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ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
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11ο χλµ. Εθνικής οδού Αθηνών - Λαµίας
144 51 Μεταµόρφωση
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Προς τους Μετόχους της SATO A.E.
Εισαγωγή
Επισκοπήσαµε το συνηµµένο ισολογισµό της SATO Α.Ε (η «Εταιρία») της 30ης Ιουνίου 2007, καθώς και
το συνηµµένο ενοποιηµένο ισολογισµό της Εταιρίας και των θυγατρικών της (ο «Όµιλος»), και τις
σχετικές καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της Εταιρίας και
του Οµίλου της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες
επεξηγηµατικές σηµειώσεις (η «ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση»). Η ∆ιοίκηση της
Εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής
οικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην ενδιάµεση οικονοµική
πληροφόρηση («∆ΛΠ 34»). ∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της
ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας.
Εύρος της εργασίας επισκόπησης
∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση
Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που ∆ιενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής
Μονάδας» στο οποίο παραπέµπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στη
διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για
οικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών
επισκόπησης. Το εύρος µίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από έναν έλεγχο που
διενεργείται σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και εποµένως, δεν µας δίδει την δυνατότητα να
αποκτήσουµε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία
θα είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου.
Συµπέρασµα Επισκόπησης
Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας
οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση δεν έχει
καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34.
Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΛΟΪΖΟΣ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 10931
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
ΑΜ ΣΟΕΛ 107
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A.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01/01 –
01/01–
01/04 –
01/04–
Σηµ. 30/06/07 30/06/06 30/06/07 30/06/06

ΕΤΑΙΡΙΑ
01/01 –
01/01–
01/04 – 01/04–
30/06/07 30/06/06 30/06/07 30/06/06

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)
Κόστος Πωληθέντων
Μικτά Κέρδη

41.557
-21.758
19.799

33.778
-18.710
15.068

24.405
-12.534
11.871

16.325
-9.217
7.108

30.968
-14.038
16.930

24.745
-11.962
12.783

19.136
-8.952
10.184

11.904
-5.986
5.918

Λοιπά Έσοδα
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας
Λοιπά Έξοδα
Κέρδη / (ζηµιές) από λειτουργικές
δραστηριότητες

325
-14.350
-3.304
-

291
-11.602
-2.918
-51

97
-9.017
-1.590
-

115
-6.124
-1.512
32

280
-12.912
-2.326
-

224
-10.355
-2.081
-13

76
-8.279
-1.119
-

85
-5.521
-1.100
41

2.470

788

1.361

-381

1.972

558

862

-577

-1.513
66
-

-1.619
166
2.975

-800
60
-

-911
110
2.975

-1.191
40
-

-1.045
80
2.975

-643
34
-

-545
41
2.975

1.023

2.310

621

1.793

821

2.568

253

1.894

-462
561

-1.848
462

-345
276

-1.591
202

-319
502

-1.827
741

-227
26

-1.549
345

555
6
561

463
-1
462

270
6
276

203
-1
202

502

741

26

345

10

0,02

0,02

0,01

0,01

0,02

0,03

0,00

0,01

Αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή σε € 10

0,02

0,02

0,01

0,01

0,02

0,03

0,00

0,01

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Κέρδη από πώληση συµµετοχών
Κέρδη από λειτουργικές
δραστηριότητες προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους

5

9

Κατανέµονται σε:
Μετόχους της Μητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Βασικά κέρδη ανά µετοχή σε €

4
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Β.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Σηµ.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30/6/2007
31/12/2006

ΕΤΑΙΡΙΑ
30/6/2007
31/12/2006

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

7
7

44.908
707
0
3
883
1.420
47.921

43.234
588
0
3
975
932
45.732

36.780
676
10.223
3
143
2.220
50.045

34.997
574
9.523
3
143
2.433
47.673

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

27.101
31.064
2.843
167
61.175
109.096

17.133
22.678
3.611
291
43.713
89.445

24.366
28.246
2.204
73
54.889
104.934

14.554
19.910
3.121
260
37.845
85.518

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Κεφάλαιο & Αποθεµατικά
Μετοχικό Κεφάλαιο
Ίδιες Μετοχές
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Αποτελέσµατα εις Νέον
Λοιπά Αποθεµατικά
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Ίδια Κεφάλαια

25.251
-1.104
3.344
-10.932
15.491
9
32.059

25.251
-1.104
3.344
-5.363
10.143
3
32.274

25.251
-1.104
3.344
-3.368
14.913
0
39.036

25.251
-1.104
3.344
2.254
9.630
0
39.375

19.244
3.502
2.401
25.147

19.815
2.956
2.359
25.130

13.963
909
2.401
17.273

14.407
839
2.359
17.605

26.897
24.993
51.890
77.037

16.786
14.802
453
32.041
57.171

24.866
23.759
48.625
65.898

13.774
14.367
397
28.538
46.143

109.096

89.445

104.934

85.518

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από Πελάτες
Λοιπές Απαιτήσεις
Ταµείο και Ταµειακά ∆ιαθέσιµα

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια
Προβλέψεις
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις
Φόρος Εισοδήµατος πληρωτέος

9

Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

5
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Γ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01/0101/0130/06/2007 30/06/2006

ΕΤΑΙΡΙΑ
01/0101/0130/06/2007 30/06/2006

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

1.023

2.310

821

2.568

1.446
166
53
-66
1.513

1.279
383
-181
-2.974
-166
1.563

1.187
70
-40
1.191

1.048
316
-2.974
-80
964

4.135

2.214

3.229

1.842

-9.968
-8.112
9.327

-1.867
-269
1.009

-9.812
-7.906
9.975

-1.971
-1.190
1.791

-1.410
-515

-1.482
-2.601

-1.088
-445

-925
-2.580

-6.543

-2.996

-6.047

-3.033

-3.237
26
66

-67
-2.830
140
4.328
124

-3.071
40

-67
-2.419
11
4.328
80

-3.145

1.695

-3.031

1.933

9.998

6.392

9.278

6.159

-377

-448

-330

-332

-57

-654

-57

-654

9.564

5.290

8.891

-124

3.989

-187

4.073

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

291

865

260

713

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

167

4.854

73

4.786

Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Κέρδη από πώληση συµµετοχών
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Λειτουργικές ροές 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
Αύξηση συµµετοχής σε θυγατρική εταιρία
Αγορές άυλων -ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Πώληση άυλων –ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πώληση συµµετοχής
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
(χρεολύσια)
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
(γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα περιόδου [(α)+(β)+(γ)]
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∆.

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

1η Ιανουαρίου 2006
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου από κεφαλ/ση
διαφοράς έκδοσης µετοχών υπέρ το άρτιο
Συναλ/κη διαφορά θυγατρικών εξωτερικού
Αποθεµατικό εύλογης αξίας από αποτίµηση συµµετοχών
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Εξαγορά ποσοστού µειοψηφίας σε θυγατρική εξωτερικού
Κέρδη περιόδου µετά από φόρους
30η Ιουνίου 2006
Επίδρ. από εξάσκηση stock options από το προσωπικό
Αποθεµατικό από χορήγηση stock option plan 2006 προς το
προσωπικό
Μεταφορά στα αποτελέσµατα αποθεµατικού εύλογης αξίας
από αποτίµηση συµµετοχών λόγω πώλησης τους
Αγορές ιδίων µετοχών
Εξαγορά ποσοστού µειοψηφίας σε θυγατρ. εξωτερικού
Συναλ/κή διαφορά θυγατρικών εξωτερικού
Κέρδη(Ζηµιές) περιόδου µετά από φόρους
31η ∆εκεµβρίου 2006
Μεταφορά σε αφορολόγητα αποθεµατικά
Μεταφορά ποσού από αφορολόγητα αποθεµατικά σε
αποτελέσµατα εις νέο για διανοµή µερίσµατος
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Συναλ/κή διαφορά θυγατρικών εξωτερικού
Κέρδη / (ζηµιές) περιόδου µετά από φόρους
30η Ιουνίου 2007

Μετοχικό
Κεφάλαιο

∆ιαφορά από
Έκδοση
Μετοχών Υπέρ
το Άρτιο

20.521

7.402

4.104

-4.104

Ίδιες
Μετοχές
0

Τακτικό
Αποθεµατικό
και Λοιπά
Αποθεµατικά

Υπόλοιπο
Αποτ/των
Εις Νέο

13.226

-10.513

∆ικαιώµατα
Μειοψηφίας
28

30.664

-27
-1
0

0
-236
2.224
-684
-27
462
32.403

-236
2.224
-684
0
24.625

0
3.298

626

46

0
0

15.214

463
-10.734

-802

802

672

731

731

-5.060

-5.060

-1.104
-17
60
25.251

3.344

-1.104

3
3

3.344

7

-1.104

-1.104
-17
60
4.589
32.274
-

10.143
6.196

4.586
-5.363
-6.196

-913

913

-

-841

-841
65
561
32.059

65
25.251

Σύνολο

15.491

555
-10.932
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∆.

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

1η Ιανουαρίου 2006
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση διαφ.
έκδοσης µετοχών υπέρ το άρτιο
Μεταφορά στα αποτελέσµατα αποθεµατικού εύλογης αξίας
από αποτίµηση συµµετοχών λόγω πώλησης τους
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Κέρδη περιόδου µετά από φόρους
30η Ιουνίου 2006
Μεταφορά στα αποτελέσµατα αποθεµατικού εύλογης αξίας
από αποτίµηση συµµετοχών λόγω πώλησης τους
Επίδραση από εξάσκηση stock options από το προσωπικό
Αποθεµατικό από χορήγηση stock option plan 2006 προς το
προσωπικό
Αγορές ιδίων µετοχών
Κέρδη / (ζηµιές) περιόδου µετά από φόρους
31η ∆εκεµβρίου 2006
Μεταφορά σε αποθεµατικά
Μεταφορά ποσού από αφορολόγητα αποθεµατικά σε
αποτελέσµατα εις νέο για διανοµή µερίσµατος
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Κέρδη περιόδου µετά από φόρους
30η Ιουνίου 2007

Μετοχικό
Κεφάλαιο

∆ιαφορά Από
Έκδοση Μετοχών
Υπέρ το Άρτιο

20.521

7.402

4.104

-4.104

Ίδιες
Μετοχές

Τακτικό
Αποθεµατικό
και Λοιπά
Αποθεµατικά

Υπόλοιπο
Αποτ/των
εις Νέο

0

12.537

-2.251

0
3.298

0
0

14.761

-684
741
-2.194

-5.060
626

46

-802

3.344

25.251

3.344

8

-1.104

-1.104

2.224
-684
741
40.490
-5.060

802

672

731

731

9.630
6.196

3.646
2.254
-6.196

-1.104
3.646
39.375
0

-913

913

0

14.913

-841
502
-3.368

-841
502
39.036

-1.104
25.251

38.209
0

2.224
0
24.625

Σύνολο
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1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:
Η SATO Α.Ε (εφεξής η «Εταιρία») 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 Εταιρία 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 εταιρίας στη Γερµανία.

2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:
2.1

Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για την εξάµηνη περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου
2007 (εφεξής : Οικονοµικές Καταστάσεις) συντάσσονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (εφεξής ∆.Π.Χ.Π.) που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και συγκεκριµένα σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΛΠ 34 “Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση” και
απεικονίζονται σε χιλιάδες Ευρώ, το επίσηµο νόµισµα της χώρας όπου εδρεύει η Εταιρία. Οι Οικονοµικές
Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους µε εξαίρεση τα ∆ιαθέσιµα
προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού, που αποτιµούνται σε εύλογες αξίες.
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης, απαιτεί όπως η ∆ιοίκηση 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. Τα
πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις, ενώ οι
αποκλίσεις είναι δυνατό να έχουν σηµαντική επίπτωση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων (βλέπε και
σηµείωση 4).
Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες και
σηµειώσεις που απαιτούνται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και πρέπει να διαβάζονται σε
συνάρτηση µε τις οικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2006.
Οι λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών
καταστάσεων είναι συνεπείς µε αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2006, εκτός από την υιοθέτηση
νέων προτύπων, η εφαρµογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις περιόδους που ξεκινούν από την 1η
Ιανουαρίου 2007. Τα πρότυπα αυτά αναφέρονται κατωτέρω και δεν είχαν επίδραση στην οικονοµική θέση
και απόδοση του Οµίλου και της Εταιρίας.
• ∆ΠΧΠ 7, Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική προσαρµογή στο ∆ΛΠ 1,
Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων - Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2007):
Το ∆ΠΧΠ 7 απαιτεί περαιτέρω γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα µε σκοπό τη
βελτίωση της παρεχόµενης πληροφόρησης και συγκεκριµένα απαιτεί τη γνωστοποίηση ποιοτικών και
ποσοτικών πληροφοριών σχετικά µε την έκθεση σε κινδύνους προερχόµενους από χρηµατοοικονοµικά
µέσα. Ειδικότερα, προκαθορίζει ελάχιστες απαιτούµενες γνωστοποιήσεις σε σχέση µε τον πιστωτικό
κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο αγοράς (επιβάλλει την ανάλυση ευαισθησίας σχετικά
µε τον κίνδυνο αγοράς). Το ∆ΠΧΠ 7 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 30 (Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές
Καταστάσεις Τραπεζών και Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων) και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του
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∆ΛΠ 32, (Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση). Έχει εφαρµογή σε όλες τις
εταιρείες που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Η σχετική προσαρµογή του
∆ΛΠ 1 αφορά σε γνωστοποιήσεις σχετικά µε το ύψος των κεφαλαίων µίας επιχείρησης καθώς και για τον
τρόπο που γίνεται η διαχείριση αυτών. Καθώς η Εταιρεία παρουσιάζει συνοπτικές ενδιάµεσες
οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34 «ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση» οι
γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ∆ΠΧΠ 7 δεν περιλαµβάνονται. Οι πλήρεις γνωστοποιήσεις
σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 7 θα συµπεριληφθούν στις ετήσιες πλήρεις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας της 31 ∆εκεµβρίου 2007.
• ∆ιερµηνεία 7, Εφαρµογή της προσέγγισης αναµόρφωσης του ∆ΛΠ 29- Οικονοµικές καταστάσεις σε
υπερπληθωριστικές οικονοµίες (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά
την 1η Μαρτίου 2006)
Η ∆ιερµηνεία 7 απαιτεί όπως στην περίοδο κατά την οποία µια εταιρία διαπιστώνει την ύπαρξη
υπερπληθωρισµού στην οικονοµία του νοµίσµατος λειτουργίας της, χωρίς να υπήρξε υπερπληθωρισµός
την προηγούµενη περίοδο, να εφαρµόζει τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 29 σαν να ήταν πάντοτε οικονοµία σε
κατάσταση υπερπληθωρισµού.
Η ∆ιερµηνεία 7 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.
• ∆ιερµηνεία 8, Πεδίο εφαρµογής ∆ΠΧΠ 2 (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
κατά ή µετά την 1η Μαΐου 2006)
Η ∆ιερµηνεία 8 διευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΠ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών
εφαρµόζεται σε συναλλαγές στις οποίες µια εταιρία παραχωρεί συµµετοχικούς τίτλους ή αναλαµβάνει
την υποχρέωση να µεταβιβάσει µετρητά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία (που βασίζονται στην τιµή των
µετοχών της), όταν το προσδιορίσιµο αντάλλαγµα που έχει ληφθεί φαίνεται να είναι χαµηλότερο από την
εύλογη αξία των συµµετοχικών τίτλων που παραχωρούνται ή των υποχρεώσεων που αναλαµβάνονται.
Η ∆ιερµηνεία 8 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.
• ∆ιερµηνεία 9, Επανεκτίµηση ενσωµατωµένων παραγώγων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιουνίου 2006)
Η ∆ιερµηνεία 9 απαιτεί όπως µια εταιρία εκτιµά κατά πόσο ένα συµβόλαιο περιέχει ένα ενσωµατωµένο
παράγωγο κατά τη στιγµή σύναψης του συµβολαίου, περίπτωση κατά την οποία απαγορεύει
µεταγενέστερη επανεκτίµηση εκτός εάν υπάρχει µεταβολή στους όρους του συµβολαίου που
µεταβάλλουν ουσιαστικά τις ταµιακές ροές.
Η ∆ιερµηνεία 9 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.
• ∆ιερµηνεία 10, Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση και Αποµείωση (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Νοεµβρίου 2006)
Η ∆ιερµηνεία 10 µπορεί να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις, σε περίπτωση που αναγνωριστεί
ζηµία αποµείωσης σε ενδιάµεση περίοδο αναφορικά µε υπεραξία ή επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους
διαθέσιµους προς πώληση ή µη εισηγµένους συµµετοχικούς τίτλους που τηρούνται στο κόστος, καθώς
αυτή η αποµείωση δεν µπορεί να αντιλογιστεί σε επόµενες ενδιάµεσες ή ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις.
Η υιοθέτηση της ∆ιερµηνείας 10 δεν επηρέασε τις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις.

2.2 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες και τροποποιήσεις δηµοσιευµένων προτύπων τα οποία δεν έχουν
εφαρµογή ακόµη
Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι
υποχρεωτικά για λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν µεταγενέστερα της παρούσης περιόδου. Η εκτίµηση της
∆ιοίκησης του Οµίλου και της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων
προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.
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• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 23 Κόστη ∆ανεισµού (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009):
Την 29 Μαρτίου 2007 εκδόθηκε το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 23 Κόστη ∆ανεισµού. Η σηµαντικότερη
τροποποίηση από την ισχύουσα έκδοσή του αφορά στην απόσυρση της επιλογής για άµεση αναγνώριση
στα έξοδα του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε χρηµατοδότηση περιουσιακών στοιχείων των
οποίων η θέση σε χρήση απαιτεί σηµαντική χρονική περίοδο. Ως εκ τούτου, απαιτεί από µία εταιρεία να
προβεί στην κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού ως συστατικό στοιχείο του κόστους του
περιουσιακού στοιχείου. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία της εκτίµησης της επίδρασης της
τροποποίησης αυτής στις οικονοµικές της καταστάσεις. Η τροποποίηση δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από
την ΕΕ.
• ∆ΠΧΠ 8, Λειτουργικοί Τοµείς (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά
την 1 Ιανουαρίου 2009):
Το ∆ΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14 Οικονοµικές Πληροφορίες κατά τοµέα και υιοθετεί µια διοικητική
προσέγγιση αναφορικά µε τις οικονοµικές πληροφορίες που δίνονται κατά τοµέα. Η πληροφόρηση που
θα παρέχεται θα είναι αυτή που χρησιµοποιεί η διοίκηση εσωτερικά για την αξιολόγηση της απόδοσης
των λειτουργικών τοµέων και την κατανοµή πόρων σε αυτούς τους τοµείς. Αυτή η πληροφόρηση µπορεί
να είναι διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται στον ισολογισµό και κατάσταση αποτελεσµάτων και
οι εταιρείες θα πρέπει να δώσουν επεξηγήσεις και συµφωνίες αναφορικά µε τις εν λόγω διαφορές. Η
Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του Προτύπου αυτού στις οικονοµικές της
καταστάσεις. Το Πρότυπο 8 δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την ΕΕ.
• ∆ιερµηνεία 11, ∆ΠΧΠ 2 - Συναλλαγές µε Ίδιες Μετοχές και µεταξύ εταιρειών ιδίου Οµίλου
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Μαρτίου 2007):
Αυτή η ∆ιερµηνεία απαιτεί όπως συναλλαγές στις οποίες παραχωρείται σε εργαζόµενο δικαίωµα επί
συµµετοχικών τίτλων, θεωρούνται για σκοπούς λογιστικής αντιµετώπισης ως αµοιβές που καθορίζονται
από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται µε συµµετοχικούς τίτλους, ακόµη και στην περίπτωση
όπου η εταιρεία επιλέγει ή έχει την υποχρέωση να αγοράσει αυτούς τους συµµετοχικούς τίτλους από
τρίτους ή οι µέτοχοι της εταιρείας παρέχουν τους προς παραχώρηση τίτλους. Η ∆ιερµηνεία επεκτείνεται
επίσης και στον τρόπο που οι θυγατρικές χειρίζονται, στις απλές τους οικονοµικές καταστάσεις,
προγράµµατα όπου οι εργαζόµενοί τους λαµβάνουν δικαιώµατα επί συµµετοχικών τίτλων της µητρικής
εταιρείας. Η ∆ιερµηνεία, εκτιµάται ότι θα έχει περιορισµένης έκτασης επίδραση στην Εταιρεία.
• ∆ιερµηνεία 12, Συµβάσεις Παραχώρησης (Service Concession Arrangements) (εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008):
Η ∆ιερµηνεία 12 πραγµατεύεται τον τρόπο µε τον οποίο οι παραχωρησιούχοι θα πρέπει να εφαρµόζουν
τα υπάρχοντα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) για να καταχωρήσουν τις
υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν και τα δικαιώµατα που τους παραχωρούνται στις σχετικές συµβάσεις
παραχώρησης. Με βάση τη ∆ιερµηνεία οι παραχωρησιούχοι δεν θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σχετική
υποδοµή ως ενσώµατα πάγια στοιχεία, αλλά να αναγνωρίσουν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο
ενεργητικού ή ένα ασώµατο περιουσιακό στοιχείο. Η ∆ιερµηνεία 12 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. Η
∆ιερµηνεία δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την ΕΕ.
• ∆ιερµηνεία 13 Προγράµµατα επιβράβευσης πελατών (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιουλίου 2008).
Η Ε∆∆ΠΧΠ εξέδωσε µια διερµηνεία η οποία σχετίζεται µε την εφαρµογή των όσων ορίζει το ∆ΛΠ 18
για την αναγνώριση των εσόδων. Η Ε∆∆ΠΧΠ 13 «Προγράµµατα επιβράβευσης πελατών» διευκρινίζει
ότι όταν οι επιχειρήσεις παρέχουν ανταλλάγµατα επιβράβευσης (π.χ. πόντους) ως µέρος µια συναλλαγής
πώλησης και οι πελάτες µπορούν να εξαργυρώσουν αυτά τα ανταλλάγµατα στο µέλλον για τη λήψη
δωρεάν ή µε έκπτωση αγαθών ή υπηρεσιών, θα πρέπει να εφαρµόζεται η παράγραφος 13 του ∆ΛΠ 18.
Αυτή απαιτεί τα ανταλλάγµατα επιβράβευσης να χειρίζονται λογιστικά ως ένα ξεχωριστό στοιχείο της
συναλλαγής πώλησης και ένα µέρος του αντιτίµου το οποίο εισπράχθηκε ή της απαίτησης η οποία
αναγνωρίστηκε να κατανέµεται στα ανταλλάγµατα επιβράβευσης. Ο χρόνος αναγνώρισης αυτού του
στοιχείου του εσόδου αναβάλλεται έως ότου η επιχείρηση ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της που
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συνδέονται µε τα ανταλλάγµατα επιβράβευσης, είτε παρέχοντας τα ανταλλάγµατα αυτά άµεσα είτε
µεταβιβάζοντας την υποχρέωση σε κάποιο τρίτο µέρος. Ο Όµιλος βρίσκεται στην διαδικασία εκτίµησης
της πιθανής επίδρασης της συγκεκριµένης ∆ιερµηνείας. Η ∆ιερµηνεία αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί
από την ΕΕ.
• ∆ιερµηνεία 14, Το Όριο ενός Περιουσιακού Στοιχείου στα πλαίσια ενός Προγράµµατος Καθορισµένων
Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και η σχέση µεταξύ αυτών (εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2008):
Η ∆ιερµηνεία καθορίζει τρία θέµατα ως εξής (i) πότε επιστροφές ή µειώσεις σε µελλοντικές εισφορές θα
πρέπει να θεωρούνται ως «διαθέσιµες» στα πλαίσια της παραγράφου 58 του ∆ΛΠ 19 Παροχές σε
εργαζοµένους, (ii) πως οι ελάχιστες απαιτήσεις χρηµατοδότησης ενδέχεται να επηρεάσουν τη
διαθεσιµότητα των µειώσεων για µελλοντικές εισφορές και (iii) πότε µία απαίτηση χρηµατοδότησης
ενδέχεται να δηµιουργήσει µία υποχρέωση. Περαιτέρω, εάν υφίσταται ελάχιστη απαίτηση
χρηµατοδότησης, η ∆ιερµηνεία διαχωρίζει τις εισφορές οι οποίες απαιτούνται για την κάλυψη ενός
υφιστάµενου ελλείµµατος προϋπηρεσίας στο ελάχιστο επίπεδο από τις µελλοντικές υποχρεώσεις
παροχών. Η ∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. Η ∆ιερµηνεία δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από
την ΕΕ.

2.3

Έγκριση Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα
∆.Π.Χ.Π., της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2007, έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις
29 Αυγούστου 2007.

2.4

Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις
Συνένωση Επιχειρήσεων:
Όλες οι συνενώσεις επιχειρήσεων, 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 εξάµηνο του 2007.
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 ∆.Π.Χ.Π 3.
Υπεραξία είναι η διαφορά µεταξύ του κόστους συνένωσης και της εύλογης αξίας των καθαρών
περιουσιακών στοιχείων των αποκτώµενων εταιριών.
Θυγατρικές είναι οι εταιρίες στις οποίες η Εταιρία 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 Εταιρία 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 σηµαντικότερες θυγατρικές της Εταιρίας παρουσιάζεται στη Σηµείωση 5.
Οι ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας
SATO και των θυγατρικών της, οι οποίες έχουν ετοιµασθεί για την ίδια χρήση όπως της µητρικής Εταιρίας,
χρησιµοποιώντας τις ίδιες λογιστικές αρχές.
Όλα τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα και συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένου του απραγµατοποίητου κέρδους
που έχει προκύψει από ενδοεταιρικές συναλλαγές έχουν απαλειφθεί πλήρως.
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2.5

Συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς (απλές οικονοµικές καταστάσεις)
Οι συµµετοχές της µητρικής Εταιρίας στις ενοποιούµενες θυγατρικές της αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως
µείον τυχόν σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης.
Οι συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις στις απλές οικονοµικές καταστάσεις αποτιµώνται στο κόστος
κτήσεως µείον τυχόν σωρευµένες ζηµίες 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).
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 µη
υπερβαίνουσα ωστόσο την ωφέλιµη ζωή.
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
εύλογης αξίας τους µείον κόστος διάθεσης και της αξίας χρήσης τους. Εύλογη αξία 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.
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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 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
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 Εταιρία 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
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.
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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 εύλογης αξίας
µείον κόστος διάθεσης και της αξίας χρήσης τους.

2.10 Επενδύσεις – Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία
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 εύλογη 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.
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 που 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.
Οι προκύπτουσες ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης.
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, 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.

2.12 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 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.
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Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται
εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.

2.16 Παροχές προς το προσωπικό
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, συγκεκριµένο 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 ∆ΛΠ 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 συγκεκριµένου
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».
∆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 ή η εύλογη αξία των
δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς 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 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).
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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
εταιρίας, 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.

2.19 Συναλλαγές σε Ξένο Νόµισµα
Το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της Μητρικής Εταιρίας 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.

2.20 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.

2.21

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
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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.
Ο Όµιλος δεν κάνει χρήση παραγώγων 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 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 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 Μετοχικό κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των µετοχών της Εταιρίας 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 Εταιρία ή θυγατρικές της αγοράσουν µέρος του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, 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 οποιασδήποτε τέτοιας συναλλαγής
καταχωρείται στην καθαρή θέση.

2.25 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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2.26 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.

2.27 Αναταξινοµήσεις κονδυλίων/µεταβολές στην παρουσίαση
Ορισµένα έσοδα που τιµολογούνται από την Εταιρεία στους πελάτες της (µεταφορικά, µοντάζ κτλ
συνολικού ύψους ευρώ 1.118 χιλ. κατά την 6µηνη περίοδο του 2007 και ευρώ 729 χιλ. κατά το 2ο τρίµηνο
του 2007) και τα οποία στην προηγούµενη χρήση (και περιόδους) παρουσιαζόταν ως λοιπά έσοδα, κατά την
παρούσα χρήση αποφασίσθηκε όπως απεικονίζονται ως µέρος του Κύκλου εργασιών (Πωλήσεις).
Για τον λόγο αυτό, τα κονδύλια των αντίστοιχων περιόδων της προηγούµενης χρήσης έχουν
αναταξινοµηθεί ώστε να είναι συγκρίσιµα µε την παρουσίαση της παρούσης χρήσης.
Η επίδραση της αναταξινόµησης έχει ως εξής:

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)
Κόστος Πωληθέντων
Μικτά Κέρδη
Λοιπά Έσοδα
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας
Λοιπά Έξοδα
Κέρδη / (ζηµιές) από
λειτουργικές δραστηριότητες

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)
Κόστος Πωληθέντων
Μικτά Κέρδη
Λοιπά Έσοδα
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας
Λοιπά Έξοδα
Κέρδη / (ζηµιές) από
λειτουργικές δραστηριότητες

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01/01–
01/01–
01/04–
01/04–
30/06/06
30/06/06
30/06/06
30/06/06
προηγούµενης αναταξι- παρούσας
προηγούµενης αναταξι- παρούσας
δηµοσίευσης νόµηση δηµοσίευσης
δηµοσίευσης νόµηση δηµοσίευσης
33.415
363
33.778
16.137
188
16.325
-18.710
-18.710
-9.217
-9.217
14.705
363
15.068
6.920
188
7.108
654
-363
291
303
-188
115
-11.602
-11.602
-6.124
-6.124
-2.918
-2.918
-1.512
-1.512
-51
-51
32
32
788

-

788

-381

-

-381

ΕΤΑΙΡΙΑ
01/01–
01/01–
01/04–
01/04–
30/06/06
30/06/06
30/06/06
30/06/06
προηγούµενης αναταξι- παρούσας
προηγούµενης αναταξι- παρούσας
δηµοσίευσης νόµηση δηµοσίευσης
δηµοσίευσης νόµηση δηµοσίευσης
24.382
363
24.745
11.716
188
11.904
-11.962
-11.962
-5.986
-5.986
12.420
363
12.783
5.730
188
5.918
587
-363
224
273
-188
85
-10.355
-10.355
-5.521
-5.521
-2.081
-2.081
-1.100
-1.100
-13
-13
41
41
558

-

558

-577

-577

Σηµειώνεται ότι επειδή τα εν λόγω έσοδα δεν σχετίζονται άµεσα µε αντίστοιχα κονδύλια των εξόδων
διάθεσης, είναι πρακτικά ανέφικτο να γίνει αναταξινόµηση αντίστοιχων εξόδων στο κόστος πωληθέντων.

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 .
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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
Εταιρίας 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 πελάτες λιανικής 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.

4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
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. Εάν ο
τελικός φόρος είναι διαφορετικός από τον αρχικώς αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο
εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου.
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 ∆ιοίκηση προβαίνει σε ορισµένες εκτιµήσεις αναφορικά µε την ωφέλιµη ζωή των αποσβέσιµων παγίων.
Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην παράγραφο 2.6
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Προγράµµατα καθορισµένων 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.

5. ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Οι εταιρίες 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
BuroKoltuk 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

Εντός του Α τριµήνου του 2007 διενεργήθηκε κεφαλαιακή συνεισφορά € 700 χιλ εκ µέρους της Εταιρίας SATO
ΑΕ προς την SATO Office Gmbh µε συµψηφισµό παλαιότερης δανειακής απαίτησης της πρώτης.
Τον Ιούνιο του 2006 πραγµατοποιήθηκε πώληση 12 χιλ. µετοχών της DENKA Holdings (µετονοµασθείσα σε
Bo Concept Holding) από την οποία προέκυψε πραγµατοποιηθέν κέρδος ύψους €2.975 χιλ. και το οποίο
απεικονίζεται στη συνηµµένη κατάσταση αποτελεσµάτων α εξαµήνου 2006.
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6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑ∆Ο ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ανάλυση ανά τοµέα την 30/06/2007
Έπιπλα
Γραφείου
Έπιπλα Σπιτιού
Σύνολο
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)
Κέρδη προ φόρων και χρηµατοοικονοµικών

26.352
4.429

15.205
-1.959

41.557
2.470

Σύνολο ενεργητικού
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Αποσβέσεων
Σύνολο κεφαλαιουχικών δαπανών

70.046
50.631
1.159
2.094

39.050
26.406
287
1.143

109.096
77.037
1.446
3.237

Ανάλυση ανά τοµέα την 30/06/2006
Έπιπλα
Γραφείου
Έπιπλα Σπιτιού
Σύνολο
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)
Κέρδη προ φόρων και χρηµατοοικονοµικών

19.051
14.727
33.778
214
574
788
Ανάλυση ανά τοµέα την 31/12/2006

Σύνολο ενεργητικού
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Αποσβέσεων
Σύνολο κεφαλαιουχικών δαπανών

75.144
45.741
1.783
2.841

14.301
11.430
899
1.432

89.445
57.171
2.682
4.273

7. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Επί των ακινήτων της Εταιρίας έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ύψους €4.860 χιλ. για την εξασφάλιση
µακροπρόθεσµου δανείου ύψους € 3.907 χιλ.
Το σύνολο των επενδύσεων σε ενσώµατα και άυλα στοιχεία του ενεργητικού κατά την εξάµηνη περίοδο του
2007 ανέρχεται σε € 3.237 χιλ. για τον Όµιλο και σε € 3.071 χιλ. για την Εταιρία, τα κυριότερα εκ των οποίων
αφορούν σε νέο-ιδρυθέντα καταστήµατα και το υπό κατασκευή κέντρο διανοµής στην περιοχή της Ελευσίνας.
Η Εταιρία εντός του έτους 2006 υπέβαλε αίτηση για υπαγωγή του επενδυτικού της προγράµµατος για την
ανέγερση του κέντρου διανοµής στον Α.Ν.3299/2004. Το Υπουργείο οικονοµικών ενέκρινε επιχορήγηση ύψους
€ 4.856 χιλ. για το εν λόγω επενδυτικό πρόγραµµα, η οποία θα λογισθεί στον ισολογισµό της εταιρείας κατά τα
τελικά στάδια περαίωσης του επενδυτικού αυτού προγράµµατος.
Τον Ιανουάριο 2007 η Εταιρία υπέγραψε σύµβαση µε κατασκευαστική εταιρία για την κατασκευή του κτιρίου
διανοµής µε συµβατικό τίµηµα € 13.260 χιλ. Η κατασκευαστική εταιρία έως και τον Ιούνιο 2007 παρείχε
εργασίες ύψους € 724 χιλ. ενώ η ΣΑΤΟ Α.Ε. πραγµατοποίησε και λοιπές επενδύσεις για τον σκοπό αυτό ύψους
€ 249 χιλ. Από τον Ιούνιο 2007 οι εργασίες ανεστάλησαν προσωρινά κατόπιν αιτήµατος της Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας, λόγω εύρεσης αρχαιοτήτων. Η κατασκευή διενεργείται επί οικοπέδου ενοικιαζόµενου µε
µακροχρόνια µίσθωση (20 έτη µε δικαίωµα µονοµερούς παραίτησης για άλλα 5 έτη) από συνδεδεµένη εταιρία.

8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ο αριθµός του απασχολούµενο προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχεται σε 611 για τον Όµιλο
(Α΄ εξάµηνο 2006 : 502), και σε 448 για την Εταιρία (Α΄ εξάµηνο 2006 : 343).
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9. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Οι χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί ακόµη από τις φορολογικές αρχές, για κάθε εταιρία που περιλαµβάνεται στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Εταιρία

Ανέλεγκτες χρήσεις

SATO ΑΕ
SATO OFFICE GmbH

2006
2006

Κατά το Α’ εξάµηνο του 2006, περαιώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 2000
έως και 2004 της SATO Α.Ε. και προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ύψους 2.571 χιλ
ευρώ, οι οποίοι λογίσθηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων Α’ εξαµήνου 2006 µειωµένοι µε τις
σχηµατισθείσες από προηγούµενες χρήσεις προβλέψεις.
Τον Φεβρουάριο του 2007 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 2003
και 2004 των απορροφηθεισών Εταιριών Bo Concept Α.Ε. και Versa Α.Ε. καθώς και της χρήσεως 2005 για την
SATO A.E. και προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ύψους € 397 χιλ. οι οποίοι λογίσθηκαν στην
κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσεως 2006.
Το Μάρτιο του 2007 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της SATO Office GmbH για τις χρήσεις 20012005. Προέκυψε φόρος € 2 χιλ. ο οποίος λογίσθηκε στην ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων του Α’
εξαµήνου 2007.

10. 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 αποµειωµένα 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 Εταιρίας, 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 Εταιρίας 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.
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11. 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.

12. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1-30/6/2007
1/1-30/6/2007
1/1-30/6/2006
1/1-30/6/2006
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
SATO Office GmbH (θυγατρική)
SECOND *
PASAL A.E. Αναπτύξεως Ακινήτων *
BEST LAND A.E. *
AT LAND A.E. *
TCC THE CHAIR COMP (θυγατρική)

114
4
108
1
1
-

116
4
108
1
1
2

32
31
1
-

127
78
31
1
17

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
SATO Office GmbH (θυγατρική)
SECOND *
PASAL A.E. Αναπτύξεως Ακινήτων *
BEST LAND A.E. *
AT LAND A.E. *
TCC THE CHAIR COMP (θυγατρική)
TCC BURO KOLTUK- Turkey
(θυγατρική)

1.095
44
616
226
209
-

1.662
233
44
616
226
209
-

401
401
-

1.091
320
401
-

-

334

-

370

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη
SATO RAMLER A.E. (θυγατρική)
SATO Office GmbH (θυγατρική)
SECOND*
TCC THE CHAIR COMP (θυγατρική)
PASAL A.E.*

111
111

1.032
800
121
111

211
211
-

3.234
109
2.914
211
-

Υποχρεώσεις από συνδεδεµένα µέρη
SATO Office GmbH (θυγατρική)
SECOND*
TCC THE CHAIR COMP (θυγατρική)
TCC BURO KOLTUK (θυγατρική)

2
2
-

28
26
2
-

1
1
-

45
1
2
42

Συναλλαγές και αµοιβές βασικών
διευθυντικών στελεχών και οργάνων
διοίκησης

1.106

806

789

539

* Επιχειρήσεις συµφερόντων των βασικών µετόχων της εταιρείας.
∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Οµίλου.
Οι συναλλαγές της Εταιρίας µε συνδεδεµένα µέρη γίνονται επί καθαρά εµπορικής βάσης µε τους συνήθης όρους
της αγοράς.
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13. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Τον Ιούνιο του 2006 η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας ενέκρινε τη διάθεση ενός εκατοµµυρίου
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.
Από τα ανωτέρω δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών, 395 χιλ. δικαιώµατα χορηγήθηκαν κατά την 7
Νοεµβρίου 2006 προς µέλη του προσωπικού και της διοίκησης της εταιρίας, εκ των οποίων ως την 31
∆εκεµβρίου 2006 είχαν εξασκηθεί τα 372 χιλ. και 23 χιλιάδες παρέµειναν ανεξόφλητα και δύναται να
ασκηθούν µέσα στα επόµενα δύο έτη από την ηµεροµηνία χορήγησής τους. Περαιτέρω, κατά την 31
∆εκεµβρίου 2006, υπήρχαν 39,9 χιλ. ανεξόφλητα δικαιώµατα από προηγούµενα προγράµµατα προαίρεσης
αγοράς µετοχών. Εντός του Α εξαµήνου 2007 δεν υπήρξε καµία απόφαση χορήγησης επιπλέον δικαιωµάτων
προαίρεσης αγοράς µετοχών, από το ανωτέρω εγκριθέν πλάνο του Ιουνίου 2006.

14. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Κατά την διάρκεια του Α’ εξαµήνου η εταιρεία αύξησε τον βραχυπρόθεσµο δανεισµό της κατά ευρώ 9,4 εκατ.
περίπου µέσω σύναψης νέων δανειακών συµβάσεων και αύξησης της χρησιµοποίησης των υφιστάµενων ορίων
χρηµατοδότησης σε υπάρχουσες συµβάσεις δανεισµού για την χρηµατοδότηση του επενδυτικού της
προγράµµατος καθώς και των αποθεµάτων και υπολοίπων εισπρακτέων λόγω της αύξησης των δραστηριοτήτων
της.

15. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Η έκτακτη ΓΣ των µετόχων της 27.08.07 αποφάσισε την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση του
αποθεµατικού υπέρ το άρτιο ποσού ύψους € 2.525 χιλ. και ταυτόχρονη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά €
2.525 χιλ. µε συµψηφισµό µη εκπιπτόµενων φορολογικών ζηµιών προηγούµενων χρήσεων.
Κατά την 09.0.07 η Eταιρία έλαβε προκαταβολή ύψους € 1 εκατ. Από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ως µέρος της
συνολική επιχορήγησης ύψους € 4.856 χιλ, για την κατασκευή του κέντρου διανοµής στην Ελευσίνα.
Τον Ιούλιο του 2007, στην Γερµανία ψηφίσθηκε νέος φορολογικός νόµος βάση του οποίου από το έτος 2008 θα
µειώνεται σταδιακά ο φορολογικός συντελεστής έως ότου φτάσει τελικά το 29%.
Μαρούσι 29/8/2007
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΣΩΤΗΡΗΣ Κ.ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ
Α.∆.Τ.ΑΒ 287935

Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ
Α..∆.Τ. Ξ 434504

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΡΟΥΣΗΣ
Α.∆.Τ. Π 020359

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.ΜΑΡΚΑΖΟΣ
Α.∆.Τ.Σ 073763

Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β.ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
Α.∆.Τ. Λ 255142
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