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Α. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
     (σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 
 
Με την παρούσα δηλώνεται ότι εξ’ όσων γνωρίζουµε, οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της  
Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. για τη χρήση 1/1/2008-31/12/2008, οι οποίες καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, 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 ετήσια έκθεση του διοικητικού συµβουλίου απεικονίζει κατά 
τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των 
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χαλάνδρι, 20 Μαρτίου 2009 
 
 
Πρόεδρος του ∆.Σ.                          Μέλος του ∆.Σ.                    Μέλος του ∆.Σ. 
 
 
Νικόλαος Βαρβέρης                        Αγγέλα Βαρβέρη                 Ευφροσύνη Βαρβέρη 
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς τους Μετόχους  της Εταιρείας  «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO A.E. » 

 
Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων. 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO A.E », που 
αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2008,  και  τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών 
ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών 
πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει 
σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών 
καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης  την επιλογή 
και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
Ευθύνη Ελεγκτή 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο 
σύµφωνα  µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη 
συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης 
διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.   
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που 
περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαµβάνουν την εκτίµηση 
του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο 
ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών 
καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονοµικών καταστάσεων. 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι  επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. 
Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις  παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση 
της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα  ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων. 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση  του περιεχοµένου της  Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες 
οικονοµικές καταστάσεις ,στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 43α παρ.3, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920 . 
         

Αθήνα,  27  Μαρτίου 2009 
Η  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
∆ΗΜΗΤΡΑ Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ: 15491 
 
 
 

Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Πατησίων 81 & Χέυδεν Αθήνα, 104 34 

Τηλέφωνα: [+30] 210 8894326 

                   [+30] 210 8894300 

Τηλέτυπο: [+30] 210  8212876 

E.mail. d.apostolakou@bdo.com.gr 

Web Site: www.bdo.com.gr 
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Γ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 
ΕΚΘΕΣΗ  

Του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία   

«Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ , ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επί των ενοποιηµένων και εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων της 

χρήσης 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 

Προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Έχουµε την τιµή, σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό της εταιρείας να σας υποβάλλουµε την έκθεση διαχειρίσεώς µας για τη χρήση 

1/1/2008-31/12/2008, τα πεπραγµένα της χρήσης αυτής. Η έκθεση αυτή επιδιώκει στο να παράσχει την κατά το δυνατόν σαφέστερη εικόνα 

της εξέλιξης των εργασιών του Οµίλου και της Εταιρείας την πραγµατική εικόνα της οικονοµικής της θέσης, καθώς και ειδικότερες 

πληροφορίες, σχετικές τόσο µε την προβλεπόµενη πορεία της εταιρείας, τις δραστηριότητες,  όσο και µε τις προοπτικές αυτής. 

 

1. Αντικείµενο εργασιών 

Η Moda Bagno είναι εµπορική εταιρεία µε κύρια δραστηριότητα τον εξοπλισµό οικίας και γραφείου. Ειδικότερα εµπορεύεται πλακίδια 

(µπάνιου, κουζίνας και δαπέδου), είδη µπάνιου (είδη υγιεινής, έπιπλα και αξεσουάρ µπάνιου), είδη κουζίνας (έπιπλα και οικιακές συσκευές) 

καθώς και έπιπλα οικίας και γραφείου. Παράλληλα, για την υποστήριξη της εµπορικής της δραστηριότητας προβαίνει σε περιορισµένη 

παραγωγική δραστηριότητα και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των πελατών της. Με τον τρόπο αυτό η Εταιρεία προσφέρει 

ολοκληρωµένες λύσεις, προσαρµοσµένες στις ανάγκες κάθε πελάτη. Επιπρόσθετα η Εταιρεία, από το 2000, δραστηριοποιείται στο χώρο της 

εστίασης (INTERNI RISTORANTE) µε λειτουργία δύο εστιατορίων α) επί της οδού Ερµού 152 στην Αθήνα (χειµερινό) και β) στην πόλη της 

Μυκόνου (θερινό). Καθώς και στο χώρο του real estate µε την αγορά οικοπέδων στην Νέα Ερυθραία και στην Κηφισιά, όπου ξεκίνησε 

κατόπιν εκδόσεως της σχετικής αδείας από την Πολεοδοµία η ανέγερση πρότυπων κατοικιών υψηλών προδιαγραφών (STRUCTURE by Moda 

Bagno) και οι οποίες µέχρι 31/12/2006 είχαν πωληθεί. 

    

 Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις κυριότερες κατηγορίες  προϊόντων που διακινήθηκαν ή υπηρεσιών που προσφέρθηκαν από την 

εταιρεία στην Ελλάδα για τα έτη 2007και 2008. 
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                      Κατηγορία                                  2007           2008 
 

Έπιπλα σπιτιού & γραφείου 

Είδη υγιεινής , έπιπλα & αξεσουάρ µπάνιου 

Έπιπλα κουζίνας & οικιακές συσκευές  

Πλακίδια 

Είδη διακόσµησης  

Εστίαση  

 

Σύνολο 

 

      

   14.751.793   18.188.741 

     5.626.246     6.361.275 

     7.987.502     9.007.328 

     5.606.113     6.515.441 

        736.735        781.967 

        883.459        845.996 

                              

    35.591.848   41.700.748 

 

2. Πληροφορίες γενικά για την εταιρεία 

 

2.1 Ιστορικό 

 
Η ιστορία του Moda Bagno ξεκινά το 1974 (7.1.1974) µε την ίδρυση της εταιρείας “N.ΒΑΡΒΕΡΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.”  από τους κ.κ. Νικόλαο 
Ευαγγέλου Βαρβέρη και Ιωάννη Αιόλου Γκαµπίνο και την έναρξη λειτουργίας του πρώτου καταστήµατος Moda Bagno στο Κολωνάκι της 
Αθήνας, στη διεύθυνση Ηρακλείτου 4. Το πρώτο αυτό κατάστηµα διέθετε στο κοινό αποκλειστικά είδη για τον εξοπλισµό του µπάνιου 
(έπιπλα, πλακίδια, είδη υγιεινής). 
 
Το 1977, έγινε επέκταση των δραστηριοτήτων της Moda Bagno στον χώρο των επίπλων κουζίνας. 
 
Η εταιρεία “N.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” 
ιδρύθηκε το 1980 (ΦΕΚ ίδρυσης 02578/26.6.1980) µε έδρα το ∆ήµο Αθηναίων, Νέο Ψυχικό. Προήλθε από µετατροπή σε Α.Ε. της 
οµορρύθµου εταιρείας “N.ΒΑΡΒΕΡΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.”. 

 
Το 1981 η Εταιρεία προέβη στην αγορά του οικοπέδου στα Βριλήσσια (νυν Χαλάνδρι) Αττικής, Αναπαύσεως 50, στο οποίο βρίσκεται σήµερα 
η έδρα της. 
 
Το 1982, ολοκληρώθηκε η ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Εταιρείας στα Βριλήσσια όπου στεγάστηκαν η έκθεση µε τα είδη 
της, οι παραγωγικές εγκαταστάσεις, οι κεντρικές αποθήκες καθώς επίσης και τα γραφεία διοίκησης. 
 
Το 1984 (ΦΕΚ 247/14.2.1984) ή έδρα της Εταιρείας µεταφέρθηκε από το ∆ήµο Αθήνας στη Κοινότητα Βριλησσίων στον ιδιόκτητο χώρο επί 
της οδού Αναπαύσεως 50. 
 
Το 1992 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και ξεκίνησε η λειτουργία της έκθεσης της  Moda Bagno σε ιδιόκτητο τριώροφο κτίριο, στο Χαλάνδρι 
Αττικής, στην οδό Κηφισίας  192. 
 
Το 1994 (ΦΕΚ 5207/8.9.1994) η Εταιρεία απορρόφησε µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/93 και µε ισολογισµό µετασχηµατισµού της 
31.12.1993 την επιχείρηση συµφερόντων των βασικών της µετόχων “N. BΑΡΒΕΡΗΣ ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” µε έδρα τον ∆ήµο Βριλησσίων, αριθµό Μ.Α.Ε. 14137/04/Β/86/1094, και δραστηριότητα 
παρεµφερή µε της Εταιρίας. 
 
Το 1995 (ΦΕΚ 1756/20.4.1995) η Εταιρεία απορρόφησε µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/93 και µε ισολογισµό µετασχηµατισµού της 
31.12.1994 την επιχείρηση συµφερόντων των βασικών της µετόχων “N. BΑΡΒΕΡΗΣ – Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ” (µε δ.τ. “LEBEN MAT EΠE”) η οποία δραστηριοποιείτο στον χώρο της κατασκευής επίπλων κουζίνας.  Σηµειώνεται ότι η “LEBEN 
MAT EΠE” είχε απορροφήσει το 1994 (ΦΕΚ 1445/25.04.1994) την εταιρία “HERD ΕΠΕ” µε αντικείµενο δραστηριότητας την εµπορία 
επίπλων. 
 
Στο τέλος του 1996 η Εταιρεία εισήλθε στην αγορά της επίπλωσης οικίας µε την ίδρυση του πρώτου καταστήµατος λιανικής πώλησης 
εισαγόµενων επίπλων και ειδών οικίας, (INTERNI), στο Κολωνάκι Αθηνών, στην οδό Ηρακλείτου 4. Σηµειώνεται ότι, µετά από 20 περίπου 
χρόνια, η Εταιρεία επανενοικίασε και λειτούργησε το συγκεκριµένο κατάστηµα το οποίο είχε σηµατοδοτήσει την αρχή της ιστορίας του 
Moda Bagno. 
 
Εντός του 1997, ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τρία νέα καταστήµατα INTERNI στη Θεσσαλονίκη, τα Βριλήσσια και το Χαλάνδρι Αττικής. 
 



 7

Το 1997 και το 1998 η Moda Bagno επελέγη για τις χρήσεις 1996 και 1997 ως µία από τις 500 γρηγορότερα αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις 
της Ευρώπης – Europe’s 500. Tα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη για την επιλογή των εταιρειών που διακρίθηκαν είναι ο κύκλος εργασιών σε 
συνάρτηση µε τα κέρδη της τελευταίας πενταετίας, τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας κ.λ.π. Η σχετική βράβευση έλαβε χώρο στο 
Μόναχο το 1997 και στο Εδιµβούργο το 1998, όπου η βράβευση έγινε από τον πρωθυπουργό της Αγγλίας Tony Blair. 
 
Το 1998 απονεµήθηκε στη Moda Bagno από την Ιταλική Οµοσπονδία Κεραµικών Πλακιδίων, ASSOPIASTRELLE,  το 1ο βραβείο καλύτερης 
εταιρείας εισαγωγής και προώθησης πλακιδίων στην Ελλάδα. 
 
Το 1998 η Εταιρεία επεκτάθηκε στην Κρήτη µε την ίδρυση δύο καταστηµάτων στο Ηράκλειο, το ένα µε είδη υγιεινής και κουζίνας και το 
άλλο µε είδη οικίας (INTERNI) ενώ παράλληλα άνοιξε κατάστηµα INTERNI στον Άλιµο. 
 
Τον Ιούνιο του 1999 η Εταιρεία επεκτάθηκε και στον χώρο του γραφείου, ανοίγοντας το πρώτο κατάστηµα της µε είδη γραφείου “INTERNI 
OFFICE”, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 188, Αθήνα. 
 
Στις 17 Απριλίου του 2000 άρχισε η διαπραγµάτευση της µετοχής της MODA BAGNO στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών 
Αθηνών. 
 
Την άνοιξη του 2000, λειτούργησε για πρώτη φορά το κατάστηµα µε είδη γραφείου “INTERNI OFFICE” στην οδό Π.ΜΕΛΑ 13, στη 
Θεσσαλονίκη, ενώ παράλληλα η Εταιρεία ξεκίνησε την ενασχόλησή της µε το χώρο της εστίασης (INTERNI RISTORANTE). 
 
Το φθινόπωρο του 2000 ολοκληρώνεται η σχεδιασµένη επέκταση της Εταιρείας στην Κεντρική Ελλάδα µε την έναρξη λειτουργίας του 
καταστήµατος στη ΛΑΡΙΣΑ (πρόκειται ουσιαστικά για συγκρότηµα 5 καταστηµάτων που προσφέρει στην αγορά όλη τη γκάµα των 
εµπορευµάτων του διαθέτει η εταιρεία) 
 
Την ίδια περίοδο εισέρχεται στο χώρο του real estate µε την αγορά οικοπέδων στην Κηφισιά (Εκάλης 22) και στην Νέα Ερυθραία 
(Ιουστινιανού 6) και σκοπό την ανέγερση πρότυπων κατοικιών υψηλών προδιαγραφών (STRUCTURE by Moda Bagno). 
 
Παράλληλα, µε µια πρωτοποριακή για τα ελληνικά επιχειρηµατικά δεδοµένα κίνηση, ιδρύει θυγατρική εταιρία στην Κωνσταντινούπολη, η 
οποία διαµόρφωσε εκθεσιακό χώρο σε µια από τις εµπορικότερες περιοχές της Πόλης, το Etiler, ξεκινώντας τη λειτουργία της το ∆εκέµβριο 
του 2000. 
 
Το Νοέµβριο του 2000, η  MODA BAGNO  ιδρύει στην Κύπρο θυγατρική εταιρεία µε έδρα τη Λευκωσία, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της 
το Νοέµβριο του 2001 . 
Το 2001 η Moda Bagno επελέγη για τρίτη φορά για τη χρήση 2000 ως µία από τις 500 γρηγορότερα αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις της 
Ευρώπης – Europe’s 500. Tα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη για την επιλογή των εταιρειών που διακρίθηκαν είναι ο κύκλος εργασιών σε 
συνάρτηση µε τα κέρδη της τελευταίας πενταετίας, τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας κ.λ.π. Η σχετική βράβευση πραγµατοποιήθηκε το 
φθινόπωρο του 2002 . 
 
Το Μάϊο του 2001 η εταιρεία υπέγραψε συµφωνία µε τον Ιταλικό Οίκο ARMANI για αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα των ειδών ARMANI 
CASA και το Σεπτέµβριο λειτούργησε το κατάστηµα επί της οδού Κηφισίας 188 µε την επωνυµία ARMANI CASA . 
 
Εντός του 2006 ολοκληρώθηκε, όπως προβλεπόταν από το επενδυτικό πρόγραµµα, η ανέγερση  αποθηκευτικού χώρου επί του ιδιόκτητου 
οικοπέδου στην περιοχή Πάτηµα του ∆ήµου ΓΕΡΑΚΑ Αττικής. ∆ιαµορφώθηκε αποθηκευτικός  µε πρότυπες προδιαγραφές, συνολικού 
εµβαδού 6.940 τµ, διευκολύνοντας την αποθήκευση και τη έγκαιρη διακίνηση των ειδών της εταιρείας. 
 
Το Σεπτέµβριο 2001 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής επί ιδιόκτητου οικοπέδου και ξεκίνησε η λειτουργία της έκθεσης INTERNI 
OFFICE σε ιδιόκτητο τριώροφο κτίριο, στην Κηφισιά, στην οδό Κηφισίας  237. 
 
Τον Ιούλιο 2003 η εταιρεία υπέγραψε σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) µε την EFG EUROBANK ERGASIAS LEASING S.A. για ακίνητο 
2.600 τ.µ. περίπου επί της οδού ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 135, ∆ήµος Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης. Εντός του 2004 ολοκληρώθηκε η αποπεράτωση του 
κτιρίου και την 1η Μαρτίου 2004 έγιναν τα εγκαίνια του νέου καταστήµατος MODA BAGNO CONCEPT STORE. Ηδη µεταφέρθηκαν το INRERNI 
OFFICE από την οδό Π.ΜΕΛΑ 13, η έκθεση επίπλων κουζίνας από την οδό ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 71, η έκθεση ειδών υγιεινής και πλακιδίων από την 
οδό ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 69 και η έκθεση που λειτουργούσε επί της οδού Α∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 27. 
 
Εντός του 2007 η εταιρεία υπέγραψε συµφωνία µε τον  οίκο BAXTER srl για αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα  των επίπλων του οίκου. 
 
Εντός του 2008 άρχισε η ανοικοδόµηση τριώροφου οικοδοµής επί οικοπέδου ιδιοκτησίας της εταιρείας στην περιοχή Χαλανδρίου , µε 
προοπτική την δηµιουργία εκθεσιακού χώρου. 
 

 Η διάρκεια της Εταιρείας, σύµφωνα µε το καταστατικό της και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής έχει ορισθεί στα 90 χρόνια. 

Ο σκοπός της Εταιρείας περιγράφεται λεπτοµερώς και αναλυτικά στο άρθρο 3 του καταστατικού της. 
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2.2. ∆οµή του Οµίλου-Επενδύσεις σε συνδεδεµένες 
 
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 παρουσών οικονοµικών καταστάσεων, όλες οι ανωτέρω εταιρείες του Οµίλου ενοποιούνται από την 1 Ιανουαρίου 

2004 µε την µέθοδο του της ολικής ενσωµάτωσης. 

Έγινε αποτίµηση του ανακτήσιµου ποσού µε βάση την παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένονται να 

προκύψουν από την συνεχή χρήση ( αξία χρήσης των υφισταµένων θυγατρικών εταιρειών κατά την 31/12/2008) της µικρότερης 

αναγνωρίσιµης οµάδας περιουσιακών στοιχείων που έχουν σχέση µε τις θυγατρικές εταιρείες εξωτερικού. Ως οµάδα περιουσιακών στοιχείων 

θεωρείται το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων µίας εκάστης εκ των θυγατρικών αυτών εταιρειών. ∆ηλαδή ως µονάδα 

δηµιουργίας ταµειακών ροών (Cash generating unit) θεωρείται το σύνολο της δραστηριότητας της κάθε θυγατρικής. 

Το ανακτήσιµο ποσό για την MODA BAGNO IC VE DIS TICARET INSAAT TURISM VE SANAYI A.S. υπολείπετο της λογιστικής αξίας της 

συµµετοχής της µητρικής κατά 300.000 ευρώ, ενώ για την Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO (CYPRUS) Limited υπολείπετο κατά 280.000 ευρώ, 

ποσά τα οποία έχουν αποµειώσει ισόποσα την αξία συµµετοχών της µητρικής εις βάρος των αποτελεσµάτων της,  κατά την τρέχουσα 

περίοδο κατά 350.000 ευρώ και κατά την προηγούµενη κατά 230.000 ευρώ. 

Η αξία χρήσης της κάθε θυγατρικής χωριστά, που προσδιορίζει το ανακτήσιµο ποσό της κάθε µίας εξ αυτών, υπολογίστηκε βάσει 

προβλέψεων/ εκτιµήσεων που βασίστηκαν σε προϋπολογισµούς πενταετίας µε 10% περίπου µέσο ρυθµό αύξησης εσόδων,  και κατά 

παρέκταση αυξητικό συντελεστή 5% για την θυγατρική στην Κύπρο και 10% για την θυγατρική στην Τουρκία. 

Το προ φόρων επιτόκιο µε το οποίο οι προβλεπόµενες ταµειακές ροές προεξοφλήθηκαν στο παρόν, ανήλθε σε 8% για την θυγατρική στην 

Τουρκία και 6% για την θυγατρική στην Κύπρο. 

Βασικές παραδοχές υιοθετούµενες για τον υπολογισµό της αξίας χρήσης για τον έλεγχο αποµείωσης: Το µικτό περιθώριο κέρδους 

προσδιορίσθηκε µε βάση τα τρέχοντα δεδοµένα και εκτιµήσεις που αφορούν στην τιµολογιακή πολιτική και είναι αντιπροσωπευτικά των 

τρεχουσών συνθηκών. 

Οι κεφαλαιουχικές ανάγκες αναφορικά µε προσθήκες παγίων  δεν προβλέπεται να επηρεάσουν σηµαντικά τις ροές κεφαλαίων. 

Τέλος, αναφορικά µε το χρησιµοποιούµενο επιτόκιο προεξόφλησης των µελλοντικών ροών, λήφθηκε υπόψη και το τρέχον κόστος χρήµατος 

και οι τρέχουσες εκτιµήσεις των αγορών για  τους κινδύνους πλέον όχι µόνο στις δύο αυτές αγορές αλλά και στις περιορισµένες πλέον 

ευκαιρίες αποδόσεων µέσου επιπέδου κινδύνου. 

 

 
 
Συνθήκες και προοπτικές στην αγορά της Κύπρου και  απολογισµός  
 
Η Κυπριακή οικονοµία δεν έµεινε ανεπηρέαστη από το γενικότερο οικονοµικό κλίµα του τελευταίου κυρίως τριµήνου του 2008. Η πτώση του 

ρυθµού αύξησης  δανεισµού και της εισαγωγής κεφαλαίων µέσω εταιρειών και ευρωπαίων πολιτών, είχε ως αποτέλεσµα και την µετρίαση 

της ανάπτυξης των αγορών που έχουν σχέση µε την κατοικία και ειδικά αυτής υψηλών προδιαγραφών. 

Παρά ταύτα για το 2008 επιτεύχθηκε το επίπεδο προσδοκόµενων εσόδων µε αυξηµένη , σχετικά µε την συντηρητικά προσδοκόµενη, 

κερδοφορία. 
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Το µικρό µέγεθος της οικονοµίας, η εξωστρέφεια και η µεγάλη διαστρωµάτωση, δηµιουργεί προσδοκίες για ηπιότερη επιρροή από την 

παγκόσµια ύφεση,  µε συνέπεια την στοχοθέτηση για ανάπτυξη της µονάδας κατά 10% για το 2009 και σε υλοποίηση απαισιόδοξου 

σεναρίου προσέγγιση των µεγεθών της τρέχουσας περιόδου. 

 
 
 
 
 
 
Συνθήκες και προοπτικές στην αγορά της Τουρκίας και  απολογισµός 
 
Αναφορικά µε την Τουρκική οικονοµία οι προβλέψεις  για αύξηση του ΑΕΠ το 2008 στο επίπεδο του  5% επαληθεύτηκαν , όχι όµως και η 

πρόβλεψη για σταθερότητα των µακροοικονοµικών µεγεθών.  

Εντός του 2008  η Τουρκική Λίρα απώλεσε µεσοσταθµικά  περίπου το 10% της αξίας της.  

Εντός του 2008 η  εταιρεία διατήρησε το επίπεδο πωλήσεων του 2007 σε τιµές ευρώ , από πλευράς δε διείσδυσης αναπτύχθηκε αφού δεν 

επηρεάστηκε από την υποτίµηση του νοµίσµατος σε σχέση µε το ευρώ και το usd αυξάνοντας παράλληλα και το µικτό περιθώριο κέρδους. 

Η υποτίµηση της Τουρκικής Λίρας  συνετέλεσε στην επαναφορά των  “unrealized” αρνητικών  συν/κων διαφορών, σε αντίθεση µε ότι είχε 

συµβεί το 2007. 

Για την χρήση 2009 δεν προβλέπονται σηµαντικές διακυµάνσεις στην τρέχουσα ισοτιµία της Τουρκικής Λίρας. Προβλέπεται διατήρηση του 

τρέχοντος επιπέδου περιορισµένης ρευστότητας και του ποσοστού αύξησης του ΑΕΠ να φθάνει οριακά σε θετικό πρόσηµο. 

Τα παραπάνω οδηγούν τις εκτιµήσεις µας για οριακή αύξηση των εσόδων κατά 5% το 2009 σε µονάδες ευρώ , και ελαφρά βελτίωση της 

κερδοφορίας εξαιρουµένων των “unrealized” συν/κων διαφορών, ως   υπήρξε το 2008 αύξηση των λειτουργικών κερδών  η οποία 

επηρεάστηκε τελικά αρνητικά από “unrealized” συν/κες διαφορές κυρίως. 

Το υψηλό ποσοστό συµµετοχής των εξόδων εγκατάστασης – µισθωµάτων στην διαµόρφωση του ύψους των εξόδων λειτουργίας , έχει 

στρέψει τις προσπάθειες της εταιρείας για ανεύρεση εναλλακτικών λύσεων ώστε µακροπρόθεσµα να αυξηθεί η απόδοση χωρίς να αυξηθεί ο 

χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος και το σχετικό κόστος. 

 

 

3.∆ίκτυο πωλήσεων 

 
Η προώθηση των πωλήσεων της Εταιρίας γίνεται κυρίως µέσω του δικτύου των καταστηµάτων διαχείρισης της Moda Bagno, καθώς επίσης 

σε πολύ µικρότερη κλίµακα µέσω των καταστηµάτων των αντιπροσώπων. Τα καταστήµατα λειτουργούν κυρίως ως εκθεσιακοί χώροι , όπου 

ο κάθε ενδιαφερόµενος καταναλωτής µπορεί να ενηµερωθεί για τα προϊόντα και σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο προσωπικό να επιλέξει 

και παραγγείλει αυτά που επιθυµεί. Από τα καταστήµατα οι παραγγελίες διαβιβάζονται στα κεντρικά γραφεία τα οποία κατόπιν αποστέλλουν 

τις παραγγελίες τους στους οίκους του εξωτερικού. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικά τµήµατα που αναλαµβάνουν την παραλαβή και αποστολή 

των εµπορευµάτων στον τελικό προορισµό. Συνήθως, οι πελάτες προκαταβάλουν το 40% της αξίας της παραγγελίας και το υπόλοιπο 60% 

εξοφλείται µε την παράδοση. Ο µέσος χρόνος παράδοσης κυµαίνεται µεταξύ 1-4 µηνών. Η παράδοση των ειδών γίνεται συνήθως µε 

µεταφορικά µέσα της Εταιρίας. 

 
Περιγραφή ∆ικτύου Πωλήσεων 
 
Η Moda Bagno προωθεί τα είδη της µέσω ενός δικτύου 16 καταστηµάτων–εκθέσεων, ιδιόκτητων και ενοικιαζόµενων, καθώς και από 6 

καταστήµατα αντιπροσώπων. 

 

Τα καταστήµατα των αντιπροσώπων, τα οποία βρίσκονται σε πόλεις της Ελλάδος εκτός της περιοχής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, διαθέτουν 

τα είδη της Moda Bagno σε χώρους που φέρουν τα σήµατα της Εταιρείας και είναι σύµφωνοι µε τις προδιαγραφές που θέτει. Η εµπορική 

συνεργασία της Εταιρείας µε τους dealers  στηρίζεται σε συµφωνίες εξουσιοδοτηµένου εµπορικού διανοµέα αποκλειστικής διανοµής και 

προµήθειας. Με τον όρο αποκλειστικής διανοµής ο προµηθευτής (δηλ. η Εταιρεία) υποχρεώνεται να διαθέτει µέσα στα όρια µίας 

συµφωνηµένης γεωγραφικής περιοχής τα προϊόντα του (όλα ή ένα µέρος) για µεταπώληση µόνο σε ένα συγκεκριµένο έµπορο. Με τον όρο 

αποκλειστικής προµήθειας υποχρεώνεται ο αντισυµβαλλόµενος έµπορος να προµηθεύεται τα προϊόντα (ή ένα συγκεκριµένο είδος προϊόντος) 

που πρόκειται να µεταπωλήσει µόνο από µία συγκεκριµένη επιχείρηση (δηλ. Την Εταιρεία). 
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Ως επί το πλείστον και όσον αφορά τα εταιρικά καταστήµατα - εκθέσεις, τα είδη υγιεινής και έπιπλα κουζίνας συνήθως εκθέτονται στον ίδιο 

χώρο υπό την επωνυµία MODA BAGNO ενώ σε διαφορετικά καταστήµατα εκθέτονται τα έπιπλα και είδη σπιτιού υπό την επωνυµία INTERNI 

by Moda Bagno , τα έπιπλα γραφείου υπό την επωνυµία INTERNI OFFICE by Moda Bagno και πρόσφατα τα προϊόντα ARMANI (έπιπλα , είδη 

σπιτιού , είδη διακόσµησης και δώρων) υπό την επωνυµία ARMANI CASA . 

Από τα είκοσι ένα (21) καταστήµατα – εκθέσεις διαχείρισης της εταιρείας και των αντιπροσώπων της, δέκα (10) βρίσκονται στην ευρύτερη 

περιοχή των Αθηνών, τρία (3) στη Θεσσαλονίκη, τέσσερα (4) στην Κρήτη, ένα (1) στη Λαµία,  ένα (1) στη Λάρισα, ένα (1) στην 

Αλεξανδρούπολη,  ένα (1) στη Ρόδο και ένα Ιωάννινα. Συγκεκριµένα, το δίκτυο της Εταιρείας αποτελείται από τα παρακάτω καταστήµατα 

/εκθέσεις και λοιπές εγκαταστάσεις: 

 
 
 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Κατάστηµα Χαλανδρίου (Πάτηµα) : Στην οδό Αναπαύσεως 50,  στο ισόγειο, πρώτο  και δεύτερο όροφο του κτιρίου όπου στεγάζεται και 
η διοίκηση της Εταιρείας, βρίσκεται η κεντρική της έκθεση. Χωρίζεται σε τρεις ξεχωριστούς εκθεσιακούς χώρους όπου στους δύο εκτίθενται 
είδη µπάνιου και έπιπλα κουζίνας και στον τρίτο τα έπιπλα και είδη σπιτιού. 
Αποθήκη Γέρακα Αττικής : Στην οδό Αξιού διαµπερώς µε οδό Ευήνου, στεγάζεται αποθήκη της εταιρείας . 
Κατάστηµα Χαλανδρίου: Στην οδό Λ. Κηφισίας 192, στεγάζεται έκθεση της Εταιρείας µε είδη µπάνιου και κουζίνας. 
Κατάστηµα Χαλανδρίου INTERNI: Στην οδό Λ. Κηφισίας 190, στεγάζεται έκθεση της Εταιρείας µε έπιπλα και είδη σπιτιού. 
Κατάστηµα Χαλανδρίου ARMANI CASA : Στην οδό Λ. Κηφισίας 188, στεγάζεται έκθεση της Εταιρείας µε έπιπλα, είδη σπιτιού και είδη 
δώρων . 
Κατάστηµα Κηφισιάς INTERNI OFFICE : Στην οδό Κηφισίας 237, στεγάζεται έκθεση της Εταιρείας µε είδη γραφείου . 
Κατάστηµα Αθήνας INTERNI: Στην οδό Ηρακλείτου 4 στο Κολωνάκι στεγάζεται έκθεση της Εταιρείας µε έπιπλα και είδη σπιτιού. 
Κατάστηµα Άνω Γλυφάδας: Στην οδό Λεωφόρο Βουλιαγµένης 41, στεγάζεται έκθεση της Εταιρείας µε είδη µπάνιου και κουζίνας. 
Κατάστηµα Πειραιά: Στην οδό Γρ. Λαµπράκη 60, στεγάζεται έκθεση της Εταιρείας µε είδη µπάνιου. 
Kατάστηµα Αλίµου INTERNI: Στην οδό Λ. Ποσειδώνος 59, στεγάζεται έκθεση της Εταιρείας µε έπιπλα και είδη σπιτιού. 
Κατάστηµα Παύλου Μελά INTERNI – Θεσσαλονίκη: Στην οδό Παύλου Μελά 3, στεγάζεται  έκθεση της Εταιρείας µε έπιπλα και είδη 
σπιτιού. Με απόφαση του ∆.Σ. της 2/2/2009 λύθηκε η σχετική επαγγελµατική µίσθωση και παύει την λειτουργία του λόγω συγκέντρωσης 
του πελατολογίου στο κατάστηµα της Εθνικής Αντιστάσεως. 
Αποθήκη 17 Νοεµβρίου - Θεσσαλονίκη : Στην οδό 17 Νοεµβρίου 81, στεγάζεται αποθήκη και γραφεία της εταιρείας. 
Κατάστηµα Εθν. Αντιστάσεως – Θεσσαλονίκη: Στην οδό ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 135, Καλαµαριά Θεσσαλονίκης, στεγάζεται πλέον 
από 1ης Μαρτίου 2004 έκθεση όλων των προσφεροµένων στην αγορά ειδών της εταιρείας . 
Κατάστηµα Ηρακλείου Κρήτης Ι : Στη Λεωφόρο ∆ηµοκρατίας 12, στεγάζεται έκθεση της Εταιρείας µε είδη µπάνιου. 
Κατάστηµα Ηρακλείου Κρήτης ΙΙ INTERNI : Στη Λεωφόρο ∆ηµοκρατίας 79, στεγάζεται έκθεση της Εταιρείας µε έπιπλα και είδη 
σπιτιού. 
Κατάστηµα Λάρισας : Στην οδό Λαγού 23, στεγάζεται έκθεση της Εταιρείας (συγκρότηµα πέντε καταστηµάτων) µε είδη µπάνιου, έπιπλα 
κουζίνας, έπιπλα γραφείου και τέλος έπιπλα και είδη σπιτιού. 
 
 
 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 
Κατάστηµα Ηρακλείου Κρήτης ΙΙΙ : Στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 23, στεγάζεται κατάστηµα αντιπροσώπου της  Εταιρείας στο οποίο 
εκθέτονται έπιπλα κουζίνας. 
Κατάστηµα Χανίων: Στην οδό Σφακίων 27 – 29 ,  στεγάζεται κατάστηµα αντιπροσώπου της  Εταιρείας στο οποίο εκθέτονται έπιπλα και 
είδη σπιτιού  (INTERNI). 
Κατάστηµα Λαµίας: Στην οδό Υψηλάντου 8-10, στεγάζεται κατάστηµα αντιπροσώπου της  Εταιρείας στο οποίο εκθέτονται είδη µπάνιου, 
κουζίνας και σπιτιού (INTERNI). 
Κατάστηµα Αλεξανδρούπολης:  Στην οδό 14ης Μαΐου 90, στεγάζεται κατάστηµα αντιπροσώπου της  Εταιρείας στο οποίο εκθέτονται τα 
έπιπλα και είδη σπιτιού (INTERNI). 
Κατάστηµα Ρόδου: Στην οδό Αµµοχώστου 23,  στεγάζεται κατάστηµα αντιπροσώπου της  Εταιρείας στο οποίο εκθέτονται έπιπλα και είδη 
σπιτιού (INTERNI). 
Κατάστηµα Ιωαννίνων: Στην οδό Ιωαννίνων-Αθηνών 5ο Χιλιόµετρο ,κατάστηµα δικαιοδόχου όπου εκθέτονται είδη µπάνιου , πλακίδια. Η 
σχετική σύµβαση υπεγράφει την 20/11/2008. 
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4. Εξωτερικές συνθήκες –περιβάλλον και κλάδος-εταιρεία   

 

Για το 2008 η ανάπτυξη της Ελλάδας διαµορφώθηκε οριακά στο 3%, ενώ για το 2009 προβλέπεται σχεδόν µηδενική και αντίστοιχη είναι και 

η πρόβλεψη για την κατανάλωση και τις επενδύσεις λόγω κυρίως των δυσµενέστερων πιστωτικών συνθηκών.  

Η αγορά επίπλων και οικιακού εξοπλισµού για το 2008 κατέγραψε  πτώση της τάξης του 4% µε το σχετικό ποσοστό που κατέγραψαν τα 

αντίστοιχα έσοδα της εταιρείας να ανέρχεται σε  23%. Για το 2009 δεν προβλέπεται µε σηµαντικές πιθανότητες αύξηση των εσόδων από το 

συγκεκριµένο τοµέα αφού η οικονοµική συγκυρία δηµιουργεί συνθήκες µετάθεσης των αποφάσεων για αγορές.  

Για την αγορά ακινήτων και τον κατασκευαστικό κλάδο, από τις µεταβολές της οποίας επηρεάζονται άµεσα  και οι λοιποί (εκτός επίπλων) 

κλάδοι που δραστηριοποιείται η εταιρεία, το 2008 υπήρξε, ως αναµένετο, σηµαντική µείωση στον αριθµό των νέων αδειών καθώς και των 

τετραγωνικών και όγκου κατασκευών για κατοικία. Παρά την εξέλιξη αυτή  η εταιρεία πέτυχε µέση αύξηση των εσόδων σε αυτούς τους 

κλάδους που φθάνει το 13%. ∆εν εκτιµάται αύξηση  για το 2009. 

Για το 2008 η προ φόρων απόδοση του επενδεδυµένου κεφαλαίου  για την εταιρεία και το όµιλο ανήλθε αντίστοιχα στο 14,27% και 16%. 

 Ο εταιρικός δείκτης αποδοτικότητας απασχολουµένων κεφαλαίων ανέρχεται για το 2008 στο 7,53%, αυξηµένος έναντι του 2007.  

Οι γενικές προβλέψεις για την πορεία των εταιρικών κερδών στο 2009, µε δεδοµένες τις υποβαθµίσεις των ΑΕΠ και την συνεχιζόµενη 

πιστωτική και καταναλωτική κρίση, δεν προσδιορίζουν  αύξηση των εταιρικών κερδοφοριών για το 2009, σχετική είναι και η εταιρική 

πρόβλεψη µε δεδοµένο ότι επανεξετάζεται από τον Οκτ. του 2008   και η εξέλιξη του επενδυτικού σχεδίου το οποίο προέβλεπε την  

λειτουργία εντός του 2009 δύο νέων εκθεσιακών χώρων. 

Με το παρεµβατικό επιτόκιο της ΕΚΤ να διαµορφώνεται στο 1,5% από το τρίτο τρίµηνο και προβλεπόµενης µείωσης µέχρι τέλους 2009, και 

µε δεδοµένη την συντηρητική διαµόρφωση  του προγράµµατος επενδύσεων, θα  γίνει προσπάθεια ώστε τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα να 

µειωθούν κάτω από  το επίπεδο του 2008, τα δε λειτουργικά και οργανικά έξοδα  να µειωθούν σε ποσοστό άνω του 8% σε σχέση µε το 

2008, ώστε να αντισταθµιστεί, κατά το απαισιόδοξο σενάριο, σχετική µείωση των εσόδων. 

Από την λήξη της χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα προς παράθεση. 

Τέλος, σε µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες, η εταιρεία µε διαφοροποιηµένα έσοδα παρέχει σχετική  ασφάλεια σταθερότητας και 

προοπτικές. 

 

 

 

5. Προσωπικό 

 

Η Εταιρεία απασχολούσε κατά µέσο όρο διακόσια πενήντα επτά (257)  άτοµα προσωπικό, ο δε όµιλος διακόσια ογδόντα εξ (280), εκ των 

οποίων 173 και 196 αντίστοιχα ήταν µισθωτοί, το δε συνολικό κόστος µισθοδοσίας ανήλθε σε 9.022.882 και 8.445.331 ευρώ για το όµιλο 

και την εταιρεία αντίστοιχα. 

Οι εργαζόµενοι σήµερα, γενικώς και όχι ειδικώς για τους απασχολούµενους στον όµιλο, βρίσκονται αντιµέτωποι µε επιπτώσεις πρακτικών 

που υιοθετούνται προκειµένου οι επιχειρήσεις να παραµείνουν ανταγωνιστικές, όπως η αναδιοργάνωση και µείωση του κόστους, η οποία 

κυρίως περιλαµβάνει και διαδικασίες, οι οποίες εκτελούνται µέσω του ανθρώπινου παράγοντα.  

Η Moda Bagno στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των λειτουργιών της, επιδιώκει την ευθυγράµµιση της στρατηγικής της οργάνωσης και των 

διαδικασιών ανθρωπίνου δυναµικού µε την εταιρική στρατηγική και στόχους εκτιµώντας ότι αποτελεί ποιο αποτελεσµατική στρατηγική 
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προσέγγισης στην διαχείριση και µείωση κόστους λειτουργίας η διαµόρφωση αντίστοιχης εταιρικής κουλτούρας µε στόχο την αύξηση της 

προστιθέµενης αξίας που προέρχεται από διαδικασίες και ενέργειες. 

Οι σχέσεις της Εταιρείας µε το προσωπικό είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερα εργασιακά προβλήµατα, καθώς πάγια αρχή και 

πολιτική της εταιρείας είναι η άµεση επίλυση των όποιων αναφυοµένων διαφορών, πάντοτε όµως υπό το πρίσµα της προστασίας των 

συµφερόντων της εταιρείας.  

 

 

 

 

 

6. Οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας και οµίλου 

 

 Τα οικονοµικά χαρακτηριστικά της χρήσεως 2008 της εταιρείας και του Οµίλου είναι τα ακόλουθα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
ΟΜΙΛΟΣ

(σε ευρώ) 2008 2007 2008 2007
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Αναπόσβεστη αξία ασώµατων  ακινητοποιήσεων 59.126 125.016 69.075 138.479 

Αναπόσβεστη αξία ενσώµατων  ακινητοποιήσεων 30.445.420 30.182.515 32.541.926 32.278.423 
Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 2.354.376 2.704.376 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 205.213 202.062 321.097 323.085 
Σύνολο Παγίου ενεργητικού 33.064.135 33.213.969 32.932.098 32.739.987 
Αποθέµατα 17.865.340 17.494.959 19.839.543 19.397.268 
Πελάτες / Γραµµάτια / Επιταγές Εισπρακτέες 9.102.753 7.323.904 5.752.584 5.072.277 
∆ιαθέσιµα 96.822 130.369 173.687 203.292 
Λοιπές απαιτήσεις 1.548.898 1.391.979 1.528.326 1.400.749 
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού 28.613.813 26.341.211 27.294.140 26.073.586 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 61.677.948 59.555.180 60.226.238 58.813.573 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Μετοχικό Κεφάλαιο 7.524.000 7.524.000 7.524.000 7.524.000 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το 'Αρτιο 6.736.948 6.736.948 6.736.948 6.736.948 
Αποθεµατικά καφάλαια και κέρδη εις νέον 16.892.833 13.651.549 14.070.993 10.617.720 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 31.153.781 27.912.497 28.331.941 24.878.668 
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0 0 
Μακροπρόθεσµα  δάνεια Τραπεζών 4.365.110 4.036.370 4.794.865 4.915.527 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.140.249 7.462.440 6.243.370 7.574.591 
Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων 10.505.359 11.498.810 11.038.235 12.490.118 
Προµηθευτές / Γραµµάτια / Επιταγές πληρωτέες 6.278.091 5.224.186 6.034.737 5.058.733 
Τράπεζες 2.630.010 3.318.612 2.822.885 3.855.619 
Φόροι - Τέλη - Ασφαλιστικά Ταµεία 3.015.016 2.445.312 3.063.051 2.487.883 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 8.095.691 9.155.763 8.935.389 10.042.552 
Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 20.018.808 20.143.873 20.856.062 21.444.787 
Σύνολο Υποχρεώσεων 30.524.167 31.642.683 31.894.297 33.934.905 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 61.677.948 59.555.180 60.226.238 58.813.573  
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ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ               
                ΕΤΑΙΡΕΙΑ                 ΟΜΙΛΟΣ

Εταιρική Χρήση (σε ευρώ) 2008 2007 2008 2007
Κύκλος εργασιών 41.700.748 35.591.848 44.012.514 38.102.467 

Μικτό κέρδος (εκµετάλλευσης) 20.379.929 17.515.968 22.130.459 19.232.680 

% στον κύκλο εργασιών 48,9% 49,2% 50,3% 50,5%
Πλέον: Άλλα Έσοδα-Έξοδα Εκµετάλλευσης -1.206.908 291.325 -1.201.968 651.422 
Σύνολο 19.173.021 17.807.293 20.928.491 19.884.103 

Μείον : Έξοδα διοίκησης 2.304.628 2.020.530 2.417.540 2.244.241 
              ΄Εξοδα διάθεσης 10.954.352 10.359.344 12.365.905 11.798.170 
Σύνολα εξόδων ∆ιοίκησης-∆ιάθεσης 13.258.980 12.379.874 14.783.445 14.042.411 

Λειτουργικό αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) 5.914.041 5.427.419 6.145.046 5.841.692 

% στον κύκλο εργασιών 14,2% 15,2% 14,0% 15,3%
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων Χρήσης 5.914.041 5.427.419 6.145.046 5.841.692 

% στον κύκλο εργασιών 14,2% 15,2% 14,0% 15,3%
Πλέον : Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή Έσοδα
Μείον : Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή Έξοδα 646.103 793.379 726.955 895.156 
Κέρδη προ Αποσβέσεων & Φόρων Χρήσης 5.267.938 4.634.040 5.418.091 4.946.535 

% στον κύκλο εργασιών 12,6% 13,0% 12,3% 13,0%
Σύνολο αποσβέσεων 822.733 807.295 884.392 878.241 
Κέρδη προ φόρων Χρήσης 4.445.205 3.826.745 4.533.699 4.068.294 

% στον κύκλο εργασιών 10,7% 10,8% 10,5% 10,7%

Κέρδη προ Κερδών από Πώληση Συµµετοχών και Χρεογράφων 4.445.205 3.826.745 4.533.699 4.068.294 

% στον κύκλο εργασιών 10,7% 10,8% 10,3% 10,7%
Μείον : Φόροι χρήσης 451.521 873.564 449.532 873.052 
Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές ∆.Σ. 3.993.684 2.953.181 4.084.167 3.195.243 

% στον κύκλο εργασιών 9,6% 8,3% 9,3% 8,4%

Μείον : Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Προηγούµενων Χρήσεων 0 288.730 0 288.730 

Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης , Αµοιβές ∆.Σ. & Φόρους

φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 3.993.684 2.664.451 4.084.167 2.906.513 

% στον κύκλο εργασιών 9,6% 7,5% 9,8% 7,6%
Αναµορφωµένα Κέρδη προ φόρων 4.445.205 3.826.745 4.533.699 4.068.294 

% στον κύκλο εργασιών 10,7% 10,8% 10,3% 10,7%
Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές ∆.Σ. 3.993.684 2.664.451 4.084.167 2.906.513 

Αναλογία µειοψηφίας 0 0
Κέρδος (ζηµία) µετά από φόρους που αναλογεί στον όµιλο 4.084.167 2.906.513 
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2008 2007 2008 2007
Gross margin 48,87% 49,21% 50,28% 50,48%
Operating margin 14,18% 15,25% 13,96% 15,33%
Net margin (prior to taxes) 10,66% 10,75% 10,30% 10,68%
Admin. Expenses/sales(4) 5,53% 5,68% 5,49% 5,89%
Sell. & prom. Exp./sales 26,27% 29,11% 28,10% 30,96%
Interest expense/sales 1,55% 2,23% 1,65% 2,35%
Leverage (Dept/equity) 0,98 1,13 1,13 1,36
Gearing (Loans/equity) 0,08 0,12 0,10 0,15
Inventory turnover (days)(1) 305,84 353,27 330,93 375,20
Average collection period (days)(2) 79,67 75,11 47,71 48,59
Creditors' payment pereiod (days)(3) 107,48 105,49 100,66 97,85
Current ratio 1,43 1,31 1,31 1,22
Acid (qyick) ratio 0,54 0,44 0,36 0,31
R.O.E.(prior to taxes) 14,27% 13,71% 16,00% 16,35%

Λοιποί xρηµατοοικονοµικοί δείκτες            ΕΤΑΙΡΕΙΑ              ΟΜΙΛΟΣ
2008 2007 2008 2007

ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (%)

Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων 7,21% 6,43% 7,53% 6,92%
 ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)
Συν. Τραπ. Υποχρεώσεις / 'Ιδια Κεφάλαια 0,22 0,26 0,27 0,35 
Συν. Τραπ. Υποχρεώσεις / Συν. Απασχολούµενα Κεφάλαια 0,11 0,12 0,13 0,15 
 ∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%)

Χρηµατοοικονοµικά 'Εξοδα/Μικτά Αποτελέσµατα 3,17% 4,53% 3,28% 4,65%
Χρηµατοοικονοµικά 'Εξοδα/ Αποτελέσµατα
(προ Φόρων και Χρεωστικών Τόκων) 12,69% 17,17% 13,82% 18,03%  
 
∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ∆ΩΝ              ΕΤΑΙΡΕΙΑ                ΟΜΙΛΟΣ
Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές 2008 2007 2008 2007
∆.Σ. & Φόρους φορολογικού Ελέγχου 3.993.684 2.664.451 4.084.168 2.906.513 

Αποτέλεσµα εις νέον 0 0 

Αποτελέσµατα προς διάθεση 3.993.684 2.664.451 4.084.168 2.906.513 

Μερίσµατα Πληρωτέα (2007) κ' προτεινόµενα (2008) 752.400 752.400 752.400 752.400 

Κέρδη εις νέον και Αποθεµατικά 3.241.284 1.912.051 3.331.768 2.154.113  
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α) Συγκριτική κατάσταση κύκλου εργασιών σε 000 ευρώ: 

 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ 

Χρήση 2002 28.340 30.073 

Χρήση 2003 30.300 33.014 

Χρήση 2004 28.996 31.530 

Χρήση 2005 31.563 33.965 

Χρήση 2006 31.180 33.550 

Χρήση 

Χρήση 

2007 

2008 

35.592 

41.701 

38.103 

44.013 

    

       

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει την εξέλιξη και την σταθερότητα του κύκλου εργασιών της Εταιρείας και του Οµίλου µε την υστέρηση κατά το 

έτος  2004 να αιτιολογείται από την  έλλειψη κατά το έτος αυτό ουσιαστικού εσόδου από την οικοδοµική δραστηριότητα λόγω εξέλιξης των 

έργων.  

Επίσης η ονοµαστική υστέρηση του τζίρου µεταξύ 2006 και 2005 οφείλεται στο έσοδο από την οικοδοµική δραστηριότητα, το οποίο κατά το 

2006 ανήλθε σε 750.000 ευρώ έναντι 2.536.837 ευρώ του 2005, λόγω εξάντλησης των προς διάθεση οικιών και διαµερισµάτων. 

Συµπερασµατικά, από τις βασικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες του οµίλου υπήρξε αύξηση του τζίρου κατά το 2008 σε ποσοστό +15% σε 

σύγκριση µε το προηγούµενο έτος, και από τις επαναλαµβανόµενες αύξηση σε ποσοστό +12% 

 

β) Συγκριτική κατάσταση αποτελεσµάτων % και σχολιασµός: 

                                                                                                  ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                ΟΜΙΛΟΣ 

 2008 2007 2008 2007 

Μικτού κέρδους  48.9 49,2 50,3 50,5 

Καθαρού κέρδους προ φόρων 10,7 10,8 10,3 10,7 

Καθαρού κέρδους  µετά από φόρους 9,6 7,49 9,3 7,63 

 

Η µεταβολή των ποσοστών περιθωρίου µικτού  κέρδους κατά την κλειοµένη χρήση οφείλεται κυρίως στην διαφοροποίηση της σύνθεσης 

πωλήσεων ανά κατηγορία ειδών. 

Η διατήρηση του καθαρού περιθωρίου των προ φόρων κερδών στα επίπεδα του 2007 παρά την αύξηση κατά το 2008 του µικτού 

περιθωρίου κέρδους σε απόλυτα µεγέθη , οφείλεται κυρίως σε εκτιµήσεις κατά το τρέχον έτος  µείωσης στοιχείων ενεργητικού , όπως 

αποθεµάτων , απαιτήσεων, αποµείωσης αξίας επενδύσεων (σε επίπεδο εταιρείας), “urealized” συν/κών διαφορών θυγατρικής εξωτερικού , 

θετικών προβλέψεων έκβασης φορολογικών διαφορών κατά το 2007. 

Οι συναλλαγές , συνθήκες  και εκτιµήσεις που επηρέασαν ουσιαστικά την χρηµατοοικονοµική θέση και επιδόσεις της εταιρείας και του 

οµίλου κατά το 2008 αφορούν α) στην κατά 90% πιστοποίηση και τιµολόγηση (κατά το β’ εξάµηνο 2008) σύµβασης εκτέλεσης τεχνικού 

έργου , προϋπολογισµού 1,68 εκ. ευρώ, µε την εταιρεία « ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΧΑΝ∆ΡΗΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.»,  µε ποσοστό 14% του εκτελεσµένου 

έργου να έχει τιµολογηθεί εντός του 2007, β) εκτιµήσεις περί αποµείωση αξίας χρηµατοοικονοµικών µέσων , στοιχείων ενεργητικού και 

συµµετοχών , συνολικά 1,22 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 0,92 εκ ευρώ επιβάρυναν το  β’ εξάµηνο 2008, γ) την καταγραφή “unrealized” 
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συν/κών διαφορών (αφορούν σε ποσό περίπου 0,3 εκ. ευρώ και αναφέρονται κυρίως σε  υποχρεώσεις προς την µητρική και συνιστούν 

απόλυτα ελεγχόµενο κίνδυνο ρευστότητας και αγοράς) αναφορικά µε την θυγατρική στην Τουρκία λόγω διολίσθησης της ισοτιµίας της 

τουρκικής λίρας (κυρίως το τελευταίο τρίµηνο του έτους µε κορύφωση την 31/12/2008) ως προς το ευρώ κατά 25%, δ) την έκδοση απλού 

οµολογιακού δανείου ύψους 1 εκ. ευρώ µε ευνοϊκούς όρους. 

Σχετικά µε τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, το τελευταίο τρίµηνο του 2008 αποφασίστηκε η αναστολή και επανεξέταση εντός του 2009 του 

επενδυτικού σχεδίου που αφορά σε νέους εκθεσιακούς χώρους , ο δε σχετικός  προϋπολογισµός περιορίστηκε στο 1,5 εκ. ευρώ.  

Η µείωση του χρηµατοοικονοµικού κόστους, παρά την αύξηση κατά το 2008 του παρεµβατικού επιτοκίου της ΕΚΤ µέχρι του 4,25%, 

οφείλεται κυρίως σε α) αναθεωρήσεις όρων συνεργασίας  δανειακών συµβάσεων , συµβάσεων leasing και λοιπών εργασιών, β) υλοποίηση 

αποτελεσµάτων σχεδιασµού αναχρηµατοδότησης µέσω οµολογιακών δανείων χαµηλότερου κόστους . 

Συµπερασµατικά, για το 2008 βελτιώθηκε η αποτελεσµατικότητα των λειτουργιών (σχέση εξόδων προς πωλήσεις), βελτιώθηκε η ταχύτητα 

ανάπτυξης λειτουργικών κερδών προ φόρων, και τα θεµελιώδη µεγέθη παρουσιάζουν σταθερότητα, µε την κερδοφορία να εδράζεται σε 

λειτουργικά κέρδη. 

 

7. Έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο ρευστότητας , ταµειακών ροών, πιστωτικό κίνδυνο και µεταβολής τιµών  

 

Και το τρέχον έτος κατέδειξε την υγιή ανάπτυξη της εταιρείας και επιβεβαίωσε την συστηµατική επιτυχία του στόχου για την ανάπτυξη της 

κερδοφορίας και την αύξηση των θετικών ταµειακών ροών.  

Η διαχείριση των κινδύνων όπως περιγράφονται στην παράγραφο 6 της παρούσας έκθεσης και ειδικά στην παράγραφο των 

(ενσωµατωµένων στην παρούσα έκθεση) οικονοµικών καταστάσεων 3.10.2, µε την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα που 

καταδεικνύεται µέσω της βελτίωσης των δεικτών της παραγράφου 6 , εκφράζουν απολύτως την πεποίθηση όλων των µελών του ∆.Σ. ότι, 

ως κατά την τελευταία τριετία, εφαρµόζονται πολιτικές, προγράµµατα και τεχνικές για την µικρότερη δυνατή έκθεση του οµίλου στους 

προαναφερθέντες κινδύνους. 

 

8. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη  

 

Οι συναλλαγές και συνθήκες που έλαβαν χώρα εντός του 2008 οµαδοποιούνται σε τρείς κατηγορίες  

-κόστος αµοιβών στελεχών και Προέδρου ∆.Σ.  0,79 εκ. ευρώ  

-αγορές στελεχών εµπορικού χαρακτήρα , µε όρους κατά τι ευνοϊκότερους της αγοράς θεωρουµένων παροχών προσωπικού, ύψους 0,12 εκ. 

ευρώ, του χρεωστικού υπολοίπου να ανέρχεται σε 0,2 εκ. ευρώ  

-πωλήσεις εµπορευµάτων κυρίως της µητρικής προς θυγατρικές εξωτερικού ύψους 1,56 εκ ευρώ και τιµολογήσεις θυγατρικών προς µητρική 

0,07 εκ ευρώ.  

Οι καθαρές απαιτήσεις από τις θυγατρικές εξωτερικού διαµορφώνονται σε 3,4 εκ ευρώ , αυξηµένες κατά 1 εκ ευρώ περίπου έναντι του 

προηγούµενου έτους λόγω προγραµµατισµού αποπληρωµών κατά περίπου 0,8 εκ ευρώ  δανειακών υποχρεώσεων στο πλαίσιο εφαρµογής 

σχετικής πολιτικής. 
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9. Μερισµατική Πολιτική  

 
Ο υπολογισµός των κερδών ανά µετοχή και το αποδιδόµενο κέρδος αποτυπώνεται ως παρακάτω :  

                                                                                       31/12/2007           31/12/2008 

Κέρδος αποδιδόµενο στους µετόχους της εταιρείας                  2.664.451                  3.993.684 

Αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία                                          18.810.000                18.810.000 

Κέρδος ανά µετοχή                                                                  0,1417                     0,2123 

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή                                              0,04                         0,04 

             υπό την έγκριση της Γ.Σ. 

 

Η µερισµατική πολιτική διαπνέεται από το γενικότερο οικονοµικό πλαίσιο αλλά και την προοπτική για απόδοση των αποθεµατικών 

κεφαλαίων. 

Το προτεινόµενο µέρισµα επειδή υπολείπεται του 35% των καθαρών κερδών τελεί υπό την έγκριση, κατά την Γενική Συνέλευση, του 70% 

τουλάχιστον του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις των ∆ΠΧΠ τα µερίσµατα αυτά περιλαµβάνονται στην καθαρά θέση µέχρι τη στιγµή που θα εγκριθεί η διανοµή των 

κερδών της χρήσης 2008 από την συνέλευση των µετόχων 

 

  

 

10.  Επεξηγηµατική έκθεση άρθρου 4 παρ.7 Ν.3556/2007 προς υποβολή στην Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς 

 
Ο Πρόεδρος αφού λαµβάνει τον λόγο αναγιγνώσκει την έκθεση, προς έγκριση από το ∆.Σ., και έχει ως παρακάτω: 

 

Α) το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήµερα στο ποσόν των 7.524.000 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο και διαιρείται σε 

18.810.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,40 ευρώ εκάστης. Όλες οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες και 

διαπραγµατεύονται στο χρηµατιστήριο Αθηνών. 

Β) δεν υπάρχουν περιορισµοί στην µεταβίβαση των µετοχών της εταιρείας. 

Γ) οι σηµαντικές συµµετοχές της Εταιρείας, κατά την έννοια των διατάξεων του Π∆ 51/1992 είναι οι ακόλουθες : 

 
 

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% 

  
Τα παραπάνω ποσοστά συµµετοχής αντιπροσωπεύουν και αντίστοιχα δικαιώµατα ψήφου. 
 
 
Περαιτέρω και αναφορικά µε τις σηµαντικές συµµετοχές στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και µε βάση τα στοιχεία που έχουν περιέλθει 

εις γνώση της Εταιρείας αυτές έχουν ως ακολούθως την 31.12.08 

1. Νικόλαος Βαρβέρης              51,41%  

2.Αγγέλα Βαρβέρη                   32,54% 

 

∆) δεν υφίστανται µετοχές οι οποίες να παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου  

Ε) δεν υφίστανται γνωστοί στην Εταιρεία περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου σε κατόχους µετοχών της Εταιρείας  
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Στ)δεν έχουν περιέλθει στην Εταιρεία συµφωνίες µεταξύ µετόχων οι οποίες συνεπάγονται περιορισµούς στην µεταβίβαση µετοχών ή στην 

άσκηση δικαιωµάτων ψήφου 

Ζ) αναφορικά µε τον διορισµό και την αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και τα σχετικά µε την τροποποίηση 

του καταστατικού της Εταιρείας δεν υφίστανται κανόνες οι οποίοι να διαφοροποιούνται απο τα προβλεπόµενα στον κ.ν. 2190/1920 όπως 

ισχύει σήµερα  

Η) δεν υφίσταται ειδική αρµοδιότητα του διοικητικού συµβουλίου της Εταιρείας τόσο για την έκδοση µετοχών όσο και για την αγορά ιδίων 

µετοχών 

Θ) δεν υφίσταται  συµφωνία µεταξύ της Εταιρείας και µελών του ∆Σ αυτής ή του προσωπικού, η οποία να προβλέπει, αποζηµίωση σε 

περίπτωση παραίτησης, ή απόλυσης ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας οιασδήποτε δηµόσιας πρότασης. 

Ι) δεν υφίσταται οιαδήποτε σηµαντική συµφωνία συναφθείσα απο τη  Εταιρεία, η οποία να τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε 

περίπτωση αλλαγής αναφερόµενης στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 

 

11. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Με απόφαση του ∆.Σ. της 2/2/2009 λύθηκε η  µίσθωση καταστήµατος  στην οδό Παύλου Μελά 3, Θεσ/νικη, όπου  στεγάζετο  έκθεση της 

εταιρείας µε έπιπλα και είδη σπιτιού και παύει την λειτουργία του λόγω συγκέντρωσης του πελατολογίου στο κατάστηµα της οδού Εθνικής 

Αντιστάσεως 135 Θεσ/νικη, καθώς επίσης για λόγους βελτίωσης της απόδοσης πωλήσεων και εξυπηρέτησης  πελατολογίου σε αυτήν την 

γεωγραφική περιοχή.  

Εντός του Φεβρουαρίου 2009 η εταιρεία αιτήθηκε την άρση της εγγεγραµµένης υποθήκης υπέρ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ∆ ύψους σε 

κυπριακές λίρες 760.000 , επί ακινήτου ιδιοκτησίας της θυγατρικής της στη Κύπρο, αίτηση η οποία έγινε αποδεκτή και αναµένεται το τυπικό 

της άρσης . Παράλληλα η µητρική (16/2/2009) παρείχε µη εµπράγµατη εγγύηση στην Alpha Bank A.E. υπέρ της θυγατρικής , µέχρι του 

ποσού των 750.000 ευρώ (βλέπε σχετική παρ. 3.10 κ’ 24 των σηµειώσεων επί των οικονοµικών καταστάσεων). 

 

12. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 
Και για την τρέχουσα εταιρική χρήση θα συνεχιστεί η βελτίωση της ποιότητας των εµπορευοµένων από την εταιρεία προϊόντων και 

παρεχοµένων υπηρεσιών. 

Παράλληλα ο όµιλος στοχεύει, και προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και το 2008, στην διατήρηση κατ’ αρχήν και στην σχετική βελτίωση 

των αποδόσεων. 

Εντός του 2009  θα συνεχιστεί η ουσιαστική συνεργασία µε καταξιωµένες εταιρείας-οίκους εξωτερικού στοχεύοντας στην διατήρηση του 

πελατολογίου  και την προσέλκυση νέων πελατών δίδοντας έµφαση στους τοµείς τουρισµού και κατασκευαστικό.   

Με βάση τα παραπάνω και σε σχέση µε την εκτιµώµενη βελτίωση του δείκτη εµπιστοσύνης των καταναλωτών, η διοίκηση εκτιµά ότι  θα 

επιτευχθούν οι παραπάνω αναφερόµενοι στόχοι παρά το δυσµενές τρέχον και προβλεπόµενο περιβάλλον. 
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∆. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 
 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

                    Ο ΟΜΙΛΟΣ                Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

       ΣΗΜ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           
   Iδιοχρησιµοποιούµενα     ενσώµατα    
   πάγια  στοιχεία     7 32.541.926 32.278.423 30.445.420 30.182.515 
   Επενδύσεις σε ακίνητα      0 0 0 0 
   Άϋλα  περιουσιακά στοιχεία    7 69.075 138.479 59.126 125.016 
   Επένδυση σε συνδεµένη     2 0 0 2.354.376 2.704.376 

Επενδύσεις και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις                    8 321.097 323.085 205.213 202.062 

                    Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων 32.932.098 32.739.987 33.064.135 33.213.969 
   Αποθέµατα εµπορευµάτων, προϊόντων κλπ.  9 19.839.543 19.397.268 17.865.340 17.494.959 
   Απαιτήσεις κατά πελατών     3.10 5.752.584 5.072.277 9.102.753 7.323.904 
   Άλλες απαιτήσεις      3.10,10 1.528.326 1.400.749 1.548.898 1.391.979 
   ∆ιαθέσιµα        173.687 203.292 96.822 130.369 
                    Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 27.294.140 26.073.586 28.613.813 26.341.211 
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ      60.226.238 58.813.573 61.677.948 59.555.180 
            
   ΠΑΘΗΤΙΚΟ           
   Εκδοµένο κεφάλαιο       15  7.524.000 7.524.000 7.524.000 7.524.000 
   Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο       6.736.948 6.736.948 6.736.948 6.736.948 
   Αποθεµατικά       692.114 547.546 692.114 547.546 
   Συσσωρευµένα κέρδη        13.378.879 10.070.174 16.200.719 13.104.003 
      ‘Ίδια κεφάλαια µετόχων εταιρείας      28.331.941 24.878.668 31.153.781 27.912.497 

                     Σύνολο ιδίων κεφαλαίων      28.331.941 24.878.668 31.153.781 27.912.497 
   Μακροπρόθεσµα δάνεια     13 4.794.865 4.915.527 4.365.110 4.036.370 
   Αναβαλλόµενη φορολογία     18 2.590.351 3.778.302 2.564.787 3.732.950 
   Υποχρεώσεις παροχών αποχώρησης προσωπικού 13 855.364 735.792 793.500 673.119 
   Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις  14 α 2.496.302 2.876.847 2.496.302 2.876.847 
   Άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    14 α 301.353 183.650 285.660 179.524 

                      Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 11.038.235 12.490.118 10.505.359 11.498.810 
   Προκαταβολές εισπραχθείσες     3.10 8.814.316 9.558.021 7.835.057 8.550.913 
   Οφειλές προς προµηθευτές      3.10 6.034.737 5.058.733 6.278.091 5.224.186 
   Οφειλές από φόρους – τέλη                                3.10 2.525.704 1.844.268 2.494.859 1.820.637 
   Ασφαλιστικοί οργανισµοί      537.347 643.615 520.157 624.675 
   Άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις         14 β 121.073 484.531 260.634 604.850 
   Βραχυπρόθεσµα δάνεια     12 2.822.885 3.855.619 2.630.010 3.318.612 
                        Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων 20.856.062 21.444.787 20.018.808 20.143.873 
  ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ      60.226.238 58.813.573 61.677.948 59.555.180 
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 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 

   Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(ποσά εκφρασµένα σε 
Ευρώ) 

                
1/1-31/12/08 

               
1/1-31/12/07 

               
1/1-31/12/08 

                    
1/1-31/12/07 

      

Κύκλος εργασιών (4) 
             

44.012.514 
           

38.102.467 
            

41.700.748 
                

35.591.848 

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 
 

22.130.459 
            

19.232.680 
            

20.379.929 
 

17.515.968 

Άλλα έσοδα/(έξοδα) (4 α) 
 

-1.201.968 
 

651.422 
 

-1.206.908 
 

291.326 

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσµάτων 

 
 
 
             

5.260.655 
 

 
 
            

 
4.963.450 

 
 
            

 
5.091.309 

                
 
 
 

4.620.125 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 
 

4.533.700 
            

4.068.295 
 

4.445.205 
              

3.826.745 
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από 

φόρους 
 

4.084.168 
 

2.906.514 
 

3.993.684 
 

2.664.451 
Κατανέµονται σε:     
Μετόχους Εταιρείας 4.084.168 2.903.055 3.993.684 2.664.451 

Μετόχους Μειοψηφίας              
0 

            
3.459 

            
- 

                
- 

Κέρδη µετά από φόρους ανά 
µετοχή - βασικά (σε €) (17) 

 
 

0,2172 

 
 

0,1546 

 
 

0,2123 

 
 

0,1417 
Προτεινόµενο µέρισµα ανά 

µετοχή (σε €) (17) 
             
0 

            
0  

            
0,04          

                
0,04 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών 

αποσβέσεων 

 
 
 

6.145.047 

 
 
 

5.841.691 

 
 
 

5.914.041 

 
 
 

5.427.420 
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    ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

     Ο ΟΜΙΛΟΣ                Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες      
Κέρδη προ φόρων 4.533.700 4.068.295 4.445.205 3.826.745
Πλέον / µείον προσαρµογές για :     
Αποσβέσεις 884.392 878.241 822.732 807.295 

Προβλέψεις 498.865 160.786 834.742 332.780 

 Μη ταµειακά στοιχεία και Συν/κές διαφορές                       
 

365.665  -469.544 374.602 -475.714 
     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 723.285 895.156 646.103 793.379 
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών     
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές      
δραστηριότητες :     
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -1.241.557 -1.729.967 -920.381 -1.455.432 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -1.164.727 -456.298 -2.255.769 -511.145 
Αύξηση / (µείωση) υποχεώσεων ( πλην τραπεζών ) 969.179 2.043.389 808.268 1.925.059 
Μείον :     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -723.285 -895.156 -646.103 -793.379 
Καταβεβληµένοι φόροι -1.436.282 -867.548 -1.436.273 -867.548 
Σύνολο εισροών / εκροών από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) 3.409.235 3.627.354 2.673.126 3.582.040

    
Επενδυτικές δραστηριότητες      
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων -3.151 0 -3.151 0 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων -1.060.791 -443.094 -1.019.750 -437.495 
Εισπράξεις από πωλήσεις/ ρευστοποιήσεις  περιουσιακών 
στοιχείων 0 0 0 0 
Σύνολο εισροών / εκροών από 
επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.063.942 -443.094 -1.022.901 -437.495

    
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια 0 0 0 0 
Εξοφλήσεις δανείων -1.050.988 -2.662.160 -359.862 -2.614.216 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
(χρεολύσια) -380.545 -427.248 -380.545 -427.248 
Μερίσµατα πληρωθέντα -943.365 -80.301 -943.365 -80.301 
Σύνολο εισροών / εκροών από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -2.374.898 -3.169.709 -1.683.772 -3.121.765

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα 
Χρήσης (α)+(β)+(γ) -29.605 14.551 -33.547 22.780
Ταµειακά διαθέσιµα κ΄ισοδύναµα έναρξης 
χρήσης 203.292 188.741 130.369 107.589
Ταµειακά διαθέσιµα κ΄ισοδύναµα λήξης 
χρήσης 173.687 203.292 96.822 130.369
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

Κεφάλαιο Υπεραξία Αποθ/κά ΣΥΝΟΛΟ Αποτελ/τα ΣΥΝΟΛΟ

Μετοχικό υπέρ το Τακτικό προς/γής Ειδικά φορολ. ΑΠΟΘΕΜΑ - εις νέο κατά Ι∆ΙΩΝ

Κεφάλαιο άρτιο αποθ/κό παγίων αποθ/ικά νόµων ΤΙΚΩΝ τα  ∆.Π.Χ.Π. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

  Υπόλοιπα την 01/01/2007
  κατά  ∆ΠΧΠ 4.577.100 9.683.848 300.115 0 0 171.703 471.818 10.506.064 25.238.830
   Καθαρό  κέρδος χρήσης 2.588.722 2.588.722
   Μερίσµατα εγκριθέντα από ΓΣ 0 0
   Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0
   Αναβαλλόµενοι  φόροι 0 0
Μεταβολές αποθεµατικών 2.946.900 -2.946.900 75.728 75.728 0 75.728
   Αντιστροφή ζηµίας από υποτίµηση συµ/χων 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 0 0 171.703 547.546 13.104.003 27.912.497

  Υπόλοιπα την 01/01/2008 κατά ∆ΠΧΠ 7.524.000 6.736.948 375.843 0 0 171.703 547.546 13.104.003 27.912.497
   Καθαρό  κέρδος χρήσης 3.993.684 3.993.684
   Μερίσµατα εγκριθέντα από ΓΣ -752.400 -752.400
   Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0

   Αναβαλλόµενοι  φόροι 0 0
   ∆ιαφορές αναπροσ/γής κατά τα ∆.Π.Χ.Π 0 0
   Μεταβολές αποθεµατικών 144.568 144.568 -144.568 0
   ∆ιαφορά φόρου απ' ευθείας σε καθαρή θέση 0 0
  Υπόλοιπα την 31/12/2008 7.524.000 6.736.948 520.411 0 0 171.703 692.114 16.200.719 31.153.781

Κεφάλαιο Υπεραξία Αποθ/κά ΣΥΝΟΛΟ Αποτελ/τα ΣΥΝΟΛΟ
Μετοχικό υπέρ το Τακτικό προς/γής Ειδικά φορολ. ΑΠΟΘΕΜΑ - εις νέο κατά Ι∆ΙΩΝ
Κεφάλαιο άρτιο αποθ/κό παγίων αποθ/ικά νόµων ΤΙΚΩΝ τα  ∆.Π.Χ.Π. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

  Υπόλοιπα την 01/01/2007
  κατά  ∆ΠΧΠ 4.577.100 9.683.848 300.115 0 0 171.703 471.818 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 από ∆ιανοµή 0 0 0
  ∆ιαφορές αναπροσαρµογής κατά ∆ΠΧΠ 0 0 0
   Συναλλαγµατικές διαφορές 0 -12.272 -12.272
Μεταβολές αποθεµατικών 2.946.900 -2.946.900 75.728 75.728 0 75.728
   Αυξήσεις ( µειώσεις )  µετοχικού   -  κεφαλαίου 0 0 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 0 0 171.703 547.546 10.070.174 24.878.668
   Μεταφορά στην µειοψηφία 0

  Υπόλοιπα την 01/01/2008
  κατά  ∆ΠΧΠ 7.524.000 6.736.948 375.843 0 0 171.703 547.546 10.070.174 24.878.668
   Καθαρό  κέρδος χρήσης 0 4.084.168 4.084.168
   Μερίσµατα εγκριθέντα από ΓΣ 0 -752.400 -752.400
   Μεταβολές αποθεµατικών από ∆ιανοµή 0 0 0
  ∆ιαφορές αναπροσαρµογής κατά ∆ΠΧΠ 0 0
   Συναλλαγµατικές διαφορές 0 121.505 121.505
   Μεταβολές αποθεµατικών 144.568 144.568 -144.568 0
   Αυξήσεις ( µειώσεις )  µετοχικού   -  κεφαλαίου 0 0 0
   ∆ιαφορά φόρου απ' ευθείας σε καθαρή θέση 0 0 0
  Υπόλοιπα την 31/12/2008 7.524.000 6.736.948 520.411 0 0 171.703 692.114 13.378.879 28.331.941

 
  ∆εν έχουν καταλογισθεί, αναφορικά µε την θυγατρική στην ΤΟΥΡΚΙΑ, δικαιώµατα µειοψηφίας λόγω αρνητικής  καθαρής της θέσης. 
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   Αθροιστικές διαφορές σε επίπεδο ευρώ αφορούν σε στρογγυλοποιήσεις. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Οι  ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις συµπεριλαµβάνουν τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ 

MODA BAGNO AE και όλων των εξαρτηµένων εταιρειών, που µαζί αναφέρονται ως «Όµιλος», και εγκρίθηκαν για έκδοση µε απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 20 Μαρτίου 2009. Οι οικονοµικές καταστάσεις εκφράζονται σε ευρώ. 

 

 1. Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 

Η Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO AE (η «Εταιρεία») έχει την έδρα της στο Χαλάνδρι. Οι ετήσιες  ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας της  περιόδου που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2008 περιλαµβάνουν την Εταιρεία και τις Θυγατρικές της (ο «Όµιλος»). 

    Θυγατρικές εταιρείες είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από την  

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO ΑΕ, µε την κατοχή της πλειοψηφίας των µετοχών της εταιρείας στην οποία έγινε η επένδυση, ή µέσω του 

ελέγχου που ασκεί σε αυτές η εταιρεία. Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος µέχρι την ηµεροµηνία που παύει να υφίσταται ο έλεγχος. 

 

Τα διεταιρικά υπόλοιπα και οι διεταιρικές συναλλαγές καθώς και τα κέρδη του Οµίλου, που έχουν προκύψει από διεταιρικές συναλλαγές και 

δεν έχουν πραγµατοποιηθεί ακόµη (σε επίπεδο οµίλου), απαλείφονται κατά την σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

 Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά την µετατροπή των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων των αλλοδαπών 

δραστηριοτήτων καταχωρούνται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, ως «∆ιαφορές προσαρµογής συναλλαγµατικών ισοτιµιών» 

Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν προς δηµοσιοποίηση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 20 Μαρτίου  2009.   

Οι  ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους και είναι εκπεφρασµένες σε ευρώ. 

 

2. ∆οµή του Οµίλου-επενδύσεις σε συνδεδεµένες  
 

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 παρουσών οικονοµικών καταστάσεων, όλες οι ανωτέρω εταιρείες του Οµίλου ενοποιούνται από την 1 Ιανουαρίου 

2004 µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. 

Έγινε αποτίµηση του ανακτήσιµου ποσού µε βάση την παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένονται να 

προκύψουν από την συνεχή χρήση ( αξία χρήσης των υφισταµένων θυγατρικών εταιρειών κατά την 31/12/2008) της µικρότερης 

αναγνωρίσιµης οµάδας περιουσιακών στοιχείων που έχουν σχέση µε τις θυγατρικές εταιρείες εξωτερικού. Ως οµάδα περιουσιακών στοιχείων 

θεωρείται το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων µίας εκάστης εκ των θυγατρικών αυτών εταιρειών. ∆ηλαδή ως µονάδα 

δηµιουργίας ταµειακών ροών (Cash generating unit) θεωρείται το σύνολο της δραστηριότητας της κάθε θυγατρικής. 
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Το ανακτήσιµο ποσό για την MODA BAGNO IC VE DIS TICARET INSAAT TURISM VE SANAYI A.S. υπολείπετο της λογιστικής αξίας της 

συµµετοχής της µητρικής κατά 300.000 ευρώ, ενώ για την Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO (CYPRUS) Limited υπολείπετο κατά 280.000 ευρώ, 

ποσά τα οποία έχουν αποµειώσει ισόποσα την αξία συµµετοχών της µητρικής εις βάρος των αποτελεσµάτων της,  κατά την τρέχουσα 

περίοδο κατά 350.000 ευρώ και κατά την προηγούµενη κατά 230.000 ευρώ. 

Η αξία χρήσης της κάθε θυγατρικής χωριστά, που προσδιορίζει το ανακτήσιµο ποσό της κάθε µίας εξ αυτών, υπολογίστηκε βάσει 

προβλέψεων/ εκτιµήσεων που βασίστηκαν σε προϋπολογισµούς πενταετίας µε 10% περίπου µέσο ρυθµό αύξησης εσόδων,  και κατά 

παρέκταση αυξητικό συντελεστή 5% για την θυγατρική στην Κύπρο και 10% για την θυγατρική στην Τουρκία. 

Το προ φόρων επιτόκιο µε το οποίο οι προβλεπόµενες ταµειακές ροές προεξοφλήθηκαν στο παρόν, ανήλθε σε 8% για την θυγατρική στην 

Τουρκία και 6% για την θυγατρική στην Κύπρο. 

Βασικές παραδοχές υιοθετούµενες για τον υπολογισµό της αξίας χρήσης για τον έλεγχο αποµείωσης: Το µικτό περιθώριο κέρδους 

προσδιορίσθηκε µε βάση τα τρέχοντα δεδοµένα και εκτιµήσεις που αφορούν στην τιµολογιακή πολιτική και είναι αντιπροσωπευτικά των 

τρεχουσών συνθηκών. 

Οι κεφαλαιουχικές ανάγκες αναφορικά µε προσθήκες παγίων  δεν προβλέπεται να επηρεάσουν σηµαντικά τις ροές κεφαλαίων. 

Τέλος, αναφορικά µε το χρησιµοποιούµενο επιτόκιο προεξόφλησης των µελλοντικών ροών, λήφθηκε υπόψη και το τρέχον κόστος χρήµατος 

και οι τρέχουσες εκτιµήσεις των αγορών για  τους κινδύνους πλέον όχι µόνο στις δύο αυτές αγορές αλλά και στις περιορισµένες πλέον 

ευκαιρίες αποδόσεων µέσου επιπέδου κινδύνου. 

Παράθεση περιληπτικών χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών που αφορούν στις θυγατρικές :  

ΚΥΠΡΟΣ 31/12/2008

   Πάγια περιουσιακά στοιχεία 1.758.260 
   Ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 219 
   Επενδύσεις και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 112.339 
         Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων 1.870.818 
   Αποθέµατα εµπορευµάτων, προϊόντων κλπ. 708.552 
   Απαιτήσεις κατά πελατών 166.348 
   Άλλες απαιτήσεις 120.459 
   ∆ιαθέσιµα 24.419 
         Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.019.778 
   Εκδοµένο κεφάλαιο 1.046.208 
   Συσσωρευµένα κέρδη / ζηµίες -1.082.979 
                 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων -36.772 
   Μακροπρόθεσµα δάνεια 300.215 
   Άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 15.693 
         Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 315.908 
   Προκαταβολές εισπραχθείσες 240.437 
   Οφειλές προς προµηθευτές 2.144.447 
   Οφειλές από φόρους - τέλη 7.270 
   Ασφαλιστικοί οργανισµοί 4.919 
   Άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις 21.511 
   Βραχυπρόθεσµα δάνεια 192.875 
         Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων 2.611.459 
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ΤΟΥΡΚΙΑ 31/12/2008

   Πάγια περιουσιακά στοιχεία 338.246 
   Ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 9.730 
   Επενδύσεις και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 3.546 
         Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων 351.521 
   Αποθέµατα εµπορευµάτων, προϊόντων κλπ. 1.378.475 
   Απαιτήσεις κατά πελατών 230.584 
   Άλλες απαιτήσεις 209.801 
   ∆ιαθέσιµα 52.449 
         Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.871.310 
   Εκδοµένο κεφάλαιο 1.976.802 
   Συσσωρευµένα κέρδη / ζηµίες -2.214.706 
                 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων -237.903 
   Μακροπρόθεσµα δάνεια 129.540 
   Αναβαλλόµενη φορολογία 25.565 
   Υποχρεώσεις παροχών αποχώρησης προσωπικού 61.864 
         Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 216.968 
   Προκαταβολές εισπραχθείσες 738.822 
   Οφειλές προς προµηθευτές 1.202.194 
   Οφειλές από φόρους - τέλη 16.267 
   Ασφαλιστικοί οργανισµοί 7.352 
   Άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις 279.131 
         Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων 2.243.766   
 
3.   Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές 

3.1 Πάγια 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 
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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. Η εκτιµώµενη διάρκεια ωφέλιµης ζωής των στοιχείων έχει ως ακολούθως: 

  

Λογισµικά προγράµµατα  4,2  έτη 

 

3.2 Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα απεικονίζονται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως ή παραγωγής τους και της ρευστοποιήσιµής τους αξίας. 

Ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης, µειωµένη κατά το κόστος διάθεσης των αποθεµάτων. Το κόστος των αποθεµάτων 

προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του σταθµικού µέσου όρου και περιλαµβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεµάτων, τις δαπάνες παραγωγής 

τους (εφόσον πρόκειται για ιδιοπαραγώµενα προϊόντα) και τις δαπάνες µεταφοράς τους στην τοποθεσία που βρίσκονται.   

Κατά την διάρκεια της κατασκευής ενός έργου – κατασκευή οικοδοµής / κατοικιών - και κατά το στάδιο που δεν υπάρχει σύµβαση πώλησης, 

η πρόοδος του έργου θεωρείται ηµιτελής εργασία και παρουσιάζεται στα αποθέµατα στην εκτιµώµενη χαµηλότερη αξία: µεταξύ του κόστους 

και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας του. 

 

3.3 Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
 

Οι απαιτήσεις απεικονίζονται µειωµένες κατά την ζηµιά που προκύπτει από τις πιθανολογούµενες επισφάλειες. 

 

3.4 ∆ιαθέσιµα 
 

Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν και τα ισοδύναµα των ταµειακών διαθεσίµων, όπως είναι οι καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσµίας 

βραχείας διάρκειας.  

 

3.5 Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα 
 

Οι συναλλαγές που είναι εκπεφρασµένες σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε ευρώ µε την συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την 

ηµεροµηνία της συναλλαγής. Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις, που είναι 

εκπεφρασµένες σε ξένα νοµίσµατα, µετατρέπονται σε ευρώ µε την συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία αυτή. Οι 

συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την µετατροπή καταχωρούνται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 

 

3.6 Απόκτηση ιδίων µετοχών 
 

Κατά την απόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών δαπανών, απεικονίζεται µειωτικά των 

ιδίων κεφαλαίων (δεν συντρέχουν λόγοι εφαρµογής του προτύπου). 

 

3.7 Μερίσµατα 
 

Τα πληρωτέα µερίσµατα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισής τους από την γενική συνέλευση των µετόχων. 

3.8 ∆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 
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κάθε εργαζόµενου, 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 5,2%. 

Για τον προσδιορισµό της παρούσας αξίας των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η εταιρεία και ό όµιλος χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος 

προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος. Γιο την θνησιµότητα κατά την περίοδο της υπηρεσίας χρησιµοποιήθηκε ο Ελληνικός πίνακας Ε.Α.Ε. 

1990 , και το ποσοστό µελλοντικών µισθολογικών αυξήσεων τοποθετήθηκε στο 4%. 

 

 

3.9 Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις δηµιουργούνται όταν ο Όµιλος έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, ως αποτέλεσµα παρελθόντος γεγονότος και 

πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονοµικού οφέλους για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

 

 

3.10 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις  

 
 Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στον ισολογισµό  από τη στιγµή που η 

εταιρεία καθίσταται ένα µέρος εκ των συµβαλλοµένων του χρηµατοοικονοµικού µέσου µέσω αναγνώρισης της απαίτησης ή υποχρέωσης µε 

τη χρήση της λογιστικής της ηµεροµηνίας συναλλαγής. 

 
Τα βασικά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία του Οµίλου είναι τα µετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις και ορισµένες 

άλλες µορφές χρηµατοδότησης. ∆εδοµένης της  βραχυπρόθεσµης κυρίως φύσεως των εργαλείων αυτών, η διοίκηση του Οµίλου πιστεύει 

ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται µε την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία του Οµίλου , εκτός των 

περιπτώσεων όπου υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις περί αποµείωσης της αξίας των. Επιπρόσθετα, η ∆ιοίκηση του Οµίλου πιστεύει ότι τα 

επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση µε τα συναφθέντα δάνεια ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και συνεπώς, δεν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρµογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. Ο Όµιλος Ν. 

ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO ΑΕ  δεν χρησιµοποίησε µέχρι τώρα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα.   

Απαιτήσεις  

Α) από εµπορικές δραστηριότητες 

Οι απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες αρχικά επιµετρώνται στην εύλογη αξία (και η οποία λόγω µη ύπαρξης ενεργού αγοράς είναι η 

τιµή συναλλαγής). 

Αν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ή παράγοντες που οδηγούν στην διαµόρφωση θέσης ότι υπάρχει ζηµία αποµείωσης  το ποσό της ζηµιάς 

επιµετράται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της  αξίας ρευστοποίησης που προσδιορίζεται βάσει 

των παραγόντων και παραδοχών που είναι συνεπείς προς την διαθέσιµη πληροφόρηση , και  το ποσό της ζηµιάς αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσµατα.  

Ο έλεγχος για αποµείωση ενεργείται σε εξατοµικευµένη βάση για κάθε αντισυµβαλλόµενο µε την εταιρεία και τις θυγατρικές. 

 

Απαιτήσεις κατά πελατών  Αρχική αναγνώριση 
Ζηµία αποµείωσης απ' ευθείας, µε 
αναγνώριση στα αποτελέσµατα 

      
Απαιτήσεις κατά πελατών επί πιστώσει       3.917.041                  878.118    
Εµπορικές απαιτήσεις κατά θυγατρικών      3.747.103     
Επιταγές εισπρακτέες       2.286.251     
Επιταγές σφραγισµένες           363.661                  363.661    
Γραµµάτια στο χαρτοφυλάκιο           30.476     
Γραµµάτια σε καθυστέρηση           23.340                   23.340    

      10.367.872             1.265.119   
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Β) άλλες απαιτήσεις  

Αναγνωρίζονται στο αρχικό ποσό της συναλλαγής. 

Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των λογιστικών αξιών και της αξίας τελικής ρευστοποίησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού 

αποτελεσµάτων. 

Η παρακάτω ανάλυση χρησιµεύει για την πληροφόρηση των υποοµάδων απαιτήσεων χωρίς όλες να εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 

∆ΛΠ 39 και η συγκέντρωση των υποοµάδων υπό την επικεφαλίδα «άλλες απαιτήσεις» δεν υποδηλώνει τον συλλογικό έλεγχο για αποµείωση.  

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία όπως απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες, κατά προσωπικού , επί αποδώσει συνεργατών , κατά 

θυγατρικών , ελέγχονται εξατοµικευµένα για αποµείωση. 

 
Αλλες Απαιτήσεις

Απαιτήσεις κατά Ελληνικού ∆ηµοσίου (προκατ. φόρου εισοδ.κα) 556.736         
Πιστωτικές κάρτες 78.993           
Προπληρωθέντα έξοδα κ' αγορές εσωτερικού 279.687         
Απαιτήσεις κατά προµηθευτών εξωτερικού 68.575           
Απαιτήσεις κατά προσωπικού 98.681           
Λογαριασµοί επί αποδώσει συνεργατών κ΄προσωπικού * 631.896         
Απαιτήσεις κατά θυγατρικών 163.450         

1.878.018      
 

*ζηµία αποµείωσης απ’ ευθείας, µε αναγνώριση 117.400 ευρώ  στα αποτελέσµατα  της χρήσης 2008  κ’ 211.717  ευρώ προηγούµενων. 
 
 
Γ) ∆ιαθέσιµα - Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 

Για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από µετρητά στο ταµείο και καταθέσεις 

στην τράπεζα , µείον τα ποσά υπεραναλήψεων τα οποία περιλαµβάνονται στα βραχυπρόθεσµα δάνεια. 

Υποχρεώσεις  

 

Α) Μακροπρόθεσµα ∆άνεια  

Αφορούν τρείς συµβάσεις απλών οµολογιακών δανείων ποσού 4 εκ. ευρώ  (ενυπόθηκο) , 1 εκ. και εταίρου 1 εκ. ευρώ εκδόσεως 5/9/2006 , 

19/11/2007 και 9/12/2008 αντίστοιχα , για τα οποία η εντός 360 ηµερών δέσµευση της εταιρείας για καταβολή χρεωλυτικών δόσεων 

ανέρχεται στο ποσό των 671.260 ευρώ και απεικονίζεται στις υποχρεώσεις βραχυπροθέσµου δανεισµού. 

Το κεφάλαιο του πρώτου οµολογιακού δανείου διαιρείται σε 40 οµολογίες ονοµαστική αξίας 100.000 ευρώ και τιµή εκδόσεως στο άρτιο. Η 

λήξη κάθε οµολογίας είναι κάθε τρείς µήνες, µε χρόνο αποπληρωµής 5/09/2016.  

Για την εξασφάλιση του δανείου αυτού η εταιρεία έχει συναινέσει για την προσηµείωση υποθήκης σε ακίνητο ιδιοκτησίας της επί της οδού 

Κηφισίας 192, Χαλάνδρι , µέχρι του ποσού των 4,4 εκ. ευρώ. 

Το κεφάλαιο του δεύτερου οµολογιακού διαιρείται σε  οµολογίες ονοµαστικής αξίας και τιµής εκδόσεως τον αριθµό 11 των 63.630ευρώ 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 κεφάλαιο του τρίτου οµολογιακού διαιρείται σε 1000 οµολογίες (δύο τίτλοι των 288 οµολογιών , ένας των 324 , δύο των 32 και ένας των 

36) των 1000 ευρώ εκάστη , εκ των οποίων η πρώτη αποπληρώνεται την 9/3/2009 και η τελευταία την 9/12/2014. 

Ο τόκος υπολογίζεται προς κυµαινόµενο επιτόκιο το οποίο ισούται µε το euribor, κατ’ επιλογή της εταιρείας, µηνός ή διµήνου ή τριµήνου 

πλέον περιθωρίου 1,1% κ΄1% αντίστοιχα για το πρώτο και το δεύτερο. Για δε το τρίτο ο τόκος υπολογίζεται προς κυµαινόµενο επιτόκιο 

euribor τριµήνου πλέον περιθωρίου 1,1%. 

Για τις µακροπρόθεσµες  τραπεζικές  υποχρεώσεις της θυγατρικής στην Τουρκία ύψους την 31/12/2008 129.540 ευρώ έχει εγγυηθεί η 

µητρική εταιρεία, καθώς επίσης αναφορικά µε την θυγατρική στην Κύπρο έχει παράσχει εγγύηση  µέχρι ποσού των 750.000 ευρώ συνολικά  

και ειδικότερα για την χρήση ορίων κεφαλαίου κίνησης (σχετική σύµβαση 2ου/2009) µέχρι του ποσού των 250.000 ευρώ (υπόλοιπο κατα την 

31/12/2008 26.211 ευρώ)  και του ποσού των 500.000 ευρώ (υπόλοιπο κατα την 31/12/2008 466.879 ευρώ) για την µακροπρόθεσµη 

αναχρηµατοδότηση (υποχρέωση αποπληρωµής εντός του 2009 166.668 ευρώ, ποσό το οποίο εµπεριέχεται στις βραχυπρόθεσµες δανειακές 

υποχρεώσεις) µε ευνοϊκότερους όρους αντίστοιχου δανείου αγοράς κατά το παρελθόν ακινήτου όπου στεγάζεται η θυγατρική , παράλληλα 

έχει αιτηθεί και είναι σε εξέλιξη η άρση της σχετικής προσηµείωσης,ύψους 0,76 εκ κυπριακών λιρών, επί του ακινήτου. 
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Β) Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις  

Η καθαρή υποχρέωση από σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (που αφορά σε ακίνητο σε περιοχή του δήµου Καλαµαριάς Θεσ/νίκης) 

ανέρχεται στο ποσόν των 2.496.302 ευρώ. Το προβλεπόµενο µέγιστο ύψος της ακαθάριστης υποχρέωσης εκτιµάται σε 3.000.000 ευρώ, η 

οποία αποπληρώνεται τον Ιούνιο του 2015. Η υποχρέωση εκτοκίζεται στη βάση euribor µηνός πλέον περιθωρίου 1%. 

Η συνολική µέγιστη µικτή υποχρέωση σε ορίζοντα δώδεκα µηνών προσδιορίζεται στο ποσό των 430.000 ευρώ. 

Γ) Προκαταβολές εισπραχθείσες  

Οι υποχρεώσεις αυτού του τύπου δεν συνιστούν χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο λόγω του ότι 

δεν µπορεί να διακανονιστεί συµψηφιστικά τοις µετρητοίς ή µε άλλο χρηµατοοικονοµικό µέσο µεταξύ αυτών που  διαχειρίζεται η εταιρεία . 

Οι προκαταβολές αφορούν προεισπράξεις, µέρους της αξίας των προς παράδοση ειδών εµπορίας της εταιρείας, από τους πελάτες κατά την 

τοποθέτηση παραγελιών , οι υποχρεώσεις από τις οποίες έχουν µέση διάρκεια πέντε µηνών µε δυνατότητα για µείωση του χρόνου εάν ο 

επιθυµητός  χρόνος παραλαβής από τους πελάτες  ήταν µικρότερος του µέσου τρέχοντος, µε συνέπεια και την µείωση του όγκου και αξίας 

του µέσου αποθέµατος. 

∆) Οφειλές προς προµηθευτές  

Οι υποχρεώσεις από εµπορικές δραστηριότητες αρχικά επιµετρώνται στην εύλογη αξία ( και η οποία λόγω µη ύπαρξης ενεργού αγοράς είναι 

η τιµή συναλλαγής). 

Αν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ή παράγοντες που οδηγούν στην διαµόρφωση θέσης ότι υπάρχει όφελος από αποµείωση της 

υποχρέωσης , αυτό επιµετράται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας της υποχρέωσης και της  αξίας ρευστοποίησης που 

προσδιορίζεται βάσει των παραγόντων και παραδοχών που είναι συνεπείς προς την διαθέσιµη πληροφόρηση , και το ποσό της οφέλειας 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. 

Ο έλεγχος για αποµείωση ενεργείται σε εξατοµικευµένη βάση για κάθε αντισυµβαλλόµενο µε την εταιρεία και τις θυγατρικές. 

 
Οφειλές προς προµηθευτές 

Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 5.184.420      
Εµπορικές υποχρεώσεις προς θυγατρικές 314.543         
Επιταγές πληρωτέες 779.128         

6.278.091      
 

Ε) Οφειλές από Φόρους-Τέλη  
ΦΠΑ                                                       593.514 Εχει εκταµιευθεί τον Ιαν ΄2009 
Παρακρ. Φόροι                                        299.972  Εχει εκταµιευτεί τον Ιαν’  2009 
Πρόβλεψη τρέχοντος ΦΕ χρήσης 2008    1.353.184  Αποπληρωµή µέχρι τέλους 2009 
Φόροι φορ/κού ελέγχου (υπόλ.) κ΄λοιποί   248.189 Το  ποσό εκταµιεύεται σε µηνιαίες δόσεις 
 
ΣΤ) Αλλες τρέχουσες υποχρεώσεις  
Μερίσµατα πληρωτέα εγκριθέντα το 2005      19.618 
Λοιπές υποχρεώσεις                                     52.174 
Υποχρεώσεις προς θυγατρικές                     148.842 
Αµοιβές προσωπικού πληρωτέες                    40.000 
                                                               260.634 
Το ποσό προβλέπεται ότι θα εκταµιευθεί εντός του πρώτου 6µηνου 2009, εκτός των υποχρεώσεων προς θυγατρικές που προβλέπεται  εάν 
υπάρξει λόγος να εκταµιευθεί το δεύτερο εξάµηνο του 2009. 
 
 
Παράγοντες οικονοµικού κινδύνου  

Η εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο  πιστωτικό , ρευστότητας  και κίνδυνο αγοράς, η δε πολιτική που εφαρµόζει η εταιρεία στην διαχείριση των 

κινδύνων ώστε να έχει τον έλεγχο , εξηγείται παρακάτω : 

-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. 

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 
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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 σαν βάση το ευρώ , ακολουθουµένων των ιδίων πολιτικών της µητρικής. 

Τα υπόλοιπα απαιτήσεων που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένα από προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων. 

Χρονολογική ανάλυση χρηµ/κων περιουσιακών στοιχείων 
Γεωγρ
αφικός 
Τοµέας 0-90 ηµ 90-180 ηµ 180-360 ηµ ανω του έτους Σύνολο         ∆ιαγραφές 

2008 εως 2007

Απαιτήσει
ς κατά 
πελατών  

(τρίτοι)

ΕΛΛΑ∆Α 1.685.119      256.458       420.535       1.972.407           4.334.519 202.600    1.062.519 

Απαιτήσει
ς καθαρές 
κατά 
πελατών  

(εταιρείε
ς 
οµίλου)

ΕΛΛΑ∆Α 502.307         336.404       567.191       1.877.815           3.283.717 -              

Αξιόγραφα 
εισπρακτέ
α

(ληκτότη
τα από 
31/12/08
) ΕΛΛΑ∆Α 1.347.075 527.793 411.382 -                        2.286.250 -              

Αλλες 
απαιτήσεις 

(τρίτοι)

ΕΛΛΑ∆Α 358.680         262.779 677.440 415.669 1.714.568 117.400    211.717 

Αλλες 
απαιτήσεις 

(εταιρείε
ς 
οµίλου) ΕΛΛΑ∆Α 163.450             163.450 -              

Απαιτήσει
ς κατά 
πελατών  

(τρίτοι)

ΤΟΥΡΚΙΑ 145.215         43.331         11.947         35.729               236.222 1.575       4.061           

Αξιόγραφα 
εισπρακτέ
α

(ληκτότη
τα από 
31/12/08
) ΤΟΥΡΚΙΑ 4.932            4.932 

Απαιτήσει
ς κατά 
πελατών  

(τρίτοι)

ΚΥΠΡΟΣ 99.792           40.235         -                 56.039               196.066 256          29.461           

 

-Για δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στους παράγοντες επιρροής του κινδύνου ρευστότητας  παραπέµπουµε στις υποχρεώσεις από 

µακροπρόθεσµα δάνεια περί παροχής εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών, και στην παράγραφο περί δεσµεύσεων και ενδεχόµενων υποχρεώσεων 

περί εγγυήσεων στο πλαίσιο της τακτικής δραστηριότητας της εταιρείας. 

Τέλος, ο κίνδυνος ρευστότητας των θυγατρικών αφορά κυρίως στις υποχρεώσεις προς την µητρική (σχετικός πίνακας που ακολουθεί) και 

στις µειωµένες έναντι της 31/12/2007 δανειακές υποχρεώσεις (σχετική ανάλυση παρ. «χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις» και «∆άνεια»  επί των σηµειώσεων των οικονοµικών καταστάσεων) µε συνέπεια τον έλεγχο του επιπέδου του υπό συζήτηση 

κινδύνου. 
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Γεωγρ
αφικός 
Τοµέας 0-90 ηµ 90-180 ηµ 180-360 ηµ ανω του έτους Σύνολο       ∆ιαγραφές 

Χρονολογική ανάλυση χρηµ/κων υποχρεώσεων
Οφειλές 
προς 
προµηθευτ
ές

(τρίτοι)

ΕΛΛΑ∆Α 4.170.488 336.376 297.009 380.547 5.184.420 

Αξιόγραφα 
πληρωτέα

(ληκτότη
τα από 
31/12/08
) ΕΛΛΑ∆Α 639.128 140.000 779.128 

Αλλες 
τρέχουσες 
υποχρεώσεις

(τρίτοι)

ΕΛΛΑ∆Α 111.792 0 111.792 
Οφειλές 
προς 
προµηθευτ
ές

(τρίτοι)

ΤΟΥΡΚΙΑ 38.806 38.806 
Οφειλές 
καθαρές 
προς 
προµηθευτ
ές 
κ΄τρεχ.υπο
χρ

(µητρική
)

ΤΟΥΡΚΙΑ 250.898 181.730 512.212 390.263 1.335.103 

Οφειλές 
προς 
προµηθευτ
ές

(τρίτοι)

ΚΥΠΡΟΣ 32.383 32.383 
Οφειλές 
καθαρές 
προς 
προµηθευτ
ές

(µητρική
)

ΚΥΠΡΟΣ 251.409 154.674 218.429 1.487.552 2.112.064 

 

 
 
 

-Ο κίνδυνος αγοράς  κυρίως αφορά α) στον κίνδυνο επιτοκίου ο οποίος 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. Οι συµβάσεις σε ευρώ που έχουν συνοµολογηθεί παρέχουν την ευελιξία της 

µονοµερούς καταγγελίας άνευ κόστους και επαναδιαπραγµάτευσης, µε αποτέλεσµα να µειωθεί  για το 2008 το κόστος ξένου χρήµατος κάτω 

από τα επίπεδα του 2007 σε απόλυτα και σχετικά µεγέθη, παρά την εντός του 2008 αύξηση από την ΕΚΤ του παρεµβατικού κόστους του 

ευρώ. 

Τα προσδιοριζόµενα µεµονωµένα ως αποµειωµένα περιουσιακά στοιχεία αφορούν µέρος των άνω του έτους   
υπολοίπων. Για την ασφάλεια µεµονωµένων απαιτήσεων κατά πελατών έχουν ληφθεί εγγυήσεις των οποίων  
η εύλογη αξία προσδιορίζεται σε 60.000 ευρώ. 
 
Οι «άνω του έτους» απαιτήσεις  του οµίλου από τρίτους, θεωρούνται ληξιπρόθεσµες. 
Ο «Γεωγραφικός Τοµέας» υποδηλώνει την εταιρεία του Οµίλου στις οικονοµικές καταστάσεις της 
οποίας αποτυπώνονται τα αντίστοιχα µεγέθη, συµπεριλαµβανοµένων και των ενδοεταιρικών 
απαιτήσεων/υποχρεώσεων. 
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Επιπροσθέτως οι µακροπρόθεσµου κυρίως χαρακτήρα δανειακές υποχρεώσεις και της µητρικής αλλά και των θυγατρικών, οµαλοποιούν 

όποια µεταβολή  µπορεί να επέλθει λόγω επιτοκιακών µεταβολών. 

Με βάση την ανάλυση ευαισθησίας αναφορικά µε τις µεταβολές επιτοκίου σε σχέση µε το ποσοστιαίο κόστος δανειακών κεφαλαίων της 

31/12/2008 ,  προκύπτει ότι  για µεταβολή-αύξηση  του επιτοκίου κατά 25 , 50, 100 µονάδες βάσης , η αντίστοιχη µεταβολή για το 2009 

στο κόστος δανειακών κεφαλαίων θα ανέλθει αντίστοιχα κατά 0,06  , 0,09  κ’ 0,14 εκ. ευρώ. Μετά τις παραπάνω ενδεχόµενες αυξήσεις , και 

µε δεδοµένο ότι από το σύνολο των δανειακών κεφαλαίων του οµίλου, ποσό 7,53 εκ ευρώ αφορά σε οµολογιακά δάνεια και συµβάσεις 

leasing όπου το κόστος υπολογίζεται στην βάση euribor µηνός πλέον περιθωρίου 1%-1,1%, ο κίνδυνος γι’ αυτά εστιάζεται κυρίως σε 

ενδεχόµενη αύξηση του παρεµβατικού επιτοκίου µηνός της ΕΚΤ. Τέλος , δεν προβλέπεται για το 2009 µε πιθανότητες άνω του 50% , το 

µέσο πραγµατικό επιτόκιο δανειακών κεφαλαίων να ανέλθει άνω του αντίστοιχου του 2008 λόγω της αυξητικής πορείας των παρεµβατικών 

επιτοκίων κατά το 2008.   

  και β) σε συναλλαγµατικό κίνδυνο  για την θυγατρική στη Τουρκία , όπου 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 αποτελέσµατα κατά περίπου 0,15 εκ ευρώ (µε βάση την τρέχουσα 

ισοτιµία) αντισταθµιζόµενη αυτή η επιβάρυνση µε την αύξηση των σε τουρκικές λίρες συναλλαγών επί πωλήσεων (αφού η τιµές πώλησης 

ορίζονται σε ευρώ και µετατρέπονται σε τουρκικές λίρες µε βάση την εκάστοτε τρέχουσα ισοτιµία) και του µικτού περιθωρίου κέρδους,  

εξαρτώµενου του ύψους της αντιστάθµισης  από την περίοδο του έτους που έλαβε χώρα η µεταβολή στην ισοτιµία και της σχέσης ύψους 

εσόδων περιόδου µέχρι του χρόνου της µεταβολής. Τέλος , από πλευράς ρευστότητας ο έλεγχος του χρόνου εκροής για την ικανοποίηση 

των σε ευρώ κυρίως υποχρεώσεων µπορεί  να εκµηδενίσει τον κίνδυνο ρευστότητας και κατά πολύ να περιορίσει  µεγάλο όγκο 

συναλλαγµατικών επιβαρύνσεων σε «non realized fx differences». 

 

3.11 Έσοδα 

 

3.11.1 Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών 
 

Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται (καταχωρούνται στον λογαριασµό αποτελεσµάτων), όταν οι βασικοί κίνδυνοι και τα οφέλη, 

που διασυνδέονται µε την ιδιοκτησία των αγαθών, έχουν µεταβιβαστεί στον αγοραστή. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών 

αναγνωρίζονται (καταχωρούνται στον λογαριασµό αποτελεσµάτων), ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης του έργου, κατά την ηµεροµηνία 

του ισολογισµού. Τα έσοδα δεν αναγνωρίζονται, εάν συντρέχει σηµαντική αβεβαιότητα, όσον αφορά την ανάκτηση του οφειλόµενου 

τιµήµατος ή την ενδεχόµενη επιστροφή των αγαθών. 

3.11.2 Έσοδα από συµβάσεις κατασκευής  
 

Τα έσοδα από συµβάσεις κατασκευής έργου αναγνωρίζονται στην βάση των δεδουλευµένων εσόδων /εξόδων στο αρχικό ποσό που 

συµφωνείται στις συµβάσεις και τροποποιήσεις αυτών, µε εφαρµογή της µεθόδου του ποσοστού συµπλήρωσης του έργου  µε βάση το 

κόστος. 

 

3.11.3 Κρατικές επιχορηγήσεις 
 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις όταν υπάρχει εύλογη διασφάλιση ότι θα εισπραχθούν και ότι ο 

Όµιλος θα συµµορφωθεί µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την καταβολή τους. Οι επιχορηγήσεις που  καλύπτουν 

πραγµατοποιηθείσες δαπάνες καταχωρούνται ως έσοδα περιόδου εντός της οποίας πραγµατοποιήθηκαν οι επιχορηγούµενες δαπάνες. Οι 

επιχορηγήσεις που καλύπτουν το κόστος αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται ως έσοδα και ανάγονται στον λογαριασµό 

αποτελεσµάτων, κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του επιχορηγηθέντος περιουσιακού στοιχείου.   

∆εν συντρέχει λόγος εφαρµογής του προτύπου για τον όµιλο. 

3.11.4 Έσοδα από µερίσµατα 
 

Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται ως έσοδα κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της διανοµής τους. 
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3.12  Έξοδα 

 

3.12.1 Λειτουργικές µισθώσεις 
 

Οι πληρωµές που γίνονται βάσει λειτουργικών µισθώσεων ανάγονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως 

του µισθίου. 

3.12.2 Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
 

Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις αντιµετωπίζονται ως δανειακές συµβάσεις, µε συνέπεια να απεικονίζονται τα µισθούµενα περιουσιακά στοιχεία 

ως περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου (και να αποσβένονται), µε αντίστοιχη αναγνώριση της χρηµατοδοτικής υποχρέωσης προς τον 

εκµισθωτή ή τους εκµισθωτές. Το κόστος της χρηµατοδότησης ανάγεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων ως έξοδο, κατά τον χρόνο που 

καθίσταται δεδουλευµένο. 

3.12.3 Κόστος χρηµατοδότησης 
 

Το καθαρό χρηµατοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευµένους τόκους επί των συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει 

της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων των δεδουλευµένων πιστωτικών τόκων, που προκύπτουν από την βραχυπρόθεσµη 

επένδυση των διαθεσίµων. 

 

3.13 Φόρος εισοδήµατος και λοιποί φόροι 
 

Η επιβάρυνση της χρήσεως µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους ετεροχρονισµένους φόρους, δηλαδή 

τους φόρους (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις), που σχετίζονται µε τα απεικονιζόµενα στην τρέχουσα χρήση κέρδη (ή ζηµιές) αλλά θα 

καταλογισθούν από τις φορολογικές αρχές σε µελλοντικές χρήσεις. Ο φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στον λογαριασµό αποτελεσµάτων, 

εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια ο οποίος καταχωρείται , κατά ανάλογο 

τρόπο, επίσης απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 

 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος είναι πληρωτέοι φόροι επί του φορολογητέου εισοδήµατος της χρήσης, βάσει των θεσπισµένων 

συντελεστών φόρου κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, όπως και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες 

χρήσεις. Στην περίπτωση που ισχύουν διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστές επί των διανεµόµενων και µη διανεµόµενων κερδών, η 

ποσοτικοποίηση της τρέχουσας φορολογίας γίνεται µε βάση τους θεσπισµένους συντελεστές φόρου της κάθε κατηγορίας, ανάλογα µε το 

ποσό των κερδών που διανέµεται. Τούτο έχει ως συνέπεια τη διαχρονική διαφοροποίηση του πραγµατικού φορολογικού συντελεστή, 

ανάλογα µε την ακολουθούµενη πολιτική του Οµίλου στο θέµα της διανοµής ή µη των κερδών. 

 

Οι ετεροχρονισµένοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται, βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου που θα ισχύουν κατά το προβλεπόµενο 

χρόνο καταλογισµού τους, επί της διαφοράς µεταξύ της λογιστικής και της φορολογικής  βάσεως των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, στο βαθµό που οι διαφορές αυτές συνθέτουν ετεροχρονισµούς, που θα εξαλειφθούν στο µέλλον. 

 

Οι ετεροχρονισµένες φορολογικές απαιτήσεις κατά των φορολογικών αρχών αναγνωρίζονται κατά κανόνα µόνο στην έκταση στην οποία 

είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν µελλοντικά κέρδη,  που θα προσδώσουν φορολογικές υποχρεώσεις µε τις οποίες θα µπορέσουν να 

συµψηφισθούν οι ετεροχρονισµένες φορολογικές απαιτήσεις. Οι ετεροχρονισµένες φορολογικές απαιτήσεις µειώνονται κατά την έκταση 

στην οποία δεν είναι πλέον προφανές ότι η σχετική µελλοντική φορολογική ελάφρυνση θα εξασφαλιστεί.  

 

3.14 Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Οµίλου 
 

«Τοµέας» ή «τµήµα» των δραστηριοτήτων του Οµίλου είναι κάθε δυνάµενη να διακριθεί  επιχειρηµατική δραστηριότητα µε ιδιάζοντα 

χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της δραστηριότητας και του επιχειρηµατικούς κινδύνους που συνεπάγεται (επιχειρηµατικός τοµέας). 
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Ανάλογη διάκριση γίνεται µε βάση το επιχειρηµατικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται η δραστηριότητα (γεωγραφικός τοµέας). Ο Όµιλος 

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO ΑΕ έχει τρεις επιχειρηµατικούς τοµείς δραστηριοτήτων, εκ των οποίων οι δύο τελευταίοι  εκ των παρακάτω 

αναφερόµενων δεν συµµετέχουν στον συνολικό τζίρο αλλά ούτε και απασχολούν πόρους σε σηµαντικό βαθµό, και συγκεκριµένα α) της 

διάθεσης αγαθών που σχετίζονται µε την κατασκευή- ανακαίνιση-επίπλωση σπιτιού, που λόγω πλαισίου, λειτουργικού περιβάλλοντος, 

µεθόδων διανοµής και διάθεσης, τύπο πελάτη, κινδύνου και απόδοσης, δοµής των εταιρικών λειτουργιών, αποτελούν κατά την επιχείρηση 

ένα επιχειρηµατικό τοµέα, β) της εκµετάλλευσης χώρων εστίασης (µόνο στην Ελλάδα) και γ) τον κατασκευαστικό – οικοδοµικό (µόνο στην 

Ελλάδα). Αναφορικά µε τους γεωγραφικούς τοµείς οι παράγοντες που κυρίως επιβάλλουν τέτοια διάκριση  αφορούν σε διαφοροποίηση των 

κινδύνων και αποδόσεων, στους επικρατούντες νοµισµατικούς κινδύνους, στους κανόνες συναλλαγµατικού ελέγχου, στην ανοµοιότητα των 

οικονοµικών και πολιτικών συνθηκών. 

Σηµαντικότερη για την εταιρεία είναι η γεωγραφική τοµεακή βάση, λόγω των προαναφερθέντων παραγόντων, και αυτή θα αποτελέσει τον 

πρωτεύοντα τύπο παρουσίασης. 

 Συνεκτιµώντας τους επιχειρηµατικούς κινδύνους και γενικά το οικονοµικό περιβάλλον της κάθε γεωγραφικής περιοχής που 

δραστηριοποιείται ο Όµιλος, η γεωγραφική κατάτµηση της δραστηριότητας του Οµίλου γίνεται στην εξής βάση: 

Ελλάδα 

Τουρκία 

Κύπρος 

 

3.15 ∆ιακοπείσες δραστηριότητες 
 

Για τους σκοπούς της καλύτερης και πληρέστερης πληροφόρησης και της αναγωγής των παρατιθέµενων συγκριτικών στοιχείων και 

δεδοµένων σε µια κοινή και συνεπώς πραγµατικά συγκρίσιµη βάση, οι διακοπείσες δραστηριότητες του Οµίλου, είτε µε  την εκποίηση 

κλάδων δραστηριότητας, είτε µε την εκποίηση των µετοχών θυγατρικών εταιρειών, είτε κατά άλλο τρόπο, θα προσδιορίζονταν. Η 

συµµετοχή της διακοπείσας δραστηριότητας στην οικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα του οµίλου στο παρελθόν, θα ποσοτικοποιούνταν 

και θα παρατίθονταν στις οικονοµικές καταστάσεις.  

    ∆εν  συντρέχει λόγος εφαρµογής του προτύπου. 

4. Ανάλυση κατά τοµέα και λοιπές πληροφορίες εσόδων-εξόδων 
 
Ο όµιλος έχει τρεις γεωγραφικούς τοµείς δραστηριότητας: Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος. 
 
Η βασική ανάλυση παρουσιάζεται για τους τοµείς δραστηριότητας. 
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 2008 

Απάλειψη 

διατµηµατικών Σύνολο

Ελλάδα Τουρκία Κύπρος συναλλαγών Οµίλου

Πωλήσεις προς τρίτους 40.166.116 2.796.372 1.050.025 0 44.012.514 
∆ιατµηµατικές πωλήσεις 1.534.631 44.145 27.565 -1.606.341 0 

    Σύνολο πωλήσεων 41.700.748 2.840.517 1.077.590 -1.606.341 44.012.514 
                   Μικτό κέρδος 20.379.929 1.281.730 523.914 -55.114 22.130.459 

Άλλα λειτουργικά έσοδα από τρίτους 181.255 0 181.255 
Άλλα διατµηµατικά λειτουργικά έσοδα 33.664 0 0 -33.664 0 
Αλλα λειτουργικά έσοδα 15.774 475.187 0 490.960 

230.693 475.187 0 -33.664 672.215 

     Σύνολο 20.610.622 1.756.917 523.914 -88.778 22.802.675 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης τρίτων -11.645.448 -1.213.136 -261.111 -13.119.694 
∆ιατµηµατικά έξοδα λειτουργίας διάθεσης 0 -9.180 -24.484 33.664 0 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας τρίτων -2.436.265 -10.063 -101.814 -2.548.142 
∆ιατµηµατικά έξοδα διοικητικής λειτουργίας 0 0 0 0 0 
Αλλα λειτουργικά έξοδα -1.437.601 -786.582 350.000 -1.874.183 

Λειτουργικό κέρδος (ζηµία) 5.091.309 -262.044 136.505 294.886 5.260.655 
Κόστος χρηµατοδότησης -646.103 -27.680 -53.172 -726.955 

Κέρδος συνήθων εργασιών 0 
Αύξηση(µείωση) αξίας επενδύσεων σε 0 
    συνδεδεµένες εταιρείες 0 

       Κέρδος(ζηµία) προ φόρων   4.445.205 -289.724 83.333 294.886 4.533.700 
Φόρος εισοδήµατος -451.521 10.674 -8.685 0 -449.532 
 Καθαρό κέρδος (ζηµιία) µετά από φόρους 3.993.684 4.084.168 
                που αναλογεί στον Όµιλο

 
Η ανάλυση των πωλήσεων κατά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας αναλύεται ως εξής : 
 
 

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

Έπιπλα, φωτιστικά και είδη διακόσµησης  27.521.725 25.712.588 

Οικιακές συσκευές  2.572.533 2.396.078 

Εµπόριο ειδών υγιεινής και πλακιδίων 13.034.797 12.746.086 

Εστιατόρια 883.459 845.996 

ΣΥΝΟΛΟ 44.012.514 41.700.748 
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2007 

Απάλειψη 
διατµηµατικών Σύνολο

Ελλάδα Τουρκία Κύπρος συναλλαγών Οµίλου
Πωλήσεις προς τρίτους 33.835.028 3.190.392 1.077.047 0 38.102.467 
∆ιατµηµατικές πωλήσεις 1.756.819 52.433 -3.767 -1.805.486 0 
    Σύνολο πωλήσεων 35.591.848 3.242.825 1.073.280 -1.805.486 38.102.467 
              Μικτό κέρδος 17.515.968 1.362.785 409.065 -55.138 19.232.680 
Άλλα λειτουργικά έσοδα από τρίτους 99.590 0 99.590 
Άλλα διατµηµατικά λειτουργικά έσοδα 25.018 0 0 -25.018 0 
Αλλα λειτουργικά έσοδα 823.785 334.708 0 1.158.492 

948.393 334.708 0 -25.018 1.258.083 
     Σύνολο 18.464.362 1.697.493 409.065 -80.156 20.490.763 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης τρίτων -11.067.880 -1.260.912 -248.860 -12.577.652 
∆ιατµηµατικά έξοδα λειτουργίας διάθεσης -9.728 -15.290 25.018 0 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας τρίτων -2.119.289 -116.238 -107.473 -2.343.000 
∆ιατµηµατικά έξοδα διοικητικής λειτουργίας 0 
Αλλα λειτουργικά έξοδα -657.068 -179.592 230.000 -606.661 

Λειτουργικό κέρδος (ζηµία) 4.620.124 131.022 37.442 174.862 4.963.451 
Κόστος χρηµατοδότησης -793.379 -34.288 -67.490 -895.156 
Αύξηση(µείωση) αξίας επενδύσεων σε 0 
    συνδεδεµένες εταιρείες 0 
       Κέρδος(ζηµία) προ φόρων       3.826.745 96.734 -30.047 174.862 4.068.294 
Φόρος εισοδήµατος 1.162.294 513 1.161.782 
 Καθαρό κέρδος (ζηµιία) µετά από φόρους 2.664.451 2.906.513  
 
 
Η ανάλυση των πωλήσεων κατά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας αναλύεται ως εξής : 
 
 

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

Έπιπλα, φωτιστικά και είδη διακόσµησης  22.996.775 21.506.324 

Οικιακές συσκευές  2.084.888 1.969.706 

Εµπόριο ειδών υγιεινής και πλακιδίων 12.137.345 11.232.359 

Εστιατόρια 883.459 883.459 

ΣΥΝΟΛΟ 38.102.467 35.591.848 
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4α.Ανάλυση Άλλων Εσόδων και Εξόδων: 
 
 

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Αλλα έσοδα:
Συµµετοχή Οίκων εξωτερικού σε έξοδα λειτουργίας 123.167 19.842             123.167 19.842           
Υπηρεσίες µεταφοράς αγαθών πωλήσεων 18.604 -                      52.268 -                    
Επιχορηγήσεις -                        21.200             -                    21.200           
Έσοδα από επίδικες φορολ. διαφορές -                        812.488           -                    812.488         
Υπηρεσίες ενοικίασης κ΄ διαµόρφωσης χώρων 8.890 24.290             8.890 24.290           
Συν/κες διαφορές 2.794 15.680             2.794 215                
Αποζηµιώσεις ασφαλιστικών -                        45.187             -                    40.123           
Λοιπά έσοδα 77.529 68.171             66.319 30.235           
Προσαρµογές πληθωρισµού -                        131.294           -                    -                    

230.984           1.138.152       253.438       948.393         

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Άλλα έξοδα:
Υποτίµηση κ' καταστροφές αποθεµάτων 550.000 341.771           550.000 341.771         
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 128.868 60.455             120.381 41.119           
Αποµείωση απαιτήσεων κατά πελατών κ' τρίτων 321.831 34.544             320.000 -                    
Πρόστιµα και προσαυξήσεις δηµοσίου 46.043 27.783             46.043 27.783           
Έξοδα προηγούµενης χρήσης -                        1.895               -                    1.895             
Συν/κές διαφορές 315.476             52                    4.480 52                  
Αποµείωση επένδυσης σε θυγατρική -                        -                      350.000 230.000         
Λοιπά έξοδα 70.734 20.230             69.442 14.449           
ΣΥΝΟΛΟ 1.432.952          486.730           1.460.346       657.069         

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

 
4β. Ανάλυση εξόδων ∆ιοίκησης – ∆ιάθεσης κατά κατηγορία 
 

Ανάλυση Εξόδων ∆ιοίκησης κ΄ ∆ιάθεσης :   
    Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
    31/12/2008 31/12/2008 
      
 Αµοιβές κ΄έξοδα προσωπικού        8.863.135          8.277.098    
 Αµοιβές κ΄έξοδα τρίτων         1.046.453              881.559    
 Παροχές τρίτων        2.267.366           2.107.635    
 Φόροι Τέλη            171.690              166.629    
 ∆ιάφορα έξοδα         2.436.640         1.827.900    

 Αποσβέσεις παγίων            882.552              820.891   
 ΣΥΝΟΛΟ        15.667.836        14.081.712    
Στο κόστος παραγωγής της Εταιρείας έχουν καταλογισθεί : 
      
 Αµοιβές κ΄ έξοδα προσωπικού            168.232    
 Αµοιβές κ΄ έξοδα τρίτων            908.893    
 Παροχές τρίτων              48.695    
 Φόροι Τέλη                      0   
 ∆ιάφορα έξοδα                 7.687    

 Αποσβέσεις παγίων                1.842    
 ΣΥΝΟΛΟ          1.135.349    
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5. Αποκτήσεις και εκποιήσεις Μετοχών θυγατρικών εταιρειών 
 
 
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, δηλαδή από 1/1/2008 µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των ανά χείρας  οικονοµικών καταστάσεων, 

δεν υπήρξαν διαφοροποιήσεις στα ελεγχόµενα από τον Όµιλο ποσοστά σε θυγατρικές εταιρείες. 

 

6. Αποκτήσεις και εκποιήσεις µετοχών Συγγενών Εταιρειών 
 
∆εν υπάρχουν συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες. 
 

7. Πάγια περιουσιακά στοιχεία 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της εταιρείας αναλύονται ως εξής (η περαιτέρω ανάλυση της 

διαφοροποίησης της απεικονιζόµενης αξίας των διαφόρων κατηγοριών των ενσώµατων παγίων του Οµίλου παρατίθεται µόνο στις ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις): 

ΓΗΠΕ∆Α - ΚΤΙΡΙΑ - ΤΕΧΝ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ  κλπ ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. & ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΡΓΑ κλπ ΕΞΟΠΛΙΣΜ. ΜΕΣΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆.ΠΟΛΥΕΤ. ΥΠΟ ΕΚΤΕΛ. ΣΥΝΟΛΑ

αξία κτήσης 31/12/2007 12.611.004 21.593.019 295.597 614.150 3.246.901 572.870 27.927 38.961.468 
αναπροσαρµογές Φορολ.Νοµοθεσιας 0 0 0 0 0 0 0 0 
αναπροσαρµογές ∆εθν.Λογιστ.Προτύπων 0 0 0 0 0 0 0 0 
προσθήκες - αγορές 182.843 123.139 6.288 43.846 94.369 1.105 568.159 1.019.749 
µειώσεις/µεταφορές - πωλήσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2008 12.793.847 21.716.158 301.885 657.996 3.341.270 573.975 596.086 39.981.217 
αποσβεσµένα 31/12/2007 0 4.702.543 266.761 400.858 2.835.921 447.854 0 8.653.937 
αναπρ/γη αποσβεσθέντων Φορολ.Νοµοθεσιας 0 0 0 0 0 0 0 0 
µειώσεις αποσβεσθέντων Φορολ.Νοµοθεσίας 0 0 0 0 0 0 0 0 
µεταβολές αποσβεσθέντων ∆ΛΠ 0 94.558 0 0 0 0 0 94.558 
αποσβέσεις χρήσης φορολογικές 0 483.921 11.364 36.062 129.833 66.995 0 728.175 

ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ 31/12/2008 0 5.281.022 278.125 436.920 2.965.754 514.849 0 9.476.670 
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/2008 12.793.847 16.435.136 23.760 221.076 375.516 59.126 596.086 30.504.547 

ΜΗΤΡΩΟ    ΠΑΓΙΩΝ   ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  31/12/2008   

 
 

 

ΓΗΠΕ∆Α - ΚΤΙΡΙΑ - ΤΕΧΝ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ  κλπ ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. & ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΡΓΑ κλπ ΕΞΟΠΛΙΣΜ. ΜΕΣΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆.ΠΟΛΥΕΤ. ΥΠΟ ΕΚΤΕΛ. ΣΥΝΟΛΑ

αξία κτήσης 31/12/2007 12.611.004 23.936.336 295.597 646.871 3.800.604 1.247.983 27.927 42.566.322 
αναπροσαρµογές Φορολ.Νοµοθεσιας 0 0 0 0 0 0 0 0 
αναπροσαρµογές ∆εθν.Λογιστ.Προτύπων 0 0 0 0 0 0 0 0 
προσθήκες - αγορές 182.843 123.139 6.288 43.846 131.854 4.661 568.159 1.060.790 
µειώσεις/µεταφορές - πωλήσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2008 12.793.847 24.059.475 301.885 690.717 3.932.458 1.252.644 596.086 43.627.112 
αποσβεσµένα 31/12/2007 0 5.006.806 266.761 423.574 3.340.878 1.111.301 0 10.149.320 
αναπρ/γη αποσβεσθέντων Φορολ.Νοµοθεσιας 0 0 0 0 0 0 0 0 
συν/κές προσαρµογές 0 -17.601 0 0 0 0 0 -17.601 
µειώσεις αποσβεσθέντων Φορολ.Νοµοθεσίας 0 0 0 0 0 0 0 0 
µεταβολές αποσβεσθέντων ∆ιεθν.Λογιστ.Προτύπων 0 94.660 0 0 0 0 0 94.660 
αποσβέσεις περιόδου φορολογικές 0 519.349 11.364 38.486 148.265 72.268 0 789.732 
πρόσθετες αποσβέσεις ∆ιεθν.Λογιστ.Προτύπων 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ 31/12/2008 0 5.603.214 278.125 462.060 3.489.143 1.183.569 0 11.016.111 
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/2008 12.793.847 18.456.261 23.760 228.657 443.315 69.075 596.086 32.611.001 

ΜΗΤΡΩΟ    ΠΑΓΙΩΝ   ΟΜΙΛΟΥ  31/12/2008   
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8. Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις  
 
Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά την 31/12/2008 κυρίως αντιπροσωπεύουν εγγυήσεις σε ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ αξίας 20.608 ευρώ, εγγυήσεις 

ενοικίων αξίας 161.375 ευρώ, εγγυήσεις σε εταιρείες χρονοµίσθωσης αξίας 23.230 ευρώ.  

9. Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα τα Οµίλου και της εταιρείας αναλύονται ως εξής : 
 

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 

Προϊόντα, εµπορεύµατα  & παραγ. σε εξέλιξη 18.999.225 19.425.167 17.096.916 17.450.964 

Α & Β ύλες & υλικά 398.043 414.376 398.043 414.376 

     

ΣΥΝΟΛΟ 19.397.268 19.839.543 17.494.959 17.865.340 

 
Τα αποθέµατα απεικονίζονται στην εκτιµούµενη ρευστοποιήσιµή τους αξία , µετά την αποµείωση της λογιστικής αξίας κατά ποσό ευρώ  

1.240.060.                                                                                                                            

10. Αλλες Απαιτήσεις 
 
Οι απαιτήσεις κατά τρίτων του Οµίλου και της εταιρείας, κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008, αναλύονται ως εξής : 
 

     
Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

Απαιτήσεις κατά του  ∆ηµοσίου (προκ. φόρου εισόδ.) 556.736 556.736 

Προπληρωθέντα έξοδα κ΄ αγορές  376.165 348.150 

Απαιτήσεις κατά θυγατρικών εταιρειών - 163.450 

Λοιπές απαιτήσεις 595.425 480.565 

ΣΥΝΟΛΟ 1.528.326 1.548.901 

 
   

11. ∆ιαθέσιµα 
 
Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία του Οµίλου και της εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. 

 

12. ∆άνεια 
 
Τα δάνεια  του Οµίλου και της εταιρείας αναλύονται, κατά κύριο χρηµατοδότη ως εξής : 
 
 

 
 Ο  Όµιλος Η Εταιρεία 

ALPHA BANK 601.030 434.366 
EFG  Eurobank Ergasias ΑΕ 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

1.937.665 
257.979 

               1.937.665 
                  257.979 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 26.211                       0 
 ΣΥΝΟΛΟ 2.822.885 2.630.010 

   
 Το τρέχον µέσο επιτόκιο χρηµατοδότησης κυµαίνεται στην βάση euribor τριµήνου πλέον 1,5% κ΄εισφοράς 0,6%  

(όπου προβλέπεται εκ του νόµου). 
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13. ∆ικαιώµατα εργαζοµένων  
 
Η υποχρέωση της εταιρείας και του Οµίλου προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται στην Ελλάδα, 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 εργαζόµενου, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση 

µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του. Το χρησιµοποιούµενο ετήσιο επιτόκιο προεξόφλησης είναι 5,2%. 

Για τον προσδιορισµό της παρούσας αξίας των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η εταιρεία και ό όµιλος χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος 

προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος. Γιο την θνησιµότητα κατά την περίοδο της υπηρεσίας χρησιµοποιήθηκε ο Ελληνικός πίνακας Ε.Α.Ε. 

1990 , και το ποσοστό µελλοντικών µισθολογικών αυξήσεων τοποθετήθηκε στο 4%. Ακολουθεί σχετική ανάλυση που αφορά στην µητρική. 

 

 

14α. Άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 

 Η Εταιρεία Ο Όµιλος 

 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 

Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 2.876.847 2.496.302 2.876.847 2.496.302 

Προβλέψεις φορολογικών κ’ ασφαλιστικών επιβαρύνσεων 
Κ’ µακροπρ/ες υποχρεώσεις φόρων φορολ. ελέγχου 179.524 285.660 183.650 301.353 

 ΣΥΝΟΛΟ 3.056.371 2.781.962 3.060.497 2.797.655 
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Η εταιρεία µε την υπ΄ αριθµόν 4782  18/7/2003, σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτου, ως τροποποιήθηκε µε την  υπ΄ αριθµόν  

92049  9/9/2007, µισθώνει ακίνητο συνολικού εµβαδού 1.885,77 τ.µ. επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως του ∆ήµου Καλαµαριάς Νοµού 

Θεσσαλονίκης.   

                  
Με 31/12/2008  σχηµατίστηκε πρόβλεψη  φόρων  επί φορολογικών διαφορών ελέγχου που θα διενεργηθεί µελλοντικά  για τις χρήσεις 2007 

και 2008 η οποία ανέρχεται σε 200.000 ευρώ για την µητρική µε δεδοµένες και τις αναµορφώσεις των φορολογητέων κερδών για τα 

αντίστοιχα έτη. Αναφορικά µε τις θυγατρικές δεν απαιτείται σχετική πρόβλεψη λόγω των σε µεταφορά φορολογικών ζηµιών (tax shield). 

Αναφορικά µε το ποσόν των 400.000 ευρώ που αφορούσε µε 31/12/2006 σε πρόβλεψη φόρων σε περίπτωση δυσµενούς έκβασης επίδικων 

φορολογικών υποθέσεων, το  σηµαντικό γεγονός που έλαβε χώρα κατά το πρώτο εξάµηνο του  έτους 2007 αποτελεί το σύνολο των 

αποφάσεων του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, κατόπιν προσφυγών της εταιρείας οι οποίες έγιναν δεκτές και επεδόθησαν στην εταιρεία 

την 29/5/2007 και αφορούν σε πράξεις  επιβολής προστίµων και πρόσθετων φόρων του έτους 1999 της ∆ΟΥ Χαλανδρίου και αφορούν 

χρήσεις 1991 και προηγούµενες , για τις οποίες έχει γίνει µνεία στην σηµείωση 21 επί των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2006. 

Με βάση την από 18/12/2007 έγγραφη άποψη του νοµικού συµβούλου της εταιρείας τεκµαίρεται η τελεσίδικη ευδοκίµηση των προσφυγών 

µας. 

Με βάση τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 37 για την αναγνώριση µίας πρόβλεψης απαιτείται 

α) να υπάρχει παρούσα δέσµευση (νοµική ή τεκµαιρόµενη) ως αποτέλεσµα ενός γεγονότος του παρελθόντος 

β) να πιθανολογείται (δηλαδή να είναι πιθανόν µε ποσοστό άνω του 50%) ότι µία εκροή πόρων θα απαιτηθεί για διακανονισµό της 

δέσµευσης  

γ) µία αξιόπιστη εκτίµηση µπορεί να γίνει για το ποσό της δέσµευσης. 

 

Επιπροσθέτως, σε σπάνιες περιπτώσεις, για παράδειγµα σε µία αγωγή, µπορεί να µην είναι σαφές, αν µία οικονοµική οντότητα έχει παρούσα 

δέσµευση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και στην υπό συζήτηση περίπτωση, ένα γεγονός του παρελθόντος θεωρείται ότι δηµιουργεί µία 

παρούσα δέσµευση, αν λαµβάνοντας υπόψη όλες τις διαθέσιµες αποδείξεις, είναι περισσότερο αληθοφανές ότι µια παρούσα δέσµευση 

υπάρχει κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. Μία οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει µία πρόβλεψη γι αυτήν την παρούσα δέσµευση,  αν 

πληρούνται τα άλλα κριτήρια αναγνώρισης που περιγράφονται ανωτέρω. Αν είναι περισσότερο αληθοφανές ότι καµία παρούσα δέσµευση 

δεν υπάρχει, η οικονοµική οντότητα γνωστοποιεί µία ενδεχόµενη υποχρέωση, η οποία είναι µία πιθανή δέσµευση που προκύπτει από 

γεγονότα του παρελθόντος και της οποίας η ύπαρξη θα επιβεβαιωθεί µόνο από την πραγµατοποίηση ή µη, ενός ή περισσοτέρων αβέβαιων 

γεγονότων που δεν εµπίπτουν ολοκληρωτικά στον έλεγχο της οικονοµικής οντότητας, όπως η προσφυγή του ∆ηµοσίου και η ενδεχόµενη 

δικαίωση ή µη της εταιρείας. 

Συµπερασµατικά, µε βάση την άποψη του νοµικού συµβούλου της εταιρείας, τα προβλεπόµενα από το ∆ΛΠ 37 και την εκτίµηση της 

διοίκησης, η κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΛΠ σχετική εκτίµηση  που µε βάση αυτή µειώθηκαν τα κέρδη εις νέον κατά το ποσόν των 

812.487,60 ευρώ, αναθεωρήθηκε και προσαρµόστηκε για να αντανακλά την τρέχουσα βέλτιστη εκτίµηση, µε αποτέλεσµα να αναστραφεί η 

πρόβλεψη των 812.487,60 ευρώ σε πίστωση των αποτελεσµάτων της περιόδου (εµπεριέχεται στο κονδύλι «άλλα έσοδα/(έξοδα)»*), 

µειούµενου του ποσού της 

αντίστοιχης υποχρέωσης των 400.000 (αφού το υπόλοιπο ποσόν των 412.487,60 ευρώ είχε ήδη εκταµιευτεί σε χρέωση των κερδών εις 

νέον κατά τον χρόνο µετάβασης στα ∆ΛΠ) . 

 Ήδη, την 2/7/2007 επεστράφη από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ποσό 386.436,27 έναντι βεβαιωθέντων φόρων και προστίµων που στο παρελθόν 

είχαν καταβληθεί από την εταιρεία, συνολικού ποσού 412.487,60 ευρώ. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, και µετά από απόρριψη  από το Τριµελές ∆ιοικητικό Εφετείο των εφέσεων της ∆ΟΥ Χαλανδρίου εναντίον 

οριστικών αποφάσεων (πλην µιάς η οποία εκτιµάται ότι θα τύχει της αυτής αντιµετώπισης µε τις υπόλοιπες 7) του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών  υπέρ της εταιρείας, υπάρχει το ενδεχόµενο αναίρεσης από την ∆ΟΥ Χαλανδρίου ενώπιον του ΣτΕ,  µε εκτιµώµενη εξέλιξη την 

απόρριψή της. 

Επιπροσθέτως, σε σχέση επίσης µε την ανωτέρω συνολική  αντιδικία , έχουν ήδη συζητηθεί προσφυγή και έφεση  ενώπιον α) του 

Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου και β)ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών,  αντίστοιχα, για την ακύρωση 

σχετικών πράξεων επιβολής προστίµου  της ∆ΟΥ Χαλανδρίου, αναµένεται έκδοση αποφάσεων, οι οποίες εκτιµάται ότι θα έχουν θετική 

έκβαση υπέρ της εταιρείας. 
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14β. Άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις  
 

             Η Εταιρεία Ο Όµιλος 

 31.12.2008 31.12.2008 

Μερίσµατα πληρωτέα  19.618 19.618 

Υποχρεώσεις προς Θυγατρικές εταιρείες  148.842 - 

∆εδουλευµένα έξοδα  92.174 101.455 
 

 ΣΥΝΟΛΟ 260.634 121.073 

 
Τα δεδουλευµένα έξοδα αφορούν  δεδουλευµένες αµοιβές µισθωτών κ’ λοιπά λειτουργικά έξοδα  

15. Μετοχικό κεφάλαιο και κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείτο από 6.270.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,73 η κάθε µία. Την 

22/12/2006 το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 627.000 ευρώ µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής απο 0,63 

ευρώ σε 0,73 ευρώ, µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2065 του 1992 και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 2η παράγραφο της περί 

«Αποθεµατικών» παραγράφου παρακάτω. 

Ακολούθως, κατά την  Έκτακτη 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.   

 Οι µετοχές της Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO  είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

Σύµφωνα µε το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των  οικονοµικών καταστάσεων, οι µέτοχοι µε ποσοστό 

συµµετοχής στην Εταιρεία µεγαλύτερο του 5% και οι µέτοχοι που συµµετέχουν στην διοίκηση του Οµίλου ήταν οι εξής :  

Βαρβέρης Νικόλαος       51,41% 

Βαρβέρη  Αγγέλα          32,54% 

Το υπέρ το άρτιο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε το 2000 µε την έκδοση µετοχών έναντι µετρητών σε αξία µεγαλύτερη της 

ονοµαστικής τους αξίας. Το εισπραχθέν υπέρ το άρτιο ποσό έχει επίσης µειωθεί µε τα αναπόσβεστα στις 31/12/2003 έξοδα της εκδόσεως. 

 

16. Αποθεµατικά 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, η δηµιουργία «τακτικού αποθεµατικού»   µε την κατά έτος µεταφορά ποσού 

ίσου µε το 5% των ετήσιων, µετά  από φόρους, κερδών - είναι υποχρεωτική µέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεµατικού το 1/3 του 

µετοχικού κεφαλαίου. Το «τακτικό αποθεµατικό» διανέµεται µόνο κατά την διάλυση της εταιρείας µπορεί όµως να συµψηφιστεί µε 

συσσωρευµένες ζηµίες. 

 

Τα αποθεµατικά φορολογικών νόµων δηµιουργήθηκαν µε βάση τις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας οι οποίες, είτε παρέχουν τη 

δυνατότητα µετάθεσης της φορολογίας ορισµένων εισοδηµάτων στο χρόνο της διανοµής τους προς τους µετόχους, είτε παρέχουν 

φορολογικές ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας επενδύσεων. 

Οι κινήσεις στα αποθεµατικά για τις περιόδους 1/1-31/12/2007 και 1/1-31/12/2008 αποτυπώνεται στους πίνακες µεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων. 
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17. Μερίσµατα και κέρδη ανά µετοχή 
  

Ο υπολογισµός των κερδών ανά µετοχή αποτυπώνεται ως παρακάτω:  

                                                                                       31/12/2007           31/12/2008 

Κέρδος αποδιδόµενο στους µετόχους της εταιρείας                  2.664.451                  3.993.684 

Αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία                                          18.810.000                18.810.000 

Κέρδος ανά µετοχή                                                                  0,1417                     0,2123 

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή                                              0,04                         0,04 

             υπό την έγκριση της Γ.Σ. 

 

 

Στις 20 Μαρτίου 2009, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας ενέκρινε πρόταση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, για διάθεση, από τα 

κέρδη της χρήσης 2008, ποσού ανά µετοχή ευρώ 0,04, δηλαδή συνολικό µέρισµα 752.400 ευρώ. 

Το προτεινόµενο µέρισµα επειδή υπολείπεται του 35% των καθαρών κερδών τελεί υπό την έγκριση κατά την Γενική Συνέλευση του 70% 

τουλάχιστον του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις των ∆ΠΧΠ τα µερίσµατα αυτά περιλαµβάνονται στην καθαρά θέση µέχρι τη στιγµή που θα εγκριθεί η διανοµή των 

κερδών της χρήσης 2008 από την συνέλευση των µετόχων. 

18. Φόροι Εισοδήµατος 
 

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων προσδιορίστηκε ως εξής : 

Προσδιορισµός  Φορολογικής  Επιβάρυνσης  περιόδου 

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Κέρδη πρό φόρων, ως ο λογαριασµός αποτελεσµάτων 4.533.700 4.068.294 4.445.205 3.826.745 

Φόροι εισοδήµατος µε συντελεστές: εταιρεία 25% θυγατρική Τουρκίας 20% &

Κύπρου 10% και λοιπές τρέχουσες επιβαρύνσεις φόρου 1.111.301 956.695 1.111.301 956.686 

    Φόρος επί ζηµιών περιόδου, αβέβαιης ανάκτησης κ.α. 0 0 0 0 

    Φόρος έσοδο (-) από µεταβολή φορολ. συντελεστών -780.959 0 -780.959 0 

    Φόρος επί µονίµων διαφορών (µη εκπεστέων φορολογικά) 140.980 -83.643 140.959 -83.122 
    Επίδραση αναπροσαρµογής αξίας ακινήτων του Ν. 2065 -299.057 0 -299.057 0 
 Πρόβλεψη Φόρων Φορολογικού Ελέγχου Προηγούµενων 
 Χρήσεων,επίδικων διαφορών, λοιπών φορολογικών 277.267 288.730 279.256 288.730 
Σύνολο Φορολογικής επιβάρυνσης 449.532 1.161.782 451.500 1.162.294 
Τρέχουσα φορογική επιβάρυνση χρήσης 1.619.683 1.085.745 1.619.683 1.086.384 
    Φόρος επί προσωρινών διαφορών δαπανών  ( εκπεστέων φορολογικά ) -90.135 -14.882 -88.146 -13.376 

    Φόρος από µισθώµατα συµβάσεων  κ.λ.π.  δαπανών 0 88.678 0 88.678 

    Λοιπές ετεροχρονισµένες φορολογικές επιβαρύνσεις / ελαφρύνσεις -299.057 2.241 -299.057 608 

    Φόρος έσοδο (-) από µεταβολή φορολ. συντελεστών -780.959 0 -780.959 0 
 Ετεροχρονισµένη φορολογία περιόδου -1.170.151 76.037 -1.168.162 75.910 
 Σύνολο  Φορολογικής Επιβάρυνσης  449.532 1.161.782 451.521 1.162.294 

Ο  Όµιλος Η  Εταιρεία

 

Εντός του  2007 ολοκληρώθηκε φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2005-2006 και 

προσδιορίστηκε φόρος επί λογιστικών διαφορών ευρώ 288.730, ποσό που επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της περιόδου 1/1-31/12/2007. 

Το γεγονός ότι σε ορισµένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε χρόνο διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά 

φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτονται, για σκοπούς προσδιορισµού του φορολογητέου εισοδήµατος, δηµιουργεί την ανάγκη της λογιστικής 

αναγνώρισης ετεροχρονισµένων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων (deferred tax assets ή deferred tax liabilities). Η 

αναγνωρισθείσα από τον Όµιλο και την εταιρεία ετεροχρονισµένη φορολογική υποχρέωση αναλύεται ως εξής : 
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  Κατά την 31/12/2008 η επιχείρηση προέβη σε αναπροσαρµογή ακινήτων του Ν. 2065  µόνο για φορολογικούς σκοπούς. Με δεδοµένο ότι 

τα ακίνητα είναι ιδιοχρησιµοποιούµενα και κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΛΠ είχαν αναγνωριστεί στο κόστος-deemed cost, η 

διαφορά αναβαλλόµενου φόρου 373.821 ευρώ µε βάση τον τρέχοντα φορολογικό συντελεστή καταχωρείται ως θετικό στοιχείο των φόρων 

της περιόδου. 

Σύµφωνα µε τον Ν.3697/2008 προβλέπεται σταδιακή µείωση των συντελεστών φορολογίας στο 20% το έτος 2014. 

Κατά τον υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας αναφορικά µε τις διαφορές των οποίων η πιθανότητα αναστροφής είναι µετά το 2014 

και αφορούν υπεραξίες ιδιοχρησιµοποιουµένων ακινήτων ο κατάλληλος συντελεστής είναι 20% και η µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο 

858.957 ευρώ καταχωρείται ως θετικό στοιχείο των φόρων περιόδου. 

Η µεταβολή του χρησιµοποιούµενου συντελεστή από 25% σε 20% αντίστροφα και  αυξητικά τους φόρους περιόδου κατά 74.765 ευρώ  

που αντιστοιχούν στο θετικό στοιχείο φόρου λόγω αναπροσαρµογής αξιών του Ν.2065 . 

Για όλες τις λοιπές διαφορές που έχουν πιο βραχυπρόθεσµο χαρακτήρα  κατάλληλος συντελεστής  θεωρήθηκε το 22% και η συνολική 

µεταβολή 77.998 ευρώ καταχωρείται αυξητικά των φόρων περιόδου. 

 

 

 
 
 
 

Αναβαλλόµενη   φορολογία           

  Ο  Όµιλος  Η  Εταιρεία 

  
31 

∆εκεµβρίου 
31 

∆εκεµβρίου  
31 

∆εκεµβρίου 
31 

∆εκεµβρίου 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 2008 2007  2008 2007 

  Αναβαλλόµενη   φορολογική υποχρέωση          
 1.    Από την προσαρµογή αποσβέσιµης αξίας ακινήτων & 
διαφορές εκτιµήσεων συντελεστών  -4.033.492  -3.965.835  -3.977.275  -3.980.834 
 2.    Από την λογιστική αναγνώριση υποχρεώσεων προς 
εργαζόµενους 210.747 172.147  198.375 168.280 
 3.    Από την λογιστική αποµείωση στοιχείων του 
Ενεργητικού 494.677 358.151  495.651 358.151 

4.    Από διάφορους ετεροχρονισµούς µεταξύ λοιπών 
λογιστικών  &   φορολογικών µεγεθών -342.298 -342.764  -361.553 -278.546 
 
5.    Από την αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων Ν. 2065 
 

  
373.821 0   373.821 0 

6.    Μεταβολή του ανωτέρω λόγω αλλαγής φορολογικού 
συντελεστή από 25% σε 20%  -74.765 0  -74.765 0 
7.    Από µεταβολές φορολογικών συντελεστών που αφορούν 
σε υπεραξία ακινήτων στο 20% 858.957 0  858.957 0 
8.    Από µεταβολές φορολογικών συντελεστών που αφορούν 
σε ετεροχρονισµούς µεταξύ λογιστικών και φορολογικών 
µεγεθών στο 22%     -77.998 0   -77.998 0 
  Σύνολο αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης -2.590.351 -3.778.301   -2.564.787 -3.732.949 
Αναβαλλόµενη   φορολογική απαίτηση 
9.    Από διάφορους ετεροχρονισµούς µεταξύ  λογιστικών   &  
 φορολογικών  µεγεθών  θυγατρικών 

  
  

112.339 

  
  

121.024  

  
  

0 

 
 

0 
Σύνολο αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης 112.339 121.024   0 0 
Φόροι εισοδήµατος που θα βαρύνουν επόµενες χρήσεις -2.478.012 -3.657.277  -2.564.787 -3.732.949 

            



 46

19. Εργαζόµενοι στον Όµιλο και την εταιρεία και κόστος εργοδότησής τους. 
 

Ο αριθµός των εργαζοµένων στον Όµιλο και την εταιρεία, κατά την 31/12/ 2008 και 2007  και το συνολικό κόστος εργοδότησής τους,  ήταν :  

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Συναλλαγές  µε συνδεδεµένα µέρη 
 

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

                                        Ο  Όµιλος Η Εταιρεία 

Άτοµα 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 

Μισθωτοί 190 196 164 173 

Ηµεροµίσθιοι 85 84 85 84 

Σύνολο 275 280 249 257 

Κόστος ευρώ 8.671.135 9.022.882 8.070.395 8.445.331 
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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 , εκτός των αµοιβών που ετησίως ανέρχονται σε  190.000  

ευρώ, καλύπτεται µέσω µικτού συµβολαίου, του οποίου το ετήσιο κόστος ανέρχεται σε 2.000 € περίπου. Τα µέλη της διοίκησης και τα 

διευθυντικά στελέχη χρησιµοποιούν δύο ΕΙΧ (µέσω χρονοµίσθωσης) καθώς και επτά ΕΙΧ (ιδιοκτησίας της Εταιρείας), τα δε µισθώµατα 

ανέρχονται σε 32.000 € περίπου και τα σχετικά έξοδα κίνησης κ’ συντήρησης  ανέρχονται σε 30.000 € περίπου, σε ετήσια βάση. Τα 

παραπάνω ΕΙΧ χρησιµοποιούνται κυρίως για εταιρικούς σκοπούς.  

 
             Η  αποτύπωση των συναλλαγών µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 ανακεφαλαιώνονται ως :  
 
                                                                                                                             ΄0µιλος         Εταιρεία  
 
            Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                                                                0              1.568.296 
            Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                   0                  71.710 
            Απαιτήσεις                                                                                               0               3.910.552 
            Υποχρεώσεις                                                                                            0                 463.385 
            Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών κ΄µελών της διοίκησης      904.480           874.045 
            Απαιτήσεις από διεθυντικά στελέχη κ΄ µέλη της διοίκησης                          199.026           168.591 
            Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη κ΄ µέλη διοίκησης                          0                     0 
 

 
 
 

(α)         Κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31 ∆εκεµβρίου 2008, µεταξύ της  

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. και της MODA BAGNO IC VE DIS TICARET INSAAT TURKEY, διενεργήθηκαν οι παρακάτω συναλλαγές : 

                    1/1-31/12/2008 
Καθαρές Πωλήσεις Εµπορευµάτων σε MODA BAGNO 
Τουρκίας     934.603   

Έσοδα από έξοδα αποστολής      9.180   

         
Αγορές της MODA BAGNO Τουρκίας από µητρική 
Αγορές µητρικής από MODA BAGNO Τουρκίας                 

934.603 
                  44.145   

∆απάνες της MODA BAGNO Τουρκίας από µητρική     9.180  
Καθαρές απαιτήσεις της µητρικής από  την MODA 
BAGNO Τουρκίας    1.335.103  

      
          

(β)         Κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31 ∆εκεµβρίου 2008, µεταξύ της  

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

                   1/1-31/12/2008 
Καθαρές Πωλήσεις Εµπορευµάτων σε MODA BAGNO 
Κύπρου    600.029   

Έσοδα από έξοδα αποστολής      24.484   
         
Αγορές της MODA BAGNO Κύπρου από µητρική 
Αγορές µητρκής από MODA BAGNO  Κύπρου                  

600.029 
27.565  

∆απάνες της MODA BAGNO Κύπρου από µητρική     24.484  
Καθαρές απαιτήσεις της µητρικής από  την MODA 
BAGNO Κύπρου    2.112.064  

      

          

γ)         Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας καθώς και των βασικών διοικητικών στελεχών  

            την 31/12/2007και την 31/12/2008 αναλύονται ως ακολούθως :  

      31/12/2007  31/12/2008  

                                         Κόστος αµοιβών                                  677.378                     782.959  
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22. Προβλέψεις, δεσµεύσεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις, λοιπές γνωστοποιήσεις  
    
   Υπάρχει  εκκρεµής  υπόθεση (συζητείται 10/6/2009) στην οποία εµπλέκεται η εταιρία ως εναγόµενη. Ο ενάγων  διεκδικεί συνολικά 

100.000 ευρώ για προσβολή πνευµατικής ιδιοκτησίας του . Kατά την εκτίµηση του  Νοµικού Συµβούλου της εταιρίας δεδοµένων των 

στοιχείων για την αντιµετώπιση της δεν θα υπάρξουν οικονοµικές επιπτώσεις πάνω από το ποσό των 20.000 ευρώ. 

 Έχει οριστεί ηµεροµηνία συζήτησης την 27/5/2009 της αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ  επί απόρριψης από το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 

προσφυγών της εταιρείας για αποφάσεις  επιβολής φορολογικών προστίµων συνολικού ποσού ευρώ 20.759,70. Kατά την εκτίµηση του 

Νοµικού Συµβούλου της Εταιρίας, πιθανόν θα υποχρεωθεί η Εταιρεία στην καταβολή µέρους αυτών.  

∆εν έχει προσδιοριστεί ηµεροµηνία συζήτησης για προσφυγές που άσκησε η εταιρία,  αναφορικά µε πράξεις επιβολής προστίµου συνολικού 

ποσού 6.500 ευρώ του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας.  

    Με βάση την έκθεση του Νοµικού Συµβούλου η ∆ιοίκηση της εταιρίας έχει σχηµατίσει πρόβλεψη, για τις παραπάνω υποθέσεις, συνολικά 

47.260 ευρώ . Βλέπε σχετική σηµείωση «άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις». 

     

Υπέρ της εταιρείας έχουν εκδοθεί 7 συνολικά εγγυητικές επιστολές, καλής πληρωµής σε πελάτες και  προµηθευτές ύψους ευρώ 523.888,  

και πληρωµής προς εκµισθωτές ακινήτου ύψους ευρώ 64.286, 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 

εταιρεία από το ηµερολογιακό έτος  2007,  για δε τις θυγατρικές   από το ηµερολογιακό έτος 2000 για την Ν ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO 

(CYPRUS) LIMITED και από το ηµερολογιακό έτος 2003 για την MODA BAGNO IC VE  DIS TICARET INSAAT TURISM VE SANAYI A.S.. Για 

την διετία 2007-2008 έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη («Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις») φορολογικής επιβάρυνσης επί λογιστικών 

διαφορών ποσού 200.000 ευρώ µε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της µητρικής της τρέχουσας περιόδου. 

Για τις θυγατρικές, σε ενδεχόµενο φορολογικού ελέγχου , όποιες λογιστικές διαφορές καταλογιστούν θα αντισταθµιστούν από σωρευµένες 

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

 

Τα έσοδα της εταιρείας περιλαµβάνουν έσοδα από σύµβαση έργου κατασκευής και εξοπλισµού λουτρών και δαπέδων, το οποίο  κατά 

90% έχει πιστοποιηθεί  και τιµολογηθεί, προϋπολογισµού 1,68 εκ. ευρώ,  µε ποσοστό 85% του εκτελεσµένου έργου να έχει τιµολογηθεί 

εντός του 2008. 

Σχετικά µε τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, το τελευταίο τρίµηνο του 2008 αποφασίστηκε η αναστολή και επανεξέταση εντός του 2009 του 

επενδυτικού σχεδίου που αφορά σε νέους εκθεσιακούς χώρους, ο δε σχετικός  προϋπολογισµός των υπό εξέλιξη έργων περιορίστηκε από 2 

σε 1,5 εκ. ευρώ  µε το ήδη εκτελεσµένο τµήµα να ανέρχεται σε 0,6 εκ ευρώ περίπου. 
 

23. Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις  
 

Σχετική αναφορά περί των υποχρεώσεων και δεσµεύσεων στην υποπαράγραφο «Υποχρεώσεις» της παραγράφου «Χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις» παρ. 3.10 των σηµειώσεων επί των οικονοµικών καταστάσεων. 

24. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα 
 

Με απόφαση του ∆.Σ. της 2/2/2009  διακόπτεται η λειτουργία  εκθεσιακού χώρου που στεγάζεται επί της οδού Π. Μελά στην Θεσ/νίκη, µε 

στόχο την αύξηση της απόδοσης των πωλήσεων (και περιστολής των λειτουργικών εξόδων) λόγω συγκέντρωσης του πελατολογίου στο 

κατάστηµα της οδού Εθνικής αντιστάσεως . 

 Εντός του Φεβρουαρίου 2009 η εταιρεία αιτήθηκε την άρση της εγγεγραµµένης υποθήκης υπέρ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ∆ ύψους σε 

κυπριακές λίρες 760.000 , επί ακινήτου ιδιοκτησίας της θυγατρικής της στη Κύπρο, αίτηση η οποία έγινε αποδεκτή και αναµένεται το τυπικό 

της άρσης . Παράλληλα η µητρική (16/2/2009) παρείχε µη εµπράγµατη εγγύηση υπέρ Alpha Bank A.E. µέχρι του ποσού των 750.000 ευρώ 

(βλέπε σχετική παρ. 3.10 των σηµειώσεων επί των οικονοµικών καταστάσεων). 

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα του ισολογισµού της 31ης ∆εκεµβρίου 2008 γεγονότα, που να αφορούν είτε την εταιρεία είτε τον Όµιλο, στα 

οποία επιβάλλεται αναφορά. 
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  Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

ΒΑΣΗ  
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ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 3401/2005, ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2008 
 
Η εταιρεία σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και στα πλαίσια πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, δηµοσίευσε στο Ηµερήσιο ∆ελτίο 

Τιµών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, κατά τη διάρκεια της οικονοµικής χρήσης 2008, τις κάτωθι πληροφορίες: 

 
Οι κατωτέρω πληροφορίες είναι αναρτηµένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας http://www.modabagno.gr και στο site του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών http://www.ase.gr 

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 

   
Οικονοµικά Αποτελέσµατα 

Στοιχεία Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων βασει ∆ΛΠ, χρήσης 
2007 (1/1-31/12/2007) 27/3/2008 www.ase.gr 

Στοιχεία Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων βασει ∆ΛΠ, 
χρήσης 2007 (1/1-31/12/2007) 27/3/2008 www.ase.gr 

Στοιχεία Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων βασει ∆ΛΠ, περιόδου 
1/1-31/3/2008 2/6/2008 www.ase.gr 

Στοιχεία Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων βασει ∆ΛΠ, 
περιόδου 1/1-31/3/2008 2/6/2008 www.ase.gr 

Επαναδηµοσίευση Στοιχείων & Πληροφοριών Α΄ Τριµήνου 2008 5/6/2008 www.ase.gr 
Στοιχεία Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων βασει ∆ΛΠ, περιόδου 
1/1-30/6/2008 29/8/2008 www.ase.gr 

Στοιχεία Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων βασει ∆ΛΠ, 
περιόδου 1/1-30/6/2008 29/8/2008 www.ase.gr 

Στοιχεία Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων βασει ∆ΛΠ, περιόδου 
1/1-30/9/2008 27/11/2008 www.ase.gr 

Στοιχεία Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων βασει ∆ΛΠ, 
περιόδου 1/1-30/9/2008 27/11/2008 www.ase.gr 

   

 
Ανακοινώσεις 

Προαναγγελία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 18/3/2008 www.ase.gr 

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 8/4/2008 www.ase.gr 

Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 6/6/2008 www.ase.gr 

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 27/6/2008 www.ase.gr 
Γνωστοποίηση αποκοπής µερίσµατος /  πληρωµής µερίσµατος χρήσης 
2007 27/6/2008 www.ase.gr 

 
                                

Ζ.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
 
 
Η ηλεκτρονική διεύθυνση διαδικτύου όπου θα αναρτηθούν  κατά την οριστικοποίησή τους, οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις χρήσεως 

2008, η έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και η έκθεση του διοικητικού συµβουλίου για τις οικονοµικές καταστάσεις της 

Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. είναι: http://www.modabagno.gr  

   

 


