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Σελίδα 3 από 34 

 
 

 Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 1/1-31/3/2010 σε ενοποιηµένη και µη βάση 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ  

 Σε € 
  

Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
                                                                                  ΣΗΜ                                                             

   1/1-31/3/2010 
  
   1/1-31/3/2009 

      
    1/1-31/3/2010 

  
 1/1-31/3/2009 

Κύκλος εργασιών                                                       5 7.434.110 7.629.598 6.953.375 7.140.757 
 
Κόστος πωληθέντων 
 
Μικτό κέρδος 

 
3.902.987 

 
        3.531.123 

 
3.697.824 

 
3.931.774 

 
3.732.973 

 
3.220.402 

 
3.554.189 

 
3.586.568 

Αποτέλεσµα αποτίµησης επενδυτικών ακινήτων     
Λοιπά έσοδα/ (έξοδα) εκµετάλλευσης                      5 110.897 -68.819 60.239 15.585 
Έξοδα διάθεσης                                                         5 2.649.415 2.683.051 2.291.830 2.290.864 
 
Έξοδα διοίκησης                                                       5 

 
654..374 

 
598.235 

 
591.112 

 
579.203 

     
 
Λειτουργικό αποτέλεσµα                                        5 
 

 
338.231 

 
581.669 

 
397.699 

 
732.086 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 0 0 0 0 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 75.930 105.446 67.860 93.960 
Χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα 75.930 105.446 67.860         93.960 
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών και    
επενδυτικών αποτελεσµάτων                                                               

 
338.231 

 
581.669 

 
397.699 

 
732.086 

Κέρδη προ φόρων 262.301 476.223 329.839 638.128 
Φόρος εισοδήµατος                                                     6 196.059 263.494 196.531 250.475 
Κέρδη µετά από φόρους 66.242 212.729 133.308 387.653 
Καθαρά κέρδη κατανεµόµενα σε:     
Ιδιοκτήτες µητρικής  66.520 217.402 0 0 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας -278             -4.673 0 

 
0 

Κατάσταση διευρυµένου εισοδήµατος 
  

    

Συναλλαγµατικές διαφορές επί 1) µετατροπής των 
Οικονοµικών Καταστάσεων επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων του εξωτερικού & 2) των σε ιστορικό 
κόστος (deem cost)  αποτιµηµένων ακινήτων αυτών σε 
USD  µε βάση την ισοτιµία 30/09/2009 ξένου 
νοµίσµατος ως προς USD  

 
 
 
 
 

33.273 

 
 
 
 
 

94.288 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

∆ιαθέσιµα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Αντιστάθµιση ταµειακών ροών 0 0 0 0 
Κέρδη από την αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων  

0 
 
0 

 
0 

 
0 

Αναλογιστικά κέρδη / (ζηµίες) από πρόγραµµα 
καθορισµένων παροχών 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Φόρος που αναλογεί -6.655 -18.858 0 0 
Σύνολο λοιπών εισοδηµάτων  26.618 75.430 0 0 
Συνολικά αποτελέσµατα µετά από φόρους 92.860 288.159 133.308 387.653 
Συνολικά αποτελέσµατα κατανεµόµενα σε     
Ιδιοκτήτες µητρικής  92.868         290.156 0 0 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 
 

             -278          -.1997 0 0 

Κέρδη µετά από φόρους σε ευρώ     
Βασικά κ’ µειωµένα ανά µετοχή 0,0035 0,0116 0,0071 0,0206 
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών,    
επενδυτικών αποτελεσµάτων & συνολικών  
αποσβέσεων                                                                

 
 

567.194 

 
 

778.391 

 
 

611.026 
 

 
 

912.996 

 
 
 

 

ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΑΠΟ 7 ΕΩΣ 34, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 
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Σελίδα 4 από 34 

 

 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 Σε € 

                 

                      
O  ΟΜΙΛΟΣ 

    
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

       ΣΗΜ 31/3/2010 31/12/2009 31/3/2010 31/12/2009 
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           
   Iδιοχρησιµοποιούµενα     ενσώµατα    
   πάγια  στοιχεία        8 32.078.708 

 
32.267.598 30.043.670 30.229.082 

   Επενδύσεις σε ακίνητα         0 0 0 0 

   Άϋλα  περιουσιακά στοιχεία        55.224 58.786 49.967 52.874 

   Επένδυση σε συνδεµένη      0 0 2.197.376 2.197.376 

   Επενδύσεις και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις                    9 302.895 305.821 181.205 189.475 

   Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων 32.436.827 32.632.205 32.472.218 32.668.807 

   Αποθέµατα εµπορευµάτων, προϊόντων κλπ.  10 16.961.392 17.717.945        15.123.159 15.976.293 

   Απαιτήσεις κατά πελατών      5.323.448 5.027.239 8.183.256 8.104.829 

   Άλλες απαιτήσεις      11 1.765.227 2.161.238 1.544.500 2.016.641 

   ∆ιαθέσιµα        234.823 253.796 107.764 113.688 

   Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 24.284.890 25.160.218 24.958.678 26.211.451 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ      56.721.717 57.792.423 57.430.897 58.880.258 

            

  Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

   Μετοχικό κεφάλαιο           7.524.000 7.524.000 7.524.000 7.524.000 

   Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων       6.736.948 6.736.948 6.736.948 6.736.948 

   Αποθεµατικά       692.114 692.114 692.114 692.114 

   Συσσωρευµένα κέρδη        14.721.704 14.628.565 16.981.477 16.848.169 
     
   Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)     29.674.766 29.581.627 31.934.539 31.801.231 

   ∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β)  11.237 11.515 0 0 

   Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)= (α)+(β)      29.686.003 29.593.142 31.934.539 31.801.231 
   Μακροπρόθεσµα δάνεια        17 4.073.687 4.129.558 3.458.220 3.661.850 

   Αναβαλλόµενη φορολογία      6 2.603.563 2.582.391 2.563.136 2.548.332 

   Υποχρεώσεις παροχών αποχώρησης προσωπικού  910.156 862.783 802.241 803.965 

   Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις     13 2.040.717 2.134.062 2.040.717 2.134.062 

   Άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις       15 153.783 164.081 136.962 147.260 

   Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 9.781.906 9.872.875 9.001.277 9.295.469 
   Προκαταβολές εισπραχθείσες        16 6.126.039 6.494.757 5.100.370 5.663.277 

   Οφειλές προς προµηθευτές       3.847.062 4.038.455 4.185.787 4.408.741 

   Οφειλές από φόρους – τέλη                                      1.343.514 1.983.785 1.314.754 1.958.277 

   Ασφαλιστικοί οργανισµοί      243.200 465.443 235.976 465.443 
   Άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις         15 100.501 175.936             235.347 279.483 

   Βραχυπρόθεσµα δάνεια        17 5.593.492 5.168.031 5.422.848 5.008.337 

   Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων 17.253.808 18.326.406 16.495.081 17.783.558 

  ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 56.721.717 57.792.423 57.430.897 58.880.258 
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Σελίδα 5 από 34 

 

 
  

 
 

 
 

Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων  
Κεφαλαίων Οµίλου 

 

Ποσά σε ευρώ
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Κεφάλαιο 
υπέρ το 
άρτιο 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Ειδικά 
αποθεµατικά 
πλην Ν.2065

Συνολο 
Αποθεµατικών

Αποθεµατικό 
µετατροπής 
Οικονοµικών 
καταστάσεων 
εξωτερικού & 
επ ιπ τώσεων 
διακύµανσης 
νοµίσµατος σε 

σχέση µε ιστορικό 
κόστος σε USD

Αποτελέσµα

τα εις νέον
Σύνολα 

∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας (µη 
ελέγχουσες 
συµµετοχές)

Σύνολο 
Ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπα την 01/01/2009 7.524.000 6.736.948 520.411 171.703 692.114 109.232 13.278.088 28.340.382 -8.441 28.331.941 

Μερίσµατα χρήσης 2008 -752.400 -752.400 -752.400 
Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα χρήσης 2009 89.971 1.903.674 1.993.645 19.956 2.013.601 

Μεταβολές αποθεµατικών 0 

Υπόλοιπα την 31/12/2009 7.524.000 6.736.948 520.411 171.703 692.114 199.203 14.429.362 29.581.627 11.515 29.593.142 
Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα περιόδου 1/1-31/3/10 26.619 66.520 93.139 -278 92.861 

Μερίσµατα χρήσης 2009

Υπόλοιπα την 30/9/2009 7.524.000 6.736.948 520.411 171.703 692.114 225.822 14.495.882 29.674.766 11.237 29.686.003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΑΠΟ 7 ΕΩΣ 34, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 

   
 

 
Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων 
Κεφαλαίων Εταιρείας      
Σε €        
  

Ποσά σε χιλ. € 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Κεφάλαιο 
υπέρ το άρτιο 

Τακτικό 
Αποθεµατικό 

Ειδικά 
αποθεµατικά 
πλην Ν.2065 

Σύνολο 
Αποθεµατικών 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολα 

Υπόλοιπα την 1/1/2009 7.524.000 6.736.948 520.411 171.703 692.114 16.200.719 31.153.781 
Μερίσµατα χρήσης 2008      -752.400 -752.400 
Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα χρήσης 2009      1.399.850 1.399.850 
Μεταβολές αποθεµατικών        
Υπόλοιπα την 31/12/2009 7.524.000 6.736.948 520.411 171.703 692.114 16.848.169 31.801.231 
Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα περιόδου 1/1-31/3/2010              133.308 133.308 
Μερίσµατα χρήσης 2008        
Υπόλοιπα την 30/9/2009 7.524.000 6.736.948 520.411 171.703 692.114 16.981.477 31.934.539 



Σελίδα 6 από 34 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Σε € 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2009 1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2009 
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες      

Κέρδη προ φόρων 262.301 476.223 329.839 638.128 
Πλέον / µείον προσαρµογές για :     

Αποσβέσεις 228.963 196.722 213.326 180..916 

Προβλέψεις 2.248 36.837 -1.723 33.000 

 Μη ταµειακά στοιχεία και Συν/κές διαφορές                                                  
 

-8.558          -1.710          
              

           -3.699 0 
     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 74.864 104.365 67.860 93.960 

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών     

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές      

δραστηριότητες :     

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 816.435 4.052 853.134 28.835 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -221.509 65.933 -95.964 -97.035 

Αύξηση / (µείωση) υποχεώσεων ( πλην τραπεζών ) -1.186.853 -958.392 -1.284.548 -1.297.915 

Μείον :     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -74.864 -104.365 -67.860 -93.960 

Καταβεβληµένοι φόροι -131.279 -43.498 -108.818 -43.497 

Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) -238.252 -223.833 -98.453 -577.568 

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

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -36.511 -91.298 -25.007 -89.901 

Εισπράξεις από πωλήσεις/ρευστοποιήσεις  περιουσιακών στοιχείων 0 0 0 0 

Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -36.511 -91.298 -25.007 -89.901 

      
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0  0 0 

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 495.786 729.088          210.881 729.088 

Εξοφλήσεις δανείων -146.650 -175.529 0 0 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -93.345 -86.549 -93.345 -86.549 

Μερίσµατα πληρωθέντα  0  0 

Σύνολο εισροών / εκροών από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 255.791 467.010 117.536 642.539 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα     
περιόδου (α)+(β)+(γ) -18.972 151.879 -5.924            -4.930 
Ταµειακά διαθέσιµα κ΄ισοδύναµα έναρξης περιόδου 253.795 173.687 113.688 96.822 

Ταµειακά διαθέσιµα κ΄ισοδύναµα λήξης περιόδου 234.823 325.566 107.764 91.892 
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Σελίδα 7 από 34 

 

 

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.    

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων.  

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

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε το 1980 µε έδρα το έδρα τον ∆ήµο Αθηναίων. Προήλθε από µετατροπή σε Α.Ε. 

της οµορρύθµου Εταιρείας «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.». Το 1981 η έδρα της Εταιρείας µεταφέρθηκε στον ∆ήµο 

Χαλανδρίου, στην οδό Αναπαύσεως αριθµός 50, όπου βρίσκεται και σήµερα η έδρα της. 

Οι βασικές δραστηριότητες της Εταιρείας αφορούν κυρίως στο λιανικό εµπόριο πλακιδίων, ειδών υγιεινής, επίπλων 

σπιτιού, κουζίνας, γραφείου και οικιακών συσκευών. Η διάθεση των προηγούµενα αναφερθέντων ειδών γίνεται 

µέσα από δίκτυο εκθέσεων και καταστηµάτων λιανικής πώλησης, εκ των οποίων άλλα είναι ιδιόκτητα και άλλα 

µισθωµένα. 

Τις ίδιες δραστηριότητες έχουν και οι θυγατρικές εταιρείες στο εξωτερικό, που εδρεύουν στην Κωνσταντινούπολη 

και την Λευκωσία. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2009  εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 6ης Αυγούστου 

2009.  

  
        

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (εταιρεία) έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή 

εφαρµόστηκε για την πρώτη εφαρµογή µε την αναπροσαρµογή γηπέδων και κτιρίων (deem cost), 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση και χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων  

σε εύλογες αξίες µέσω του αποτελέσµατος. 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

(∆ΠΧΑ) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την εφαρµογή των 

λογιστικών αρχών του οµίλου. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαµβάνουν µεγαλύτερο βαθµό κρίσης και 

πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις, περιλαµβάνονται αναλυτικά στις σηµειώσεις. 
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2.1    Λογιστικές Αρχές  

 
2.1.   Ανασκόπιση Μεταβολών και Τροποποιήσεις στα δηµοσιευµένα πρότυπα µε έναρξη ισχύος από 
2009 
 

• Υιοθέτηση του αναθεωρηµένου ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Ο Όµιλος υιοθέτησε το αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων»  στις ενοποιηµένες 

οικονοµικές του καταστάσεις και εφαρµόσθηκε αναδροµικά. Οι βασικές αλλαγές αυτού του Προτύπου συνοψίζονται 

στην ξεχωριστή παρουσίαση των µεταβολών της καθαρής θέσης που προέρχονται από συναλλαγές µε τους 

ιδιοκτήτες µε την ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες (π.χ. µερίσµατα, αυξήσεις κεφαλαίου) από τις λοιπές µεταβολές της 

καθαρής θέσης (π.χ. αποθεµατικά µετατροπής). Επιπλέον, η βελτιωµένη έκδοση του Προτύπου επιφέρει αλλαγές 

στην ορολογία καθώς και στην παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι νέοι ορισµοί του Προτύπου ωστόσο δεν αλλάζουν τους κανόνες αναγνώρισης, µέτρησης ή γνωστοποίησης 

συγκεκριµένων συναλλαγών και άλλων γεγονότων που απαιτούνται από τα υπόλοιπα Πρότυπα. 

Οι νέες απαιτήσεις από την αναθεώρηση του ∆.Λ.Π. 1 έχουν εφαρµογή και στο ∆.Λ.Π. 8 «Λογιστικές πολιτικές, 

αλλαγές στις λογιστικές εκτιµήσεις και λάθη». 

 
• Υιοθέτηση του αναθεωρηµένου ∆.Π.Χ.Α. 8 «Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα». 

Ο Όµιλος υιοθέτησε  το ∆.Π.Χ.Α. 8 «Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα». Το πρότυπο είχε εφαρµοσθεί 

αναδροµικά µε προσαρµογή δηλαδή στους λογαριασµούς και την παρουσίαση των στοιχείων του 2008. Κατά συνέπεια 

τα συγκριτικά στοιχεία του 2008 που περιλαµβάνοντo στις οικονοµικές καταστάσεις του 2009 διαφέρουν από αυτά που 

είχαν δηµοσιευθεί στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2008. 

Παρά το γεγονός ότι η υιοθέτηση του νέου Προτύπου δεν έχει επηρεάσει τον τρόπο µε τον οποίο ο Όµιλος αναγνωρίζει 

τους λειτουργικούς της τοµείς για τον σκοπό της παροχής πληροφόρησης, ο Όµιλος πλέον παρουσιάζει τα 

αποτελέσµατα του εκάστοτε τοµέα µε βάση τα στοιχεία που έχει και χρησιµοποιεί η ∆ιοίκηση για σκοπούς εσωτερικής 

πληροφόρησης. Οι κυριότερες αλλαγές συνοψίζονται στα εξής: 

1. Τα αποτελέσµατα κάθε τοµέα βασίζονται στα λειτουργικά αποτελέσµατα κάθε ξεχωριστού τοµέα 

πληροφόρησης. Στα αποτελέσµατα των λειτουργικών τοµέων δεν περιλαµβάνονται, το χρηµατοοικονοµικό 

κόστος και τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα καθώς και στοιχεία που αναφέρονται στην σχετική παράγραφο 

παρουσίασης. 

2. Επιπλέον, η ∆ιοίκηση του Οµίλου για σκοπούς διοικητικών αποφάσεων που αφορούν στην κατανοµή των 

πόρων στους λειτουργικούς της τοµείς αλλά και για τον σκοπό της µέτρησης της αποδοτικότητας των τοµέων, 

δεν λαµβάνει υπόψη τα έξοδα που αφορούν στις παροχές προς το προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

ούτε και το κόστος που προκύπτει από τον διακανονισµό των συναλλαγών που βασίζονται σε συµµετοχικούς 

τίτλους. 

Στη σηµείωση 5 πραγµατοποιείται περαιτέρω πληροφόρηση που αφορά στην αναγνώριση των λειτουργικών τοµέων 

της επιχείρησης και των ακολουθούµενων. 
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• Υιοθέτηση του αναθεωρηµένου ∆.Λ.Π. 23: Κόστος ∆ανεισµού  

Το αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 23 καταργεί την επιλογή της άµεσης αναγνώρισης σαν έξοδο του κόστους δανεισµού που 

αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου στοιχείου του ενεργητικού. Το χαρακτηριστικό αυτού του 

παγίου είναι ότι απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να έλθει σε κατάσταση για χρήση ή 

πώληση. Μία επιχείρηση, παρόλα αυτά, απαιτείται να κεφαλαιοποιεί τέτοια κόστη δανεισµού σαν µέρος του 

κόστους του παγίου. 

Το αναθεωρηµένο Πρότυπο δεν απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού που σχετίζονται µε πάγια 

στοιχεία που µετρώνται στην εύλογη αξία και αποθέµατα που κατασκευάζονται ή παράγονται σε µεγάλες ποσότητες 

συστηµατικά ακόµη και αν χρειάζεται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να έλθουν σε κατάσταση για 

χρήση ή πώληση. 

Το αναθεωρηµένο Πρότυπο εφαρµόζεται για κόστη δανεισµού σχετιζόµενα µε πάγια περιουσιακά στοιχεία που 

πληρούν τις προϋποθέσεις και η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του είναι την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

Νωρίτερη εφαρµογή του επιτρέπεται. 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό του κόστους δανεισµού σε σχέση µε τη µέθοδο του αποτελεσµατικού 

επιτοκίου. Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται την 1 Ιανουαρίου 2009 ή µεταγενέστερα και δεν επιδρά στα µεγέθη 

του οµίλου. 

 

 

• Υιοθέτηση τροποποιήσεων στα ∆.Λ.Π. 39  – Επαναταξινόµηση Χρηµατοοικονοµικών  
Οι τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 39 επιτρέπουν, σε κάποιες περιπτώσεις, την επαναταξινόµηση από την κατηγορία 

επενδύσεων προς εµπορία σε άλλες κατηγορίες, µη παράγωγων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, 

καθώς και την επαναταξινόµηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων από την κατηγορία διαθέσιµα προς 

πώληση στα δάνεια και απαιτήσεις. ∆εν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής στον όµιλο. 

 

• Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 27: «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις», του 

∆.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α.» όσον αφορά το κόστος κτήσης συµµετοχών σε 

θυγατρικές εταιρίες, κοινοπραξίες ή συγγενείς εταιρίες και υιοθέτηση του αναθεωρηµένου 

∆.Λ.Π. 28: «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και λογιστικός χειρισµός για επενδύσεις σε 

συγγενείς».  

Με την παρούσα τροποποίηση, το κόστος κτήσης συµµετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες και σε 

κοινοπραξίες, στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας, δεν επηρεάζεται πλέον από διανοµές κερδών που 

είχαν σχηµατισθεί πριν την ηµεροµηνία απόκτησης των συµµετοχών. Οι εν λόγω διανοµές θα καταχωρούνται πλέον 

στα αποτελέσµατα ως έσοδα από µερίσµατα. Με την τροποποίηση αυτή επήλθαν επίσης αλλαγές στο ∆.Λ.Π. 36 – 

Αποµείωση στοιχείων Ενεργητικού, στο οποίο προστέθηκαν ενδείξεις για την αποµείωση συµµετοχών, µε βάση την 

επίπτωση στην καθαρή θέση των εταιρειών λόγω της διανοµής µερισµάτων στις επενδύουσες σε αυτές εταιρίες. Σε 

ότι αφορά τις επιχειρήσεις που για πρώτη φορά συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. και 

προκειµένου να καταστεί ευχερέστερη η διαδικασία συντάξεως των εν λόγω καταστάσεων, δίνονται εναλλακτικοί 

τρόποι προσδιορισµού του κόστους κτήσεως συµµετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες και σε  
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κοινοπραξίες, µε βάση την εύλογη αξία των συµµετοχών ή τη λογιστική αξία που αυτές είχαν µε το προηγούµενα 

λογιστικά πρότυπα. Σε προηγούµενες χρήσεις, λόγω της απουσίας συγκεκριµένων απαιτήσεων από τα Πρότυπα, οι 

αυξήσεις στη συµµετοχή των θυγατρικών είχαν τον ίδιο λογιστικό χειρισµό όπως και στην εξαγορά των θυγατρικών 

µε αναγνώριση υπεραξίας όπου ήταν απαραίτητο. Η επίδραση από τη µείωση µιας συµµετοχής σε θυγατρική που 

δεν περιέκλειε απώλεια ελέγχου, αναγνωριζόταν στα αποτελέσµατα της περιόδου που πραγµατοποιούνταν. 

Σύµφωνα, µε το αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 27 όλες οι αυξήσεις και οι µειώσεις συµµετοχών σε θυγατρικές εταιρείες, 

αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια µε καµία επίδραση στην υπεραξία και στα αποτελέσµατα της 

περιόδου. Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου µιας θυγατρικής ως αποτέλεσµα µιας συναλλαγής, το 

αναθεωρηµένο πρότυπο απαιτεί  ο Όµιλος να προχωρήσει στην αποαναγνώριση όλων των στοιχείων του 

ενεργητικού, των υποχρεώσεων και των µη ελεγχουσών συµµετοχών, στην τρέχουσα αξία τους. Οποιοδήποτε 

δικαίωµα παραµένει στην πρώην θυγατρική εταιρεία του Οµίλου, αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία του κατά την 

ηµεροµηνία απώλειας του ελέγχου της θυγατρικής. Κέρδος ή Ζηµιά από την απώλεια του ελέγχου αναγνωρίζεται 

στα αποτελέσµατα της περιόδου ως η διαφορά µεταξύ των εισπράξεων, αν υπάρχουν τέτοιες, και των 

προσαρµογών. ∆εν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής στον όµιλο. 

 
 

• Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 13: Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών 

Τα προγράµµατα πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες µιας 

επιχείρησης. Εάν ο πελάτης αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες, τότε η επιχείρηση του χορηγεί award credits 

«πόντους» τα οποία ο πελάτης µπορεί να εξαγοράσει στο µέλλον προς απόκτηση δωρεάν ή σε µειωµένη τιµή 

προϊόντων/υπηρεσιών. Τα προγράµµατα αυτά δύνανται να εφαρµόζονται από την επιχείρηση την ίδια ή από τρίτο 

µέρος. Η ∆ιερµηνεία 13 µπορεί να εφαρµοστεί σε όλα τα award credits προγραµµάτων πιστότητας πελατών που µία 

επιχείρηση µπορεί να χορηγεί στους πελάτες της ως µέρος µίας συναλλαγής πώλησης. Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 13 

εφαρµόζεται υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2008. ∆εν συντρέχει περίπτωση 

εφαρµογής στον όµιλο. 

 

• Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 15: Συµφωνίες Κατασκευής Ακινήτων  

Σκοπός της ∆ιερµηνείας 15 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά µε τα ακόλουθα δύο ζητήµατα: 

• Αν οι συµφωνίες κατασκευής ακινήτων εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 11 ή του ∆.Λ.Π. 18. 

• Πότε θα πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο που προκύπτει από τις συµφωνίες κατασκευής ακινήτων. 

Η παρούσα ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται κατά την λογιστική αναγνώριση των εσόδων και των σχετιζόµενων µε αυτά 

εξόδων, των επιχειρήσεων που αναλαµβάνουν την κατασκευή ακινήτων είτε απευθείας είτε µέσω υπεργολάβων. 

Οι συµφωνίες που εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής της ∆ιερµηνείας 15 είναι οι συµφωνίες κατασκευής ακινήτων. 

Επιπρόσθετα της κατασκευής ακινήτων, αυτού του είδους οι συµφωνίες µπορεί να περιλαµβάνουν την παράδοση 

και άλλων αγαθών ή υπηρεσιών. 
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Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 15 «Συµφωνίες Κατασκευής Ακινήτων εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2009. Αλλαγές στις λογιστικές πολίτικές αναγνωρίζονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται 

στο ∆.Λ.Π. 8. Η εφαρµογή της διερµηνείας δεν επιδρά στα µεγέθη του οµίλου. 

 
• Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16: Αντισταθµίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα του 

Εξωτερικού 

Οι επενδύσεις σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες του εξωτερικού µπορεί να κατέχονται άµεσα από µία µητρική 

επιχείρηση ή έµµεσα από κάποια θυγατρική της. Σκοπός της ∆ιερµηνείας 16 είναι η παροχή καθοδήγησης σχετικά 

µε τη φύση των αντισταθµιζόµενων κινδύνων και το ποσό που έχει αναγνωριστεί στο αντισταθµιζόµενο στοιχείο 

για το οποίο έχει προσδιοριστεί σε µία σχέση αντιστάθµισης, και το ποια ποσά πρέπει να ανακατατάσσονται από 

ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα ως προσαρµογές ανακατάταξης, µε τη διάθεση της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας του εξωτερικού 

Η ∆ιερµηνεία 16 εφαρµόζεται από µία επιχείρηση, η οποία αντισταθµίζει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο που 

προέρχεται από µία καθαρή επένδυση σε επιχειρηµατική δραστηριότητα του εξωτερικού και επιδιώκει να καλύψει 

τις προϋποθέσεις της λογιστική αντιστάθµισης, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39. Η παρούσα ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται µόνο 

σε αντισταθµίσεις καθαρών επενδύσεων σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες στο εξωτερικό, ενώ δεν έχει εφαρµογή 

σε άλλους τύπους λογιστικής αντιστάθµισης, όπως για παράδειγµα για αντισταθµίσεις εύλογης αξίας ή ταµειακών 

ροών. 

Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16 «Αντισταθµίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα του Εξωτερικού» 

εφαρµόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/10/2008. ∆εν συντρέχει 

περίπτωση εφαρµογής στον όµιλο. 

 

• Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 18: Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες 

Η ∆ιερµηνεία 18 εφαρµόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισµούς κοινής ωφέλειας. Σκοπός της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 18 

αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των ∆.Π.Χ.Α. σχετικά µε τις συµφωνίες κατά τις οποίες µια επιχείρηση λαµβάνει από 

ένα πελάτη της µέρος ενσώµατων παγίων ( οικόπεδα, κτηριακές εγκαταστάσεις ή εξοπλισµό τον οποίο η επιχείρηση 

θα πρέπει να χρησιµοποιήσει είτε µε σκοπό ο πελάτης να αποτελέσει µέρος ενός δικτύου ή µε σκοπό ο πελάτης να 

αποκτήσει συνεχή πρόσβαση στη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών (όπως για παράδειγµα παροχή ηλεκτρισµού ή 

νερού. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις, µια επιχείρηση λαµβάνει µετρητά από τους πελάτες της τα οποία θα πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν για την απόκτηση ή τη κατασκευή κάποιας εγκατάστασης µε σκοπό τη διασύνδεση του πελάτη µε 

το δίκτυο ή τη παροχή αδιάλειπτης πρόσβασης στο δίκτυο αγαθών ή υπηρεσιών (ή και στα δύο ταυτόχρονα). Η 

∆ιερµηνεία 18 αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρείται ο ορισµός του ενσώµατου παγίου, την 

αναγνώριση και επιµέτρηση του αρχικού κόστους. Επιπλέον προσδιορίζει τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να γίνει η 

εξακρίβωση της υποχρέωσης για τη παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών µε αντάλλαγµα το ενσώµατο πάγιο καθώς και 

τον τρόπο αναγνώρισης του εσόδου και τη λογιστική αντιµετώπιση τον µετρητών που λαµβάνονται από τους 

πελάτες.  

Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες» εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις για τέτοιου 

είδους µεταφορές που πραγµατοποιήθηκαν µετά την 01/07/2009. Η διερµηνεία δεν είναι εφαρµόσιµη στον Όµιλο. 
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• ∆.Π.Χ.Α.2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» – 

Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις.  

Η αναθεώρηση του προτύπου διευκρινίζει ότι ως προϋποθέσεις κατοχύρωσης θεωρούνται µόνο οι προϋποθέσεις 

υπηρεσίας και οι προϋποθέσεις αποδοτικότητας, ενώ οποιοδήποτε άλλο στοιχείο πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά 

την εκτίµηση της εύλογης αξίας των σχετικών παροχών κατά την ηµεροµηνία παραχώρησης.  

Η ανωτέρω τροποποίηση εφαρµόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

01/01/2009. ∆εν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής στον όµιλο. 

 

• ∆.Π.Χ.Α.7 (Τροποποίηση) «Βελτιώσεις στις Γνωστοποιήσεις για Χρηµατοοικονοµικά Μέσα»  

Η τροποποίηση στο ∆.Π.Χ.Α. 7 εισάγει πρόσθετες γνωστοποιήσεις σχετικά µε την εύλογη αξία και τροποποιεί τις 

γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τον κίνδυνο ρευστότητας. Σε σχέση µε την εύλογη αξία, η τροποποίηση απαιτεί τη 

γνωστοποίηση µιας ιεραρχίας τριών επιπέδων για όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που αναγνωρίζονται στην εύλογη 

αξία, καθώς επίσης και συγκεκριµένες γνωστοποιήσεις σχετικά µε οποιεσδήποτε µεταφορές µεταξύ των επιπέδων 

της ιεραρχίας και λεπτοµερείς γνωστοποιήσεις σε σχέση µε το επίπεδο τρία. Επιπρόσθετα, τροποποιούνται οι 

απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για τον κίνδυνο ρευστότητας σε σχέση µε τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα και 

τα στοιχεία του ενεργητικού που χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση της ρευστότητας. Οι συγκριτικές πληροφορίες 

δεν έχουν αναπροσαρµοστεί καθώς αυτό δεν απαιτείται από τις µεταβατικές διατάξεις της τροποποίησης. Η 

ανωτέρω τροποποίηση εφαρµόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

01/01/2009.  

 

• ∆.Λ.Π. 32 - (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆.Λ.Π.1 

(Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» - Χρηµατοοικονοµικά Μέσα 

διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή “puttable” µέσο).   

Η τροποποίηση στο ∆.Λ.Π.32 απαιτεί ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο («puttable») και 

υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται 

συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆.Λ.Π.1 απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριµένων πληροφοριών αναφορικά 

µε τα «puttable» µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. Η ανωτέρω τροποποίηση εφαρµόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2009.  
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Ακολούθως παρουσιάζονται συνοπτικά τα Πρότυπα και οι ∆ιερµηνείες που θα υιοθετήσει ο Όµιλος σε 

µεταγενέστερες περιόδους. 

 
 
 

• Τροποποίηση στο ∆.Π.Χ.Α. 1 «∆.Π.Χ.Α. Πρώτη Εφαρµογή» - Επιπρόσθετες Εξαιρέσεις για 

Εταιρίες που Εφαρµόζουν τα ∆.Π.Χ.Α. για Πρώτη Φορά 

Η τροποποίηση παρέχει εξαίρεση από την αναδροµική εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α. στην επιµέτρηση στοιχείων του 

ενεργητικού στους τοµείς πετρελαίου, φυσικού αερίου και µισθώσεων. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Η τροποποίηση δεν είναι εφαρµόσιµη στις 

εργασίες του Οµίλου. 

 
• Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 17: ∆ιανοµές µη ταµειακών στοιχείων του ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες 

Όταν µία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανοµής και έχει την υποχρέωση να διανείµει στοιχεία του 

ενεργητικού που αφορούν στους ιδιοκτήτες της, θα πρέπει να αναγνωρίζει µία υποχρέωση για αυτά τα πληρωτέα 

µερίσµατα. 

Σκοπός της ∆ιερµηνείας 17 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά µε το πότε θα πρέπει µία επιχείρηση να αναγνωρίζει 

τα µερίσµατα πληρωτέα το πώς θα πρέπει να τα µετρά καθώς και, το πώς θα πρέπει λογιστικοποιεί τις διαφορές 

µεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που διανέµονται και της λογιστική αξία των πληρωτέων 

µερισµάτων όταν η επιχείρηση εξοφλεί τα µερίσµατα πληρωτέα. 

Η ∆ιερµηνεία 17 «∆ιανοµές µη Ταµειακών Στοιχείων του Ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες» εφαρµόζεται από τις 

επιχειρήσεις µελλοντικά για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2009. Νωρίτερη εφαρµογή της 

∆ιερµηνείας επιτρέπεται αρκεί η επιχείρηση να γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις των 

Οικονοµικών Καταστάσεων και ταυτόχρονα να εφαρµόζει το ∆.Π.Χ.Α. 3 (όπως αναθεωρήθηκε το 2008), το ∆.Λ.Π. 

27 (όπως τροποποιήθηκε τον Μάιο του 2008) και το ∆.Π.Χ.Α. 5 (όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα 

∆ιερµηνεία). Η αναδροµική εφαρµογή της ∆ιερµηνείας δεν επιτρέπεται. Η διερµηνεία δεν είναι εφαρµόσιµη στον 

Όµιλο. 

• Υιοθέτηση του αναθεωρηµένου ∆.Π.Χ.Α. 3: «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και του 

αναθεωρηµένου ∆.Λ.Π. 27: «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και λογιστικός χειρισµός 

για επενδύσεις σε θυγατρικές» 

Το αναθεωρηµένο ∆.Π.Χ.Α.3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες 

θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της αναφερόµενης περιόδου στην οποία 

πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την 

εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση µεταγενέστερων µεταβολών στην 

εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος (“contingent consideration”) στα αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο 

∆.Λ.Π.27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται 

στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που 

πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και από την απώλεια του ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές  
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των ανωτέρω προτύπων θα εφαρµοστούν µελλοντικά και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές 

µε µετόχους µειοψηφίας. 

Το αναθεωρηµένα πρότυπα αναµένεται να επηρεάσουν τη λογιστική αντιµετώπιση συνενώσεων επιχειρήσεων 

µελλοντικών περιόδων, ενώ η επίδραση αυτή θα εκτιµηθεί όταν αυτές οι συνενώσεις πραγµατοποιηθούν και 

εφαρµόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2009. Νωρίτερα εφαρµογή 

της ∆ιερµηνείας ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις των 

Οικονοµικών Καταστάσεων της επιχείρησης. Η αναθεώρηση δεν έχει εφαρµογή στον όµιλο. 

 
• Τροποποιήσεις στο ∆.Π.Χ.Α. 2: «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών»  

Η IASB προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του ∆.Π.Χ.Α. 2 αναφορικά µε τις συνθήκες επένδυσης του κεφαλαίου 

σύνταξης και της ακύρωσης του. Κανένα από τα τωρινά προγράµµατα πληρωµών βασιζόµενων σε συµµετοχικούς 

τίτλους δεν επηρεάζεται από τις τροποποιήσεις αυτές. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις του ∆.Π.Χ.Α. 2 δε θα 

έχουν επίδραση στις λογιστικές πολιτικές του Οµίλου. Οι τροποποιήσεις στο ∆.Π.Χ.Α. εφαρµόζονται από 

επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2010. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν  

έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

 

• ∆.Λ.Π. 39: «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση» - Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 

39 για στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθµισης  

 
Η τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 39 αποσαφηνίζει θέµατα λογιστικής αντιστάθµισης και πιο συγκεκριµένα τον 

πληθωρισµό και τον one-sided κίνδυνο ενός αντισταθµιζόµενου στοιχείου.  

Οι τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 39 εφαρµόζονται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

01/07/2009. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν  έχει  επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

 

Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δεν έχουν ακόµα τεθεί 

σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί. 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες διερµηνείες για τα υπάρχοντα 

πρότυπα έχουν δηµοσιευθεί, τα οποία όµως δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόµενες οικονοµικές 

καταστάσεις και τις οποίες ο όµιλος δεν έχει προγενέστερα υιοθετήσει. 

Συνοπτικά οι ανωτέρω ∆ιερµηνείες και Πρότυπα ορίζουν τα ακόλουθα: 

 

• ∆.Π.Χ.Α. 9: «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» 

Η IASB σχεδιάζει να αντικαταστήσει πλήρως το ∆.Λ.Π. 39 « Χρηµατοοικονοµικά µέσα αναγνώριση και αποτίµηση» 

κατά το τέλος του 2010, το οποίο θα τεθεί σε εφαρµογή για ετήσιες οικονοµικές περιόδους που ξεκινούν την 1 

Ιανουαρίου 2013. Το ∆.Π.Χ.Α. 9 αποτελεί την πρώτο στάδιο του συνολικού σχεδίου αντικατάστασης του ∆.Λ.Π. 39. 

Τα βασικά στάδια έχουν ως εξής: 

1ο στάδιο: Αναγνώριση και αποτίµηση 

2ο στάδιο: Μεθοδολογία αποµείωσης 

3ο στάδιο: Λογιστική αντιστάθµισης 
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Επιπλέον ένα επιπλέον σχέδιο πραγµατεύεται µε τα θέµατα που αφορούν στη διακοπή αναγνώρισης. 

Το ∆.Π.Χ.Α. 9 στοχεύει στη µείωση της πολυπλοκότητα στη λογιστική αντιµετώπιση των χρηµατοπιστωτικών 

µέσων παρέχοντας λιγότερες κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και µια αρχή µε βάση 

προσέγγιση για την ταξινόµησή τους. Κατά το νέο πρότυπο, η οικονοµική οντότητα ταξινοµεί τα 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργετικού είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία βάσει  

α) του επιχειρηµατικού µοντέλου της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

ενεργητικού, και 

β) των χαρακτηριστικών των συµβατών ταµειακών ροών των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού (αν δεν 

έχει επιλέξει να ορίσει το χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων). 

Η ύπαρξη µονό δυο κατηγοριών - αποσβεσµένο κόστος και εύλογη αξία – σηµαίνει ότι θα απαιτείται µόνο ένα 

µοντέλο αποµείωσης στο πλαίσιο του νέου προτύπου, µειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα. 

Η επίδραση από την εφαρµογή του ∆ΧΠΑ 9 αξιολογείται από την επιχείρηση καθώς αναµένεται να υπάρχει 

επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσµατα από το επιχειρηµατικό µοντέλου που θα διαλέξει η επιχείρηση 

για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού της. 

 
 
 

• ∆.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών (αναθεώρηση)»   

Με την παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζεται η έννοια των συνδεδεµένων µερών και επιχειρείται µείωση στις 

γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη του δηµοσίου. Συγκεκριµένα, καταργείται η 

υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το 

δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου,  αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου 

µέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα 

συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή, η οποία δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει 

υποχρεωτική εφαρµογή από την 1 Ιανουαρίου 2011. Η εφαρµογή του αναθεωρηµένου προτύπου δεν αναµένεται 

να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

• ∆.Λ.Π.32-(Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» - Ταξινόµηση Εκδόσεων 

∆ικαιωµάτων σε Μετοχές. 

Η Τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισµό της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης στο ∆.Λ.Π. 32 µε σκοπό την 

ταξινόµηση κάποιων δικαιωµάτων προαίρεσης ή δικαιωµάτων αγοράς µετοχών (που αναφέρονται µαζί ως 

«δικαιώµατα (rights)») ως συµµετοχικούς τίτλους. Η τροποποίηση είναι υποχρεωτική για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά από την 1η Φεβρουαρίου 2010. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει 

επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 
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• Τροποποίηση στο ∆.Π.Χ.Α. 1 «∆.Π.Χ.Α. Πρώτη Εφαρµογή» - Περιορισµένες Εξαιρέσεις από τη 

Συγκριτική Πληροφόρηση για τις Γνωστοποιήσεις του ∆.Π.Χ.Α. 7 για Εταιρίες που Εφαρµόζουν 

τα ∆.Π.Χ.Α. για Πρώτη Φορά  

Η Τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις σε εταιρίες που εφαρµόζουν τα ∆.Π.Χ.Α. για πρώτη φορά από την υποχρέωση 

να παρέχουν συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση µε τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ∆.Π.Χ.Α. 7 

‘Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις’. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται για τον Όµιλο. 

 
• Ε.∆.∆.Π.Χ.Α.14 (Τροποποίηση)- «Προπληρωµές ελάχιστον κεφαλαιακών απαιτήσεων»  

Η Τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισµό που είχε µια οντότητα στο να αναγνωρίσει ένα στοιχείο του 

ενεργητικού που προέκυπτε από εθελοντικές προπληρωµές που έκανε προς ένα πρόγραµµα παροχών προκειµένου 

να καλύψει τις ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2011. Η διερµηνεία δεν είναι εφαρµόσιµη στον Όµιλο. 

 
 

• Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 19: Εξόφληση  Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µέσω Συµµετοχικών Τίτλων 

Η ∆ιερµηνεία 19 εξετάζει το θέµα της λογιστικής αντιµετώπισης των περιπτώσεων όταν οι όροι µιας 

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης αποτελούν αντικείµενο επαναδιαπραγµάτευσης και ως αποτέλεσµα η οντότητα  

εκδίδει µετοχικούς τίτλους στον πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο ή µέρος της χρηµατοοικονοµικής 

υποχρέωσης.  Τέτοιες συναλλαγές αναφέρεται µερικές φορές ως  ανταλλαγές «χρεωστικών – συµµετοχικών 

τίτλων» ή συµφωνίες ανταλλαγής µετοχών, και η συχνότητα τους αυξάνεται κατά τη διάρκεια της οικονοµικής 

κρίσης. 

Πριν από τη δηµοσίευση της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 19, υπήρχε σηµαντική ποικιλοµορφία στη λογιστική αντιµετώπιση αυτών 

των συναλλαγών. Η νέα ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 

2010, και επιτρέπεται η πρόωρη υιοθέτηση. 

Η ∆ιερµηνεία 19 αφορά µόνο τη λογιστική του οφειλέτη σε τέτοιες ανταλλαγές. ∆εν έχει εφαρµογή όταν η 

πιστωτής είναι επίσης άµεσος ή έµµεσος µέτοχος και ενεργεί υπό την ιδιότητά του, ή όταν ο πιστωτής και η 

οντότητα ελέγχονται από το ίδιο µέρος ή µέρη πριν και µετά την συναλλαγή και η ουσία της συναλλαγής 

περιλαµβάνει διανοµής κεφαλαίου από ή στην οντότητα. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που εξοφλούνται µέσω 

έκδοσης συµµετοχικών τίτλων σύµφωνα µε τους αρχικούς όρους της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης  είναι 

επίσης εκτός πεδίου εφαρµογής της ∆ιερµηνείας. 

Η ∆ιερµηνεία 19 απαιτεί από τον οφειλέτη να αντιµετωπίζει λογιστικά την χρηµατοοικονοµική υποχρέωση που έχει 

εξοφληθεί µε συµµετοχικούς τίτλους ως εξής: 

• η έκδοση συµµετοχικών τίτλων στον οφειλέτη για εξόφληση µίας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης ή ενός 

τµήµατος µίας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης είναι η ανταλλαγή που καταβάλλεται σύµφωνα µε την 

παράγραφο 41 του ∆.Λ.Π. 39 η οντότητα επιµετρά τους συµµετοχικούς τίτλους που εκδίδονται στην εύλογη 

αξία, εκτός εάν δεν µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα  

• εάν η εύλογη αξία των συµµετοχικών τίτλων δεν µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα, τότε χρησιµοποιείται η εύλογη 

αξία της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης που έχει εξοφληθεί 
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• η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης που εξοφλείται και του 

ανταλλάγµατος που καταβάλλεται αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. 

 

 

2.2  Εκτιµήσεις και υποθέσεις 
 

Συγκεκριµένα ποσά τα οποία περιλαµβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονοµικές µας καταστάσεις καθώς και τις σχετικές 

γνωστοποιήσεις εκτιµώνται, απαιτώντας από εµάς να σχηµατίζουµε υποθέσεις σχετικά µε αξίες ή συνθήκες οι οποίες 

δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές µε βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Μία  

 

λογιστική εκτίµηση θεωρείται σηµαντική όταν είναι σηµαντική για την εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της 

εταιρείας και τα αποτελέσµατα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειµενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, 

συχνά ως αποτέλεσµα της ανάγκης για σχηµατισµό εκτιµήσεων σχετικά µε την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι 

αβέβαιες. Ο όµιλος αξιολογεί τέτοιες εκτιµήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόµενος στα αποτελέσµατα του παρελθόντος 

και στην εµπειρία, σε συσκέψεις µε ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες µεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις 

συγκεκριµένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις µας σχετικά µε το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο 

µέλλον. 

 

���� Φόροι εισοδήµατος 

 

Η Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος από διάφορες φορολογικές αρχές. Για τον 

καθορισµό των προβλέψεων για φόρους εισοδήµατος απαιτούνται σηµαντικές εκτιµήσεις. Υπάρχουν πολλές 

συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισµός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη 

πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Η Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. αναγνωρίζει υποχρεώσεις για 

αναµενόµενα θέµατα φορολογικού ελέγχου βασιζόµενη σε εκτιµήσεις για το ποσό των επιπλέον φόρων που 

ενδεχοµένως θα οφείλονται. Όταν το τελικό αποτέλεσµα από τους φόρους των υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το 

ποσό το οποίο είχε αρχικά αναγνωρισθεί στις οικονοµικές καταστάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο 

εισοδήµατος και στις προβλέψεις για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου κατά την οποία τα ποσά αυτά 

οριστικοποιούνται. 

 

 

���� Προβλέψεις 

Οι επισφαλείς λογαριασµοί απεικονίζονται µε τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Οι εκτιµήσεις για τα 

ποσά που αναµένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης καθώς και από την εµπειρία του Οµίλου 

σχετικά µε την πιθανότητα επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριµένος λογαριασµός 

υπόκειται σε µεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ, χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα του 

πελάτη, διαφωνία σχετικά µε την ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, κτλ.), ο λογαριασµός αναλύεται και κατόπιν 

καταγράφεται ως επισφάλεια εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανεπίδεκτη είσπραξης.  
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���� Ενδεχόµενα γεγονότα 

Ο όµιλος εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του. Ο 

καθορισµός των ενδεχόµενων υποχρεώσεων που σχετίζονται µε τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι 

µια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαµβάνει κρίσεις σχετικά µε τις πιθανές συνέπειες και τις διερµηνείες σχετικά µε  

τους νόµους και τους κανονισµούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερµηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε µια 

αύξηση ή µια µείωση των ενδεχόµενων υποχρεώσεων του οµίλου στο µέλλον.  

���� Ωφέλιµη ζωή αποσβέσιµων στοιχείων 

Η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει τακτικά τις ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31η 

∆εκεµβρίου 2009 η διοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι οι ωφέλιµες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναµενόµενη 

χρησιµότητα των στοιχείων του ενεργητικού.  Τα πραγµατοποιηθέντα αποτελέσµατα, ωστόσο, είναι πιθανό να 

διαφέρουν λόγω τεχνικής βαθµιαίας απαξίωσης, κυρίως όσον αφορά το λογισµικό και το µηχανογραφικό εξοπλισµό. 

 

���� Έσοδο από κατασκευαστικές συµβάσεις 

Το έσοδο το οποίο αναγνωρίζεται από τις κατασκευαστικές συµβάσεις αντανακλά την καλύτερη δυνατή εκτίµηση 

της διοίκησης όσον αφορά  στο ποσοστό ολοκλήρωσης. Για πιο πολύπλοκες συµβάσεις , εάν υπάρξουν τέτοιες, η 

εκτίµηση αναφορικά µε τα εκτιµώµενα κόστη και την κερδοφορία της σύµβασης θα υπόκεινται σε µεγαλύτερη 

αβεβαιότητα. 

 

���� Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων 

Η διοίκηση χρησιµοποιεί τεχνικές αποτίµησης της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων όπου δεν είναι 

διαθέσιµες τιµές από ενεργό αγορά. Λεπτοµέρειες των παραδοχών οι οποίες χρησιµοποιούνται αναλύονται στις 

σηµειώσεις οι οποίες αφορούν σε χρηµατοοικονοµικά µέσα. Για την εφαρµογή των τεχνικών αποτίµησης, η 

διοίκηση χρησιµοποιεί εκτιµήσεις και παραδοχές οι οποίες είναι όσο το δυνατό πιο πιθανά, συνεπείς µε τις 

υπάρχουσες πληροφορίες όπου οι συµµετέχοντες θα χρησιµοποιούσαν ώστε να αποτιµήσουν ένα 

χρηµατοοικονοµικό µέσο. Όπου οι πληροφορίες αυτές δεν υπάρχουν, η διοίκηση χρησιµοποιεί τις καλύτερες 

δυνατές εκτιµήσεις για τις παραδοχές οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν. Οι εκτιµήσεις αυτές είναι πιθανό να διαφέρουν 

από τις πραγµατικές τιµές κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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3. Σύνοψη σηµαντικών  λογιστικών πολιτικών 

 
3.1 Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα 

 
Προκειµένου να αναγνωριστούν οι παρουσιαζόµενοι λειτουργικοί τοµείς, η ∆ιοίκηση στηρίζεται στους 

επιχειρηµατικούς τοµείς δραστηριότητας της, που βασικά αντιπροσωπεύουν οι οµάδες της φύσης των  προϊόντων 

που διαθέτει ο Όµιλος. 

 

 

 

Κάθε ένας από τους λειτουργικούς τοµείς διαχειρίζεται ξεχωριστά καθώς καθένας από τους τοµείς αυτούς απαιτεί 

διαφορετικούς πόρους, διαφοροποιείται στην απόδοση η οποία εξετάζεται χωριστά για την λήψη επιχειρηµατικών 

αποφάσεων.  

∆εν υπάρχουν ενδοτοµεακές συναλλαγές,  ή εάν υπάρχουν δεν είναι σηµαντικές και δεν λαµβάνονται υπόψη. 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο Όµιλος για τους σκοπούς πληροφόρησης κατά τοµέα σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 

8 είναι οι ίδιοι που χρησιµοποιούνται κατά την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, εκτός των κατωτέρω 

εξαιρέσεων : 

• παροχές σε εργαζόµενους µετά την λήξη της απασχόλησης   

• αποσβέσεις εγκαταστάσεων κ’ εξοπλισµού θυγατρικών 

• δαπάνες υποστηρικτηκών τµηµάτων, διοίκησης  κ’ διοικητικών υπηρεσιών , συντήρησης εγκαταστάσεων, 

αµοιβές & παροχές τρίτων (εκτός ενοικίων & utilities) 

• χρηµατοοικονοµικό κόστος 

• συναλλαγµατικές διαφορές 

Οι ανωτέρω παροχές και έξοδα κατά βάση δεν συµπεριλαµβάνονται κατά τον προσδιορισµό του λειτουργικού 

αποτελέσµατος των λειτουργικών τοµέων του Οµίλου. Επιπρόσθετα, τα περιουσιακά στοιχεία  δεν κατανέµονται 

άµεσα στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες κάποιου λειτουργικού τοµέα παραµένουν ως µη κατανεµηθέντα 

περιουσιακά στοιχεία.  

 

∆εν έχουν υπάρξει αλλαγές σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο όσον αφορά τις µεθόδους αποτίµησης  που 

χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό του κέρδους ή της ζηµιάς του τοµέα. ∆εν υπήρξαν ασύµµετρες κατανοµές 

στους προς παρουσίαση τοµείς. 
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 3.2 ∆άνεια και Απαιτήσεις 

Το κόστος δανεισµού  αναγνωρίζεται στα έξοδα της περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται. 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού µε σταθερές και 

προσδιοριστέες καταβολές και τα οποία δεν έχουν χρηµατιστηριακή τιµή σε ενεργό αγορά. ∆ηµιουργούνται όταν ο 

Όµιλος παρέχει χρήµατα, προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας σε έναν οφειλέτη χωρίς πρόθεση εµπορικής 

εκµετάλλευσης. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος. 

Κάθε µεταβολή στην αξία των δανείων και απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα όταν τα δάνεια και οι 

απαιτήσεις διαγράφονται ή υφίστανται µείωση της αξίας τους. 

Για ορισµένες απαιτήσεις πραγµατοποιείται έλεγχος για τυχόν αποµείωση τους ανά µεµονωµένη απαίτηση (για 

παράδειγµα για κάθε πελάτη ξεχωριστά) στις περιπτώσεις  όπου αντικειµενικά στοιχεία υποδεικνύουν την ανάγκη 

για αποµείωση τους. Οι λοιπές απαιτήσεις οµαδοποιούνται και ελέγχονται για τυχόν αποµείωση τους στο σύνολο 

τους. Οι οµάδες έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό  τον κλάδο δραστηριότητας των αντισυµβαλλόµενων και, εάν 

υπάρχουν, άλλα κοινά χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου που τους χαρακτηρίζουν.  

Οι απαιτήσεις και τα δάνεια περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που λήγουν 

µετά την πάροδο 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Αυτά χαρακτηρίζονται σαν µη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία.  

3.3 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα περιλαµβάνουν πρώτες ύλες, υλικά, και αγαθά που αγοράστηκαν ή κατασκευάστηκαν.  

Το κόστος περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέµατα στην παρούσα 

θέση και κατάσταση. 

Το χρηµατοοικονοµικό κόστος δεν λαµβάνεται υπόψη.  

Κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού, τα αποθέµατα απεικονίζονται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους κτήσης και 

καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας.  

Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης κατά τη συνήθη ροή των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης, µείον το εκτιµώµενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγµατοποιηθεί η πώληση. 

Το κόστος προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους.  

3.4 Πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Τα ενσώµατα πάγια (κτίρια και οικόπεδα) περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις κατά 

την ηµεροµηνία µετάβασης (1/1/2004) σε εύλογες αξίες τους (θεωρούµενο κόστος). ‘Εκτοτε δεν έχει µεταβληθεί η 

πολιτική του ιστορικού κόστους. 

3.5 ∆ικαιώµατα εργαζοµένων  

Η υποχρέωση του Οµίλου προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από τον Όµιλο, για την µελλοντική καταβολή 

παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράται και απεικονίζεται µε βάση το 

αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου, κατά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού, προεξοφλούµενο στην παρούσα αξία του, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του. Το 

χρησιµοποιούµενο επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο µε 5,2%. 

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

χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος. Γιο την θνησιµότητα κατά την περίοδο της 

υπηρεσίας χρησιµοποιήθηκε ο Ελληνικός πίνακας Ε.Α.Ε. 1990 , και το ποσοστό µελλοντικών µισθολογικών 

αυξήσεων τοποθετήθηκε στο 2,5%. 
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4. ∆οµή του Οµίλου 

 
Ο Όµιλος Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. απαρτίζεται από τις εξής εταιρείες: 
 

Εταιρεία Έδρα Ποσοστό Συµµετοχής 

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ  MODA BAGNO AE Χαλάνδρι Αττικής Μητρική 

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO (CYPRUS) 

Limited 
Λευκωσία/Κύπρου 100% 

MODA BAGNO IC VE DIS TICARET INSAAT 

TURISM VE SANAYI A.S. 
Κωνσταντινούπολη/Τουρκίας 96,452% 

 

 

Κατά την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, όλες οι ανωτέρω εταιρείες του Οµίλου ενοποιούνται από την 1 

Ιανουαρίου 2004 µε την µέθοδο του της πλήρους ενσωµάτωσης. 

 

5. Οικονοµική πληροφόρηση κατά τοµέα 

 
Η Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. αναγνωρίζει τους τρείς επιχειρηµατικούς τοµείς της  ως τους λειτουργικούς της 

τοµείς, όπως αναλυτικότερα παρουσιάζεται παρακάτω . Οι ανωτέρω λειτουργικοί τοµείς είναι αυτοί που 

χρησιµοποιούνται από τη ∆ιοίκηση της επιχείρησης για εσωτερικούς σκοπούς και οι στρατηγικές αποφάσεις της 

διοίκησης λαµβάνονται µε βάση τα αναπροσαρµοσµένα λειτουργικά αποτελέσµατα του κάθε παρουσιαζόµενου 

τοµέα, τα οποία χρησιµοποιούνται για την µέτρηση της αποδοτικότητας τους. 

 

 

Επιπρόσθετα, δυο µικρότερης σηµασίας τοµείς (εστίαση & έσοδα διαφόρων υπηρεσιών), για τους οποίους τα 

απαιτούµενα ποσοτικά όρια για γνωστοποίηση δεν απαιτούνται, στον πίνακα που ακολουθεί συµπεριλαµβάνονται 

στην κατηγορία «Λοιπά».    
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ΟΜΙΛΟΣ 

 
Ποσά σε  € 
 
Πρωτεύων τύπος παρουσίασης- 
επιχειρηµατικοί  τοµείς 
 
 
Αποτελέσµατα τοµέα την 
31/3/2010 

Έπιπλα 
σπιτιού 

& συναφή 

Είδη 
υγιεινής, 
µπάνιου, 
αξεσουάρ, 
πλακίδια 

Έπιπλα 
κουζίνας & 
συσκευές 

 
Λοιπά 

 
Σύνολο 

Πωλήσεις      
- σε εξωτερικούς πελάτες 2.883.609 2.200.275 2.320.104 30.122 7.434.110 
- σε άλλους τοµείς      
Καθαρές πωλήσεις τοµέα 2.883.609 2.200.275 2.320.104 30.122 7.434.110 
-λοιπά έσοδα    55.890 55.890 
Κέρδη εκµετάλλευσης 1.384.799 1.030.666 1.136.064 35.484 3.587.013 
      
      
Αµοιβές προσωπικού (άµεσο 
κόστος) 

 
281.479 

 
303.787 

 
321.303 

 
 

 
906.569 

Αποσβέσεις µητρικής ενσώµατων 
και άυλων περιουσιακών στοιχείων  

 
     72.393 

 
      50.675 

 
      52.395 

 
 
 
 
 

 
    175.463 

Λοιπά έξοδα λειτουργίας      263.926      135.943      97.447     35.919   533.235 
      
 Aποτέλεσµα τοµέα 767.001      540.261 664.919  -435 1.971.746 
 
 
Αποτελέσµατα τοµέα την 
30/3/2009 

Έπιπλα 
σπιτιού 

& συναφή 

Είδη 
υγιεινής, 
µπάνιου, 
αξεσουάρ, 
πλακίδια 

Έπιπλα 
κουζίνας & 
συσκευές 

 
Λοιπά 

 
Σύνολο 

Πωλήσεις      
- σε εξωτερικούς πελάτες 3.274.516     2.380.640 1.957.596 16.846 7.629.598 
- σε άλλους τοµείς      
Καθαρές πωλήσεις τοµέα 3.274.516 2.380.640 1.957.596 16.846 7.629.598 
-λοιπά έσοδα    43.757 43.757 
Κέρδη εκµετάλλευσης 1.717.392 1.206.650 999.420 52.069 3.975.531 
      
      
Αµοιβές προσωπικού (άµεσο 
κόστος) 

 
298.860 

 
339.172 

 
396.406 

 
 

 
1.034.248 

Αποσβέσεις µητρικής ενσώµατων 
και άυλων περιουσιακών στοιχείων  

 
     63.657 

 
      43.697 

 
      44.723 

 
 
 
 
 

 
    152.077 

Λοιπά έξοδα λειτουργίας      324.101      181.616      127.407     27.211   660.335 
      
Αποτέλεσµα τοµέα 1.030.964 642.165 430.884  24.858 2.128.871 
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Tα έσοδα από εξωτερικούς πελάτες καθώς και τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου µε βάση την 

γεωγραφική τους κατανοµή συνοπτικά παρουσιάζονται ως εξής: 

 
 
Ποσά σε  € 
 
 
Γεωγραφικοί Τοµείς 31.03.2010 31.03.2009 
 Έσοδα από 

εξωτερικούς 
πελάτες 

Περιουσιακά 
στοιχεία προ 
απαλοιφών 

Έσοδα από 
εξωτερικούς 
πελάτες 

Περιουσιακά 
στοιχεία προ 
απαλοιφών 

Ελλάδα 6.730.918 57.519.714 6.857.849 61.633.958 
Τουρκία  587.695 2.087.442 640.347 2.343.524 
Κύπρος  171.387 2.888.183 175.159 2.886.620 
     
Σύνολο       7.490.000 62.495.339 7.673.355 66.864.102 
 

Τα έσοδα του Οµίλου στην Ελλάδα αλλά και στις δύο άλλες χώρες δραστηριοποίησης                 προκύπτουν µε 

βάση το εσωτερικό σύστηµα πληροφόρησης του Οµίλου. Το σύστηµα αυτό αποτελεί το βασικό σύστηµα 

πληροφόρησης του Οµίλου. 

Τα συνολικά ποσά που παρουσιάζονται στους λειτουργικούς τοµείς του Οµίλου συµφωνούν µε τα βασικά 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις ως εξής: 

Ποσά σε  € 
  31.03.2010  31.03.2009 
Έσοδα Τοµέων     
Συνολικά Έσοδα Τοµέα  7.717.565  7.956.263 
Λοιπά Έσοδα  55.890  43.757 
Απαλοιφές ενδοτοµεακών Εσόδων  (283.455)  (326.665) 
Έσοδα Οµίλου  7.490.000              7.673.355 
     
Αποτελέσµατα Τοµέων     
Συνολικά Αποτελέσµατα Τοµέα  1.971.746  2.128.871 
Μη κατανεµηµένα λειτουργικά έσοδα και (έξοδα)  (1.633.515)  (1.547.202) 
Απαλοιφές ενδοτοµεακών λειτουργικών 
αποτελεσµάτων 

  
0 

  
0 

Λειτουργικά Αποτελέσµατα Οµίλου  338.231  581.669 
     
Μερίδιο από (ζηµιές) / κέρδη των συνδεδεµένων 
εταιρειών 

  
0 

  
0 

Αποτέλεσµα από επενδύσεις σε ακίνητα  0  0 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος  75.930  105.446 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  0  0 
Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα  0  0 
Κέρδη προ Φόρων Περιόδου Οµίλου  262.301  476.223 
     
Περιουσιακά Στοιχεία Τοµέα     
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων  62.495.339  66.864.102 
Ενοποίηση  (5.773.622)  (6.692.870) 
     
Περιουσιακά Στοιχεία Οµίλου  56.721.717  60.171.232 
     
 

 

 

 

 



Σελίδα 24 από 34 

 

 

Τα µη κατανεµηµένα  έξοδα αφορούν κυρίως σε έξοδα διοικητικών υπηρεσιών καθώς και υποστηρικτικών 

τµηµάτων του συνόλου των δραστηριοτήτων της εταιρείας και του οµίλου , τα οποία είναι ηµιµεταβλητά ή σταθερά 

και τα οποία προσαρµόζουν την διάθεση πόρων τους µε µεγάλη µεταβλητότητα ή χρησιµοποιούνται απο το 

σύνολο των δραστηριοτήτων του οµίλου. 

 

Ανάλυση Εξόδων  

Εξοδα ∆ιοίκησης/∆ιάθεσης Εταιρεία Οµιλος

Αµοιβές Προσωπικού 1.651.000   1.794.724   
Αµοιβές Τρίτων 207.000      271.776      
Παροχές Τρίτων 533.000      691.284      
Τέλη 21.000        21.000        
Μεταφορές 65.000        68.679        
Εξοδα Ταξειδίων 22.000        26.163        
Προβολή , Προώθηση , ∆ηµοσ. 73.000        74.104        
Αναλώσηµα 31.000        48.305        
∆ιάφορα 67.000        79.115        
Αποσβέσεις 213.000      228.637      

Σύνολο 31/3/2010 2.883.000   3.303.789   
Σύνολο 31/3/2009 2.870.067   3.281.286   

Λοιπά έσοδα/(έξοδα) εκµετάλευσης Κατάστασης Συνολικών Εσόδων

Εταιρεία Οµιλος

Επιχορηγήσεις 22.100        22.100        
Επισκευές 6.752          6.752          
Ενοικίαση 9.490          9.490          
Εισπρατόµενα µεταφ. 18.957        13.849        
Ασφ. Αποζ. 3.699          3.699          

60.998        55.890        
Κέρδη Συν/κων διαφ. 55.523        
Αντιστροφή προβλ. 2.286          
Πρόβλεψη επισφαλών 1.132 -         
Λοιπά έξοδα 759 -            1.670 -         

Σύνολα 31/3/2010 60.239        110.897      
Σύνολα 31/3/2009 15.585        68.819 -        

 

Η απόκλιση σε επίπεδο εταιρείας οφείλεται σε πρόβλεψη εξόδου 
απο την υπηρεσία κατα το 2009  και σε επίπεδο οµίλου σε ζηµία
απο συν/κες διαφορές επίσης κατα το 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 25 από 34 

 

 

6. Φόρος Εισοδήµατος  

Προσδιορισµός  Φορολογικής  Επιβάρυνσης  περιόδου      

  Ο  Όµιλος Η  Εταιρεία 

  31/03/2010 31/03/2009 

      

Κέρδη πρό φόρων, ως ο λογαριασµός αποτελεσµάτων 262.301 329.839 

      
Φόροι εισοδήµατος µε συντελεστές: εταιρεία 24%, θυγατρική Τουρκίας 
20% & Κύπρου 10% και λοιπές τρέχουσες επιβαρύνσεις φόρου 70.895  76.016  

   

    Φόρος εισοδήµατος  επί προσωρινών διαφορών 19.454 14.805 

   
    Φόρος επί αναµορφωµένων φορολογήσιµων εσόδων προηγ. χρήσης 
     

105.710 
 

105.710 
 

                                                           

Σύνολο Φορολογικής επιβάρυνσης  196.059 196.531 

Τρέχουσα φορολογική επιβάρυνση περιόδου 181.742 181.726 
    Φόρος επί προσωρινών διαφορών δαπανών  από µισθώµατα 
συµβάσεων 15.042 15.042 
Φόρος επί προσωρινών διαφορών πρόβλεψης αποζηµίωσης λόγω 
εξόδου από υπηρεσία 244 379  

Φόρος επί προσωρινών διαφορών προβλέψεων ασφάλ. αποζηµιώσεων 814 814 

Φόρος επί λοιπών προσωρινών διαφορών -2.598   -1.430 
Φόρος επί συναλλαγµατικών διαφορών υποχρεώσεων , απαιτήσεων & 
στοιχείων ενεργητικού αποτιµηµένων (deem cost)  σε USD  815 0   

 Σύνολο  Φορολογικής Επιβάρυνσης  περιόδου 196.059 196.531 
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* Αφορά αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση θυγατρικής στην Κύπρο και εµπεριέχεται στο κονδύλι του 

ενεργητικού «Επενδύσεις και άλλες   µακροπρόθεσµες απαιτήσεις». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Αναβαλλόµενη   φορολογία           

  Ο  Όµιλος  Η  Εταιρεία 

  31 31  31 31 

 Μαρτίου Μαρτίου  Μαρτίου  Μαρτίου 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 2010 2009  2010 2009 

  Αναβαλλόµενη   φορολογική υποχρέωση      
 1.    Από την προσαρµογή αποσβέσιµης αξίας ακινήτων & 
διαφορές εκτιµήσεων συντελεστών -4.033.492 -4.040.032  -3.977.275 -3.977.275 
 2.    Από την λογιστική αναγνώριση υποχρεώσεων προς 
εργαζόµενους 204.759 218.371  192.538 205.635 

 3.    Από την λογιστική αποµείωση στοιχείων του Ενεργητικού 574.914 500.852  571.550 495.651 

4.    Από διάφορους ετεροχρονισµούς µεταξύ λοιπών λογιστικών  
&   φορολογικών µεγεθών & συν/κων διαφορών -437.781 -377.616  -437.986 -380.200 
 
5.    Από την αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων Ν. 2065 
 373.821 373.821  373.821 373.821 
6.    Μεταβολή του ανωτέρω λόγω αλλαγής φορολογικού 
συντελεστή από 25% σε 20%  -74.765 -74.765  -74.765 -74.765 
7.    Από µεταβολές φορολογικών συντελεστών που αφορούν 
σε υπεραξία ακινήτων στο 20% 858.957 858.957  858.957 858.957 
8.    Από µεταβολές φορολογικών συντελεστών που αφορούν 
σε ετεροχρονισµούς µεταξύ λογιστικών και φορολογικών 
µεγεθών στο 22%     -69.976 -77.998   -69.976 -77.998 
  Σύνολο αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης -2.603.563 -2.618.410   -2.563.136 -2.576.174 

Αναβαλλόµενη   φορολογική απαίτηση      

9.    Από διάφορους ετεροχρονισµούς µεταξύ  λογιστικών   &  
φορολογικών  µεγεθών  θυγατρικών 

 
 

117.959 116.825  

 
 
0 0 

Σύνολο αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης* 117.959 116.825   0 0 
Φόροι εισοδήµατος που θα βαρύνουν επόµενες χρήσεις -2.485.604 -2.501.585  -2.563.136 -2.564.878 
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7. Κέρδη ανά µετοχή  

 
Ο υπολογισµός των βασικών κερδών (ζηµιών) ανά µετοχή βασίζεται στα ακόλουθα στοιχεία :  
 

 Όµιλος Εταιρεία 

 1/1-
31/3/2010 

1/1-
31/3/2009 

1/1-
31/3/2010 

1/1-
31/3/2009 

Καθαρά κέρδη περιόδου µετά από 
φόρους 

66.520 217.402 133.308 387.653 

Αριθµός µετοχών 18.810.000 18.810.000 18.810.000 18.810.000 

Κέρδη ανά εκδοθείσα µετοχή (σε €) 0,0035 0,0116 0,0071 0,0206 

 

8. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  & λοιπά περιουσιακά στοιχεία  

 

Κατά την περίοδο 1/1-31/3/2010 ο Όµιλος και η Εταιρεία επένδυσε 36.511 και 25.007 ευρώ αντίστοιχα,  για για 

τεχνικές υποδοµές-εξοπλισµό.  Η αναστολή εργασιών του υπό κατασκευή εκθεσιακού χώρου εξακολουθεί, 

ισχυουσών των σχετικών αναφορών στην παρ. 23 των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2008. 

Αναφορικά µε την σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτου επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 135 Καλαµαρία, 

συνολικού ύψους 4.485.387 ευρώ, αυτή  έχει διάρκεια µέχρι τον 7ο του 2015. Το ακίνητο κατά την πρώτη 

εφαρµογή των ∆ΛΠ εκτιµήθηκε στην αξία της σύµβασης µε 50ετη εκτίµηση περί την ωφέλιµη ζωή του. 

 

9. Αλλες Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις  

Το ποσό για την Εταιρεία αφορά σε εγγυήσεις προς οργανισµούς κοινής ωφέλειας 18.525 , ενοικίων 161.654 και 

λοιπές 1.026 ευρώ. 

Σε επίπεδο Οµίλου περιλαµβάνεται και αναβαλόµενη φορολογική απαίτηση 117.959  ευρώ , πλέον εγυήσεων 3.731 

ευρώ.  

 

10. Αποθέµατα                              ΕΤΑΙΡΕΙΑ       ΟΜΙΛΟΣ  

Εµπορεύµατα                                14.245.284    16.083.517 

Προϊόντα  έτοιµα & ηµιτελή               335.777         335.777 

Ύλες – Υλικά                                    422.049         422.049 

Προκαταβολές Αγορών                      120.049         120.049 

                                                  15.123.159    16.961.392 

Οι παραπάνω αξίες εµπορευµάτων και υλών-υλικών είναι αποµειωµένες στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία κατά 

1.485.059 και 100.000 ευρώ αντίστοιχα.  

 

11. Αλλες Απαιτήσεις                                                                         ΕΤΑΙΡΕΙΑ         ΟΜΙΛΟΣ  

Κάρτες, προπληρωµές & προκαταβολές                                                    833.409        1.049.693 

Προκαταβολές φόρου εισοδήµατος   & απαιτήσεις κατά δηµοσίου                711.091          715.534 

                                                                                                         1.544.500      1.765. 227 

Τα αντίστοιχα ποσά κατα την 31/3/2009                                                2.248.877       2.267.308        
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12. ∆ιαθέσιµα                                   

Αναλύονται σε :           ΕΤΑΙΡΕΙΑ      ΟΜΙΛΟΣ  

Ταµείο                          27.731          36.061 

Καταθέσεις όψεως          80.033        198.761 

13. Λειτουργικές µισθώσεις κ΄ µισθώσεις   

 
Ο όµιλος µισθώνει µεταφορικά µέσα και κτίρια µέσω συµβάσεων µισθώσεων. Οι µισθώσεις έχουν διάφορους όρους, 

ρήτρες αναπροσαρµογής και δικαιώµατα ανανέωσης. Σε ότι αφορά τη σύµβαση µίσθωσης ακινήτου δεν 

προβλέπεται ειδικός όρος για τη λύση της. Σύµφωνα µε τις ισχύουσες γενικές διατάξεις ο µισθωτής έχει δικαίωµα να 

καταγγείλει τη σύµβαση εφόσον έχουν παρέλθει δύο έτη από την έναρξή της και µε 6 µήνες προαναγγελία. Μετά 

την πάροδο του εξαµήνου ο µισθωτής υποχρεούται να καταβάλει στον εκµισθωτή ως αποζηµίωση µισθώµατα 4 

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

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

διακοπής συµβολαίου η οποία κυµαίνεται από 1/3 έως και ήµισυ των υπολειποµένων µισθωµάτων, ανάλογα µε την 

εταιρεία µε την οποία έχει υπογραφεί η σύµβαση.  

Τα µελλοντικά ετησίως (1/4/2010-31/3/2011) πληρωτέα συνολικά µισθώµατα για τον όµιλο σύµφωνα µε τις 

συµβάσεις έχουν ως εξής :                           - µεταφορικών µέσων               0,026 εκ. ευρώ 

                                                                - κτιρίων  µισθώσεις                  0,908   εκ. ευρώ 

                                                                - κτιρίων χρηµ/κες µισθ/σεις       0,405 εκ. ευρώ 

 

14. Μετοχικό κεφάλαιο 

                                                                                                                                31/3/2010           
 
Μετοχικό Κεφάλαιο αποτελούµενο από  

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

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

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

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

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

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

ανέρχεται πλέον σε 7.524.000 ευρώ και διαιρείται σε 18.810.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 

0,40 ευρώ έκαστη. 
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15. Άλλες υποχρεώσεις  

 
α) Μακροπρόθεσµες  

Το ποσόν της εµφανιζόµενης µε 31/3/2010 υποχρέωσης σε επίπεδο εταιρείας αφορά  σε πρόβλεψη για ενδεχόµενη 

δυσµενή έκβαση επίδικων υποθέσεων κατά 36.962 ευρώ και 100.000 ευρώ για επιβάρυνση συνεπεία µελλοντικού 

φορολογικού ελέγχου.  

Το αντίστοιχο ποσό την 31/3/2009 ήταν 285.661, µε εµπεριεχόµενο ποσό πρόβλεψης για φορολογικό έλεγχο 

(συντελέστηκε µέχρι και το ηµερολογιακό έτος 2009) 200.000 ευρώ. 

 

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

επισφαλών  εµπορικών απαιτήσεων ύψους 16.821ευρώ. Το σχετικό ποσό την 31/3/2009 ήταν 15.693 ευρώ. 

 

β) Τρέχουσες  

Το ποσόν  αφορά ,  σε  δεδουλευµένες  αµοιβές και αποζηµιώσεις στελέχους µικτά 20.379 ευρώ ,  µερίσµατα 

προηγουµένων ετών 20.784 , αµοιβές ∆.Σ. 17.072, σε υποχρεώσεις προς τις θυγατρικές  137.266 ευρώ σε επίπεδο 

εταιρείας,  πλέον 39.846 διαφόρων πιστωτικών υπολοίπων. 

Το αντίστοιχο ποσό την 31/3/2009 ήταν 380.583 ευρώ.  

Σε επίπεδο οµίλου απαλείφεται το ενδοεταιρικό υπόλοιπο. 

16. Προκαταβολές εισπραχθείσες   

Το ύψος των «εισπραχθεισών προκαταβολών» ευρώ 5.100.370 , παρουσίασε  µείωση  έναντι του υπολοίπου της 

31/12/2009 και 31/3/2009 (7.645.835)  λόγω σχετικής κάµψης  του ρυθµού και του µέσου ύψους των 

εισερχοµένων παραγγελιών, οι οποίες συνοδεύονται από ποσοστό προκαταβολής .  

 

17. ∆άνεια  

                                                                                             
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                         ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ  
   

Alpha Bank         3.344.061   3.514.705 
Efg Eurobank  699.858      699.858 
ΕΘΝΙΚΗ         1.378.929 1.378.929 
   
ΣΥΝΟΛΟ 
31/3/10 

       5.422.848      5.593.492 

ΣΥΝΟΛΟ 
31/3/09 

 3.558.728       3.744.021 
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Το προς καταβολή εντός δωδεκαµήνου τµήµα των οµολογιακών δανείων ύψους 687.260 ευρώ εµφανίζεται ως 
βραχυπρόθεσµος δανεισµός. 

Λαµβανοµένης υπόψη και της παραπάνω σηµείωσης , ο µακροπρόθεσµος δανεισµός ως ανωτέρω σε επίπεδο 
εταιρείας αφορά σε οµολογιακές εκδόσεις. 
 

18. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

 

Ποσά σε Ευρώ   31/3/2010 
i) Έσοδα από συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων 
µερών: 

   

Πωλήσεις εµπορευµάτων    
   Από µητρική εταιρεία   278.347  
   Από συνδεδεµένες      
Πωλήσεις υπηρεσιών service    
   Από µητρική εταιρεία     
   Από συνδεδεµένες      
Λοιπά έσοδα    
   Μητρικής για δαπάνες που πραγµατοποιεί για λογαριασµό 
συνδεδεµένων 

 5.108 

     

     
ii) Έξοδα από συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων 
µερών: 

   

Αγορές εµπορευµάτων    
   Από µητρική εταιρεία     
   Από συνδεδεµένες    278.347  
Λοιπά έξοδα    
   Μητρικής για υπηρεσίες που αφορούν συνδεδεµένες   5.108 

    
    

     
iv) Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές αγαθών/υπηρεσιών 

    
Ποσά σε Ευρώ   31/3/2010 
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη:    
   -Μητρικής   3.187.616 
   -Συνδεδεµένων   547.889 

     
    

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη:    
   -Μητρικής   547.889 
   -Συνδεδεµένων   3.187.616 

     

 
 
 
 
                                       ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ 
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ  
   
Alpha Bank          0     615.467 
Efg Eurobank 2.818.220   2.818.220 
ΕΘΝΙΚΗ        640.000      640.000 
ΣΥΝΟΛΟ 
31/3/10 

 
3.458.220 

         
4.073.687 

ΣΥΝΟΛΟ 
31/3/09 

 4.165.480  4.415.483 
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Τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης, ως και οι λοιποί εργαζόµενοι, καλύπτονται για ιατροφαρµακευτικές 

δαπάνες µέσω οµαδικού ασφαλιστηρίου συµβολαίου. Επιπροσθέτως ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

καλύπτεται µέσω µικτού συµβολαίου, του οποίου το ετήσιο κόστος ανέρχεται σε 2.000 ευρώ περίπου.  

Τα µέλη της διοίκησης και τα στελέχη χρησιµοποιούν τρία ΕΙΧ. 

       
 Η αποτύπωση των συναλλαγών µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 ανακεφαλαιώνονται ως :  

 ΄0µιλος Εταιρεία 
Έσοδα 0 283.455 
Έξοδα 0  
Απαιτήσεις 0 3.187.616 
Υποχρεώσεις 0 547.889 
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών κ΄ µελών της διοίκησης       257.314 257.314 
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη κ΄ µέλη της διοίκησης 240.756 210.321 
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη κ΄ µέλη διοίκησης 37.451 37.451 

 

 

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

εταιρεία και ο όµιλος. Τα υπόλοιπα απαιτήσεων αφορούν κυρίως σε συναλλαγές εµπορικού χαρακτήρα και 

προκαταβολές αµοιβών. Οι υποχρεώσεις αφορούν σε δεδουλευµένες αµοιβές και αµοιβές ∆.Σ. µη αναληφθείσες µε 

31/3/2010. 

 

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

 

Ο αριθµός των εργαζοµένων στον Όµιλο και την εταιρεία, κατά την 30/6/ 2009 και 2008  και το συνολικό κόστος 

εργοδότησής τους,  ήταν :  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      Ο  Όµιλος Η Εταιρεία 

Άτοµα 31/3/2010 31/3/2009 31/3/2010 31/3/2009 

Σύνολο 236 264 214 241 

Κόστος ευρώ 1.592.418 1.740.116 1.448.694 1.599.086 
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  20. Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις  

 

Υπάρχουν τρείς συµβάσεις απλών οµολογιακών δανείων ποσού 4 εκ. ευρώ  , 1 εκ. και εταίρου 1 εκ. ευρώ εκδόσεως 

5/9/2006, 19/11/2007 και 9/12/2008 αντίστοιχα, για τα οποία η εντός 360 ηµερών δέσµευση της εταιρείας για 

καταβολή χρεωλυτικών δόσεων ανέρχεται στο ποσό των 687.000 ευρώ και απεικονίζεται στις υποχρεώσεις 

βραχυπροθέσµου δανεισµού. 

Το κεφάλαιο του πρώτου οµολογιακού δανείου διαιρείται σε 40 οµολογίες ονοµαστική αξίας 100.000 ευρώ και τιµή 

εκδόσεως στο άρτιο. Η λήξη κάθε οµολογίας είναι κάθε τρείς µήνες, µε χρόνο αποπληρωµής 5/09/2016.  

Για την εξασφάλιση του δανείου αυτού η εταιρεία έχει συναινέσει για την προσηµείωση υποθήκης σε ακίνητο 

ιδιοκτησίας της επί της οδού Κηφισίας 192, Χαλάνδρι, µέχρι του ποσού των 4,4 εκ. ευρώ. 

Το κεφάλαιο του δεύτερου οµολογιακού διαιρείται σε  οµολογίες ονοµαστικής αξίας και τιµής εκδόσεως τον αριθµό 

11 των 63.630 ευρώ και µία των 300.070 ευρώ, εκ των οποίων η πρώτη αποπληρώνεται την 22/9/2008 και οι 

επόµενες ανά 6µηνο µε την τελευταία οµολογία να αποπληρώνεται την 20/3/2014. 

Το κεφάλαιο του τρίτου οµολογιακού διαιρείται σε 1000 οµολογίες (δύο τίτλοι των 288 οµολογιών , ένας των 324 , 

δύο των 32 και ένας των 36) των 1000 ευρώ εκάστη, εκ των οποίων η πρώτη αποπληρώνεται την 9/3/2009 και η 

τελευταία την 9/12/2014. 

 

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

ή διµήνου ή τριµήνου πλέον περιθωρίου 1,1% κ΄1% αντίστοιχα για το πρώτο και το δεύτερο. Για δε το τρίτο ο 

τόκος υπολογίζεται προς κυµαινόµενο επιτόκιο euribor τριµήνου πλέον περιθωρίου 1,1%. 

Για τις   τραπεζικές  υποχρεώσεις της θυγατρικής  στην Κύπρο έχει παράσχει η µητρική εγγύηση  µέχρι ποσού των 

750.000 ευρώ συνολικά  και ειδικότερα για την χρήση ορίων κεφαλαίου κίνησης (σχετική σύµβαση 2ου/2009) µέχρι 

του ποσού των 250.000 ευρώ  και του ποσού των 500.000 ευρώ για την µακροπρόθεσµη αναχρηµατοδότηση   

αντίστοιχου δανείου αγοράς (κατά το παρελθόν) ακινήτου όπου στεγάζεται η θυγατρική . 

Οι οφειλές την 31/3/2010 απο τις ανωτέρω συµβάσεις ανέρχονται αντίστοιχα σε 170.644 καοι 240.467 ευρώ. 

Αναφορικά µε την θυγατρική στην Τουρκία , απο την σύµβαση (17/9/2009) πιστώσεως ορίου 600.000 ευρώ , η 

σχετική οφειλή την 31/3/2010 ανέρχεται σε 375.000 ευρώ.  

 

21. Προβλέψεις, δεσµεύσεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις, λοιπές γνωστοποιήσεις  

    
   Υπάρχει  εκκρεµής  υπόθεση στην οποία εµπλέκεται η εταιρία ως εναγόµενη. Ο ενάγων  διεκδικεί συνολικά 

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

εταιρίας δεδοµένων των στοιχείων για την αντιµετώπιση της δεν θα υπάρξουν οικονοµικές επιπτώσεις πάνω από το 

ποσό των 20.000 ευρώ. 

 Είχε οριστεί ηµεροµηνία συζήτησης την 27/5/2009 της αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ  επί απόρριψης από το 

∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών προσφυγών της εταιρείας για αποφάσεις  επιβολής φορολογικών προστίµων 

συνολικού ποσού ευρώ 20.759,70. Οι υποθέσεις αναβλήθηκαν για χρόνο εντός του 2010. Kατά την εκτίµηση του 

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

    Η ∆ιοίκηση της εταιρίας έχει σχηµατίσει πρόβλεψη, για τις παραπάνω υποθέσεις, συνολικά 36.962 ευρώ . Βλέπε 

σχετική σηµείωση «άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις». 
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Υπέρ της εταιρείας έχουν εκδοθεί 6 συνολικά εγγυητικές επιστολές, καλής πληρωµής σε προµηθευτές και καλής 

λειτουργίας σε πελάτη συνολικού ποσού ευρώ 270.612,  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  2009,  για δε τις θυγατρικές   από το ηµερολογιακό έτος 2000 

για την Ν ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO (CYPRUS) LIMITED και από το ηµερολογιακό έτος 2003 για την MODA BAGNO 

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

Εχει  σχηµατιστεί πρόβλεψη («Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις») φορολογικής επιβάρυνσης επί λογιστικών 

διαφορών ποσού 100.000 ευρώ µε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της µητρικής της  περιόδου 2009 . 

Τον φεβρουάριο του 2010 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος χρήσεων 2007 & 2008 µε αποτέλεσµα 

την επιβάρυνση φόρων 0,334 εκ & προσαυξήσεων 0,068 εκ ευρώ. Σχετική πρόβλεψη ύψους 0,2 εκ ευρώ είχε 

διενεργηθεί µε 31/12/2008. Η διαφορά απο την διενεργηθείσα πρόβλεψη της 31/12/2008 επιβάρυνε τα 

αποτελέσµατα της χρήσης 2009. 

 

Για τις θυγατρικές εξωτερικού, σηµειώνεται ότι το σύστηµα πιστοποίησης των ετήσιων φορολογικών 

αποτελεσµάτων , το οποίο καθιστά σχεδόν οριστικά τα επί δηλώσεων αποτελέσµατα , καθώς και οι σε µεταφορά 

φορολογικές ζηµιές (που για µεν την θυγατρική στην Τουρκία αποµείωσαν σε µεγάλο ποσοστό τα φορογητεά 

κέρδη της χρήσης 2009 για δε την θυγατρική στην Κύπρο υφίσταται µε 31/3/2010 απαιτητός φόρος προς 

συµψηφισµό µε κέρδη επόµενων χρήσεων), δεν συνιστούν σε κρίση για σχηµατισµό  σχετικής πρόβλεψης.  

 

Αναφορικά µε τις παραπάνω δεσµεύσεις της εταιρείας δεν συντρέχει λόγος σχηµατισµού σχετικής πρόβλεψης, 

πέραν των αναφεροµένων στην σηµείωση Νο 15. 

 

Γνωστοποιείται ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έχει δηµοσιεύσει πρόσκληση έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης για την 25η Μαϊου 2010 µε σκοπό την λήψη απόφασης για την έκδοση κοινού ενυπόθηκου (επί του 

ακινήτου για το οποίο έχει παλαιότερα συναινέσει προς εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης χωρίς να έχει γίνει ακόµη 

η σχετική εγγραφή)  οµολογιακού δανείου ύψους 4,48 εκ ευρώ,  µε σκοπό την αναχρηµατοδότηση δανειακών 

υποχρεώσεων , µε  µέσο  χρηµατοοικονοµικό κόστος ευνοϊκότερο του αντίστοιχου κόστους ως διαµορφώνεται 

σήµερα µε την υφιστάνη σύνθεση των χρησιµοποιούµενων δανειακών κεφαλαίων. 
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22.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

 
 
Η ηλεκτρονική διεύθυνση διαδικτύου όπου θα αναρτηθεί  η τριµηνιαία οικονοµική έκθεση περιόδου 1/1-31/3/2010 

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

23.  Στοιχεία κ’ πληροφορίες περιόδου 1/1-31/3/2010 

 

 
 

 
 
 
 
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις  εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 10/5/2010. 
Υπογράφηκαν κατ’ εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι: 
 

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΒΑΡΒΕΡΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

 


