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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ   (Ποσά εκφρασµένα σε €) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε €)
Έµµεση Μέθοδος

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2014 31.12.2013

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 19.749.691 20.745.745 1.1 - 31.12.2014 1.1 - 31.12.2013

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.034 12.317

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 95.839 94.786 Λειτουργικές δραστηριότητες 

Αποθέµατα 5.763.058 4.850.676 Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 708.253 9.441.882

Απαιτήσεις από πελάτες 3.451.196 3.974.079

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 775.820 1.290.062 Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση - 5.432.814 Αποσβέσεις 851.385 867.353

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 29.841.639 36.400.480 Προβλέψεις 207.129 1.648.114

Ζηµία / (κέρδος) από πώληση παγίων (3.699.619)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Έσοδο κρατικής επιχορήγησης - (14.000.000)

Μετοχικό κεφάλαιο 4.915.028 4.915.028 Αποτελέσµατα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 768 16.338

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 5.367.644 4.730.472 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 679.702 1.192.417

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) 10.282.672 9.645.500

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις - - Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου

Προβλέψεις/ Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.497.159 1.437.829 κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 7.017.961 18.943.257 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (912.382) (762.637)

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 7.043.846 6.373.894 Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων 1.069.741 (291.155)

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 19.558.966 26.754.980 (Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 239.827 284.032

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 29.841.639 36.400.480 Αύξηση / (µείωση) λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 1.036.282

Μείον:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (Ποσά εκφρασµένα σε €) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (659.800) (2.188.707)

Καταβεβληµένοι φόροι - -

1.1 - 31.12.2014 1.1 - 31.12.2013 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (478.714) (3.792.364)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2014 και 1.1.2013 αντίστοιχα) 9.645.500 (1.731.503) Επενδυτικές δραστηριότητες 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόµενες Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (124.168) (34.415)

και διακοπείσες δραστηριότητες) 643.554 9.587.886 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 9.358.161 -

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου - 1.823.505 Τόκοι εισπραχθέντες 33 1.100

Έξοδα Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου (6.382) (34.388) Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 9.234.027 (33.315)

Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετόχων - -

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα) 10.282.672 9.645.500 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 590.005 548.455

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε €) Εξοφλήσεις δανείων (9.357.012) (12.449.877)

Εσοδο κρατικής επιχορήγησης - 14.000.000

1.1 - 31.12.2014 1.1 - 31.12.2013 Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - 1.789.117

Κύκλος εργασιών 16.289.375 17.839.904 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (8.767.006) 3.887.694

Μικτά Κέρδη / (Ζηµίες) 74.199 368.954

Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

και επενδυτικών αποτελεσµάτων 1.387.955 10.634.299 χρήσης (α) + (β) + (γ) (11.693) 62.015

Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων 708.253 9.441.882 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 66.337 4.322
Κέρδη/ (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) 691.431 9.479.843 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 54.644 66.337

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (47.878) 108.043

Συγκεντρωτικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) 643.554 9.587.886

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 0,0422 0,5786

Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 2.239.340 11.501.652

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :
7. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 

 31.12.2014 31.12.2013

α) Έσοδα -                        -                        

β) Έξοδα -                        -                        

γ) Απαιτήσεις -                        -                        

δ) Υποχρεώσεις -                        -                        

ε) Συναλλαγές και αµοιβές ∆ιευθυντικών στελεχών και µελών ∆ιοίκησης: € 217.908 € 261.315

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και  µέλη διοίκησης - -

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης: € 71.909 € 66.847

Νάουσα, 30 Μαρτίου 2015

∆αµιανός Μαυράκης

Ιζαµπέλλα Βαρβαρέσου Αναστασία Βαρβαρέσου Για το λογιστήριο

Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου Γενική ∆ιευθύντρια PricewaterhouseCoopers Accounting Α.Ε.

Α.∆.Τ. T 796983 Α.∆.Τ. ΑΒ 723257 Αρ. Αδείας 1494

Α.Α.Ο.Ε.Ε  0081906 Α΄ ΤΑΞΗΣ

από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 ∆εκεµβρίου 2014

(δηµοσιευόµενα βάσει του κν 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆.Λ.Π.)

1. Στις οικονοµικές καταστάσεις έχουν σχηµατισθεί οι ακόλουθες προβλέψεις: α) πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους € 

3.497 χιλιάδες, β) πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ύψους € 481 χιλιάδες.

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΑΕ Ευρωπαϊκά Νηµατουργεία

Αριθ. Μητρώου ΑΕ: 10650/06/Β/86/22

∆ιεύθυνση έδρας: Νάουσα (Στενήµαχος), T.K. 592 00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

9. Η τακτική γενική συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2014 ενέκρινε τον συµψηφίσµο µε τις φορολογικά αναγνωρίσιµες ζηµίες 

αφορολόγητου αποθεµατικού € 237 χιλ. που είχε σχηµατισθεί σύµφωνα τις διατάξεις του Ν.2238/1994 όπως προβλέπεται στο άρθρο 

72 του Ν.4172/2013. 

3. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρίας την 31.12.2014, ήταν 222 ενώ την 31.12.2013, 204.

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηµατουργεία. Συνιστούµε 

εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου 

του νόµιµου ελεγκτή.

Ιζαµπέλλα Βαρβαρέσου, Πρόεδρος, εκτελεστικό µέλος, Νικόλαος Βελής, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό µέλος, Ουρανία Παναγιωταλίδη, Νιόβη Αµανατίδου και Παντελής 

Παλαντζίδης ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη.

8. Στις 9.10.2014 πραγµατοποιήθηκε η πώληση του παγίου της Εταιρίας στην ΟΛΓΑΝΟΣ Α.Ε., εταιρία ακινήτων, έναντι τιµήµατος 

9.350.000 Ευρώ µε αντίστοιχη µείωση του βραχυπρόθεσµου δανεισµού της Εταιρίας.

2. Επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ποσού  € 22.700 χιλιάδες για την εξασφάλιση των 

δανειακών της υποχρεώσεων.

4.  Η χρήση 2010 δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 χορηγήθηκε φορολογικό 

πιστοποιητικό µε συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη από την ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. Για την χρήση 2014 διενεργείται ήδη 

έλεγχος από την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε., η οποία θα εκδώσει φορολογικό πιστοποιητικό.

5. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να 

έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.   

6. Αναλογιστικές λογιστικές ζηµίες ποσού €47.878 για το 2014 και κέρδη ποσού € 108.043 για το 2013 αναγνωρίστηκαν απευθείας 

στα Ίδια κεφάλαια.


