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Όµιλος SATO
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A.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

Σηµ.
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)
Κόστος Πωληθέντων
Μικτά Κέρδη
Λοιπά Έσοδα
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας
Λοιπά Έξοδα
Κέρδη / (ζηµιές) από
λειτουργικές δραστηριότητες
Χρηµατοοικονοµικά
έσοδα/(έξοδα)
Κέρδη από συγγενείς εταιρείες
Κέρδη από πώληση συµµετοχών
Κέρδη / (ζηµιές) από
λειτουργικές δραστηριότητες
προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά Κέρδη / (ζηµιές) µετά
από φόρους
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Οµίλου
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Βασικά κέρδη ανά µετοχή σε €
Προσαρµοσµένα κέρδη ανά
µετοχή σε €

4

8

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01/01 –
01/01–
01/07 –
01/07–
30/09/06 30/09/05 30/09/06 30/09/05

01/01 –
30/09/06

ΕΤΑΙΡΙΑ
01/01–
01/07 –
01/07–
30/09/05 30/09/06 30/09/05

51.069
-28.984
22.085

52.321
-30.641
21.680

17.654
-10.274
7.380

15.800
-9.269
6.531

36.304
-17.829
18.475

29.889
-15.058
14.831

11.922
-5.867
6.055

9.027
-4.470
4.557

1.203

2.031

549

884

1.109

1.710

522

937

-17.572
-4.496
-134

-16.056
-5.650
-242

-5.970
-1.578
-83

-5.105
-1.998
-89

-15.652
-3.162

-10.086
-3.969
-242

-5.297
-1.081
13

-3.302
-1.320
-88

1.086

1.763

298

223

770

2.244

212

784

-2.156

-2.076
796

-703

-770
560

-1.505

-1.185
569

-540

-425
569

3.828

853

3.828

853

2.758

483

448

13

3.093

1.628

525

928

-1.969

-131

-121

228

-1.928

-104

-101

111

789

352

327

241

1.165

1.524

424

1.039

791
-2
789
0,03

458
-106
352
0,02

328
-1
327
0,01

262
-21
241
0,00

1.165
0,04

1.524
0,06

424
0,01

1.039
0,04

0,03

0,02

0,01

0,00

0,04

0,06

0,01

0,04

3

Όµιλος SATO
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ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Β.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Σηµ.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30/9/2006

31/12/2005

ΕΤΑΙΡΙΑ

30/9/2006

31/12/2005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Άϋλα Πάγια
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Επενδύσεις ∆ιαθέσιµες προς πώληση
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις
Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις

43.332
662

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από Πελάτες
Λοιπές Απαιτήσεις
Ταµείο και Ταµειακά ∆ιαθέσιµα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Κεφάλαιο & Αποθεµατικά
Μετοχικό Κεφάλαιο
Ίδιες Μετοχές
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Αποτελέσµατα εις Νέον
Λοιπά Αποθεµατικά
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Ίδια Κεφάλαια
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια
Προβλέψεις
Επιχορηγήσεις
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις
Φόρος Εισοδήµατος πληρωτέος

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Γ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
4

7.173
1.764
424
53.355

42.211
201
0
12.518
1.817
410
57.157

35.193
630
8.113
7.173
937
2.723
54.769

34.016
179
8.070
12.518
1.313
2.709
58.805

18.483
20.426
4.126
182
43.217
96.572

15.215
16.775
2.588
871
35.449
92.606

15.623
16.975
4.406
82
37.086
91.855

12.813
14.631
2.665
713
30.822
89.627

24.625
-603
3.298
-10.406
15.505
-2
32.417

20.521
0
7.402
-10.513
13.226
28
30.664

24.625
-603
3.298
-1.771
14.998
40.547

20.521
0
7.402
-2.251
12.537
0
38.209

18.511
3.600
0
2.456
24.567

21.522
2.975
6
3.144
27.647

13.142
937
0
2.456
16.535

16.106
926
6
3.476
20.514

17.573
21.942
73
39.588

15.155
19.069
71
34.295

13.660
21.113
0
34.773

12.436
18.459
9
30.904

96.572

92.606

91.855

89.627

Όµιλος SATO
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ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01/0101/0130/09/2006 30/09/2005
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

ΕΤΑΙΡΙΑ
01/0101/0130/09/2006
30/09/2005

2.758

483

3.093

1.628

1.896

1.918

1.561

1.157

420
-130
-3.828
1.944

494
-53
-796
1.856

232
-3.828
1.382

379
-569
1.074

3.060

3.902

2.440

3.669

-3.216
-4.961
2.463

-1.314
3.242
-602

-2.758
-4.331
1.164

-151
2.338
-369

-2.235
-2.621

-1.950
-715

-1.423
-2.580

-1.164
-618

-7.510

2.563

-7.488

3.705

-67
-3.669
163
11.636
198
-

-4.028
277
1.038
95
47

-67
-3.195
11
11.636
80
-

-360
-3.452
1.038
89
47

8.261

-2.571

8.465

-2.638

494

1.711

186

-1.815
2.421

-636
-603
-695

-644
189
-684

-496
-603
-695

-308
189
-684

-1.440

572

-1.608

-197

-689

564

-631

870

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

871

1.139

713

555

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

182

1.703

82

1.425

Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Κέρδη από συγγενείς εταιρίες
Κέρδη από πώληση συµµετοχών
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Λειτουργικό κέρδος πριν από τις µεταβολές του Κεφαλαίου Κίνησης
Πλέον /µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών κεφαλαίου κίνησης
Μείωση/(Αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Ταµειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Εξαγορά ποσοστού σε θυγατρική εξωτερικού
Αγορές άυλων -ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Πώληση άυλων –ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πώληση συµµετοχής
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Χορήγηση διεταιρικών δανείων
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
(Αγορά)/ πώληση ιδίων µετοχών
Μερíσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου [(α)+(β)+(γ)]

5
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∆.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
∆.1 ΟΜΙΛΟΣ SATO

Μετοχικό
Κεφάλαιο
1η Ιανουαρίου 2005
Εξαγορά ποσοστού µειοψηφίας σε θυγατρικές
Συναλ/κη διαφορά θυγατρικών εξωτερικού
(Αγορές)/Πώλησεις ιδίων µετοχών
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Κέρδη(Ζηµιές) περιόδου µετά από φόρους
30η Σεπτεµβρίου 2005
Εξαγορά ποσοστού µειοψηφίας σε θυγατρικές
Συναλ/κη διαφορά θυγατρικών εξωτερικού
Αποθεµατικό εύλογης αξίας από αποτίµηση
συµµετοχών
Επίδραση από συγχώνευση θυγατρικών
Stock option plan
Κέρδη / (ζηµιές) περιόδου µετά από φόρους
31η ∆εκεµβρίου 2005
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου από κεφαλ/ση
διαφοράς έκδοσης µετοχών υπέρ το άρτιο
Συναλ/κή διαφορά θυγατρικών εξωτερικού
Αποθεµατικό εύλογης αξίας από αποτίµηση
συµµετοχών
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Εξαγορά ποσοστού µειοψηφίας σε θυγατρική
εξωτερικού
(Αγορές) /πωλήσεις ιδίων µετοχών
Κέρδη περιόδου µετά από φόρους
30η Σεπτεµβρίου 2006

∆ιαφορά από
Έκδοση
Μετοχών Υπέρ
το Άρτιο

20.521

7.402

Ίδιες
Μετοχές

Τακτικό
Αποθεµατικό
και Λοιπά
Αποθεµατικά

-539

7.563

Υπόλοιπο
Αποτ/των
Εις Νέο
-12.872
-300

96
539
0
20.521

0
7.402

0
0

7.659

∆ικαιώµατα
Μειοψηφίας
100
-14
21

-106
1

26

-73

-47

-13

101

2.836

0
20.521

0
7.402

4.104

-4.104

0
0

13.226

2.836
-2.493
5.702
-10.513

113
28

0
24.625

0
3.298

6

0
124
5815
30.664

-182

0
-182

2.460

2.460
-684

-603
0
-603

22.175
-314
117
189
-684
352
21.835

-350
-684
458
-13.748

114

2.493
124

Σύνολο

15.504

791
-10.406

-684
-27

-27

-2
-1

-603
789
32.417

Όµιλος SATO
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

∆.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
∆.2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ SATO

Μετοχικό
Κεφάλαιο
1η Ιανουαρίου 2005
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
(Αγορές)/πώλησεις ιδίων µετοχών
Κέρδη περιόδου µετά από φόρους
30η Σεπτεµβρίου 2005
Αποθεµατικό εύλογης αξίας από αποτίµηση
Συµµετοχών
Επίδραση από συγχώνευση θυγατρικών
Αποθεµατικό για Stock Option Plan
Κέρδη / (ζηµιές) περιόδου µετά από φόρους
31η ∆εκεµβρίου 2005
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου από
κεφαλαιοποίηση διαφ. έκδοσης µετοχών υπέρ το
άρτιο
Αποθεµατικό εύλογης αξίας από αποτίµηση
συµµετοχών
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
(Αγορές) /πωλήσεις ιδίων µετοχών
Κέρδη περιόδου µετά από φόρους
30η Σεπτεµβρίου 2006

∆ιαφορά Από
Έκδοση Μετοχών
Υπέρ το Άρτιο

20.521

0
20.521

Τακτικό
Αποθεµατικό και
Λοιπά
Αποθεµατικά

Ίδιες
Μετοχές

7.402

-539

7.042

0
7.402

539
0
0

7.042

Υπόλοιπο
Αποτ/των εις
Νέο
-4.364
-684
-350
1.524
-3.874

2836
2535
124
0
20.521

0
7.402

4.104

-4.104

0
0

12.537

-2.739
4.362
-2.251
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-204
124
4362
38.209
0
2460

-684
0
3.298

30.062
-684
189
1524
31091
2836

2.460

0
24.625

Σύνολο

-603
0
-603

14.997

1.165
-1.770

-684
-603
1.165
40.547

Όµιλος SATO
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Η SATO Α.Ε (εφεξής η «Εταιρεία») ιδρύθηκε το 1973 και oι 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 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, µέσω της θυγατρικής εταιρείας στη
Γερµανία.

2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:
2.1

Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για την εννιάµηνη περίοδο που έληξε την
30η Σεπτεµβρίου 2006 (εφεξής : Οικονοµικές Καταστάσεις) έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ∆.Λ.Π. 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις».
Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες και
σηµειώσεις που απαιτούνται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου της 31ης
∆εκεµβρίου 2005 και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση µε τις οικονοµικές καταστάσεις του
Οµίλου της 31ης ∆εκεµβρίου 2005.
Οι λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν για την ετοιµασία των συνοπτικών ενδιάµεσων
οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου
2005, εκτός από την υιοθέτηση των νέων προτύπων, η εφαρµογή των οποίων έγινε υποχρεωτική
για τις περιόδους µετά την 1η Ιανουαρίου 2006. Τα πρότυπα αυτά αναφέρονται κατωτέρω.

2.2

Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων
Έχει γίνει έκδοση νέων ∆ΠΧΠ, τροποποιήσεων και διερµηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για
λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2006 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της
∆ιοίκησης του Οµίλου και της Εταιρίας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των
νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω:
• ∆ΛΠ 19 (τροποποίηση) Παροχές Προσωπικού (ισχύει από 1.1.2006)
Αυτή η τροποποίηση παρέχει στις εταιρίες την επιλογή µίας εναλλακτικής µεθόδου
αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών. Επίσης επιβάλλει νέες προϋποθέσεις
αναγνώρισης για περιπτώσεις όπου υπάρχουν προγράµµατα συνταξιοδότησης µε συµµετοχή
πολλών εργοδοτών (multi-employer plans) για τις οποίες δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες
για την εφαρµογή της λογιστικής καθορισµένων παροχών. Επίσης, προσθέτει νέες απαιτήσεις
γνωστοποιήσεων. Καθώς ο Όµιλος δεν προτίθεται να αλλάξει την λογιστική πολιτική που έχει
υιοθετηθεί για την αναγνώριση αναλογιστικών κερδών ή ζηµιών και δεδοµένου ότι δεν
υπάρχουν προγράµµατα συνταξιοδότησης µε συµµετοχή πολλών εργοδοτών, η υιοθέτηση
αυτής της τροποποίησης θα επηρεάσει µόνο την µορφή και την έκταση των γνωστοποιήσεων
που θα παρουσιαστούν στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.
• ∆ΛΠ 39 (τροποποίηση) Επιλογή Εύλογης Αξίας (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006).
Η τροποποίηση αυτή αλλάζει τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων που έχουν
ταξινοµηθεί σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων και περιορίζει τη δυνατότητα
ταξινόµησης χρηµατοοικονοµικών εργαλείων σε αυτή την κατηγορία. Ο Όµιλος θεωρεί ότι η
συγκεκριµένη τροποποίηση δεν έχει σηµαντική επίπτωση στην κατάταξη των
χρηµατοοικονοµικών εργαλείων. Ο Όµιλος και η Εταιρία εφαρµόζουν την τροποποίηση αυτή
από 1 Ιανουαρίου 2006.
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∆εν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρµοστεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής
τους.

2.3

Έγκριση Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα
∆.Π.Χ.Π., της περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2006, έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο στις 17 Νοεµβρίου 2006.

2.4

Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις
Συνένωση Επιχειρήσεων:
Οι συνενώσεις των επιχειρήσεων που διενεργήθηκαν πριν την ηµεροµηνία µετάβασης στα
∆.Π.Χ.Π., λόγω της εφαρµογής της παραγράφου 15 του ∆.Π.Χ.Π. 1, παρέµειναν στις οικονοµικές
καταστάσεις του Οµίλου ως είχαν.
Όλες οι εξαγορές επιχειρήσεων, µε ηµεροµηνία συµφωνίας την 31 Μαρτίου 2004 ή
µεταγενέστερα, καταχωρούνται µε τη µέθοδο της αγοράς όπως αυτή ορίζεται από το ∆.Π.Χ.Π 3,
από την ηµεροµηνία της εκάστοτε αγοράς. Σηµειώνεται ότι δεν υπήρχαν εξαγορές κατά το πρώτο
τρίµηνο του 2004. Ο Όµιλος έχει συµπεριλάβει στη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και
έχει αναγνωρίσει στο ισολογισµό του αντίστοιχα, το λογιστικό αποτέλεσµα και όλα τα
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που έχουν εξαγορασθεί καθώς επίσης
και οποιαδήποτε υπεραξία προέκυψε από κάθε αγορά.
Όλες οι εξαγορές επιχειρήσεων έχουν καταχωρηθεί στην αξία αγοράς τους, η οποία περιλαµβάνει
εκτός από τα µετρητά που κατεβλήθησαν και λοιπές δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά τις
συναλλαγές αυτές. Για τον επιµερισµό της αξίας αγοράς, 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 ∆.Π.Χ.Π 3.
Υπεραξία είναι η διαφορά µεταξύ της τιµής εξαγοράς και της εύλογης αξίας των περιουσιακών
στοιχείων των αποκτώµενων εταιρειών.
∆εν έγινε αναδροµική εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 3 σε ενοποιήσεις επιχειρήσεων που προέκυψαν πριν
από την 1η Ιανουαρίου 2004. Η υπεραξία που προκύπτει από ενοποιήσεις επιχειρήσεων πριν την
1η Ιανουαρίου 2004 αφαιρέθηκε από την καθαρή θέση και δεν έχει αναγνωριστεί στον πρώτο
ισολογισµό κατά τα ∆ΠΧΠ του Οµίλου, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 1.
Η υπεραξία από ενοποιήσεις που προέκυψαν µετά την 1η Ιανουαρίου 2004 υπολογίζεται αρχικά
στο κόστος, δηλαδή το πλεόνασµα του κόστους της ενοποίησης επί της συµµετοχής του αγοραστή
στην καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιµων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της
θυγατρικής ή συνδεδεµένης κατά την ηµεροµηνία κτήσης. Η υπεραξία αναθεωρείται όταν
γεγονότα ή αλλαγές καταστάσεων υποδεικνύουν ότι η αξία της ίσως να µην ανακτάται.
Θυγατρικές είναι οι εταιρείες στις οποίες η Εταιρεία είτε συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα σε ποσοστό
µεγαλύτερο από το µισό των δικαιωµάτων ψήφου είτε ασκεί δεσπόζουσα επιρροή στη διαχείριση
και οικονοµική πολιτική τους. Όλες οι θυγατρικές εταιρείες έχουν ενοποιηθεί µε τη µέθοδο της
ολικής ενοποίησης. Η Εταιρεία υποχρεούται να ενοποιεί όλες τις θυγατρικές εταιρείες από την
ηµεροµηνία απόκτησης ελέγχου επί αυτών, ενώ η υποχρέωση ενοποίησης δεν υφίσταται από την
ηµεροµηνία παύσης της δυνατότητας άσκησης ελέγχου διάθεσης των εταιρειών αυτών.
Κατάσταση µε τις σηµαντικότερες θυγατρικές της Εταιρείας παρουσιάζεται στη Σηµείωση 4, όπου
παρέχονται και λεπτοµέρειες σχετικά µε τις σηµαντικότερες θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες.
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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 αρχές.
Όλα τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα και συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένου του απραγµατοποίητου
κέρδους που έχει προκύψει από ενδοεταιρικές συναλλαγές έχουν απαλειφθεί πλήρως.

Συµµετοχές σε θυγατρικές Εταιρείες (απλές οικονοµικές καταστάσεις)
Οι συµµετοχές της µητρικής Εταιρείας στις ενοποιούµενες θυγατρικές της αποτιµώνται στο
κόστος κτήσεως µείον τυχόν σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης.

2.5

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες
Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
Οι συµµετοχές (επενδύσεις) του Οµίλου σε συγγενείς εταιρίες λογίζονται µε τη µέθοδο της
καθαρής θέσης. Αυτές είναι επιχειρήσεις στις οποίες ο Όµιλος ασκεί σηµαντική επιρροή αλλά δεν
είναι θυγατρικές ή κοινοπραξίες του. Οι συµµετοχές σε συγγενείς εταιρίες παρουσιάζονται στον
ισολογισµό στο κόστος κτήσεως πλέον τις µεταβολές στο ποσοστό του Οµίλου στην καθαρή τους
θέση µετά την αρχική ηµεροµηνία κτήσεως, µείον τις προβλέψεις για υποτίµηση των συµµετοχών
αυτών, και µείον τη διάθεση κερδών από τις συνδεµένες εταιρείες. Η κατάσταση αποτελεσµάτων
απεικονίζει το ποσοστό του Οµίλου στα αποτελέσµατα των συγγενών εταιριών.
Οι οικονοµικές καταστάσεις των συγγενών εταιρειών χρησιµοποιούνται από την Εταιρεία για την
εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης. Οι ηµεροµηνίες κατάρτισης των Οικονοµικών
καταστάσεων των συνδεδεµένων εταιρειών δεν διαφέρουν πέραν των τριών µηνών από την
αντίστοιχη της Μητρικής Εταιρείας. Επιπλέον, οι συνδεδεµένες εταιρείες χρησιµοποιούν τις ίδιες
λογιστικές αρχές µε αυτές της Μητρικής Εταιρείας.

Απλές οικονοµικές καταστάσεις
Οι συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις στις απλές οικονοµικές καταστάσεις αποτιµώνται στο
κόστος κτήσης µείον τυχόν σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης.

2.6

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)
όπως και αναλογία γενικών διαχειριστικών εξόδων.
Ο Όµιλος εφαρµόζοντας την εξαίρεση της παραγράφου 16 του ∆.Π.Χ.Π 1, επέλεξε µόνο κατά την
ηµεροµηνία µετάβασης προς τα ∆.Π.Χ.Π, να αναπροσαρµόσει επιλεκτικά ορισµένα από τα
ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία του, στην εύλογη αξία τους και χρησιµοποίησε την αξία αυτή ως
τη θεωρητική αξία κτήσης τους κατά την ηµεροµηνία µετάβασης. Η αναπροσαρµογή της αξίας
των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων διενεργήθηκε µε αναγνωρισµένες τεχνικές αποτίµησης
προκειµένου να διασφαλισθεί ότι οι αναπροσαρµοσµένες αξίες αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες της
αγοράς κατά την ηµεροµηνία µετάβασης.
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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.
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 :
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
Τα γήπεδα καθώς και τα πάγια που βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής τους (υπό εκτέλεση) δεν
αποσβένονται. Βελτιώσεις σε µισθωµένα ακίνητα αποσβένονται κατά την διάρκεια της µίσθωσης.
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.
Το ανακτήσιµο ποσό των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού είναι το µεγαλύτερο µεταξύ
της καθαρής τιµής πωλήσεως τους και της αξίας χρήσης τους. Καθαρή τιµή 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. Για τον υπολογισµό της αξίας χρήσεως, οι αναµενόµενες µελλοντικές ταµιακές ροές
προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους χρησιµοποιώντας ένα προ-φόρου προεξοφλητικό
επιτόκιο που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του
χρήµατος και των συναφών κινδύνων προς το περιουσιακό στοιχείο. Για περιουσιακά στοιχεία
που δεν δηµιουργούν ταµιακές εισροές από τη συνεχή χρήση ανεξάρτητες από εκείνες των άλλων
περιουσιακών στοιχείων, το ανακτήσιµο ποσό προσδιορίζεται για τη µονάδα που δηµιουργεί
ταµιακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο.
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.

2.7

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
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την πραγµατική 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 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.

2.8

Κόστος ∆ανεισµού
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει το βασικό λογιστικό χειρισµό που προβλέπεται από το ∆ΛΠ 23, βάσει
του οποίου, το κόστος δανεισµού (ανεξάρτητα από το αν αφορά δάνεια για κτήσεις ή κατασκευές
παγίων και εγκαταστάσεων) λογίζεται στα αποτελέσµατα της χρήσεως που αφορά.

2.9

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία
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 αναγνώριση, η ∆ιοίκηση 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 καθαρής
τιµής πωλήσεως τους και της αξίας χρήσης τους.
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2.10 Επενδύσεις
Όλες οι επενδύσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος, συµπεριλαµβάνοντας έξοδα αγοράς που
σχετίζονται µε την επένδυση.
Μετά την αρχική καταχώρηση, οι επενδύσεις που ταξινοµούνται ως διαθέσιµες προς πώληση
αποτιµούνται στην εύλογη αξία τους. Κέρδη ή ζηµιές από επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση
καταχωρούνται σαν ξεχωριστό µέρος στην καθαρή θέση µέχρι η επένδυση να πωληθεί,
διακανονιστεί ή διατεθεί διαφορετικά, ή µέχρι να υπάρξει ένδειξη για αποµείωση της επένδυσης
οπότε τα συσσωρευµένα κέρδη ή ζηµιές που είχαν καταχωρηθεί προηγουµένως στην καθαρή θέση
περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα.
Για επενδύσεις που διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές, η εύλογη αξία προσδιορίζεται
από τις τρέχουσες αγοραίες τιµές που παρέχονται από τις αγορές αυτές κατά το κλείσιµο την
ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Επενδύσεις για τις οποίες δεν υπάρχει χρηµατιστηριακή αγοραία τιµή, η πραγµατική αξία
προσδιορίζεται µε βάση την τρέχουσα αγοραία αξία ενός άλλου χρηµατοπιστωτικού µέσου που
είναι ουσιαστικά το ίδιο, ή υπολογίζεται µε βάση την ανάλυση προεξοφληµένων ταµιακών ροών
της καθαρής θέση του εκδότη.
Στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας, οι συµµετοχές στις συνδεµένες επιχειρήσεις
καταχωρούνται στο κόστος µείον τυχόν αποµείωση της αξίας τους.
Μια επένδυση θεωρείται ότι έχει υποστεί αποµείωση της αξίας της όταν η λογιστική αξία
υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία της και υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι η πτώση της αξίας της
έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο πού καθιστά µη εφικτή την ανάκτηση του επενδυµένου κεφαλαίου
στο εγγύς µέλλον.
Για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτιµώνται στην αποσβέσιµη αξία τους,
το ποσό της ζηµιάς από αποµείωση της αξίας τους, υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ της
λογιστικής αξίας τους και της παρούσας αξίας των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών,
προεξοφληµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου.
Ως ανακτήσιµη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία
διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές και αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρείται η
παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµιακών ροών προεξοφληµένων µε το τρέχον
επιτόκιο της αγοράς που ισχύει για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε οµοειδή
χαρακτηριστικά.
Αντίθετα, η ανακτήσιµη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία δεν
διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές, προσδιορίζεται µε εφαρµογή αναγνωρισµένων
τεχνικών αποτίµησης.
Τα έσοδα από τόκους και µερίσµατα που αφορούν αξιόγραφα επενδύσεων, καταχωρούνται στους
λογαριασµούς «τόκοι και συναφή έσοδα» και «έσοδα από µερίσµατα» αντίστοιχα.

2.11 Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης
αξίας. Για την αποτίµηση των αποθεµάτων, η εταιρία 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.
Κατάλληλες προβλέψεις σχηµατίζονται για απαξιωµένα, άχρηστα, και αποθέµατα µε πολύ χαµηλή
κυκλοφοριακή ταχύτητα. Οι µειώσεις της αξίας των αποθεµάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιµη
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αξία και οι λοιπές ζηµιές από αποθέµατα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά
την περίοδο που εµφανίζονται.

2.12 Πελάτες και Λοιπές 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.

2.13 Ταµείο και ταµειακά διαθέσιµα
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 ταµείο και ταµειακά
διαθέσιµα όπως προσδιορίζονται πιο πάνω, αφαιρουµένων των υπολοίπων αλληλόχρεων
τραπεζικών λογαριασµών.

2.14 ∆ανειακές 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.
Κέρδη και ζηµιές καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται ή
αποµειώνονται, καθώς και µέσω της διαδικασίας απόσβεσης.

2.15 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.
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου επανεξετάζει την ανάγκη σχηµατισµού προβλέψεων στο τέλος κάθε
χρήσης 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.
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Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές
γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.

καταστάσεις,

αλλά

2.16 Παροχές προς το προσωπικό
Οι εταιρείες 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
συγκεκριµένων παροχών και προγράµµατα συγκεκριµένων εισφορών.
Ένα πρόγραµµα συγκεκριµένων παροχών καθορίζει µε βάση διάφορες παραµέτρους όπως, η
ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο µισθός, συγκεκριµένο καταβλητέο ποσό για παροχές
συνταξιοδότησης. Για τα προγράµµατα συγκεκριµένων 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 κέρδη ή τις ζηµιές από τις
αναλογιστικές µελέτες που δεν έχουν αναγνωριστεί και του κόστους προϋπηρεσίας.
Ο Όµιλος εφαρµόζει τη «µέθοδο περιθωρίου» του ∆ΛΠ 19 «Παροχές προς το προσωπικό»
σύµφωνα µε την οποία µέρος από τα κέρδη ή ζηµιές που έχουν προκύψει από αναλογιστικές
µελέτες δύνανται να µην αναγνωριστούν. Ωστόσο, χωρίς να παραβλέπονται τα ανωτέρω, ο
Όµιλος κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π, επέλεξε να εφαρµόσει την εξαίρεση της
παραγράφου 20 του ∆.Π.Χ.Π. 1 σχετικά µε τις παροχές προς το προσωπικό και αναγνώρισε όλα
τα σωρευµένα κέρδη και ζηµίες που προέκυψαν από αναλογιστικές µελέτες και αφορούν την
περίοδο από την ηµεροµηνία συµµετοχής του στα εν λόγω προγράµµατα έως την ηµεροµηνία
µετάβασης. 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 συγκεκριµένων εισφορών είναι αυτό που υποχρεώνει τον Όµιλο σε καταβολή
συγκεκριµένου ύψους εισφορών σε µία άλλη εταιρεία (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 συγκεκριµένων εισφορών
καταχωρούνται στη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου που
αφορούν και περιλαµβάνονται στο λογαριασµό «αµοιβές και έξοδα προσωπικού».
∆ικαιώµατα 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 κατά την
ηµεροµηνία έγκρισης των προγραµµάτων από τη ∆ιοίκηση.
Η εύλογη αξία προσδιορίζεται µέσω ενός µοντέλου αποτίµησης που ενδείκνυται σε αντίστοιχες
περιπτώσεις.
Το κόστος των προγραµµάτων δικαιωµάτων αγοράς µετοχών αναγνωρίζεται 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

15

Όµιλος SATO
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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 συγκεκριµένων
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.

2.17 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.
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.

2.18 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 υπολογίζονται 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 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.
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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.
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.

2.19 Συναλλαγές σε Ξένο Νόµισµα
Το νόµισµα µέτρησης και αναφοράς 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 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.

2.20 Επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου παρά
µόνο όταν υπάρχει τεκµαιρόµενη 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.
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2.21 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα
Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στον ισολογισµό
περιλαµβάνουν τα διαθέσιµα, τις απαιτήσεις από πελάτες, τις λοιπές απαιτήσεις, τις συµµετοχές,
τις βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.
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, 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 Εταιρία, 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.
Η Εταιρία δεν κάνει χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων ούτε για αντιστάθµισµα
κινδύνων ούτε για κερδοσκοπικούς σκοπούς.

2.22 Κέρδη ανά µετοχή
Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος της χρήσεως που αναλογεί
στους κοινούς µετόχους 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 προσαρµοσµένα 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 Εταιρία. 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
Εταιρίας) 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).

2.23 ∆ιανοµή µερίσµατος
Η διανοµή µερίσµατος στους µετόχους της Εταιρίας παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις
ως υποχρέωση κατά τη χρήση που εγκρίνεται η διανοµή του µερίσµατος από τους µέτοχους.

2.24

Αναφορές ανά κλάδο δραστηριότητας
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.
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2.25 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 ∆ιοίκησης του Οµίλου, συγγενικά πρόσωπα αυτών µε πρώτο
βαθµό συγγένειας, επιχειρήσεις που κατέχονται από αυτά ή στις οποίες έχουν τον έλεγχο ή
ασκούν ουσιώδη επιρροή.

3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Ο Όµιλος εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, κυρίως σε κίνδυνους αγοράς (µεταβολές σε
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκιο, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο
ταµειακών ροών .
Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου εστιάζεται στην αντιµετώπιση του πιστωτικού
κινδύνου και στους κινδύνους αγοράς.
Η διαχείριση των κινδύνων διεκπεραιώνεται µέσω των διαφόρων επιχειρηµατικών λειτουργιών του
Οµίλου προ της διενέργειας συναλλαγών λαµβάνεται έγκριση από τα στελέχη που έχουν το δικαίωµα
δέσµευσης της εταιρείας προς τους αντισυµβαλλόµενους της.

Κίνδυνος αγοράς
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο κίνδυνος αυτός δεν επηρεάζει σηµαντικά την λειτουργία του Οµίλου δεδοµένου ότι οι συναλλαγές
µε τους πελάτες & τους προµηθευτές σε ξένο νόµισµα είναι περιορισµένες.
Κίνδυνος τιµής
Ο Όµιλος εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των πρώτων υλών & λοιπών υλικών-εµπορευµάτων που
προµηθεύεται.

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου συνίσταται κυρίως από συναλλαγές µε επιχειρήσεις του ∆ηµόσιου
και Ιδιωτικού τοµέα, και δεν υπάρχει σηµαντική συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου από πελάτες.

Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα διατηρώντας επαρκή διαθέσιµα, ενώ
υπάρχουν και αχρησιµοποίητα πιστωτικά όρια από τραπεζικά ιδρύµατα.

Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των
επιτοκίων
Τα λειτουργικά έσοδα και ταµειακές ροές του Οµίλου είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από µεταβολές των
επιτοκίων. ¨Όµως, ο Όµιλος έχει στο Παθητικό του βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα έντοκα
στοιχεία (∆άνεια) κυµαινόµενου επιτοκίου µε βάση το Euribor.
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4. ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Οι εταιρείες που συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και η
µέθοδος ενοποίησής τους εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:
Εταιρία

Έδρα

∆ραστηριότητα

Άµεση
Συµµετοχή

SATO OFFICE
GmbH

Γερµανία

Κατασκευή και
εµπορία επίπλων
γραφείου

100%

TCC
Buro Koltuk Ltd

Τουρκία

Κατασκευή και
εµπορία επίπλων
γραφείου

Έµµεση
Συµµετοχή

99,95%

Μέθοδος
ενοποίησης

Τέλος
χρήσης

Ολική
ενοποίηση

31.12.ΧΧ

Ολική
ενοποίηση
SATO
OFFICE
GmbH

31.12.ΧΧ

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30/9/2005 περιελάµβαναν και:
•

Την εταιρεία SATO RAMLER AE µε ποσοστό 51% , την οποία ο όµιλος έθεσε σε
εκκαθάριση την 7/1/2006 µε αποτέλεσµα να µην περιλαµβάνεται πλέον στις
ενοποιηµένες καταστάσεις.

•

Την εταιρεία DENKA Holdings που ενοποιούνταν µέχρι το γ τρίµηνο 2005 µε τη
µέθοδο της καθαρής θέσης για ποσοστό συµµετοχής 30,79% και η οποία δεν ενοποιείται
πλέον γιατί το ποσοστό της SATO µειώθηκε σε 6,10% και µεταφέρθηκε στις επενδύσεις
διαθέσιµες προς πώληση.

•

Τις εταιρείες Bo Concept AE και ΒΕΡΣΑ ΑΕ οι οποίες απορροφήθηκαν στις 30/11/2005
από την µητρική SATO AE µε ηµεροµηνία µετασχηµατισµού 1/1/2005

Κατά τη διάρκεια του α εξαµήνου 2006 η εταιρεία απέκτησε ποσοστό ύψους 4,53% του µετοχικού
κεφαλαίου της θυγατρικής της γερµανικής εταιρείας SATO Office GmbH στο µετοχικό κεφάλαιο της
οποίας συµµετείχε ήδη κατά ποσοστό 95,47%. Μετά την εν λόγω αγορά η συµµετοχή της εταιρείας
στο µετοχικό κεφάλαιο της SATO GmbH ανήλθε σε ποσοστό 100%.
Το εννιάµηνο του 2006 πραγµατοποιήθηκε πώληση 15.220 µετοχών της DENKA Holdings
(µετονοµασθείσα σε Bo Concept Holding) από την οποία προέκυψε πραγµατοποιηθέν κέρδος ύψους
€3.828 χιλ. και το οποίο απεικονίζεται στη συνηµµένη κατάσταση αποτελεσµάτων εννιαµήνου 2006.
Περαιτέρω αυξήθηκε το αποθεµατικό αποτίµησης εύλογης αξίας κατά €2460 χιλ. µε ισόποση αύξηση
των ιδίων κεφαλαίων.

20

Όµιλος SATO
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑ∆Ο ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ανάλυση ανά τοµέα την 30/09/2006
Έπιπλα
Γραφείου
Έπιπλα Σπιτιού
Σύνολο
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)
Κέρδη προ φόρων και χρηµατοοικονοµικών

28.590
176

22.479
1.262

51.069
1.086

Σύνολο ενεργητικού
Σύνολο Υποχρεώσεων

81.122
51.355

15.450
12.800

96.572
64.155

Ανάλυση ανά τοµέα την 30/09/2005
Έπιπλα
Γραφείου
Έπιπλα Σπιτιού
Σύνολο
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)
Κέρδη προ φόρων και χρηµατοοικονοµικών

28.489
23.832
52.321
982
781
1.763
Ανάλυση ανά τοµέα την 31/12/2005

Σύνολο ενεργητικού
Σύνολο Υποχρεώσεων

74.004
45.284

18.602
16.658

92.606
61.942

Τα κονδύλια της ανάλυσης ανά τοµέα της 30/9/2005 έχουν αναταξινοµηθεί για να είναι συγκρίσιµα µε
τα αντίστοιχα της ανάλυσης της περιόδου που έληξε την 30/9/2006.

6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Επί των ακινήτων της εταιρίας έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ύψους €4.860 χιλ. για την
εξασφάλιση µακροπρόθεσµου δανείου ύψους € 4.045 χιλ.
Το σύνολο των επενδύσεων σε ενσώµατα και ασώµατα στοιχεία του ενεργητικού κατά το Γ τρίµηνο
του 2006 ανέρχεται σε € 3.669 χιλ. για τον όµιλο και σε € 3.195 χιλ. για την εταιρεία.

7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ο αριθµός του απασχολούµενο προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχεται σε 507 για
τον Όµιλο (Γ΄ τρίµηνο 2005 : 516), και σε 343 για την εταιρεία (Γ΄ τρίµηνο 2005 :279).

8. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Οι χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί ακόµη από τις φορολογικές αρχές, για κάθε εταιρεία που
περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Εταιρία

Ανέλεγκτες χρήσεις

SATO ΑΕ
SATO OFFICE GmbH

2005
2001-2005
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Κατά τη διάρκεια του 2006 έληξε ο φορολογικός έλεγχος της SATO AE για τις χρήσεις 2000-2004.
Προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ύψους 2.571 χιλ. ευρώ, οι οποίοι
λογίσθηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων του εννεαµήνου 2006, µειωµένοι µε τις σχηµατισθείσες
από προηγούµενες χρήσεις προβλέψεις.

9. ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό επί του συνόλου
των µετοχών, έχοντας αφαιρέσει τις ίδιες µετοχές που διατηρεί η Εταιρία.
Τα προσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή υπολογίσθηκαν αναπροσαρµόζοντας το σταθµισµένο µέσο
αριθµό µετοχών σε κυκλοφορία µε την επίδραση των δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών
(stock options) που έχουν χορηγηθεί στο προσωπικό.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας, που πραγµατοποιήθηκε στις 21.06.2006
αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά 4.104.104,40 Ευρώ µε την
κεφαλαιοποίηση µέρους του ειδικού αποθεµατικού από τη διαφορά της τιµής έκδοσης µετοχών υπέρ
το άρτιo. Η εν λόγω αύξηση πραγµατοποιήθηκε µε την έκδοση 4.560.116 κοινών ονοµαστικών
µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,90 Ευρώ, και µε τη δωρεάν διανοµή στους µετόχους της εταιρίας σε
αναλογία δύο (2) νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές κοινές ονοµαστικές
µετοχές.
Μετά την ως άνω αύξηση, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 24.624.628,20 Ευρώ,
διαιρούµενο σε 27.360.698 µετοχές, ονοµαστικής αξίας µετοχής 0,90 Ευρώ.
Στις 29.06.2006 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών η αριθµ. Κ2-9558/29.06.2006
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του
Καταστατικού της εταιρίας και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών στην
συνεδρίαση του στις 13/7/2006 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο των
ανωτέρω νέων δωρεάν µετοχών. ∆ικαιούχοι στην παραπάνω αύξηση ήταν οι µέτοχοι της εταιρείας
κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 18/7/2006. Η έναρξη της διαπραγµάτευσης των
4.560.116 νέων δωρεάν κοινών ονοµαστικών µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ξεκίνησε στις
26/7/2006. Τα κέρδη ανά µετοχή που απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου έχουν
υπολογιστεί, για όλες τις περιόδους που απεικονίζονται, µε βάση τον τρέχοντα αριθµό µετοχών.

10. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν
σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας και του Οµίλου.
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11. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1-30/09/2006 1/1-30/09/2006
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών
στελεχών και µελών της διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη
και µέλη της διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά
στελέχη και µέλη της διοίκησης

38

135

602

1.527

9

3.029

1

1

1.293

1.293

0

0

0

0

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Οµίλου.

12. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Τον Ιούνιο του 2006 η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας ενέκρινε τη διάθεση 1.000.000
δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών στα πλαίσια νέου τριετούς προγράµµατος (2006-2008)
χορήγησης µετοχών σε ανώτερα στελέχη της εταιρίας και των θυγατρικών της. Η τιµή διάθεσης
ορίστηκε στην ονοµαστική αξία της µετοχής € 0,90.

13. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
∆εν συνέβησαν άλλα σηµαντικά γεγονότα µετά το τέλος της ενδιάµεσης περιόδου που έληξε την
30/09/2006.
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