ΕΤΗΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
της 31ης ∆εκεµβρίου 2012
(1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2012)
Σύµφωνα µε το Ν.3556/2007

SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΣΠΙΤΙΟΥ
27Ο ΧΙΛ.ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8406/06/Β/86/15
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

∆ηλώσεις Εκπροσώπων ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Οικονοµικές Καταστάσεις
Πληροφορίες Άρθρου 10 Ν.3401/2005
Στοιχεία και πληροφορίες
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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ»
(σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2γ του ν. 3556/2007)
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της SATO Α.Ε.:
1. Γεώργιος Θεοδωρίδης, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος,
2. ∆ηµήτριος Ρούσης, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
3. Kωνσταντίνος Βαµβακόπουλος, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ
εξ όσων γνωρίζουµε:
α. οι Ετήσιες Oικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1/1/2012 έως 31/12/2012 που καταρτίσθηκαν
σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο
αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως
της εταιρείας µε την επωνυµία «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ»,
καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο και
β. η ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις
επιδόσεις και τη θέση της εταιρείας µε την επωνυµία «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ», καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση
εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και
αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν.
Ελευσίνα, 28 Μαρτίου 2013

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Γεώργιος Θεοδωρίδης (Α.∆.Τ. ΑΚ 096128)

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.
∆ηµήτριος Ρούσης (Α.∆.Τ. ΑΚ 091990)

Το Μέλος ∆.Σ.
Κωνσταντίνος Βαµβακόπουλος (Α.∆.Τ. ΑΒ 649026)
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Ετήσια έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας SATO ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ, επί των οικονοµικών καταστάσεων
για το έτος που έληξε την 31/12/2012.

Προς τους Μετόχους,
Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,
Κατά τη διάρκεια του 2012, έγιναν εντονότερες και περισσότερο αισθητές οι επιπτώσεις της
δηµοσιονοµικής κρίσης, µέσω της σηµαντικής κάµψης της οικονοµικής δραστηριότητας και της
κατανάλωσης, καθώς και της σηµαντικής επιβάρυνσης του κλίµατος στην ελληνική αγορά.
Υπό τις ιδιαίτερα αντίξοες αυτές συνθήκες, η Εταιρία µας εντατικοποίησε την υλοποίηση ενεργειών και
τη λήψη αποφάσεων µε στόχο τη θωράκισή της έναντι της παρατεταµένης κρίσης ή/και της περαιτέρω
επιδείνωσης του κλίµατος.
Οι ενέργειες αυτές συνοψίζονται ως εξής:
•
•
•

•

•

•
•

Κατάθεση την 01.10.2012 αίτησης περί υπαγωγής στο 99 του ΠΤΚ, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011 ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
∆ηµιουργία δεκαετούς επιχειρηµατικού σχεδίου εξυγίανσης.
Σηµαντική µείωση δαπανών. Οι λειτουργικές δαπάνες της Εταιρίας µειώθηκαν του κατά €5.429
χιλ. (21.9%) και ανήλθαν σε €19.353 χιλ. από € 24.782χιλ.

Συγκέντρωση σηµείων πώλησης στα πιο αποδοτικά. Το δίκτυο καταστηµάτων
συγκεντρώθηκε στα περισσότερο αποδοτικά σηµεία, ενώ ο περιορισµός του αριθµού των
σηµείων πώλησης ενισχύει τις πωλήσεις των υφισταµένων, απλοποιεί τη λειτουργία του
οργανισµού και µειώνει τη διοικητική επιβάρυνση.
Tα αποτελέσµατα µετά από φόρους της Εταιρίας εξακολουθούν να εµφανίζονται
αρνητικά: €-18.133 χιλ., αυξηµένα σε σχέση µε το 2011 όπου ήταν €-17.969 χιλ.
Τo EBITDA της Εταιρίας είναι το 2012 €-9.283 χιλ. αυξηµένο κατά € 356 χιλ. σε σχέση
µε το προηγούµενο έτος όπου ήταν € -8.927 χιλ.
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε €14.869 χιλ., ενώ η καθαρή θέση της
Εταιρίας εµφανίζεται αρνητική και ανέρχεται σε € -25.945 χιλ. Η διοίκηση της εταιρείας
έχει µεριµνήσει για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων µέσω του επιχειρηµατικού
σχεδιασµού εξυγίανσης, µε σκοπό την βελτίωση της καθαρής θέσης µε αύξηση µετοχικού
κεφαλαίου κατά την ετήσια Γενική
Συνέλευση .

3

ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.12.2012
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

1. ∆ιάρθρωση εµπορικής δραστηριότητας
Η δραστηριότητα της Εταιρίας επικεντρώνεται στα brands SATO και ENTOS µε υποκαταστήµατα στις
31.12.2012 ως ακολούθως:

Α/Α

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

Ε∆ΡΑ

2

ΥΠΟΚ/ΜΑ SATO ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 168, ΜΑΡΟΥΣΙ

3

ΥΠΟΚ/ΜΑ SATO OUTLET ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

14ο ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΘΕΡΜΗ

4

ΥΠΟΚ/ΜΑ SATO-ENTOS ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 18 ΜΟΣΧΑΤΟ

5

ΥΠΟΚ/ΜΑ SATO ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 96 Κ ΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆Η

6

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΕΝΤΟS ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 96 Κ ΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆Η

7

Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 60 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

8

ΥΠΟΚ/ΜΑ ENTOS ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
(ΕΡΓΟΣΤ.)

9

ΥΠΟΚ/ΜΑ ENTOS ΚΟΡΩΠΙΟΥ

10
11

27o χλµ. Π.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου

14ο ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ , ΘΕΡΜΗ

ΥΠΟΚ/ΜΑ ENTOS ΠΑΤΡΑΣ

9,05ο ΧΛΜ. Λ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΒΑΡΗΣ , ΚΟΡΩΠΙ
Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΚΟΜΒΟΣ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ,
ΠΑΤΡΑ

ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ

ΟΡΦΕΩΣ 166, ΑΘΗΝΑ

2. Οικονοµικά Στοιχεία
2.1 Κύκλος Εργασιών (συγκρίσεις έναντι 12µήνου 2011):
•

Οι συνολικές πωλήσεις της Εταιρίας ανήλθαν σε €9.513 χιλ.το 2012. Οι πωλήσεις της Εταιρίας το
προηγούµενο έτος ήταν 23.992 χιλ., σηµειώνοντας µείωση κατά €14.479 χιλ. ή 60 %.

Η κάµψη των πωλήσεων της Εταιρίας οφείλεται στις συνθήκες που επικρατούν εξαιτίας των µεγάλων
δηµοσιονοµικών προβληµάτων της χώρας που έχουν επίπτωση στα εισοδήµατα, το επιχειρηµατικό κλίµα
και την ψυχολογία του καταναλωτή. Η κάµψη πωλήσεων εξοπλισµού γραφείων είναι σηµαντικότερη από
εκείνη του οικιακού εξοπλισµού/επίπλου.

2.2 Μικτό Κέρδος (συγκρίσεις έναντι του 12µήνου 2011):
Τα Μικτά Κέρδη της Εταιρίας ανήλθαν σε €3.022 χιλ. έναντι €9.377 χιλ., σηµειώνοντας µείωση 67,77%
(ή κατά €6.355χιλ.) µε το Μικτό Περιθώριο να βρίσκεται στο 31.76% έναντι 39.94% το προηγούµενο
έτος.
Μη επαναλαµβανόµενες δαπάνες:
Στο σύνολό τους οι µη επαναλαµβανόµενες δαπάνες για το έτος 2012 ανήλθαν στο ποσό των
€ 6.777. χιλ.

4

ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.12.2012
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

2.4 ∆ανεισµός – Χρηµατοροές - Κεφάλαιο Κίνησης (συγκρίσεις έναντι 31.12.2011):
Ο δανεισµός της Εταιρίας µειώθηκε σε € 44.355 χιλ. έναντι € 49.629 χιλ. κατά € 5.274 χιλ. ή 10,62%. Η
µεταβολή στα ανωτέρω κονδύλια, οφείλεται κυρίως στην αγορά από την εταιρεία Πειραιώς leasing και
µεταπώληση του κτιρίου της Κηφισίας 168 που συνέβαλλε κυρίως
στη µείωση του µακροπρόθεσµου δανεισµού.
Ορισµένα από τα κύρια σηµεία των ταµειακών ροών της Εταιρίας είναι τα εξής:
• Η µείωση των απαιτήσεων από πελάτες κατά € 1.412 χιλ.
• Η µείωση των αποθεµάτων κατά € 3.038 χιλ.
2.5 Ίδιες Μετοχές

∆εν υπάρχουν ίδιες µετοχές.

2.6 ∆είκτες επίδοσης και θέσης

Οι δείκτες επίδοσης και θέσης για τον όµιλο και την Εταιρεία, έχουν ως εξής:
Κατηγορία
Καθαρής Θέσης

∆είκτης
Καθαρή θέση/Σύνολο παθητικού

Γενικής Ρευστότητας
Πραγµατικής Ρευστότητας
Αποδοτικότητας (κυκλοφοριακή
ταχύτητα)

31/12/2012 31/12/2011
-0,53

-0,11

Βραχ.Απαιτήσεις/Βραχ.Υποχρεώσεις

0,22

0,32

(Βραχ.Απαιτήσεις-Αποθέµατα)/Βραχ.υποχρεώσεις

0,09

0,12

0,66

0,30

Πελάτες & λοιπές Απαιτήσεις/ Πωλήσεις

Ο δείκτης καθαρής θέσης µεταβάλλεται κυρίως από τα Αποτελέσµατα εις Νέον λόγω του Αποτελέσµατος
Χρήσης µετά από Φόρους,
Ο δείκτης της γενικής ρευστότητας µειώθηκε λόγω της µείωσης των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων. Οι
βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις µειώθηκαν αφενός λόγω της µείωσης των αποθεµάτων, αφετέρου λόγω της
µείωσης των πωλήσεων.
Ο δείκτης πραγµατικής ρευστότητας µειώθηκε λόγω της µείωσης των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων
(µείωση κατά € 4.065 χιλ. ή 21,25%).
Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας σηµείωσε µεταβολή λόγω της σηµαντικής µείωσης των πωλήσεων
σε σχέση µε το 2011 κατά 60%.
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3. Λοιπά σηµαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια και µετά τη λήξη της χρήσης
Η εταιρία ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στην άοκνη προσπάθειά της για την αναδιάρθρωση των
οφειλών της και την ουσιαστική εξυγίανσή της εκδικάστηκε την 20/03/13 ενώπιον του Πολυµελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών η επικύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης η οποία υπεγράφη µεταξύ αυτής και
ποσοστού 76,79% επί του συνόλου των πιστωτών της. Η εταιρία θα ενηµερώσει το επενδυτικό κοινό
µόλις υπάρξει έκδοση απόφασης που θα επικυρώνει την συµφωνία εξυγίανσης.

4. Κίνδυνοι και διαχείριση κινδύνων
Η Εταιρία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κίνδυνο αγοράς (µεταβολές
συναλλαγµατικών ισοτιµιών, επιτοκίων, τιµών αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.
Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους
επίδραση στα αποτελέσµατα του οµίλου.
α) Κίνδυνος αγοράς:
-Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Η Εταιρία επιδιώκει οι συναλλαγές της να γίνονται σε ευρώ. Η Εταιρία
αγοράζει εµπορεύµατα σε ∆ολάρια ΗΠΑ και γι’ αυτό παρακολουθεί διαρκώς τη δυνατότητα
υποκατάστασης προµηθευτών ∆ολαρίου από προµηθευτές Ευρώ.
-Κίνδυνος τιµών: Η Εταιρία εκτίθεται σε κίνδυνο µεταβολών τιµών πρώτων υλών και λοιπών
αγοραζοµένων ειδών / υλικών. Στον βαθµό που τα µεταφορικά και ιδιαίτερα οι θαλάσσιες µεταφορές και
τα κόστη των λιµανιών επηρεάζουν τις τιµές, η Εταιρία στρέφεται σε αγορές από χώρες µε χαµηλότερο
κόστος µεταφοράς όπως π.χ. σε ευρωπαίους προµηθευτές που παραδίδουν µε χερσαίες µεταφορές.
β) Πιστωτικός κίνδυνος. Η Εταιρία δεν διατρέχει ουσιώδη πιστωτικό κίνδυνο. Ειδικότερα για την
Εταιρία, οι µεγάλοι πελάτες είναι ιδιαιτέρως φερέγγυες επιχειρήσεις (Τράπεζες, ∆ηµόσιο, Πολυεθνικές
επιχειρήσεις κ.λπ.) ενώ η διασπορά του κινδύνου πέραν των µεγάλων πελατών εκτιµάται ως ευρεία λόγω
του µεγάλου αριθµού πελατών. Έχουν σχηµατιστεί επαρκείς προβλέψεις επισφάλειας ενώ παράλληλα
µειώνονται τα υπόλοιπα πελατών.
γ) Κίνδυνος ρευστότητας: Η κατάργηση ορίων από τις τράπεζες και η ανάγκη για άµεση ή και
προπληρωµή των προµηθευτών του εξωτερικού µειώνουν τα ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρίας
αυξάνοντας τον κίνδυνο ρευστότητας.
δ) Κίνδυνος επιτοκίων: Η Εταιρία χρηµατοδοτείται µε τραπεζικό δανεισµό µεταβλητού επιτοκίου και
κατ’ επέκταση είναι εκτεθειµένη σε κίνδυνο από ενδεχόµενη αύξηση των επιτοκίων. Για το λόγο αυτό
εξετάζει τη χρήση πολιτικών προφύλαξης από ενδεχόµενους κινδύνους επιτοκίων, σε συνεργασία µε τις
εξειδικευµένες ∆ιευθύνσεις των τραπεζικών της συνεργατών.

5. Προοπτικές
Η Εταιρία έχει µειώσει σηµαντικά τις δαπάνες της και έχει βελτιώσει τις λειτουργίες της, ενώ παράλληλα
έχει απλοποιηθεί το µοντέλο λειτουργίας ως αποτέλεσµα των αποεπενδύσεων των θυγατρικών εταιριών,
των brands και των σηµείων πώλησης. Η δραστηριότητα επικεντρώνεται στα brands SATO και ENTOS
που επιτρέπει την περισσότερο εστιασµένη λειτουργία µε στόχο τον περιορισµό του κόστους και τη
σταθερά υψηλή ποιότητα και εξυπηρέτηση των πελατών.
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Η Εταιρία ήδη αξιοποιεί το κέντρο Logistics της Ελευσίνας και έχει αναπτύξει δραστηριότητα παροχής
υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας σε τρίτους (3PL-third party logistics). Η Εταιρία έχει σηµαντική
εµπειρία στις διαδικασίες αποθήκευσης και διακίνησης εµπορευµάτων και έχοντας στη διάθεσή της ένα
υπερσύγχρονο κέντρο Logistics διενεργεί συντονισµένες προσπάθειες για τη σύναψη συνεργασιών στον
τοµέα αυτό.

6. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εξοδα αγαθών και
υπηρεσιών
PASAL
DEVELOPMENT
Θεοδωρίδης Σ.
Γεώργιος – SECOND
AT LAND AE
TRASTOR AE
SATO OFFICE GMBH
TCC BURO KOLTUK
Εσοδα αγαθών και
υπηρεσιών
Θεοδωρίδης Σ.
Γεώργιος – SECOND
OBI HELLAS AE
Απαιτήσεις από
συνδεδεµένα µέρη
PASAL
DEVELOPMENT
AT LAND
Θεοδωρίδης Σ.
Γεώργιος - SECOND
Υποχρεώσεις προς
συνδεδεµένα µέρη
PASAL
DEVELOPMENT
AT LAND AE
Θεοδωρίδης Σ.
Γεώργιος - SECOND
TRASTOR AE
Συναλλαγές και
αµοιβές διευθυντικών
στελεχών και µελών
της διοίκησης
Απαιτήσεις από
διευθυντικά στελέχη
και µέλη της
διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα
διευθυντικά στελέχη
και µέλη της
διοίκησης

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1/-31/12/2012

1/1/-31/12/2012

1/1/-31/12/2011

1/1/-31/12/2011

-

2.050

2.659

2.680

-

1.772

2.053

2.053

-

158
120
-

2
604

2
604

-

5
16

-

58

57

57

-

58
-

57
-

57
-

-

648

986

986

-

298
185

386
180

386
180

-

165

420

420

-

2.942

1.357

1.357

-

2.528
399

969
377

969
377

-

11
4

11
-

11
-

-

473

625

565

-

-

-

-

-

-

-

-
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7. Εταιρική ∆ιακυβέρνηση
∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
(Κατά το Ν.3873/2010)

I.

Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.

Η Εταιρεία εφαρµόζει τις Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, όπως αυτές ορίζονται στη σχετική νοµοθεσία,
έχει δε θεσπίσει και εφαρµόζει τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.3873/2010, ο οποίος βρίσκεται αναρτηµένος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.satogroup.gr).
II.

Πρακτικές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρεία πλέον των προβλέψεων του
νόµου.

Η Εταιρεία εφαρµόζει τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που περιγράφονται στον Κώδικα Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης και δεν έχει θεσµοθετήσει πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης πέραν αυτών που
προβλέπονται από το νόµο.
III. Περιγραφή του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου και ∆ιαχείρισης Κινδύνων σε Σχέση µε τη
∆ιαδικασία Σύνταξης των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων.
Η Εταιρεία διατηρεί ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, µε σκοπό τη διασφάλιση της
αξιοπιστίας των στοιχείων που συντελούν στη διαµόρφωση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της
Εταιρείας, τη συµµόρφωση µε τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς καθώς και τον εντοπισµό και την
αντιµετώπιση των σηµαντικότερων κινδύνων.
Ειδικότερα, η Εταιρεία έχει θεσµοθετήσει διαδικασίες και πολιτικές για τον ορθό έλεγχο και καταγραφή
των εσόδων και δαπανών καθώς και την παρακολούθηση της κατάστασης και της αξίας των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της Εταιρείας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα,
την εταιρική και φορολογική νοµοθεσία, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή αποτύπωση της οικονοµικής
θέσης και των επιδόσεων της µέσω της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης και των ενδιάµεσων οικονοµικών
καταστάσεων
Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου δοµείται από:
Α. την Επιτροπή Ελέγχου
Β. το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου
Α) Επιτροπή Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία έχει συσταθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 3693/2008,
αποτελείται από δύο τουλάχιστον µη εκτελεστικά µέλη και ένα ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου Όλα τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των
µετόχων, το δε ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος της Επιτροπής Ελέγχου έχει αποδεδειγµένη επαρκή
γνώση σε θέµατα λογιστικής και ελεγκτικής.
Η Επιτροπή Ελέγχου έχει, ενδεικτικά, τις παρακάτω υποχρεώσεις:
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•
•

•
•

την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης,
την παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και
του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της
µονάδας των εσωτερικών ελεγκτών,
την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών και ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων, και
την επισκόπηση και παρακολούθηση θεµάτων συναφών µε την ύπαρξη και διατήρηση της
αντικειµενικότητας και ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου,
ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή άλλων υπηρεσιών από τον νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγκτικό
γραφείο.

Η παρούσα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας έχει ως ακολούθως:
• Κωνσταντίνος Καρακώστας (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ)
• Κωνσταντίνος Βαµβακόπουλος (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ)
• ∆ιονύσιος Ζαχαρόπουλος (µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ)
Β) Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου
Η Εταιρεία διαθέτει Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο είναι ανεξάρτητο από τις λοιπές
επιχειρησιακές µονάδες της Εταιρείας και εποπτεύεται λειτουργικά από την Επιτροπή Ελέγχου.
Το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου αναλύει και αξιολογεί τις δραστηριότητες της Εταιρείας και υποβάλλει
προτάσεις για την βελτίωση τους, την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των ενεχόµενων κινδύνων και την
ενδυνάµωση των διαδικασιών ελέγχου και διοίκησης. Ανασκοπεί τακτικά τους κύριους κινδύνους που
αντιµετωπίζει η επιχείρηση και την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, όσον
αφορά στη διαχείριση των εν λόγω κινδύνων. Η ανασκόπηση καλύπτει όλους τους ουσιώδεις ελέγχους,
συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών ελέγχων, του ελέγχου συµµόρφωσης,
καθώς και τους ελέγχους των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων.
IV. Πληροφοριακά στοιχεία (γ),(δ),(στ),(η) και (θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Οδηγίας
2004/25/Ε.Κ.
Τα ανωτέρω πληροφοριακά στοιχεία εµπεριέχονται ως τµήµα της ετήσιας Έκθεσης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου που αναφέρεται στις πρόσθετες πληροφορίες σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7
του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007.
V. Πληροφοριακά στοιχεία για τη Γενική Συνέλευση των µετόχων.
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να
αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διασφαλίζει ότι η προετοιµασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των
µετόχων διευκολύνουν την αποτελεσµατική άσκηση των δικαιωµάτων των µετόχων, οι οποίοι θα πρέπει
να είναι πλήρως ενηµερωµένοι για όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τη συµµετοχή τους στη Γενική
Συνέλευση, συµπεριλαµβανόµενων των θεµάτων ηµερήσιας διάταξης και των δικαιωµάτων τους κατά τη
Γενική Συνέλευση.
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Σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Νόµου 3884/2010, η Εταιρεία αναρτά στον ιστότοπό της είκοσι (20)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά µε:
• την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων,
• τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συµµετοχής, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος
εισαγωγής θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη και υποβολής ερωτήσεων, καθώς και των
προθεσµιών εντός των οποίων τα δικαιώµατα αυτά µπορούν να ασκηθούν,
• τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης µέσω πληρεξουσίου και τα
χρησιµοποιούµενα έντυπα για ψηφοφορία µέσω πληρεξουσίου,
• την προτεινόµενη ηµερήσια διάταξη της συνέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων σχεδίων των
αποφάσεων προς συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων,
• τον προτεινόµενο κατάλογο υποψήφιων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα βιογραφικά
τους (εφόσον υπάρχει θέµα εκλογής µελών), και
• το συνολικό αριθµό των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου κατά την ηµεροµηνία της
σύγκλησης.
Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή όταν
κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραµµατέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον
Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί
στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραµµατέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
Για τα θέµατα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσµατα των
πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας
και τις προβλέψεις του Καταστατικού της Εταιρείας.
Περίληψη των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, συµπεριλαµβανοµένων και των
αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι διαθέσιµη στον
ιστότοπο της Εταιρείας εντός δεκαπέντε ηµερών από τη Γενική Συνέλευση.
Κάθε µετοχή έχει δικαίωµα µιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συµµετέχει και να ψηφίζει
όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος στα αρχεία του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της
Εταιρείας κατά την έναρξη της πέµπτης (5ης) ηµέρας πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής
Συνέλευσης. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων δεν προϋποθέτει τη δέσµευση των µετοχών του
δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας. Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε
την προσκόµιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, µε απευθείας
ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας µε τα αρχεία του τελευταίου.
Κάθε µέτοχος συµµετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω
αντιπροσώπου. Κάθε µέτοχος µπορεί να διορίζει µέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο µέτοχος
κατέχει µετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εµφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασµούς αξιών, ο
περιορισµός αυτός δεν εµποδίζει το µέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις µετοχές που
εµφανίζονται στον κάθε λογαριασµό αξιών σε σχέση µε τη Γενική Συνέλευση. Νοµικά πρόσωπα µετέχουν
στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους µέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος
που ενεργεί για περισσοτέρους µετόχους µπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε µέτοχο.
Ο αντιπρόσωπος µετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριµένο γεγονός, το οποίο µπορεί να είναι χρήσιµο
στους µετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συµφέροντα
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πλην των συµφερόντων του µετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, µπορεί να προκύπτει
σύγκρουση συµφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
α) είναι µέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νοµικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία
ελέγχεται από το µέτοχο αυτόν,
β) είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή µετόχου που ασκεί
τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο ο οποίος
ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή
άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της
Εταιρείας,
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθµού µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις
περιπτώσεις (α) έως (γ).
Παρέχεται η δυνατότητα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση µε ηλεκτρονικά µέσα, χωρίς τη φυσική
παρουσία των µετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τους όρους του Κ.Ν. 2190/1920. Παρέχεται,
επίσης, η δυνατότητα εξ αποστάσεως συµµετοχής των µετόχων στην ψηφοφορία είτε µε την άσκηση του
δικαιώµατος ψήφου µε ηλεκτρονικά µέσα είτε µε ψηφοφορία δι’ αλληλογραφίας υπό τους όρους του Κ.Ν.
2190/1920.
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και το τελευταίο υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερησία διάταξη
πρόσθετα θέµατα. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεκαπέντε (15)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο
απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και το τελευταίο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των µετόχων έξι (6)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης σχέδιο αποφάσεων για θέµατα που
έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη. Η σχετική αίτηση πρέπει να
περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής
Συνέλευσης.
Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις
ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική
Συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο µέτρο που
αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Υποχρέωση
παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας.
Μετά από αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η οποία
υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών
υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.
Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόµενες περιπτώσεις οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη
µετοχική τους ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού
δικαιώµατος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόµιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο
τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της µετοχικής ιδιότητας µε απευθείας ηλεκτρονική
σύνδεση φορέα και Εταιρείας.
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VI. Πληροφοριακά στοιχεία για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Σκοπός του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της µακροχρόνιας
οικονοµικής αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συµφέροντος. Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, τη
διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εξωδίκως και
δικαστικώς. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήµατα που αφορούν την Εταιρεία µέσα στα πλαίσια του
εταιρικού σκοπού, µε εξαίρεση εκείνα που σύµφωνα µε το νόµο ή µε το καταστατικό της ανήκουν στην
αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Η Εταιρεία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αποτελούµενο από πέντε (5) έως εννέα (9) Συµβούλους,
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας
µε µέγιστη θητεία πέντε (5) ετών, χωρίς να αποκλείεται η επανεκλογή τους.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και µη εκτελεστικά µέλη. Η ιδιότητα των µελών
ως εκτελεστικών ή µη ορίζεται από το ίδιο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Στα εκτελεστικά µέλη
περιλαµβάνεται ο Πρόεδρος, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και τα ∆ιευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας. Ο
αριθµός των µη εκτελεστικών µελών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού
αριθµού των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας (άρθρο 3 του Ν.
3016/2002), µεταξύ των οποίων θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα µέλη, τα οποία
οφείλουν να τηρούν τις προβλεπόµενες εκ του νόµου προϋποθέσεις ανεξαρτησίας. Τα ανεξάρτητα µέλη
ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να εκλέγει από τα µέλη του τον Πρόεδρο και έναν έως δύο
Αντιπροέδρους. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εκλέγει έναν ή δύο ∆ιευθύνοντες Συµβούλους και
έναν ή δύο Εντεταλµένους Συµβούλους από τα µέλη του και µόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις
αρµοδιότητες των.
Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρµοδιοτήτων του ο
Αντιπρόεδρος ή αν έχουν ορισθεί δύο Αντιπρόεδροι, αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόµος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της
Εταιρείας το απαιτούν και µε την απαραίτητη συχνότητα που εξασφαλίζει την αποτελεσµατική επιτέλεση
των καθηκόντων του.
Οι συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πραγµατοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε
αλλού εντός της περιφέρειας των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ηµεδαπή είτε
στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του και
κανένα δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει και µε τηλεδιάσκεψη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο 3α του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήµερα.
Στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού, ο οποίος δύναται να ορίζει
πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα Γραµµατέα ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των συµβούλων που
είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.
Τα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό. Αντίγραφα και
αποσπάσµατα των πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκδίδονται επίσηµα από τα πρόσωπα αυτά.
Η παρούσα σύνθεση του ∆.Σ. περιλαµβάνει τα ακόλουθα πέντε (5) µέλη:
1. Γιώργος Θεοδωρίδης: Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος,
Εκτελεστικό Μέλος
2. ∆ηµήτρης Ρούσης: Αντιπρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Γενικός ∆ιευθυντής, Εκτελεστικό
Μέλος
3. ∆ιονύσιος Ζαχαρόπουλος: Μη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ειδικά προς
τούτο ορισθείς από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά τη συνεδρίασή του, της 28-11-2012.
4. Κωνσταντίνος Καρακώστας: Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
5. Κωνσταντίνος Βαµβακόπουλος: Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Βιογραφικά των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της
εταιρείας www.satogroup.gr / Ανθρώπινο ∆υναµικό/ ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρουσιάζονται στην ετήσια οικονοµική έκθεση
(παράγραφος 33).
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Επεξηγηµατική Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Παρακάτω σας παρέχουµε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7
του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007.
1. ∆ιάρθρωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δεκατεσσάρων εκατοµµυρίων
οκτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων Ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών
(14.869.954,54) διαιρούµενο σε είκοσι οκτώ εκατοµµύρια πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες δέκα οκτώ
(28.056.518) µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,53 ευρώ εκάστη. Όλες οι µετοχές της Εταιρείας είναι
εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Οι µετοχές της
Εταιρείας είναι κοινές, ονοµαστικές, µε δικαίωµα ψήφου.
Τα δικαιώµατα των µετόχων της Εταιρείας, που πηγάζουν από τη µετοχή της, είναι ανάλογα µε το
ποσοστό του κεφαλαίου στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβληµένη αξία των µετοχών. Όλες οι µετοχές
έχουν τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις και κάθε µετοχή ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόµος και το Καταστατικό της Εταιρείας και ειδικότερα:
• Το δικαίωµα συµµετοχής (µε την έννοια της παράστασης, συζήτησης, υποβολής προτάσεων και
ερωτήσεων και καταχώρησης της γνώµης του µετόχου στα πρακτικά) και ψήφου στη Γενική
Συνέλευση της Εταιρείας.
• Το δικαίωµα µερίσµατος. Ποσοστό τουλάχιστον 35% επί των καθαρών κερδών µετά την
αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού από τα κέρδη κάθε χρήσης, διανέµεται στους µετόχους ως
µέρισµα. Η χορήγηση πρόσθετου µερίσµατος ή η µη διανοµή του αποφασίζεται από τη Γενική
Συνέλευση. Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος, ο οποίος αναφέρεται στο τηρούµενο µητρώο
µετόχων κατά την ηµεροµηνία προσδιορισµού δικαιούχων µερίσµατος. Το µέρισµα καταβάλλεται
στο µέτοχο εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε
της ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Το δικαίωµα είσπραξης του µερίσµατος παραγράφεται και
το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο ∆ηµόσιο µετά την παρέλευση πέντε ετών από το τέλος του
έτους κατά το οποίο ενέκρινε τη διανοµή του η Γενική Συνέλευση.
• Το δικαίωµα στο προϊόν της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές
αποδίδουν τις εισφορές των µετόχων και διανέµουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της
εταιρικής περιουσίας στους µετόχους, κατά το λόγο της συµµετοχής τους στο καταβεβληµένο
µετοχικό κεφάλαιο.
• Το δικαίωµα προτίµησης σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται
µε εισφορά σε είδος ή έκδοσης οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους σε µετοχές. Το δικαίωµα
προτίµησης παρέχεται σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το οµολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την
εποχή της έκδοσης µετοχών, ανάλογα µε την συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό
κεφάλαιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.
• Το δικαίωµα λήψης αντιγράφου των οικονοµικών καταστάσεων, των εκθέσεων των ορκωτών
ελεγκτών και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
• Τα δικαιώµατα µειοψηφίας, σύµφωνα µε το άρθρο 39, 49α και 49β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως
ισχύει.
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων διατηρεί όλες τις αρµοδιότητες και εξουσίες της κατά τη διάρκεια της
εκκαθάρισης.
Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν.

14

ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.12.2012
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

2. Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρείας,
Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόµος και δεν υφίστανται περιορισµοί
στη µεταβίβαση από το καταστατικό της. Ωστόσο, σε περίπτωση που η Εταιρεία συµµετέχει σε
διαδικασία για να συνάψει ∆ηµόσια Σύµβαση κατά την έννοια του Ν. 3310/05 («Μέτρα για τη διασφάλιση
της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» περί βασικού µετόχου) ή συνάψει ∆ηµόσια Σύµβαση κατά την έννοια του νόµου αυτού, τυχόν εξωχώριες
εταιρείες (όπως καθορίζονται µε το νόµο 3310/2005) οι οποίες κατέστησαν «βασικοί µέτοχοι» οφείλουν
να εκποιήσουν το συνολικό ή υπερβαίνοντα κατά περίπτωση αριθµό µετοχών, βάσει των οποίων οι
εταιρείες αυτές απέκτησαν την ιδιότητα του βασικού µετόχου (αρ. 4 παρ. γ ν. 3310/2005).
3. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11
του ν. 3556/2007
Με ηµεροµηνία 31/12/2012, ο κ. Σωτήριος Θεοδωρίδης κατείχε άµεσα ποσοστό 23,17 % και έµµεσα
ποσοστό 6,36 % του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά ποσοστό 29,53%. Ο κ. Γεώργιος
Θεοδωρίδης κατείχε άµεσα και συνολικά ποσοστό 24,95% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η
εταιρεία Pasal Ανώνυµος Εταιρεία Αναπτύξεως Ακινήτων (δ.τ. PASAL A.E.) κατείχε άµεσα ποσοστό
1,30% και έµµεσα ποσοστό 5,06 %, ήτοι συνολικά ποσοστό 6,36 % του µετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας. Η Εταιρεία Μεταλλουργείων Λαυρίου Α.Ε. (δ.τ. Ε.ΜΕ.Λ. Α.Ε.) κατείχε άµεσα και συνολικά
ποσοστό 5,06 % του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Πέραν των ανωτέρω, κανένα άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν συµµετείχε µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο
µε ποσοστό µεγαλύτερο του 5% στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31/12/2012.
4. Κάτοχοι κάθε είδους µετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.
∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.
5. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου.
∆εν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου.
6. Συµφωνίες µεταξύ των µετόχων της Εταιρείας, οι οποίες συνεπάγονται περιορισµούς στη
µεταβίβαση µετοχών ή περιορισµούς στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου.
∆εν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται
περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από
τις µετοχές αυτές.
7. Κανόνες διορισµού και αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τροποποίηση του
καταστατικού.
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισµό και την αντικατάσταση των
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού δεν
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920.
Η Εταιρεία έχει κάνει χρήση της δυνατότητας που δίνεται από τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 18
του Κ.Ν. 2190/1920 και έχει προβλέψει στο Καταστατικό της τη δυνατότητα εκλογής αναπληρωµατικών
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την αντικατάσταση µελών του και τη δυνατότητα συνέχισης της
διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών.
Ειδικότερα, στο άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας προβλέπεται ότι η Γενική Συνέλευση µπορεί
να εκλέγει και αναπληρωµατικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε σκοπό την αναπλήρωση µελών
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αυτού τα οποία παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
Εφόσον η αναπλήρωση ελλειπόντων, κατά τα ως άνω, µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν είναι
εφικτή από αναπληρωµατικά µέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο µπορεί µε απόφαση των αποµενόντων µελών του, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), να
εκλέξει νέα µέλη σε αντικατάσταση των ελλειπόντων. Η ανωτέρω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της
θητείας του µέλους που αντικαθίσταται, η δε απόφαση υποβάλλεται στη δηµοσιότητα που ορίζει ο νόµος
και ανακοινώνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην αµέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία
µπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόµη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέµα στην ηµερήσια
διάταξη. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας
µέλους ή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα υπόλοιπα µέλη µπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση
και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών σύµφωνα µε
την προηγούµενη παράγραφο, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός αυτών υπερβαίνει το ήµισυ των µελών,
όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα µέλη αυτά δεν
επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση, τα αποµένοντα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθµό τους, µπορούν να προβούν σε σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης µε
αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
8. Αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή ορισµένων µελών του για έκδοση νέων µετοχών ή
την αγορά ιδίων µετοχών.
Το ∆.Σ. της Εταιρείας έχει αρµοδιότητα για την έκδοση νέων µετοχών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 6 παρ. 1 του Καταστατικού της
Εταιρείας, µε την από 27-6-2008 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας,
που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης την 22-7-2008 και δηµοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ Τ.Α.Ε./Ε.Π.Ε. 8153/2008, χορηγήθηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, για µία πενταετία
από τη λήψη της ανωτέρω απόφασης, ήτοι µέχρι και την 26-6-2013, το δικαίωµα, µε απόφασή του που
λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του να αυξάνει το µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας µερικά ή ολικά µε την έκδοση νέων µετοχών, για ποσό που δεν µπορεί να υπερβεί
το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της Eταιρείας.
∆εν έχει ληφθεί σχετική απόφαση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας (για αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας).
β. Σύµφωνα µε το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920, µε την από 27-6-2008 απόφαση της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου
Ανάπτυξης την 22-7-2008 και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τ.Α.Ε./Ε.Π.Ε. 8153/2008 παρασχέθηκε στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, για µία πενταετία από τη λήψη της ανωτέρω απόφασης, ήτοι µέχρι
και την 26-6-2013, το δικαίωµα, µε απόφασή του που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)
του συνόλου των µελών του, να εκδίδει οµολογιακό δάνειο για ποσό που δεν µπορεί να υπερβεί το
καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε δικαίωµα µετατροπής των οµολογιών σε µετοχές.
∆εν έχει ληφθεί σχετική απόφαση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας (για έκδοση οµολογιακού
δανείου µε δικαίωµα µετατροπής των οµολογιών σε µετοχές).
γ. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας της 21-6-2006 εγκρίθηκε η θέσπιση
προγράµµατος διάθεσης δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια του
άρθρου 42ε παρ. 5 του ν. 2190/1920, που προέβλεψε τη χορήγηση συνολικά έως 1.000.000 κοινών
ονοµαστικών µετοχών της Εταιρείας κατά τα έτη 2006, 2007 και 2008 µε τιµή διάθεσης ίση µε την
ονοµαστική αξία της µετοχής της, ήτοι Ευρώ 0,90 ανά µετοχή. Στην συνέχεια και ανάλογα µε τον αριθµό
των δικαιωµάτων που θα έχει ασκηθεί και την εµπρόθεσµη καταβολή από τους δικαιούχους της αξίας των
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ασκουµένων δικαιωµάτων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας καλείται να αποφασίσει, σε ειδική
συνεδρίασή του εντός του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους εξάσκησης, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου
της Εταιρείας, χωρίς δικαίωµα προτίµησης των υφιστάµενων κατά την έκδοση µετόχων και χωρίς
τροποποίηση του καταστατικού της, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ.13 του Κ.Ν.2190/1920 και την έκδοση
νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών.
Κατά το έτος 2011 δεν ασκήθηκε κανένα δικαίωµα προαίρεσης αγοράς µετοχών από τους δικαιούχους και
εποµένως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δεν προέβη σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.
Πέραν των ανωτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 14 του Κ.Ν. 2190/1290, µε την από 27-6-2008
απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο
Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης την 22-7-2008 και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τ.Α.Ε./Ε.Π.Ε. 8151/2008,
εξουσιοδοτήθηκε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, να θεσπίζει σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου
13 του Κ.Ν. 2190/1920, πρόγραµµα διάθεσης µετοχών προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το
προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών κατά την έννοια της παρ. 5
του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, λαµβάνοντας όλες τις σχετικές αποφάσεις. Ως δικαιούχοι του
προγράµµατος µπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή
βάση. Η ως άνω εξουσιοδότηση ισχύει για πέντε (5) έτη και οι σχετικές µε το θέµα αυτό αποφάσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου τελούν υπό τους όρους της παρ. 1 και τους περιορισµούς της παρ. 13 του
άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.
∆εν έχει ληφθεί σχετική απόφαση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας (για θέσπιση νέου
προγράµµατος stock option).
δ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρείες µπορούν να αποκτούν ίδιες µετοχές, µε απόφαση της Γενικής
Συνελεύσεως των µετόχων τους, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόµενων
αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθµό µετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν και τη διάρκεια
για την οποία χορηγείται η έγκριση. Οι αποκτήσεις αυτές γίνονται µε ευθύνη των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόµο. ∆εν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο
καταστατικό της Εταιρείας.
Με την από 30-6-2011 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε
η απόκτηση από την Εταιρεία δικών της µετοχών, σύµφωνα µε της διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου
16 του Κ.Ν. 2190/1920 και εξουσιοδοτήθηκε σχετικά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να προβεί στην ανωτέρω
αγορά σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τον Κανονισµό 2273/2003 της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο ανώτατος αριθµός των ιδίων µετοχών που δύνανται αποκτηθούν ανέρχεται
σε 2.805.651 µετοχές, ήτοι 10 % των υφισταµένων µετοχών της Εταιρείας. Οι αγορές δύνανται να
διενεργηθούν µε κατώτερη τιµή τα 0,10 ευρώ και ανώτερη τα 2 ευρώ. Το χρονικό διάστηµα µέσα στο
οποίο δύνανται να διενεργηθούν οι αγορές ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις (24) µήνες, ήτοι µέχρι και 29-62013.
∆εν έχει ληφθεί σχετική απόφαση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε την ανωτέρω
εξουσιοδότηση για αγορά ιδίων µετοχών.
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9. Σηµαντική συµφωνία που έχει συνάψει η Εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή
λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο του εκδότη κατόπιν δηµόσιας πρότασης και τα
αποτελέσµατα της συµφωνίας αυτής.
∆εν υφίστανται συµφωνίας οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής
του ελέγχου της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης.
10. Κάθε συµφωνία που η Εταιρεία έχει συνάψει µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή µε το
προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς
βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας της δηµόσιας πρότασης.
∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας µε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό
της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης
χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης.

Ελευσίνα, 28 Μαρτίου 2013
Με τιµή,
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,
O Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος,

Γεώργιος Σ. Θεοδωρίδης
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
Προς τους Μετόχους της

«SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ»
Έκθεση επί των Ατοµικών Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» (η «Εταιρεία») που αποτελούνται από τον ατοµικό ισολογισµό της 31
∆εκεµβρίου 2012, τις ατοµικές καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως και συνολικών αποτελεσµάτων,
µεταβολών καθαρής θέσεως και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και
περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Ατοµικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των ατοµικών οικονοµικών
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ατοµικών και ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων, µε
βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα
Πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και να
διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι ατοµικές και
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του κινδύνου ουσιώδους
ανακρίβειας των ατοµικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε
σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των ατοµικών και ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για
τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών
δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των ατοµικών και ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες ατοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση
της «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 και τη
χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

19

ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.12.2012
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Έµφαση Θέµατος
Εφιστούµε την προσοχή σας στην σηµείωση 2.2 των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων όπου
επισηµαίνεται ότι κατά την περίοδο 1/1/2012-31/12/2012 η εταιρεία υπέστη καθαρή ζηµία ευρώ 18 εκατ.
€ περίπου ενώ κατά την 31/12/2012 οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας υπερέβαιναν το
σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά ευρώ 52,2 εκατ. € περίπου. Αυτές οι συνθήκες, σε
συνδυασµό µε την µη ικανοποίηση ορισµένων χρηµατοοικονοµικών όρων συναφθέντων οµολογιακών
δανείων, όπως αναφέρεται στην σηµείωση 9 της συνηµµένης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης,
υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που µπορεί να εγείρει σηµαντική αµφιβολία για την
ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της. Στις 20/3/2013 εκδικάστηκε

ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η επικύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης της
Sato η οποία υπεγράφη µεταξύ της εταιρείας και ποσοστού 76,79% επί του συνόλου των
πιστωτών της και αναµένεται η έκδοση της απόφασης που θα επικυρώνει τη συµφωνία
εξυγίανσης. 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
(α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στις παραγράφους 3δ του
άρθρου 43α και 3στ του άρθρου 107 του Κ.Ν. 2190/1920.
(β) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις στα πλαίσια των οριζόµενων
από τα άρθρα 37, 43α και 108 του ΚΝ 2190/20.
(γ) Εξαιτίας των συσσωρευµένων ζηµιών της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2012 η καθαρή θέση
της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητική µε συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου
48 του Κ.Ν 2190/1920.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013

NEXIA EUROSTATUS AE
Αµ. Φραντζή 34
Ν. Κόσµος Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 141

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30491
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Α.
Β.
Γ.
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Ε.
1.
2.
2.1
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2.3
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2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
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2.27
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Α.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Σηµ.
Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)
Κόστος Πωληθέντων
Μικτά Κέρδη

Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/0101/0131/12/2012
31/12/2011

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/0101/0131/12/2012
31/12/2011

5
21

-

23.992
-14.614
9.378

9.513
-6.491
3.022

23.992
-14.614
9.378

Αλλα έσοδα εκµετάλλευσης
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Κέρδη /(Ζηµιές) προ φόρων

24

-

1.673
-21.851
-2.931
-13.731
-4.390
186
-17.935

1.362
-15.250
-4.103
-14.969
-4.029
12
-18.986

1.673
-21.851
-2.931
-13.731
-4.390
186
-17.935

Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από φόρους
από συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Αποτελέσµατα χρήσης από διακοπείσες
δραστηριότητες
Καθαρά κερδη(ζηµιές)µετά από φόρους

19

-

-35

853

-35

-

-17.970

-18.133

-17.970

25
25

27

Κατανέµονται σε:
Μετόχους Μητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Βασικά κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή σε €:
Από συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Από διακοπείσες δραστηριότητες

-

1.844
-16.126

-18.133

2
- 17.968

-

-16.126
-16.126

-18.133
-18.133

-17.968
-17.968

-0,6405
0,0657

-0,6463

-0,6405
0,0001

26

24

ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.12.2012
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Β.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/0101/0131/12/12
31/12/11

Σηµ.
Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης
Λοιπά συνολικά
Κέρδη/(ζηµιές)από αποτίµηση στην εύλογη αξία
των διαθεσίµων προς πώληση χρηµ/κών
στοιχείων

-

8

Σύνολο λοιπών συνολικών εισοδηµάτων
Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα
χρήσης µετά από φόρους

Κατανέµεται σε
Ιδιοκτήτες µητρικής
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

25

-16.127

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/0101/0131/12/12
31/12/11
-18.133

-17.968

-

-11

3

-11

-

-11

3

-11

-

-16.138

-18.130

-17.979

-

-16.138
-

-18.130

-17.979
-

ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.12.2012
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Γ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Σηµ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Άϋλα Περιουσικά Στοιχεία
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµ/κά στοιχεία
Λοιπές Απαιτήσεις
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέµατα
Πελάτες
Λοιπές Απαιτήσεις
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & Ισοδύναµα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποτελέσµατα εις Νέον
Λοιπά Αποθεµατικά

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012 31/12/2011

6
7
8
10

-

47.791
201
11
1.098
49.101

32.562
117
14
846
33.539

47.791
201
11
1.098
49.101

9
10
10
12

-

11.717
4.790
2.345
280
19.132
68.233

8.678
3.377
2.893
118
15.066
48.605

11.717
4.790
2.345
280
19.132
68.233

13

-

14.870
-33.565
10.880
-7.815

14.870
-51.697
10.882
-25.945

14.870
-33.565
10.880
-7.815

-

-7.815

-25.945

-7.815

-

7.798

631

7.798

-

755
200
4.273
153
2.412
15.591

798
200
962
3.117
42
1.559
7.309

755
200
4.273
153
2.412
15.591

-

18.322
41.832
303
60.457
76.048

23.227
43.723
291
67.241
74.550

18.322
41.832
303
60.457
76.048

-

68.233

48.605

68.233

14

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
∆άνεια
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις & έξοδα
Πρόβλεψη επιστροφής επιδ.ΥΠ.ΑΝ.
Επιχορηγήσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις
∆άνεια
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012
31/12/2011

15
16
17
18
19

20
15
11

26

Ο ΟΜΙΛΟΣ

27

11.192

31η ∆εκεµβρίου 2012

Συγκεντρ. συνολ. εισόδηµα µετά από φόρους

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές)

-

-

14.870

1η Ιανουαρίου 2012

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα

14.870

31 ∆εκεµβρίου 2011

η

-

-

10.879

10.879

-302

Σύνολο συναλλαγών µε τους µετόχους

-15.150

-302

Μεταβολές λόγω πώλησης θυγατρικών εταιρειών

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε συµψηφισµό ζηµιών

Συναλλαγές µε τους µετόχους

Συγκεντρ. συνολ. εισόδηµα µετά από φόρους

-11

-

-

Τακτικό Αποθεµατικό
και Λοιπά Αποθεµατικά

-11

-

-

Ίδιες
Μετοχές

Σύνολο πρόσθετου συνολ.εισοδήµατος

-15.150

30.020

∆ιαφορά Από Έκδοση
Μετοχών Υπέρ το
Άρτιο

Αναλογούντα στους µετόχους της µητρικής Εταιρείας

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

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα

1 Ιανουαρίου 2011

η

Μετοχικό
Κεφάλαιο

∆. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.12.2012
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

-

-

-33.564

-33.564

15.150

15.150

-16.127

-16.127

-32.587

Υπόλοιπο
Κερδών Εις
Νέο

-

-

-7.815

-7.815

-302

-302

-16.138

-11

-11

-16.127

8.624

Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

14.870

1η Ιανουαρίου 2012

28

-

31η ∆εκεµβρίου 2012
10.882

-25.945

3

Συγκεντρ. συνολ. εισόδηµα µετά από φόρους

3

-18.133

-7.815

-7.815

Σύνολο πρόσθετου συνολικού εισοδήµατος

-51.697

-302

3

-18.133

-33.564

-33.564

15.150

15.150

3

10.879

10.879

-302

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

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές)

14.870

14.870

31η ∆εκεµβρίου 2011

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα

-15.150

Σύνολο συναλλαγών µε τους µετόχους

Μεταβολές λόγω πώλησης θυγατρικών εταιρειών

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε συµψηφισµό ζηµιών

Συναλλαγές µε τους µετόχους

-11
-17.979

-11
-17.968

-11

Συγκεντρ. συνολ. εισόδηµα µετά από φόρους

-17.968

10.164

Σύνολο

Σύνολο πρόσθετου συνολ.εισοδήµατος

-17.968

-30.746

-11

10.890

Υπόλοιπο
Κερδών Εις
Νέο

-11

-15.150

30.020

Τακτικό Αποθεµατικό και
Λοιπά Αποθεµατικά

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

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα

1η Ιανουαρίου 2011

Μετοχικό
Κεφάλαιο

ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.12.2012
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.12
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/0101/0131/12/2012
31/12/2011

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις (σηµ.5)
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση/διαγραφή παγίων και λοιπών
επενδύσεων
Εσοδο από απόσβεση επιχορηγήσεων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ζηµιά από συµµετοχή σε συγγενείς εταιρείες
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου :κίνησης
Μείωση/(Αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/0101/0131/12/2011
31/12/2012

-

-17.934
1.844

-18.986

-

3.505
2.218

2.956
1.343

3.505
2.218

-

218
-194
-188
4.390
-

5.202
-194
-12
4.029

2.188
-194
-188
4.390
-

2.038
817
933

14
3.012
-2.239

-180

-2.573

-

14
3.012
-2.238

-

-2.573

-

123

-

-17.934
2

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες και
διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Ταµειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων(σηµ.5)
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών εταιρειών
Εισπράξεις από πωλήσεις άυλων-ενσώµατων παγίων
περιουσιακών στοιχείων(σηµ.5)
Τόκοι εισπραχθέντες
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες και διακοπείσες
επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Είσπραξεις από εκδοθέντα αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων (σηµ. 9)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
(χρεολύσια) (σηµ. 9)
Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Καθαρές ταµειακές ροές από διακοπείσες και συνεχιζόµενες
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα περιόδου [(α)+(β)+(γ)]
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης
διακοπείσων δραστηριοτήτων
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

29

-7.803

-2.054

-7.799

-

-57
7.797

-188
-

-57
7.797

-

230
188
5

7.343
12
-

230
188
-

-

8.163

7.167

8.158

-

-1.422

974

-1.422

-

-577
-

-6.249
-

-577
-

-

-1.999

-5.275

-1.999

-

-1.639
1.919

-162
280

-1.639
1.919

-

280

118

280

ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.12
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 31 έως 81 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 τη χρήση του 2011 η SATO AE µαζί µε
τις θυγατρικές της (εφεξής ο «Όµιλος») δραστηριοποιείται στον τοµέα επίπλων γραφείου και στο
εξωτερικό , µέσω των θυγατρικών εταιρειών στη Γερµανία και στην Τουρκία , SATO OFFICE
GMBH και TCC Buro Koltuk.
Στο πρώτο τρίµηνο του 2011 στα πλαίσια αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων του Οµίλου η
Εταιρεία προχώρησε στην πώληση των δύο θυγατρικών εταιρειών.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
εταιρείας την 28 Μαρτίου 2012 και είνα υποκείµενες στην έγκριση της Τακτικής Συνέλευσης

2.

ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

2.1

Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι ενοποιηµένες και εταιρικές Oικονοµικές Kαταστάσεις του Οµίλου και της Eταιρείας (οι
«Οικονοµικές Καταστάσεις»), συντάσσονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (εφεξής ∆.Π.Χ.Α.) , περιλαµβανοµένων των ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων («∆.Λ.Π.») και των ερµηνιών που έχουν εκδοθεί από την επιτροπή
διερµηνιών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ∆.Π.Χ.Α. που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων (Σ.∆.Λ.Π) και απεικονίζονται σε χιλιάδες Ευρώ, το επίσηµο νόµισµα της
χώρας όπου εδρεύει η Εταιρεία.
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους µε
εξαίρεση τα ∆ιαθέσιµα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού και τα παράγωγα
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµούνται σε εύλογες αξίες.
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, απαιτεί όπως η ∆ιοίκηση του Οµίλου διενεργεί εκτιµήσεις και
παραδοχές, οι οποίες είναι δυνατό να επηρεάσουν τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων, όσο και τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες
απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων,
όπως επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της
λογιστικής περιόδου. Η χρήση επαρκούς πληροφόρησης και η εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης,
αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµήσεων. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι
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εκτιµήσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες
συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις
ανωτέρω εκτιµήσεις, ενώ οι αποκλίσεις είναι δυνατό να έχουν σηµαντική επίπτωση επί των
Οικονοµικών Καταστάσεων. Οι περιοχές που εµπεριέχουν µεγάλο βαθµό υποκειµενικότητας και
είναι περίπλοκες ή οι υποθέσεις και εκτιµήσεις που είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές
καταστάσεις,αναφέρονται στη σηµείωση 4.
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί, µε δεδοµένη την παραδοχή της «επιχειρηµατικής
συνέχειας» των δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση τα
∆ιαθέσιµα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού και τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
που αποτιµούνται σε εύλογες αξίες.
∆ιαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις 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 31η ∆εκεµβρίου 2012 οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της
Εταιρείας υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της κατά ποσό € 52,1
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 την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2012, οι ζηµίες ανέρχονται
σε € 18.133 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 την χρήση 2011 οι πωλήσεις ήταν € 23.992 χιλ.,
ενώ οι πωλήσεις 2012 είναι € 9.513 χιλ. δηλαδή µειωµένες κατά 60,35 %.
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,
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.
Στις 20/3/2013 εκδικάστηκε σήµερα ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η
επικύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης της Sato η οποία υπεγράφη µεταξύ της εταιρείας και
ποσοστού 76,79% επί του συνόλου των πιστωτών της και αναµένεται η έκδοση της απόφασης
που θα επικυρώνει τη συµφωνία εξυγίανσης.
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. Με την επικύρωση δε της συµφωνίας εξυγίανσης µε
τους πιστωτές της η εταιρεία θα µπορέσει να συνέχισει την δραστηριότηττά της στο µέλλον και
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να καταστεί βιώσιµη. Γι’ αυτό το λόγο η παρούσα 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 ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - µεταβιβάσεις
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
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 επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 2013
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015)
Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)
για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις
επόµενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 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 ∆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, ο
Όµιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015.
∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 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 ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η
τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
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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.
Ε∆∆ΠΧΑ 20 «∆απάνες 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.
∆ΛΠ 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.
∆ΛΠ 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 γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα
προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και στη διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων και
µακροπρόθεσµων παροχών.
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η
οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µίας οικονοµικής οντότητας να
αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συµφωνίες για διακανονισµό
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος
για συµψηφισµό που σχετίζεται µε αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις, στην οικονοµική θέση της οικονοµικής οντότητας.
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∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε κάποιες
απαιτήσεις για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην
κατάσταση οικονοµικής θέσης.
Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού συµφωνίες: ∆ΠΧΑ
10, ∆ΠΧΑ 11, ∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση), ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα
εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014.
Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Ο
Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης των νέων προτύπων στις ενοποιηµένες
οικονοµικές του καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:
∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις»
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). 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.
∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες»
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.
∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες»
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
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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.
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»
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 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.
∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»
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.
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, από
κοινού συµφωνίες και γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες: Οδηγίες
µετάβασης» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
2013)
H τροποποίηση στις οδηγίες µετάβασης των ∆ΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις
οδηγίες µετάβασης στο ∆ΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης
στις γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 12 µόνο για την περίοδο που προηγείται άµεσα της πρώτης ετήσιας
περιόδου κατά την οποία εφαρµόζεται το ∆ΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις
σχετικά µε συµµετοχές σε µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10 ορίζει µία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει µία εξαίρεση από την
ενοποίηση. Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόµοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισµό των εταιρειών
επενδύσεων εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι οποίες
λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος.
Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει µια εταιρεία
επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το
2011 του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε
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τον Μάιο 2012. Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική
πληροφόρηση όταν µια οικονοµική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισµό είτε (α) όπως
απαιτείται από το ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη» είτε
(β) εθελοντικά.
∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισµός συντήρησης ταξινοµούνται ως
ενσώµατα πάγια και όχι ως αποθέµατα όταν πληρούν τον ορισµό των ενσώµατων παγίων, δηλαδή όταν
χρησιµοποιούνται για περισσότερες από µία περίοδο.
∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τη διανοµή αναγνωρίζεται στα
αποτελέσµατα και ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τα έξοδα συναλλαγών απευθείας στην καθαρή
θέση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12.
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις των τοµέων στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8
«Λειτουργικοί τοµείς».
2.4

Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις
α) θυγατρικές
Οι ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας SATO και των θυγατρικών της, οι οποίες έχουν ετοιµασθεί για την ίδια χρήση όπως της
µητρικής Εταιρείας, χρησιµοποιώντας τις ίδιες λογιστικές πολιτικές.
Θυγατρικές είναι οι εταιρίες στις οποίες η Εταιρεία είτε συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα σε ποσοστό
µεγαλύτερο από το µισό των δικαιωµάτων ψήφου είτε έχει µέσω άλλων συµφωνιών το δικαίωµα
ελέγχου της επιχειρηµατικής και οικονοµικής πολιτικής τους. Όλες οι θυγατρικές εταιρίες έχουν
ενοποιηθεί µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η Εταιρεία υποχρεούται να ενοποιεί όλες τις
θυγατρικές εταιρίες από την ηµεροµηνία απόκτησης ελέγχου επί αυτών, ενώ η υποχρέωση
ενοποίησης δεν υφίσταται από την ηµεροµηνία παύσης της δυνατότητας άσκησης ελέγχου
διάθεσης των εταιριών αυτών.
Κατάσταση µε τις θυγατρικές της Εταιρείας παρουσιάζεται στη Σηµείωση 8.
Όλα τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα και συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένου του απραγµατοποίητου
κέρδους που έχει προκύψει από ενδοεταιρικές συναλλαγές έχουν απαλειφθεί πλήρως.
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Όλες οι συνενώσεις επιχειρήσεων, καταχωρούνται µε τη µέθοδο της αγοράς όπως αυτή ορίζεται
από το ∆.Π.Χ.Π 3, από την ηµεροµηνία της εκάστοτε αγοράς.
Το κόστος συνένωσης επιχειρήσεων περιλαµβάνει εκτός από τα µετρητά που κατεβλήθησαν και
λοιπές δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά τις συναλλαγές αυτές. Για τον επιµερισµό του
κόστους συνένωσης, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις αποτιµώνται στην εύλογη
αξία τους κατά την ηµεροµηνία αγοράς και οποιαδήποτε δικαιώµατα µειοψηφίας προκύπτουν,
υπολογίζονται µε βάση το ποσοστό της µειοψηφίας επί της εύλογης αξίας των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων της εξαγορασθείσας επιχείρησης, σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α 3.
Υπεραξία είναι η διαφορά µεταξύ του κόστους συνένωσης και της εύλογης αξίας των καθαρών
περιουσιακών στοιχείων των αποκτώµενων εταιριών.
Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες στο κόστος κτήσης µείον τυχόν
σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης.
β) συγγενείς εταιρείες
Συγγενείς είναι οι επιχειρήσεις, στις οποίες ο Όµιλος έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, το
οποίο γενικά ισχύει όταν τα ποσοστά συµµετοχής κυµαίνονται µεταξύ 20% και 50% των
δικαιωµάτων ψήφου. Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο
της καθαρής θέσης και αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως.
Το µερίδιο του Οµίλου στα κέρδη ή στις ζηµίες των συγγενών επιχειρήσεων µετά την εξαγορά
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, ενώ το µερίδιο των µεταβολών των αποθεµατικών µετά την
εξαγορά, αναγνωρίζεται στα αποθεµατικά. Οι συσσωρευµένες µεταβολές επηρεάζουν τη
λογιστική αξία των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις. Στην περίπτωση που το µερίδιο του
Οµίλου επί των ζηµιών µιας συνδεδεµένης υπερβεί την αξία της επένδυσης στη συγγενή, δεν
αναγνωρίζονται επιπλέον ζηµιές, εκτός εάν έχουν γίνει πληρωµές ή έχουν αναληφθεί περαιτέρω
δεσµεύσεις για λογαριασµό της συγγενής επιχείρησης.
Μη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των συγγενών
επιχειρήσεων απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στις συγγενείς
επιχειρήσεις. Οι λογιστικές αρχές των συνδεδεµένων επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να
είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο.

2.5

Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν ακίνητα, βελτιώσεις µισθωµένων ακινήτων,
µηχανολογικό εξοπλισµό και µεταφορικά µέσα, και λοιπό εξοπλισµό, τα οποία κατέχονται από
τον Όµιλο µε σκοπό τη λειτουργική χρησιµοποίηση τους αλλά και για διοικητικούς σκοπούς.
Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στη αξία κτήσης τους, η οποία
περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες που απαιτούνται προκειµένου ένα πάγιο να τεθεί σε κατάσταση
λειτουργίας. Πάγια τα οποία κατασκευάζονται από τον Όµιλο, καταχωρούνται στο κόστος
ιδιοκατασκευής το οποίο συµπεριλαµβάνει έξοδα σε υπεργολάβους, υλικά και έξοδα µισθοδοσίας
τεχνικών όσον αφορά τις κατασκευές (συµπεριλαµβανοµένων σχετικών εργοδοτικών εισφορών).
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Μετά την αρχική καταχώρησή τους, τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο κόστος
κτήσης τους µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις όποιες σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης της
αξίας τους.
Μεταγενέστερες δαπάνες είτε περιλαµβάνονται στη λογιστική αξία των ενσώµατων παγίων ή
όταν κριθεί πιο κατάληλο αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, µόνο όταν θεωρείται πιθανόν πως
θα προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στον Όµιλο µεγαλύτερα από αυτά που αρχικά
αναµένονταν σύµφων αµε την αρχική απόδοση του στοιχείου παγίου ενεργητικού και υπό την
προυπόθεση ότι το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και
συντηρήσεων καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων όταν πραγµατοποιείται.
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού
κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται µέχρι την ολοκλήρωση της
κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 23.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της
αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου, µε την έναρξη χρησιµοποίησής τους
ως εξής :

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

Έτη
25
33
33
6,7-10
9-12
5-10
3-10

Η γη δεν αποσβένεται. Τα πάγια που βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής τους (υπό εκτέλεση) δεν
αποσβένονται. Βελτιώσεις σε µισθωµένα ακίνητα αποσβένονται κατά την διάρκεια της µίσθωσης
µη υπερβαίνουσα ωστόσο την οφέλιµη ζωή.
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων αναθεωρούνται και
προσαρµόζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.
Η διοίκηση του Οµίλου εξετάζει σε περιοδική βάση τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία
προκειµένου να διαπιστώσει, εάν υφίσταται πιθανή αποµείωση της αξίας τους. Αν υπάρχει
ένδειξη ότι η λογιστική αξία ενός ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιµη
αξία του, σχηµατίζεται πρόβλεψη για ζηµιά από αποµείωση προκειµένου η λογιστική αξία του
παγίου να απεικονίζει την ανακτήσιµη αξία του (Σηµ. 2.25).
Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται από τον ισολογισµό, όταν διατίθενται ή
αποσύρονται, όταν δεν αναµένονται
Κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση ενσώµατων περιουσιακών
στοιχείων προσδιορίζονται µε βάση τη διαφορά µεταξύ του εκτιµώµενου καθαρού εσόδου από τη
διάθεση και της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και καταχωρούνται ως έσοδα ή
έξοδα στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων της χρήσης που πωλείται ή διαγράφεται.
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2.6

Μισθώσεις
Ο Όµιλος ως µισθωτής
Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, οι οποίες µεταβιβάζουν στον Όµιλο ουσιαστικά όλους τους
κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από την κυριότητα του µισθωµένου περιουσιακού
στοιχείου, καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία µε αξία ίση κατά την έναρξη της µίσθωσης µε
την εύλογη αξία της µισθωµένης ιδιοκτησίας ή, αν είναι χαµηλότερη, την παρούσα αξία των
ελάχιστων µισθωµάτων.
Τα µισθώµατα επιµερίζονται µεταξύ χρηµατοοικονοµικών εξόδων και µείωσης της ανεξόφλητης
υποχρέωσης, έτσι ώστε να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο επί του ανεξόφλητου
υπολοίπου της χρηµατοδότησης (υποχρέωση). Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα χρεώνονται
κατευθείαν στα αποτελέσµατα.
Τα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται µε βάση την ωφέλιµη ζωή τους όπως και τα
αντίστοιχα ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου. Ωστόσο, αν δεν είναι βέβαιο ότι τα
µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Οµίλου µε τη λήξη της
µίσθωσης, τότε αποσβένονται στο συντοµότερο διάστηµα µεταξύ της ωφέλιµης ζωής του
περιουσιακού στοιχείου και της διάρκειας της µίσθωσης.
Μισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους κινδύνους που
απορρέουν από την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου ταξινοµούνται ως λειτουργικές
µισθώσεις. Τα καταβαλλόµενα µισθώµατα για λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδα
στα αποτελέσµατα σε συστηµατική βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Σε περίπτωση που
σύµβαση λειτουργικής µίσθωσης διακοπεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της, το ποσό που
καταβάλλεται στον εκµισθωτή µε τη µορφή αποζηµίωσης, αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο
στην οποία γίνεται η διακοπή της µίσθωσης.
Ο Όµιλος ως εκµισθωτής
Τα περιουσιακά στοιχεία που εκµισθώνονται στα πλαίσια συµβάσεων λειτουργικής µίσθωσης,
απεικονίζονται στον ισολογισµό ανάλογα µε τη λειτουργική φύση τους. Τα εκµισθωµένα
περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται συστηµατικά κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους,
όπως ακριβώς συµβαίνει µε οµοειδή περιουσιακά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τις
λειτουργικές ανάγκες του Οµίλου. Τα έσοδα από µισθώµατα αναγνωρίζονται µε τη µέθοδο του
σταθερού ποσού κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
Ο Όµιλος δεν λειτουργεί ως εκµισθωτής χρηµατοδοτικών µισθώσεων.

2.7

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν αγοραζόµενα λογισµικά προγράµµατα τα οποία
αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε τη
σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται
από 3 έως 5 χρόνια. ∆απάνες που σχετίζονται µε τη συντήρηση λογισµικών προγραµµάτων
αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν πραγµατοποιούνται. Όταν οι λογισµικές αξίες των άυλων
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υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά ( αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο
στα αποτελέσµατα.
2.8

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που εµπίπτουν και ρυθµίζονται από τις διατάξεις
του ∆ΛΠ 39, ταξινοµούνται ανάλογα µε την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε µία από τις
κάτωθι τέσσερις κατηγορίες:
• Χρηµατοοικονοµικά περιουσικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων ,
• Απαιτήσεις και δάνεια,
• Επενδύσεις κρατούµενες εώς την λήξη τους, και
• ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της
συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που ο όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το
στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξλια τους πλέον των δαπανών
συναλλαγής, µε εξαίρεση τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιπώµενα σε εύλογη αξία µέσω
αποτελεσµάτων. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις
επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους του κινδύνους
και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία
Η κατηγοριοποίηση των ανωτέρω χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται κατά την
αρχική αναγνώριση.
α) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων: Αφορά το εµπορικό
χαρτοφυλάκιο και περιλαµβάνει επενδύσεις που αποκτήθηκαν µε σκοπό τη ρευστοποίηση τους
στο άµεσο µέλλον. Αφορά ακόµα παράγωγα που δεν χρησιµοποιούνται για αντιστάθµιση
κινδύνου. Κέρδη ή ζηµίες από την αποτίµηση των συγκεκριµένων στοιχείων καταχωρούνται στα
αποτελέσµατα χρήσεως.
β) Απαιτήσεις και δάνεια: Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δε διαπραγµατεύονται σε ενεργούς
αγορές και δεν υπάρει πρόθεση πώλησης τους. Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό,
εκτός από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα
τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και
απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού
επιτοκίου.
γ) Επενδύσεις κρατούµενες ως τη λήξη: Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε
προσδιοριζόµενες ροές και προκαθορισµένη λήξη κατηγοριοποιούνται σαν κρατούµενα εώς τη
λήξη, όταν ο Όµιλος έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα κρατήσει ως τη λήξη. Επενδύσεις
οι οποίες κρατούνται για αόριστο ή µη προκαθορισµένο διάστηµα δεν µπορούν να ταξινοµηθούν
στην κατηγορία αυτή.
Οι κρατούµενες ως τη λήξη επενδύσεις αποτιµώνται, µετά την αρχική καταχώρηση, στο
αναπόσβεστο κόστος µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Κέρδη και ζηµίες
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή
αποµειώνονται, καθώς επίσης και µέσω της διαδικασίας απόσβεσης .
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δ) ∆ιαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις: Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν
µπορούν να ταξινοµηθούν σε καµία από τις ανωτέρω κατηγορίες χαρακτηρίζονται και
ταξινοµούνται σαν διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις. Περιλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν
ενεργητικό εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει σε 12 µήνες από την
ηµεροµηνία του Ισολογισµού.
Μετά την αρχική αναγνώριση, οι διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις αποτιµώνται στην εύλογη
αξία και τα προκύπτοντα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµίες καταχωρούνται απ’ ευθείας σε
διακεκριµένο στοιχείο της καθαρής θέσης.
Κατά την πώληση η την διαγραφή ή την αποµείωση της επένδυσης, τα συσωρευµένα κέρδη ή
ζηµίες, περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα χρήσεως.
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε
χρηµατιστηριακές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές αγοράς. Για τα στοιχεία τα
οποία δε διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστηριακή αγορα, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τη
χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που
διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ποών. Στις περιπτώσεις που η εύλογη αξία δεν
µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα αποτιµάται στο κόστος κτήσης.
2.9

Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά µέσα.
Τα Παράγωγα
Χρηµατοοικονοµικά µέσα περιλαµβάνουν προθεσµιακές συµβάσεις
συναλλάγµατος, για την
αντιµετώπιση του κινδύνου συναλλάγµατος που εµπεριέχεται στις
αγορές από το εξωτερικό. Αυτά καταχωρούνται στον ισολογισµό αρχικά στην εύλογη αξία τους
την ηµεροµηνία της συναλλαγής και αποτιµώνται µεταγενέστερα στην εκτιµώµενη εύλογη αξία.
Τα παράγωγα παρουσιάζονται ως περιουσιακά στοιχεία όταν η εκτιµηµένη εύλογη αξία τους είναι
θετική και ως υποχρεώσεις όταν η εκτιµώµενη εύλογη αξία τους είναι αρνητική.
Ο όµιλος δεν εφαρµόζει λογιστική αντιστάθµισης. Οι µεταβολές στην εύλογη αξία
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων (κέρδος ή ζηµιά )

2.10

Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης
αξίας. Για την αποτίµηση των αποθεµάτων, ο Όµιλος εφαρµόζει τη µέθοδο του µέσου σταθµικού
κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η υπολογιζόµενη τιµή πώλησης κατά τη συνήθη
πορεία εργασιών της επιχείρησης, µειωµένη µε το υπολογιζόµενο κόστος που είναι αναγκαίο για
να πραγµατοποιηθεί η πώληση.
Κατάλληλες προβλέψεις σχηµατίζονται για απαξιωµένα, άχρηστα και µε πολύ χαµηλή
κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθέµατα. Οι µειώσεις της αξίας των αποθεµάτων στην καθαρή
ρευστοποιήσιµη αξία και οι λοιπές ζηµιές από αποθέµατα καταχωρούνται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων κατά την περίοδο που εµφανίζονται.

2.11

Εµπορικές Απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις αυτές αποτελούν βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις (εισπρακτέες σε περίοδο µικρότερη
των 12 µηνών από την ηµεροµηνία καταχώρησης) και καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους,
ενώ σε περίπτωση καθυστέρησης είσπραξης και ένδειξης αποµείωσης της απαίτησης
υπολογίζεται πρόβλεψη για µείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση αυτή, η απαίτηση αποτιµάται
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στο ανακτήσιµο ποσό αυτής, δηλαδή στην παρούσα αξία των µελλοντικών ροών που εκτιµάται
ότι θα εισπραχθούν, και η σχετική ζηµία µεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης.
Οι επισφαλείς απαιτήσεις διαγράφονται έναντι της σχηµατισθείσας πρόβλεψης, όταν
εξαντλούνται όλα τα µέσα για την είσπραξή τους.

2.12

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Αποτελούνται από µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο, καθώς και βραχυπρόθεσµες επενδύσεις
υψηλής ρευστότητας όπως οι τραπεζικές καταθέσεις, µε διάρκεια έως τρεις µήνες από την
ηµεροµηνία έναρξης αυτών.
Για σκοπούς σύνταξης της Κατάστασης Ταµειακών Ροών, αποτελούνται από ταµειακά διαθέσιµα
και ταµειακά ισοδύναµα όπως προσδιορίζονται πιο πάνω.

2.13

∆ανειακές υποχρεώσεις
Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά σε αξία που αντιστοιχεί στην εύλογη αξία
των κεφαλαίων που λαµβάνονται, αφού αφαιρεθούν πραγµατοποιηθέντα έξοδα που σχετίζονται
µε το δάνειο.
Μετά την αρχική καταχώρηση, οι δανειακές υποχρεώσεις αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Το αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται
αφού ληφθούν υπόψη δαπάνες έκδοσης και η διαφορά µεταξύ του αρχικού ποσού και του ποσού
που θα πληρωθεί µέχρι τη λήξη.
Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν ο Όµιλος έχει το δικαίωµα
να αναβάλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του
ισολογισµού.

2.14

Προβλέψεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις, ενδεχόµενες απαιτήσεις
Ο Όµιλος σχηµατίζει προβλέψεις όταν
 υπάρχει παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα γεγονότων του
παρελθόντος,
 είναι πιθανή εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για το διακανονισµό της
υποχρέωσης,
 το ποσό της σχετικής υποχρέωσης µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία.
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου επανεξετάζει την ανάγκη σχηµατισµού προβλέψεων σε κάθε ηµεροµηνία
ισολογισµού και τις αναπροσαρµόζει έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις
και στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, προεξοφλούνται µε βάση ένα προ-φόρου
προεξοφλητικό επιτόκιο.
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Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά
οφέλη είναι ελάχιστη.
Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά
γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.

2.15

Παροχές προς το προσωπικό
α) Βραχυπρόθεσµες παροχές
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο
όταν καθίστανται δεδουλευµένες.
β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι εταιρίες του Οµίλου ανάλογα µε τις συνθήκες και πρακτικές που εφαρµόζονται στις χώρες
δραστηριοποίησής τους, συµµετέχουν σε διάφορα προγράµµατα παροχών προς το προσωπικό
µετά την έξοδο τους από την υπηρεσία. Τα προγράµµατα αυτά περιλαµβάνουν προγράµµατα
καθορισµένων παροχών και προγράµµατα καθορισµένων εισφορών.
Ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών καθορίζει µε βάση διάφορες παραµέτρους όπως, η
ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο µισθός, καθορισµένο καταβλητέο ποσό για παροχές
συνταξιοδότησης. Για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, η αξία της υποχρέωσης
προσδιορίζεται από τη παρούσα αξία των παροχών κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των
οικονοµικών καταστάσεων µειωµένο µε την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του
προγράµµατος και των προσαρµογών που απαιτούνται για τα αναλογιστικά κέρδη ή τις ζηµιές
από τις αναλογιστικές µελέτες που δεν έχουν αναγνωριστεί και του κόστους προϋπηρεσίας.
Ο Όµιλος εφαρµόζει τη «µέθοδο περιθωρίου» του ∆ΛΠ 19 «Παροχές προς το προσωπικό».
Αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν από τις προσαρµογές σε παραδοχές µε βάση τα
ιστορικά δεδοµένα και υπερβαίνουν το 10% της συσσωρευµένης υποχρέωσης αποσβένονται σε
περίοδο ίση µε τη εναποµένουσα εργάσιµη ζωή του προσωπικού. Η υποχρέωση της
χρηµατοδότησης προσδιορίζεται, σε τακτά χρονικά διαστήµατα και τουλάχιστον µία φορά κάθε
χρόνο, από ανεξάρτητους και αναγνωρισµένους αναλογιστές µε τη µέθοδο της προβεβληµένης
πιστωτικής µονάδας.
Η παρούσα αξία της υποχρέωσης προσδιορίζεται από τις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµιακές
εκροές, κατάλληλα προεξοφληµένων µε το επιτόκιο που φέρουν κρατικά οµόλογα µε διάρκεια
ανάλογη της υποχρέωσης. Η µεταβολή της αξίας της υποχρέωσης καταχωρείται αντίστοιχα σε
χρέωση ή πίστωση της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων και επιµερίζεται ανάλογα στα
κέντρα κόστους που αφορούν οι παρασχεθείσες από τους εργαζόµενους υπηρεσίες.
Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών είναι αυτό που υποχρεώνει τον Όµιλο σε καταβολή
καθορισµένου ύψους εισφορών σε ανεξάρτητο φορέα (το «Ταµείο») αλλά ο Όµιλος δεν έχει
καµιά άλλη νοµική ή συµβατική υποχρέωση να καταβάλλει πρόσθετες εισφορές στη περίπτωση
όπου το Ταµείο δεν θα διαθέτει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να παράσχει στους
ασφαλισµένους του τις παροχές που τους οφείλει, για την τρέχουσα αλλά και τη προηγούµενη
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προϋπηρεσία τους. Οι εισφορές του Οµίλου στα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών
καταχωρούνται στη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου που
αφορούν και περιλαµβάνονται στο λογαριασµό «αµοιβές και έξοδα προσωπικού».
γ) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης
Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν
την ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Ο Όµιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε
όταν τερµατίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές
πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις
παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που
οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία
τους.
Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των
εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά
γνωστοποίηση ως ενδεχόµενη υποχρέωση.
δ) ∆ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών Από Το Προσωπικό
Ο Όµιλος έχει σε ισχύ προγράµµατα δικαιωµάτων αγοράς µετοχών για συγκεκριµένα στελέχη
µέσω των οποίων ένα µέρος των αµοιβών τους διακανονίζεται µε µετοχές ή δικαιώµατα επί
µετοχών του.
Το κόστος των εν λόγω συναλλαγών ορίζεται ως η εύλογη αξία των µετοχών ή η εύλογη αξία των
δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των προγραµµάτων
από τη ∆ιοίκηση.
Η εύλογη αξία προσδιορίζεται µέσω ενός µοντέλου αποτίµησης που ενδείκνυται σε αντίστοιχες
περιπτώσεις.
Το κόστος των προγραµµάτων δικαιωµάτων αγοράς µετοχών αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα
χρήσης µε αντίστοιχη αύξηση των ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία
ικανοποιούνται σταδιακά οι προϋποθέσεις άσκησης των σχετικών δικαιωµάτων, η οποία και
λήγει κατά την ηµεροµηνία που τα στελέχη που συµµετέχουν στο πρόγραµµα κατοχυρώνουν τα
δικαιώµατά τους για την απόληψη/ εξαγορά των µετοχών (ηµεροµηνία κατοχύρωσης
δικαιωµάτων).
Για δικαιώµατα τα οποία τελικά δεν κατοχυρώνονται δεν αναγνωρίζεται σχετική δαπάνη, εκτός
από δικαιώµατα των οποίων η κατοχύρωση εξαρτάται από την ικανοποίηση καθορισµένων
εξωτερικών παραµέτρων αγοράς.
Αυτά τα δικαιώµατα τεκµαίρεται ότι κατοχυρώνονται όταν όλες οι προϋποθέσεις απόδοσης έχουν
ικανοποιηθεί, ανεξάρτητα από την εκπλήρωση των εξωτερικών παραµέτρων αγοράς.
Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιων προγραµµάτων αυτά λογίζονται σαν να είχαν κατοχυρωθεί
κατά την ηµεροµηνία της ακύρωσης και τα µη εισέτι αναγνωρισµένα σχετικά έξοδα
αναγνωρίζονται αµέσως στα αποτελέσµατα εις νέο.
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Στην περίπτωση που ένα πρόγραµµα που ακυρώνεται αντικαθίσταται από νέο πρόγραµµα
αντιµετωπίζεται σαν τροποποίηση του ακυρωθέντος προγράµµατος.
2.16

Έσοδα
Έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται, αφού αφαιρεθούν οι τυχόν παρασχεθείσες
εκπτώσεις, όταν ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει στον αγοραστή τους ουσιαστικούς κινδύνους και τα
οφέλη της κυριότητας των αγαθών.
Τα έσοδα από έργα σχεδιασµού και παροχής υπηρεσιών που το τίµηµα καθορίζεται βάση του
αναλωθέντος χρόνου και υλικών, λογίζεται στα έσοδα όταν αναγνωρίζονται και τα εν λόγω
έξοδα.
Τα έσοδα από έργα σχεδιασµού και παροχής υπηρεσιών όπου έχει συµφωνηθεί προκαθορισµένο
τίµηµα, αναγνωρίζονται µε την µέθοδο ποσοστιαίας ολοκλήρωσης του έργου. Στις περιπτώσεις
αυτές το ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου καθορίζεται ως το ποσοστό των ήδη προσφερθέντων
υπηρεσιών προς το σύνολο των υπηρεσιών που είναι να παρασχεθούν για την εκάστοτε σύµβαση.
Εάν προκύψουν περιστάσεις οι οποίες µπορεί να αλλάξουν την εκτίµηση των εξόδων ή κόστους
που αποµένει για την ολοκλήρωση του έργου, οι εκτιµήσεις αναθεωρούνται. Οι αναθεωρήσεις
αυτές µπορεί να οδηγήσουν σε επανεκτίµηση των αναλογούντων εσόδων και η επίδραση
καταχωρείται στα αποτελέσµατα της χρήσης.
Έσοδα από τόκους καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά το χρόνο
πραγµατοποίησής τους, µε βάση µια χρονική αναλογία, (χρησιµοποιώντας τη µέθοδο
πραγµατικού επιτοκίου, το οποίο είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί τις εκτιµώµενες µελλοντικές
ταµιακές εισπράξεις µέσω της αναµενόµενης ζωής του χρηµατοπιστωτικού µέσου) στη καθαρή
λογιστική αξία του χρηµατοπιστωτικού στοιχείου.
Τα έσοδα από τόκους και µερίσµατα που αφορούν αξιόγραφα επενδύσεων, καταχωρούνται στους
λογαριασµούς «χρηµατοοικονοµικά έσοδα» και «λοιπά έσοδα» αντίστοιχα.

2.17

Φορολογία εισοδήµατος (Τρέχουσα και Αναβαλλόµενη)
Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος, υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων
των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στις χώρες
που ο Όµιλος δραστηριοποιείται. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά, φόρο επί των
φορολογητέων κερδών της κάθε εταιρείας, όπως αναµορφώνονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
φορολογικού νόµου, και υπολογίζεται µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.
Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του ισολογισµού (liability
method) σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µεταξύ της
φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.
Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές
προσδιορίζονται και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές
υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις.
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Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται για όλες τις φορολογικά εκπεστέες
προσωρινές διαφορές και τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές κατά την έκταση που
πιθανολογείται ότι θα υπάρχουν διαθέσιµα φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων η εκπεστέα
προσωρινή διαφορά ή φορολογική ζηµιά µπορεί να αξιοποιηθεί.
Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε
ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται στο βαθµό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν
αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το σύνολο των
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων.
Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούµενες
χρήσεις αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να
ανακτηθεί από αυτές), µε τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόµων) που
έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.
Φόρος εισοδήµατος ή αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση / απαίτηση επί στοιχείων που έχουν
αναγνωριστεί απ΄ ευθείας στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου, αναγνωρίζεται επίσης στα ίδια
κεφάλαια και όχι στην κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως.
2.18

Συναλλαγές και Υπόλοιπα σε Ξένο Νόµισµα
Το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της Μητρικής Εταιρείας είναι το Ευρώ.
Συναλλαγές που αφορούν άλλα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ χρησιµοποιώντας τις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες οι οποίες ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Οι απαιτήσεις
και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων
προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες της ηµέρας σύνταξης των
οικονοµικών καταστάσεων. Τα κέρδη ή οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών, περιλαµβάνονται στα κέρδη (ζηµίες) από συναλλαγµατικές
διαφορές στις συνηµµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως.
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των οικονοµικών µονάδων του εξωτερικού
µετατρέπονται σε Ευρώ χρησιµοποιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ίσχυαν την
ηµεροµηνία του ισολογισµού, ενώ τα έσοδα και τα έξοδα µετατρέπονται µε βάση τις µέσες
συναλλαγµατικές ισοτιµίες της περιόδου.
Οι διαφορές που προκύπτουν από τη χρήση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών της ηµεροµηνίας
ισολογισµού και των µέσων ισοτιµιών της περιόδου καθώς και από την επανεκτίµηση των εκ
µεταφοράς ιδίων κεφαλαίων της οικονοµικής µονάδας µε την ισοτιµία της ηµεροµηνίας του
ισολογισµού, καταχωρούνται απευθείας στο λογαριασµό «συναλλαγµατικές διαφορές από
µετατροπή στοιχείων αλλοδαπών οικονοµικών µονάδων», των ιδίων κεφαλαίων. Κατά την
πώληση µιας τέτοιας αλλοδαπής οικονοµικής µονάδας, οι εν λόγω συναλλαγµατικές διαφορές
αναγνωρίζονται στη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων ως µέρος του κέρδους ή της ζηµίας
από την πώληση.
Οι οικονοµικές καταστάσεις των ξένων επιχειρήσεων που λειτουργούν σε υπερπληθωριστικές
οικονοµίες (Τουρκία έως και το έτος 2005) έχουν αναπροσαρµοστεί µε τη χρήση κατάλληλων
δεικτών σε τρέχουσες αξίες κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, πριν από τη µετατροπή τους
στο νόµισµα της µητρικής επιχείρησης.
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2.19

Επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις δεν καταχωρούνται στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου παρά
µόνο όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι:
α) η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται να συµµορφωθεί µε τους όρους της επιχορήγησης,
και
β) το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί.
Καταχωρούνται στην εύλογη αξία του ληφθέντος ανταλλάγµατος και αναγνωρίζονται µε
συστηµατικό τρόπο στα έσοδα, µε βάση την αρχή του συσχετισµού των επιχορηγήσεων µε τα
αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν.
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν πάγια στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως έσοδο επόµενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηµατικά
στα έσοδα κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του επιχορηγούµενου παγίου στοιχείου του
ενεργητικού.

2.20

Χρηµατοοικονοµικά Μέσα
Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στον ισολογισµό
περιλαµβάνουν κυρίως τα διαθέσιµα, τις απαιτήσεις από πελάτες, τις λοιπές απαιτήσεις, τις
επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση, τα δάνεια και τους προµηθευτές.
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της
καθαρής θέσεως, βάσει της ουσίας και του περιεχοµένου των σχετικών συµβάσεων από τις οποίες
απορρέουν. Τόκοι, µερίσµατα, κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά
προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, λογίζονται ως έσοδα ή έξοδα
αντίστοιχα. Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους λογίζεται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση. Τα
χρηµατοοικονοµικά µέσα συµψηφίζονται όταν η Εταιρεία, σύµφωνα µε το νόµο, έχει νοµικά το
δικαίωµα αυτό και προτίθεται να τα συµψηφίσει σε καθαρή βάση (µεταξύ τους) ή να ανακτήσει
το περιουσιακό στοιχείο και να συµψηφίσει ταυτοχρόνως την υποχρέωση.

2.21

Κέρδη ανά µετοχή
Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος της χρήσεως που αναλογεί
στους κοινούς µετόχους της µητρικής µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό των κοινών µετοχών σε
κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσεως, εξαιρώντας το µέσο όρο των µετοχών που
αποκτήθηκαν από τον όµιλο ως ίδιες µετοχές. Τα αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή (diluted
earnings per share) υπολογίζονται αναπροσαρµόζοντας τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των σε
κυκλοφορία κοινών µετοχών µε τις επιδράσεις όλων των δυνητικών τίτλων των µετατρέψιµων σε
κοινές µετοχές.
Τα δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών (stock options) αποτελούν την µοναδική κατηγορία
δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές, που έχει η Εταιρεία. Όσον αφορά τα stock
options, γίνεται υπολογισµός του αριθµού των µετοχών οι οποίες θα µπορούσαν να είχαν
αποκτηθεί στην εύλογη αξία (οριζόµενη ως η µέση ετήσια χρηµατιστηριακή τιµή των µετοχών
της Εταιρείας) µε βάση την αξία των δικαιωµάτων συµµετοχής που σχετίζονται µε τα υφιστάµενα
προγράµµατα δικαιωµάτων απόκτησης µετοχών. Ο αριθµός των µετοχών που προκύπτει από τον
παραπάνω υπολογισµό συγκρίνεται µε τον αριθµό των µετοχών που θα µπορούσαν να είχαν
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εκδοθεί σε περίπτωση άσκησης των δικαιωµάτων. Η διαφορά που προκύπτει προστίθεται στον
παρανοµαστή ως έκδοση κοινών µετοχών χωρίς αντάλλαγµα. Τέλος, καµία αναπροσαρµογή δεν
γίνεται στα κέρδη (αριθµητής).

2.22

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

2.23

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

2.24

Πληροφόρηση κατά τοµέα
Οι λειτουργικοί τοµείς αναφέρονται µε τρόπο αντίστοιχο των εσωτερικών οικονοµικών
αναφορών που λαµβάνει ο επικεφαλής λήψης οικονοµικών αποφάσεων. Ο επικεφαλής λήψης
οικονοµικών καταστάσεων είναι ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος.

2.25

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

2.26

∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων Ενεργητικού και Υποχρεώσεων:
α) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού: Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού (ή
κατά περίπτωση το µέρος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού ή το µέρος µίας
οµάδας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού) διαγράφονται όταν:
• Τα δικαιώµατα για την εισροή ταµειακών πόρων έχουν εκπνεύσει.
• Ο Όµιλος διατηρεί το δικαίωµα στην εισροή ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο στοιχείο
ενεργητικού αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα µία υποχρέωση προς τρίτους να τα εξοφλήσει
πλήρως χωρίς σηµαντική καθυστέρηση υπό την µορφή µίας σύµβασης µεταβίβασης.
• Ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει το δικαίωµα εισροής ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο
στοιχείο ενεργητικού ενώ παράλληλα είτε (α) έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους
κινδύνους και τα οφέλη ή (β) δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα
οφέλη, αλλά έχει µεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου.
• Όπου ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει τα δικαιώµατα εισροής ταµειακών πόρων από το
συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού αλλά παράλληλα δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους
τους κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου, τότε το στοιχείο του
ενεργητικού αναγνωρίζεται στο βαθµό της συνεχιζόµενης συµµετοχής του Οµίλου στο
περιουσιακό στοιχείο αυτό. Η συνεχιζόµενη συµµετοχή η οποία έχει τη µορφή εγγύησης επί
του µεταβιβαζόµενου στοιχείου αποτιµάται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ του αρχικού
υπολοίπου του στοιχείου ενεργητικού και του µέγιστου ποσού που µπορεί ο Όµιλος να κληθεί
να καταβάλλει. Όταν η συνεχιζόµενη συµµετοχή είναι υπό την µορφή δικαιωµάτων αγοράς
και /ή πώλησης επί του στοιχείου ενεργητικού (συµπεριλαµβανοµένου και δικαιωµάτων που
διακανονίζονται ταµειακά), ο βαθµός συνεχιζόµενης εµπλοκής του Οµίλου είναι η αξία του
µεταβιβαζόµενου στοιχείου που δύναται ο Όµιλος να επαναγοράσει, µε εξαίρεση την
περίπτωση ενός δικαιώµατος πώλησης του στοιχείου το οποίο αποτιµάται σε εύλογες αξίες,
όπου η συνεχιζόµενη συµµετοχή του Οµίλου περιορίζεται στην χαµηλότερη µεταξύ της
εύλογης αξίας του µεταβιβαζόµενου στοιχείου και την τιµή άσκησης του δικαιώµατος. Μη
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, εκτός της υπεραξίας, που έχουν
υποστεί αποµείωση εξετάζονται για πιθανή αναστροφή σε κάθε περίοδο ισολογισµού.
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β) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού: Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού
διαγράφονται όταν η υποχρέωση ακυρώνεται, εκπνέει ή δεν υφίσταται πλέον στην περίπτωση
όπου µία υφιστάµενη υποχρέωση αντικαθίσταται από µία άλλη από τον ίδιο δανειστή αλλά µε
ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή στην περίπτωση όπου υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στους
όρους µίας υφιστάµενης υποχρέωσης, τότε διαγράφεται η αρχική υποχρέωση και αναγνωρίζεται
µία νέα υποχρέωση και η διαφορά που προκύπτει στα υπόλοιπα αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα
χρήσης.

2.27

Περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες
Ο Όµιλος ταξινοµεί ένα µακροπρόθεσµο περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων σαν κατεχόµενα προς πώληση, αν η αξία τους αναµένεται να
ανακτηθεί κατά κύριο λόγο µέσω διάθεσης των στοιχείων και όχι µέσω της χρήσης τους.
Οι βασικές προϋποθέσεις για να ταξινοµηθεί ένα µακροπρόθεσµο περιουσιακό στοιχείο ή µια
οµάδα στοιχείων (περιουσιακών και υποχρεώσεων) σαν κατεχόµενα προς πώληση, είναι το
περιουσιακό στοιχείο ή η οµάδα να είναι διαθέσιµα προς άµεση πώληση στην παρούσα τους
κατάσταση, η δε ολοκλήρωση της πώλησης να εξαρτάται µόνο από συνθήκες που είναι συνήθεις
και τυπικές για πωλήσεις τέτοιων στοιχείων και η πώληση θα πρέπει να είναι εξαιρετικά πιθανή.
Για να θεωρείται η πώληση εξαιρετικά πιθανή θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι
προϋποθέσεις:
• να υπάρχει δέσµευση της διοίκησης αναφορικά µε ένα σχέδιο πώλησης των περιουσιακών
στοιχείων ή της οµάδας.
• να έχει ενεργοποιηθεί ένα πρόγραµµα εξεύρεσης αγοραστή και ολοκλήρωσης της συναλλαγής.
• η προσφερόµενη τιµή πώλησης θα πρέπει να είναι σε λογική συσχέτιση µε την τρέχουσα
αγοραία αξία των προς πώληση περιουσιακών στοιχείων ή της οµάδας περιουσιακών στοιχείων.
• η πώληση αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την ηµέρα που το περιουσιακό
στοιχείο ή οµάδα στοιχείων ταξινοµήθηκαν σαν κατεχόµενα προς πώληση εκτός ορισµένων
εξαιρέσεων, και
• οι ενέργειες που απαιτείται να γίνουν προκειµένου να ολοκληρωθεί το σχέδιο πώλησης θα
πρέπει να καταδεικνύουν ότι δεν είναι πιθανόν να απαιτηθούν σηµαντικές τροποποιήσεις στο
σχέδιο ούτε ότι το σχέδιο θα ακυρωθεί.
Αµέσως πριν την αρχική ταξινόµηση του περιουσιακού στοιχείου ή της οµάδας στοιχείων και
υποχρεώσεων ως κατεχόµενων προς πώληση το περιουσιακό στοιχείο (ή όλα τα περιουσιακά
στοιχεία και οι υποχρεώσεις που περιλαµβάνονται στην οµάδα) αποτιµώνται µε βάση τα ισχύοντα
σε κάθε περίπτωση ∆ΠΧA. Τα µακροπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία (ή οι οµάδες περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων) που ταξινοµούνται σαν κατεχόµενα προς πώληση αποτιµώνται
(µετά την αρχική ταξινόµηση ως ανωτέρω) στην χαµηλότερη αξία µεταξύ της αξίας που αυτά
φέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις και της εύλογης αξίας τους µειωµένης κατά τα άµεσα
έξοδα διάθεσης, και οι προκύπτουσες ζηµίες αποµείωσης καταχωρούνται στα αποτελέσµατα
χρήσεως. Όποια πιθανή αύξηση της εύλογης αξίας σε µεταγενέστερη αποτίµηση θα καταχωρείται
στα αποτελέσµατα χρήσεως αλλά όχι για ποσό µεγαλύτερο της αρχικά καταχωρηθείσας ζηµίας
αποµείωσης. Από την ηµέρα κατά την οποία ένα µακροπρόθεσµο (αποσβενόµενο) περιουσιακό
στοιχείο (ή τα µακροπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται σε µια οµάδα
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων) ταξινοµείται σαν κατεχόµενο προς πώληση, δεν
λογίζονται αποσβέσεις επί των εν λόγω µακροπρόθεσµων περιουσιακών στοιχείων.
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3.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Ο Όµιλος εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, κυρίως σε
•
κίνδυνους αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκιο, τιµές αγοράς),
•
πιστωτικό κίνδυνο,
•
κίνδυνο ρευστότητας
Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου εστιάζεται στην αντιµετώπιση του
πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου ρευστότητας και στους κινδύνους αγοράς καθώς θεωρεί ότι
αυτοί είναι οι βασικοί κίνδυνοι.
Η διαχείριση των κινδύνων διεκπεραιώνεται µέσω των διαφόρων επιχειρηµατικών λειτουργιών
του Οµίλου.
Προ της διενέργειας συναλλαγών χρηµατοοικονοµικών µέσων λαµβάνεται έγκριση από τα
στελέχη που έχουν το δικαίωµα δέσµευσης του Οµίλου προς τους αντισυµβαλλόµενους της.
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Κίνδυνος αγοράς
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειµένη σε συναλλαγµατικό κίνδυνο διότι τυχών αγορές σε ξένο
νόµισµα δεν είναι παρα πολλές και τυχών συναλλαγµατική µεταβολή θα είναι επίσης πολύ
µικρή σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της Εταιρείας.
Κίνδυνος τιµής
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο µεταβολών τιµών πρώτων υλών και λοιπών αγοραζοµένων
ειδών / υλικών. Στον βαθµό που τα µεταφορικά και ιδιαίτερα οι θαλάσσιες µεταφορές και τα
κόστη των λιµανιών επηρεάζουν τις τιµές, η Εταιρεία για να µειώσει τους κινδύνους αυτούς
στρέφεται σε αγορές από χώρες µε χαµηλότερο κόστος µεταφοράς όπως π.χ. σε ευρωπαίους
προµηθευτές που παραδίδουν µε χερσαίες µεταφορές.
Κίνδυνος επιτοκίων
Η Εταιρεία χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις της καθώς και τις ανάγκες της σε κεφάλαια κίνησης
µέσω τραπεζικού δανεισµού µε αποτέλεσµα να επιβαρύνει τα αποτελέσµατά του µε χρεωστικούς
τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσµατα καθώς ο
Όµιλος θα επιβαρύνεται µε επιπλέον κόστος δανεισµού. Το σύνολο του δανεισµού της Εταιρείας
και του Οµίλου αφορά συµβάσεις µεταβλητού επιτοκίου.

Η σχετική ανάλυση, έχει ως εξής:

Μεταβλητού επιτοκίου
Ταµείο και ταµειακά
διαθέσιµα
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
παθητικού (δάνεια)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012
31/12/2011

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012
31/12/2011

-

280

118

280

-

(49.628)

(44.354)

(49.628)

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

Αποτελέσµατα
2012
2011
O ΟΜΙΛΟΣ
H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

+ 440

52

+ 518
+ 518
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Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζηµίας της Εταιρείας σε περίπτωση που ένας πελάτης ή
τρίτος σε συναλλαγή χρηµατοοικονοµικού µέσου δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του
υποχρεώσεις και σχετίζεται κατά κύριο λόγο µε τις απαιτήσεις από πελάτες.
Για τράπεζες και λοιπά χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα γίνονται αποδεκτά µόνο όσα προέρχονται
από ανεξάρτητα αξιολογηµένα ιδρύµατα υψηλής ποιότητας πίστωσης.
Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο από χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που
ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο είναι το λογιστικό του υπόλοιπο που είναι ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πελάτες
Ταµείο και Ταµειακά
∆ιαθέσιµα

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
31/12/2012
4.790
-

280

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012
31/12/2011
3.377
4.790
118

280

Η Εταιρεία και η θυγατρικές της έχουν θεσπίσει κριτήρια για την παροχή πίστωσης στους
πελάτες, τα οποία σε γενικές γραµµές βασίζονται στο µέγεθος των δραστηριοτήτων του πελάτη
µε παράλληλη εκτίµηση σχετικών οικονοµικών πληροφοριών. Κατά την παρακολούθηση του
πιστωτικού κινδύνου των πελατών, οι πελάτες οµαδοποιούνται ανάλογα µε τα πιστωτικά
χαρακτηριστικά τους, τα χαρακτηριστικά ενηλικίωσης των απαιτήσεων τους και τα τυχόν
προηγούµενα προβλήµατα εισπραξιµότητας που έχουν επιδείξει.
Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου συνίσταται κυρίως από συναλλαγές µε επιχειρήσεις του
∆ηµόσιου, του ιδιωτικού τοµέα και πελάτες λιανικής. Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι
κατανεµηµένος σε µεγάλο αριθµό πελατών.

Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να µη δύναται να εκπληρώσει τις
χρηµατοοικονοµικές του υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία
για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, µέσω διακράτησης των απολύτως
αναγκαίων ταµιακών διαθεσίµων και επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόµενες
τράπεζες, ώστε να επιτυγχάνεται η αναγκαία ρευστότητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
του όταν αυτές λήγουν, κάτω από συνήθεις αλλά και δύσκολες συνθήκες.
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη του κατάλληλου
συνδυασµού ρευστών διαθεσίµων και εγκεκριµένων πιστωτικών ορίων από τραπεζικά ιδρύµατα.
Η ανάλυση των διαθέσιµων και των αχρησιµοποίητων πιστωτικών ορίων παρατίθεται στη
Σηµείωση 15 .
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Η χρονική ανάλυση των υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας αναφέρεται στον παρακάτω
πίνακα:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Έτος 2012

Άµεσα

∆άνεια Τραπεζών
∆άνεια Leasing
Εµπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

Πληρωτέο
3 έως
12
µήνες

Σε < 3
µηνών
-

-

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Έτος 2011

8.322

58
5.608

4.225
54.021

1.300
6.966

4.205

Άµεσα

Σε < 3
µηνών

Άµεσα

∆άνεια Τραπεζών
∆άνεια Leasing
Εµπορικές υποχρεώσεις

41.474

Λοιπές υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έτος 2012
∆άνεια Τραπεζών
∆άνεια Leasing
Εµπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

43.504
10.450
3.830
57.784

52
6.950
1.025
8.027

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έτος 2011
∆άνεια Τραπεζών
∆άνεια Leasing
Εµπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

Σε < 3
µηνών

Άµεσα
41.474
8.322
4.225
54.021

58
5.608
1.300
6.966

>5
ετών

-

-

Πληρωτέο
3 έως
12
µήνες
300
3.905

Σε < 3
µηνών

1 µε 5
έτη

Πληρωτέο
3 έως
12
µήνες
160
4.640
4.800
Πληρωτέο
3 έως
12
µήνες
300
3.905
4.205

1 µε 5
έτη

>5 ετών

1.000
2.266
487

4.531
-

159
3.912

4.531

1 µε 5
έτη
638
1.187
264
2.089

1 µε 5
έτη
1.000
2.266
487
159
3.912

>5
ετών
-

>5
ετών
4.531
4.531

* Το ποσό αφορά κυρίως υπόλοιπα σε αλληλόχρεους λογαριασµούς, τα οποία έχουν
παρουσιασθεί ως άµεσα πληρωτέα λόγω της υφής τους και της συµβατικής δυνατότητας των
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τραπεζών ως προς την εξόφληση τους, αλλά τα οποία πρακτικά µέσω της ανακύκλωσης
εξοφλούνται αργότερα.

∆ιαχείριση κεφαλαίου
Η πολιτική του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνίσταται στη διατήρηση µιας ισχυρής βάσης
κεφαλαίου, ώστε να διατηρεί την εµπιστοσύνη των επενδυτών, πιστωτών και της αγοράς στον
Όµιλο και να επιτρέπει την µελλοντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Οµίλου. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο παρακολουθεί την απόδοση του κεφαλαίου καθώς και το επίπεδο των
µερισµάτων στους µετόχους κοινών µετοχών.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προσπαθεί να διατηρεί µια ισορροπία µεταξύ υψηλότερων αποδόσεων
που θα ήταν εφικτές µε υψηλότερα επίπεδα δανεισµού και των πλεονεκτηµάτων και της
ασφάλειας που θα παρείχε µια ισχυρή και υγιής κεφαλαιακή θέση.
Ο Όµιλος παρακολουθεί και ελέγχει συνολικά την κεφαλαιακή επάρκεια και αποδοτικότητα,
βάση του δείκτη καθαρού δανεισµού προς τα ίδια κεφάλαια. Ο δείκτης αυτός έχει ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012
31/12/2011
∆άνεια Τραπεζών και
Leasing
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια
Leasing
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια
Σύνολο δανεισµού
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποτελέσµατα εις Νέον
Λοιπά Αποθεµατικά
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
αποδιδόµενα σε µετόχους της
µητρικής Εταιρείας

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012
31/12/2011

-

1.000
7.155
41.474
49.629

850
43.504
44.354

1.000
7.155
41.474
49.629

-

14.870
-33.565
10.880

14.870
-51.697
10.882

14.870
-33.565
10.880

-

-7.815

-25.945

-7.815

∆εν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί ο Όµιλος σχετικά µε τη διαχείριση
κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της χρήσης.
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές (
χρηµατιστήρια ) ( π.χ. παράγωγα, µετοχές, οµόλογα, αµοιβαία κεφάλαια ), προσδιορίζεται από τις
δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Για τα
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χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού χρησιµοποιείται η τιµή προσφοράς και για τα
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού χρησιµοποιείται η τιµή ζήτησης. Η εύλογη αξλια των
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές προσδιορίζεται µε
την χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς κατά
την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι
προσεγγίζει την πραγµατική τους αξία. Οι πραγµατικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών
υποχρεώσεων για σκοπούς εµφάνισης τους στις οικονοµικές καταστάσεις υπολογίζονται µε βάση
τη παρούσα αξία των µελλοντικών ποών που προκύπτουν από συγκεκριµένες συµβάσεις
χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιµο για τον όµιλο για τη χρήση
παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων.
Σύµφωνα µε την τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 7 η εταιρεία και ο όµιλος πρέπει να γνωστοποιήσει τον
τρόπο καθορισµού της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων που παρουσιάζονται
στιν ισολογισµό της, Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που αναλύονται στη σηµείωση
13 των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία, που αναλύονται στη σηµείωση 10 των οικονοµικών καταστάσεων, επιµετρώνται στο
¨επίπεδο 2 ¨ της ιεραρχίας των εύλογων αξιών όπως περιγράφεται στο ∆ΠΧΑ 7. Το ¨ Επίπεδο 2 ¨
των εύλογων αξιών αφορά σε εύλογες αξίες που βασίζονται σε δεδοµένα που είτε άµεσα είτε
έµµεσα είναι διαθέσιµα σε ενεργές αγορές.
4.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά
στοιχεία και προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογα σύµφωνα µε τις
υπάρχουσες συνθήκες.

Ο Όµιλος προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών
γεγονότων, µε δεδοµένη την αρχή της «επιχειρηµατικής συνέχειας» των δραστηριοτήτων.
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:
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 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.

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. Οποιαδήποτε αλλαγή στις αναλογιστικές παροχές θα
επηρεάσει την υποχρέωση που αναγνωρίζεται. Η εταιρεία χρησιµοποιεί έµπειρους ανεξάτητους
αναλογιστές για την επιµέτρηση της υποχρέωσης.

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.
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5.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
Ο Όµιλος είναι οργανωµένος σε δύο λειτουργικούς τοµείς , σύµφωνα µε τις εσωτερικές
οικονοµικές αναφορές που λαµβάνει ο επικεφαλής λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων
(∆ιευθύνων Σύµβουλος).
1.Είδη γραφείου,2 Είδη σπιτιού.

12 µήνες έως 31 ∆εκεµβρίου 2012
Καθαρές Πωλήσεις από
συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Κέρδη / (ζηµιές) από συνεχιζόµενες
λειτουργικές δραστηριότητες
Σύνολο ενεργητικού
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο αποσβέσεων
Σύνολο κεφαλαιουχικών δαπανών

Είδη
Γραφείο
υ

Είδη
Σπιτιού

Παροχή
υπηρεσία
ς

Σύνολο

3.165

4.291

2.057

9.513

-6.489
14.642
21.650
1.180
70

-9.580
29.163
45.450
1.764
38

1.100
4.800
7.450
12
81

-14.969
48.605
74.550
2.956
189

Είδη
Γραφείου

Είδη
Σπιτιού

Σύνολο

8.028

15.964

23.992

-5.039
37.726
24.335

-8.692
30.507
51.713

-13.731
68.233
76.048

1.440

2.065

3.505

40

17
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12 µήνες έως 31 ∆εκεµβρίου 2011
Καθαρές Πωλήσεις από συνεχιζόµενες
δραστηριότητες
Κέρδη / (ζηµιές) από συνεχιζόµενες
λειτουργικές δραστηριότητες
Σύνολο ενεργητικού
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο αποσβέσεων συνεχιζόµενων
δραστηριοτήτων
Σύνολο κεφαλαιουχικών δαπανών από
συνεχιζόµενες δραστηριότητες

Οι διακοπείσες δραστηριότητες 2011 αφορούν το λειτουργικό τοµέα ειδών γραφείου.
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Αναπόσβεστη αξία
κατά την 1/1/2011
κατά την 31/12/2011

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
1/1/2011
Αποσβέσεις περιόδου 2011
Μειώσεις περιόδου 2011
Σύνολο αποσβέσεων κατά
την 31/12/2011

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2011
Αξία κτήσης 1/1/2011
Αγορές περιόδου 2011
Αποµείωση παγίων
Μειώσεις περιόδου 2011
Αξία κτήσεως 31/12/2011
57.171
41
-1.300
-3.182
52.730

7.909
-

40.917
36.041

16.689

-

7.909
7.909

16.254
2.521
-2.087

-

7.909

Κτίρια και
εγκαταστάσεις

Γήπεδα και
οικόπεδα

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

6.

1.986
1.760

10.017

9.783
234
-

11.777

11.768
8

Μηχανήµατα
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473
389

816

783
65
-32

-52
1.204

1.256
-

Μεταφορικά Μέσα

2.263
1.693

6.355

5.861
576
-82

-85
8.048

8.124
9

Έπιπλα και Λοιπός
Εξοπλισµός

53.547
47.791

33.876

32.681
3.396
-2.201

86.228
58
-1.300
-3.319
81.667

Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία
κατά την 1/1/2012
κατά την 31/12/2012

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
1/1/2012
Αποσβέσεις περιόδου 2012
Μειώσεις περιόδου 2012
Σύνολο αποσβέσεων κατά
την 31/12/2012

36.041
24.452

15.447

-

4.871

16.689
2.108
-3.350

52.730
5
-2.730
-10.106
39.899

-

7.909
-3.038
4.871

2012
Αξία κτήσης 1/1/2012
Αγορές περιόδου 2012
Αποµείωση παγίων
Μειώσεις περιόδου 2012
Ιδιόχρηση
Αξία κτήσεως 31/12/2012

40.917
36.041

16.689

-

7.909
7.909

16.254
2.521
-2.087

57.171
41
-1.300
-3.182
52.730

Κτίρια και
εγκαταστάσεις

-

7.909

7.909
-

Γήπεδα και
οικόπεδα

Αναπόσβεστη αξία
κατά την 1/1/2011
κατά την 31/12/2011

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
1/1/2011
Αποσβέσεις περιόδου 2011
Μειώσεις περιόδου 2011
Σύνολο αποσβέσεων κατά
την 31/12/2011

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2011
Αξία κτήσης 1/1/2011
Αγορές περιόδου 2011
Αποµείωση παγίων
Μειώσεις περιόδου 2011
Αξία κτήσεως 31/12/2011

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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1.760
1.585

9.955

10.017
199
-261

11.777
24
-261
11.540

1.986
1.760

10.017

9.783
234
-

11.777

11.768
8

Μηχανήµατα
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389
331

873

816
57

1.204
1.204

473
389

816

783
65
-32

-52
1.204

1.256
-

Μεταφορικά
Μέσα

1.693
1.324

6.824

6.355
494
-24

8.048
110
-60
50
8.148

2.263
1.693

6.355

5.861
576
-82

-85
8.048

8.124
9

Έπιπλα και Λοιπός
Εξοπλισµός

49.091
32.563

33.099

33.876
2.858
-3.635

81.668
139
-2.730
-13.464
50
65.662

53.547
47.791

33.876

32.681
3.396
-2.201

86.228
58
-1.300
-3.319
81.667

Σύνολο
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Η Εταιρεία έχει χρηµατοδοτικές µισθώσεις εν ισχύ, για µηχανήµατα. Η καθαρή λογιστική αξία
αυτών την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και 2011 ήταν ως κάτωθι:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
31/12/2012
Κόστος παγίων µε χρηµατοδοτικές
µισθώσεις
Αποµειώσεις παγίων
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Μείωση αποσβέσεων λόγω
διαγραφής
Καθαρή αναπόσβεστη αξία

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012
31/12/2011

-

11.521
-1.300
-1.990

10.221
-8.610
-2.190

11.521
-1.300
-1.990

-

8.231

1.740
1.161

8.231

Επί των εγκαταστάσεων του εργοστασίου Θεσσαλονίκης έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης
για ποσό € 10.000.000. βλ.σχτ.σηµ.(15).

Στα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας καθώς και στα µισθωµένα ακίνητα της
εταιρείας υπό καθεστώς λειτουργικής µίσθωσης, περιλαµβάνονται ακίνητα που εκµισθώνονται σε
τρίτους.
Τα µελλοντικά µισθώµατα (εισπρακτέα) της Εταιρείας και του Οµίλου από συµβάσεις ενοικίων
κατά την 31/12/2012 και 31/12/2011 έχουν ως εξής:

31/12/2012
31/12/2011

1 ΕΤΟΣ
210
640
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2 ΕΩΣ 5
ΕΤΗ
850
2.561

ΣΥΝΟΛΟ
1.607
3.201

ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.12
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
7.

ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έναρξη 1/1/12 και 11 αντίστοιχα
Αξία κτήσης
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη Αξία 01/01/2012 και 11 αντίστοιχα
Πλέον:
Προσθήκες
Συναλ/κές διαφορές
Μειώσεις περιόδου
Μείον:
Απόσβεση περιόδου
Συναλ/κές διαφορές
Μειώσεις περιόδου
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2012 και 11 αντίστοιχα
31/12/2012 και 11 αντίστοιχα
Αξία κτήσης
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2012 και 11 αντίστοιχα

2012
-

2011
3.246
-2.953
293

-

-

-

-92
201

-

3.246
-3.045
201

2012
3.246
-3.045
201

2011
3.246
-2.953
293

-

-

-84
117

-92
201

3.246
-3.129
117

3.246
-3.045
201

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έναρξη 1/1/12 και 11 αντίστοιχα
Αξία κτήσης
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη Αξία 01/01/2012 και 11 αντίστοιχα
Πλέον:
Προσθήκες
Μειώσεις περιόδου
Μείον:
Απόσβεση περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2012 και 11 αντίστοιχα
31/12/2012 και 11 αντίστοιχα
Αξία κτήσης
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2012 και 11 αντίστοιχα
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.12
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
8.

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υπόλοιπο Έναρξης
Προσαρµογή σε εύλογη αξία
Υπόλοιπο λήξης

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
31/12/2012
21
-10
11

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012
31/12/2011
11
21
3
-10
14
11

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία περιλαµβάνουν εισηγµένες µετοχές. Η
εύλογη αξία των εισηγµένων µετοχών προσδιορίζεται από τις δηµοσιευµένες τιµές προσφοράς
που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων.
9.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εµπορεύµατα
Προϊόντα
Παραγωγή σε εξέλιξη
Πρώτες Ύλες
Αναλώσιµα
Πρόβλεψη απαξίωσης εµπορευµάτων
ΣΥΝΟΛΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
31/12/2012
7.646
2.802
1
2.308
23
-1.063
11.717

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012
31/12/2011
5.725
7.646
2.874
2.802
1
1
2.118
2.308
23
23
-2.063
-1.063
8.678
11.717

Η κίνηση της πρόβλεψης για άχρηστα, βραδυκίνητα και κατεστραµµένα αποθέµατα έχει ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υπόλοιπο Έναρξης
Χρησιµοποίηση πρόβλεψης
Σχηµατισµός νέας πρόβλεψης
Υπόλοιπο Λήξης

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
31/12/2012
-963
-100
-1.063
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012
31/12/2011
-1.063
-963
-1.000
-100
-2.063
-1.063

ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.12
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
10.

ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
31/12/2012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012
31/12/2011

Απαιτήσεις από πελάτες
Πελάτες (ανοιχτά υπόλοιπα)
Πιστωτικές Κάρτες
Μεταχρονολογηµένες Επιταγές
Μείον :Πρόβλεψη για Επισφαλείς Απαιτήσεις
Σύνολο

-

6.317
898
1.275
-3.700
4.790

4.906
746
1.725
-4.000
3.377

6.317
898
1.275
-3.700
4.790

Λοιπές Απαιτήσεις
Προκαταβολές Προµηθευτών
Χρεώστες ∆ιάφοροι
Προπλ .έξοδα-∆εδουλευµένα έσοδα
Εγγυήσεις ενοικίων
Λοιπές εγγυήσεις
Σύνολο
Μείον: Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό

-

469
2.132
84
575
183
3.103
1.098
2.345

682
2.068
143
728
118
3.739
846
2.893

469
2.132
84
575
183
3.103
1.098
2.345

Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται παρακάτω:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012
31/12/2011
1.582
2.118
3.700

Υπόλοιπο Έναρξης
Χρησιµοποίηση πρόβλεψης
Σχηµατισµός πρόβλεψης
Υπόλοιπο λήξης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012
31/12/2011
3.700
1.582
300
2.118
4.000
3.700

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι η λογιστική αξία των απαιτήσεων αντιπροσωπεύει την
εύλογη αξία τους.
Η χρονική ανάλυση του ανοιχτού υπολοίπου πελατών και επιταγών έχει ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012
31/12/2011

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012
31/12/2011

Υπόλοιπα καθυστερηµένα (αλλά
όχι αποµειωµένα) κατά:
1-180
181-365
>365
µέρες
µέρες
µέρες
1.573
779
1.482
Υπόλοιπα καθυστερηµένα (αλλά
όχι αποµειωµένα) κατά:
1-180
181-365
>365
µέρες
µέρες
µέρες
433
436
1.022
1.573
779
1.482

Τρέχοντα
υπόλοιπα
58

Τρέχοντα
υπόλοιπα
153
58

64

Σύνολο
3.892

Σύνολο
2.631
3.892

ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.12
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
11.

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προιόν ανταλλαγής επιτοκίων
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012
-

31/12/2011
303
303

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012
291
291

31/12/2011
303
303

Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία επιµετρώνται στο «Επίπεδο 2» της ιεραρχίας των
εύλογων αξιών όπως περιγράφεται στο ∆ΠΧΑ 7.Το «Επίπεδο 2» των εύλογων αξιών αφορά σε
εύλογες αξίες που βασίζονται σε δεδοµένα που είτε άµεσα είτε έµµεσα είναι διαθέσιµα σε ενεργές
αγορές.
12.

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ταµείο
Καταθέσεις Όψεως
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
31/12/2012
84
196
280

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012
31/12/2011
35
84
83
196
118
280

Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται µε κυµαινόµενα επιτόκια που βασίζονται στα µηνιαία
επιτόκια καταθέσεων τραπεζών.
13.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ,∆ΙΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ Ι∆ΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο (ποσά πλήρη, όχι χιλιάδες):

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 αποτελείται από 28.056.518
µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,53. Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου αναλύεται:

31 ∆εκεµβρίου 2011
31 ∆εκεµβρίου 2012

Αριθµός
µετοχών
28.056.518
28.056.518
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(ποσά πλήρη, όχι χιλιάδες)
Μετοχικό
κεφάλαιο
Σύνολο
14.869.954
14.869.955
14.869.954
14.869.955

ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.12
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
14.

ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Τα αποθεµατικά του Οµίλου και της Εταιρείας περιλαµβάνουν € 1.117 που αφορά στο Τακτικό
αποθεµατικό ενώ τα υπόλοιπα αφορούν σε ειδικά αποθεµατικά (κυρίως αφορολόγητα)
συγκεκριµένων αναπτυξιακών ή φορολογικών νόµων, αλλά και αποθεµατικά από
συναλλαγµατικές διαφορές θυγατρικών του εξωτερικού και τα οποία αναλύονται ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τακτικό αποθεµατικό
Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών
νόµων
Αφορολόγητα αποθεµατικά
φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο
Αποθεµατικό για stock options
Αποθεµατικά επένδυσης Ν.3299/04
Αποθεµατικό ∆.Π.Π.(∆ιαθέσιµων Προς
Πώληση χρηµ/κών στοιχείων)
Λοιπά αποθεµατικά
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012 31/12/2011
1.117

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012 31/12/2011
1.117
1.117

-

8.905

8.905

8.905

-

144
213

144
213

144
213

-

-243
744
10.880

-240
744
10.882

-243
744
10.880

Τακτικό αποθεµατικό: Σύµφωνα µε την Ελληνική εµπορική νοµοθεσία οι εταιρίες
υποχρεούνται, από τα κέρδη της χρήσης να σχηµατίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεµατικό, µέχρις
ότου αυτό φτάσει στο ένα τρίτο του καταβληµένου µετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά τη διάρκεια
της ζωής της Εταιρείας απαγορεύεται η διανοµή του τακτικού αποθεµατικού.
Αποθεµατικό για stock options: Το αποθεµατικό για stock options (δικαιώµατα προαίρεσης
αγοράς µετοχών) αφορά την εύλογη αξία των εν ισχύ κατά την 31η ∆εκεµβρίου εκάστου έτους µη
εξασκηθέντων δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών. Περαιτέρω πληροφορίες αναφέρονται
στην σηµείωση 24.
Αποθεµατικό ∆.Π.Π.: Το αποθεµατικό ∆.Π.Π. περιλαµβάνει µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή
ζηµιές που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης αξίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που
ταξινοµήθηκαν σαν διαθέσιµα προς πώληση. Σε περίπτωση πώλησης ή αποµείωσης των
διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, οι συσσωρευµένες αναπροσαρµογές
εύλογης αξίας µεταφέρονται και στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.
Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών νόµων: Τα αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων
νόµων αφορούν µη διανεµηθέντα κέρδη τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας βάσει ειδικών
διατάξεων αναπτυξιακών νόµων (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη για το
σχηµατισµό τους). Τα αποθεµατικά αυτά αφορούν κατά κύριο λόγο επενδύσεις και δεν
διανέµονται. Για τα αποθεµατικά αυτά δεν έχουν λογισθεί αναβαλλόµενοι φόροι.
Αφορολόγητα αποθεµατικά φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο: Τα αποθεµατικά από
απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα και τα αποθεµατικά φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο
αφορούν έσοδα από τόκους και πωλήσεις συµµετοχών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο
Εταιριών, και τα οποία είναι µη φορολογήσιµα ή έχει γίνει παρακράτηση φόρου στην πηγή. Τα
αποθεµατικά αυτά υπόκεινται σε φορολόγηση σε περίπτωση διανοµής τους. Για τα αποθεµατικά
αυτά δεν έχουν λογισθεί αναβαλλόµενοι φόροι.
Εάν τα ανωτέρω αναφερόµενα αφορολόγητα αποθεµατικά διανεµηθούν, θα φορολογηθούν µε τον
αντίστοιχο συντελεστή φορολογίας που θα ισχύει κατά το έτος της διανοµής .
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.12
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
15.

∆ΑΝΕΙΑ

Η περίοδος λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων της Εταιρείας είναι µέχρι και δέκα έτη ενώ των
υποχρεώσεων από χρηµατοδοτική µίσθωση είναι έως και πέντε έτη. Το ονοµαστικό επιτόκιο των
δανείων είναι ίσο µε το πραγµατικό τους επιτόκιο. Το επιτόκιο επί των ανωτέρω δανείων είναι
κυρίως κυµαινόµενο.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
31/12/2012

∆άνεια Μακροπρόθεσµα
Υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικών
Μισθώσεων
Μακροπρόθεσµα δάνεια
Βραχυπρόθεσµο τµήµα Οµολογιακών
δανείων
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια
Υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικών
Μισθώσεων
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Σύνολο ∆ανείων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012
31/12/2011

-

1.000

-

1.000

-

6.798
7.798

631
631

6.798
7.798

-

24.076
17.398

21.400
22.104

24.076
17.398

-

357
41.832
49.630

219
43.723
44.354

357
41.832
49.630

Οι µελλοντικές αποπληρωµές των µακροπρόθεσµων δανείων και των υποχρεώσεων χρηµ/κών
µισθώσεων έχουν ως εξής:

Εταιρεία
Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις
Σύνολο

1 έτος
212
212

2 έως 5 έτη
631
631

Πλέον των 5
ετών
-

Εξαιτίας των υφιστάµενων περιορισµών ρευστότητας και των δυσχερειών εµπρόθεσµης
εκπλήρωσης των δανειακών υποχρεώσεων, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 δεν ικανοποιούνταν
ορισµένοι χρηµατοοικονοµικοί όροι (financial covenants) των υφιστάµενων οµολογιακών
δανείων, .µε αποτέλεσµα το σύνολο των µακροπρόθεσµων δανείων να έχει αναταξινοµηθεί στις
βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις.
Για την εξασφάλιση των Οµολογιακών ∆ανείων έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθήκης α)
στο µισθωµένο από συνδεδεµένη εταιρεία οικόπεδο στην Ελευσίνα , επί του οποίου
κατασκευάστηκε το νέο κτίριο κεντρικών εγκαταστάσεων , β) στις κτιριακές εγκαταστάσεις του
εργοστασίου στη Θεσσαλονίκη.
Η εύλογη αξία των ανωτέρω δανείων προσεγγίζει την λογιστική καθώς όλα τα δάνεια είναι
κυµαινόµενου επιτοκίου.
Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια είναι αναλήψεις µε βάση διάφορα πιστωτικά όρια που διατηρεί η
Εταιρεία σε διάφορες τράπεζες. Η χρησιµοποίηση των συγκεκριµένων πιστώσεων παρουσιάζεται
παρακάτω:
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.12
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ιαθέσιµα πιστωτικά όρια
Χρησιµοποιηθέν τµήµα
Μη χρησιµοποιηθέν τµήµα

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012 31/12/2011
50.300
44.873
5.427

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012 31/12/2011
50.300
50.300
43.504
44.873
6.796
5.427

Τα πραγµατικά σταθµισµένα µέσα επιτόκια την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι τα παρακάτω:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012 31/12/2011
Τραπεζικός δανεισµός (µακροπρόθεσµος)
5,95%
Τραπεζικός δανεισµός (βραχυπρόθεσµος)
8,64%
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης
7,8%

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012 31/12/2011
5,95%
5,95%
8,67%
8,64%
7,80%
7,8%

Η έκθεση του τραπεζικού δανεισµού του Οµίλου και της µητρικής εταιρείας στις αλλαγές των
επιτοκίων και οι συµβατικές ηµεροµηνίες αλλαγής αυτών γίνεται σε λιγότερο από 6 µήνες.
Η συµφωνία µεταξύ των µελλοντικών υποχρεώσεων από ελάχιστα µισθώµατα των
χρηµατοδοτικών µισθώσεων και της τρέχουσας αξίας αυτών έχει ως εξής:

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012
31/12/2011

Μελλοντικές υποχρεώσεις από
ελάχιστα µισθώµατα
Μέχρι 1 έτος
Από 1 έτος έως 5 έτη
Πάνω από 5 έτη
Σύνολο
Μείον: Μελλοντικές
χρηµατοοικονοµικές χρεώσεις
χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων
χρηµατοδοτικών µισθώσεων

-
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012
31/12/2011

229
642

-

682
3.352
5.311
9.345

871

682
3.352
5.311
9.345

-

-2.190

-21

-2.190

-

7.155

850

7.155

ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.12
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

16.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης για παροχές προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία έχει
ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης
Πραγµατικές παροχές που πληρώθηκαν από
την Εταιρεία
Έξοδα αναγνωρισµένα στην κατάσταση
αποτελεσµάτων χρήσης
Καθαρή υποχρέωση τέλους χρήσης

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
31/12/2012
780

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012
31/12/2011
755
780

-

-329

-320

-329

-

305
755

363
798

305
755

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Οµίλου που απορρέουν από την υποχρέωσή της να καταβάλουν
αποζηµιώσεις λόγω συνταξιοδότησης προσδιορίστηκαν βάση των ∆ΛΠ19 και µέσω αναλογιστικών
µελετών από ανεξάρτητη εταιρεία διεθνώς αναγνωρισµένων αναλογιστών.
Οι λεπτοµέρειες και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής µελέτης την 31η ∆εκεµβρίου 2012 έχουν ως
κάτωθι:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012
31/12/2011

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων
υποχρεώσεων
Μη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη/
ζηµιές
Μη αναγνωρισµένο κόστος προυπηρεσίας
Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισµό
Κόστος περικοπών /διακαν/τερµατ.υπηρ.
Άλλο έξοδο/έσοδο
Συνολικό έξοδο στο λογ/σµό
αποτελεσµάτων
Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση
αναγνωρ. στον ισολογισµό
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη έτους
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη
Σύνολο δαπάνης που αναγν. στο λογ/σµό
αποτελεσµάτων
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012
31/12/2011

-

469

469

469

-

303
-17
755

346
-17
798

303
-17
755

-

189
-13

373
-10

189
-13

-

305

363

305

-

780
-329

755
-320

780
-329

-

305
755

363
798

305
755

ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.12
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Οι αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν στην αναλογιστική µελέτη είναι οι ακόλουθες:

2012
4,84%
1,00%
17,54

Επιτόκιο προεξόφλησης
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών
Εκτιµώµενα µελλοντικά έτη σε υπηρεσία

2011
4,84%
2,50%
18,54

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος του 2012 ανέρχεται σε 164 και το 2011 197 .

17.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
Ο ΟΜΙΛΟΣ

1η Ιανουαρίου 2011
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
31η ∆εκεµβρίου 2011

Πρόβλεψη
φόρου
ανέλεγκτων
χρήσεων
200
200

Σύνολο
200
200

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πρόβλεψη
φόρου
ανέλεγκτων
χρήσεων
1η Ιανουαρίου 2012
Πρόβλεψη για
επιστρ.επιδότησης ΥΠ.ΑΝ.
31η ∆εκεµβρίου 2012
1η Ιανουαρίου 2011
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
31η ∆εκεµβρίου 2011

18.

Σύνολο

200

200

962
1.162
200
200

962
1.162
200
200

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.
Βάση 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 31 ∆εκεµβρίου 2011 η Εταιρεία έχει
εισπράξει συνολικό ποσό €4.430 χιλ. Με δεδοµένη την ολοκλήρωση της ως άνω επένδυσης , η Εταιρεία
έχει εισπράξει το υπόλοιπο της απαίτησης επιχορήγησης πλήν ποσού €19 χιλ. Το ποσό έχει ήδη εκχωρηθεί
σε τράπεζα έναντι λήψης ισόποσου βραχυπρόθεσµου δανείου.
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.12
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Μέρος του ποσού € 2.419.075 εισπράχθηκε κατά την 3/11/2011 και χρησιµοποιήθηκε για την αποπληρωµή
δανεισµού.
19.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ

Σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής για τη χρήση 2012 είναι 20% και για
το 2011 ήταν 20%. Για τις επόµενες χρήσεις µε βάση την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία ο φορολογικός
συνελεστής θα ανέλθει σε 26%.
O φόρος εισοδήµατος που απεικονίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων αναλύεται ως εξής:

Φόρος εισοδήµατος

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
31/12/2012
36

Αναβαλλόµενος φόρος
Φόρος εισοδήµατος (αποτελέσµατα)

-

36

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012
31/12/2011
-853
36
-853

36

Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής
αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, καθώς και από ζηµίες
αναγνωρισµένες φορολογικά, υπολογίζονται βάσει του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος και
η ανάλυσή τους καθώς και η επίδραση επί των αποτελεσµάτων της χρήσεως έχουν ως εξής:

Αποτ/τα
χρήσης
2012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012
∆ιαφορές ενσώµατων παγίων
και leasing
Λοιπά
Προβλέψεις
ΣΥΝΟΛΟ
Κατανέµεται σε:
Αναβαλλόµενη φορολογική
υποχρέωση
Σύνολο αναβαλλόµενης
φορολογίας

-1.638
150
-1.488

-650
-300
97
-853

Κατανέµεται σε:
Αναβαλλόµενη φορολογική
υποχρέωση
Σύνολο αναβαλλόµενης
φορολογίας

1.1.2011

-2.288
-300
247
-2.341

16
-59
7
-36

-2.272
-359
254
-2.377

31.12.2012

31.12.2011

1.1.2011

-1.488

-2.341

-2.377

-1.488

-2.341

-2.377

31.12.2012

Αποτ/τα
χρήσης
2012

-

-

Ο ΟΜΙΛΟΣ
∆ιαφορές ενσώµατων παγίων
και leasing
Λοιπά
Προβλέψεις
ΣΥΝΟΛΟ

31.12.2011

Αποτ/τα
χρήσης
2011

31.12.2011

Αποτ/τα
χρήσης
2011

1.1.2011

-2.288
-300
247
-2.341

16
-59
7
-36

-2.272
-359
254
-2.377

31.12.2012

31.12.2011

1.1.2011

-

-2.341

-2.377

-

-2.341

-2.377
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.12
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Εντος του 2013 σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία ο φορολογικός συντελεστής για τη χρήση 2013 θα
είναι 26%.Λαµβάνοντας υπόψη το συντελεστή αυτό η επίδραση στην αναβαλλόµενη φορολογία και στα
αποτελέσµατα χρήσης του 2012 θα ήταν ως κατωτέρω:
Αποτ/τα
Αποτ/τα
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
χρήσης
χρήσης
31.12.2012
2012
31.12.2011
2011
1.1.2011
∆ιαφορές ενσώµατων παγίων
και leasing
-2.129
-159
-2.288
16
-2.272
Λοιπά
-300
-300
-59
-359
Προβλέψεις
195
52
247
7
254
ΣΥΝΟΛΟ
-1.934
-407
-2.341
-36
-2.377
Κατανέµεται σε:
Αναβαλλόµενη φορολογική
υποχρέωση
Σύνολο αναβαλλόµενης
φορολογίας

31.12.2012

31.12.2011

1.1.2011

-1.934

-2.341

-2.377

-1.934

-2.341

-2.377

Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις φορολογικές
αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµίες που
δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινές έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν
τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου, στιγµή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν
και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζηµιές των Ελληνικών εταιριών, στο βαθµό που
αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το συµψηφισµό κερδών των
πέντε επόµενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.
Ανέλεγκτες παραµένουν οι χρήσεις 2006 έως 2010 που βρίσκονται σε διαδικασία φορολογικού ελέγχου.
Με δεδοµένο ότι εκκρεµούν οι φορολογικοί έλεγχοι για προηγούµενες χρήσεις, ο Όµιλος µε βάση την
προσέγγιση και ερµηνεία των φορολογικών αρχών για τον προσδιορισµό του τελικού φόρου, πιστεύει ότι η
σχηµατισθείσα πρόβλεψη για πιθανές διαφορές από µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους είναι επαρκής.
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές αναγνωρίζονται στο
βαθµό που η πραγµατοποίηση του σχετικού φορολογικού οφέλους µέσω µελλοντικών φορολογητέων
κερδών είναι πιθανή.
Η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις €3.200 χιλ.από φορολογικές ζηµιές
ποσού €16.002 χιλ.,που είχαν σχηµατιστεί κατά την προηγούµενη χρήση, λόγω της αβεβαιώτητας ως προς
την πραγµατοποίηση του σχετικού φορολογικού οφέλους µέσω µελλοντικών φορολογητέων κερδών.
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.12
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
20.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προµηθευτές
∆ιάφοροι Πιστωτές
Φόροι – Τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
Λοιπά ∆εδουλευµένα Έξοδα
Προκαταβολές Πελατών
Εγγυήσεις µισθωµάτων
ΣΥΝΟΛΑ
Μείον: µακροπόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

21.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
31/12/2012
11.292
2.186
368
514
2.385
1.577
153
18.475
153
18.322

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012
31/12/2011
9.061
11.292
6.001
2.186
681
368
811
514
5.310
2.385
1.363
1.577
42
153
23.269
18.475
42
153
23.227
18.322

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
Στο κόστος πωληθέντων περιλαµβάνονται

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
2011
2012
10.560
1.571

Κόστος υλικών και εµπορευµάτων
Κόστος µισθοδοσίας(σηµ.22)
Αποσβέσεις που εµπεριέχονται στο κόστος
(σηµ.23)
Λοιπά κόστη
Σύνολο

22.

-

359
2.124
14.614

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2012
2011
2.068
10.560
1.210
1.571
321
2.892
6.491

359
2.124
14.614

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
2011
2012
4.094
1.113
41
320
5.568

Μισθοί – Ηµεροµίσθια
Εργοδοτικές Εισφορές
Λοιπές Παροχές Προσωπικού
Αποζηµιώσεις & Προβλέψεις Προσωπικού
ΣΥΝΟΛΟ
Αναλύονται ως εξής:
Έξοδα που ενσωµατώθηκαν στο κόστος
πωληθέντων
Έξοδα µισθοδοσίας σε έξοδα διοίκησης
Έξοδα µισθοδοσίας σε έξοδα διάθεσης

-
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1.572
732
3.264
5.568

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2012
2011
2.790
4.094
769
1.113
16
41
467
320
4.042
5.568

1.210
627
2.205
4.042

1.572
732
3.264
5.568

ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.12
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
23.

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Οι αποσβέσεις που λογίσθηκαν στις συνηµµένες καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
2011
2012

Αποσβέσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων
(σηµ.6)
Αποσβέσεις ασώµατων ακινητοποιήσεων
(σηµ.7)
Αποσβέσεις εγγυήσεων
Σύνολο
Αναλύονται ως εξής:
Αποσβέσεις που ενσωµατώθηκαν στο κόστος
πωληθέντων (σηµ.23)
Αποσβέσεις σε έξοδα διοίκησης
Αποσβέσεις σε έξοδα διάθεσης
Σύνολο

24.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2012
2011

-

3.395

2.858

3.395

-

91
19
3.505

84
14
2.956

91
19
3.505

-

359
478
2.668
3.505

321
373
2.262
2.956

359
478
2.668
3.505

ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
2011
2012
95
1.266
312
1.673

Έσοδα από πώληση παγίων
Ενοίκια κτιρίων
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2012
2011
544
95
461
1.266
357
312
1.362
1.673

Η πλειοψηφία των εσόδων από ενοίκια κτιρίων αφορά υπεκµίσθωση ακινήτων που κατέχει η Εταιρεία
κάτω από λειτουργικές µισθώσεις.

25.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
2011
2012
3.474
296

Τόκοι δανείων
Τόκοι χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Τόκοι και έξοδα εκχωρηθείσων
απαιτήσεων(factoring)
Συναλλαγµατικές διαφορές
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Σύνολο

-

27
233
360
4.390

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2012
2011
3.788
3.474
179
296
16
5
40
4.028

27
233
360
4.390

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

O ΟΜΙΛΟΣ
2011
2012
9
174
3
186

Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων
Συναλλαγµατικές διαφορές
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Σύνολο
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H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2012
2011
2
9
10
174
3
12
186

ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.12
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
26.

ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
Βασικά κέρδη ανά µετοχή:

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή προκύπτουν µε διαίρεση του καθαρού αποτελέσµατος που αναλογεί
στους Μετόχους, δια του µέσου σταθµισµένου αριθµού των σε κυκλοφορία κοινών µετοχών κατά
την διάρκεια της χρήσης, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι κοινές µετοχές που αγοράσθηκαν από
την Εταιρεία και οι οποίες εµφανίζονται ως ίδιες µετοχές (σηµ.15).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
2012

Καθαρό κέρδος / (ζηµιά) που αναλογεί
στους µετόχους
Κέρδος /(ζηµιά) από διακοπείσες
δραστηριότητες
Σταθµισµένος µέσος αριθµός των σε
κυκλοφορία κοινών µετοχών
Βασικά κέρδη ανά κοινή µετοχή (σε €)

2011

2012

2011

-

-17.970

-18.133

-17.970

-

1.844

-

1.844

-

28.056.518
-0,6405

28.056.518
-0,6463

28.056.518
-0,6405

Προσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή:
Τα προσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή (diluted earnings per share) υπολογίζονται
αναπροσαρµόζοντας τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των σε κυκλοφορία κοινών µετοχών µε τις
επιδράσεις όλων των δυνητικών τίτλων των µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές. Τα δικαιώµατα
προαιρέσεως αγοράς µετοχών αποτελούν την µοναδική κατηγορία δυνητικών τίτλων
µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές, που έχει η Εταιρεία. Όσον αφορά τα προαναφερθέντα
δικαιώµατα, γίνεται υπολογισµός του αριθµού των µετοχών οι οποίες θα µπορούσαν να είχαν
αποκτηθεί στην εύλογη αξία (οριζόµενα ως η µέση ετήσια χρηµατιστηριακή τιµή των µετοχών
της Εταιρείας) µε βάση την αξία των δικαιωµάτων συµµετοχής που σχετίζονται µε τα υφιστάµενα
προγράµµατα δικαιωµάτων απόκτησης µετοχών. Ο αριθµός των µετοχών που προκύπτει από τον
παραπάνω υπολογισµό συγκρίνεται µε τον αριθµό των µετοχών που θα µπορούσαν να είχαν
εκδοθεί σε περίπτωση άσκησης των δικαιωµάτων. Η διαφορά που προκύπτει προστίθεται στον
παρανοµαστή ως έκδοση κοινών µετοχών χωρίς αντάλλαγµα. Τέλος, καµία αναπροσαρµογή δε
γίνεται στα κέρδη (αριθµητής).
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.12
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Ο Όµιλος
2012

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) χρήσης που
αναλογεί στους µετόχους της
SATO ΑΕ για τον υπολογισµό των
προσαρµοσµένων κερδών ανά
µετοχή
Κέρδη/(ζηµιές) από διακοπείσες
δραστηριότητες που αναλογούν
στους µετόχους της SATO AE
Σταθµισµένος µέσος αριθµός των
σε κυκλοφορία κοινών µετοχών για
τον
υπολογισµό
των
προσαρµοσµένων κερδών ανά
µετοχή
∆υνητικές µετοχές από δικαιώµατα
προαιρέσεως αγοράς µετοχών
Συνολικός σταθµισµένος µέσος
αριθµός των σε κυκλοφορία
µετοχών για τον υπολογισµό των
προσαρµοσµένων κερδών ανά
µετοχή
Προσαρµοσµένα κέρδη ανά κοινή
µετοχή (σε €)

27.

Η Εταιρεία

2011

2012

2011

-

-17.969

-

-

-

51

-

-

-

28.056.5
18

-

-

-

117.000

-

-

-

29.193.2
08

-

-

-

0,6155

-

-

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Εταιρεία κατά το πρώτο δίµηνο του 2011 πραγµατοποίησε την ήδη από το ∆εκέµβριο 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.
Στην κατάσταση οικονοµικής θέσης της Εταιρείας της 31 ∆εκεµβρίου 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.
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.12
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Η
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
∆ΙΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
31/12/2010
7.049
1.900
8.949

SATO Office GMBH
TCC Buro Koltuk
ΣΥΝΟΛΟ

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 ∆εκεµβρίου 2010 είχαν απεικονίσθεί ως διακρατούµενα προς πώληση.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
∆ΙΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
Ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσικά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Ταµείο και ταµειακά διαθέσιµα
Λοιπές απαιτήσεις
ΣΥΝΟΛΟ

31/12/2010
9.664
2.960
2.703
159
918
16.405

Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
∆ΙΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
∆άνεια
Προβλέψεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

31/12/2010
6.458
3.368
772
293
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.
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.12
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/0101/0131/12/2011
30/09/2010
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)
Κόστος Πωληθέντων
Μικτά Κέρδη
Αλλα έσοδα εκµετάλλευσης
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Κέρδος Οµίλου από πώληση
θυγατρικών
Κέρδη /(Ζηµιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από
φόρους από διακοπείσες
δραστηριότητες
28.

1.460
-1.239
221

15.487
-11.660
3.827

19
-182
-153
-95
-25
5

170
-1.847
-1.374
776
-510
3

1.970
1.855

269

-11

-75

1.844

194

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 .

29.

ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Εγγυητικές επιστολές:
Tο ύψος των εγγυητικών επιστολών της Εταιρείας και του Οµίλου είχε ως ακολούθως:

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΕΙ∆ΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
2012
2011
6
394
11
411

Συµµετοχής
Καλής εκτέλεσης
Πληρωµής προκ/λής
Σύνολο
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2012
2011
2
6
53
394
11
11
66
411

ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.12
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

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 και της
Εταιρείας.
30.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εξοδα αγαθών και
υπηρεσιών
PASAL
DEVELOPMENT
Θεοδωρίδης Σ.
Γεώργιος – SECOND
AT LAND AE
TRASTOR AE
SATO OFFICE GMBH
TCC BURO KOLTUK
Εσοδα αγαθών και
υπηρεσιών
Θεοδωρίδης Σ.
Γεώργιος – SECOND
Απαιτήσεις από
συνδεδεµένα µέρη
PASAL
DEVELOPMENT
AT LAND
Θεοδωρίδης Σ.
Γεώργιος - SECOND
Υποχρεώσεις προς
συνδεδεµένα µέρη
PASAL
DEVELOPMENT
AT LAND AE
Θεοδωρίδης Σ.
Γεώργιος - SECOND
TRASTOR AE
Συναλλαγές και
αµοιβές διευθυντικών
στελεχών και µελών
της διοίκησης
Απαιτήσεις από
διευθυντικά στελέχη
και µέλη της
διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα
διευθυντικά στελέχη
και µέλη της
διοίκησης

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1/-31/12/2012

1/1/-31/12/2012

1/1/-31/12/2011

1/1/-31/12/2011

-

2.050

2.659

2.680

-

1.772

2.053

2.053

-

158
120
-

2
604
-

2
604
5
16

-

58

57

57

-

58

57

57

-

648

986

986

-

298
185

386
180

386
180

-

165

420

420

-

2.942

1.357

1.357

-

2.528
399

969
377

969
377

-

11
4

11
-

11
-

-

473

625

565

-

-

-

-

-

-

-

-
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.12
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

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 έχει ανεγερθεί η επένδυση στο
κέντρο logistics.
Η PASAL A.E. βάσει συµβάσεων αναλαµβάνει το project management επενδύσεων της
Εταιρείας σε ακίνητα (καταστήµατα., κέντρο logistics κτλ) .

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά βασικά διευθυντικά στελέχη του
Οµίλου.
Οι συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη γίνονται επί καθαρά εµπορικής βάσης µε τους
συνήθεις όρους της αγοράς.
Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας την 31/12/2012 έχει ως εξής:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΤΟΧΕΣ
6.999.234
6.501.146
1.418.500
13.137.638
28.056.518

ΠΟΣΟΣΤΟ %
24,95
23,17
5,00
46,88
100,00

31. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Η εταιρία ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στην άοκνη προσπάθειά της για την αναδιάρθρωση των
οφειλών της και την ουσιαστική εξυγίανσή της εκδικάστηκε την 20/03/13 ενώπιον του Πολυµελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών η επικύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης η οποία υπεγράφη µεταξύ αυτής και
ποσοστού 76,79% επί του συνόλου των πιστωτών της. Η εταιρία θα ενηµερώσει το επενδυτικό κοινό
µόλις υπάρξει έκδοση απόφασης που θα επικυρώνει την συµφωνία εξυγίανσης .
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.12
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Ελευσίνα , 28 Μαρτίου 2013

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 ∆/ΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
Α.∆.Τ. Λ 255142
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.12
ποσά σε χιλιάδες € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν. 3401/2005

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΑ ΑΠΟ 1/1/2012 ΕΩΣ 31/12/2012
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΘΕΜΑ
31/03/2012
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2011
31/03/2012
Ανακοίνωση για περιοδική αναφορά επιτήρησης
02/04/2012
Ανακοίνωση για επιχειρηµατικές εξελίξεις στην εταιρία
09/05/2012
Ανακοίνωση οικονοµικού ηµερολογίου
31/05/2012
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012
31/05/2012
Ανακοίνωση για περιοδική αναφορά επιτήρησης
06/06/2012
Ανακοίνωση για προαναγγελία γενικής συνέλευσης
28/06/2012
Αποφάσεις γενικής συνέλευσης
30/08/2012
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
30/08/2012
Ανακοίνωση για επιχειρηµατικές εξελίξεις στην εταιρία
03/09/2012
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012
01/10/2012
Ανακοίνωση για αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99
02/10/2012
29/11/2012
30/11/2012

Ανακοίνωση για επιχειρηµατικές εξελίξεις στην εταιρία
Ανακοίνωση για αλλαγή σύνθεσης διοικητικού συµβουλίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2012

30/11/2012

Ανακοίνωση για επιχειρηµατικές εξελίξεις στην εταιρία
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ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15
Εδρα : 27°χλµ. Π.Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η ∆εκεµβρίου 2012
(∆ηµοσιευµένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ/∆ΠΧΑ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις ,στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της SATO Α.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ SATO. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη
,πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της ( www.satogroup.gr ) όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή .
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρµόδια Υπηρεσία -Νοµαρχία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Γενική
Γραµµατεία Εµπορίου, Γενική ∆/νση Εµπορίου, Γενική ∆/νση ΑΕ
και Πίστεως

(ενοποιηµένα και µη ποσά) εκφρασµένα σε χιλιάδες €
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

1/1-31/12/2012
∆ιακ/σες
∆ραστηρ.

Συνεχιζ/µενες
∆ραστηρ.

Συνεχιζ/µενες
∆ραστηρ.

Σύνολο

1/1-31/12/2011
∆ιακ/σες
∆ραστηρ.

Σύνολο

Θεοδωρίδης Γεώργιος

Πρόεδρος ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος -εκτελεστικό µέλος

Ρούσης ∆ηµήτριος

Αντιπρόεδρος ∆.Σ. - εκτελεστικό µέλος

Κύκλος Εργασιών

-

-

-

23.992

1.460

Βαµβακόπουλος Κωνσταντίνος
Καρακώστας Κωνσταντίνος

Μέλος ∆.Σ.- ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
Μέλος ∆.Σ.- ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος

-

-

-

9.378

221

9.599

Ζαχαρόπουλος ∆ιονύσιος
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας

Μέλος ∆.Σ.- µη εκτελεστικό µέλος
www.satogroup,gr

Μικτά Κέρδη/(Ζηµιές)
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων

-

-

-

-11.487
-17.935
-17.970

-95
1.855
1.844

-11.582
-16.080
-16.126

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των
οικονοµικών καταστάσεων :

28/3/2013

Κατανέµονται σε:

ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Α.Μ ΣΟΕΛ 30491)
NEXIA EUROSTATUS A.E. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
(ΑΜ ΣΟΕΛ 141)

Ιδιοκτήτες Μητρικής

-

-

-

-17.970

1.844

-16.126

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

-

-

-

Σύµφωνη γνώµη -θέµα έµφασης

Πρόσθετο Συνολικό Εισόδηµα µετά από φόρους (Β)

-

-

-

-10

-

-

-

-17.980

1.844

-16.136

-

-

-

-17.980

1.844

-16.136

-0,6405

0,0657

Ορκωτός Ελεγκτής:
Ελεγκτική εταιρεία :
Τύπος έκθεσης ελέγχου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ενοποιηµένα και µη ποσά) εκφρασµένα σε χιλιάδες €
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
31/12/2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
47.791

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α)

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2012

31/12/2011

32.562

47.791

Αυλα περιουσιακά στοιχεία

-

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

-

1.109

860

1.109

Αποθέµατα

-

11.717

8.678

11.717

Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

-

4.790
2.625

3.377
3.011

4.790
2.625

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

-

68.233

48.605

68.233

201

117

201

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα µετά από
φόρους (Α) + (Β)
Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες Μητρικής
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (
σε € )
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών
αποσβέσεων

-

-

-

-

-

-

Μετοχικο Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών Μητρικής (α)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

-

14.870
-22.685
-7.815
-7.815

14.870
-40.815
-25.945
-25.945

14.870
-22.685
-7.815
-7.815

-

7.798
7.793
41.832

631
6.678
43.723

7.798
7.793
41.832

-

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

-

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+( δ)

18.625

23.518

76.048

74.550

18.625
76.048

68.233

48.605

68.233

Κύκλος Εργασιών

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και
01.01.2011 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα µετά από φόρους
Μεταβολή από πώληση Θυγατρικών

31/12/2011

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2012

31/12/2011

8.629
-16.136
-308

-7.815
-18.130
-

10.164
-17.979
-

-

-8.286

-7.815

-25.945

Σύνολο
9.513

Συνεχιζ/µενες
∆ραστηρ.
23.992

31/12/2012
164

31/12/2011
197

3. Η εταιρία βρίσκεται σε εξέλιξη τακτικού φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2006 έως και 2010. Για τις ανέλεγκτες αυτές χρήσεις η εταιρεία
έχει σχηµατίσει σωρρευτική πρόβλεψη συνολικού ποσού ευρώ 200 χιλ. Επίσης έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία συνολικού ποσού ευρώ 798 χιλ. και πρόβλεψη ευρώ 962 χιλ. για πιθανή επιστροφή µέρους επιδότησης
Ν.3299 σε ΥΠΑΝ.
4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην
Οικονοµική Κατάσταση της εταιρείας
5. Επί των ακινήτων εγκαταστάσεων της εταιρείας έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ευρώ 10 εκατ. µε λήψη ισόποσου δανείου.

9.378

-

-12.239

-11.487

-

-11.487

-18.986
-18.133

-

-18.986
-18.133

-17.933
-17.969

2
2

-17.931
-17.967

-18.133

-

-18.133

-17.969

2

-17.967

3

-

3

-10

-

-10

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα µετά από
φόρους (Α) + (Β)

-18.130

-

-18.130

-17.979

2

-17.977

Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες Μητρικής
Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (
σε € )

-18.130
-0,6463

-

-18.130
-0,6463

-17.979
-0,6405

-9.283

-

-9.283

-8.286

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α)
Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες Μητρικής
Πρόσθετο Συνολικό Εισόδηµα µετά από φόρους (Β)

-

( Μέθοδος Συµπλήρωσης Κατάστασης Ταµειακών Ροών .Έµµεση Μέθοδος )
Ο ΟΜΙΛΟΣ

-17.977
-0,6404

-56

-8.342

01/0131/12/2011

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
01/0101/0131/12/2012
31/12/2011

-

58

Γ. Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη

-

648

∆. Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη

-

2.942

Ε. Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης
ΣΤ.Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης

-

473
0

Ζ.Υποχρεώσεις προς διεθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης

-

0

1.844

-18.986
-

-17.934

-

2.218

1.343

-

3.505

2.956

3.505

-

218

5.202

2.188

2
2.218

-194

-194

-194

4.390

4.029

4.390

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες :
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

-

-188

-12

-188

-

14

2.038

14

-

3.012

817

3.012

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών )

-

-2.238

933

-2.239

-

-2.573

-180

-

123

-

-7.803

-

-57
7.797

(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καθαρές ταµειακές ροές από διακοπείσες λειτουργικές
δραστηριότητες

Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες και
διακοπείσες επενδυτικές δραστηριότητες( β)
Xρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις/(Εξοφλήσεις) δανείων

8.Θέµα Έµφασης: Εφιστούµε την προσοχή σας στην σηµείωση 2.2 των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων όπου επισηµαίνεται ότι κατά
την περίοδο 1/1/2012-31/12/2012 η εταιρεία υπέστη καθαρή ζηµία ευρώ 18 εκατ. € περίπου ενώ κατά την 31/12/2012 οι βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις της εταιρείας υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά ευρώ 52,2 εκατ.€ περίπου. Αυτές οι συνθήκες, σε
συνδυασµό µε την µη ικανοποίηση ορισµένων χρηµατοοικονοµικών όρων συναφθέντων οµολογιακών δανείων, όπως αναφέρεται στην
σηµείωση 9 της συνηµµένης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που µπορεί να εγείρει
σηµαντική αµφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της. Στις 20/3/2013 εκδικάστηκε ενώπιον
του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η επικύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης της Sato η οποία υπεγράφη µεταξύ της εταιρείας και
ποσοστού 76,79% επί του συνόλου των πιστωτών της και αναµένεται η έκδοση της απόφασης που θα επικυρώνει τη συµφωνία εξυγίανσης.
Στο συµπέρασµά µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό.

-17.934

-

-

Καθαρές ταµειακές ροές από διακοπείσες επενδυτικές
δραστηριότητες

7. 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.

-

-

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών
Εισπράξεις από πωλήσεις άυλων - ενσώµατων παγίων
περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες

2.050

Β. Έσοδα Αγαθών και Υπηρεσιών

-

-2.573

-

-

-2.054

-7.799

-188

-57
7.797

230

7.343

230

188

12

5

-

-

188
-

8.163

7.167

8.158

-

-1.422

974

-1.422

-

-577

-6.249

-577

Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες και
διακοπείσες χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

-

-1.999

-5.275

-1.999

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ)

-

-1.639

-162

-1.639

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης
περιόδου

-

1.919

280

1.919

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

-

280

118

280

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές
µισθώσεις (χρεολύσια)

ΑΘΗΝΑ 29/03/2013

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ
Α.∆.Τ. Ξ 434504

2
0,0001

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ενοποιηµένα και µη ποσά) εκφρασµένα σε χιλιάδες €

6. Τα ποσά των πωλήσεων και των αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων στην λήξη της περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 προς αυτή
Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες και
µέρη είναι τα εξής:
διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Eπενδυτικές δραστηριότητες
31/12/2012
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ
-

23.992

-12.239

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων

(Κέρδη)/ ζηµιές από πώληση /διαγραφή παγίων και
λοιπών επενδύσεων
Εσοδο από απόσβεση επιχορηγήσεων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2011
197

Σύνολο

-

Κέρδη / ( ζηµίες ) προ φόρων ( Συνεχιζόµενες
δραστηριότητες )
Κέρδη / ( ζηµίες ) προ φόρων ( ∆ιακοπείσες
δραστηριότητες )

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012
-

-8.342

9.378

-7.815

2. Αριθµός Απασχολούµενου Προσωπικού την 31/12/2012 και την 31/12/2011

-0,5748

3.022

Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Προβλέψεις
1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2011 µε εξαίρεση τα νέα λογιστικά πρότυπα Αποσβέσεις
και διερµηνίες που τέθηκαν σε ισχύ το 2012.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

-56
1/1-31/12/2011
∆ιακ/σες
∆ραστηρ.
-

Λειτουργικές δραστηριότητες
-

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες ( ποσά σε χιλιάδες € )

Α. Έξοδα Αγαθών και Υπηρεσιών

-10

-

01/01-31/12/2012
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου ( 31.12.2012 και 31.12.2011
αντίστοιχα )

-

-

3.022

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών
αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ενοποιηµένα και µη ποσά) εκφρασµένα σε χιλιάδες €

-

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1-31/12/2012
Συνεχιζ/µενες
∆ιακ/σες
∆ραστηρ.
∆ραστηρ.
9.513
-

Μικτά Κέρδη/(Ζηµιές)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

-

25.452

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΡΟΥΣΗΣ
Α.∆.Τ.Π 020359

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β.ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡ.Α∆.Α ΤΑΞΗΣ 25319

