με βάση τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλη τη διάρκεια ζωής των στοιχείων
αυτών. Για τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, οι εμπορικές απαιτήσεις
ομαδοποιήθηκαν βάσει κοινών χαρακτηριστικών πιστωτικού κινδύνου και των ημερών σε καθυστέρηση.
Για τα υπόλοιπο χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές
υπολογίζονται με βάση τις ζημιές των επόμενων 12 μηνών. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές των
επόμενων 12 μηνών είναι ένα μέρος των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για όλη τη διάρκεια ζωής των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, που προκύπτει από την πιθανότητα αθέτησης πληρωμής
ενός στοιχείου εντός των επόμενων 12 μηνών από την ημέρα αναφοράς. Πάντως, όταν υπάρχει σημαντική
αύξηση του πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση, η πρόβλεψη απομείωσης θα βασίζεται
στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές όλης της διάρκειας ζωής του στοιχείου.
Η επίδραση από την εφαρμογή του προτύπου στην Εταιρεία περιγράφεται στη σημείωση 8.
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Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις προσαρμογές που αναγνωρίστηκαν για κάθε κονδύλι της
χρηματοοικονομικής κατάστασης την 1η Ιανουαρίου 2018 από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9:

31-Δεκ-17
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Άϋλα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα

ΔΠΧΑ 9 - προσαρμογές
01/01/2018 μετάβασης
αναπροσαρμοσένο

18.907.015
58.325
92.611

-

19.057.950

-

18.907.015
58.325
92.611
19.057.950

5.330.652
5.113.068
4.276
60.352

(699.297)
-

10.508.348

(699.297)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

29.566.298

(699.297)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά
Μετοχικό Κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον

4.915.028
6.263.467
17.843.387
25.939.472

(699.297)

3.082.411

(699.297)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δανεισμός - μακροπρόθεσμος
Προβλέψεις για παροχές κατά τη συνταξιοδότηση
Επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενη φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Εμπορικές και λοιπές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από Φόρο Εισοδήματος
Δανεισμός - βραχυπρόθεσμος

-

4.542.151
416.919
736.120
386.650
9.304.961

-

15.386.801

-

4.759.814
6.337.272
11.097.086

-

Σύνολο Υποχρεώσεων

26.483.887

-

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

29.566.298
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(699.297)

5.330.652
4.413.771
4.276
60.352
9.809.051
28.867.002

4.915.028
6.263.467
17.843.387
(26.638.768)
2.383.114

4.542.151
416.919
736.120
386.650
9.304.961
15.386.801
4.759.814
6.337.272
11.097.086
26.483.887
28.867.001
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ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες»
Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό
μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη
συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών
κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να
προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή
είναι ότι μία οικονομική οντότητα αναγνωρίζει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των
αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά
τα αγαθά ή τις υπηρεσίες.
Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά το ΔΠΛ 11 «Συμβάσεις κατασκευής», ΔΛΠ 18 «Έσοδα» και όλες τις σχετικές
διερμηνίες για έσοδα από συμβόλαια με πελάτες, εκτός εάν αυτά τα συμβόλαια εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής άλλων προτύπων. Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων για τον
προσδιορισμό των εσόδων από συμβάσεις με πελάτες. Σύμφωνα με το ΔΧΠΑ 15, τα έσοδα
αναγνωρίζονται στο ποσό, το οποίο μία οικονομική οντότητα αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα για
τη μεταβίβαση των αγαθών ή των υπηρεσιών σε έναν πελάτη. Επίσης, το πρότυπο ορίζει τη λογιστική
παρακολούθηση των επιπρόσθετων εξόδων για την ανάληψη μιας σύμβασης και των άμεσων εξόδων που
απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σύμβασης αυτής.
Την 1 Ιανουαρίου 2018, η Εταιρεία υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 15, χρησιμοποιώντας την τροποποίηση
αναδρομική μέθοδο, με βάση την οποία η όποια επίδραση από τη μετάβαση αναγνωρίζεται σωρευτικά
στα «Υπόλοιπο εις νέο», ενώ τα συγκριτικά ποσά δεν επαναδιατυπώνονται. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν είχε
καμία επίδραση στην κερδοφορία, ή την χρηματοοικονομική θέση της κατά την πρώτη εφαρμογή του
ΔΠΧΑ 15. Επομένως δεν έγινε καμία προσαρμογή στο «Υπόλοιπο εις νέο» την 1η Ιανουαρίου 2018.
Έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο μία οικονομική οντότητα αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα για τα
αγαθά ή τις υπηρεσίες που μεταβίβασε σε έναν πελάτη, εκτός από τα ποσά που εισπράττονται για
λογαριασμό τρίτων (φόρος προστιθέμενης αξίας, λοιποί φόροι επί των πωλήσεων). Τα μεταβλητά ποσά
περιλαμβάνονται στο τίμημα και υπολογίζονται είτε με τη μέθοδο της «αναμενόμενης αξίας», είτε με τη
μέθοδο του «πιο πιθανού ποσού». Μια οικονομική οντότητα αναγνωρίζει έσοδα όταν (ή καθώς)
ικανοποιεί την υποχρέωση εκτέλεσης μιας σύμβασης, μεταβιβάζοντας τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Ο
πελάτης αποκτά τον έλεγχο του αγαθού ή της υπηρεσίας, εφόσον έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τη
χρήση και να αντλεί ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη από αυτό το αγαθό ή την υπηρεσία. Ο έλεγχος
μεταβιβάζεται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ή σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος του αγαθού μεταφέρεται στον πελάτη,
συνήθως με την παράδοσή του, και δεν υπάρχει καμία ανεκπλήρωτη υποχρέωση που θα μπορούσε να
επηρεάσει την αποδοχή του αγαθού από τον πελάτη. Οι βασικές κατηγορίες προϊόντων είναι νήματα με
ειδική τεχνολογία , βαμβακερά νήματα, σύμμεικτα, νήματα Modal, νήματα Tencel, νήματα Micromodal, τα
νήματα αυτά χρησιμοποιούνται για την παρασκευή κλινοσκεπασμάτων, ειδών ρουχισμού, γεωυφάσματα,
τεχνητά, ιατρικά και ενεργειακά υφάσματα. και τα είδη συσκευασίας είναι φιλμ συσκευασίας, κώνοι,
πάτοι, παλέτες, νάυλον πρέσσας, χαρτοκιβώτια, σακούλες πλαστικές και διαχωριστές.
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Η απαίτηση αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων δικαίωμα να λάβει η οικονομική
οντότητα το τίμημα για τις εκτελεσμένες υποχρεώσεις της σύμβασης προς τον πελάτη. Το συμβατικό
περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία έχει ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις του προς τον
πελάτη, πριν ο πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωμή. Η συμβατική υποχρέωση
αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία λαμβάνει τίμημα από τον πελάτη (προπληρωμή) ή όταν διατηρεί δικαίωμα
επί ενός τιμήματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο (αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την εκτέλεση των
υποχρεώσεων της σύμβασης και τη μεταφορά των αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συμβατική υποχρέωση
απόαναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι υποχρεώσεις της σύμβασης και το έσοδο καταγραφεί στην
κατάσταση αποτελεσμάτων.
Τα έσοδα της μίσθωσης από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη σταθερή
μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.A 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές»
Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής όταν
εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η Διερμηνεία έχει
εφαρμογή όταν μία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις που
εκφράζονται σε ξένο νόμισμα.

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους
ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) «Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής
εξόφλησης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2019)
Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία συγκεκριμένη συνθήκη,
να επιμετρούν χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και καταβολή αρνητικής
ποινής εξόφλησης (negative compensation) στο αναπόσβεστο κόστος η στην εύλογη αξία μέσω των
λοιπών συνολικών εισοδημάτων αντί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2019
Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να
εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα
την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το
λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12
μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό
χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ
17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και
χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης.
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Η Εταιρεία δεν έχει ολοκληρώσει την εκτίμηση των επιπτώσεων του νέου προτύπου στις οικονομικές
καταστάσεις της καθώς δεν έχει οριστικοποιήσει όλα τα απαιτούμενα δεδομένα προς αξιολόγηση για την
εφαρμογή του. Η Εταιρεία σχεδιάζει να υιοθετήσει το νέο πρότυπο από την ημερομηνία που πρέπει να
εφαρμοστεί (1.1.2019).
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος» (εφαρμόζεται
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και
αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση
κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου
εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς,
της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και
φορολογικές ζημιές και τους φορολογικούς συντελεστές. Η Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) «Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός» (εφαρμόζεται
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα
συνταξιοδοτικά έξοδα όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων
παροχών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 12 “Φόροι εισοδήματος”
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο
εισοδήματος από πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο.
IAS 23 “Κόστος δανεισμού”
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα χειρίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού
οποιοδήποτε δάνειο αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το
στοιχείο αυτό είναι έτοιμο για τη χρήση την οποία προορίζεται ή την πώλησή του.
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3

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

3.1

Μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα - Περιορισμοί στην διακίνηση

Τα τρομοκρατικά χτυπήματα στον δυτικό κόσμο, το Brexit, το μεταναστευτικό πρόβλημα και η έκρυθμη
κατάσταση στη γειτονική Τουρκία συμβάλουν αρνητικά και επηρεάζουν το καταναλωτικό κοινό. Αλλά και
εντός της χώρας το ευμετάβλητο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον καθώς και η
αστάθεια του ελληνικού τραπεζικού τομέα, έχουν δημιουργήσει μια αβέβαιη οικονομική κατάσταση.
Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την καθυστέρηση στο κλείσιμο των αξιολογήσεων και τον παρατεταμένο
έλεγχο κεφαλαίων ενδέχεται να επηρεάσουν τη δραστηριότητα, την οικονομική κατάσταση και τις
προοπτικές της Εταιρείας ως εξής:
- Μείωση της κατανάλωσης η οποία ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά το ύψος των πωλήσεων.
- Ενδεχόμενη αδυναμία των πελατών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις είτε λόγω του περιορισμού της
οικονομικής τους δραστηριότητας είτε λόγω της αδυναμίας του εγχώριου τραπεζικού συστήματος είτε
λόγω έλλειψη ρευστότητας.
- Αδυναμία άντλησης χρηματοδότησης για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της Εταιρείας
λόγω της αστάθειας του ελληνικού τραπεζικού τομέα καθώς και του αρνητικού επενδυτικού προφίλ της
ελληνικής οικονομίας.
Το γεγονός ότι η Εταιρεία εξάγει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της εξασφαλίζει ότι οι ταμειακές
ροές από λειτουργικές δραστηριότητες δεν θα διαταραχθούν σημαντικά από την τρέχουσα κατάσταση
στην Ελλάδα με την προϋπόθεση ότι η χώρα θα μείνει αξιόπιστη και για τους πελάτες της Εταιρείας. Κάθε
δραστηριότητα της Εταιρείας όπως και το επενδυτικό πρόγραμμα της θα επανεξετάζονται τακτικά. Σε αυτό
το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, η Διοίκηση αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση και τις πιθανές
μελλοντικές επιπτώσεις της για να εξασφαλίσει ότι όλες οι απαραίτητες ενέργειες και τα μέτρα που θα
πρέπει να ληφθούν, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στις δραστηριότητες της Εταιρείας.
4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ
Η διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει τακτικά προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία ώστε να
αξιολογήσει την απόδοση και τους κινδύνους και να κατανείμει τους πόρους της Εταιρείας στους
διάφορους τομείς δραστηριότητας. Η διοίκηση της Εταιρείας προσδιορίζει τους τομείς δραστηριότητας με
βάση τις παραπάνω αναφορές. Καθώς το προϊόν της Εταιρείας παρουσιάζει σχετική ομοιομορφία, η
διοίκηση της Εταιρείας παρουσιάζει τους τομείς δραστηριότητας από γεωγραφική άποψη και
συγκεκριμένα στους τομείς της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Τρίτων Χωρών.
Η παραγωγική δραστηριότητα της Εταιρείας λαμβάνει χώρα αποκλειστικά στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα
στο εργοστάσιό της στην περιοχή της Νάουσας (Στενήμαχο). Το ενεργητικό και οι υποχρεώσεις της
Εταιρείας αφορούν σε στοιχεία τα οποία βρίσκονται στην γεωγραφική περιοχής της Ελλάδας, εκτός από
ορισμένες απαιτήσεις από πελάτες και υποχρεώσεις προς προμηθευτές και λοιπούς πιστωτές όπως
εμφανίζονται παρακάτω:
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30-Ιουν-18
Λοιπές χώρες
Τρίτες χώρες
Ε.Ε.

Ελλάδα

Σύνολο

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

2.416.264

2.216.680

166.705

4.799.649

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

6.171.962

1.171.916

1.025

7.344.903

31-Δεκ-17
Λοιπές χώρες
Τρίτες χώρες
Ε.Ε.

Ελλάδα

Σύνολο

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

3.230.656

1.830.000

52.412

5.113.068

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

3.586.787

1.172.002

1.025

4.759.814

Οι πωλήσεις της Εταιρείας διαχωρίζονται σε τρείς γεωγραφικές περιοχές, δηλαδή Ελλάδα, λοιπές χώρες
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και λοιπές τρίτες χώρες. Τα αποτελέσματα κατά τομέα αναλύονται ως εξής:
01/01 - 30/06/18
Λοιπές χώρες
Τρίτες χώρες
Ε.Ε.

Ελλάδα
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων

1.867.730
(2.691.394)

6.083.958
(5.250.928)

450.141
(326.312)

Σύνολο
8.401.830
(8.268.634)

Μικτό κέρδος

(823.664)

833.030

123.829

133.195

Έξοδα διάθεσης & διανομής
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης
Λοιπά λειτουργικά έσοδα
Λοιπά κέρδη/(ζημίες) - καθαρά

(148.575)
(85.457)
(14.470)
54.188
498.276

(483.970)
(278.368)
(47.134)
1.535
-

(35.808)
(20.596)
(3.487)
607
(1.645)

(668.353)
(384.421)
(65.091)
56.330
496.630

Λειτουργικό κέρδος / (ζημία) περιόδου

(431.710)

Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά (έξοδα)

74
(738.103)

Κέρδος / (ζημία) προ φόρου εισοδήματος

(1.169.739)

Φόρος Εισοδήματος

(122.833)

Καθαρό κέρδος / (ζημία) περιόδου μετά από φόρο εισοδήματος
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01/01 - 30/06/17
Λοιπές χώρες
Τρίτες χώρες
Ε.Ε.

Ελλάδα
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων

3.695.594
(3.553.850)

Μικτό κέρδος
Έξοδα διάθεσης & διανομής
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης
Λοιπά λειτουργικά έσοδα
Λοιπά κέρδη/(ζημίες) - καθαρά

6.853.862
(6.590.983)

176.775
(169.995)

Σύνολο
10.726.230
(10.314.827)

141.744

262.879

6.780

411.403

(215.924)
(142.811)
(56.867)
72.400
5.900

(400.454)
(264.858)
(105.467)
-

(10.329)
(6.831)
(2.720)
(7.586)

(626.706)
(414.500)
(165.054)
72.400
(1.686)

Λειτουργικό κέρδος / (ζημία) περιόδου

(724.143)

Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά (έξοδα)

(349.451)

Κέρδος / (ζημία) προ φόρου εισοδήματος

(1.073.594)

Φόρος Εισοδήματος

-

Καθαρό κέρδος / (ζημία) περιόδου μετά από φόρο εισοδήματος

(1.073.594)

5. ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ
Η Εταιρεία δεν παρουσιάζει εποχικότητα στον κύκλο δραστηριότητας της κατά την διάρκεια του έτους.
6. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μηχανήματα
τεχνικές
Κτίρια &
εγκαταστάσεις &
Εγκαταστάσεις
Λοιπός
εξοπλισμός

ΓήπεδαΟικόπεδα

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα & λοιπός Ακινητοποιήσεις
εξοπλισμός
υπό εξέλιξη

Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 31/12/2017
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπο στις 30/06/2018

1.036.901
1.036.901

10.018.953
306.869
(196.429)
10.129.393

27.181.180
192.729
(122.021)
27.251.887

108.316
108.316

348.333
1.188
(2.604)
346.917

146.609
1.206.937
1.353.546

38.840.292
1.707.723
(321.055)
40.226.961

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31/12/2017
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις
Υπόλοιπο στις 30/06/2018

-

3.188.661
87.972
(57.730)
3.218.903

16.363.814
310.057
(74.621)
16.599.250

83.751
1.766
85.517

297.051
3.833
(1.903)
298.981

-

19.933.277
403.628
(134.254)
20.202.651

6.830.292
6.910.490

10.817.366
10.652.637

24.565
22.799

51.282
47.936

Αναπόσβεστη αξία
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31/12/2017
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 30/06/2018

1.036.901
1.036.901
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Στις 13.11.2015 με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περιορίστηκε η προσημείωση
υποθήκης που ενεγράφη το 2006 υπέρ του Κοινοπρακτικού Δανείου για το συνολικό ποσό των Ευρώ
21.450.000, στο συνολικό ποσό των Ευρώ 7.000.000. Το σύνολο των υποθηκών επί των περιουσιακών
στοιχείων της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 8.250.000.
Σύμφωνα με τις ληφθείσες εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας από ανεξάρτητους φορείς με
ημερομηνία αναφοράς την 30.08.2016, δεν προέκυψε απομείωση της αξίας τους, καθώς και έκτοτε δεν
υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης για τα εν λόγω πάγια περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τεχνική έκθεση
της εταιρίας.
7. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Εμπορεύματα
Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή
Υποπροϊόντα
Παραγωγή σε εξέλιξη
Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα-ανταλλακτικά
Αγορές υπό παραλαβή
Σύνολο μετά την απομείωση

30-Ιουν-18
144.016
2.386.597
53.497
1.006.937
1.437.999
95.897
5.124.943

31-Δεκ-17
164.582
2.737.851
40.369
793.114
1.436.973
157.763
5.330.652

8. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
30-Ιουν-18
Εμπορικές απαιτήσεις
Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες
Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων
Προκαταβολές
Χρεώστες Διάφοροι
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Σύνολο

31-Δεκ-17

3.244.477
4.374.442
(4.373.648)
3.245.271

2.737.800
4.818.855
(3.670.773)
3.885.882

253.543
1.069.369
231.466
4.799.649

369.851
643.232
214.102
5.113.068

Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις αναμένεται να εισπραχθούν μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία
Ισολογισμού. Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις προσεγγίζουν την εύλογη τους αξία κατά την
ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού.
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Στο σύνολο των εμπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση
και απομειωμένες έναντι των οποίων έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ύψους 4,374 εκατ. Ευρώ. Οι απαιτήσεις
αυτές προέρχονταν από την εμπορική και επενδυτική δραστηριότητα της Εταιρείας.
Η Εταιρεία, για όποιες περιπτώσεις έκρινε ότι είναι επιδιώξιμη είσπραξης της απαίτησης, άσκησε αστικές
και ποινικές διώξεις κατά των οφειλετών, οι οποίες βρίσκονται σε διάφορα στάδια διαδικασίας (ποινικής
και αστικής). Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνοντας σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες και
χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο, εκτιμά ότι η σχηματισθείσα πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
θεωρείται επαρκής.
H Εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 και υπολόγισε τις αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές με βάση τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλη τη διάρκεια ζωής των στοιχείων
αυτών. Για τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, οι εμπορικές απαιτήσεις
ομαδοποιήθηκαν βάσει κοινών χαρακτηριστικών πιστωτικού κινδύνου και των ημερών σε καθυστέρηση.
Η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 01/01/2018 προσδιορίσθηκε ως κατωτέρω:

01-Ιαν-18

Τρέχοντα - Μη Περισσότερα από
καθυστερημένα
60 ημέρες σε
(έως 60 ημέρες)
καθυστέρηση

Αναμενόμενο ποσοστό απώλειας
Μικτή λογιστική αξία
Πρόβλεψη επισφάλειας

1%

1.530.310
15.303

Περισσότερα
από 360
ημέρες

2%

1.472.515
29.450

80%

1.167.306
933.845

Πλήρως
απομειωμένα

Σύνολο

100%

3.391.472
3.391.472

7.561.602
4.370.070

Η μεταβολή της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων έχει ως εξής:
30-Ιουν-18
Υπόλοιπο αρχής χρήσης
Αλλαγή λογιστικής πολιτικής - ΔΠΧΑ 9
Χρέωση αποτελεσμάτων χρήσης
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

3.670.773
699.297
3.578
4.373.648

31-Δεκ-17
3.597.876
72.897
3.670.773

9 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
30-Ιουν-18
Ταμειακά διαθέσιμα
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

1.734
163.419
165.153
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10. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το σύνολο των εκδοθέντων μετοχών αφορά κοινές ανώνυμες μετοχές. Το μετοχικό κεφάλαιο είναι πλήρως
καταβεβλημένο. Το υπέρ το άρτιο, ποσό ύψους 6.263.467 Ευρώ προέκυψε κυρίως κατόπιν έκδοσης
μετοχικού κεφαλαίου σε προηγούμενες χρήσεις σε αξία μεγαλύτερη της ονομαστικής αξίας των μετοχών.

Αριθμός ονομαστικών μετοχών
Ονομαστική αξία ανά μετοχή (σε Ευρώ)
Ονομαστική Αξία

30-Ιουν-18

31-Δεκ-17

16.383.428
0,30
4.915.028

16.383.428
0,30
4.915.028

30-Ιουν-18

31-Δεκ-17

363.626
9.766.557
499.649
7.213.555
17.843.387

363.626
9.766.557
499.649
7.213.555
17.843.387

11. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Τακτικό Αποθεματικό
Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
Αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά
Ειδικά Αποθεματικά
Σύνολο

12. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
30-Ιουν-18

31-Δεκ-17

Μακροπρόθεσμα δάνεια
Μείον: Βραχυπρόθεσμο μέρος μακρ/μων δανείων
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων

6.757.673
2.740.744
4.016.929

6.724.159
2.182.008
4.542.151

Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακρ/μων δανείων
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων

4.573.204
2.740.744
7.313.948

4.155.264
2.182.008
6.337.272

Οι οφειλές της Εταιρείας προς τα πιστωτικά ιδρύματα είναι εξασφαλισμένες με προσημειώσεις επί των
οικοπέδων και κτιρίων της Εταιρείας (βλέπε σημ. 6) καθώς και με φορτωτικά έγγραφα και αξιόγραφα ως
εγγύηση.
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13. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
30-Ιουν-18
Προμηθευτές
Φόροι-Τέλη
Ασφαλιστικά Ταμεία
Δεδουλευμένα έξοδα
Προκαταβολές πελατών
Ποσά προοριζόµενα για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Λοιποί πιστωτές
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμη οφειλή ενέργειας
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων

3.596.742
94.575
522.122
901.862
1.245.175
555.000
429.428
7.344.903
8.855.096
8.855.096
16.199.999

31-Δεκ-17
1.749.059
50.925
496.627
196.823
1.469.310
307.700
489.370
4.759.814
9.304.961
9.304.961
14.064.775

Το κονδύλι “Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου” αφορά καταβολές των µετόχων έναντι
Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία έχει αποφασισθεί με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της
07.08.2018.
Στο κονδύλι «Λοιποί Πιστωτές» περιλαμβάνεται ποσό 24.414 Ευρώ, το οποίο αφορά σε παροχή
χρηματικών διευκολύνσεων από συνδεδεμένα μέρη τα οποία δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρείας. Το
παραπάνω ποσό περιλαμβάνεται και στις Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης στη
σημείωση 20 «Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη».
Στις 05.04.2018 επετεύχθει συμφωνία για την πληρωμή της οφειλής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
που προέκυψε το 2017, μετά τη λήξη του ήδη υφιστάμενου διακανονισμού, δεδομένου ότι έχει τηρηθεί η
καταβολή των προβλεπόμενων δόσεων της ρύθμισης.
14. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ)
01/01 - 30/06/18
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Λοιπά έσοδα

18.403
37.927

Σύνολο λοιπών λειτουργικών εσόδων

56.330
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15. ΛΟΙΠΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) – ΚΑΘΑΡΑ

Αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Έκτακτα έσοδα από Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις
Ζημία από καταστροφή παγίων
Λοιπά έκτακτα έξοδα λόγω πυρκαγιάς
Λοιπά έξοδα
Σύνολο λοιπών κερδών/(ζημιών) - καθαρά

01/01 - 30/06/18

01/01 - 30/06/17

(58)
785.000
(186.801)
(80.081)
(21.429)

753
(2.439)

496.630

(1.686)

Στις 06.01.2018 στις 03:00πμ εκδηλώθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου 3 της
Εταιρείας. Με την έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάουσας και των εργαζόμενων της
Εταιρείας, το φαινόμενο περιορίστηκε στον χώρο της διαχείρισης παραπροϊόντων. Οι εγκαταστάσεις όλες
καθώς και τα υλικά είναι ασφαλισμένα και έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και επαφές με τις
ασφαλιστικές εταιρίες για την αποκατάσταση και την εξασφάλιση της αποζημίωσης. Η αποκατάσταση της
ζημιάς είναι σε εξέλιξη, το ύψος της ζημίας συμφωνήθηκε στα 785.000 Ευρώ και δόθηκε ήδη
προκαταβολή 250 χιλ € από τις ασφαλιστικές εταιρίες. Το μεγαλύτερο μέρος της ζημίας αφορά
μηχανολογικό και κτιριακό εξοπλισμό ενώ ασήμαντες είναι οι απώλειες σε αποθέματα. Οι επιπτώσεις
είναι η καθυστέρηση στις παραδόσεις προϊόντων και απώλεια παραγωγής.

16. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ)
01/01 - 30/06/18

01/01 - 30/06/17

Χρηματοοικονομικά έσοδα
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

74

-

Σύνολο

74

-

Χρηματοοικονομικά έξοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

(738.103)

(349.451)

Σύνολο

(738.103)

(349.451)

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα

(738.029)

(349.451)

Στο κονδύλι των χρηματοοικονομικών εξόδων περιλαμβάνονται τόκοι υπερημερίας που καταλογίσθηκαν
στην Εταιρεία από τη ΔΕΗ ποσού € 479.630.
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17. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις
επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις.
18. ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης
Για τις χρήσεις 2011 έως 2015, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης
των οποίων οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνταν να
λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994
(χρήσεις 2011-2013) και το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013 όπως ίσχυε (χρήσεις 2014 και εντεύθεν), το
οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό
γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου,
ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην Εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» την
οποία στη συνέχεια υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών.
Για τις χρήσεις που ξεκινούν από 1 Ιανουαρίου 2016 ο φορολογικός έλεγχος από Νόμιμο Ελεγκτή ή
ελεγκτικό γραφείο κατέστη προαιρετικός βάσει του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του Ν. 4410/2016
Ανέλεγκτες Φορολογικές Χρήσεις
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Μέχρι την
31/12/2016 δεν μας είχε κοινοποιηθεί οποιαδήποτε εντολή ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές
για τη χρήση 2010. Ως εκ τούτου το δικαίωμα του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις
προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών και προστίμων με σκοπό την επιβολή φόρου, έχει παραγραφεί
για τη χρήση 2010 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994
(ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000
(ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίμων για
υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος).
Για τις χρήσεις 2011 έως 2016 ο φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε από την ΣΟΛ Α.Ε. Κατά την
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, εκδόθηκε πιστοποιητικό, ενώ δεν πρόεκυψαν φορολογικές
υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις.
Για την χρήση 2017 διενεργείται ήδη έλεγχος από την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε., η οποία θα εκδώσει
φορολογικό πιστοποιητικό. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της Εταιρείας δεν
αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και
που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.
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19. ΕΠΙΔΙΚΕΣ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Δεν υπάρχουν επίδικες η υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών
οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική
πληροφόρηση της Εταιρείας.
20. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Αμοιβές Διοίκησης
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης
Απαιτήσεις διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης

01/01 - 30/06/18

01/01 - 30/06/17

116.834
1.576
24.414

101.125
0
41.278

21. ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες
Βασικά
Ζημίες που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρίας
Σταθμισμένος Μέσος Όρος του Αριθμού Μετοχών
Βασικές Ζημίες ανά Μετοχή (Ευρώ ανά Μετοχή)

6 μήνες έως
30/06/2018
(1.292.572)
16.383.428
(0,0789)

6 μήνες έως
30/06/2017
(1.073.594)
16.383.428
(0,0655)

Οι βασικές ζημίες ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση της Ζημίας που αναλογεί στους μετόχους της
Εταιρείας, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της χρήσης.

22. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Αποζημίωση Πυρκαγιάς
Στις 12.07.2018 συμφωνήθηκε μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών και της εταιρείας το σύνολο της
αποζημίωσης για την ζημία της πυρκαγιάς της 06.01.2018 στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο ποσό των
EUR 785.000.
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Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Στις 07.08.2018 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που αποφάσισε την αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού Ευρώ 1.474.509,60, μέσω έκδοσης νέων, κοινών, ανώνυμων,
μετά ψήφου μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία τρεις (3) νέες κοινές
ανώνυμες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ανώνυμη μετοχή, με έκδοση 4.915.032 μετοχών ονομαστικής
αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 Ευρώ) και τιμή διάθεσης έκαστης τριάντα λεπτά του Ευρώ (0,30 Ευρώ)
ήτοι στο άρτιο, με καταβολή μετρητών (βλ. σημείωση « 2.8 Γεγονότα μετά τη λήξη της περιόδου» στην
Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου).
Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας ισολογισμού τα οποία θα είχαν επίδραση
στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Νάουσα, 30 Αυγούστου 2018

Ιζαμπέλλα Βαρβαρέσου

Αργύρης Σαρρίδης

Ευάγγελος Μαυρογιάννης

Πρόεδρος
Διοικητικού Συμβουλίου

Γενικός Διευθυντής

Για το Λογιστήριο

.
PricewaterhouseCoopers Accounting Α.Ε.
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5. ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία
ΑΡ. ΓΕΜΗ. 20951226000
(πρώην Αρ. ΜΑΕ. 10650/52/Β/86/22)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών 25/17.07.2008, ότι για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών που έγινε
σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 14ης Φεβρουαρίου 2013, το εγκριθέν Ενημερωτικό Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
κατά την υπ΄αριθμ. 651/19.06.2013 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και το εγκριθέν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου κατά την υπ΄ αριθμ. 669/23.12.2013
συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εκδόθηκαν 6.078.349 νέες κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία, και αντλήθηκαν κεφάλαια ποσού Ευρώ
1.823.504,70.
- Ημερομηνία Πιστοποιήσεως καταβολής της αυξήσεως : 15.07.2013
- Ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών στο Χ.Α. : 27.01.2014
- Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης: 30.01.2014
- Τα έξοδα αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθαν σε Ευρώ 40.771,00 και είχαν καλυφθεί από τα ίδια διαθέσιμα.
Τα αντληθέντα κεφάλαια, σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο διατέθηκαν μέχρι 30.06.2018, ως ακολούθως :
Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο και
την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10.10.2013

ΑΔΙΑΘΕΤΟ

ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
(σύμφωνα και με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της 24.06.2015, 22.06.2016, 22.06.2017)

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Ποσά σε ευρώ
Κατηγορία Χρήσης
Αντλούμενων Κεφαλαίων
Κεφάλαιο Κίνησης
Επιχειρηματικό
Αναδιάρθρωσης
Υπόλοιπο
για
το

Σχέδιο

προς διάθεση
Επιχειρηματικό

Σχέδιο Αναδιάρθρωσης
ΣΥΝΟΛΟ

Χρονοδιάγραμμα
Χρήση 2014
Υλοποίησης έως % στο σύνολο
30.06.2018

Προοδευτικό
Προοδευτικό
Σύνολο έως Χρήση 2015 Σύνολο έως Χρήση 2016
31.12.2014
31.12.2015

Προοδευτικό
Σύνολο έως
31.12.2016

Χρήση 2017

Περίοδος
01.01 30.06.2018

ΣΥΝΟΛΟ

-

-

473.504,70

0

-

-

1.350.000,00

0

-

-

1.823.504,70

0

473.504,70

25,97%

473.504,70

473.504,70

-

473.504,70

-

473.504,70

1.350.000,00

74,03%

-

-

331.164,67

331.164,67

1.018.835,33

1.350.000,00

-

-

-

-

1.823.504,70

100,00%

1.350.000,00 1.350.000,00 1.018.835,33 1.018.835,33

(1)

1.823.504,70 1.823.504,70 1.350.000,00 1.823.504,70 1.018.835,33

1.823.504,70

(2)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2018
Σημείωση : (1) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10.10.2013 ανανέωσε την απόφαση της Εταιρίας για την αξιοποίηση των αντληθέντων κεφαλαίων που εισέρρευσαν στην
Εταιρία από την αύξηση κεφαλαίου, και τη διάθεσή τους για τις ανάγκες εκτέλεσης του προγράμματος αναδιάρθρωσης της Εταιρίας και για κεφάλαιο κίνησης. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση
ενέκρινε ομόφωνα τη μετατόπιση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για το τέλος του έτους 2014. Μέχρι να αξιοποιηθούν
τα ποσά αυτά για την εκτέλεση του προγράμματος αναδιάρθρωσης δύναται να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των πωλήσεων και τις τρέχουσες ανάγκες της Εταιρίας. Στο πλαίσιο
των ανωτέρω, η Εταιρία μέχρι τις 31.12.2014 διέθεσε προσωρινά το ανωτέρω ποσό της αύξησης για κεφάλαιο κίνησης.
Με την υπ΄ αριθμ. 56842/10.11.2014 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επιχειρηματικών επενδυτικών σχεδίων που έχει υπαχθεί στις
διατάξεις του Ν. 3299/2004 έως την 31.12.2016.
Η Γενική Συνέλευση της εταιρίας της 24.06.2015 αποφάσισε την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων για χρηματοδότηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου Αναδιάρθρωσης μέχρι τέλος του
2016.
Η Γενική Συνέλευση της εταιρίας της 22.06.2016 αποφάσισε την παράταση της ολοκλήρωσης διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων μέχρι τον Ιούνιο του 2018, σύμφωνα με το Ν.4399/2016,
άρθρο 76, § 1.α.
(2) Στις 19.03.2018 η εταιρία έλαβε την τελική έκθεση ελέγχου Κ.Ο.Ε. του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που καταλήγει στην επιτυχή υλοποίηση του Σχεδίου
Αναδιάρθρωσης (όπως αυτό εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού Ε.Ε. και σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας).
Αναμένεται η έκδοση της υπουργικής απόφασης για την οριστική υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου Αναδιάρθρωσης. Κατόπιν την ως άνω τελικής έκθεσης ελέγχου Κ.Ο.Ε. του
Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και έως την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης και λήψη αυτής από την εταιρία, τα εκταμιευθέντα κεφάλαια της εταιρίας που
έχουν ενταχθεί με προορισμό την χρηματοδότηση του εγκεκριμένου Επιχειρηματικού Σχεδίου Αναδιάρθρωσης θεωρούνται προσωρινά τελικά. Στις προηγούμενες δημοσιοποιημένες Εκθέσεις
Διάθεσης, ως διατεθέντα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του 2013, αναφέρονταν τα ποσά των επιλεγμένων πραγματοποιηθέντων επενδύσεων κατά το χρόνο
ελέγχου του Κ.Ο.Ε. του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ως προς την υλοποίησή τους σύμφωνα με το εγκεκριμένο Επιχειρηματικό Σχέδιο Αναδιάρθρωσης.

Νάουσα, 18 Σεπτεμβρίου 2018
Ιζαμπέλλα Βαρβαρέσου

Αργύρης Σαρρίδης

Μαυρογιάννης Ευάγγελος

Πρόεδρος
Διοικητικού Συμβουλίου

Γενικός Διευθυντής

Για το Λογιστήριο

.
PricewaterhouseCoopers Accounting Α.Ε.
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6. Έκθεση Ευρημάτων από τη Διενέργεια Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί της
«Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων»
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ»

Διενεργήσαμε τις διαδικασίες που συμφωνήσαμε, όπως απαριθμούνται κατωτέρω, επί της Έκθεσης
Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων (εφεξής η «Έκθεση»). Η διοίκηση της Εταιρείας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ
Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της
Έκθεσης αυτής σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την Απόφαση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς 7/448/11.10.2007 και την Απόφαση 25/17.07.2008 του Χρηματιστηρίου Αθηνών
(εφεξής «Αποφάσεις»).
Διενεργήσαμε την εργασία αυτή σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το
οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με
Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω
προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα προκύπτοντα ευρήματά μας.
Διαδικασίες που διενεργήθηκαν
Συγκεκριμένα οι διαδικασίες που διενεργήσαμε συνοψίζονται ως εξής:


Εξετάσαμε εάν το περιεχόμενο της Έκθεσης είναι σύμφωνο με τις ανωτέρω Αποφάσεις.



Εξετάσαμε τη συνέπεια του περιεχομένου της Έκθεσης με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό
Δελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία την 19/06/2013 και το εγκριθέν Συμπλήρωμα του
Ενημερωτικού Δελτίου που εκδόθηκε την 23.12.2013, καθώς και με τις σχετικές αποφάσεις και
ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας.



Εξετάσαμε εάν το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αναφέρεται στην Έκθεση
συμφωνεί με (α) το αντίστοιχο ποσό που εγκρίθηκε στην από 14/02/2013 απόφαση της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (β) το ποσό που αναφέρεται στο ως
άνω Ενημερωτικό Δελτίου (γ) το ποσό που έχει κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς με
αριθμούς 1) 699/450216-78, 2) 699/450217-51, 3) 699/450218-35, 4) 425/470166-69 που τηρεί
η Εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.



Διερευνήσαμε εάν το ποσό που πιστοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην από
15/07/2013 απόφασή του, συμφωνεί με το ποσό που έχει καταχωριστεί στα βιβλία και στοιχεία
της Εταιρείας, από την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εξετάζοντας και τις σχετικές
λογιστικές εγγραφές.
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Εξετάσαμε εάν τα αντληθέντα ποσά από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έχουν διατεθεί
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες χρήσεις τους και εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος,
με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου της
19/06/2013 και τις μετέπειτα αποφάσεις παρατάσεων του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης,
εξετάζοντας δειγματοληπτικά τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν τις σχετικές λογιστικές
εγγραφές.

Ευρήματα
Από τη διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών διαπιστώσαμε τα εξής:


Διαπιστώσαμε ότι το περιεχόμενο της Έκθεσης είναι σύμφωνο με τις ανωτέρω Αποφάσεις.



Επιβεβαιώσαμε τη συνέπεια του περιεχομένου της Έκθεσης με τα αναφερόμενα στο
Ενημερωτικό Δελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία την 19/06/2013 και το εγκριθέν
Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου που εκδόθηκε την 23/12/2013, καθώς και με τις
σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας.



Εξακριβώσαμε ότι το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αναφέρεται στην Έκθεση
συμφωνεί με (α) το αντίστοιχο ποσό που εγκρίθηκε στην από 14/02/2013 απόφαση της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, λαμβανομένης υπόψη της
απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10/10/2013 των μετόχων της εταιρίας με την
οποία περιορίστηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο στο ποσό της πιστοποίησης (β) το ποσό που
αναφέρεται στο ως άνω Ενημερωτικό Δελτίου (γ) το ποσό που έχει κατατεθεί στους
τραπεζικούς λογαριασμούς με αριθμούς 1) 699/450216-78, 2) 699/450217-51, 3) 699/45021835, 4) 425/470166-69 που τηρεί η Εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.



Επαληθεύσαμε ότι το ποσό που πιστοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην από
15/07/2013 απόφασή του συμφωνεί με το ποσό που έχει καταχωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία
της Εταιρείας, από την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εξετάζοντας και τις σχετικές
λογιστικές εγγραφές.



Εξετάζοντας σε δειγματοληπτική βάση τα σχετικά δικαιολογητικά, αφού λάβαμε υπόψη και τις
σημειώσεις της έκθεσης της Διοίκησης της εταιρίας της 18.09.2018 καθώς και την τελική
έκθεση ελέγχου του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Επιχείρησης, από το Κεντρικό Όργανο
Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ως προς την υλοποίηση του
χρηματοδοτικού σχήματος του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και ειδικά ως προς το σκέλος της ίδιας
συμμετοχής της εταιρίας, διαπιστώσαμε ότι τα αντληθέντα ποσά από την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου, διατέθηκαν για τις προβλεπόμενες χρήσεις.
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Δεδομένου ότι η διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης
δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω.
Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή αν είχαμε διενεργήσει έλεγχο ή επισκόπηση
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης,
ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας άλλα θέματα, τα οποία θα σας
γνωστοποιούσαμε.
Περιορισμός Χρήσης
Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο
πλαίσιο της τήρησης των υποχρεώσεών της προς το ισχύον Κανονιστικό Πλαίσιο του
Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για
οποιονδήποτε άλλο σκοπό, αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και
δεν επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις που συνέταξε η Εταιρεία για τη χρήση 01.01.2017 31.12.2017, για τις οποίες εκδώσαμε ξεχωριστή έκθεση ελέγχου, με ημερομηνία 27/04/2018.
Θεσσαλονίκη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Αρ Μ ΣΟΕΛ: 13091

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E.
Μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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