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A.

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Σηµ.
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)
Κόστος Πωληθέντων
Μικτά Κέρδη

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/0101/0131/03/08
31/03/07

25.879
-13.510
12.369

17.152
-9.224
7.928

20.369
-9.384
10.985

11.832
-5.086
6.746

Λοιπά Έσοδα
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας
Κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες

805
-10.511
-1.573
1.090

228
-5.333
-1.714
1.109

746
-9.786
-1.062
883

204
-4.633
-1.207
1.110

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Κέρδη από συµµετοχές
Κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες
προ φόρων

-1.050
134

-707

-903
134

-542

174

402

114

568

-148
26

-117
285

-94
20

-92
476

26
-

285
-

20
-

476
-

0,00
0,00

0,01
0,01

0,00
0,00

0,01
0,01

Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους

6

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01/0101/0131/03/08
31/03/07

5

19

Κατανέµονται σε:
Μετόχους Οµίλου
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Βασικά κέρδη ανά µετοχή σε €
Προσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή σε €

20
20

4

ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Β.

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Σηµ.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/03/2008
31/12/2007

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/03/2008
31/12/2007

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

19
9

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

7
8
5

53.272
979
231
801
1.052
56.335

53.607
1.039
3
820
1.041
56.510

45.231
615
10.223
231
1.851
58.151

45.494
696
10.223
3
1.841
58.257

10
11
11
12

30.366
29.946
5.070
531
65.913
122.248

31.910
36.057
2.937
2.113
73.017
129.527

27.519
26.905
5.103
399
59.926
118.077

29.206
32.662
2.439
2.089
66.396
124.653

13
13
13

25.251
-1.104
3.312
-7.897
12.761
32.323
4
32.327

25.251
-1.104
3.312
-7.923
13.077
32.613
4
32.617

25.251
-1.104
3.312
-1.307
12.446
38.598
38.598

25.251
-1.104
3.312
-1.327
12.446
38.578
38.578

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Κεφάλαιο & Αποθεµατικά
Μετοχικό Κεφάλαιο
Ίδιες Μετοχές
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Αποτελέσµατα εις Νέον
Λοιπά Αποθεµατικά

13

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Ίδια Κεφάλαια
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια
Προβλέψεις
Επιχορηγήσεις
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις

15
16
17
19

17.696
3.813
1.457
2.504
25.470

18.514
3.144
1.457
2.414
25.529

11.897
963
1.457
2.504
16.821

13.283
923
1.457
2.414
18.077

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις
Φόρος Εισοδήµατος πληρωτέος

18
15
19

20.547
43.811
93
64.451
89.921

28.653
42.653
75
71.381
96.910

19.558
43.100
62.658
79.479

25.901
42.097
67.998
86.075

122.248

129.527

118.077

124.653

Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

5

ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Γ.

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01/0101/0131/03/08
31/03/07

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις (σηµ. 7,8)
Προβλέψεις (σηµ. 10, 11, 16)
Συναλλαγµατικές διαφορές
Ζηµιά από πώληση παγίων
Έσοδα από πώληση παγίων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Λειτουργικό κέρδος πριν από τις µεταβολές του
Κεφαλαίου Κίνησης
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση/(Αύξηση) αποθεµάτων (σηµ. 10)
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων (σηµ. 11)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (σηµ. 18)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι (σηµ. 19)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Ταµειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση άλλων µετοχών συγγενών επιχειρήσεων,
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορές άϋλων-ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων
(σηµ. 7,8)
Πώληση άϋλων –ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων
(σηµ. 7,8)
Τόκοι εισπραχθέντες
Επιχoρηγήσεις παγίων εισπραχθείσες
Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
∆ανειοδότηση θυγατρικής
(Εξοφλήσεις)/αναλήψεις δανείων (σηµ. 15)
Είσπραξη από εκδοθέντα αναληφθέντα δάνεια (σηµ. 15)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
(χρεολύσια) (σηµ. 15)
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα περιόδου [(α)+(β)+(γ)]
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου (σηµ.
12)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/0101/0131/03/08
31/03/07

174

402

114

568

876
115
-316
6
-709
-134
988

710
69
10

737
39

590
35

662

-709
-134
841

-3
497

1.000

1853

888

1687

1.544
2.237
-6.845

-2.652
-3.021
2.040

1.687
2.616
-6.336

-2.523
-3.466
2.739

-1.135
-58

-574
-397

-988
-4

-409
-397

-3.257

-2751

-2.137

-2369

-228

-700

-2.862

-824

3.200
4

3

114

-1521

-228
-2.984

-878

3.228
4
20

-878

1.859

-647
4.593

-600

-204

6

1.104

4.138

-171

1.655

-185
-57
3.704

-1.582
2.113

75
291

-1.690
2.089

27
260

531

366

399

287

333

-164
-57
3.917

ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

∆. ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
∆1. ΟΜΙΛΟΣ SATO

Μετοχικό
Κεφάλαιο
1η Ιανουαρίου 2007
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές
Κέρδη περιόδου µετά από φόρους
31η Μαρτίου 2007
Μεταφορά σε αφορολόγητα αποθεµατικά
Μεταφορά ποσού από αφορολόγητα αποθεµατικά σε
αποτελέσµατα εις νέο για διανοµή µερίσµατος (Σηµ.
13)
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση
διαφ. έκδοσης µετοχών υπέρ το άρτιο (της ΣΑΤΟ και
της απορροφηθείσας το 2005 Bo Concept) (Σηµ. 13)
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε απορρόφηση µη
φορολογικά εκπεστέων ζηµιών (Σηµ. 13)
Αποθεµατικό από χορήγηση stock option plan 2007
προς προσωπικό (Σηµ. 21)
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα(Σηµ. 14)
Συναλλαγµατική διαφορά θυγατρικών εξωτερικού
Επίδραση στα ίδια κεφάλαια από συγχώνευση
θυγατρικών Τουρκίας (Σηµ. 5)
Κέρδη χρήσης µετά από φόρους
31η ∆εκεµβρίου 2007
Συναλλαγµατική διαφορά θυγατρικών εξωτερικού
Κέρδη περιόδου µετά από φόρους
31η Μαρτίου 2008

25.251

Αναλογούντα στους µετόχους της µητρικής Εταιρείας
∆ιαφορά
Από
Έκδοση
Τακτικό
Μετοχών
Αποθεµατικό
Υπόλοιπο
Κερδών
Υπέρ το
Ίδιες
και Λοιπά
Άρτιο
Μετοχές
Αποθεµατικά
Εις Νέο
3.344

-1.104

10.143

-5.363

10
25.251

2.525

3.344

-1.104

-32

10.153
6.196

285
-5.078
-6.196

-913

913

Σύνολο
32.271
10
285
32.566

∆ικαιώµατα
Μειοψηφίας

Σύνολο
3

3

32.274
10
285
32.569
0

-2.493

-2.525

2.525
26
-830

11
732
-7.923

11
732
32.613

1
4

11
733
32.617

26
-7.897

32.613

4

32.327

108

25.251

3.312

-1.104

13.077
-316

25.251

3.312

-1.104

12.761
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108

26
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

∆. ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
∆2. ΕΤΑΙΡΙΑ SATO

Μετοχικό
Κεφάλαιο
25.251

∆ιαφορά Από
Έκδοση
Μετοχών
Υπέρ το
Άρτιο
3.344

Ίδιες
Μετοχές
-1.104

31η Μαρτίου 2007
Μεταφορά σε αφορολόγητα αποθεµατικά
Μεταφορά ποσού από αφορολόγητα αποθεµατικά σε αποτελέσµατα εις
νέο για διανοµή µερίσµατος
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση διαφ. έκδοσης
µετοχών υπέρ το άρτιο (της ΣΑΤΟ και της απορροφηθείσας το 2005
Bo Concept) (Σηµ 13)
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε απορρόφηση µη φορολογικά
εκπεστέων ζηµιών (Σηµ. 13)
Αποθεµατικό από χορήγηση stock option plan 2007 προς προσωπικό
(Σηµ. 21)
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (Σηµ. 14)
Κέρδη χρήσης µετά από φόρους

25.251

3.344

-1.104

31η ∆εκεµβρίου 2007
Κέρδη περιόδου µετά από φόρους

25.251

3.312

-1.104

12.446

-1.327
20

38.578

31η Μαρτίου 2008

25.251

3.312

-1.104

12.446

-1.307

38.598

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1η Ιανουαρίου 2007
Κέρδη χρήσης µετά από φόρους

2.525

-32

Τακτικό
Αποθεµατικό
και Λοιπά
Αποθεµατικά
9.630

Υπόλοιπο
Αποτ/των
εις Νέο
2.254
476

9.630
6.196

2.729
-6.196

-913

913

Σύνολο
39.375
476
39.850

-2.493

-2.525

2525
26
-830
-469
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.03.08
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

1.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Η SATO ΑΕ (εφεξής η «Εταιρεία») ιδρύθηκε το 1973 και οι µετοχές της είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ) από το 1990 µε τον κωδικό ΣΑΤΟΚ, ενώ το Reuters χρησιµοποιεί τη
συντοµογραφία SATr.AT
Η Εταιρεία έχει την έδρα της στο Μαρούσι, Κηφισίας 168 (αριθµ. Μ.Α.Ε 8406/06/Β/86/15).
Η SATO AE µαζί µε τις θυγατρικές της (εφεξής ο «Όµιλος») δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και
εµπορία επίπλων γραφείου και οικιακών χώρων. Ο Όµιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα,
ωστόσο διατηρεί σηµαντική δραστηριότητα και στην Ευρώπη, κυρίως µέσω της θυγατρικής εταιρείας στη
Γερµανία.
Μητρική Εταιρεία της SATO A.E. έως και την 27/12/2006 ήταν η εταιρεία PASAL Ανώνυµος Εταιρεία
αναπτύξεως ακινήτων Α.Ε. (πρώην ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆Η Ανώνυµος Εµπορική
Βιοµηχανική Τεχνική Εταιρíα Συµβούλων Επιχειρήσεων Α.Ε.). Κατά την ηµεροµηνία αυτή, οι µετοχές της
SATO Α.Ε. που κατείχε η PASAL Ανώνυµος Εταιρεία αναπτύξεως ακινήτων Α.Ε. µεταβιβάσθηκαν σε
φυσικά πρόσωπα.

2.

ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

2.1

Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι ενοποιηµένες και ατοµικές Oικονοµικές Kαταστάσεις του Οµίλου και της Eταιρείας (οι «Οικονοµικές
Καταστάσεις»), συντάσσονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
(εφεξής ∆.Π.Χ.Π.) που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και απεικονίζονται σε χιλιάδες Ευρώ,
το επίσηµο νόµισµα της χώρας όπου εδρεύει η Εταιρεία. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί
σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους µε εξαίρεση τα ∆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).

2.2

Μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές
Οι λογιστικές πολιτικές που έχουν εφαρµοστεί είναι σύµφωνες µε αυτές της προηγούµενης
χρήσης εκτός των περιπτώσεων όπου είχαν επίδραση τα ακόλουθα νέα ή αναθεωρηµένα πρότυπα και
διερµηνίες που είναι υποχρεωτικά για τις χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2007.
•

∆ΠΧΠ 7 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις.

•

Τροποποίηση ∆ΛΠ 1: Παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων- Γνωστοποιήσεις κεφαλαίου
(τροποποίηση).
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•

∆ιερµηνεία 7, Εφαρµογή της προσέγγισης αναµόρφωσης του ∆ΛΠ 29- Οικονοµικές
καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες

•

∆ιερµηνεία 8, Πεδίο εφαρµογής ∆ΠΧΠ 2

•

∆ιερµηνεία 9, Επανεκτίµηση ενσωµατωµένων παραγώγων

•

∆ιερµηνεία 10, Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση και Αποµείωση

Η υιοθέτηση των παραπάνω νέων ή αναθεωρηµένων προτύπων και διερµηνειών δεν είχε επίδραση στην
οικονοµική θέση και απόδοση του Οµίλου. Ως αποτέλεσµα της εφαρµογής αυτών έχουν προκύψει
πρόσθετες γνωστοποιήσεις και σε ορισµένες περιπτώσεις αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές.

2.3

Έγκριση Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π., της
περιόδου που έληξε την 31η Μαρτίου 2008 , έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 29 Μαΐου
2008 και υπόκεινται στην οριστική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων.

2.4

Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις
α) Αρχές ενοποίησης:
Οι ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας
SATO και των θυγατρικών της, οι οποίες έχουν ετοιµασθεί για την ίδια χρήση όπως της µητρικής
Εταιρείας, χρησιµοποιώντας τις ίδιες λογιστικές πολιτικές.
Θυγατρικές είναι οι εταιρίες στις οποίες η Εταιρεία είτε συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα σε ποσοστό
µεγαλύτερο από το µισό των δικαιωµάτων ψήφου είτε έχει µέσω άλλων συµφωνιών το δικαίωµα ελέγχου
της επιχειρηµατικής και οικονοµικής πολιτικής τους. Όλες οι θυγατρικές εταιρίες έχουν ενοποιηθεί µε τη
µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η Εταιρεία υποχρεούται να ενοποιεί όλες τις θυγατρικές εταιρίες από την
ηµεροµηνία απόκτησης ελέγχου επί αυτών, ενώ η υποχρέωση ενοποίησης δεν υφίσταται από την
ηµεροµηνία παύσης της δυνατότητας άσκησης ελέγχου διάθεσης των εταιριών αυτών.
Κατάσταση µε τις θυγατρικές της Εταιρείας παρουσιάζεται στη Σηµείωση 5.
Όλα τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα και συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένου του απραγµατοποίητου κέρδους
που έχει προκύψει από ενδοεταιρικές συναλλαγές έχουν απαλειφθεί πλήρως.
β) 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.
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.
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2.5

Συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες (απλές οικονοµικές καταστάσεις)
Οι συµµετοχές της µητρικής Εταιρείας 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
25
33
33
6,7-10
9-12
5-10
3-10

Βιοµηχανικά Κτίρια
Κτίρια γραφείων
Καταστήµατα
Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός
Βελτιώσεις σε Μισθωµένα Ακίνητα
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός

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 οφέλιµη 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 (Σηµ. 2.10.i).
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.
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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 Εταιρεία αποφασίζει να εφαρµόσει τη δυνατότητα του επιτρεπόµενου εναλλακτικού χειρισµού λογισµού
του κόστους δανεισµού, που είναι άµεσα επιρριπτέο στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή περιουσιακού
στοιχείου βάσει του ∆ΛΠ 23, αλλάζοντας την µέχρι τώρα λογιστική πολιτική της λογισµού στα έξοδα της
Εταιρείας , γιατί πιστεύει ότι η απεικόνηση αυτή προσφέρει πιο αξιόπιστη και σχετική πληροφόρηση, ενώ
συνάδει και µε τον µόνο λογιστικό χειρισµό που προβλέπει το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 23 το οποίο η Εταιρεία
θα εφαρµόσει όταν αυτό υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση.

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 το κόστος διάθεσης και της αξίας χρήσης τους.

2.10

Επενδύσεις και λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία:
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που εµπίπτουν και ρυθµίζονται από τις διατάξεις του ∆ΛΠ
39, ταξινοµούνται ανάλογα µε την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε µία από τις κάτωθι τέσσερις
κατηγορίες:
• Χρηµατοοικονοµικά περιουσικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων ,
• Απαιτήσεις και δάνεια,
• Επενδύσεις κρατούµενες εώς την λήξη τους, και
• ∆ιαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις.
Τα εν λόγω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως που
αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία (πλέον σε περιπτώσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία
αλλά µέσω αποτελεσµάτωντων άµεσων δαπανών απόκτησης / συναλλαγής).
Η κατηγοριοποίηση των ανωτέρω χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται µετά την αρχική
αναγνώριση και όπου επιτρέπεται , επανεξετάζεται και πιθανόν αναθεωρείται περιοδικά.
(i) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων: Αφορά το εµπορικό
χαρτοφυλάκιο και περιλαµβάνει επενδύσεις που αποκτήθηκαν µε σκοπό τη ρευστοποίηση τους στο άµεσο
µέλλον. Κέρδη ή ζηµίες από την αποτίµηση των συγκεκριµένων στοιχείων καταχωρούνται στα
αποτελέσµατα χρήσεως.
(ii) Απαιτήσεις και δάνεια: Οι απαιτήσεις και τα δάνεια που δηµιουργούνται από τη δραστηριότητα (και
που είναι εκτός των συνήθων πιστωτικών ορίων του οµίλου), αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε
βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Κέρδη και ζηµίες καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως
όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή αποµειώνονται, καθώς επίσης και µέσω της διαδικασίας
απόσβεσης.
(iii) Επενδύσεις κρατούµενες ως τη λήξη: Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε
προσδιοριζόµενες ροές και προκαθορισµένη λήξη κατηγοριοποιούνται σαν κρατούµενα εώς τη λήξη, όταν
ο Όµιλος έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα κρατήσει ως τη λήξη. Επενδύσεις οι οποίες κρατούνται
για αόριστο ή µη προκαθορισµένο διάστηµα δεν µπορούν να ταξινοµηθούν στην κατηγορία αυτή.
Οι κρατούµενες ως τη λήξη επενδύσεις αποτιµώνται, µετά την αρχική καταχώρηση, στο αναπόσβεστο
κόστος µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Κέρδη και ζηµίες καταχωρούνται στα
αποτελέσµατα χρήσεως όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή αποµειώνονται, καθώς επίσης και µέσω
της διαδικασίας απόσβεσης .
(iv) ∆ιαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις: Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν µπορούν
να ταξινοµηθούν σε καµία από τις ανωτέρω κατηγορίες χαρακτηρίζονται και ταξινοµούνται σαν διαθέσιµες
προς πώληση επενδύσεις. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις
αποτιµώνται στην εύλογη αξία και τα προκύπτοντα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµίες
καταχωρούνται απ’ ευθείας σε διακεκριµένο στοιχείο της καθαρής θέσης. Κατά την πώληση η την
διαγραφή ή την αποµείωση της επένδυσης, τα συσωρευµένα κέρδη ή ζηµίες, περιλαµβάνονται στα
αποτελέσµατα χρήσεως. Η εύλογη αξία των εν λόγω επενδύσεων που διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη
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χρηµατιστηριακή αγορά προκύπτει από την σχετική χρηµατιστηριακή αξία της επένδυσης κατά την
ηµεροµηνία κλεισίµατος. Αναφορικά µε τις επενδύσεις που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργό αγορά, η
εύλογη αξία υπολογίζεται µε βάση σχετικές τεχνικές αποτίµησης. Αυτές οι τεχνικές βασίζονται σε
πρόσφατες αµφοτεροβαρείς συναλλαγές παρόµοιων επενδύσεων, µε αναφορά στην χρηµατιστηριακή αξία
µίας άλλης επένδυσης µε παρεµφερή χαρακτηριστικά
µε αυτά της αποτιµώµενης, ανάλυση
προεξοφληµένων χρηµατοροών και µοντέλα αποτίµησης επενδύσεων.

2.11

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.
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.

2.15

Προβλέψεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις, ενδεχόµενες απαιτήσεις
Ο Όµιλος σχηµατίζει προβλέψεις όταν
 υπάρχει παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος,

14

ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.03.08
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)



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.
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, καθορισµένο καταβλητέο ποσό για παροχές συνταξιοδότησης. Για τα
προγράµµατα καθορισµένων παροχών, η αξία της υποχρέωσης προσδιορίζεται από τη παρούσα αξία των
παροχών κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων µειωµένο µε την εύλογη αξία των
περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος και των προσαρµογών που απαιτούνται για τα αναλογιστικά
κέρδη ή τις ζηµιές από τις αναλογιστικές µελέτες που δεν έχουν αναγνωριστεί και του κόστους
προϋπηρεσίας.
Ο Όµιλος εφαρµόζει τη «µέθοδο περιθωρίου» του ∆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 καθορισµένου
ύψους εισφορών σε ανεξάρτητο φορέα (το «Ταµείο») αλλά ο Όµιλος δεν έχει καµιά άλλη νοµική ή
συµβατική υποχρέωση να καταβάλλει πρόσθετες εισφορές στη περίπτωση όπου το Ταµείο δεν θα διαθέτει
επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να παράσχει στους ασφαλισµένους του τις παροχές που τους οφείλει, για
την τρέχουσα αλλά και τη προηγούµενη προϋπηρεσία τους. Οι εισφορές του Οµίλου στα προγράµµατα
καθορισµένων εισφορών καταχωρούνται στη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια
της περιόδου που αφορούν και περιλαµβάνονται στο λογαριασµό «αµοιβές και έξοδα προσωπικού».
∆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.
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ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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).
Για δικαιώµατα τα οποία τελικά δεν κατοχυρώνονται δεν αναγνωρίζεται σχετική δαπάνη, εκτός από
δικαιώµατα των οποίων η κατοχύρωση εξαρτάται από την ικανοποίηση καθορισµένων εξωτερικών
παραµέτρων αγοράς.
Αυτά τα δικαιώµατα τεκµαίρεται ότι κατοχυρώνονται όταν όλες οι προϋποθέσεις απόδοσης έχουν
ικανοποιηθεί, ανεξάρτητα από την εκπλήρωση των εξωτερικών παραµέτρων αγοράς.
Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιων προγραµµάτων αυτά λογίζονται σαν να είχαν κατοχυρωθεί κατά την
ηµεροµηνία της ακύρωσης και τα µη εισέτι αναγνωρισµένα σχετικά έξοδα αναγνωρίζονται αµέσως στα
αποτελέσµατα εις νέο.
Στην περίπτωση που ένα πρόγραµµα που ακυρώνεται αντικαθίσταται από νέο πρόγραµµα αντιµετωπίζεται
σαν τροποποίηση του ακυρωθέντος προγράµµατος.

2.17

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

2.18

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 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.
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 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.
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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 κυρίως τα διαθέσιµα, τις απαιτήσεις από πελάτες, τις λοιπές απαιτήσεις, τις επενδύσεις
διαθέσιµες προς πώληση, τα δάνεια και τους προµηθευτές.
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής θέσεως,
βάσει της ουσίας και του περιεχοµένου των σχετικών συµβάσεων από τις οποίες απορρέουν. Τόκοι,
µερίσµατα, κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως
απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, λογίζονται ως έσοδα ή έξοδα αντίστοιχα. Η διανοµή µερισµάτων στους
µετόχους λογίζεται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα συµψηφίζονται όταν η
Εταιρεία, σύµφωνα µε το νόµο, έχει νοµικά το δικαίωµα αυτό και προτίθεται να τα συµψηφίσει σε καθαρή
βάση (µεταξύ τους) ή να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να συµψηφίσει ταυτοχρόνως την
υποχρέωση.
Ο Όµιλος 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.
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Τα δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών (stock options) αποτελούν την µοναδική κατηγορία
δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές, που έχει η Εταιρεία. Όσον αφορά τα stock options,
γίνεται υπολογισµός του αριθµού των µετοχών οι οποίες θα µπορούσαν να είχαν αποκτηθεί στην εύλογη
αξία (οριζόµενη ως η µέση ετήσια χρηµατιστηριακή τιµή των µετοχών της Εταιρείας) µε βάση την αξία των
δικαιωµάτων συµµετοχής που σχετίζονται µε τα υφιστάµενα προγράµµατα δικαιωµάτων απόκτησης
µετοχών. Ο αριθµός των µετοχών που προκύπτει από τον παραπάνω υπολογισµό συγκρίνεται µε τον αριθµό
των µετοχών που θα µπορούσαν να είχαν εκδοθεί σε περίπτωση άσκησης των δικαιωµάτων. Η διαφορά που
προκύπτει προστίθεται στον παρανοµαστή ως έκδοση κοινών µετοχών χωρίς αντάλλαγµα. Τέλος, καµία
αναπροσαρµογή δεν γίνεται στα κέρδη (αριθµητής).

2.23

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

2.24

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

2.25

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.

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

Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων:
(i) Μη Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία: Ο Όµιλος εξετάζει σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού
εάν υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης για τα µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Με εξαίρεση την
υπεραξία και τα ασώµατα περιουσιακά στοιχεία µε αόριστη ωφέλιµη ζωή τα οποία ελέγχονται για
αποµείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των λοιπών µακροπρόθεσµων στοιχείων του
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ενεργητικού υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η
λογιστική αξία µπορεί να µην είναι πλέον ανακτήσιµη.
Η ζηµία αποµείωσης ενός περιουσιακού στοιχείου καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της
χρήσης κατά την οποία η αναπόσβεστη αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία
του. Η ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη, µεταξύ της εύλογης αξίας µείον κόστος πώλησης
και της αξίας χρήσεως του εν λόγω παγίου. Εύλογη αξία µείον κόστος πώλησης είναι το ποσό που µπορεί
να ληφθεί από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής
στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου
άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να προκύψουν από τη συνεχή χρήση του
περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεση του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Για τους
σκοπούς προσδιορισµού της αποµείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία οµαδοποιούνται στο µικρότερο εκείνο
επίπεδο για το οποίο δύναται να προσδιοριστούν ανεξάρτητες ταµειακές ροές.
(ii) Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία: Ο Όµιλος αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία κλεισίµατος τα
δεδοµένα αναφορικά µε το κατά πόσον ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ή µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων έχει αποµειωθεί. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε
έλεγχο αποµείωσης (εφόσον υφίστανται σχετικές ενδείξεις) είναι περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στο
αναπόσβεστο κόστος (µακροπρόθεσµες απαιτήσεις). Η ανακτήσιµη / εισπράξιµη αξία των λοιπών
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζεται σε γενικές γραµµές, προκειµένου νε
διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι αποµείωσης, βάσει της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών
χρηµατοροών, προεξοφληµένων είτε µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο προεξόφλησης του εκάστοτε
στοιχείου ή οµάδας στοιχείων, ή µε τον τρέχοντα συντελεστή απόδοσης ενός παρόµοιου
χρηµατοοικονοµικού στοιχείου. Οι προκύπτουσες ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα
χρήσεως.

2.28

∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων Ενεργητικού και Υποχρεώσεων:
(i) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού: Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού (ή κατά
περίπτωση το µέρος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού ή το µέρος µίας οµάδας
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού) διαγράφονται όταν:
• Τα δικαιώµατα για την εισροή ταµειακών πόρων έχουν εκπνέυσει.
• Ο Όµιλος διατηρεί το δικαίωµα στην εισροή ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο στοιχείο
ενεργητικού αλλά έχει αναλλάβει ταυτόχρονα µία υποχρέωση προς τρίτους να τα εξοφλήσει πλήρως
χωρίς σηµαντική καθυστέρηση υπό την µορφή µίας σύµβασης µεταβίβασης.
• Ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει το δικαίωµα εισροής ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο στοιχείο
ενεργητικού ενώ παράλληλα είτε (α) έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη
ή (β) δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει µεταβιβάσει τον
έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου.
• Όπου ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει τα δικαιώµατα εισροής ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο
στοιχείο ενεργητικού αλλά παράλληλα δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα
οφέλη ή τον έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου, τότε το στοιχείο του ενεργητικού αναγνωρίζεται στο
βαθµό της συνεχιζόµενης συµµετοχής του Οµίλου στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Η συνεχιζόµενη
συµµετοχή η οποία έχει τη µορφή εγγύησης επί του µεταβιβαζόµενου στοιχείου αποτιµάται στην
χαµηλότερη αξία µεταξύ του αρχικού υπολοίπου του στοιχείου ενεργητικού και του µέγιστου ποσού
που µπορεί ο Όµιλος να κληθεί να καταβάλλει. Όταν η συνεχιζόµενη συµµετοχή είναι υπό την µορφή
δικαιωµάτων αγοράς και /ή πώλησης επι του στοιχείου ενεργητικού (συµπεριλαµβανοµένου και
δικαιωµάτων που διακανονίζονται ταµειακά), ο βαθµός συνεχιζόµενης εµπλοκής του Οµίλου είναι η
αξία του µεταβιβαζόµενου στοιχείου που δύναται ο Όµιλος να επαναγοράσει, µε εξαίρεση την
περίπτωση ενός δικαιώµατος πώλησης του στοιχείου το οποίο αποτιµάται σε εύλογες αξίες, όπου η
συνεχιζόµενη συµµετοχή του Οµίλου περιορίζεται στην χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του
µεταβιβαζόµενου στοιχείου και την τιµή άσκησης του δικαιώµατος.
20

ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.03.08
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

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

2.29

Νέα λογιστικά πρότυπα και ερµηνείες της ∆ΕΕΧΠ
Πρότυπα και διερµηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν ισχύουν ακόµη
Μέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων, έχουν εκδοθεί νέα ∆ΠΧΠ, διερµηνείες
και τροποποιήσεις υφιστάµενων προτύπων, η εφαρµογή των οποίων δεν είναι υποχρεωτική για την
τρέχουσα λογιστική περίοδο και τα οποία o Όµιλος δεν εφάρµοσε νωρίτερα. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης του
Οµίλου και της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και
διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω:
α) Πρότυπα και διερµηνείες που έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ και υιοθετήθηκαν από την ΕΕ
∆ΠΧΠ 8 ‘Λειτουργικοί Τοµείς’ (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1 Ιανουαρίου 2009)
Το ∆ΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, ‘Οικονοµικές Πληροφορίες Κατά Τοµέα’ και υιοθετεί την
προσέγγιση της διοίκησης αναφορικά µε τις οικονοµικές πληροφορίες που δίνονται κατά τοµέα. Η
πληροφόρηση που θα γνωστοποιείται 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 διαφέρει από αυτή που παρουσιάζεται στον ισολογισµό και την κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων και οι εταιρίες θα πρέπει να δώσουν επεξηγήσεις και συµφωνίες αναφορικά
µε τις εν λόγω διαφορές.
Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του εν λόγω προτύπου στις οικονοµικές του
καταστάσεις.
∆ιερµηνεία 11, ∆ΠΧΠ 2 ‘Συναλλαγές µε Ίδιες Μετοχές και Μεταξύ Εταιριών του Ιδίου Οµίλου’
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Μαρτίου 2007)
Η ∆ιερµηνεία 11 απαιτεί όπως συναλλαγές, στις οποίες παραχωρείται σε εργαζοµένους δικαίωµα επί
συµµετοχικών τίτλων της εταιρείας, θεωρούνται για σκοπούς λογιστικής αντιµετώπισης, ως αµοιβές που
καθορίζονται από την αξία των µετοχών διακανονιζόµενες µε συµµετοχικούς τίτλους, ακόµη και στην
περίπτωση όπου η εταιρεία επιλέγει ή έχει την υποχρέωση να αγοράσει αυτούς τους συµµετοχικούς τίτλους
από τρίτους ή όπου οι µέτοχοι της εταιρείας παρέχουν τους προς παραχώρηση τίτλους. Η ∆ιερµηνεία
επεκτείνεται επίσης και στον τρόπο που οι θυγατρικές εταιρίες χειρίζονται, στις απλές οικονοµικές τους
καταστάσεις, προγράµµατα όπου οι εργαζόµενοι τους λαµβάνουν δικαιώµατα επί συµµετοχικών τίτλων της
µητρικής εταιρείας.
Η ∆ιερµηνεία 11 έχει εφαρµογή στον Όµιλο όσον αφορά τον τρόπο χειρισµού στις απλές οικονοµικές
καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών των προγραµµάτων στα οποία οι εργαζόµενοι τους λαµβάνουν
δικαιώµατα επί µετοχών της Εταιρείας. Ο λογιστικός χειρισµός που εφαρµόζεται από τον Όµιλο δε
διαφέρει από τις σχετικές πρόνοιες της ∆ιερµηνείας.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ και δεν υιοθετήθηκαν ακόµη από την ΕΕ
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 23 ‘Κόστος ∆ανεισµού’ (εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009).

21

ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.03.08
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Με βάση τις τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 23, καταργείται η επιλογή (που υπάρχει στο υφιστάµενο πρότυπο) για
αναγνώριση του κόστους δανεισµού που µπορεί να κατανεµηθεί άµεσα σε ένα περιουσιακό στοιχείο που
πληροί τις προϋποθέσεις στα έξοδα περιόδου. Όλα τα κόστη δανεισµού που µπορεί να κατανεµηθούν
άµεσα στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις
πρέπει να κεφαλαιοποιούνται.
Ένα περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που κατ’ ανάγκη
χρειάζεται µια σηµαντική χρονική περίοδο προετοιµασίας για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή για την
πώλησή του.
Ο Όµιλος εξετάζει την υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης από την 1.1.2008, νωρίτερα από την
ηµεροµηνία εφαρµογής του. Σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του Προτύπου, ο Όµιλος θα υιοθετήσει
την αλλαγή από την ηµεροµηνία εφαρµογής του και µελλοντικά. ∆εν θα γίνει αναπροσαρµογή για το
κόστος δανεισµού που είχε καταχωρηθεί στα αποτελέσµατα πριν από την ηµεροµηνία αυτή.
∆ιερµηνεία 12 ‘Συµβάσεις Παραχώρησης’ (Service Concession Arrangements) (εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008)
Η ∆ιερµηνεία 12 πραγµατεύεται τον τρόπο µε τον οποίο οι παραχωρησιούχοι θα πρέπει να εφαρµόζουν τα
υφιστάµενα ∆ΠΧΠ για να αναγνωρίσουν 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 περιουσιακό στοιχείο και / ή ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Η ∆ιερµηνεία 12 δεν έχει
εφαρµογή στον Όµιλο.
∆ιερµηνεία 13 ‘Προγράµµατα Επιβράβευσης Πελατών’ (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2008).
Η ∆ιερµηνεία 13 απαιτεί όπως τα ανταλλάγµατα (πιστώσεις) επιβράβευσης (loyalty award credits)
απεικονίζονται λογιστικά ως ένα ξεχωριστό µέρος της συναλλαγής πώλησης µε την οποία παραχωρούνται,
και συνεπώς µέρος της εύλογης αξίας του τιµήµατος πώλησης επιµερίζεται σε αυτά και καταχωρείται κατά
τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία εξασκούνται τα ανταλλάγµατα αυτά.
Ο Όµιλος δεν αναµένει ότι αυτή η ∆ιερµηνεία θα έχει επίδραση στις οικονοµικές του καταστάσεις εφόσον
δεν εφαρµόζει τέτοια προγράµµατα.
∆ιερµηνεία 14 ‘∆ΛΠ 19 Το Όριο στην αναγνώριση Περιουσιακού Στοιχείου Καθορισµένων Παροχών, οι
Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και οι Αλληλεπιδράσεις τους’ (εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008).
Η ∆ιερµηνεία 14 παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο εκτίµησης του ορίου στο ποσό του πλεονάσµατος
που µπορεί να καταχωρηθεί σαν περιουσιακό στοιχείο σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 ‘Παροχές σε Εργαζόµενους'. Επίσης, επεξηγεί πως αυτό το όριο µπορεί να
επηρεαστεί όταν υπάρχει νοµική ή συµβατική απαίτηση ελάχιστης χρηµατοδότησης και τυποποιεί την
υφιστάµενη πρακτική.
Ο Όµιλος αναµένει ότι αυτή η ∆ιερµηνεία δε θα επηρεάσει την οικονοµική του θέση ή απόδοση δεδοµένου
ότι όλα τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών καταλήγουν σε καθαρή υποχρέωση / δεν έχει
χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα καθορισµένων παροχών
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 ‘Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων’ (εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009).
Το ∆ΛΠ 1 έχει τροποποιηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται
στις οικονοµικές καταστάσεις. Από τις πιο σηµαντικές τροποποιήσεις είναι: η απαίτηση όπως η κατάσταση
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ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, η εισαγωγή µιας καινούργιας
κατάστασης συνολικού εισοδήµατος (“comprehensive income”) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και
εξόδων που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε «λοιπά εισοδήµατα» (“comprehensive
income”) και της απαίτησης όπως επαναδιατυπώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις ή αναδροµικές
εφαρµογές νέων λογιστικών πολιτικών παρουσιάζονται από την αρχή της ενωρίτερης συγκριτικής
περιόδου, δηλ. σε µια τρίτη στήλη στον ισολογισµό. Ο Όµιλος θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην
παρουσίαση των οικονοµικών του καταστάσεων για το 2009.
Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΠ 2 ‘Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών’ (εφαρµόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009).
Η τροποποίηση διευκρινίζει δύο θέµατα: Τον ορισµό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’, µε την εισαγωγή
του όρου ‘µη-προϋπόθεση κατοχύρωσης’ για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους
απόδοσης. Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα
συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση.
Ο Όµιλος δεν αναµένει ότι αυτή η ∆ιερµηνεία θα έχει επίδραση στις οικονοµικές του καταστάσεις.
Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’ και Τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ‘Ενοποιηµένες και
Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις’ (εφαρµόζονται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1 Ιουλίου 2009)
Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων δηµοσιοποίησε στις 10 Ιανουαρίου 2008 το Αναθεωρηµένο
∆ΠΧΠ 3 ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’ και το Τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ‘Ενοποιηµένες Ιδιαίτερες
Οικονοµικές Καταστάσεις’. Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό
χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα
αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά
αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται µε την
απόκτηση και την αναγνώριση µελλοντικών µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος στα
αποτελέσµατα (αντί για προσαρµογή της υπεραξίας). Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί όπως συναλλαγές
που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Συνεπώς
δεν επηρεάζουν την υπεραξία ούτε δηµιουργούν αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία). Επιπλέον το τροποποιηµένο
πρότυπο αλλάζει τον τρόπο που λογίζονται οι ζηµίες θυγατρικών καθώς και η απώλεια ελέγχου θυγατρικής.
Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρµοστούν από την ηµεροµηνία εφαρµογής τους και θα
επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας από την ηµεροµηνία αυτή
και µετά.
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 και ∆ΛΠ 1 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή
“puttable” µέσο) (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο
(«puttable» µέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση µιας οντότητας καταταχθούν
ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί
γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά µε τα «puttable» µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια.
Ο Όµιλος αναµένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονοµικές του καταστάσεις.

3.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Ο Όµιλος εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, κυρίως σε
•
κίνδυνους αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκιο, τιµές αγοράς),
•
πιστωτικό κίνδυνο,
•
κίνδυνο ρευστότητας
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.03.08
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου εστιάζεται στην αντιµετώπιση του πιστωτικού
κινδύνου του κινδύνου ρευστότητας και στους κινδύνους αγοράς καθώς θεωρεί ότι αυτοί είναι οι βασικοί
κίνδυνοι.
Η διαχείριση των κινδύνων διεκπεραιώνεται µέσω των διαφόρων επιχειρηµατικών λειτουργιών του Οµίλου
Προ της διενέργειας συναλλαγών χρηµατοοικονοµικών µέσων λαµβάνεται έγκριση από τα στελέχη που
έχουν το δικαίωµα δέσµευσης του Οµίλου προς τους αντισυµβαλλόµενους της.
Κίνδυνος αγοράς
Κίνδυνος τιµής
Η διοίκηση εκτιµά ότι δεν υφίσταται σηµαντικός κίνδυνος από τη διακύµανση των τιµών.
Κίνδυνος επιτοκίων
Ο Όµιλος χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις του καθώς και τις ανάγκες του σε κεφάλαια κίνησης µέσω
τραπεζικού δανεισµού µε αποτέλεσµα να επιβαρύνει τα αποτελέσµατά του µε χρεωστικούς τόκους.
Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσµατα καθώς ο Όµιλος θα
επιβαρύνεται µε επιπλέον κόστος δανεισµού. Το σύνολο του δανεισµού της Εταιρείας και του Οµίλου
αφορά συµβάσεις µεταβλητού επιτοκίου.
Η σχετική ανάλυση, έχει ως εξής:
Μεταβλητού επιτοκίου
Ταµείο και ταµειακά διαθέσιµα
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
παθητικού

ΟΜΙΛΟΣ
31/03/2008
31/12/2007
531
2.113
(61.507)

(61.167)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/03/2008
31/12/2007
399
2.089
(54.997)

(55.380)

Αν τα επιτόκια αυξανόταν / µειώνονταν κατά 1% η επίπτωση στα αποτελέσµατα θα ήταν:

ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αποτελέσµατα
2007
2008
+ 615
+ 612
+ 550
+ 554

Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζηµίας του Οµίλου σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος σε
συναλλαγή χρηµατοοικονοµικού µέσου δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις και σχετίζεται
κατά κύριο λόγο µε τις απαιτήσεις από πελάτες.
Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο από χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που ενέχουν
πιστωτικό κίνδυνο είναι το λογιστικό του υπόλοιπο που είναι ως εξής:

Πελάτες
Ταµείο και Ταµειακά ∆ιαθέσιµα

ΟΜΙΛΟΣ
31/03/2008
31/12/2007
29.946
36.057
531
2.113

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/03/2008
31/12/2007
26.905
32.662
399
2.089

Η Εταιρεία και η θυγατρικές της έχουν θεσπίσει κριτήρια για την παροχή πίστωσης στους πελάτες, τα
οποία σε γενικές γραµµές βασίζονται στο µέγεθος των δραστηριοτήτων του πελάτη µε παράλληλη
εκτίµηση σχετικών οικονοµικών πληροφοριών. Κατά την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου των
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πελατών, οι πελάτες οµαδοποιούνται ανάλογα µε τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, τα χαρακτηριστικά
ενηλικίωσης των απαιτήσεων τους και τα τυχόν προηγούµενα προβλήµατα εισπραξιµότητας που έχουν
επιδείξει.
Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου συνίσταται κυρίως από συναλλαγές µε επιχειρήσεις του ∆ηµόσιου και
Ιδιωτικού τοµέα και πελάτες λιανικής. Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι κατανεµηµένος σε µεγάλο αριθµό
πελατών και εκτός δύο πελάτών που την 31.03.2008 αποτελούν το 6,7% και 6,6% του υπολοίπου πελατών,
κανένας δεν ξεπερνά το 3 % του υπολοίπου των πελατών.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όµιλος να µη δύναται να εκπληρώσει τις
χρηµατοοικονοµικές του υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί ο Όµιλος για τη
διαχείρηση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, µέσω διακράτησης των απολύτως αναγκαίων ταµιακών
διαθεσίµων και επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόµενες τράπεζες, ότι πάντα θα έχει αρκετή
ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όταν αυτές λήγουν, κάτω από συνήθεις αλλά και
δύσκολες συνθήκες.
Η συνετή διαχείρηση του κινδύνου ρευστότητας επιτυχγάνεται µε την ύπαρξη του κατάλληλου
συνδυασµού ρευστών διαθεσίµων και εγκεκριµένων πιστωτικών ορίων από τραπεζικά ιδρύµατα. Η
ανάλυση των διαθέσιµων και των αχησιµοποίητων πιστωτικών ορίων παρατίθεται στη Σηµείωση 15.
Η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε βάση τη συµβατική ληκτότητα έχει ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2008
∆άνεια Τραπεζών
∆άνεια Leasing
Εµπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

Άµµεσα
42.627
3.743
5.852
52.222

Σε < 3
µηνών
112
147
10.280
10.539

Άµµεσα
*41.769
159
6.039
47.967

Σε < 3
µηνών
156
373
22.455
22.984

ΟΜΙΛΟΣ
Έτος 2007
∆άνεια Τραπεζών
∆άνεια Leasing
Εµπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2008
∆άνεια Τραπεζών
∆άνεια Leasing
Εµπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

Άµµεσα
*42.027
2.379
5.626
50.032

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σε < 3
µηνών
112
147
10.880
11.139

Πληρωτέο
3 εως 12
µήνες
1.047
574
672

>5 ετών

2.293

1 µε 5
έτη
1.793
2.881
4.674

Πληρωτέο
3 εως 12
µήνες
547
1.314
1.861

1 µε 5
έτη
2.759
6.905
9.664

>5 ετών

Πληρωτέο
3 εως 12
µήνες
336
440
672
1.448
Πληρωτέο
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1 µε 5
έτη
1.793
2.344
4.137

1.490
10.836
12.326

1.803
**18.043
19.846

>5
ετών
1.490
6.308
7.798
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Έτος 2007
∆άνεια Τραπεζών
∆άνεια Leasing
Εµπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

Άµµεσα
41.372
159
5.074
46.205

Σε < 3
µηνών
156
373

3 εως 12
µήνες
547
1.155

1 µε 5
έτη
2.759
6.109

>5
ετών
1.803
7.791

8.868

9.594

20.667
21.196

1.702

* Το ποσό αφορά κυρίως υπόλοιπα σε αλληλόχρεους λογαριασµούς, τα οποία έχουν παρουσιασθεί ως
άµµεσα πληρωτέα λόγω της υφής τους και της συµβατικής δυνατότητας των τραπεζών ως προς την
εξώφλησή τους, αλλά τα οποία πρακτικά µέσω της ανακύκλωσης εξωφλούνται αργότερα.
** Το µεγαλύτερο µέρος του ποσού αυτού λήγει σε περίοδο λιγότερη των 10 ετών.
∆ιαχείριση κεφαλαίου
Η πολιτική του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνίσταται στη διατήρηση µιας ισχυρής βάσης κεφαλαίου, ώστε
να διατηρεί την εµπιστοσύνη των επενδυτών, πιστωτών και της αγοράς στον Όµιλο και να επιτρέπει την
µελλοντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Οµίλου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρακολουθεί την
απόδοση του κεφαλαίου καθώς και το επίπεδο των µερισµάτων στους µετόχους κοινών µετοχών.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προσπαθεί να διατηρεί µια ισορροπία µεταξύ υψηλότερων αποδόσεων που θα
ήταν εφικτές µε υψηλότερα επίπεδα δανεισµού και των πλεονεκτηµάτων και της ασφάλειας που θα παρείχε
µια ισχυρή και υγιής κεφαλαιακή θέση.
Ο Όµιλος παρακολουθεί και ελέγχει συνολικά την κεφαλαιακή επάρκεια και αποδοτικότητα, βάση του
δείκτη καθαρού δανεισµού προς τα ίδια κεφάλαια. Ο δείκτης αυτός έχει ως εξής:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2008
2007
∆άνεια Τραπεζών και Leasing
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια
Leasing
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια
Σύνολο δανεισµού
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Ίδιες Μετοχές
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ
το άρτιο
Αποτελέσµατα εις Νέον
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Λοιπά Αποθεµατικά
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
αποδιδόµενα σε µετόχους της
µητρικής εταιρείας

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2008

2007

4.018
14.436
43.053
61.507

3.283
15.231
42.653
61.167

3.283
9.238
42.476
54.997

3.283
10.725
41.432
55.380

25.251
-1.104
3.312

25.251
-1.104
3.312

25.251
-1.104
3.312

25.251
-1.104
3.312

-8.394
4
13.258

-7.923
4
13.077

-1.306

-1.327

12.445

12.446

32.327

32.617

38.598

38.578

∆είκτης Μόχλευσης
∆εν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί ο Όµιλος σχετικά µε τη διαχείρηση κεφαλαίου κατά τη
διάρκεια της χρήσης.
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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.
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος µε βάση το ∆ΛΠ 12 υπολογίζεται µε εκτίµηση των φόρων που θα
καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος για κάθε χρήση
και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε µελλοντικούς φορολογικούς
ελέγχους. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήµατος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά από τα
οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονοµικές καταστάσεις. Εάν ο τελικός φόρος είναι διαφορετικός από τον
αρχικώς αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος.
Προβλέψεις για αποθέµατα:
O Όµιλος προβαίνει σε εκτιµήσεις σχετικά µε την αποτίµηση των αποθεµάτων στη µικρότερη τιµή µεταξύ
τρέχουσας και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η ρευστοποιήσιµη αξία µπορεί να διαφέρει σε σχέση µε
εκείνη που εκτιµήθηκε κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων.
Ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων:
Η ∆ιοίκηση προβαίνει σε ορισµένες εκτιµήσεις αναφορικά µε την ωφέλιµη ζωή των αποσβέσιµων παγίων.
Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην παράγραφο 2.6
Προγράµµατα καθορισµένων παροχών:
Το κόστος ωφεληµάτων για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών υπολογίζεται χρησιµοποιώντας
αναλογιστικές εκτιµήσεις, κατά τις οποίες χρησιµοποιούνται παραδοχές για τους προεξοφλητικούς
συντελεστές, το ρυθµό αύξησης των µισθών και τα ποσοστά θνησιµότητας. Λόγω της µακροχρόνιας φύσης
των προγραµµάτων, οι παραδοχές αυτές υπόκεινται σε σηµαντική αβεβαιότητα.
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις:
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίµηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά µε τις
επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής και λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία της
Νοµικής Υπηρεσίας του Οµίλου, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδοµένων και
πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται.
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις αχρησιµοποίητες φορολογικές
ζηµίες στον βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα συµψηφιστούν µε
αυτές τις φορολογικές ζηµίες. Για τον καθορισµό του ύψους της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης
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που µπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται σηµαντικές κρίσεις και εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης του Οµίλου, οι
οποίες βασίζονται στα µελλοντικά φορολογικά κέρδη σε συνδυασµό µε τις µελλοντικές φορολογικές
στρατηγικές που θα ακολουθηθούν.

5.

ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
Ενοποιούµενες Εταιρείες:
Οι εταιρείες που συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 2008 και 2007, καθώς
και η µέθοδος ενοποίησής τους εµφανίζονται στους παρακάτω πίνακες:
31.03.2008
Εταιρεία

SATO OFFICE
GmbH
TCC The Chair
Company - Büro
Koltuk Sanayi ve
Ticaret Limited
Şirketi *

Έδρα

∆ραστηριότητα

Γερµανία

Κατασκευή και
εµπορία επίπλων
γραφείου

Τουρκία

Άµεση
Συµµετοχή

Έµµεση
Συµµετοχή

100%

Κατασκευή και
εµπορία επίπλων
γραφείου

99,86%

Μέθοδος
ενοποίησης

Ηµ/νία
ισολ/σµού

Ολική
ενοποίηση

31.12.ΧΧ

Ολική
ενοποίηση
SATO
OFFICE
GmbH

31.12.ΧΧ

Μέθοδος
Ενοποίησης

Ηµ/νία
ισολ/σµού

Ολική
ενοποίηση

31.12.ΧΧ

Ολική
ενοποίηση
SATO
OFFICE
GmbH

31.12.ΧΧ

31.12.2007
Εταιρεία
SATO OFFICE
GmbH (πρώην
SID Seating)
TCC The Chair
Company - Büro
Koltuk Sanayi ve
Ticaret Limited
Şirketi *

Έδρα
Γερµανία

Τουρκία

Άµεση
Συµµετοχή

∆ραστηριότητα
Κατασκευή και
εµπορία επίπλων
γραφείου

Έµµεση
Συµµετοχή

100%

Κατασκευή και
εµπορία επίπλων
γραφείου

99,86%

Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις για το Α τρίµηνο του 2008 και τη χρήση 2007
έχουν ως εξής:
31/03/2008
Εταιρεία

Κόστος
Συµµετοχής

SATO OFFICE GMBH

10.223

Επενδύσεις σε συνδεδεµένες
επιχειρήσεις

10.223

31/12/2007
Εταιρεία

Κόστος
Συµµετοχής
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Ποσοστό
Συµµετοχής
100%

∆ιαφορά
Αποτίµησης

Αξία
Συµµετοχής

-

10.223
10.223

Ποσοστό
Συµµετοχής

∆ιαφορά
Αποτίµησης

Αξία
Συµµετοχής
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SATO OFFICE GMBH
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες
επιχειρήσεις

6.

10.223

100%

-

10.223

10.223
10.223

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
Ως επιχειρηµατικός τοµέας, ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειµένου να
παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από
εκείνα των άλλων επιχειρηµατικών τοµέων.
Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και
υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
Στον Όµιλο SATO το κύριο ενδιαφέρον χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης επικεντρώνεται στους
επιχειρηµατικούς τοµείς, ενώ η γεωγραφική κατανοµή της δραστηριότητας του Οµίλου παρακολουθείται
ως δευτερεύων τοµέας.
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006 και 2007 οι κύριες δραστηριότητες του Οµίλου αναλύονται στους
παρακάτω επιχειρηµατικούς και γεωγραφικούς τοµείς, τα κύρια οικονοµικά µεγέθη των οποίων έχουν ως
εξής:
Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης: Επιχειρηµατικοί τοµείς:
Ανάλυση ανά τοµέα την 31/03/2008
Έπιπλα
Έπιπλα
Γραφείου
Σπιτιού
Σύνολο
13.466
12.413
25.879
2.145
-1.055
1.090
62.459
59.789
122.248
41.519
48.402
89.921

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)
Κέρδη προ φόρων και χρηµατοοικονοµικών
Σύνολο ενεργητικού
Σύνολο υποχρεώσεων

Ανάλυση ανά τοµέα την 31/03/2007
Έπιπλα
Έπιπλα
Γραφείου
Σπιτιού
Σύνολο
11.521
5.631
17.152
635
474
1.109
Ανάλυση ανά τοµέα την 31/12/2007
65.752
63.775
129.527
33.730
63.180
96.910

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)
Κέρδη προ φόρων και χρηµατοοικονοµικών
Σύνολο ενεργητικού
Σύνολο υποχρεώσεων

∆ευτερεύων τύπος πληροφόρησης: Γεωγραφικοί τοµείς:
Ανάλυση ανά γεωγραφικό τοµέα την 31/03/2008
Ελλάδα
Εξωτερικό
Σύνολο
20.369
5.510
25.879
883
207
1.090

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)
Κέρδη προ φόρων και χρηµατοοικονοµικών

118.077
79.478
2.862

Σύνολο ενεργητικού
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο επενδύσεων

4.171
10.443
122

122.248
89.921
2.984

Ανάλυση ανά γεωγραφικό τοµέα την 31/03/2007
Ελλάδα
Εξωτερικό
Σύνολο
11.832
5.320
17.152
1.110
-1
1.109

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)
Κέρδη προ φόρων και χρηµατοοικονοµικών
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Ανάλυση ανά γεωγραφικό τοµέα την 31/12/2007
Σύνολο ενεργητικού
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο επενδύσεων

7.
7.1

124.653
86.074
13.263

4.874
10.836
814

129.527
96.910
14.077

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΟΜΙΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2008
Αξία κτήσης 1/1/2008
Αγορές περιόδου
Α΄Τριµήνου 2008
Μεταφ. από πάγια υπό
κατασκευή
Μειώσεις Α΄Τριµήνου
2008
Συναλλαγµατικές
διαφορές
Αξία κτήσεως
31/03/2008
Συσσωρευµένες
αποσβέσεις 1/1/2008
Αποσβέσεις
Α΄Τριµήνου 2008
Μείωση αποσβέσεων
Α Τριµήνου 2008
Συναλλαγµατικές
διαφορές
Σύνολο αποσβέσεων
κατά
την 31/03/2008
Αναπόσβεστη αξία
κατά την 1/1/2008
κατά την 31/03/2008

Γήπεδα
και
οικόπεδα
10.851

-1.381

9.470

Κτίρια και
εγκατ/σεις

Μηχανήµατα

43.225

16.705

851

6.828

7.324

85.784

466

46

3

179

2.243

2.937

-1.257

-96

-48

-94

-2.876

90

5

60

155

42.434

16.745

811

6.973

9.567

86.000

11.688

14.435

646

5.268

140

32.177

459

131

14

151

755

-20

-6

-204

-178

10.851
9.470

Έπιπλα και
Λοιπός
Εξοπλισµός

Μεταφορικά
Μέσα

Έργα υπό
Εκτέλεση

Σύνολο

11.969

14.566

640

5.413

140

32.728

31.537
30.465

2.270
2.179

205
171

1.560
1.560

7.184
9.427

53.607
53.272
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7.2 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2008
Αξία κτήσης
1/1/2008
Αγορές Α Τριµήνου
2008
Μεταφορά από πάγια
υπό κατασκευή
Πωλήσεις Παγίων
Αξία κτήσεως
31/03/2008

Γήπεδα
και
οικόπεδα
10.851

35.437

Έπιπλα και
Λοιπός
Εξοπλισµός

Μηχανήµατα

Μεταφορικά
Μέσα

11.148

676

5.684

7.099

70.895

3

155

2.211

2.835

466

Έργα υπό
Εκτέλεση

-14

Σύνολο

-1381

-1257

9.470

34.646

11.148

679

5.825

10.663

9.853

595

4.290

25401

406

82

8

134

630

-6

-184
25.847

Συσσωρευµένες
αποσβέσεις 1/1/2008
Αποσβέσεις Α
Τριµήνου 2008
Αποσβέσεις
πωληθέντων
διαγραφέντων παγίων
Σύνολο αποσβέσεων
κατά
την 31/03/2008
Αναπόσβεστη αξία
κατά την 1/1/2008
κατά την 31/03/2008

Κτίρια και
εγκατ/σεις

-178

10.851
9.470

10.891

9.935

603

4.418

24.774
23.755

1.295
1.212

81
76

1.394
1.407
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9.310
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45.231
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Το σύνολο των επενδύσεων σε ενσώµατα πάγια για την περίοδο του Α τριµήνου 2008 ανέρχεται σε
€2.937 χιλ. για τον Όµιλο και σε € 2.835 χιλ. για την Εταιρεία, τα κυριότερα εκ των οποίων αφορούν σε
νέο-ιδρυθέντα καταστήµατα και το υπό κατασκευή κέντρο διανοµής στην περιοχή της Ελευσίνας.
Συνεχίζονται οι εργασίες που ξεκίνησαν το 2007 για την ανέγερση του κέντρου διανοµής της εταιρείας
στην περιοχή της Ελευσίνας. Η κατασκευή διενεργείται επί οικοπέδου ενοικιαζόµενου µε µακροχρόνια
µίσθωση (20 έτη µε δικαίωµα µονοµερούς παράτασης για άλλα 5 έτη) από συνδεδεµένη εταιρεία και οι
προσθήκες έως την 31.03.2008 ανερχόταν σε € 1.275 χιλ. Το εν λόγω επενδυτικό πρόγραµµα έχει υπαχθεί
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 και έχει εγκριθεί επιχορήγηση επί του έργου από το Υπουργείο
Οικονοµίας και Οικονοµικών, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στην σηµείωση 17. Η πρόοδος του έργου
υπολείπεται του αρχικού χρονοδιαγράµµατος λόγω καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν κατά το Β
εξάµηνο του 2007 καθώς οι εργασίες ανεστάλησαν προσωρινά για ορισµένους µήνες κατόπιν αιτήµατος
της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, λόγω εύρεσης αρχαιοτήτων. Οι εργασίες επί του παρόντος συνεχίζονται
µετά από ορισµένες τροποποιήσεις των αρχικών σχεδίων.
Ο Όµιλος έχει χρηµατοδοτικές µισθώσεις εν ισχύ, κυρίως για ακίνητα (κτίρια, οικόπεδα) συνιλοκής αξίας €
14.436 χιλ.
Η Εταιρεία ολοκλήρωσε πώληση ακινήτου που βρίσκετε στην οδό Εθνικής Αντίστασης 94 στη
Θεσσαλονίκη και από υη συναλλαγή προέκυψαν κέρδη € 709 χιλ. στηρίζοντας το ετήσιο πλάνο ανάπτηξης
το οποίο υλοποιεί για την επέκταση των δικτύων λιανικής της.
∆εν υφίστανται περιορισµοί στην ιδιοκτησία ή µεταβίβαση ή λοιπές επιβαρύνσεις επί της ακίνητης
περιουσίας του Οµίλου εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων χρηµατοδοτικών µισθώσεων που αναφέρονται
στη Σηµείωση 7 και προσηµείωση υποθήκης ύψους € 4.860 χιλ. για την εξασφάλιση µακροπρόθεσµου
δανείου αρχικού ύψους € 4.034 χιλ. (το οποίο κατά την 31.03.2008 έχει υπόλοιπο € 3.283 χιλ.). Εκτός της
προαναφερθείσας προσηµείωσης κανένα άλλο στοιχείο των γηπέδων, κτιρίων και µηχανολογικού
εξοπλισµού δεν έχει δεσµευθεί ως εγγύηση έναντι υποχρεώσεων.
Φορολογική αναπροσαρµογή αξιών των γηπέδων και κτιρίων: Σύµφωνα µε την Ελληνική φορολογική
νοµοθεσία, η αξία των γηπέδων και των κτιρίων αναπροσαρµόζεται ανά τέσσερα χρόνια βάσει µη
κλαδικών δεικτών αναπροσαρµογής οι οποίοι προσδιορίζονται µε αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις. Η
πιο πρόσφατη αναπροσαρµογή ως ανωτέρω, η οποία εφαρµόστηκε την 31/12/2004, αντιλογίστηκε για
σκοπούς ∆ΠΧΠ επί της βάσης ότι δεν πληρούσε τα κριτήρια που έχουν τεθεί από το ∆ΛΠ 16.
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8.
8.1

ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έναρξη 1/1/08
Αξία κτήσης
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη Αξία 01/01/2008
Πλέον:
Αγορές
Μεταφορές από πάγια υπό κατασκευή
Συναλ/κές διαφορές
Μείον:
Απόσβεση περιόδου
Συναλ/κές διαφορές
Αναπόσβεστη αξία 31/03/2008
31/03/2008
Αξία κτήσης
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη Αξία 31/03/2008

8.2

Λογισµικά
31/3/2008
3.879
-2.840
1.039
60
2
-121
-1
979
3941
-2962
979

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έναρξη 1/1/08
Αξία κτήσης
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη Αξία 01/01/2008
Πλέον:
Αγορές
Μεταφορά από πάγια υπό κατασκευή
Μείον:
Απόσβεση περιόδου
Αναπόσβεστη αξία 31/03/2008
31/03/2008
Αξία κτήσης
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη Αξία 31/03/2008

9.

Λογισµικά
31/3/208
2.855
-2.159
696
27
-108
615
2.882
-2.267
615

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εγγυήσεις ενοικίων
Λοιπές εγγυήσεις
Απαίτηση από Θυγατρική (SATO GMBH)
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/03/2008
31/12/2007
977
968
75
73
1.052
1.041
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/03/2008
977
74
800
1.851

31/12/2007
968
73
800
1.841

ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.03.08
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

10.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εµπορεύµατα
Προϊόντα
Παραγωγή σε εξέλιξη
Πρώτες Ύλες
Αναλώσιµα
Πρόβλεψη απαξίωσης εµπορ.
ΣΥΝΟΛΑ

11.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/03/2008
31/12/2007
21.282
23.477
3.614
3.321
1
1
6.150
5.794
23
23
-704
-706
30.366
31.910

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/03/2008
31/12/2007
21.047
23.174
3.351
2.991
1
1
3.543
3.463
23
23
-446
-446
27.519
29.206

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Απαιτήσεις από πελάτες
Πελάτες (ανοιχτά υπόλοιπα)
Πιστωτικές Κάρτες
Μεταχρονολογηµένες Επιταγές
Μείον :Πρόβλεψη για Επισφαλείς Απαιτήσεις
Σύνολο

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/03/2008
31/12/2007

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/03/2008
31/12/2007

20.056
7.958
4.312
-2.380
29.946

23.242
10.708
4.399
-2.292
36.057

17.178
7.958
4.043
-2.274
26.905

20.347
10.709
3.880
-2.274
32.662

599
1.478

620
1.481

599
1.724

620
1.046

2.354
639
5.070

500
336
2.937

2.354
426
5.103

500
273
2.439

Λοιπές Απαιτήσεις
Προκαταβολές Προµηθευτών
Προκ/λές για Αγορές Αποθεµάτων
Χρεώστες ∆ιάφοροι
Επιταγές εισπρακτέες από πώληση µετοχών
Αναστηλωτικής και παγίου σε Κύπρου
Leasing
Προπλ .έξοδα-∆εδουλευµένα έσοδα
Σύνολο

Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται παρακάτω:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υπόλοιπο Έναρξη
∆ιαγραφές
Αχρησιµοποίητη πρόβλεψη
Νέα πρόβλεψη
Υπόλοιπο λήξης

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/03/2008
31/12/2007
-2.292
-2.623
134
197
-88
-2.380
-2.292

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/3/2008
31/12/2007
2.274
2.485
109
102
2.274
2.274

Η χρονική ανάλυση του ανοιχτού υπολοίπου πελατών και των επιταγών έχει ως εξής:
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ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2008
2007

ΟΜΙΛΟΣ
2008
2007

12.

Τρέχοντα
υπόλοιπα
11.509
15.023

Υπόλοιπα καθυστερηµένα (αλλά
όχι αποµειωµένα) κατά:
1-180
181-365
>365
µέρες
µέρες
µέρες
3.436
1.031
1.202
4.415
897
1.618

Σύνολο
17.178
21.953

Τρέχοντα
υπόλοιπα
1.912
17.135

Υπόλοιπα καθυστερηµένα (αλλά
όχι αποµειωµένα) κατά:
1-180
181-365
>365
µέρες
µέρες
µέρες
561
108
460
5.043
1.025
2.146

Σύνολο
3.041
25.349

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ταµείο
Καταθέσεις Όψεως
Σύνολο

13.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/3/2008
31/12/2007
189
164
342
1.949
531
2.113

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/3/2008
31/12/2007
184
164
215
1.925
399
2.089

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, Ι∆ΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο (ποσά πλήρη, όχι χιλιάδες):
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31η Μαρτίου 2008 αποτελείται από 28.056.518 µετοχές
ονοµαστικής αξίας € 0,90. Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου και της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ
το άρτιο της Εταιρείας αναλύεται ως εξής σε ποσό 25.250.866.

31 ∆εκεµβρίου 2005
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε
κεφαλαιοποίηση διαφοράς υπέρ το
άρτιο
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
λόγω άσκησης δικαιωµάτων
προαίρεσης µετοχών από
εργαζοµένους (σηµ.21)
31 ∆εκεµβρίου 2006
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε
κεφαλαιοποίηση διαφοράς υπέρ το
άρτιο της απορροφηθείσας το 2005
Bo Concept Α.Ε. και µέρος της
διαφοράς υπέρ το άρτιο της ΣΑΤΟ
Α.Ε.

Αριθµός
µετοχών
22.800.582

(ποσά πλήρη, όχι χιλιάδες)
Αποθεµατικό
υπέρ το
Μετοχικό
κεφάλαιο
άρτιο
Σύνολο
20.520.524
7.402.455
27.922.978

4.560.116

4.104.104

-4.104.104

-

695.820
28.056.518

626.238
25.250.866

45.335
3.343.686

671.573
28.594.551

2.525.087

-31.741

2.493.346
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Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε
αππορόφηση µη εκπεστέων
φορολογικά ζηµιών προηγούµενων
χρήσεων
31 ∆εκεµβρίου 2007
31 Μαρτίου 2008

28.056.518
28.056.518

-2.525.087
25.250.866
25.250.866

3.311.945
3.311.945

-2.525.087
28.562.810
28.562.810

Ίδιες µετοχές:
Κατά το Α τρίµηνο του 2008 η εταιρεία δεν πραγµατοποίησε περαιτέρω κινήσεις επί ιδίων µετοχών, µε
συνέπεια οι ίδες µετοχές να παραµένουν σε 446.218 µετοχές αξίας € 1.104. Η αξία κτήσης των ιδίων
µετοχών απεικονίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις της 31ης Μαρτίου 2008 σε ιδιαίτερο λογαριασµό
(αφαιρετικά) των ιδίων κεφαλαίων.
Αποθεµατικά:
Τα αποθεµατικά του Οµίλου και της Εταιρείας περιλαµβάνουν € 1.117 που αφορά στο Τακτικό
αποθεµατικό ενώ τα υπόλοιπα αφορούν σε ειδικά αποθεµατικά (κυρίως αφορολόγητα) συγκεκριµένων
αναπτυξιακών ή φορολογικών νόµων, αλλά και αποθεµατικά από συναλλαγµατικές διαφορές θυγατρικών
του εξωτερικού και τα οποία αναλύονται ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τακτικό αποθεµατικό
Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών νόµων
Αφορολόγητα αποθεµατικά φορολογηθέντα
κατά ειδικό τρόπο
Αποθεµατικά από συγχώνευση
Αποθεµατικό για stock options
Λοιπά αποθεµατικά
Σύνολο

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/03/2008
31/12/2007
1.117
1.117
10.362
10.362
144
79
1.059
12.761

144
79
1.375
13.077

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/03/2008
31/12/2007
1.117
1.117
10.362
10.362
144
79
744
12.446

144
79
744
12.446

Τακτικό αποθεµατικό: Σύµφωνα µε την Ελληνική εµπορική νοµοθεσία οι εταιρείες υποχρεούνται, από τα
κέρδη της χρήσης να σχηµατίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεµατικό, µέχρις ότου αυτό φτάσει στο ένα τρίτο
του καταβληµένου µετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά τη διάρκεια της ζωής της Εταιρείας απαγορεύεται η
διανοµή του τακτικού αποθεµατικού.
Αποθεµατικό για stock options: Το αποθεµατικό για stock options (δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς
µετοχών) αφορά την εύλογη αξία των εν ισχύ κατά την 31η ∆εκεµβρίου εκάστου έτους µη εξασκηθέντων
δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών. Περαιτέρω πληροφορίες αναφέρονται στην σηµείωση 21.
Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών νόµων: Τα αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων
αφορούν µη διανεµηθέντα κέρδη τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας βάσει ειδικών διατάξεων
αναπτυξιακών νόµων (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη για το σχηµατισµό τους). Τα
αποθεµατικά αυτά αφορούν κατά κύριο λόγο επενδύσεις και δεν διανέµονται. Για τα αποθεµατικά αυτά δεν
έχουν λογισθεί αναβαλλόµενοι φόροι.
Αφορολόγητα αποθεµατικά φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο: Τα αποθεµατικά από απαλλασσόµενα
της φορολογίας έσοδα και τα αποθεµατικά φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο αφορούν έσοδα από τόκους
και πωλήσεις συµµετοχών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Εταιριών, και τα οποία είναι µη
φορολογήσιµα ή έχει γίνει παρακράτηση φόρου στην πηγή. Τα αποθεµατικά αυτά υπόκεινται σε
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ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
φορολόγηση σε περίπτωση διανοµής τους. Για τα αποθεµατικά αυτά δεν έχουν λογισθεί αναβαλλόµενοι
φόροι.
Αποθεµατικά από συγχώνευση: Αφορά το αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο της
Εταιρείας Bo Concept η οποία απορροφήθηκε από την µητρική SATO εντός του έτους 2005.
Εάν τα ανωτέρω αναφερόµενα αφορολόγητα αποθεµατικά διανεµηθούν, θα φορολογηθούν µε τον
αντίστοιχο συντελεστή φορολογίας που θα ισχύει κατά το έτος της διανοµής (π.χ. για το 2008, 25%).

14.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εµπορικής νοµοθεσίας, οι εταιρίες είναι υποχρεωµένες να
διανέµουν κάθε έτος πρώτο µέρισµα που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 35% των κερδών µετά φόρων και
µετά το σχηµατισµό του κατά νόµο τακτικού αποθεµατικού. Η µη διανοµή του µερίσµατος τελεί υπό την
έγκριση του συνόλου των µετόχων της Εταιρείας. Η Ελληνική εµπορική νοµοθεσία επίσης απαιτεί να
πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις για τη διανοµή µερίσµατος, οι οποίες έχουν ως εξής:
α) Απαγορεύεται η διανοµή µερίσµατος στους µετόχους εάν η καθαρή θέση της Εταιρείας, όπως
εµφανίζεται στον ισολογισµό µετά από αυτή τη διανοµή είναι µικρότερη από τα ίδια κεφάλαια πλέον των
µη διανεµοµένων αποθεµατικών.
β) Απαγορεύεται η διανοµή µερίσµατος στους µετόχους εάν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων πρώτης
εγκατάστασης είναι µεγαλύτερο από τα έκτακτα αποθεµατικά συν το υπόλοιπο κερδών εις νέο.
Επίσης σύµφωνα µε άλλες διατάξεις/οδηγίες προβλέπεται ότι εάν εντός των αποτελεσµάτων εις νέο
περιέχονται θετικές διαφορές από την αποτίµηση ενσωµάτων παγίων στην εύλογη αξία τους η οποία εφεξής
θα θεωρείται κόστος κτήσεως, τότε τα ποσά αυτά αν και έχουν µεταφερθεί απευθείας στα κέρδη εις νέο δεν
µπορούν να διανεµηθούν ελεύθερα.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Μητρικής Εταιρείας της 29/06/2007 ενέκρινε την
καταβολή στους µετόχους µερίσµατος συνολικού ποσού Ευρώ 842 χιλ. που αντιστοιχούσε σε µέρισµα
Ευρώ 0,03 ανά µετοχή (Ευρώ 0,025 περίπου ανά µετοχή λαµβάνοντας υπόψη αναδροµικά τη διανοµή
δωρεάν µετοχών του έτους 2006). Το ανωτέρω ποσό καταβλήθηκε στους µετόχους της Μητρικής Εταιρείας
την 12/7/2007.
Στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2007 οι οποίες εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Μητρικής Εταιρείας της 19 Μαρτίου 2008 δεν έχει προταθεί µέρισµα για την
χρήση 2007 και δεν έχει αναγνωριστεί υποχρέωση στον ισολογισµό για µέρισµα. Την διανοµή µερίσµατος
θα αποφασίσει η τακτική Γενική Συνέλευση του 2008, που θα εγκρίνει τις οικονοµικές καταστάσεις. Εάν
διανεµηθεί µέρισµα από τα αφορολόγητα ή τα κατ’ ειδικό τρόπο φορολογηµένα αποθεµατικά, θα
καταβληθεί εντός του 2008 πρόσθετος φόρος εισοδήµατος ύψους 25% επί του µερίσµατος ο οποίος θα
αναγνωρισθεί στην επόµενη χρήση.

15.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Η περίοδος λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων του Οµίλου είναι µέχρι και δέκα έτη ενώ των
υποχρεώσεων από χρηµατοδοτική µίσθωση είναι από εννέα έως είκοσι πέντε έτη. Το ονοµαστικό επιτόκιο
των δανείων είναι ίσο µε το πραγµατικό τους επιτόκιο. Το επιτόκιο επί των ανωτέρω δανείων είναι κυρίως
κυµαινόµενο.

37

ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.03.08
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τραπεζικά δάνεια
Υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων
Μακροπρόθεσµα δάνεια

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/03/2008
31/12/2007
4.018
3.283
13.678
15.231
17.696
18.514

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια
Υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Σύνολο ∆ανείων

43.053
758
43.811
61.507

41.769
884
42.653
61.167

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/03/2008
31/12/2007
3.283
3.283
8.614
10.000
11.897
13.283
42.476
624
43.100
54.997

41.372
725
42.097
55.380

Οι µελλοντικές αποπληρωµές έχουν ως εξής:
Εταιρεία
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια
Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις
Σύνολο

1 έτος
448
586
1.034

2 έως 5 έτη
1.793
2.344
4.137

Όµιλος
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια
Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις

1 έτος
1.183
720

2 έως 5 έτη
1.793
2.880

Πλέον των 5
ετών
1.042
6.308
7.350
Πλέον των 5
ετών
1.042
10.836

1.903

4.673

11.878

Σύνολο

Η εύλογη αξία των ανωτέρω δανείων προσεγγίζει την λογιστική καθώς όλα τα δάνεια είναι κυµαινόµενου
επιτοκίου.
∆εν υφίστανται περιορισµοί στην ιδιοκτησία ή µεταβίβαση ή λοιπές επιβαρύνσεις επί της ακίνητης
περιουσίας του Οµίλου εκτός περιπτώσεων χρηµατοδοτικών µισθώσεων που αναφέρονται στη Σηµείωση 7
και προσηµείωση υποθήκης ύψους € 4.860 χιλ. για την εξασφάλιση µακροπρόθεσµου δανείου αρχικού
ύψους € 4.034 χιλ. (το οποίο κατά την 31.03.2008 έχει υπόλοιπο € 3.283 χιλ.). Εκτός της προαναφερθείσας
προσηµείωσης κανένα άλλο στοιχείο των γηπέδων, κτιρίων και µηχανολογικού εξοπλισµού δεν έχει
δεσµευθεί ως εγγύηση έναντι υποχρεώσεων.

16.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
α) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα: Οι εισφορές της Εταιρείας προς τα ασφαλιστικά ταµεία για το
Α τρίµηνο του 2008 καταχωρήθηκαν στα έξοδα και ανήλθαν σε €558 χιλ.( € 495 χιλ. για το Α τρίµηνο
του 2007 ) (σηµ.21)
β) Αποζηµίωση προσωπικού λόγω αποχώρησης: Σύµφωνα µε τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας
των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Οµιλος οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµίωση στην
περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησης τους.
Αναφορικά µε τις Ελληνικές θυγατρικές το ύψος της αποζηµίωσης ποικίλει ανάλογα µε το µισθό, τα
έτη υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζόµενου. Υπάλληλοι
που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογηµένα δεν δικαιούνται αποζηµίωση. Η πληρωτέα αποζηµίωση
σε περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται µε το 40% της αποζηµίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε
περίπτωση αναίτιας απόλυσης.
Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την τοπική πρακτική, αυτά τα προγράµµατα δεν χρηµατοδοτούνται και
συνιστούν προγράµµατα καθορισµένων παροχών(defined benefit plans) σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19. Ο
Όµιλος χρεώνει στα αποτελέσµατα για δεδουλευµένες παροχές σε κάθε περίοδο µε αντίστοιχη αύξηση
της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης.
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Οι πληρωµές παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτουµένους κάθε περίοδο, χρεώνονται
έναντι αυτής της υποχρέωσης.
γ)

Συνταξιοδοτικό πρόγραµµα Γερµανίας: Η Γερµανική θυγατρική της Εταιρείας διατηρεί
συνταξιοδοτικό πρόγραµµα καθορισµένων παροχών (µη χρηµατοδοτούµενο). Βάση του προγράµµατος
αυτού το προσωπικό δικαιούται (µε την προϋπόθεση προϋπηρεσίας στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε
ετών ) να λαµβάνει µηνιαίες συνταξιοδοτικές πληρωµές µετά τη συνταξιοδότηση του. Οι µηνιαίες
πληρωµές εξαρτώνται από την προϋπηρεσία µε την Εταιρεία, και από το ύψος των αποδοχών τους
κατά την ηµεροµηνία συνταξιοδότησης.

Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης για τα ως άνω προγράµµατα καθορισµένων παροχών της Ελλάδας και
της Γερµανίας στους συνηµµένους ισολογισµούς έχει ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης
Πραγµατικές παροχές που πληρώθηκαν από
την Εταιρεία
Έξοδα αναγνωρισµένα στην κατάσταση
αποτελεσµάτων χρήσης
Καθαρή υποχρέωση τέλους χρήσης

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/03/2008
31/12/2007
3.062
2.885

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/03/2008
31/12/2007
923
839

-192
751
3.813

369
3.062

-164
40
963

248
923

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Οµίλου που απορρέουν από την υποχρέωσή της να καταβάλει
αποζηµιώσεις λόγω συνταξιοδότησης προσδιορίστηκαν βάση των ∆ΛΠ19 και µέσω πρότασης
αναλογιστικής µελέτης από ανεξάρτητη εταιρεία διεθνώς αναγνωρισµένων αναλογιστών.
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος του Α τριµήνου 2008 ανέρχεται σε 631 (Α τρίµηνο
2007 583) για τον Όµιλο και σε 466 (Α τρίµηνο 2007: 420) για την Εταιρεία.

17.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μακροπρόθεσµο τµήµα επιχορηγήσεων για
αγορά παγίων (Ν.3299/04)
Βραχυπρόθεσµο τµήµα επιχορηγήσεων για
αγορά παγίων (Ν.2601/98) (σηµείωση 18)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

1.457

1.457

1.457

1.457

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007
1.457

1.457

1.457

1.457

Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε την από 22-12-2006 απόφασή του, ενέκρινε την υπαγωγή
της ΣΑΤΟ Α.Ε. στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της,
προυπολογιζόµενου ύψους € 16.187 µε το κίνητρο της επιχορήγησης ή οποία θα ανέλθει σε € 4.856 ή 30%
επί του προυπολογιζόµενου ύψους. Το ποσό που απεικονίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις της
31.03.2008 της εταιρείας αφορά το ποσό που έχει εισπραχθεί έως και την ηµεροµηνία αυτή, και το οποίο
προσεγγίζει το ποσό που αναλογεί στο ύψος του έως την 31.12.2007 εκτελεσθέντος έργου για την επένδυση
αυτή.
Βάση της ανωτέρω απόφασης η ιδία συµµετοχή του φορέα του επενδυτικού σχεδίου θα ανέλθει σε ποσοστό
25% της συνολικής ενισχυόµενης δαπάνης που αντιστοιχεί στο ποσό των € 4.047 χιλ. Το ποσό της ίδιας

39

ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.03.08
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
συµµετοχής θα καθοριστεί ακριβώς µε την ολοκλήρωση της επένδυσης και θα υπολογιστεί στο πραγµατικό
κόστος αυτής.

18.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προµηθευτές
∆ιάφοροι Πιστωτές
Φόροι – Τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
Λοιπά ∆εδουλευµένα Έξοδα
Βραχυπρόθεσµο τµήµα Επιχορηγήσεων
Προκαταβολές Πελατών
ΣΥΝΟΛΑ

19.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/03/2008
31/12/2007
15.927
22.614
640
468
644
283
685
1.323
3.336
3.280
20.547
28.653

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/03/2008
31/12/2007
13.931
20.826
482
452
594
165
316
665
917
612
3.318
3.181
19.558
25.901

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
Σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής για τη χρήση 2008 είναι 25%
Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήµατος που απεικονίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις
αναλύεται ως εξής:
Φόρος εισοδήµατος
Φόρος εισοδήµατος (τρέχουσας περιόδου)
Αναβαλλόµενος φόρος

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/03/2008
31/12/2007
-409
148
-210

Φόρος εισοδήµατος (αποτελέσµατα)

148

-619

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/03/2008
31/12/2007
-252
94
-198
94

-450

Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής
αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, καθώς και από ζηµίες
αναγνωρισµένες φορολογικά, υπολογίζονται βάσει του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος.
Μετά τους ανωτέρω ελέγχους, οι χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί ακόµη από τις φορολογικές αρχές, για
κάθε εταιρεία που περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, παρουσιάζονται στον
παρακάτω πίνακα.
Εταιρεία
SATO
SATO OFFICE GmbH

Ανέλεγκτες χρήσεις
2006-2007
2006-2007

Με δεδοµένο ότι εκκρεµούν οι φορολογικοί έλεγχοι των πιο πάνω εταιρειών για προηγούµενες χρήσεις, ο
Όµιλος µε βάση την προσέγγιση και ερµηνεία των φορολογικών αρχών για τον προσδιορισµό του τελικού
φόρου, πιστεύει ότι έχει σχηµατίσει επαρκή πρόβλεψη για πιθανές διαφορές από µελλοντικούς
φορολογικούς ελέγχους.
Σηµειώνεται ότι για ποσό φορολογικών ζηµιών ύψους € 6,6 εκατ. περίπου της SATO Office GmbH, έως
και στην χρήση 2006, δεν είχε αναγνωρισθεί αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση καθώς κατά τη
µετάβαση της Εταιρείας στα ∆.Π.Χ.Π. δεν πληρούνταν τα κριτήρια αναγνώρισης.
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20.

ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
Βασικά κέρδη ανά µετοχή:
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή προκύπτουν µε διαίρεση του καθαρού κέρδους που αναλογεί στους
Μετόχους, δια του µέσου σταθµισµένου αριθµού των σε κυκλοφορία κοινών µετοχών κατά την διάρκεια
της χρήσης, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι κοινές µετοχές που αγοράσθηκαν από την Εταιρεία και οι
οποίες εµφανίζονται ως ίδιες µετοχές (σηµ.13).
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2008
2007

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καθαρό κέρδος χρήσης που αναλογεί στους
µετόχους της SATO ΑΕ
26
Σταθµισµένος µέσος αριθµός των σε
κυκλοφορία κοινών µετοχών
27.643.500
Βασικά κέρδη ανά κοινή µετοχή (σε €)
0,00

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2008
2007

1.018

20

7

27.643.500
0,04

27.643.500
0,00

27.643.500
0,00

Προσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή:
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 αποτελούν την
µοναδική κατηγορία δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές, που έχει η Εταιρεία. Όσον αφορά
τα προαναφερθέντα δικαιώµατα, γίνεται υπολογισµός του αριθµού των µετοχών οι οποίες θα µπορούσαν να
είχαν αποκτηθεί στην εύλογη αξία (οριζόµενα ως η µέση ετήσια χρηµατιστηριακή τιµή των µετοχών της
Εταιρείας) µε βάση την αξία των δικαιωµάτων συµµετοχής που σχετίζονται µε τα υφιστάµενα
προγράµµατα δικαιωµάτων απόκτησης µετοχών. Ο αριθµός των µετοχών που προκύπτει από τον παραπάνω
υπολογισµό συγκρίνεται µε τον αριθµό των µετοχών που θα µπορούσαν να είχαν εκδοθεί σε περίπτωση
άσκησης των δικαιωµάτων. Η διαφορά που προκύπτει προστίθεται στον παρανοµαστή ως έκδοση κοινών
µετοχών χωρίς αντάλλαγµα. Τέλος, καµία αναπροσαρµογή δε γίνεται στα κέρδη (αριθµητής).
Όµιλος
2008
Καθαρό κέρδος χρήσης που αναλογεί
στους µετόχους της SATO ΑΕ για τον
υπολογισµό των προσαρµοσµένων κερδών
ανά µετοχή
Σταθµισµένος µέσος αριθµός των σε
κυκλοφορία κοινών µετοχών για τον
υπολογισµό των προσαρµοσµένων κερδών
ανά µετοχή
∆υνητικές µετοχές από δικαιώµατα
προαιρέσεως αγοράς µετοχών
Συνολικός σταθµισµένος µέσος αριθµός
των σε κυκλοφορία µετοχών για τον
υπολογισµό των προσαρµοσµένων κερδών
ανά µετοχή
Προσαρµοσµένα κέρδη ανά κοινή µετοχή
(σε €)

21.

Εταιρεία
2007

2008

2007

26

1.018

20

7

27.643.500

27.643.500

27.643.500

27.643.500

12.344

12.344

27.655.844

27.655.844

27.655.844

27.655.844

0,00

0,14

0,00

0,00

ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Επίδικες υποθέσεις:
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Ο Όµιλος εµπλέκεται σε διάφορες νοµικές υποθέσεις και νοµικές διαδικασίες στα πλαίσια της κανονικής
λειτουργίας του. Η διοίκηση καθώς και οι νοµικοί σύµβουλοι του Οµίλου εκτιµούν ότι όλες οι εκκρεµείς
υποθέσεις αναµένονται να διευθετηθούν χωρίς σηµαντικές αρνητικές επιδράσεις για την
χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου της Εταιρείας.
Εγγυητικές επιστολές:
Tο ύψος των εγγυητικών επιστολών της Εταιρείας και του Οµίλου είχε ως ακολούθως:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Συναλλαγµατική διαφορά θυγατρικών εξωτερικού

ΕΙ∆ΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ
Συµµετοχής
Καλής εκτέλεσης
Πληρωµής προκ/λής

31/03/2008
206
1.233
4.658

31/12/2007
160
1.259
5.136

31/03/2008
206
1.233
4.658

31/12/2007
160
1.259
5.136

ΟΜΙΛΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ
Συµµετοχής
Καλής εκτέλεσης
Πληρωµής προκ/λής
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

22.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αγορές αγαθών και
υπηρεσιών
Πωλήσεις αγαθών και
υπηρεσιών
Απαιτήσεις από
συνδεδεµένα µέρη
Υποχρεώσεις προς
συνδεδεµένα µέρη
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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1/1/-31/3/2008
934

1/1/-31/3/2008
1.101

1/1-31/3/2007
419

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1/1-31/3/2007 1/1-31/12/2007
652

4

4

21

821

17

1.078

1.222

1.170

504

306

36

4

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

672

36

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2007

6
817
1.350

481
1

1

31

31

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά βασικά διευθυντικά στελέχη του Οµίλου.
Από τα άνω συνδεδεµένα µέρη η εταιρεία SATO RAMLER AE (εκκαθαρίστηκε το 2007) και οι SATO Office
GmbH, TCC THE CHAIR COMPANY και TCC BURO KOLTUK-Turkey, είναι άµµεσα ή έµµεσα θυγατρικές της
εταιρείας SATO.
Οι εταιρείες Θεοδωρίδης Σ. Γεώργιος-SECOND, PASAL Α.Ε. Αναπτύξεως Ακινήτων και AT LAND A.E. ανήκουν σε
εταιρείες βασικών µετόχων της Εταιρείας.
Από την εταιρεία AT LAND A.E. η SATO ενοικιάζει χώρους για τα καταστήµατα της.
Από την εταιρεία PASAL Α. Ε. Αναπτύξεως Ακινήτων η SATO:
•
•
•

Ενοικιάζει χώρους για καταστήµατα.
Ενοικιάζει το οικόπεδο της Ελευσίνας επί του οποίου διενεργείται η επένδυση στο κέντρο logistics.
Η PASAL A.E. αυτή βάσει συµβάσεων που υπογράφησαν µέσα στη χρήση του 2007 αναλαµβάνει το
project management επενδύσεων της εταιρείας σε ακίνητα (καταστήµατα., κέντρο logistics κτλ) µε αµοιβές
που κυµαίνονται (ανάλογα µε την εκάστοτε σύµβαση) από 3,5 % έως 5 % επί του ύψους της επένδυσης της
SATO, καθώς και µετατιµολογεί οποιαδήποτε έξοδα έχει ζητήσει η ΣΑΤΟ όπως η Pasal διενεργεί για
λογαριασµό της πλέον περιθωρίου που κυµαίνεται από 7% έως 10% επί των εξόδων αυτών (ανάλογα µε
την εκάστοτε σύµβαση).

Οι συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη γίνονται επί καθαρά εµπορικής βάσης µε τους συνήθεις όρους
της αγοράς.
Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας την 31/3/2008 έχει ως εξής:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΤΟΧΕΣ
7.434.110
6.698.334
13.924.074
28.056.518
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ΠΟΣΟΣΤΟ %
26,49%
23,87%
49,64%
100,00

ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.03.08
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
23.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Η Εταιρεία την 14/5/2008 ανακοίνωσε την από κοινού σύσταση εταιρείας µε την εδρεύουσα στην Γερµανία ΟΒΙ
ΑG,µε την επωνυµία ΟΒΙ Hellas Eµπορική ΑΕ και ποσοστό συµµετοχής 49% για SATO και 51% για ΟΒΙ. Η νέα
εταρεία θα δραστηριοποιείται στο λιανικό εµπόριο προιόντων Do It Yourself (DIY) και Home Improvement.
Επίσης τον Απρίλιο του 2008 άνοιξε το νέο κατάστηµα ENTOS στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριµένα στο
Ωραιόκαστρο ανεβάζοντας τον αριθµό των καταστηµάτων Βορείου Ελλάδος σε δύο.Το ανωτέρω κατάστηµα
αναµένεται να βελτιώσει ακόµα περισσότερο την επιτυχηµένη πορεία της µάρκας ΕNTOS.
Μαρούσι, 29/5/2008

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ
Α..∆.Τ. Ξ 434504

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

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 043130

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