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A. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

  
 

Σημ. 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
01/01-

31/03/09 
01/01-

31/03/08 
01/01-

31/03/09 
 01/01-

31/03/08 
         
          
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 4 21.313 25.879 16.328 20.369 
Κόστος Πωληθέντων  -12.297 -13.510 -8.445 -9.384 
Μικτά Κέρδη  9.016 12.369 7.883 10.985 
      
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης  236 805 204 746 
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης          -8.698 -10.511 -8.070 -9.786 
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας  -1.489 -1.573 -994 -1.062 
Κέρδη/(ζημιές)προ 
φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 

 
 

12,4 -935 1.090 -977 883 
       
Χρηματοοικονομικά έξοδα  -795 -1.050 -641 -903 
Χρηματοοικονομικά έσοδα  83 134 80 134 
Συμμετοχή στη ζημιά συγγενούς εταιρείας  -78    
Κέρδη /(Ζημιές) προ φόρων   -1.725 174 -1.538 114 
       
Φόρος εισοδήματος  -257 -148 -239 -94 
Καθαρά Κέρδη/(Ζημιές)  μετά από 
φόρους 

 
-1.982 26 -1.777 20 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Κατανέμονται σε:         
Ιδοκτήτες μητρικής  -1.982  26  -1.777  20 
Δικαιώματα  μειοψηφίας         

         
Βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή σε €  -0,0718  0,0009  -0,0644  0,0007 
Προσαρμοσμένα κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή 
σε € 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 

  
 

Σημ. 

Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
01/01-

31/03/09 
01/01-

31/03/08 
 01/01-

31/03/09 
01/01-

31/03/08 
         
 Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου (Α)  -1.982  26  -1.777  20 
Διαθέσιμα για πώληση  
χρηματοοικονομικά στοιχεία 

 
- - - - 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)  -82 -316 - - 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου μετά από φόρους (Α)+(Β) 

 
-2.064 -290 -1.777 20 

      
Κατανέμονται σε      
Ιδιοκτήτες μητρικής  -2.064 -290 -1.777 20 
Δικαιώματα Μειοψηφίας  - - - - 
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Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
 

Σημ. Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31/03/2009 31/12/2008  31/03/2009 31/12/2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

         
          
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ          
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 5  63.684  62.897  55.748  54.890 
Άϋλα Πάγια   1.227  1.224  530  547 
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες  6  -  -  10.223  10.223 
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 6  119  197  490  490 
Διαθέσιμα προς πώληση χρημ/κά στοιχεία   110  110  110  110 
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις   737  728    - 
Λοιπές Απαιτήσεις 7  1.176  1.162  1.976  1.962 
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικό   67.053  66.318  69.077  68.222 
          
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ          
Αποθέματα   22.847  21.216  19.470  17.756 
Πελάτες 7  17.216  18.311  14.003  15.332 
Λοιπές Απαιτήσεις 7  5.663  2.577  5.120  2.171 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα   90  87  90  87 
Ταμειακά Διαθέσιμα & ισοδύναμα   7.414  10.174  7.349  9.557 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   53.230  52.365  46.032  44.903 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   120.283  118.683  115.109  113.125 
          
ΠΑΘΗΤΙΚΟ          
          
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ          
Μετοχικό Κεφάλαιο 8  25.251  25.251  25.251  25.251 
Ίδιες Μετοχές   -1.104  -1.104  -1.104  -1.104 
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο   3.312  3.312  3.312  3.312 
Αποτελέσματα εις Νέον   -12.059  -10.080  -5.674  -3.899 
Λοιπά Αποθεματικά   12.735  12.790  12.648  12.620 
   28.135  30.169  34.433  36.180 
Δικαιώματα Μειοψηφίας   5  5  -  - 
Σύνολο Ιδίων  Κεφαλαίων   28.140  30.174  34.433  36.180 
          
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          
Δάνεια 9  23.637  24.484  18.618  19.416 
Υποχρ. παροχών προσωπ.λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

10  
3.320 

 
3.167 

 
963 

 
930 

Προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις & έξοδα 10,13  358  358  200  200 
Επιχορηγήσεις   4.808  1.457  4.808  1.457 
Λοιπές υποχρεώσεις   106  5  106  5 
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις   2.005  1.767  2.005  1.767 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   34.234  31.238  26.700  23.775 
          
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          
Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις   22.837  22.043  20.680  19.555 
Δάνεια 9  35.030  35.100  33.280  33.551 
Παράγωγα χρημ/κά μέσα   16  64  16  64 
Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος   26  64  -  - 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων  υποχρεώσεων   57.909  57.271  53.976  53.170 
Σύνολο υποχρεώσεων   92.143  88.509  80.676  76.945 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   120.283  118.683  115.109  113.125 
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Δ.      ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
 

 Αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής εταιρείας     

Ο ΟΜΙΛΟΣ 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

 Διαφορά 
Από 

Έκδοση 
Μετοχών 
Υπέρ το 
Άρτιο 

 

Ίδιες 
Μετοχές 

 

Τακτικό 
Αποθεματικό 
και Λοιπά 

Αποθεματικά  

 

Υπόλοιπο 
Κερδών 
Εις Νέο 

 

Σύνολο 

  
 
 
 
Δικαιώματα 
Μειοψηφίας 

  
 
 
 
 
Σύνολο 

1η  Ιανουαρίου 2008 25.251  3.312  -1.104  113.0771313.077  -7.923  32.613  4  32.617 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα        -316  26  -290    -290 
                
31η Μαρτίου   2008 25.251  3.312  -1.104  12.761  -7.897  32.323  4  32.327 
                
Αποθεματικό προγραμμάτων χορήγησης 
δικαιωμάτων προαίρεσης   

 
 

 
 

 
317 

 
 

 
317 

 
 

 
317 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα       -288  -2.183  -2.471  1  -2.470 
                
                
31η Δεκεμβρίου 2008 25.251  3.312  -1.104  12.790  -10.080  30.169  5  30.174 
                
Αποθεματικό προγραμμάτων χορήγησης 
δικαιωμάτων προαίρεσης   

 
 

 
 

 
30 

 
 

 
30 

 
 

 
30 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα         -2.064  -2.064    -2.064 
31η  Μαρτίου  2009 25.251  3.312  -1.104  12.735  -12.059  28.135  5  28.140 
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Δ.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

 Διαφορά Από 
Έκδοση 
Μετοχών 
Υπέρ το 
Άρτιο 

 

Ίδιες 
Μετοχές 

 
Τακτικό 

Αποθεματικό 
και Λοιπά 

Αποθεματικά 

 

Υπόλοιπο 
Αποτ/των 
εις Νέο 

 

Σύνολο 
1η Ιανουαρίου 2008 25.251  3.312  -1.104  12.446  -1.327  38.578 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα         20  20 
31η Μαρτίου  2008 25.251  3.312  -1.104  12.446  -1.307  38.598 
Αποθεματικό προγραμμάτων χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης          317    317 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα          -143  -2.592  -2.735 
31η Δεκεμβρίου 2008 25.251  3.312  -1.104  12.620  -3.899  36.180 
            
Αποθεματικό προγραμμάτων χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης       30    30 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα         -1.777  -1.777 
31η Μαρτίου  2009 25.251  3.312  -1.104  12.648  -5.674  34.433 
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Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 01/01- 
31/03/09 

 01/01- 
31/03/08 

01/01-
31/03/09 

 01/01-
31/03/08 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες         
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων  -1.725  174  -1.538  114 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:        
Αποσβέσεις (σημ.5) 1.150  876  964  737 
Προβλέψεις   624  115  32  39 
Συναλλαγματικές διαφορές -79  -316     
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) 78  -703    -709 
Δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών 30    30   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 713  854  562  707 
 534  1.000  -189  888 
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:  

 

 

 

 

 

 
Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων  -1.631  1.544  -1.714  1.687 
Μείωση/(Αύξηση)  απαιτήσεων  -2.015  2.237  -1.640  2.616 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)  3.999  -6.845  4.528  -6.336 
Μείον:        
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -795  -1.135  -641  -988 
Καταβεβλημένοι φόροι -18  -58  -  -4 
Σύνολο εισροών /(εκροών)από  λειτουργηκές 
δραστηριότητες (α) 

 
31 

 
-3.257 

 
583 

 
-2.137 

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

 
-228 

 
- 

 
-228 

Αγορά ενσώματων και άυλων  παγίων περιουσιακών 
στοιχείων (σημ.5) -1.925 

 
-2.984 

 
-1.801 

 
-2.862 

Εισπράξεις από πωλήσεις  άϋλων –ενσώματων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων  (σημ.5) 31 

 
3.228 

 
- 

 
3.200 

Τόκοι εισπραχθέντες 82  4  79  4 
Σύνολο εισροών/(εκροών)  από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -1.812 

 
20 

 
-1.722 

 
114 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες        
Είσπραξεις από εκδοθέντα αναληφθέντα δάνεια  123  1.859  -  1.104 
Εξοφλήσεις δανείων (σημ.9) -900    -900  -600 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις  (χρεολύσια)  (σημ.9) -202 

 
-204 

 
-169 

 
-171 

Σύνολο εισροών /(εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -979 

 
1.655 

 
-1.069 

 
     333 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα περιόδου [(α)+(β)+(γ)] -2.760 

 
-1.582 

 
-2.208 

 
-1.690 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
περιόδου 10.174 

 
2.113 

 
9.557 

 
2.089 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 7.414  531  7.349  399 
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Πληροφόρηση 
Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 
1. Σύσταση και δραστηριότητα Εταιρείας 
 

    
Η SATO ΑΕ (εφεξής η «Εταιρεία») ιδρύθηκε το 1973 και οι μετοχές της  είναι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) από το 1990 με τον κωδικό ΣΑΤΟΚ, ενώ το Reuters χρησιμοποιεί τη 
συντομογραφία SATr.AT  

Η Εταιρεία έχει την έδρα της στο Μαρούσι, Κηφισίας 168 (αριθμ. Μ.Α.Ε 8406/06/Β/86/15). Η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.satogroup.gr. 

Η SATO AE μαζί με τις θυγατρικές της (εφεξής ο «Όμιλος») δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και 
εμπορία επίπλων γραφείου και οικιακών χώρων. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα, 
ωστόσο διατηρεί σημαντική δραστηριότητα και στην Ευρώπη, κυρίως μέσω της θυγατρικής εταιρείας στη 
Γερμανία. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται επίσης και στην Τουρκία μέσω της θυγατρικής της TCC Buro 
Koltuk. 

 

 
2. ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
 
2.1 Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 

 
Οι ενοποιημένες και εταιρικές  Oικονομικές Kαταστάσεις του Ομίλου και της Eταιρείας  (οι «Οικονομικές 
Καταστάσεις»), συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής 
Δ.Π.Χ.Α.) , περιλαμβανομένων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («Δ.Λ.Π.») και των ερμηνιών που 
έχουν εκδοθεί από την επιτροπή διερμηνιών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 
όπως έχουν  υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Δ.Π.Χ.Α. που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ.Δ.Λ.Π) και απεικονίζονται σε χιλιάδες Ευρώ, το επίσημο νόμισμα της 
χώρας όπου εδρεύει η Εταιρεία. 

 Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους με εξαίρεση 
τα Διαθέσιμα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού, που αποτιμούνται σε εύλογες αξίες.  

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, απαιτεί όπως η Διοίκηση του Ομίλου διενεργεί εκτιμήσεις και παραδοχές, οι οποίες είναι 
δυνατό να επηρεάσουν τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, όσο 
και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία 
σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, όπως επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων που 
αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Η χρήση επαρκούς πληροφόρησης και η 
εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης, αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων. Παρά το 
γεγονός ότι αυτές οι εκτιμήσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις 
τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από 
τις ανωτέρω εκτιμήσεις, ενώ οι αποκλίσεις είναι δυνατό να έχουν σημαντική επίπτωση επί των 
Οικονομικών Καταστάσεων. Οι περιοχές που εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας και είναι 
περίπλοκες ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις οικονομικές 
καταστάσεις,αναφέρονται στη σημείωση 4. 
 
Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών 
στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Πληροφόρηση 
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ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
2.2      Νέα πρότυπα τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες  
  

Νέα πρότυπα,  τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις 
προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την 
επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται 
παρακάτω. 

 
Πρότυπα υποχρεωτικά για τη χρήση 31 Δεκεμβρίου 2009 
 
ΔΛΠ 1 (Αναθεωρημένο) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»  
Το ΔΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθμίσει τη χρησιμότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις. Το αναθεωρημένο πρότυπο δεν επιτρέπει την παρουσίαση των στοιχείων εσόδων 
και εξόδων (που δεν αποτελούν συναλλαγές με μετόχους) στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, 
αλλά απαιτεί αυτές τις συναλλαγές να παρουσιάζονται ξεχωριστά από τις συναλλαγές με τους μετόχους. 
Όλες οι συναλλαγές με μη μετόχους πρέπει να εμφανίζονται σε μία κατάσταση απόδοσης (performance 
statement). Οι οικονομικές οντότητες μπορούν να επιλέξουν να παρουσιάζουν είτε μία κατάσταση 
(κατάσταση συνολικού εισοδήματος) είτε δύο καταστάσεις (κατάσταση αποτελεσμάτων και κατάσταση 
συνολικού εισοδήματος). Ο Όμιλος έχει αποφασίσει να παρουσιάζει  δύο καταστάσεις. Οι ενδιάμεσες 
οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τις απαιτήσεις του αναθεωρημένου προτύπου. 
 
ΔΠΧΑ 8 «Κλάδοι Δραστηριοτήτων» 
Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, σύμφωνα με το οποίο οι τομείς αναγνωρίζονταν και 
παρουσιάζονταν με βάση μια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 οι τομείς αποτελούν 
συστατικά μιας οικονομικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο / Διοικητικό 
Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας (Chief Operating Decision Maker) και παρουσιάζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις με βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η τροποποίηση δεν είχε καμία 
επίδραση στον αριθμό των τομέων που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις  
ΔΛΠ 23 (Τροποποίηση) «Κόστος Δανεισμού»  
Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούμενη έκδοση του ΔΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση με την 
προηγούμενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως εξόδου του κόστους δανεισμού 
που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, για τα οποία απαιτείται ένα σημαντικό χρονικό 
διάστημα προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. [Η τροποποίηση δεν θα έχει 
επίδραση στον Όμιλο, καθώς όλο το κόστος δανεισμού που αφορούσε περιουσιακά στοιχεία που 
πληρούσαν τις προϋποθέσεις είχε κεφαλαιοποιηθεί.  
ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» – Προϋποθέσεις 
Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις 
Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης (vesting conditions)», με την 
εισαγωγή του όρου «προϋποθέσεις μη κατοχύρωσης (non-vesting conditions)» για όρους που δεν αποτελούν 
όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης.  Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την 
ίδια την οντότητα είτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιμετώπιση. H 
τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 
 
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) 
«Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» - Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο 
(ή “puttable” μέσο)   
Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 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 ΔΛΠ 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.   
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ΔΛΠ 39 (Τροποποιημένο) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» – 
Αντισταθμισμένα στοιχεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της λογιστικής αντιστάθμισης  
Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να εφαρμόζονται, σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθμιζόμενος κίνδυνος ή τμήμα 
των ταμειακών ροών εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της λογιστικής αντιστάθμισης. Η τροποποίηση αυτή 
δεν εφαρμόζεται στον Όμιλο καθώς δεν ακολουθεί  λογιστική αντιστάθμισης σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. 
 
 
Διερμηνείες υποχρεωτικές για τη χρήση 31 Δεκεμβρίου 2009 
 
ΔΕΕΧΑ 13 – Προγράμματα Πιστότητας Πελατών 
Η διερμηνεία διασαφηνίζει τον χειρισμό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας μορφής επιβράβευση 
πιστότητας όπως ‘’πόντους’’ ή ‘’ταξιδιωτικά μίλια’’ σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες.  Η 
διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 
 
ΔΕΕΧΑ 15 – Συμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας  
Η διερμηνεία αναφέρεται στους υφιστάμενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισμούς για τις πωλήσεις 
ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύμφωνα με το ΔΛΠ 18 
(δηλ. όταν μεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες 
αναγνωρίζουν το έσοδο  ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το 
ΔΛΠ 11. Η διερμηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση.  Η 
διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 
 
ΔΕΕΧΑ 16 - Αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό 
Η διερμηνεία έχει εφαρμογή σε μία οικονομική οντότητα που αντισταθμίζει τον κίνδυνο ξένου νομίσματος 
που προκύπτει από  καθαρή επένδυση της σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί τους όρους για 
λογιστική αντιστάθμισης σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. Η διερμηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με 
τον οποίο μία οικονομική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινομούνται από τα ίδια 
κεφάλαια στα αποτελέσματα τόσο για το μέσο αντιστάθμισης όσο και για το αντισταθμιζόμενο στοιχείο. Η 
διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο, καθώς ο Όμιλος δεν εφαρμόζει λογιστική αντιστάθμισης για 
οποιαδήποτε επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό.  
 
Πρότυπα υποχρεωτικά μετά από τη χρήση 31 Δεκεμβρίου 2009 
 
ΔΠΧΑ 3 (Αναθεωρημένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ΔΛΠ 27 (Τροποποιημένο) «Ενοποιημένες 
και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 1η Ιουλίου 2009)  
Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 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 ΔΛΠ 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 
της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρμοστούν μελλοντικά 
και θα επηρεάσουν μελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές με μετόχους μειοψηφίας. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει 
αυτές τις αλλαγές από την ημέρα που τίθενται σε εφαρμογή. 
 
Διερμηνείες υποχρεωτικές μετά από τη χρήση 31 Δεκεμβρίου 2009 
 
ΔΕΕΧΑ 17- Διανομή μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων στους μετόχους » (εφαρμόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009)  
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Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισμό των ακόλουθων μη αμοιβαίων (non-reciprocal) 
διανομών στοιχείων ενεργητικού από την οικονομική οντότητα στους μετόχους που ενεργούν υπό την 
ιδιότητά τους ως μέτοχοι : α) διανομές μη χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανομές που δίνουν 
στους μετόχους την επιλογή απολαβής είτε μη χρηματικών στοιχείων ενεργητικού είτε μετρητών. Ο Όμιλος 
θα εφαρμόσει την διερμηνεία από την ημέρα που τίθενται σε εφαρμογή. 
 
ΔΕΕΧΑ 18-  «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες » (εφαρμόζεται σε μεταβιβάσεις 
περιουσιακών στοιχείων που ελήφθησαν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009) 
Η διερμηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ για τις συμφωνίες στις οποίες η οικονομική οντότητα 
λαμβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώματο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει στη συνέχεια να 
χρησιμοποιήσει για να παρέχει στον πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η οικονομική οντότητα λαμβάνει μετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
μόνο για την απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώματου περιουσιακού στοιχείου. Η διερμηνεία δεν έχει 
εφαρμογή στον Όμιλο. 
 

 
 
 
2.3 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις  
   

α) θυγατρικές 

Οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
SATO και των θυγατρικών της, οι οποίες έχουν ετοιμασθεί για την ίδια χρήση όπως της μητρικής 
Εταιρείας, χρησιμοποιώντας τις ίδιες λογιστικές πολιτικές.  
 
Θυγατρικές είναι οι εταιρίες στις οποίες η Εταιρεία είτε συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από το μισό των δικαιωμάτων ψήφου είτε έχει μέσω άλλων συμφωνιών το δικαίωμα ελέγχου 
της επιχειρηματικής και οικονομικής πολιτικής τους. Όλες οι θυγατρικές εταιρίες έχουν ενοποιηθεί με τη 
μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η Εταιρεία υποχρεούται να ενοποιεί όλες τις θυγατρικές εταιρίες από την 
ημερομηνία απόκτησης ελέγχου επί αυτών, ενώ η υποχρέωση ενοποίησης δεν υφίσταται από την 
ημερομηνία παύσης της δυνατότητας άσκησης ελέγχου διάθεσης των εταιριών αυτών.  

Κατάσταση με τις θυγατρικές της Εταιρείας παρουσιάζεται στη Σημείωση 8.  

Όλα τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα και συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένου του απραγματοποίητου κέρδους 
που έχει προκύψει από ενδοεταιρικές συναλλαγές έχουν απαλειφθεί πλήρως. 

 
Όλες οι συνενώσεις επιχειρήσεων, καταχωρούνται με τη μέθοδο της αγοράς όπως αυτή ορίζεται από το 
Δ.Π.Χ.Π 3, από την ημερομηνία της εκάστοτε αγοράς.  

Το κόστος συνένωσης επιχειρήσεων περιλαμβάνει εκτός από τα μετρητά που κατεβλήθησαν και λοιπές 
δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά τις συναλλαγές αυτές. Για τον επιμερισμό του κόστους συνένωσης, 
όλα τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία 
αγοράς και οποιαδήποτε δικαιώματα μειοψηφίας προκύπτουν, υπολογίζονται με βάση το ποσοστό της 
μειοψηφίας επί της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της εξαγορασθείσας 
επιχείρησης, σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α 3.  

Υπεραξία είναι η διαφορά μεταξύ του κόστους συνένωσης και της εύλογης αξίας των καθαρών 
περιουσιακών στοιχείων των αποκτώμενων εταιριών. 

Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες στο κόστος κτήσης μείον τυχόν σωρευμένες 
ζημιές απομείωσης. 
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β) συγγενείς εταιρείες  

Συγγενείς είναι οι επιχειρήσεις, στις οποίες ο Όμιλος έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, το οποίο 
γενικά ισχύει όταν τα ποσοστά συμμετοχής κυμαίνονται μεταξύ 20% και 50% των δικαιωμάτων ψήφου. Οι 
επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και αρχικά 
αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως. Ο λογαριασμός των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις 
περιλαμβάνει και την υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά (μειωμένη με τυχόν ζημίες απομείωσης). 

Το μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή στις ζημίες των συγγενών επιχειρήσεων μετά την εξαγορά 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, ενώ το μερίδιο των μεταβολών των αποθεματικών μετά την εξαγορά, 
αναγνωρίζεται στα αποθεματικά. Οι συσσωρευμένες μεταβολές επηρεάζουν τη λογιστική αξία  των 
επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις. Στην περίπτωση που το μερίδιο του Ομίλου επί των ζημιών μιας 
συνδεδεμένης υπερβεί την αξία της επένδυσης στη συγγενή, δεν αναγνωρίζονται επιπλέον ζημιές, εκτός εάν 
έχουν γίνει πληρωμές ή έχουν αναληφθεί περαιτέρω δεσμεύσεις για λογαριασμό της συγγενής επιχείρησης. 

Μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συγγενών επιχειρήσεων 
απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις. Οι λογιστικές αρχές 
των συνδεδεμένων επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν 
υιοθετηθεί  από τον Όμιλο. 

  
 
2.4 Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 
 

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν ακίνητα, βελτιώσεις μισθωμένων ακινήτων, 
μηχανολογικό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα, και λοιπό εξοπλισμό,  τα οποία κατέχονται από τον Όμιλο 
με σκοπό τη λειτουργική χρησιμοποίηση τους αλλά και για διοικητικούς σκοπούς. 

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στη αξία κτήσης τους, η οποία περιλαμβάνει 
όλες τις δαπάνες που απαιτούνται προκειμένου ένα πάγιο να τεθεί σε κατάσταση λειτουργίας. Πάγια τα 
οποία κατασκευάζονται από τον Όμιλο, καταχωρούνται στο κόστος ιδιοκατασκευής το οποίο 
συμπεριλαμβάνει έξοδα σε υπεργολάβους, υλικά και έξοδα μισθοδοσίας τεχνικών όσον αφορά τις 
κατασκευές (συμπεριλαμβανομένων σχετικών εργοδοτικών εισφορών). 

Μετά την αρχική καταχώρησή τους, τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης 
τους μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις όποιες σωρευμένες ζημιές απομείωσης της αξίας τους.  

Μεταγενέστερες δαπάνες είτε περιλαμβάνονται στη λογιστική αξία των ενσώματων παγίων ή όταν κριθεί 
πιο κατάληλο αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, μόνο όταν θεωρείται πιθανόν πως θα προκύψουν 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη στον  Όμιλο μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν σύμφων αμε την 
αρχική απόδοση του στοιχείου παγίου ενεργητικού και υπό την προυπόθεση ότι το κόστος τους μπορεί να 
επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων  όταν πραγματοποιείται. 

Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το 
χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά 
έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως. Η εταιρεία από 1η Ιανουαρίου 2008 άλλαξε την 
πολιτική της σχετικά με το κόστος δανεισμού, σταματώντας να καταχωρεί στα αποτελέσματα της χρήσης 
το μέρος του κόστους δανεισμού που αφορά δάνεια για κτήση ή κατασκευή παγίων και εγκαταστάσεων. 
Δεν κρίθηκε εφικτή η αναπροσαρμογή των κονδυλίων των προηγούμενων χρήσεων. 

 
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της 
αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου, με την έναρξη χρησιμοποίησής  τους ως εξής : 
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      Έτη 
Βιομηχανικά Κτίρια    25 
Κτίρια γραφείων     33 
Καταστήματα     33 
Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός 6,7-10 
Βελτιώσεις σε Μισθωμένα Ακίνητα   9-12 
Μεταφορικά Μέσα    5-10 
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός   3-10 
 
Η γη δεν αποσβένεται. Τα πάγια που βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής τους (υπό εκτέλεση) δεν 
αποσβένονται. Βελτιώσεις σε μισθωμένα ακίνητα αποσβένονται κατά την διάρκεια της μίσθωσης μη 
υπερβαίνουσα ωστόσο την οφέλιμη ζωή.   
 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων αναθεωρούνται και προσαρμόζονται 
σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 
 
Η διοίκηση του Ομίλου εξετάζει σε περιοδική βάση τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να 
διαπιστώσει, εάν υφίσταται πιθανή απομείωση της αξίας τους. Αν υπάρχει ένδειξη ότι η λογιστική αξία 
ενός ενσώματου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του, σχηματίζεται πρόβλεψη για 
ζημιά από απομείωση προκειμένου η λογιστική αξία του παγίου να απεικονίζει την ανακτήσιμη αξία του 
(Σημ. 2.25).  
 
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται από τον ισολογισμό, όταν διατίθενται, αποσύρονται, ή όταν  
δεν αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση τους.  
 
Κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 
προσδιορίζονται µε βάση τη διαφορά μεταξύ του εκτιμώμενου καθαρού εσόδου από τη διάθεση και της 
λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων. 
 

2.5 Μισθώσεις 
 
Ο Όμιλος ως μισθωτής 
 
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, οι οποίες μεταβιβάζουν στον Όμιλο ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα 
οφέλη που απορρέουν από  την κυριότητα του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου, καταχωρούνται ως 
περιουσιακά στοιχεία με αξία ίση κατά την έναρξη της μίσθωσης με την εύλογη αξία της μισθωμένης 
ιδιοκτησίας ή, αν είναι χαμηλότερη, την παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων.  
 
Τα μισθώματα επιμερίζονται μεταξύ χρηματοοικονομικών εξόδων και  μείωσης της ανεξόφλητης 
υποχρέωσης, έτσι ώστε να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο επί του ανεξόφλητου υπολοίπου της 
χρηματοδότησης (υποχρέωση). Τα χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται κατευθείαν στα αποτελέσματα. 
 
Τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται με βάση την ωφέλιμη ζωή τους όπως και τα αντίστοιχα 
ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου. Ωστόσο, αν δεν είναι βέβαιο ότι τα μισθωμένα περιουσιακά 
στοιχεία θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Ομίλου με τη λήξη της μίσθωσης, τότε αποσβένονται στο 
συντομότερο διάστημα μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου και της διάρκειας της 
μίσθωσης. 
 
Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους κινδύνους που απορρέουν από 
την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Τα καταβαλλόμενα  
μισθώματα για λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα σε συστηματική βάση 
κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Σε περίπτωση που σύμβαση λειτουργικής μίσθωσης διακοπεί πριν από την 
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ημερομηνία λήξης της, το ποσό που καταβάλλεται στον εκμισθωτή με τη μορφή αποζημίωσης, 
αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο στην οποία γίνεται η διακοπή της μίσθωσης. 

 
Ο Όμιλος ως εκμισθωτής 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία που εκμισθώνονται στα πλαίσια συμβάσεων λειτουργικής μίσθωσης, 
απεικονίζονται στον ισολογισμό ανάλογα με τη λειτουργική φύση τους. Τα εκμισθωμένα περιουσιακά 
στοιχεία αποσβένονται συστηματικά κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, όπως ακριβώς συμβαίνει 
με ομοειδή περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τις λειτουργικές ανάγκες του Ομίλου. Τα 
έσοδα από μισθώματα αναγνωρίζονται με τη μέθοδο του σταθερού ποσού κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  

Ο Όμιλος δεν λειτουργεί ως εκμισθωτής χρηματοδοτικών μισθώσεων. 
 
 
2.6 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 
   

Αρχικά, τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτούνται ξεχωριστά από τον Όμιλο καταχωρούνται στο 
κόστος. Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν κόστος αγοράς λογισμικού καθώς και κάθε δαπάνη που 
έχει πραγματοποιηθεί κατά την ανάπτυξη λογισμικού προκειμένου αυτό να τεθεί σε λειτουργική 
κατάσταση.  Η απόσβεση του λογισμικού λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου και εντός περιόδου 3-5 
ετών.   
Μετά την αρχική καταχώρησή τους, τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους 
μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις όποιες σωρευμένες ζημιές απομείωσης της αξίας τους. 
Μετά την αρχική αναγνώριση, η Διοίκηση του Ομίλου εξετάζει περιοδικά τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
για να διαπιστώσει εάν υπάρχει πιθανή απομείωση της αξίας τους. Όταν γεγονότα ή αλλαγές στις 
περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου μπορεί να μην είναι 
ανακτήσιμη, σχηματίζεται πρόβλεψη για ζημιά από απομείωση και η λογιστική αξία του στοιχείου αυτού 
απεικονίζει την ανακτήσιμη αξία του. 
Η ανακτήσιμη αξία ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας 
μείον το κόστος διάθεσης και της αξίας χρήσης τους.  

 
2.7 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν και ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ΔΛΠ 
39, ταξινομούνται ανάλογα με την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε μία από τις κάτωθι τέσσερις 
κατηγορίες: 

• Χρηματοοικονομικά περιουσικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων , 
• Απαιτήσεις και δάνεια, 
• Επενδύσεις κρατούμενες εώς την λήξη τους, και  
• Διαθέσιμα  προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 

 
Τα εν λόγω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως που 
αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία (πλέον σε περιπτώσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία 
αλλά μέσω αποτελεσμάτωντων άμεσων δαπανών απόκτησης / συναλλαγής). 
Η κατηγοριοποίηση των ανωτέρω χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται μετά την αρχική 
αναγνώριση και όπου επιτρέπεται , επανεξετάζεται και πιθανόν αναθεωρείται περιοδικά. 
 
α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: Αφορά το εμπορικό 
χαρτοφυλάκιο και περιλαμβάνει επενδύσεις που αποκτήθηκαν με σκοπό τη ρευστοποίηση τους στο άμεσο 
μέλλον. Κέρδη ή ζημίες από την αποτίμηση των συγκεκριμένων στοιχείων καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα χρήσεως. 
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β) Απαιτήσεις και δάνεια: Οι απαιτήσεις και τα δάνεια που δημιουργούνται από τη δραστηριότητα (και 
που είναι εκτός των συνήθων πιστωτικών ορίων του ομίλου), αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με 
βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη και ζημίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως 
όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή απομειώνονται, καθώς επίσης και μέσω της διαδικασίας 
απόσβεσης. 
 
γ) Επενδύσεις κρατούμενες ως τη λήξη: Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με 
προσδιοριζόμενες ροές και προκαθορισμένη λήξη κατηγοριοποιούνται σαν κρατούμενα εώς τη λήξη, όταν 
ο Όμιλος έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα κρατήσει ως τη λήξη. Επενδύσεις οι οποίες κρατούνται 
για αόριστο ή μη προκαθορισμένο διάστημα δεν μπορούν να ταξινομηθούν στην κατηγορία αυτή.  

 
Οι κρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις αποτιμώνται, μετά την αρχική καταχώρηση, στο αναπόσβεστο 
κόστος με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη και ζημίες καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα χρήσεως όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή απομειώνονται, καθώς επίσης και μέσω 
της διαδικασίας απόσβεσης . 
 
δ) Διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις: Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν μπορούν 
να ταξινομηθούν σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες χαρακτηρίζονται και ταξινομούνται σαν διαθέσιμες 
προς πώληση επενδύσεις. Περιλαμβάνονται στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό εφόσον η Διοίκηση δεν έχει 
την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει σε 12 μήνες από την ημερομηνία του Ισολογισμού. 
 
Μετά την αρχική  αναγνώριση, οι διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις αποτιμώνται στην εύλογη αξία και 
τα προκύπτοντα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες καταχωρούνται απ’ ευθείας σε διακεκριμένο 
στοιχείο της καθαρής θέσης. 
 
 Κατά την πώληση η την διαγραφή ή την απομείωση της επένδυσης, τα συσωρευμένα κέρδη ή ζημίες, 
περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα χρήσεως.  
 
Η εύλογη αξία των εν λόγω επενδύσεων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά 
προκύπτει από την σχετική χρηματιστηριακή αξία της επένδυσης κατά την ημερομηνία κλεισίματος. 
Αναφορικά με τις επενδύσεις που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, η εύλογη αξία υπολογίζεται με 
βάση σχετικές τεχνικές αποτίμησης. Αυτές οι τεχνικές βασίζονται σε πρόσφατες αμφοτεροβαρείς 
συναλλαγές παρόμοιων επενδύσεων, με αναφορά στην χρηματιστηριακή αξία μίας άλλης επένδυσης με 
παρεμφερή χαρακτηριστικά  με αυτά της αποτιμώμενης, ανάλυση προεξοφλημένων χρηματοροών και 
μοντέλα αποτίμησης επενδύσεων. 
 

2.8         Παράγωγα  Χρηματοοικονομικά μέσα. 
 

Τα Παράγωγα  Χρηματοοικονομικά μέσα περιλαμβάνουν προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος, για την      
αντιμετώπιση του κινδύνου συναλλάγματος που εμπεριέχεται στις αγορές από το εξωτερικό. Αυτά 
καταχωρούνται στον ισολογισμό αρχικά στην εύλογη αξία τους την ημερομηνία της συναλλαγής και 
αποτιμώνται μεταγενέστερα στην εκτιμώμενη εύλογη αξία.  
Τα παράγωγα παρουσιάζονται ως περιουσιακά στοιχεία όταν η εκτιμημένη εύλογη αξία τους είναι θετική 
και ως υποχρεώσεις όταν η εκτιμώμενη εύλογη αξία τους είναι αρνητική. 
Ο όμιλος δεν εφαρμόζει λογιστική αντιστάθμισης. 

 
2.9       Αποθέματα 
 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους  και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 
Για την αποτίμηση των αποθεμάτων, ο Όμιλος εφαρμόζει τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Η 
καθαρή ρευστοποιήσιμη  αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία εργασιών της 
επιχείρησης, μειωμένη με το υπολογιζόμενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί η πώληση.  
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 Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα, άχρηστα και με πολύ χαμηλή  κυκλοφοριακή  
ταχύτητα αποθέματα. Οι μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και οι 
λοιπές ζημιές από αποθέματα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την περίοδο που 
εμφανίζονται. 

 
 2.10     Εμπορικές  Απαιτήσεις 
  

Οι απαιτήσεις αυτές αποτελούν βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις (εισπρακτέες σε περίοδο μικρότερη των 12 
μηνών από την ημερομηνία καταχώρησης) και καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους, ενώ σε περίπτωση 
καθυστέρησης είσπραξης και ένδειξης απομείωσης της απαίτησης υπολογίζεται πρόβλεψη για μείωση της 
αξίας τους. Στην περίπτωση αυτή, η απαίτηση αποτιμάται στο ανακτήσιμο ποσό αυτής, δηλαδή στην 
παρούσα αξία των μελλοντικών ροών που εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν, και η σχετική ζημία μεταφέρεται 
απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης. 
 
Οι επισφαλείς απαιτήσεις διαγράφονται έναντι της σχηματισθείσας πρόβλεψης, όταν εξαντλούνται όλα τα 
μέσα για την είσπραξή τους. 

 
 
 
 
 
2.11      Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
  

Αποτελούνται από μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο, καθώς και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής 
ρευστότητας όπως οι τραπεζικές καταθέσεις, με διάρκεια έως τρεις μήνες από την ημερομηνία έναρξης 
αυτών. 

 
Για σκοπούς σύνταξης της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, αποτελούνται από ταμειακά διαθέσιμα και 
ταμειακά ισοδύναμα όπως προσδιορίζονται πιο πάνω. 

 
2.12 Δανειακές υποχρεώσεις 
 

Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά σε αξία που αντιστοιχεί στην εύλογη αξία των 
κεφαλαίων που λαμβάνονται, αφού αφαιρεθούν πραγματοποιηθέντα έξοδα που σχετίζονται με το δάνειο. 

 
Μετά την αρχική καταχώρηση, οι δανειακές υποχρεώσεις αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Το αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται αφού 
ληφθούν υπόψη δαπάνες έκδοσης και η διαφορά μεταξύ του αρχικού ποσού και του ποσού που θα 
πληρωθεί μέχρι τη λήξη. 
 
Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν ο Όμιλος έχει το δικαίωμα να 
αναβάλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. 

 
2.13  Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις 
 

  Ο Όμιλος σχηματίζει προβλέψεις όταν 
 υπάρχει παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, 
 είναι πιθανή εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για το διακανονισμό της 

υποχρέωσης, 
 το ποσό της σχετικής υποχρέωσης μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία. 
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Η Διοίκηση του Ομίλου επανεξετάζει την ανάγκη σχηματισμού προβλέψεων σε κάθε ημερομηνία 
ισολογισμού και τις αναπροσαρμόζει έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις και στην 
περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, προεξοφλούνται με βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. 
 
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, 
εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη.  
 
Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται 
εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.  
 

 
2.14 Παροχές προς το προσωπικό 
 

α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 
 
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν            
καθίστανται δεδουλευμένες.   
 
β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
 
Οι εταιρίες του Ομίλου ανάλογα με τις συνθήκες και πρακτικές που εφαρμόζονται στις χώρες 
δραστηριοποίησής τους, συμμετέχουν σε διάφορα προγράμματα παροχών προς το προσωπικό μετά την 
έξοδο τους από την υπηρεσία. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν προγράμματα καθορισμένων 
παροχών και προγράμματα καθορισμένων εισφορών. 

 
Ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών καθορίζει με βάση διάφορες παραμέτρους όπως, η ηλικία, τα 
έτη προϋπηρεσίας, ο μισθός, καθορισμένο καταβλητέο ποσό για παροχές συνταξιοδότησης. Για τα 
προγράμματα καθορισμένων παροχών, η αξία της υποχρέωσης προσδιορίζεται από τη παρούσα αξία των 
παροχών κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων μειωμένο με την εύλογη αξία των 
περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και των προσαρμογών που απαιτούνται για τα αναλογιστικά 
κέρδη ή τις ζημιές από τις αναλογιστικές μελέτες που δεν έχουν αναγνωριστεί και του κόστους 
προϋπηρεσίας.  

Ο Όμιλος εφαρμόζει τη «μέθοδο περιθωρίου» του ΔΛΠ 19 «Παροχές προς το προσωπικό». Αναλογιστικά 
κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από τις προσαρμογές σε παραδοχές με βάση τα ιστορικά δεδομένα και 
υπερβαίνουν το 10% της συσσωρευμένης υποχρέωσης αποσβένονται σε περίοδο ίση με τη εναπομένουσα 
εργάσιμη ζωή του προσωπικού. Η υποχρέωση της χρηματοδότησης προσδιορίζεται, σε τακτά χρονικά 
διαστήματα και τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο, από ανεξάρτητους και αναγνωρισμένους αναλογιστές 
με τη μέθοδο της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας.  
 
Η παρούσα αξία της υποχρέωσης προσδιορίζεται από τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμιακές εκροές, 
κατάλληλα προεξοφλημένων με το επιτόκιο που φέρουν κρατικά ομόλογα με διάρκεια ανάλογη της 
υποχρέωσης. Η μεταβολή της αξίας της υποχρέωσης καταχωρείται αντίστοιχα σε χρέωση ή πίστωση της 
κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων και επιμερίζεται ανάλογα στα κέντρα κόστους που αφορούν οι 
παρασχεθείσες από τους εργαζόμενους υπηρεσίες. 

 
Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι αυτό που υποχρεώνει τον Όμιλο σε καταβολή καθορισμένου 
ύψους εισφορών σε ανεξάρτητο φορέα (το «Ταμείο») αλλά ο Όμιλος  δεν έχει καμιά άλλη νομική ή 
συμβατική υποχρέωση να καταβάλλει πρόσθετες εισφορές στη περίπτωση όπου το Ταμείο δεν θα διαθέτει 
επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να παράσχει στους ασφαλισμένους του τις παροχές που τους οφείλει, για 
την τρέχουσα αλλά και τη προηγούμενη προϋπηρεσία τους. Οι εισφορές του Ομίλου στα προγράμματα 
καθορισμένων εισφορών καταχωρούνται στη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια 
της περιόδου που αφορούν και περιλαμβάνονται στο λογαριασμό «αμοιβές και έξοδα προσωπικού».  
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γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 
 
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την 
ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Ο Όμιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν 
τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το 
οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία 
αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του 
ισολογισμού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους. 
 
Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που 
θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση ως ενδεχόμενη 
υποχρέωση.  
 
δ) Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών Από Το Προσωπικό 
 
 Ο Όμιλος έχει σε ισχύ προγράμματα δικαιωμάτων αγοράς μετοχών για συγκεκριμένα στελέχη μέσω των 
οποίων ένα μέρος των αμοιβών τους διακανονίζεται με μετοχές ή δικαιώματα επί μετοχών του.  
 
Το κόστος των εν λόγω συναλλαγών ορίζεται ως η εύλογη αξία των μετοχών ή η εύλογη αξία των 
δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών κατά την ημερομηνία έγκρισης των προγραμμάτων από τη 
Διοίκηση.  
 
Η εύλογη αξία προσδιορίζεται μέσω ενός μοντέλου αποτίμησης που ενδείκνυται σε αντίστοιχες 
περιπτώσεις.  
 
Το κόστος των προγραμμάτων δικαιωμάτων αγοράς μετοχών αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης με 
αντίστοιχη αύξηση των ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία ικανοποιούνται 
σταδιακά οι προϋποθέσεις άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων, η οποία και λήγει κατά την ημερομηνία 
που τα στελέχη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατοχυρώνουν τα δικαιώματά τους για την απόληψη/ 
εξαγορά των μετοχών (ημερομηνία κατοχύρωσης δικαιωμάτων).  
 
Για δικαιώματα τα οποία τελικά δεν κατοχυρώνονται δεν αναγνωρίζεται σχετική δαπάνη, εκτός από 
δικαιώματα των οποίων η κατοχύρωση εξαρτάται από την ικανοποίηση καθορισμένων εξωτερικών 
παραμέτρων αγοράς.  
 
Αυτά τα δικαιώματα τεκμαίρεται ότι κατοχυρώνονται όταν όλες οι προϋποθέσεις απόδοσης έχουν 
ικανοποιηθεί, ανεξάρτητα από την εκπλήρωση των εξωτερικών παραμέτρων αγοράς.  
 
Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιων προγραμμάτων αυτά λογίζονται  σαν να είχαν κατοχυρωθεί κατά την 
ημερομηνία της ακύρωσης και τα μη εισέτι αναγνωρισμένα σχετικά έξοδα αναγνωρίζονται αμέσως στα 
αποτελέσματα εις νέο.  
 
Στην περίπτωση που ένα πρόγραμμα που ακυρώνεται αντικαθίσταται από νέο πρόγραμμα αντιμετωπίζεται 
σαν τροποποίηση του ακυρωθέντος προγράμματος.  

 
2.15 Έσοδα 
 

Έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται, αφού αφαιρεθούν οι τυχόν παρασχεθείσες  εκπτώσεις, όταν  ο 
Όμιλος έχει μεταβιβάσει στον αγοραστή τους ουσιαστικούς κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας των 
αγαθών. 
Η θυγατρική της Εταιρείας στην Γερμανία, περιοδικά αναλαμβάνει έργα παροχής σχεδιαστικών και λοιπών 
υπηρεσιών σε άλλες εταιρείες, φορείς κτλ., με το έσοδο να καθορίζεται συμβατικά είτε επί της βάσης 
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αναλωθέντος χρόνου και υλικών, είτε επί της βάσης καθορισμένου/σταθερού/προσυμφωνημένου τιμήματος 
σύμβασης. 
 
Τα έσοδα από έργα σχεδιασμού και παροχής υπηρεσιών που το τίμημα καθορίζεται βάση του αναλωθέντος 
χρόνου και υλικών, λογίζεται στα έσοδα όταν αναγνωρίζονται και τα εν λόγω έξοδα. 
Τα έσοδα από έργα σχεδιασμού και παροχής υπηρεσιών όπου έχει συμφωνηθεί προκαθορισμένο τίμημα, 
αναγνωρίζονται με την μέθοδο ποσοστιαίας ολοκλήρωσης του έργου. Στις περιπτώσεις αυτές το ποσοστό 
ολοκλήρωσης του έργου καθορίζεται ως το ποσοστό των ήδη προσφερθέντων υπηρεσιών προς το σύνολο 
των υπηρεσιών που είναι να παρασχεθούν για την εκάστοτε σύμβαση. 
 
Εάν προκύψουν περιστάσεις οι οποίες μπορεί να αλλάξουν την εκτίμηση των εξόδων ή κόστους που 
απομένει για την ολοκλήρωση του έργου, οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται. Οι αναθεωρήσεις αυτές μπορεί να 
οδηγήσουν σε επανεκτίμηση των αναλογούντων εσόδων και η επίδραση καταχωρείται στα αποτελέσματα 
της χρήσης. 
 
Έσοδα από τόκους καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά το χρόνο 
πραγματοποίησής τους, με βάση μια χρονική αναλογία, (χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πραγματικού 
επιτοκίου, το οποίο είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμιακές εισπράξεις 
μέσω της αναμενόμενης ζωής του χρηματοπιστωτικού μέσου) στη καθαρή λογιστική αξία του 
χρηματοπιστωτικού στοιχείου. 
 
Τα έσοδα από τόκους και μερίσματα που αφορούν αξιόγραφα επενδύσεων, καταχωρούνται στους 
λογαριασμούς «χρηματοοικονομικά έσοδα» και «λοιπά έσοδα» αντίστοιχα. 

 
2.16 Φορολογία εισοδήματος (Τρέχουσα και Αναβαλλόμενη) 
 

Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος, υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των 
οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στις χώρες που ο Όμιλος 
δραστηριοποιείται. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών της κάθε 
εταιρείας, όπως αναμορφώνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού νόμου, και υπολογίζεται με 
βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 
 
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του ισολογισμού (liability method) 
σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής βάσης 
και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 
 
Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και 
εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες 
φορολογικές απαιτήσεις. 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται για όλες τις φορολογικά εκπεστέες προσωρινές 
διαφορές και τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχουν 
διαθέσιμα φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων η εκπεστέα προσωρινή διαφορά ή φορολογική ζημιά 
μπορεί να αξιοποιηθεί. 
 
Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία 
ισολογισμού και μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη 
έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 
Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούμενες χρήσεις 
αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), με 
τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά 
θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. 
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Φόρος εισοδήματος ή αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση / απαίτηση επί στοιχείων που έχουν 
αναγνωριστεί απ΄ ευθείας στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου, αναγνωρίζεται επίσης στα ίδια κεφάλαια και όχι 
στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. 

  
2.17 Συναλλαγές και Υπόλοιπα  σε Ξένο Νόμισμα 
  

Το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της Μητρικής Εταιρείας είναι το Ευρώ. Συναλλαγές 
που αφορούν άλλα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες οι 
οποίες ίσχυαν κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά 
την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημέρας σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Τα κέρδη ή οι ζημίες που 
προκύπτουν από τις προσαρμογές των συναλλαγματικών ισοτιμιών, περιλαμβάνονται στα κέρδη (ζημίες) 
από συναλλαγματικές διαφορές στις συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως. 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των οικονομικών μονάδων του εξωτερικού μετατρέπονται σε 
Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την ημερομηνία του ισολογισμού, ενώ 
τα έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται με βάση τις μέσες συναλλαγματικές ισοτιμίες της περιόδου.  

Οι διαφορές που προκύπτουν από τη χρήση των συναλλαγματικών ισοτιμιών της ημερομηνίας ισολογισμού 
και των μέσων ισοτιμιών της περιόδου καθώς και από την επανεκτίμηση των εκ μεταφοράς ιδίων 
κεφαλαίων της οικονομικής μονάδας με την ισοτιμία της ημερομηνίας του ισολογισμού, καταχωρούνται 
απευθείας στο λογαριασμό «συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή στοιχείων αλλοδαπών οικονομικών 
μονάδων», των ιδίων κεφαλαίων. Κατά την πώληση μιας τέτοιας αλλοδαπής οικονομικής μονάδας, οι εν 
λόγω συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων ως μέρος 
του κέρδους ή της ζημίας από την πώληση. 

Οι οικονομικές καταστάσεις των ξένων επιχειρήσεων που λειτουργούν σε υπερπληθωριστικές οικονομίες 
(Τουρκία έως και το έτος 2005) έχουν αναπροσαρμοστεί με τη χρήση κατάλληλων δεικτών σε τρέχουσες 
αξίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, πριν από τη μετατροπή τους στο νόμισμα της μητρικής 
επιχείρησης. 

 

2.18 Επιχορηγήσεις 
 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις δεν καταχωρούνται στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου παρά μόνο όταν 
υπάρχει εύλογη  βεβαιότητα ότι:  
α) η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να συμμορφωθεί με τους όρους της επιχορήγησης, και 
β) το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί.  
Καταχωρούνται στην εύλογη αξία του ληφθέντος ανταλλάγματος και αναγνωρίζονται με συστηματικό 
τρόπο στα έσοδα, με βάση την αρχή του συσχετισμού των επιχορηγήσεων με τα αντίστοιχα κόστη τα οποία 
και επιχορηγούν. 
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν πάγια στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις ως έσοδο επόμενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηματικά στα έσοδα κατά την διάρκεια 
της ωφέλιμης ζωής του επιχορηγούμενου παγίου στοιχείου του ενεργητικού. 
 

2.19 Χρηματοοικονομικά Μέσα 
 
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στον ισολογισμό 
περιλαμβάνουν κυρίως τα διαθέσιμα, τις απαιτήσεις από πελάτες,  τις λοιπές απαιτήσεις, τις επενδύσεις 
διαθέσιμες προς πώληση, τα δάνεια και τους προμηθευτές. 
 
Τα χρηματοοικονομικά μέσα παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής θέσεως, 
βάσει της ουσίας και του περιεχομένου των σχετικών συμβάσεων από τις οποίες απορρέουν. Τόκοι, 

20 



 
ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Πληροφόρηση 
Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

μερίσματα, κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως 
απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, λογίζονται ως έσοδα ή έξοδα αντίστοιχα. Η διανομή μερισμάτων στους 
μετόχους λογίζεται  απ’ ευθείας στην καθαρή θέση. Τα χρηματοοικονομικά μέσα συμψηφίζονται όταν η 
Εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο, έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή 
βάση (μεταξύ τους) ή να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να συμψηφίσει ταυτοχρόνως την 
υποχρέωση. 
Ο Όμιλος κάνει χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων για αντιστάθμιση       του κινδύνου της 
μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας του δολλαρίου. Ωστόσο δεν εφαρμόζει λογιστική αντιστάθμισης. 
 
 

2.20 Κέρδη ανά μετοχή 
 

Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος της χρήσεως που αναλογεί στους 
κοινούς μετόχους της μητρικής με το μέσο σταθμισμένο αριθμό των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά 
τη διάρκεια της χρήσεως, εξαιρώντας το μέσο όρο των μετοχών που αποκτήθηκαν  από τον όμιλο ως ίδιες 
μετοχές. Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή (diluted earnings per share) υπολογίζονται 
αναπροσαρμόζοντας τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των σε κυκλοφορία κοινών μετοχών με τις επιδράσεις 
όλων των δυνητικών τίτλων των μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές.  
 
Τα δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς μετοχών (stock options) αποτελούν την μοναδική κατηγορία 
δυνητικών τίτλων μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές, που έχει η Εταιρεία. Όσον αφορά τα stock options, 
γίνεται υπολογισμός του αριθμού των μετοχών οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν αποκτηθεί στην εύλογη 
αξία (οριζόμενη ως η μέση ετήσια χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας) με βάση την αξία των 
δικαιωμάτων συμμετοχής που σχετίζονται με τα υφιστάμενα προγράμματα δικαιωμάτων απόκτησης 
μετοχών. Ο αριθμός των μετοχών που προκύπτει από τον παραπάνω υπολογισμό συγκρίνεται με τον αριθμό 
των μετοχών που θα μπορούσαν να είχαν εκδοθεί σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων. Η διαφορά που 
προκύπτει προστίθεται στον παρανομαστή ως έκδοση κοινών μετοχών χωρίς αντάλλαγμα. Τέλος, καμία 
αναπροσαρμογή δεν γίνεται στα κέρδη (αριθμητής). 

 
2.21 Διανομή μερίσματος 

 
Η διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις ως 
υποχρέωση κατά τη χρήση που εγκρίνεται η διανομή του μερίσματος από τους μετόχους. 
 

2.22 Μετοχικό κεφάλαιο 
 

Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε 
κυκλοφορία. Το τίμημα που καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται στον 
λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» των Ιδίων Κεφαλαίων. 
Όταν η Εταιρεία ή θυγατρικές της αγοράσουν μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το ποσό που 
καταβλήθηκε συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε δαπάνης και απαλλαγμένο από την φορολογία 
εισοδήματος αφαιρείται από την συνολική καθαρή θέση σαν ίδιες μετοχές, μέχρι ακυρώσεως των μετοχών. 
Όταν οι ίδιες μετοχές στην συνέχεια πουληθούν ή επανεκδοθούν, η αξία και το αποτέλεσμα οποιασδήποτε 
τέτοιας συναλλαγής καταχωρείται στην καθαρή θέση. 

 
 

    2.23 Πληροφόρηση κατά τομέα 
 

Ως επιχειρηματικός τομέας, ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειμένου να 
παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από 
εκείνα των άλλων επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, 
στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και 
αποδόσεις από άλλες περιοχές. 
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Ο Όμιλος είναι οργανωμένος σε δύο επιχειρησιακούς κλάδους, των επίπλων γραφείου και οικιακών 
επίπλων, οι οποίοι υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις, και με βάση αυτή τη δομή 
παρουσιάζονται οι οικονομικές πληροφορίες ανά κλάδο  δραστηριότητας, που θεωρείται πρωτεύον κλάδος 
πληροφόρησης. 
 
Καθώς ο ¨Όμιλος δραστηριοποιείται σε διαφορετικές χώρες, οι γεωγραφικοί τομείς, παρέχουν 
πληροφόρηση για προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό τομέα και τα 
οποία υπόκεινται σε διαφορετικές κλίμακες κινδύνων και αποδόσεων από αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες 
που προσφέρονται σε άλλους γεωγραφικούς τομείς. 

 
2.24 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 

Συνδεδεμένα μέρη ορίζονται οι επιχειρήσεις, στις οποίες ο Όμιλος διατηρεί τον έλεγχο ή ασκεί ουσιώδη 
επιρροή στη διαμόρφωση των οικονομικών και διαχειριστικών πολιτικών τους. Επίσης, συνδεδεμένα μέρη 
είναι τα μέλη της Διοίκησης του Ομίλου, συγγενικά πρόσωπα αυτών με πρώτο βαθμό συγγένειας, 
επιχειρήσεις που κατέχονται από αυτά ή στις οποίες έχουν τον έλεγχο ή ασκούν ουσιώδη επιρροή. 
 

2.25      Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 
             

α) Μη Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία: Ο Όμιλος εξετάζει σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού 
εάν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης για τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Με εξαίρεση την 
υπεραξία και τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία με αόριστη ωφέλιμη ζωή τα οποία ελέγχονται για 
απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των λοιπών μακροπρόθεσμων στοιχείων του 
ενεργητικού υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η 
λογιστική αξία μπορεί να μην είναι πλέον ανακτήσιμη.  
 
Η ζημία απομείωσης ενός περιουσιακού στοιχείου καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της 
χρήσης κατά την οποία η αναπόσβεστη αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία 
του. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη, μεταξύ της εύλογης αξίας μείον κόστος πώλησης 
και της αξίας χρήσεως του εν λόγω παγίου. Εύλογη αξία μείον κόστος πώλησης είναι το ποσό που μπορεί 
να ληφθεί από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής 
στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου 
άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των 
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να προκύψουν από τη συνεχή χρήση του 
περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Για τους 
σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στο μικρότερο εκείνο 
επίπεδο για το οποίο δύναται να προσδιοριστούν ανεξάρτητες ταμειακές ροές. 

             
β) Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία: Ο Όμιλος αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος τα 
δεδομένα αναφορικά με το κατά πόσον ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων έχει απομειωθεί. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε 
έλεγχο απομείωσης (εφόσον υφίστανται σχετικές ενδείξεις) είναι  περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο 
αναπόσβεστο κόστος (μακροπρόθεσμες απαιτήσεις). Η ανακτήσιμη / εισπράξιμη αξία των λοιπών 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζεται σε γενικές γραμμές, προκειμένου νε 
διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι απομείωσης, βάσει της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών 
χρηματοροών, προεξοφλημένων είτε με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο προεξόφλησης του εκάστοτε 
στοιχείου ή ομάδας στοιχείων, ή με τον τρέχοντα συντελεστή απόδοσης ενός παρόμοιου 
χρηματοοικονομικού στοιχείου. Οι προκύπτουσες ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα 
χρήσεως. 
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2.26 Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού και Υποχρεώσεων: 
 

α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού: Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (ή κατά 
περίπτωση το μέρος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού ή το μέρος μίας ομάδας 
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού) διαγράφονται όταν: 
• Τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων έχουν εκπνεύσει. 
• Ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο 

ενεργητικού αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα μία υποχρέωση προς τρίτους να τα εξοφλήσει πλήρως 
χωρίς σημαντική καθυστέρηση υπό την μορφή μίας σύμβασης μεταβίβασης. 

• Ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο 
ενεργητικού ενώ παράλληλα είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη 
ή (β) δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει μεταβιβάσει τον 
έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου. 

• Όπου ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο 
στοιχείο ενεργητικού αλλά παράλληλα δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα 
οφέλη ή τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου, τότε το στοιχείο του ενεργητικού αναγνωρίζεται στο 
βαθμό της συνεχιζόμενης συμμετοχής του Ομίλου στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Η συνεχιζόμενη 
συμμετοχή η οποία έχει τη μορφή εγγύησης επί του μεταβιβαζόμενου στοιχείου αποτιμάται στην 
χαμηλότερη αξία μεταξύ του αρχικού υπολοίπου του στοιχείου ενεργητικού και του μέγιστου ποσού 
που μπορεί ο Όμιλος να κληθεί να καταβάλλει. Όταν η συνεχιζόμενη συμμετοχή είναι υπό την μορφή 
δικαιωμάτων αγοράς και /ή πώλησης επί του στοιχείου ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένου και 
δικαιωμάτων που διακανονίζονται ταμειακά), ο βαθμός συνεχιζόμενης εμπλοκής του Ομίλου είναι η 
αξία του μεταβιβαζόμενου στοιχείου που δύναται ο Όμιλος να επαναγοράσει, με εξαίρεση την 
περίπτωση ενός δικαιώματος πώλησης του στοιχείου το οποίο αποτιμάται σε εύλογες αξίες, όπου η 
συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ομίλου περιορίζεται στην χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του 
μεταβιβαζόμενου στοιχείου και την τιμή άσκησης του δικαιώματος.  

 
β) Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού: Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού διαγράφονται 
όταν η υποχρέωση ακυρώνεται, εκπνέει ή δεν υφίσταται πλέον στην περίπτωση όπου μία υφιστάμενη 
υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο δανειστή αλλά με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, 
ή στην περίπτωση όπου υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στους όρους μίας υφιστάμενης υποχρέωσης, τότε 
διαγράφεται η αρχική υποχρέωση και αναγνωρίζεται μία νέα υποχρέωση και η διαφορά που προκύπτει στα 
υπόλοιπα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης. 

 
 
 
3. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης 
 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα 
και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 
Ο Όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Οι 
εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις 
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες 
παρατίθενται κατωτέρω: 
 
Φόρος εισοδήματος: 

 
Απαιτείται κρίση από τον Όμιλο για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν 
πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. 
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα 
καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση 
και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε μελλοντικούς φορολογικούς 
ελέγχους. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά από τα 
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οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις. Εάν ο τελικός φόρος είναι διαφορετικός από τον 
αρχικώς αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος. 
 
Προβλέψεις για αποθέματα: 
 
O Όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις σχετικά με την αποτίμηση των αποθεμάτων στη μικρότερη τιμή μεταξύ 
τρέχουσας και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η ρευστοποιήσιμη αξία μπορεί να διαφέρει σε σχέση με 
εκείνη που εκτιμήθηκε κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Ωφέλιμες ζωές των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων: 
 
Η Διοίκηση προβαίνει σε ορισμένες εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων παγίων.  
 
Προγράμματα καθορισμένων παροχών: 
 
Το κόστος ωφελημάτων για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών υπολογίζεται χρησιμοποιώντας 
αναλογιστικές εκτιμήσεις, κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται παραδοχές για τους προεξοφλητικούς 
συντελεστές, το ρυθμό αύξησης των μισθών και τα ποσοστά θνησιμότητας. Λόγω της μακροχρόνιας φύσης 
των προγραμμάτων, οι παραδοχές αυτές υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα. 
 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις:  
 
Η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις 
επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της 
Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και 
πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:  
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις αχρησιμοποίητες φορολογικές 
ζημίες στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα συμψηφιστούν με 
αυτές τις φορολογικές ζημίες. Για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης 
που μπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης του Ομίλου, οι 
οποίες βασίζονται στα μελλοντικά φορολογικά κέρδη σε συνδυασμό με τις μελλοντικές φορολογικές 
στρατηγικές που θα ακολουθηθούν. 

 
4.        Πληροφόρηση ανά τομέα 
 
 

3 μήνες έως 31 Μαρτίου  2009 
Έπιπλα 
Γραφείου 

 Έπιπλα 
Σπιτιού 

 
Σύνολο 

Καθαρές Πωλήσεις 11.003  10.310  21.313 
Κέρδη / (ζημιές) από λειτουργικές δραστηριότητες 677  -1612  -935 

 

3 μήνες έως 31 Μαρτίου  2008 
Έπιπλα 
Γραφείου 

 Έπιπλα 
Σπιτιού 

 
Σύνολο 

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 13.466  12.413  25.879 
Κέρδη / (ζημιές) από λειτουργικές δραστηριότητες 2.145  -1.055  1.090 
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5. Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Γήπεδα 
και 

οικόπεδα  
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις  
Μηχανήματ

α  
Μεταφορικά 

Μέσα  

Έπιπλα και  
Λοιπός 

Εξοπλισμός  
Έργα υπό 
Εκτέλεση  Σύνολο 

2008              
Αξία κτήσης 1/1/2008 10.851  43.225  16.705  851  6.828  7.324  85.784 
Αγορές περιόδου 2008   2.467  2.064  558  1.552  15.123  21.764 
Μεταφ. από έργα υπό εκτέλεση   22.166  61  -  50  -22.277  0 
Μειώσεις περιόδου 2008 -2.942  -7.030  -134  -28  -55  -  -10.189 
Συναλλαγματικές διαφορές     -145  -29  -49  -  -223 
Αξία κτήσεως 31/12/2008 7.909  60.828  18.551  1.352  8.326  170  97.136 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις 
1/1/2008  

 
11.688 

 
14.435 

 
646 

 
5.268 

 
140 

 
32.177 

Αποσβέσεις περιόδου 2008 -  1.927  542  59  611  -  3.139 
Μείωση αποσβέσεων 2008 -  -717  -135  -19  -48  -  -919 
Συναλλαγματικές διαφορές -    -119  -6  -35  -  -160 
Σύνολο αποσβέσεων κατά  
την 31/12/2008 - 

 
12.898 

 
14.723 

 
680 

 
5.796 

 
140 

 
34.237 

Αναπόσβεστη αξία  
κατά την 1/1/2008 10.851 

 
31.537 

 
2.270 

 
205 

 
1.560 

 
7.184 

 
53.607 

κατά την 31/12/2008 7.909  47.930  3.828  672  2.530  30  62.897 
2009              
Αξία κτήσης 1/1/2009 7.909  60.828  18.551  1.352  8.326  170  97.136 
Αγορές περιόδου 2009   1.201  130  19  195  339  1.884 
Μεταφ. από έργα υπό εκτέλεση           -12  -12 
Μειώσεις περιόδου 2009       -18      -18 
Συναλλαγματικές διαφορές     -23  -5  -8    -36 
Αξία κτήσεως 31/03/2009 7.909  62.029  18.658  1.348  8.513  497  98.954 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις 
1/1/2009 - 

 
12.898 

 
14.723 

 
680 

 
5.796 

 
140 

 
34.237 

Αποσβέσεις περιόδου 2009   669  193  22  182    1.066 
Συναλλαγματικές διαφορές     -16    -17    -33 
Σύνολο αποσβέσεων κατά  
την 31/03/2009  

 
13.567 

 
14.900 

 
702 

 
5.961 

 
140 

 
35.270 

Αναπόσβεστη αξία  
κατά την 1/1/2009 7.909 

 
47.930 

 
3.828 

 
672 

 
2.530 

 
30 

 
62.897 

κατά την 31/03/2009 7.909  48.462  3.758  646  2.552  357  63.684 
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Γήπεδα 
και 

οικόπεδα 

 
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις 

 

Μηχανήματα 

 
Μεταφορικά 

Μέσα 

 Έπιπλα και  
Λοιπός 

Εξοπλισμός 

 
Έργα υπό 
Εκτέλεση 

 

Σύνολο 
2008              
Αξία κτήσης 1/1/2008 10.851  35.437  11.148  676  5.684  7.099  70.895 
Αγορές περιόδου 2008 -  2.467  1.634  539  1.509  15.123  21.272 
Μεταφ. από έργα υπό εκτέλεση -  22.166  6  -  50  -22.222  0 
Μειώσεις περιόδου 2008 -2.942  -7.030  -134  -  -55  -  -10.161 
Αξία κτήσεως 31/12/2008 7.909  53.040  12.654  1.215  7.186  0  82.004 
              
Συσσωρευμένες αποσβέσεις 
1/1/2008 - 

 
10.663 

 
9.853 

 
595 

 
4.290 

 
- 

 
25.401 

Αποσβέσεις περιόδου 2008 -  1.727  312  30  544  -  2.613 
Μειώσεις περιόδου 2008 -  -717  -135  -  -48  -  -900 
Σύνολο αποσβέσεων κατά  
την 31/12/2008 - 

 
11.673 

 
10.030 

 
625 

 
4.786 

 
- 

 
27.114 

 
Αναπόσβεστη αξία  
κατά την 1/1/2008 10.851 

 

24.774 

 

1.295 

 

81 

 

1.394 

 

7.099 

 

45.494 
κατά την 31/12/2008 7.909  41.367  2.624  590  2.400  -  54.890 
2009              
Αξία κτήσης 1/1/2009 7.909  53.040  12.654  1.215  7.186  -  82.004 
Αγορές περιόδου 2009 -  1.203  12  15  193  339  1.762 
Μεταφ. από έργα υπό εκτέλεση -  -  -  -  -  -  - 
Μειώσεις περιόδου 2009 -  -  -  -  -  -  - 
Αξία κτήσεως 31/03/2009 7.909  54.243  12.666  1.230  7.379  339  83.766 
              
Συσσωρευμένες αποσβέσεις 
1/1/2009 - 

 
11.672 

 
10.030 

 
626 

 
4.786 

 
- 

 
27.114 

Αποσβέσεις περιόδου 2009 -  619  100  21  164  -  904 
Μειώσεις περιόδου 2009 -  -  -  -  -  -  - 
Σύνολο αποσβέσεων κατά  
την 31/03/2009 - 

 
12.291 

 
10.130 

 
647 

 
4.950 

 
- 

 
28.018 

 
Αναπόσβεστη αξία  
κατά την 1/1/2009 7.909 

 

41.367 

 

2.624 

 

590 

 

2.400 

 

- 

 

54.890 
κατά την 31/03/2009 7.909  41.952  2.536  583  2.429  339  55.748 
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6. Θυγατρικές & Συγγενείς Εταιρείες  

 
Οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 2009 και 2008, καθώς 
και η μέθοδος ενοποίησής τους εμφανίζονται στους  παρακάτω πίνακες: 

 
31.03.2009            

Εταιρεία 

 

Έδρα 

 
Δραστηριότητ

α 

 
Άμεση 

Συμμετοχή 

 Έμμεση 
Συμμετοχ

ή 

 
Μέθοδος 
ενοποίησης 

 
Ημ/νία 

ισολ/σμού 
 
SATO OFFICE 
GmbH 

 

 
Γερμανία 

  
Κατασκευή και 

εμπορία 
επίπλων 
γραφείου 

 

 
100%  -  

 
Ολική 

ενοποίηση 
  

31.12.ΧΧ 

TCC The Chair 
Company – Büro 
Koltuk Sanayi ve 
Ticaret Limited 
Şirketi * 

 

 
Τουρκία 

  
Κατασκευή και 

εμπορία 
επίπλων 
γραφείου 

 

 
-   

99,86%  

 
Ολική 

ενοποίηση 
SATO 

OFFICE 
GmbH 

  
31.12.ΧΧ 

OBI HELLAS 
A.E 

 

Ελλάδα 

 Λιανικό 
εμπόριο υλικών 
και εξοπλισμού 
ιδιοκατασκευώ

ν 

 

49%  -  Καθαρή 
θέση  30.12.ΧΧ 

 
31.12.2008             

Εταιρεία  Έδρα  Δραστηριότητα  

Άμεση 
Συμμετοχ

ή  
Έμμεση 

Συμμετοχή  

Μέθοδος 
Ενοποίηση

ς  

Ημ/νία 
ισολ/σμο

ύ 
SATO OFFICE 
GmbH  

 
Γερμανία  

Κατασκευή και 
εμπορία επίπλων 

γραφείου 
 100%  -  Ολική 

ενοποίηση  31.12.ΧΧ 

 
TCC The Chair 
Company – Büro 
Koltuk Sanayi ve 
Ticaret Limited 
Şirketi * 

 

 
Τουρκία  

 
Κατασκευή και 
εμπορία επίπλων 

γραφείου 

 -   
99,86%  

 
Ολική 

ενοποίηση 
SATO 

OFFICE 
GmbH 

  
31.12.ΧΧ 

OBI HELLAS 
A.E 

 

Ελλάδα 

 Λιανικό εμπόριο 
υλικών και 
εξοπλισμού 

ιδιοκατασκευών 

 

49%  -  Καθαρή 
θέση  30.12.ΧΧ 
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Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις για το A Τρίμηνο του 2009και τη 
χρήση 2008 έχουν ως εξής: 

 
31/03/2009 Κόστος  Ποσοστό  Διαφορά  Αξία 
Η Εταιρεία Συμμετοχής  Συμμετοχής  Αποτίμησης  Συμμετοχής 
        
SATO OFFICE GMBH 10.223  100%  -  10.223 
O.B.I. HELLAS AE 490  49%    490 
Επενδύσεις σε θυγατρικές & 
συγγενείς επιχειρήσεις 10.713 

 
 

 
 

 
10.713 

 
31/12/2008 Κόστος  Ποσοστό  Διαφορά  Αξία 
Η Εταιρεία Συμμετοχής  Συμμετοχής  Αποτίμησης  Συμμετοχής 
        
SATO OFFICE GMBH 10.223  100%  -  10.223 
O.B.I. HELLAS AE 490  49%    490 
Επενδύσεις σε θυγατρικές & 
συγγενείς επιχειρήσεις 10.713 

 
 

 
 

 
10.713 

 
 

7.  ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/03/2009 31/12/2008 31/03/2009  31/12/2008
Απαιτήσεις από πελάτες        
Πελάτες (ανοιχτά υπόλοιπα) 15.947  17.095  13.433  14.259 
Πιστωτικές Κάρτες 797  1.094  797  1.094 
Μεταχρονολογημένες Επιταγές 2.716  2.437  2.017  2.223 
Μείον :Πρόβλεψη για Επισφαλείς Απαιτήσεις -2.244  -2.315  -2.244  -2.244 
Σύνολο 17.216  18.311  14.003  15.332 
        
Λοιπές Απαιτήσεις        
Προκαταβολές Προμηθευτών 594  1.054  530  1.003 
Χρεώστες Διάφοροι 4.302  867  3.975  537 
Προπλ .έξοδα-Δεδουλευμένα έσοδα  768  656  615  631 
Εγγυήσεις ενοικίων 1.081  1.090  1.081  1.090 
Λοιπές εγγυήσεις 95  72  95  72 
Απαίτηση από Θυγατρική (Sato Office 
GmbH)  - 

 
- 

 
800 

 
800 

Σύνολο 6.840  3.738  7.096  4.133 
Μείον: Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 1.176  1.162  1.976  1.962 
Κυκλοφορούν ενεργητικό  5.664  2.577  5.120  2.171 
 

8.   Μετοχικό Κεφάλαιο 
Μετοχικό Κεφάλαιο (ποσά πλήρη, όχι χιλιάδες): 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31η Μαρτίου 2009  αποτελείται από 28.056.518 μετοχές 
ονομαστικής αξίας € 0,90. Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου και της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ 
το άρτιο της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Πληροφόρηση 
Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
                          (ποσά πλήρη, όχι χιλιάδες) 

  
Αριθμός 
μετοχών  

Μετοχικό 
κεφάλαιο  

Αποθεματικό 
υπέρ το 
άρτιο  Σύνολο 

31 Μαρτίου 2009  28.056.518  25.250.866  3.311.945  28.562.810 
31 Δεκεμβρίου 2008  28.056.518  25.250.866  3.311.945  28.562.810 
         
Ίδιες μετοχές: 
Η Εταιρεία, σε εκτέλεση της από 21.6.2006 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
και της από 28.7.2006 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, πραγματοποίησε αγορά ιδίων 
μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών σε διάφορες ημερομηνίες κατά το Β’ εξάμηνο του 
2006 συνολικού ύψους € 1.104 χιλ. (αγορά 446.218 μετοχών). 
 
Κατά τις χρήσεις 2008 & 2009 η Εταιρεία δεν πραγματοποίησε περαιτέρω κινήσεις επί ιδίων μετοχών, με 
συνέπεια οι ίδες μετοχές να παραμένουν σε  446.218 μετοχές αξίας € 1.104. Η αξία κτήσης των ιδίων 
μετοχών απεικονίζεται στον  Ισολογισμό σε ιδιαίτερο λογαριασμό, αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. 

 
9.   Υποχρεώσεις σε τράπεζες 

 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31/03/2009 31/12/2008 31/03/2009  31/12/2008
 Τραπεζικά δάνεια 1.000 1.000 1.000  1.000 
Μακροπρόθεσμο τμήμα Ομολογιακού 
Δανείου 10.117 10.698 10.118 

 
10.698 

 Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικών Μισθώσεων  12.520 12.786 7.500  7.718 
Μακροπρόθεσμα δάνεια 23.637 24.484 18.618  19.416 
      
 Βραχυπρόθεσμο τμήμα Ομολογιακού 
Δανείου 1.163 981 1.163 

 
981 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 33.010 33.314 31.397  31.898 
 Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 857 805 720  672 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 35.030 35.100 33.280  33.551 
Σύνολο Δανείων 58.667 59.584 51.898  52.967 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
3 μήνες έως την 31 Μαρτίου 2009   
Υπόλοιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου 2009 59.584 52.967 
Αναλήψεις δανείων 185 0 
Αποπληρωμές δανείων -900 -900 
Αποπληρωμές χρηματοδοτικών μισθώσεων -202 -169 
Υπόλοιπο λήξης την 31 Μαρτίου 2009 58.667 

 
51.898 

   
3 μήνες έως την 31 Μαρτίου 2008   
Υπόλοιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου 2008 61.167 55.380 
Αναλήψεις δανείων -9.494 8.740 
Αποπληρωμές δανείων -7.636 -7.636 
Αποπληρωμές χρηματοδοτικών μισθώσεων -1.518 -1.487 
Υπόλοιπο λήξης την 31 Μαρτίου 2008 61.507 54.997 
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Πληροφόρηση 
Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 
Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι αναλήψεις με βάση διάφορα πιστωτικά όρια που διατηρεί η Εταιρεία σε 
διάφορες τράπεζες. Η χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων πιστώσεων παρουσιάζεται παρακάτω: 

 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31/03/09 31/12/2008 31/03/09  31/12/2008
Διαθέσιμα πιστωτικά όρια 56.597 56.497 56.597 54.497 
 Χρησιμοποιηθέν τμήμα 45.290 45.993 43.678 44.577 
Μη χρησιμοποιηθέν τμήμα 11.307 10.504        12.919 9.920 
 
Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ιδιοκτησία ή μεταβίβαση ή λοιπές επιβαρύνσεις επί της ακίνητης 
περιουσίας του Ομίλου εκτός της χρηματοδοτικής μίισθωσης. Η προσημείωση υποθήκης ύψους € 4.860 
χιλ. για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμου δανείου άρθηκε λόγω έξοφλησης του σχετικού δανείου. Κανένα 
άλλο στοιχείο των γηπέδων, κτιρίων και μηχανολογικού εξοπλισμού δεν έχει δεσμευθεί ως εγγύηση έναντι 
υποχρεώσεων. 

 
10. Προβλέψεις 
 

 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Πρόβλεψη 

αποζημίωσης 
προσωπικού 

Πρόβλεψη φόρου 
ανέλεγκτων 
χρήσεων 

 
Σύνολο 

Υπόλοιπο την 
 1 Ιανουαρίου 2009 

930 200 1.030 

Επιπρόσθετες 
προβλέψεις  

33 - 33 

Υπόλοιπο την       
31 Μαρτίου 2009 

963 200 1.063 

 
 

 
ΟΜΙΛΟΣ 

Πρόβλεψη 
αποζημίωσης 
προσωπικού 

Πρόβλεψη φόρου 
ανέλεγκτων 
χρήσεων 

 
Σύνολο 

 
Υπόλοιπο την 1 
Ιανουαρίου 2009 

3.167 200 3.367 

Επιπρόσθετες 
προβλέψεις  

153 - 153 

Υπόλοιπο την       
31 Μαρτίου 2009 

3.320 200 3.520 
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Πληροφόρηση 
Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
11. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31/03/2009 31/12/2008 31/03/2009  31/12/2008
Προμηθευτές 11.582 14.909 15.235  13.896 
Διάφοροι Πιστωτές 5.432 294 366  138 
Φόροι – Τέλη 555 828 418  626 
Ασφαλιστικοί  Οργανισμοί 298 640 282  625 
Λοιπά Δεδουλευμένα Έξοδα 1.160 2.613 718  1.908 
Προκαταβολές Πελατών 3.810 2.759 3.662  2.362 
Εγγυήσεις μισθωμάτων 106 5 106  5 
ΣΥΝΟΛΑ 22.943 22.048 20.787  19.560 
Μείον: μακροπόθεσμες υποχρεώσεις 106 5 106  5 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 22.837 22.043 20.681  19.555 

 
 
 
 

12. Κέρδη / (Ζημιές) από λειτουργικές δραστηριότητες 
 

Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από τη μείωση των πωλήσεων και του μικτού περιθωρίου το οποίο 
ανήλθε σε 42,3% έναντι 47,8% το αντίστοιχο διάστημα του 2008 λόγω των εκπτώσεων και προσφορών . 
Η κάμψη των πωλήσεων αποδίδεται στη μείωση της ζήτησης λόγω του αρνητικού κλίματος στην αγορά. 
Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν από μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες 1,1 εκατ. της μητρικής σχετικές 
κυρίως με τη μετάβαση στο νέο Κέντρο Logistics της Ελευσίνας.Παράλληλα οι  δαπάνες του ομίλου 
σημείωσαν μείωση της τάξης του 15,7% ή 1,9 εκατ. έναντι του 2008 ενώ της μητρικής σημείωσαν μείωση 
κατά 16,5% ή 1,8 εκατ.  Χωρίς τις μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες του 1,1 εκατ. η μείωση θα ήταν της 
τάξης του 25% στον όμιλο και 26,6% στη μητρική.  Το  καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του ομίλου 
μειώθηκε κατά 22% και ανήλθε σε 713 χιλ έναντι 916 χιλ. το 2008 ενώ στη μητρική μειώθηκε κατά 27% 
και ανήλθε σε 561 χιλ έναντι 769 χιλ. λόγω μείωσης του κόστους και του δανεισμού.  

 
 

13. Φόρος Εισοδήματος  - Ανέλεγκτες Χρήσεις 
 
Ο τρέχον φόρος εισοδήματος έχει υπολογισθεί με βάσει τον τρέχοντα φορολογικό συντελεστή της χρήσης 
2008, 25% (2007, 25%) για την μητρική εταιρεία. Σχετικά με τις θυγατρικές της Εταιρείας, οι οποίες είναι 
εγκατεστημένες στο εξωτερικό, για τον υπολογισμό της τρέχουσας φορολογικής επιβάρυνσης 
εφαρμόζονται οι τοπικοί φορολογικοί συντελεστές.   
 
Οι χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη από τις φορολογικές αρχές, για κάθε εταιρεία που 
περιλαμβάνεται στην ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση, παρουσιάζονται στον παρακάτω 
πίνακα. 

 
Η Εταιρεία Ανέλεγκτες χρήσεις 

SATO 2006-2007-2008 
SATO OFFICE GmbH  2006-2007-2008 
TCC Buro Koltuk Έχει ελεγχθεί έως και το 2008 
ΟΒΙ Ελλάς A.E. Πρώτη εταιρική χρήση το 2008 (συστάθηκε στις 

6/6/2008) 
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Πληροφόρηση 
Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
Έχει σχηματιστεί πρόβλεψη €200χιλ. για επικείμενους φόρους απο μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, 
ανέλεγκτων χρήσεων. 
 
 
 
 
14. Ενδεχόμενες Απαιτήσεις & Υποχρεώσεις 
 

Επίδικες υποθέσεις: 
 
Ο Όμιλος εμπλέκεται σε διάφορες νομικές υποθέσεις και νομικές διαδικασίες στα πλαίσια της κανονικής 
λειτουργίας του. Η διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι του Ομίλου εκτιμούν ότι όλες οι εκκρεμείς 
υποθέσεις αναμένονται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις για την 
χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου της Εταιρείας. 
 

 
 
Εγγυητικές επιστολές: 
Tο ύψος των εγγυητικών επιστολών της Εταιρείας και του Ομίλου είχε ως ακολούθως: 
 
 
 
 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 31/03/2009  31/12/2008 
Συμμετοχής 122  140 
Καλής εκτέλεσης 2.368  1.525 
Πληρωμής προκ/λής 3.177  3.298 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 31/03/2009  31/12/2008 
Συμμετοχής 122  140 
Καλής εκτέλεσης 2.368  1.525 
Πληρωμής προκ/λής 3.177  3.298 
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Πληροφόρηση 
Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
15. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕ-
ΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕ-
ΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕ-
ΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 

     
    1/1/- 
31/03/2009 

    
    1/1/-
31/03/2009 

 
    1/1-
31/12/2008 

 
1/1-
31/12/2008 

 
1/1-31/03/2008 

 
1/1-
31/03/2008 

Εξοδα αγαθών και 
υπηρεσιών 

965 1.129   934 1.101 

PASAL 
DEVELOPMENT 

654 654   827 827 

Θεοδωρίδης Σ. 
Γεώργιος – 
SECOND 

1 1   2 2 

AT LAND AE 310 310   105 105 
SATO OFFICE 
GMBH 

 108    124 

TCC BURO 
KOLTUK  

 56    43 

Εσοδα αγαθών και 
υπηρεσιών 

17 17   4 4 

Θεοδωρίδης Σ. 
Γεώργιος – 
SECOND 

5 5   4 4 

OBI HELLAS AE 12 12     
Απαιτήσεις από 
συνδενεμένα μέρη 

667 1.467 662 1.463   

       
AT LAND AE 238 238 238 238   
PASAL DEVEL. 353 353 364 364   
OBI HELLAS AE 9 9     
Θεοδωρίδης Σ. 
Γεώργιος - SECOND 

67 67 60 60   

SATO OFFICE 
GMBH 

 800           801   

Υποχρεώσεις προς 
συνδεδεμένα μέρη 

92 210 71          128   

PASAL DEVEL. 85 85 65 65   
Θεοδωρίδης Σ. 
Γεώργιος - SECOND 

1 1     

OBI HELLAS AE 6 6 6 6   
SATO OFFICE 
GMBH 

 87  54   

TCC BURO 
KOLTUK  

 31  3   

Συναλλαγές και 
αμοιβές 
διευθυντικών 
στελεχών και μελών 
της διοίκησης 

 
 

463 

 
 

366 

  504 306 
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Πληροφόρηση 
Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕ-
ΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕ-
ΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕ-
ΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 

     
    1/1/- 
31/03/2009 

    
    1/1/-
31/03/2009 

 
    1/1-
31/12/2008 

 
1/1-
31/12/2008 

 
1/1-31/03/2008 

 
1/1-
31/03/2008 

Αξία χορηγηθέντων 
δικαιωμάτων 
προαίρεσης αγοράς 
μετοχών προς μέλη 
ΔΣ και βασικά 
διευθυντικά 
στελέχη  

   
 

317 

 
 

317 

  

Απαιτήσεις από 
διευθυντικά 
στελέχη και μέλη 
της διοίκησης 

      

Υποχρεώσεις προς 
τα διευθυντικά 
στελέχη και μέλη 
της διοίκησης 

 
25 

 
25 

    

 
 
Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά βασικά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου. 

 
Από τα άνω συνδεδεμένα μέρη η εταιρεία   SATO Office GmbH, TCC BURO KOLTUK-Turkey και η ΟΒΙ 
Ηellas AE ,είναι άμμεσα ή έμμεσα θυγατρικές της Εταιρείας SATO. 
 
Οι εταιρείες Θεοδωρίδης Σ. Γεώργιος-SECOND, PASAL Α.Ε. Αναπτύξεως Ακινήτων και AT LAND A.E. 
ανήκουν σε βασικούς μετόχους της Εταιρείας.  
 
Από την εταιρεία AT LAND A.E. η SATO ενοικιάζει χώρους για τα καταστήματα της.  
 
Από την εταιρεία PASAL Α. Ε. Αναπτύξεως Ακινήτων η SATO: 
 

• Ενοικιάζει χώρους για καταστήματα.  
• Ενοικιάζει το οικόπεδο της Ελευσίνας επί του οποίου ολοκληρώθηκε  η επένδυση του κέντρου 

logistics.  
 
Επίσης, η PASAL A.E. αναλαμβάνει βάσει συμβάσεων το project management επενδύσεων της Εταιρείας 
σε ακίνητα (καταστήματα., κέντρο logistics κτλ) με αμοιβές που κυμαίνονται (ανάλογα με την εκάστοτε 
σύμβαση) από 3,5 % έως 5 % επί του ύψους της επένδυσης της SATO, καθώς και μετατιμολογεί 
οποιαδήποτε έξοδα έχει ζητήσει η SΑΤΟ όπως η Pasal διενεργεί για λογαριασμό της πλέον περιθωρίου που 
κυμαίνεται από 7% έως 10% επί των εξόδων αυτών (ανάλογα με την εκάστοτε σύμβαση).  

 
Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη γίνονται επί καθαρά εμπορικής βάσης με τους συνήθεις 
όρους της αγοράς. 
 
 
 
 
 
Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας την 31 Μαρτίου 2009 έχει ως εξής: 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΜΕΤΟΧΕΣ  ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  6.732.014  23,99 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  6.698.334  23,87 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΕ  1.469.629  5,24 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ  13.156.541  46,90 
ΣΥΝΟΛΟ  28.056.518  100,00 

 
 

 
16. Εποχικότητα 

Η Εταιρεία παρουσιάζει αυξημένες πωλήσεις το Δ΄ τρίμηνο κάθε χρήσης .  
 

 
 

 
Μαρούσι, 27 Μαίου 2009 

 
 

 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 
Α..Δ.Τ. Ξ 434504 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Ν. ΡΟΥΣΗΣ 

Α.Δ.Τ. Π 020359 
  
  
  
  
  

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ 

Α.Δ.Τ.  ΑΒ 043130 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Α.Δ.Τ. Λ 255142 
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Πληροφόρηση 
Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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