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Ανακοίνωση βασικών οικονομικών μεγεθών εννεαμήνου 2021 

 
Η εταιρία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα 
βασικά οικονομικά μεγέθη του τρίτου τριμήνου 2021 καθώς και κάθε σημαντική πληροφορία για τη 
δραστηριότητα της, τις προοπτικές της και τις επιπτώσεις από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-
19, στα πλαίσια της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμ. πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021. 
  
Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας κατά το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώθηκε σε 5,73 εκατ. Ευρώ έναντι 
5,57 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020 αυξημένος κατά 2,8%  
Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 
του εννεάμηνου 2021 ανήλθαν σε ζημίες 2,39 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 2,03 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο 
διάστημα του 2020.  
 
Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε ζημίες 3,14 εκατ. Ευρώ έναντι 2,81 εκατ. 
Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020 ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημίες 4,10 
εκατ. Ευρώ έναντι 4,26 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. 
Στη δανειακή θέση της εταιρίας δεν επήλθε σημαντική μεταβολή το τρίτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με 
το εξάμηνο του 2021. 
 
Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας, το τέταρτο  κύμα της 
πανδημίας του COVID-19 και την έλλειψη ρευστότητας της εταιρίας  η Διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι οι 
συνέπειες θα επηρεάσουν τα οικονομικά της μεγέθη στην λήξη της τρέχουσας χρήσης. 
 
Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων του τρίτου 
τριμήνου 2021. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
  

 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε Ευρώ) 30-Σεπ-21 31-Δεκ-20

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 20.915.090             21.582.596          

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 5.305                      15.923                 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 113.664                  111.353               

21.034.059             21.709.872          

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέματα 3.712.115               4.331.898            

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 1.716.187               1.444.450            

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία 5.648                      5.080                   

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 178.955                  129.219               

5.612.904               5.910.646            

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 26.646.963             27.620.518          

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (15.256.340)           (11.155.113)        

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Δανεισμός - μακροπρόθεσμος 187.706                  177.925               

Υποχρεώσεις από μισθώσεις - μακροπρόθεσμο 0                             3.407                   

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.054.971               2.226.151            

2.242.677               2.407.483            

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Εμπορικές και λοιπές Υποχρεώσεις 24.755.241             21.619.813          

Υποχρεώσεις από μισθώσεις - βραχυπρόθεσμο 5.437                      12.995                 

Δανεισμός - βραχυπρόθεσμος 14.899.947             14.735.340          

39.660.626             36.368.148          

Σύνολο Υποχρεώσεων 41.903.303             38.775.631          

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 26.646.963             27.620.518          

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(ποσά σε Ευρώ)

01/01-

30/09/2021

01/01-

30/09/2020

01/07-

30/09/2021

01/07-

30/09/2020

Πωλήσεις 5.733.547   5.577.401        1.638.110          1.752.017         

Μ ικτό Περιθώριο Κέρδους (1.948.273) (1.583.283)       (747.129)           (396.670)           

Λειτουργικά Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) (2.388.226) (2.032.047)       (931.721)           (460.283)           

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) (3.141.296) (2.814.973)       (1.181.924)        (726.156)           

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (4.234.841) (4.229.496)       (1.639.500)        (1.069.854)        

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (4.101.226) (4.265.570)       (1.646.375)        (1.069.854)        


