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Προς τους Μετόχους της Εταιρείας SATO AE  
 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές  Καταστάσεις, καθώς και  τις Ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας SATO AE της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 
2005.  Η  ευθύνη  της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη  διοίκηση της Εταιρείας και του 
Οµίλου. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών 
καταστάσεων, εδραιωµένης στον διενεργηθέντα έλεγχο. 
 
Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα  µε τα  Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε 
τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού 
έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε 
δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων  που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που 
περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των 
λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και του Οµίλου και, 
γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και την αξιολόγηση 
της συνέπειας της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι 
ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της  έκθεσής µας. 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την 
οικονοµική θέση της Εταιρείας  και την ενοποιηµένη οικονοµική θέση του Οµίλου κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2005, τα αποτελέσµατα των εργασιών της Εταιρείας και του Οµίλου, τις µεταβολές των ιδίων 
κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της χρήσης που έληξε αυτή την  ηµεροµηνία, σύµφωνα  µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 
περιεχόµενο της Έκθεσης  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις προαναφερόµενες 
Οικονοµικές Καταστάσεις. 
 
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, επισηµαίνεται ότι η 
(ενοποιηµένη και απλή) καθαρή θέση κατά την 31 ∆εκεµβρίου και 1 Ιανουαρίου 2004 καθώς και τα µετά 
φόρων αποτελέσµατα της χρήσεως 2004, εµφανίζονται διαφοροποιηµένα σε σχέση µε αυτά που είχαν 
δηµοσιευθεί στις ενδιάµεσες και προγενέστερες οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες είχαν συνταχθεί µε 
βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Οι αναπροσαρµογές των σχετικών ποσών 
οι οποίες έγιναν µε αναδροµική διόρθωση των κονδυλίων στις χρήσεις τις οποίες αφορούν, αναλύονται 
στην Σηµείωση 2.27 επί των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Αθήνα, 15/03/2006 
 
Εκτός από την περίπτωση της προσθήκης της σηµείωσης 2.27.β για την οποία ισχύει η    12 /4/2006 
 
 

 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής                                  
                                                                                                 
 
 
 
ΛΟΪΖΟΣ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ                                                 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 
ΑΜ ΣΟΕΛ 10931                                                                 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 
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A.   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

 
Σηµ. 

31/12/05 31/12/04 31/12/05         31/12/04 
      
       
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 5 74.062 82.741 53.426 49.254
Κόστος Πωληθέντων 19 -43.563 -48.658 -28.065 -25.707
Μικτά Κέρδη  30.499 34.083 25.361 23.547
  
Λοιπά Έσοδα  2.651 1.698 2.218 1.313
  
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης  -22.852 -25.883 -20.168 -15.480
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας  -7.509 -6.791 -5.772 -4.344
Λοιπά Έξοδα  -620 -1.226 -343 -326
Κέρδη / (ζηµιές) από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

 
2.169 1.881 1.296 4.710

   
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  -3.059 -2.898 -2.225 -1.792
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  318 95 183 179
Κέρδη/(ζηµίες) από Συγγενείς Εταιρίες 4 0 -1.349 0 0
Κέρδη/(ζηµιές) από συµµετοχές 4 6.168 310 5.990 0
Κέρδη / (ζηµιές) από λειτουργικές 
δραστηριότητες προ φόρων  

 
5.596 -1.961 5.244 3.097

   
Φόρος εισοδήµατος 18 571 -1.027 643 -918
Καθαρά Κέρδη / (ζηµιές)  µετά από 
φόρους 

 
6.167 -2.988 5.887 2.179

  
 

 
    

Κατανέµονται σε:      
Μετόχους Οµίλου  6.160 -2.506   
∆ικαιώµατα  µειοψηφίας  7 -482   

      
Κέρδη ανά µετοχή σε € 22 0,27 -0,11 0,26 0,10 
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Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΚΑΙ 2004 
  

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

 
Σηµ. 

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
      
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 6 42.211 40.781 34.016 25.049
Άϋλα Πάγια 7 201 289 179 168
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 4 0 0 8.070 10.425
Συµµετοχή σε Συγγενή εταιρεία  4 0 3.716 0 3.893
Επενδύσεις ∆ιαθέσιµες προς πώληση 4 12.518 7.237 12.518 7.237
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις 18 1.817 1.064 1.313 378
Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 8 410 473 2.709 1.263
  57.157 53.560 58.805 48.413
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
Αποθέµατα 9 15.215 14.281 12.813 8.849
Απαιτήσεις από Πελάτες 10 16.775 24.779 14.631 17.615
Λοιπές Απαιτήσεις 10 2.588 1.475 2.665 2.940
Ταµείο και Ταµειακά ∆ιαθέσιµα 11 871 1.139 713 555
  35.449 41.674 30.822 29.959
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  92.606 95.234 89.627 78.372
      
ΠΑΘΗΤΙΚΟ      
Κεφάλαιο & Αποθεµατικά      
Μετοχικό Κεφάλαιο 12 20.521 20.521 20.521 20.521
Ίδιες Μετοχές  0 -539 0 -539
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο  7.402 7.402 7.402 7.402
Αποτελέσµατα εις Νέον  -10.513 -12.872 -2.251 -4.364
Λοιπά Αποθεµατικά 12 13.226 7.563 12.537 7.042
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας  28 100 0 0
Ίδια Κεφάλαια  30.664 22.175 38.209 30.062
      
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 14 21.522 21.224 16.106 11.470
Προβλέψεις 15 2.975 2.847 926 891
Επιχορηγήσεις 16 6 66 6 66
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 18 3.144 3.159 3.476 3.001
  27.647 27.296 20.514 15.428
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 17 15.155 18.072 12.436 10.713
Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις 14 19.069 26.462 18.459 20.974
Φόρος Εισοδήµατος πληρωτέος 18 71 1.229 9 1.195
  34.295 45.763 30.904 32.882
      
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  92.606 95.234 89.627 78.372
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

8 

Γ.     ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 01/01 31/12/05 01/01 31/12/04 01/01 31/12/05 01/01 31/12/04

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες       
Κέρδη προ φόρων 5.596 -1.961 5.244 3.097 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις 2.738 2.892 2.056 1.512 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -72 -72 -72 -72 

Προβλέψεις 1.552 1.110 1.338 343 

Συναλλαγµατικές διαφορές 175 - - - 

Ζηµιά από πώληση/διαγραφή παγίων 64 390 64 - 

Κέρδη/ζηµιές από συγγενείς εταιρίες -6.168 1.039 -5.990 - 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα -318 -199 -183 -179 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.834 2.808 2.001 1.640 
Λειτουργικό κέρδος πριν από τις µεταβολές του Κεφαλαίου Κίνησης 6.401 6.007 4.458 6.341 
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

   

Μείωση/(Αύξηση) αποθεµάτων -1.314 -875 -1.360         -733 

Μείωση/(Αύξηση)  απαιτήσεων 6.521 -4.631 6.878 -3.882 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -3.848 5.670 -3.097 4.098 

Μείον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -2.834 -2.839 -2.001 -1.667 

Καταβεβληµένοι φόροι -1.341 -246 -1.195 -152 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 3.585 3.086 3.683 4.005 

Ταµειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     

Αύξηση συµµετοχής σε θυγατρικές µείον διαθέσιµα εξαγορασθέντα -360 - -217 - 

Εισπράξεις από πώληση συµµετοχών 6.385 - 6.385 - 

Απόκτηση συµµετοχής σε θυγατρική εταιρεία - -1.593 - -1.593 

Επίδραση στα ταµειακά διαθέσιµα αποενοποίησης θυγατρικής - -19 - - 

Αγορές άϋλων-ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων -4.157 -2.396 -3.881 -1.820 

Πώληση άϋλων –ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων 162 42 110 81 

Τόκοι εισπραχθέντες 271 157 136 137 

Μερίσµατα εισπραχθέντα  47 42 47 42 

Εισπράξεις από λήξη χρεογράφων - 1.000 - 1.000 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 2.348 -2.767 2.580 -2.153 

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Χορήγηση διεταιρικών δανείων - - -610 -1.281 

(Εξοφλήσεις)/αναλήψεις δανείων -4.861 295 -4.386 -141 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις  (χρεολύσια) -878 -768 -647 -395 

Έσοδα από πώληση ιδίων µετοχών 188 -              188 - 

Μερίσµατα πληρωθέντα -650 -456             -650           -456 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -6.201 -929           -6.105           -2.273 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου 
[(α)+(β)+(γ)] 

-268 -610 158 -421 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 1.139 1.749 555 976 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 871 1.139 713 555 



ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

∆.     ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
∆1. ΟΜΙΛΟΣ SATO  

  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

∆ιαφορά Από 
Έκδοση Μετοχών 

Υπέρ το Άρτιο 
Ίδιες 

Μετοχές 

Τακτικό Αποθεµατικό 
και Λοιπά 

Αποθεµατικά 

Υπόλοιπο 
Αποτελε-
σµάτων 
Εις Νέο 

∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας Σύνολο 

1η Ιανουαρίου 2004 20.521 7.402 -539 7.430 -9.950 740 25.604 
Συναλλαγµατική διαφορά θυγατρικών 
εξωτερικού    58  -43 15 
Εξαγορά ποσοστού µειοψηφίας σε 
θυγατρική εξωτερικού     -118 -60 -178 
∆ιάθεση θυγατρικής µέσω µη συµµετοχής 
σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου     233 -55 178 
Μεταφορά σε αποθεµατικά    75 -75  0 
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα     -456 0 -456 
Κέρδη /(ζηµιές) χρήσης µετά από φόρους 0 0 0  -2.506 -482 -2.988 
31η ∆εκεµβρίου 2004 20.521 7.402 -539 7.563 -12.872 100 22.175 
Εξαγορά ποσοστού µειοψηφίας σε 
θυγατρικές     -273 -87 -360 
Συναλλαγµατική διαφορά θυγατρικών 
εξωτερικού       210  8 218 
Αποθεµατικό εύλογης αξίας από αποτίµηση 
συµµετοχών (DENKA)       2.836   2.836 

Επίδραση από συγχώνευση θυγατρικών    2.493 -2.493  0 

Πώληση ιδίων µετοχών   539  -351  188 
Stock option plan    124   124 
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα     -684  -684 
Κέρδη περιόδου µετά από φόρους     6.160 7 6.167 
 31η ∆εκεµβρίου 2005  20.521 7.402 0 13.226 -10.513 28 30.664 
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ΟΣ SATO AE  
ΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 

ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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∆.   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
 
∆2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ SATO 
 

  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

∆ιαφορά Από 
Έκδοση 

Μετοχών Υπέρ 
το Άρτιο 

Ίδιες 
Μετοχές 

Τακτικό 
Αποθεµατικό και 

Λοιπά 
Αποθεµατικά  

Υπόλοιπο 
Αποτελεσµάτων 

Εις Νέο Σύνολο 
              
1η Ιανουαρίου 2004 20.521 7.402 -539 6.967 -6.012 28.339 
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα     -456 -456 
Μεταφορά σε αποθεµατικά  75 -75 0
Κέρδη / (ζηµιές) περιόδου µετά από φόρους  2.179 2.179
31η ∆εκεµβρίου 2004 20.521 7.402 -539 7.042 -4.364 30.062
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα  -684 -684
Πώληση ιδίων µετοχών 539 -351 188
Αποθεµατικό εύλογης αξίας από αποτίµηση 
συµµετοχών  2.836 2.836

Επίδραση από συγχώνευση θυγατρικών  2.535 -2.739 -204
Αποθεµατικό για Stock Option Plan  124  124
Κέρδη περιόδου µετά από φόρους  5.887 5.887
 31η ∆εκεµβρίου 2005 20.521 7.402 0 12.537 -2.251 38.209

ΟΜΙΛ
ΟΙ

 

 



ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
Ε.    ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ∆ΠΧΠ 
Ε.1  ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΑ ∆ΠΧΠ 
Ε.1.1    ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 31-12-2003 ΣΤΑ ∆ΠΧΠ. 

ΕΛΠ  ∆ΠΧΠ 

 

 
 

31/12/2003
∆ιόρθωση 
Λαθών 

Αλλαγή 
λογιστικών 
αρχών 31/12/2003

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 12.687 30.725 43.412
Άϋλα Πάγια 1.804 -1.666 138
Συµµετοχή σε συγγενή εταιρεία  6.392 -1.279 5.113
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 6.150 1.801 7.951
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις 0 1.354 1.354
Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 368 220 588
 27.401 31.155 58.556
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Αποθέµατα 14.498 -282 14.216
Απαιτήσεις από Πελάτες 21.102          -281 -71 20.750
Λοιπές Απαιτήσεις 3.049 -1.796 1.253
Χρεόγραφα 2.075 -2.075 0
Ταµείο & Ταµειακά ∆ιαθέσιµα 1.747 - 1.747
 42.471 -281 -4.224 37.966
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 69.872 -281 26.931 96.522
ΠΑΘΗΤΙΚΟ     
Κεφάλαιο & Αποθεµατικά     
Μετοχικό Κεφάλαιο 20.521 0 20.521
Ίδιες Μετοχές -539 -539
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 7.402 0 7.402
Αποτελέσµατα εις Νέον -7.427 -281 -2.242 -9.950
Λοιπά Αποθεµατικά 7.540 -110 7.430
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 664 76 740
∆ιαφορές Ενοποίησης -4.846 4.846 0
Ίδια Κεφάλαια 23.315 -281 2.570 25.604
     
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 5.964 17.294 23.258
Προβλέψεις 2.082 562 2.644
Επιχορηγήσεις 0 138 138
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 0 3.763 3.763
 8.046 21.757 29.803
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 13.434 1.332 14.766
Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις 23.972 2.199 26.171
Φόρος Εισοδήµατος Πληρωτέος 1.105 -927 178
 38.511 2.604 41.115
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 69.872 -281 26.931 96.522
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 
Ε.1.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΑ ∆ΠΧΠ ΤΗΣ 31.12.04 

ΕΛΠ  ∆ΠΧΠ 

 

 
 

31/12/2004
∆ιόρθωση 
Λαθών 

Αλλαγή 
λογιστικών 
αρχών 31/12/2004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
     
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 10.633 30.148 40.781
Άϋλα Πάγια 1.270 -981 289
Συµµετοχή σε Συγγενή εταιρεία 5.190 -1.474 3.716
Επενδύσεις ∆ιαθέσιµες προς πώληση 6.150 1.087 7.237
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις 0 1.064 1.064
Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 473 0 473
 23.716 29.844 53.560
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Αποθέµατα 14.887 -606 14.281
Απαιτήσεις από Πελάτες 24.695               -281 365 24.779
Λοιπές Απαιτήσεις 2.932 -1.457 1.475
Ταµείο και Ταµειακά ∆ιαθέσιµα 1.139 0 1.139
Χρεόγραφα 1.058 -1.058 0
 44.711 -281 -2.756 41.674
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 68.427              -281 27.088 95.234
     
ΠΑΘΗΤΙΚΟ     
Κεφάλαιο & Αποθεµατικά     
Μετοχικό Κεφάλαιο 20.521 0 20.521
Ίδιες Μετοχές -539 -539
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 7.402 0 7.402
Αποτελέσµατα εις Νέον -15.182               -281 2.591 -12.872
Λοιπά Αποθεµατικά 8.859 -1.296 7.563
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 115 -15 100
∆ιαφορές Ενοποίησης -3.208 3.208 0
Ίδια Κεφάλαια 17.968 -281 4.488 22.175
     
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 3.505 17.719 21.224
Προβλέψεις 2.667 180 2.847
Επιχορηγήσεις 0 66 66
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 0 3.159 3.159
 6.172 21.124 27.296
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 17.357 715 18.072
Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις 24.416 2.046 26.462
Φόρος Εισοδήµατος πληρωτέος 2.514 -1.285 1.229
 44.287 1.476 45.763
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  68.427               -281 27.088 95.234
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 
Ε.1.3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΑ ∆ΠΧΠ ΤΗΣ 31.12.04 
 

 

ΕΛΠ   ∆ΠΧΠ 

 
31/12/2004 ∆ιόρθωση 

Λαθών 

Αλλαγή 
λογιστικών 
αρχών 

31/12/2004 

      
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 82.137  604 82.741
Κόστος Πωληθέντων -48.261  -397 -48.658
Μικτά κέρδη 33.876  207 34.083
        
 
Λοιπά Έσοδα 902  796 1.698
        
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης -24.983  -900 -25.883
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας -6.665  -126 -6791
Λοιπά Έξοδα  -1.785  559 -1.226
Κέρδη / (ζηµιές) από λειτουργικές 
δραστηριότητες 1.345  536 1.881
      0  
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα -2.952  54 -2.898
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 97  -2 95
Κέρδη από συγγενείς εταιρίες 0  -1.349 -1.349
Κέρδη από πώληση θυγατρικής 0  310 310
Κέρδη / (ζηµιές) από λειτουργικές 
δραστηριότητες προ φόρων  -1.510  -451 -1.961
        
Έκτακτα Έξοδα -2.723  2.723 0
Έκτακτα Έσοδα 1.324  -1.324 0
        
Καθαρά Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων -2.909  948 -1.961
Φόρος εισοδήµατος -1.611  584 -1.027
Καθαρά Κέρδη / (ζηµιές)  µετά από 
φόρους -4.520  1.532 -2.988
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 
Ε.2  ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑ ∆ΠΧΠ 
Ε.2.1    ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 31-12-2003 ΣΤΑ ∆ΠΧΠ. 

ΕΛΠ  ∆ΠΧΠ 

 

 
 

31/12/2003 
∆ιόρθωση 
Λαθών 

Αλλαγή 
λογιστικών 
αρχών 31/12/2003 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
     
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 7.500  17.480 24.980
Άϋλα Πάγια 894  -894 0
Συµµετοχή σε θυγατρικές και Συγγενείς εταιρείες 22.630  -9.876 12.754
Επενδύσεις ∆ιαθέσιµες προς πώληση 6.150  2.057 8.207
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις 0  601 601
Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 1.371  218 1.589
 38.545  9.586 48.131
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        
Αποθέµατα 8.133  -18 8.115
Απαιτήσεις από Πελάτες 15.073 -281 -1.803 12.989
Λοιπές Απαιτήσεις 902  1.424 2.326
Ταµείο και Ταµειακά ∆ιαθέσιµα 976  0 976
Χρεόγραφα 2.057  -2.057 0
 27.141  -281 -2.454 24.406
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 65.686 -281 7.132 72.537
      
ΠΑΘΗΤΙΚΟ      
      
Κεφάλαιο & Αποθεµατικά        
Μετοχικό Κεφάλαιο 20.521  0 20.521
Ίδιες Μετοχές -539 -539
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 7.402  0 7.402
Αποτελέσµατα εις Νέον 0 -281 -5.731 -6.012
Λοιπά Αποθεµατικά 7.189  -222 6.967
Ίδια Κεφάλαια 34.573  -281 -5.953 28.339
        
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 4.250  8.535 12.785
Προβλέψεις 132  680 812
Επιχορηγήσεις 0  138 138
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 0  3.502 3.502
 4.382  12.855 17.237
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        
Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 6.466  148 6.614
Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις 19.801  394 20.195
Φόρος Εισοδήµατος πληρωτέος 464  -312 152
 26.731  230 26.961
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  65.686 -281 7.132 72.537
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 
Ε.2.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑ ∆ΠΧΠ ΤΗΣ 31.12.04 
 

ΕΛΠ  ∆ΠΧΠ 

 

 
 

31/12/2004 
∆ιόρθωση 
Λαθών 

Αλλαγή 
λογιστικών 
αρχών 31/12/2004 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
     
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 7.859  17.190 25.049
Άϋλα Πάγια 601  -433 168
Συµµετοχή σε θυγατρικές και Συγγενείς εταιρείες  24.224  -9.906 14.318
Επενδύσεις ∆ιαθέσιµες προς πώληση 6.150  1.087 7.237
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις 0  378 378
Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 1.263  0 1.263
 40.097  8.316 48.413
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        
Αποθέµατα 9.324  -475 8.849
Απαιτήσεις από Πελάτες 19.735 -281 -1.839 17.615
Λοιπές Απαιτήσεις 627  2.313 2.940
Ταµείο και Ταµειακά ∆ιαθέσιµα 555  0 555
Χρεόγραφα 1.057  -1.057 0
 31.298  -281 -1.058 29.959
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 71.395 -281 7.258 78.372
        
ΠΑΘΗΤΙΚΟ        
Κεφάλαιο & Αποθεµατικά        
Μετοχικό Κεφάλαιο 20.521  0 20.521
Ίδιες Μετοχές -539 -539
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 7.402  0 7.402
Αποτελέσµατα εις Νέον 64 -281 -4.147 -4.364
Λοιπά Αποθεµατικά 7.447  -405 7.042
Ίδια Κεφάλαια 34.895  -281 -4.552 30.062
        
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 3.350  8.120 11.470
Προβλέψεις 213  678 891
Επιχορηγήσεις 0  66 66
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 0  3.001 3.001
 3.563  11.865 15.428
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        
Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 10.376  337 10.713
Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις 20.558  416 20.974
Φόρος Εισοδήµατος πληρωτέος 2.003  -808 1.195
 32.937  -55 32.882
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  71.395 -281 7.258 78.372
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 
Ε.2.3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑ ∆ΠΧΠ ΤΗΣ 31.12.04 
 
 

ΕΛΠ   ∆ΠΧΠ 

 
31/12/2004 ∆ιόρθωση 

Λαθών 

Αλλαγή 
λογιστικών 
αρχών 

31/12/2004 

      
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 49.254 0 49.254
Κόστος Πωληθέντων -25.415 -292 -25.707
Μικτά κέρδη 23.839 -292 23.547
     
 
Λοιπά Έσοδα 577 736 1.313
     
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης -15.910 430 -15.480
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας -4.330 -14 -4.344
Λοιπά Έξοδα  -499 173 -326
Κέρδη / (ζηµιές) από λειτουργικές 
δραστηριότητες 3.677 1.033 4.710
      
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα -1.318 -474 -1.792
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  181 -2 179
Κέρδη / (ζηµιές) από λειτουργικές 
δραστηριότητες προ φόρων  2.540 557 3.097
     
Έκτακτα Έξοδα -1.458 1.458 0
Έκτακτα Έσοδα 1.257 -1.257 0
     
 Καθαρά Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων 2.339 758 3.097
Φόρος εισοδήµατος 0 -918 -918
Καθαρά Κέρδη / (ζηµιές)  µετά από φόρους 2.339 -160 2.179
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 
Ε.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ  ΣΤΑ ∆ΠΧΠ  
 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31.12.03 31.12.04  31.12.03  31.12.04 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  Ν.2190 23.315 17.968  34.573  34.895 

Υπεραξία ακινήτων βάσει εκτίµησης και αντιλογισµός 
υπεραξίας Ν.2065 11.281 11.015  10.529  10.262 

∆ιαφορά αποσβέσεων λόγω αλλαγής ωφέλιµης ζωής  -186 85  -151  103 

Επίδραση εφαρµογής ∆ΛΠ 17 για χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
παγίων -1.265 -1.075  -1.829  -1.711 

∆ιαγραφή εξόδων πολυετούς αποσβέσεως -1.648 -978  -893  -433 

Αποµείωση συµµετοχών σε θυγατρικές & συγγενείς εταιρείες -1.628 -1.445  -9.876  -9.876 

Μεταφορά επιχορηγήσεων σε έσοδα εποµένων χρήσεων -223 -138  -223  -138 

Μεταφορά προταθέντων µερισµάτων 456 684  456  684 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού σύµφωνα µε ∆ΛΠ 19 -1.497 -1.580  -755  -826 

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις -281 -281  -281  -281 

Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση / απαίτηση -2.409 -2.095  -2.901  -2.623 

Φόρος εισοδήµατος περιόδου -319 0  -319  0 
Λοιπά 8 15  9  6 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µετόχων ∆ΠΧΠ 25.604 22.175  28.339  30.062 
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
Ε.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ  ΣΤΑ ∆ΠΧΠ  
 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31.12.04 31.12.04

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ 
προ φόρων Ν.2190 -2.909 2.339

∆ιαφορά αποσβέσεων λόγω αλλαγής ωφέλιµης ζωής  254 254

Επίδραση εφαρµογής ∆ΛΠ 17 για χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις παγίων 190 118

Επίδραση διαγραφής κεφαλαιοποιηµένων εξόδων  568 460

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού -83 -71
Αναβαλλόµενη φορολογία 314 277
Φόρος εισοδήµατος -1.341 -1.195
Λοιπά 19 -3
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ 
µετά από φόρους ∆ΠΧΠ -2.988 2.179
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 
 

    
Η SATO ΑΕ (εφεξής η «Εταιρεία») ιδρύθηκε το 1973 και οι µετοχές της  είναι εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ) από το 1990 µε τον κωδικό ΣΑΤΟΚ, ενώ  το Reuters χρησιµοποιεί τη 
συντοµογραφία SATr.AT  

Η Εταιρική έδρα της βρίσκεται στο 14ο xλµ. Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου στη Θέρµη Θεσσαλονίκης (αριθµ. 
Μ.Α.Ε  8406/06/Β/86/15),ενώ η διοικητική έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στη λεωφόρο Κηφισίας 168 στο 
Μαρούσι Αττικής. Η διάρκεια ζωής της έχει οριστεί σε  75 χρόνια αρχής γενοµένης κατά την 2/1/1974 και 
η οποία  δύναται  να παραταθεί κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των  Μετόχων. 

Η SATO AE µαζί µε τις θυγατρικές της (εφεξής ο «Όµιλος») δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και 
εµπορία επίπλων γραφείου και οικιακών χώρων. Ο Όµιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα, 
ωστόσο διατηρεί σηµαντική δραστηριότητα και στην Ευρώπη, κυρίως µέσω της θυγατρικής εταιρείας στη 
Γερµανία και στην Τουρκία. 

 
 
2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: 
 
2.1  Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 
Οι ενοποιηµένες και απλές  οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της εταιρείας  (οι 
«Οικονοµικές Καταστάσεις»), συντάσσονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (εφεξής Π.Χ.) που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και απεικονίζονται σε χιλιάδες Ευρώ, το επίσηµο νόµισµα της χώρας όπου εδρεύει η 
Εταιρεία. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού 
κόστους µε εξαίρεση τα ∆ιαθέσιµα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού, που αποτιµούνται σε 
εύλογες αξίες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 39, και τα κτίρια και γήπεδα  τα οποία κατά 
την ηµεροµηνία της µετάβασης στα  ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, (1 
Ιανουαρίου 2004), αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους και αυτή η εύλογη αξία 
χρησιµοποιήθηκε ως τεκµαρτό κόστος κατά την προαναφερθείσα ηµεροµηνία.  

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, απαιτεί όπως η ∆ιοίκηση του Οµίλου διενεργεί εκτιµήσεις και παραδοχές, οι 
οποίες είναι δυνατό να επηρεάσουν τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, όσο και τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων, όπως επίσης και τα 
ποσά των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Η 
χρήση επαρκούς πληροφόρησης και η εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης, αποτελούν αναπόσπαστα 
στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµήσεων. Τα πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να 
διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις, ενώ οι αποκλίσεις είναι δυνατό να έχουν σηµαντική 
επίπτωση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
 
∆εν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρµοστεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής τους. 
 

2.2     Υιοθέτηση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) 
 

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, ο Όµιλος υιοθέτησε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Ως ηµεροµηνία µετάβασης του Οµίλου στα ∆.Π.Χ.Π. , ορίσθηκε η 1η Ιανουαρίου 2004, οπότε και 
συντάχθηκε ο ισολογισµός έναρξης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Π.Χ.Π. 1 και 
χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω εξαιρέσεις από την εφαρµογή άλλων Προτύπων: 

 
(ι) Χρησιµοποιήθηκαν οι αναπροσαρµοσµένες αξίες των γηπέδων και κτηρίων, όπως είχαν 

προσδιοριστεί από σχετική αποτίµηση που πραγµατοποιήθηκε την 1 Ιανουαρίου 2004 σε 
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

εύλογες αξίες, σαν τεκµαρτό κόστος για τη σύνταξη των συνηµµένων οικονοµικών 
καταστάσεων. 

 
(ιι) Αναγνωρίστηκε το σύνολο των κατά την 1 Ιανουαρίου 2004 (ηµεροµηνία µετάβασης) 

σωρευµένων αναλογιστικών ζηµιών που προέκυψαν κατά την αναλογιστική εκτίµηση των 
προβλέψεων για υποχρεώσεις προς το προσωπικό (αποζηµίωση αποχωρήσεως). 

(ιιι)     ∆εν έγινε αναδροµική εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 3 σε ενοποιήσεις επιχειρήσεων που προέκυψαν 
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2004. Η υπεραξία που προκύπτει από ενοποιήσεις 
επιχειρήσεων πριν την 1η Ιανουαρίου 2004 αφαιρέθηκε από την καθαρή θέση και δεν έχει 
αναγνωριστεί στον πρώτο ισολογισµό κατά τα ∆ΠΧΠ του Οµίλου, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 
1. 

 
Οι υπόλοιπες προαιρετικές εξαιρέσεις της παραγράφου 13 και οι υποχρεωτικές εξαιρέσεις της 
παραγράφου 26 του ∆ΠΧΠ 1, δεν είχαν εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 
2004. 

Οι λογιστικές αρχές που εφάρµοσε ο Όµιλος για τη σύνταξη του ισολογισµού έναρξης, είναι 
σύµφωνες µε τις διατάξεις των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆.Λ.Π.) που βρίσκονταν σε ισχύ 
κατά την ηµεροµηνία των πρώτων οικονοµικών καταστάσεων, η οποία είναι η 31η ∆εκεµβρίου 
2005.  

Οι επιπτώσεις που προέκυψαν στη περιουσιακή διάρθρωση και στην οικονοµική θέση του Οµίλου 
κατά τη µετάβαση από τις Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές αρχές που εφάρµοζε στην Ελλάδα προς 
τα ∆.Π.Χ.Π, καταχωρήθηκαν απευθείας στο λογαριασµό «αποτελέσµατα εις νέο» και αναλύονται 
στην Κατάσταση Ε.  

 
 
2.3      Έγκριση Οικονοµικών Καταστάσεων 

 
Οι καταστατικές οικονοµικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π., της 
περιόδου που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005, έχουν αρχικά εγκριθεί από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο στις 13 Μαρτίου 2006 και επανεγκρίθηκαν µε τροποποιηµένη την παράγραφο 2.27 
στις 11/4/2006. 

 
 
2.4 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις  
   

Συνένωση Επιχειρήσεων:  

Οι συνενώσεις των επιχειρήσεων που διενεργήθηκαν πριν την ηµεροµηνία µετάβασης στα 
∆.Π.Χ.Π., λόγω της εφαρµογής της παραγράφου 15 του ∆.Π.Χ.Π. 1, παρέµειναν στις οικονοµικές 
καταστάσεις του Οµίλου ως είχαν. 

Όλες οι εξαγορές επιχειρήσεων, µε ηµεροµηνία συµφωνίας την 31 Μαρτίου 2004 ή 
µεταγενέστερα, καταχωρούνται µε τη µέθοδο της αγοράς όπως αυτή ορίζεται από το ∆.Π.Χ.Π 3, 
από την ηµεροµηνία της εκάστοτε αγοράς. Σηµειώνεται ότι δεν υπήρχαν εξαγορές κατά το πρώτο 
τρίµηνο του 2004. Ο Όµιλος έχει συµπεριλάβει στη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και 
έχει αναγνωρίσει στο ισολογισµό του αντίστοιχα, το λογιστικό αποτέλεσµα και όλα τα 
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που έχουν εξαγορασθεί καθώς επίσης 
και οποιαδήποτε υπεραξία προέκυψε από κάθε αγορά.  

Όλες οι εξαγορές επιχειρήσεων έχουν καταχωρηθεί στην αξία αγοράς τους, η οποία περιλαµβάνει 
εκτός από τα µετρητά που κατεβλήθησαν και λοιπές δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά τις 
συναλλαγές αυτές. Για τον επιµερισµό της αξίας αγοράς, 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 
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εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της εξαγορασθείσας επιχείρησης, 
σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π 3.  

Υπεραξία είναι η διαφορά µεταξύ της τιµής εξαγοράς και της εύλογης αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων των αποκτώµενων εταιρειών. 

∆εν έγινε αναδροµική εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 3 σε ενοποιήσεις επιχειρήσεων που προέκυψαν πριν 
από την 1η Ιανουαρίου 2004. Η υπεραξία που προκύπτει από ενοποιήσεις επιχειρήσεων πριν την 
1η Ιανουαρίου 2004 αφαιρέθηκε από την καθαρή θέση και δεν έχει αναγνωριστεί στον πρώτο 
ισολογισµό κατά τα ∆ΠΧΠ του Οµίλου, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 1.  

Η υπεραξία από ενοποιήσεις που προέκυψαν µετά την 1η Ιανουαρίου 2004 υπολογίζεται αρχικά 
στο κόστος, δηλαδή το πλεόνασµα του κόστους της ενοποίησης επί της συµµετοχής του αγοραστή 
στην καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιµων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της 
θυγατρικής ή συνδεδεµένης κατά την ηµεροµηνία κτήσης. Η υπεραξία αναθεωρείται όταν 
γεγονότα ή αλλαγές καταστάσεων υποδεικνύουν ότι η αξία της ίσως να µην ανακτάται. 

Θυγατρικές είναι οι εταιρείες στις οποίες η Εταιρεία είτε συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα σε ποσοστό 
µεγαλύτερο από το µισό των δικαιωµάτων ψήφου είτε ασκεί δεσπόζουσα επιρροή στη διαχείριση 
και οικονοµική πολιτική τους. Όλες οι θυγατρικές εταιρείες έχουν ενοποιηθεί µε τη µέθοδο της 
ολικής ενοποίησης. Η Εταιρεία υποχρεούται να ενοποιεί όλες τις θυγατρικές εταιρείες από την 
ηµεροµηνία απόκτησης ελέγχου επί αυτών, ενώ η υποχρέωση ενοποίησης δεν υφίσταται από την 
ηµεροµηνία παύσης της δυνατότητας άσκησης ελέγχου διάθεσης των εταιρειών αυτών.  

Κατάσταση µε τις σηµαντικότερες θυγατρικές της Εταιρείας παρουσιάζεται στη Σηµείωση 4, όπου 
παρέχονται και λεπτοµέρειες σχετικά µε τις σηµαντικότερες θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες.  

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 αρχές.  
 
Όλα τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα και συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένου του απραγµατοποίητου 
κέρδους που έχει προκύψει από ενδοεταιρικές συναλλαγές έχουν απαλειφθεί πλήρως. 
 
 
Συµµετοχές σε θυγατρικές Εταιρείες (απλές οικονοµικές καταστάσεις) 
 
 Οι συµµετοχές της µητρικής Εταιρείας στις ενοποιούµενες θυγατρικές της αποτιµώνται στο 
κόστος κτήσεως  µείον τυχόν σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. 

  
2.5        Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 
 
 Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
   

  Οι συµµετοχές (επενδύσεις) του Οµίλου σε συγγενείς εταιρίες λογίζονται µε τη µέθοδο της 
καθαρής θέσης. Αυτές είναι επιχειρήσεις στις οποίες ο Όµιλος ασκεί σηµαντική επιρροή αλλά δεν 
είναι θυγατρικές ή κοινοπραξίες του. Οι συµµετοχές σε συγγενείς εταιρίες παρουσιάζονται στον 
ισολογισµό στο κόστος κτήσεως πλέον τις µεταβολές στο ποσοστό του Οµίλου στην καθαρή τους 
θέση µετά την αρχική ηµεροµηνία κτήσεως, µείον τις προβλέψεις για υποτίµηση των συµµετοχών 
αυτών, και µείον τη διάθεση κερδών από τις συνδεµένες εταιρείες. Η κατάσταση αποτελεσµάτων 
απεικονίζει το ποσοστό του Οµίλου στα αποτελέσµατα των συγγενών εταιριών.  

 
  Οι οικονοµικές καταστάσεις των συγγενών εταιρειών χρησιµοποιούνται από την Εταιρεία για την 

εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης. Οι ηµεροµηνίες κατάρτισης των Οικονοµικών 
καταστάσεων των συνδεδεµένων εταιρειών δεν διαφέρουν πέραν των τριών µηνών από την 
αντίστοιχη της Μητρικής Εταιρείας. Επιπλέον, οι συνδεδεµένες εταιρείες χρησιµοποιούν τις ίδιες 
λογιστικές αρχές µε αυτές της Μητρικής Εταιρείας.  
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  Απλές οικονοµικές καταστάσεις  
   
  Οι συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις στις απλές οικονοµικές καταστάσεις αποτιµώνται στο 

κόστος κτήσης  µείον τυχόν σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. 
    

 
2.6 Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 
 

Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν ακίνητα, βελτιώσεις µισθωµένων ακινήτων, 
µηχανολογικό εξοπλισµό και µεταφορικά µέσα, και λοιπό εξοπλισµό,  τα οποία κατέχονται από 
τον Όµιλο µε σκοπό τη λειτουργική χρησιµοποίηση τους αλλά και για διοικητικούς σκοπούς. 

Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στη αξία κτήσης τους, η οποία 
περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες που απαιτούνται προκειµένου ένα πάγιο να τεθεί σε κατάσταση 
λειτουργίας. Πάγια τα οποία κατασκευάζονται από τον Όµιλο, καταχωρούνται στο κόστος 
ιδιοκατασκευής το οποίο συµπεριλαµβάνει έξοδα σε υπεργολάβους, υλικά και έξοδα µισθοδοσίας 
τεχνικών όσον αφορά τις κατασκευές (συµπεριλαµβανοµένων σχετικών εργοδοτικών εισφορών) 
όπως και αναλογία γενικών διαχειριστικών εξόδων. 

Ο Όµιλος εφαρµόζοντας την εξαίρεση της παραγράφου 16 του ∆.Π.Χ.Π 1, επέλεξε µόνο κατά την 
ηµεροµηνία µετάβασης προς τα ∆.Π.Χ.Π, να αναπροσαρµόσει επιλεκτικά ορισµένα από τα 
ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία του, στην εύλογη αξία τους και χρησιµοποίησε την αξία αυτή ως 
τη θεωρητική αξία κτήσης τους κατά την ηµεροµηνία µετάβασης. Η αναπροσαρµογή της αξίας 
των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων διενεργήθηκε µε αναγνωρισµένες τεχνικές αποτίµησης 
προκειµένου να διασφαλισθεί ότι οι αναπροσαρµοσµένες αξίες αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες της 
αγοράς κατά την ηµεροµηνία µετάβασης. Το συνολικό ποσό της αναπροσαρµογής επί της 
λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων σύµφωνα µε τις προηγούµενα εφαρµοζόµενες 
Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές αναφέρεται στη κατάσταση Ε.  

Μετά την αρχική καταχώρησή τους, τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο κόστος 
κτήσης τους µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις όποιες σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης της 
αξίας τους.  

 
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της 
αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου, µε την έναρξη χρησιµοποίησής  τους 
ως εξής : 
      Έτη 
Βιοµηχανικά Κτίρια    25 
Κτίρια γραφείων     33 
Καταστήµατα     33 
Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός 6,7-10 
Βελτιώσεις σε Μισθωµένα Ακίνητα   9-12 
Μεταφορικά Μέσα    5-10 
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός   3-10 
 
Τα γήπεδα καθώς και τα πάγια που βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής τους (υπό εκτέλεση) δεν 
αποσβένονται. Βελτιώσεις σε µισθωµένα ακίνητα αποσβένονται κατά την διάρκεια της µίσθωσης.   
 

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.  
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Το ανακτήσιµο ποσό των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού είναι το µεγαλύτερο µεταξύ 
της καθαρής τιµής πωλήσεως τους και της αξίας χρήσης τους. Καθαρή τιµή πώλησης είναι το 
ποσό που µπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας 
αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν 
οικειοθελώς,  µετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού 
στοιχείου. Για τον υπολογισµό της αξίας χρήσεως, οι αναµενόµενες µελλοντικές ταµιακές ροές 
προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους χρησιµοποιώντας ένα προ-φόρου προεξοφλητικό 
επιτόκιο που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του 
χρήµατος και των συναφών κινδύνων προς το περιουσιακό στοιχείο. Για περιουσιακά στοιχεία 
που δεν δηµιουργούν  ταµιακές εισροές από τη συνεχή χρήση ανεξάρτητες από εκείνες των άλλων 
περιουσιακών στοιχείων, το ανακτήσιµο ποσό προσδιορίζεται για τη µονάδα που δηµιουργεί 
ταµιακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο.  

Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται από τον ισολογισµό, όταν διατίθενται, 
αποσύρονται, ή όταν  δεν αναµένονται µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρήση τους.  
 
Κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση ενσώµατων περιουσιακών 
στοιχείων προσδιορίζονται µε βάση τη διαφορά µεταξύ του εκτιµώµενου καθαρού εσόδου από τη 
διάθεση και της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και καταχωρούνται ως έσοδα ή 
έξοδα στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 

2.7 Μισθώσεις 
 
Ο Όµιλος ως µισθωτής 
 
Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, οι οποίες µεταβιβάζουν στον Όµιλο ουσιαστικά όλους τους 
κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από  την κυριότητα του µισθωµένου περιουσιακού 
στοιχείου, καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία µε αξία ίση κατά την έναρξη της µίσθωσης µε 
την πραγµατική 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 
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λειτουργικές ανάγκες του Οµίλου. Τα έσοδα από µισθώµατα αναγνωρίζονται µε τη µέθοδο του 
σταθερού ποσού κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.  

Ο Όµιλος δεν λειτουργεί ως εκµισθωτής χρηµατοδοτικών µισθώσεων. 
 
2.8 Κόστος ∆ανεισµού 

 
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει το βασικό λογιστικό χειρισµό που προβλέπεται από το ∆ΛΠ 23, βάσει 
του οποίου, το κόστος δανεισµού (ανεξάρτητα από το αν αφορά δάνεια για κτήσεις ή κατασκευές 
παγίων και εγκαταστάσεων) λογίζεται στα αποτελέσµατα της χρήσεως που αφορά.  
 

2.9 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 
   

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτούνται ξεχωριστά από τον Όµιλο καταχωρούνται στο 
κόστος. Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν κόστος αγοράς λογισµικού καθώς και κάθε 
δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί κατά την ανάπτυξη λογισµικού προκειµένου αυτό να τεθεί σε 
λειτουργική κατάσταση.  Η απόσβεση του λογισµικού λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου και 
εντός περιόδου 3-5 ετών.   
 
Μετά την αρχική αναγνώριση, η ∆ιοίκηση του Οµίλου εξετάζει περιοδικά τα άϋλα περιουσιακά 
στοιχεία για να διαπιστώσει εάν υπάρχει πιθανή αποµείωση της αξίας τους. Όταν γεγονότα ή 
αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου 
µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη, σχηµατίζεται πρόβλεψη για ζηµιά από αποµείωση και η 
λογιστική αξία του στοιχείου αυτού απεικονίζει την ανακτήσιµη αξία του. 
 

Η ανακτήσιµη αξία ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της καθαρής 
τιµής πωλήσεως τους και της αξίας χρήσης τους.  

 
2.10 Επενδύσεις 
   

Όλες οι επενδύσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος, συµπεριλαµβάνοντας έξοδα αγοράς που 
σχετίζονται µε την επένδυση. 
 
Μετά την αρχική καταχώρηση, οι επενδύσεις που ταξινοµούνται ως διαθέσιµες προς πώληση 
αποτιµούνται στην εύλογη αξία τους. Κέρδη ή ζηµιές από επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 
καταχωρούνται σαν ξεχωριστό µέρος στην καθαρή θέση µέχρι η επένδυση να πωληθεί, 
διακανονιστεί ή διατεθεί διαφορετικά, ή µέχρι να υπάρξει ένδειξη για αποµείωση της επένδυσης 
οπότε τα συσσωρευµένα κέρδη ή ζηµιές που είχαν καταχωρηθεί προηγουµένως στην καθαρή θέση 
περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα. 
 
Για επενδύσεις που διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές, η εύλογη αξία προσδιορίζεται 
από τις τρέχουσες αγοραίες τιµές που παρέχονται από τις αγορές αυτές κατά το κλείσιµο την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
Επενδύσεις για τις οποίες δεν υπάρχει χρηµατιστηριακή αγοραία τιµή, η πραγµατική αξία 
προσδιορίζεται µε βάση την τρέχουσα αγοραία αξία ενός άλλου χρηµατοπιστωτικού µέσου που 
είναι ουσιαστικά το ίδιο, ή υπολογίζεται µε βάση την ανάλυση προεξοφληµένων ταµιακών ροών 
της καθαρής θέση του εκδότη. 
 
Στις απλές ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας, οι συµµετοχές στις 
συνδεµένες επιχειρήσεις καταχωρούνται στο κόστος µείον  τυχόν αποµείωση της αξίας τους.   

 
Μια επένδυση θεωρείται ότι έχει υποστεί αποµείωση της αξίας της όταν η λογιστική αξία 
υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία της και υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι η πτώση της αξίας της 
έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο πού καθιστά µη εφικτή την ανάκτηση του επενδυµένου κεφαλαίου 
στο εγγύς µέλλον.  
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Για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτιµώνται στην αποσβέσιµη αξία τους, 
το ποσό της ζηµιάς από αποµείωση της αξίας τους, υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ της 
λογιστικής αξίας τους και της παρούσας αξίας των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, 
προεξοφληµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου.  

Ως ανακτήσιµη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία 
διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές και αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρείται η 
παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµιακών ροών προεξοφληµένων µε το τρέχον 
επιτόκιο της αγοράς που ισχύει για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε οµοειδή 
χαρακτηριστικά.  

Αντίθετα, η ανακτήσιµη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία δεν 
διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές, προσδιορίζεται µε εφαρµογή αναγνωρισµένων 
τεχνικών αποτίµησης. 

Τα έσοδα από τόκους και µερίσµατα που αφορούν αξιόγραφα επενδύσεων, καταχωρούνται στους 
λογαριασµούς «τόκοι και συναφή έσοδα» και «έσοδα από µερίσµατα» αντίστοιχα. 

 
2.11 Αποθέµατα 

 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους  και καθαρής ρευστοποιήσιµης 
αξίας. Για την αποτίµηση των αποθεµάτων, η εταιρία 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.  

 
2.12 Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 
  

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

 
2.13 Ταµείο και ταµειακά διαθέσιµα 
  

Αποτελούνται από µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο, καθώς και βραχυπρόθεσµες επενδύσεις 
υψηλής ρευστότητας όπως οι τραπεζικές καταθέσεις, µε διάρκεια έως τρεις µήνες από την 
ηµεροµηνία έναρξης αυτών 

 
Για σκοπούς σύνταξης της Κατάστασης Ταµειακών Ροών, αποτελούνται από ταµείο και ταµειακά 
διαθέσιµα όπως προσδιορίζονται πιο πάνω, αφαιρουµένων των υπολοίπων αλληλόχρεων 
τραπεζικών λογαριασµών. 

 
2.14 ∆ανειακές υποχρεώσεις 
 

Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά σε αξία που αντιστοιχεί στην εύλογη αξία 
των κεφαλαίων που λαµβάνονται, αφού αφαιρεθούν πραγµατοποιηθέντα έξοδα που σχετίζονται 
µε το δάνειο. 
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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. 

 
Κέρδη και ζηµιές καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται ή 
αποµειώνονται, καθώς και µέσω της διαδικασίας απόσβεσης. 

 
 
2.15 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 στο τέλος κάθε 
χρήσης και τις αναπροσαρµόζει έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις και 
στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, προεξοφλούνται µε βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό 
επιτόκιο. 
 
Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά 
οφέλη είναι ελάχιστη.  
 
Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά 
γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.  
 

 
2.16 Παροχές προς το προσωπικό 
 

Οι εταιρείες 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 
συγκεκριµένων παροχών και προγράµµατα συγκεκριµένων εισφορών. 

 
Ένα πρόγραµµα συγκεκριµένων παροχών καθορίζει µε βάση διάφορες παραµέτρους όπως, η 
ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο µισθός, συγκεκριµένο καταβλητέο ποσό για παροχές 
συνταξιοδότησης. Για τα προγράµµατα συγκεκριµένων 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 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» 
σύµφωνα µε την οποία µέρος από τα κέρδη ή ζηµιές που έχουν προκύψει από αναλογιστικές 
µελέτες δύνανται να µην αναγνωριστούν. Ωστόσο, χωρίς να παραβλέπονται τα ανωτέρω, ο 
Όµιλος κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π, επέλεξε να εφαρµόσει την εξαίρεση της 
παραγράφου 20 του ∆.Π.Χ.Π. 1 σχετικά µε τις παροχές προς το προσωπικό και αναγνώρισε όλα 
τα σωρευµένα κέρδη και ζηµίες που προέκυψαν από αναλογιστικές µελέτες και αφορούν την 
περίοδο από την ηµεροµηνία συµµετοχής του στα εν λόγω προγράµµατα έως την ηµεροµηνία 
µετάβασης. 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 
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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 συγκεκριµένων εισφορών είναι αυτό που υποχρεώνει τον Όµιλο σε καταβολή 
συγκεκριµένου ύψους εισφορών σε µία άλλη εταιρεία (το «Ταµείο») αλλά ο Όµιλος  δεν έχει 
καµιά άλλη νοµική ή συµβατική υποχρέωση να καταβάλλει πρόσθετες εισφορές στη περίπτωση 
όπου το Ταµείο δεν θα διαθέτει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να παράσχει στους 
ασφαλισµένους του τις παροχές που τους οφείλει, για την τρέχουσα αλλά και τη προηγούµενη 
προϋπηρεσία τους. Οι εισφορές του Οµίλου στα προγράµµατα συγκεκριµένων εισφορών 
καταχωρούνται στη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου που 
αφορούν και περιλαµβάνονται στο λογαριασµό «αµοιβές και έξοδα προσωπικού».  
 
∆ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών Από Το Προσωπικό: Ο Όµιλος έχει σε ισχύ προγράµµατα 
δικαιωµάτων αγοράς µετοχών για συγκεκριµένα στελέχη µέσω των οποίων ένα µέρος των 
αµοιβών τους διακανονίζεται µε µετοχές ή δικαιώµατα επί µετοχών του.  
 
Το κόστος των εν λόγω συναλλαγών ορίζεται ως η εύλογη αξία των 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 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 συγκεκριµένων 
εξωτερικών παραµέτρων αγοράς.  
 
Αυτά τα δικαιώµατα τεκµαίρεται ότι κατοχυρώνονται όταν όλες οι προϋποθέσεις απόδοσης έχουν 
ικανοποιηθεί, ανεξάρτητα από την εκπλήρωση των εξωτερικών παραµέτρων αγοράς.  
 
Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιων προγραµµάτων αυτά λογίζονται  σαν να είχαν κατοχυρωθεί 
κατά την ηµεροµηνία της ακύρωσης και τα µη εισέτι αναγνωρισµένα σχετικά έξοδα 
αναγνωρίζονται αµέσως στα αποτελέσµατα εις νέο.  
 
Στην περίπτωση που ένα πρόγραµµα που ακυρώνεται αντικαθίσταται από νέο πρόγραµµα 
αντιµετωπίζεται σαν τροποποίηση του ακυρωθέντος προγράµµατος.  
 
∆εδοµένου ότι το συνολικό κόστος των εν λόγω προγραµµάτων δεν είναι σηµαντικό σε σχέση µε 
τα µεγέθη των οικονοµικών καταστάσεων ο Όµιλος παραθέτει µόνο τις σηµαντικές από τις 
γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει του ∆ΠΧΠ 2 «Πληρωµές βασισµένες σε µετοχές». 

 
 
2.17 Έσοδα 

 
Έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται, αφού αφαιρεθούν οι τυχόν παρασχεθείσες  
εκπτώσεις, όταν  ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει στον αγοραστή τους ουσιαστικούς κινδύνους και τα 
οφέλη της κυριότητας των αγαθών. 
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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. 

 
2.18 Φορολογία εισοδήµατος (Τρέχουσα και Αναβαλλόµενη) 
 

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

 
  
2.19 Συναλλαγές σε Ξένο Νόµισµα 
  

Το νόµισµα µέτρησης και αναφοράς 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 
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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) έχουν αναπροσαρµοστεί µε τη χρήση κατάλληλων δεικτών σε τρέχουσες 
αξίες κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, πριν από τη µετατροπή τους στο νόµισµα της 
µητρικής επιχείρησης. 

 
2.20       Επιχορηγήσεις 
 

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

2.21       Χρηµατοοικονοµικά Μέσα 
 
Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στον ισολογισµό 
περιλαµβάνουν τα διαθέσιµα, τις απαιτήσεις από πελάτες,  τις λοιπές απαιτήσεις, τις συµµετοχές, 
τις βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
 
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 Εταιρία, 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. 
 
Η Εταιρία δεν κάνει χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων ούτε για αντιστάθµισµα 
κινδύνων ούτε για κερδοσκοπικούς σκοπούς. 
 

2.22 Κέρδη ανά µετοχή 
 

Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος της χρήσεως που αναλογεί 
στους κοινούς µετόχους 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 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 
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δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών αποτελούν την µοναδική κατηγορία δυνητικών τίτλων 
µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές, που έχει η Εταιρία. 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 Εταιρίας) µε βάση την 
αξία των δικαιωµάτων συµµετοχής που σχετίζονται µε τα υφιστάµενα προγράµµατα δικαιωµάτων 
απόκτησης µετοχών. Ο αριθµός των µετοχών που προκύπτει από τον παραπάνω υπολογισµό 
συγκρίνεται µε τον αριθµό των µετοχών που θα µπορούσαν να είχαν εκδοθεί σε περίπτωση 
άσκησης των δικαιωµάτων. Η διαφορά που προκύπτει προστίθεται στον παρανοµαστή ως έκδοση 
κοινών µετοχών χωρίς αντάλλαγµα. Τέλος, καµία αναπροσαρµογή δεν γίνεται στα κέρδη 
(αριθµητής). 

 
2.23      ∆ιανοµή µερίσµατος 

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

    2.24 Αναφορές ανά κλάδο δραστηριότητας 
 

Ο Όµιλος είναι οργανωµένος σε δύο επιχειρησιακούς κλάδους, των επίπλων γραφείου και 
οικιακών επίπλων, οι οποίοι υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις, και µε βάση 
αυτή τη δοµή παρουσιάζονται οι οικονοµικές πληροφορίες ανά κλάδο  δραστηριότητας, που 
θεωρείται πρωτεύον κλάδος πληροφόρησης. 
 
Καθώς ο ¨Όµιλος δραστηριοποιείται σε διαφορετικές χώρες, οι γεωγραφικοί τοµείς, παρέχουν 
πληροφόρηση για προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται σε ένα συγκεκριµένο γεωγραφικό τοµέα 
και τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικές κλίµακες κινδύνων και αποδόσεων από αντίστοιχα 
προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται σε άλλους γεωγραφικούς τοµείς. 

 
2.25 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 

Συνδεδεµένα µέρη ορίζονται οι επιχειρήσεις, στις οποίες ο Όµιλος διατηρεί τον έλεγχο ή ασκεί 
ουσιώδη επιρροή στη διαµόρφωση των οικονοµικών και διαχειριστικών πολιτικών τους. Επίσης, 
συνδεδεµένα µέρη είναι τα µέλη της ∆ιοίκησης του Οµίλου, συγγενικά πρόσωπα αυτών µε πρώτο 
βαθµό συγγένειας, επιχειρήσεις που κατέχονται από αυτά ή στις οποίες έχουν τον έλεγχο ή 
ασκούν ουσιώδη επιρροή. 
 

 
2.26 Νέα λογιστικά πρότυπα και ερµηνείες της ∆ΕΕΧΠ 

 
Η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, καθώς και η Επιτροπή Ερµηνειών, έχουν ήδη 
εκδώσει µια σειρά νέων λογιστικών προτύπων και ερµηνειών των οποίων η εφαρµογή είναι 
υποχρεωτική για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2006. Η εκτίµηση 
του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση αυτών των νέων προτύπων και ερµηνειών έχει ως εξής:  
∆ΠΧΠ 7: Γνωστοποιήσεις για χρηµατοοικονοµικά µέσα 
∆εν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 
∆ΠΧΠ 6: Εξερεύνηση και εκτίµηση ορυκτών πόρων 
∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις. 
∆ΕΕΧΠ 3: ∆ικαιώµατα εκποµπής αερίων 
∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις  
∆ΕΕΧΠ 4: Προσδιορισµός εάν µια απαίτηση περιλαµβάνει µίσθωση 
Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ∆ΕΕΧΠ 4 στις οικονοµικές καταστάσεις του 2006 βάσει των 
µεταβατικών του διατάξεων, που σηµαίνει ότι  θα εφαρµόσει το ∆ΕΕΧΠ 4 µε βάση τα γεγονότα 
και τις συνθήκες που ίσχυαν την 1 Ιανουαρίου 2005. Η εφαρµογή του ∆ΕΕΧΠ 4 δεν αναµένεται 
να αλλάξει τον λογιστικό χειρισµό οποιασδήποτε από τις ισχύουσες συµβάσεις του Οµίλου. 
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∆ΕΕΧΠ 5: ∆ικαιώµατα από επένδυση σε ταµείο για χρηµατοδότηση παροπλισµού, 
ανάπλασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης. 
∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις  
∆ΕΕΧΠ 6: Υποχρεώσεις που προκύπτουν από την συµµετοχή σε συγκεκριµένες 
αγορές – Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός προς απόρριψη (ισχύει από 1η 
∆εκεµβρίου 2005). 
Η ∆ιερµηνεία 6 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία. 
∆ΕΕΧΠ 7:Εφαρµογή της µεθόδου µετατροπής ∆ΛΠ29 
∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις 
∆ΕΕΧΠ 8:Πεδίο εφαρµογής ∆ΠΧΠ2 
∆εν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 
 

2.27 Προσαρµογή λογιστικών µεγεθών προηγούµενης δηµοσιεύσεως 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος αποφάσισαν να προβούν στην διόρθωση ορισµένων κονδυλίων τα οποία 
αφορούν τον Ισολογισµό µετάβασης της 1 Ιανουαρίου 2004 και τις συγκριτικές οικονοµικές 
καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2004, οι οποίες είχαν δηµοσιευθεί µε τις ενδιάµεσες 
οικονοµικές καταστάσεις του 2005, καθώς και ορισµένα κονδύλια των ενδιάµεσων αυτών 
Οικονοµικών Καταστάσεων. Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αποτελούν τις πρώτες 
πλήρεις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Οι εν λόγω 
προσαρµογές έγιναν µε αναδροµική διόρθωση των κονδυλίων στις χρήσεις τις οποίες αφορούν.  
 
Η σωρευτική επίδραση των προσαρµογών που ανάγονται στις χρήσεις πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 2004, καταχωρήθηκε έναντι των ιδίων κεφαλαίων ενάρξεως κατά την ανωτέρω 
ηµεροµηνία.  
Κατά συνέπεια, ο ισολογισµός ενάρξεως της 1ης Ιανουαρίου 2004, ο ισολογισµός της 31ης 
∆εκεµβρίου 2004, οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης Μαρτίου, της 30ης  Ιουνίου 
και της 30ης Σεπτεµβρίου του 2004 και του 2005, τα αποτελέσµατα µετά φόρων της χρήσης 2004, 
καθώς και τα αποτελέσµατα µετά φόρων των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης 
Μαρτίου, της 30ης  Ιουνίου και της 30ης Σεπτεµβρίου του 2004, παρουσιάζονται αναµορφωµένα 
σε σχέση µε αυτά που περιλαµβάνονταν στις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις που 
δηµοσιεύτηκαν κατά τη διάρκεια του 2005. 
 

α) Η επίδραση των ανωτέρω προσαρµογών στα συνολικά ίδια κεφάλαια και στα αποτελέσµατα 
της χρήσης 2004 έχει ως εξής: 

 
 Ο Όµιλος 
   

 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

  
Αποτελέσµατα 

µετά φόρων 
  1 Ιανουαρίου 

2004  
 31 ∆εκεµβρίου 

2004 
 31 ∆εκεµβρίου 

2004 
Υπόλοιπα όπως είχαν δηµοσιευτεί 
προγενέστερα 

 
27.350 

  
24.773 

 
-3.007 

Προσαρµογές:       
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 
επί φορολογικών ζηµιών θυγατρικής 
του εξωτερικού 

 
 
(α) 

 
 

-1.746 

  
 

-2.598 

  
 

-852 
Επίδραση αλλαγής φορολογικών 
συντελεστών επί της αναβαλλόµενης 
φορολογίας 

 
 
(β) 

 
 

- 

  
 

- 

  
 

871 
Σύνολο  25.604  22.175  -2.988 

 
Η Εταιρεία 
   

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
  

Αποτελέσµατα  
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

  1 Ιανουαρίου 
2004  

 31 ∆εκεµβρίου 
2004 

 31 ∆εκεµβρίου 
2004 

Υπόλοιπα όπως είχαν δηµοσιευτεί 
προγενέστερα 

 28.339  30.062  1.308 

Προσαρµογές:       
Επίδραση αλλαγής φορολογικών 
συντελεστών επί της αναβαλλόµενης 
φορολογίας 

(β)  
 

- 

  
 

                              - 

  
 

871 
Σύνολο  28.339  30.062  2.179 
 

(α) Το κονδύλι αφορά αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση επί των φορολογικών ζηµιών 
θυγατρικής του εξωτερικού και η οποία είχε αναγνωρισθεί στα ενοποιηµένα λογιστικά 
µεγέθη των προηγούµενων δηµοσιεύσεων. Καθώς οι πιθανότητες ανάκτησης της 
φορολογικής αυτής απαίτησης στο µέλλον είναι µειωµένες, κρίθηκε ότι το κονδύλι αυτό 
δεν έπρεπε να είχε αναγνωρισθεί κατά τον ισολογισµό µετάβασης. 

 
(β) Το κονδύλι αφορά τη µείωση της αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης επί της 

υπεραξίας των παγίων στοιχείων που αποτιµήθηκαν σε εύλογη αξία και η οποία 
χρησιµοποιήθηκε σαν τεκµαρτό κόστος κατά την 1 Ιανουαρίου 2004, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ∆ΠΧΠ 1.  Η ανωτέρω µείωση της αναβαλλόµενης φορολογικής 
υποχρέωσης προέκυψε επειδή κατά την 1 Ιανουαρίου 2004 η σχετική αναβαλλόµενη 
φορολογική υποχρέωση είχε υπολογισθεί µε 35% ενώ κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2004 
υπολογίσθηκε µε βάση τους µειωµένους συντελεστές φόρου εισοδήµατος (32%, 29% και 
25%) που προβλέπει το φορολογικό νοµοσχέδιο που ψηφίσθηκε το Νοέµβριο 2004.  Στις 
προηγούµενες δηµοσιευθείσες οικονοµικές καταστάσεις η εν λόγω µείωση της 
αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης είχε καταχωρηθεί απ’ ευθείας στην καθαρή 
θέση.  Συνέπεια της ανωτέρω διόρθωσης είναι τα µετά φόρων κέρδη της εταιρείας και 
του Οµίλου της χρήσης 2004 να εµφανίζονται αυξηµένα κατά € 871 χιλ. ενώ δεν 
προκαλείται διαφοροποίηση στην καθαρή θέση της 31 ∆εκεµβρίου 2004. 

 
β) Επίδραση των προσαρµογών στις δηµοσιοποιηθείσες ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 

(ανέλεγκτες): 
 

Στην συνέχεια παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες των κονδυλίων που επηρεάστηκαν στις ενδιάµεσες 
Οικονοµικές Καταστάσεις των τριµήνων που δηµοσιεύτηκαν. 

 
Ο Όµιλος 

 
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
  31.3.05   30.6.05  30.9.05 
 
Υπόλοιπα όπως είχαν δηµοσιευτεί προγενέστερα 

 
24.781 

  
24.160 

 
24.528 

Προσαρµογές:       
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος επί φορολογικών ζηµιών 
θυγατρικής του εξωτερικού 

 
(α) 

 
-2.630 

  
-2.547 

  
-2.693 

Σύνολο  22.151  21.613  21.835 
 

  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
  31.3.04  30.6.04  30.9.04 
Υπόλοιπα όπως είχαν δηµοσιευτεί προγενέστερα  

27.163 
  

25.717 
 

24.998 
Προσαρµογές:       
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος επί φορολογικών ζηµιών 
θυγατρικής του εξωτερικού 
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

(α) -1.818 -2.032 -2.183 
Σύνολο  25.345  23.685  22.815 

 
  Αποτελέσµατα µετά φόρων 
  31.3.04  30.6.04  30.9.04 
 
Υπόλοιπα όπως είχαν δηµοσιευτεί προγενέστερα 

 
-295 

  
-1.353 

 
-1.929 

Προσαρµογές:       
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος επί φορολογικών ζηµιών 
θυγατρικής του εξωτερικού 

 
(α) 

 
-72 

  
-286 

  
-437 

Σύνολο  -367  -1.639  -2.366 
 
Από τις ανωτέρω προσαρµογές δεν προέκυψε επίδραση επί των ήδη δηµοσιοποιηθησών ενδιάµεσων 
ενοποιηµένων αποτελεσµάτων των περιόδων του έτους 2005. 

 
Η Εταιρεία 

 
Από την ανωτέρω προσαρµογή (β) η οποία αφορά τις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας δεν 
προκύπτει καµία µεταβολή επί των ιδίων κεφαλαίων και των αποτελεσµάτων µετά φόρων των ήδη 
δηµοσιοποιηθησών ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων. 
 
Επίδραση των προσαρµογών επί των κερδών/(ζηµιών) ανά µετοχή: 
 
Τα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή για όλες τις περιόδους που έχουν δηµοσιοποιηθεί Ενδιάµεσες και µη, 
Οικονοµικές Καταστάσεις διαµορφώνονται µετά τις ανωτέρω προσαρµογές για τον Όµιλο ως εξής: 
 
 ΟΜΙΛΟΣ 
 31.3.04 30.6.04 30.9.04 31.12.04 
 
Αποτέλεσµα αποδιδόµενο στους µετόχους (σε χιλ. €) -339 -1.380 -2.065 -2.506 
     
Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών 22.523.412 22.523.412 22.523.412 22.523.412 

     
Ζηµίες ανά µετοχή σε € µετά από τις προσαρµογές -0,015 -0,06 -0,092 -0,11 
     
Ζηµίες ανά µετοχή σε € προηγούµενης δηµοσίευσης -0,013 -0,05 -0,074 -0,11 

 
Από τις ανωτέρω προσαρµογές δεν υπήρχε επίδραση στα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή στις ενδιάµεσες και 
µη Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου για το έτος 2005. 
 
Τα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή για όλες τις περιόδους που έχουν δηµοσιοποιηθεί Ενδιάµεσες Οικονοµικές 
Καταστάσεις για την Εταιρεία, δεν επηρεάζονται από τις ανωτέρω προσαρµογές. Η επίδραση αφορά µόνο 
τις ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31.12.2004 και έχει ως 
εξής: 
 
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31.12.04 
 
Αποτέλεσµα αποδιδόµενο στους µετόχους (σε χιλ. Ευρώ) 2.179 
  
Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών 22.523.412 
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
  
Κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή σε € µετά από τις προσαρµογές 0,10 
  
Κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή σε € προηγούµενης δηµοσίευσης 0,06 

 
 
 

2.28 Αναταξινοµήσεις Κονδυλίων 
Ορισµένα κονδύλια των Οικονοµικών Καταστάσεων και ορισµένων σηµειώσεων της χρήσης 2004 
αναταξινοµήθηκαν σε σχέση µε τις ενδιάµεσες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις, ώστε να 
είναι συγκρίσιµα µε εκείνα της κλειόµενης χρήσης. 
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 
3.   ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
  
Ο Όµιλος εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, κυρίως σε κίνδυνους αγοράς (µεταβολές σε 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκιο, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο 
ταµειακών ροών . 
Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου εστιάζεται στην αντιµετώπιση του πιστωτικού 
κινδύνου και  στους κινδύνους αγοράς. 
Η διαχείριση των κινδύνων διεκπεραιώνεται µέσω των διαφόρων επιχειρηµατικών λειτουργιών του Οµίλου 
Προ της διενέργειας συναλλαγών λαµβάνεται έγκριση από τα στελέχη που έχουν το δικαίωµα δέσµευσης 
της εταιρείας προς τους αντισυµβαλλόµενους της. 
Κίνδυνος αγοράς 
Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Ο κίνδυνος αυτός δεν επηρεάζει σηµαντικά την λειτουργία του Οµίλου δεδοµένου ότι οι συναλλαγές µε 
τους πελάτες & τους προµηθευτές σε ξένο νόµισµα είναι περιορισµένες. 
Κίνδυνος τιµής 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των πρώτων υλών & λοιπών υλικών-εµπορευµάτων που 
προµηθεύεται. 
Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου συνίσταται κυρίως από συναλλαγές µε  επιχειρήσεις του ∆ηµόσιου και 
Ιδιωτικού τοµέα, και δεν υπάρχει σηµαντική συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου από πελάτες. 
Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα διατηρώντας επαρκή διαθέσιµα, ενώ υπάρχουν και 
αχρησιµοποίητα πιστωτικά όρια από τραπεζικά ιδρύµατα. 
Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων 
Τα λειτουργικά έσοδα και ταµειακές ροές του Οµίλου είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από µεταβολές των 
επιτοκίων. ¨Όµως, ο Όµιλος έχει στο Παθητικό του βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα έντοκα στοιχεία 
(∆άνεια) κυµαινόµενου επιτοκίου µε βάση το Euribor.  
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
4.   ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 
 

Οι εταιρείες που συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 2004 και 2005, 
καθώς και η µέθοδος ενοποίησής τους εµφανίζονται στους  παρακάτω πίνακες: 
 
31.12.2004 
Εταιρία 

  
Έδρα ∆ραστηριότητα Άµεση 

Συµµετοχή  
Έµµεση 

Συµµετοχή 
Μέθοδος 

Ενοποίησης 
Τέλος 
χρήσης 

DENKA 
HOLDINGS 

∆ανία Εταιρεία 
συµµετοχών – 
µητρική του 
οµίλου BO 

Concept 

30,79%  Καθαρή Θέση 30.04.ΧΧ 

SATO OFFICE 
GmbH (πρώην SID 
Seating) 

Γερµανία Κατασκευή και 
εµπορία επίπλων 

γραφείου 

90,95%  Ολική 
ενοποίηση 

31.12.ΧΧ 

TCC BuroKoltuk 
Ltd  

Τουρκία Κατασκευή και 
εµπορία επίπλων 

γραφείου 

 95,42% Ολική 
ενοποίηση 

SATO OFFICE 
GmbH 

31.12.ΧΧ 

BO CONCEPT ΑΕ Ελλάδα Εισαγωγή και 
εµπορία οικιακών 

επίπλων 

81,95%  Ολική 
ενοποίηση 

31.12.ΧΧ 

ΒΕΡΣΑ ΑΕ Ελλάδα Εισαγωγή και 
εµπορία οικιακών 

επίπλων 

100%  Ολική 
ενοποίηση 

31.12.ΧΧ 

SATO RAMLER Ελλάδα Εισαγωγή και 
εµπορία  επίπλων 

51,00%  Ολική 
ενοποίηση 

31.12.ΧΧ 

 
 
 31.12.2005 

Εταιρία 
  

Έδρα ∆ραστηριότητα Άµεση 
Συµµετοχή  

Έµµεση 
Συµµετοχή 

Μέθοδος 
Ενοποίησης 

Τέλος 
χρήσης 

SATO OFFICE 
GmbH (πρώην SID 
Seating) 

Γερµανία Κατασκευή και 
εµπορία επίπλων 

γραφείου 

95,47%  Ολική 
ενοποίηση 

31.12.ΧΧ 

TCC BuroKoltuk 
Ltd  

Τουρκία Κατασκευή και 
εµπορία επίπλων 

γραφείου 

 95,42% Ολική 
ενοποίηση 

SATO OFFICE 
GmbH 

31.12.ΧΧ 

SATO RAMLER Ελλάδα Εισαγωγή και 
εµπορία  επίπλων 

51,00%  Ολική 
ενοποίηση 

31.12.ΧΧ 
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
Οι επενδύσεις της εταιρίας για τις χρήσεις 2005 και 2004 έχουν ως εξής: 
 
2005 Κόστος Ποσοστό ∆ιαφορά Αξία 
Εταιρία Συµµετοχής Συµµετοχής Αποτίµησης Συµµετοχής
     
SATO OFFICE GMBH 8.070 95,47% 0 8.070 
SATO RAMLER 31 51,00% -31 0
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις 8.101  -31 8.070 
     
Εταιρία και όµιλος     
     
DENKA HOLDINGS 6.365 11,93% 0 6.365 
ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΕ 6.150 13,50% 0 6.150 
ALLEN CREATIVE INTERIORS 1.172 99,85% -1.172 0 
Λοιπά Χρεώγραφα 3  0 3
Επενδύσεις ∆ιαθέσιµες προς πώληση 13.690  -1.172 12.518 
     
2004 Κόστος Ποσοστό ∆ιαφορά Αξία 
Εταιρία Συµµετοχής Συµµετοχής Αποτίµησης Συµµετοχής
SATO OFFICE GMBH 8.069 90,95% 0 8.069 
BO CONCEPT ΑΕ 4.264 80,60% -2.748 1.516 
ΒΕΡΣΑ ΑΕ 840 99,99% 0 840 
ALLEN CREATIVE INTERIORS 1.172 99,85% -1.172 0 
SΑΤΟ BULGARIA 302 100,00% -302 0 
SATO RAMLER 31 51,00% -31 0
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις 14.678  -4.253 10.425 
      
DENKA HOLDINGS 9.103 30,79% -5.210 3.893
Συµµετοχή σε Συγγενή Εταιρεία  9.103   -5.210 3.893 
     
Εταιρία και όµιλος     
ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΕ 6.150 13,50% 0 6.150 
Χρεώγραφα (CYBARCO) 1.054  0 1.054 
BO CONCEPT POLAND 443 8,93% -413 30 
Λοιπά Χρεώγραφα 3  0 3
Επενδύσεις ∆ιαθέσιµες προς πώληση 7.649  -413 7.237 
     
2004 Κόστος Ποσοστό ∆ιαφορά Αξία 
Οµιλος Συµµετοχής Συµµετοχής Αποτίµησης Συµµετοχής

   

& Εν/σης 
µε µέθοδο 

Καθ. Θέσης  
DENKA HOLDINGS 9.103 30,79% -5.387 3.716
Συµµετοχή µε τη µέθοδο της Καθαρής 
Θέσης 9.103  -5.387 3.716 

 
Οι οικονοµικές καταστάσεις του 2003 περιελάµβαναν και την εταιρεία BO Concept Poland – θυγατρική  
µε ποσοστό 52,32% (40% άµεσα και 12,32% έµµεσα µέσω της DENKA), στην οποία ο Όµιλος µείωσε το 
ποσοστό της  συµµετοχής του σε 8,93% τον Αύγουστο του 2004 (µέσω της µη συµµετοχής του σε αύξηση 
του µετοχικού της κεφαλαίου), µε αποτέλεσµα να µην περιλαµβάνεται πλέον στις ενοποιηµένες ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις των ετών 2004 και 2005. Τον Ιούνιο 2005 η SATO  πώλησε προς την Εταιρεία 
CLUB 8 S/A θυγατρική της DENKA (µε έδρα την ∆ανία και εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο της 
Κοπεγχάγης)  το εναποµείναν ποσοστό της  8,93% το οποίο κατείχε στην BO Concept Poland sp.z.o.o, µε 
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
τίµηµα  €30.000. Μετά από την προαναφερθείσα µεταβίβαση, µέτοχος της BO Concept Poland µε ποσοστό 
100% παραµένει η DENKA στην οποία η SATO συµµετέχει µε 11,93% (2004 µε 30,79%) 

 
Η  SATO AE εξαγόρασε τον Ιούνιο του 2005 το ποσοστό της µειοψηφίας στην εταιρεία BO Concept ΑΕ 
έναντι € 360.000 (από την εταιρεία CLUB 8 S/A 4,4% έναντι €130.000, και από την εταιρεία Theodoridis 
Group 15% έναντι € 230.000) και στην εταιρεία ΒΕΡΣΑ Α.Ε. έναντι € 61 (30 µετοχές που κατείχε ο 
Γ.Θεοδωρίδης) αντίστοιχα. Μετά τις ανωτέρω αποκτήσεις η SATO ΑΕ κατείχε  πλέον το 100% των 
µετοχών των ανωτέρω θυγατρικών. 
 
Με την υπ’αριθµόν Κ2-14855 και Κ2-14855 (δις) της  30/11/2005 της Νοµαρχίας Αθηνών εγκρίθηκε η 
συγχώνευση των θυγατρικών BO CONCEPT AE και ΒΕΡΣΑ ΑΕ σύµφωνα µε το άρθρο 1-5 του Ν.2166/93 
και 68-78 του Κ.Ν.2190/20, µε ισολογισµό µετασχηµατισµού της 31/12/2004, και οι οποίες 
απορροφήθηκαν εντός του 2005 από τη µητρική SATO ΑΕ. Για πληρέστερη πληροφόρηση και σκοπούς 
συγκρίσεων στη σηµείωση 25, παρατίθεται σχέδιο (pro-forma) οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 
2004 ως εάν οι εταιρείες αυτές είχαν προβεί στην συγχώνευση από 1.1.2004. 

 
Κατά τη µετάβαση στα ∆ΠΧΠ η εταιρεία προχώρησε σε αποτίµηση της ανακτήσιµης αξίας των 
θυγατρικών και συγγενών εταιρειών της µε τη µέθοδο των αναµενόµενων ταµειακών ροών και ζηµία από 
αποτίµηση συνολικού ύψους € 9,9 εκατ. καταχωρήθηκε στον εταιρικό ισολογισµό έναρξης (€ 1,6 εκατ. 
στον ενοποιηµένο ισολογισµό έναρξης). 
 
Συµµετοχή σε συγγενή εταιρεία (DENKA) 
Η Εταιρία κατά την 31/12/2004 κατείχε 80.046 µετοχές της εταρίας DENKA AE,εισηγµένες στο 
χρηµατιστήριο της ∆ανίας, που αντιστοιχούσε στο 30,79% του µετοχικού της κεφαλαίου µε κόστος κτήσης 
9,1 εκ. ευρώ. Η συµµετοχή αυτή στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις απεικονιζόταν στο κόστος κτήσης 
µείον ζηµία αποµείωσης ύψους 5,2 εκατ.ευρώ, και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε τη 
µέθοδο της καθαρής θέσης, η αξία της είχε µειωθεί κατά 5,4 εκατ.ευρώ. 
Κατά το Γ΄ τρίµηνο του 2005 η εταιρία λόγω της σηµαντικής αύξησης της τιµής της µετοχής της προέβει 
σε πώληση ποσοστού 3,47%  των µετοχών της. Περαιτέρω,την 30/11/2005 η εταιρία προέβει σε πώληση 
επιπλέον ποσοστού 15,38% και σε αντιλογισµό της αποµείωσης της αξίας των µετοχών της DENKA, 
καθώς αυτές διαπραγµατευόταν υψηλότερα της τιµής κτήσης. 
Από τα ανωτέρω, προέκυψε κέρδος ύψους  € 5,9 εκ. το οποίο καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα χρήσης 
2005. 
 
Καθώς από τις συναλλαγές αυτές µειώθηκε το ποσοστό της SATO σε 11,93%,  η εταιρία µετέφερε την 
επένδυση αυτή στις διαθέσιµες προς πώληση (βλ.κάτωθι)  

 
Επενδύσεις ∆ιαθέσιµες προς πώληση 
 
Στο κονδύλι αυτό περιλαµβάνεται  

• Συµµετοχή 13,5%  στη µη εισηγµένη εταιρεία ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ ύψους € 6.150 χιλ., η 
οποία εµφανίζεται στο κόστος κτήσης της. 

• Συµµετοχή 11,93% στην εταιρία DENKA AE (βλ.ανωτέρω), εισηγµένης στο χρηµατηστήριο 
αξιών της ∆ανίας. Μεταγενέστερα της µείωσης του ποσοστού της SATO από 30,79% σε 11,93% 
η εταιρία µετέφερε τη συµµετοχή αυτή στις επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση.  Η συµµετοχή 
αυτή κατά την 31.12.2005 αποτιµήθηκε µε βάση τη χρηµατιστηριακή αξία της µετοχής της κατά 
την ηµεροµηνία αυτή. Από την αποτίµηση της 31.12.2005 προέκυψε υπεραξία ύψους € 2.836 χιλ. 
η οποία καταχωρήθηκε απευθείας σε αποθεµατικό εύλογης αξίας στην καθαρή θέση. 
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5.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 
 
Ως επιχειρηµατικός τοµέας, ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειµένου να 
παρέχονται προιόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από 
εκείνα των άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. 
Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται   προιόντα  και 
υπηρεσίες  και η οποία υποκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 
Στον Όµιλο SATO το κύριο ενδιαφέρον χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης επικεντρώνεται στους 
επιχειρηµατικούς τοµείς, ενώ η γεωγραφική κατανοµή της δραστηριότητας του Οµίλου παρακολουθείται 
ως δευτερεύον τοµέας.  
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004 και 2005 οι κύριες δραστηριότητες του Οµίλου αναλύονται στους 
παρακάτω επιχειρηµατικούς και γεωγραφικούς  τοµείς, τα κύρια οικονοµικά µεγέθη των οποίων έχουν ως 
εξής:   
 
Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης:  Επιχειρηµατικοί τοµείς: 
 

 Ανάλυση ανά τοµέα την 31/12/2005 
 Έπιπλα Γραφείου Έπιπλα Σπιτιού Σύνολο 

    
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 61.476 12.586 74.062 
Κέρδη προ φόρων και χρηµατοοικονοµικών 2.287 -118 2.169 
Σύνολο ενεργητικού 78.004 14.602 92.606 
Σύνολο υποχρεώσεων 49.284 12.658 61.942 

 
 Ανάλυση ανά τοµέα την 31/12/2004 

 Έπιπλα Γραφείου Έπιπλα Σπιτιού Σύνολο 
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 70.032 12.709 82.741 
Κέρδη προ φόρων και χρηµατοοικονοµικών 3.286 -1.405 1.881 
 Ανάλυση ανά τοµέα την 31/12/2004 
Σύνολο ενεργητικού 80.068 15.166 95.234 
Σύνολο Υποχρεώσεων 60.405 12.654 73.059 

 
∆ευτερεύων τύπος πληροφόρησης:  Γεωγραφικοί τοµείς: 
 

  Ανάλυση ανά γεωγραφικό τοµέα την 31/12/2005 
 Ελλάδα Εξωτερικό Σύνολο 

    
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 53.426 20.636 74.062 
Κέρδη προ φόρων και  
χρηµατοοικονοµικών  1.295 874 2.169 

Σύνολο ενεργητικού 89.627 2.979 92.606 
Σύνολο Υποχρεώσεων 51.418 10.524 61.942 

 

 
 Ανάλυση ανά γεωγραφικό τοµέα την 31/12/2004 

 Ελλάδα Εξωτερικό Σύνολο 
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)             61.358 21.383 82.741 
Κέρδη προ φόρων και χρηµατοοικονοµικών               3.588 -1.707 1.881 
 Ανάλυση ανά γεωγραφικό τοµέα την 31/12/2004 
Σύνολο ενεργητικού          78.372   16.862     95.234 
Σύνολο Υποχρεώσεων               48.310     24.749 73.059 
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6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
         6.1  ΟΜΙΛΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Γήπεδα 
και 

οικόπεδα 

Κτίρια και 
εγκαταστάσεις Μηχανήµατα Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα και  Λοιπός 

Εξοπλισµός Έργα υπό Εκτέλεση Σύνολο 

2004              
Αξία κτήσης 1/1/2004        

         
        

        
         

        

10.382 33.393 10.667 1.042 9.589 1.964 67.037
Αγορές περιόδου 2004 875 492 128 381 463 2.339
Μεταφ. από πάγια υπο κατασκευή 684 12 -770 -74
Αποενοποίηση Θυγατρικής -296 -297 -53 -139 -30 -1271 -2.086
Μειώσεις περιόδου 2004 -543 -3 -26 -13 -585
Αξία κτήσεως 31/12/2004 10.086 34.112 11.115 1.005 9.927 386 66.631
        
Συσωρευµένες αποσβέσεις 1/1/2004

  
        

       
        

         

       

6.652 8.539 562 7.872 23.625
Αποσβέσεις περιόδου 2004 1.193 850 85 471 2.599
Αποενοποίηση Θυγατρικής -114 -29 -69 -9 -221
Μείωση αποσβέσεων 2004 -93 -4 -10 -46 -153
Σύνολο αποσβέσεων κατά  
την 31/12/2004 7.638 9.356 568 8.288 25.850
 
Αναπόσβεστη αξία  
κατά την 1/1/2004 10.382       26.741 2.128 480 1.717 1.964 43.412
κατά την 31/12/2004        10.086 26.474 1.759 437 1.639 386 40.781
        
2005        

        
         

       
        

       
        

       

Αξία κτήσης 1/1/2005 10.086 34.112 11.115 1.005 9.927 386 66.631
Αγορές περιόδου 2005

 
737 2.531 164 30 446 136 4.044

Μεταφορές 4.917 -4.917 0
Μεταφ. από πάγια υπο κατασκευή

  
181 21 -202 0

Μειώσεις περιόδου 2005 -243 -45 -67 -53 -408
Αναπροσαρµογή Υπερπληθωρισµού

 
335 25 72 432

Αξία κτήσεως 31/12/2005 10.823 36.581 16.507 993 5.475 320 70.699
        
Συσωρευµένες αποσβέσεις 1/1/2005

  
        

       
       

        
        

       

7.638 9.356 568 8.288 25.850
Αποσβέσεις περιόδου 2005

 
1.346 665 107 484 2.602

Μεταφορές 4.423 -4.423 0
Μείωση αποσβέσεων -182 -39 -23 -49 -293
Αναπροσαρµογή Υπερπληθωρισµού 0 296 9 24 329
Σύνολο αποσβέσεων κατά  

 την 31/12/2005 0 8.802 14.701 661 4.324 28.488
 
Αναπόσβεστη αξία  
κατά την 1/1/2005        10.086 26.474 1.759 437 1.639 386 40.781
κατά την 31/12/2005        10.823 27.779 1.806 332 1.151 320 42.211
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         ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Γήπεδα και 
οικόπεδα 

Κτίρια και 
εγκαταστάσεις Μηχανήµατα Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα και  
Λοιπός 

Εξοπλισµός 

Έργα υπό 
Εκτέλεση Σύνολο 

2004              
Αξία κτήσης 1/1/2004 7.881 19.872 10.043 666 3.391 600 42.453 
Αγορές περιόδου 2004  486 327 

 
10 

 
263 

 
463 1.549 

Μεταφορά από πάγια υπο κατασκευή   684 6  -764 -74 
Μειώσεις περιόδου 2004   -4  -7  -11 
Αξία κτήσεως 31/12/2004 7.881 21.042 10.372 676 3.647 299 43.917 
        
Συσωρευµένες αποσβέσεις 1/1/2004  6.068 8.534 450 2.421  17.473 
Αποσβέσεις περιόδου 2004  724 317 39 329  1409 
Μείωση αποσβέσεων 2004   -5  -9  -14 
Σύνολο αποσβέσεων κατά  
την 31/12/2004 0      6.792 8.846 489 2.741  18.868
 
Αναπόσβεστη αξία  
κατά την 1/1/2004 7.881 13.804 1.509 216 970 600 24.980 
κατά την 31/12/2004 7.881 14.250 1.526 187 906 299 25.049 
        
2005        

   
    

Αξία κτήσης 1/1/2005 7.881 21.042 10.372 676 3.647 299 43.917 
Αγορές περιόδου 2005 737 2.531 44 

 
 394 73 

 
3.779 

Μεταφορά  από συγχώνευση 2.205 5.297
 

 329
 

7.831 
Μεταφορά από πάγια υπο κατασκευή 181 21  -202 0 
Μειώσεις περιόδου 2005  -243   -12  -255 
Αξία κτήσεως 31/12/2005 10.823 28.807 10.437 676 4.358 170 55.272 
        
Συσωρευµένες αποσβέσεις 1/1/2005  6.792 8.846 489 2.741  18.868 
Αποσβέσεις περιόδου 2005  1.146 324 40 421  1.931 

Μεταφορά από συγχώνευση    
       

 415  231
 

646 
Μείωση αποσβέσεων -180 -9 -189 
Σύνολο αποσβέσεων κατά  
την 31/12/2005 0 8.173 9.170 529 3.384  21.256 
 
Αναπόσβεστη αξία  
κατά την 1/1/2005 7.881 14.250 1.526 187 906 299 25.049 
κατά την 31/12/2005 10.823 20.635 1.267 147 974 170 34.016 
        

ΟΜΙΛ
ΟΙ
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Όπως αναφέρεται και στις λογιστικές αρχές, ο Όµιλος εφάρµοσε την εξαίρεση της παραγράφου 16 του 
∆ΠΧΠ 1 και επέλεξε µόνο κατά την ηµεροµηνία µετάβασης προς τα ∆ΠΧΠ, να προσαρµόσει επιλεκτικά 
ορισµένα από τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία του ,στην εύλογη αξία τους και χρησιµοποιήσει την αξία 
αυτή ως τη θεωρητική αξία κτήσης τους κατά την ηµεροµηνία µετάβασης. 
Ο Όµιλος έχει χρηµατοδοτικές µισθώσεις εν ισχύ, κυρίως για ακίνητα (γήπεδα, οικόπεδα). Η καθαρή 
λογιστική αξία αυτών την 31η ∆εκεµβρίου 2005 ήταν € 9.706 χιλ. (€ 10.022 χιλ. την 31η ∆εκεµβρίου 2004) 
∆εν υφίστανται περιορισµοί στην ιδιοκτησία ή µεταβίβαση ή λοιπές επιβαρύνσεις επι της ακίνητης 
περιουσίας του Οµίλου  εκτος των ανωτέρω περιπτώσεων leasing και  προσηµείωση υποθήκης ύψους € 
2.760 χιλ. για την εξασφάλιση µακροπρόθεσµου δανείου ύψους € 2.300χιλ. Εκτός της προαναφερθήσας 
προσηµείωσης κανένα άλλο στοιχείο των γηπέδων, κτιρίων και µηχανολογικού εξοπλισµού δεν έχει 
δεσµευθεί ως εγγύηση έναντι υποχρεώσεων. 
 
Εντός του 2004 ο Οµιλος ανέθεσε σε εταιρεία ανεξάρτητων εκτιµητών να διενεργήσει εκτίµηση της αξίας  
επιλεγµένων γηπέδων,  κτιρίων, κατά την 1η Ιανουαρίου 2004 (ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ). Οι 
εκτιµήσεις βασίστηκαν σε κατάλληλες µεθόδους αποτίµησης ανάλογα µε τη φύση και τη χρήση των 
εκτιµηθέντων παγίων στοιχείων. 
Οι βασικές  µέθοδοι εκτίµησης που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι εξής: 
 
Η µέθοδος της αγοραίας αξίας για τα γήπεδα και οικόπεδα 
Η µέθοδος της αγοραίας αξίας και /ή µέθοδος του µελλοντικού εσόδου για τα αστικά κτίρια και, 
Η µέθοδος του αποσβεσµένου κόστους αντικατάστασης για τα βιοµηχανικά κτίρια 
 
 
Οι συνολικές αναπροσαρµογές που προέκυψαν σε σχέση µε τα λογιστικά υπόλοιπα βάσει των 
προηγούµενων λογιστικών προτύπων, ανά κατηγορία παγίου είναι οι κάτωθι: 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αρχική Υπεραξία Αναπρ/νη Αρχική Υπεραξία Αναπρ/νη 

 Αξία  Αξία Αξία  Αξία 
       

Οικόπεδα/γήπεδα 3.426 6.956 10.382 2.039 5.842 7.881 
Κτήρια 29.068 4.325 33.393 15.185 4.687 19.872 
ΣΥΝΟΛΑ 32.492 11.281 43.775 17.224 10.529 27.753 
 
 
Φορολογική αναπροσαρµογή αξιών των γηπέδων και κτιρίων: Σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική 
νοµοθεσία, η αξία των γηπέδων και των κτιρίων αναπροσαρµόζεται ανα τέσσερα χρόνια βάσει µη 
κλαδικών δεικτών αναπροσαρµογής οι οποίοι προσδιορίζονται µε αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις.Η 
πιο πρόσφατη αναπροσαρµογή ως ανωτέρω, η οποία  εφαρµόστηκε την 31/12/2004, αντιλογίστηκε για 
σκοπούς ∆ΠΧΠ στη βάση ότι δεν πληρούσε τα κριτήρια  που έχουν τεθεί από το ∆ΛΠ 16. 
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7. ΑΥΛΑ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

7.1 ΟΜΙΛΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   Λογισµικά 

Έναρξη 1/1/05     

Αξία κτήσης   2.268 

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις   -1.979 

Αναπόσβεστη Αξία  01/01/2005   289 

Πλέον:    

Αγορές   113 

Μεταφορές  90 

Συναλ/κές διαφορές  27 

Μείον:   
Απόσβεση περιόδου  137 
Μεταφορές  165 

Συναλ/κές διαφορές  16 
 Αναπόσβεστη αξία 31/12/2005   201 

31/12/2005    

Αξία κτήσης   2.500 

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις    2.299 
Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2005   201 

 
7.2 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
  Λογισµικά 

Έναρξη 1/1/05     

Αξία κτήσης   1.619 

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις    -1.451 

Αναπόσβεστη Αξία κτήσης 01/01/2005   168 

Πλέον:    

Αγορές   102 

Μεταφορά από συγχ.   106 

Μείον:   

Απόσβεση περιόδου   125 

Μεταφορά αποσβ.απο συγχώνευση  72 

Αναπόσβεστη αξία κτήσης 31/12/2005   179 

31/12/2005    

Αξία κτήσης   1.827 

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις    -1.648 

Αναπόσβεστη Αξία κτήσης 31/12/2005   179 
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8. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004 

     
Εγγυήσεις ενοικίων 349 473 349 264 
Λοιπές εγγυήσεις 61 0 60 49 
Απαίτηση από Θυγατρική (SATO 
GMBH) 0 0 2.300 950 
ΣΥΝΟΛΑ 410 473 2.709 1.263 
 
9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004 

     
Εµπορεύµατα 8.940 6.451 8.789 3.292 
Προϊόντα 2.564 2.900 2.293 2.900 
Παραγωγή σε εξέλιξη 1 236 1 1 
Πρώτες Ύλες 4.316 4.670 2.084 2.632 
Αναλώσιµα 26 24 26 24 
Πρόβλεψη απαξιωσης εµπορ. -632  -380  
ΣΥΝΟΛΑ 15.215 14.281 12.813 8.849 
 
10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004 

Απαιτήσεις από πελάτες     
Πελάτες 11.408 16.396 9.103 12.891 
Πιστωτικές Κάρτες 3.512 6.162 3.512 2.835 
Μεταχρονολογηµένες Επιταγές 4.359 3.898 4.359 3.529 
Μείον :Πρόβλεψη για Επισφαλείς 
Απαιτήσεις -2.504 -1.677 -2.343 -1.640 

Σύνολο 16.775 24.779 14.631 17.615 
     
Λοιπές Απαιτήσεις     
Προκαταβολές Προµηθευτών 133 105 78 12 
Προκ/λές για Αγορές Αποθεµ. 154 606 - 476 
Χρεώστες ∆ιάφοροι 2.013 489 2.366 2.256 
Υποχρεώσεις από φορους τέλη 4 - - - 
Προπλ.εξοδα-∆εδουλευµένα έσοδα  284 275 221 196 
Σύνολο 2.588 1.475 2.665 2.940 
 
Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται παρακάτω: 
 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004 

Εναρξη 1.677 1.426 1.640 1.389 
∆ιαγραφές -293 0 -293 0 
 Εξοδο περιόδου 1.120 251 958 251 
Μεταφ.απο συγχώνευση 0 0 38 0 
Σύνολο 2.504 1.677 2.343 1.640 
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11. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ 
 

 
Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται µε κυµαινόµενα επιτόκια που βασίζονται στα µηνιαία επιτόκια 
καταθέσεων τραπεζών.   
 
12. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  και ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 22.800.582 µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,90. 
 
Στις συνεδριάσεις του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 16 και 17 Ιουνίου 2005 η εταιρεία πούλησε το σύνολο 
των ιδίων µετοχών (277.170) και εισέπραξε € 188 χιλ. Το αποτέλεσµα από την πράξη αυτή (ζηµιά € 351 
χιλ) δεν επηρέασε τα αποτελέσµατα της εταιρείας και του οµίλου αλλά καταχωρήθηκε απ’ ευθείας στην 
καθαρή θέση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΠ. 
 
Τα αποθεµατικά του οµίλου και της εταιρείας περιλαµβάνουν € 1,1 εκατ. περίπου 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 : 
 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004 

     
Ταµείο 126 76 123 37 
Καταθέσεις Όψεως 745 1.063 590 518 
Σύνολο 871 1.139 713 555 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004 

Τακτικό αποθεµατικό 1.117 1.117 1.117 1.076 
Αφορολόγητα αποθεµατικά  
ειδικών νόµων 5.079 5.079 5.079 5.079 
Αφορολόγητα αποθεµατικά 
φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο 144 144 144 144 
Μεταφορά αποθεµατικών απο 
συγχώνευση 2.493 - 2.493 - 
Αποθεµεµατικό για stock options 124  124  
Αποθεµατικά από αποτίµηση 
συµµετοχών 2.837 - 2.837 - 
Λοιπά αποθεµατικά 1.432 1.223 743 743 

Σύνολο 13.226 7.563 12.537 7.042 

 
Τακτικό αποθεµατικό:Σύµφωνα µε την ελληνική εµπορική νοµοθεσία οι εταιρείες υποχρεούνται,από τα 
κέρδη της χρήσης να σχηµατίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεµατικό, µέχρις ότου αυτό φτάσει στο ένα τρίτο 
του καταβληµένου µετοχικού τους  κεφαλαίου. Κατά τη διάρκεια της ζωής  της εταιρείας απαγορεύεται η 
διανοµή του τακτικού αποθεµατικού. 
 
Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών νόµων:Τα αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 
αφορούν µη διανεµηθέντα κέρδη τα οποία απαλλάσονται της φορολογίας βάσει ειδικών διατάξεων 
αναπτυξιακών νόµων (υπό την προυπόθεση 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. 
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Αφορολόγητα αποθεµατικά φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο: Τα αποθεµατικά από απαλλασσόµενα 
της φορολογίας έσοδα και τα αποθεµατικά φορολογηθέντα κατ ειδικό τρόπο αφορούν έσοδα από τόκους 
και πωλήσεις συµµετοχών µη εισηγµένων στο Χρηµατηστήριο εταιρειών, 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. 
 
Αποθεµατικά από συγχώνευση: Αφορά το αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο της 
εταιρείας Bo Concept η οποία απορροφήθηκε από την µητρική SATO εντός του έτους 2005. 
 
Αποθεµατικό από αποτίµηση συµµετοχών: Αφορά υπεραξία από αποτίµηση επένδυσης διαθέσιµης προς 
πώληση η οποία καταχωρήθηκε απευθείας στην καθαρά θέση.  Επί του αποθεµατικού αυτού δεν λογίσθηκε 
αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση καθώς εάν το κέρδος αυτό πραγµατοποιηθεί, η εταιρεία δύναται να 
σχηµατίσει αφορολόγητο αποθεµατικό (το οποίο υπόκειται σε φορολόγηση σε περίπτωση διανοµής του). 
 
Εάν τα ανωτέρω αναφερόµενα αφορολόγητα αποθεµατικά διανεµηθούν, θα φορολογηθούν µε τον 
αντίστοιχο συντελεστή φορολογίας που θα ισχύει κατά το έτος της διανοµής (π.χ. για 2006 29%).  
 
13. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ελληνικής εµπορικής νοµοθεσίας,οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες να 
διανέµουν κάθε έτος πρώτο µέρισµα που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 35% των κερδών µετά φόρων και 
µετά το σχηµατισµό του κατά νόµο τακτικού αποθεµατικού, ή κατά ελάχιστο ποσό που αντανακλά το 6% 
του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, οποιοδήποτε από τα δύο είναι µεγαλύτερο. Η µη διανοµή του 
µερίσµατος τελεί υπο την έγκριση του συνόλου των µετόχων της εταιρείας. Η ελληνική εµπορική 
νοµοθεσία επίσης απαιτεί να πληρούνται συγκεκριµένες προυποθέσεις για τη διανοµή µερίσµατος, οι 
οποίες έχουν ως εξής: 
 
α) Απαγορεύεται η διανοµή µερίσµατος στους µετόχους εάν η καθαρή θέση της εταιρείας ,όπως 
εµφανίζεται στον ισολογισµό µετά από αυτή τη διανοµή είναι µικρότερη από τα ίδια κεφάλαια πλέον των 
µη διανεµοµένων αποθεµατικών. 
 
β)  Απαγορεύεται η διανοµή µερίσµατος στους µετόχους εάν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων 
πρώτης εγκατάστασης είναι µεγαλύτερο από τα έκτακτα αποθεµατικά συν το υπόλοιπο κερδών εις νέο. 
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14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
 
 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004 

     
Τραπεζικά δάνεια 4.772 4.335          4.739 3.350 
 Υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων  16.750 16.889        11.367  8.120 
Μακροπρόθεσµα δάνεια 21.522 21.224     16.106 11.470 
    
Λοιπά Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 18.217 24.917 17.776 19.660 
 Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων 852 1.545 683 1.314 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 19.069 26.462 18.459 20.974 
     
Σύνολο ∆ανείων 40.591 47.686 34.565 32.444 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Η περίοδος λήξης  των µακροπρόθεσµων δανείων του Οµίλου είναι µέχρι και δέκα έτη ενώ των 
υποχρεώσεων από χρηµατοδοτική µίσθωση είναι µέχρι έντεκα έτη. Το ονοµαστικό επιτόκιο των ανωτέρω 
δανείων είναι ίσο µε το πραγµατικό τους επιτόκιο. Οι µελλοντικές αποπληρωµές έχουν ως εξής: 
 
Εταιρία 1 έτος 2 έως 5 έτη Πλέον των 5 ετών
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 900 3.595 1.144 
Leases 683 4.024 7.343
Σύνολο 1.583 7.619 8.487 
      
Όµιλος 1 έτος 2 έως 5 έτη Πλέον των 5 ετών
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 900 3.628 1.144 
Leases 852 4.499 12.251
Σύνολο 1.752 8.127 13.395 
    

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004 

∆ιαθέσιµα πιστωτικά όρια 32.300 31.489 31.300 24.380 
 Χρησιµοποιηθέν τµήµα 18.827 24.917 17.776 19.660 
Μη χρησιµοποιηθέν τµήµα 13.473 6.572 13.524 4.720 
     
 
 
15. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 
 
α) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα: Οι εισφορές της εταιρείας προς τα ασφαλιστικά ταµεία για τη 
χρήση 2005 καταχωρήθηκαν στα έξοδα και ανήλθαν σε € 442 χιλ.( € 399 χιλ. για το 2004) 
 
β) Αποζηµίωση προσωπικού λόγω αποχώρησης: Σύµφωνα µε τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας 
των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Οµιλος οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµίωση στην 
περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησης τους. 
Αναφορικά µε τις Ελληνικές θυγατρικές το ύψος της αποζηµίωσης ποικίλει ανάλογα µε το µισθό,τα έτη 
υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζόµενου.Υπάλληλοι που 
παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογιµένα δεν δικαιούνται αποζηµίωση. Η πληρωτέα αποζηµίωση σε 
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περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται µε το 40% της αποζηµίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση 
αναίτιας απόλυσης. 
Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την τοπική πρακτική, αυτά τα προγράµµατα δεν χρηµατοδοτούνται και 
συνιστούν προγράµµατα καθορισµένων παροχών(defined benefit plans) σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19. Ο Όµιλος 
χρεώνει στα αποτελέσµατα για δεδουλευµένες παροχές σε κάθε περίοδο µε αντίστοιχη αύξηση της 
συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωµές παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτουµένους κάθε 
περίοδο,  χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης. 
 
γ) Συνταξιοδοτικό πρόγραµµα Γερµανίας: Η Γερµανική θυγατρική της εταιρίας διατηρεί συνταξιοδοτικό 
πρόγραµµα καθορισµένων παροχών (µη χρηµατοδοτούµενο).Βάση του προγράµµατος αυτού το προσωπικό 
δικαιούται (µε την προυπόθεση προυπηρεσίας στην εταιρία τουλάχιστον πέντε ετών ) να λαµβάνει µηνιαίες 
συνταξιοδοτικές πληρωµές µετά τη συνταξιοδότηση του. Οι µηνιαίες πληρωµές εξαρτώνται από την 
προυπηρεσία µε την εταιρία, και από το ύψος των αποδοχών τους κατά την ηµεροµηνία συνταξιοδότησης.  
 
Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στους συνηµµένους ισολογισµούς έχει ως ακολούθως: 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004 

Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης 2.786 2.582 891 812 
Ανάληψη υποχρέωσης από απορρόφηση - - 72 - 
Πραγµατικές παροχές που πληρώθηκαν απο 
την Εταιρεία -639 -80 -625 -61 
Εξοδα αναγνωρισµένα στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων 661 284 528 140 
     
Καθαρή υποχρέωση τέλους χρήσης 2.808 2.786 866 891 
 
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας που απορρέουν από την υποχρεωσή της να καταβάλει αποζηµιώσεις λόγω 
συνταξιοδότησης προσδιορίστηκαν µέσω αναλογιστικών µελετών από ανεξάρτητη εταιρεία διεθνώς 
αναγνωρισµένων αναλογιστών. Οι λεπτοµέριες και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής µελέτης την 
31η ∆εκεµβρίου 2005 έχουν ως κάτωθι: 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005* 31/12/2004

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 3.074 2.858 1.044 958 
Μη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη/ ζηµιές -266 -72 -178 -67 
Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισµό 2.808 2.786 866 891 
     
Ποσά αναγν.στο λογ.αποτελεσµάτων     
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 139 124 88 66 
Τόκος στην υποχρέωση 126 119 45 39 
Κανονικό έξοδο  στο λογ/σµό αποτελεσµάτων 265 243 133 105 
     
Κόστος περικοπών /διακαν/τερµατ.υπηρ. 389 41 388 35 
Κόστος αναδιοργάνωσης -18 - -18  
Άλλο έξοδο /έσοδο 25 - 25  
Συνολικό έξοδο στο λογ/σµό αποτελεσµάτων  661 284 528 140 
     
Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρ.στον 
ισολογισµό     
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη έτους 2.786 2.582 963 812 
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη -639 -80 -625 -61 
Σύνολο δαπάνης που αναγν.στο λογ/σµό αποτελεσµάτων 661 284 528 140 
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 2.808 2.786 866 891 
     
Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης     
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Παρούσα αξία υποχρ.στην αρχή της περιόδου 2.858 2.582 1.035 812 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 139 124 88 66 
Κόστος τόκου 126 119 45 39 
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη  -639 -80 -625 -61 
Επιπλέον πληρωµές ή έξοδα /έσοδα 390 41 390 35 
Αναλογιστική ζηµιά ή κέρδος 200 72 111 67 
Παρούσα αξία της υποχρέωσης τέλους περιόδου. 3.074 2.858 1.044 958 
 
* Η µεταβολή των απεικονιζόµενων ποσών της εταιρείας µεταξύ λήξης της χρήσης 2004 και έναρξης της 
χρήσης 2005 ωφείλεται στην µεταφορά των αντίστοιχων υποχρεώσεων και προβλέψεων των 
απορροφηθεισών εταιρειών. 
 
Οι αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν στην αναλογιστική µελέτη είναι οι ακόλουθες: 
 

 2005 2004 
Επιτόκιο προεξόφλησης 4,5% 4,5% 
Πληθωρισµός 2,5% 2,5% 
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών  1-4% 1-4% 
Εκτιµώµενα µελλοντικά έτη σε υπηρεσία 14-17,41 14-17,89 
 
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος του  2005 ανέρχεται σε 509 (2004: 558) για τον 
Όµιλο και σε 349 (2004: 318) για την εταιρεία.  
 
Το πρόσθετο κόστος των συµπληρωµατικών παροχών σχετίζεται µε παροχές που πληρώθηκαν σε 
υπαλλήλους οι οποίοι απολύθηκαν. Τα περισσότερα από τα επιδόµατα αυτά δεν ήταν αναµενόµενα στα 
πλαίσια αυτού του προγράµµατος και συνεπώς οι επιπρόσθετες πληρωµές παροχών πλέον των υπαρχόντων 
αποθεµατικών αντιµετωπίσθηκαν ως πρόσθετη συνταξιοδοτική χρέωση. 
 
Στο υπόλοιπο που απεικονίζεται στο λογαριασµό του ισολογισµού «Προβλέψεις» περιλαµβάνονται και 
λοιπές προβλέψεις αποζηµίωσης και συνταξιοδότησης προσωπικού ύψους € 167 χιλ (2004: € 61 χιλ.) για 
τον Όµιλο και € 60 χιλ. (2004: € 0) για την εταιρεία. 
 

 
16. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004 

     
Μακροπρόθεσµο τµήµα επιχορηγήσεων για 
αγορά παγίων (Ν.2601/98) 6 66 6 66 

     
Βραχυπρόθεσµο τµήµα επιχορηγήσεων για 
αγορά παγίων (Ν.2601/98) 60 72 60 72 

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 66 138 66 138 
 
Η µεταβολή ωφείλεται στην απόσβεση της εκάστοτε χρήσης. ∆εν υπήρχαν νέες επιχορηγήσεις κατά τις 
χρήσεις 2004 και 2005.   
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17. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004 

Προµηθευτές 9.292 11.681 7.717 7.242 
∆ιάφοροι Πιστωτές 1.117    776 962 373 
Φόροι – Τέλη 890 1.310 811 808 
Ασφαλιστικοί  Οργανισµοί 553    687 442 399 
Λοιπά ∆εδουλευµένα Έξοδα 1.174    677 553 592 
Βραχυπρόθεσµο τµήµα Επιχορηγήσεων 60     72 60 72 
Προκαταβολές Πελατών 2.069 2.869 1.891 1.227 

ΣΥΝΟΛΑ 15.155 18.072 12.436 10.713 
 
18. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 
 
Σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία,ο φορολογικός συντελεστής που εφαρµόζεται για τη χρήση 2005 
είναι 32%. 
Το Νοέµβριο του 2004 εγκρίθηκε φορολογικό νοµοσχέδιο,σύµφωνα µε το οποίο ο συντελεστής 
φορολογίας των επιχειρήσεων µειώνεται σταδιακά από 35% σε 25% . 
Συγκεκριµένα  ο φορολογικός συντελαστής για τις χρήσεις 2005 και 2006 θα µειωθεί στο 32% και 29% 
αντιστοιχα,ενώ από τη χρήση 2007 και µετά θα διαµορφωθεί στο 25%. 
Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήµατος που απεικονίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις 
αναλύεται ως εξής:    
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Φόρος εισοδήµατος 

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004 
Φόρος  εισοδήµατος (τρέχουσας περιόδου) -197  -1.341 -24 -1.196 
Αναβαλλόµενος φόρος 768 314 667 278 

Φόρος εισοδήµατος (αποτελέσµατα) 571 -1.027 643 -918 
 
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: 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2005 
Αποτελέσµατα 

χρήσης 
Μεταφορά 

από 31.12.2004 
Αποτελέσµατα 

χρήσης  1.1.2004 
  2005 συγχώνευση  2004  
∆ιαφορές ενσώµατων παγίων -2.643 -106 -367 -2.170 741 -2.911 
Λοιπά -833 -2                     0 -831 -240 -591 
Αναβαλλόµενη φορολογική 
υποχρέωση -3.476 -108 -367 -3.001 501 -3.502 
       
∆ιαφορές ασώµατων 
ακινητοποιήσεων 136 -142 152 126 -187 313 
Προβλέψεις  677 417 8 252 -36 288 
Μεταφερόµενες φορολογικές 
ζηµιές 500 500                     0 0 0 0 
Αναβαλλόµενη  φορολογική 
απαίτηση 1.313 775 160 378 -223 601 
       
ΣΥΝΟΛΟ -2.163 667 -207 -2.623 278 -2.901 
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ΟΜΙΛΟΣ 31.12.2005 
Απ/τα 
χρήσης 

Μεταφορά 
από 31.12.2004 

Απ/τα 
χρήσης 1.1.2004 

  2005 Συγχώνευση  2004  
∆ιαφορές ενσώµατων παγίων -2.643 -109 0 -2.534 847 -3.381 
Λοιπά -501 124 0 -625 -243 -382 
Αναβαλλόµενη Φορολογική 
υποχρέωση -3.144 15 0 -3.159 604 -3.763 
       
∆ιαφορές ασώµατων 
ακινητοποιήσεων 136 -149 0 285 -256 541 
Προβλέψεις  677 402 0 275 -34 309 
Μεταφερόµενες φορολογικές 
ζηµιές 1.004 500 0 504 0 504 
Αναβαλλόµενη  φορολογική 
απαίτηση 1.817 753 0 1.064 -290 1.354 
       
ΣΥΝΟΛΟ -1.327 768 0 -2.095 314 -2.409 

 
Η συµφωνία της πρόβλεψης για το ποσό των φόρων εισοδήµατος που καθορίζεται από την εφαρµογή του 
Ελληνικού φορολογικού συντελεστή στα έσοδα προ φόρων συνοψίζεται ως εξής: 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  χρήση χρήση χρήση χρήση 
  2005 2004 2005 2004 
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων εισοδήµατος 5.596 -1.961 5.244 3.097 
     
Φόροι εισοδήµατος µε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή -1.791 686 -1.678 -1.084 
Πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις -24 -124 -24 -124 
Φορολογική επίδραση ζηµιών θυγατρικών επί των 
οποίων δεν λογίσθηκε αναβαλλόµενη φορολογική 
απαίτηση -3 -1.438 0 0 
Φορολογική επίδραση αναβαλλόµενου φόρου λόγω 
αλλαγής συντελεστή 0 708 0 711 
Φορολογική επίδραση µη φορολογηθέντων εσόδων και 
εξόδων που δεν εκπίπτουν φορολογικά. 1.696 -713 1.652 -415 
Φορολογική επίδραση χρησιµοποίησης µη 
αναγνωρισµένης στο παρελθόν φορολογικής ζηµιάς 178 0 178 0 
Φορολογική επίδραση αναγνώρισης αναβαλλόµενης 
φορολογικά απαίτησης επί ζηµιών 500 0 500 0 
Λοιπά 15 -146 15 -6 
Φόροι εισοδήµατος στην κατάσταση αποτελεσµάτων 
χρήσεως 571 -1.027 643 -918 

 
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 εταιρειών, 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. Όσον αφορά τη θυγατρική της 
εταιρίας που εδρεύει στη Γερµανία, βάση του γερµανικού φορολογικού νόµου, οι ζηµίες που 
αναγνωρίζονται φορολογικά δεν έχουν ηµεροµηνία λήξης καθώς επιτρέπεται η µεταφορά τους στο 
διηνεκές. 
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Οι χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί ακόµη από τις φορολογικές αρχές, για κάθε εταιρεία που 
περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Εταιρία Ανέλεγκτες χρήσεις 
SATO 2000-2005 
SATO OFFICE GmbH  2001-2005 
BO CONCEPT ΑΕ 2003-2005 
ΒΕΡΣΑ ΑΕ 2003-2005 
SATO RAMLER 2004-2005 

 
Σηµειώνεται ότι κατά την παρούσα χρήση,απορροφήθηκε η θυγατρική εταιρεία Βo Concept AE η οποία 
διατηρούσε φορολογικά εκπεστέες ζηµίες κατά την 31.12.04 ύψους € 4.167 χιλ., επί των οποίων στο 
παρελθόν δεν είχε αναγνωριστεί φορολογική απαίτηση καθώς δεν αναµενόταν να χρησιµοποιηθούν από 
την ίδια στο προσεχές µέλλον. Λόγω της απορρόφησης της εταιρείας, µέρος των ζηµιών αυτών 
χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα χρήση για τον υπολογισµό του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος, ενώ για το 
µέρος το ζηµιών που αναµένεται να χρησιµοποιηθούν  στη επόµενη χρήση αναγνωρίστηκε αναβαλλόµενη 
φορολογική απαίτηση ύψους €500 χιλ. µε πίστωση των αποτελεσµάτων χρήσης. 
Περαιτέρω δεν λογίσθηκε αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, επí φορολογικών ζηµιών ύψους 9,10 
εκ.ευρώ, της θυγατρικής εταιρίας  SATO office GmbH. 
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19. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 
 
Στο κόστος πωληθέντων περιλαµβάνονται 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004 

Κόστος υλικών και εµπορευµάτων 28.982 31.188 17.388 12.837 
Κόστος µισθοδοσίας 3.888 4.640 1.552 1.893 
Αποσβέσεις που εµπεριέχονται στο κόστος  863 1.210 371 510 
Λοιπά κόστη 9.830 11.620 8.754 10.467 
Σύνολο 43.563 48.658 28.065 25.707 
 
 
20. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004 

     
Μισθοί – Ηµεροµίσθια 10.668 10.407 7.044 6.241 
Εργοδοτικές Εισφορές 2.446 2.615 1.764 1.565 
Παροχές Προσωπικού 475 323 408 256 
Αποζηµειώσεις & Προβλέψεις Προσωπικού 593 284 464 129 
ΣΥΝΟΛΟ 14.182 13.629 9.680 8.191 
Μείον: 
Έξοδα που ενσωµατόθηκαν στο κόστος πωληθέντων 3.888 4.640 1.552 1.893 
Έξοδα µισθοδοσίας 10.294 8.989 8.128 6.298 
 
Αµοιβή προσωπικού µε δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών της εταιρείας 
 
Κατά τη διάρκεια των χρήσεων µέχρι και 31/12/2005 η µητρική εταιρεία είχε σε ισχύ ένα πρόγραµµα 
3ετούς διάρκειας δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών από το προσωπικό, το οποίο περιγράφεται 
παρακάτω,  µε βασικό όρο άσκησης την παραµονή στην εταιρεία για δύο χρόνια µετά τη χορήγηση των 
δικαιωµάτων και µε διετές δικαίωµα παράτασης:  
 

 Πρόγραµµα ∆ικαιωµάτων προαίρεσης 
 2002 2003 2004 

Αριθµός εργαζοµένων που συµµετείχαν στο 
πλάνο κατά την έναρξή του 

34 33 19 

Αριθµός εργαζοµένων που αποχώρησαν 
από την εταιρεία 

16 15 5 

Αρχικός αριθµός µετοχών πλάνου 262.000 194.000 144.000 
Ακύρωση δικαιωµάτων λόγω αποχώρησης 134.000 87.250 24.400 

Αριθµός δικαιωµάτων την 31.12.05 128.000 106.750 119.600 
       
Ηµεροµηνία χορήγησης πλάνου 29/11/2002 28/11/2003 29/11/2004 
Ηµεροµηνία άσκησης δικαιώµατος  30/11/2006 30/11/2007 30/11/2008 
Τιµή εξάσκησης  € 1,25 € 1,25 € 1,25 
Τιµή µετοχής κατά τη χορήγηση του 
δικαιώµατος 

€ 0,98 € 1,02 € 0,75 
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Η εκτιµηθείσα εύλογη αξία κάθε προγράµµατος είναι € 124 χιλ. και καταχωρήθηκε στις οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρείας στα έξοδα.  Η αξία τους εκτιµήθηκε µε τη χρήση του µοντέλου Black-Scholes 
µε  volatility  69%, 64% και 55% για τα έτη 2002-2003-2004 , και επιτόκιο 3,6%, 3,8% και 2,8% 
αντίστοιχα. 
 
 
21. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
 
Οι αποσβέσεις που λογίσθηκαν στις συνηµµένες καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004 

Αποσβέσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων             2.601 2.599 1.931 1.409 
Απόσβεσεις  ασώµατων ακινητοποιήσεων                  137              293                  125          103 
 
Μείον:Αποσβέσεις που χρεώθηκαν στο κόστος 
πωληθέντων            863          1.210                   371          510 
 
               1.875          1.682           1.685       1.002 
 
 
22. ΚΕΡ∆Η και ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 
Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό επί του συνόλου των µετοχών, 
έχοντας αφαιρέσει τις ίδιες µετοχές που διατηρεί η Εταιρία, καθώς η πώληση αυτών πραγµατοποιήθηκε 
στις 27 Ιουνίου 2005.  
O σταθµισµένος µέσος αριθµός στις 31/12/2004 και 31/12/2005 ήταν 22.523.412 και 22.661.997 
αντίστοιχα. 
 

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

1/1/2005 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 
31/12/2005 

Σταθµισµένος 
µέσος αριθµός 
1/1-31/12/2005  

Μετοχικό κεφάλαιο 22.800.582 22.800.582 22.800.582 
Ίδιες µετοχές (277.170) 0 (138.585) 
Σύνολο 22.523.412 22.800.582 22.661.997 
 
Όσον  αφορά τα σταθµισµένα κέρδη ανα µετοχή η ύπαρξη του stock option plan δεν είχε επίδραση επι των 
κερδών ανά µετοχή κυρίως λόγω του ότι κατά τα έτη 2004 και 2005 η χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής  
ήταν µικρότερη από την τιµή εξάσκησης του δικαιώµατος. 
 
Στη Γενική Συνέλευση της 24.06.05 αποφασίστηκε η διανοµή µερίσµατος από τα αποτελέσµατα της 
χρήσης 2004 συνολικού ύψους € 684χιλ., που αντιστοιχεί σε µέρισµα  € 0,03 ανά µετοχή. 
 
Για την χρήση του 2005 το ∆.Σ. θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση τη διανοµή µερίσµατος € 0,03 ανά 
µετοχή µε διανοµή φορολογηµένων κερδών εις νέον  προηγουµένων χρήσεων. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
23. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Επίδικες υποθέσεις: 
 
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν  
σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας και του Οµίλου. 
 
Μελλοντικές υποχρεώσεις από συµβάσεις λειτουργικής µίσθωσης: 
 
Οι µισθωτικές υποχρεώσεις  από συµβάσεις ενοικίων κατά την 31/12/2005 έχει ως εξής:   
 
 

1 ΕΤΟΣ 2 ΕΩΣ 5 ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΑ 5 ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΟ 

2.450 7.850 6.500 16.800 
 
Εγγυητικές επιστολές: 
Tο ύψος των εγγυητικών επιστολών είχε ως ακολούθως: 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 31/12/2004 31/12/2005 

Συµµετοχής 202 288 

Καλής εκτέλεσης 2.495 959 

Πληρωµής προκ/λής 1.846 3.036 
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24. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004
     

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 624 570 1.264 1.094 
ΒΟ CONCEPT AE    128 
BEΡΣΑ ΑΕ    17 
SATO Office GmbH   442 284 
SECOND 1 33 1 33 
THEODORIDIS GROUP 623 537 623 537 
TCC THE CHAIR COMP.   25 95 
TCC BURO KOLTUK-Turkey   173  
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 64 208 277 2.052 
BO CONCEPT AE    630 
ΒΕΡΣΑ ΑΕ     79 
SATO RAMLER AE   2 929 
 SATO Office GmbH   138 167 
SECOND 61 205 62 206 
THEODORIDIS GROUP  3 3 3 3 
TCC THE CHAIR COMPANY   72 38 
Αµοιβές ∆ιοικητικών και ∆ιευθυντικών Οργάνων      
Αµοιβές ∆Σ 192 210 192 170 

 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004 
     
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 179 149 3.390 3.565 
BO CONCEPT AE    486 
ΒΕΡΣΑ ΑΕ    2 
SATO RAMLER AE  4 109 571 
SATO Office GmbH   3.020 2.325 
SECOND 179 145 179 144 
TCC THE CHAIR COMP.   82 37 
     
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη 0 0 180 6 
SATO Office GmbH   146 5 
TCC THE CHAIR COMP.   2 1 
TCC BURO KOLTUK   32  
 
 
Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας την 31/12/2005 έχει ως εξής: 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆Η- 
THEODORIDIS GROUP SA 

12.742.886 55,88 

ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 800.282 3,50 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΕΙΟΥ ΑΕ 515.550 2,26 
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 481.945 2,11 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 8.259.919 36,25 
ΣΥΝΟΛΟ 22.800.582 100,00 
 
 
∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Οµίλου. 
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25. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ, PRO-FORMA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Όπως αναφέρεται λεπτοµερώς στην σηµείωση 4 των Οικονοµικών Καταστάσεων, εντός του έτους 2005 
ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των εταιρειών Bo Concept A.E. και Versa Α.Ε. δια απορροφήσεως τους από 
την ΣΑΤΟ Α.Ε., βάσει των διατάξεων του Ν. 2166 και µε ηµεροµηνία ισολογισµού µετασχηµατισµού την 
31.12.2004. 
 
Για πληρέστερη πληροφόρηση και σκοπούς συγκρίσεων, κάτωθι παρατίθεται σχέδιο (pro-forma) 
οικονοµικών καταστάσεων ως εάν οι εταιρείες αυτές είχαν προβεί στην συγχώνευση αυτή από 1.1.2004. 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ SATO SATO 
  (pro-forma) 
Πάγιο Ενεργητικό 31/12/2005 31/12/2004 
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 34.016 32.235 
Αϋλα Πάγια 179 202 
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 8.070 8.099 
Συµµετοχή σε Συγγενή Εταιρεία 0 3.892 
Επενδύσεις ∆ιαθέσιµες προς πώληση 12.518 7.208 
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις 1.313 559 
Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 2.709 1.423 
 58.805 53.618 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό   
Αποθέµατα 12.813 11.832 
Απαιτήσεις από Πελάτες 14.631 21.600 
Λοιπές απαιτήσεις 2.665 3.097 
Ταµείο και ταµειακά διαθέσιµα 713 703 
 30.822 37.232 
Σύνολο Ενεργητικού 89.627 90.850 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ   
Κεφάλαιο & Αποθεµατικά   
Μετοχικό Κεφάλαιο 20.521 20.521 
∆ιαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 7.402 7.402 
Αποτελέσµατα εις Νέον -2.251 -7.998 
Λοιπά Αποθεµατικά 12.537 10.293 
Ίδια Κεφάλαια 38.209 30.218 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις   
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 16.106 15.396 
Προβλέψεις 926 963 
Επιχορηγήσεις 6 66 
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 3.476 3.364 
 20.514 19.789 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις   
Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 12.436 15.437 
Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις 18.459 24.203 
Φόρος εισοδήµατος πληρωτέος 9 1.203 
 30.904 40.843 
Σύνολο Παθητικού 89.627 90.850 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ SATO SATO 
  (pro-forma) 
 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 53.426 60.801 
Μείον: Κόστος Πωληθέντων -28.065 -31.772 
Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης 25.361 29.029 
Λοιπά Έσοδα 2.218 1.474 
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης -20.168 -21.888 
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας -5.772 -4.700 
Λοιπά Έξοδα -343 -326 
Λειτουργικά Κέρδη προ φόρων και Χ/Ο 1.296 3.589 
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα -2.225 -2.226 
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 183 195 
Κέρδος από Πώλησης Συµµετοχών 5.990  
Κέρδος (ζηµιά) πρό φόρων 5.244 1.558 
Φόρος εισοδήµατος 643 -938 
Κέρδος (ζηµιά) µετά από φόρους 5.887 620 
   

 
 
 
26. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
H SATO SA στις 27.01.2006 απέκτησε ποσοστό ύψους 4,53% του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής 
της γερµανικής εταιρείας SATO Office GmbH, στο µετοχικό κεφάλαιο της οποίας   συµµετείχε ήδη κατά 
ποσοστό 95,47%. Μετά την εν λόγω αγορά, το τίµηµα της οποίας ανήλθε στο ποσό των 44.050 ευρώ, η 
συµµετοχή της SATO SA στο µετοχικό κεφάλαιο της  SATO  Office GmbH ανήλθε σε ποσοστό 100% 
 
Η θυγατρική  εταιρεία  SATO RAMLER  A.E. τέθηκε σε εκκαθάριση τον Φεβρουάριο του 2006. 
 
∆εν συνέβησαν άλλα σηµαντικά γεγονότα µετά το τέλος της 31ης ∆εκεµβρίου 2005. 
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 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                  Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΣΩΤΗΡΗΣ Κ.ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ              ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ 

Α.∆.Τ.Ν 331642/84                            Α.∆.Τ. Σ 314980/97 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ                         Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  Ν. ΡΟΥΣΣΗΣ           ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.ΜΑΡΚΑΖΟΣ
 Α.∆.Τ. Π 020359                         Α.∆.Τ.Σ 073763 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ     
    ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β.ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 
     Α.∆.Τ. Λ 255142 
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