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Α. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

  
 

Σημ. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
01/01-

31/03/13 
01/01-

31/03/12 
     
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες     
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 4 1.473 2.457 
Κόστος Πωληθέντων  -711 -1.632 
Μικτά Κέρδη  762 826 
    
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης  73 172 
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης  -1.530 -2.760 
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας  -334 -513 
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 4 

-1.029 -2.275 
     
Χρηματοοικονομικά έξοδα  -809 -1.079 
Χρηματοοικονομικά έσοδα  36 124 
Κέρδη /(Ζημιές) προ φόρων   -1.802 -3.230 
Φόρος εισοδήματος  - -35 
Καθαρά Κέρδη/(Ζημιές)  μετά από 
φόρους από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

 

-1.802 -3.265 
Καθαρά κέρδη ζημιές μετά από φόρους        -1.802     -3.265 
     
     
Κατανέμονται σε:     

Ιδιοκτήτες μητρικής  -1.802  -3.265 
     
Βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή σε €     
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες   -0,0642  -0,1164 
Από διακοπείσες δραστηριότητες  -  -0,0523 
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Β. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 

  
 

Σημ. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
01/01-

31/03/13 
01/01-

31/03/12 
  
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου  -1.802  -3.265 
Πρόσθετο συνολικό εισόδημα     
Κέρδη (ζημιές) από αποτίμηση σε εύλογη αξία 
διαθεσίμων προς πώληση χρημ/κών στοιχείων 

 
-4 - 

Σύνολο πρόσθετου συνολικού εισοδήματος   -4 - 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου μετά από φόρους  

 
-1.806 -3.265 

    
Κατανέμονται σε    
Ιδιοκτήτες μητρικής  -1.806 -3.265 
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Γ.  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
 

Σημ. 
  31/03/2013 31/12/2012 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
     
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 5  31.989 32.562 
Άϋλα Περιουσικά Στοιχεία   104 117 
Διαθέσιμα προς πώληση χρημ/κά στοιχεία   10 14 
Λοιπές Απαιτήσεις   845 846 
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού   32.948 33.539 
     
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Αποθέματα   8.639 8.678 
Πελάτες 6  3.323 3.377 
Λοιπές Απαιτήσεις   2.779 2.893 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα    - 
Ταμειακά  Διαθέσιμα & Ισοδύναμα   62 118 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   14.803 15.066 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4  47.751 48.605 
     
ΠΑΘΗΤΙΚΟ     
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Μετοχικό Κεφάλαιο 7  14.870 14.870 
Αποτελέσματα εις Νέον   -53.500 -51.697 
Λοιπά Αποθεματικά   10.879 10.882 
   -27.751 -25.945 
Δικαιώματα Μειοψηφίας     
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   -27.751 -25.945 
     
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Δάνεια 8  575 631 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 

 
 

 
798 798 

Προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις & έξοδα 10  200 200 
Προβλέψη επιστροφής επιδ.ΥΠ.ΑΝ.   962 962 
Επιχορηγήσεις 9  3.085 3.117 
Λοιπές υποχρεώσεις   42 42 
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 12  1.559 1.559 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   7.221 7.309 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 11  24.269 23.227 
Δάνεια 8  43.721 43.723 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα   291 291 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   68.281 67.241 
Σύνολο υποχρεώσεων 4  75.502 74.550 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  
47.751 48.605 
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Δ.  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

 
 
 
 
 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

 Τακτικό 
Αποθεματικό 
και Λοιπά 

Αποθεματικά  

 
Υπόλοιπο 
Κερδών 
Εις Νέο 

 

Σύνολο 

 

1η Ιανουαρίου 2012 14.870  10.879  -33.564  -7.815  

Συγκεντρωτικό συνολικό  εισόδημα         
Καθαρά Κέρδη/(ζημιές)     -3.265  -3.265  
Συγκεντρωτικό συνολ.εισόδημα μετά από 
φόρους  

 
 

 
-3.265 

 
-3.265 

 

31η Μαρτίου 2012 14.870  10.879  -36.794  -11.080  
         
1η Ιανουαρίου 2013 14.870  10.882  -51.697  -25.944  
Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα         
Καθαρά Κέρδη/(ζημιές)     -1.802  -1.802  
Πρόσθετο συνολικό εισόδημα         
Κέρδη (ζημιές) από αποτίμηση σε εύλογη αξία 
διαθεσίμων προς πώληση χρημ/κών στοιχείων  

 
-4 

 
 

 
-4 

 

Σύνολο πρόσθετου συνολικού εισοδήματος   -4    -4  
Συγκεντρωτικό συνολ.εισόδημα μετά από 
φόρους  

 
 

 
-1.802 

 
-1.806 

 

31η Μαρτίου 2013 14.870  10.879  -53.500  -27.751  
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Ε.   ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις επόμενες σελίδες  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνοπτικής ενδιάμεσης οικονομικής 
πληροφόρησης 
 
 

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  01/01-
31/03/13 

 01/01-
31/03/12 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες       
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)  -1.802  -3.230 
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)  -  - 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:     
Αποσβέσεις (σημ.5)  

587 
 

808 
Προβλέψεις  -  -11 
(Κέρδη) / ζημιές από πώληση/διαγραφή παγίων και λοιπών 
επενδύσεων 

 
- 

 
- 

Εσοδο από απόσβεση επιχορηγήσεων  -32  -49 
Δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών  -  - 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  -36  -124 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  809  1.078 
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου :κίνησης  

 
 

 
 

Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων   39  -114 
Μείωση/(Αύξηση)  απαιτήσεων   168  311 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)   272  2.111 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες     
Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  -3  -577 
Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες και  
διακοπείσες  λειτουργικές δραστηριότητες  (α) 

 
2 

 
203 

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

 
- 

 
-8 

Τόκοι εισπραχθέντες  -  2 
Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες και 
διακοπείσες  επενδυτικές δραστηριότητες (β) 

 
- 

 
-6 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες     
Εξοφλήσεις δανείων (σημ. 8)  -2  -142 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις  
(χρεολύσια) (σημ. 8) 

 
-56 

 
-107 

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

 

-58 

 

-249 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου [(α)+(β)+(γ)] 

 
-56 

 
-52 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου  118  280 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου   62  228 
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1. Σύσταση και δραστηριότητα Eταιρείας 
 

    
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.  

 

2. Bάση παρουσiασης της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης 
 
2.1 Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 

 
Οι  ενδιάμεσες  Oικονομικές Kαταστάσεις της Eταιρείας  (οι «Οικονομικές Καταστάσεις»),με ημερομηνία 
31 Μαρτίου 2013 καλύπτουν τους 3 μήνες έως την 31η Μαρτίου 2013 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής Δ.Π.Χ.Α.) , όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
ευρωπαική ένωση και ειδικότερα σύμφωνα με το Διεθνές  Λογιστικό Πρότυπο(ΔΛΠ) 34 «Ενδιάμεσες 
Οικονομικές Καταστάσεις». 

Η Eνδιάμεση  Oικονομική πληροφόρηση πρέπει να αναγνωστεί σε συνδιασμό με τις ετήσιες Οικονομικές 
Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2012 που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας  
www.satogroup.gr  

Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση της  συνοπτικής 
ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης είναι συνεπείς με τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για 
τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου του 2012 με εξαίρεση τα νέα 
λογιστικά πρότυπα και διερμηνίες που τέθηκαν σε ισχύ το 2012. 

Δεν υπάρχουν αλλαγές στις λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν σε σχέση με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για 
την  προετοιμασία των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου του 2012. 

Οι Ενδιάμεσες  Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους 
με εξαίρεση τα Διαθέσιμα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού, που αποτιμούνται σε εύλογες αξίες.  

Διαφορές 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 Μαρτίου 2013 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας υπερέβαιναν το 
σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της κατά ποσό € 53.478 χιλ. Επιπλέον κατά τις πρόσφατες 
διαχειριστικές περιόδους η Εταιρεία έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Συγκεκριμένα, οι ζημιές της χρήσεις   
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012 ανήλθαν σε  € 18.133 χιλ., ενώ κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος 
έτους ανέρχονται σε € 1.802 χιλ. Η ζημιογόνα δραστηριότητα οφείλεται στον περιορισμό της ζήτησης 
καταναλωτικών και επενδυτικών αγαθών, που έχει σαν αποτέλεσμα την σημαντική μείωση των πωλήσεων 
της Εταιρείας. Χαρακτηριστικά κατά το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, οι πωλήσεις της Εταιρείας 
είναι μειωμένες κατά € 984 χιλ. ή 40% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο της προηγούμενης χρήσης, ενώ και  
οι ετήσιες πωλήσεις της προηγούμενης χρήσης 2012, ήταν μειωμένες κατά € 14.479 χιλ. ή περ.60% σε 
σχέση με το 2011.  
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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 Διοίκηση 
καταβάλει κάθε προσπάθεια με σκοπό τη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων, την εκπλήρωση των 
συμβατικών υποχρεώσεων και την επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών της Εταιρείας. Γι’ αυτό το λόγο 
η παρούσα ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση έχει συνταχθεί με βάση την αρχή συνέχισης της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας. 

 
 
2.3 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνίες 

 
 

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

 

Οι λογιστικές αρχές σύμφωνα με τις οποίες συντάχθηκαν οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις είναι 
σύμφωνες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του 
οικονομικού έτους 2012, εκτός από την υιοθέτηση των νέων προτύπων και διερμηνειών, η εφαρμογή των 
οποίων έγινε υποχρεωτική για τις περιόδους μετά την 1 Ιανουαρίου 2013. 

 
Α. Τα σημαντικότερα πρότυπα και διερμηνείες αναφέρονται παρακάτω, κανένα από τα οποία δεν είχε 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
ΔΛΠ 12, Φόροι εισοδήματος – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2012). 

Έχουν γίνει τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12, ‘Φόροι εισοδήματος’, σχετικά με τον τρόπο μέτρησης του 
αναβαλλόμενου φόρου όταν τα επενδυτικά πάγια έχουν επιμετρηθεί χρησιμοποιώντας το μοντέλο της 
εύλογης αξίας του ΔΛΠ 40, ‘Επενδυτικά πάγια’. Μια εξαίρεση έχει εισαχθεί για να συμπεριλάβει την 
υπόθεση ότι η λογιστική αξία ενός επενδυτικού παγίου ανακτάται εξολοκλήρου μέσω πώλησης. Επιπλέον, 
οι απαιτήσεις του SIC-21 Φόροι Εισοδήματος – Ανάκτηση των επανεκτιμημένων μη αποσβέσιμων 
περιουσιακών στοιχείων, που αντιμετωπίζουν παρόμοια ζητήματα με τα μη αποσβέσιμα περιουσιακά 
στοιχεία, τα οποία μετρώνται χρησιμοποιώντας το μοντέλο επανεκτίμησης του ΔΛΠ 16, ‘Ενσώματα Πάγια 
Στοιχεία’, έχουν συμπεριληφθεί στο ΔΛΠ 12. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της 
επίδρασης της τροποποίησης και δεν μπορεί να την εφαρμόσει νωρίτερα διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Β. Τα παρακάτω νέα και τροποποιημένα πρότυπα και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ισχύ για 
την τρέχουσα λογιστική περίοδο. Δεν έχουν υιοθετηθεί νωρίτερα και η Εταιρεία μελετά την τυχόν επίδραση 
τους στις οικονομικές της  καταστάσεις. 
 
ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιουλίου 2012 ). 

Οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 εστιάζουν στο πώς οι οικονομικές οντότητες παρουσιάζουν τα στοιχεία των 
λοιπών συνολικών εσόδων. Οι τροποποιήσεις δεν αλλάζουν τις οδηγίες με βάση τις οποίες στοιχεία πρέπει 
ή δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα λοιπά συνολικά έσοδα ή εάν αυτά τα στοιχεία μπορούν στη 
συνέχεια να αναταξινομηθούν μέσω των αποτελεσμάτων. Η κύρια αλλαγή απαιτεί από τις οικονομικές 
οντότητες να παρουσιάσουν σε ξεχωριστές γραμμές τα ποσά των λοιπών συνολικών εσόδων ανάλογα με 
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την φύση τους και να ομαδοποιήσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα σε δύο 
κατηγορίες: (α) αυτά που θα μπορούσαν στη συνέχεια να αναταξινομηθούν στα αποτελέσματα 
(προσαρμογές αναταξινόμησης) και (β) αυτά που δε θα αναταξινομηθούν. Το ΔΛΠ 1 επιτρέπει στις 
οικονομικές οντότητες να παρουσιάζουν τα στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων, είτε μετά από τις 
σχετικές φορολογικές επιδράσεις είτε προ φόρων, με ένα ποσό που δείχνει το συνολικό ποσό του φόρου 
εισοδήματος που σχετίζεται με αυτά τα στοιχεία. Οι οικονομικές οντότητες θα συνεχίσουν να έχουν αυτή 
την επιλογή της φορολογικής απεικόνισης. Ωστόσο, εάν κάποια οικονομική οντότητα παρουσιάζει τα 
στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων πριν από τις σχετικές φορολογικές επιδράσεις τότε απαιτείται ο 
φόρος να κατανεμηθεί και να γνωστοποιηθεί ξεχωριστά για καθεμία από τις δύο κατηγορίες των λοιπών 
συνολικών εσόδων. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης της τροποποίησης. 

 

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

Η τροποποίηση απαιτεί οι οικονομικές οντότητες να αναγνωρίζουν όλες τις αλλαγές στις υποχρεώσεις 
καθορισμένων παροχών και στην εύλογη αξία των σχετικών περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος, 
όταν συμβαίνουν αυτές οι αλλαγές. Αυτό εξαλείφει την μέθοδο ‘περιθωρίου’, η οποία επέτρεπε στις 
οικονομικές οντότητες να μην αναγνωρίζουν τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες αν ήταν εντός ενός 
περιθωρίου (όντας το μεγαλύτερο από το 10 τοις εκατό των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και 
το 10 τοις εκατό των υποχρεώσεων του προγράμματος) και να αναβάλουν την αναγνώριση των 
αναλογιστικών κερδών και ζημιών εκτός του εν λόγω περιθωρίου. Η τροποποίηση απαιτεί από τις 
οικονομικές οντότητες να διαχωρίσουν τις αλλαγές στην καθαρή υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο) 
καθορισμένων παροχών σε τρεις συνιστώσες: (α) το κόστος υπηρεσιών, (β) το καθαρό τόκο της καθαρής 
υποχρέωσης (περιουσιακού στοιχείου) καθορισμένων παροχών-και οι δύο παρουσιάζονται στο 
αποτέλεσμα, και (γ) την επανακαταμέτρηση της καθαρής υποχρέωσης (περιουσιακού στοιχείου) 
καθορισμένων παροχών - που παρουσιάζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα και δεν ανακυκλώνεται μέσω των 
αποτελεσμάτων. Επιπλέον γνωστοποιήσεις απαιτούνται με έμφαση στα παρακάτω συγκεκριμένα θέματα: 
(α) τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών της οικονομικής οντότητας και τα ποσά 
στις οικονομικές καταστάσεις που προκύπτουν από τα εν λόγω προγράμματα, (β) οι κίνδυνοι που 
απορρέουν από τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, περιλαμβανομένης της ανάλυσης ευαισθησίας 
για κάθε σημαντική αναλογιστική παραδοχή, (γ) η συμμετοχή σε προγράμματα πολλαπλών εργοδοτών. Η 
Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης της τροποποίησης. 

 

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

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα 
αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 ‘Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις’. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 
27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε 
θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές 
καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 ‘Επενδύσεις σε 
συγγενείς επιχειρήσεις’ και του ΔΛΠ 31 ‘Συμμετοχές σε κοινοπραξίες’ που αφορούν τις ατομικές 
οικονομικές καταστάσεις. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης της τροποποίηση 
και δεν μπορεί να την εφαρμόσει νωρίτερα διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
ΔΛΠ 28, Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες - τροποποίηση (ισχύει από 1 
Ιανουαρίου 2013). 

Το ΔΛΠ 28 ‘Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες’ αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 ‘Επενδύσεις 
σε συγγενείς επιχειρήσεις’. Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό 
αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή 
της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως 
προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11. Η Εταιρεία  βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της 
επίδρασης της τροποποίησης και δεν μπορεί να την εφαρμόσει νωρίτερα διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΛΠ 32, Χρηματοοικονομικά μέσα: παρουσίαση- τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2014). 

Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν ασυνέπειες στην τρέχουσα πρακτική όταν εφαρμόζονται τα κριτήρια 
συμψηφισμού. Αυτές διευκρινίζουν το νόημα της πρότασης ‘την παρούσα στιγμή έχει έννομο δικαίωμα 
συμψηφισμού’ και ότι κάποια συστήματα ακαθάριστου διακανονισμού μπορεί να θεωρηθούν ισοδύναμα με 
καθαρό διακανονισμό. Οι τροποποιήσεις είναι μέρος του σχεδίου περί συμψηφισμών του ΣΔΛΠ και δεν 
έχουν ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

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

H τροποποίηση απαιτεί την γνωστοποίηση των πληροφοριών, οι οποίες θα βοηθήσουν τους χρήστες των 
οικονομικών καταστάσεων μιας οικονομικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή τη δυνητική 
επίδραση των συμψηφισμών, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων συμψηφισμού που σχετίζονται 
με τα αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις αναγνωρισμένες 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην οικονομική θέση της οικονομικής οντότητας. Η Εταιρεία δεν έχει 
ακόμα αξιολογήσει την πλήρη επίδραση της τροποποίησης και δεν μπορεί να την εφαρμόσει νωρίτερα διότι 
δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

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

Με τις τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9: ‘Χρηματοοικονομικά μέσα’, οι οικονομικές οντότητες που εφαρμόζουν 
το ΔΠΧΑ 9 δεν χρειάζεται να αναδημοσιεύσουν προηγούμενες περιόδους, αλλά είναι υποχρεωμένες να 
παρέχουν τροποποιημένες γνωστοποιήσεις. Οι νέες γνωστοποιήσεις περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται 
σε: Αλλαγές στην ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 
εμφανίζοντας ξεχωριστά τις αλλαγές στην λογιστική αξία με βάση τις κατηγορίες επιμετρήσεώς τους, 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 και τις αλλαγές στην λογιστική αξία που προκύπτουν από αλλαγή στη μέθοδο 
επιμέτρησης, όπως από το αποσβεσμένο κόστος στην εύλογη αξία, κατά την μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9. 
Γνωστοποιήσεις για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που έχουν αναταξινομηθεί 
ώστε να αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος, ως αποτέλεσμα της μετάβασης στο ΔΠΧΑ 9, όπου θα 
αναφέρονται: (α) η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων κατά το 
τέλος της περιόδου αναφοράς, (β) η εύλογη αξία κέρδους ή ζημιάς που θα είχε αναγνωριστεί στα 
αποτελέσματα ή στα λοιπά συνολικά έσοδα κατά την περίοδο αναφοράς, εάν τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία ή χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δεν είχαν αναταξινομηθεί, (γ) το πραγματικό 
επιτόκιο που καθορίστηκε κατά την ημερομηνία αναταξινόμησης, (δ) τα αναγνωριζόμενα έσοδα ή έξοδα 
από τόκους. Η Εταιρεία δεν έχει ακόμα αξιολογήσει την πλήρη επίδραση της τροποποίησης και δεν μπορεί 
να την εφαρμόσει νωρίτερδιότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 9, Χρηματοοικονομικά μέσα (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2015). 

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο μέρος της πρώτης φάσης στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 όλα τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν συγκεκριμένα 
κόστη συναλλαγών, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Η μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσμένο κόστος, είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το 
επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής οντότητας σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού 
στοιχείου. Το ΔΠΧΑ 9 απαγορεύει αναταξινομήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηματικό 
μοντέλο της οικονομικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειμένη περίπτωση η οικονομική οντότητα 
απαιτείται να αναταξινομήσει μελλοντικά τα επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. To 
ΔΠΧΑ 9 αναφέρει ρητά ότι τα παρακάτω δεν αποτελούν μεταβολή στο επιχειρηματικό μοντέλο: (α) η 
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μεταβολή στον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό περιουσιακό 
στοιχείο (ακόμα και σε περιπτώσεις σημαντικών μεταβολών στην κατάσταση της αγοράς), (β) η προσωρινή 
κατάργηση συγκεκριμένης αγοράς χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και (γ) η μεταφορά 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων μεταξύ τμημάτων μιας οικονομικής οντότητας με 
διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα. Σύμφωνα με τις αρχές του ΔΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε 
συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να επιμετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η Διοίκηση έχει την επιλογή να 
παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και 
ζημιές εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εμπορική εκμετάλλευση. Αυτός ο 
προσδιορισμός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα χρηματοοικονομικό μέσο  ξεχωριστά και 
δεν μπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζημιές εύλογης αξίας δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα 
μεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από μερίσματα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Το 
ΔΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της επιμέτρησης σε κόστος για τις μη εισηγμένες μετοχές και τα παράγωγα 
σε μη εισηγμένες μετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος μπορεί να είναι 
αντιπροσωπευτική εκτίμηση της εύλογης αξίας. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της 
επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί 
νωρίτερα από την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα 
αποφασίσει η Εταιρεία εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

 

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

Το ΔΠΧΑ 9 περιλαμβάνει προϋποθέσεις για την ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων. Αντίστοιχες προϋποθέσεις για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
προστέθηκαν, με τις περισσότερες από αυτές να μεταφέρονται αμετάβλητες από το ΔΛΠ 39. Κατά 
συνέπεια, μια χρηματοοικονομική υποχρέωση επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων αν 
διακρατείται προς πώληση ή προσδιορίζεται ως επιμετρούμενη στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της εύλογης αξίας, και οι λοιπές υποχρεώσεις επιμετρούνται στο αποσβεσμένο 
κόστος. Σε αντίθεση με τις απαιτήσεις για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, οι απαιτήσεις 
ταξινόμησης για ενσωματωμένα παράγωγα έχουν διατηρηθεί. Το ΔΠΧΑ 9 ορίζει ότι οι μεταβολές στην 
εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, οι οποίες προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων και σχετίζονται με αλλαγές στον πιστωτικό κίνδυνο της οικονομικής οντότητας, θα 
πρέπει να αναγνωρίζονται απευθείας στα λοιπά συνολικά έσοδα. Ωστόσο, κατ 'εξαίρεση, εφόσον κάτι 
τέτοιο θα δημιουργούσε μια λογιστική αναντιστοιχία (όταν υπάρχει μια αντίστοιχη θέση σε περιουσιακό 
στοιχείο το οποίο επίσης επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων), είναι δυνατόν να 
ληφθεί μια αμετάκλητη απόφαση για την αναγνώριση ολόκληρης της μεταβολής στην εύλογη αξία της 
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης στα αποτελέσματα. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της 
επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί 
νωρίτερα από την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα 
αποφασίσει η Εταιρεία  εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

 

ΔΠΧΑ 9, Χρηματοοικονομικά μέσα – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουάριο 2015). 

Η τροποποίηση αλλάζει την ημερομηνία έναρξης ώστε το ΔΠΧΑ 9 απαιτείται να εφαρμοστεί σε ετήσιες 
περιόδους αρχής γενομένης από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή. Η 
τροποποίηση επίσης μεταβάλλει την περίπτωση απαλλαγής από την αναδημοσίευση προηγούμενων 
περιόδων. Οικονομικές οντότητες που αρχικά εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 σε περιόδους που ξεκινούν: (α) πριν 
την 1 Ιανουαρίου 2012 δεν χρειάζεται να αναδημοσιεύσουν προηγούμενες χρήσεις και δεν απαιτείται να 
παρέχουν τροποποιημένες γνωστοποιήσεις, (β) από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2012 και πριν την 1 
Ιανουαρίου 2013 πρέπει να επιλέξουν είτε να παρέχουν τροποποιημένες γνωστοποιήσεις είτε να 
αναδημοσιεύσουν προηγούμενες περιόδους, (γ) από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013 απαιτείται να παρέχουν 
τροποποιημένες γνωστοποιήσεις και δεν χρειάζεται να αναδημοσιεύσει προηγούμενες περιόδους. Η 
Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του 
καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί 
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από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασίσει  η Εταιρεία  εάν θα εφαρμόσει το 
ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

 

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

Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που 
παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού 
παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το 
πρότυπο παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους 
οποίους μία οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα 
(επένδυση). Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 10, ένας επενδυτής υποχρεούται να ενοποιήσει μια επένδυση όταν 
πληρούνται και τα τρία κριτήρια: (α) η οικονομική οντότητα έχει δικαίωμα πάνω στην επένδυση, (β) ο 
επενδυτής εκτίθεται ή έχει δικαιώματα σε μεταβλητές αποδόσεις από τη συμμετοχή του στην επένδυση και 
(γ) ο επενδυτής έχει την δυνατότητα να επηρεάζει τις αποδόσεις. Ο αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου 
εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι 
δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και οι μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, 
αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις 
αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και 
αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευομένου. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης 
της επίδρασης του ΔΠΧΑ 10 και δεν μπορεί να το εφαρμόσει νωρίτερα διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασίσει η Εταιρεία  εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 10 
νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013. 

 

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

Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε 
δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν 
είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη 
μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες 
δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι 
συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες 
δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού 
συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της 
επίδρασης του ΔΠΧΑ 11 και δεν μπορεί να το εφαρμόσει νωρίτερα διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

 

ΔΠΧΑ 12, Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 
2013). 

Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, 
συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των 
οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που 
σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες 
και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη 
δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να 
εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. Το 
πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία 
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εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 12 και δεν μπορεί να το εφαρμόσει νωρίτερα διότι δεν έχει υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

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

Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν 
διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα 
πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την 
επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το 
οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και 
καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι 
μόνο τα χρηματοοικονομικά. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 
Εταιρεία  βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 13 και δεν μπορεί να το 
εφαρμόσει νωρίτερα διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Διερμηνεία 20, Κόστος απoψίλωσης κατά την παραγωγική φάση ορυχείου επιφάνειας (ισχύει από 1 
Ιανουαρίου 2013). 

Η διερμηνεία αποσαφηνίζει το πότε και πώς λογιστικοποιείται το κόστος εξόρυξης. Ισχύει για εργασίες 
εξόρυξης επιφάνειας, όπου οικονομικές οντότητες μπορεί να χρειαστεί να απομακρύνουν άχρηστα υλικά 
εξόρυξης για να αποκτήσουν πρόσβαση σε κοιτάσματα ορυκτών. Αυτή η δραστηριότητα απομάκρυνσης 
των άχρηστων υλικών είναι γνωστή ως ‘αποψίλωση’. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία και 
δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
3.1 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και διαχείρηση χρηματοοικονομικών κινδύνων 
 

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. Η Εταιρεία 
προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Οι εκτιμήσεις 
και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές 
αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες παρατίθενται 
κατωτέρω: 
 
Φόρος εισοδήματος: 

 
Απαιτείται κρίση από την Εταιρεία για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν 
πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. 
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα 
καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση 
και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε μελλοντικούς φορολογικούς 
ελέγχους. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά από τα 
οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις. Εάν ο τελικός φόρος είναι διαφορετικός από τον 
αρχικώς αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος. 
 
Προβλέψεις για αποθέματα: 
 
Η Εταιρεία  προβαίνει σε εκτιμήσεις σχετικά με την αποτίμηση των αποθεμάτων στη μικρότερη τιμή 
μεταξύ τρέχουσας και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η ρευστοποιήσιμη αξία μπορεί να διαφέρει σε 
σχέση με εκείνη που εκτιμήθηκε κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Ωφέλιμες ζωές των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων: 
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Η Διοίκηση προβαίνει σε ορισμένες εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων παγίων.  
 
Προγράμματα καθορισμένων παροχών: 
 
Το κόστος ωφελημάτων για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών υπολογίζεται χρησιμοποιώντας 
αναλογιστικές εκτιμήσεις, κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται παραδοχές για τους προεξοφλητικούς 
συντελεστές, το ρυθμό αύξησης των μισθών και τα ποσοστά θνησιμότητας. Λόγω της μακροχρόνιας φύσης 
των προγραμμάτων, οι παραδοχές αυτές υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα. 
 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις:  
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας  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 της Εταιρείας , τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και 
πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:  
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις αχρησιμοποίητες φορολογικές 
ζημίες στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα συμψηφιστούν με 
αυτές τις φορολογικές ζημίες. Για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης 
που μπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης της Εταιρείας , 
οι οποίες βασίζονται στα μελλοντικά φορολογικά κέρδη σε συνδυασμό με τις μελλοντικές φορολογικές 
στρατηγικές που θα ακολουθηθούν. 

 
 
3.2 Διαχείρηση χρηματοοικονομικών κινδύνων 
 

Η Εταιρεία  εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, κυρίως σε  
• κίνδυνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς),  
• πιστωτικό κίνδυνο,  
• κίνδυνο ρευστότητας 
 
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και 
γνωστοποιήσεις  σχετικά με τη διαχείρηση χρηματοοικονομικών κινδύνων που απαιτούνται από τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αναγνωστούν σε συνδιασμό με τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις τις 31 Δεκεμβρίου 2012. Δεν έχουν γίνει αλλαγές στη διαχείρηση κινδύνων και 
στις σχετικές πολιτικές  από την 31 Δεκεμβρίου 2012. Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας σε σχέση με 
την 31 Δεκεμβρίου 2012 δεν έχουν συμβεί σημαντικές αλλαγές στην χρονική ανάλυση των υποχρεώσεων 
της Εταιρείας. 
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4. Πληροφόρηση ανά τομέα 
 
Τομέας είναι κάθε διακεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας  με ιδιάζοντα 
χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της δραστηριότητας και τους επιχειρηματικούς κινδύνους που 
συνεπάγεται. 
Συνεκτιμώντας τα παραπάνω , η κατάτμηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας  σε τομείς 
γίνεται ως εξής: 
 
1.Είδη γραφείου, 2.Έπιπλα και είδη  σπιτιού, 3. Παροχή Υπηρεσίας. 
 

 

3 μήνες έως 31 Μαρτίου 2013 
Είδη 

Γραφείου 
 Είδη 

Σπιτιού 
 Παροχή 

υπηρεσίας 
 
Σύνολο 

Καθαρές Πωλήσεις από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 562 

 
366 

  
 544 

 
1.472 

Κέρδη / (ζημιές) από συνεχιζόμενες  
λειτουργικές δραστηριότητες -505 

 
-764 

  
240 

 
-1.029 

Σύνολο ενεργητικού 14.396  28.650  4.705  47.751 
Σύνολο υποχρεώσεων 22.500  45.100  7.902  75.502 

 
 

3 μήνες έως 31 Μαρτίου 2012 
Είδη 

Γραφείου 
 Είδη 

Σπιτιού 
 

Σύνολο 
Καθαρές Πωλήσεις από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 776 

 
1.681 

 
2.457 

Κέρδη / (ζημιές) από συνεχιζόμενες  λειτουργικές 
δραστηριότητες -856 

 
-1.419 

 
-2.275 

Σύνολο ενεργητικού 29.992  37.394  67.386 
Σύνολο υποχρεώσεων 24.787  53.679  78.466
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5. Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού 
 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Γήπεδα και 
οικόπεδα 

 
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις 

 

Μηχανήματα 

 
Μεταφορικά 

Μέσα 

 Έπιπλα και  
Λοιπός 

Εξοπλισμός 

 

Σύνολο 
2012            
Αξία κτήσης 1/1/2012 7.909  52.730  11.777  1.204  8.048  81.668 
Αγορές περιόδου 2012 -  5  3  -  -  8 
Μειώσεις περιόδου 2012 -  -  -  -  -  - 
Αξία κτήσεως 31/03/2012 7.909  52.735  11.780  1.204  8.048  81.676 
            
Συσσωρευμένες αποσβέσεις 
1/1/2012 - 

 
16.684 

 
10.016 

 
816 

 
6.355 

 
33.876 

Αποσβέσεις περιόδου 2012 -  586  51  14  135  786 
Σύνολο αποσβέσεων κατά  
την 31/03/2012 - 

 
17.270

 
10.067 

 
830 

 
6.490 

 
34.657 

Αναπόσβεστη αξία  
κατά την 1/1/2012 7.909 

 
36.041 

 
1.760 

 
389 

 
1.693 

 
47.791 

κατά την 31/03/2012 7.909  35.463  1.712  374  1.558  47.017 
            
2013            
Αξία κτήσης 1/1/2013 4.871  39.898  11.540  1.204  8.149  65.662 
Αγορές περιόδου 2013 -  -  -  -  -  - 
Μειώσεις περιόδου 2013 -  -  -  -  -  - 
Αξία κτήσεως 31/03/2013 4.871  39.898  11.540  1.204  8.149  65.662 
            
Συσσωρευμένες αποσβέσεις 
1/1/2013 - 

 
15.444 

 
9.956 

 
874 

 
6.826 

 
33.100 

Αποσβέσεις περιόδου 2013 -  404  47  14  108  573 
Σύνολο αποσβέσεων κατά  
την 31/03/2013 - 

 
15.848 

 
10.003 

 
888 

 
6.934 

 
33.673 

Αναπόσβεστη αξία  
κατά την 1/1/2013 4.871 

 
24.452 

 
1.585 

 
331 

 
1.324 

 
32.563 

κατά την 31/03/2013 4.871  24.050  1.537  316  1.215  31.989 
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6. Απαιτήσεις από πελάτες 
 

 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/03/2013 31/12/2012 
Απαιτήσεις από πελάτες     
Πελάτες (ανοιχτά υπόλοιπα)  5.018  4.906 
Πιστωτικές Κάρτες  710  746 
Μεταχρονολογημένες Επιταγές  1.595  1.725 
Μείον :Πρόβλεψη για Επισφαλείς Απαιτήσεις  -4.000  -4.000 
Σύνολο  3.323  3.377 
     

 
 

 
7. Μετοχικό Κεφάλαιο 
 

Μετοχικό Κεφάλαιο (ποσά πλήρη, όχι χιλιάδες): 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31η Μαρτίου 2013 αποτελείται από 28.056.518 
μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,53. Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου και της διαφοράς από 
έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

 
 
                (ποσά πλήρη, όχι χιλιάδες) 

  
Αριθμός 
μετοχών  

Μετοχικό 
κεφάλαιο  Σύνολο 

31 Μαρτίου 2013  28.056.518  14.896.954  14.896.954 
31 Δεκεμβρίου 2012  28.056.518  14.896.954  14.896.955 
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8. Υποχρεώσεις σε τράπεζες 
 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31/03/2013 31/12/2012 
Δάνεια Μακροπρόθεσμα - - 
 Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικών Μισθώσεων  575 631 
Μακροπρόθεσμα δάνεια 575 631 
   
 Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 22.101 22.104 
Βραχυπρόθεσμο τμήμα Ομολογιακού  
Δανείου 21.401 21.400 
 Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 219 219 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 43.721 43.723 
Σύνολο Δανείων 44.296 44.354 
 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
3 μήνες έως την 31 Μαρτίου 2013  
Υπόλοιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου 2013 44.354 
Αναλήψεις δανείων - 
Αποπληρωμές δανείων - 
Αποπληρωμές χρηματοδοτικών μισθώσεων - 
Υπόλοιπο λήξης την 31 Μαρτίου 2013 44.354 
  
3 μήνες έως την 31 Μαρτίου 2012  
Υπόλοιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου 2012 49.630 
Αναλήψεις δανείων 395 
Αποπληρωμές δανείων -28 
Αποπληρωμές χρηματοδοτικών μισθώσεων -60 
Υπόλοιπο λήξης την 31 Μαρτίου 2012 49.938 

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

 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31/03/2013 31/12/2012 
Διαθέσιμα πιστωτικά όρια 50.300 50.300 
 Χρησιμοποιηθέν τμήμα 43.502 43.504 
Μη χρησιμοποιηθέν τμήμα 6.798         6.796 
 
 

9. Επιχορηγήσεις 

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, με την από 22-12-2006 απόφασή του, ενέκρινε την 
υπαγωγή της SATO  Α.Ε. στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της, προυπολογιζόμενου ύψους € 16.187 με επιχορήγηση ύψους € 4.856.  
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10. Προβλέψεις 
 
Η Εταιρεία βρίσκεται σε τακτικό φορολογικό έλεγχο για τις χρήσεις 2006 έως 2010. Για τις 
ελεγχόμενες φορολογικές χρήσεις  έχει σχηματισθεί σωρρευτική πρόβλεψη συνολικού ποσού ευρώ 
200 χιλ. Επίσης έχει γίνει το 2012 πρόβλεψη για επιστροφή επιδότησης ΥΠ.ΑΝ. ευρώ 962 χιλ. 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
 

Πρόβλεψη για 
ανέλεγκτες 
χρήσεις 

 
 

Σύνολο 
Υπόλοιπο την           
1 Ιανουαρίου 2013 

 
1.162 

 
1.162 

Επιπρόσθετες 
προβλέψεις  

 
- 

 
- 

Υπόλοιπο την    
31 Μαρτίου 2013 

 
1.162 

 
1.162 

 
 
11. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
 

 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31/03/2013 31/12/2012 
Προμηθευτές 9.060 9.061 
Διάφοροι Πιστωτές 6.377 6.001 
Φόροι – Τέλη 670 681 
Ασφαλιστικοί  Οργανισμοί 759 811 
Λοιπά Δεδουλευμένα Έξοδα 6.146 5.310 
Γραμμάτια πληρωτέα - 0 
Προκαταβολές Πελατών 1.256 1.363 
Εγγυήσεις μισθωμάτων 43 42 
ΣΥΝΟΛΑ 24.311 23.269 
Μείον :μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 42 42 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 24.269 23.227 
 

 
12. Ενδεχόμενες  Υποχρεώσεις 
 

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

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 31/03/2013  31/12/2012 
Συμμετοχής 2  2 
Καλής εκτέλεσης 39  53 
Πληρωμής προκ/λής 11  11 
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13. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 

     
    1/1/-31/03/2013 

    
    1/1/-31/03/2012 

 
1/1-31/12/2012 

Εξοδα αγαθών και 
υπηρεσιών 

 
200 

 
576  

PASAL 
DEVELOPMENT 

 
132 

 
443 

 

TRASTOR 30  
1 

 

AT LAND AE 38 132  
Εσοδα αγαθών και 
υπηρεσιών 

 
- 

 
12 

 

Θεοδωρίδης Σ. 
Γεώργιος – SECOND 

 
- 

 
12 

 

Απαιτήσεις από 
συνδεδεμένα μέρη 

 
907 

 
1.101 

 
648 

PASAL 
DEVELOPMENT 

 
380 

 
490 

 
298 

AT LAND 185 187 185 
Θεοδωρίδης Σ. 
Γεώργιος - SECOND 

 
342 

 
424 

 
165 

Υποχρεώσεις προς 
συνδεδεμένα μέρη 

 
3.110 

 
1.932 

 
2.942 

PASAL 
DEVELOPMENT 

 
2.650 

 
1.421 

 
2.528 

Θεοδωρίδης Σ. 
Γεώργιος - SECOND 

 
4 

 
11 

 
11 

AT LAND 421 500 399 
TRASTOR 35   
Συναλλαγές και 
αμοιβές διευθυντικών 
στελεχών και μελών 
της διοίκησης 

 
67 

 
118 

 
473 

Απαιτήσεις από 
διευθυντικά στελέχη 
και μέλη της 
διοίκησης 

 
- 

 
- 

 

Υποχρεώσεις προς τα 
διευθυντικά στελέχη 
και μέλη της 
διοίκησης 

 
- 

 
- 

 

 
 

 
 
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 ανεγέρθει το κέντρο logistics.  
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• Η PASAL A.E. βάσει συμβάσεων  αναλαμβάνει το project management επενδύσεων της 
Εταιρείας σε ακίνητα (καταστήματα., κέντρο logistics κτλ) . 

 
Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά βασικά διευθυντικά στελέχη της 
Εταιρείας. 

 
Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη γίνονται επί καθαρά εμπορικής βάσης με τους 
συνήθεις όρους της αγοράς. 
 
Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας την 31/03/2013 έχει ως εξής: 
 
 
 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΜΕΤΟΧΕΣ  ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  6.999.234  24,95 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  6.501.146  23,17 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ  1.417.500  5,05 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ  13.138.638  46,83 
ΣΥΝΟΛΟ  28.056.518  100,00 

 
 
 
14. Εποχικότητα 
 

Η Εταιρεία  - υπό κανονικές συνθήκες - παρουσιάζει αυξημένες πωλήσεις το Δ΄ τρίμηνο κάθε 
χρήσης και ως εκ τούτου οι πωλήσεις της τρέχουσας περιόδου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για 
απλή αριθμητική εκτίμηση των πωλήσεων του έτους.  Επιπλέον, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών 
που επικρατούν στην αγορά εξαιτίας της σοβαρής δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας και των 
επιπτώσεών της, ο συσχετισμός με ιστορικά στοιχεία κρίνεται δεν προσφέρεται για ασφαλή 
συμπεράσματα. 

 
 

 
 
 
 

15. Σημαντικά γεγονότα 
 

Η Εταιρεία 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 Εταιρεία θα ενημερώσει 
το επενδυτικό κοινό μόλις υπάρξει έκδοση απόφασης που θα επικυρώνει την συμφωνία εξυγίανσης 
. 
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Αθήνα , 30/05/2013 
 

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

Α..Δ.Τ. Ξ 434504 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Ν. ΡΟΥΣΗΣ 

Α.Δ.Τ. Π 020359 
  
  
  
 
 
 
 

 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 

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

 

Προς τους μετόχους της Εταιρείας  

«SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» 

 

Εισαγωγή   
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 
Εταιρείας SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ (η Εταιρεία), της 31ης 
Μαρτίου 2013 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού 
εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της τρίμηνης περιόδου που έληξε 
αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την 
ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
τριμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση 
και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα 
με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο ∆.Λ.Π. 34). ∆ική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής 
της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 
 

Εύρος Επισκόπησης 
∆ιενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 
«Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον 
Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που 
είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και 
άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό 
του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει 
τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα 
σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την 
παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 

 

Συμπέρασμα 
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας 
οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ∆.Λ.Π. 34. 
 

Έμφαση Θέματος  
Εφιστούμε την προσοχή σας στην σημείωση 2.2 των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων όπου 
επισημαίνεται ότι κατά την περίοδο 1/1/2013-31/03/2013 η εταιρεία υπέστη καθαρή ζημία ευρώ 
1,8 εκατ. € περίπου ενώ κατά την 31/03/2013 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας 
υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά ευρώ 53,5 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 



 
SATO AE  
Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Πληροφόρηση 
Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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που θα επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης. Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε 
σχέση με το θέμα αυτό. 
 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
1. Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων 
της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 τριμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη 
συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 
 
2. Εξαιτίας των συσσωρευμένων ζημιών από το τέλος της προηγούμενης χρήσης που έληξε την 31η  
∆εκεμβρίου 2012 η καθαρή θέση της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητική με συνέπεια να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του Κ.Ν 2190/1920.  
 
 
 
 

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

 

Αθήνα, 30 Μαΐου 2013 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 
 
 

 
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30491 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Αρµόδια Υπηρεσία - Νοµαρχία :  

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Θεοδωρίδης  Γεώργιος 

Ρούσης ∆ηµήτριος Κύκλος Εργασιών

Βαµβακόπουλος Κωνσταντίνος Μικτά Κέρδη/(Ζηµιές)

Καρακώστας Κωνσταντίνος

Ζαχαρόπουλος ∆ιονύσιος

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των  οικονοµικών 

καταστάσεων : Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α)

Ελεγκτική εταιρεία : Κατανέµονται σε:

Νόµιµος Ελεγκτής: Ιδιοκτήτες Μητρικής

Τύπος έκθεσης επισκόπησης  : ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

(ενοποιηµένα και µη ποσά) εκφρασµένα σε χιλιάδες €

31/3/2013 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κατανέµονται σε:

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 31.989 32.562 Ιδιοκτήτες Μητρικής

Αυλα περιουσιακά στοιχεία 104 117 ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 855 860 

Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πρόσθετο Συνολικό Εισόδηµα µετά από φόρους 

(Β)

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα µετά από 

φόρους (Α) + (Β)

Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά 

30 Μαίου 2013

www.satogroup,gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

-1.802 

NEXIA EUROSTATUS A.E. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΑΜ ΣΟΕΛ 141)

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. 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 επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή .

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

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  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 ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Μαρτίου 2013

Σύµφωνη γνώµη -θέµα έµφασης

Μαρκεζίνης Παναγιώτης (Α.Μ ΣΟΕΛ 30491 )

Μέλος ∆.Σ.-Μη εκτελεστικό µέλος

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  

Μέλος ∆.Σ.- ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσµάτων

(Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.4.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Μέλος ∆.Σ.- ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος

Αντιπρόεδρος ∆.Σ.- εκτελεστικό µέλος

Υπουργείο  Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Γραµµατεία 

Εµπορίου,Γενική ∆/νση Εµπορίου ,∆/νση ΑΕ.και Πίστεως 

1.473 

762 

2.457 

826 

-1.802 

0 

-4 

-1.029 

-1.802 

-2.275 

-3.230 

-3.265 

0 

-0,0644 

-1.806 

-1.806 

0 

-0,1164 

-3.265 

0 

-3.265 

-3.265 

0 

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 855 860 

Αποθέµατα 8.639 8.678 

Απαιτήσεις από πελάτες 3.323 3.377 

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 

αποσβέσεων

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.841 3.011 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 47.751 48.605 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικο κεφάλαιο 14.870 14.870 

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -42.621 -40.815 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ιδιοκτητών Μητρικής (α) -27.751 -25.945 (ενοποιηµένα και µη ποσά) εκφρασµένα σε χιλιάδες €

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β ) 0 0 ( Μέθοδος Συµπλήρωσης Κατάστασης Ταµειακών Ροών .Έµµεση Μέθοδος )

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (γ) = (α) + ( β) -27.751 -25.945 

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 575 631 

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.646 6.678 Λειτουργικές δραστηριότητες

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 43.721 43.723 Κέρδη / ( ζηµίες ) προ φόρων 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 24.560 23.518 Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 75.502 74.550 Αποσβέσεις

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+( δ) 47.751 48.605 Προβλέψεις

Εσοδο από απόσβεση επιχορηγήσεων  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

(ενοποιηµένα και µη ποσά) εκφρασµένα σε χιλιάδες €

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές 

λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 

µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

                               Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

01/01-31/03/2013

-1.802 

587 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά 

( σε € ) 

-0,0644 -0,1164 

-1.467-442

-36 

39 

01/01-31/03/2012

-3.230 

-32 

809 

0 

-124 

-114 

808 

-11 

-49 

1.078 

31/3/2013 31/3/2012 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου  (01.01.2013 και 01.01.2012 

αντίστοιχα) -25.945 -7.815 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών )

(Μείον):

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα µετά από φόρους -1.806 -3.265 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

Μεταβολή από πώληση Θυγατρικών 0 

Καθαρές ταµειακές ροές απόσυνεχιζόµενες και  

διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Eπενδυτικές δραστηριότητες

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου ( 31.03.2013 και 31.03.2012 

αντίστοιχα ) -27.751 -11.080 

Αγορά  ενσώµατων και άυλων  παγίων περιουσιακών 

στοιχείων

Τόκοι εισπραχθέντες

Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες και  

διακοπείσες επενδυτικές δραστηριότητες( β)

Xρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εξοφλήσεις  δανείων

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις (χρεολύσια)

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά 

διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης  (α) + (β) + (γ)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 

περιόδου

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 

περιόδου

3. Η εταιρεία βρίσκεται σε εξέλιξη τακτικού φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2006 έως και 2010. Για τις ελεγχόµενες φορολογικά χρήσεις 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 ποσού ευρώ 10 εκατ. µε λήψη ισόποσου δανείου.

2. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού την 31/3/2013 ήταν 159 άτοµα έναντι 164 κατά την 31/12/2012.

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2012.

-56 

2 

0 

62 

0 

-2 

-58 

-56 

118 

      Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες ( ποσά σε χιλιάδες € )

0 

-3 

168 

272 

311 

2 

-6 

2.111 

-577 

203 

280 

228 

-142 

-107 

-249 

-52 

-8 

Α. Έξοδα Αγαθών και Υπηρεσιών

Β. Έσοδα Αγαθών και Υπηρεσιών

Γ. Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη

∆. Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη

Ε. Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης

ΣΤ.Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης

Ζ.Υποχρεώσεις προς διεθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης

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 µέρη είναι τα εξής (Σηµείωση 13)

31/3/2013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

200 

0 

0 

8.Η εταιρεία ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στην άοκνη προσπάθειά της για την αναδιάρθρωση των οφειλών της και την ουσιαστική εξυγίανσή της εκδικάστηκε 

την 20/03/2013 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 εταιρεία θα ενηµερώσει το επενδυτικό κοινό µόλις υπάρξει έκδοση απόφασης που θα επικυρώνει την συµφωνία εξυγίανσης.

9.Θέµα Έµφασης: Εφιστούµε την προσοχή σας στην σηµείωση 2.2 των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων όπου επισηµαίνεται ότι κατά την περίοδο 1/1/2013-

31/03/2013 η εταιρεία υπέστη καθαρή ζηµία ευρώ 1,8 εκατ. € περίπου ενώ κατά την 31/03/2013 οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας υπερέβαιναν το 

σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά ευρώ 53,5 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.

7. Εξαιτίας των συσσωρευµένων ζηµιών η καθαρή θέση της εταιρείας είναι αρνητική τόσο κατά την προηγούµενη χρήση όσο και κατά την τρέχουσα περίοδο µε 

συνέπεια ήδη από την προηγούµενη χρήση να συντρέχουν οι λόγοι εφαρµογής του άρθρου 48 του Κ.Ν 2190/1920
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ

Α.∆.Τ Ξ 434504

                                                                         ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΡΟΥΣΗΣ

              Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ και ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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                                                           ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

                                                       Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
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