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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2015 31.12.2014

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 19.122.477 19.749.691 1.1 - 31.12.2015 1.1 - 31.12.2014

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 58.837 6.034

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 96.663 95.839 Λειτουργικές δραστηριότητες 

Αποθέματα 4.438.369 5.763.058 Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (3.078.387) 708.253

Απαιτήσεις από πελάτες 3.941.860 3.451.196

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.145.762 775.820 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση - - Αποσβέσεις 853.587 851.385
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 28.803.968 29.841.639 Προβλέψεις 37.041 207.129

Ζημία / (κέρδος) από πώληση παγίων - (3.699.619)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Έσοδο κρατικής επιχορήγησης - -

Μετοχικό κεφάλαιο 4.915.028 4.915.028 Αποτελέσματα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 293 768

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 2.407.403 5.367.644 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 916.280 679.702

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) 7.322.431 10.282.672

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 5.723.748 3.181.006 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου

Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.363.853 2.316.153 κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 5.835.392 7.017.961 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 1.324.690 (912.382)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 8.558.543 7.043.846 Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων (428.971) 1.069.741

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 21.481.536 19.558.966 (Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 1.428.319 239.827

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 28.803.968 29.841.639 Αύξηση / (μείωση) λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (779.083) 1.036.282

Μείον:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (Ποσά εκφρασμένα σε €) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (831.638) (659.800)
Καταβεβλημένοι φόροι - -

1.1 - 31.12.2015 1.1 - 31.12.2014 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (557.869) (478.714)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2015 και 1.1.2014 αντίστοιχα) 10.282.672 9.645.500 Επενδυτικές δραστηριότητες 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (330.868) (124.168)

και διακοπείσες δραστηριότητες) (2.960.242) 643.554 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 2.300 9.358.161

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου - - Τόκοι εισπραχθέντες 913 33

Έξοδα Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου - (6.382) Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (327.654) 9.234.027

Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετόχων - -
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα) 7.322.431 10.282.672 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.419.150 590.005

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €) Εξοφλήσεις δανείων (58.978) (9.357.012)
Εσοδο κρατικής επιχορήγησης - -

1.1 - 31.12.2015 1.1 - 31.12.2014 Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - -

Κύκλος εργασιών 18.700.189 16.289.375 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1.360.172 (8.767.006)

Μικτά Κέρδη / (Ζημίες) 217.486 74.199

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

και επενδυτικών αποτελεσμάτων (2.162.107) 1.387.955 χρήσης (α) + (β) + (γ) 474.649 (11.693)

Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων (3.078.387) 708.253 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 54.644 66.337
Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρους (Α) (3.044.125) 691.431 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 529.293 54.644

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 83.883 (47.878)
Συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (2.960.242) 643.554

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,1858) 0,0422

Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (1.259.129) 2.288.730

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

 31.12.2015 31.12.2014

α) Έσοδα -                        -                        

β) Έξοδα -                        -                        

γ) Απαιτήσεις -                        -                        

δ) Υποχρεώσεις -                        -                        

ε) Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών Διοίκησης: € 246.624 € 217.908

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και  μέλη διοίκησης - -

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης: € 62.929 € 71.909

7. Η εταιρία δεν έχει στην κατοχή της ίδιες μετοχές.

Νάουσα, 30 Μαρτίου 2016

Δαμιανός Μαυράκης

Ιζαμπέλλα Βαρβαρέσου Αργύρης Σαρρίδης Για το λογιστήριο

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Γενικός Διευθυντής PricewaterhouseCoopers Accounting Α.Ε.

Α.Δ.Τ. ΑΜ 270770 Α.Δ.Τ. ΑΕ 651495 Αρ. Αδείας 1494
Α.Α.Ο.Ε.Ε  0081906 Α΄ ΤΑΞΗΣ

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.

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΑΕ Ευρωπαϊκά Νηματουργεία

Αριθ. Μητρώου ΑΕ: 10650/06/Β/86/22

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015

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

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

3.540 χιλιάδες, β) πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ύψους € 357 χιλιάδες, γ)  πρόβλεψη 

για απαξίωση αποθεμάτων ύψους € 203 χιλ.
2. Στις 13/11/2015 περιορίστηκε η προσημείωση υποθήκης επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας για την εξασφάλιση των 

δανειακών της υποχρεώσεων, η οποία από € 22.700 χιλιάδες μειώθηκε σε € 8.250 χιλιάδες. 

4. Η χρήση 2010 δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. Για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 και 2014 χορηγήθηκε φορολογικό 

πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη από την ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε.  Για την χρήση 2015 διενεργείται ήδη 

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

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

έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.   

3. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας την 31.12.2015, ήταν 221 ενώ την 31.12.2014, 222.


