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Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 
 

Σημ 
01/01-

30/09/11 
01/01-

30/09/10
01/07-

30/09/11
01/07-

30/09/10
01/01-

30/09/11 
01/01-

30/09/10 
01/07-

30/09/11
01/07-

30/09/10 
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες          
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 4 19.397 30.517 6.198 7.814 19.397 30.517 6.198 7.814 
Κόστος Πωληθέντων  -11.553 -16.567 -3.805 -4.597 -11.553 -16.567 -3.805 -4.597 
Μικτά Κέρδη  7.844 13.950 2.393 3.217 7.844 13.950 -2.393 3.217 
       
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  1.442 1.564 446 604 1.442 1.564 446 604 
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης  -14.676 -20.500 -4.905 -7.026 -14.676 -20.500 -4.905 -6.970 
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας  -2.382 -3.123 -689 -655 -2.383 -3.123 -689 -711 
Αποτελέσματα εκμετάλευσης 4 -7.772 -8.109 -2.755 -3.860 -7.772 -8.109 -2.755 -3.860 
          
Χρηματοοικονομικά έξοδα  -3.271 -2.385 -1.215 -638 -3.271 -2.385 -1.215 -638 
Χρηματοοικονομικά έσοδα            127         442 -177 -215        127        442 -177 -215 
Συμμετοχή στη ζημιά συγγενούς εταιρείας             -5  -1     
Κέρδη /(Ζημιές)προ φόρων  -10.916 -10.057 -4.147 -4.714 -10.916 -10.052 -4.147 -4.714 
          
Φόρος εισοδήματος 12 -208 475 -80 - -208 475 -80 - 
Καθαρά Κέρδη/(Ζημιές)  μετά από φόρους 
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

 
-11.124 -9.582      -4.227 -4.714 -11.124 -9.577 -4.227 -4.714 

Διακοπείσες δραστηριότητες          
Αποτελέσματα χρήσης από διακοπείσες 
δραστηριότητες 

 
1.844 194 

 
- 

 
-87 2 - - - 

Καθαρά κέρδη(ζημιές)μετά από φόρους  -9.280 -9.388 -4.227 -4.801 -11.122   -9.577 -4.227   -4.714 
Κατανέμονται σε:          
Μετόχους Μητρικής  -9.280 -9.388  -4.227   -4.801 -11.122   -9.577   -4.227 -4.714 
          
Βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή σε €: 
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

 
 -0,3964 -0,3415 -0,2229 -0,1680 -0,3964 -0,3413 -0,1506 -0,1678 

Από διακοπείσες δραστηριότητες  0,0657 0,0069 0,0557 -0,0031 0,0001 - - - 
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Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Σημ. 01/01-

30/09/11 
 01/01-

30/09/10 
 01/01-

30/09/11 
 01/01-

30/09/10 
         

 Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου  -9.280  -9.388  -11.122  -9.577 

Πρόσθετο συνολικό εισόδημα         
Κέρδη/(ζημιές)από αποτίμηση στην εύλογη αξία 
των διαθεσίμων  προς πώληση χρημ/κων 
στοιχείων 

 

-12 -36 -12 -36 
Συναλλαγματικές διαφορές   
μετατροπής/ενοποίησης 

 
- 230 - - 

Σύνολο πρόσθετου  συνολικού εισοδήματος  -12 194             -12     -36 
Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα περιόδου 
μετά από φόρους 

 
-9.292 -9.194 -11.134 -9.613 

Κατανέμεται σε      
Ιδιοκτήτες μητρικής  -9.292 -9.194 -11.134 -9.613 
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Γ.              ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 Σημ. Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  30/09/2011 31/12/2010 30/09/2011  31/12/2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ          
          
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ          
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 5  50.388  53.547  50.388  53.547 
Άϋλα Περιουσικά Στοιχεία    223  292  223  292 
Διαθέσιμα προς πώληση χρημ/κά στοιχεία   9  22  9  22 
Λοιπές Απαιτήσεις   1.173  1.091  1.173  1.091 
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού   51.793  54.952  51.793  54.952 
          
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ          
Αποθέματα   12.098  11.831  12.098  11.831 
Πελάτες 7  7.905  9.920  7.905  9.920 
Λοιπές Απαιτήσεις   4.639  3.718  4.639  3.718 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα     23    23 
Ταμειακά  Διαθέσιμα & Ισοδύναμα   451  1.919  451  1.919 
Περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού 
διακρατούμενα προς πώληση 

  
- 

 
16.405 

 
- 

 
8.949 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   25.093  43.816  25.093  36.360 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   76.886  98.768  76.886  91.312 
          
          
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ          
Μετοχικό Κεφάλαιο 8  14.870  30.020  14.870  30.020 
Αποτελέσματα εις Νέον   -26.718  -32.588  -26.718  -30.746 
Λοιπά Αποθεματικά   10.878  11.192  10.878  10.890 
   -970  8.624  -970  10.164 
Δικαιώματα Μειοψηφίας   -  5  -  - 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   -970  8.629  -970  10.164 
          
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          
Δάνεια 9  14.615  25.728  14.615  25.728 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 

  
780 

 
780 

 
780 

 
780 

Προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις & έξοδα   200  200  200  200 
Επιχορηγήσεις 10  4.322  4.468  4.322  4.468 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα   284  -  284  - 
Λοιπές υποχρεώσεις   153  254  153  254 
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις   2.584  2.377  2.584  2.377 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   22.938  33.807  22.938  33.807 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          
Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 11  17.597  17.527  17.597  19.426 
Δάνεια 9  37.321  27.869  37.321  27.869 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα   -  45  -  45 
Υποχρεώσεις περιουσιακών στοιχείων 
διακρατούμενων προς πώληση 

  
- 

 
10.891 

 
- 

 
- 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   54.918  56.332  54.918  47.340 
Σύνολο υποχρεώσεων   77.856  90.139  77.856  81.147 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  
76.886 

 
98.768 

 
76.886 

 
91.312 
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Δ.   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 Αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής Εταιρείας 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

   
Τακτικό 

Αποθεματικό 
και Λοιπά 

Αποθεματικά 

 

Υπόλοιπο 
Κερδών 
Εις Νέο 

 

Σύνολο 

  
 
Δικαιώματα 
Μειοψηφίας 

 
 
 
Σύνολο 

1η Ιανουαρίου 2010 25.251    16.107  -17.769  23.589  5  23.594 

Συγκεντρωτικό συνολικό  εισόδημα              
Καθαρά Κέρδη/(ζημιές)       -9.388  -9.388    -9.388 
Πρόσθετο συνολικό εισόδημα              
Κέρδη (ζημιές) από αποτίμηση σε εύλογη αξία 
διαθεσίμων προς πώληση χρημ/κών στοιχείων  

   
-36 

 
 

 
-36 

 
 

 
-36 

Συναλλαγματικές διαφ.θυγατρικών εξωτερικού     234    234    234 
Σύνολο πρόσθετου συνολικού εισοδήματος     194    194    194 
Συγκεντρωτικό συνολ.εισόδημα μετά από 
φόρους  

   
194 

 
-9.388 

 
-9.194 

 
 

 
-9.194 

Συναλλαγές με τους μετόχους               
Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού 4.769    -4.769         
Σύνολο συναλλαγών με τους μετόχους 4.769    -4.769         
30η Σεπτεμβρίου 2010 30.020    11.532  -27.157  14.395  5  14.400 
              
1η Ιανουαρίου 2011 30.020    11.192  -32.588  8.624  5  8.629 
Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα              
Καθαρά Κέρδη/(ζημιές)       -9.280  -9.280    -9.280 

Πρόσθετο συνολικό εισόδημα              
Κέρδη (ζημιές) από αποτίμηση σε εύλογη αξία 
διαθεσίμων προς πώληση χρημ/κών στοιχείων  

   
-12 

 
 

 
-12 

 
 

 
-12 

Σύνολο πρόσθετου συνολικού εισοδήματος     -12    -12    -12 
Συγκεντρωτικό συνολ.εισόδημα μετά από 
φόρους  

   
-5 

 
-9.280 

 
-9.292 

 
 

 
-9.292 

Συναλλαγές με τους μετόχους               
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό 
ζημιών -15.150 

   
 

 
15.150 

 
 

 
 

 
 

Μεταβολές λόγω πώλησης θυγατρικών 
εταιρειών  

   
-302 

 
 

 
-302 

 
-5 

 
-307 

Σύνολο συναλλαγών με τους μετόχους -15.150    -302  15.150  -302  -5  -307 

30η Σεπτεμβρίου 2011 14.870    10.889  -26.718  -970  -  -970 
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

 Τακτικό 
Αποθεματικό 
και Λοιπά 

Αποθεματικά  

 
Υπόλοιπο 
Κερδών 
Εις Νέο 

 

Σύνολο 

 

1η  Ιανουαρίου 2010 25.251  15.957  -11.527  29.681  

Συγκεντρωτικό συνολικό  εισόδημα         

Καθαρά Κέρδη/(ζημιές)     -9.577  -9.577  

Πρόσθετο συνολικού εισόδημα         
Κέρδη (ζημιές) από αποτίμηση σε εύλογη αξία 
διαθεσίμων προς  πώληση χρημ/κών στοιχείων  

 
-36 

 
 

 
-36 

 

Σύνολο πρόσθετου συνολικού εισοδήματος   -36    -36  
Συγκεντρωτικό συνολ.εισόδημα μετά από 
φόρους  

 
-36 

 
-9.577 

 
-9.613 

 

Συναλλαγές με τους μετόχους          
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού για κάλυψη 
ίδιας συμμετοχής  4.769 

 
-4.769 

 
 

 
 

 

Σύνολο συναλλαγών με τους μετόχους 4.769  -4.769      

30η Σεπτεμβρίου 2010 30.020  11.151  -21.104  20.067  
         
1η Ιανουαρίου 2011 30.020  10.890  -30.746  10.164  

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα         

Καθαρά Κέρδη/(ζημιές)     -11.122  -11.122  
Κέρδη (ζημιές) από αποτίμηση σε εύλογη αξία 
διαθεσίμων προς  πώληση χρημ/κών στοιχείων  

 
-12 

 
 

 
-12 

 

Σύνολο πρόσθετου συνολικού εισοδήματος   -12    -12  
Συγκεντρωτικό συνολ.εισόδημα μετά από 
φόρους  

 
-12 

 
-11.122 

 
-11.134 

 

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό 
ζημιών -15.150 

 
 

 
15.150 

 
- 

 

Σύνολο συναλλαγών με τους μετόχους -15.150    15.150  -  

30η Σεπτεμβρίου 2011 14.870  10.878  -26.718  -970  
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Ε.   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
01/01-

30/09/2011 
 01/01- 

30/09/2010 
 01/01-

30/09/2011 
 01/01-

30/09/2010 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες          
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)  -10.915  -10.057  -10.915  -10.052 
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) 1.844  269  2   
Πλέον / μείον προσαρμογές για:        

Αποσβέσεις (σημ.5) 2.670 
 

2.984 
 

2.670 
 

2.984 
Προβλέψεις        
Συναλλαγματικές διαφορές        
(Κέρδη) / ζημιές από πώληση/διαγραφή παγίων και λοιπών 
επενδύσεων -1.572 

 
-150 

 
398 

 
-150 

Εσοδο από απόσβεση επιχορηγήσεων -146  -146  -146  -146 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα -129  -442  -129  -442 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.415  2.385  3.415  2.385 
Ζημιά από συμμετοχή σε συγγενείς εταιρείες        
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου :κίνησης   

 
 

 
 

 
 

Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων  -267  841  -267 841 
Μείωση/(Αύξηση)  απαιτήσεων  2.185  2001  2.185 2.001 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)  -2.549  1.374  -2.549 1.374 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες        
Μείον:        
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -2.573  -2.145  -2.573  -2.145 

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 123 
 

-391 
 

 
 

 
Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες και  
διακοπείσες  λειτουργικές δραστηριότητες  (α) -7.914 

 
-3.477 

 
-7.909 

 
-3.350 

Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες        
Αγορές ενσώματων και  άϋλων   παγίων περιουσιακών 
στοιχείων(σημ.5) -55 

 
-867 

 
-55 

 
-867 

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών εταιρειών 7.798    7.798   
Εισπράξεις από πωλήσεις  άυλων-ενσώματων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων(σημ.5) 230 

 
18 

 
230 

 
18 

Τόκοι εισπραχθέντες 129  442  129  442 
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 5  -718     
Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες και 
διακοπείσες  επενδυτικές δραστηριότητες (β) 8.107 

 
-1.125 

 
8.102 

 
-407 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες        
Είσπραξεις από εκδοθέντα αναληφθέντα δάνεια   500    500 
Εξοφλήσεις δανείων (σημ. 9) -1.421  -707  -1.421  -707 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις  
(χρεολύσια) (σημ. 9) -240 

 
-363 

 
-240 

 
-363 

Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες           810     
Καθαρές ταμειακές ροές από διακοπείσες και 
συνεχιζόμενες  
χρηματοδοτικές  δραστηριότητες  (γ) -1.661 

 

240 

 

-1.661 

 

-570 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου [(α)+(β)+(γ)] -1.468 

 
-4.362 

 
-1.468 

 
-4.327 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 1.919  7.047  1.919  6.838 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου  451  2.685  451  2.511 
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική  Πληροφόρηση  
Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 έως 50 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πληροφόρησης  των 
οικονομικών καταστάσεων . 
 
 
 
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

    
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  εδρεύει  στην Ελευσίνα στο  27ο χιλ.Π.Ε.Ο.Αθηνών Κορίνθου.  

Η Εταιρεία  δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία επίπλων γραφείου και οικιακών χώρων , καθώς 
και την εμπορία ειδών σπιτιού. Μέχρι και το πρώτο δίμηνο της τρέχουσας χρήσης η SATO AE μαζί με τις 
θυγατρικές της (εφεξής ο «Όμιλος»)  δραστηριοποιούταν και στο εξωτερικό , μέσω των θυγατρικών 
εταιρειών στη Γερμανία και στην Τουρκία , SATO OFFICE GMBH και  TCC Buro Koltuk. 

Στο πρώτο δίμηνο του 2011 στα πλαίσια αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων του Ομίλου η Εταιρεία 
προχώρησε στην πώληση των δύο θυγατρικών εταιρειών. 

 

2. ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
 

 
2.1 Βάση σύνταξης της Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 
Η Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση του Ομίλου και της Eταιρείας, με ημερομηνία 30 Ιουνίου 
2011 καλύπτει την εννιάμηνη  περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την  30η Σεπτεμβρίου  2011 και έχει 
συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής Δ.Π.Χ.Α.) , όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση και ειδικότερα σύμφωνα με το Διεθνές  Λογιστικό 
Πρότυπο(ΔΛΠ) 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Αναφορά». 

Η Eνδιάμεση  Χρηματοοιικονομική Πληροφόρηση πρέπει να αναγνωστεί σε συνδιασμό με τις ετήσιες 
Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2010 που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ομίλου 
www.satogroup.gr  

Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση της  συνοπτικής 
ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης είναι συνεπείς με τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για 
τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου του 2010. 

Δεν υπάρχουν αλλαγές στις λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν σε σχέση με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για 
την  προετοιμασία των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου του 2010. 

Η Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση έχει συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού 
κόστους με εξαίρεση τα διαθέσιμα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού και τα παράγωγα 
χρηματοοικονομικά προιόντα , που αποτιμούνται σε εύλογες αξίες.  

Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ ποσών στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση και των 
αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
   

2.2 Αρχή συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
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ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 
Οι αντίξοες συνθήκες που επικρατούν κατά την τρέχουσα περίοδο στις αγορές αγαθών, χρήματος και 
κεφαλαίου, έχουν επηρεάσει δυσμενώς τα αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της 
Εταιρείας. . Συγκεκριμένα, οι ζημιές της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 ανήλθαν σε  € 19.476 
χιλ., ενώ κατά το εννιάμηνο του τρέχοντος έτους ανέρχονται σε € 11.123 χιλ. Η ζημιογόνα δραστηριότητα 
οφείλεται στον περιορισμό της ζήτησης καταναλωτικών και επενδυτικών αγαθών, που έχει σαν αποτέλεσμα 
την σημαντική μείωση των πωλήσεων της Εταιρείας. Χαρακτηριστικά κατά το πρώτο εννιάμηνο της 
τρέχουσας χρήσης, οι πωλήσεις της Εταιρείας είναι μειωμένες κατά € 11.119 χιλ. ή 36% σε σχέση με 
εννιάμηνο της προηγούμενης χρήσης, ενώ και  οι ετήσιες πωλήσεις της προηγούμενης χρήσης 2010, ήταν 
μειωμένες κατά € 21.915 χιλ. ή 35% σε σχέση με το 2009. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρων κατά την 30 
Σεπτεμβρίου 2011 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό, ενώ οι 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της κατά ποσό 
€ 29.825 χιλ.  
 
Σκοπεύοντας στον περιορισμό των δαπανών, στην εξοικονόμηση πόρων και στην εξασφάλιση πρόσθετων 
πηγών χρηματοδότησης, η Εταιρεία αποδεσμεύτηκε από την εμπορία επωνυμιών και  κατηγοριών 
προϊόντων που ήταν ζημιογόνες, ενώ κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους προέβη στην πώληση 
των δύο θυγατρικών της εταιρειών έναντι τιμήματος € 8.951 χιλ. Για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων 
προβλημάτων η Διοίκηση εξετάζει κάθε πρόσφορο μέτρο βελτίωσης της επιχειρηματικής απόδοσης και 
βελτίωσης των όρων χρηματοδότησης σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες. Ταυτόχρονα, εξαιτίας 
των ζημιών που προαναφέρθηκαν,  από το τέλος της προηγούμενης χρήσης 2010  το σύνολο των ιδίων 
κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού της κεφαλαίου. Για τη 
συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920 κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010, η 
Εταιρεία, με απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προέβη σε 
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών ποσού € 15.151 χιλ. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον, το περιοριστικό δημοσιονομικό πλαίσιο, τις 
δυσκολίες στην αγορά, καθώς εξωγενείς ή αστάθμητους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς 
τα τρέχοντα και  μελλοντικά αποτελέσματα, δημιουργούνται συνθήκες ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικά με 
την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας, για την αντιμετώπιση των οποίων η Διοίκηση 
καταβάλει κάθε προσπάθεια με σκοπό τη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων, την εκπλήρωση των 
συμβατικών υποχρεώσεων, την επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών της Εταιρείας και τη συμμόρφωση 
με τις κείμενες διατάξεις της εμπορικής νομοθεσίας (άρθρα 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920). Γι’ αυτό το 
λόγο η παρούσα ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση έχει συνταχθεί με βάση την αρχή συνέχισης 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας 
 
 

 
 
 

2.3 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνίες 
 
 

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

 
ΔΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»  

10 



 
ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική  Πληροφόρηση  
Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε 
συνδεδεμένα μέρη δημοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του 
συνδεδεμένου μέρους. Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να 
γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη 
δημοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει τη 
γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα 
μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η 
τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 
 
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση»  
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα δικαιώματα 
πρέπει να ταξινομηθούν. Συγκεκριμένα, δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής 
για την απόκτηση συγκεκριμένου αριθμού ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας για ένα 
συγκεκριμένο ποσό οποιουδήποτε νομίσματος αποτελούν συμμετοχικούς τίτλους εάν η οικονομική 
οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής αναλογικά 
σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, μη παραγώγων, συμμετοχικών 
τίτλων. Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 
 
ΕΔΔΠΧΑ 19 «Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους»  
Η Διερμηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό από την οικονομική οντότητα που εκδίδει 
συμμετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειμένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν μέρει, μια 
χρηματοοικονομική υποχρέωση. Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.   
 
ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστο 
Απαιτούμενο Σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους»  
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται σε περιορισμένες περιπτώσεις: όταν η οικονομική οντότητα υπόκειται σε 
ελάχιστο απαιτούμενο σχηματισμένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για 
κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε μία τέτοια οικονομική οντότητα να 
αντιμετωπίσει το όφελος από μια τέτοια πρόωρη πληρωμή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερμηνεία δεν έχει 
εφαρμογή στον Όμιλο. 
 
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 2010 
του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον 
Μάιο 2010. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σημαντική επίπτωση 
στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 
 
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 
Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με: (α) συμφωνίες ενδεχόμενου τιμήματος 
που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων με ημερομηνίες απόκτησης που προηγούνται της 
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3 (2008), (β) την επιμέτρηση της μη ελέγχουσας συμμετοχής, και (γ) λογιστική 
αντιμετώπιση των συναλλαγών πληρωμής που βασίζονται σε αξίες μετοχών και που αποτελούν μέρος μιας 
επιχειρηματικής συνένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες μετοχών 
και που δεν αντικαταστάθηκαν ή εκούσια αντικαταστάθηκαν.  
 
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 
Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις των 
χρηματοοικονομικών μέσων.  
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ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονομικές οντότητες μπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των 
συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
είτε στις σημειώσεις.  
 
ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31 που απορρέουν από 
την αναθεώρηση του ΔΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρμόζονται μελλοντικά.  
 
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά»  
Η τροποποίηση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε σχέση 
με σημαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών αναφορικά με 
επιμετρήσεις στην εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από 
την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση.  
 
ΕΔΔΠΧΑ 13 «Προγράμματα Πιστότητας Πελατών» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιμέτρησης της 
επιβράβευσης των προγραμμάτων πιστότητας πελατών. 
 
 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 Ιανουαρίου 2012   

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - μεταβιβάσεις 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2011) 
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου καθώς και για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου αλλά για τα οποία ο Όμιλος έχει 
συνεχιζόμενη ανάμειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. 
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2012) 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων 
φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά 
ακίνητα επιμετρώνται με τη μέθοδο εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα».  Η 
τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2012) 
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που 
παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, με βάση το αν αυτά στο μέλλον είναι 
πιθανό να μεταφερθούν στα αποτελέσματα χρήσεως ή όχι. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιμέτρηση του κόστους των 
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της 
μεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζομένους. Οι βασικές 
αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών, στην αναγνώριση του 
κόστους προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιμέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούμενες 
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γνωστοποιήσεις, στο χειρισμό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται με τα προγράμματα 
καθορισμένων παροχών, καθώς και στη διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παροχών. 
Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 
για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις 
επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την 
απομείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθμισης. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της 
επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί 
νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο 
Όμιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013.  
 
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν 
διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα 
πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την 
επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το 
οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και 
καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι 
μόνο τα χρηματοοικονομικά. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες απογύμνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής» 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
Αυτή η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της απομάκρυνσης των 
στείρων υπερκείμενων («απογύμωνση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. Βάσει αυτής της 
διερμηνείας, οι μεταλλευτικές οικονομικές οντότητες πιθανώς να χρειαστεί να διαγράψουν στα 
αποτελέσματα εις νέον της έναρξης της περιόδου τις ήδη κεφαλαιοποιημένες δαπάνες απογύμνωσης των 
ορυχείων οι οποίες δεν μπορούν να αποδοθούν σε ένα αναγνωρίσιμο συστατικό ενός αποθέματος 
μεταλλεύματος (“ore body”). Η διερμηνεία έχει εφαρμογή μόνο σε δαπάνες υπαίθριων ορυχείων και όχι σε 
υπόγεια ορυχεία ή σε δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η διερμηνεία δεν έχει 
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες (εφαρμόζονται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
 
Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, 
ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση), ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρμόζονται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Επιτρέπεται η πρόωρη 
εφαρμογή τους μόνο εάν ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Τα πρότυπα δεν έχουν 
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της 
επίδρασης των νέων προτύπων στις ενοποιημένες οικονομικές του καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των 
προτύπων είναι οι εξής:  
 
ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»  
Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που 
παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού 
παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το 
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πρότυπο παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους 
οποίους μία οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα 
(επένδυση). Ο αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το 
δικαίωμα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) 
και οι μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο 
πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης 
βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευομένου. 
 
ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες»  
Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε 
δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν 
είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη 
μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες 
δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι 
συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες 
δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού 
συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 
 
 
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες»  
Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, 
συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των 
οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που 
σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες 
και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη 
δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να 
εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. 
 
 
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»  
Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα 
αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 
27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε 
θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές 
καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατομικές 
οικονομικές καταστάσεις.  
 
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 
Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις 
σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό 
αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή 
της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως 
προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11.  
 
 

 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ         
              ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 
3.1         Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις 
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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. Οι εκτιμήσεις 
που έγιναν στην τρέχουσα περίοδο είναι συνεπείς με αυτές που εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη των 
οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης 2010. 
 
Ο Όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. 
Όσον αφορά στην εκτίμηση των θεμάτων της ρευστότητας και της συνέχισης της δραστηριότητας της 
Εταιρείας βλέπε σχετικές αναφορές στις παραγράφους 3.2 και 2.2 αντίστοιχα. Οι λοιπές εκτιμήσεις και 
παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες 
των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες παρατίθενται κατωτέρω: 
 
Φόρος εισοδήματος: 

 
Απαιτείται κρίση από τον Όμιλο για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν 
πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. 
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα 
καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση 
και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε μελλοντικούς φορολογικούς 
ελέγχους. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά  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 Διοίκηση προβαίνει σε ορισμένες εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων παγίων.  
 
Προγράμματα καθορισμένων παροχών: 
 
Το κόστος ωφελημάτων για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών υπολογίζεται χρησιμοποιώντας 
αναλογιστικές εκτιμήσεις, κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται παραδοχές για τους προεξοφλητικούς 
συντελεστές, το ρυθμό αύξησης των μισθών και τα ποσοστά θνησιμότητας. Λόγω της μακροχρόνιας φύσης 
των προγραμμάτων, οι παραδοχές αυτές υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα. 
 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις:  
 
Η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις 
επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της 
Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και 
πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:  
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις αχρησιμοποίητες φορολογικές 
ζημίες στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα συμψηφιστούν με 
αυτές τις φορολογικές ζημίες. Για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης 
που μπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης του Ομίλου, οι 

15 



 
ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική  Πληροφόρηση  
Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

16 

οποίες βασίζονται στα μελλοντικά φορολογικά κέρδη σε συνδυασμό με τις μελλοντικές φορολογικές 
στρατηγικές που θα ακολουθηθούν. 

 
3.2 Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 
 
 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, κυρίως σε  
 κίνδυνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς),  
 πιστωτικό κίνδυνο,  
 κίνδυνο ρευστότητας 
Η συνοπτική Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση δεν περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες και 
γνωστοποιήσεις  σχετικά με τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων που απαιτούνται από τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αναγνωστεί σε συνδυασμό με τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις τις 31 Δεκεμβρίου 2010. 
 
Δεν έχουν γίνει αλλαγές στη διαχείριση κινδύνων και στις σχετικές πολιτικές  από την 31 Δεκεμβρίου 2010. 
 
Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας, η Εταιρεία  διαθέτει επαρκή όρια με Τράπεζες και παράλληλα 
μεριμνά προκειμένου να τηρούνται τα αναγκαία ταμειακά διαθέσιμα. Επίσης τα ταμειακά διαθέσιμα 
τονώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της πώλησης των θυγατρικών στην Γερμανία και Τουρκία. Παρόλα αυτά 
η μείωση του τζίρου και η μη επίτευξη ορισμένων χρηματοοικονομικών δεικτών που προβλέπονται στις 
υφιστάμενες συμβάσεις ομολογιακών δανείων έχουν προκαλέσει την μερική αναταξινόμηση υπάρχοντος 
ομολογιακού δανείου δημιουργώντας αρνητικό κεφάλαιο κίνησης ποσού € 29.825 χιλ.  (Βλ. σχετικά και 
την παράγραφο 2.2) 

 
 
 
4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 
 

Στα πλαίσια της αντικατάστασης από το 2009, του ΔΛΠ 14 από το ΔΠΧΑ 8 , ο Όμιλος διενέργησε τα τεστ 
που απαιτούνται για τον καθορισμό των λειτουργικών τομέων , βάσει της διοικητικής προσέγγισης και 
αποφάσισε ότι δεν απαιτείται αλλαγή της δομής παρουσίασης αυτών. Ειδικότερα: 
 
Ο επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων (chief operating decision maker) που στην περίπτωση 
είναι ο Δ/νων Σύμβουλος λαμβάνει εσωτερικά οικονομικές αναφορές για τη μέτρηση της απόδοσης των 
λειτουργικών τομέων και την κατανομή πόρων μεταξύ αυτών . Ο Όμιλος είναι οργανωμένος σε δύο 
λειτουργικούς τομείς.  
 
1.Είδη γραφείου,2. Είδη σπιτιού. 

 

9 μήνες έως 30 Σεπτεμβρίου 2011 
Είδη 

Γραφείου 
 Είδη 

Σπιτιού 
 

Σύνολο 
Καθαρές Πωλήσεις 6.612  12.785  19.397 
Κέρδη / (ζημιές) από λειτουργικές δραστηριότητες -2.642  -5.130   -7.772 
Σύνολο ενεργητικού 26.208  50.679  76.886 

 
  

9 μήνες έως 30 Σεπτεμβρίου 2010 
Είδη 

Γραφείου 
 Είδη 

Σπιτιού 
 

Σύνολο 
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 10.912  19.605  30.517 
Κέρδη / (ζημιές) από λειτουργικές δραστηριότητες -1.873  -6.236  -8.109 
Σύνολο ενεργητικού 59.113  40.228  99.341 
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5. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Γήπεδα και 
οικόπεδα  

Κτίρια και 
εγκαταστάσεις  Μηχανήματα  

Μεταφορικά 
Μέσα  

Έπιπλα και  
Λοιπός 

Εξοπλισμός  
Έργα υπό 
Εκτέλεση  Σύνολο 

2010              
Αξία κτήσης 1/1/2010 7.909  63.982  17.886  1.398  9.233  505  100.913 
Αγορές χρήσης 2010 -  525  155  49                        248  -  977 
Μεταφ.απο έργα υπο εκτέλεση -  355  -  -44  -67  -34  210 
Μειώσεις χρήσης 2010 -  -2  -1  21  -104  -  -86 
Συναλλαγματικές διαφορές -  -  52  11  18  -  81 
Αξία κτήσεως 30/09/2010 7.909  64.860  18.092  1.435  9.328  471  102.095 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις 
1/1/2010 - 

 
15.071 

 
14.409 

 
759 

 
6.307 

 
140 

 
36.686 

Αποσβέσεις χρήσης 2010 -  2.108  450  81  623  -  3.262 
Μείωση αποσβέσεων 2010 -                        -2  -1  -  -154  -  -157 
Συναλλαγματικές διαφορές -  -  40  6  15  -  61 
Σύνολο αποσβέσεων κατά  
την 30/09/2010 - 

 
17.177 

 
14.898 

 
846 

 
6.791 

 
140 

 
39.852 

Αναπόσβεστη αξία  
κατά την 1/1/2010 7.909 

 
48.911 

 
3.477 

 
639 

 
2.926 

 
365 

 
64.227 

κατά την 30/09/2010 7.909  47.683  3.194  589  2.537  331  62.243 
2011              
Αξία κτήσης 1/1/2011 7.909  57.171  11.768  1.256  8.124  -  86.228 
Αγορές περιόδου 2011 -  41  6  -  9  -  56 
Μειώσεις περιόδου 2011 -  -1.657  -  -52  -4  -  -1.713 
Αξία κτήσεως 30/9/2011 7.909  55.555  11.774  1.204  8.128  -  84.571 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις 
1/1/2011 - 

 
16.254 

 
9.783 

 
783 

 
5.861 

 
- 

 
32.681 

Αποσβέσεις περιόδου 2011 -  1.918  181  50  437  -  2.587 
Μειώσεις περιόδου 2011 -  -1.050  -  -32  -2  -  -1.084 
Σύνολο αποσβέσεων κατά  
την 30/9/2011 - 

 
17.122 

 
9.964 

 
801 

 
6.296 

 
- 

 
34.183 

Αναπόσβεστη αξία  
κατά την 1/1/2011 7.909 

 
40.917 

 
1.985 

 
473 

 
2.263 

 
- 

 
53.547 

κατά την 30/9/2011 7.909  38.433  1.810  403  1.832  -  50.388 
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Γήπεδα και 
οικόπεδα 

 
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις 

 

Μηχανήματα 

 
Μεταφορικά 

Μέσα 

 Έπιπλα και  
Λοιπός 

Εξοπλισμός 

 
Έργα υπό 
Εκτέλεση 

 

Σύνολο 
2010              
Αξία κτήσης 1/1/2010 7.909  56.194  11.739  1.256  8.102  355  85.555 
Αγορές περιόδου 2010 -  525  28  -  236  -  789 
Μεταφ. από έργα υπό εκτέλεση -  355  -  -  -  -355  - 
Μειώσεις περιόδου 2010 -  -2  -1  -  -171  -  -174 
Αξία κτήσεως 30/9/2010 7.909  57.072  11.766  1.256  8.167  -  86.170 
              
Συσσωρευμένες αποσβέσεις 
1/1/2010 - 

 
13.646 

 
9.444 

 
709 

 
5.280 

 
- 

 
29.079 

Αποσβέσεις περιόδου 2010 -  1.958  261  56  598  -  2.873 
Μειώσεις περιόδου 2010 -  -2  -1  -  -154  -  -157 
Σύνολο αποσβέσεων κατά  
την 30/9/2010 - 

 
15.602 

 
9.704 

 
765 

 
5.724 

 
- 

 
31.795 

Αναπόσβεστη αξία  
κατά την 1/1/2010 7.909 

 
42.548 

 
2.295 

 
547 

 
2.822 

 
355 

 
56.476 

κατά την 30/9/2010 7.909  41.470  2.062  491  2.443  -  54375 
              
2011              
Αξία κτήσης 1/1/2011 7.909  57.171  11.768  1.256  8.124  -  86.228 
Αγορές περιόδου 2011 -  41  6  -  9  -  56 
Μειώσεις περιόδου 2011 -  -1.657  -  -52  -4  -  -1.713 
Αξία κτήσεως 30/9/2011 7.909  55.555  11.774  1.204  8.128  -  84.571 
              
Συσσωρευμένες αποσβέσεις 
1/1/2011 - 

 
16.254 

 
9.783 

 
783 

 
5.861 

 
- 

 
32.681 

Αποσβέσεις περιόδου 2011 -  1.918  181  50  437  -  2.587 
Μειώσεις περιόδου 2011 -  -1.050  -  -32  -2  -  -1.084 
Σύνολο αποσβέσεων κατά  
την 30/9/2011 - 

 
17.122 

 
9.964 

 
801 

 
6.296 

 
- 

 
34.183 

Αναπόσβεστη αξία  
κατά την 1/1/2011 7.909 

 
40.917 

 
1.985 

 
473 

 
2.263 

 
- 

 
53.547 

κατά την 30/9/2011 7.909  38.433  1.810  403  1.832  -  50.388 
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6.     ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 
 
 
          

Εταιρεία 

 

Έδρα 

 

Δραστηριότητα 

 
Άμεση 

Συμμετοχή 

 
Μέθοδος 
ενοποίησης 

 
Ημ/νία 

ισολ/σμού 
 
SATO OFFICE 
GmbH 

 
 

Γερμανία 

  
Κατασκευή και 
εμπορία επίπλων 

γραφείου 

 
 

100% 
 

 
Ολική 

ενοποίηση 
 

 
31.12.ΧΧ 

 
 
 
TCC Büro Koltuk  

 

 
Τουρκία 

  
Κατασκευή και 
εμπορία επίπλων 

γραφείου 

 

99,85%  

 
Ολική 

ενοποίηση 
SATO 

OFFICE 
GmbH 

 
 

31.12.ΧΧ 

 
 
OBI HELLAS AE 

 

Ελλάδα 

 Λιανικό εμπόριο 
υλικών και 
εξοπλισμού 

ιδιοκατασκευών 

 

49%  Καθαρή θέση  31.12.XX 

 
Στο πρώτο δίμηνο του 2011 η Εταιρεία υλοποίησε τη ληφθήσα από το Δεκέμβριο του 2010 απόφαση για πώληση 
των δύο θυγατρικών .Συγκεκριμένα η SATO Office GmbH πουλήθηκε την 15 Φεβρουαρίου 2011 και η TCC Buro 
Koltuk την 26 Ιανουαρίου 2011.  Εφαρμόζοντας το ΔΠΧΑ 5 η Εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 είχε 
ταξινομήσει τις θυγατρικές στα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση. Βλέπε σημ.13 
 
Κατά τη 30 Σεπτεμβρίου 2011 η Εταιρεία κατέχει μόνο τη συμμετοχή στη συγγενή εταιρεία OBI HELLAS η οποία 
κατά τη χρήση 2010 μπήκε σε διαδικασία εκκαθάρισης και η αξία της έχει απομειωθεί πλήρως τόσο στην Εταιρεία 
όσο και στον Όμιλο. 

 
 
7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30/09/2011 31/12/2010 30/09/2011  31/12/2010
Απαιτήσεις από πελάτες        
Πελάτες (ανοιχτά υπόλοιπα) 7.224  8.878  7.224  8.878 
Πιστωτικές Κάρτες 941  834  941  834 
Μεταχρονολογημένες Επιταγές 1.322  1.790  1.322  1.790 
Μείον :Πρόβλεψη για Επισφαλείς Απαιτήσεις -1.582  -1.582  -1.582  -1.582 
Σύνολο 7.905  9.920  7.905  9.920 
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8. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ,ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ  
  

Μετοχικό Κεφάλαιο (ποσά πλήρη, όχι χιλιάδες): 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου  2011  αποτελείται από 28.056.518 μετοχές 
ονομαστικής αξίας € 0,53. Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου και της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ 
το άρτιο της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 
 

                             (ποσά πλήρη, όχι χιλιάδες) 
 

  
Αριθμός 
μετοχών  

Μετοχικό 
κεφάλαιο  Σύνολο 

30 Σεπτεμβρίου 2011  28.056.518  14.869.955  14.869.955 

31 Δεκεμβρίου 2010  28.056.518  30.020.474  30.020.474 
 
        

Με την απόφαση της Α επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που 
πραγματοποιήθηκε την 12/07/2011,  το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των 15.150.519,72 με 
μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,54€ , ήτοι από 1,07 € σε 0,53 € έκαστη, με ισόποση 
διαγραφή ζημιών των χρήσεων  2008,2009 και 2010.  

 
 
        

  
9. ΔΑΝΕΙΑ 

 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30/09/2011 31/12/2010 30/09/2011  31/12/2010
 Δάνεια Μακροπρόθεσμα 1.000 1.000 1.000  1.000 
Μακροπρόθεσμο τμήμα Ομολογιακών 
δανείων 7.036 17.803 7.036 

 
17.803 

 Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικών Μισθώσεων  6.579 6.925 6.579  6.925 
Μακροπρόθεσμα δάνεια 14.615 25.728 14.615  25.728 
      
Βραχυπρόθεσμο τμήμα Ομολογιακών  
δανείων 14.080 3.313 14.080 

 
3.313 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 22.756 24.072 22.756  24.072 
 Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 485 484 485  484 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 37.321 27.869 37.321  27.869 
Σύνολο Δανείων 51.936 53.597 51.936  53.597 
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
9 μήνες έως την 30 Σεπτεμβρίου 2011   
Υπόλοιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου 2011 53.597 53.597 
Αναλήψεις δανείων - - 
Αποπληρωμές δανείων -1.421 -1.421 
Αποπληρωμές χρηματοδοτικών μισθώσεων -240                      -240 
Υπόλοιπο λήξης την 30 Σεπτεμβρίου 2011 51.936 51.936 
   
9 μήνες έως την 30 Σεπτεμβρίου 2010   
Υπόλοιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου 2010 55.273 55.273 
Αναλήψεις δανείων 500 500 
Αποπληρωμές δανείων -707 -707 
Αποπληρωμές χρηματοδοτικών μισθώσεων -363 -363 
Υπόλοιπο λήξης την 30 Σεπτεμβρίου 2010 54.703 54.703 

 
 
Κατά την 30 Σεπτεμβρίου  2011 η Εταιρεία δεν ικανοποιεί κάποιους από τους προβλεπόμενους 
χρηματοοικονομικούς όρους των ομολογιακών δανείων και δεν έχει καταβάλει τις οφειλόμενες δόσεις 
αποπληρωμής κεφαλαίου. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, κατά την τρέχουσα περίοδο αναταξινομήθηκε το 
μακροπρόθεσμο μέρος του υπολοίπου των ομολογιακών δανείων στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκτός 
από την περίπτωση όπου η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει γραπτή διαβεβαίωση από τη δανείστρια τράπεζα ότι 
παραιτείται του δικαιώματος καταγγελίας της σχετικής σύμβασης μέχρι την επόμενη περίοδο της σχετικής 
επιμέτρησης. Το ποσό που αναταξινομήθηκε ανέρχεται σε € 8.753 χιλ. 
 
Για την εξασφάλιση των ομολογιακών δανείων της μητρικής, έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης στο 
ακίνητο του εργοστασίου στη Θεσ/νίκη καθώς και στο ακίνητο του Κέντρου Logistics Ελευσίνας. 
 
Η περίοδος λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων του Ομίλου είναι μέχρι και δέκα έτη ενώ των 
υποχρεώσεων από χρηματοδοτική μίσθωση είναι έως και δέκα επτά έτη. Το ονομαστικό επιτόκιο των 
δανείων είναι ίσο με το πραγματικό τους επιτόκιο. Το επιτόκιο επί των ανωτέρω δανείων είναι κυρίως 
κυμαινόμενο.  

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

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30/09/2011 31/12/2010 30/09/2011  31/12/2010
Διαθέσιμα πιστωτικά όρια 50.300 53.500 50.300 53.500 
 Χρησιμοποιηθέν τμήμα 44.873 46.188 44.873 46.188 
Μη χρησιμοποιηθέν τμήμα 5.427 7.312 5.427 7.312 
     
 
  

 
 
10.          ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, με την από 22-12-2006 απόφασή του, ενέκρινε την υπαγωγή 
της SATO  Α.Ε. στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, 
προυπολογιζόμενου ύψους € 16.187 με επιχορήγηση ύψους € 4.856.  
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική  Πληροφόρηση  
Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

Βάσει της ανωτέρω απόφασης η ιδία συμμετοχή του φορέα του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε ποσοστό 
25% της συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης που αντιστοιχεί στο ποσό των € 4.047 χιλ. Η ίδια συμμετοχή 
καλύφθηκε από ήδη σχηματισμένα αποθεματικά. Μέχρι και την 30 Σεπτεμβρίου 2011 η Εταιρεία έχει 
εισπράξει συνολικό ποσό €2.430 χιλ. Με δεδομένη την ολοκλήρωση της ως άνω επένδυσης , η Εταιρεία 
έχει αναγνωρίσει  το υπόλοιπο της απαίτησης επιχορήγησης ποσού € 2.426 χιλ., το οποίο έχει ήδη 
εκχωρηθεί σε τράπεζα έναντι λήψης ισόποσου βραχυπρόθεσμου δανείου 

Μέρος ,ποσού € 2.419.075,00 ,του παραπάνω υπολοίπου εισπράχθηκε κατά την 3/11/2011 και 
χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή δανεισμού. 

 
11.        ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30/09/2011 31/12/2010 30/09/2011  31/12/2010
Προμηθευτές 10.862 10.525 10.862  12.424 
Διάφοροι Πιστωτές 2.307 2.669 2.307  2.669 
Φόροι – Τέλη 383 1.512 383  1.512 
Ασφαλιστικοί  Οργανισμοί 482 546 482  546 
Δεδουλευμένοι τόκοι 1.404 635 1.404  635 
Λοιπά Δεδουλευμένα Έξοδα 278 131 278  131 
Προκαταβολές Πελατών 1.881 1.509 1.881  1.509 
Εγγυήσεις μισθωμάτων 153 254 153  254 
ΣΥΝΟΛΑ 17.750 17.781 17.750  19.680 
Μείον: μακροπόθεσμες υποχρεώσεις 153 254 153  254 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 17.597 17.527 17.597  19.426 

 
 

 
12. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος έχει υπολογισθεί με βάση το ισχύοντα φορολογικό συντελεστή 20%. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί για τις χρήσεις 2006 έως 2011. 

 
Με δεδομένο ότι εκκρεμούν οι φορολογικοί έλεγχοι για προηγούμενες χρήσεις, η Εταιρεία  με βάση την 
προσέγγιση και ερμηνεία των φορολογικών αρχών για τον προσδιορισμό του τελικού φόρου, έχει 
σχηματίσει την απαιτούμενη προβλεψη για πιθανές διαφορές από μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. 

               Η σχηματισθείσα πρόβλεψη ανέρχεται σε € 200 χιλ. 
 
 
13. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 
Η Εταιρεία  κατά  το πρώτο δίμηνο του 2011 πραγματοποίησε την ήδη από το Δεκέμβριο του 2010 
αποφασισθείσα πώληση των θυγατρικών εταιρειών SATO Office GMBH και TCC Buro Koltuk. 
 
Συγκεκριμένα η SATO Office GmbH πουλήθηκε την 15 Φεβρουαρίου 2011 και η TCC Buro Koltuk την 26 
Ιανουαρίου 2011.   
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική  Πληροφόρηση  
Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

Στην κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας της 31 Δεκεμβρίου 2010 είχε πραγματοποιηθεί 
αναταξινόμηση των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες στο κονδύλι «Περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού 
προς πώληση» και οι θυγατρικές είχαν αποτιμηθεί στην αξία της πώλησης μείον τα έξοδα πώλησης. 
 
 
 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 

 31/12/2010 
              SATO Office GMBH 7.049 
              TCC Buro Koltuk 1.900 

ΣΥΝΟΛΟ 8.949 
 
Το κέρδος από διακοπείσες δραστηριότητες της Εταιρείας για την κλειόμενη περίοδο αφορά το αποτέλεσμα 
από την συναλλαγή της πώλησης των δύο θυγατρικών εταιρείων. 
 
Στον Όμιλο τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και οι υποχρεώσεις των θυγατρικών κατά την 31 
Δεκεμβρίου 2010 είχαν απεικονίσθεί ως διακρατούμενα προς πώληση. 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 

 31/12/2010 
Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσικά στοιχεία 9.664 
Αποθέματα 2.960 
Απαιτήσεις από πελάτες 2.703 
Ταμείο και ταμειακά διαθέσιμα 159 
Λοιπές απαιτήσεις  918 

ΣΥΝΟΛΟ 16.405 
 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΔΙΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 

 31/12/2010 
Δάνεια 6.458 
Προβλέψεις 3.368 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 772 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 293 

ΣΥΝΟΛΟ 10.891 
 
Το αποτέλεσμα της τρέχουσας περιόδου από τις διακοπείσες δραστηριότητες του Ομίλου διαμορφώνεται 
από το αποτέλεσμα της δραστηριότητας των θυγατρικών εταιρειών μέχρι την ημερομηνία της πώλησης και 
το κέρδος που προέκυψε από την πώλησή τους για τον ΄Ομιλο, € 1.970 χιλ. 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
01/01-

30/09/2011 
01/01-

30/09/2010 

  
 

 
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 1.460 15.487 
Κόστος Πωληθέντων -1.239 -11.660 
Μικτά Κέρδη 221 3.827 
   
Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης 19 170 
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική  Πληροφόρηση  
Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης -182 -1.847 
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας -153 -1.374 
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης -95             776 
 Χρηματοοικονομικά έξοδα -25 -510 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 5 3 
Κέρδος Ομίλου από πώληση θυγατρικών 1.970 - 
Κέρδη /(Ζημιές) προ φόρων  1.855 269 
    
Φόρος εισοδήματος -11 -75 
Καθαρά Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους
από διακοπείσες δραστηριότητες 1.844 194 

 
 
 
 
 
14. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

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

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30/09/2011 31/12/2010 30/09/2011  31/12/2010
Συμμετοχής 17 44 17 44 
Καλής εκτέλεσης 461 1.876 461 1.876 
Πληρωμής προκ/λής 319 449 319 449 
 797 2.369 797 2.369 
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική  Πληροφόρηση  
Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 
15. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 
Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 
 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
  

01/01-30/09/2011 
 
01/01-30/09/2011

    
 01/01/-30/9/2010

    
 01/01/-30/9/2010

 
1/1-31/12/2010 

 
1/1-31/12/2010 

Εξοδα αγαθών και 
υπηρεσιών 

 
2.157 

 
2.178 

 
2.479 

 
3.002 

  

PASAL 
DEVELOPMENT 

 
1.644 

 
1.644 

 
1.683 

 
1.683 

  

Θεοδωρίδης Σ. 
Γεώργιος – SECOND 

 
2 

 
2 

3 3   

AT LAND AE 511 511 793 793   

SATO OFFICE GMBH  5  437   

TCC BURO KOLTUK   16  86   

Εσοδα αγαθών και 
υπηρεσιών 

 
49 

 
49 

 
49 

 
49 

  

PASSAL 
DEVELOPMENT 

  2 2   

Θεοδωρίδης Σ. 
Γεώργιος – SECOND 

 
49 

 
49 

 
46 

 
46 

  

OBI HELLAS AE   1 1   
Απαιτήσεις από 
συνδεδεμένα μέρη 

 
953 

 
953 

   
678 

 
679 

PASAL 
DEVELOPMENT 

 
368 

 
368 

   
379 

 
379 

AT LAND 173 173   228 228 
Θεοδωρίδης Σ. 
Γεώργιος - SECOND 

 
412 

 
412 

   
63 

 
63 

OBI HELLAS AE     8 8 
SATO OFFICE GMBH       

 
TCC BURO KOLTUK 

      
1 

Υποχρεώσεις προς 
συνδεδεμένα μέρη 

 
1.080 

 
1.080 

   
585 

 
2.958 

PASAL 
DEVELOPMENT 

 
634 

 
634 

   
392 

 
392 

Θεοδωρίδης Σ. 
Γεώργιος - SECOND 

 
11 

 
11 

   
10 

 
10 

AT LAND 435 435   183 183 
OBI HELLAS AE       
SATO OFFICE GMBH      2.227 
TCC BURO KOLTUK       146 
Συναλλαγές και 
αμοιβές διευθυντικών 
στελεχών και μελών 
της διοίκησης 

 
528 

 
443 

 
813 

 
582 

  

Απαιτήσεις από 
διευθυντικά στελέχη 
και μέλη της 
διοίκησης 

- -    
- 

 
- 

Υποχρεώσεις προς τα 
διευθυντικά στελέχη 
και μέλη της 
διοίκησης 

 
- 

 
- 

   
- 

 
- 
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική  Πληροφόρηση  
Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 
 
 
 

 
 
Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά βασικά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου. 
 
Από τα άνω συνδεδεμένα μέρη οι εταιρείες SATO Office GmbH ,  TCC BURO KOLTUK-Turkey και OBI 
Ελλάς Α.Ε. είναι άμμεσα ή έμμεσα θυγατρικές και συγγενείς της Εταιρείας SATO. 
 
Οι εταιρείες Θεοδωρίδης Σ. Γεώργιος-SECOND, PASAL Α.Ε. Αναπτύξεως Ακινήτων και AT LAND A.E. 
ανήκουν σε  βασικούς μετόχους της Εταιρείας.  
 
Από την εταιρεία AT LAND A.E. η SATO ενοικιάζει χώρους για τα καταστήματα της.  
 
Από την εταιρεία PASAL Α. Ε. Αναπτύξεως Ακινήτων η SATO: 
 

 Ενοικιάζει χώρους για καταστήματα.  
 Ενοικιάζει το οικόπεδο της Ελευσίνας επί του οποίου διενεργείται η επένδυση στο κέντρο 

logistics.  
 Η PASAL A.E. βάσει συμβάσεων  αναλαμβάνει το project management επενδύσεων της Εταιρείας 

σε ακίνητα (καταστήματα., κέντρο logistics κτλ) . 
Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη γίνονται επί καθαρά εμπορικής βάσης με τους συνήθεις 
όρους της αγοράς. 
 
Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας την 30/09/2011 έχει ως εξής: 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΜΕΤΟΧΕΣ  ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  6.997.296  24,94 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  6.500.695  23,17 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ  1.416.854  5,05 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ  13.141.673  46,84 
ΣΥΝΟΛΟ  28.056.518  100,00 
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική  Πληροφόρηση  
Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 
 
 

 
Ελευσίνα , 29/11/2011 

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

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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Ν. ΡΟΥΣΗΣ 

Α.Δ.Τ. Π 020359 
  
  
  
  
  

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 
ΚΟΝΤΟΕ Γ. ΒΕΝΕΤΙΑ 

Π 758628 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Α.Δ.Τ. Λ 255142 
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική  Πληροφόρηση  
Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 
Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  
SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ 
 
 
Εισαγωγή 
 
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη εταιρική και ενοποιημένη συνοπτική κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης της SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ 
(η Εταιρεία) και των θυγατρικών αυτής (Όμιλος) της 30ης Σεπτεμβρίου 2011, τις σχετικές 
εταιρικές και ενοποιημένες συνοπτικές καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εννιάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, 
καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση.  Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και 
παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής 
της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 
 
Εύρος Επισκόπησης 
 
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 
«Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον 
ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης 
συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι 
υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και 
άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από 
αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν 
μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας 
όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά 
συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 
 
Συμπέρασμα 
 
Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε 
στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει 
καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
 
Θέμα Έμφασης 
 
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς το συμπέρασμα της διενεργηθείσας επισκόπησης, 
εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2.2 της συνημμένης ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης, όπου επισημαίνονται οι ζημίες που υπέστη η Εταιρεία κατά την προηγούμενη 
ετήσια διαχειριστική χρήση 2010 (ποσού € 19.476 χιλ.) και κατά το πρώτο εννιάμηνο της 
τρέχουσας χρήσης 2011 (ποσού € 11.122 χιλ.), όπως και το γεγονός ότι κατά την 30 Σεπτεμβρίου 
2011 η καθαρή θέση της Εταιρείας ήταν αρνητική, ενώ  κατά την ημερομηνία αυτή οι συνολικές 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού 
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ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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της, δημιουργώντας αρνητικό κεφάλαιο κίνησης  ποσού €29.825 χιλ.  Αυτές οι συνθήκες, μαζί με 
τα άλλα θέματα που παρατίθενται στη σημείωση 2.2, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους 
αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας να 
συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της. 
 
 
 
 
 
 
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου  2011 
 
 
 
 
 
       O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς    
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία                
ΣΟΕΛ:113  
Λ. Κηφισίας 268      Δημήτρης Σούρμπης 
15232  Χαλάνδρι         ΑΜ ΣΟΕΛ:16891 
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