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1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
1.1 Ιστορικό 

Η ιστορία της 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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 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) η 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 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ” µε έδρα τον ∆ήµο Βριλησσίων, αριθµό Μ.Α.Ε. 14137/04/Β/86/1094, και δραστηριότητα παρεµφερή 

µε της Εταιρείας. 

 

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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 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 εταιρεία “HERD ΕΠΕ” µε αντικείµενο δραστηριότητας την 

εµπορία επίπλων. 
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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 της Moda 

Bagno. 

 

Εντός του 1997, ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τρία νέα καταστήµατα INTERNI στη Θεσσαλονίκη, τα 

Βριλήσσια και το Χαλάνδρι Αττικής. 

 

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). 
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Παράλληλα, µε µια πρωτοποριακή για τα ελληνικά επιχειρηµατικά δεδοµένα κίνηση, ιδρύει θυγατρική εταιρεία 

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 . 

Τον Ιούλιο του 2001 ολοκληρώθηκε , όπως προβλεπόταν από το επενδυτικό πρόγραµµα , η ανέγερση  

αποθηκευτικού χώρου επί του ιδιόκτητου οικοπέδου στην περιοχή Πάτηµα του ∆ήµου ΓΕΡΑΚΑ Αττικής . 

∆ιαµορφώθηκε αποθηκευτικός χώρος ισόγειος και υπόγειος µε πρότυπες προδιαγραφές , συνολικού εµβαδού 

4.161 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. Ήδη 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. 

 

 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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1.2. ∆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% 

 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η Moda Bagno είναι εµπορική εταιρία 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 έχουν πωληθεί. 

    

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

προσφέρθηκαν από την εταιρεία στην Ελλάδα για τα έτη 2005 και 2006. 

 

 
                      Κατηγορία                                       2005           2006 

 

Έπιπλα σπιτιού & γραφείου 

Είδη υγιεινής , έπιπλα & αξεσουάρ µπάνιου 

Έπιπλα κουζίνας & οικιακές συσκευές  

Πλακίδια 

Είδη διακόσµησης  

Εστίαση  

Οικοδοµική δραστηριότητα 

 

  

      

   10.507.744   11.943.747 

     5.245.182     5.203.631 

     6.836.913     6.894.659 

     5.158.819     5.030.849 

        489.617        646.684 

        787.725        709.764 

      2.536.837       750.000 

    31.562.837   31.179.334 
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2.1 Ανάλυση Κύκλου Εργασιών  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του κύκλου εργασιών της Εταιρείας ανά τοµέα 
δραστηριότητας για την περίοδο 2005 και 2006. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
  2005   2006   

   χιλ.€ % χιλ.€ % 

Εµπορική δραστηριότητα 27.852,00 88,24% 29.373,32 94,21% 

Βιοµηχανική δραστηριότητα 348,81 1,11% 276,48 0,89% 

Παροχή υπηρεσιών 37,47 0,12% 69,77 0,22% 

Εκµετάλλευση χώρων εστίασης 787,72 2,50% 709,76 2,28% 

Οικοδοµική δραστηριότητα 2.536,84 8,04% 750,00 2,40% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 31.562,84 100,00% 31.179,33 100,00% 
 
 
 
Η κατανοµή του κύκλου εργασιών της χρήσης 2006 ανά γεωγραφική περιοοχή έχει ως εξής : 
 

 
 

 

 

 

 

                                               

                                                         
2.2 Ανάλυση ∆ραστηριότητας  
 
Τα είδη που διαθέτει η Moda Bagno ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες και παρουσιάζουν την 
παρακάτω εξέλιξη πωλήσεων (εκτός οικοδοµικής και δραστηριότητας εστίασης): 
 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΌ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ 

 ΧΡΗΣΗ 2005 ΧΡΗΣΗ 2006 
  εκ. ευρώ   εκ. ευρώ   
Πλακίδια 5,16 18,28% 5,03 17,00%
Είδη Υγιεινής 3,29 11,65% 3,53 11,93%
Έπιπλα & Αξεσουάρ Μπάνιου-Μπαταρίες 1,95 6,90% 1,67 5,64%
Οικιακές Συσκευές 1,41 4,99% 1,42 4,80%
Έπιπλα Κουζίνας 5,43 19,24% 5,47 18,49%
Έπιπλα Σπιτιού (INTERNI) 9,63 34,12% 11,07 37,41%
Έπιπλα Γραφείου (INTERNI OFFICE) 0,87 3,08% 0,75 2,53%
Έπιπλα και είδη σπιτιού (ARMANI CASA) 0,49 1,74% 0,65 2,20%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 28,23 100,00% 29,59 100,00%
 
 
 
Η Moda Bagno συµπληρώνει φέτος 33 χρόνια παρουσίας στην Ελληνική αγορά . Στα καταστήµατα της Moda 
Bagno περιλαµβάνεται µια ευρεία γκάµα προϊόντων , που αφορούν στο χώρο του µπάνιου και των δαπάδων 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2006 
         Ποσοστό 
Περιοχή Αττικής       75,85%
Περιοχή Θεσσαλονίκης     13,01%
Κρήτη        2,24%
Λάρισα        2,21%
Λοιπές        6,69%
Σύνολο        100,00%
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για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους .Υλικά , όπως , πλακάκια , είδης υγιεινής , έπιπλα µπάνιου , 
µπανιέρες , shower boxes , spa , µπαταρίες , αξεσουάρ και για τα δάπεδα εκτός από πλακάκια , πέτρες , 
µάρµαρα αλλά και ξύλινες επενδύσεις . Στόχος της Moda Bagno είναι πάντα η υψηλή αισθητική , η ποιότητα 
αλλά και η λειτουργικότητα .  Επιλεγµένα από επώνυµες δηµιουργίες διάσηµων οίκων , µε κύρια προέλευση 
την Ιταλία , τα περισσότερα εµπορεύµατα διατίθενται σε αποκλειστικότητα . Μεταξύ των οίκων των οποίων 
τα προϊόντα διαθέτει η Εταιρία συµπεριλαµβάνονται οι εξής: ♦ BISAZZA ♦ BARDELLI ♦ TAGINA ♦ IRIS ♦ 
IDEAL MARMI ♦ MAFI ♦ FALPER ♦ RAPSEL ♦ FLAMINIA ♦ GALASSIA ♦ VOLA ♦ TOSCOQUATRO ♦ GESSI ♦ 
BIBIS HOME. 
 
Στον χώρο της κουζίνας η Moda Bagno kitchens φέτος συµπληρώνει τα 26 χρόνια παρουσίας στην ελληνική 
αγορά . Στην γκλαµα των προϊόντων που διαθέτει περιλαµβάνονται έπιπλα κουζίνας , ηλεκτρικές συσκευές , 
πάγκοι κουζινών και ντουλάπες . Σε µια ευρεία γκάµα κοστολογίων αλλά και επιλογών , τα είδη διακρίνονται 
για το εξαιρετικό design, την υψηλή ποιότητατων υλικών αλλά και των διευρυµένων δυνατοτήτων εφορµογής 
. Με κύριες πηγές προέλευσης τη Γερµανία , την Ιταλία αλλά και τις Η.Π.Α. , τα brand names που 
παρουσιάζονται στα καταστήµατα της Moda Bagno kitchens είναι  ♦  BULTHAUP ♦ BONTEMPI ♦ EFFETI ♦ 
BOFFI ♦ GAGGENAU ♦ SUB ZERO ♦ ATAG ♦ VARENNA ♦ POLIFORM. 
 
Στον χώρο των επίπλων και διακόσµησης του σπιτιού το η Moda bagno µε το σήµα Interni εισήλθε δυναµικά 
πριν 10 χρόνια και σήµερα είναι στην κορυφή των επιλογών του αγοραστικού κοινού υψηλών προδιαγραφών 
. Με συνεργασίες περισσότερο από 200 εταιρίες επίπλων και διακοσµητικών από όλη την Ευρώπη ( κυρίως 
Ιταλία , Βέλγιο , Γαλλία , Γερµανία ) αλλά και µε µοναδικά κοµµάτια από όλο τον κόσµο , το Interni 
απευθύνεται σε ένα συνεχώς µεγαλύτερο πελατειακό κοινό υψηλής αισθητικής , µε πολλαπλές επιλογές . Το 
Intern διαθέτει τα πάντα , που αφορούν στην επένδυση και ένδυση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων . Οι 
διασηµότερες αποκλειστικές συνεργασίες είναι µε τους οίκους ♦ MINOTTI ♦ MOLTENI ♦ GERVASONI ♦ T-70 
♦ CASA MILANO ♦ ANTA ♦ COR ♦ ECART INTERNATIONAL ♦ LINTELOO ♦ CECCOTI ♦ MERIDIANI ♦ 
BAXTER ♦ JNL. 
 
Στον χώρο του γραφείου µε το σήµα Interni Office η Moda Bagno εισήλθε το 1999. Η γκάµα των προϊόντων  
περιλαµβάνει εργασιακά γραφεία , διευθυντικά γραφεία , τραπέζια συνεργατών , φωτιστικά , καρέκλες και  
αξεσουάρ για τον χώρο του γραφείου. Το Interni Office παρουσιάζει σε αποκλειστικότητα τα προϊόντα των 
οίκων 
♦ IB OFFICE ♦ IREN ♦ SITLAND ♦ MDF ♦  WILKHAHN ♦ BULO ♦ NURUS ♦ κλπ. 
 
Ο αριθµός των οίκων των οποίων τα προϊόντα διαθέτει η Moda Bagno µέσω του δικτύου των καταστηµάτων 
της ξεπερνά τους 250 και διαρκώς διευρύνεται. Λόγω της µεγάλης ποικιλίας των προϊόντων που εµπορεύεται 
αλλά και του αριθµού των προµηθευτών µε τους οποίους συνεργάζεται, δεν υφίσταται σχέση εξάρτησης από 
συγκεκριµένους προµηθευτές και δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριµένος προµηθευτής οι αγορές από τον οποίο 
να αντιπροσωπεύουν άνω του 6,85% των συνολικών αγορών της χρήσης 2006 . Οι συνεργασίες της µε τους 
προµηθευτές βασίζονται σε προφορικές συµφωνίες και η πληρωµή τους γίνεται συνήθως µεταξύ 45 και 120 
ηµερών από την ηµέρα της παραγγελίας.  
 
Η Moda Bagno διαθέτει τα εµπορεύµατα και προϊόντα της στην εγχώρια αγορά µέσω των 16 καταστηµάτων 
(ιδιόκτητων ή ενοικιαζόµενων) που διαθέτει και των 5 καταστηµάτων των αντιπροσώπων της  και στο 
εσωτερικό. Η πελατεία της αποτελείται ως επί το πλείστον από ιδιώτες πελάτες. Παράλληλα, από το 1999 έχει 
επεκταθεί στον χώρο των κατασκευαστών µε τη διάθεση προϊόντων σε κατασκευαστικές εταιρίες µεγάλων 
ιδιωτικών ή δηµοσίων έργων. 
Έµφαση στην οργάνωση των πωλήσεων στον παραπάνω τοµέα έχει υπάρξει από το έτος 2006. Σηµειώνεται 
ότι δεν υπάρχουν πελάτες της Εταιρίας οι αγορές των οποίων να αντιστοιχούν σε ποσοστό υψηλότερο του 
10% των συνολικών της εσόδων. 
 
Η ζήτηση των εµπορευοµένων ειδών της Moda Bagno επηρεάζεται από παράγοντες όπως το διαθέσιµο 
εισόδηµα των καταναλωτών, ο ρυθµός αύξησης των νέων νοικοκυριών, η εξέλιξη της οικοδοµικής 
δραστηριότητας, οι σχεδιαστικές τάσεις και η διαφοροποίηση της αισθητικής  των καταναλωτών προς νέες 
γραµµές ,  φόρµες κ.λ.π. 
 
Οι σηµαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιµές των προϊόντων που προµηθεύεται η  Εταιρία , µετά 
την ένταξη της χώρας στη ζώνη ΕΥΡΩ, είναι  η τιµολογιακή πολιτική του κάθε προµηθευτή , που εξαρτάται 
και  από το µέγεθος της εκάστοτε παραγγελίας καθώς επίσης και το σύνολο των αγορών από κάθε 
προµηθευτή. 
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Παραγωγική ∆ραστηριότητα 
 
Η παραγωγική δραστηριότητα της Εταιρίας αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην προσαρµογή και εφαρµογή των 
προϊόντων που εµπορεύεται, αλλά και στην παραγωγή ειδικών κατασκευών σύµφωνα µε τις ανάγκες του 
τελικού χρήστη. Παράλληλα, επιµελείται την τεχνική υποστήριξη , ανάπτυξη και βελτίωση των εκθεσιακών 
χώρων της Εταιρίας. Επίσης, στα πλαίσια της παραγωγικής της δραστηριότητας εντάσσεται και η ενασχόληση 
της µε τη λειτουργία χώρων εστίασης, εξοπλισµένων όπου αρµόζει µε είδη που διαθέτει µέσω των εµπορικών 
της καταστηµάτων. 
 
Η Εταιρία εκτιµά ότι οι δυνατότητες που της παρέχει αυτή η µονάδα της συµβάλλουν σηµαντικά στην παροχή 
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής αξίας. 
 
Η παραγωγική διαδικασία της Εταιρίας πραγµατοποιείται , από την αρχή του 2004 , στις εγκαταστάσεις της 
οδού Αξιού & Ευήνου στο Γέρακα , σε χώρο που καταλαµβάνει 700 τ.µ. περίπου. Μέχρι το τέλος του 2003 
επραγµατοποιείτο στις εγκαταστάσεις της οδού Αναπαύσεως 50 , στο Χαλάνδρι . Ο εξοπλισµός περιλαµβάνει 
πλήρη σειρά µηχανηµάτων επεξεργασίας ξύλου όπως µηχανές τεµαχισµού (γωνιάστρες), κορδέλα, πλάνη, 
αυτόµατη µηχανή επένδυσης τοµών επενδεδυµένων (bordatrice), compresseur αέρος καθώς και δύο καµπίνες 
βαφής (εξοπλισµός βαφείου). Στον τοµέα αυτό απασχολούνται κατά µέσον όρο 15 άτοµα. Η διαδικασία δεν 
είναι τυποποιηµένη καθώς αφορά κυρίως τις προσαρµογές ή επεµβάσεις που κατά περίπτωση απαιτούνται. Για 
την λειτουργία των βιοµηχανικών της εγκαταστάσεων η Εταιρία διαθέτει άδεια λειτουργίας µε την υπ’ αριθµόν 
πρωτ. 665/20.7.1995 απόφαση της Νοµαρχίας Αθηνών Τοµέας Ανατολικής Αθήνας για τις εγκαταστάσεις της 
οδού Αναπαύσεως 50 και µε την υπ’ αριθµόν πρωτ. 4089/22-1-2004 απόφαση της ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ( ∆νση ορυκτού πλούτου και Βιοµηχανίας ) για τις εγκαταστάσεις 
της οδού Αξιού & Ευήνου. 
 
Η λειτουργία χώρων εστίασης πραγµατοποιείται σε δύο ενοικιαζόµενα καταστήµατα-εστιατόρια α) επί της 
οδού Ερµού 152 στην Αθήνα (χειµερινό) και β) στην πόλη της Μυκόνου (θερινό) . 
 
Η οικοδοµική δραστηριότητα της εταιρίας αφορά στην ανέγερση, κατόπιν της έκδοσης από την αρµόδια 
Πολεοδοµία, σχετικών οικοδοµικών αδειών πρότυπων κατοικιών επί των δύο ιδιόκτητων οικοπέδων α) στην 
οδό Εκάλης 22 & Σαρανταπόρου 16 στην Κηφισιά και β) στην οδό Ιουστινιανού 6 στην Ν. Ερυθραία . Από την 
πρώτη οικοδοµή εντός του 2004 επωλήθη και η τελευταία κατοικία και ως εκ τούτου δεν διατηρεί κανένα 
δικαίωµα η εταιρεία µε 31/12/2006. Αναφορικά µε την δεύτερη οικοδοµή ισχύει το αυτό, µε µεταβίβαση του 
τελευταίου ακινήτου να έχει ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου του 2006. 
 
 
Παροχή Υπηρεσιών 
 
Η δραστηριότητα της Moda Bagno στοχεύει στη διάθεση προϊόντων υψηλής ποιότητας. Στα πλαίσια αυτά, η 
δραστηριότητα της δεν επικεντρώνεται µόνο στην πώληση του προϊόντος αλλά και στην παροχή 
εξειδικευµένων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές συµπεριλαµβάνουν: α) σχεδιασµό χώρου,   β) λειτουργική 
µελέτη εργονοµίας του χώρου, γ) προτάσεις αισθητικών και διακοσµητικών εφαρµογών του χώρου, και δ) 
εποπτεία κατά την εκτέλεση. Για το σκοπό αυτό, σε όλα τα καταστήµατα της απασχολεί εξειδικευµένο 
προσωπικό (αρχιτέκτονες / διακοσµητές)  οι οποίοι σε συνεργασία µε τον πελάτη µελετούν και προτείνουν τα 
προϊόντα που κρίνεται ότι ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες του τελευταίου. Οι υπηρεσίες αυτές δεν 
χρεώνονται αλλά αποτελούν απαραίτητο και συµπληρωµατικό εργαλείο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
πελατών της. 
 
Παράλληλα µε τις ως άνω υπηρεσίες, η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και µετά την πώληση και 
παράδοση των προϊόντων στον πελάτη.  Σε αυτές περιλαµβάνονται επισκέψεις τεχνικής υποστήριξης των 
προϊόντων, όταν και εφόσον  θεωρηθεί αναγκαίο από τον πελάτη, για την αποκατάσταση φυσιολογικών 
φθορών χρήσης ή την αντιµετώπιση φθορών που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή έκτακτα συµβάντα. 
 
 
Σήµατα 
Η Εταιρία έχει κατοχυρώσει για Ελλάδα , Τουρκία και Κύπρο τα κάτωθι σήµατα: 
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Σήµα MODA BAGNO 
 
Η Εταιρία κατέθεσε την 03.12.1996 στο αρµόδιο τµήµα του Υπουργείου Ανάπτυξης το µε αριθµό 132936 
ηµεδαπό σήµα moda bagno σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί σηµάτων.  Τα προϊόντα προς διάκριση είναι τα 
είδη υγιεινής (κλάση 1η), τα πλακίδια επιστρώσεως δαπέδου και τοίχου (κλάση 10η) και τα έπιπλα κουζίνας 
(κλάση 20η).  Το σήµα έγινε δεκτό µε την µε αριθ.3347/1997 απόφαση της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων. 
Το σήµα έχει κατοχυρωθεί επίσης σε Τουρκία και Κύπρο . 
 
Σήµα ΙΝΤΕRNI by Moda Bagno 
 
Η Εταιρία κατέθεσε την 03.12.1996 στο αρµόδιο τµήµα του Υπουργείου Ανάπτυξης το µε αριθ. 132935 
ηµεδαπό σήµα interni by moda bagno σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί σηµάτων.  Τα προϊόντα προς διάκριση 
είναι φωτιστικά (κλάση 11η), έπιπλα σπιτιού, σαλόνια, κρεβατοκάµαρες (κλάση 20η), υφάσµατα (κλάση 24η) 
και χαλιά (κλάση 27η).  Το σήµα έγινε δεκτό µε την µε αριθ. 3346/1997 απόφαση της ∆ιοικητικής Επιτροπής 
Σηµάτων. 
Το σήµα έχει κατοχυρωθεί επίσης στην Τουρκία 
 
 
Σήµα ΙΝΤΕRNI OFFICE 
Η Εταιρία κατέθεσε την 01.07.1999 στο αρµόδιο τµήµα του Υπουργείου Ανάπτυξης το µε αριθ. 145393 
ηµεδαπό σήµα interni office σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί σηµάτων. Τα προϊόντα προς διάκριση είναι 
φωτιστικά (κλάση 11η) και έπιπλα γραφείου (κλάση 20η). Το σήµα έγινε δεκτό µε την µε αριθ. 7008/2000 
απόφαση της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων. 
 
Σήµα RISTORANTE ΙΝΤΕRNI 
 
Η Εταιρία κατέθεσε την 03.04.2000 στο αρµόδιο τµήµα του Υπουργείου Ανάπτυξης το µε αριθ. 149676 
ηµεδαπό σήµα ristorante interni σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί σηµάτων. Τα προϊόντα προς διάκριση είναι 
της κλάσης 42 που αφορά εστιατόρια-µπαρ . Το σήµα έγινε δεκτό µε την µε αριθ. 272/2001 απόφαση της 
∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων. 
 
Σήµα CONCEPT STORES 

H Εταιρεία κατέθεσε την 02.03.2004 στο αρµόδιο τµήµα του Υπουργείου Ανάπτυξης το µε αριθ. 172569 
ηµεδαπό σήµα Concept Stores σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί σηµάτων. Τα προϊόντα προς διάκριση είναι 
φωτιστικά (κλάση 11η), έντυπα υλικά, είδη γραφείου, είδη χαρτοπωλείου (κλάση 16η), υλικά κατασκευών 
(κλάση 19η), έπιπλα (κλάση 20η), υφάσµατα (κλάση 24η) και χαλιά (κλάση 27η). ∆ικάσιµος της ∆ιοικητικής 
Επιτροπής Σηµάτων για τη συζήτηση της αίτησης για την καταχώρηση του σήµατος είχε ορισθεί η 12η 
Οκτωβρίου 2004. Με την απόφαση 11749 του 2004 έγινε το σήµα δεκτό για τα προιόντα των κλάσεων 24 και 
27. Με την από 07.01.2005 αίτησή µας µε Νο 177123 αιτούµεθα την κατωχύρωση του σήµατος THE 
CONSEPT STORES. 
 
3. ∆ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  
 
 Η ανάλυση παρατίθεται στην παράγραφο 3 της ενσωµατωµένης στο παρόν Ετήσιο ∆ελτίο ∆ιαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΑ∆ΟΣ  
Η ανάλυση παρατίθεται στην παράγραφο 4 της ενσωµατωµένης στο παρόν Ετήσιο ∆ελτίο Έκθεσης 
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
4.1 Συνθήκες και προοπτικές στην αγορά της Κύπρου  
Η ανάλυση παρατίθεται στη παράγραφο 4.1 της ενσωµατωµένης στο παρόν Ετήσιο ∆ελτίο Έκθεσης 
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
4.2 Συνθήκες και προοπτικές στην αγορά της Τουρκίας  
Η ανάλυση παρατίθεται στην παράγραφο 4.2 της ενσωµατωµένης στο παρόν Ετήσιο ∆ελτίο Έκθεσης 
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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5. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  
Η ανάλυση παρατίθεται στην παράγραφο 7 της ενσωµατωµένης στο παρόν Ετήσιο ∆ελτίο Έκθεσης 
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

                        Ο Όµιλος                 Η Εταιρεία 
      ΣΗΜ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 
           
   Πάγια περιουσιακά στοιχεία    7   32.791.594  33.300.014  30.573.800  30.925.910  
   Ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία    136.603  153.857  115.529  118.538  
   Επένδυση σε συνδεµένες    2   0  0  2.934.376  2.285.992  
   Επενδύσεις και άλλες µακροπρόθεσµες 
απαιτήσεις   8   379.095  368.104  258.468  267.594  
         Σύνολο παγίων περιουσιακών 
στοιχείων   33.307.293  33.821.976  33.882.174  33.598.033  
   Αποθέµατα εµπορευµάτων, προϊόντων 
κλπ.  9   17.535.302  17.690.421  16.039.527  15.970.929  
   Απαιτήσεις κατά πελατών    10   4.567.393  4.780.820  6.549.271  6.550.557  
   Άλλες απαιτήσεις     10   1.379.824  1.138.925  1.573.030  1.607.068  
   Βραχυπρόθεσµες 
επενδύσεις     0  0  0  0  
   ∆ιαθέσιµα     11   188.741  315.089  107.589  74.799  
         Σύνολο κυκλοφορούντος 
ενεργητικού    23.671.260  23.925.254  24.269.418  24.203.352  
   Εκδοµένο κεφάλαιο     15   4.577.100  3.950.100  4.577.100  3.950.100  
   Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο     16   9.683.848  9.683.848  9.683.848  9.683.848  
   Αποθεµατικά     16   471.818  471.818  471.818  471.818  
   Συσσωρευµένα κέρδη     16   7.242.444  7.876.199  10.506.063  10.887.356  
                  Σύνολο ιδίων κεφαλαίων     21.975.210  21.981.965  25.238.829  24.993.122  
              ∆ικαιώµατα µειοψηφίας    0  28.390    
   Μακροπρόθεσµα δάνεια    12   4.697.674  1.471.110  3.600.000  0  
   Αναβαλλόµενη φορολογία    18   3.699.466  4.260.579  3.657.040  4.188.020  
   Υποχρεώσεις παροχών αποχώρησης 
προσωπικού  13   671.917  535.144  632.000  506.732  
   Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις  14α 3.304.095  3.710.405  3.304.095  3.710.405  
   Άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις   14α 674.891  512.089  674.891  512.089  
         Σύνολο µακροπρόθεσµων 
υποχρεώσεων   13.048.043  10.489.326  11.868.026  8.917.246  
   Προκαταβολές 
εισπραχθείσες     7.836.138  6.896.545  7.265.433  5.927.831  
   Οφειλές προς προµηθευτές      5.173.033  5.994.471  5.097.865  5.779.033  
   Οφειλές από φόρους - τέλη     1.557.954  1.096.386  1.514.834  1.077.473  
   Ασφαλιστικοί οργανισµοί     337.581  345.045  321.143  328.835  
   Άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις   14β 347.311  581.010  476.261  664.031  
   Βραχυπρόθεσµα δάνεια    12   6.703.284  10.334.091  6.369.198  10.113.814  
         Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων    21.955.300  25.247.549  21.044.736  23.891.017  

 

Σηµείωση : Για λόγους σωστής παρουσίασης στα ποσά της 31/12/2005 έγινε ανακατάταξη ποσού 111.773 

ευρώ από «Ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία» σε «Πάγια περιουσιακά στοιχεία», στον όµιλο και την 

εταιρεία. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

                    Ο Όµιλος              Η Εταιρεία 
       ΣΗΜ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 
            
   Κύκλος εργασιών      4 33.549.781  33.965.008   31.179.334   31.562.837  
   Μείον: Κόστος παραγωγής /εµπορίας     17.543.818  18.004.961   16.706.567   17.274.942  
   Μικτά κέρδη / (ζηµίες)      16.005.963  15.960.047   14.472.766   14.287.895  
   Άλλα έσοδα/(έξοδα)     4α -648.160  -86.988   -208.065   -191.923  
        15.357.803  15.873.059   14.264.701   14.095.973  
   Έξοδα λειτουργίας διάθεσης     4β 11.101.288  11.332.742   9.784.769   9.765.579  
   Έξοδα διοικητικής λειτουργίας     4β 2.289.982  2.385.605   2.145.059   2.224.107  
   Χρηµατοπιστωτικά έξοδα      893.562  1.068.998   793.593   915.365  
       Κέρδος (ζηµιά) προ 
φόρων,χρηµ/κών,επενδ.αποτελ.κ΄αποσβ.   2.894.916  3.238.288   3.150.268   2.921.618  
       Κέρδος (ζηµιά) προ φόρων,χρηµ/κών κ΄επενδ.αποτελ.   1.966.532  2.154.712   2.334.873   2.106.286  
       Κέρδος (ζηµιά) προ φόρων      1.072.970  1.085.714   1.541.280   1.190.922  
    Μείον φόροι      18 811.840  68.307   852.066   198.554  
       Κέρδος (ζηµιά) µετά από φόρους από συνεχ/νες 
δραστηριότητες(α)  261.130  1.017.407   689.214   992.367  
       Κέρδος (ζηµιά) µετά από φόρους από διακ/σες δραστηριότητες 
(β))      
       Κέρδος (ζηµιά) µετά από φόρους (συνεχ/νες κ΄ διακ/σες 
δραστηριότητες)(α)+ (β) 261.130  1.017.407   689.214   992.367  
Κατανέµονται σε :           

   Μετόχους εταιρείας       261.130  1.017.482          689.214 
  

992.367 
   ∆ικαιώµατα µειοψηφίας       0  -75     
   Κέρδη µετά από φόρους ανα µετοχή-βασικά (σε 
€)    0,04 0,16 0,11 0,16 
   Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή       0,00 0,06 

 

 

 
 
 
. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ 
 

1/1-31/12/06 1/1-31/12/05 1/1-31/12/06 1/1-31/12/05

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 1.072.971 1.085.714 1.541.280 1.190.921
Πλέον / µείον προσαρµογές για :

Αποσβέσεις 928.384 1.083.575 815.395 815.332

Προβλέψεις 374.295 476.901 356.787 481.819

Συναλλαγµατικές διαφορές Μη ταµειακά στοιχεία -57.284 25.036 -38.020 -70

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 893.562 1.068.998 793.593 915.365

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 

δραστηριότητες :

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -21.249 709.795 -68.599 1.076.217

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -882.618 -1.155.871 -862.235 -1.540.938

Αύξηση / (µείωση) υποχεώσεων ( πλην τραπεζών ) 878.156 1.520.449 459.657 825.910

Μείον :

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -893.562 -1.068.998 -793.593 -915.365

Καταβεβληµένοι φόροι -814.978 -338.028 -814.978 -338.028
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.477.677 3.407.571 1.389.287 2.511.163

Επενδυτικές δραστηριότητες 
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0 0 0 0

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -476.629 -417.341 -460.276 -398.790

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων 0 9.374 0 2.691

Τόκοι εισπραχθέντες 0 70 0 70

Επιστροφή επενδυµένου κεφαλαίου 23.355 0 23.355 0
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -453.274 -407.897 -436.921 -396.029

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 24.873 0 0 0

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 0 58.795 0 0

Εξοφλήσεις δανείων -287.503 -2.660.459 -138.383 -1.751.867

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -406.310 -387.988 -406.310 -387.988

Μερίσµατα πληρωθέντα -374.884 -40.920 -374.884 -40.920
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -1.043.824 -3.030.572 -919.577 -2.180.775

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

χρήσης (α)+(β)+(γ) -19.419 -30.898 32.789 -65.641

Ταµειακά διαθέσιµα κ΄ισοδύναµα έναρξης χρήσης 208.160 345.987 74.799 140.440
Ταµειακά διαθέσιµα κ΄ισοδύναµα λήξης χρήσης 188.741 315.089 107.588 74.799

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Σηµείωση: Τα διαθέσιµα  λήξης 31/12/2005 µε αυτά  της έναρξης της τρέχουσας περιόδου στον Όµιλο 

διαφέρουν λόγω λύσης εντός του 2006 της συνδεµένης εταιρείας «ΣΑΛΒΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ Α.Ε.». 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 

Ε τ α ι ρ ε ί α

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 01/01/2005

  κατά  ∆ΠΧΠ 3.950.100 9.683.848 300.115 0 0 171.703 471.818 10.208.488 24.314.254
   Καθαρό  κέρδος χρήσης 992.367 992.367
   Μερίσµατα εγκριθέντα από ΓΣ -313.500 -313.500

   Μεταβολές αποθεµατικών 0 0
   Αναβαλλόµενοι  φόροι 0 0
   ∆ιαφορές αναπροσ/γής κατά τα ∆.Π.Χ.Π 0 0

  Υπόλοιπα την 31/12/2005 3.950.100 9.683.848 300.115 0 0 171.703 471.818 10.887.356 24.993.122

  Υπόλοιπα την 01/01/2006

  κατά  ∆ΠΧΠ 3.950.100 9.683.848 300.115 0 0 171.703 471.818 10.887.356 24.993.122
   Καθαρό  κέρδος χρήσης 689.214 689.213
   Μερίσµατα εγκριθέντα από ΓΣ -376.200 -376.200
   Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 627.000 -627.000 0

   Αναβαλλόµενοι  φόροι 0 0
   ∆ιαφορές αναπροσ/γής κατά τα ∆.Π.Χ.Π 0 0
   Αντιστροφή ζηµίας από υποτίµηση συµ/χων 3.221 3.221
   ∆ιαφορά φόρου απ' ευθείας σε καθαρή θέση -70.526 -70.526
  Υπόλοιπα την 31/12/2006 4.577.100 9.683.848 300.115 0 0 171.703 471.818 10.506.065 25.238.830  
 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

Κεφάλαιο Υπεραξία Αποθ/κά ΣΥΝΟΛΟ Αποτελ/τα 

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 01/01/2005
  κατά  ∆ΠΧΠ 3.950.100 9.683.848 300.115 0 0 171.703 471.818 7.251.516 21.357.282
   Καθαρό  κέρδος χρήσης 0 1.017.407 1.017.407
   Μερίσµατα εγκριθέντα από ΓΣ 0 -313.500 -313.500
   Μεταβολές αποθεµατικών από ∆ιανοµή 0 0 0
   Αναβαλλόµενοι  φόροι 0 -22.167 -22.167
   ∆ιαφορές αναπροσ/γής κατά τα ∆.Π.Χ.Π 0 0 0
   Συναλλαγµατικές διαφορές 0 -57.057 -57.057
   Αυξήσεις ( µειώσεις )  µετοχικού   -  κεφαλαίου 0 0 0

  Υπόλοιπα την 31/12/2005 3.950.100 9.683.848 300.115 0 0 171.703 471.818 7.876.199 21.981.965
   Μεταφορά στην µειοψηφία 28.390

  Υπόλοιπα την 01/01/2006
  κατά  ∆ΠΧΠ 3.950.100 9.683.848 300.115 0 0 171.703 471.818 7.876.199 21.981.965
   Καθαρό  κέρδος χρήσης 0 261.131 261.131
   Μερίσµατα εγκριθέντα από ΓΣ 0 -376.200 -376.200
   Μεταβολές αποθεµατικών από ∆ιανοµή 0 0 0
   Αναβαλλόµενοι  φόροι απ' ευθείας στην καθαρή θέση 0 422 422
   Συναλλαγµατικές διαφορές 0 176.808 176.808
   Μεταβολή λόγω λύσης ενοποιούµενης εταιρείας 0 1.610 1.610
   Αυξήσεις ( µειώσεις )  µετοχικού   -  κεφαλαίου 627.000 0 -627.000 0
   ∆ιαφορά φόρου απ' ευθείας σε καθαρή θέση 0 -70.525 -70.525
  Υπόλοιπα την 31/12/2006 4.577.100 9.683.848 300.115 0 0 171.703 471.818 7.242.444 21.975.210

Ό µ ι λ ο ς

 

*  ∆εν έχουν καταλογισθεί , αναφορικά µε την θυγατρική στην ΤΟΥΡΚΙΑ , δικαιώµατα µειοψηφίας λόγω  
αρνητικής  καθαρής της θέσης. 
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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 15 

Μαρτίου 2007.  

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  χρήσης που έληξε την 31 

∆εκεµβρίου 2006 

 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 15 Μαρτίου 2007.   

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. 

  

 

 



 16

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% 

     

 

 

Την 6/12/2006 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών η διαγραφή , λόγω πέρατος εκκαθάρισης, 

της εταιρείας µε τον ∆.Τ. «ΣΑΛΒΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ», στην οποία συµµετείχε η µητρική Εταιρεία σε ποσοστό 

50% του µετοχικού κεφαλαίου, και έτσι δεν περιλαµβάνεται πλέον στις εταιρείες του οµίλου µε 31/12/2006. 

 

 Σε υλοποίηση απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29/6/2006 , το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

εταιρείας σε συνεδρίασή του της 6/11/2006, αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής 

εταιρείας µε έδρα της Κων/λη Τουρκίας κατά 700.000 ευρώ , χωρίς να µεταβληθεί το ποσοστό συµµετοχής 

και δικαιώµατα στο κεφάλαιο της εν λόγω θυγατρικής, µε κεφαλαιοποίηση εµπορικών απαιτήσεων ποσού 

675.164 ευρώ.  

 

Κατά την σύνταξη των παρουσών οικονοµικών καταστάσεων, όλες οι ανωτέρω εταιρείες του Οµίλου 

ενοποιούνται  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 31/12/2006) 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 κάθε θυγατρική εταιρεία ήταν υψηλότερο της λογιστικής αξίας της συµµετοχής 

της µητρικής σε κάθε µία εκ των θυγατρικών εταιρειών χωριστά. 

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 και κατά 

παρέκταση αυξητικό συντελεστή 5% ο οποίος δεν υπερβαίνει τον εκτιµώµενο µακροπρόθεσµο µέσο 

συντελεστή ανάπτυξης για τις χώρες που δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές και ειδικά στον επιχειρηµατικό 
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κλάδο που δραστηριοποιείται ο όµιλος, ο οποίος συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη του κατασκευαστικού 

τοµέα, την αύξηση του βιοτικού επιπέδου καθώς επίσης και την αύξηση του κατά κεφαλή εισοδήµατος. 

Το προ φόρων επιτόκιο µε το οποίο οι προβλεπόµενες ταµειακές ροές προεξοφλήθηκαν στο παρόν, ανήλθε σε 

10% 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 πρόσφατα ιστορικά στοιχεία για την θυγατρική της Τουρκίας 

και αναφορικά µε την θυγατρική της Κύπρου µε βάση τα τρέχοντα δεδοµένα και εκτιµήσεις που αφορούν 

στην τιµολογιακή πολιτική και είναι αντιπροσωπευτικά των τρεχουσών συνθηκών, και λαµβανοµένης υπόψη 

της σχετικά πρόσφατης παρουσίας του οµίλου στις αγορές αυτές του εξωτερικού µε εκτιµώµενο σηµαντικό 

βαθµό διείσδυσης για τα επόµενα χρόνια. 

Οι κεφαλαιουχικές ανάγκες αναφορικά µε προσθήκες παγίων και διακυµάνσεις στις µεταβολές κεφαλαίων 

κίνησης δεν προβλέπεται να επηρεάσουν αρνητικά 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 την διαχρονική αξία του χρήµατος αλλά και των 

κινδύνων στις δύο διακριτές αγορές.  

 
 
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. 

 

 

 

 



 19

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, προσµετράτε και απεικονίζεται µε βάση το 

αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του 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 την 5%. 

 

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 εργαλεία 
 

Τα βασικά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία του Οµίλου είναι τα µετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι 

βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις και ορισµένες άλλες µορφές χρηµατοδότησης. ∆εδοµένης της 

βραχυπρόθεσµης 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. 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.   

 

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 
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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. 

 
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. 
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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 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 τους επιχειρηµατικούς 

κινδύνους που συνεπάγεται (επιχειρηµατικός τοµέας). 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 
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– 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 παρατιθεµένων 

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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Απάλειψη 
διατµηµατικών Σύνολο

Ελλάδα Τουρκία Κύπρος συναλλαγών Οµίλου
Πωλήσεις προς τρίτους 29.542.136,94           3.279.043,48         728.600,48        -                        33.549.780,90         
∆ιατµηµατικές πωλήσεις 1.637.196,77             54.981,73              71.627,81          1.763.806,31 -       -                            

    Σύνολο πωλήσεων 31.179.333,71           3.334.025,21         800.228,29        1.763.806,31 -       33.549.780,90         
Κόστος πωληθέντων προς τρίτους 15.069.370,65 -          1.852.259,69 -        533.661,02 -       17.455.291,36 -        
Κόστος διατµηµατικών πωλήσεων 1.637.196,77 -            54.981,73 -             71.627,81 -         1.675.279,27        
                   Σύνολο κόστους πωληθέντων       16.706.567,42 -          1.907.241,42 -        605.288,83 -       1.675.279,27        17.543.818,40 -        

                   Μικτό κέρδος 14.472.766,29           1.426.783,79         194.939,46        88.527,04 -            16.005.962,50         
Άλλα λειτουργικά έσοδα από τρίτους 311.222,97               362.695,82            673.918,79              
Άλλα διατµηµατικά λειτουργικά έσοδα 23.274,85                 -                         -                     23.274,85 -            -                            

Αλλα λειτουργικά έσοδα 334.497,82               362.695,82            -                     23.274,85 -            673.918,79              
     Σύνολο 14.807.264,11           1.789.479,61         194.939,46        111.801,89 -          16.679.881,29         

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης τρίτων 9.784.769,30 -            1.073.110,57 -        243.408,50 -       11.101.288,37 -        
∆ιατµηµατικά έξοδα λειτουργίας διάθεσης 9.926,17 -               13.348,68 -         23.274,85             -                            
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας τρίτων 2.145.058,77 -            42.071,89 -             102.851,95 -       2.289.982,61 -          
∆ιατµηµατικά έξοδα διοικητικής λειτουργίας -                            
Αλλα λειτουργικά έξοδα 542.562,64 -              779.515,56 -           1.322.078,20 -          

Λειτουργικό κέρδος (ζηµία) 2.334.873,40             115.144,58 -           164.669,67 -       88.527,04 -            1.966.532,11           
Κόστος χρηµατοδότησης 793.593,48 -              41.777,63 -             58.190,94 -         893.562,05 -             

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

       Κέρδος(ζηµία) προ φόρων       1.541.279,92             156.922,21 -           222.860,61 -       88.527,04 -            1.072.970,06           
Φόρος εισοδήµατος 811.839,58 
 Καθαρό κέρδος (ζηµιία) µετά από φόρους 261.130,48              

ΕΤΟΣ 2006

 

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

Λιανικό εµπόριο επίπλων, φωτιστικών κ΄ ειδών νοικοκυριού 19.281.145 18.063.533 

Οικιακές συσκευές  1.801.572 1.421.557 

Λιανικό εµπόριο ειδών υγιεινής  7.052.600 6.431.593 

Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής 3.954.700 3.802.888 

Εστιατόρια 709.764 709.764 

Κατασκευή κτιρίων κ΄ τεχνικών έργων πολ.µηχ. 750.000 750.000 

ΣΥΝΟΛΟ 33.549.781 31.179.335 
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ΕΤΟΣ 2005
Απάλειψη 

διατµηµατικών Σύνολο
Ελλάδα Τουρκία Κύπρος συναλλαγών Οµίλου

Πωλήσεις προς τρίτους 30.096.661     2.872.201     996.146    -                    33.965.008       
∆ιατµηµατικές πωλήσεις 1.466.177       25.066          2.196        1.493.439 -    -                        

      Σύνολο πωλήσεων 31.562.837     2.897.268   998.342  1.493.439 -   33.965.008       
Κόστος πωληθέντων προς τρίτους 15.808.765 -    1.333.199 -    862.997 -   -                    18.004.961 -      
Κόστος διατµηµατικών πωλήσεων 1.466.177 -      25.066 -         2.196 -       1.493.439     -                        
            Σύνολο κόστους πωληθέντων            17.274.942 -    1.358.266 -    865.193 -   1.493.439     18.004.961 -      

                   Μικτό κέρδος 14.287.895     1.539.002   133.149  -                   15.960.047       
Άλλα λειτουργικά έσοδα από τρίτους 204.755          442.115        -                646.870            
Άλλα διατµηµατικά λειτουργικά έσοδα 138.465          -                   -                138.465 -       -                        

      Άλλα λειτουργικά έσοδα 343.220         442.115      -              138.465 -      646.870            
                   Σύνολο 14.631.116     1.981.117     133.149    138.465 -       16.606.917       

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης τρίτων 9.627.264 -      1.376.772 -    328.706 -   -                    11.332.742 -      
∆ιατµηµατικά έξοδα λειτουργίας διάθεσης 138.465 -         -                   -                138.465        -                        
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας τρίτων 2.224.107 -      53.645 -         107.852 -   -                    2.385.605 -        
∆ιατµηµατικά έξοδα διοικητικής λειτουργίας -                      -                   -                -                    -                        
Αλλα λειτουργικά έξοδα 534.993 -         198.864 -       -                -                    733.857 -           

       Λειτουργικό κέρδος (ζηµία) 2.106.286       351.836      303.409 -  -                   2.154.713         
Κόστος χρηµατοδότησης 915.365 -         57.960 -         95.674 -     1.068.998 -        

       Κέρδος(ζηµία) προ φόρων       1.190.921       293.876        399.083 -   -                    1.085.714         
Φόρος εισοδήµατος 68.307              
 Καθαρό κέρδος (ζηµιία) µετά από φόρους 1.017.407         
Αναλογία µειοψηφίας 75                     
      Κέρδος(ζηµία), µετά από φόρους
                που αναλογεί στον Όµιλο 1.017.482          

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

Λιανικό εµπόριο επίπλων, φωτιστικών κ΄ ειδών νοικοκυριού 20.542.068 17.924.876 

Οικιακές συσκευές  1.465.691 1.172.081 

Λιανικό εµπόριο ειδών υγιεινής  6.142.580 5.497.486 

Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής 2.490.108 3.643.833 

Εστιατόρια 787.725 787.725 

Κατασκευή κτιρίων κ΄ τεχνικών έργων πολ.µηχ. 2.536.836 2.536.836 

ΣΥΝΟΛΟ 33.965.008 31.562.837 
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4α.Ανάλυση Άλλων Εσόδων και Εξόδων: 
 

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005
Αλλα έσοδα:
Τιµολόγηση εξόδων υποστήριξης θυγα-
τρικών -                        -                      115.471         
Συµµετοχή Οίκων εξωτερικού σε έξοδα λειτουργίας 51.506 36.722             51.506 36.722           
Εσοδα οικοδοµών προηγούµενης χρήσης 40.395 40.395 
Υπηρεσίες µεταφοράς αγαθών πωλήσεων 34.321 13.752             34.321 37.010           
Επιχορηγήσεις 20.500 19.915             20.500 19.915           
Υπηρεσίες ενοικίασης κ΄ διαµόρφω-
σης χώρων 23.601 25.937             23.601 25.937           
Συν/κες διαφορές 9.051 229.473           9.051 6.758             
Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις
εξόδων 36.813 90.059             36.813 90.059           
Αποζηµιώσεις ασφαλιστικών 32.233 14.909             23.832 -                    
Λοιπά έσοδα 61.985 32.553             27.749 11.348           
∆ικαιώµατα 70.636             -                    
Προσαρµογές πληθωρισµού 40.546 -              112.914           -                    

269.859           646.870         267.768        343.220         

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005
Άλλα έξοδα:
Υποτίµηση κ' καταστροφές αποθεµάτων 25.460 290.060           25.460 290.060         
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 125.268 125.268 
Αποµείωση απαιτήσεων κατά πελατών κ' τρίτων 265.473 100.000           259.881 100.000         
Πρόβλεψη απαιτήσεων τρίτων κατά της εταιρείας 73.688             73.688           
Προµήθειες έργων 49.970 61.811             
Πρόστιµα και προσαυξήσεις δηµοσίου 17.243 49.082             17.243 49.082           
Έξοδα προηγούµενης χρήσης 108.557           -                    
Συν/κές διαφορές 386.623             13.919             13.919           
Αποµείωση επένδυσης σε θυγατρική -                      150                
Λοιπά έξοδα 47.981 36.740             47.981 8.244             
ΣΥΝΟΛΟ 918.018           733.857         475.833        535.143         

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

  

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

Ανάλυση Εξόδων ∆ιοίκησης κ΄ ∆ιάθεσης :   
    Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
    31/12/2006 31/12/2006 
      
 Αµοιβές κ΄ έξοδα προσωπικού        7.333.466          6.773.152    
 Αµοιβές κ΄ έξοδα τρίτων           786.804             708.376    
 Παροχές τρίτων        2.755.450          2.244.961    
 Φόροι Τέλη            172.757            167.328    
 ∆ιάφορα έξοδα         1.414.411          1.220.616    
 Αποσβέσεις παγίων            928.383            815.395    
 ΣΥΝΟΛΟ        13.391.271        11.929.828   
Στο κόστος παραγωγής της Εταιρείας έχουν καταλογισθεί : 
      
 Αµοιβές κ΄ έξοδα προσωπικού            277.736    
 Αµοιβές κ΄ έξοδα τρίτων              61.797    
 Παροχές τρίτων              28.139    
 Φόροι Τέλη               40.036    
 ∆ιάφορα έξοδα                 6.050    
 Αποσβέσεις παγίων                1.890    
 ΣΥΝΟΛΟ             415.648    
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5. Αποκτήσεις και εκποιήσεις Μετοχών θυγατρικών εταιρειών 

 
 
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, δηλαδή από 1/1/2006 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. Την 6/12/2006 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων 

Εταιρειών η διαγραφή, λόγω πέρατος εκκαθάρισης, της εταιρείας µε τον ∆.Τ. «ΣΑΛΒΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ», στην 

οποία συµµετείχε η µητρική Εταιρεία σε ποσοστό 50% του µετοχικού κεφαλαίου. 

 

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.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑΕΠΙΠΛΑ  κλπΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. & ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΡΓΑ κλπ ΕΞΟΠΛΙΣΜ ΜΕΣΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΕΞΟ∆.ΠΟΛΥΕΤΥΠΟ ΕΚΤΕΛ. ΣΥΝΟΛΑ

αξία κτήσης 31/12/2005 12.611.004 20.651.135 282.770 442.223 2.953.724 473.714 661.125 38.075.695 
αναπροσαρµογές Φορολ.Νοµοθεσιας 0 0 0 0 0 0 0 0 

αναπροσαρµογές ∆εθν.Λογιστ.Προτύπων 0 0 0 0 0 -4.070 0 -4.070 

προσθήκες - αγορές 0 838.894 8.566 79.915 136.623 49.475 0 1.113.473 

µειώσεις/µεταφορές - πωλήσεις 0 0 0 0 0 0 -649.127 -649.127 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2006 12.611.004 21.490.029 291.336 522.138 3.090.347 519.119 11.998 38.535.971 

αποσβεσµένα 31/12/2005 0 3.579.209 228.338 350.239 2.518.285 355.176 0 7.031.247 
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 0 0 0 0 0 0 0 

αποσβέσεις χρήσης φορολογικές 0 444.727 20.935 19.564 168.249 99.335 0 752.810 

πρόσθετες αποσβέσεις ∆ΛΠ 0 113.507 0 0 0 -50.923 0 62.584 

ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ 31/12/2006 0 4.137.443 249.273 369.803 2.686.534 403.589 0 7.846.641 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/2006 12.611.004 17.352.586 42.063 152.336 403.814 115.530 11.998 30.689.330 

ΜΗΤΡΩΟ    ΠΑΓΙΩΝ   ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  31/12/2006   

 

 

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 31/12/2005 12.611.004 22.980.285 282.770 474.944 3.491.543 1.161.826 661.125 41.663.496 
αναπροσαρµογές Φορολ.Νοµοθεσιας 0 0 0 0 0 0 0 0 
αναπροσαρµογές ∆εθν.Λογιστ.Προτύπων 0 0 0 0 0 -4.070 0 -4.070 
προσθήκες - αγορές 0 838.894 8.566 79.915 152.562 49.890 0 1.129.827 
µειώσεις/µεταφορές - πωλήσεις 0 0 0 0 -1.863 0 -649.127 -650.990 
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2006 12.611.004 23.819.179 291.336 554.859 3.642.242 1.207.646 11.998 42.138.263 
αποσβεσµένα 31/12/2005 0 3.675.822 228.338 365.584 2.931.911 1.007.968 0 8.209.623 
αναπρ/γη αποσβεσθέντων Φορολ.Νοµοθεσιας 0 0 0 0 0 0 0 0 
συν/κές προσαρµογές 0 72.058 72.058 
µειώσεις αποσβεσθέντων Φορολ.Νοµοθεσίας 0 0 0 0 0 0 0 0 
µεταβολές αποσβεσθέντων ∆ιεθν.Λογιστ.Προτύπων 0 0 0 0 0 0 0 0 
αποσβέσεις περιόδου φορολογικές 0 482.917 20.935 23.910 240.400 99.500 0 867.662 
πρόσθετες αποσβέσεις ∆ιεθν.Λογιστ.Προτύπων 0 113.507 0 0 -1.863 -50.923 0 60.722 

ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ 31/12/2006 0 4.344.304 249.273 389.494 3.170.448 1.056.546 0 9.210.065 
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/2006 12.611.004 19.474.875 42.063 165.365 471.794 151.100 11.998 32.928.199 

ΜΗΤΡΩΟ    ΠΑΓΙΩΝ   ΟΜΙΛΟΥ  31/12/2006   
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8. Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις  
 
Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά την 31/12/2006 κυρίως αντιπροσωπεύουν εγγυήσεις σε ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ 

αξίας 20.103 ευρώ, εγγυήσεις ενοικίων αξίας 161.375 ευρώ, εγγυήσεις σε εταιρείες χρονοµίσθωσης αξίας 

76.990 ευρώ. Ειδικά για την θυγατρική που εδρεύει στην Κύπρο η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση που 

περιλαµβάνεται στις απαιτήσεις, την 31/12/2006 και 31/12/2005 ανήρχετο σε 119.670 και 99.389,71 ευρώ 

αντίστοιχα.  

 

9. Αποθέµατα 
 

Τα αποθέµατα τα Οµίλου και της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 

Προϊόντα, εµπορεύµατα  & παραγ. σε εξέλιξη 17.158.650 16.655.113 15.662.877 14.935.621 

Α & Β ύλες & υλικά 376.650 380.016 376.650 380.016 

Ακίνητα υπό ανέγερση 0 655.292 0 655.292 

ΣΥΝΟΛΟ 17.535.301 17.690.421 16.039.527 15.970.929 

 

Τα αποθέµατα απεικονίζονται στην εκτιµούµενη ρευστοποιήσιµή τους αξία , η οποία υπολείπεται από την αξία 

κόστους ή παραγωγής σε ύψος ευρώ 690.060 .     

                                                                                                                        

10. Απαιτήσεις κατά πελατών  και άλλα βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
 

- Οι απαιτήσεις κατά πελατών απεικονίζονται µειωµένες κατά τις πιθανολογούµενες επισφάλειες κατά 

  ποσό ευρώ 1.062.519 . 

-Οι απαιτήσεις κατά τρίτων του Οµίλου και της εταιρείας, κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006, αναλύονται ως 

εξής: 

     Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

Απαιτήσεις κατά του  ∆ηµοσίου (προκ. φόρου 
εισόδ.) 257.683 257.683 

Προπληρωθέντα έξοδα κ΄αγορές  716.711 716.711 

Απαιτήσεις κατά θυγατρικών εταιρειών - 332.963 

Λοιπές απαιτήσεις 405.430 265.673 

ΣΥΝΟΛΟ 1.379.824 1.573.030 

 

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

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

 

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

ALPHA BANK 1.125.198 815.198 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.500.000 1.500.000 
EFG Eurobank Ergasias ΑΕ 4.096.000 3.900.000 
NOVA BANK 748.000 748.000 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2.000.000 2.000.000 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 500.000 500.000 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 500.000 500.000 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 925.760  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6.000 6.000 
                                            
ΣΥΝΟΛΟ   
  
 

                      
11.400.958 

                      
9.969.198 

 

 

 

Από το συνολικό ύψος των δανείων της εταιρείας τα 3.900.000 ευρώ αφορούν σε απλό οµολογιακό δάνειο, το 

µακροπρόθεσµο υπόλοιπο του οποίου ανέρχεται σε 3.600.000 ευρώ, 10 ετούς διάρκειας και για το οποίο έχει 

εγγραφεί προσηµείωση επί ακινήτου της εταιρείας ποσού 4.400 χιλ. Ευρώ.  

Από το συνολικό ύψος δανείων του οµίλου  4.697.675 ευρώ αποτελούν δάνεια µακροπροθέσµου χαρακτήρα. 

Για την εξασφάλιση χρηµατοδότησης µακροπρόθεσµου χαρακτήρα της Ν.ΒΑΡΒΕΡΗ ΜΟDA BAGNO (CYPRUS) 

LIMITED έχει εγγραφεί υποθήκη επί ακίνητου ιδιοκτησίας της ως άνω εταιρίας ποσό 760.000 Λιρών Κύπρου 

.Καµία άλλη εµπράγµατη ασφάλεια υφίσταται προς κάλυψη δανειακών υποχρεώσεων. 

Το τρέχον µέσο  επιτόκιο χρηµατοδότησης κυµαίνεται στην βάση Euribor πλέον 1%-1.8% κ’  εισφοράς 0,6% 

(όπου προβλέπεται εκ του νόµου). 

 

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%. 
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14. Υποχρεώσεις 
 
14α. Άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 
 Η Εταιρεία Ο Όµιλος 

 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 3.304.095 3.710.405 3.304.095 3.710.405 

Προβλέψεις φορολογικών κ’ ασφαλιστικών 
επιβαρύνσεων 
Κ’ µακροπρ/µες υποχρεώσεις φόρων φορολ. ελέγχου 

674.891 512.088 674.891 512.088 

 ΣΥΝΟΛΟ 3.978.986 4.222.493 3.978.986 4.222.493 

 
Η εταιρεία µε την υπ΄ αριθµόν 4782  18/7/2003, σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτου, ως 

τροποποιήθηκε µε την  υπ΄ αριθµόν  79.886  30/12/2003, µισθώνει ακίνητο συνολικού εµβαδού 1.885,77 τ.µ. 

επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως του ∆ήµου Καλαµαριάς Νοµού Θεσσαλονίκης.   

 
14β. Άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις  
 
             Η Εταιρεία Ο Όµιλος 

 31.12.2006 31.12.2006 

Μερίσµατα πληρωτέα  290.885 290.885 

Υποχρεώσεις προς Θυγατρικές εταιρείες  148.842 - 

∆εδουλευµένα έξοδα  36.534 56.426 

 ΣΥΝΟΛΟ 476.261 347.311 

 
15. Μετοχικό κεφάλαιο και κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται 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.  

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

Σύµφωνα µε το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των ενδιάµεσων 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       53,25% 

Βαρβέρη  Αγγέλα          33,70% 

 

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 µειωθεί µε 

τα αναπόσβεστα στις 31/12/2003 έξοδα της εκδόσεως. 
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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. 

 

Η υπεραξία που προέκυψε την 31/12/2004 βάσει φορολογικών διατάξεων από την αναπροσαρµογή της αξίας 

ορισµένων στοιχείων του παγίου ενεργητικού (και η οποία έχει “διαγραφεί” για σκοπούς εφαρµογής των ∆ΛΠ, 

αφού η µετά την αναπροσαρµογή, µε βάση τις φορολογικές διατάξεις, αξία υπολείπεται της αξίας που 

προσδιορίστηκε επί τη βάσει του θεωρούµενου κόστους της 31/12/2003) προορίζεται να κεφαλαιοποιηθεί, 

βάση των σχετικών διατάξεων της Ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας. 

 

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 1/1-31/12/2005 και 1/1-31/12/2006 αποτυπώνεται στους 

πίνακες µεταβολών ιδίων κεφαλαίων. 

Για την χρήση 1/1-31/12/2006 δεν σχηµατίστηκε τακτικό αποθεµατικό λόγω αρνητικής επίδρασης στα 

ελεύθερα προς διανοµή κέρδη εις νέον από την πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π., η οποία , αρνητική επίδραση, 

δεν έχει καλυφθεί ακόµα , παρά την τρέχουσα κερδοφορία της εταιρείας.  

 

17. Μερίσµατα και κέρδη ανά µετοχή 
 

Από την γενική συνέλευση των µετόχων της Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO A.E., που πραγµατοποιήθηκε την 

29η Ιουνίου 2006, εγκρίθηκε µέρισµα € 0,06 ανά µετοχή του οποίου η καταβολή άρχισε την 12/7/2006. 

Στις 15 Μαρτίου 2007, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας στην συνεδρίασή του , δεν πρότεινε  την 

διανοµή µερίσµατος από τα κέρδη του 2006  λόγω µη κάλυψης του ποσού των ζηµιών προηγουµένων 

χρήσεων που προήλθε από την πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης και κυρίως από την αποτίµηση των απαιτήσεων, και στοιχείων κυκλοφορούντος ενεργητικού 

στην εύλογη αξία τους και όχι από λειτουργικές ζηµίες. Τονίζεται ότι ο λογαριασµός των οικονοµικών 

καταστάσεων  «Συσσωρευµένα κέρδη», την 31/12/2006 παρουσιάζεται θετικός 10,5 εκ. ευρώ, και αφορούν 

σε αποθεµατικό που λόγω της αρχής της συντηρητικότητας δεν επιτρέπεται η διανοµή τους. 

Ο υπολογισµός των κερδών ανά µετοχή αποτυπώνεται ως παρακάτω :  

                                                                                       31/12/2006           31/12/2005 

Κέρδος αποδιδόµενο στους µετόχους της εταιρείας                    689.214                   992.367 

Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία                   6.270.000                6.270.000 

Κέρδος ανά µετοχή                                                                 0,1099                     0,1583 
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18. Φόροι Εισοδήµατος 
 

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων προσδιορίστηκε ως εξής : 

Προσδιορισµός  Φορολογικής  Επιβάρυνσης  περιόδου 

έτος  2006 έτος  2005 έτος  2006 έτος  2005

Κέρδη πρό φόρων, ως ο λογαριασµός αποτελεσµάτων 1.072.970 1.085.714 1.541.280 1.190.922 

     Φόροι εισοδήµατος για την  εταιρεία µε συντελεστές

 32%  &  29% για το 2005 & 2006 αντίστοιχα 446.971 381.095 446.971 381.095 

     Φόροι εισοδήµατος θυγατρικών εταιρειών µε συντελεστές :

 Τουρκίας 30%  για το 2005 & 20% για το 2006 0 0 0 

 Κύπρου 10%  για το 2005 & 2006   0 0 0 

    Φόρος επί ζηµιών περιόδου, αβέβαιης ανάκτησης κ.α. -40.226 -130.247 0 0 

    Φόρος έσοδο (-) από µεταβολή φορολ. συντελεστών -585.688 -426.623 -585.688 -426.623 
    Φόρος επί µονίµων διαφορών δαπανών  ( µη εκπεστέων φορολογικά ) -10.675 62.028 -10.675 62.028 

    Φόρος επί τεκµαρτών κερδών ( αφαιρουµένων των λογιστικών ) 27.581 0 27.581 

    Επίδραση διαφοράς συντελεστών εσόδων ειδικής φορολογίας επί φόρου 7.934 0 7.934 

    Φόροι  Φορολογικού Ελέγχου  Προηγουµένων  Χρήσεων 1.001.459 146.539 1.001.459 146.539 
Σύνολο Φορολογικής επιβάρυνσης 811.840 68.307 852.066 198.554 

Τρέχουσα φορογική επιβάρυνση χρήσης 1.383.046 538.256 1.383.046 538.256 

    Φόρος επί προσωρινών διαφορών δαπανών  ( εκπεστέων φορολογικά ) 10.553 10.553 

    Φόρος ανακτήσιµος από µισθώµατα συµβάσεων  κ.λ.π.  δαπανών 126.034 126.034 

    Λοιπές ετεροχρονισµένες φορολογικές επιβαρύνσεις / ελαφρύνσεις -179.913 -49.666 

    Φόρος έσοδο (-) από µεταβολή φορολ. συντελεστών -585.688 -426.623 -585.688 -426.623 
ετεροχρονισµένη φορολογία περιόδου 14.482 -469.949 54.708 -339.702 
Σύνολο  Φορολογικής Επιβάρυνσης  811.840 68.307 852.066 198.554 

Ο  Όµιλος Η  Εταιρεία

 

Εντός του  2006 ολοκληρώθηκε φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2000-2004 και προσδιορίστηκε φόρος 

επί λογιστικών διαφορών ευρώ 1.001.459, ποσό που επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της περιόδου 1/1-

31/12/2006. 

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 φορολογική υποχρέωση αναλύεται ως εξής : 
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19. Εργαζόµενοι στον Όµιλο και την εταιρεία και κόστος εργοδότησής τους. 
 

Ο αριθµός των εργαζοµένων στον Όµιλο και την εταιρεία, κατά την 31/12/2006 και 2005 και το συνολικό 

κόστος εργοδότησής τους,  ήταν :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αναβαλλόµενη   φορολογία           

  Ο  Όµιλος  Η  Εταιρεία 

  
31 

∆εκεµβρίου 
31 

∆εκεµβρίου  
31 

∆εκεµβρίου 
31 

∆εκεµβρίου 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 2006 2005  2006 2005 

  αναβαλλόµενη   φορολογική υποχρέωση          
 1.    Από την προσαρµογή αποσβέσιµης αξίας ακινήτων & 
διαφορές          
 εκτιµήσεων  συντελεστών  -3.943.833 -4.630.903  -3.891.547 -4.547.112 
 2.    Από την λογιστική αναγνώριση υποχρεώσεων προς 
εργαζόµενους 161.129 155.516  158.000 146.952 
 3.    Από την λογιστική αποµείωση στοιχείων του 
Ενεργητικού 368.965 408.816  358.151 408.816 
 4.    Από διάφορους ετεροχρονισµούς µεταξύ λοιπών 
λογιστικών  &             
 φορολογικών  µεγεθών -285.727 -194.008  -281.643 -196.677 
 5.    Από µεταβολές φορολογικών συντελεστών           
  Σύνολο αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης -3.699.465 -4.260.579   -3.657.040 -4.188.021 
  αναβαλλόµενη   φορολογική απαίτηση          
 6.    Από διάφορους ετεροχρονισµούς µεταξύ  λογιστικών   &           
 φορολογικών  µεγεθών  θυγατρικών 119.670 99.390  0 0 
  Σύνολο αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης 119.670 99.390   0 0 

Φόροι εισοδήµατος που θα βαρύνουν επόµενες χρήσεις -3.579.796 -4.161.189  -3.657.040 -4.188.021 
            

                               Ο  Όµιλος Η Εταιρεία 
Άτοµα 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 
Μισθωτοί 201 224 174 195 

Ηµεροµίσθιοι 85 85 85 85 

Σύνολο 286 309 259 280 
Κόστος ευρώ 7.611.202 7.774.887 7.050.888 7.153.878 
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20. Συναλλαγές  µε συνδεδεµένα µέρη 
 

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

 

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

ιατροφαρµακευτικές δαπάνες µέσω οµαδικού ασφαλιστηρίου συµβολαίου. Επιπροσθέτως ο Πρόεδρος & 

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

1.977 €. Τα µέλη της διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη χρησιµοποιούν πέντε ΕΙΧ (µέσω χρονοµίσθωσης) 

καθώς και οκτώ ΕΙΧ (ιδιοκτησίας της Εταιρείας) , τα δε µισθώµατα ανέρχονται σε 125.000 € περίπου και τα 

σχετικά έξοδα κίνησης  ανέρχονται σε 10.000 € περίπου, σε ετήσια βάση. Τα παραπάνω ΕΙΧ χρησιµοποιούνται 

κυρίως για εταιρικούς σκοπούς και µερικώς σαν µη χρηµατικές παροχές. 

 

 

 

 

 

 

 
 

(α)         Κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 31 ∆εκεµβρίου 2006, µεταξύ της  

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

                    1/1-31/12/2006 
Καθαρές Πωλήσεις Εµπορευµάτων σε MODA BAGNO 
Τουρκίας     1.086.126   

Έσοδα από έξοδα αποστολής      9.926   

         

Αγορές της MODA BAGNO Τουρκίας από µητρική     1.086.126   

∆απάνες της MODA BAGNO Τουρκίας από µητρική     9.926  
Καθαρές απαιτήσεις της µητρικής από  την MODA 
BAGNO Τουρκίας    583.884  

      

          

(β)         Κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 31 ∆εκεµβρίου 2006, µεταξύ της  

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

                   1/1-31/12/2006 
Καθαρές Πωλήσεις Εµπορευµάτων σε MODA BAGNO 
Κύπρου    551.071   

Έσοδα από έξοδα αποστολής      13.349   

         

Αγορές της MODA BAGNO Κύπρου από µητρική     551.071   

∆απάνες της MODA BAGNO Κύπρου από µητρική     13.349   
Καθαρές απαιτήσεις της µητρικής από  την MODA 
BAGNO Κύπρου    1.718.936   

      

          

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

            την 31/12/2005 και την 31/12/2006 αναλύονται ως ακολούθως :  

      31/12/2006  31/12/2005  

                                         Κόστος αµοιβών                                 574.098                   516.078  
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Η  αποτύπωση των συναλλαγών µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 ανακεφαλαιώνονται ως:  
 
                                                                                                                            
 ΄0µιλος Εταιρεία 
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0 1.660.472 
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 0 126.610 
Απαιτήσεις 0 2.640.869 
Υποχρεώσεις 0 338.049 
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών κ΄ µελών της διοίκησης 574.098 574.098 
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη κ΄ µέλη της διοίκησης 75.281 75.281 
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη κ΄ µέλη διοίκησης 0 0 
 
 
21. ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
    
Υπάρχει µία εκκρεµής  υπόθεση στην οποία εµπλέκεται η εταιρεία ως εναγόµενη. Οι ενάγουσα 

διεκδικεί συνολικά 5.000 ευρώ. Kατά την εκτίµηση του Νοµικού Συµβουλίου της εταιρείας, δεδοµένων των 

ισχυρών στοιχείων για την αντιµετώπισή της, δεν θα υπάρξουν οικονοµικές επιπτώσεις.  

∆εν έχει οριστεί ηµεροµηνία συζήτησης για προσφυγές που άσκησε η εταιρεία επί πράξεων επιβολής 

προστίµων συνολικού ποσού ευρώ 22.890,68. Kατά την εκτίµηση του Νοµικού Συµβουλίου της Εταιρείας, 

πιθανόν θα υποχρεωθεί η Εταιρεία στην καταβολή µέρους αυτών. ∆εν έχει προσδιοριστεί ηµεροµηνία 

συζήτησης για προσφυγές που άσκησε η εταιρεία, αναφορικά µε πράξεις επιβολής προστίµου συνολικού 

ποσού 6.500 ευρώ του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας.  

Κατά την εκτίµηση του Νοµικού Συµβουλίου της Εταιρίας, η Εταιρεία θα απαλλαγεί για ποσό 5.000 ευρώ.  

 

Με βάση την έκθεση του Νοµικού Συµβούλου η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει σχηµατίσει πρόβλεψη , για τις 

παραπάνω υποθέσεις, συνολικά 36.875,64 ευρώ. 

Με πράξεις επιβολής προστίµου από την ∆.Ο.Υ. Χαλανδρίου, που αφορούν χρήσεις 1988, 1989, 1990, 1991, 

έχουν επιβληθεί πρόστιµα ύψους 277.778.837 δραχµών περίπου (ήτοι σε ευρώ 815.198,35) στην 

αποροφηθείσα το 1995, µε βάση της διατάξεις του Ν. 2166/93, εταιρεία «Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ – Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». 

 

Έχει ήδη καταβληθεί ποσό ευρώ 412.487,60. Κατά των ανωτέρω πράξεων ασκήθηκαν προσφυγές και 

απορρίφθηκαν για τυπικούς λόγους . Ακολούθως ασκήθηκαν εφέσεις τρεις από τις οποίες κρίθηκαν και 

απορρίφθηκαν. Οκτώ από τις ανωτέρω προσφυγές εκκρεµούν ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών, συζητήθηκαν  την 12/4/2006 και αναµένονται  αποφάσεις. 

Λόγω αµφιβόλου εκβάσεως των ανωτέρω υποθέσεων η εταιρεία έχει  επιβαρύνει τα αποτελέσµατα εις νέον, 

αφενός  µε το ήδη καταβληθέν ποσόν των ευρώ 412.487,60 και αφ’ ετέρου µε ποσό ευρώ 400.000, ποσό που 

εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις εµπεριεχόµενο στο κονδύλι «άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις». 

 

Κατά την εκτίµηση της ∆ιοίκησης και του Νοµικού Συµβούλου της Εταιρείας δεν υπάρχουν άλλες  σηµαντικές 

ενδεχόµενες  υποχρεώσεις από δεσµεύσεις του παρελθόντος και παρόντος, οι οποίες θα επιβεβαιωθούν από 

την πραγµατοποίηση αβέβαιων µελλοντικών γεγονότων και µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα και συνεπώς 

δεν συντρέχουν οι λόγοι για δηµιουργία  πρόσθετων προβλέψεων. 
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Υπέρ της εταιρείας έχουν εκδοθεί 14 συνολικά εγγυητικές επιστολές, καλής πληρωµής σε προµηθευτές ύψους 

ευρώ 367.500, καλής εκτέλεσης σε πελάτες ύψους ευρώ 13.100 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  2005,  για δε τις θυγατρικές   από το ηµερολογιακό 

έτος 2000. 

 

22. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα 
 

Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του ισολογισµού της 31ης 

∆εκεµβρίου 2006 γεγονότα, που να αφορούν είτε την εταιρεία είτε τον Όµιλο, στα οποία επιβάλλεται 

αναφορά από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 
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7. ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Προς την 

Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

Για τα πεπραγµένα της 26ης εταιρικής χρήσεως 1/1/2006-31/12/2006. 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Έχουµε την τιµή, σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό της εταιρείας να σας υποβάλλουµε την έκθεση 

διαχειρίσεώς µας για την χρήση 1/1/2006-31/12/2006, τα πεπραγµένα της χρήσης αυτής, καθώς και τις 

ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. 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 εταιρία 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 έχουν πωληθεί. 

   

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

προσφέρθηκαν από την εταιρεία στην Ελλάδα για τα έτη 2005 και 2006. 

 
                      Κατηγορία                                      2005             2006 

 

Έπιπλα σπιτιού & γραφείου 

Είδη υγιεινής , έπιπλα & αξεσουάρ µπάνιου 

Έπιπλα κουζίνας & οικιακές συσκευές  

Πλακίδια 

Είδη διακόσµησης  

Εστίαση  

Οικοδοµική δραστηριότητα 

 

 

      

   10.507.744   11.943.747 

     5.245.182     5.203.631 

     6.836.913     6.894.659 

     5.158.819     5.030.849 

        489.617        646.684 

        787.725        709.764 

      2.536.837       750.000 

    31.562.837   31.179.334 
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2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

2.1 Ιστορικό 

Η ιστορία της 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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 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) η 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 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ” µε έδρα τον ∆ήµο Βριλησσίων, αριθµό Μ.Α.Ε. 14137/04/Β/86/1094, και δραστηριότητα παρεµφερή 

µε της Εταιρείας. 

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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 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 εταιρεία “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 της Moda 

Bagno. 

Εντός του 1997, ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τρία νέα καταστήµατα INTERNI στη Θεσσαλονίκη, τα 

Βριλήσσια και το Χαλάνδρι Αττικής. 
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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 εταιρεία 

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 . 

Τον Ιούλιο του 2001 ολοκληρώθηκε , όπως προβλεπόταν από το επενδυτικό πρόγραµµα , η ανέγερση  

αποθηκευτικού χώρου επί του ιδιόκτητου οικοπέδου στην περιοχή Πάτηµα του ∆ήµου ΓΕΡΑΚΑ Αττικής . 

∆ιαµορφώθηκε αποθηκευτικός χώρος ισόγειος και υπόγειος µε πρότυπες προδιαγραφές , συνολικού εµβαδού 

4.161 τµ, διευκολύνοντας την αποθήκευση και τη έγκαιρη διακίνηση των ειδών της εταιρείας. 
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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. Ήδη 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. 

 

 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. 

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% 

 

Την 6/12/2006 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών η διαγραφή, λόγω πέρατος εκκαθάρισης, 

της εταιρείας µε τον ∆.Τ. «ΣΑΛΒΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ», στην οποία συµµετείχε η µητρική Εταιρεία σε ποσοστό 

50% του µετοχικού κεφαλαίου, και έτσι δεν περιλαµβάνεται στις εταιρείες του οµίλου µε 31/12/2006. 

 

Κατά την σύνταξη των παρουσών οικονοµικών καταστάσεων, όλες οι ανωτέρω εταιρείες του Οµίλου 

ενοποιούνται  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 31/12/2006) 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 έκαστης 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 κάθε θυγατρική εταιρεία ήταν υψηλότερο της λογιστικής αξίας της συµµετοχής 

της µητρικής σε κάθε µία εκ των θυγατρικών εταιρειών χωριστά. 

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 και κατά 

παρέκταση αυξητικό συντελεστή 5% ο οποίος δεν υπερβαίνει τον εκτιµώµενο µακροπρόθεσµο µέσο 

συντελεστή ανάπτυξης για τις χώρες που δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές και ειδικά στον επιχειρηµατικό 

κλάδο που δραστηριοποιείται ο όµιλος, ο οποίος συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη του κατασκευαστικού 

τοµέα, την αύξηση του βιοτικού επιπέδου καθώς επίσης και την αύξηση του κατά κεφαλή εισοδήµατος. 

Το προ φόρων επιτόκιο µε το οποίο οι προβλεπόµενες ταµειακές ροές προεξοφλήθηκαν στο παρόν, ανήλθε σε 

10% για την θυγατρική στην Τουρκία και 6% για την θυγατρική στην Κύπρο. 

Ακολουθεί  παρουσίαση των προβλέψεων για τις θυγατρικές εταιρείες. 

 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ

Moda Bagno Cyprus
Εταιρική Χρήση (σε ΛΙΡΕΣ ΚΥΠΡΟΥ) 2007 2008 2009 2010 2011
Κύκλος εργασιών 621.500 714.725 821.934 945.224 1.039.746 
Μικτό κέρδος (εκµετάλλευσης) 206.750 299.975 394.741 466.768 513.445 

% στον κύκλο εργασιών 33,27% 41,97% 48,03% 49,38% 49,38%
Σύνολο 206.750 299.975 394.741 466.768 513.445 
Σύνολα εξόδων ∆ιοίκησης-∆ιάθεσης 185.564 194.843 216.300 226.600 236.900 
Λειτουργικό αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) 21.186 105.132 178.441 240.168 276.545 

% στον κύκλο εργασιών 3,41% 16,92% 28,71% 38,64% 44,50%
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων Χρήσης 21.186 105.132 178.441 240.168 276.545 

% στον κύκλο εργασιών 3,41% 14,71% 24,97% 33,60% 38,69%

Μείον : Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή Έξοδα 32.000 30.000 26.000 26.000 26.000 
Κέρδη προ Αποσβέσεων & Φόρων Χρήσης -10.814 75.132 152.441 214.168 250.545 

% στον κύκλο εργασιών -1,74% 10,51% 21,33% 29,97% 35,05%

Σύνολο αποσβέσεων 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 
Κέρδη προ φόρων Χρήσης -36.814 49.132 126.441 188.168 224.545 

% στον κύκλο εργασιών -5,92% 6,87% 17,69% 26,33% 31,42%
Κέρδη προ Κερδών από Πώληση Συµµετοχών και Χρεογράφω -36.814 49.132 126.441 188.168 224.545 

% στον κύκλο εργασιών -5,92% 6,87% 17,69% 26,33% 31,42%

Μείον : Φόροι χρήσης
Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές ∆.Σ. -36.814 49.132 126.441 188.168 224.545 

% στον κύκλο εργασιών -5,92% 6,87% 17,69% 26,33% 31,42%
Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης , Αµοιβές ∆.Σ. & Φόρους

φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων -36.814 49.132 126.441 188.168 224.545 

% στον κύκλο εργασιών -5,92% 6,87% 17,69% 26,33% 31,42%
Αναµορφωµένα Κέρδη προ φόρων -36.814 49.132 126.441 188.168 224.545 

% στον κύκλο εργασιών -5,92% 6,87% 17,69% 26,33% 31,42%
Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές ∆ -36.814 49.132 126.441 188.168 224.545 

% στον κύκλο εργασιών -5,92% 6,87% 17,69% 26,33% 31,42%
Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές 

∆.Σ. & Φόρους φορολογικού Ελέγχου -36.814 49.132 126.441 188.168 224.545 
% στον κύκλο εργασιών -5,92% 6,87% 17,69% 26,33% 31,42%  
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Συνθήκες και προοπτικές στην αγορά της Κύπρου και  απολογισµός  
 

Η ένταξη στην ΕΕ και η αυξανόµενη ζήτηση κατοικιών απο κατοίκους αξωτερικού είναι βασικοί παράγοντες 

που επηρέασαν την αγορά ακινήτων και κλάδους σχετιζόµενους µε αυτήν, µε ανοδικά εταιρικά αποτελέσµατα 

και άριστες προοπτικές. Η οικιστική ανάπτυξη αποτελεί, τα τελευταία χρόνια, τον πιο αναπτυσσόµενο τοµέα. 

Η πτώση των επιτοκίων, η αύξηση του ποσοστού δανεισµού, η εισαγωγή της µεθόδου της αντιπαροχής, η 

εισαγωγή εταιρειών και ευρωπαίων πολιτών, είχε ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη των αγορών που έχουν σχέση 

µε την κατοικία και ειδικά υψηλών προδιαγραφών µε προσδοκία αύξησης της πελατειακής βάσης ειδικότερα 

του target group της Moda Bagno. 

Ειδικά για την εταιρεία του οµίλου στην Κύπρο, τα προβλήµατα λόγω της µη λειτουργίας των λιµένων στην 

Ελλάδα , επηρέασαν και την ζήτηση αλλά και τους χρόνους παράδοσης και τιµολόγησης των παραγγελιών σε 

πελάτες της, µε συνέπεια την µετάθεση τζίρου ύψους περίπου 150 χιλ. Λιρών Κύπρου. 

Η διοίκηση τέλος, επανεξετάζοντας την κατάσταση της αγοράς προσάρµοσε την τιµολογιακή πολιτική σε 

ανταγωνιστικά περιθώρια, καθώς επίσης αποφάσισε ευνοϊκότερους όρους τιµολογιακής πολιτικής.  

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ
Moda Bagno Turkey

Εταιρική Χρήση (σε ΛΙΡΕΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ) 2007 2008 2009 2010 2011
Κύκλος εργασιών 6.492.944 7.466.886 8.586.919 9.445.611 10.390.172 
Μικτό κέρδος (εκµετάλλευσης) 2.856.895 3.285.430 3.778.244 4.156.069 4.571.676 
% στον κύκλο εργασιών 44,0% 44,0% 44,0% 44,0% 44,0%
Σύνολα εξόδων ∆ιοίκησης-∆ιάθεσης 1.967.500 2.004.250 2.044.675 2.089.143 2.138.057 
% στον κύκλο εργασιών
Λειτουργικό αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) 889.395 1.281.180 1.733.569 2.066.926 2.433.619 
% στον κύκλο εργασιών 13,7% 19,7% 26,7% 31,8% 37,5%
Μείον :  ΄Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 20.000 20.000 25.000 25.000 25.000 
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων Χρήση 869.395 1.261.180 1.708.569 2.041.926 2.408.619 
% στον κύκλο εργασιών 13,4% 16,9% 22,9% 27,3% 32,3%
Μείον : Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή Έξοδα 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 
Κέρδη προ Αποσβέσεων & Φόρων Χρήσης 789.395 1.181.180 1.628.569 1.961.926 2.328.619 
% στον κύκλο εργασιών 12,2% 15,8% 21,8% 26,3% 31,2%
Σύνολο αποσβέσεων 150.000 160.000 160.000 160.000 160.000 
Κέρδη προ φόρων Χρήσης 639.395 1.021.180 1.468.569 1.801.926 2.168.619 
% στον κύκλο εργασιών 9,8% 13,7% 19,7% 24,1% 29,0%
Κέρδη προ Κερδών από Πώληση Συµµετοχών και 639.395 1.021.180 1.468.569 1.801.926 2.168.619 
% στον κύκλο εργασιών 9,8% 13,7% 19,7% 24,1% 29,0%
Μείον : Φόροι χρήσης 1.822 285.000 389.400 467.400 837.600 
Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές ∆.Σ. 637.574 736.180 1.079.169 1.334.526 1.331.019 
% στον κύκλο εργασιών 9,8% 9,9% 14,5% 17,9% 17,8%
Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης , Αµοιβές ∆.Σ. & Φόρους
φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 637.574 736.180 1.079.169 1.334.526 1.331.019 
% στον κύκλο εργασιών 9,8% 9,9% 14,5% 17,9% 17,8%
Αναµορφωµένα Κέρδη προ φόρων 639.395 1.021.180 1.468.569 1.801.926 2.168.619 
% στον κύκλο εργασιών 9,8% 13,7% 19,7% 24,1% 29,0%
Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης 637.574 736.180 1.079.169 1.334.526 1.331.019 
% στον κύκλο εργασιών 9,8% 9,9% 14,5% 17,9% 17,8%
Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές 
∆.Σ. & Φόρους φορολογικού Ελέγχου 637.574 736.180 1.079.169 1.334.526 1.331.019 
% στον κύκλο εργασιών 9,8% 9,9% 14,5% 17,9% 17,8%
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Συνθήκες και προοπτικές στην αγορά της Τουρκίας και  απολογισµός 
 
Αναφορικά µε την Τουρκική οικονοµία οι προβλέψεις  για αύξηση του ΑΕΠ το 2006 κατά 7% επαληθεύτηκαν, 

όπως και η σταθερότητα των µακροοικονοµικών µεγεθών. Η ιδιωτική κατανάλωση  σηµείωσε άνοδο κατά 6%. 

Εντός του 2006 οι προβλέψεις για τον πληθωρισµό και οι συζητήσεις για την ενταξιακή πορεία στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, πυροδότησαν  ρευστοποιήσεις στην αγορά συναλλάγµατος και οδήγησαν την λίρα στα 

µέσα Ιουλίου στα χαµηλότερα επίπεδα. 

Τέλος, η παρουσία τόσο µεγάλου αριθµού ξένων επενδυτών καθιστά την λίρα ευάλωτη απέναντι στις 

διαθέσεις του επενδυτικού κοινού, αν και η λίρα έχει ανακάµψει σε ποσοστό περί το 20% απο τα χαµηλότερα 

επίπεδα του Ιουνίου του 2006.  

Η συνεχιζόµενη οικιστική ανάπτυξη, η αναβάθµιση των καταναλωτικών συνηθειών, συντελούν ώστε να 

εκτιµάται ότι η παρουσία του οµίλου στην Τουρκία Θα καταγράψει αυξητικές τάσεις και το 2007, µε 

δεδοµένες τις προβλέψεις διεθνών οίκων για αύξηση της εσωτερικής ζήτησης και λόγω της εισαγωγής 

εταιρικών επενδυτικών κεφαλαίων και προσέλκυσης στελεχιακού δυναµικού µε αναβαθµισµένες 

καταναλωτικές συνήθειες. Επιπρόσθετα η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε προς τον κλάδο των κατασκευαστών 

και προσδοκά αποτελέσµατα από την τρέχουσα χρήση. 

Η διολίσθηση της λίρας το 2006 συνετέλεσε α) στην επιβάρυνση των εταιρικών αποτελεσµάτων µε λογιστικές 

συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες αναµένεται να αναστραφούν σε µεγάλο ποσοστό κατά το 2007 και β) 

στην άνοδο τής σε λίρες τιµολογούµενης αξίας των πωληθέντων εµπορευµάτων, τα οποία διατίθενται σε τιµές 

ευρώ. Τέλος, η διόρθωση των περιθωρίων κρίθηκε απαραίτητη λόγω της αυξανόµενης ανταγωνιστικότητας 

όλων των αγορών και κλάδων καθώς και της εξωστρέφιας που αποκτά η τουρκική οικονοµία. 

Για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας και την µερική προστασία των µεγεθών απο τις 

συναλλαγµατικές διακυµάνσεις, το διοικητικό συµβούλιο της µητρικής εταιρείας σε συνεδρίασή του την 

6/11/2006, σε υλοποίηση  απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29/6/2006, αποφάσισε την αύξηση 

του µετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω θυγατρικής κατά 700.000 ευρώ, χωρίς την µεταβολή του ποσοστού 

συµµετοχής της, µε κεφαλαιοποίηση απαίτησης ποσού 675.164 ευρώ. 

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

περιθώριο κέρδους προσδιορίσθηκε µε βάση τα πρόσφατα ιστορικά στοιχεία για την θυγατρική της Τουρκίας 

και αναφορικά µε την θυγατρική της Κύπρου µε βάση τα τρέχοντα δεδοµένα και εκτιµήσεις που αφορούν 

στην τιµολογιακή πολιτική και είναι αντιπροσωπευτικά των τρεχουσών συνθηκών, και λαµβανοµένης υπόψη 

της σχετικά πρόσφατης παρουσίας του οµίλου στις αγορές αυτές του εξωτερικού µε εκτιµώµενο σηµαντικό 

βαθµό διείσδυσης για τα επόµενα χρόνια. 

Οι κεφαλαιουχικές ανάγκες αναφορικά µε προσθήκες παγίων και διακυµάνσεις στις µεταβολές κεφαλαίων 

κίνησης δεν προβλέπεται , ως παρουσιάστηκαν στις πλήρεις (επί προβλέψεων) οικονοµικές καταστάσεις των 

θυγατρικών, να επηρεάσουν αρνητικά 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 την διαχρονική αξία του 

χρήµατος αλλά και των κινδύνων στις δύο διακριτές αγορές.  
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3. ∆ίκτυο πωλήσεων 

 

Η προώθηση των πωλήσεων της Εταιρείας 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, που 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 ίδια 

µεταφορικά µέσα.  

 

Περιγραφή ∆ικτύου Πωλήσεων 
 

Η Moda Bagno προωθεί τα είδη της µέσω ενός δικτύου 16 καταστηµάτων–εκθέσεων, ιδιόκτητων και 

ενοικιαζόµενων, καθώς και από 5 καταστήµατα αντιπροσώπων (dealers). 

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). 

 

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, και ένα (1) στη Ρόδο. Συγκεκριµένα, 

το δίκτυο της Εταιρείας αποτελείται από τα παρακάτω καταστήµατα / εκθέσεις και λοιπές εγκαταστάσεις: 
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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 Εταιρίας 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. 

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. 
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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 Σφακιών 27 – 29,  στεγάζεται κατάστηµα αντιπροσώπου της  εταιρείας στο 

οποίο εκθέτονται έπιπλα και είδη σπιτιού  (INTERNI). 

Κατάστηµα Λαµίας: Στην οδό Υψηλάντους 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). 

 

4. Εξωτερικές συνθήκες – περιβάλλον και κλάδος  

 

Για το 2006 η ανάπτυξη της Ελλάδας διαµορφώθηκε στο 3,9%, ενώ για το 2007 η πρόβλεψη είναι 4%. 

Προβλέπεται αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων και καταναλωτικών δαπανών. 

 Η ιδιωτική κατανάλωση προσδοκάται ότι θα ευνοηθεί λόγω κυρίως της πιστωτικής επέκτασης παρότι 

αναµένεται µείωση του ρυθµού.  

Η αγορά επίπλων και συναφών ειδών διακόσµησης για το 2006 κατέγραψε σηµαντική άνοδο την οποία 

κατέγραψε και η εταιρεία, σε ποσοστό περί το 14%, και  σε ποσοστό περί το 10% αναµένεται η αύξηση για 

το 2007. 

Για την αγορά ακινήτων και τον κατασκευαστικό κλάδο, από τις µεταβολές της οποίας επηρεάζονται 

βραχυπρόθεσµα και οι λοιποί (εκτός επίπλων) κλάδοι που δραστηριοποιείται η εταιρεία, το 2006 υπήρξε, ως  

αναµένετο, σηµαντική µείωση στον αριθµό των νέων αδειών καθώς και των τετραγωνικών και όγκου 

κατασκευών για κατοικία. Ως συνέπεια των παραπάνω ήταν η διατήρηση του τζίρου περίπου στα επίπεδα του 

2005 αναφορικά µε την αγορά πλακιδίων, ειδών υγιεινής και κουζινών , πράγµα που αναµένεται να επηρεάσει 

και το 2007  µε  αύξηση του τζίρου κατά ποσοστό 5% στην αγορά των πλακιδίων, ειδών υγιεινής και 

κουζινών. 

Θετικό στοιχείο των εξελίξεων αποτελεί για την εταιρεία ο διατηρούµενος αριθµός κατασκευών νέων 

µονοκατοικιών καθώς και η επιδιωκόµενη βελτίωση ποιότητας διαβίωσης, στοιχεία που συγκεντρώνουν οι 

υφιστάµενοι και πιθανοί πελάτες της εταιρείας. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή της στάθµισης του νέου περιβάλλοντος που δηµιουργείται και λήψης 

αποφάσεων για την αύξηση του µεριδίου αγοράς στα υλικά και  εξοπλισµό κατοικίας και αύξησης της 

απόδοσης των κεφαλαίων  δραστηριοποιείται η εταιρεία. 

Οι συνθήκες που επικρατούν στην εν γένει ελληνική οικονοµία διαµορφώνουν την επιτακτική ανάγκη για 

ποιότητα, διαφοροποίηση προϊοντική και τοµεακή και αναγνωρισιµότητα (brand name) σε συνδυασµό µε 

οργανωµένο και αποδοτικό προγραµµατισµό και διαχείριση σε περίπτωση διασποράς δραστηριοτήτων όπως 

στην περίπτωση της εταιρείας µας. 
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5. Προσωπικό 

 

Η εταιρεία απασχολούσε κατά µέσο όρο διακόσια πενήντα εννιά (259)  άτοµα προσωπικό, ο δε όµιλος 

διακόσια ογδόντα εξ (286), εκ των οποίων 174 και 201 αντίστοιχα ήταν µισθωτοί, το δε συνολικό κόστος 

µισθοδοσίας ανήλθε σε 7.611.202 και 7.050.888 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 πιο αποτελεσµατική στρατηγική προσέγγισης στην διαχείριση και µείωση 

κόστους λειτουργίας, η οποία θα προέλθει και από την 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.  
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6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 

 

 Τα οικονοµικά χαρακτηριστικά της χρήσεως 2006 της εταιρείας και του Οµίλου είναι τα ακόλουθα: 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

                      ΕΤΑΙΡΕΙΑ                         ΟΜΙΛΟΣ
(σε ευρώ) 2006 2005 2006 2005

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Αναπόσβεστη αξία ασώµατων  ακινητοποιήσεων 115.529 118.538 136.603 153.857 

Αναπόσβεστη αξία ενσώµατων  ακινητοποιήσεων 30.573.800 30.925.910 32.791.594 33.300.014 

Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 2.934.376 2.285.991 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 258.468 267.594 379.095 368.104 
Σύνολο Παγίου ενεργητικού 33.882.173 33.598.033 33.307.292 33.821.975 

Αποθέµατα 16.039.527 15.970.929 17.535.302 17.690.421 

Πελάτες / Γραµµάτια / Επιταγές Εισπρακτέες 6.549.271 6.550.556 4.567.393 4.780.820 

∆ιαθέσιµα 107.589 74.799 188.741 315.089 

Λοιπές απαιτήσεις 1.573.030 1.607.067 1.379.826 1.138.925 
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού 24.269.417 24.203.351 23.671.262 23.925.254 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 58.151.590 57.801.384 56.978.554 57.747.230 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Μετοχικό Κεφάλαιο 4.577.100 3.950.100 4.577.100 3.950.100 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το 'Αρτιο 9.683.848 9.683.848 9.683.848 9.683.848 

Αποθεµατικά καφάλαια και κέρδη εις νέον 10.977.881 11.359.174 7.714.262 8.348.017 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 25.238.829 24.993.122 21.975.210 21.981.965 
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 28.390 

Μακροπρόθεσµα  δάνεια Τραπεζών 3.600.000 4.697.674 1.471.110 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 8.268.026 8.917.246 8.350.369 9.018.216 
Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων 11.868.026 8.917.246 13.048.043 10.489.326 

Προµηθευτές / Γραµµάτια / Επιταγές πληρωτέες 5.097.865 5.779.033 5.173.033 5.994.471 

Τράπεζες 6.369.198 10.113.813 6.703.284 10.334.091 

Φόροι - Τέλη - Ασφαληστικά Ταµεία 1.835.977 1.406.308 1.895.535 1.441.432 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 7.741.695 6.591.862 8.183.449 7.477.555 
Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 21.044.735 23.891.016 21.955.301 25.247.549 
Σύνολο Υποχρεώσεων 32.912.761 32.808.262 35.003.344 35.736.876 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 58.151.590 57.801.384 56.978.554 57.747.230  
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ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ               

                       ΕΤΑΙΡΕΙΑ                        ΟΜΙΛΟΣ

Εταιρική Χρήση (σε ευρώ) 2006 2005 2006 2005

Κύκλος εργασιών 31.179.334 31.562.837 33.549.781 33.965.008 

Μείον : Κόστος πωληθέντων 16.706.567 17.274.941 17.543.818 18.004.961 

              Κόστος πωληθέντων 16.706.567 17.274.941 17.543.818              18.004.961               

Μικτό κέρδος (εκµετάλλευσης) 14.472.767 14.287.896 16.005.963 15.960.047 

% στον κύκλο εργασιών 46,4% 45,3% 47,7% 47,0%

Πλέον: Άλλα Έσοδα-Έξοδα Εκµετάλλευσης -208.065 -191.923 -648.160 -86.988 

Σύνολο 14.264.702 14.095.973 15.357.803 15.873.059 

Μείον : Έξοδα διοίκησης 2.042.881 2.119.658 2.187.804 2.281.156 

              ΄Εξοδα διάθεσης 9.071.552 9.054.696 10.275.082 10.353.615 

Σύνολα εξόδων ∆ιοίκησης-∆ιάθεσης 11.114.433 11.174.354 12.462.886 12.634.771 

Λειτουργικό αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) 3.150.269 2.921.619 2.894.917 3.238.288 

% στον κύκλο εργασιών 10,1% 9,3% 8,6% 9,5%

Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων Χρήσης 3.150.269 2.921.619 2.894.917 3.238.288 

% στον κύκλο εργασιών 10,1% 9,3% 8,6% 9,5%

Πλέον : Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή Έσοδα

Μείον : Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή Έξοδα 793.593 915.365 893.562 1.068.998 

Κέρδη προ Αποσβέσεων & Φόρων Χρήσης 2.356.676 2.006.254 2.001.355 2.169.290 

% στον κύκλο εργασιών 7,6% 6,4% 6,0% 6,4%

Σύνολο αποσβέσεων 815.395 815.332 928.384 1.083.576 

Κέρδη προ φόρων Χρήσης 1.541.281 1.190.922 1.072.971 1.085.714 

% στον κύκλο εργασιών 4,9% 3,8% 2,8% 2,9%

Κέρδη προ Κερδών από Πώληση Συµµετοχών και Χρεογράφων 1.541.281 1.190.922 1.072.971 1.085.714 

% στον κύκλο εργασιών 4,9% 3,8% 3,2% 3,2%

Μείον : Φόροι χρήσης -149.393 52.015 -189.618 -78.232 

Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές ∆.Σ. 1.690.674 1.138.907 1.262.589 1.163.946 

% στον κύκλο εργασιών 5,4% 3,6% 3,8% 3,4%

Μείον : Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Προηγούµενων Χρήσεων 1.001.459 146.539 1.001.459 146.539 

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

φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 689.215 992.368 261.130 1.017.407 

% στον κύκλο εργασιών 2,2% 3,1% 0,7% 2,7%

Αναµορφωµένα Κέρδη προ φόρων 1.541.281 1.190.922 1.072.971 1.085.714 

% στον κύκλο εργασιών 4,9% 3,8% 2,8% 2,9%

Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές ∆.Σ. 689.215 992.368 261.130 1.017.407 
% στον κύκλο εργασιών 2,2% 3,1% 0,8% 3,0%

Αναλογία µειοψηφίας 0 0
Κέρδος (ζηµία) µετά από φόρους που αναλογεί στον όµιλο 261.130 1.017.407 
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Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ (%)
Μικτού Κέρδους 46,4% 45,3% 47,7% 47,0%
Καθαρού Κέρδους (προ Φόρων) 4,9% 3,8% 2,8% 2,9%
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (%)
Ιδίων Κεφαλαίων 6,11% 4,76% 4,88% 4,94%
Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων 2,65% 2,06% 1,88% 1,88%

 ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%)
Κερδών Μετά από Φόρους Χρήσης (προ φόρων φορολ. ελέγχου) 48,45% 8,47%
Αναµορφωµένων Κερδών µετά από φόρους χρήσης,
      Αµοιβές ∆.Σ. Και φόρους φορολογικού ελέγχου -30,55% -74,33%
Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων 100,61% 98,67%
 ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες)
Κυκλοφορία Απαιτήσεων απο Πελάτες (ηµέρες) 76,67 75,75 49,69 51,38 
Κυκλοφορία Υποχρεώσεων προς Προµηθευτές 111,38 122,10 107,63 121,52 
Κυκλοφορία Αποθεµάτων (ηµέρες) 350,43 337,45 364,82 358,62 
 ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)
Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 1,30 1,31 1,59 1,63 
Συν. Τραπ. Υποχρεώσεις / 'Ιδια Κεφάλαια 0,39 0,40 0,52 0,54 
Συν. Τραπ. Υποχρεώσεις / Συν. Απασχολούµενα Κεφάλαια 0,11 0,17 0,12 0,18 
 ∆ΕΙΚΤΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ (:1)
Γενική Ρευστότητα 1,15 1,01 1,08 0,95 
Ειδική Ρευστότητα 0,39 0,34 0,28 0,25 
 ∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%)
Χρηµατοοικονοµικά 'Εξοδα/Μικτά Αποτελέσµατα 5,48% 6,41% 5,58% 6,70%
Χρηµατοοικονοµικά 'Εξοδα/ Αποτελέσµατα
(προ Φόρων και Χρεωστικών Τόκων) 33,99% 43,46% 45,44% 49,61%

FINANCIAL RATIOS                       ΕΤΑΙΡΕΙΑ                         ΟΜΙΛΟΣ
2006 2005 2006 2005

Gross margin 46,42% 45,27% 47,71% 46,99%
Operating margin 10,10% 9,26% 8,63% 9,53%
Net margin 4,94% 3,77% 3,20% 3,20%
Admin. Expenses/sales(4) 6,57% 6,72% 6,54% 6,72%
Sell. & prom. Exp./sales 29,09% 28,69% 30,63% 30,48%
Interest expense/sales 2,55% 2,90% 2,66% 3,15%
Leverage (Dept/equity) 1,30 1,31 1,59 1,63
Gearing (Loans/equity) 0,25 0,40 0,31 0,47
Inventory turnover (days)(1) 350,43 337,45 364,82 358,62
Average collection period (days)(2) 76,67 75,75 49,69 51,38
Creditors' payment pereiod (days)(3) 111,38 122,10 107,63 121,52
Current ratio 1,15 1,01 1,08 0,95
Acid (qyick) ratio 0,39 0,34 0,28 0,25
R.O.E.(prior to taxes) 6,11% 4,76% 4,88% 4,94%  
 
 

∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ∆ΩΝ                                   ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                  ΟΜΙΛΟΣ
Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές 2006 2005 2006 2005
∆.Σ. & Φόρους φορολογικού Ελέγχου 689.215 992.368 261.130 1.017.407 

Αποτέλεσµα εις νέον 0 0 

Αποτελέσµατα προς διάθεση 689.215 992.368 261.130 1.017.407 

Μερίσµατα Πληρωτέα (2005) κ' προτεινόµενα (2006) 0 376.200 0 376.200 

Κέρδη εις νέον και Αποθεµατικά 689.215 616.168 261.130 641.207 

Για την πρόταση περί µη διανοµής µερίσµατος από τα κέρδη της χρήσης 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

παραπέµπει στην παράγραφο 17 των σηµειώσεων επί των οικονοµικών καταστάσεων τις οποίες  εγκρίνει. 
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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 
 
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 της εταιρείας υπήρξε αύξηση του τζίρου κατά 

το 2006 σε ποσοστό 4,83%, σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος. 

β) Συγκριτική κατάσταση αποτελεσµάτων %: 

                                                                                 ΕΤΑΙΡΕΙΑ                       ΟΜΙΛΟΣ 

 2006 2005 2006 2005 

Μικτού κέρδους  46,42 45,3 47,7 47 

Καθαρού κέρδους προ φόρων 4,9 3,8 3,2 3,2 

Καθαρού κέρδους  µετά από φόρους       2,2       3,1       0,8        3 
 

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

µικρότερη συµµετοχή, συγκριτικά µε το 2005, στον σύνολο των εσόδων, του οικοδοµικού κλάδου, ο οποίος 

συνεισέφερε στο σύνολο της δραστηριότητας µε µικρότερο περιθώριο µικτού κέρδους έναντι των βασικών 

επιχειρηµατικών κλάδων. 

Η βελτίωση του καθαρού περιθωρίου κέρδους προ φόρων  σε επίπεδο εταιρείας οφείλεται στην εφαρµογή 

πολιτικών µείωσης του κόστους λειτουργιών µε έµφαση σε αυτές των Logistics (in & out),  και της 

χρηµατοοικονοµικής. Αναφορικά µε την πρώτη, υλοποιούνται επεµβάσεις σε υποδοµές ώστε να υπάρξει 

έλεγχος στον χρονισµό µεταξύ προγραµµατισµένου χρόνου παράδοσης και παραλαβής των ειδών των 

παραγγελιών, λαµβανοµένων υπόψη των συνθηκών της διαχείρισης των έργων και συγκεκριµένα της 

σύνθεσης των ειδών των οίκων κάθε παραγγελίας ,σε συνδυασµό µε την εξέλιξη των εργασιών από πλευράς 

πελάτη και ετοιµότητάς του για παραλαβή και εξόφληση, αφού ως γνωστόν η εταιρεία δεν αγοράζει για 

απόθεµα αλλά για εκπλήρωση παραγγελιών, το µεγαλύτερο ποσοστό.  

Για την µείωση του χρηµατοοικονοµικού κόστους έγιναν α)αναθεωρήσεις όρων συνεργασίας   δανειακών 

συµβάσεων, β) όρων σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και γ) σύναψη οµολογιακού δανείου για 

αναχρηµατοδότηση υφισταµένου δανεισµού. 
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Σε επίπεδο οµίλου το περιθώριο καθαρού κέρδους προ φόρων έµεινε στο επίπεδο του 2005 λόγω της 

επιβάρυνσης µε συναλλαγµατικές διαφορές (unrealized στο µεγαλύτερο ποσοστό). 

Το µετά από φόρους περιθώριο καθαρού κέρδους µειώθηκε τόσο σε επίπεδο εταιρείας  όσο και οµίλου λόγω 

του καταλογισµού εντός της χρήσης, φόρου επί φορολογικών διαφορών ύψους 1.001.459 ευρώ για το έλεγχο 

των χρήσεων 2000-2004. 

Συµπερασµατικά, για το 2006 βελτιώθηκε η αποτελεσµατικότητα των λειτουργιών (σχέση εξόδων προς 

πωλήσεις), βελτιώθηκε η ταχύτητα ανάπτυξης κερδών προ φόρων και τα θεµελιώδη µεγέθη παρουσιάζουν 

σταθερότητα, µε την κερδοφορία να εδράζεται σε λειτουργικά κέρδη. 

 

7. 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 2006, στην επίτευξη υψηλών 

κριτηρίων  απόδοσης που έχουν τεθεί. 

Εντός του 2007 εκτιµάται ότι θα αρχίσει να υλοποιείται η γεωγραφική επέκταση της εταιρείας εντός Αττικής, 

προς περιοχές και διαστρωµατώσεις καταναλωτών όπου δεν υπάρχει µέχρι τώρα παρουσία της, θα συνεχιστεί 

η ουσιαστική συνεργασία µε καταξιωµένες εταιρείες-οίκους εξωτερικού,  µε δυνατότητα προσέλκυσης νέων 

πελατών µέσω του εµπλουτισµού της έκτασης των brand names που η εταιρεία διαθέτει. 

Με βάση τα παραπάνω και σε σχέση µε την εκτιµώµενη βελτίωση του δείκτη εµπιστοσύνης των 

καταναλωτών, η διοίκηση εκτιµά ότι είναι εφικτή η ανάπτυξη των πωλήσεων κατά 7%. 

 
    Αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση, δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις, αιτιολογήθηκαν και 

πιστοποιήθηκαν όλες οι εκτιµήσεις που επηρέασαν ένα έκαστο των µεγεθών των οικονοµικών καταστάσεων, 

οµοφώνως και παµψηφεί γίνεται αποδεκτή στο σύνολό της η έκθεση-εισήγηση του Προέδρου του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου που αφορά στην ακρίβεια του περιεχοµένου και τρόπου αποτύπωσης των οικονοµικών 

καταστάσεων και σηµειώσεων της χρήσεως  µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2006. 

  

 

Χαλάνδρι, 15 Μαρτίου 2007 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
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8. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ 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 Οικονοµικές Καταστάσεις, καθώς και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 

«Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO A.E.» (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης 

∆εκεµβρίου 2006, 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 Πληροφόρησης, 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 εύλογη διασφάλιση ότι 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. 

 
Πατησίων 81 & Χέυδεν 

Αθήνα, 104 34 

Τηλέφωνα: [+30] 210 8894326 

                  [+30] 210 8894300 

Τηλέτυπο: [+30] 210  8212876 

Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
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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 2006, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση 

και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα  ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε την προσοχή σας  

στη σηµείωση 21 επί των οικονοµικών καταστάσεων, όπου αναφέρεται ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της 

εταιρείας και του Οµίλου δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να µην έχουν καταστεί 

οριστικές. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ 

τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. 

Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων. 

Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  είναι συνεπές µε τις συνηµµένες  οικονοµικές 

καταστάσεις.         

 

Αθήνα  20 Μαρτίου 2007 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ Θ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14331 
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9. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006, ΣΕ 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ  
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10. ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΜΕ 

ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο  ΑΠΟ 1/1/2006 ΕΩΣ 31/12/2006 
 
Συναλλαγές του Οµίλου «Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε.» µε τις συνδεδεµένες µε αυτόν επιχειρήσεις : 

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

ιατροφαρµακευτικές δαπάνες µέσω οµαδικού ασφαλιστηρίου συµβολαίου. Επιπροσθέτως ο Πρόεδρος & 

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

1.977 €. Τα µέλη της διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη χρησιµοποιούν πέντε ΕΙΧ (µέσω χρονοµίσθωσης) 

καθώς και οκτώ ΕΙΧ (ιδιοκτησίας της Εταιρείας) , τα δε µισθώµατα ανέρχονται σε 125.000 € περίπου και τα 

σχετικά έξοδα κίνησης  ανέρχονται σε 10.000 € περίπου, σε ετήσια βάση. Τα παραπάνω ΕΙΧ χρησιµοποιούνται 

κυρίως για εταιρικούς σκοπούς και µερικώς σαν µη χρηµατικές παροχές. 

Η  αποτύπωση των συναλλαγών µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 ανακεφαλαιώνονται ως:  
                                                                                                                          
 ΄0µιλος Εταιρεία 
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0 1.660.472 
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 0 126.610 
Απαιτήσεις 0 2.640.869 
Υποχρεώσεις 0 338.049 
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών κ΄ µελών της διοίκησης 574.098 574.098 
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη κ΄ µέλη της διοίκησης 75.281 75.281 
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη κ΄ µέλη διοίκησης 0 0 
 

(α)         Κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 31 ∆εκεµβρίου 2006, µεταξύ της  

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

                    1/1-31/12/2006 
Καθαρές Πωλήσεις Εµπορευµάτων σε MODA BAGNO 
Τουρκίας     1.086.126   

Έσοδα από έξοδα αποστολής      9.926   

         

Αγορές της MODA BAGNO Τουρκίας από µητρική     1.086.126   

∆απάνες της MODA BAGNO Τουρκίας από µητρική     9.926  
Καθαρές απαιτήσεις της µητρικής από  την MODA 
BAGNO Τουρκίας    583.884  

      

          

(β)         Κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 31 ∆εκεµβρίου 2006, µεταξύ της  

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

                   1/1-31/12/2006 
Καθαρές Πωλήσεις Εµπορευµάτων σε MODA BAGNO 
Κύπρου    551.071   

Έσοδα από έξοδα αποστολής      13.349   

         

Αγορές της MODA BAGNO Κύπρου από µητρική     551.071   

∆απάνες της MODA BAGNO Κύπρου από µητρική     13.349   
Καθαρές απαιτήσεις της µητρικής από  την MODA 
BAGNO Κύπρου    1.718.936   

      

          

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

            την 31/12/2005 και την 31/12/2006 αναλύονται ως ακολούθως :  

      31/12/2006  31/12/2005  

                                         Κόστος αµοιβών                                 574.098                   516.078  
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11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 

Ηµεροµηνία 
Τιµή Κλεισίµατος 

σε € 
Μηνιαίος Όγκος 
Συναλλαγών 

Μηναία Αξία 
Συναλλαγών Γενικός ∆είκτης 

∆είκτης 
Κατασκευών 

31/1/2006 1,22 65.345 74.036 3.978,84 5.485,29 

28/2/2006 1,40 91.463 123.671 4.202,85 6.138,20 

 31/3/2006 1,22 24.505 31.520 4.122,34 6.001,68 

 28/4/2006 1,21 69.100 92.293 4.139,96 6.507,03 

 31/5/2006 1,68 56.105 81.604 3.753,21 6.251,52 

 30/6/2006 1,69 82.385 124.346 3.693,75 5.921,90 

 31/7/2006 1,91 42.177 75.517 3.747,98 6.053,46 

 31/8/2006 1,99 82.785 161.830 3.868,62 6.249,14 

 29/9/2006 1,79 37.479 67.292 3.931,05 6.004,63 

 31/10/2006 1,93 52.145 93.812 4.128,60 6.455,87 

 30/11/2006 2,27 56.707 123.034 4.220,50 6.523,61 

 29/12/2006 2,67 48.550 117.410 4.394,13 6.688,11 

 31/1/2007 2,66 81.255 233.496 4.710,24 7.329,15 

 28/2/2007 3,18 80.520 245.765 4.503,96 7.255,80 

      
 

ΤΙΜΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ / ΟΓΚΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
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ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ∆ΕΙΚΤΗ
και ΤΟΝ ΚΛΑ∆ΙΚΟ ∆ΕΙΚΤΗ
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Τιµή Μετοχής

Γενικός ∆είκτης

∆είκτης Κατασκευές - Υλικά

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι πληροφορίες που ανακοινώθηκαν από την Εταιρεία κατά την 

διάρκεια της οικονοµικής χρήσης 2006 : 

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 
   

 Οικονοµικά Αποτελέσµατα 
Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1/1/2005-31/12/2005 31/3/2006 www.ase.gr 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις  χρήσης 1/1-31/12/2005 31/3/2006 www.ase.gr 

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1/1/2006-31/3/2006 25/5/2006 www.ase.gr 

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31/3/2006 25/5/2006 www.ase.gr 

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1/1/2006-30/6/2006 31/8/2006 www.ase.gr 

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30/6/2006 31/8/2006 www.ase.gr 

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1/1/2006-30/9/2006 23/11/2006 www.ase.gr 

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30/9/2006 23/11/2006 www.ase.gr 

   

   

 
Ανακοινώσεις 

Αποτελέσµατα  έκβασης φορολογικού ελέγχου έτους 1999 31/3/2006 www.ase.gr 

Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης 08/6/2006 www.ase.gr 

∆ιάθεση Ετήσιου ∆ελτίου έτους 2005 15/6/2005 www.ase.gr 

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29/6/2006 www.ase.gr 

Γνωστοποίηση πληρωµής µερίσµατος χρήσης 2005 29/6/2006 www.ase.gr 

Υπογραφή σύµβασης για την έκδοση µη µετατρέψιµου κοινού οµολογιακού δανείου 18/9/2006 www.ase.gr 
Ανακοίνωση Αλλαγής Υπευθύνου Εσωτερικού Ελέγχου 10/10/2006 www.ase.gr 

 
 

 

                                               



 58

12.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
 
Η ηλεκτρονική διεύθυνση διαδικτύου όπου θα αναρτηθούν  κατά την οριστικοποίησή τους, οι ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις χρήσεως 2005, 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


