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Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
  

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Σηµ 01/01-

30/09/12 

01/01-

30/09/11 

01/07-

30/09/12 

01/07-

30/09/11 

01/01-

30/09/12 

01/01-

30/09/11 

01/07-

30/09/12 

01/07-

30/09/11 

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες          

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 4 - 19.397 - 6.198 7.670 19.397 2.560 6.198 

Κόστος Πωληθέντων  - -11.553 - -3.805 -4.840 -11.553 -1.854 -3.805 

Μικτά Κέρδη  - 7.844 - 2.393 2.830 7.844 706 -2.393 

         

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης  - 1.442 - 446 1.121       1.442 745 446 

Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης  - -14.676 - -4.905 -10.807     -14.676 -4.191 -4.905 

Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας  - -2.382 - -689 -1.948      -2.382 -670 -689 

Αποτελέσµατα εκµετάλευσης 4 - -7.772 - -2.755 -8.804 -7.772 -3.410 -2.755 

         

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  -   -3.271 - -1.215 -3.004       -3.271 -865 -1.215 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  -      127 - -177           17       127            -82        -177 

Κέρδη /(Ζηµιές)προ φόρων  - -10.916 - -4.147 -11.791     -10.916 -4.358 -4.147 

          

Φόρος εισοδήµατος 12 -   - 208 - -80 679        - 208 746 -80 

Καθαρά Κέρδη/(Ζηµιές)  µετά 

από φόρους από συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες 

 

- -11.124 - -4.227 -11.112     -11.124 -3.611 -4.227 

∆ιακοπείσες δραστηριότητες          

Αποτελέσµατα χρήσης από 

διακοπείσες δραστηριότητες 

 

-    1.844 -                2   

Καθαρά κέρδη(ζηµιές)µετά από 

φόρους 

 

- -9.280 - -4.227 -11.112 -11.122 -3.611     -4.227 

Κατανέµονται σε:         

Μετόχους Οµίλου  - -9.280 - -4.227 -11.112 -11.122 -3.611     -4.227 

  - -9.280 - -4.227 -11.112 -11.122 -3.611 -4.227 

        Βασικά κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή 

σε €: από συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες 

 

- -0,3964 - -0,2229 -0,3961     -0,3964 -0,1287 -0,1506 

Από διακοπείσες δραστηριότητες  -  0,0657 - 0,0557       0,0001    - 
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Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  

Σηµ. 01/01-

30/09/12 

01/01-

30/09/11 

  01/01-

30/09/12 

01/01-

30/09/11 

              

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) περιόδου  - -9.280  -11.112 -11.122 

Πρόσθετο συνολικό εισόδηµα       

Κέρδη/(ζηµιές)από αποτίµηση στην εύλογη αξία των 

διαθεσίµων  προς πώληση χρηµ/κων στοιχείων  - -12  -2 -12 

Σύνολο πρόσθετου  συνολικού εισοδήµατος  - -12  -2 -12 

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα περιόδου  

µετα από φόρους  - -9. 292  -11.114 -11.134 

Κατανέµεται σε       

Ιδιοκτήτες µητρικής  - -9. 292  -11.114 -11.134 
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Γ.              ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
    Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 30/9/2012 31/12/2011   30/9/2012 31/12/2011 

             

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ             

Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 5 &14 - 47.791   36.132 47.791 

Άϋλα Περιουσικά Στοιχεία   - 201   137 201 

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµ/κά στοιχεία   - 11   9 11 

Λοιπές Απαιτήσεις   - 1.098   953 1.098 

Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού   - 49.101   37.231 49.101 

             

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ            

Αποθέµατα   - 11.717   10.101 11.717 

Πελάτες 6 - 4.790   4.048 4.790 

Λοιπές Απαιτήσεις  - 2.345   2.621 2.345 

Ταµειακά  ∆ιαθέσιµα & Ισοδύναµα   - 280   204 280 

Περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού διακρατούµενα προς 

πώληση 

 

- - 

  

- - 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   - 19.132   16.973 19.132 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   - 68.233   54.205 68.233 

       

 ΠΑΘΗΤΙΚΟ            

       

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ            

Μετοχικό Κεφάλαιο 7 - 14.870   14.870 14.870 

Αποτελέσµατα εις Νέον   - -33.565   -44.677 -33.565 

Λοιπά Αποθεµατικά   - 10.880   10.878 10.880 

    - -7.815   -18.929 -7.815 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   - -7.815   -18.929 -7.815 

             

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ            

∆άνεια 9 - 7.798   1.691 7.798 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία 

  

- 755 

  

776 755 

Προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις & έξοδα   10 - 200   200 200 

Επιχορηγήσεις 8 - 4.273   4.128 4.273 

Λοιπές υποχρεώσεις   - 153   153 153 

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις   - 2.412   1.733 2.412 

    - 15.591   8.681 15.591 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ            

Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 11 - 18.322   21.884 18.322 

∆άνεια 9 - 41.832   42.281 41.832 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα   - 303   288 303 

Υποχρεώσεις περιουσιακών στοιχείων διακρατούµενων προς 

πώληση 
9 &14 

- - 

  

- - 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων   - 60.457   64.453 60.457 

Σύνολο υποχρεώσεων   - 76.048   73.134 76.048 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   - 68.233   54.205 68.233 
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∆.   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

Αναλογούντα στους µετόχους της µητρικής 

Εταιρείας  

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

Τακτικό 

Αποθεµατικό 

και Λοιπά 

Αποθεµατικά  

Υπόλοιπο 

Κερδών 

Εις Νέο Σύνολο 

∆ικαιώµατα 

Μειοψηφίας Σύνολο 

1
η
 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 

30
η
 Σεπτεµβρίου  2011 14.870 10.889 -26.718 -970 - -970 

       

1
η
 Ιανουαρίου 2012 - - - - - - 

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα             

Καθαρά Κέρδη/(ζηµιές) -  -  -  -  -  - 

Συγκεντρωτικό συνολ.εισόδηµα µετά από φόρους       

30
η
 Σεπτεµβρίου 2012 - - - - - - 
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

Τακτικό 

Αποθεµατικό 

και Λοιπά 

Αποθεµατικά  

Υπόλοιπο 

Κερδών 

Εις Νέο Σύνολο 

1
η
 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  

30
η
 Σεπτεµβρίου  2011 14.870 10.878 -26.718 -970 

     

1
η
 Ιανουαρίου 2012 14.870 10.880 -33.565 -7.815 

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα         

Καθαρά Κέρδη/(ζηµιές)   -11.112 -11.112 

Κέρδη (ζηµιές) από αποτίµηση σε εύλογη αξία διαθεσίµων προς  πώληση χρηµ/κών 

στοιχείων   -2   

Σύνολο πρόσθετου συνολικού εισοδήµατος   -2 -11.112  -11.114 

Συγκεντρωτικό συνολ.εισόδηµα µετά από φόρους         

30
η
 Σεπτεµβρίου 2012 14.870 10.878 44.477 -18.929 



 

ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
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Ε.   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

 
Οι σηµειώσεις στις επόµενες σελίδες  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της συνοπτικής ενδιάµεσης οικονοµικής 

πληροφόρησης 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
01/01-

30/09/2012 

 01/01- 

30/09/2011 

 01/01-

30/09/2012 

 01/01-

30/09/2011 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες          

Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) -  -10.915 -11.791  -10.915

Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) -                1.844 -  2

Πλέον / µείον προσαρµογές για:      

Αποσβέσεις  -         2.670 2.312  2.670

Προβλέψεις -   521  

(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση/διαγραφή παγίων και λοιπών 

επενδύσεων -  -1.572 2.221  398

Εσοδο από απόσβεση επιχορηγήσεων -  -146 -146  -146

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα -  -129 -16  -442

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -  3.415 3.004  3.415

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 

κεφαλαίου :κίνησης      

Μείωση/(Αύξηση) αποθεµάτων -  -267 1.116            -267

Μείωση/(Αύξηση)  απαιτήσεων -  2.185 611  2.185   

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -  -2.549 544  -2.549   

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες      

Μείον:      

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -  -2.573 -  -2.573

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες -  123 -   

Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες και  

διακοπείσες  λειτουργικές δραστηριότητες  (α) -  -7.914 -1.624  -7.909

Ταµειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες       

Αγορές ενσώµατων και  άϋλων   παγίων περιουσιακών 

στοιχείων -  -55  -138  -55 

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών εταιρειών -  7.798  -  7.798 

Εισπράξεις από πωλήσεις  άυλων-ενσώµατων παγίων 

περιουσιακών στοιχείων -  230  7.343  230 

Τόκοι εισπραχθέντες -  129  2  129 

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες -  5  -                 - 

Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες και 

διακοπείσες  επενδυτικές δραστηριότητες (β) -  8.107  7.207  8.102 

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες        

(Εξοφλήσεις)/Εισπράξεις  δανείων  -  -1.421  590  -1.421 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις  

(χρεολύσια)  -  -240  -6.249  -240 

Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες -       

Καθαρές ταµειακές ροές από διακοπείσες και 

συνεχιζόµενες 

χρηµατοδοτικές  δραστηριότητες  (γ) -  -1.661  -5.659  -1.661 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα περιόδου [(α)+(β)+(γ)] -  -1.468  -76  -1.468 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου -  1.919  280  1.919 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου           -               451           204                 451 
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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  27
ο
 χιλ.Π.Ε.Ο.Αθηνών Κορίνθου.  

Η Εταιρεία  δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία επίπλων γραφείου και οικιακών χώρων , καθώς 

και την εµπορία ειδών σπιτιού.  

 

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 

Σεπτεµβρίου 2012 καλύπτει την εξάµηνη περίοδο από την 1η Ιανουαρίου µέχρι την  30η Σεπτεµβρίου  2012 

και έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (εφεξής ∆.Π.Χ.Α.) , 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση και ειδικότερα σύµφωνα µε το ∆ιεθνές  Λογιστικό 

Πρότυπο(∆ΛΠ) 34 «Ενδιάµεση Οικονοµική Αναφορά». 

Η Eνδιάµεση  Χρηµατοοιικονοµική Πληροφόρηση πρέπει να αναγνωστεί σε συνδιασµό µε τις ετήσιες 

Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2011 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 ∆εκεµβρίου του 2011. 

∆εν υπάρχουν αλλαγές στις λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν σε σχέση µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για 

την  προετοιµασία των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της 31 ∆εκεµβρίου του 2011. 

Η Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού 

κόστους µε εξαίρεση τα διαθέσιµα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού, που αποτιµούνται σε εύλογες 

αξίες.  

∆ιαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ ποσών στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση και των 

αντίστοιχων ποσών στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 

   

2.2 Αρχή συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

 

 
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. Κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2012 οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας υπερέβαιναν το 

σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της κατά ποσό € 47,5 εκ.περίπου. Επιπλέον κατά τις πρόσφατες 

διαχειριστικές περιόδους η Εταιρεία έχει υποστεί σοβαρές ζηµιές. Συγκεκριµένα, οι ζηµιές της χρήσης που 

έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011 ανήλθαν σε  € 17.969 χιλ., ενώ κατά το πρώτο εννιάµηνο  του τρέχοντος 

έτους οι ζηµίες ανέρχονται σε € 11.112 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 € 11.727 χιλ. ή 60,45% σε σχέση µε το πρώτο εννιάµηνο της 
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προηγούµενης χρήσης, ενώ και οι ετήσιες πωλήσεις της προηγούµενης χρήσης 2011, ήταν µειωµένες κατά 

€16.527 χιλ. ή 41% σε σχέση µε το 2010.  

 

Για την αντιµετώπιση των υφιστάµενων προβληµάτων η ∆ιοίκηση 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 2011 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό, οπότε 

για τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

προτίθεται να προτείνει στην προσεχή Γενική Συνέλευση να προχωρήσει στην λήψη µέτρων για την  

εξάλειψη των προυποθέσεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν 2190/1920.  

Η εταιρεία κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007, ως 

ισχύει τροποποιηθείς, η οποία πρόκειται να εκδικαστεί από το Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών, καθώς και 

αίτηση λήψης προληπτικών µέτρων, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε να λάβει χώρα την 

31.01.2013. Παράλληλα, δυνάµει της από 1-10-2012 κατ’ άρθρο 100 παρ. 1 και 10 ΠτΚ (Ν. 4013/2011, 

όπως τροποποίησε το Ν. 3588/2007) προσωρινής διάταξης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

απαγορεύτηκαν προσωρινά οι ατοµικές διώξεις κατά της εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένων των πάσης 

φύσεως ασφαλιστικών µέτρων και της εγγραφής προσηµειώσεων υποθήκης κατ’ άρθρο 724 παρ. 1 ΚΠολ∆, 

η ατοµική αναγκαστική εκτέλεση και συλλογική εκτέλεση µέχρι τη συζήτηση της (από 27-9-2012) 

αιτήσεως της εταιρείας στην ανωτέρω ορισθείσα δικάσιµο. 

 

 

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 αβεβαιότητας σχετικά µε την 

απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας, για την αντιµετώπιση των οποίων η ∆ιοίκηση 

καταβάλει κάθε προσπάθεια µε σκοπό τη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσµάτων, την εκπλήρωση των 

συµβατικών υποχρεώσεων και την επίτευξη των επιχειρηµατικών σκοπών της Εταιρείας. 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 της εταιρείας και του 

οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 

διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.Οι λογιστικές αρχές σύµφωνα µε τις οποίες συντάχθηκαν οι ενδιάµεσες 

οικονοµικές καταστάσεις είναι σύµφωνες µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των 

οικονοµικών καταστάσεων του οικονοµικού έτους 2011, εκτός από την υιοθέτηση των νέων προτύπων και 

διερµηνειών, η εφαρµογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις περιόδους µετά την 1 Ιανουαρίου 2012. 

 

Α. Τα σηµαντικότερα πρότυπα και διερµηνείες αναφέρονται παρακάτω, κανένα από τα οποία δεν είχε 

επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου. 

 

∆ΛΠ 12, Φόροι εισοδήµατος – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2012). 

Έχουν γίνει τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 12, ‘Φόροι εισοδήµατος’, σχετικά µε τον τρόπο µέτρησης του 

αναβαλλόµενου φόρου όταν τα επενδυτικά πάγια έχουν επιµετρηθεί χρησιµοποιώντας το µοντέλο της 

εύλογης αξίας του ∆ΛΠ 40, ‘Επενδυτικά πάγια’. Μια εξαίρεση έχει εισαχθεί για να συµπεριλάβει την 

υπόθεση ότι η λογιστική αξία ενός επενδυτικού παγίου ανακτάται εξολοκλήρου µέσω πώλησης. Επιπλέον, 

οι απαιτήσεις του SIC-21 Φόροι Εισοδήµατος – Ανάκτηση των επανεκτιµηµένων µη αποσβέσιµων 
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περιουσιακών στοιχείων, που αντιµετωπίζουν παρόµοια ζητήµατα µε τα µη αποσβέσιµα περιουσιακά 

στοιχεία, τα οποία µετρώνται χρησιµοποιώντας το µοντέλο επανεκτίµησης του ∆ΛΠ 16, ‘Ενσώµατα Πάγια 

Στοιχεία’, έχουν συµπεριληφθεί στο ∆ΛΠ 12. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της 

επίδρασης της τροποποίησης και δεν µπορεί να την εφαρµόσει νωρίτερα διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Β. Τα παρακάτω νέα και τροποποιηµένα πρότυπα και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ισχύ για 

την τρέχουσα λογιστική περίοδο. ∆εν έχουν υιοθετηθεί νωρίτερα και η Εταιρεία και ο Όµιλος µελετούν την 

τυχόν επίδραση τους στις οικονοµικές τους καταστάσεις. 

 ∆ΛΠ 1, Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιουλίου 2012 ). 

Οι τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 1 εστιάζουν στο πώς οι οικονοµικές οντότητες παρουσιάζουν τα στοιχεία των 

λοιπών συνολικών εσόδων. Οι τροποποιήσεις δεν αλλάζουν τις οδηγίες µε βάση τις οποίες στοιχεία πρέπει 

ή δεν πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στα λοιπά συνολικά έσοδα ή εάν αυτά τα στοιχεία µπορούν στη 

συνέχεια να αναταξινοµηθούν µέσω των αποτελεσµάτων. Η κύρια αλλαγή απαιτεί από τις οικονοµικές 

οντότητες να παρουσιάσουν σε ξεχωριστές γραµµές τα ποσά των λοιπών συνολικών εσόδων ανάλογα µε 

την φύση τους και να οµαδοποιήσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα σε δύο 

κατηγορίες: (α) αυτά που θα µπορούσαν στη συνέχεια να αναταξινοµηθούν στα αποτελέσµατα 

(προσαρµογές αναταξινόµησης) και (β) αυτά που δε θα αναταξινοµηθούν. Το ∆ΛΠ 1 επιτρέπει στις 

οικονοµικές οντότητες να παρουσιάζουν τα στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων, είτε µετά από τις 

σχετικές φορολογικές επιδράσεις είτε προ φόρων, µε ένα ποσό που δείχνει το συνολικό ποσό του φόρου 

εισοδήµατος που σχετίζεται µε αυτά τα στοιχεία. Οι οικονοµικές οντότητες θα συνεχίσουν να έχουν αυτή 

την επιλογή της φορολογικής απεικόνισης. Ωστόσο, εάν κάποια οικονοµική οντότητα παρουσιάζει τα 

στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων πριν από τις σχετικές φορολογικές επιδράσεις τότε απαιτείται ο 

φόρος να κατανεµηθεί και να γνωστοποιηθεί ξεχωριστά για καθεµία από τις δύο κατηγορίες των λοιπών 

συνολικών εσόδων. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της τροποποίησης. 

 

∆ΛΠ 19, Παροχές σε εργαζοµένους - τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013). 

Η τροποποίηση απαιτεί οι οικονοµικές οντότητες να αναγνωρίζουν όλες τις αλλαγές στις υποχρεώσεις 

καθορισµένων παροχών και στην εύλογη αξία των σχετικών περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος, 

όταν συµβαίνουν αυτές οι αλλαγές. Αυτό εξαλείφει την µέθοδο ‘περιθωρίου’, η οποία επέτρεπε στις 

οικονοµικές οντότητες να µην αναγνωρίζουν τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες αν ήταν εντός ενός 

περιθωρίου (όντας το µεγαλύτερο από το 10 τοις εκατό των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος και 

το 10 τοις εκατό των υποχρεώσεων του προγράµµατος) και να αναβάλουν την αναγνώριση των 

αναλογιστικών κερδών και ζηµιών εκτός του εν λόγω περιθωρίου. Η τροποποίηση απαιτεί από τις 

οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τις αλλαγές στην καθαρή υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο) 

καθορισµένων παροχών σε τρεις συνιστώσες: (α) το κόστος υπηρεσιών, (β) το καθαρό τόκο της καθαρής 

υποχρέωσης (περιουσιακού στοιχείου) καθορισµένων παροχών-και οι δύο παρουσιάζονται στο 

αποτέλεσµα, και (γ) την επανακαταµέτρηση της καθαρής υποχρέωσης (περιουσιακού στοιχείου) 

καθορισµένων παροχών - που παρουσιάζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα και δεν ανακυκλώνεται µέσω των 

αποτελεσµάτων. Επιπλέον γνωστοποιήσεις απαιτούνται µε έµφαση στα παρακάτω συγκεκριµένα θέµατα: 

(α) τα χαρακτηριστικά των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών της οικονοµικής οντότητας και τα ποσά 

στις οικονοµικές καταστάσεις που προκύπτουν από τα εν λόγω προγράµµατα, (β) οι κίνδυνοι που 

απορρέουν από τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, περιλαµβανοµένης της ανάλυσης ευαισθησίας 

για κάθε σηµαντική αναλογιστική παραδοχή, (γ) η συµµετοχή σε προγράµµατα πολλαπλών εργοδοτών. Ο 

Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της τροποποίησης. 

 

∆ΛΠ 27, Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις - τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013). 

Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα 

αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 ‘Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις’. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 

27 ορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε 
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θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές 

καταστάσεις. Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε στο ∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 ‘Επενδύσεις σε 

συγγενείς επιχειρήσεις’ και του ∆ΛΠ 31 ‘Συµµετοχές σε κοινοπραξίες’ που αφορούν τις ατοµικές 

οικονοµικές καταστάσεις. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της τροποποίηση 

και δεν µπορεί να την εφαρµόσει νωρίτερα διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 28, Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες - τροποποίηση (ισχύει από 1 

Ιανουαρίου 2013). 

 

Το ∆ΛΠ 28 ‘Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες’ αντικαθιστά το ∆ΛΠ 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 ∆ΠΧΑ 11. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης 

της τροποποίησης και δεν µπορεί να την εφαρµόσει νωρίτερα διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 ∆ΛΠ 32, Χρηµατοοικονοµικά µέσα: παρουσίαση- τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2014). 

Οι τροποποιήσεις αντιµετωπίζουν ασυνέπειες στην τρέχουσα πρακτική όταν εφαρµόζονται τα κριτήρια 

συµψηφισµού. Αυτές διευκρινίζουν το νόηµα της πρότασης ‘την παρούσα στιγµή έχει έννοµο δικαίωµα 

συµψηφισµού’ και ότι κάποια συστήµατα ακαθάριστου διακανονισµού µπορεί να θεωρηθούν ισοδύναµα µε 

καθαρό διακανονισµό. Οι τροποποιήσεις είναι µέρος του σχεδίου περί συµψηφισµών του Σ∆ΛΠ και δεν 

έχουν ακόµα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

∆ΠΧΑ 7 , Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013). 

H τροποποίηση απαιτεί την γνωστοποίηση των πληροφοριών, οι οποίες θα βοηθήσουν τους χρήστες των 

οικονοµικών καταστάσεων µιας οικονοµικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή τη δυνητική 

επίδραση των συµψηφισµών, συµπεριλαµβανοµένων και των δικαιωµάτων συµψηφισµού που σχετίζονται 

µε τα αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και τις αναγνωρισµένες 

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην οικονοµική θέση της οικονοµικής οντότητας. Η εταιρεία δεν έχει 

ακόµα αξιολογήσει την πλήρη επίδραση της τροποποίησης και δεν µπορεί να την εφαρµόσει νωρίτερα διότι 

δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

∆ΠΧΑ 7, Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2015). 

Με τις τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 9: ‘Χρηµατοοικονοµικά µέσα’, οι οικονοµικές οντότητες που εφαρµόζουν 

το ∆ΠΧΑ 9 δεν χρειάζεται να αναδηµοσιεύσουν προηγούµενες περιόδους, αλλά είναι υποχρεωµένες να 

παρέχουν τροποποιηµένες γνωστοποιήσεις. Οι νέες γνωστοποιήσεις περιλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται 

σε: Αλλαγές στην ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 

εµφανίζοντας ξεχωριστά τις αλλαγές στην λογιστική αξία µε βάση τις κατηγορίες επιµετρήσεώς τους, 

σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 και τις αλλαγές στην λογιστική αξία που προκύπτουν από αλλαγή στη µέθοδο 

επιµέτρησης, όπως από το αποσβεσµένο κόστος στην εύλογη αξία, κατά την µετάβαση στο ∆ΠΧΑ 9. 

Γνωστοποιήσεις για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που έχουν αναταξινοµηθεί 

ώστε να αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος, ως αποτέλεσµα της µετάβασης στο ∆ΠΧΑ 9, όπου θα 

αναφέρονται: (α) η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων κατά το 

τέλος της περιόδου αναφοράς, (β) η εύλογη αξία κέρδους ή ζηµιάς που θα είχε αναγνωριστεί στα 

αποτελέσµατα ή στα λοιπά συνολικά έσοδα κατά την περίοδο αναφοράς, εάν τα χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία ή χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις δεν είχαν αναταξινοµηθεί, (γ) το πραγµατικό 

επιτόκιο που καθορίστηκε κατά την ηµεροµηνία αναταξινόµησης, (δ) τα αναγνωριζόµενα έσοδα ή έξοδα 

από τόκους. Η εταιρεία δεν έχει ακόµα αξιολογήσει την πλήρη επίδραση της τροποποίησης και δεν µπορεί 

να την εφαρµόσει νωρίτερδιότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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∆ΠΧΑ 9, Χρηµατοοικονοµικά µέσα (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2015). 

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9 όλα τα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν συγκεκριµένα 

κόστη συναλλαγών, στην περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην 

εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Η µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος, είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το 

επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών ροών του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου. Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει αναταξινοµήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό 

µοντέλο της οικονοµικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειµένη περίπτωση η οικονοµική οντότητα 

απαιτείται να αναταξινοµήσει µελλοντικά τα επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. To 

∆ΠΧΑ 9 αναφέρει ρητά ότι τα παρακάτω δεν αποτελούν µεταβολή στο επιχειρηµατικό µοντέλο: (α) η 

µεταβολή στον σκοπό για τον οποίο χρησιµοποιείται συγκεκριµένο χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 

στοιχείο (ακόµα και σε περιπτώσεις σηµαντικών µεταβολών στην κατάσταση της αγοράς), (β) η προσωρινή 

κατάργηση συγκεκριµένης αγοράς χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και (γ) η µεταφορά 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων µεταξύ τµηµάτων µιας οικονοµικής οντότητας µε 

διαφορετικά επιχειρηµατικά µοντέλα. Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε 

συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η ∆ιοίκηση έχει την επιλογή να 

παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και 

ζηµιές εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εµπορική εκµετάλλευση. Αυτός ο 

προσδιορισµός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο  ξεχωριστά και 

δεν µπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµιές εύλογης αξίας δεν µεταφέρονται στα αποτελέσµατα 

µεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Το 

∆ΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για τις µη εισηγµένες µετοχές και τα παράγωγα 

σε µη εισηγµένες µετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος µπορεί να είναι 

αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλογης αξίας. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της 

επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί 

νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα 

αποφασίσει η εταιρεία εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

 

∆ΠΧΑ 9, Χρηµατοοικονοµικά µέσα - τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2015). 

Το ∆ΠΧΑ 9 περιλαµβάνει προϋποθέσεις για την ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων. Αντίστοιχες προϋποθέσεις για τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

προστέθηκαν, µε τις περισσότερες από αυτές να µεταφέρονται αµετάβλητες από το ∆ΛΠ 39. Κατά 

συνέπεια, µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων αν 

διακρατείται προς πώληση ή προσδιορίζεται ως επιµετρούµενη στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της εύλογης αξίας, και οι λοιπές υποχρεώσεις επιµετρούνται στο αποσβεσµένο 

κόστος. Σε αντίθεση µε τις απαιτήσεις για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, οι απαιτήσεις 

ταξινόµησης για ενσωµατωµένα παράγωγα έχουν διατηρηθεί. Το ∆ΠΧΑ 9 ορίζει ότι οι µεταβολές στην 

εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, οι οποίες προσδιορίζονται στην εύλογη αξία µέσω 

των αποτελεσµάτων και σχετίζονται µε αλλαγές στον πιστωτικό κίνδυνο της οικονοµικής οντότητας, θα 

πρέπει να αναγνωρίζονται απευθείας στα λοιπά συνολικά έσοδα. Ωστόσο, κατ 'εξαίρεση, εφόσον κάτι 

τέτοιο θα δηµιουργούσε µια λογιστική αναντιστοιχία (όταν υπάρχει µια αντίστοιχη θέση σε περιουσιακό 

στοιχείο το οποίο επίσης επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων), είναι δυνατόν να 

ληφθεί µια αµετάκλητη απόφαση για την αναγνώριση ολόκληρης της µεταβολής στην εύλογη αξία της 

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης στα αποτελέσµατα. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της 

επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί 

νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα 

αποφασίσει ο Όµιλος εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 
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∆ΠΧΑ 9, Χρηµατοοικονοµικά µέσα – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουάριο 2015). 

Η τροποποίηση αλλάζει την ηµεροµηνία έναρξης ώστε το ∆ΠΧΑ 9 απαιτείται να εφαρµοστεί σε ετήσιες 

περιόδους αρχής γενοµένης από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2015. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή. Η 

τροποποίηση επίσης µεταβάλλει την περίπτωση απαλλαγής από την αναδηµοσίευση προηγούµενων 

περιόδων. Οικονοµικές οντότητες που αρχικά εφαρµόζουν το ∆ΠΧΑ 9 σε περιόδους που ξεκινούν: (α) πριν 

την 1 Ιανουαρίου 2012 δεν χρειάζεται να αναδηµοσιεύσουν προηγούµενες χρήσεις και δεν απαιτείται να 

παρέχουν τροποποιηµένες γνωστοποιήσεις, (β) από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2012 και πριν την 1 

Ιανουαρίου 2013 πρέπει να επιλέξουν είτε να παρέχουν τροποποιηµένες γνωστοποιήσεις είτε να 

αναδηµοσιεύσουν προηγούµενες περιόδους, (γ) από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013 απαιτείται να παρέχουν 

τροποποιηµένες γνωστοποιήσεις και δεν χρειάζεται να αναδηµοσιεύσει προηγούµενες περιόδους. Η 

εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του 

καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασίσει ο Όµιλος εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 

νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

 

∆ΠΧΑ 10, Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013). 

Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση, που 

παρέχονται στο ∆ΛΠ 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 

πρότυπο παρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους 

οποίους µία οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα 

(επένδυση). Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 10, ένας επενδυτής υποχρεούται να ενοποιήσει µια επένδυση όταν 

πληρούνται και τα τρία κριτήρια: (α) η οικονοµική οντότητα έχει δικαίωµα πάνω στην επένδυση, (β) ο 

επενδυτής εκτίθεται ή έχει δικαιώµατα σε µεταβλητές αποδόσεις από τη συµµετοχή του στην επένδυση και 

(γ) ο επενδυτής έχει την δυνατότητα να επηρεάζει τις αποδόσεις. 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. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης 

της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 10 και δεν µπορεί να το εφαρµόσει νωρίτερα διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασίσει ο Όµιλος εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 10 

νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013. 

 

∆ΠΧΑ 11, Από κοινού συµφωνίες (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013). 

Το ∆ΠΧΑ 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. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της 
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επίδρασης του ∆ΠΧΑ 11 και δεν µπορεί να το εφαρµόσει νωρίτερα διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

∆ΠΧΑ 12, Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 

2013). 

Το ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28. Το 

πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία 

εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 12 και δεν µπορεί να το εφαρµόσει νωρίτερα διότι δεν έχει υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

∆ΠΧΑ 13, Επιµέτρηση εύλογης αξίας (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013). 

Το ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 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. Η 

εταιρεία  βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 13 και δεν µπορεί να το εφαρµόσει 

νωρίτερα διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

∆ιερµηνεία 20, Κόστος απoψίλωσης κατά την παραγωγική φάση ορυχείου επιφάνειας (ισχύει από 1 

Ιανουαρίου 2013). 

Η διερµηνεία αποσαφηνίζει το πότε και πώς λογιστικοποιείται το κόστος εξόρυξης. Ισχύει για εργασίες 

εξόρυξης επιφάνειας, όπου οικονοµικές οντότητες µπορεί να χρειαστεί να αποµακρύνουν άχρηστα υλικά 

εξόρυξης για να αποκτήσουν πρόσβαση σε κοιτάσµατα ορυκτών. Αυτή η δραστηριότητα αποµάκρυνσης 

των άχρηστων υλικών είναι γνωστή ως ‘αποψίλωση’. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία και 

δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ         

              ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 

3.1         Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις 

 

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: 
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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.  

 

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 

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. 

 

3.2 ∆ιαχείρηση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 
 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία  εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, κυρίως σε  

 

• κίνδυνους αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκιο, τιµές αγοράς),  

• πιστωτικό κίνδυνο,  

• κίνδυνο ρευστότητας 
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Οι συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες και 

γνωστοποιήσεις  σχετικά µε τη διαχείρηση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που απαιτούνται από τις ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αναγνωστούν σε συνδιασµό µε τις ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις τις 31 ∆εκεµβρίου 2011. ∆εν έχουν γίνει αλλαγές στη διαχείρηση κινδύνων και 

στις σχετικές πολιτικές  από την 31 ∆εκεµβρίου 2011. Αναφορικά µε τον κίνδυνο ρευστότητας σε σχέση µε 

την 31 ∆εκεµβρίου 2011 δεν έχουν συµβεί σηµαντικές αλλαγές στην χρονική ανάλυση των υποχρεώσεων 

του Οµίλου. 

 

 

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 

 
Τοµέας είναι κάθε διακεκριµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα της Εταιρείας µε ιδιάζοντα χαρακτηριστικά 

ως προς τη φύση της δραστηριότητας και τους επιχειρηµατικούς κινδύνους που συνεπάγεται.  

 

Συνεκτιµώντας τα παραπάνω , η κατάτµηση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας σε τοµείς 

γίνεται ως εξής: 

 

1.Είδη γραφείου,2. Είδη σπιτιού,3.παροχή υπηρεσίας. 
  

9 µήνες έως 30 Σεπτεµβρίου 2012 

Είδη 

Γραφείου 

 Είδη 

Σπιτιού 

 Παροχή 

υπηρεσίας 

  

Σύνολο 

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 2.438  3.751  1.481  7.670 

Κέρδη / (ζηµιές) από λειτουργικές δραστηριότητες  -3.489  -6.125  810  -8.804 

Σύνολο ενεργητικού 14.340  34.465  5.400  54.205 

 

 

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 
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5. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Γήπεδα και 

οικόπεδα Κτίρια και εγκαταστάσεις Μηχανήµατα 

Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα και  

Λοιπός 

Εξοπλισµός Σύνολο 

2011       

Αξία κτήσης 1/1/2011 7.909   57.171   11.768   1.256   8.124   86.228   

Αγορές χρήσης 2011 - 41   8   - 9   58   

Μειώσεις χρήσης 2011 - -3.182   - -52   -85   -3.319   

Αποµείωση Παγίων - -1.300   - - 0   -1.300   

Αξία κτήσεως 31/12/2011 7.909   52.730   11.777   1.204   8.048   81.667   

              

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 

1/1/2011 - 16.254   9.783   783   5.861   32.681   

Αποσβέσεις χρήσης 2011 - 2.521   234   65   576   3.396   

Μειώσεις χρήσης 2011 - -2.087   - -32   -82   -2.201   

Σύνολο αποσβέσεων κατά  

την 31/12/2011 - 16.689   10.017   816   6.355   33.876   

Αναπόσβεστη αξία  

κατά την 1/1/2011 7.909   40.916   1.986   473   2.263   53.547   

κατά την 31/12/2011 7.909   36.041   1.760   389   1.693   47.791   
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Γήπεδα 

και 

οικόπεδα 

Κτίρια και 

εγκαταστάσεις Μηχανήµατα 

Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα και  

Λοιπός 

Εξοπλισµός Σύνολο 

2011             

Αξία κτήσης 1/1/2011 7.909 57.171 11.768 1.256 8.124 86.228 

Αγορές χρήσης 2011 - 41 8 - 9 58 

Μειώσεις χρήσης 2011 - -3.182 - -52 -85 -3.319 

Αποµείωση Παγίων - -1.300 - - 0 -1.300 

Αξία κτήσεως 31/12/2011 7.909 52.730 11.777 1.204 8.048 81.667 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 1/1/2011 - 16.254 9.783 783 5.861 32.681 

Αποσβέσεις χρήσης 2011 - 2.521 234 65 576 3.396 

Μειώσεις χρήσης 2011 - -2.087 - -32 -82 -2.201 

Σύνολο αποσβέσεων κατά              

την 31/12/2011 - 16.689 10.017 816 6.355 33.876 

Αναπόσβεστη αξία              

κατά την 1/1/2011 7.909 40.916 1.986 473 2.263 53.547 

κατά την 31/12/2011 7.909 36.041 1.760 389 1.693 47.791 

2012             

Αξία κτήσης 1/1/2012 7.909 52.730 11.777 1.204 8.048 81.667 

Αγορές περιόδου 2012 - 4 24 0 110 138 

Μειώσεις περιόδου 2012 -3.037 -9.634 -261 0 -60 -12.993 

Αξία κτήσεως 30/09/2012 4.870 43.100 11.540 1.204 8.098 68.812 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 1/1/2012 - 16.689 10.017 816 6.355 33.877 

Αποσβέσεις περιόδου 2012 - 1.661 149 43 380 2.233 

Μειώσεις περιόδου 2012 - -3.145 -261 0 -24 -3.430 

Σύνολο αποσβέσεων κατά  

την 30/09/2012 - 15.205 9.906 859 6.711 32.681 

Αναπόσβεστη αξία  

κατά την 1/1/2012 7.909 36.041 1.760 389 1.693 47.792 

κατά την 30/09/2012 4.870 27.895 1.635 345 1.387 36.132 
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6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30/9/2012  31/12/2011  30/9/2012  31/12/2011 

Απαιτήσεις από πελάτες        

Πελάτες (ανοιχτά υπόλοιπα) -  6.317  5.406  6.317 

Πιστωτικές Κάρτες -  898  753  898 

Μεταχρονολογηµένες Επιταγές -  1.275  1.589  1.275 

Μείον :Πρόβλεψη για Επισφαλείς Απαιτήσεις -  -3.700  -3.700  -3.700 

Σύνολο -  4.790  4.048  4.790 
        

 

 

7. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ,∆ΙΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ Ι∆ΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ  

  

Μετοχικό Κεφάλαιο. 

 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 30
η
 Σεπτεµβρίου  2012  αποτελείται από 28.056.518 µετοχές 

ονοµαστικής αξίας € 0,53. Το µετοχικό κεφάλαιο αναλύεται ως εξής: 

 

                             (ποσά πλήρη, όχι χιλιάδες) 

  

Αριθµός 

µετοχών  

Μετοχικό 

κεφάλαιο  Σύνολο 

30 Σεπτεµβρίου 2012  28.056.518  14.896.954  14.896.954 

31 ∆εκεµβρίου 2011  28.056.518  14.896.954  14.896.954 

 

 

 

       

 

 

 

 

 
8.          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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9. ∆ΑΝΕΙΑ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30/9/2012  31/12/2011  30/9/2012  31/12/2011 

 ∆άνεια Μακροπρόθεσµα -  1.000  1.000  1.000 

 Υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων  -  6.798  691  6.798 

Μακροπρόθεσµα δάνεια -  7.798  1.691  7.798 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Βραχυπρόθεσµο τµήµα Οµολογιακών  

δανείων - 

 

21.277 

 

21.277 

 

21.277 

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια -  20.198  20.788  20.198 

Υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων -  357  216  357 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια -  41.832  42.281  41.832 

Σύνολο ∆ανείων -  49.630  43.972  49.630 

 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

9 µήνες έως την 30 Σεπτεµβρίου 2012   

Υπόλοιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου 2012 - 49.630  

Αναλήψεις δανείων(κεφαλαιοποίηση τόκων 

και ενέγγυες πιστώσεις) 

-  

591 

Αποπληρωµές χρηµατοδοτικών µισθώσεων - -6.249 

Υπόλοιπο λήξης την 30 Σεπτεµβρίου 2012 - 43.972 

   

9 µήνες έως την 30 Σεπτεµβρίου 2011   

Υπόλοιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου 2011 53.597 53.597 

Αποπληρωµές δανείων -1.421 -1.421 

Αποπληρωµές χρηµατοδοτικών µισθώσεων -240 -240 

Υπόλοιπο λήξης την 30 Ιουνίου 2011 51.936 51.936 

 
Κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2012 η Εταιρεία δεν ικανοποιεί κάποιους από τους προβλεπόµενους 

χρηµατοοικονοµικούς όρους των οµολογιακών δανείων και δεν έχει καταβάλει τις οφειλόµενες δόσεις 

αποπληρωµής κεφαλαίου. 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. 

 

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 

 30/9/2012  31/12/2011  30/9/2012  31/12/2011 

∆ιαθέσιµα πιστωτικά όρια - 50.300 50.300 50.300 

 Χρησιµοποιηθέν τµήµα - 44.873 43.065 44.873 

Μη χρησιµοποιηθέν τµήµα - 5.427 7.235 5.427 
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10.          ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2006 έως και 2010. Για τη χρήση 2011 η Εταιρεία 

έλαβε φορολογικό πιστοποιητικό απο την PWC υπεύθηνη ελεγκτική εταιρεία.  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.  Για τις ανέλγκτες αυτές χρήσεις έχει 

σχηµατισθεί σωρρευτική πρόβλεψη συνολικού ποσού ευρώ 200 χιλ.  

 

 

 

 

 

11.         ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30/09/2012  31/12/2011  30/09/2012  31/12/2011 

Προµηθευτές -  11.292  9.341  11.292 

∆ιάφοροι Πιστωτές -  2.186  5.216  2.186 

Φόροι – Τέλη -  368  403  368 

Ασφαλιστικοί  Οργανισµοί -  514  474  514 

Λοιπά ∆εδουλευµένα Έξοδα -  2.385  4.841  2.385 

Προκαταβολές Πελατών -  1.577  1.609  1.577 

Εγγυήσεις µισθωµάτων -  153  153  153 

ΣΥΝΟΛΑ -  18.475  22.037  18.475 

Μείον :µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις -  153  153  153 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις -  18.322  21.884  18.322 

 
 

 

12. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  

 
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος έχει υπολογισθεί µε βάση το ισχύοντα φορολογικό συντελεστή 20%. 

 

Η µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. Η σχηµατισθείσα πρόβλεψη ανέρχεται σε € 200 χιλ. 

 

 

13. ΠΩΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
 

Η Εταιρεία στις 31/7/2012 αναφορικά µε το  ακίνητο επι της Λ. Κηφισίας 168 το οποίο  

συµπεριλαµβανόταν στον πάγιο εξοπλισµό της Εταιρείας  µε τη µορφή της χρηµατοδοτηκής µίσθωσης από 

την Πειραιώς Leasing κατόπιν εγκρίσεως της  αγόρασε το εν λόγω ακίνητο ώστε να αποκτήσει τη νοµική 

κυριότητά του  και ταυτόχρονα το  πούλησε  στην TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π αντί του τιµήµατος των 

7.450.000€ το οποίο χρησιµοποιήθηκε για την ολοσχερή εξόφληση της υποχρέωσης στην Πειραιώς Leasing 

καθώς και για την πληρωµή διαφόρων υποχρεώσεων της . 
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14. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Επίδικες υποθέσεις: 

 
Η Εταιρεία εµπλέκεται σε διάφορες νοµικές υποθέσεις και νοµικές διαδικασίες στα πλαίσια της κανονικής 

λειτουργίας του. Η διοίκηση καθώς και οι νοµικοί σύµβουλοι της Εταιρείας 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 

 30/09/2012  31/12/2011  30/09/2012  31/12/2011 

Συµµετοχής - 6 2 6 

Καλής εκτέλεσης - 394 202 394 

Πληρωµής προκ/λής - 11     11 11 
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15. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής: 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

  

01/01-30/09/2012 

 

01/01-30/09/2012 

 

01/01-30/09/2011 

 

01/01-30/09/2011 

 

1/1-31/12/2011 

 

1/1-31/12/2011 

Εξοδα αγαθών και 

υπηρεσιών 

 

- 
1.733 2.157 

 

2.178 

 

2.659 

 

2.680 

PASAL 

DEVELOPMENT 

 

- 

 

1.329 

 

1.644 

 

1644 

 

2.053 

 

2.053 

Θεοδωρίδης Σ. 

Γεώργιος – SECOND 

 

- 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

AT LAND AE - 402 511 511 604 604 

SATO OFFICE GMBH - -  5 - 5 

TCC BURO KOLTUK  - -  16 - 16 

Εσοδα αγαθών και 

υπηρεσιών 

 

- 

 

45 

 

49 

 

49 

 

57 

 

57 

Θεοδωρίδης Σ. 

Γεώργιος – SECOND 

 

- 

 

45 

 

49 

 

49 

 

57 

 

57 

Απαιτήσεις από 

συνδεδεµένα µέρη 
 

- 

 

1.029 

 

953 

 

953 

 

986 

 

986 

PASAL 

DEVELOPMENT 
 

- 

 

367 

 

368 

 

368 

 

386 

 

386 

AT LAND - 202 173 173 180 180 

Θεοδωρίδης Σ. 

Γεώργιος - SECOND 
 

- 
460 

 

412 

 

412 

 

420 

 

420 

Υποχρεώσεις προς 

συνδεδεµένα µέρη 

 

- 

 

2.749 

 

1.080 

 

1.080 

 

1.357 

 

1.357 

PASAL 

DEVELOPMENT 
 

- 
2.073 

 

634 

 

634 

 

969 

 

969 

Θεοδωρίδης Σ. 

Γεώργιος - SECOND 
 

- 

 

12 

 

11 

 

11 

 

11 

 

11 

AT LAND - 664 435 435 377 377 

Συναλλαγές και 

αµοιβές διευθυντικών 

στελεχών και µελών 

της διοίκησης 

 

 

- 

 

 

 

245 528 443 

 

 

625 

 

 

565 

Απαιτήσεις από 

διευθυντικά στελέχη 

και µέλη της 

διοίκησης 

 

- 

 

- 
  

 

- 

 

- 

Υποχρεώσεις προς τα 

διευθυντικά στελέχη 

και µέλη της 

διοίκησης 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

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

 

 

Οι εταιρείες Θεοδωρίδης Σ. Γεώργιος-SECOND, PASAL Α.Ε. Αναπτύξεως Ακινήτων και AT LAND A.E. 

ανήκουν σε  βασικούς µετόχους της Εταιρείας.  
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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 30/9/2012 έχει ως εξής: 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΜΕΤΟΧΕΣ  ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  6.999.234  24,90 

ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  6.501.146  23,17 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ  1.418.500  5,05 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ  13.137.638  46,88 

ΣΥΝΟΛΟ  28.056.518  100,00 
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Ελευσίνα , 29/11/2012 
 

 

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 

  

  

  

  

  

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆/ΝΤΡΙΑ 

ΚΟΝΤΟΕ Γ. ΒΕΝΕΤΙΑ 

Π 758628 

Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Α.∆.Τ. Λ 255142 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

 

Προς τους µετόχους της Εταιρείας  

«SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» 

 

Εισαγωγή   
Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης 
της Εταιρείας SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ (η Εταιρεία), της 30ης 
Σεπτεµβρίου 2012 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων και 
συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της εννεάµηνης περιόδου που 
έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την 
ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
εννεάµηνης οικονοµικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και 
παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο ∆.Λ.Π. 34). 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 
 

Εύρος Επισκόπησης 
∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 
Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 
Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής 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 ∆ιεθνή 
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 τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε 
στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει 
καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 34. 
 

Έµφαση Θέµατος  
Εφιστούµε την προσοχή σας στην σηµείωση 2.2 της συνηµµένης ενδιάµεσης συνοπτικής 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης όπου επισηµαίνεται ότι κατά την περίοδο 1/1/2012-30/9/2012 η 
εταιρεία υπέστη καθαρή ζηµία ευρώ 11,1 εκατ. περίπου ενώ κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2012 οι 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού 
κατά ευρώ 47,5 εκατ. περίπου. Αυτές οι συνθήκες, σε συνδυασµό µε την µη ικανοποίηση ορισµένων 
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χρηµατοοικονοµικών όρων συναφθέντων οµολογιακών δανείων, όπως αναφέρεται στην σηµείωση 9 της 
συνηµµένης ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, υποδηλώνουν την ύπαρξη 
ουσιώδους αβεβαιότητας που µπορεί να εγείρει σηµαντική αµφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας να 
συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της. Η εταιρεία κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στην διαδικασία 
εξυγίανσης του άρθρου 99 του Ν. 3588 /2007 η οποία πρόκειται να εκδικασθεί από το Πολυµελές 
Πρωτοδικείο Αθηνών καθώς και αίτηση λήψης προληπτικών µέτρων η συζήτηση της οποίας 
προσδιορίστηκε να λάβει χώρα την 31/1/2013. Στο συµπέρασµά µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε 
σχέση µε το θέµα αυτό. 
 

 

Άλλο Θέµα 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» 
και των θυγατρικών αυτής (Όµιλος)  για τη περίοδο που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2011 είχαν ελεγχθεί 
από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε την 30η Μαρτίου 2012 γνώµη χωρίς 
διαφοροποίηση, µε θέµα έµφασης, σχετικά µε την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που µπορεί να εγείρει 
σηµαντική αµφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της, επί 
των οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης χρήσεως. 
     

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
1. Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 
προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εννεάµηνης οικονοµικής έκθεσης µε τη συνηµµένη 
ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. 
 
2. Εξαιτίας των συσσωρευµένων ζηµιών από το τέλος της προηγούµενης χρήσης που έληξε την 31η  
∆εκεµβρίου 2011 η καθαρή θέση της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητική µε συνέπεια να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 48 του Κ.Ν 2190/1920.  
 
 
 
 

NEXIA EUROSTATUS AE 
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Ν. Κόσµος Αθήνα 
Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 141 

 

Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2012 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 
 
 

 
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30491 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  

Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική  Πληροφόρηση  

Γ τρίµηνο  2012 

ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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