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Σελίδα 3 από 21 

Α. Εννιαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις σε ενοποιηµένη και µη βάση 
 

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

                            
                               Ο ΟΜΙΛΟΣ 

                          
                            ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(ποσά 
εκφρασµένα σε 
Ευρώ) 

                 
1/1-30/9/08 

               
1/1-30/9/07 

              
1/7-30/9/08 

              
1/7-30/9/07 

                
1/1-30/9/08 

                
1/1-30/9/07 

                
1/7-30/9/08 

                
1/7-30/9/07 

          
Κύκλος 
εργασιών 

32.195.411 26.974.508 11.597.579 8.879085 30.185.258 25.319.883 10.703.670 8.376.743 

Μικτά κέρδη / 
(ζηµιές) 

 
16.314.854 

      
13.511.031 

      
5.908.656 

 
4.500.777 

  
14.914.340 

 
12.447.230 

 
5.381.496 

    
4.140.405 

Άλλα 
έσοδα/(έξοδα) 

 
-342.406 

 
528.871  

 
61.185 

         
145.478 

 
-343.748 

    
397.834 

            
-45.881 

       
105.449 

Κέρδη / (ζηµιές)  
προ φόρων, 

χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 

 
 
 
 

4.121.626 
 

 
 
 
 

2.998.583 

 
 
 
 

1.995.813 

 
 
 
 

916.764 

 
 
 
 

4.092.165 

 
 
 
 

3.046.638 

 
 
 
 

1.842.290 

 
 
 
 

968.287 

Κέρδη / (ζηµιές) 
προ φόρων 

 
3.572.096 

      
2.318.461 

 
1.849.511 

 
686.264 

 
3.604.632 

 
2.438.067 

 
1.706.227 

 
751.794 

Κέρδη / (ζηµιές) 
µετά από 
φόρους 

 
2.526.662 

 
1.647.714 

 
1.422.447 

 
374.567 

 
2.544.610 

 
1.759.172 

 
1.279.671 

 
431.345 

Κατανέµονται 
σε:         

Μετόχους 
Εταιρείας 2.526.662 1.647.714 1.422.447 374.567 2.544.610 1.759.172 1.279.671 431.345 

Μετόχους 
Μειοψηφίας 0 

              
0 
 

0 
             

0 
 

- - - - 

Κέρδη µετά από 
φόρους ανά 

µετοχή - βασικά 
(σε €) 

 
 

0,1344 

 
 

0,0876 

 
 

0,0757 

 
 

0,0200 

 
 

0,1353 

 
 

0,0936 

 
 

0,0681 

 
 

0,0230 

Κέρδη / (ζηµιές) 
προ φόρων, 

χρηµατοδοτικών
, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 
και συνολικών 
αποσβέσεων 

 
 
 
 
 
 

4.761.551 

              
 
 
 
 
 

3.601.384 

 
 
 
 
 
 

2.179.503  

 
 
 
 
 
 

1.084.785      

 
 
 
 
 
 

4.684.677 

 
 
 
 
 
 

3.592.095 

 
 
 
 
 
 

2.009.914 

 
 
 
 
 
 

1.119.296 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΑΠΟ 7 ΕΩΣ 21, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.   



Σελίδα 4 από 21 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

                

                   
                    O Όµιλος 
    

Η Εταιρεία 

       ΣΗΜ 30/9/2008 31/12/2007 30/9/2008 31/12/2007 
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           
   Iδιοχρησιµοποιούµενα     ενσώµατα    
   πάγια  στοιχεία        8 32.515.823 32.278.423 30.433.782 30.182.515 
   Επενδύσεις σε ακίνητα         0 0 0 0 
   Άϋλα  περιουσιακά στοιχεία        87.379 138.479 74.440 125.016 
   Επένδυση σε συνδεµένη      0 0 2.704.376 2.704.376 
   Επενδύσεις και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις                    6 329.709 323.085 205.213 202.062 
                    Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων 32.932.911 32.739.987 33.417.811 33.213.969 
   Αποθέµατα εµπορευµάτων, προϊόντων κλπ.   19.754.361 19.397.268 17.649.289 17.494.959 
   Απαιτήσεις κατά πελατών      5.000.798 5.072.277 7.886.219 7.323.904 
   Άλλες απαιτήσεις       1.723.843 1.400.749 1.678.566 1.391.979 
   ∆ιαθέσιµα        257.423 203.292 143.339 130.369 
                    Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 26.736.425 26.073.586 27.357.413 26.341.213 
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ      59.669.336 58.813.573 60.775.224 59.555.180 
            
   ΠΑΘΗΤΙΚΟ           
   Εκδοµένο κεφάλαιο        9 7.524.000 7.524.000 7.524.000 7.524.000 
   Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο      10 6.736.948 6.736.948 6.736.948 6.736.948 
   Αποθεµατικά      10 547.546 547.546 547.546 547.546 
   Συσσωρευµένα κέρδη       10 11.885.695 10.070.174 14.896.213 13.104.003 
      ‘Ίδια κεφάλαια µετόχων εταιρείας     10 26.694.189 24.878.668 29.704.707 27.912.497 
                     Σύνολο ιδίων κεφαλαίων      26.694.189 24.878.668 29.704.707 27.912.497 
   Μακροπρόθεσµα δάνεια        13 4.215.205 4.915.527 3.609.110 4.036.370 
   Αναβαλλόµενη φορολογία      6 3.557.154 3.778.302 3.571.891 3.732.950 
   Υποχρεώσεις παροχών αποχώρησης προσωπικού  875.651 735.792 815.261 673.119 
   Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις   2.575.924 2.876.847 2.575.924 2.876.847 
   Άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις       11 294.290 183.650 235.660 179.524 
                      Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 11.518.224 12.490.118 10.807.846 11.498.810 
   Προκαταβολές εισπραχθείσες        12 9.652.350 9.558.021 8.597.678 8.550.913 
   Οφειλές προς προµηθευτές       5.423.284 5.058.733 5.667.891 5.224.186 
   Οφειλές από φόρους – τέλη                               2.017.645 1.844.268 2.002.850 1.820.637 
   Ασφαλιστικοί οργανισµοί      198.734 643.615 189.688 624.675 
   Άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις         11 584.257 484.531 717.550 604.850 
   Βραχυπρόθεσµα δάνεια        13 3.580.653 3.855.619 3.087.014 3.318.612 
                        Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων 21.456.923 21.444.787 20.262.671 20.143.873 
  ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ      59.669.336 58.813.573 60.775.224 59.555.180 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛ1∆ΕΣ ΑΠΟ 7 ΕΩΣ 21, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 



Σελίδα 5 από 21 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
  

  Ο  ΟΜΙΛΟΣ Η  ΕΤΑΙΡEΙΑ 

  1/1-30/9/2008 1/1-30/9/2007 1/1-30/9/2008 1/1-30/9/2007 

Υπόλοιπο την  01/01/2008 και 01/01/2007 24.878.668 21.975.210 27.912.497 25.238.831 

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από  φόρους 2.526.662 1.647.714 2.544.610 1.759.172 

       Μερικό  Σύνολο 27.405.330 23.622.924 30.457.107 26.998.003 

Αύξηση (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα [κέρδη] -752.400 0 -752.400 0 

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση  0 9.217 0 9.217 

Αγορές- πωλήσεις ιδίων µετοχών 0 0 0 0 

Αναγνώριση συναλλαγµατικών διαφορών 41.259 -28.835 0 0 

Υπόλοιπο την  30/06/2008  και  30/06/2007 26.694.189 23.603.306 29.704.708 27.007.220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΑΠΟ 7 ΕΩΣ 21, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 



Σελίδα 6 από 21 

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  1/1-30/9/2008 1/1-30/6/2007 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2007 
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες      
Κέρδη προ φόρων 3.572.096 2.318.461 3.604.632 2.438.067 
Πλέον / µείον προσαρµογές για :     
Αποσβέσεις 639.525 602.801 592.512 545.457 

Προβλέψεις 439.291 483.409 442.142 468.856 

 Μη ταµειακά στοιχεία και Συν/κές διαφορές                                                       -2.366    -829.693 0 -834.722 
     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 547.201 674.097 487.533 608.571 
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών     
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές      
δραστηριότητες :     
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -697.983 -955.571 -454.330 -715.504 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -1.468.959 -100.052 -852.051 15.186 
Αύξηση / (µείωση) υποχεώσεων ( πλην τραπεζών ) 1.628.797 1.022.265 415.284 601.565 
Μείον :     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -547.201 -674.097 -487.533 -608.571 
Καταβεβληµένοι φόροι -1.008.988 -663.606 -1.008.978 -663.606 
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 3.101.413 1.878.014 2.739.211 1.855.299 

      
Επενδυτικές δραστηριότητες      
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων 0 0 0 0 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -854.847 -326.583 -823.094 -318.827 
Εισπράξεις από πωλήσεις/ρευστοποιήσεις  περιουσιακών στοιχείων 0 0 0 0 
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -854.847 -326.583 -823.094 -318.827 

      
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 13.096 67.962 0 0 
Εξοφλήσεις δανείων -961.241 -1.211.975 -658.858 -1.169.345 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -300.923 -317.867 -300.923 -317.867 
Μερίσµατα πληρωθέντα -943.365 0 -943.365 0 
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -2.192.433 -1.461.880 -1.903.146 -1.487.212 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα     
περιόδου (α)+(β)+(γ) 54.133 89.551 12.971 49.260 
Ταµειακά διαθέσιµα κ΄ισοδύναµα έναρξης περιόδου 203.290 188.741 130.368 107.589 
Ταµειακά διαθέσιµα κ΄ισοδύναµα λήξης περιόδου 257.423 278.292 143.339 156.849 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΑΠΟ 7 ΕΩΣ 21, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 
 
 



Σελίδα 7 από 21 

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.   

  

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 

Η «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO  ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε το 1980 µε έδρα το 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. 

Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού του Οµίλου και της Εταιρείας την 30η Ιουνίου 2008, είναι 288 και 265 

άτοµα αντίστοιχα. 

        

       2.   ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  

Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αριθµός 

34. 

 

       3.  ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ-ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ  
 Ο Όµιλος Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. απαρτίζεται από τις εξής εταιρείες: 
 
 

Εταιρεία Έδρα Ποσοστό Συµµετοχής 

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ  MODA BAGNO AE Χαλάνδρι Αττικής Μητρική 

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO (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 του της πλήρους ενσωµάτωσης. 
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4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
 
Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους. Οι 
Λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν είναι σύµφωνα µε αυτές που ακολουθήθηκαν για την σύνταξη των Ετήσιων 
Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2007. 
Τυχόν διαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ποσών σε αυτές τις ενδιάµεσες οικονοµικές πληροφορίες και των 
αντίστοιχων ποσών στις σηµειώσεις , καθώς και σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 

Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 
 
Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά 
για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά την διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση του 
Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται 
παρακάτω. 
 
Πρότυπα υποχρεωτικά για τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
∆εν έχουν εκδοθεί νέα πρότυπα ή τροποποιήσεις προτύπων, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας περιόδου. 
 
∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
∆ΕΕΧΠ11 – ∆ΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου 
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει τον χειρισµό όπου οι υπάλληλοι µιας 
θυγατρικής εταιρείας λαµβάνουν µετοχές την µητρικής εταιρείας. Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισµένοι τύποι 
συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές µε διακανονισµό µε συµµετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές µε 
διακανονισµό τοις µετρητοίς. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον όµιλο. 
 
∆ΕΕΧΠ 12 – Συµφωνίες Παραχώρησης 
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε 
συµφωνίες παραχώρησης. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν έχει θιοθετηθεί ακόµη από την ΕΕ. 
 
∆ΕΕΧΠ 14 – Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισµένων παροχών, ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο 
κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή της. 
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε παροχές µετά την έξοδο από την 
υπηρεσία και άλλα µακροχρόνια προγράµµατα καθορισµένων παροχών προς τους εργαζόµενους. Η διερµηνεία 
διασαφηνίζει πότε οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή επιστροφών από το πρόγραµµα ή µειώσεων µελλοντικών 
εισφορών στο πρόγραµµα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιµα, πώς η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου 
σχηµατισµένου κεφαλαίου ενδεχοµένως θα επηρέαζε τα διαθέσιµα οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή µειώσεων 
µελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου θα δηµιουργούσε 
υποχρέωση. Ο Όµιλος δεν χρησιµοποιεί προγράµµατα παροχών για τους εργαζόµενους,εποµένως η  ερµηνεία δεν 
έχει εφαρµογή για τον Όµιλο. 
 
Πρότυπα υποχρεωτικά µετά την 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
∆ΠΧΠ 8 – Τοµείς ∆ραστηριοτήτων 
Το πρότυπο έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ∆ΠΛ 14, κάτω από το οποίο οι τοµείς 
αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 8 οι 
τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 
/ ∆ιοικητικό Σύµβουλο της οικονοµικής οντότητας και παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση 
αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 8 από την 1η Ιανουαρίου 2009. 
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 23 – Κόστος ∆ανεισµού 
Η αναθεωρηµένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η βασική διαφορά 
σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως έξοδο του κόστους 
δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό 
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διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ∆ΛΠ 23 από 
την 1η Ιανουαρίου 2009. 
 
 
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ1 ‘Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων’ 
Το ∆ΛΠ 1 έχει τροποποιηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις και εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2009. Οι πιο σηµαντικές τροποποιήσεις είναι: η απαίτηση όπως η κατάσταση µεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, η εισαγωγή µιας καινούριας κατάστασης συνολικού 
εισοδήµατος (comprehensive income) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται 
στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε «λοιπά εισοδήµατα» (other comprehensive income) και της απαίτησης όπως 
επαναδιατυπώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές νέων λογιστικών πολιτικών 
παρουσιάζονται από την αρχή της ενωρίτερης συγκριτικής περιόδου. Ο Όµιλος θα κάνει όπου απαιτείται τις 
απαραίτητες προσαρµογές στην παρουσίαση των οικονοµικών του καταστάσεων για το 2009. 
 
Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΠ 2 ‘Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών’ 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009 και 
διευκρινίζει τον ορισµό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης», µε την εισαγωγή του όρου «µη – προϋπόθεση 
κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες 
οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια 
λογιστική αντιµετώπιση. Η ∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον όµιλο. 
 
Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’ και Τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ‘Ενοποιηµένες και 
Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις’ 
Το Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’ και το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ‘Ενοποιηµένες και 
Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις’ εφαρµόζονται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιουλίου 2009. Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων 
επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό την αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της περιόδου 
στην οποία πραγµατοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο 
∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται σε 
καθαρά θέση. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρµοστούν από την ηµεροµηνία εφαρµογής τους και 
θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας από την ηµεροµηνία αυτή και 
µετά. 
 
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 και ∆ΛΠ 1 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο ( ή ¨puttable¨ 
µέσο) 
Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (puttable 
µέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση µιας οντότητας καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια 
εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών 
αναφορικά µε τα «puttable» µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009.  Οι τροποποιήσεις δε θα 
επηρεάσουν τις οικονοµικές του καταστάσεις του οµίλου. 
 
∆ιερµηνείες υποχρεωτικά µετά από την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
∆ΕΕΧΠ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών 
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει τον χειρισµό των εταιρειών που χορηγούν 
κάποιας µορφής επιβράβευση πιστότητας  σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. Η διερµηνεία δεν έχει 
εφαρµογή στον Όµιλο. 
 
 
∆ΕΕΧΠ 15 – Συµβόλαια για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας 
Εκδόθηκε στις 3 Ιουλίου 2008 και ισχύει για ετήσιες περιόδους από 1 Ιανουαρίου 2009. Η διερµηνεία 15 παρέχει 
οδηγίες για τον καθορισµό του εάν ένα συµβόλαιο για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας εµπίπτει στο πλαίσιο 
εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 11 «Κατασκευαστικά Συµβόλαια» ή του ∆.Λ.Π. 18  «Έσοδα» και αναφορικά µε αυτό το 
πρότυπο , πότε πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο από την κατασκευή. Αυτή η διερµηνεία δεν θα έχει καµία 
επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου και δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την ΕΕ. 
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∆ΕΕΧΠ 16 – Αντιστάθµιση   καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό 
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Οκτωβρίου 2008 και έχει εφαρµογή σε µια οικονοµική οντότητα που 
αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου νοµίσµατος που προκύπτει από καθαρή επένδυση σε εκµετάλλευση στο 
εξωτερικό και πληρεί τους όρους για λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε τον ∆ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει 
οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µια οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που 
αναταξινοµούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το 
αντισταθµισµένο στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο, εφόσον ο Όµιλος δεν χρησιµοποιεί το 
λογιστικό χειρισµό της αντιστάθµισης για οποιαδήποτε επένδυση σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό. Η διερµηνεία 
δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την ΕΕ. 
 

      5.   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ  
Ο Όµιλος παρακολουθεί τους τοµείς δραστηριότητας Γεωγραφικά ως ακολούθως : 
 
                                                                               ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2008 

      
      
   Ελλάδα Τουρκία  Κύπρος 

 Απάλειψη   
διατµηµατικών  
 συναλλαγών  

Σύνολο  
 Οµίλου  

Πωλήσεις προς τρίτους 29.156.316 2.489.718 549.337  32.195.411 
∆ιατµηµατικές πωλήσεις 1.028.942 37.569 22.896 -1.089.497 0 
              Σύνολο πωλήσεων 30.185.258 2.527.287 572.363 -1.089.497 32.195.411 

                     Μικτό κέρδος 14.914.340 1.136.896 297.302 -33.685 16.314.853 
Άλλα  έσοδα από τρίτους 104.592 0 0 0 104.592 
Άλλα διατµηµατικά  έσοδα 21.935 0 0 -21.935  
Άλλα έσοδα 12.254 464.264 0 0 476.518 
  Σύνολο εσόδων 138.781 464.264 0 -21.935 581.110 

                     Σύνολο 15.053.121 1.601.160 297.302 -55.620 16.895.963 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης τρίτων -8.650.416 -1.117.138 -184.502  -9.952.056 
∆ιατµηµατικά έξοδα λειτουργίας 
διάθεσης  -6.211 -15.724 21.935 0 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας τρίτων -1.828.011 -8.579 -62.175 0 -1.898.765 
Άλλα έξοδα -482.529 -440.987 0 0 -923.516 

  
Λειτουργικό 
κέρδος/(ζηµία) 4.092.165 28.245 34.901 -33.685 4.121.626 

Κόστος χρηµατοδότησης -487.533 -28.489 -33.508 0 -549.530 
    Κέρδος(ζηµία) προ φόρων     3.604.632 -244 1.393 -33.685 3.572.096 
Φόρος εισοδήµατος     -1.045.434 
 Καθαρό κέρδος (ζηµία) µετά από 
φόρους     2.526.662 
Αναλογία µειοψηφίας                             0 
      Κέρδος(ζηµία), µετά από φόρους      
     που αναλογεί στον Όµιλο     2.526.662 
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    ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2008 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 
 

ΟΜΙΛΟΣ 

 
 

% 
 
Πλακίδια – Είδη Υγιεινής , Αξεσουάρ                                            
‘Επιπλα κουζίνας - Οικιακές συσκευές                                           
Έπιπλα σπιτιού (INTERNI)                                                             
Έπιπλα γραφείου  (INTERNI OFFICE)                                          
Έπιπλα & είδη σπιτιού (ARMANI CASA)                                     
Εστίαση    
Έσοδα από επισκευές-συντηρήσεις πωληθέντων κ.α. 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                    
 

 
9.551.392 
6.659.744 

13.879.577 
542.447 
566.122 
845.995 
150.134 

 
32.195.411 

 
29,67% 
20,69% 
43,11% 
1,68% 
1,76% 
2,64% 
0,45% 

 
 
 

 
Για την τρέχουσα περίοδο  παρατηρείται σε επίπεδο εταιρείας διατήρηση του ποσοστού µικτού περιθωρίου 

κέρδους, και σε επίπεδο οµίλου µικρή αύξηση ,σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους, αλλά 

και αύξηση του κύκλου εργασιών  σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2007 σε ποσοστό  περίπου 19%, τόσο 

σε επίπεδο εταιρείας όσο και οµίλου. 

Η µικρή ποσοστιαία, σχεδόν σε επίπεδο ετήσιου πληθωρισµού, µεταβολή στα «έξοδα λειτουργίας 

διάθεσης & διοίκησης»  σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2007, οφείλεται σε απόλυτα ελεγχόµενη 

αύξηση των µεταβλητών εξόδων. 

Η µεταβολή  του κονδυλίου «Άλλα έσοδα/(έξοδα)» , αφορά κυρίως α) στην αποµείωση αξίας αποθεµάτων 

300.000 ευρώ τα οποία κρίθηκαν άνευ εµπορικής αξίας κατά την τρέχουσα περίοδο , και β) την κατά την 

αντίστοιχη περίοδο του 2007 αναγνώριση εσόδου ποσού 812.487 ευρώ που αφορά σε αναθεώρηση αρχικής 

εκτίµησης περί ενδεχόµενης δυσµενούς έκβασης επίδικων φορολογικών υποθέσεων. 
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ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2007 
      
      

   Ελλάδα Τουρκία Κύπρος 

 Απάλειψη   
 
διατµηµατικών  
 συναλλαγών  

Σύνολο  
 Οµίλου  

Πωλήσεις προς τρίτους 24.120.032 2.247.273 607.203 0 26.974.508 
∆ιατµηµατικές πωλήσεις 1.199.851 50.964 -3.767 -1.247.048 0 
              Σύνολο πωλήσεων 25.319.883 2.298.237 603.436 -1.247.048 26.974.508 

                     Μικτό κέρδος 12.447.230 939.269 166.078 -41.547 13.511.030 
Άλλα  έσοδα από τρίτους 41.370 0 0 0 41.370 
Άλλα διατµηµατικά  έσοδα 16.956 0 0 -16.956 0 
Άλλα έσοδα 815.505 282.884 0 0 1.098.389 
  Σύνολο εσόδων 873.831 282.884 0 -16.956 1.139.759 

                     Σύνολο 13.321.061 1.222.153 166.078 -58.503 14.650.789 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης τρίτων 8.228.805 918.878 168.031 0 9.315.714 
∆ιατµηµατικά έξοδα λειτουργίας 
διάθεσης 0 7.330 9.626 16.956 0 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας τρίτων 1.569.620 86.526 69.459 0 1.725.605 
Άλλα έξοδα 475.997 134.889 0 0 610.886 

  
           Λειτουργικό 
κέρδος 3.046.639 74.530 -81.038 -41.547 2.998.584 

Κόστος χρηµατοδότησης -608.572 -30.966 -40.585 0 -680.123 

  
  Κέρδος(ζηµία) προ 
φόρων        2.438.067 43.564 -121.623 -41.547 2.318.461 

Φόρος εισοδήµατος      -670.747 
 Καθαρό κέρδος (ζηµία) µετά από 
φόρους     1.647.714 
Αναλογία µειοψηφίας     0 
      Κέρδος(ζηµία), µετά από φόρους      
                Που αναλογεί στον Όµιλο     1.647.714 
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   6.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 

Προσδιορισµός  Φορολογικής  Επιβάρυνσης  περιόδου  
 Ο  Όµιλος Η  Εταιρεία 

 30/9/2008 30/9/2007 30/9/2008 30/9/2007 

    Κέρδη προ φόρων, ως ο λογαριασµός αποτελεσµάτων 3.572.096 2.318.461 3.604.632 2.438.067 

     
     Φόροι εισοδήµατος µε συντελεστές : εταιρεία 25%, 
θυγατρική Τουρκίας 20% & Κύπρου 10% 901.158 670.747 901.158 678.895 

    Φόρος επί ζηµιών περιόδου, αβέβαιης ανάκτησης  -14.588 0 0 0 

    Φόρος έσοδο(-) από µεταβολή φορολ.συντελεστών 0 0 0 0 
    Φόρος επί µονίµων διαφορών δαπανών  ( µη εκπεστέων 
φορολογικά ) -11.896 0 -11.896 0 
    Φόροι επί τεκµαρτών κερδών (αφαιρουµένων των 
λογιστικών) 0 0 0 0 
    Επίδραση διαφοράς συντελεστών εσόδων ειδικής 
φορολογίας επί φόρου 0 0 0 0 
   Πρόβλεψη Φόρων  Φορολογικού Ελέγχου  Προηγουµένων  
Χρήσεων & επίδικων διαφορών 

  
170.760   0 170.760 0 

Σύνολο Φορολογικής επιβάρυνσης  1.045.434 670.747 1.060.022 678.895 

Τρέχουσα φορολογική επιβάρυνση περιόδου 1.221.082 580.039 1.221.082 577.675 
    Φόρος επί προσωρινών διαφορών δαπανών (εκπεστέων 
φορολογικά)  κ.α. -235.308 -130550 -220.720 -139.748 
     Φόρος ανακτήσιµος από µισθώµατα συµβάσεων κ.λ.π. 
δαπανών 61.630 65.867 61.630 65.867 
     Λοιπές ετεροχρονισµένες φορολογικές  επιβαρύνσεις/ 
ελαφρύνσεις -1.970 155.391 -1.970 175.101 

     Φόρος έσοδο (-) από µεταβολή φορολ. συντελεστών  0 0 0 
  
 Ετεροχρονισµένη φορολογία περιόδου -175.648 90.708 -161.060 101.220 

Σύνολο  Φορολογικής Επιβάρυνσης   
 1.045.434 670.747 1.060.022 678.895 
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Αναβαλλόµενη   φορολογία Ο  Όµιλος Η  Εταιρεία 

 
30 

Σεπτεµβρίου 
31 

∆εκεµβρίου 
30 

Σεπτεµβρίου 
31 

∆εκεµβρίου 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 2008 2007 2008 2007 
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 
     
1. Από την προσαρµογή αποσβέσιµης αξίας ακινήτων &  
 
διαφορές εκτιµήσεων συντελεστών -4.023.288 -3.965.835 -3.973.064 -3.980.834 

 2.    Από την λογιστική αναγνώριση υποχρεώσεων προς  
 
εργαζόµενους 215.893 172.147 203.815 168.280 

 3.    Από την λογιστική αποµείωση στοιχείων του Ενεργητικού 497.177 358.151 436.901 358.151 
 4.    Από διάφορους ετεροχρονισµούς µεταξύ λοιπών λογιστικών  
&   φορολογικών  µεγεθών -246.936 -342.764 -239.543 -278.546 

 5.    Από µεταβολές φορολογικών συντελεστών 0 0 0 0 

  Σύνολο αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης -3557.154 -3.778.301 -3.571.891 -3.732.949 

  Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση * 120.875 121.024 0 0 
 6.    Από διάφορους ετεροχρονισµούς µεταξύ  λογιστικών   &  
 φορολογικών  µεγεθών  θυγατρικών 0 0 0 0 

  Σύνολο αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης 120.875 121.024 0 0 

Φόροι εισοδήµατος που θα βαρύνουν επόµενες χρήσεις -3.436.279 -3.657.277 -3.571.891 -3.732.949 

     

     
 
 

* Αφορά αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση θυγατρικής στην Κύπρο και εµπεριέχεται στο κονδύλι του 

ενεργητικού «Επενδύσεις και άλλες   µακροπρόθεσµες απαιτήσεις». 

 
 
 
 

 7.   ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 
Ο υπολογισµός των βασικών κερδών (ζηµιών) ανά µετοχή βασίζεται στα ακόλουθα στοιχεία :  
 
 Όµιλος Εταιρεία 
 1/1-30/9/2008 1/1-30/9/2007 1/1-30/9/2008 1/1-30/9/2007 

Καθαρά κέρδη περιόδου µετά από 
φόρους 2.526.662 1.647.714 2.544.610 1.759.172 

Αριθµός µετοχών 18.810.000 6.270.000 18.810.000 6.270.000 

Κέρδη ανά εκδοθείσα µετοχή (σε €) 0,1344 0,2628 0,1353 0,2806 
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 8.   ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 

 8α.  Ενσώµατα / ασώµατα περιουσιακά στοιχεία , εγκαταστάσεις και εξοπλισµός  & κεφαλαιουχικές 

δεσµεύσεις 

Κατά την περίοδο 1/1-30/9/2008 ο Όµιλος και η Εταιρεία επένδυσε 854.847 και 823.094 ευρώ αντίστοιχα, κυρίως 

για την αύξηση της επιφάνειας εκθεσιακών χώρων, αγορά αγροτεµαχίων και αγορά µεταφορικών µέσων. 

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αποφασιστεί, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί,  σε επενδύσεις σε ενσώµατα 

πάγια και εξοπλισµό είναι συνολικού ύψους προϋπολογισµού 2 εκ. ευρώ περίπου και υπολειπόµενου ποσού 

εκτέλεσης περίπου 1,5 εκ. ευρώ . 

8β. Υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων 

Ο ‘οµιλος µισθώνει µεταφορικά µέσα και κτίρια µέσω λειτουργικών µισθώσεων. Οι µισθώσεις έχουν διάφορους 

όρους, ρήτρες αναπροσαρµογής και δικαιώµατα ανανέωσης. Σε ότι αφορά τη 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 έχουν παράλθει δύο έτη από την έναρξή της και µε 6 µήνες προαναγγελία. 

Μετά την πάροδο του εξαµήνου ο µισθωτής υποχρεούται να καταβάλει στον εκµισθωτή ως αποζηµίωση 

µισθώµατα 4 µηνών υπολογιζόµενα σύµφωνα µε το τελευταίο ισχύον µίσθωµα. Σε ότι αφορά στις συµβάσεις των 

µεταφορικών µέσων , αυτές δύνανται να καταγγελθούν οποιαδήποτε στιγµή , µε την υποχρέωση όµως καταβολής 

ρήτρας διακοπής συµβολαίου η οποία κυµαίνεται από 2 έως και ήµισυ των υπολειποµένων µισθωµάτων, ανάλογα 

µε την εταιρεία µε την οποία έχει υπογραφεί η σύµβαση.  

Τα µελλοντικά ετησίως (1/10/2008-30/9/2009) πληρωτέα συνολικά µισθώµατα για τον όµιλο σύµφωνα µε τις 

λειτουργικές µισθώσεις έχουν ως εξής : - µεταφορικών µέσων 0,087 εκ. ευρώ 

                                                                - κτιρίων                      1,56   εκ. ευρώ 

 

     9.   ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
                                                                                                                                30/9/2008           

 
Μετοχικό Κεφάλαιο αποτελούµενο από  

18.810.000 κοινές µετοχές του 0,40 ευρώ (40 λεπτά) η κάθε µία                                7.524.000                  

 
 
Kατά την ‘Εκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 22/10/2007 αποφασίστηκε, η αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου κατά 2.946.000 ευρώ µε κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού υπέρ το άρτιο µε αύξηση της 

ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,73 ευρώ σε 1,20 ευρώ και η ταυτόχρονη µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε 

µετοχής από 1,20 ευρώ σε 0,40 ευρώ  µε έκδοση 12.450.000 κοινών ονοµαστικών µετοχών οι οποίες 

διανεµήθηκαν δωρεάν σε αναλογία 2 νέων µετοχών για κάθε µία παλαιά. ‘Ετσι, το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο 

της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 7.524.000 ευρώ και διαιρείται σε 18.810.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας 0,40 ευρώ έκαστη. 
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       10.  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                                                                      

 Ο Όµιλος 

  Κεφάλαιο  Αποθ/κά ΣΥΝΟΛΟ Αποτελ/τα ΣΥΝΟΛΟ 

 Μετοχικό υπέρ το Τακτικό φορολ. 
ΑΠΟΘΕΜΑ 

- 
εις νέο 
κατά  Ι∆ΙΩΝ 

 Κεφάλαιο άρτιο αποθ/κό νόµων ΤΙΚΩΝ 
τα  

∆.Π.Χ.Π. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

  Υπόλοιπα την 01/01/2007        

  κατά  ∆ΠΧΠ 4.577.100 9.683.848 300.115 171.703 471.818 7.242.444 21.975.210 

   Καθαρό  κέρδος χρήσης     0 2.830.785 2.830.785 

   Μερίσµατα εγκριθέντα από ΓΣ     0 0 0 

   Μεταβολές αποθεµατικών   -2.946.900 75.728  75.728 0 0 
   Αναβαλλόµενοι  φόροι απ’ ευθείας στην 
καθαρή θέση     0 0 0 

   ∆ιαφορές αναπροσ/γής κατά τα ∆.Π.Χ.Π     0 0 0 

   Συναλλαγµατικές διαφορές      0 -12.272 -12.272 
   Μεταβολή λόγω λύσης ενοποιούµενης 
εταιρείας      0 

 
0 

   Αυξήσεις ( µειώσεις )  µετοχικού 
κεφαλαίου 2.946.900    0 0 0 
   ∆ιαφορά φόρου απ’ ευθείας στην καθαρή 
θέση      9.217 9.217 

  Υπόλοιπα την 31/12/2007 7.524.000 6.736.948 375.843 171.703 547.546 10.070.174 24.878.668 

           

  Υπόλοιπα την 01/01/2008        

  κατά  ∆ΠΧΠ 7.524.000 6.736.948 375.843 171.703 547.546 10.070.174 24.878.668 

   Καθαρό  κέρδος περιόδου     0 2.526.662 2.526.662 

   Μερίσµατα εγκριθέντα από ΓΣ     0 -752.400 -752.400 

  Μεταβολές αποθεµατικών από ∆ιανοµή     0 0 
  

0 
   Αναβαλλόµενοι  φόροι απ΄ευθείας στην 
καθαρή θέση     0           0            0 

   Συναλλαγµατικές διαφορές      0 41.259 41.259 
   Μεταβολή λόγω λύσης ενοποιούµενης 
εταιρείας      0 0 0 
   Αυξήσεις ( µειώσεις )  µετοχικού 
κεφαλαίου     0 0 0 
   ∆ιαφορά φόρου απ’ευθείας σε καθαρή 
θέση     0 0 0 

  Υπόλοιπα την 30/9/2008 7.524.000 6.736.948 375.843 171.703 547.546 11.885.695 26.694.189 
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Η Εταιρεία 

  Κεφάλαιο  Αποθ/κά ΣΥΝΟΛΟ Αποτελ/τα  ΣΥΝΟΛΟ 

 Μετοχικό υπέρ το Τακτικό φορολ. ΑΠΟΘΕΜΑ-  εις νέο κατά  Ι∆ΙΩΝ 

 Κεφάλαιο άρτιο αποθ/κό νόµων ΤΙΚΩΝ 
τα  

∆.Π.Χ.Π. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

  Υπόλοιπα την 01/01/2007        

  κατά  ∆ΠΧΠ 4.577.100 9.683.848 300.115 171.703 471.818 10.506.064 25.238.831 

Καθαρό  κέρδος χρήσης      2.588.722 2.588.722 

   Μερίσµατα εγκριθέντα από ΓΣ        0 0 

   Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου  2.946.900      0 

   Μεταβολές αποθεµατικών       0 0 

   Αναβαλλόµενοι  φόροι      0 0 

   Μεταβολές αποθεµατικών       -2.946.900  75.728         75.728 0 75.728 
   ∆ιαφορές αναπροσ/γής κατά τα 
∆.Π.Χ.Π      0 0 
    ∆ιαφορά φόρου απ’ευθείας σε καθαρή 
θέση      

   
9.217         9.217 

  Υπόλοιπα την 31/12/2007 7.524.000 6.736.948 375.843 171.703 547.546 13.104.003 27.912.497 

        

  Υπόλοιπα την 01/01/2008        

  κατά  ∆ΠΧΠ 7.524.000 6.736.948 375.843 171.703 547.546 13.104.003 27.912.497 

   Καθαρό  κέρδος περιόδου      2.544.610 2.544.610 

   Μερίσµατα εγκριθέντα από ΓΣ          -752.400 -752.400 

   Μεταβολές αποθεµατικών       0 0 

   Αναβαλλόµενοι  φόροι      0 0 
   ∆ιαφορές αναπροσ/γής κατά τα 
∆.Π.Χ.Π      0 0 
   ∆ιαφορά φόρου απ’ευθείας σε καθαρή 
θέση      0 0 

  Υπόλοιπα την 30/9/2008 7.524.000 6.736.948 375.843 171.703 547.546 14.896.213 29.704.707 
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11. ΑΛΛΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 
α) Μακροπρόθεσµες  

Το ποσόν της εµφανιζόµενης µε 30/9/2008 υποχρέωσης σε επίπεδο εταιρείας αφορά κυρίως σε προβλέψεις για 

ενδεχόµενη δυσµενή έκβαση επίδικων υποθέσεων κατά 47.259,60 ευρώ και κατά 150.000 ευρώ σε πρόβλεψη 

επιβάρυνσης σε φόρους  φορολογικού ελέγχου επί λογιστικών διαφορών περιόδου 1/1/2007-30/9/2008 (σχετική 

ανάλυση και στην σηµείωση περί ενδεχόµενων υποχρεώσεων). 

 Σε επίπεδο οµίλου, πέραν των προαναφερόµενων για την εταιρεία, περιλαµβάνεται και πρόβλεψη για  αποµείωση 

επισφαλών  εµπορικών απαιτήσεων ύψους 15.693 ευρώ.  

β) Τρέχουσες  

Το ποσόν  οφείλεται κυρίως σε καταλογισµό δεδουλευµένων αµοιβών-επιδοµάτων και δώρων προσωπκού ύψους 

περίπου 400.000 ευρώ, και  σε υποχρεώσεις προς τις θυγατρικές, περίπου 150.000 ευρώ σε επίπεδο εταιρείας. 

     12.   ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣΕΣ  

 

Το ύψος των «εισπραχθησών προκαταβολών» επανήλθε στο επίπεδο τέλους έτους 2007 και τέλους αντίστοιχης 

περιόδου 2007 , σε αντίθεση µε προηγούµενες περιόδους του 2008 , λόγω σηµαντικού ύψους τιµολογήσεων που 

έλαβαν χώρα κατά το τρίµηνο 1/7/2008-30/9/2008. Κατά την τρέχουσα περίοδο 1/1-30/9/2008 η αξία  των 

εισερχοµένων παραγγελιών παρουσιάζει αύξηση ρυθµού της τάξης του 12%. 

 

      13.    ∆ΑΝΕΙΑ  
 
                                                                                                               
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΤΡΑΠΕΖΑ                                   ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ 
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ  
   
Alpha Bank 152.704 361.037 
Efg Eurobank 1.010.710 1.010.710 
ΕΘΝΙΚΗ 1.923.600 1.923.600 
ΚΥΠΡΟΥ          0 285.306 
ΣΥΝΟΛΟ    3.087.014 3.580.653 
   

 
ΤΡΑΠΕΖΑ                                   ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ 
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ  
   
Alpha Bank 0 456.221 
Efg Eurobank 3.609.110   3.758.984 
ΚΥΠΡΟΥ            0  
ΣΥΝΟΛΟ 3.609.110 4.215.205 
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     14.  ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

 

 

 

 

Τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης, ως και οι λοιποί εργαζόµενοι, καλύπτονται για 

ιατροφαρµακευτικές δαπάνες µέσω οµαδικού ασφαλιστηρίου συµβολαίου. Επιπροσθέτως ο Πρόεδρος & 

∆ιευθύνων Σύµβουλος καλύπτεται µέσω µικτού συµβολαίου, του οποίου το ετήσιο κόστος ανέρχεται σε 

2.000 ευρώ περίπου.  

Τα µέλη της διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη χρησιµοποιούν τρία ΕΙΧ (µέσω χρονοµίσθωσης) καθώς και 

οκτώ ΕΙΧ (ιδιοκτησίας της Εταιρείας), τα δε µισθώµατα ανέρχονται σε 57.000 € περίπου και τα σχετικά έξοδα 

κίνησης  ανέρχονται σε 20.000 € περίπου, σε ετήσια βάση. Τα παραπάνω ΕΙΧ χρησιµοποιούνται κυρίως για 

εταιρικούς σκοπούς και µερικώς σαν µη χρηµατικές παροχές.  

Συναλλαγές του Οµίλου Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO  Α.Ε. µε τις συνδεδεµένες µε αυτόν επιχειρήσεις: 
           
(α)         Κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2007 έως 
30η 
Ιουνίου  2008, µεταξύ της    
Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε.και της MODA BAGNO IC VE DIS TICARET INSAAT TURKEY, διενεργήθηκαν οι 
παρακάτω 
συναλλαγές:         
                1/1-30/9/2008 
Καθαρές Πωλήσεις Εµπορευµάτων σε MODA BAGNO 
Τουρκίας   671.562 
Έσοδα από έξοδα αποστολής  6..203 
Λοιπά έσοδα    8 
Αγορές της MODA BAGNO Τουρκίας από µητρική  671.562 
Αγορές της µητρικής από MODA BAGNO Τουρκίας  37.569 
∆απάνες της MODA BAGNO Τουρκίας από µητρική  6.211 
Απαιτήσεις της µητρικής από  την MODA BAGNO Τουρκίας  1.257.179 
Υποχρεώσεις της µητρικής προς την MODA BAGNO 
Τουρκίας  176.551 
          
(β)         Κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30η  Ιουνίου 
2008, µεταξύ της    
Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. και της MODA BAGNO-Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ(CYPRUS)LTD, διενεργήθηκαν οι παρακάτω  
συναλλαγές:         
           
                1/1-30/9/2008 
Καθαρές Πωλήσεις Εµπορευµάτων σε MODA BAGNO Κύπρου 357.380 
Έσοδα από έξοδα αποστολής    15.724 
Αγορές µητρικής από MODA BAGNO Κύπρου 22.986 
Λοιπά έσοδα     0,00 

Πωλήσεις της MODA BAGNO Κύπρου σε µητρική 
  

22.986 
Αγορές της MODA BAGNO Κύπρου από µητρική 357.380 
∆απάνες της MODA BAGNO Κύπρου από µητρική                                              15.724 
Απαιτήσεις της µητρικής από  την MODA BAGNO Κύπρου 2.135.954 
Υποχρεώσεις της µητρικής προς την MODA BAGNO Κύπρου  270.720 
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Η            Η αποτύπωση των συναλλαγών µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 ανακεφαλαιώνονται ως :  

 ΄0µιλος Εταιρεία 
Έσοδα 0 1.125.198 
Έξοδα 0 21.935 
Απαιτήσεις 0 3.393.133 
Υποχρεώσεις 0 447.271 
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών κ΄ µελών της διοίκησης      598.044 567.609 
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη κ΄ µέλη της διοίκησης 162.892 131.722 
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη κ΄ µέλη διοίκησης 0 0 

 

Οι συναλλαγές των διευθυντικών στελεχών κ’ µελών της διοίκησης αφορούν σε αγορές ειδών που εµπορεύεται η 

εταιρεία και ο όµιλος. 

15. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  
 
Επί ακινήτου της µητρικής έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ποσού 4,4 εκ. ευρώ για εξασφάλιση απλού 

οµολογιακού δανείου αρχικού ύψους 4 εκ. ευρώ αποτελούµενο από 40 οµολογίες ονοµαστικής αξίας 100.000 ευρώ 

εκάστη, µε τριµηνιαίες λήξεις των τίτλων ύψους 100.000 ευρώ εκάστη, και του οποίου το µακροπρόθεσµο µέρος 

της υποχρέωσης ανέρχεται σε 2,8 εκ. ευρώ.  

∆εύτερο οµολογιακό δάνειο, άνευ εµπράγµατης ασφάλισης, διαιρείται σε 12 οµολογίες ονοµαστικής αξίας και 

τιµής, έντεκα οµολογίες 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 20/3/2014. Το 

µακροπρόθεσµο µέρος της υποχρέωσης ανέρχεται σε 0,80 εκ. ευρώ.  

Για την θυγατρική Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO (CYPRUS) Limited υπάρχει εγγεγραµµένη υποθήκη 

σε ακίνητο ιδιοκτησίας της ύψους 760.000 Κυπριακών Λιρών.  

16. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 

Για την Εταιρεία «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε.» έχει διενεργηθεί και ολοκληρωθεί φορολογικός έλεγχος 

έως και την χρήση 2006. Για την περίοδο 1/1/2007-30/9/2008 έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη φορολογικής 

επιβάρυνσης επί λογιστικών διαφορών ποσού 150.000 ευρώ, µε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της περιόδου, ως 

αποτυπώνεται στην σηµείωση «Άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις». 

Για τις θυγατρικές εξωτερικού, αυτές παραµένουν φορολογικά ανέλεγκτες από την χρήση 2000 η θυγατρική  

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO (CYPRUS ) LIMITED και από την χρήση 2003 η θυγατρική MODA BAGNO IC 

VE DIS TICARET INSAAT TURISM VE SANAYI A.S.  Σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου και καταλογισµού 

φόρου διαφορών επί φορολογικής βάσης , αυτές οι λογιστικές διαφορές θα αντισταθµιστούν από τις σωρευµένες 

φορολογικές ζηµίες και εκτιµάται ότι δεν θα υπάρξει πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση. 

Η εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε εγγυήσεις προς τρίτους (προµηθευτές , πελάτες , τράπεζες) 

οι οποίες προκύπτουν στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητάς της. Για την εξασφάλιση υποχεώσεων προς  
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προµηθευτές/ πιστωτές 490.000 ευρώ . Για την εξασφάλιση καλής εκτέλεσης σύµβασης έργου διακόσµισης 
λουτρών και ξύλιων δαπέδων πελάτου 77.000 ευρώ. Η συνολική σύµβαση που ανέρχεται σε 1,7 εκ. ευρώ περίπου, 
προβλέπεται να έχει εκτελεστεί εντός του 2008, και κατά το τέλος της τρέχουσας περιόδου αναφοράς  είχε 
εκτελεστεί και λογιστικοποιηθεί ως έσοδο το εµπορικό σκέλος της σύµβασης (προµήθεια εµπορευµάτων) ποσού 
710.000 περίπου, µε  ποσοστιαία ολοκήρωση του 52% του συνολικού έργου.  
Επιπρόσθετα η εταιρεία εγγυάται για την χρηµατοδότηση των θυγατρικών της από πιστωτικά ιδρύµατα, µε τον 
δανεισµό αυτών να ανέρχεται την 30/9/2008 σε 1.099.000 ευρώ. 
Αναφορικά µε τις παραπάνω δεσµεύσεις της εταιρείας δεν συντρέχει λόγος σχηµατικσµού σχετικής 
πρόβλεψης, πέραν των αναφεροµένων στην σηµείωση Νο 11. 

Β.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 
 

 
 
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις  εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 24/11/2008. 
Υπογράφηκαν κατ’ εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΒΑΡΒΕΡΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

 


