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Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρίας ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία την 29η Σεπτεμβρίου 
2022 και έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.varvaressos.gr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α. Σαρρίδης 

 

       
  
       Διευθύνων Σύμβουλος 

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. 
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1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

( Σ Υ Μ Φ Ω Ν Α  Μ Ε  Τ Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο  5  Π Α Ρ .  2  Τ Ο Υ  Ν .  3 5 5 6 / 2 0 0 7 , )  

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία : 
 
1. Αναστασία Βαρβαρέσου του Γρηγορίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
2. Νικόλαος Βελής του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου   
3. Αργύρης Σαρρίδης του Πέτρου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος  
 
Υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης 
Εταιρίας με την επωνυμία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία (εφεξής καλούμενης για λόγους 
συντομίας ως Εταιρία 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 2022 έως την 30η Ιουνίου 2022, 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 Εταιρίας, 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 Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριοτέρων κινδύνων και 
αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. 

 

Νάουσα 29.09.2022 

 

Α. Βαρβαρέσου Ν. Βελής Α. Σαρρίδης  

 

 

 

  

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Μέλος Δ.Σ. 

Διευθύνων Σύμβουλος 
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2 .  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ι Α Ι Α  Ε Κ Θ Ε Σ Η  Τ Ο Υ  Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ   

τ η ς  Β Α Ρ Β Α Ρ Ε Σ Ο Σ  Α . Ε .  γ ι α  τ η ν  π ε ρ ί ο δ ο   

α π ό  1  Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ  2 0 2 2  έ ω ς  3 0  Ι ο υ ν ί ο υ  2 0 2 2  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει και τις επ΄ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές 
αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και του Καταστατικού της Εταιρίας, σας 
παρουσιάζουμε με την παρούσα εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  για την χρονική περίοδο 
του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης 2022 (01.01.2022 – 30.06.2022) μια συνοπτική γενική 
επισκόπηση της οικονομικής κατάστασης της Εταιρίας και τα αποτελέσματα της. 

Αναφέρονται σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα και την επίδρασή των στις οικονομικές καταστάσεις 
της Εταιρίας.  

Επίσης περιλαμβάνονται πληροφορίες των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η Εταιρία 
ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022. 

 

2.1. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν Α’ εξάμηνο του 2022 

Κατά την διάρκεια του Α΄ εξάμηνου του 2022, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο το οικονομικό 
και κοινωνικό περιβάλλον ήταν ιδιαίτερα ευμετάβλητο και αβέβαιο. Η αύξηση του κόστους της ενέργειας, , 
των πρώτων υλών και του μεταφορικού κόστους, τα προβλήματα που εμφανίστηκαν  στην  εφοδιαστική 
αλυσίδα, η  πανδημία του COVID-19 που  συνεχίζει να υφίσταται καθώς και η κρίση στην Ανατολική 
Ευρώπη είναι παράγοντες που  επηρεάζουν το σύνολο των κοινωνικών και επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων τόσο εγχώρια όσο και σε διεθνές επίπεδο. Εκτός από τους εξωγενείς παράγοντες η 
Εταιρεία αντιμετώπισε επιπλέον και την  έλλειψη κεφαλαίου κίνησης η οποία έχει επιδράσει σημαντικά 
στα αποτελέσματα και την χρηματοοικονομική κατάσταση της.  

 

2.1.1 Αίτηση Λήψης Προληπτικών μέτρων κατ’ άρθρο 53 του Ν. 4738/20 

Η Εταιρεία κατέθεσε την από 01.02.2022 και με αριθμό κατάθεσης 55/ΤΦ/2022 αίτηση λήψης 
προληπτικών μέτρων κατ' άρθρο 53 Ν. 4738/2020 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, η 
οποία δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό μητρώο φερεγγυότητας του άρθρου 84 Ν. 4738/2020 με αριθμό  
πρωτοκόλλου 100774/01.02.2022 και επί της οποίας χορηγήθηκε η από 02.02.2022 Προσωρινή Διαταγή 
λήψης προληπτικών μέτρων, με την οποία διετάχθησαν προληπτικά μέτρα προστασίας της Εταιρείας 
μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως, η οποία ορίστηκε για την 06.04.2022 και το αργότερο μέχρι τέσσερις 
μήνες από την χορήγηση των προληπτικών μέτρων προστασίας. Η  εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε 
για την 01.06.2022. Με την υπ΄ αριθμ. 344/ΑΦ/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας  
παρατείνεται η προστασία της Εταιρείας στα πλαίσια της διαδικασίας εξυγίανσης μέχρι 16 Ιανουαρίου 
2023. Η προληπτική προστασία της Εταιρείας διασφαλίζει την περιουσιακή της ενότητα έναντι επιθετικών 
ενεργειών πιστωτών της και θα διασφαλίσει τη λειτουργία της και τη συνέχιση της παραγωγής.  

 

2.1.2 Ειδική αναφορά στις επιπτώσεις του κορωνοϊού (COVID-19): 

Η πανδημία COVID-19 συνεχίζει να υφίσταται και το 2022 με τη μετάλλαξη Όμικρον που εμφανίστηκε με  
το πέμπτο και έκτο κύμα να πλήττει την παγκόσμια οικονομία έχοντας καθοριστική επίδραση στην  
παραγωγή και στην ζήτηση προϊόντων.   
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2.1.3 Ενέργειες για εύρεση επενδυτή  

Η Εταιρεία με  τους συμβούλους της έκανε  επαφές και συζητήσεις με επενδυτές και επενδυτικά funds του 

εξωτερικού για την εύρεση επενδυτή για την χρηματοδότηση της. 
 

2.1.4 Ειδική αναφορά στις επιπτώσεις από τη γεωπολιτική κρίση στην Ανατολική Ευρώπη 

Η Εταιρεία δεν έχει άμεσες επιπτώσεις από τη κρίση στην ανατολική Ευρώπη έχει όμως έμμεσες καθότι η 
παγκόσμια οικονομία βρίσκεται ενώπιον μιας νέας μεγάλης ύφεσης. Η κρίση στην ανατολική Ευρώπη 
έρχεται να επιδεινώσει αυτό που ήδη είχε ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό από την ραγδαία άνοδο του 
ενεργειακού κόστους. Η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών και των μεταφορών επιτείνουν την 
κατάσταση. 

 

2.1.5 Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 30.06.2022 

Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση 2021, την 
Πέμπτη 30.06.2022, στην έδρα της Εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης. Παρέστησαν 2 Μέτοχοι που 
εκπροσωπούσαν ποσοστό 95,02% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 6.014.476 μετοχών 
επί συνόλου 6.330.002 μετοχών. 

Ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης : 

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2021 
(01.01.2021 – 31.12.2021), μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της 
ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. 
Εγκρίθηκαν με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων)  

2. Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01.01.2021 – 
31.12.2021. 
Αποφασίστηκε με ψήφους 6.014.476 (100%  των παρισταμένων)  η μη διανομή μερίσματος για την 
χρήση του 2021, διότι δεν υπάρχουν διανεμητέα κέρδη εκμετάλλευσης. 

3. Έγκριση κατ΄  άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2021.  
Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η συνολική διαχείριση των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάχθηκε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη 
αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2021. 

4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες 
από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2021, σύμφωνα με άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. 

        Εγκρίθηκαν με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) 
5. Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την 

τρέχουσα εταιρική χρήση (01.01.2022-31.12.2022), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της 
αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική 
γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.  
Εγκρίθηκαν με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) 
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6. Υποβολή – έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών έτους 2021 της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 112 
παρ. 3 του Ν. 4548/2018 
Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η Έκθεση Αποδοχών των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου και η ανάρτησή της ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της 
Εταιρίας. 

7. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών για τη διενέργεια των ελέγχων (τακτικού, 
φορολογικού) για τη χρήση 2022 και έγκριση αμοιβής αυτών όπως ορίζεται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις  
Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων), κατόπιν σχετικής προτάσεως-
εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, η εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 
14 του Ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρίας με την επωνυμία «METRON Auditing A.E.O.E.» καθώς η 
αμοιβή αυτής.  

8. Λήψη απόφασης περί του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων 
των Μελών της, καθώς και ορισμός των μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη 
σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει. 
Επανεκλέχθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 
4706/2020, η νέα Επιτροπή Ελέγχου, η οποία συνιστά Ανεξάρτητη Επιτροπή και αποτελείται από 
τρία (3) μέλη με ετήσια θητεία. 
Τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα από την Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. 
Μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου εξελέγησαν τα ακόλουθα πρόσωπα : 
Παναγιώτης Γρηγοριάδης (Ανεξάρτητο Μέλος), Σταύρος Γιούρος (Ανεξάρτητο Μέλος) και Ελένη 
Χατζηνώτα (Ανεξάρτητο Μέλος ) 
Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο 
δραστηριοποιείται η Εταιρία και πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 
του Ν. 4706/2020 καθώς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.  

9. Υιοθέτηση μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ρευστότητας της Εταιρίας, 
κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 
Ελήφθη με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) απόφαση περί υιοθέτησης μέτρων για την 
βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ρευστότητας της Εταιρίας, κατ΄ εφαρμογή του 
άρθρου 119 του Ν. 4548/2018. 

10. Υποβολή και παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη 
χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) 
Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής 
Ελέγχου για την χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και η ανάρτησή της ως ξεχωριστό έγγραφο 
στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας. 

11. Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση για 
την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 
Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν αναφορικά με την ετήσια έκθεση των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 όπως ισχύει. Το 
πλήρες κείμενο της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της εταιρίας 
www.varvaressos.gr 
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12. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και παροχή έγκρισης στα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια 
ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών. 
Καθότι δεν υπάρχουν μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και διευθυντές της Εταιρίας  που να 
συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και διοίκηση άλλων εταιριών δεν ελήφθη απόφαση. 

13. Διάφορα θέματα  
Δεν προτάθηκαν προς συζήτηση άλλα θέματα. 

 

2.2  Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες για το β΄ εξάμηνο του 2022 

Συναλλαγματικοί Κίνδυνοι 

Δεν υπάρχουν σημαντικοί συναλλαγματικοί κίνδυνοι, καθότι ο κύριος όγκος των πωλήσεων και των 
αγορών της Εταιρίας 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, η δημοσιονομική κρίση ορισμένων χωρών 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 COFACE.  

 

Κίνδυνοι διακύμανσης επιτοκίου  

Ο Τραπεζικός δανεισμός της Εταιρίας είναι σε Ευρώ και τα επιτόκια ακολουθούν τη διακύμανση 
του Euribor. Η ευαισθησία της Εταιρίας για παράδειγμα σε αύξηση ή μείωση επιτοκίου κατά 0,5% 
θα επιφέρει επιβάρυνση ή βελτίωση των αποτελεσμάτων και των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας 
κατά 50 χιλ. Ευρώ περίπου 

 

Κίνδυνοι από μεταβολή των τιμών πρώτων υλών 

Μεγάλη συμμετοχή στο τελικό κόστος των νημάτων έχει η πρώτη ύλη, η οποία επηρεάζεται σημαντικά 
από την προσφορά και ζήτηση, από την ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου και από εξωγενείς παράγοντες όπως η 
διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο των εμπορευμάτων. Λόγω της μεγάλης αύξησης των τιμών των 
πρώτων υλών, ιδιαίτερα του βαμβακιού, της αύξησης του μεταφορικού κόστους και της αβεβαιότητας  στις 
διεθνείς αγορές η Εταιρεία έχει εφαρμόσει συγκρατημένη πολιτική αγορών. Επίσης η Εταιρεία παράγει  
νήματα και από άλλες πρώτες ύλες των οποίων οι τιμές επηρεάζονται μόνο από την προσφορά και τη 
ζήτηση.  
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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. 

 

Κίνδυνος Προμηθευτών  

Η Εταιρεία αγοράζει βαμβάκι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι ποσότητες βάμβακος που χρειάζονται 
για την παραγωγική διαδικασία είναι κάτω του 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 ή εφαρμογή ειδικών πολιτικών από μεγάλα κράτη 
καταναλωτές βάμβακος. Για τις υπόλοιπες κυτταρινούχες ύλες υπάρχει σχέση συνεργασίας περισσότερο 
από 30 χρόνια με συγκεκριμένο προμηθευτή του εξωτερικού. Πιθανός κίνδυνος για την επιχειρηματική 
δραστηριότητα υπάρχει αν ο εν λόγω προμηθευτής 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  

Τον Απρίλιο του 2017, η Εταιρεία, σε συνεργασία με την PWC, υπέβαλλε αίτημα αναδιάρθρωσης του 
υφιστάμενου δανεισμού της καθώς και αίτημα για τη χρηματοδότηση του Επενδυτικού Σχεδίου στις 
δανείστριες Τράπεζες, το οποίο επικαιροποιήθηκε ως IBR από την εταιρία Grant Thornton. Η έγκριση από 
τις Τράπεζες για τη χρηματοδότηση του Επενδυτικού Σχεδίου    έγινε με σημαντική καθυστέρηση  τον 
Μάιο του 2019 και η εκταμίευση έγινε με πάρα πολλές δυσκολίες από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον 
Μάρτιο του 2020  με αποτέλεσμα η εταιρία να στερηθεί πολύτιμο κεφάλαιο κίνησης και να αντιμετωπίζει 
σήμερα  τεράστιο πρόβλημα. Η αναδιάρθρωση του τότε  υφιστάμενου  δανεισμού έγινε στις 30.06.2020. 
Η έλλειψη  ρευστότητας της Εταιρείας έχει ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγή, στις πωλήσεις 
και στην οικονομική κατάσταση της. Η ζήτηση των προϊόντων της είναι μεγάλη αλλά η έλλειψη 
ρευστότητας δεν της επιτρέπει να μπορεί να τις ικανοποιήσει.   

Το Δ.Σ. της Εταιρείας πιστεύει ότι με  την χρηματοδότηση με κεφάλαιο κίνησης από στρατηγικό επενδυτή 
και επενδυτικό Fund θα μπορέσει να ξεπεράσει τις δυσκολίες ρευστότητας που αντιμετωπίζει, να 
βελτιώσει τα μεγέθη της και να περάσει σε κερδοφορία. 

 
Μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και στον κόσμο   

Ανάμεσα στους βασικότερους παράγοντες επίδρασης στην παγκόσμια οικονομία συγκαταλέγονται η 
συνέχιση της υγειονομικής κρίσης, η αύξηση του κόστους ενέργειας, πρώτων υλών και μεταφορών, οι  
σημαντικές καθυστερήσεις στη διακίνηση των εμπορευμάτων, η κλιματική αλλαγή καθώς και τα 
γεωπολιτικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην ανατολική Ευρώπη κατά το πρώτο διάστημα του 2022. 
Οι ανωτέρω παράγοντες διαφαίνεται να οδηγούν την παγκόσμια και εγχώρια οικονομία σε ένα 
περιβάλλον χαμηλών ρυθμών ανόδου του ΑΕΠ και κατ’ επέκταση επιβράδυνσης του διεθνούς εμπορίου, 
με αποτέλεσμα την επίταση της αβεβαιότητας αναφορικά με την επιρροή αυτών και στο καταναλωτικό 
κοινό. 
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Η ελληνική οικονομία, ενσωματωμένη στο διεθνές περιβάλλον και άμεσα επηρεαζόμενη από αυτό, θα  
ακολουθήσει μια αντίστοιχα διατηρήσιμη αναπτυξιακή τροχιά συμβατή με τους υφιστάμενους 
περιορισμούς, αλλά και τις υποχρεώσεις  που έχει αναλάβει έναντι της ΕΕ. 

Σε αυτό το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, η Διοίκηση παρακολουθεί τις εξελίξεις, αξιολογεί συνεχώς την 
κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις, κάνει  όλες τις  απαραίτητες ενέργειες και λαμβάνει τα  
απαραίτητα μέτρα  προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στις δραστηριότητες της Εταιρείας.  

 

2.3. Εργασιακά θέματα 

Η Εταιρεία ανέκαθεν στελεχωνόταν από έμπειρο και ικανό ανθρώπινο δυναμικό που είχε πλήρη γνώση 
του αντικειμένου εργασιών. Κατά τη διάρκεια της παρούσας οικονομικής συγκυρίας οι εργαζόμενοι έχουν 
επιδείξει ευαισθησία που δίνει στην Εταιρεία τη βεβαιότητα πως είναι αρωγοί της προσπάθειας που 
καταβάλλεται για την έξοδο από την κρίση και τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της 
Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται στον ίδιο χώρο με την παραγωγή ώστε οι σχέσεις των 
Διευθυντικών Στελεχών με τους εργαζομένους να είναι στενές.  Υπάρχουν  αποχωρήσεις από την Εταιρία, 
αλλά η υποδομή της Εταιρείας της επιτρέπει την αναπλήρωση των στελεχών και εργαζομένων χωρίς να 
υπάρχουν επιπτώσεις στη λειτουργία της.  

 

2.4  Προοπτικές για το Β’ εξάμηνο του 2022 

Η βιομηχανία της κλωστοϋφαντουργίας είναι μια ιδιαίτερη και ετερογενής βιομηχανία, η οποία καλύπτει 
ένα σημαντικό αριθμό δραστηριοτήτων  και παραμένει ένας ισχυρός κλάδος της μεταποίησης στην Ε.Ε. 
Οι ευρωπαίοι παραγωγοί είναι παγκόσμιοι ηγέτες σε αγορές τεχνικών / βιομηχανικών 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων για την αυτοκινητοβιομηχανία  τον ιατρικό κλάδο καθώς και σε υψηλής 
ποιότητας ενδύματα. 

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του τομέα κλωστοϋφαντουργικών ειδών και ειδών ένδυσης στην Ε.Ε. 
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. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής - Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), 
θετικά εξελίχθηκε η πορεία του κλάδου ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας το Α’ εξάμηνο του 2022. 

Ειδικότερα:  

Tο Α’ εξάμηνο o δείκτης παραγωγής σημείωσε αύξηση 21,2% στην ένδυση και μικρή μείωση -2,4% στην 
κλωστοϋφαντουργία. 

Σημαντική αύξηση 23,0% κατέγραψαν οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας το 
πρώτο εξάμηνο του 2022 και ανήλθαν σε 1,14 δις € από 924 εκ. € το 2021. 

Οι εξαγωγές ενδυμάτων σημείωσαν σημαντική άνοδο 27,2% και ανήλθαν σε 525 εκ. €. 
Στην κλωστοϋφαντουργία οι εξαγωγές επίσης αυξήθηκαν κατά 30,7% και ανήλθαν σε 286 εκ. €. Τέλος οι 
εξαγωγές του πρωτογενούς τομέα, του βαμβακιού,  κατέγραψαν άνοδο 11,4% και ανήλθαν σε 327εκ. €. 

Στις εισαγωγές, καταγράφηκε επίσης μεγάλη αύξηση 44%. Η αύξηση στις εισαγωγές 
κλωστοϋφαντουργικών ανήλθε σε 46%, ενώ οι εισαγωγές ενδυμάτων αυξήθηκαν κατά 42,7% και σε αξία 
διαμορφώθηκαν στο 1,25 δις €. 
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Όσον αφορά την εγχώρια αγορά οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων κατέγραψαν άνοδο 33,4% στο α΄ 
εξάμηνο και ανήλθαν σε αξία σε 1,3 δις €. 

Η ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε από το 2017 ξεκίνησε την ανάπτυξη και παραγωγή ιδιαίτερων ποιοτικών προϊόντων 
έχοντας στόχο τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας. Η Εταιρεία για το σκοπό 
αυτό προέβη σε επενδύσεις ύψους 6,8 εκ Ευρώ στα έτη 2017-2020. Η καθυστέρηση χρηματοδότησης του 
Επενδυτικού Σχεδίου της Εταιρείας από τις Τράπεζες είχε σημαντική επίδραση στη λειτουργία της 
Εταιρείας. Η θεμελιώδης αλλαγή του προϊοντικού μείγματος συνίσταται στην ανάπτυξη και παραγωγή 
κερδοφόρων ποιοτικών αειφόρων προϊόντων με υψηλότερη προστιθέμενη αξία, με την προϋπόθεση της 
πλήρους λειτουργίας των παραγωγικών μονάδων.  

Η ως άνω αλλαγή του προϊοντικού μείγματος της Εταιρείας που συντελείται με ιδιαίτερη προσπάθεια 
όλων των εργαζομένων αποτελεί εξέλιξη κομβικής σημασίας για τη βιωσιμότητά της και διαμορφώνει νέες 
προοπτικές για την αναπτυξιακή της πορεία. Η στρατηγική της  Εταιρείας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των 
εξαγωγών στα νέα καινοτόμα και αειφόρα προϊόντα που ήδη παράγει και θα συνεχίσει να παράγει. 

Σύμφωνα με τελευταίες μελέτες για τη βιομηχανία της μόδας και των ειδών πολυτελείας, οι καταναλωτές 
ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για τις επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον η παραγωγή ειδών 
ένδυσης και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Οι τάσεις είναι εγγύτητα-αμεσότητα, αυτοματισμός, 
βιωσιμότητα με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ανταποκρινόμενη σ ’αυτήν 
την τάση της αγοράς ανέπτυξε και παράγει το καινοτόμο προϊόν SUPREME GREEN COTTON®  
(κατοχυρωμένο στην Ε.Ε. από τις 30.08.2018) που καλλιεργείται και παράγεται με στόχο τη διαφάνεια και 
την ιχνηλασιμότητα σε όλα τα στάδια της παραγωγής του. Το προϊόν έχει ιδιαίτερα καλή ανταπόκριση 
στην Ευρωπαϊκή αγορά βασίζεται στην αρχή παραγωγής αειφόρων προϊόντων που είναι ο στόχος της 
Ε.Ε.  για τα επόμενα χρόνια. 

Η εμφάνιση και αναγνώριση του COVID-19 ως παγκόσμια υγειονομική απειλή, ανάγκασε την Διοίκηση 
της Εταιρείας να προβεί σε εφαρμογή έκτακτων προληπτικών μέτρων  

Επιπροσθέτως η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται ενώπιον μιας νέας  μεγάλης ύφεσης, καθώς η κρίση 
στην Ανατολική Ευρώπη έρχεται να επιδεινώσει αυτό που ήδη είχε ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό από την 
ραγδαία  άνοδο του ενεργειακού κόστους, που τείνει να εξελιχθεί σε ενεργειακή κρίση  και σε 
στασιμοπληθωρισμό. Η  αύξηση των τιμών των πρώτων υλών και των μεταφορών επιτείνουν την 
κατάσταση. Ο κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία, θα είναι  ένας   υψηλός πληθωρισμός με ότι αυτό 
συνεπάγεται. 

Τα  οικονομικά στοιχεία που ανακοινώνονται στην Ε.Ε. το 2022  αναφέρονται  σε υψηλό πληθωρισμό, 
μετά από πολλά χρόνια,  και  δίδουν την εικόνα που θα  επακολουθήσει τους επόμενους μήνες  στις 
μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης, που είναι οι πλέον εκτεθειμένες λόγω της μεγάλης εξάρτησής τους από 
το ρωσικό φυσικό αέριο και το ρωσικό πετρέλαιο. Επικρατεί  το σενάριο με πετρέλαιο στα 100 δολάρια,  
ακριβό αέριο  και ισοτιμία δολ/ ευρώ 1/1 που  έχει σημαντική επιβάρυνση στη παγκόσμια οικονομία. Ο 
μεγάλος  «χαμένος» είναι η ευρωπαϊκή οικονομία και οι ευρωπαίοι πολίτες. 

Τους επόμενους μήνες θα φανεί η επίδραση της τελευταίας ευρωπαϊκής κρίσης στη χώρα μας. Μια πρώτη 
αποτίμηση των πιθανών επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία από τον πόλεμο στην ανατολική Ευρώπη, 
δείχνει τις επιδράσεις στο ενεργειακό πεδίο, τις διασυνδέσεις μέσω εμπορίου και τουρισμού, τον 
πληθωρισμό και το διαθέσιμο εισόδημα του ιδιωτικού τομέα, καθώς και το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, 
σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στην Ευρωζώνη.  

 

 



 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2022 
(Ποσά σε Ευρώ) 

12 

 

 

Οι αβεβαιότητες που προκύπτουν από την εξάπλωση της πανδημίας, την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο 
στην ανατολική Ευρώπη είναι σημαντικές για τις συμπεριφορές των καταναλωτών και την λειτουργία των 
αγορών γενικότερα. Οι  προτεραιότητες αλλάζουν με αποτέλεσμα στον κλάδο να παρουσιάζονται κενά και 
πλεονάσματα ταυτόχρονα. Η αποκατάσταση  της αρρυθμίας της αγοράς εκτιμάται ότι θα 
πραγματοποιηθεί μετά το 2023, αν δεν υπάρξουν άλλες απρόβλεπτες καταστάσεις.  

Σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον, η Διοίκηση είναι πάντα κοντά στην παραγωγή, αξιολογεί τους 
κινδύνους και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που κρίνονται αναγκαίες για την προστασία των 
εργαζομένων της, εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις, προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι αναλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση 
επιπτώσεων στις δραστηριότητες της. Η Εταιρεία  έχει περιορισμένη δραστηριότητα πωλήσεων στην 
Ελλάδα συνεπώς δεν θα επηρεάζεται σημαντικά ως προς τις πωλήσεις από τα συνολικά αποτελέσματα 
της χώρας. Επηρεάζεται όμως σημαντικά από την οικονομική κατάστασή  στην Κεντρική Ευρώπη, καθώς 
και από την έλλειψη  κεφαλαίου κίνησης. 

 

2.5  Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι συναλλαγές και λοιπές βραχυπρόθεσμες παροχές των Διευθυντικών Στελεχών και μελών διοίκησης την 
30.06.2022 ήταν 72.428 Ευρώ έναντι των 89.032 Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2020.  

Οι υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης την 30.06.2022 ανέρχονται σε 22.564 
Ευρώ έναντι 15.630 Ευρώ στις 30.06.2021.  

 

2.6  Χρηματοοικονομικοί Δείκτες  

Η ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία κατά την χρήση από 01.01 – 30.06.2022 
πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 4,459 εκ Ευρώ έναντι 4,095 εκ Ευρώ της περσινής χρήσης. 
 
Οι εξαγωγές αποτέλεσαν το 87,5% των πωλήσεων και ανήλθαν σε 3,900 εκ. Ευρώ έναντι 4,034 εκ Ευρώ 
στην χρήση της αντίστοιχης περιόδου του 2021.  
 
Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε -1.800.733 Ευρώ έναντι -1.201.144 Ευρώ την αντίστοιχη 
περίοδο του 2021.  
Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της περιόδου 01.01 – 30.06.2022 
διαμορφώθηκαν σε ζημίες -2.271.570 Ευρώ, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2021 που ήταν ζημίες     
-1.456.505 Ευρώ.  
 
Τα αποτελέσματα της Εταιρίας για το διάστημα 01.01 - 30.06.2022 εμφανίζουν ζημίες -3.468.382 Ευρώ 
έναντι ζημιών -2.454.851 Ευρώ της περιόδου 01.01 – 30.06.2021.  
 
Τα υπόλοιπα πελατών, εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων ανέρχονται σε 646.825 Ευρώ μετά την 
πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ύψους 4.359.760 Ευρώ. 
 
Οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρίας ανέρχονται στο τέλος του πρώτου 
εξαμήνου στο ποσό των 46.079.431 Ευρώ έναντι των 44.295.045 Ευρώ στο τέλος του έτους 2021.  
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Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στις 30.06.2022 ανέρχονται στο ποσό των 3.170.467 Ευρώ έναντι 
ποσού 3.251.065 Ευρώ στις 31.12.2021. Αντίστοιχα, οι βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις ανέρχονται στις 
30.06.2022 στο ποσό των 42.908.964 Ευρώ ενώ στις 31.12.2021 στο ποσό των 41.043.980 Ευρώ.  
 
Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας στις 30.06.2022 ανέρχονται σε -21.312.760 Ευρώ έναντι -17.844.379 
Ευρώ στις 31.12.2021. 
 
Η γενική ρευστότητα της Εταιρίας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) 
ανέρχεται σε 0,10. 
 
Παρατίθενται επιπλέον ορισμένοι βασικοί αριθμοδείκτες του κεφ. 4.2 του Ε.Γ.Λ.Σ. που παρουσιάζουν την 
Οικονομική Διάρθρωση, την Αποδοτικότητα και τη Διαχειριστική Πολιτική της Εταιρίας.  

 

α) Οικονομικής Διάρθρωσης και αυτάρκειας: 

 

 
30.06.2022 30.06.2021 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 4.501.436 5.805.556 

Σύνολο Ενεργητικού 24.766.671 27.042.661 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού  18% 21% 

Ίδια Κεφάλαια  -21.312.760 -13.609.964 

Σύνολο Υποχρεώσεων               46.079.431 40.652.626 

Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Υποχρεώσεων -46% -33% 

Ίδια Κεφάλαια  -21.312.760 -13.609.964 

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό  20.265.235 21.237.105 

Ίδια Κεφάλαια / Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό                       -105% -64% 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 4.501.436 5.805.556 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 42.908.964 38.408.518 

Γενική Ρευστότητα (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχ/σμες 
Υποχρεώσεις) 

10% 15% 
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β) Αποδόσεως και Αποδοτικότητας: 

  30.06.2021 30.06.2021 

Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων και χρηματοδοτικών 
αποτελεσμάτων 

-2.727.361 -1.959.372 

Πωλήσεις 4.458.966 4.095.437 

Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως / Πωλήσεις -61% -48% 

Μικτά αποτελέσματα  -1.800.733 -1.201.144 

Πωλήσεις 4.458.966 4.095.437 

Μικτά αποτελέσματα / Πωλήσεις -40% -29% 

Μικτά αποτελέσματα -1.800.733 -1.201.144 

Κόστος πωλήσεων -6.259.699 -5.296.581 

Μικτά αποτελέσματα / Κόστος πωλήσεων  29% 23% 

 

2.7. Μη Χρηματοοικονομικοί Δείκτες - Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Περιβαλλοντικά θέματα 

Στo πλαίσιο των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η Εταιρία εφαρμόζει πρωτοβουλίες προς τρεις 
κατευθύνσεις, που αποτελούν βασική στρατηγική της Εταιρίας, όπως ο σεβασμός προς τον άνθρωπο, την 
κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον.  

Η φιλοσοφία και οι δράσεις που εφαρμόζει η Εταιρία περιγράφονται στην ειδική ετήσια έκθεση Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης. 

Η εταιρία λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και υπηρεσιών 
με το περιβάλλον, την κλίμακα των επιδράσεων και των περιβαλλοντικών πτυχών, εγκατέστησε ένα 
τεκμηριωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 
14001:2015. 

Στις 27.02.2019 η εταιρία πιστοποιήθηκε ως μία από τις πιο αειφόρες βιομηχανίες της 
κλωστοϋφαντουργίας παγκοσμίως στο υψηλότερο επίπεδο (Level 3) με βαθμολογία 78% (global average 
65%) με το πιστοποιητικό της OEKOTEX ( STeP by OEKOTEX®). Με αυτήν την διεθνή αναγνώριση από 
το πιο γνωστό διεθνή Ινστιτούτο Πιστοποίησης Προτύπων στην κλωστοϋφαντουργία, η Εταιρία πλέον 
εντάσσεται στην κορυφαία κατηγορία της ευρωπαϊκής κλωστοϋφαντουργίας, με πιστοποιημένες αειφόρες 
παραγωγικές διαδικασίες.  

 

2.8 Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) για τη λήψη αποφάσεων, 
τον στρατηγικό σχεδιασμό και την αξιολόγηση της επίδοσης της. Οι δείκτες αυτοί βοηθούν στην καλύτερη 
και πληρέστερη κατανόηση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Εταιρείας και λαμβάνονται υπόψη σε 
συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 
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Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων 
(EBITDAMargin)  (%) 

Ο δείκτης EBIDTA εντάσσεται στη γενικότερη ενότητα των δεικτών αποδοτικότητας και εξυπηρετεί στην 
καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας. 

Ο δείκτης υπολογίζεται εάν από τον κύκλο εργασιών αφαιρεθούν το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα 
διάθεσης, τα έξοδα διοίκησης, τα λοιπά λειτουργικά έξοδα και προστεθούν τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 
και οι συνολικές αποσβέσεις και στη συνέχεια διαιρεθεί με τον κύκλο εργασιών. Τα μεγέθη αυτά 
χρησιμοποιούνται χωρίς καμία προσαρμογή από τις οικονομικές καταστάσεις και τις σημειώσεις τους. 

 01.01.2022 - 
30.06.2022 

01.01.2021 - 
30.06.2021 

Πωλήσεις 4.458.966 4.095.437 

Κέρδη/Ζημίες προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων -2.727.361 -1.959.372 

Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 515.422 526.191 

Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης 4.227 7.078 

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 2.339 2.018 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων χρήσης -66.196 -32.420 

Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων  (EBITDA) -2.271.569 -1.456.505 

Περιθώριο κερδών/ζημιών προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

-50,94 -35,56% 

Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBITMargin) (%) 

Ο δείκτης ΕΒΙΤ εντάσσεται στη γενικότερη ενότητα των δεικτών αποδοτικότητας και εξυπηρετεί στην 
καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας. 

Ο δείκτης υπολογίζεται εάν από τον κύκλο εργασιών αφαιρεθούν το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα 
διάθεσης, τα έξοδα διοίκησης, τα λοιπά λειτουργικά έξοδα και προστεθούν τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 
και στη συνέχεια διαιρεθεί με τον κύκλο εργασιών. Τα μεγέθη αυτά χρησιμοποιούνται χωρίς καμία 
προσαρμογή από τις οικονομικές καταστάσεις. 

 01.01.2022 - 
30.06.2021 

01.01.2021 - 
30.06.2021 

Πωλήσεις 4.458.966 4.095.437 

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων και χρηματοδοτικών 
αποτελεσμάτων (EBIT) 

-2.727.362 -1.959.372 

Περιθώριο κερδών/ζημιών προ φόρων, χρημα-τοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων  

-61,17% -47,84% 
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Κέρδη χρήσης προ φόρων / Κύκλος εργασιών  (Ε.Β.Τ. Margin)(%) 

Ο δείκτης Ε.Β.Τ εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας 

Ο δείκτης υπολογίζεται εάν από τον κύκλο εργασιών αφαιρεθούν το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα 
διάθεσης, τα έξοδα διοίκησης, τα λοιπά λειτουργικά έξοδα, τα χρηματοοικονομικά έξοδα και προστεθούν 
τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης και τα χρηματοοικονομικά έσοδα και στη συνέχεια διαιρεθεί με τον κύκλο 
εργασιών. Τα μεγέθη αυτά χρησιμοποιούνται χωρίς καμία προσαρμογή από τις οικονομικές καταστάσεις.  

  01.01.2022 - 
30.06.2022 

01.01.2021 – 
30.06.2021 

Πωλήσεις 4.458.966 4.095.437 

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (EBT) -3.468.485 -2.595.341 

Περιθώριο καθαρού Κέρδους  -77,79% -63,37% 

 

Καθαρός Δανεισμός 

Ο καθαρός δανεισμός είναι ένας ΕΔΜΑ που χρησιμοποιεί η Διοίκηση για να αξιολογήσει την κεφαλαιακή 
διάρθρωση της Εταιρείας και την δυνατότητα μόχλευσης. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται 
προσθέτοντας στα μακροπρόθεσμα δάνεια το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων και τα 
βραχυπρόθεσμα δάνεια, και αφαιρώντας από το σύνολο τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, καθώς 
και τις δεσμευμένες καταθέσεις προς εξασφάλιση δανείων. 

  
01.01.2022 – 
30.06.2022 

01.01.2021 – 
30.06.2021 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 13.194.467 14.498.049 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 67.019 182.419 

Σύνολο 13.261.486 14.680.468 

Ταμιακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα  90.226 159.020 

Καθαρός δανεισμός 13.171.261 14.521.448 

 

 

2.9. Οικονομική κατάσταση του κλάδου και οικονομική θέση της Εταιρίας 

Η οικονομική κατάσταση του κλάδου και η οικονομική θέση της Εταιρίας καταγράφηκε στην παράγραφο 
«2.4 Προοπτικές για το Β’ εξάμηνο του 2022».  
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2.10. Γεγονότα μετά τη λήξη της περιόδου 

Την 16.09.2022 εκδόθηκε η  υπ΄ αριθμ. 344/ΑΦ/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας 
δυνάμει της οποίας παρατείνεται η προστασία της Εταιρείας στα πλαίσια της διαδικασίας εξυγίανσης 
μέχρι 16 Ιανουαρίου 2023 

 

2.11.  Πληροφορίες για την Εταιρεία 

Γενικές Πληροφορίες  

Η Ανώνυμη Εταιρία “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 Εταιρίας 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 Εταιρία προήλθε από μετατροπή της υφιστάμενης Εταιρίας με την επωνυμία “ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ - ΒΑΦΕΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΕΠΕ” που προϋπήρχε από το 1964.  

Έδρα της Εταιρίας 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 Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΜΑΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης με 
αριθμό 10650/06/Β/86/22 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20951226000. 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. 

Σκοπός της Εταιρίας, 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 εταιριών 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 Εταιρία 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.  

 



 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2022 
(Ποσά σε Ευρώ) 

18 

 

Δραστηριότητες της Εταιρίας  

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία νημάτων.   

Από την ίδρυση και την λειτουργία της Εταιρίας 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. Πλέον εξειδικεύεται στην παραγωγή 
νημάτων από μακρόινα βαμβάκια (Pima/Supima) και αναμίξεις αυτών με κυτταρινούχες μικροίνες. 
   
Αναλυτικότερα  παράγει  τα παρακάτω προϊόντα: 
 Νήματα ειδικών και υψηλών προδιαγραφών, συμβατικής κλώσης, πλεκτικής - υφαντικής, μονόκλωνα -  

πολύκλωνα, σε τίτλους Ne 20 – 120 : 
 100% Βαμβακερά  πεννιέ 
 100% Βαμβακερά SUPREME GREEN COTTON® 
 100% Modal 
 100% Micro modal 
 100% Tencel 
 100% Microtencel 
 
 Νήματα σύμμικτα διαφόρων προσμείξεων και αναλογών, κυρίως με φυσικές ίνες, ως κατωτέρω: 
 Βαμβάκι / Modal ή Micromodal 
 Βαμβάκι / Tencel ή Microtencel 
 Νήματα με Φλάμμες (ειδικά εφέ) 
 Νήματα σε κυλίνδρους βαφείου 
 Νήματα Compact  
 Νήματα από Βιολογικό Βαμβάκι 
 Νήματα Corespun 

 

Διοίκηση – Διεύθυνση της Εταιρίας  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει ως ακολούθως :  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ.  
ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ 

 

Βαρβαρέσου Αναστασία Πρόεδρος (Μη Εκτελεστικό) Χημικός Μηχανικός 
Βελής Νικόλαος Αντιπρόεδρος (Εκτελεστικό) Μαθηματικός 
Σαρρίδης Αργύριος  Μέλος (Εκτελεστικό) Χημικός Μηχανικός  
Βαλσαμίδης Αναστάσιος Μέλος (Ανεξάρτητο,  Μη 

Εκτελεστικό) 
Δικηγόρος 

Θεοφανή Μπαδόλα Μέλος (Ανεξάρτητο,  Μη 
Εκτελεστικό) 

Οικονομολόγος 

Με την από 30.06.2021 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον κ. Αργύρη Σαρρίδη του 
Πέτρου, Διευθύνων Σύμβουλο της Εταιρίας, όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου Διοίκησης, 
Διαχείρισης και Εκπροσώπησης της Εταιρίας, για κάθε πράξη Διοικήσεως, Διαχείρισης και 
Εκπροσώπησης αυτής ενώπιον κάθε Αρχής διοικητικής, δικαστικής κλπ. και ενώπιον κάθε τρίτου, να 
ασκούνται εφεξής από τον ανωτέρω Διευθύνων Σύμβουλο και να δεσμεύει αυτός την Εταιρία με μόνη την 
υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον 
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ανωτέρω Διευθύνων Σύμβουλο την άσκηση όλων των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και την 
εκπροσώπηση της Εταιρίας από αυτόν, κατά τα  άρθρα 20 και 21  του Καταστατικού.  

Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Το διαμορφωθέν μετοχικό κεφάλαιο την 30.06.2022 είναι 1.899.000,60 Ευρώ  διαιρούμενο σε 6.330.002 
κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 Ευρώ. 
 
Ίδια Κεφάλαια 
Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας με την λογιστική αξία της μετοχής την 30.06.2022 και τα αντίστοιχα της 
31.12.2021 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:  
 

Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας 30.06.2022 31.12.2021 

Αριθμός Μετοχών  6.330.002 τεμάχια 6.330.002 τεμάχια 

Ονομαστική Αξία 0,30€ 0,30€ 

Μετοχικό Κεφάλαιο 1.899.001 € 1.899.001 € 

Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών 6.255.041 € 6.255.041 €  

Λοιπά αποθεματικά  22.312.520 € 22.266.912 € 

Ποσά προοριζόμενα για ΑΜΚ - - 

Αποτελέσματα εις Νέον -51.779.321 € -48.265.332 € 

Σύνολο Καθαρής Θέσης  -21.312.760 € -17.844.379 € 

Λογιστική Αξία Μετοχής -3,37 € -2,82 € 

 

Δικαιώματα μετόχων 

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους 
στη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρία έχει μονάδα εξυπηρέτησης μετόχων κατά τις προβλέψεις των άρθρων 
περί εταιρικής διακυβέρνησης Ν. 4706/2020. 

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 Εταιρίας 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 Εταιρίας. 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, τίθεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το 
άρθρο 13 του Ν. 4528/2018. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, μπορεί  
με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.  
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3. H κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού 
της Εταιρίας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και 
ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρίας, 
όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμία περίπτωση, δεν 
μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρίας 
ή των εμπιστευμένων σ’ αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής 
περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρίας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα 
αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.  

4. Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα 
της Εταιρίας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.  

5. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρίας σε περίπτωση εκκαθάρισης και 
συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά 
όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρίας.  

6. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ’ αυτήν.  

7. Οι μετοχές της Εταιρίας μεταβιβάζονται ελεύθερα. 

Προσωπικό 

Η Εταιρία κατά την 30η Ιουνίου 2022 απασχολούσε 159 εργαζόμενους έναντι 184 εργαζομένων κατά 
την 30.06.2021. 

 

 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

29.09.2022 

 

 

 

Αναστασία  Γρ. Βαρβαρέσου  

Πρόεδρος 

 

    

 

 

 

 



           
 

 

 

3. Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού  Ελεγκτή  Λογιστή 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο  της Εταιρίας  «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά  Νηματουργεία» 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

Εισαγωγή 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ 

Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» της 30ης  Ιουνίου 2022 και τις σχετικές καταστάσεις αποτελεσμάτων 

και συνολικού εισοδήματος, 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 συνοπτικής 

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 συνοπτικής 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 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 δίδει 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. 

 

Συμπέρασμα 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να 

πιστεύουμε   ότι   η   συνημμένη   ενδιάμεση   συνοπτική   χρηματοοικονομική   πληροφόρηση   δεν   έχει 

καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
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Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται  με τη συνέχιση της δραστηριότητας 

Εφιστούμε την  προσοχή σας στη Σημείωση 2.2 επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, η οποία περιγράφει ότι η εταιρεία κατά την παρούσα περίοδο υπέστη ζημία ποσού ευρώ 

3.468.381,68  και μαζί με τις ζημίες των προηγούμενων χρήσεων ευρώ, η συνολική ζημία ανήλθε σε  ευρώ   

51.779.321,39.  Ως  αποτέλεσμα  των  ανωτέρω  τα  ίδια  κεφάλαια  διαμορφώνονται  κατά  την 

ημερομηνία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης σε αρνητικά ποσού ευρώ  21.312.760,25 και οι 

τρέχουσες υποχρεώσεις της εταιρείας υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά 

ποσό ευρώ  38.407.528,25.  Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 2.2, τα γεγονότα αυτά ή οι συνθήκες αυτές, 

μαζί με άλλα θέματα όπως αυτά περιγράφονται στη Σημείωση 2.2, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους 

αβεβαιότητας  η  οποία  ενδεχομένως  θα  εγείρει  σημαντική  αμφιβολία  σχετικά  με  τη  δυνατότητα  της 

Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Το συμπέρασμά μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το 

θέμα αυτό. 

 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, 

όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση με την ενδιάμεση συνοπτική 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 
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4.  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  
της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2022 

 
       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 
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Γ.Ε.ΜΗ. 20951226000  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Σημ. 30-Ιουν-22 31-Δεκ-21

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 6 20.155.828           20.667.248           

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 7 1.498                   3.428                   

Άϋλα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 8 17.658                 19.997                 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 90.252                 90.252                 

20.265.235           20.780.925           

Κυκλοφορούν ενεργητικό 

Αποθέματα 10 3.304.452             2.925.883             

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 11 1.101.644             1.502.739             

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία 5.115                   5.618                   

Δεσμευμένες καταθέσεις 12.α -                          1.069.985             

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 12.β 90.226                 165.516               

4.501.436             5.669.742             

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 24.766.671           26.450.666           

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά

Μετοχικό Κεφάλαιο 13 1.899.001             1.899.001             

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 13 6.255.041             6.255.041             

Αποθεματικά 14 22.312.520           22.266.912           

Αποτελέσματα εις νέον (51.779.321)          (48.265.332)          

(21.312.760)          (17.844.379)          

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Δανεισμός - μακροπρόθεσμος 15 67.019                 79.113                 

Προβλέψεις για παροχές κατά τη συνταξιοδότηση 529.694               531.898               

Επιχορηγήσεις 16 1.902.891             1.969.087             

Αναβαλλόμενη φορολογικές υποχρεώσεις 9 670.863               670.967               

3.170.467             3.251.065             

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Εμπορικές και λοιπές Υποχρεώσεις  17 29.713.079           26.098.620           

Υποχρεώσεις από μισθώσεις - βραχυπρόθεσμο 7 1.419                   3.407                   

Δανεισμός - βραχυπρόθεσμος 15 13.194.467           14.941.954           

42.908.964           41.043.980           

Σύνολο Υποχρεώσεων 46.079.431           44.295.045           

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 24.766.671           26.450.666            

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 29 έως 50 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

Σημ. 01/01 - 30/6/22 01/01 - 30/6/21

Πωλήσεις 4 4.458.967 4.095.437

Κόστος Πωληθέντων (6.259.700) (5.296.581)

Μικτό Περιθώριο Κέρδους (1.800.733) (1.201.144)

Έξοδα διάθεσης & διανομής (308.061) (362.382)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (431.757) (399.034)

Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης (57.905) (61.110)

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 18 87.577 64.517

Λοιπά κέρδη/(ζημίες) - καθαρά 19 (216.483) (220)

Λειτουργικό κέρδος/(ζημία) (2.727.362) (1.959.372)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 20 - -

Χρηματοοικονομικά έξοδα 20 (741.123) (635.969)

Κέρδος / (Ζημία) Προ Φόρου Εισοδήματος (3.468.485) (2.595.341)

Φόρος Εισοδήματος 104 140.490

Κέρδος / (Ζημία) μετά από φόρους (3.468.382) (2.454.851)

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή 25 (0,5479) (0,3878)  

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

01/01 - 30/6/22 01/01 - 30/6/21

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (3.468.382) (2.454.851)

Αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες) - -

Συνολικό εισόδημα χρήσης μετά από φόρους (3.468.382) (2.454.851)  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

                                                                                                           Μετοχικό 

Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπο 01/01/2022 1.899.001 6.255.041 22.266.912 (48.265.332) (17.844.378)

Συνολικό Κέρδος/(Ζημιά) Περιόδου - - - (3.468.382) (3.468.382)

Αφορολογητο Αποθεματικό Ν. 4399/2016 - - 45.608 (45.608) -
Υπόλοιπο 30/06/2022 1.899.001 6.255.041 22.312.520 (51.779.321) (21.312.761)

Υπόλοιπο 01/01/2021 1.899.001 6.255.041 22.301.183 (41.610.338) (11.155.113)

Συνολικό Κέρδος/(Ζημιά) Περιόδου - - - (2.454.851) (2.454.851)

Αφορολογητο Αποθεματικό Ν. 4399/2016 - - 10.029 (10.029) -
Υπόλοιπο 30/06/2021 1.899.001 6.255.041 22.311.212 (44.075.218) (13.609.964)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 29 έως 50 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης. 



 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2022 
(Ποσά σε Ευρώ) 

 

 

 

 

28 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Σημ. 01/01 - 30/6/22 01/01 - 30/6/21

Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδος / (Ζημία) προ φόρου εισοδήματος (3.468.485) (2.595.341)

Προσαρμογές για: 

Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 6 515.422 526.191

Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης 7 4.227 7.078

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 8 2.339 2.018

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων χρήσης 16 (66.196) (32.420)

Πρόβλεψη αποζημίωσης εξόδου από την υπηρεσία (2.204) 8.288

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 11 (30.297) (5.057)

Ζημία / (κέρδος) από πώληση και αποτίμηση χρηματοοικονομικών 

στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 503 (568)

Χρηματοοικονομικά έξοδα και έσοδα 20 741.123 635.969

Ταμειακές Ροές πριν τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης (2.303.569) (1.453.840)

Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων (378.569) 42.813

Μείωση / (Αύξηση) εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων (159.620) 97.704

Αύξηση / (Μείωση) εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων 3.545.853 1.996.367
Ταμειακές Ροές μετά τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης 704.096 683.043

Τόκοι Πληρωθέντες (17.192)                (147.547)              

Καθαρό Αποτέλεσμα Ταμειακών Ροών από Λειτουργικές 

Δραστηριότητες 686.903 535.496

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων 6 (4.002)                  (57.200)                

Αγορές άϋλων παγίων -                          (5.322)                  
Καθαρό Αποτέλεσμα Ταμειακών Ροών από Επενδυτικές 

Δραστηριότητες (4.002)                  (62.522)                

Ταμειακές Ροές από Χρημ/κές Δραστηριότητες

Λήψη δανεισμού 30.000                 752.198               

Αποπληρωμή δανεισμού (1.853.892)           (1.187.903)           

Εξοφλήσεις Υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσιο) (4.285)                  (7.468)                  

Καθαρό Αποτέλεσμα Ταμειακών Ροών από Χρηματ/κές 

Δραστηριότητες (1.828.177)           (443.173)              

(Μείωση) / Aύξηση ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων (1.145.276)           29.801                 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή του έτους 12.α & 12.β 1.235.501             129.219               

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 12.α & 12.β 90.226                 159.020                
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πληροφόρησης. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η Εταιρία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία η οποία θα αναφέρεται πλέον ως 
“ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.” ή “Εταιρία”) δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία νημάτων 
βαμβακερών και σύμμικτων. 

Οι εγκαταστάσεις της Εταιρίας βρίσκονται στην Ελλάδα. 

Η ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. έχει τη μορφή της Ανωνύμου Εταιρίας 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 2022, έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 34 (ΔΛΠ 34) – «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση» και εγκρίθηκε 
προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο την 29η Σεπτεμβρίου 2022. 

Αυτή η Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση θα πρέπει να διαβαστεί μαζί με τις 
ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 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 3.1.2.4). 

 

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 2021. Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για τη 

σύνταξη της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της εξάμηνης περιόδου 

που έληξε την 30 Ιουνίου 2022, είναι ίδιες με αυτές που ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των 

ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 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 

Η αύξηση του κόστους της ενέργειας, των πρώτων υλών και του μεταφορικού κόστους, τα 

προβλήματα που εμφανίστηκαν  στην  εφοδιαστική αλυσίδα, η  πανδημία του COVID-19 που  

συνεχίζει να υφίσταται καθώς και η κρίση στην Ανατολική Ευρώπη είναι παράγοντες που  

επηρεάζουν το σύνολο των κοινωνικών και επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων στην Ευρώπη και σε 

όλο τον κόσμο καθ’ όλη τη διάρκεια του α΄ εξάμηνου του 2022. Το οικονομικό και κοινωνικό 

περιβάλλον είναι πλέον ιδιαίτερα ευμετάβλητο και αβέβαιο  σε εθνικό  και παγκόσμιο επίπεδο και 

επηρεάζουν την Εταιρεία ουσιαστικά.  

Επίσης, οι αντίξοες συνθήκες που επικρατούν κατά την τρέχουσα περίοδο στις αγορές των αγαθών, 

χρήματος και η έλλειψη κεφαλαίου κίνησης, πέραν των ανωτέρω αναφερομένων, έχουν σημαντική 

επίδραση στα αποτελέσματα και την χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας.  Η Εταιρεία 

υπέστη ζημία ποσού Ευρώ 3.468.382 κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου του 2022. Η συνολική ζημία 

λαμβανομένων υπόψιν και των σωρευτικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων, ανήλθε σε Ευρώ 

51.779.321, μειώνοντας τα ίδια κεφάλαια, τα οποία κατέστησαν αρνητικά Ευρώ 21.312.760. Κατά 

την 30η  Ιουνίου 2022 οι τρέχουσες υποχρεώσεις της Εταιρείας υπερέβαιναν το σύνολο του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά Ευρώ 38.407.528. 

Η Εταιρεία έχει σύγχρονες εγκαταστάσεις, καθότι εν μέσω πανδημίας, στις 30.06.2020 τελείωσε η 

εγκατάσταση του νέου μηχανολογικού εξοπλισμού αξίας 4,7 εκ. Ευρώ  με στόχο την θεμελιώδη 

αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας της μονάδας. Με την αναβάθμιση των γραμμών 

παραγωγής με νέες τεχνολογίες αιχμής η Εταιρεία έχει διεισδύσει σε νέες αγορές προστιθέμενης 

αξίας, καθότι   παράγει αειφόρα, καινοτόμα και μοναδικά εξειδικευμένα προϊόντα. Η Εταιρεία δεν 

έλαβε κεφάλαιο επανεκκίνησης μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου, όπως 

αναμενόταν ούτε έτυχε των ευεργετικών διατάξεων που εφάρμοσε η Ελληνική Κυβέρνηση για τις 

πληττόμενες από τη πανδημία  COVID-19 επιχειρήσεις. Η έλλειψη ρευστότητας της Εταιρίας έχει 

ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγή της, στις πωλήσεις της και στα αποτελέσματά της. 

Η  ζήτηση  των  νέων προϊόντων της  είναι μεγάλη αλλά η έλλειψη ρευστότητας δεν της επιτρέπει να  

μπορεί να την ικανοποιήσει. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της Εταιρείας κατέγραψαν αύξηση μόνο 

9,76 %  το α εξάμηνο του 2022. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας συνεχίζει τις συζητήσεις της με υποψήφιους επενδυτές με στόχο την 

εξυγίανση της. Την περίοδο που διανύουμε η διοίκηση της εταιρείας  βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με 

σοβαρούς και  αξιόπιστους επενδυτές  επί τη βάση επταετούς επιχειρηματικού σχεδίου που 

εκπονήθηκε και αφορά την περίοδο 2022 -2029. Στο επιχειρηματικό σχέδιο διαπιστώνεται  η 

ουσιαστική  βιωσιμότητα της εταιρείας, οι δυνατότητες σημαντικής ανάπτυξης και επίτευξης 

ικανοποιητικού λειτουργικού αποτελέσματος με βασική προϋπόθεση την αναδιάρθρωση  της 

εταιρείας.          

Οι δανείστριες Τράπεζες σταμάτησαν κατά το έτος 2022 τη χρηματοδότηση της Εταιρείας με 

κεφάλαια κίνησης, Η Εταιρεία είναι  φορολογικά ενήμερη. 
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Στις αρχές του  2022 η οικονομική δραστηριότητα στην Ε.Ε. εισήλθε σε φάση οριακής ανάκαμψης 

παρά την εμφάνιση του πέμπτου  και μετέπειτα έκτου κύματος της πανδημίας. Εξαιτίας της 

εμφάνισης νέων κυμάτων πανδημίας συνεχίστηκαν να λαμβάνονται διεθνώς πολλά μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας που οδήγησαν στην αλλαγή της μορφής εργασίας και στην 

υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών αλλάζοντας ταυτόχρονα την θεώρηση για την παραγωγή 

προϊόντων με κύριο γνώμονα πλέον την προστασία του περιβάλλοντος. Φαίνεται ότι το υγειονομικό 

πρόβλημα δεν εξαλείφεται άμεσα και εύκολα καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στο 

διεθνές εμπόριο είναι ισχυρές. Η  αποκατάσταση  αυτής  της  αρρυθμίας  της  αγοράς  εκτιμάται  ότι  

θα πραγματοποιηθεί μετά το 2023, αν δεν υπάρξουν άλλες απρόβλεπτες καταστάσεις. Όλα αυτά 

οδηγούν την Διοίκηση της Εταιρίας να προβαίνει σε συνεχείς τακτικούς προγραμματισμούς και 

ελέγχους, καθώς και σε συντηρητικές προβλέψεις. Οι αβεβαιότητες που προκύπτουν από την 

πανδημία, την ενεργειακή κρίση, την αύξηση των τιμών πρώτων υλών, την αύξηση του μεταφορικού 

κόστους, την αδυναμία εφοδιασμού με αγαθά   και  τον πόλεμο στην ανατολική Ευρώπη είναι 

σημαντικές για τις συμπεριφορές των καταναλωτών και την λειτουργία των αγορών γενικότερα. Η 

Διοίκηση προβλέπει ότι θα υπάρξουν ανακατατάξεις στον κλάδο καθώς  εμφανίζονται και τα πρώτα  

σημεία  της αποπαγκοσμιοποίησης με σαφές προβάδισμα για τις εταιρίες, όπως η ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ 

Α.Ε., οι οποίες έχουν επενδύσει σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, σε αειφόρα και εξειδικευμένα 

καινοτόμα προϊόντα με ευρωπαϊκή προέλευση υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, όπως το  

brand της Εταιρίας SUPREME GREEN COTTON®. Το προϊόν έχει ιδιαίτερα καλή ανταπόκριση 

στην Ευρωπαϊκή αγορά βασίζεται στην αρχή παραγωγής αειφόρων προϊόντων που είναι ο στόχος 

της ΕΕ  για τα επόμενα χρόνια.  

Με την χρηματοδότηση της Εταιρείας από νέο επενδυτή, σύμφωνα με την μελέτη που εκπονήθηκε η 

Εταιρεία αποκτά βιώσιμη προοπτική διεισδύοντας σε νέες καινοτόμες niche-αγορές, 

μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική σταθερότητα, βελτιωμένη ρευστότητα και  κερδοφορία.  Οι 

προοπτικές της εταιρίας είναι εξαιρετικές καθότι: 1) είναι λειτουργικά βιώσιμη, 2) έχει έμπειρο και 

εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με υψηλή τεχνογνωσία, 3) έχει σύγχρονο μηχανολογικό 

εξοπλισμό   4) υλοποίησε επενδυτικό πλάνο που απαντά στα τρέχοντα trends της αγοράς 

(αειφορία, διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα), 5) είναι ήδη εγκεκριμένος προμηθευτής σε αυτήν την 

αγορά και 6) βρίσκεται μπροστά από τον ανταγωνισμό με πιστοποιημένο brand. Το Διοικητικό 

Συμβούλιου της Εταιρείας πιστεύει ότι με, την χρηματοδότηση με κεφάλαια  από νέο επενδυτή και 

τις συνεργασίες με τους πελάτες της, 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   Οικονομικών Καταστάσεων. 

Επιπλέον η Εταιρεία κατέθεσε την από 01.02.2022 και με αριθμό κατάθεσης 55/ΤΦ/2022 αίτηση 

λήψης προληπτικών μέτρων κατ' άρθρο 53 Ν. 4738/2020 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Βέροιας, η οποία δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό μητρώο φερεγγυότητας του άρθρου 84 Ν. 

4738/2020 με αριθμό  πρωτοκόλλου 100774/01.02.2022 και επί της οποίας χορηγήθηκε η από 

02.02.2022 Προσωρινή Διαταγή λήψης προληπτικών μέτρων, με την οποία διατάχθηκαν 

προληπτικά μέτρα προστασίας της Εταιρείας μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως, η οποία ορίστηκε 

για την 06.04.2022. Η  υπόθεση  εκδικάστηκε τελικά   την 01.06.2022 και με την υπ΄ αριθμ. 

344/ΑΦ/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας  παρατείνεται η προστασία της 

Εταιρείας στα πλαίσια της διαδικασίας εξυγίανσης μέχρι 16 Ιανουαρίου 2023. Η προληπτική 

προστασία της Εταιρείας διασφαλίζει την περιουσιακή της ενότητα έναντι επιθετικών ενεργειών  
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πιστωτών της και διασφαλίσει  τη λειτουργία της και τη συνέχιση της παραγωγής  της μέχρι την 

εξυγίανση της. 

Παρά τις ενδείξεις αβεβαιότητας σχετικά με την ομαλή παραγωγική δραστηριότητα της Εταιρείας, 

όπως συμπεραίνεται από την ανωτέρω ανάλυση, γίνονται εντατικές ενέργειες στοχευμένης 

διαπραγμάτευσης με επενδυτή, με σκοπό την συμφωνία εξυγίανσης της Εταιρείας μέσω του Ν 

4738/2020. 

 

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 Ιανουαρίου 2022 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με 
την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών 
παρατίθεται παρακάτω. 
 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 
 
ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19 – 
Παράταση περιόδου εφαρμογής  
 
Η τροποποίηση παρατείνει την εφαρμογή της πρακτικής διευκόλυνσης που δόθηκε για τις 
παραχωρήσεις σε ενοίκια κατά ένα έτος για να καλύψει τις μειώσεις στα ενοίκια που οφείλονται 
στις ή έως τις 30 Ιουνίου 2022. 

ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα πάγια – Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση»  

Η τροποποίηση απαγορεύει στην οντότητα να αφαιρεί από το κόστος ενσώματου παγίου τυχόν 
έσοδα που λαμβάνονται από την πώληση ειδών που παράγονται ενώ η οντότητα προετοιμάζει το 
πάγιο για την προοριζόμενη χρήση του. Απαιτεί επίσης από τις οντότητες να γνωστοποιούν 
χωριστά τα ποσά των εσόδων και των δαπανών που σχετίζονται με τέτοια παραγόμενα είδη που 
δεν αποτελούν αποτέλεσμα της συνήθης δραστηριότητας της οντότητας.  

ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Επαχθείς συμβάσεις – Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα 
σχετιζόμενο κόστος της εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών που 
σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή της. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι, προτού 
αναγνωριστεί χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια οντότητα αναγνωρίζει τυχόν ζημιά 
απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύμβασης, 
και όχι σε περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση.  
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ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο»  

Η τροποποίηση επικαιροποίησε το πρότυπο ώστε να αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη 
Χρηματοοικονομική Αναφορά που εκδόθηκε το 2018, όταν πρέπει να προσδιοριστεί τι συνιστά 
περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση σε μία συνένωση επιχειρήσεων. Επιπλέον, προστέθηκε μια 
εξαίρεση για ορισμένους τύπους υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν 
σε μια συνένωση επιχειρήσεων. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο αποκτών δεν πρέπει να αναγνωρίζει 
ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 37, κατά την ημερομηνία απόκτησης.  

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2018–2020  
 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Η τροποποίηση εξετάζει ποια έξοδα πρέπει να περιληφθούν στην αξιολόγηση του 10% για την 
αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Τα σχετικά κόστη ή αμοιβές θα 
μπορούσαν να καταβληθούν είτε σε τρίτους είτε στον δανειστή. Σύμφωνα με την τροποποίηση, 
το κόστος ή οι αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους δεν θα συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση 
του 10%. 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

Η τροποποίηση αφαίρεσε το παράδειγμα για πληρωμές από τον εκμισθωτή σχετικά με τις 
βελτιώσεις μισθωμάτων στο επεξηγηματικό παράδειγμα 13 του προτύπου, προκειμένου να 
εξαλειφθεί οποιαδήποτε πιθανή σύγχυση σχετικά με τoν χειρισμό των κινήτρων μίσθωσης. 

ΔΛΠ 41 «Γεωργία» 

Η τροποποίηση έχει καταργήσει την απαίτηση για τις οντότητες να εξαιρούν τις φορολογικές 
ταμειακές ροές κατά τη επιμέτρηση της εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 41. 

 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή 
μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2023) 
 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή 
μακροπρόθεσμες βάσει των δικαιωμάτων που είναι σε ισχύ στη λήξη της περιόδου αναφοράς. Η 
ταξινόμηση δεν επηρεάζεται από τις προσδοκίες της οντότητας ή από γεγονότα μετά την ημερομηνία 
αναφοράς. Επιπλέον, η τροποποίηση αποσαφηνίζει τη σημασία του όρου «διακανονισμός» μιας 
υποχρέωσης του ΔΛΠ 1. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) «Παρουσίαση των Οικονομικών καταστάσεων» και Δεύτερη Δήλωση 
Πρακτικής ΔΠΧΑ «Γνωστοποίηση λογιστικών πολιτικών» (εφαρμόζονται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 
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Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις εταιρείες να παρέχουν πληροφορίες ως προς τις λογιστικές 
τους πολιτικές όταν αυτές είναι ουσιώδεις και παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την έννοια του 
ουσιώδους όταν αυτή εφαρμόζεται σε γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών.  

ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις και 
σφάλματα: Ορισμός των λογιστικών εκτιμήσεων» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το πώς θα πρέπει οι εταιρείες να διακρίνουν τις αλλαγές στις 
λογιστικές πολιτικές από τις αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις.  

ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) «Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία ενιαία συναλλαγή» (εφαρμόζονται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 
 
Οι τροποποιήσεις απαιτούν οι εταιρείες να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενη φορολογία σε 
συγκεκριμένες συναλλαγές που, κατά την αρχική αναγνώριση, οδηγούν σε ίσα ποσά 
φορολογητέων και εκπεστέων προσωρινών διαφορών. Αυτό ισχύει συνήθως για συναλλαγές, όπως 
οι μισθώσεις για τους μισθωτές και οι υποχρεώσεις αποκατάστασης.  
 

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

3.1. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

Ανάμεσα στους βασικότερους παράγοντες επίδρασης στην παγκόσμια οικονομία συγκαταλέγονται 
η συνέχιση της υγειονομικής κρίσης, η αύξηση του κόστους ενέργειας, πρώτων υλών και 
μεταφορών, οι  σημαντικές καθυστερήσεις στη διακίνηση των εμπορευμάτων, η κλιματική αλλαγή 
καθώς και τα γεωπολιτικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην ανατολική Ευρώπη κατά το πρώτο 
διάστημα του 2022. Οι ανωτέρω παράγοντες διαφαίνεται να οδηγούν την παγκόσμια και εγχώρια 
οικονομία σε ένα περιβάλλον χαμηλών ρυθμών ανόδου του ΑΕΠ και κατ’ επέκταση επιβράδυνσης 
του διεθνούς εμπορίου, με αποτέλεσμα την επίταση της αβεβαιότητας αναφορικά με την επιρροή 
αυτών και στο καταναλωτικό κοινό. 

Η ελληνική οικονομία, ενσωματωμένη στο διεθνές περιβάλλον και άμεσα επηρεαζόμενη από αυτό, 
θα  ακολουθήσει μια αντίστοιχα διατηρήσιμη αναπτυξιακή τροχιά συμβατή με τους υφιστάμενους 
περιορισμούς, αλλά και τις υποχρεώσεις  που έχει αναλάβει έναντι της ΕΕ. 

Σε αυτό το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, η Διοίκηση παρακολουθεί τις εξελίξεις, αξιολογεί 
συνεχώς την κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις, κάνει  όλες τις  απαραίτητες 
ενέργειες και λαμβάνει τα  απαραίτητα μέτρα  προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στις 
δραστηριότητες της Εταιρείας.  
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4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

Η διοίκηση της Εταιρίας εξετάζει τακτικά προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία ώστε να 
αξιολογήσει την απόδοση και τους κινδύνους και να κατανείμει τους πόρους της Εταιρίας στους 
διάφορους τομείς δραστηριότητας. Η διοίκηση της Εταιρίας προσδιορίζει τους τομείς 
δραστηριότητας με βάση τις παραπάνω αναφορές. Καθώς το προϊόν της Εταιρίας παρουσιάζει 
σχετική ομοιομορφία, η διοίκηση της Εταιρίας παρουσιάζει τους τομείς δραστηριότητας από 
γεωγραφική άποψη και συγκεκριμένα στους τομείς της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
Τρίτων Χωρών. 

Η παραγωγική δραστηριότητα της Εταιρίας λαμβάνει χώρα αποκλειστικά στην Ελλάδα, και 
συγκεκριμένα στις παραγωγικές μονάδες της στην περιοχή της Νάουσας (Στενήμαχο). Το 
ενεργητικό και οι υποχρεώσεις της Εταιρίας 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: 

Ελλάδα
Λοιπές χώρες 

Ε.Ε.
Τρίτες χώρες Σύνολο

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 82.551 906.005 113.087 1.101.644

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 28.297.418 1.250.948 164.713 29.713.079

Ελλάδα
Λοιπές χώρες 

Ε.Ε.
Τρίτες χώρες Σύνολο

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 536.800 893.921 72.019 1.502.739

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 24.857.135 1.088.782 152.703 26.098.620

30-Ιουν-22

31-Δεκ-21

 

 

Οι πωλήσεις της Εταιρίας διαχωρίζονται σε τρείς γεωγραφικές περιοχές, δηλαδή Ελλάδα, λοιπές 
χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, και λοιπές τρίτες χώρες. Τα αποτελέσματα κατά τομέα αναλύονται ως 
εξής: 
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Ελλάδα
Λοιπές χώρες 

Ε.Ε.
Τρίτες χώρες Σύνολο

Πωλήσεις 558.318 3.813.566 87.083 4.458.967

Κόστος Πωληθέντων (541.962) (5.684.401) (33.337) (6.259.700)

Μικτό κέρδος 16.356 (1.870.835) 53.746 (1.800.733)

Έξοδα διάθεσης & διανομής (38.573) (263.472) (6.016) (308.061)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (54.061) (369.263) (8.432) (431.757)

Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης (7.250) (49.523) (1.131) (57.905)

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 87.577 - - 87.577

Λοιπά κέρδη/(ζημίες) - καθαρά (216.483) - - (216.483)

Λειτουργικό κέρδος / (ζημία) περιόδου (2.727.362)

Χρηματοοικονομικά έσοδα -

Χρηματοοικονομικά (έξοδα) (741.123)

                     

Κέρδος / (ζημία) προ φόρου εισοδήματος (3.468.485)

Φόρος Εισοδήματος 104

Καθαρό κέρδος / (ζημία) περιόδου μετά από φόρο εισοδήματος (3.468.382)

01/01 - 30/6/22
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Ελλάδα
Λοιπές χώρες 

Ε.Ε.
Τρίτες χώρες Σύνολο

Πωλήσεις 61.390 4.013.183 20.864 4.095.437

Κόστος Πωληθέντων (232.414) (5.042.640) (21.527) (5.296.581)

Μικτό κέρδος (171.024) (1.029.457) (663) (1.201.144)

Έξοδα διάθεσης & διανομής (5.432) (355.104) (1.846) (362.382)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (5.981) (391.019) (2.033) (399.034)

Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης (916) (59.882) (311) (61.110)

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 64.517 - - 64.517

Λοιπά κέρδη/(ζημίες) - καθαρά (220) - - (220)

Λειτουργικό κέρδος / (ζημία) περιόδου (1.959.372)

Χρηματοοικονομικά έσοδα -

Χρηματοοικονομικά (έξοδα) (635.969)

                     

Κέρδος / (ζημία) προ φόρου εισοδήματος (2.595.341)

Φόρος Εισοδήματος 140.490

Καθαρό κέρδος / (ζημία) περιόδου μετά από φόρο εισοδήματος (2.454.851)

01/01 - 30/6/21

 

 

5. ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 

Η Εταιρία δεν παρουσιάζει εποχικότητα στον κύκλο δραστηριότητας της κατά την διάρκεια του 
έτους.  

 

6. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Γήπεδα-

Οικόπεδα

Κτίρια & 

Εγκαταστάσεις

Μηχανήματα 

τεχνικές 

εγκαταστάσεις 

& Λοιπός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εξέλιξη 
Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 01/01/2022 1.036.901 10.630.425 31.953.872 98.316 422.679 152.161 44.294.354

Προσθήκες - - - - 4.002 - 4.002

Υπόλοιπο στις 30/06/2022 1.036.901 10.630.425 31.953.872 98.316 426.681 152.161 44.298.356

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 01/01/2022 - 3.866.131 19.336.292 87.879 336.804 - 23.627.107

Αποσβέσεις περιόδου - 93.966 414.276 1.766 5.414 - 515.422

Υπόλοιπο στις 30/06/2022 - 3.960.097 19.750.569 89.645 342.218 - 24.142.529

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 30/06/2022 1.036.901 6.670.328 12.203.303 8.671 84.463 152.161 20.155.828  
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Γήπεδα-

Οικόπεδα

Κτίρια & 

Εγκαταστάσεις

Μηχανήματα 

τεχνικές 

εγκαταστάσεις 

& Λοιπός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εξέλιξη 
Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 01/01/2021 1.036.901 10.589.155 31.834.356 98.316 412.961 190.947 44.162.635

Προσθήκες - 41.270 83.937 - 9.718 851 135.777

Μειώσεις - - (4.058) - - - (4.058)

Ανακατανομές - - 39.637 - - (39.637) -

Υπόλοιπο στις 31/12/2021 1.036.901 10.630.425 31.953.872 98.316 422.679 152.161 44.294.354

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 01/01/2021 - 3.678.820 18.491.072 84.347 325.802 - 22.580.040

Αποσβέσεις περιόδου - 187.311 846.134 3.532 11.003 - 1.047.980

Μειώσεις - - (914) - - - (914)

Υπόλοιπο στις 31/12/2021 - 3.866.131 19.336.292 87.879 336.804 - 23.627.107

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31/12/2021 1.036.901 6.764.294 12.617.580 10.437 85.875 152.161 20.667.248  

 

Επί των οικοπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της Εταιρίας υφίστανται προσημειώσεις υποθήκης 
Α΄ τάξης συνολικού ποσού 7.000.000 Ευρώ, προσημειώσεις υποθήκης Β΄ τάξης συνολικού ποσού 
1.250.000 Ευρώ, προσημειώσεις υποθήκης Γ΄ τάξης συνολικού ποσού 7.000.000 Ευρώ και 
προσημειώσεις υποθήκης Δ΄ τάξης συνολικού ποσού 7.700.000 Ευρώ. 
  
Επίσης, υφίσταται πλασματικό ενέχυρο ποσού 15.983.810 Ευρώ επί του μηχανολογικού εξοπλισμού 
της Εταιρίας.  
 
Σύμφωνα με τις ληφθείσες εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων της Εταιρίας από ανεξάρτητους φορείς 
με ημερομηνία αναφοράς την 03.09.2021, δεν προέκυψε απομείωση της αξίας τους, καθώς και έκτοτε 
δεν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης για τα εν λόγω πάγια περιουσιακά στοιχεία. 
 

7. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

Μεταφορικά μέσα

Κόστος

Υπόλοιπο 01/01/2022 24.482

Προσθήκες 2.296

Υπόλοιπο στις 30/06/2022 26.778

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 01/01/2022 21.054

Αποσβέσεις περιόδου 4.227

Υπόλοιπο στις 30/06/2022 25.281

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 30/06/2022 1.498  
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Μεταφορικά μέσα

Κόστος

Υπόλοιπο 01/01/2021 42.767

Μειώσεις (18.285)

Υπόλοιπο στις 31/12/2021 24.482

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 01/01/2021 26.844

Αποσβέσεις περιόδου 12.495

Μεταφορά σε ενσώματα πάγια (18.285)

Υπόλοιπο στις 31/12/2021 21.054

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31/12/2021 3.428  

 

 

30-Ιουν-22 31-Δεκ-21

1.419 3.407

- -Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις

Υποχρεώσεις από μισθώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις

 

 

Οι τόκοι από υποχρεώσεις μισθώσεων ανέρχονται σε 72 Ευρώ (1.1-30.6.2021: 366 Ευρώ). Οι 
συνολικές ταμειακές εκροές για μισθώσεις το 2022 ανέρχονται σε 4.285 Ευρώ (1.1-30.6.2021: 7.834 
Ευρώ). Τα έξοδα από βραχυπρόθεσμες μισθώσεις της Εταιρίας ανέρχονται σε ποσό 1.384 Ευρώ 
(1.1-30.6.2021: 4.321 Ευρώ) και περιλαμβάνονται στο κόστος διοίκησης. 

 

8. ΑΫΛΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

30-Ιουν-22 31-Δεκ-21

Κόστος Αγοράς-Αρχική Αξία

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 491.286 485.750

Προσθήκες - 5.536

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 491.286 491.286

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο αρχής χρήσης 471.289 466.874

Αποσβέσεις χρήσης 2.339 4.415

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 473.628 471.289

Αναπόσβεστη Αξία τέλους χρήσεως 17.658 19.997  
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9. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος 
συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να συμψηφισθούν και όταν οι 
αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.  

 

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 

30-Ιουν-22 31-Δεκ-21

Υπόλοιπο αρχής χρήσης (670.967)          (817.435)          
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων 104                  145.655           

Χρέωση / (πίστωση) στα λοιπά συνολικά 

εισοδήματα -                      813                  

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως (670.863)          (670.967)          

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 1.150.976 1.141.304

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση (1.821.840) (1.812.271)       

(670.863)          (670.967)           

 

Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της 
χρήσης έχουν ως εξής: 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 01/01/22

(Χρέωση) / 

Πίστωση στα 

αποτελέσματα 

χρήσης

(Χρέωση) / 

Πίστωση στα 

συνολικά 

εισοδήματα 30/06/22

Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού 117.018           (485)                -                      116.533           

Επιχορηγήσεις 196.308           (14.563)            -                      181.745           
Πρόβλεψη απαξίωσης απαιτήσεων 827.978           -                      -                      827.978           
Αποτίμηση αποθεμάτων -                      24.720             -                      24.720             

Σύνολο 1.141.304        9.672               -                      1.150.976         

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 01/01/22

(Χρέωση) / 

Πίστωση στα 

αποτελέσματα 

χρήσης

(Χρέωση) / 

Πίστωση στα 

συνολικά 

εισοδήματα 30/06/22

Αϋλα πάγια (1.539)              (297)                -                      (1.836)              

Αποτίμηση χρεωγράφων (1.056)              111                  -                      (945)                

Ενσώματα πάγια (1.793.103)       (10.696)            -                      (1.803.799)       

Δανεισμός (16.573)            1.314               -                      (15.259)            

Σύνολο (1.812.271)       (9.568)              -                      (1.821.840)        
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Ο συντελεστής με τον οποίο υπολογίζεται ο αναβαλλόμενος φόρος είναι ίσος με αυτόν που 
εκτιμάται ότι θα ισχύει κατά τη στιγμή που θα αναστραφούν οι προσωρινές φορολογικές διαφορές. 
Επομένως, ο φόρος εισοδήματος υπολογίσθηκε με συντελεστή 22%. 

Η Εταιρία δεν αναγνωρίζει φορολογικές απαιτήσεις για φορολογικές ζημίες λόγω της δυσμενής 
οικονομικής επίδοσής της.   

 

10. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

30-Ιουν-22 31-Δεκ-21

Εμπορεύματα 23.590 27.504

Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή 1.642.556 1.432.186

Υποπροϊόντα 41.564 34.043

Παραγωγή σε εξέλιξη 545.998 557.112

Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα-ανταλλακτικά 1.050.744 875.039

Σύνολο αποθεμάτων 3.304.452 2.925.883  

 

Η Εταιρία απομείωσε την αξία των αποθεμάτων την 30.06.2022 κατά ποσό 112.364 Ευρώ (την 
31.12.2021 κατά ποσό 283.965 Ευρώ) στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία λόγω παλαιότητας και  
ακαταλληλότητας με συνέπεια τα αποτελέσματα της χρήσης να μειωθούν κατά 112.364 Ευρώ.  

Στις 30.06.2022 περιλαμβάνονται ενεχυριασμένα αποθέματα για εξασφάλιση βραχυπρόθεσμων 
δανειακών υποχρεώσεων ποσού 1.154.522 Ευρώ (31.12.2021: 1.203.218 Ευρώ). 

 

11. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

30-Ιουν-22 31-Δεκ-21

Εμπορικές απαιτήσεις 1.519.936 1.963.234

Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες 3.486.649 3.552.867
Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων (4.359.760) (4.390.058) 

Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων 646.825 1.126.044

Προκαταβολές 267.147 280.835               

Χρεώστες Διάφοροι 492.318 417.495               

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 16.990 -                      

Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων (321.634)              (321.634)              

Σύνολο 1.101.644 1.502.739  

 

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. 

Στο κονδύλι «Εμπορικές Απαιτήσεις» περιλαμβάνεται ποσό 64.651 Ευρώ που αφορά απαίτηση 
από Εταιρία συνδεδεμένων προσώπων (Σημ. 24 «Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη»). 
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Οι απαιτήσεις της Εταιρίας, οι οποίες περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Εμπορικές Απαιτήσεις» μέχρι 
του ποσού των 45 χιλ. Ευρώ έχουν εκχωρηθεί στην εταιρία Cotton Tex. 

Στο κονδύλι «Χρεώστες Διάφοροι» περιλαμβάνονται απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο ποσού 
429 χιλ. Ευρώ (31.12.2021: 579 χιλ. Ευρώ) και για το οποίο σχηματίστηκε πρόβλεψη για 
επισφαλείς απαιτήσεις ποσού 245 χιλ.Ευρώ. 

Στο σύνολο των εμπορικών απαιτήσεων της Εταιρίας περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε 
καθυστέρηση και απομειωμένες έναντι των οποίων έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ύψους 4,360 εκατ. 
Ευρώ. Οι απαιτήσεις αυτές προέρχονταν από την εμπορική και επενδυτική δραστηριότητα της 
Εταιρίας. 

Στις 30 Ιουνίου 2022, οι εμπορικές απαιτήσεις και οι απομειώσεις έχουν ως εξής: 

 

Εμπορικές 

Απαιτήσεις
Απομειώσεις

Δεν είναι σε καθυστέρηση 251.473 5.029

Περισσότερο από 60 ημέρες σε καθυστέρηση 199.099 5.973

Περισσότερο από 360 ημέρες σε καθυστέρηση 4.556.013 4.348.758

5.006.585 4.359.760  

 

Μετά την υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 9 την 1.1.2018, η Εταιρία εφαρμόζει την απλοποιημένη μέθοδο του 
ΔΠΧΠ 9 για τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, η οποία χρησιμοποιεί την 
πρόβλεψη της αναμενόμενης πιστωτικής ζημίας για όλη τη διάρκεια ζωής των εμπορικών και 
λοιπών απαιτήσεων. 

Για τον έλεγχο της απομείωσης που πραγματοποιήθηκε στις 30.6.2022 σύμφωνα με την παραπάνω 
μέθοδο, χρησιμοποιήθηκαν προϋπολογιστικά ποσοστά. Τα ποσοστά αυτά βασίζονται στις ημέρες 
καθυστέρησης πληρωμών για ομάδες πελατών με παρόμοια χαρακτηριστικά. Ο υπολογισμός 
αντανακλά ένα σταθμισμένο με πιθανότητες αποτέλεσμα, τη χρονική αξία του χρήματος, λογικές και 
βάσιμες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες την ημερομηνία του ισολογισμού για γεγονότα του 
παρελθόντος, τις τρέχουσες συνθήκες, τις προβλέψεις για τις μελλοντικές οικονομικές συνθήκες και 
συγκεκριμένες πληροφορίες για ορισμένες απαιτήσεις. 

Η μεταβολή της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων έχει ως εξής: 

30-Ιουν-22 31-Δεκ-21

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 4.711.692             4.622.027             

Χρέωση αποτελεσμάτων χρήσης -                          89.664                 

Έσοδο από αχρησιμοποίητες προβλέψεις (30.297)                -                          

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 4.681.395 4.711.692  
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Χρηματοοικονομικά στοιχεία ανά κατηγορία 

30-Ιουν-22

Δάνεια και 

απαιτήσεις

Περιουσιακά 

στοιχεία σε 

εύλογη αξία 

μέσω των 

αποτελεσμάτων Σύνολο

Ενεργητικού

Εμπορικές Απαιτήσεις 646.825 - 646.825

Βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία 

μέσω των αποτελεσμάτων

- 5.115 5.115

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 90.226 - 90.226
Σύνολο 737.050 5.115 742.165  

 

31-Δεκ-21

Δάνεια και 

απαιτήσεις

Περιουσιακά 

στοιχεία σε 

εύλογη αξία 

μέσω των 

αποτελεσμάτων Σύνολο

Ενεργητικού

Εμπορικές Απαιτήσεις 1.126.044 - 1.126.044

Βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία 

μέσω των αποτελεσμάτων

- 5.618 5.618

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 165.516 - 165.516
Σύνολο 1.291.560 5.618 1.297.178  

 

 

12.α ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

30-Ιουν-22 31-Δεκ-21

Δεσμευμένες Καταθέσεις - 1.069.985

Σύνολο - 1.069.985  

Το ποσό των 1.069.985 Ευρώ που ήταν δεσμευμένο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 31,5% της εγκεκριμένης επιχορήγησης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4399/2016. Το ποσό παρέμεινε δεσμευμένο στην Τράπεζα Πειραιώς για την εκπλήρωση 
υποχρεώσεων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2022. 

 

12.β ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

30-Ιουν-22 31-Δεκ-21

Ταμειακά διαθέσιμα 736 203

Καταθέσεις όψεως 89.490 165.313

Σύνολο 90.226 165.516  

Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία επιτόκια 
καταθέσεων τραπεζών.  
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13. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

30-Ιουν-22 31-Δεκ-21

Αριθμός ονομαστικών μετοχών 6.330.002 6.330.002

Ονομαστική αξία ανά μετοχή (σε Ευρώ) 0,30 0,30

Ονομαστική Αξία 1.899.001 1.899.001

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 6.255.041 6.255.041  

 

14. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

30-Ιουν-22 31-Δεκ-21

Τακτικό Αποθεματικό 363.626 363.626

Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 9.812.165 9.766.557

Αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά 499.649 499.649

Ειδικά Αποθεματικά 11.637.081 11.637.081

Σύνολο 22.312.520 22.266.912  

 

15. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 

30-Ιουν-22 31-Δεκ-21

Μακροπρόθεσμα δάνεια 67.019 79.113

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 67.019 79.113

Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά δάνεια 13.149.765 14.625.290

Λοιπός δανεισμός 44.702 316.664

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 13.194.467 14.941.954  

 

Σε συνέχεια της από 29.04.2019 έγκρισης των Τραπεζών και της από 07.10.2019 Συμφωνίας 
(MoU), υπεγράφησαν την 10 Μαρτίου 2020 τα Προγράμματα Εκδόσεως Κοινών Εμπράγματων 
Εξασφαλισμένων Ομολογιακών Δανείων. Βάσει των ανωτέρω εκδόθηκαν τον Ιούνιο του 2020 τα 
κάτωθι ομολογιακά δάνεια:   

- Κοινό Εμπράγματο Εξασφαλισμένο Ομολογιακό Δάνειο (ΚΟΔ) ποσού 6.322.988 Ευρώ 
μετά Συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Πληρεξουσίου 
Καταβολών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών, με σκοπό την 
αναχρηματοδότηση των απαιτήσεων των ομολογιούχων δανειστών που απορρέουν από 
την 27/12/2006 Σύμβαση Κοινοπρακτικού Δανείου. Η διάρκεια του ΚΟΔ είναι 12ετή από την 
ημερομηνία εκδόσεως. (Euribor έξι (6) μηνών πλέον Περιθωρίου ανερχόμενο σε 2,7% 
ετησίως). 
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- Κοινό Εμπράγματο Εξασφαλισμένο Ομολογιακό Δάνειο (ΚΟΔ) ποσού 2.376.077 Ευρώ 
μετά Συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Πληρεξουσίου 
Καταβολών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών, με σκοπό την 
αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού που λήφθηκε τον Οκτώβριο του 2019 
ισόποσου ποσού. Η διάρκεια του ΚΟΔ είναι 6ετή από την ημερομηνία εκδόσεως. (Euribor 
έξι (6) μηνών πλέον Περιθωρίου ανερχόμενο σε 3,00 % ετησίως).  

- Κοινό Εμπράγματο Εξασφαλισμένο Ομολογιακό Δάνειο (ΚΟΔ) ποσού 1.121.575 Ευρώ 
μετά Συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Πληρεξουσίου 
Καταβολών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών, με σκοπό την 
αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού που λήφθηκε τον Οκτώβριο του 2019 
ισόποσου ποσού. Η διάρκεια του ΚΟΔ είναι 2ετή από την ημερομηνία εκδόσεως. (Euribor 
έξι (6) μηνών πλέον Περιθωρίου ανερχόμενο σε 3,00 % ετησίως). 

Αναφορικά με το Κοινό Εμπράγματο Εξασφαλισμένο Ομολογιακό Δάνειο (ΚΟΔ) ποσού 1.121.575 
Ευρώ, το ποσό των 1.069.985 Ευρώ αποπληρώθηκε εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022, το 
οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 31,5% της εγκεκριμένης επιχορήγησης του επενδυτικού σχεδίου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4399/2016. 

Επίσης, η Εταιρεία λόγω της αρνητικής οικονομικής επίπτωσης του κορωνοϊού (COVID-19), έλαβε 
ενίσχυση επιστρεπτέα, εν όλω ή εν μέρει, με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής». Η 
Εταιρεία έλαβε κατά τη χρήση 2020 ποσό 200.000 Ευρώ και αναγνώρισε ως δανειακή υποχρέωση 
ποσό 172.965 Ευρώ βάσει επιτοκίου με το οποίο θα δανειζόταν η επιχείρηση αντίστοιχο ποσό. Η 
ανωτέρω διαφορά αναγνωρίστηκε ως κρατική επιχορήγηση (Σημ.20). Λόγω της εκπλήρωσης των 
όρων για την μη επιστροφή του 50% της ενίσχυσης, η Εταιρεία αναγνώρισε το σχετικό όφελος, 
συνολικού ποσού 100 χιλ. ευρώ στα αποτελέσματα της χρήσεως 2021. Το υπόλοιπο ποσό της 
ενίσχυσης επιστρέφεται σε σαράντα (60) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών 
καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα αρχής γενομένης από την 1η Ιουνίου 2022. 

Το σύνολο των ανωτέρω ομολογιακών δανείων της Εταιρίας ταξινομήθηκε ως βραχυπρόθεσμο, 
καθώς η Εταιρία δε βρίσκονταν σε συμμόρφωση με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και 
ορισμένες υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις δανειακές υποχρεώσεις.  

Οι οφειλές της Εταιρίας προς τα πιστωτικά ιδρύματα είναι εξασφαλισμένες με προσημειώσεις επί 
των οικοπέδων, κτιρίων και μηχανολογικού εξοπλισμού της Εταιρίας (βλέπε Σημ. 6), με αποθέματα 
(Σημ. 10), με φορτωτικά έγγραφα και αξιόγραφα ως εγγύηση. 

  

16. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

30-Ιουν-22 31-Δεκ-21

Υπόλοιπα αρχής χρήσης 1.969.087 987.922
Ληφθείσα επιχορήγηση - 1.069.985

Μεταφορά στα αποτελέσματα της χρήσης (66.196) (88.821)

Υπόλοιπα τέλους χρήσης 1.902.891 1.969.087  
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17. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

30-Ιουν-22 31-Δεκ-21

Προμηθευτές 23.802.134 21.249.698

Επιταγές πληρωτέες - 10.000

Φόροι-Τέλη 156.626 77.898

Ασφαλιστικά Ταμεία 2.681.538 2.083.412

Δεδουλευμένα έξοδα 517.226 516.689

Δεδουλευμένοι τόκοι 99.608 41.014

Συμβατικές Υποχρεώσεις 774.460 732.030

Λοιποί πιστωτές 1.681.486 1.387.879

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 29.713.079 26.098.620  

 

Στο κονδύλι «Λοιποί Πιστωτές» περιλαμβάνεται ποσό 22.564 Ευρώ, το οποίο αφορά υποχρεώσεις 
της Εταιρίας για μισθούς προς τα διευθυντικά στελέχη. Το παραπάνω ποσό περιλαμβάνεται και 
στις Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης στη Σημ.24 «Συναλλαγές με 
συνδεδεμένα μέρη». 

 
Το κονδύλι «Συμβατικές Υποχρεώσεις» αφορά προκαταβολές πελατών για αγορά προϊόντων. 
 
Στο κονδύλι  «Προμηθευτές» περιλαμβάνεται το σύνολο της υποχρέωσης της Εταιρίας προς τη 
ΔΕΗ, ποσού 22,8 εκ. Ευρώ. 
 
Στο κονδύλι «Δεδουλευμένα έξοδα» περιλαμβάνονται ποσό 296.873 Ευρώ και το οποίο αφορά 
καταναλώσεις ρεύματος οι οποίες δεν έχουν τιμολογηθεί από τη ΔΕΗ έως τις 30.06.2022. 
  
Η εύλογη αξία των υποχρεώσεων προσεγγίζει τις λογιστικές τους αξίες. 
 

30-Ιουν-22

Λοιπές 

Χρηματοοικονομικές 

Υποχρεώσεις

Παθητικού

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 67.019

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 13.194.467

Εμπορικοί & Λοιποί Πιστωτές 26.100.455

Σύνολο 39.361.941  
 

31-Δεκ-21

Λοιπές 

Χρηματοοικονομικές 

Υποχρεώσεις

Παθητικού

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 79.113

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 14.941.954

Εμπορικοί & Λοιποί Πιστωτές 23.205.280

Σύνολο 38.226.346  
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18. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

 

01/01 - 30/6/22 01/01 - 30/6/21

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 66.196 32.420

Λοιπά έσοδα 21.381 32.097

Σύνολο λοιπών λειτουργικών εσόδων 87.577 64.517  

 

19. ΛΟΙΠΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) – ΚΑΘΑΡΑ 

01/01 - 30/6/22 01/01 - 30/6/21

Αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων (503) 568

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 30.297 9.607

Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις (229.946) (4.745)

Λοιπά έξοδα (16.332) (5.650)

Σύνολο λοιπών κερδών/(ζημιών) - καθαρά (216.483) (220)  

 

20. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ) 

01/01 - 30/6/22 01/01 - 30/6/21

Χρηματοοικονομικά έξοδα

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (741.051) (635.603)

Έξοδα που αφορούν χρηματοδοτικές μισθώσεις (72) (366)

Σύνολο (741.123) (635.969)

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα (741.123) (635.969)  

 

Στο κονδύλι των χρηματοοικονομικών εξόδων περιλαμβάνονται τόκοι υπερημερίας που 
καταλογίσθηκαν στην Εταιρία από τη ΔΕΗ ποσού 470.168 Ευρώ (1.1-30.6.2021: 335.675 Ευρώ). 

 

21. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Η Εταιρία 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. 
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22. ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης 

Για τις χρήσεις 2011 έως 2015, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρίες 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 
Εταιρία «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 Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Μέχρι την 
31/12/2016 δεν είχε κοινοποιηθεί στην εταιρία 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 2020 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 2021 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των ΟΕΛ, όπως προβλέπεται 
από τις διατάξεις του άρθρου 65α Ν. 4174/2013. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η 
Διοίκηση της Εταιρίας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν 
από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

23. 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 Εταιρίας. 
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24. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  

01/01 - 30/6/22 01/01 - 30/6/21

Μισθοί και λοιπές βραχυπρόθεσμες παροχές Aμοιβές 

διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης
72.428 89.032

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης 856 -

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης 22.564 15.630

Συναλλαγές με Εταιρίες συνδεμένων προσώπων (Έσοδα) 655 180

Απαιτήσεις από Εταιρίες συνδεμένων προσώπων 64.651 22.517

Υποχρεώσεις σε Εταιρίες συνδεμένων προσώπων 13.144 13.144  

 

Στο κονδύλι «Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης» περιλαμβάνονται 
υποχρεώσεις της Εταιρίας για μισθούς προς τα διευθυντικά στελέχη.  

Στις συναλλαγές με Εταιρίες συνδεδεμένων προσώπων αναφέρεται σε συναλλαγές με την Εταιρία 
«Ravasol ΕΕ», η οποία είναι Εταιρία που ανήκει σε εργαζόμενους στην Εταιρίας και αφορά έσοδα 
από ενοίκια. Επίσης, οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις αναφέρονται στην ανωτέρω Εταιρία. Οι 
απαιτήσεις της Εταιρίας οι οποίες απορρέουν ή θα απορρεύσουν από τη σύμβαση μίσθωσης με 
την Εταιρία «Ravasol ΕΕ» είναι ενεχυριασμένες έναντι των ομολογιακών δανείων που εκδόθηκαν 
τον Ιούνιο 2020 (Σημ.15). 

 

25. ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

Βασικά
6 μήνες έως 

30/06/2022

6 μήνες έως 

30/6/2021

Ζημίες που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρίας (3.468.382)           (2.454.851)           

Σταθμισμένος Μέσος Όρος του Αριθμού Μετοχών 6.330.002 6.330.002

Βασικές Ζημίες ανά Μετοχή (Ευρώ ανά Μετοχή) (0,5479) (0,3878)  

 

Οι βασικές ζημίες ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση της Ζημίας που αναλογεί στους μετόχους 
της Εταιρίας, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της χρήσης.  
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26. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Την 16.09.2022 εκδόθηκε η  υπ΄ αριθμ. 344/ΑΦ/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Βέροιας δυνάμει της οποίας παρατείνεται η προστασία της Εταιρείας στα πλαίσια της διαδικασίας 
εξυγίανσης μέχρι 16 Ιανουαρίου 2023. 

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα της 30η Ιουνίου 2022 γεγονότα και μέχρι την ημερομηνία 
έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας τα οποία θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση ή τα αποτελέσματα της Εταιρίας για την 
περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, ή άλλα γεγονότα τα οποία θα έπρεπε να γνωστοποιηθούν 
στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

Νάουσα,  29 Σεπτεμβρίου 2022 

Αναστασία Βαρβαρέσου Αργύρης Σαρρίδης Μαυρογιάννης Ευάγγελος 

Πρόεδρος 
Διοικητικού Συμβουλίου 

Γενικός Διευθυντής Για το Λογιστήριο 

  Αρ. Αδείας Γραφείου 1494 

Αρ. Αδείας Α' Τάξης 0085923 

 
  PricewaterhouseCoopers Accounting Α.Ε. 

 

   
 


