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Α. ∆ηλώσεις των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
 (σύµφωνα µε το άρθρο 5, παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 
 
Με την παρούσα δηλώνεται ότι εξ’ όσων γνωρίζουµε, οι εξαµηνιαίες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. για την περίοδο 1/1/2014-30/6/2014, οι οποίες καταρτίστηκαν 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά εφαρµόζονται στην 
ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση – ∆ΛΠ 34, παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του Ενεργητικού 
και του Παθητικού, της Καθαρής Θέσης και των Αποτελεσµάτων Χρήσης, της εταιρείας και των επιχειρήσεων που 
περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ως σύνολο. 
 
Επιπλέον δηλώνεται ότι εξ’ όσων γνωρίζουµε η εξαµηνιαία έκθεση του διοικητικού συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο 
αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 
 
 
Αθήνα , 22 Αυγούστου 2014 
 
 
Πρόεδρος του ∆.Σ.                          Μέλος του ∆.Σ.                    Μέλος του ∆.Σ. 
 
 
Νικόλαος Βαρβέρης                        Αγγέλα Βαρβέρη                 Ευφροσύνη Βαρβέρη 
 
 
 
 
 
Β.  Εξαµηνιαία έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε.» επί των 
ενοποιηµένων και εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1/2014-30/6/2014. 
 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Με βάση τις διατάξεις του νόµου 3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς σας υποβάλλουµε για την χρονική περίοδο του Α’ Εξαµήνου της τρέχουσας χρήσεως 2014 την 
Εξαµηνιαία ‘Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Η παρούσα έκθεση περιέχει τον απολογισµό των οικονοµικών αποτελεσµάτων και µεταβολών της περιόδου, την 
αναφορά των σηµαντικών γεγονότων κατά το πρώτο εξάµηνο του 2014, την ανάλυση των προοπτικών και κινδύνων 
κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2014, καθώς και την παράθεση των συναλλαγών µε συνδεδεµένα µέρη. Η πληροφόρηση 
αυτή αφορά τόσο την εταιρεία όσο και τον όµιλο Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO. 
 
Ο όµιλος Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO ενοποιεί πλην της Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. και τις ακόλουθες 
συνδεδεµένες εταιρείες  µε την µέθοδο της πλήρους ενοποίησης : 
 
i . Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO (CYPRUS) Limited  
ii. MODA BAGNO IC VE DIS TICARET TURISM VE SANAYI  A.S.  
∆εν υπάρχουν µετοχές της µητρικής εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια, είτε από άλλη επιχείρηση που 
περιλαµβάνεται στην ενοποίηση. 
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I. Απολογισµός για την κλειόµενη περίοδο (α΄εξαµηνο 2014) και σηµαντικά γεγονότα  
 
 

 
 

Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους  στα εταιρικά στοιχεία αφορούν αναλογιστικά κέρδη /ζηµιές από την 
εφαρµογή του ∆ΛΠ 19 . Στα ενοποιηµένα στοιχεία, αφορούν αναλογιστικά κέρδη /ζηµιές από την εφαρµογή του ∆ΛΠ 
19 καθώς και συναλλαγµατικές διαφορές ενσωµάτωσης εκµεταλλεύσεων εξωτερικού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΣΕ €

ΣΗΜ                
1/1-30/06/2014 1/1-30/06/2013 1/4-30/06/14 1/4-30/06/13 1/1-30/06/2014 1/1-30/06/2013 1/4-30/06/14 1/4-30/06/13

Κύκλος εργασιών   5 4.950.152 5.843.994 3.518.820 3.162.691 7.371.045 7.242.795 5.184.358 3.942.392

Κόστος πωληθέντων
2.710.449 3.268.674 1.882.573 1.754.893 3.759.898 3.894.243 2.608.164 2.104.192

Μικτό κέρδος 2.239.702 2.575.320 1.636.248 1.407.798 3.611.147 3.348.552 2.576.194 1.838.200

Λοιπά έσοδα/ (έξοδα) εκµετάλλευσης
278.589 227.254 79.130 -110.332 138.026 142.811 68.295 -189.843

Έξοδα διάθεσης                                                         2.321.771 2.747.687 1.363.032 1.356.135 2.494.082 3.387.208 1.465.561 1.643.993

Έξοδα διοίκησης
501.794 751.344 292.236 426.508 1.176.870 859.725 630.759 499.456

Λειτουργικό αποτέλεσµα -305.274 -696.457 60.109 -485.176 78.220 -755.570 548.170 -495.091

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
0 7 0 7 127 77 4 77

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
310.185 386.001 178.023 219.852 329.459 405.209 188.688 230.278

Χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα  -310.185 -385.995 -178.022 -219.845 -329.332 -405.132 -188.684 -230.201

Κέρδη / Ζηµιά προ φόρων -615.459 -1.082.452 -117.913 -705.021 -251.112 -1.160.702 359.485 -725.292

Φόρος εισοδήµατος
6 12.743 791.895 -48.616 -42.534 84.108 940.342 49.117 150.580

Κέρδη / Ζηµιές µετά από φόρους (Α) -628.202 -1.874.347 -69.297 -662.487 -335.220 -2.101.044 310.368 -875.872

Κέρδη / Ζηµιές κατανεµόµενα σε:

Ιδιοκτήτες µητρικής
-347.290 -2.102.135 296.514 -877.222

∆ικαιώµατα  µη ελέγχουσας συµµετοχής
12.071 1.090 13.854 1.349

0

Λοιπά  συνολικά  έσοδα  µετά από φόρους (Β) -3.706 -61.046 -2.856 -61.046 -3.099 -76.266 -12.233 -96.879

Συγκεντρωτικά  συνολικά  έσοδα  µετά από 
φόρους (Α+Β) -631.908 -1.935.393 -72.153 -723.532 -338.319 -2.177.310 298.135 -972.751

Κατανεµόµενα σε :

Ιδιοκτήτες µητρικής -350.389 -2.178.400 284.281 -974.100

∆ικαιώµατα µη ελέγχουσας συµµετοχής 12.071 1.090 13.854 1.349

Κέρδη/Ζηµιές µετά από φόρους  βασικά και 
µειωµένα ανά µετοχή -0,0334 -0,0996 -0,0037 -0,0352 -0,0185 -0,1118 0,0158 -0,0466

Κέρδη / Ζηµιές προ φόρων, 
χρηµατοοικονοµικών και      Επενδυτικών 
αποτελεσµάτων                                          -305.274 -696.457 60.109 -485.176 78.220 -755.570 548.170 -495.091

Κέρδη / Ζηµίες προ φόρων, 
χρηµατοοικονοµικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων & συνολικών Αποσβέσεων -46.988 -449.175 188.787 -357.657 357.795 -485.251 687.784 -356.496

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ        Ο ΟΜΙΛΟΣ
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Αριθµοδείκτες 

 
 
 
 

Σχολιασµός Αποτελεσµάτων και Αριθµοδεικτών 

Εταιρεία- Όµιλος 

 

Η Εταιρεία και ο  Όµιλος  κατάφεραν να  βελτιώσουν σηµαντικά το µικτό, λειτουργικό και καθαρό περιθώριο σε σχέση 

µε το αντίστοιχο εξάµηνο του 2013,  παρά τη  µείωση του κύκλου εργασιών τους λόγω της παρατεταµένης ύφεσης  της 

οικοδοµικής δραστηριότητας, αλλά και της συνεχιζόµενης  οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής  κρίσης.  Στο επίπεδο 

των εξόδων, η σηµαντική και συνεχής  µείωση των  λειτουργικών εξόδων συνετέλεσαν αποτελεσµατικά στη βελτίωση 

του λειτουργικών και καθαρών αποτελεσµάτων της εταιρείας. Πιο συγκεκριµένα τα έξοδα διάθεσης και διοίκησης 

εµφανίζονται σηµαντικά µειωµένα τόσο  ως απόλυτο νούµερο, όσο  και ως ποσοστό επί των πωλήσεων σε σχέση µε την 

αντίστοιχη περίοδο του 2013.  

 Οι δείκτες γενικής  και ειδικής ρευστότητας έχουν βελτιωθεί  σε σύγκριση µε τους αντίστοιχους αριθµοδείκτες του 

2013. Ο αριθµοδείκτης γενικής  ρευστότητας  παραµένει σταθερά άνω της µονάδας. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας 

εµφανίζουν ελαφρά υποχώρηση σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.   

 

Καθαρή Θέση και υποχρεώσεις  
 
Το ενεργητικό του οµίλου την 30η Ιουνίου 2014 ανέρχεται σε 47,9 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας  αύξηση έναντι της 31ης 
∆εκεµβρίου 2013.  
 
Το σύνολο των υποχρεώσεων του οµίλου ανέρχεται στα 28,1 εκ. ευρώ αυξηµένο  έναντι της 31ης ∆εκεµβρίου 2013. Σε 
επίπεδο εταιρείας και οµίλου, παρατηρείται  µείωση των οφειλών προς ασφαλιστικούς οργανισµούς, σχετική 
σταθερότητα στις οφειλές προς προµηθευτές, αύξηση του βραχυπρόθεσµου δανεισµού και µείωση του µακροπρόθεσµου 
δανεισµού σε σχέση µε την 31ης ∆εκεµβρίου 2013. 
 

Ταµειακές Ροές 
 
Σε επίπεδο εταιρείας και οµίλου οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στις 30/06/2014 είναι αρνητικές 
λόγω κυρίως των ζηµιών που παρουσιάζει η εταιρεία και ο όµιλος, αλλά είναι σηµαντικά βελτιωµένες σε σύγκριση µε  
την περυσινή αντίστοιχη περίοδο.   

 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ

30/6/2014 30/6/2013 30/6/2014 30/6/2013
Γενικής Ρευστότητας 1,15 1,10 1,08 1,04
Ειδικής Ρευστότητας 0,37 0,35 0,25 0,23
Ιδια Κεφάλαια/Ξένα Κεφάλαια 81,5% 87,6% 70,1% 75,5%
Ιδια Κεφάλαια/Συνολικά Κεφάλαια ( %) 44,9% 46,7% 41,3% 43,1%
Ξένα Κεφάλαια/Συνολικά Κεφάλαια (%) 55,1% 53,3% 58,8% 57,0%

Μικτό Περιθώριο Κέρδους  (%) 45,25% 44,07% 48,99% 46,23%
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους π.φ.  (%) -12,43% -18,52% -3,41% -16,03%
Λειτουργικό Περιθώριο Κέρδους  (%) -6,17% -11,92% 1,06% -10,43%

Εξοδα διάθεσης / Πωλήσεις 46,90% 47,02% 33,84% 46,77%
Εξοδα διοίκησης / Πωλήσεις 10,14% 12,86% 15,97% 11,87%
Λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙTDΑ)/ Πωλήσεις (%) -0,95% -7,69% 4,85% -6,70%
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια / Ιδια Κεφάλαια 0,38 0,41 0,43 0,46

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ
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IΙ. Σηµαντικά γεγονότα Α εξαµήνου 
 
Την 30/6/2014 συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας και ενέκρινε τις οικονοµικές 

καταστάσεις της χρήσεως 1-1-2013 έως 31-12-2013, την απαλλαγή των µελών του ∆.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτή 

Λογιστή της εταιρείας, την εκλογή Τακτικού και Αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 1-1-2014 

έως 31-12-2014, την χορήγηση αµοιβών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς την περαιτέρω µείωση των 

αποδοχών του προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου. 

 

IΙΙ .Κυριότεροι κίνδυνοι & αβεβαιότητες για το 1ο  εξάµηνο 2014 
 

 
Παράγοντες διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 
Ο Όµιλος εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους από τη χρήση των χρηµατοοικονοµικών του µέσων : 

- Πιστωτικός  κίνδυνος, 
- Κίνδυνος ρευστότητας και  
- Κίνδυνος αγοράς 

 

Αυτή η σηµείωση παρουσιάζει πληροφορίες για την έκθεση του οµίλου  σε καθέναν από τους ανωτέρω  κινδύνους για 
τους στόχους του Οµίλου, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρµόζει για την επιµέτρηση και την  διαχείριση του 
κινδύνου. 

Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου του οµίλου εφαρµόζονται προκειµένου να αναγνωρίζονται και να αναλύονται οι 
κίνδυνοι που αντιµετωπίζει ο Όµιλος και να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και  να εφαρµόζονται έλεγχοι ως προς 
αυτά. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα σχετικά συστήµατα  εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωµατώνουν τις 
αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες του οµίλου. 

 
1. Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναµία των συµβαλλοµένων µερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα 
µπορούσε να µειώσει το ποσό των µελλοντικών ταµειακών εισροών από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατά 
την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  

 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
Η εταιρεία εφαρµόζει διαδικασίες που α) βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και παροχή υπηρεσιών γίνονται σε 
πελάτες µε κατάλληλη σχετικά ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση την χρονολογική κατάσταση των 
εισπρακτέων, β) µετριάζουν τον πιστωτικό κίνδυνο µε την λήψη προκαταβολής από τους πελάτες κατά την λήψη της 
παραγγελίας και µερικώς κατά την παραλαβή στις αποθήκες της, και γ) δεν είναι εκτεθειµένη στον παραπάνω κίνδυνο 
λόγω µη ύπαρξης απαιτήσεων που επηρεάζονται από διακυµάνσεις εξαιτίας µεταβολών στις ισοτιµίες ξένου 
νοµίσµατος.  

Αναφορικά µε τις απαιτήσεις των θυγατρικών εξωτερικού οι σχετικές συναλλαγές των εκτελούνται σε ευρώ και ο 
καθορισµός των τιµών των αντικειµένων συναλλαγής έχει ως βάση το ευρώ, ακολουθουµένων των ιδίων πολιτικών της 
µητρικής. Τα υπόλοιπα απαιτήσεων που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένα από 
προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων.  

∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς ο Όµιλος έχει 
µεγάλο αριθµό πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται.  

Ο όµιλος έχει καταχωρήσει πρόβλεψη αποµείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίµησή του για ζηµίες σε σχέση µε τους 
πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις. Η πρόβλεψη αυτή αποτελείται, κυρίως, από ζηµίες αποµείωσης συγκεκριµένων 
απαιτήσεων που εκτιµώνται βάσει των δεδοµένων ότι είναι οριστικές. Το ύψος της πρόβλεψης για επισφαλείς 
απαιτήσεις που έχει σχηµατιστεί στην εταιρεία και τον όµιλο ανέρχεται στο ποσό των 1 εκ. € και 1.1 εκ. € αντίστοιχα. 
Στον εταιρεία και στον όµιλο το σύνολο των απαιτήσεων από πελάτες (µετά την πρόβλεψη) ανέρχεται στα ποσά των 5.6 
εκ € και 3.4 εκ € αντίστοιχα. 

 
∆εν υπάρχουν σηµαντικές απαιτήσεις από τρίτους που επηρεάζονται από διακυµάνσεις εξαιτίας µεταβολών στις 
ισοτιµίες ξένου νοµίσµατος.  
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∆ιαθέσιµα 
∆υνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιµα και τα ταµιακά ισοδύναµα, στις επενδύσεις καθώς και στα 
συµβόλαια χρηµατοοικονοµικών παραγώγων. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος µπορεί να προκύψει από αδυναµία του 
αντισυµβαλλόµενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις προς τον όµιλο.  Όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, ο όµιλος 
συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης.    

 

 

2. Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας  συνίσταται στον κίνδυνο ο Όµιλος να µη δύναται να εκπληρώσει τις χρηµατοοικονοµικές του 
υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. 
 
Για δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στους παράγοντες επιρροής του κινδύνου ρευστότητας παραπέµπουµε στις 
υποχρεώσεις από  δάνεια (Σηµείωση 15) και στη σηµείωση 24 περί κεφαλαιουχικών  δεσµεύσεων στο πλαίσιο της 
τακτικής δραστηριότητας της εταιρείας. Τέλος, ο κίνδυνος ρευστότητας των θυγατρικών αφορά κυρίως στις 
υποχρεώσεις  προς την µητρική (Σηµείωση 22) και στις δανειακές υποχρεώσεις (Σηµείωση 15) µε συνέπεια τον έλεγχο 
του επιπέδου του υπό συζήτηση κινδύνου. 
 

3. Κίνδυνος αγοράς 

 
Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών σε τιµές πρώτων υλών, συναλλαγµατικές ισοτιµίες και 
επιτόκια που επηρεάζουν τα αποτελέσµατα του οµίλου ή την αξία των χρηµατοοικονοµικών του µέσων. Ο σκοπός της 
διαχείρισης κινδύνου από τις συνθήκες της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση του οµίλου στους κινδύνους αυτούς στο 
πλαίσιο αποδεκτών παραµέτρων µε παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων. 
 
 (Α) Κίνδυνος Επιτοκίου 
Ο κίνδυνος επιτοκίου  προκύπτει εξαιτίας µεταβολών στα επιτόκια αγοράς και επηρεάζει τις εύλογες αξίες των µέσων 
καθώς και την ρευστότητα. 
 
Η εταιρεία διαχειρίζεται αυτόν τον κίνδυνο τόσο για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία όσο και τις 
υποχρεώσεις χωρίς να είναι εκτεθειµένη σε επιτοκιακές διακυµάνσεις εκτός ευρώ.  
 
Σηµαντικό µέρος των  δανειακών υποχρεώσεων  της µητρικής είναι µακροπρόθεσµου χαρακτήρα. Όσον 
αφορά  τις  θυγατρικές µόνο η Κύπρος έχει ένα πολύ µικρό βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα δάνειο (Σηµείωση 15). 
 
Η επίδραση για την  επόµενη χρήση στο χρηµατοοικονοµικό κόστος από µια µεταβολή (αύξηση/ µείωση)  του επιτοκίου 
κατά 25, 50 και  100 µονάδες βάσης, µε βάση τα υπόλοιπα των δανείων και Leasing στις 30/06/2014, θα  έχει ως εξής: 
Εταιρία 

 
 

 
 
 
Όµιλος 

 
 

 
 
 
 (Β) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Όσον αφορά το  συναλλαγµατικό κίνδυνο που αφορά την  θυγατρική στην Τουρκία, ο κίνδυνος συγκεντρώνεται στις 
επιπτώσεις επί των αποτελεσµάτων (λόγω των υποχρεώσεών της σε ευρώ) από τις µεταβολές στην ισοτιµία της 
τουρκικής λίρας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι µία κατά 10% µεταβολή στην ισοτιµία υπέρ του ευρώ θα επιβαρύνει τα 

Μεταβολή (αύξηση) επιτοκίου κατά 0,25% 0,50% 1,00%

Επιβάρυνση χρηματοοικονομικού κόστους 32.196 64.393 128.793

Μεταβολή (μείωση) επιτοκίου κατά 0,25% 0,50% 1,00%

Ελάφρυνση χρηματοοικονομικού κόστους 33.676 67.355 134.718

Μεταβολή (αύξηση) επιτοκίου κατά 0,25% 0,50% 1,00%

Επιβάρυνση χρηματοοικονομικού κόστους 32.289 64.580 129.166

Μεταβολή (μείωση) επιτοκίου κατά 0,25% 0,50% 1,00%

Ελάφρυνση χρηματοοικονομικού κόστους 32.289 64.580 129.166
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αποτελέσµατα & τα Ίδια Κεφάλαια κατά περίπου 0,002 εκ.  τουρκικές λίρες, ενώ µια ότι µία κατά 10% µεταβολή στην 
ισοτιµία υπέρ της τουρκικής λίρας  θα βελτιώσει τα αποτελέσµατα & τα Ίδια Κεφάλαια κατά περίπου 0,002 
εκ.  τουρκικές λίρες.   
 
 
 (Γ) Κίνδυνος τιµής   
Ο Όµιλος εκτίθεται σε µεταβολές των εµπορευµάτων που αγοράζει βάσει των διεθνών συνθηκών που επικρατούν στον 
κλάδο που δραστηριοποιείται. 
 
IV.Προοπτικές για το 2ο εξάµηνο 2014 

 
Για το δεύτερο εξάµηνο 2014 πολλά θα εξαρτηθούν από τις αποφάσεις  που θα ληφθούν µέσα στους επόµενους µήνες σε 
επίπεδο Ευρωζώνης για τη διαχείριση του ελληνικού χρέους.  Η ελληνική οικονοµία πάντως έδειξε το προηγούµενο 
διάστηµα σηµάδια σταθεροποίησης, ενώ για το υπόλοιπο  του έτους αναµένονται και οι πρώτες ενδείξεις της 
πολυσυζητηµένης ανάκαµψης. Η πορεία των αποτελεσµάτων θα εξαρτηθεί, όµως,  και από τις εξελίξεις στο ευρύτερο 
διεθνές και το εγχώριο πολιτικό και οικονοµικό περιβάλλον. Πάντως εκτιµάται ότι ακόµη και  αν υπάρξει ελαφρά 
µείωση στον κύκλο εργασιών, τα αποτελέσµατα θα βελτιωθούν  σε σχέση µε την αντίστοιχη  περίοδο του 2013,  καθότι 
η συνεχιζόµενη αναδιάρθρωσης των λειτουργιών και ο διαρκής έλεγχος των δαπανών της εταιρείας- που  έχουν ήδη 
µειώσει σηµαντικά τα έξοδα της εταιρείας-  αναµένεται να αντισταθµίσουν µια πιθανή  µείωση του κύκλου εργασιών.  

 

 
 

 
 V. Σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη (∆ΛΠ24) 
Ο όµιλος ελέγχεται από την εταιρεία Ν,ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. Οι εµπορικές συναλλαγές της εταιρείας µε 
τα συνδεδεµένα µε αυτήν µέρη, στην διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του 2014, έχουν πραγµατοποιηθεί  στο πλαίσιο της 
συνήθους επιχειρηµατικής της δραστηριότητας.   Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι διεταιρικές πωλήσεις και 
οι λοιπές  διεταιρικές συναλλαγές, µεταξύ     της εταιρείας και συνδεδεµένων µερών, κατά το πρώτο εξάµηνο της 
τρέχουσας χρήσης. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συναλλαγές του Οµίλου Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO  Α.Ε. µε τις συνδεδεµένες µε αυτόν επιχειρήσεις:

(α) Κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 30η Ιουνίου 2014, µεταξύ της 
Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε.και της MODA BAGNO IC VE DIS TICARET INSAAT TURKEY, διενεργήθηκαν 
οι παρακάτω συναλλαγές:

1/1-30/06/2014

Καθαρές Πωλήσεις Εµπορευµάτων σε MODA BAGNO Τουρκίας 149.241

Έσοδα από έξοδα αποστολής 2.352

Λοιπά έσοδα 100.000

Αγορές µητρικής από MODA BAGNO Τουρκίας

Απαιτήσεις της µητρικής από  την MODA BAGNO Τουρκίας

Υποχρεώσεις της µητρικής προς την MODA BAGNO Τουρκίας 398.571

(β)  Κατά τη διάρκεια της περιόδου από  1η Ιανουαρίου 2014 έως 30η Ιουνίου 2014, µεταξύ της 

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε.και τηςMODA BAGNO-Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ(CYPRUS)LTD, διενεργήθηκαν οι παρακάτω

συναλλαγές:

1/1-30/06/2014

Καθαρές Πωλήσεις Εµπορευµάτων σε MODA BAGNO Κύπρου 39.093

Έσοδα από έξοδα αποστολής 1.600

Απαιτήσεις της µητρικής από  την MODA BAGNO Κύπρου 2.432.932

Υποχρεώσεις της µητρικής προς την MODA BAGNO Κύπρου 288.479
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Η αποτύπωση των συναλλαγών µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆.Λ.Π.24 ανακεφαλαιώνονται ως εξής : 
 
 
 

 
 
Οι συναλλαγές των διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης αφορούν σε αγορές ειδών που εµπορεύεται η 
εταιρεία και ο όµιλος.  
 
 
Η παρούσα εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την περίοδο από 1/1/2014 έως 30/6/2014 έχει 
αναρτηθεί στο   διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.modabagno.gr . 
 
  Χαλάνδρι , 22 Αυγούστου 2014 
 
 
 
                                                            Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
   
                                                                            Νικόλαος  Βαρβέρης 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ 

Έσοδα 292.287
Έξοδα 0
Απαιτήσεις 2.432.932
Υποχρεώσεις 687.050

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης
286.148 360.030

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & µέλη της διοίκησης 356.713 356.713
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Γ. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

 

Προς τους µετόχους της Εταιρείας “ Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO  ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. ”  

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 
Εταιρείας Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO AE  (η Εταιρεία) και των θυγατρικών της, της 30ης Ιουνίου 2014 και τις 
σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης και 
ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, 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 ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την 
κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας 
ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 
µε βάση την επισκόπησή µας. 
 

Εύρος Επισκόπησης 

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάµεσης 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση 
της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως 
προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και 
άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που 
διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη 
διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν 
σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 
 

 

 

Συµπέρασµα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε στο 
συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόµενης από 
το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης µε τη συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική 
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. 
 
 
 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 

Σταύρος Θ. Παπαντώνης 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14331 

ACTION AUDITING Α.Ε.Ο.Ε.Λ. 
Αντήνορος 16-18, Αθήνα, 11634 

A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 164 
Μέλος της Russell Bedford International 
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∆. Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 1/1- 30/6/2014 σε ενοποιηµένη και µη βάση 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
Σε € 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΣΗΜ

30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα
Πάγια στοιχεία 8 26.552.259 26.773.000 27.511.923 27.738.359
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8 270.492 292.274 305.655 334.372
Επένδυση σε συνδεδεµένη 4 2.116.376 2.116.376 0 0
Επενδύσεις και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 9 112.097 115.528 161.983 162.039
Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων - 29.051.224 29.297.178 27.979.561 28.234.770
Αποθέµατα εµπορευµάτων, προϊόντων κλπ. 10 13.741.185 13.774.949 15.447.598 15.417.724
Απαιτήσεις κατά πελατών 11 5.625.439 5.377.626 3.429.651 3.059.687
Άλλες απαιτήσεις 12 630.155 664.823 768.486 787.512
∆ιαθέσιµα 13 198.470 146.050 339.634 352.054
Σύνολο κυκλοφορούντος  ενεργητικού - 20.195.250 19.963.449 19.985.369 19.616.977
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - 49.246.473 49.260.627 47.964.930 47.851.747

-
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -
Μετοχικό κεφάλαιο 14 7.524.000 7.524.000 7.524.000 7.524.000
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων - 6.736.948 6.736.948 6.736.948 6.736.948
Αποθεµατικά - 757.194 757.194 757.194 757.194
Συσσωρευµένα κέρδη - 7.100.835 7.732.743 4.754.291 5.104.917

-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) - 22.118.977 22.750.886 19.772.434 20.123.059
∆ικαιώµατα  µη ελέγχουσας συµµετοχής (β) - 0 0 37.978 25.670
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) - 22.118.977 22.750.886 19.810.411 20.148.730
Μακροπρόθεσµα δάνεια 15 5.048.630 5.435.070 5.048.630 5.435.070
Αναβαλλόµενη φορολογία 6 3.247.651 3.236.210 3.247.651 3.236.210
Υποχρεώσεις παροχών αποχώρησης προσωπικού - 298.524 289.373 378.772 365.449
Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 16 767.180 890.855 767.180 890.855
Άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 17 207.260 240.765 207.260 240.765
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων - 9.569.245 10.092.272 9.649.493 10.168.348
Προκαταβολές εισπραχθείσες 18 4.364.485 3.988.829 5.334.818 5.354.594
Οφειλές προς προµηθευτές 19 3.244.430 3.219.377 3.083.052 3.016.088
Οφειλές από φόρους-τέλη 20 442.130 416.456 654.631 473.654
Ασφαλιστικοί οργανισµοί 21 218.169 371.716 226.101 379.101
Άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις 17 886.689 633.057 766.790 514.496
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 15 8.402.348 7.788.034 8.439.633 7.796.736
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων - 17.558.250 16.417.469 18.505.025 17.534.669
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 49.246.473 49.260.627 47.964.930 47.851.747
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

    Η ΕΤΑΙΡΙΑ  Ο ΟΜΙΛΟΣ



Οι σηµειώσεις στις σελίδες από  15 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
12 από 34 

 

  
 
 
Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους  στα εταιρικά στοιχεία αφορούν αναλογιστικά κέρδη /ζηµιές από την εφαρµογή του 
∆ΛΠ 19 . Στα ενοποιηµένα στοιχεία, αφορούν αναλογιστικά κέρδη /ζηµιές από την εφαρµογή του ∆ΛΠ 19 καθώς και 
συναλλαγµατικές διαφορές ενσωµάτωσης εκµεταλλεύσεων εξωτερικού. 

 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΣΕ €

ΣΗΜ                

1/1-30/06/2014 1/1-30/06/2013 1/4-30/06/14 1/4-30/06/13 1/1-30/06/2014 1/1-30/06/2013 1/4-30/06/14 1/4-30/06/13

Κύκλος εργασιών   5 4.950.152 5.843.994 3.518.820 3.162.691 7.371.045 7.242.795 5.184.358 3.942.392

Κόστος πωληθέντων
2.710.449 3.268.674 1.882.573 1.754.893 3.759.898 3.894.243 2.608.164 2.104.192

Μικτό κέρδος 2.239.702 2.575.320 1.636.248 1.407.798 3.611.147 3.348.552 2.576.194 1.838.200

Λοιπά έσοδα/ (έξοδα) εκµετάλλευσης
278.589 227.254 79.130 -110.332 138.026 142.811 68.295 -189.843

Έξοδα διάθεσης                                                         2.321.771 2.747.687 1.363.032 1.356.135 2.494.082 3.387.208 1.465.561 1.643.993

Έξοδα διοίκησης
501.794 751.344 292.236 426.508 1.176.870 859.725 630.759 499.456

Λειτουργικό αποτέλεσµα -305.274 -696.457 60.109 -485.176 78.220 -755.570 548.170 -495.091

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
0 7 0 7 127 77 4 77

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
310.185 386.001 178.023 219.852 329.459 405.209 188.688 230.278

Χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα  -310.185 -385.995 -178.022 -219.845 -329.332 -405.132 -188.684 -230.201

Κέρδη / Ζηµιά προ φόρων -615.459 -1.082.452 -117.913 -705.021 -251.112 -1.160.702 359.485 -725.292

Φόρος εισοδήµατος
6 12.743 791.895 -48.616 -42.534 84.108 940.342 49.117 150.580

Κέρδη / Ζηµιές µετά από φόρους (Α) -628.202 -1.874.347 -69.297 -662.487 -335.220 -2.101.044 310.368 -875.872

Κέρδη / Ζηµιές κατανεµόµενα σε:

Ιδιοκτήτες µητρικής
-347.290 -2.102.135 296.514 -877.222

∆ικαιώµατα  µη ελέγχουσας συµµετοχής
12.071 1.090 13.854 1.349

0

Λοιπά  συνολικά  έσοδα  µετά από φόρους (Β) -3.706 -61.046 -2.856 -61.046 -3.099 -76.266 -12.233 -96.879

Συγκεντρωτικά  συνολικά  έσοδα  µετά από 
φόρους (Α+Β) -631.908 -1.935.393 -72.153 -723.532 -338.319 -2.177.310 298.135 -972.751

Κατανεµόµενα σε :

Ιδιοκτήτες µητρικής -350.389 -2.178.400 284.281 -974.100

∆ικαιώµατα µη ελέγχουσας συµµετοχής 12.071 1.090 13.854 1.349

Κέρδη/Ζηµιές µετά από φόρους  βασικά και 
µειωµένα ανά µετοχή -0,0334 -0,0996 -0,0037 -0,0352 -0,0185 -0,1118 0,0158 -0,0466

Κέρδη / Ζηµιές προ φόρων, 
χρηµατοοικονοµικών και      Επενδυτικών 
αποτελεσµάτων                                          -305.274 -696.457 60.109 -485.176 78.220 -755.570 548.170 -495.091

Κέρδη / Ζηµίες προ φόρων, 
χρηµατοοικονοµικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων & συνολικών Αποσβέσεων -46.988 -449.175 188.787 -357.657 357.795 -485.251 687.784 -356.496

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ        Ο ΟΜΙΛΟΣ



Οι σηµειώσεις στις σελίδες από  15 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
13 από 34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ν ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO AE
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Λειτουργικές δραστηριότητες 30 06 2014 30 06 2013 30 06 2014 30 06 2013
Κέρδη / Ζηµιές προ φόρων -615.459 -1.082.452 -251.112 -1.160.702
Πλέον/Μείον προσαρµογές για: 0 0
Αποσβέσεις 258.286 247.282 279.575 270.319
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 0 0
Προβλέψεις 2.502 13.776
Μη ταµειακά αποτελέσµατα 4.143 -226.509 16.715 -230.136
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες)επενδυτικής δραστηριότητας 0 -7 0 -7
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 310.185 386.001 328.613 405.209
Πλέον/Μείον προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµων κεφαλαίου κίνησης 0 0
η που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες 0 0
Μείωση/ (αύξηση ) αποθεµάτων 33.764 321.927 95.788 270.168
Μείωση/ (αύξηση ) απαιτήσεων -209.714 406.375 -695.668 23.633
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 467.288 131.008 404.714 686.480
Μείον: 0 0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -310.185 -386.001 -328.613 -405.209
Καταβεβληµένοι φόροι 25.674 -25.668 25.674 -55.581
Σύνολο εισροών/ (εκροών) απο λειτουργικές δραστηριότητες (α) -36.017 -228.043 -121.813 -182.050
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών , συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0 0
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -15.762 -217.208 -23.390 -217.795
Εισπράξεις απο πωλήσεις συµµετοχών  ενσώµατων και άυλων παγίων 0 0
Εισπράξεις επιχορηγήσεων 0 0
Τόκοι εισπραχθέντες 0 7 0 7
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0
Σύνολο εισροών/ (εκροών) απο επενδυτικές δραστηριότητες (β) -15.762 -217.201 -23.389 -217.789
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις απο αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0
Εισπράξεις απο εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 227.874 509.116 256.457 474.169
Εξοφλήσεις δανείων 0 0 0 54.276
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων απο χρηµατοδοτικές µισθώσεις(χρεολύσια) -123.674 -117.682 -123.674 -117.682
Μερίσµατα πληρωθέντα 0 0 0 0
Σύνολο εισροών/ (εκροών) απο χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 104.200 391.434 132.783 410.763
Καθαρή αύξηση/(µείωση)στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 0 0

περιόδου (α)+(β)+(γ) 52.421 -53.810 -12.420 10.925
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 146.050 197.066 352.054 283.509
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 198.470 143.256 339.634 294.434

ΟΜΙΛΟΣΕΤΑΙΡΕΙΑ



Οι σηµειώσεις στις σελίδες από  15 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
14 από 34 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΠΕΝ∆Ε∆ΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 
ΣΕ € 
 
30.06.2014 

 
 
 
30.06.2013 
 

 
 
 
 
 
30.06.2014 
 
 

 
 
 
30.06.2013 
 

 
 
 

 
 

                    
 
 
 
 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆Ε∆ΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Κεφάλαιο 
υπέρ το 
άρτιο

Τακτικό 
αποθεµατικό

Αποθεµατικά 
φορολογικών 

νόµων

Μη 
διανεµηθέντα 

κέρδη Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 31.12.2013 µε τα ∆ΛΠ 7.524.000 6.736.948 757.194 7.732.743 22.750.886
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά απο φόρους -631.908 -631.908
∆ιάθεση  κερδών 0 0 0
Υπόλοιπα κατά την 30.06.2014  µε τα ∆ΛΠ 7.524.000 6.736.948 757.194 0 7.100.835 22.118.977

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆Ε∆ΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Κεφάλαιο 
υπέρ το 
άρτιο

Τακτικό 
αποθεµατικό

Αποθεµατικά 
φορολογικών 

νόµων

Μη 
διανεµηθέντα 

κέρδη Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 31.12.2012 µε τα ∆ΛΠ 7.524.000 6.736.948 757.194 10.456.697 25.474.839
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά απο φόρους -1.935.393 -1.935.393
∆ιάθεση  κερδών 0 0 0
Υπόλοιπα κατά την 30.06.2013  µε τα ∆ΛΠ 7.524.000 6.736.948 757.194 0 8.521.304 23.539.446

 Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆Ε∆ΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Κεφάλαιο υπέρ 
το άρτιο

Τακτικό 
αποθεµατικό

Αποθεµατικά 
φορολογικών 

νόµων

Μη 
διανεµηθέντα 

κέρδη

∆ικαιώµατα  
µη 

ελέγχουσας 
συµµετοχής Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 31.12.2013 µε τα ∆ΛΠ 7.524.000 6.736.948 585.491 171.703 5.104.917 25.670 20.148.730
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά απο φόρους 0 0 0 0 -350.389 12.071 -338.319
Διάθεση  κερδών 0 0 0 0 0 0 0
Συναλλαγματική διαφορά 0 0 0 0 0 0 0
Υπόλοιπα κατά την 30.06.2014  µε τα ∆ΛΠ 7.524.000 6.736.948 585.491 171.703 4.754.528 37.741 19.810.411

Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆Ε∆ΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Κεφάλαιο υπέρ 
το άρτιο

Τακτικό 
αποθεµατικό

Αποθεµατικά 
φορολογικών 

νόµων

Μη 
διανεµηθέντα 

κέρδη

∆ικαιώµατα  
µη 

ελέγχουσας 
συµµετοχής Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 31.12.2012 µε τα ∆ΛΠ 7.524.000 6.736.948 585.491 171.703 8.335.743 27.654 23.381.540
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά απο φόρους 0 0 0 0 -2.178.400 1.090 -2.177.310
Διάθεση  κερδών 0 0 0 0 0 0 0
Υπόλοιπα κατά την 30.06.2013  µε τα ∆ΛΠ 7.524.000 6.736.948 585.491 171.703 6.157.343 28.744 21.204.230



Οι σηµειώσεις στις σελίδες από  15 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
15 από 34 

 

                                                                       
 
N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ- MODA BAGNO A.E. 
 
 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 Οι  ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις  του οµίλου έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 
 
Η «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ  MODA  BAGNO ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε το 1980 µε έδρα τον  ∆ήµο Αθηναίων. Προήλθε από 
µετατροπή σε Α.Ε. της οµορρύθµου Εταιρείας «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.». Το 1981 η έδρα της Εταιρείας 
µεταφέρθηκε στον ∆ήµο Χαλανδρίου, στην οδό Αναπαύσεως αριθµός 50, όπου βρίσκεται και σήµερα η έδρα της.  
 
Οι βασικές δραστηριότητες της Εταιρείας αφορούν κυρίως στο λιανικό εµπόριο πλακιδίων, ειδών υγιεινής, επίπλων 
σπιτιού, κουζίνας, γραφείου και οικιακών συσκευών. Η διάθεση των προηγούµενα αναφερθέντων ειδών γίνεται µέσα 
από δίκτυο εκθέσεων και καταστηµάτων λιανικής πώλησης, εκ των οποίων άλλα είναι ιδιόκτητα και άλλα µισθωµένα.                                                                      
Τις ίδιες δραστηριότητες έχουν και οι θυγατρικές εταιρείες στο εξωτερικό, που εδρεύουν στην Κωνσταντινούπολη και 
την Λευκωσία.    
                                                                                                                                                                                                            
Οι οικονοµικές καταστάσεις της 30ης  Ιουνίου 2014 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της  22 Αυγούστου 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Οι σηµειώσεις στις σελίδες από  15 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
16 από 34 

 

 
2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

   
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (εταιρεία) έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή 
εφαρµόστηκε για την πρώτη εφαρµογή µε την αναπροσαρµογή γηπέδων και κτιρίων (deem cost), χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων διαθέσιµων προς  πώληση και χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε εύλογες αξίες µέσω του 
αποτελέσµατος.                                                                                                                                                                                                        
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) 
απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την εφαρµογή των λογιστικών 
αρχών του οµίλου. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαµβάνουν µεγαλύτερο βαθµό κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι 
περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, 
περιλαµβάνονται αναλυτικά στις σηµειώσεις. 

 
 

2.1 Λογιστικές Αρχές  
 
 

2.1. Ανασκόπηση Μεταβολών και Τροποποιήσεις στα δηµοσιευµένα πρότυπα 
 

  
Πρότυπα των οποίων η εφαρµογή ξεκινάει 1/1/2013 
Τροποποίηση στο ∆.Π.Χ.Α. 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» - Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες. 
Η Τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για την επανεφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α. µετά από µια περίοδο παύσης, οφειλόµενη 
στο ότι το νόµισµα λειτουργίας της Οικονοµικής Οντότητας αποτελούσε νόµισµα µιας υπερπληθωριστικής Οικονοµίας. 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη 
εφαρµογή της επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση. 
 
∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήµατος» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 01/01/2012).  
Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών 
υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων όταν ακίνητα για επένδυση επιµετρώνται µε τη µέθοδο της 
εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή 'Ενωση. 
 
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»  
Το ∆ΠΧΑ 9 πρόκειται να αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 39. Τα µέρη του ∆ΠΧΑ 9 που εκδόθηκαν το Νοέµβριο 2009 και τον 
Οκτώβριο του 2010 αντικαθιστούν τα µέρη του ∆ΛΠ 39 που σχετίζονται µε την ταξινόµηση και επιµέτρηση των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Νοέµβριο του 2013, το 
Σ∆ΛΠ πρόσθεσε στο ∆ΠΧΑ 9 τις απαιτήσεις που αφορούν στη λογιστική αντιστάθµισης. Σε  επόµενη φάση του έργου 
θα προστεθούν οι νέες απαιτήσεις που αφορούν την αποµείωση των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Η Εταιρεία (ή και ο 
Όµιλος) βρίσκεται (βρίσκονται)  στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του 
καταστάσεις.  
Η ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής του προτύπου θα οριστεί από το Σ∆ΛΠ µέσα στο 2014, µε την ολοκλήρωση 
του. Η εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται για το µέρος του προτύπου που έχει εκδοθεί. Η Εταιρεία (ή και ο Όµιλος) δεν 
µπορεί να εφαρµόσει (µπορούν να εφαρµόσουν) το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις»  
Το ∆ΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, 
όταν µία οντότητα ελέγχει µία ή περισσότερες άλλες οντότητες. Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις απαιτήσεις ενοποίησης 
που περιλαµβάνονταν στο ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και στη ∆ιερµηνεία 12 
«Ενοποίηση - οικονοµικές οντότητες ειδικού σκοπού». Το ∆ΠΧΑ 10 στηρίζεται στις υφιστάµενες αρχές, 
προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό παράγοντα για το αν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει 
να συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες 
οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισµό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιµηθεί. 
 
∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα  υπό  κοινό  έλεγχο» 
Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» και τη ΜΕ∆ 13 «Από κοινού ελεγχόµενες 
οικονοµικές οντότητες — Μη χρηµατικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο 
ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών (joint arrangements) εστιάζοντας στα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες 
δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες 
σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες 
που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που 
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εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού 
ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού 
συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 
 
 
∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση  συµµετοχών  σε  άλλες  οντότητες»  

Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, συµπεριλαµβανοµένων 
σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να 
αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της 
οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες 
(structured entities). Ο Όµιλος θα προβεί στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. 

 
Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 - Οδηγίες  µετάβασης  

Οι τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 28 Ιουνίου 2012 και παρέχουν επιπρόσθετη ελάφρυνση όσον 
αφορά τη µετάβαση  στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12, περιορίζοντας την υποχρέωση να παρέχεται συγκριτική 
πληροφόρηση µόνο στην αµέσως προηγούµενη συγκριτική περίοδο. Για τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται µε µη  
ενοποιούµενες  δοµηµένες οντότητες (structured entities) οι τροποποιήσεις άρουν την απαίτηση να παρουσιάζεται 
συγκριτική πληροφόρηση για περιόδους πριν την πρώτη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 12.  

 

Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 – Εξαιρέσεις ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων  

Οι τροποποιήσεις αυτές που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 2012  παρέχουν εξαίρεση από τις 
απαιτήσεις της ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων και αντ’ αυτού απαιτούν οι Εταιρείες Επενδύσεων να 
παρουσιάζουν τις επενδύσεις τους σε θυγατρικές, ως µια καθαρή επένδυση που επιµετράται στην εύλογη αξία µε τις 
µεταβολές στα αποτελέσµατα χρήσεως. Η τροποποίηση του προτύπου δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις 
της Εταιρείας (ή και του Οµίλου).  

 
∆.Π.Χ.Α. 13 Επιµέτρηση της εύλογης αξίας  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η έκδοση του ∆ΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 9 και του ∆ΛΠ 39 δεν 
αφαιρούν την δυνατότητα να επιµετρηθούν οι  βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, για τις οποίες δεν 
αναφέρεται επιτόκιο στα τιµολογηµένα ποσά, απροεξόφλητες εάν το αποτέλεσµα της προεξόφλησης δεν είναι 
σηµαντικό. 

 

∆ΛΠ 27 (τροποποιηµένο) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες  οικονοµικές  καταστάσεις» .Τα δύο 
πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 
27 περιέχει τις λογιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες 
και συγγενείς επιχειρήσεις όταν η οικονοµική οντότητα καταρτίζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Το Πρότυπο 
απαιτεί η οικονοµική οντότητα που καταρτίζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο 
κόστος ή σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 ή ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα». Η τροποποίηση του προτύπου δεν είχε 
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του Οµίλου).  

 

∆ΛΠ 28 (τροποποιηµένο) «Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»  

Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις επενδύσεις 
σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη 
λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως αυτές ορίζονται στο  ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα  υπό  κοινό  
έλεγχο». 
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∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους-Εισφορές από εργαζόµενους»  

Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζοµένους ή τρίτους που συνδέονται µε την υπηρεσία θα πρέπει 
να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει µια πρακτική λύση, αν το ποσό των εισφορών είναι 
ανεξάρτητο από τον αριθµό των ετών υπηρεσίας. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

∆ΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Την 16.12.2011, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 7 µε  την 
οποία  προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τη µετάβαση στο ∆ΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία (ή και ο Όµιλος) εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της 
εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές του καταστάσεις. 

 
∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατα Πάγια  

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώµατων παγίων αναπροσαρµόζεται η ακαθάριστη 
λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να συνάδει µε την αναπροσαρµογή της καθαρής λογιστικής αξίας. 

 
 
∆.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού στελέχους» στην αναφέρουσα 
οντότητα  ή στη µητρική της αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας, είναι ένα συνδεδεµένο µέρος της οικονοµικής 
οντότητας. 

 
 
 
Ε∆∆ΧΠΑ 20 (∆ιερµηνεία) «Κόστη αποκάλυψης στο παραγωγικό στάδιο ενός επιφανειακού ορυχείου»  
Η διερµηνεία αυτή αναφέρεται στον προσδιορισµό του λογιστικού χειρισµού για τα κόστη αποκάλυψης ενός 
επιφανειακού ορυχείου. Πιο συγκεκριµένα η διερµηνεία αναφέρεται στην χρονική στιγµή που τα κόστη αποκάλυψης 
µπορούν να θεωρηθούν περιουσιακό στοιχείο και στον τρόπο µε τον οποίο πρέπει αυτά να επιµετρηθούν. Η διερµηνεία 
δεν έχει εφαρµογή για την εταιρεία και τον όµιλο. 
 
 
 
Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις των οποίων η εφαρµογή ξεκινά µετά την 1 Ιανουαρίου 2014 
 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) 
«Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Συµψηφισµός  χρηµατοοικονοµικών  περιουσιακών  στοιχείων  και  
χρηµατοοικονοµικών  υποχρεώσεων»  
 

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρµογής του προτύπου σχετικά µε τον συµψηφισµό ενός 
χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου και µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και στο ∆ΠΧΑ 7 τις σχετικές 
γνωστοποιήσεις . Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του Οµίλου). 

 

∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων -Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµου ποσού για µη 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία»  

Η τροποποίηση εισαγάγει την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε το ανακτήσιµο ποσό των αποµειωµένων 
περιουσιακών στοιχείων, εφόσον το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία µείον το κόστος διάθεσης. Η τροποποίηση 
εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση δεν 
είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του Οµίλου). 
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∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση -Ανανέωση παραγώγων και 
συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης»  

Η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της  λογιστικής αντιστάθµισης σε µια κατάσταση όπου ένα παράγωγο, το οποίο 
έχει οριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, ανανεώνεται ώστε να εκκαθαριστεί µε έναν νέο  κεντρικό αντισυµβαλλόµενο, ως 
αποτέλεσµα νόµων ή κανονιστικών διατάξεων, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Η τροποποίηση δεν 
είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του Οµίλου). 

 
∆.Λ.Π. 38 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία  

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρµόζεται, η ακαθάριστη 
λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να συνάδει µε την αναπροσαρµογή της καθαρής λογιστικής αξίας. 

 
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013 
 
∆.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οντότητα, στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α., έχει τη 
δυνατότητα επιλογής µεταξύ της εφαρµογής  ενός υπάρχοντος  και  σε ισχύ  ∆ΠΧΑ ή να εφαρµόσει νωρίτερα ένα νέο ή 
αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ το οποίο δεν είναι ακόµη υποχρεωτικό, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο  ή αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 
επιτρέπει την νωρίτερη εφαρµογή. Μια οικονοµική οντότητα απαιτείται να εφαρµόσει την ίδια έκδοση του ∆ΠΧΑ σε 
όλες τις περιόδους που καλύπτονται από τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα  ∆ΠΧΑ. 

∆.Π.Χ.Α. 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρµογής του, τη λογιστική αντιµετώπιση της 
ίδρυσης µιας από κοινού συµφωνίας στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συµφωνίας. 
 
∆.Π.Χ.Α. 13 Επιµέτρηση της εύλογης αξίας  
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρµογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου, που ορίζεται στην 
παράγραφο 52 του ∆ΠΧΑ 13 περιλαµβάνει όλες τις συµβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν  και εµπίπτουν στο πεδίο 
εφαρµογής του ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση, ή το ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά 
Μέσα, ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων 
όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση. 
 
∆.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα  
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το εάν µια συγκεκριµένη συναλλαγή πληρεί τον ορισµό της συνένωσης 
επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ∆ΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και των επενδύσεων σε ακίνητα, όπως αυτά 
ορίζονται στο ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτείται η ξεχωριστή εφαρµογή και των δύο πρότυπων ξεχωριστά. 
 

∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήµατα  υπό  κοινό  έλεγχο-Λογιστικός χειρισµός της απόκτησης µεριδίου σε µια από 
κοινού δραστηριότητα»   
Η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει την µέθοδο της «απόκτησης» όταν αποκτά συµµετοχή σε µία 
από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί «επιχείρηση». Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
2.2 Εκτιµήσεις  και  υποθέσεις 
 
Συγκεκριµένα  ποσά  τα  οποία  περιλαµβάνονται ή  επηρεάζουν  τις  οικονοµικές  µας  καταστάσεις  καθώς  και  τις  
σχετικές  γνωστοποιήσεις  εκτιµώνται, απαιτώντας  από  εµάς  να  σχηµατίζουµε  υποθέσεις  σχετικά  µε  αξίες  ή  συνθήκες  
οι  οποίες  δεν  είναι  δυνατόν  να  είναι  γνωστές  µε  βεβαιότητα  κατά  την  περίοδο  σύνταξης  των  οικονοµικών  
καταστάσεων. Μία  λογιστική  εκτίµηση θεωρείται  σηµαντική  όταν  είναι  σηµαντική  για  την  εικόνα  της  οικονοµικής  
κατάστασης  της εταιρείας  και  τα  αποτελέσµατα  και  απαιτεί  τις  πιο  δύσκολες, υποκειµενικές  ή  περίπλοκες  κρίσεις της  
διοίκησης, συχνά  ως  αποτέλεσµα  της  ανάγκης  για  σχηµατισµό εκτιµήσεων  σχετικά  µε  την  επίδραση  υποθέσεων  οι  
οποίες  είναι  αβέβαιες. Ο  όµιλος  αξιολογεί  τέτοιες  εκτιµήσεις  σε  συνεχή  βάση, βασιζόµενος  στα  αποτελέσµατα  του  
παρελθόντος  και  στην  εµπειρία, σε  συσκέψεις  µε ειδικούς, σε  τάσεις  και  σε  άλλες  µεθόδους  οι  οποίες  θεωρούνται  
λογικές  στις  συγκεκριµένες  συνθήκες, όπως επίσης  και  τις  προβλέψεις  µας  σχετικά  µε  το  πώς  αυτά  ενδέχεται  να  
αλλάξουν  στο  µέλλον.  
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  Φόροι  εισοδήµατος 
 

Η Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ  MODA  BAGNO  A.E. υπόκειται  σε  φόρο  εισοδήµατος  από  διάφορες  φορολογικές  αρχές.  Για  τον  
καθορισµό  των  προβλέψεων  για  φόρους  εισοδήµατος  απαιτούνται  σηµαντικές  εκτιµήσεις.  Υπάρχουν  πολλές  
συναλλαγές  και  υπολογισµοί  για  τους  οποίους  ο  ακριβής  καθορισµός του  φόρου είναι  αβέβαιος  κατά  τη  συνήθη 
πορεία  των  εργασιών  της  επιχείρησης. Η Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ  MODA  BAGNO  A.E.  αναγνωρίζει  υποχρεώσεις  για  
αναµενόµενα  θέµατα  φορολογικού  ελέγχου βασιζόµενη  σε  εκτιµήσεις  για  το  ποσό  των  επιπλέον  φόρων  που  
ενδεχοµένως  θα  οφείλονται. Όταν το  τελικό  αποτέλεσµα  από  τους  φόρους  των  υποθέσεων  αυτών, διαφέρει  από  το  
ποσό  το  οποίο  είχε  αρχικά  αναγνωρισθεί  στις  οικονοµικές  καταστάσεις, οι  διαφορές  επιδρούν  στο  φόρο  εισοδήµατος  
και  στις  προβλέψεις  για  αναβαλλόµενη  φορολογία  της  περιόδου  κατά  την  οποία  τα  ποσά  αυτά  οριστικοποιούνται. 
 
 
                       Προβλέψεις          
 
Οι  επισφαλείς  λογαριασµοί  απεικονίζονται  µε  τα  ποσά  τα  οποία  είναι  πιθανόν  να  ανακτηθούν. Οι εκτιµήσεις  για  τα  
ποσά  που  αναµένεται  να  ανακτηθούν  προκύπτουν  κατόπιν  ανάλυσης  καθώς  και  από  την  εµπειρία  του  Οµίλου  
σχετικά  µε  την  πιθανότητα  επισφαλειών  των  πελατών. Μόλις  γίνει γνωστό  ότι  ένας  συγκεκριµένος  λογαριασµός  
υπόκειται  σε  µεγαλύτερο  κίνδυνο  του συνήθους  πιστωτικού  κινδύνου (π.χ. χαµηλή  πιστοληπτική  ικανότητα  του  
πελάτη, διαφωνία  σχετικά  µε  την  ύπαρξη  ή  το  ποσό  της  απαίτησης, κτλ.), ο  λογαριασµός  αναλύεται  και  κατόπιν  
καταγράφεται  ως επισφάλεια  εάν  οι  συνθήκες  υποδηλώνουν   ότι  η  απαίτηση  είναι  ανεπίδεκτη  είσπραξης.   
 
 
                      Ενδεχόµενα  γεγονότα 
 
Ο  όµιλος  εµπλέκεται  σε  δικαστικές  διεκδικήσεις  και  αποζηµιώσεις  κατά  τη  συνήθη  πορεία  των  εργασιών  του. Ο  
καθορισµός  των  ενδεχόµενων  υποχρεώσεων  που  σχετίζονται  µε  τις  δικαστικές  διεκδικήσεις  και  τις  απαιτήσεις  είναι  
µια  πολύπλοκη  διαδικασία  που  περιλαµβάνει  κρίσεις  σχετικά µε  τις  πιθανές  συνέπειες  και  τις  διερµηνείες  σχετικά  
µε  τους  νόµους  και  τους  κανονισµούς. Μεταβολές  στις  κρίσεις  ή  στις  διερµηνείες  είναι  πιθανό  να  οδηγήσουν  σε  
µια  αύξηση ή  µια  µείωση  των  ενδεχόµενων  υποχρεώσεων  του  οµίλου  στο  µέλλον.       
 
 
 
                     Ωφέλιµη  ζωή  αποσβέσιµων  στοιχείων       
 
Η  διοίκηση  της  εταιρείας  εξετάζει  τακτικά  τις  ωφέλιµες  ζωές  των  αποσβέσιµων  στοιχείων  σε  κάθε Χρήση. Την  30η  
Ιουνίου  2014  η  διοίκηση  της  εταιρείας  εκτιµά  ότι  οι  ωφέλιµες  ζωές  αντιπροσωπεύουν  την  αναµενόµενη  
χρησιµότητα  των  στοιχείων  του  ενεργητικού. Τα πραγµατοποιηθέντα αποτελέσµατα, ωστόσο, είναι  πιθανό  να  
διαφέρουν  λόγω  τεχνικής  βαθµιαίας  απαξίωσης, κυρίως  όσον  αφορά  το  λογισµικό  και  το  µηχανογραφικό  εξοπλισµό. 
 
 
                     Έσοδο  από  κατασκευαστικές  συµβάσεις 
 
Το  έσοδο  το  οποίο  αναγνωρίζεται  από  τις  κατασκευαστικές  συµβάσεις  αντανακλά  την  καλύτερη  δυνατή  εκτίµηση  
της  διοίκησης  όσον  αφορά  στο  ποσοστό  ολοκλήρωσης. Για  πιο  πολύπλοκες  συµβάσεις , εάν  υπάρξουν  τέτοιες, η  
εκτίµηση  αναφορικά  µε  τα  εκτιµώµενα  κόστη  και  την  κερδοφορία  της  σύµβασης  θα  υπόκεινται  σε  µεγαλύτερη  
αβεβαιότητα. 
 
              
 

      Εύλογη  αξία  χρηµατοοικονοµικών  µέσων  
 
Η  διοίκηση  χρησιµοποιεί  τεχνικές  αποτίµησης  της  εύλογης  αξίας  των  χρηµατοοικονοµικών  µέσων όπου  δεν  είναι  
διαθέσιµες  τιµές  από  ενεργό  αγορά. Λεπτοµέρειες  των  παραδοχών  οι  οποίες  χρησιµοποιούνται  αναλύονται  στις  
σηµειώσεις  οι  οποίες  αφορούν  σε  χρηµατοοικονοµικά  µέσα. Για  την  εφαρµογή  των  τεχνικών  αποτίµησης, η  διοίκηση  
χρησιµοποιεί  εκτιµήσεις  και  παραδοχές οι  οποίες  είναι  όσο  το  δυνατό  πιο  πιθανά, συνεπείς  µε  τις  υπάρχουσες  
πληροφορίες  όπου  οι συµµετέχοντες  θα  χρησιµοποιούσαν  ώστε  να  αποτιµήσουν  ένα  χρηµατοοικονοµικό  µέσο, Όπου  
οι πληροφορίες  αυτές  δεν  υπάρχουν, η  διοίκηση  χρησιµοποιεί  τις  καλύτερες  δυνατές  εκτιµήσεις  για  τις παραδοχές  οι  
οποίες  θα  χρησιµοποιηθούν. Οι  εκτιµήσεις  αυτές  είναι  πιθανό  να  διαφέρουν  από  τις πραγµατικές  τιµές  κατά  την  
ηµεροµηνία  κλεισίµατος  των  οικονοµικών  καταστάσεων. 
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3.   Σύνοψη  σηµαντικών  λογιστικών  πολιτικών 
 
3.1 Οικονοµικές  πληροφορίες  κατά  τοµέα  
 
Προκειµένου  να  αναγνωριστούν  οι  παρουσιαζόµενοι  λειτουργικοί  τοµείς, η  ∆ιοίκηση  στηρίζεται  στους  
επιχειρηµατικούς  τοµείς  δραστηριότητας  της, που  βασικά  αντιπροσωπεύουν  οι  οµάδες  της  φύσης  των  προϊόντων  που  
διαθέτει  ο  Όµιλος.    
 
Κάθε  ένας  από  τους  λειτουργικούς  τοµείς  διαχειρίζεται  ξεχωριστά  καθώς  καθένας  από  τους  τοµείς αυτούς  απαιτεί  
διαφορετικούς  πόρους, διαφοροποιείται  στην  απόδοση  η οποία  εξετάζεται  χωριστά  για  την  λήψη  επιχειρηµατικών  
αποφάσεων. 
∆εν  υπάρχουν  ενδοτοµεακές  συναλλαγές, ή  εάν  υπάρχουν  δεν  είναι  σηµαντικές  και  δεν  λαµβάνονται  υπόψη.                                            
Οι  λογιστικές  αρχές  που  χρησιµοποιεί  ο  Όµιλος  για  τους  σκοπούς  πληροφόρησης  κατά  τοµέα  σύµφωνα  µε  το  
∆ΠΧΑ  8  είναι  οι  ίδιοι  που  χρησιµοποιούνται  κατά  την  σύνταξη  των  οικονοµικών καταστάσεων,  εκτός  των  
κατωτέρω  εξαιρέσεων : 
 
           □  παροχές  σε  εργαζόµενους  µετά  την  λήξη  της  απασχόλησης    
           □  δαπάνες  υποστηρικτικών  τµηµάτων,  διοίκησης  και  διοικητικών  υπηρεσιών,  συντήρησης εγκαταστάσεων ,                       
               αµοιβές & παροχές τρίτων (εκτός ενοικίων  utilities) 
           □  χρηµατοοικονοµικό  κόστος 
           □  συναλλαγµατικές  διαφορές 
 
 
Οι  ανωτέρω  παροχές  και  έξοδα  κατά  βάση  δεν  συµπεριλαµβάνονται  κατά  τον  προσδιορισµό  του λειτουργικού  
αποτελέσµατος  των  λειτουργικών  τοµέων  του  Οµίλου. Επιπρόσθετα, τα  περιουσιακά στοιχεία  δεν  κατανέµονται  άµεσα  
στις  επιχειρηµατικές  δραστηριότητες  κάποιου  λειτουργικού  τοµέα παραµένουν  ως  µη  κατανεµηθέντα  περιουσιακά  
στοιχεία. 
 
 
∆εν  έχουν  υπάρξει  αλλαγές  σε  σχέση  µε  την  προηγούµενη  περίοδο  όσον  αφορά  τις  µεθόδους  αποτίµησης  που  
χρησιµοποιήθηκαν  για  τον  προσδιορισµό  του  κέρδους  ή  της  ζηµίας  του  τοµέα. ∆εν  υπήρξαν  ασύµµετρες  κατανοµές  
στους  προς  παρουσίαση  τοµείς. 
 
 
3.2  ∆άνεια  και  Απαιτήσεις 
 
Το  κόστος  δανεισµού  αναγνωρίζεται  στα  έξοδα  της  περιόδου  στην  οποία  πραγµατοποιείται. Τα  δάνεια  και  οι  
απαιτήσεις  είναι  µη  παράγωγα  χρηµατοοικονοµικά  στοιχεία  του  ενεργητικού  µε σταθερές  και  προσδιοριστέες  
καταβολές  και  τα  οποία  δεν  έχουν  χρηµατιστηριακή  τιµή  σε  ενεργό αγορά. ∆ηµιουργούνται  όταν  ο  Όµιλος  παρέχει  
χρήµατα, προϊόντα  ή  υπηρεσίες  απευθείας  σε  έναν οφειλέτη  χωρίς  πρόθεση  εµπορικής  εκµετάλλευσης. Τα  δάνεια  και  
οι  απαιτήσεις   αποτιµώνται  στο αποσβεσµένο  κόστος. 
Κάθε  µεταβολή  στην  αξία  των  δανείων  και  απαιτήσεων  αναγνωρίζεται  στα  αποτελέσµατα  όταν  τα δάνεια  και  οι  
απαιτήσεις  διαγράφονται  ή  υφίστανται  µείωση  της  αξίας  τους.                                                       
Για  ορισµένες  απαιτήσεις  πραγµατοποιείται  έλεγχος  για  τυχόν  αποµείωση  τους  ανά  µεµονωµένη  απαίτηση  (για  
παράδειγµα  για  κάθε  πελάτη  ξεχωριστά)  στις  περιπτώσεις  όπου  αντικειµενικά  στοιχεία  υποδεικνύουν  την  ανάγκη  
για  αποµείωση  τους. Οι  λοιπές  απαιτήσεις  οµαδοποιούνται  και ελέγχονται  για  τυχόν  αποµείωση  τους   στο  σύνολό  
τους. Οι  οµάδες  έχουν  σαν  κοινό  χαρακτηριστικό  τον  κλάδο  δραστηριότητας  των  αντισυµβαλλοµένων  και, εάν  
υπάρχουν, άλλα  κοινά χαρακτηριστικά  πιστωτικού  κινδύνου  που  τους  χαρακτηρίζουν. Οι  απαιτήσεις  και  τα  δάνεια  
περιλαµβάνονται  στα  κυκλοφορούντα  περιουσιακά  στοιχεία, εκτός  αυτών  που  λήγουν  µετά  την  πάροδο  12  µηνών  
από  την  ηµεροµηνία  ισολογισµού. Αυτά  χαρακτηρίζονται  σαν  µη  κυκλοφορούντα  περιουσιακά  στοιχεία.               
 
3.3  Αποθέµατα  
 
Τα  αποθέµατα  περιλαµβάνουν  πρώτες   ύλες, υλικά, και  αγαθά  που  αγοράστηκαν  ή  κατασκευάστηκαν.                                                         
Το  κόστος  περιλαµβάνει  όλες  τις  δαπάνες   που  πραγµατοποιήθηκαν  για  να  φθάσουν  τα  αποθέµατα  στην  παρούσα  
θέση  και  κατάσταση.  Το  χρηµατοοικονοµικό  κόστος  δεν  λαµβάνεται  υπόψη.  Κατά  την  ηµεροµηνία  Ισολογισµού, τα  
αποθέµατα  απεικονίζονται  στην  χαµηλότερη  τιµή  µεταξύ  κόστους  κτήσης  και  καθαρής  ρευστοποιήσιµης  αξίας.         
                                                                                                                                                                                                       
Η  καθαρή  ρευστοποιήσιµη  αξία  είναι  η  εκτιµώµενη  τιµή  πώλησης  κατά  τη  συνήθη  ροή  των  δραστηριοτήτων  της  
επιχείρησης,  µείον  το  εκτιµώµενο  κόστος  που  είναι  αναγκαίο  για  να  πραγµατοποιηθεί  η  πώληση.                      
Το  κόστος  προσδιορίζεται  χρησιµοποιώντας  την  µέθοδο  του  µέσου  σταθµικού  κόστους. 
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3.4 Πάγια  περιουσιακά  στοιχεία 
 
Τα  ενσώµατα  πάγια  (κτίρια  και  οικόπεδα) περιουσιακά  στοιχεία  απεικονίζονται  στις  οικονοµικές  καταστάσεις  κατά  
την  ηµεροµηνία  µετάβασης  (1/1/2004) σε  εύλογες  αξίες  τους (θεωρούµενο  κόστος). Έκτοτε  δεν  έχει  µεταβληθεί  η  
πολιτική  του  ιστορικού  κόστους. 
 
 
3.5  ∆ικαιώµατα  εργαζοµένων 
 
Η  υποχρέωση  του  Οµίλου  προς  τα  πρόσωπα  που  εργοδοτούνται  από  τον  Όµιλο, για  την  µελλοντική  καταβολή  
παροχών  ανάλογα  µε  το  χρόνο  της  προϋπηρεσίας  του  καθενός, προσµετράται  και  απεικονίζεται  µε  βάση  το  
αναµενόµενο  να  καταβληθεί  δεδουλευµένο  δικαίωµα  του  κάθε  εργαζοµένου,  κατά  την  ηµεροµηνία  του  ισολογισµού,  
προεξοφλούµενο  στην  παρούσα  αξία  του, σε σχέση  µε  τον  προβλεπόµενο  χρόνο  καταβολής  του. Το  
χρησιµοποιούµενο  επιτόκιο  προεξόφλησης  είναι  ίσο  µε  3,5%.     
 
 Για  τον  προσδιορισµό  της  παρούσας  αξίας  των  υποχρεώσεων  που  έχει  αναλάβει  η  εταιρεία  και  ο  όµιλος  
χρησιµοποιήθηκε  η  µέθοδος  προβεβληµένης  πιστωτικής  µονάδος.  Tο  ποσοστό µελλοντικών  µισθολογικών  αυξήσεων  
τοποθετήθηκε  στο  1%.             
                                                 
. 
4. ∆οµή του Οµίλου  
 
 
Ο Όµιλος Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODABAGNO Α.Ε. απαρτίζεται από τις εξής εταιρείες: 
 
                                                
Εταιρία  Έδρα        Ποσοστό Συµµετοχής 
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO AE Χαλάνδρι Αττικής                  Μητρική 
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO AE (CYPRUS) 
LIMITED 

Λευκωσία/Κύπρου                    100% 

MODA BAGNO IC VE DIS TICARET INSAAT 
TURISM VE SANAYI A.S 

Κωνσταντινούπολη/Τουρκίας                 96,452% 

 
     
 
Κατά την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, όλες οι ανωτέρω εταιρείες του Οµίλου ενοποιούνται από την 1 Ιανουαρίου  
2004 µε την µέθοδο της πλήρους ενσωµάτωσης. 
 

 
 
 
Το θέµα της  αποµείωσης θα επανεξεταστεί στο τέλος της χρήσης. 
 
 
 
 
5. Οικονοµική πληροφόρηση κατά τοµέα 
 
Η Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ  MODA BAGNO A.E.   αναγνωρίζει  τους  τρείς  επιχειρηµατικούς  τοµείς  της ως τους λειτουργικούς 
της τοµείς, όπως  αναλυτικότερα  παρουσιάζεται  παρακάτω.    Οι   ανωτέρω   λειτουργικοί   τοµείς   είναι   αυτοί   που 
χρησιµοποιούνται από την ∆ιοίκηση της επιχείρησης για εσωτερικούς σκοπούς και οι στρατηγικές αποφάσεις της διοίκησης 
λαµβάνονται  µε  βάσει  τα  αναπροσαρµοσµένα   λειτουργικά  αποτελέσµατα  του κάθε  παρουσιαζόµενου τοµέα, τα  οποία 
χρησιµοποιούνται για την µέτρηση της αποδοτικότητας τους. 
 
Επιπρόσθετα, δύο µικρότερης σηµασίας τοµείς (εστίαση & έσοδα διαφόρων υπηρεσιών), για τούς οποίους τα απαιτούµενα 
ποσοτικά όρια για γνωστοποίηση δεν απαιτούνται, στον πίνακα που ακολουθεί συµπεριλαµβάνονται στην κατηγορία «Λοιπά». 
 

 

Επενδύσεις σε Θυγατρικές

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

MODA BAGNO IC VE DIS TACARET INSAAT TURISM 
VE SANAYI A.S. 1.884.331 300.000,00 1.584.330,50

MODA BAGNO Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ(CYPRUS)LTD 1.050.046 518.000,00 532.045,70

Σύνολο 30/06/2014 2.934.376 818.000 2.116.376



Οι σηµειώσεις στις σελίδες από  15 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
23 από 34 

 

 
 

 
 
 

Τα έσοδα από εξωτερικούς πελάτες καθώς και τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου µε βάση  
την γεωγραφική τους κατανοµή συνοπτικά παρουσιάζονται ως εξής: 
 
 
 
 
 

ΟΜΙΛΟΣ

Αποτελέσµατα τοµέα την 30/06/2014 Έπιπλα Είδη Έπιπλα 

Σπιτιού υγιεινής, κουζίνας & Λοιπά Σύνολο

& συναφή µπάνιου Συσκευές

αξεσουάρ,

πλακίδια

Πωλήσεις

  -σε εξωτερικούς πελάτες 4.431.709 1.437.073 1.120.534 381.728 7.371.045

  -σε άλλους τοµείς 0 0 0 0 0

Καθαρές πωλήσεις τοµέα 4.431.709 1.437.073 1.120.534 381.728 7.371.045

  -λοιπά έσοδα 0 0 0 243.662 243.662

Κέρδη εκµετάλλευσης 2.163.877 642.965 516.104 531.864 3.854.809

Αµοιβές προσωπικού (άµεσο κόστος) 338.723 197.481 161.865 103.350 801.419

Αποσβέσεις  ενσωµάτων και άυλων περιουσιακών 
στοιχείων

122.537 76.054 81.358 0 279.949

Λοιπά έξοδα λειτουργίας 446.651 249.115 197.721 52.370 945.857

Αποτέλεσµα τοµέα 1.255.967 120.315 75.159 376.144 1.827.585

Αποτελέσµατα τοµέα την 30/06/2013 Έπιπλα Είδη Έπιπλα 

Σπιτιού υγιεινής, κουζίνας & Λοιπά Σύνολο

& συναφή µπάνιου Συσκευές

αξεσουάρ,

πλακίδια

Πωλήσεις

  -σε εξωτερικούς πελάτες 3.708.851 1.533.692 1.787.862 212.390 7.242.795

  -σε άλλους τοµείς 0 0 0 0 0

Καθαρές πωλήσεις τοµέα 3.708.851 1.533.692 1.787.862 212.390 7.242.795

  -λοιπά έσοδα 0 0 0 316.467 316.467

Κέρδη εκµετάλλευσης 1.682.504 687.168 837.476 457.872 3.665.019

Αµοιβές προσωπικού (άµεσο κόστος) 352.398 208.262 141.915 72.237 774.811

Αποσβέσεις  ενσωµάτων και άυλων περιουσιακών 
στοιχείων

118.464 73.498 78.356 0 270.319

Λοιπά έξοδα λειτουργίας 516.261 296.669 232.527 69.483 1.114.940

Αποτέλεσµα τοµέα 695.380 108.739 384.679 316.152 1.504.949



Οι σηµειώσεις στις σελίδες από  15 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
24 από 34 

 

 
 
 
Ποσά σε € 

 
 
 
Τα έσοδα του Οµίλου στην Ελλάδα αλλά και στις δύο άλλες χώρες δραστηριοποίησης προκύπτουν µε βάση  
το εσωτερικό σύστηµα πληροφόρησης του Οµίλου. Το  σύστηµα αυτό αποτελεί το βασικό σύστηµα πληροφόρησης  
του Οµίλου. 
 
Τα συνολικά ποσά που παρουσιάζονται στους λειτουργικούς τοµείς του Οµίλου συµφωνούν µε τα βασικά  
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις ως εξής: 

 

Γεωγραφικοί τοµείς

Έσοδα από Περιουσιακά Έσοδα από Περιουσιακά

εξωτερικούς στοιχεία προ εξωτερικούς στοιχεία προ

πελάτες απαλοιφών πελάτες απαλοιφών

Ελλάδα 4.761.817 49.246.473 5.620.584 50.424.252

Τουρκία 2.372.132 2.223.626 1.432.934 1.857.185

Κύπρος 237.096 1.552.902 189.278 1.657.061

Σύνολο 7.371.045 53.023.002 7.242.795 53.938.498

30/6/2014 30/6/2014

ποσά σε € 30/6/2014 30/6/2013

Έσοδα Τοµέων

Συνολικά Έσοδα Τοµέα 7.559.379 7.533.760

Απαλοιφές ενδοτοµεακών Εσόδων -188.334 -290.965

Λοιπά Έσοδα (µετά από απαλοιφές 
ενδοτοµεακών Λοιπών Εσόδων) 

243.662 316.467

Έσοδα Οµίλου 7.614.707 7.559.263

Αποτέλεσµα Τοµέων

Συνολικά Αποτελέσµατα Τοµέα 1.827.585 1.504.949

Μη κατανεµηµένα λειτουργικά έσοδα και (έξοδα) -1.749.365 -2.260.519

Απαλοιφές ενδοτοµεακών λειτουργικών

αποτελεσµάτων 0 0

Λειτουργικά Αποτελέσµατα Οµίλου 78.220 -755.570

Μερίδιο από (ζηµιές) / κέρδη των συνδεδεµένων 
Εταιριών

              

Αποτελέσµατα από επενδύσεις σε ακίνητα 0 0

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 329.459 405.209

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 127 77

Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 0 0

Κέρδη/(ζηµιές) προ Φόρων Περιόδου Οµίλου -251.112 -1.160.702

Περιουσιακά Στοιχεία Τοµέα

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 53.023.002 53.938.498

Ενοποίηση -5.058.072 -4.708.275

Περιουσιακά Στοιχεία Οµίλου 47.964.930 49.230.223



Οι σηµειώσεις στις σελίδες από  15 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
25 από 34 

 

 
 
 
Τα  µη  κατανεµηµένα  έξοδα  αφορούν  κυρίως  σε  έξοδα διοικητικών υπηρεσιών καθώς και υποστηρικτικών τµηµάτων 
του συνόλου  των δραστηριοτήτων  και του οµίλου, τα οποία είναι ηµιµεταβλητά  ή σταθερά και τα οποία προσαρµόζουν 
διάθεση πόρων τους µε µεγάλη µεταβλητότητα ή χρησιµοποιούνται από το σύνολο των δραστηριοτήτων του Οµίλου. 
 
 
6.Φόρος Εισοδήµατος 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Σηµείωση : Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις σε επίπεδο οµίλου ποσού  48.474€ εµφανίζονται στις 
Επενδύσεις και άλλες µακροπρόθεσµες  απαιτήσεις στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 30/06/2014. Το αντίστοιχο 
ποσό  στο αντίστοιχο κονδύλι της Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης στις 31/12/2013 ήταν 45.099 €. Οι ανωτέρω 
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αφορούν τις θυγατρικές της Τουρκίας και της Κύπρου.  

 
 
 

 
7. Κέρδη / Ζηµιές ανά µετοχή  
 
Ο υπολογισµός των βασικών κερδών (ζηµιών) ανά µετοχή βασίζεται στα ακόλουθα στοιχεία : 
 

 
 
 
 
 
 
  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

Τρέχων φόρος 0 -76.056

Αναβαλλόµενος φόρος -12.743 -8.052

Σύνολο 30/06/2014 -12.743 -84.108

Σύνολο 30/06/2013 -791.895 -940.342

ΦΟΡΟΣ 30/06/2014

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

1.053.084 1.101.557

4.300.735 4.303.376

Σύνολο 30/06/2014 3.247.651 3.201.818

Σύνολο 31/12/2013 3.236.210 3.193.679

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 30/06/2014

1-1 _30/06/2014 1-1 _30/06/2013 1-1 _30/06/2014 1-1 _30/06/2013
Καθαρά κέρδη /Ζηµιές -628.202 -1.874.347 -347.290 -2.102.135

Αριθµός µετοχών                                            18.810.000 18.810.000 18.810.000 18.810.000

Κέρδη / Ζηµιές ανά εκδοθείσα µετοχή σε € -0,0334 -0,0996 -0,0185 -0,1118

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ



Οι σηµειώσεις στις σελίδες από  15 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
26 από 34 

 

 
 
8. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις & λοιπά περιουσιακά στοιχεία   
Τα ενσώµατα πάγια (κτίρια και οικόπεδα) περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, κατά την 
ηµεροµηνία µετάβασης στις εύλογες αξίες τους («θεωρούµενο κόστος»). Οι από την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
εκκίνησης (1/1/2004) αποσβέσεις, προσδιορίζονται µε βάση τις εύλογες αυτές αξίες. 
 
Οι δαπάνες που διενεργούνται για την αντικατάσταση σηµαντικών συστατικών στοιχείων των παγίων 
κεφαλαιοποιούνται. Οι υπόλοιπες µεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση µε πάγια περιουσιακά στοιχεία, 
κεφαλαιοποιούνται µόνον όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που αναµένεται ότι θα προκύψουν από την 
εκµετάλλευση των επηρεαζόµενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες συντήρησης, επιδιόρθωσης κλπ των παγίων 
καταχωρούνται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων ως έξοδο, κατά το χρόνο της πραγµατοποίησης τους. 
 
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων, µε βάση την σταθερή µέθοδο απόσβεσης καθ’ όλη την 
διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. 
Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής : Βιοµηχανικά κτίρια                                 
42 έτη, Λοιπά κτίρια  50 έτη, Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός     5-9 έτη, Μεταφορικά µέσα  5-9 έτη, Έπιπλα και 
σκεύη  5-6,7 έτη. 
 
 
Τα άυλα και ενσώµατα (εκτός κτιρίων και οικοπέδων ως παραπάνω αναφέρθηκε) περιουσιακά στοιχεία, που 
αποκτήθηκαν από τον Όµιλο, εµφανίζονται στην τιµή κτήσεως τους, µειωµένα κατά τις συσσωρευµένες αποσβέσεις. Οι 
αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων µε την µέθοδο της 
σταθερής απόσβεσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους.  
 
 
Κατά την περίοδο 1/1-30/06/2014 η Εταιρεία και ο Όµιλος επένδυσε 15.8 χιλ ευρώ και 23.4 χιλ  ευρώ αντίστοιχα, για 
τεχνικές υποδοµές-εξοπλισµό και άυλα περιουσιακά στοιχεία.      
 
 
Αναφορικά µε την σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτου επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 135 Καλαµαριά, 
αυτή είχε διάρκεια µέχρι τον 7Ο του 2015. Με τροποποίηση της ανωτέρω σύµβασης που υπογράφηκε το Μάρτιο του 
2012 επεκτάθηκε η σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης του ανωτέρω ακινήτου µέχρι τον 7ο 2017. Το ακίνητο κατά την 
πρώτη εφαρµογή  των ∆ΛΠ εκτιµήθηκε στην αξία της σύµβασης µε 50ετή εκτίµηση περί την ωφέλιµη ζωή του. (βλ. 
Σηµείωση 16) 
 
 
 
9. Επενδύσεις και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
 
Το ποσό για την Εταιρία αφορά σε εγγυήσεις προς οργανισµούς κοινής ωφέλειας ποσού  20.518 ευρώ και ενοικίων 
ποσού 91.579 ευρώ. 
 
Σε επίπεδο Οµίλου περιλαµβάνεται περεταίρω και αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 45.833 ευρώ καθώς και  
εγγύηση 4.053 ευρώ. 
 
 
10. Αποθέµατα  
 
30/06/2014 
 

 
 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ

Εµπορεύµατα 11.635.881 13.231.210

Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή 340.414 340.414

Παραγωγή σε εξέλιξη 13.207 13.207

Ακίνητα υπό ανέγερση 1.221.192 1.221.192

Πρώτες & βοηθ.ύλες-υλικά συσκ. 281.140 281.140

Προκαταβολές για αγορές αποθεµ. 249.352 360.436

Σύνολο 13.741.185 15.447.598



Οι σηµειώσεις στις σελίδες από  15 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
27 από 34 

 

Οι παραπάνω αξίες εµπορευµάτων και υλών-υλικών είναι αποµειωµένες στην  καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία κατά 
1.485.059 και 100.000 ευρώ αντίστοιχα. 
 
 
 
11. Απαιτήσεις  κατά πελατών Εταιρείας  και Οµίλου 
 

  
  
        
 
 

12. Άλλες Απαιτήσεις  
 
 

 
 
 
13. ∆ιαθέσιµα 
 

 
 
 
 
 
14. Μετοχικό κεφάλαιο                      
                                                                                                                                                       30/06/2014 
Μετοχικό κεφάλαιο αποτελούµενο από                                                                                                                                                          
18.810.000 κοινές µετοχές του 0,40 ευρώ (40 λεπτά) η κάθε µία                                                  7.524.000 
 
 
 
 
 

Απαιτήσεις  κατά πελατών

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

Απαιτήσεις  κατά πελατών 3.110.740 3.318.059

Εµπορικές απαιτήσεις  κατά θυγατρικών 2.432.932

Επιταγές εισπρακτέες 338.772 381.175

Γραµµάτια  εισπρακτέα 69.519 69.519

Γραµµάτια σε καθυστέρηση 36.270 36.270

Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση 606.945 606.945

Επισφαλείς-Επίδικοι Πελάτες 78.428 78.428

Προβλέψεις αποµείωσης -1.048.166 -1.060.745

Σύνολο  30/06/2014 5.625.439 3.429.651

Σύνολο 31/12/2013 5.377.626 3.059.687

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΜΙΛΟΣ

Κάρτες, προπληρωµές, προκαταβολές, αγορές υπό 
παραλαβή, χρεώστες διάφοροι  & έξοδα εποµένων 
χρήσεων 629.189 767.520

Προκαταβολές φόρου εισοδήµατος 966 966

Σύνολο  30/06/2014 630.155 768.486

Τα αντίστοιχα ποσά κατά την 31/12/2013 664.823 787.512

Άλλες Απαιτήσεις                                                                                 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ

∆ιαθέσιµα 68.481 69.479

Καταθέσεις όψεως 129.990 270.155

Σύνολο 30/06/2014 198.470 339.634

Τα αντίστοιχα ποσά κατά την 31/12/2013 146.050 352.054



Οι σηµειώσεις στις σελίδες από  15 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
28 από 34 

 

 
15.∆άνεια 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Το προς καταβολή εντός δωδεκαµήνου τµήµα των οµολογιακών δανείων ύψους 1.650.921 ευρώ εµφανίζεται ως 
βραχυπρόθεσµος δανεισµός. Λαµβανοµένης υπόψη και της παραπάνω σηµείωσης, ο µακροπρόθεσµος δανεισµός ως 
ανωτέρω σε επίπεδο εταιρείας αφορά σε οµολογιακές εκδόσεις.     
 
 
 
16. Λειτουργικές µισθώσεις  και χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
 
Ο όµιλος µισθώνει κτίρια µέσω συµβάσεων µισθώσεων. Στη σύµβαση µίσθωσης ακινήτου δεν προβλέπεται ειδικός όρος 
για τη λύση της. Σύµφωνα µε τις ισχύουσες γενικές διατάξεις ο µισθωτής έχει δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση 
εφόσον έχει παρέλθει ένα έτος από την έναρξή της και µε 4 µήνες προαναγγελία. Μετά την πάροδο του τετραµήνου ο 
µισθωτής υποχρεούται να καταβάλει στον εκµισθωτή ως αποζηµίωση µίσθωµα ενός µήνα.  
 
Τα µελλοντικά ετησίως (1/07/2014-30/06/2015) πληρωτέα συνολικά µισθώµατα για την εταιρεία  σύµφωνα µε τις  
συµβάσεις έχουν ως εξής:                                    
                                                                            -κτιρίων µισθώσεις                       0,459 εκ. ευρώ 
                                                                            -κτιρίων χρηµ/κες µισθ/σεις         0,260 εκ. ευρώ 
 
Ενώ για το διάστηµα  1/07/2015-30/06/2017 τα πληρωτέα συνολικά µισθώµατα για χρηµ/κες µισθ/σεις    κτιρίων     στον 
όµιλο σύµφωνα µε τις συµβάσεις ανέρχονται στο ποσό των 0,520 εκ ευρώ.                                  
                                 
 
 
 
 
17. Άλλες υποχρεώσεις 
 
α)Μακροπρόθεσµες 
 
Το ποσόν της εµφανιζόµενης µε 30/06/2014 υποχρέωσης  σε επίπεδο εταιρείας αφορά σε πρόβλεψη για ενδεχόµενη 
δυσµενή έκβαση επίδικων υποθέσεων κατά 57.260 ευρώ και 150.000 ευρώ για επιβάρυνση συνεπεία µελλοντικού 
φορολογικού ελέγχου. Το αντίστοιχο ποσό την 31/12/2013 ήταν 240.765ευρώ. 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

      Alpha  Bank 6.004.857 6.004.857
      ΕΘΝΙΚΗ 57.894 57.894
      Εfg Eurobank 688.676 688.676
      Βραχυπρ.µέρος οµολ/κων 1.650.921 1.650.921
      Κύπρου 37.285
 ΣΥΝΟΛΟ   30/06/2014 8.402.348 8.439.633
 ΣΥΝΟΛΟ   31/12/2013 7.788.034 7.796.736

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

      Alpha  Bank 0 0
      ΕΘΝΙΚΗ 2.325.000 2.325.000
      Εfg Eurobank 2.723.630 2.723.630

    
 ΣΥΝΟΛΟ   30/06/2014 5.048.630 5.048.630
 ΣΥΝΟΛΟ   31/12/2013 5.435.070 5.435.070

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ
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β)Τρέχουσες 
  
Το ποσόν αφορά, σε δεδουλευµένα έξοδα 171.630 ευρώ, µερίσµατα 21.195, υποχρεώσεις προς τις θυγατρικές 137.266 
σε επίπεδο                                                                                                    εταιρείας , πλέον 556.597 διαφόρων 
πιστωτικών υπολοίπων.                                                                          
Το αντίστοιχο ποσό την 31/12/2013ήταν 633.057 ευρώ.  Σε επίπεδο οµίλου απαλείφεται το ενδοεταιρικό υπόλοιπο. 
 
 
18.Προκαταβολές εισπραχθείσες  
 
Το ύψος των «εισπραχθεισών προκαταβολών» ανήλθε στο ποσό των ευρώ 4.364.485 και  5.334.818 για την εταιρεία και 
τον όµιλο αντίστοιχα, παρουσιάζοντας  αύξηση σε επίπεδο εταιρείας και µείωση σε επίπεδο οµίλου έναντι του 
υπολοίπου της 31/12/2013. 
 
 
19. Οφειλές προς προµηθευτές  
Το σύνολο του ύψους των οφειλών της εταιρείας προς προµηθευτές στις 30/6/2014 αφορούν σε ανοικτά υπόλοιπα και 
επιταγές. 
 
 

 
 
 
20. Οφειλές από φόρους τέλη 
 
Οι οφειλές από φόρους τέλη στις 30/06/2014 προέρχονται από τη συνήθη ροή εργασιών της εταιρείας. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οφειλές προς προµηθευτές ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

Προµηθευτές 2.443.658 2.557.658

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές 275.378

Επιταγές πληρωτέες 525.394 525.394

Σύνολο  Οφειλών 30/06/2014 3.244.430 3.083.052

Σύνολο  Οφειλών 31/12/2013 3.219.377 3.016.088

ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

Φ.Π.Α. 263.124 294.580

Φόροι τέλη αµοιβών προσωπικού 35.992 35.992

Φόροι τέλη αµοιβών τρίτων 3.265 108.184

Φόροι-τέλη τιµολογίων αγοράς 38 38

Λοιποί  Φόροι τέλη 137.738 137.738

Αγγελιόσηµο & ειδ.φόρος επί δι 1.550 1.550

Φόροι τέλη προηγουµένων χρήσεων 423 423

Εκτακτη εισφορά για την άµυνα 76.126

Προβλέψεις φόρου (Τουρκία) 212.502

ΣΥΝΟΛΟ  30/06/2014 442.130 654.631

ΣΥΝΟΛΟ  31/12/2013 416.456 473.654
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21. Ασφαλιστικοί οργανισµοί  
  
Οι οφειλές προς τους ασφαλιστικούς οργανισµούς στις 30/06/2014  αναλύονται ως κάτωθι : 
 
 
 

 
                    
 
 
22.Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 
 

 
 
 
Τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης, ως και οι λοιποί εργαζόµενοι, καλύπτονται για ιατροφαρµακευτικές 
δαπάνες, µέσω οµαδικού ασφαλιστηρίου συµβολαίου.  
 
 
Η αποτύπωση των συναλλαγών µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆.Λ.Π.24 ανακεφαλαιώνονται ως εξής : 
 

 
Οι συναλλαγές των διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης αφορούν σε αγορές ειδών που εµπορεύεται η 
εταιρεία και ο όµιλος.  
 

Οφειλές προς Ασφαλιστικούς οργανισµούς 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ. 218.169 218.169

Ασφάλιστικοί οργανισµοί Τουρκίας 7.931

Σύνολο 30/06/2014 218.169 226.101

Σύνολο 31/12/2013 371.716 379.101

Συναλλαγές του Οµίλου Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO  Α.Ε. µε τις συνδεδεµένες µε αυτόν επιχειρήσεις:

(α) Κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 30η Ιουνίου 2014, µεταξύ της 
Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε.και της MODA BAGNO IC VE DIS TICARET INSAAT TURKEY, διενεργήθηκαν 
οι παρακάτω συναλλαγές:

1/1-30/06/2014

Καθαρές Πωλήσεις Εµπορευµάτων σε MODA BAGNO Τουρκίας 149.241

Έσοδα από έξοδα αποστολής 2.352

Λοιπά έσοδα 100.000

Αγορές µητρικής από MODA BAGNO Τουρκίας

Απαιτήσεις της µητρικής από  την MODA BAGNO Τουρκίας

Υποχρεώσεις της µητρικής προς την MODA BAGNO Τουρκίας 398.571

(β)  Κατά τη διάρκεια της περιόδου από  1η Ιανουαρίου 2014 έως 30η Ιουνίου 2014, µεταξύ της 

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε.και τηςMODA BAGNO-Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ(CYPRUS)LTD, διενεργήθηκαν οι παρακάτω

συναλλαγές:

1/1-30/06/2014

Καθαρές Πωλήσεις Εµπορευµάτων σε MODA BAGNO Κύπρου 39.093

Έσοδα από έξοδα αποστολής 1.600

Απαιτήσεις της µητρικής από  την MODA BAGNO Κύπρου 2.432.932

Υποχρεώσεις της µητρικής προς την MODA BAGNO Κύπρου 288.479

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ 

Έσοδα 292.287
Έξοδα 0
Απαιτήσεις 2.432.932
Υποχρεώσεις 687.050

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης
286.148 360.030

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & µέλη της διοίκησης 356.713 356.713
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23.  Εργαζόµενοι στον Όµιλο και την εταιρεία και κόστος εργοδότησής τους. 
 
Ο αριθµός των εργαζοµένων στον Όµιλο και την εταιρεία, κατά την 30/06/2014 και 30/06/2013  και το συνολικό κόστος 
εργοδότησής τους εξαιρουµένων των αποζηµιώσεων απόλυσης, ήταν : 
                             
       Η Εταιρεία                                                        Ο Όµιλος     
 
      

 

 

 

 

 

24. Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις  
 
Υπάρχουν τρεις συµβάσεις απλών οµολογιακών δανείων ποσού 1 εκ. ευρώ, 4,48 εκ. ευρώ και εταίρου 3 εκ. ευρώ 
εκδόσεως 19/11/2007, 23/07/2010 και 18/6/2013 αντίστοιχα. 
 
 
Το κεφάλαιο του πρώτου οµολογιακού διαιρείται σε οµολογίες ονοµαστικής αξίας και τιµής εκδόσεως τον αριθµό 11 
των 63.630 ευρώ και µία των 300.070 ευρώ, εκ των οποίων η πρώτη αποπληρώνεται την 22/9/2008, και οι επόµενες ανά 
6µηνο µε την τελευταία οµολογία να αποπληρώνεται την 20/3/2015, σύµφωνα µε την τροποποίηση που έγινε στις 
5/7/2012 και προέβλεπε την  επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής του δανείου κατά ένα χρόνο.     
 
 
Το κεφάλαιο του δεύτερου  οµολογιακού διαιρείται σε 320 οµολογίες ονοµαστικής αξίας 14.000 ευρώ και τιµή 
εκδόσεως στο άρτιο. Η λήξη κάθε οµολογίας είναι κάθε τρεις µήνες, µε χρόνο αποπληρωµής την 29/7/2019, σύµφωνα 
µε την τροποποίηση που έγινε στις 5/7/2012 και προέβλεπε την  επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής του δανείου 
κατά ένα περίπου χρόνο. Για την εξασφάλιση του δανείου αυτού η εταιρία έχει συναινέσει για την εγγραφή υποθήκης  
σε ακίνητο ιδιοκτησίας της επί οδού Κηφισίας 192, Χαλάνδρι, µέχρι του ποσού   των   5,5  εκ   ευρώ.  
 
Το κεφάλαιο του τρίτου  οµολογιακού διαιρείται σε 30.000 οµολογίες ονοµαστικής αξίας 100 ευρώ και τιµή εκδόσεως 
στο άρτιο. Η λήξη κάθε οµολογίας είναι κάθε τρεις µήνες, µε χρόνο αποπληρωµής την 30/6/2018. Το δάνειο ελήφθη στα 
πλαίσια αναδιάρθρωσης υφιστάµενου δανεισµού.  Για την εξασφάλιση του δανείου αυτού η εταιρία έχει συναινέσει για 
την εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης  σε ακίνητο ιδιοκτησίας της επί της οδού Αξιού (πρώην Φοινικιάς) και Ευήνου 
στο Γέρακα, µέχρι του ποσού   των   3,6  εκ   ευρώ.  
 
 
Ο τόκος του πρώτου οµολογιακού υπολογίζεται προς κυµαινόµενο επιτόκιο το οποίο ισούται µε το euribor, κατ’ επιλογή 
της εταιρίας, µηνός ή διµήνου ή τριµήνου πλέον περιθωρίου 4% για  το πρώτο, σύµφωνα µε την τροποποίηση που έγινε 
στις 5/7/2012. Για δε το δεύτερο, ο τόκος υπολογίζεται προς κυµαινόµενο επιτόκιο euribor, κατ’ επιλογή της εταιρίας, 
µηνός ή τριµήνου πλέον περιθωρίου 4%, σύµφωνα µε την τροποποίηση που έγινε στις 5/7/2012. Για δε το τρίτο, ο τόκος 
υπολογίζεται προς κυµαινόµενο επιτόκιο euribor τριµήνου πλέον περιθωρίου 3,5% για τον πρώτο χρόνο. 
 
  
Για την εξασφάλιση του ορίου και των βραχυπρόθεσµων δανείων της εταιρείας στην Alpha bank πραγµατοποιήθηκε  
εγγραφή προσηµείωσης επί ακινήτων της εταιρείας στη Λάρισα ποσού 700.000 ευρώ, στη Λ. Κηφισίας 237 ποσού 
2.200.000 ευρώ και στην Αγ. Βαρβάρας 17 ποσού 1.200.000 ευρώ  στις 31-07-2012. 
 
Για τις τραπεζικές υποχρεώσεις της θυγατρικής στην Κύπρο, το ποσό της βραχυπρόθεσµης οφειλής ανέρχεται στα 
37.285 ευρώ την 30/06/2014.  
 
 
 
25. Προβλέψεις, δεσµεύσεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις, λοιπές γνωστοποιήσεις   
 
Υπάρχουν δύο εκκρεµείς υποθέσεις στην οποία εµπλέκεται η εταιρία ως εναγόµενη. Οι ενάγοντες διεκδικούν συνολικά 
230.000 ευρώ λόγω ηθικής βλάβης. Η συζήτηση της πρώτης εκ των δύο αγωγών είχε οριστεί για την  29/05/2014 
ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιµο της οποίας µαταιώθηκε λόγω των δηµοτικών και 

Άτοµα 30/6/2014 30/6/2013 30/6/2014 30/6/2013

Σύνολο 149 159 169 179

Κόστος ευρώ 1.470.776 1.645.184 1.734.590 1.895.566
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περιφερειακών εκλογών. Μέχρι σήµερα ο αντίδικος δεν έχει επαναφέρει την αγωγή του µε κλήση για νέα δικάσιµο. 
Αναµένεται εποµένως η θετική έκβαση της υπόθεσης. 
Επί της δεύτερης αγωγής, η οποία συζητήθηκε την 13/11/2013, εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 763/2014 απόφαση του 
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία υποχρεώνει την εταιρεία να καταβάλλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό 
των 11.000,00 ευρώ (έναντι του αρχικά αιτούµενου ποσού των 90.000 ευρώ) νοµιµοτόκως από την εποµένη της 
επίδοσης της αγωγής και µέχρι την πλήρη εξόφληση. Κατά της ως άνω υπ’ αριθµ. 763/2014 απόφασης του Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών ασκήθηκε έφεση από την Εταιρεία ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Αθηνών, η συζήτηση της 
οποίας προσδιορίστηκε, µε επίσπευση του ενάγοντος και ήδη εφεσίβλητου, για τη δικάσιµο της 13/11/2014 ενώπιον του 
ανωτέρω δικαστηρίου. Αναµένεται η θετική έκβαση της υπόθεσης µε την εξαφάνιση της εκκαλουµένης απόφασης.  
 
Είχε οριστεί ηµεροµηνία συζήτησης την 10/11/2010 της αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ επί απόρριψης από το ∆ιοικητικό 
Πρωτοδικείο Αθηνών προσφυγών της εταιρίας για αποφάσεις επιβολής φορολογικών προστίµων συνολικού ποσού ευρώ 
20.759,70. Λόγω του ατελέσφορου των ενδίκων αυτών µέσων (αναιρέσεων) κρίθηκε απαραίτητο η εταιρεία να 
παραιτηθεί, δεδοµένης και της αρνητικής εισήγησης των εισηγητών των εν λόγω υποθέσεων. Πιθανολογείται ότι η 
∆ιοίκηση θα επανέλθει και η εταιρεία θα κληθεί να καταβάλλει τους ανωτέρω φόρους και πρόστιµα. 

Κατά της απόφασης 4480/2005 η οποία επικύρωνε την επιβολή προστίµου ύψους 8.804 €, ασκήθηκε έφεση ενώπιον του 
τριµελούς διοικητικού πρωτοδικείου Αθηνών η οποία συζητήθηκε την 5/10/2011.  Το τριµελές  διοικητικό πρωτοδικείο 
Αθηνών που εκδίκασε την απόφασή µας εξέδωσε την υπ’ αριθµ 2149/2012 απορριπτική απόφασή του. 

Κατά της απόφασης 9381/2009 ασκήθηκε έφεση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών η οποία προσδιορίστηκε 
για τον 6ο/2012. Η απόφαση αφορούσε απόρριψη της προσφυγής της εταιρείας  κατά απόφασης επιβολής διαφοράς 
εισφοράς ύψους 13.606 €. Αναµένεται θετική έκβαση της υπόθεσης. Εκδόθηκε η υπ’ αριθµ  3040/2012 απορριπτική 
απόφαση του 8ου Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών.  
 
Εκδόθηκαν οι αποφάσεις 7131/2009 και 7132/2009 Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου οι οποίες κάνουν δεκτές τις 
εφέσεις της εταιρείας για παράβαση του τύπου της διαδικασίας από τη ∆.Ο.Υ. Πιθανολογείται η ορθή επανάληψη της 
διαδικασίας µετά την επίδοση των εν λόγω αποφάσεων. Αναµένεται θετική έκβαση της υπόθεσης.  
 

Κατά της 152/12-03-02 απόφασης επιβολής προστίµου µε την οποία επιβλήθηκε πρόστιµο 36.977 €, ασκήθηκε 
προσφυγή. Η προσφυγή έγινε ∆εκτή από το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο. Κατά της απόφασης ασκήθηκε έφεση που 
συζητήθηκε στις 14/04/2011. Εκδόθηκε η υπ’ αριθµ 9040/2012 απορριπτική απόφαση. 
 
 
Η ∆ιοίκηση της εταιρίας έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για τις ανωτέρω περιπτώσεις συνολικά 57.260 ευρώ. Βλέπε σχετική 
σηµείωση «άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις». 

Ασκήθηκε  προσφυγή της εταιρείας κατά των :α) υπ’ αριθµ. 727/24-11-2010 πράξης επιβολής προστίµου ΚΒΣ, β) 
125/24-11-2010 πράξης προσδιορισµού ΦΠΑ, γ) υπ’ αριθµ. 1548/23-11-2010 πράξης επιβολής προστίµου ΦΠΑ, δ) υπ’ 
αριθµ. 124/24-11-2010 πράξης προσδιορισµού ΦΠΑ και ε) υπ’ αριθµ. 1547/23-11-2010 πράξης επιβολής προστίµου 
ΦΠΑ. Κατόπιν τούτου βεβαιώθηκε ποσοστό 25% επί των ανωτέρω πράξεων ποσού 123.212 €. H συζήτηση των 
προσφυγών ορίστηκε για τις 30/10/2014. Σύµφωνα µε επιστολή του νοµικού συµβούλου της εταιρείας αναµένεται 
θετική έκβαση των ανωτέρω προσφυγών της εταιρείας. Για το λόγο αυτό δεν έχει πραγµατοποιηθεί σχετική πρόβλεψη. 

 
Έχουν εκδοθεί 2 εγγυητικές επιστολές καλής πληρωµής σε προµηθευτές  συνολικού ποσού ευρώ 121.008 € καθώς και 
µία εγγυητική επιστολή για την υλοποίηση επιδοτουµένου έργου  ύψους 35.574,80€ για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι 
κατάπτωσης και ως εκ τούτου πρόβλεψης.  
 
Αναφορικά σε ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αφορούν σε ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, αυτές αφορούν για µεν την 
µητρική εταιρία τα ηµερολογιακά έτη 2009-2010, για δε τις θυγατρικές τα ηµερολογιακά έτη  2000  -2013                      
για την  Ν ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO (CYPRUS) LIMITED και τα ηµερολογιακό έτη 2003 -2013 για την MODA 
BAGNO IC VE DIS TICARET INSAAT TURISM VE SANAYI A.S. Φυσικά, για τις ανωτέρω θυγατρικές εξωτερικού, 
σηµειώνεται  ότι το σύστηµα πιστοποίησης των ετήσιων φορολογικών αποτελεσµάτων καθιστά σχεδόν οριστικά τα επί 
δηλώσεων αποτελέσµατα. Επίσης, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στην Κύπρο οι ζηµιές επιτρέπεται να 
συµψηφιστούν µε µελλοντικά κέρδη.  
 
 
Στη µητρική έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη («Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις») φορολογικής επιβάρυνσης επί 
φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2009-2010 ποσού 150.000 €,  το οποίο θεωρείται επαρκές. Για  τις χρήσεις 2011, 
2012 και 2013 στην εταιρεία διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος από τους νόµιµους ελεγκτές σύµφωνα µε το άρθρο 82 
παρ. 5 του Ν. 2238/1994  και εξεδόθησαν αντίστοιχα φορολογικά πιστοποιητικά µε συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη.  
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Αναφορικά µε τις παραπάνω δεσµεύσεις της εταιρίας δεν συντρέχει λόγος σχηµατισµού σχετικής πρόβλεψης, πέραν των 
αναφεροµένων στην σηµείωση Νο 17. 
 
 

26.Σηµαντικα γεγονότα από την λήξη της χρήσης και µέχρι την σύνταξη της παρούσας έκθεσης 

∆εν  υπήρξαν σηµαντικά γεγονότα από τη λήξη της περιόδου και µέχρι τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης. 
 
 
27. Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση Ανάρτησης 
 
Η ηλεκτρονική διεύθυνση διαδικτύου όπου θα αναρτηθεί η ενδιάµεση οικονοµική έκθεση περιόδου 1/1-30/06/2014 της 
Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. είναι: http://www.modabagno.gr 
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28. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 1/1-30/06/2014 
 

 
 
 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις  εγκρίθηκαν από το διοικητικό Συµβούλιο της 22 Αυγούστου 2014. 
Υπογράφηκαν κατ’ εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι: 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                    ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ 
 
       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ                          ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΒΑΡΒΕΡΗ        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΙΑΒΡΑΣ   
 


