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∆ΖΛΩΔΗ ΔΚΠΡΟΧΠΧΝ  ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ «SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΚΑΗ ΠΗΣΗΟΤ» 

(ζχκθσλα µε ην άξζξν 4 παξ. 2γ. ηνπ λ. 3556/2007) 

 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο SATO Α.Δ.:  

1. Γεψξγηνο Θενδσξίδεο, Πξφεδξνο ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο, 

 

2. Γεκήηξηνο Ρνχζεο, Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εηδηθά πξνο ηνχην νξηζζείο 

απφ ην ∆ηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηνπ ηεο 28-3-2011 θαη 

 

3. Kσλζηαληίλνο Βακβαθφπνπινο, µέινο ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εηδηθά πξνο ηνχην 

νξηζζείο απφ ην ∆ηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηνπ ηεο 28-3-2011   

 

∆ΖΛΩΝΟΤΜΔ ΟΣΗ 

εμ φζσλ γλσξίδνπκε: 

 

α. νη Δηήζηεο Oηθνλνµηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο  1/1 έσο 31/12/2010 πνπ θαηαξηίζζεθαλ 

ζχκθσλα µε ηα ηζρχνληα ∆ηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, απεηθνλίδνπλ θαηά 

ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο εηαηξείαο «SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

ΚΑΗ ΠΗΣΗΟΤ», θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε 

εθιαµβαλνµέλσλ σο ζχλνιν θαη 

 

β. ε εηήζηα Έθζεζε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο 

επηδφζεηο θαη ηε ζέζε ηεο εηαηξείαο «SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΚΑΗ 

ΠΗΣΗΟΤ», θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε 

εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ 

θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

 

Διεπζίλα, 28 Μαξηίνπ 2011 

 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ ∆.. θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο  

Γεψξγηνο Θενδσξίδεο (Α.Γ.Σ. Ξ434504) 

 

 

Ο Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ..   

Γεκήηξηνο Ρνχζεο (Α.Γ.Σ. Π020359) 

 

 

Σν Μέινο ∆.. 

Κσλζηαληίλνο Βακβαθφπνπινο (Α.Γ.Σ. Α 051451) 
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Δηήζηα έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο SATO ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΚΑΗ ΠΗΣΗΟΤ, επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

γηα ην έηνο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2010. 

 

 

Πξνο ηνπο Μεηφρνπο, 

 

Κπξίεο θαη θχξηνη Μέηνρνη, 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010, έγηλαλ εληνλφηεξεο θαη πεξηζζφηεξν αηζζεηέο νη επηπηψζεηο ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο, κέζσ ηεο ζεκαληηθήο θάκςεο  ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο 

θαηαλάισζεο, θαζψο θαη ηεο ζεκαληηθήο επηβάξπλζεο ηνπ θιίκαηνο ζηελ ειιεληθή αγνξά. 

 

Τπφ ηηο ηδηαίηεξα αληίμνεο απηέο ζπλζήθεο, ν Όκηιφο καο εληαηηθνπνίεζε ηελ πινπνίεζε ελεξγεηψλ θαη ηε 

ιήςε απνθάζεσλ κε ζηφρν ηε ζσξάθηζε ηνπ Οκίινπ έλαληη ηεο παξαηεηακέλεο θξίζεο ή/θαη ηεο 

πεξαηηέξσ επηδείλσζεο ηνπ θιίκαηνο. 

 

Οη ελέξγεηεο απηέο ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 Πψιεζε ζπγαηξηθψλ εμσηεξηθνχ.  Ζ θίλεζε απηή πνπ νινθιεξψζεθε εληφο ηνπ Α ηξηκήλνπ 2011 

- κε ηίκεκα €7,05 εθαηνκκχξηα - ηνλψλεη ηε ξεπζηφηεηα ηεο εηαηξείαο θαη απμάλεη ηελ επειημία 

ηεο. 

 εκαληηθή κείσζε δαπαλψλ.  Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο κεηξηθήο κεηψζεθαλ θαηά €5.166 ρηι. 

ή 14%.   

 πγθέληξσζε δξαζηεξηνηήησλ ζηηο πην απνδνηηθέο / ππνζρφκελεο.  Οινθιεξψζεθε απνεπέλδπζε 

brands πνπ ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ είραλ θαηαζηεί επηβαξπληηθά γηα ηε ιεηηνπξγία. 

 πγθέληξσζε ζεκείσλ πψιεζεο ζηα πην απνδνηηθά.  Σν δίθηπν θαηαζηεκάησλ ζπγθεληξψζεθε 

ζηα πεξηζζφηεξν απνδνηηθά ζεκεία, ελψ ν πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζεκείσλ πψιεζεο 

εληζρχεη ηηο πσιήζεηο ησλ πθηζηακέλσλ, απινπνηεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ θαη κεηψλεη ηε 

δηνηθεηηθή επηβάξπλζε.  Ζ απνδέζκεπζε απφ ηα ιηγφηεξν απνδνηηθά brands, εθηηκάηαη φηη σθειεί 

ηε κεηξηθή    

 Σφλσζε εζφδσλ.  Ζ κεηξηθή αλακέλεη ηφλσζε εζφδσλ απφ ηε ιεηηνπξγηθή εθκεηάιιεπζε 

αθηλήησλ ηεο. Ζ κεηξηθή πξνζέζεζε ζην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο ηελ πξνψζεζε 

θσηνβνιηαηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  Μέζσ ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ ηεο θαη κε απζηεξά 

επηιεγκέλνπο ζπλεξγάηεο, ζα πξνσζήζεη ηηο επελδχζεηο πειαηψλ ηεο θαη άιισλ  ελδηαθεξνκέλσλ.  

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή έρεη ειάρηζηα επηπιένλ έμνδα.  

 

Οη ελέξγεηεο απηέο θαζψο θαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία, ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα ηεο έθζεζεο. 

 

Χο ζπλέπεηα ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα: 

 Σν ζχλνιν ησλ πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαθνπηφκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ αλήιζε ζηα €60.710 ρηι. απφ € 81.346 ρηι., ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά 

€20.637ρηι. ή 25% 

 Οι ζςνολικέρ πυλήζειρ ηηρ μηηπικήρ ανήλθαν ζε €40.519 σιλ., ζημειώνονηαρ μείυζη καηά €21.918 

σιλ. ή 35% 

 Σα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο ηνπ νκίινπ (κε ηηο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο) ήηαλ €-

15.076 ρηι. 

 Σα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο ηεο κεηξηθήο ήηαλ €-19.476 ρηι.. 
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o Εξαιποςμένυν ηυν μη επαναλαμβανόμενυν δαπανών ύτοςρ €3.974 σιλ., ηα αποηελέζμαηα 

μεηά από θόποςρ ηηρ μηηπικήρ ήηαν €-15.502 σιλ.. 

 Σα EBITDA ηνπ νκίινπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαθνπηφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ  ήηαλ €-

4.582 ρηι. 

 Σα EBITDA ηεο κεηξηθήο ήηαλ €-6.841 ρηι. κεησκέλν απφ € -1.615 ρηι. ην πξνεγνχκελν έηνο. 

 

 

Ζ Δηαηξεία, πινπνηεί ζρέδην εζηίαζεο ζηα ζηξαηεγηθά ηεο Brands SATO θαη ENTOS θαη ζηηο 

απνδνηηθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο, απνεπελδχνληαο απφ επηιεγκέλα ζεκεία θαη brands θαη εληζρχνληαο ηελ 

πξντνληηθή ηεο γθάκα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ θαη logistics.  Παξάιιεια, εθαξκφδεη – 

ήδε κε επηηπρία - πξνγξάκκαηα κείσζεο δαπαλψλ θαη θεθαιαίνπ θίλεζεο, ελψ πξνγξακκαηίδεη κείσζε 

ππνρξεψζεσλ. 

 

 

1.  Γηάξζξσζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
 

 

Ο φκηινο θαηά ην 2010 δξαζηεξηνπνηήζεθε κέζσ ηεο κεηξηθήο ζηελ Διιάδα, ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ 

Κχπξν, κέζσ ηεο Γεξκαληθήο ζπγαηξηθήο SATO Office GmbH ζηε Γεξκαλία θαη Δπξψπε θαη κέζσ ηεο 

ηνπξθηθήο ζπγαηξηθήο TCC Buro Koltuk ζε Σνπξθία, Μέζε Αλαηνιή θαη Αθξηθή.  Ζ δξαζηεξηφηεηα 

επηθεληξψλεηαη ζηα brands SATO θαη ENTOS. 

 

Πιένλ, θαηφπηλ ηεο πψιεζεο ησλ ζπγαηξηθψλ Γεξκαλίαο θαη Σνπξθίαο, ε δξαζηεξηφηεηα επηθεληξψλεηαη 

ζε απηήλ ηεο κεηξηθήο, κέζσ ησλ brands SATO, ENTOS θαη Haworth. 

 

Σα Τπνθαηαζηήκαηα ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31.12.2010 έρνπλ σο εμήο: 

 
 

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΔΓΡΑ 27o ρικ. Π.Δ.Ο. Αζελώλ - Κνξίλζνπ 

ΤΠΟΚ/ΜΑ Λ.ΚΗΦΙΙΑ 168 Λ. ΚΗΦΙΙΑ 168, ΜΑΡΟΤΙ 

ΤΠΟΚ/ΜΑ SATO OUTLET ΘΔ/ΝΙΚΗ 14ν ΥΛΜ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ, ΘΔΡΜΗ 

ΤΠΟΚ/ΜΑ SATO-ENTOS ΜΟΥΑΣΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ 18 ΜΟΥΑΣΟ 

ΤΠΟΚ/ΜΑ SATO ΘΔ/ΝΙΚΗ Λ ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΥΟΛΗ 48 , ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΠΟΚ/ΜΑ ENTOS ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ Λ. ΚΗΦΙΟΤ 60 , ΠΔΡΙΣΔΡΙ 

ΤΠΟΚ/ΜΑ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΘΔ/ΝΙΚΗ 14ν ΥΛΜ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ , ΘΔΡΜΗ 

ΤΠΟΚ/ΜΑ LEATHER CONCEPT 
ΜΟΥΑΣΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ 18 ΜΟΥΑΣΟ 

ΤΠΟΚ/ΜΑ ENTOS ΥΑΛΑΝΓΡΙΟΤ Λ. ΚΗΦΙΙΑ 250-254 , ΥΑΛΑΝΓΡΙ 

ΤΠΟΚ/ΜΑ ENTOS ΚΟΡΩΠΙΟΤ 9,05ν ΥΛΜ. Λ. ΚΟΡΩΠΙΟΤ - ΒΑΡΗ , ΚΟΡΩΠΙ 

ΤΠΟΚ/ΜΑ ENTOS ΝΙΚΑΙΑ Λ. ΘΗΒΩΝ 247-249 , ΝΙΚΑΙΑ 

ΤΠΟΚ/ΜΑ SATO ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ Λ. ΚΗΦΙΙΑ 69 , ΜΑΡΟΤΙ 

ΤΠΟΚ/ΜΑ ENTOS ΠΤΛΑΙΑ 11ν ΥΛΜ. Δ.Ο. ΘΔ/ΝΙΚΗ - ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΟΤ, ΠΤΛΑΙΑ 

ΤΠΟΚ/ΜΑ ENTOS ΠΑΣΡΑ Ν.Δ.Ο. ΠΑΣΡΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΤ, ΚΟΜΒΟ ΠΡΟΑΣΔΙΟΤ, ΠΑΣΡΑ 

ΤΠΟΚ/ΜΑ ENTOS ΑΛΙΜΟΤ ΙΟΝΙΟΤ 9 , ΑΛΙΜΟ 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΟΡΩΠΙΟΤ 28ν ΥΛΜ. Λ. ΚΟΡΩΠΙΟΤ-ΒΑΡΗ 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΟΣΑΝΙΚΟΤ ΟΡΦΔΩ 166, ΑΘΗΝΑ 

 

 

2.  Οηθνλνκηθά ηνηρεία  
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2.1  Κύκλορ Επγαζιών (ζςγκπίζειρ ένανηι 12μήνος 2009): 
 

 

 Οι ζςνολικέρ πυλήζειρ ηος ομίλος ανήλθαν ζε €40.519 σιλ.  

 Οι ζςνολικέρ πυλήζειρ ηος ομίλος, ζςμπεπιλαμβανομένυν και ηυν διακοπηόμενυν 

δπαζηηπιοηήηυν ανήλθαν ζε €60.710  σιλ., ζημειώνονηαρ μείυζη καηά €20.636 σιλ. ή 25%. 

 Οι ζςνολικέρ πυλήζειρ ηηρ μηηπικήρ ανήλθαν ζε €40.519 σιλ., ζημειώνονηαρ μείυζη καηά 

€21.918 σιλ. ή 35%. 

 

 

Οη πσιήζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ (δηαθνπηφκελεο δξαζηεξηφηεηεο) αλήιζαλ ζε €20.191 ρηι., απμεκέλεο θαηά 

€1.279 ρηι., ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 6,8%. 

 

Ζ θάκςε ησλ πσιήζεσλ ηνπ νκίινπ πξνέξρεηαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα θαη νθείιεηαη ζηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ εμαηηίαο ησλ κεγάισλ δεκνζηνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο ρψξαο πνπ έρνπλ 

επίπησζε ζηα εηζνδήκαηα, ην επηρεηξεκαηηθφ θιίκα θαη ηελ ςπρνινγία ηνπ θαηαλαισηή.  Ζ θάκςε 

πσιήζεσλ εμνπιηζκνχ γξαθείσλ είλαη ζεκαληηθφηεξε απφ εθείλε ηνπ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ/επίπινπ.   

 

 

2.2  Μικηό Κέπδορ (ζςγκπίζειρ  ένανηι ηος 12μήνος 2009): 
 

 

Σα Μηθηά Κέξδε ηνπ νκίινπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαθνπηφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ, αλήιζαλ  

ζε €23.391 ρηι. έλαληη €33.712 ρηι. κε ην Μηθηφ Πεξηζψξην λα βξίζθεηαη ζην 38,5% έλαληη 41,4%.  Σν 

Μηθηφ Κέξδνο ηεο κεηξηθήο αλήιζε ζε €17.951 ρηι. έλαληη €29.001 ρηι. κε πεξηζψξην 44% έλαληη 46%, 

ελψ ησλ ζπγαηξηθψλ (δηαθνπηφκελεο δξαζηεξηφηεηεο) αλήιζε ζε €5.440 ρηι. έλαληη €4.711 ρηι. κε 

πεξηζψξην 27% έλαληη 25%.   

 

 

Με επαλαιακβαλφκελεο δαπάλεο: 

 Μεηξηθήο θαη νκίινπ ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θπξίσο απφ πξνγξάκκαηα κείσζεο δαπαλψλ θαη 

απφ ηελ απνεπέλδπζε ησλ licensed brands: €4.698 ρηι. 

 Μεηξηθήο: €4.464 ρηι. ιφγσ απνκείσζεο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ κεηξηθήο ζπλεπεία ηεο 

πψιεζεο ησλ ζπγαηξηθψλ Γεξκαλίαο / Σνπξθίαο θαη ηεο εθθαζάξηζεο ηεο ΟΒΗ Διιάο Α.Δ. 

(€3.174 ρηι. απφ ηελ πψιεζε ησλ ζπγαηξηθψλ, €490 ρηι. απφ ηελ ΟΒΗ Διιάο Α.Δ. θαη €800 ρηι. 

απφ δηαγξαθή δαλείνπ πξνο ηε Γεξκαληθή ζπγαηξηθή). 

 

 

2.4  Δανειζμόρ – Χπημαηοποέρ -  Κεθάλαιο Κίνηζηρ  (ζςγκπίζειρ ένανηι 31.12.2009): 
 

 

ηε κεηξηθή, ν δαλεηζκφο κεηψζεθε ζε €53.597 ρηι. έλαληη €55.273 ρηι.  Ζ κεηαβνιή ζηα αλσηέξσ 

θνλδχιηα, νθείιεηαη ζε απνπιεξσκή δαλείσλ θαη Leasing ηεο κεηξηθήο. 

 

Οξηζκέλα απφ ηα θχξηα ζεκεία ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο κεηξηθήο είλαη ηα  εμήο: 

 Οη Λεηηνπξγηθέο ξνέο πξηλ ηε κεηαβνιή ησλ θεθαιαίσλ θίλεζεο αλήιζαλ ζε € -6.709 ρηι. 

 Οη θαηαβεβιεκέλνη ρξεσζηηθνί ηφθνη χςνπο €3.123 ρηι. 

 Ζ κείσζε ησλ απαηηήζεσλ θαηά €3.073 ρηι. 

 Ζ κείσζε ησλ απνζεκάησλ θαηά €3.541 ρηι.  
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2.5  Ίδιερ Μεηοσέρ   

 

 

Γελ ππάξρνπλ ίδηεο κεηνρέο. 

 
 

2.6 Δείκηερ επίδοζηρ και θέζηρ 

 

 
Οη δείθηεο επίδνζεο θαη ζέζεο γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ Δηαηξεία, έρνπλ σο εμήο: 

 

 

 
 

 

Ο δείθηεο θαζαξήο ζέζεο κεηαβάιιεηαη θπξίσο απφ ηα Απνηειέζκαηα εηο Νένλ ιφγσ ηνπ Απνηειέζκαηνο 

Υξήζεο κεηά απφ Φφξνπο, θαη ησλ δεκηψλ πψιεζεο ηδίσλ κεηνρψλ.  

 

Ο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο θεθαιαίσλ κεηαβιήζεθε ιφγσ ησλ απνηειεζκάησλ, φπσο έρεη αλαιπζεί ζηελ 

παξάγξαθν επεμήγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

Ο δείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο απμήζεθε ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη ηεο 

ηαπηφρξνλεο κείσζεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ. Οη βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο κεηψζεθαλ 

ιφγσ κείσζεο απνζεκάησλ θαη ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ.  

 

Ο δείθηεο πξαγκαηηθήο ξεπζηφηεηαο ηνπ Οκίινπ απμήζεθε ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ 

απνζεκάησλ (-36%) θαη ηεο κηθξφηεξεο αχμεζεο πνπ ζεκείσζαλ νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Να 

ζεκεησζεί φηη νη βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο κεηψζεθαλ κφιηο 2% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Ο 

δείθηεο πξαγκαηηθήο ξεπζηφηεηαο ηεο κεηξηθήο παξέκεηλε ζηα ίδηα επίπεδα κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 

 

Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ζεκείσζε κεηαβνιή ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ πσιήζεσλ 

θαηά 35% ε νπνία ππεξθάιπςε ηε κείσζε ησλ πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ.  

 

 
 

3.  Λνηπά ζεκαληηθά γεγνλφηα θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ρξήζεο 
 

 

1. Πξαγκαηνπνηήζεθε εληφο ηνπ Α’ ηξηκήλνπ 2011 ε πψιεζε ησλ ζπγαηξηθψλ Γεξκαλίαο θαη Σ.νπξθίαο. 

Ζ κεηξηθή, κεηαβίβαζε ζηνπο θ.θ. Mustafa Yilmaz θαη Ahmet Durak έλαληη 1,9 εθαη. Δπξψ, νιφθιεξν ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο (99,85% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ) ζηελ  εδξεχνπζα ζηελ Σνπξθία εηαηξεία 
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“TCC-The Chair Company Buro Koltuk Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi”.  Αθνινχζσο, ε κεηξηθή 

κεηαβίβαζε ζηελ εηαηξεία "Nowy Styl Sp. Z.o.o.” έλαληη ηηκήκαηνο 5,15 εθαη. Δπξψ, νιφθιεξν ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο (100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ) ζηελ εδξεχνπζα ζηε Γεξκαλία «SATO Office 

GmbH».  Οη αγνξαζηέο είλαη ηξίηα, αλεμάξηεηα - κε ζπλδεδεκέλα κέξε.  Οη αλσηέξσ ζπλαιιαγέο δελ 

έρνπλ επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2011, δεδνκέλνπ φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο θιεηφκελεο 

ρξήζεο 2010 επηβαξχλζεθαλ κε απνκείσζε ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ θαηά €4 εθαη.. 

 

2.  Ζ εηαηξεία ΟΒΗ Διιάο Α.Δ. ζηελ νπνία ε κεηξηθή ζπκκεηέρεη θαηά 49%, εηέζε ζε εθθαζάξηζε.  Ζ 

εθθαζάξηζή ηεο αλακέλεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο ηνπ 2011.  Ζ επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ 

2010 ήηαλ: γηα ηε κεηξηθή €490 ρηιηάδεο απφ ηε δηαγξαθή ηεο ελ ιφγσ ζπκκεηνρήο θαη γηα ηνλ φκηιν 

€115Κ.  Γελ αλακέλεηαη ζην κέιινλ πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηεο κεηξηθήο ιφγσ ηεο ΟΒΗ Διιάο, πέξαλ 

ησλ ζπλήζσλ εμφδσλ εθθαζάξηζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εθθαζάξηζε δηαδηθαζηψλ. 

 

3.  Λφγσ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κεηξηθήο, ε θαζαξή ηεο ζέζε ζηηο 31.12.2010 αλήιζε ζε €10.164 ρηι., 

κε απνηέιεζκα ε αλαινγία ηεο θαζαξήο ζέζεο πξνο ην κεηνρηθφ θεθάιαην λα βξίζθεηαη εθηφο ησλ νξίσλ 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ εκπνξηθή λνκνζεζία.  Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο απηνχ ην Γ.. ζα 

πξνηείλεη ζηε επηθείκελε ηαθηηθή Γ.. ησλ κεηφρσλ,  ηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ κε 

ζπκςεθηζκφ δεκηψλ. 

 

 

4.  Κίλδπλνη θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ 
 

 

Ο φκηινο εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, φπσο θίλδπλν αγνξάο (κεηαβνιέο 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, επηηνθίσλ, ηηκψλ αγνξάο), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. 

Σν γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή ηνπο 

επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ. 

 

α) Κίλδπλνο αγνξάο:   

-Σςναλλαγμαηικόρ Κίνδςνορ:  Ο φκηινο επηδηψθεη νη ζπλαιιαγέο ηνπ λα γίλνληαη ζε επξψ.  Ζ κεηξηθή 

αγνξάδεη εκπνξεχκαηα ζε Γνιάξηα ΖΠΑ θαη γη’απηφ αθελφο εθαξκφδεη πνιηηηθή αληηζηάζκηζεο ησλ 

ζρεηηθψλ θηλδχλσλ αθεηέξνπ παξαθνινπζεί δηαξθψο ηε δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο πξνκεζεπηψλ 

Γνιαξίνπ απφ πξνκεζεπηέο Δπξψ.   

 

Ζ ζπγαηξηθή ζηελ Σνπξθία εθηίζεηαη ζε θίλδπλν αγνξάο, ιφγσ φκσο ηεο νξηζηηθνπνηεκέλεο πψιεζήο ηεο 

ζην Α ηξίκελν ηνπ 2011 ν θίλδπλνο απηφο δελ απνηειεί δήηεκα γηα ην κέιινλ. 

 

-Κίνδςνορ ηιμών: Ο φκηινο εθηίζεηαη ζε θίλδπλν κεηαβνιψλ ηηκψλ πξψησλ πιψλ θαη ινηπψλ 

αγνξαδνκέλσλ εηδψλ / πιηθψλ.  ηνλ βαζκφ πνπ ηα κεηαθνξηθά θαη ηδηαίηεξα νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη 

ηα θφζηε ησλ ιηκαληψλ επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο, ε κεηξηθή ζηξέθεηαη ζε αγνξέο απφ ρψξεο κε ρακειφηεξν 

θφζηνο κεηαθνξάο φπσο π.ρ. ζε επξσπαίνπο πξνκεζεπηέο πνπ παξαδίδνπλ κε ρεξζαίεο κεηαθνξέο.  

 

β) Πηζησηηθφο θίλδπλνο.  Ο φκηινο δελ δηαηξέρεη νπζηψδε πηζησηηθφ θίλδπλν.  Δηδηθφηεξα γηα ηελ 

Δηαηξεία, νη κεγάινη πειάηεο είλαη ηδηαηηέξσο θεξέγγπεο επηρεηξήζεηο (Σξάπεδεο, Γεκφζην, Πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο θ.ιπ.) ελψ ε δηαζπνξά ηνπ θηλδχλνπ πέξαλ ησλ κεγάισλ πειαηψλ εθηηκάηαη σο επξεία ιφγσ 

ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ πειαηψλ.  Έρνπλ ζρεκαηηζηεί επαξθείο πξνβιέςεηο επηζθάιεηαο ελψ παξάιιεια 

κεηψλνληαη ηα ππφινηπα πειαηψλ. 

 

γ) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο:  Ο φκηινο αθελφο δηαζέηεη φξηα κε Σξάπεδεο, αθεηέξνπ δηαηεξεί ηακεηαθά 

δηαζέζηκα ηα νπνία έρνπλ ηνλσζεί πεξαηηέξσ θαηά ην Α ηξίκελν 2011 ιφγσ ηεο πψιεζεο ησλ ζπγαηξηθψλ 

εμσηεξηθνχ.  Γηα ηε κε ηθαλνπνίεζε νξηζκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ φξσλ ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ ε 
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Δηαηξία έρεη ιάβεη απφ ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο έγγξαθε παξαίηεζή ηνπο απφ ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο 

ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ κέρξη ηελ επφκελε πεξίνδν επηκέηξεζήο ηνπο, 

 

δ) Κίλδπλνο επηηνθίσλ:  Ο φκηινο ρξεκαηνδνηείηαη κε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ κεηαβιεηνχ επηηνθίνπ θαη θαη’ 

επέθηαζε είλαη εθηεζεηκέλνο ζε θίλδπλν απφ ελδερφκελε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ.  Ζ κεηξηθή, πνπ θέξεη ην 

θχξην βάξνο ηνπ δαλεηζκνχ, κειεηά ηε ρξήζε πνιηηηθψλ hedging γηα ηελ πξνθχιαμή ηεο απφ 

ελδερφκελνπο θηλδχλνπο επηηνθίσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο Γηεπζχλζεηο ησλ ηξαπεδηθψλ ηεο 

ζπλεξγαηψλ.   

 

 

 

 

5.  Πξννπηηθέο 
 

 

Ο φκηινο έρεη κεηψζεη ζεκαληηθά ηηο δαπάλεο ηνπ θαη έρεη βειηηψζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ, ελψ παξάιιεια 

έρεη απινπνηεζεί ην κνληέιν ιεηηνπξγίαο σο απνηέιεζκα ησλ απνεπελδχζεσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

Καηφπηλ ηεο πψιεζεο ησλ ζπγαηξηθψλ εμσηεξηθνχ, ε δξαζηεξηφηεηα επηθεληξψλεηαη ζηα brands SATO, 

ENTOS θαη Haworth ζηελ Διιάδα, πνπ επεηηξέπεη ηελ πεξηζζφηεξν εζηηαζκέλε ιεηηνπξγία κε ζηφρν ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο θαη ηε ζηαζεξά πςειή πνηφηεηα θαη εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ.   

 

Καηφπηλ ηεο ηφλσζεο ηεο ξεπζηφηεηαο πνπ επέθεξε ε πψιεζε ησλ ζπγαηξηθψλ, ε κεηξηθή – έρνληαο 

εμαζθαιίζεη ζεκαληηθνχο πφξνπο - πξνζαλαηνιίδεηαη ζε πεξαηηέξσ κείσζε θφζηνπο πνπ ζα πξνέιζεη απφ 

ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο νη νπνίεο ζα κεησζνχλ αθελφο ιφγσ ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ αθεηέξνπ 

ιφγσ ηεο θάκςεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο απινπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο.  Δπηπιένλ, ε κεηξηθή 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζε ηφλσζε εζφδσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ ηεο, απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ 

θσηνβνιηατθψλ, θαζψο θαη απφ ζπλέξγεηεο ζηνλ ηνκέα Logistics (θπξίσο κέζσ ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ 

ππνδνκψλ θαη ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ θέληξνπ Logistics Διεπζίλαο αιιά θαη ησλ ηδηφθηεησλ 

απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ ηεο ζηε Θεζζαινλίθε). 

 

 

 

6.  πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 
 

Οη ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε έρνπλ σο εμήο: 

 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

     

    1/1/-31/12/2010 

    

    1/1/-31/12/2010 

 

    1/1-31/12/2009 

 

1/1-31/12/2009 

Δμνδα αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ 

 

3.380 

 

4.011 

 

3.935 

 

4.712 

PASAL 

DEVELOPMENT 

 

2.240 

 

2.240 

 

2.503 

 

2.503 

Θενδσξίδεο . 

Γεψξγηνο – SECOND 

 

5 

 

5 

 

4 

 

4 

AT LAND AE 1.135 1.135 1.428 1.428 

SATO OFFICE GMBH  506  569 

TCC BURO KOLTUK   125  208 

Δζνδα αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ 

 

52 

 

52 

 

331 

 

332 

PASSAL 

DEVELOPMENT 

 

2 

 

2 
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

     

    1/1/-31/12/2010 

    

    1/1/-31/12/2010 

 

    1/1-31/12/2009 

 

1/1-31/12/2009 

Θενδσξίδεο . 

Γεψξγηνο – SECOND 

 

49 

 

49 

 

319 

 

319 

AT LAND AE     

OBI HELLAS AE 1 1 12 12 

SATO OFFICE GMBH     

TCC BURO KOLTUK    1 

Απαηηήζεηο απφ 

ζπλδεδεκέλα κέξε 

 

678 

 

679 

 

927 

 

1.728 

PASAL 

DEVELOPMENT 

 

379 

 

379 

 

660 

 

660 

AT LAND 228 228 256 256 

Θενδσξίδεο . 

Γεψξγηνο - SECOND 

 

63 

 

63 

 

3 

 

3 

OBI HELLAS AE 8 8 8 8 

SATO OFFICE GMBH    800 

TCC BURO KOLTUK  1  1 

Τπνρξεψζεηο πξνο 

ζπλδεδεκέλα κέξε 

 

585 

 

2.958 

 

347 

 

611 

PASAL 

DEVELOPMENT 

 

392 

 

392 

 

338 

 

338 

AT LAND AE 183 183   

Θενδσξίδεο . 

Γεψξγηνο - SECOND 

 

10 

 

10 

 

3 

 

3 

OBI HELLAS AE   6 6 

SATO OFFICE GMBH  2.227  146 

TCC BURO KOLTUK   146  118 

πλαιιαγέο θαη 

ακνηβέο δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ θαη κειψλ 

ηεο δηνίθεζεο 

 

1.025 

 

978 

 

1.754 

 

1.317 

Απαηηήζεηο απφ 

δηεπζπληηθά ζηειέρε 

θαη κέιε ηεο 

δηνίθεζεο 

  

- 

 

- 

 

- 

Τπνρξεψζεηο πξνο ηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε 

θαη κέιε ηεο 

δηνίθεζεο 

  

- 

 

- 

 

- 

 
 
 

 

7.  Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 
 

Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 
(Καηά ην Ν.3873/2010) 

 
I.  Αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

 
Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο Αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία, 

έρεη δε ζεζπίζεη θαη εθαξκφδεη ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3873/2010, ν νπνίνο βξίζθεηαη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο (www.satogroup.gr). 

 

../../../../Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/OLK6F/(www.satogroup.gr)
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II.  Πξαθηηθέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξεία πιένλ των πξνβιέςεσλ 

ηνπ λφκνπ. 

III.  

Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη δελ έρεη ζεζκνζεηήζεη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πέξαλ απηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν. 

 
IV. Πεξηγξαθή ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ [θαη Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ζε ρέζε κε 

ηε Γηαδηθαζία χληαμεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ]. 
 
Ζ Δηαηξεία δηαηεξεί έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπληεινχλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

Δηαηξείαο, ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο θαζψο θαη ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θηλδχλσλ. 

 

Δηδηθφηεξα, ε Δηαηξεία έρεη ζεζκνζεηήζεη δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο γηα ηνλ νξζφ έιεγρν θαη θαηαγξαθή 

ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ηεο αμίαο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θαη ε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εηαηξηθήο θαη θνξνινγηθήο λνκνζεζία.  

 
Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δνκείηαη απφ: 

 

Α. ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ 

Β. ην Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

 
Α) Δπηηξνπή Διέγρνπ 

 
Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ απνηειείηαη απφ δχν ηνπιάρηζηνλ κε εθηειεζηηθά κέιε θαη έλα αλεμάξηεην κε 

εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Όια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ νξίδνληαη απφ ηε 

Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ην δε αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ έρεη 

απνδεδεηγκέλε επαξθή γλψζε ζε ζέκαηα ινγηζηηθήο θαη ειεγθηηθήο.  

 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ έρεη, ελδεηθηηθά, ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο: 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ησλ αηνκηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαη 

ηελ επηζθφπεζε θαη παξαθνινχζεζε ζεκάησλ ζπλαθψλ κε ηελ χπαξμε θαη δηαηήξεζε ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, ηδηαηηέξσο φζνλ 

αθνξά ηελ παξνρή άιισλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ λφκηκν ειεγθηή ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν. 

 
Ο λφκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν αλαθέξεη ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε 

κε ηελ πνξεία θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ θαη επηδίδεη ηδηαίηεξε έθζεζε κε ηηο 

αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηδίσο, κε ηηο αδπλακίεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε θαη ηε ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Ζ παξνχζα ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο έρεη σο αθνινχζσο: 
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• Κσλζηαληίλνο Καξαθψζηαο (αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ.) 

• Κσλζηαληίλνο Βακβαθφπνπινο (αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ.) 

• Υξηζηίλα Παπαληθνινπνχινπ (κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ. ) 

 

 

Β) Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

 
Δπηπιένλ, ε Δηαηξεία δηαζέηεη Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ην νπνίν  

είλαη αλεμάξηεην απφ ηηο ινηπέο επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο ηεο Δηαηξείαο θαη επνπηεχεηαη ιεηηνπξγηθά απφ 

ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ. 

 

Σν Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ αλαιχεη θαη αμηνινγεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο θαη ππνβάιιεη 

πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηνπο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ ελερφκελσλ θηλδχλσλ θαη ηελ 

ελδπλάκσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη δηνίθεζεο. Αλαζθνπεί ηαθηηθά ηνπο θχξηνπο θηλδχλνπο πνπ 

αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φζνλ 

αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ ελ ιφγσ θηλδχλσλ. Ζ αλαζθφπεζε θαιχπηεη φινπο ηνπο νπζηψδεηο ειέγρνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ειέγρσλ, ηνπ ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο, 

θαζψο θαη ηνπο ειέγρνπο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.  

 
V. Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία (γ),(δ),(ζη),(ε) θαη (ζ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο 

Οδεγίαο 2004/25/Δ.Κ.  

 
Σα αλσηέξσ πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία εκπεξηέρνληαη σο ηκήκα ηεο εηήζηαο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 

ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3556/2007. 

 
VI. Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη ην αλψηαην φξγαλφ ηεο θαη δηθαηνχηαη λα 

απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ηελ Δηαηξεία. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηαζθαιίδεη φηη ε πξνεηνηκαζία θαη ε δηεμαγσγή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

κεηφρσλ δηεπθνιχλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη 

λα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαηά ηε 

Γεληθή πλέιεπζε. 

 

ε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 3884/2010, ε Δηαηξεία αλαξηά ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο είθνζη (20) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε:  

ηελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν ζχγθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, 

ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο θαη ηηο πξαθηηθέο ζπκκεηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο εηζαγσγήο 

ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ππνβνιήο εξσηήζεσλ, θαζψο θαη ησλ πξνζεζκηψλ εληφο ησλ νπνίσλ 

ηα δηθαηψκαηα απηά κπνξνχλ λα αζθεζνχλ, 

ηηο δηαδηθαζίεο ςεθνθνξίαο, ηνπο φξνπο αληηπξνζψπεπζεο κέζσ πιεξεμνπζίνπ θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα 

έληππα γηα ςεθνθνξία κέζσ πιεξεμνπζίνπ, 

ηελ πξνηεηλφκελε εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρεδίσλ ησλ απνθάζεσλ 

πξνο ζπδήηεζε θαη ςήθηζε, αιιά θαη ηπρφλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ,  

ηνλ πξνηεηλφκελν θαηάινγν ππνςήθησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηα βηνγξαθηθά ηνπο 

(εθφζνλ ππάξρεη ζέκα εθινγήο κειψλ), θαη  

ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζχγθιεζεο.  
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ηελ Γεληθή πλέιεπζε πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή φηαλ 

θσιχεηαη απηφο, ν αλαπιεξσηήο ηνπ. Υξέε Γξακκαηέα εθηειεί πξνζσξηλά απηφο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ 

Πξφεδξν. Αθνχ εγθξηζεί ν θαηάινγνο ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, ε πλέιεπζε πξνρσξεί 

ζηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη ελφο Γξακκαηέα, πνπ εθηειεί θαη ρξέε ςεθνιέθηε. 

 

Γηα ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη θαη απνθαζίδνληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε, ηεξνχληαη πξαθηηθά πνπ 

ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα ηεο. Σα αληίγξαθα θαη ηα απνζπάζκαηα ησλ 

πξαθηηθψλ επηθπξψλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

 

Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

θαη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο. 

 

Πεξίιεςε ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο ςεθνθνξίαο γηα θάζε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, είλαη δηαζέζηκε ζηνλ 

ηζηφηνπν ηεο Δηαηξείαο εληφο δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. 

 

Κάζε κεηνρή έρεη δηθαίσκα κηαο ςήθνπ. ηε Γεληθή πλέιεπζε δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη θαη λα ςεθίδεη 

φπνηνο εκθαλίδεηαη σο κέηνρνο ζηα αξρεία ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν ηεξνχληαη νη θηλεηέο αμίεο ηεο 

Δηαηξείαο θαηά ηελ έλαξμε ηεο πέκπηεο (5εο) εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο. Ζ άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ δελ πξνυπνζέηεη ηε δέζκεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπ 

δηθαηνχρνπ νχηε ηελ ηήξεζε άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο. Ζ απφδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο γίλεηαη κε 

ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο ηνπ σο άλσ θνξέα ή, ελαιιαθηηθά, κε απεπζείαο 

ειεθηξνληθή ζχλδεζε ηεο Δηαηξείαο κε ηα αξρεία ηνπ ηειεπηαίνπ. 

 

Κάζε κέηνρνο ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ςεθίδεη είηε απηνπξνζψπσο είηε κέζσ 

αληηπξνζψπνπ. Κάζε κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη ηξεηο (3) αληηπξνζψπνπο. Χζηφζν, αλ ν κέηνρνο 

θαηέρεη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ινγαξηαζκνχο αμηψλ, ν 

πεξηνξηζκφο απηφο δελ εκπνδίδεη ην κέηνρν λα νξίδεη δηαθνξεηηθνχο αληηπξνζψπνπο γηα ηηο κεηνρέο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηνλ θάζε ινγαξηαζκφ αμηψλ ζε ζρέζε κε ηε Γεληθή πλέιεπζε. Ννκηθά πξφζσπα κεηέρνπλ 

ζηε Γεληθή πλέιεπζε νξίδνληαο σο εθπξνζψπνπο ηνπο κέρξη ηξία (3) θπζηθά πξφζσπα. Αληηπξφζσπνο 

πνπ ελεξγεί γηα πεξηζζνηέξνπο κεηφρνπο κπνξεί λα ςεθίδεη δηαθνξεηηθά γηα θάζε κέηνρν.  

 

Ο αληηπξφζσπνο κεηφρνπ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Δηαηξεία, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, θάζε ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν 

ζηνπο κεηφρνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ λα εμππεξεηήζεη ν αληηπξφζσπνο άιια ζπκθέξνληα 

πιελ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ κεηφρνπ. Καηά ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, κπνξεί λα πξνθχπηεη 

ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ηδίσο φηαλ ν αληηπξφζσπνο:  

α) είλαη κέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο ή είλαη άιιν λνκηθφ πξφζσπν ή νληφηεηα ε νπνία 

ειέγρεηαη απφ ην κέηνρν απηφλ,  

β) είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηεο ελ γέλεη δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο ή κεηφρνπ πνπ αζθεί 

ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ κέηνρν ν νπνίνο 

αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο,  

γ) είλαη ππάιιεινο ή νξθσηφο ειεγθηήο ηεο Δηαηξείαο ή κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο, ή 

άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ κέηνρν, ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο 

Δηαηξείαο,  

δ) είλαη ζχδπγνο ή ζπγγελήο πξψηνπ βαζκνχ κε έλα απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο (α) έσο (γ).  

 

Διιείςεη ζρεηηθήο θαηαζηαηηθήο πξφβιεςεο, δελ είλαη επί ηνπ παξφληνο δπλαηή ε ζπκκεηνρή ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε κε ειεθηξνληθά κέζα ή εμ απνζηάζεσο.  
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Μέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ 

απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ην ηειεπηαίν ππνρξενχηαη λα εγγξάςεη ζηελ εκεξεζία δηάηαμε 

πξφζζεηα ζέκαηα. Ζ ζρεηηθή αίηεζε πξέπεη λα πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δεθαπέληε (15) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ αηηηνιφγεζε ή απφ ζρέδην 

απφθαζεο πξνο έγθξηζε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε.  

 

Μέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ 

απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ην ηειεπηαίν ππνρξενχηαη λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ έμη (6) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζρέδην απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ 

έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ή ηελ αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε. Ζ ζρεηηθή αίηεζε πξέπεη λα 

πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο. 

  

Μεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο 

εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξείαο, ζην κέηξν πνπ 

απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Τπνρξέσζε 

παξνρήο πιεξνθνξηψλ δελ πθίζηαηαη φηαλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ήδε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Δηαηξείαο. 

  

Μεηά απφ αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/5 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε νπνία 

ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ 

ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο. 

 

ε φιεο ηηο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο νη αηηνχληεο κέηνρνη νθείινπλ λα απνδεηθλχνπλ ηε 

κεηνρηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ζρεηηθνχ 

δηθαηψκαηνο. Σέηνηα απφδεημε απνηειεί θαη ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο απφ ηνλ θνξέα ζηνλ νπνίν 

ηεξνχληαη νη νηθείεο θηλεηέο αμίεο ή ε πηζηνπνίεζε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο κε απεπζείαο ειεθηξνληθή 

ζχλδεζε θνξέα θαη Δηαηξείαο. 

 
VII. Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

 
θνπφο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ε δηαξθήο επηδίσμε ηεο ελίζρπζεο ηεο καθξνρξφληαο 

νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο Δηαηξείαο θαη ε πξνάζπηζε ηνπ γεληθνχ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο. Σν Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην είλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη θάζε πξάμε πνπ αθνξά ζηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ηε 

δηαρείξηζε θαη δηάζεζε ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο, εμσδίθσο θαη 

δηθαζηηθψο. Απνθαζίδεη γηα φια γεληθά ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ 

εηαηξηθνχ ζθνπνχ, κε εμαίξεζε εθείλα πνπ ζχκθσλα κε ην λφκν ή κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο αλήθνπλ ζηελ 

απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

 

Ζ Δηαηξεία δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, απνηεινχκελν απφ πέληε (5) έσο ελλέα (9) πκβνχινπο, 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα.  

 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο 

κε κέγηζηε ζεηεία πέληε (5) εηψλ, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε επαλεθινγή ηνπο.  

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ εθηειεζηηθά θαη κε εθηειεζηηθά κέιε. Ζ ηδηφηεηα ησλ κειψλ 

σο εθηειεζηηθψλ ή κε νξίδεηαη απφ ην ίδην ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. ηα εθηειεζηηθά κέιε 

πεξηιακβάλεηαη ν Πξφεδξνο, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη ηα Γηεπζπληηθά ηειέρε ηεο Δηαηξείαο. Ο 
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αξηζκφο ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 

κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο (άξζξν 3 ηνπ Ν. 3016/2002), 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) αλεμάξηεηα κέιε, ηα νπνία ηεξνχλ ηηο πξνβιεπφκελεο 

εθ ηνπ λφκνπ πξνυπνζέζεηο αλεμαξηεζίαο. Σα αλεμάξηεηα κέιε νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθιέγεη απφ ηα κέιε ηνπ ηνλ Πξφεδξν θαη έλαλ έσο δχν Αληηπξνέδξνπο. Σν 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα εθιέγεη έλαλ ή δχν Γηεπζχλνληεο πκβνχινπο θαη έλαλ ή δχν 

Δληεηαικέλνπο πκβνχινπο απφ ηα κέιε ηνπ θαη κφλν, θαζνξίδνληαο ζπγρξφλσο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο 

ησλ. 

 

Σνλ Πξφεδξν, φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, αλαπιεξψλεη ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ  ηνπ ν 

Αληηπξφεδξνο ή αλ έρνπλ νξηζζεί δχν Αληηπξφεδξνη, απηφο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν.  

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη θάζε θνξά πνπ ν λφκνο, ην θαηαζηαηηθφ ή νη αλάγθεο ηεο 

Δηαηξείαο ην απαηηνχλ θαη κε ηελ απαξαίηεηε ζπρλφηεηα πνπ εμαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή επηηέιεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

 

Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο ή νπνπδήπνηε 

αιινχ εληφο ηεο πεξηθέξεηαο ησλ Ννκψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εγθχξσο ζπλεδξηάδεη εθηφο ηεο έδξαο ηνπ ζε άιιν ηφπν είηε ζηελ εκεδαπή είηε 

ζηελ αιινδαπή, εθφζνλ ζηε ζπλεδξίαζε απηή παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ θαη 

θαλέλα δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη θαη κε ηειεδηάζθεςε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 3α ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνΐζηαηαη ν Πξφεδξνο απηνχ, ν νπνίνο δχλαηαη λα νξίδεη 

πξφζσπν πνπ ζα αζθεί θαζήθνληα Γξακκαηέα Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 

Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ζπκβνχισλ πνπ 

είλαη παξφληεο θαη εθείλσλ πνπ αληηπξνζσπεχνληαη. 

 

Σα πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ή απφ 

κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ. Αληίγξαθα θαη 

απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθδίδνληαη επίζεκα απφ ηα πξφζσπα απηά. 

 

Ζ παξνχζα ζχλζεζε ηνπ Γ.. πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα πέληε (5) κέιε: 

Γηψξγνο Θενδσξίδεο: Πξφεδξνο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Μέινο 

Γεκήηξεο Ρνχζεο: Αληηπξφεδξνο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γεληθφο Γηεπζπληήο, Δθηειεζηηθφ Μέινο 

 Υξηζηίλα Παπαληθνινπνχινπ: Με εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

Κσλζηαληίλνο Καξαθψζηαο: Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Κσλζηαληίλνο Βακβαθφπνπινο: Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξίαζε εθαηφλ ελλέα (109) θνξέο κέζα ζην έηνο 2010 θαη ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ παξέζηε ην ζχλνιν ησλ Μειψλ ηνπ απηνπξνζψπσο. 

 

Βηνγξαθηθά ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

εηαηξείαο www.satogroup.gr / Αλζξψπηλν Γπλακηθφ/ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

 

http://www.satogroup.gr/
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Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκείσζε 33 ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ.  

 

 

8.  Πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 

3556/2007  
 
 
 
 

Δπεμεγεκαηηθή Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 
Παξαθάησ ζαο παξέρνπκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 

ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3556/2007. 

 
1. Γηάξζξσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο. 

 
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ ηξηάληα εθαηνκκπξίσλ είθνζη 

ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ εβδνκήληα ηεζζάξσλ Δπξψ θαη είθνζη έμη ιεπηψλ (30.020.474,26) δηαηξνχκελν ζε 

είθνζη νθηψ εθαηνκκχξηα πελήληα έμη ρηιηάδεο πεληαθφζηεο δέθα νθηψ (28.056.518) κεηνρέο νλνκαζηηθήο 

αμίαο 1,07 επξψ εθάζηε. Όιεο νη κεηνρέο ηεο  Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ 

Αγνξά Αμηψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, ζηελ θαηεγνξία κεζαίαο θαη κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο. Οη 

κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη θνηλέο, νλνκαζηηθέο, κε δηθαίσκα ςήθνπ. 

Σα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, πνπ πεγάδνπλ απφ ηε κεηνρή ηεο, είλαη αλάινγα κε ην 

πνζνζηφ ηνπ θεθαιαίνπ ζην νπνίν αληηζηνηρεί ε θαηαβεβιεκέλε αμία ησλ κεηνρψλ. Όιεο νη κεηνρέο 

έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο θαη θάζε κεηνρή ελζσκαηψλεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπεη ν Νφκνο θαη ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο θαη εηδηθφηεξα: 

 Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο (κε ηελ έλλνηα ηεο παξάζηαζεο, ζπδήηεζεο, ππνβνιήο πξνηάζεσλ θαη 

εξσηήζεσλ θαη θαηαρψξεζεο ηεο γλψκεο ηνπ κεηφρνπ ζηα πξαθηηθά) θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο. 

 Σν δηθαίσκα κεξίζκαηνο. Πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 35% επί ησλ θαζαξψλ θεξδψλ κεηά ηελ 

αθαίξεζε ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ απφ ηα θέξδε θάζε ρξήζεο, δηαλέκεηαη ζηνπο κεηφρνπο σο 

κέξηζκα. Ζ ρνξήγεζε πξφζζεηνπ κεξίζκαηνο ή ε κε δηαλνκή ηνπ απνθαζίδεηαη απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε. Μέξηζκα δηθαηνχηαη θάζε κέηνρνο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζην ηεξνχκελν κεηξψν 

κεηφρσλ θαηά ηελ εκεξνκελία πξνζδηνξηζκνχ δηθαηνχρσλ κεξίζκαηνο. Σν κέξηζκα θαηαβάιιεηαη 

ζην κέηνρν εληφο δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ελέθξηλε 

ηεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σν δηθαίσκα είζπξαμεο ηνπ κεξίζκαηνο παξαγξάθεηαη θαη 

ην αληίζηνηρν πνζφ πεξηέξρεηαη ζην Γεκφζην κεηά ηελ παξέιεπζε πέληε εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ 

έηνπο θαηά ην νπνίν ελέθξηλε ηε δηαλνκή ηνπ ε Γεληθή πλέιεπζε.  

 Σν δηθαίσκα ζην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο. Μεηά ην πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο, νη εθθαζαξηζηέο 

απνδίδνπλ ηηο εηζθνξέο ησλ κεηφρσλ θαη δηαλέκνπλ ην ππφινηπν πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ηεο 

εηαηξηθήο πεξηνπζίαο ζηνπο κεηφρνπο, θαηά ην ιφγν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην θαηαβεβιεκέλν 

κεηνρηθφ θεθάιαην.  

 Σν δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ δελ γίλεηαη 

κε εηζθνξά ζε είδνο ή έθδνζεο νκνινγηψλ κε δηθαίσκα κεηαηξνπήο ηνπο ζε κεηνρέο. Σν δηθαίσκα 

πξνηίκεζεο παξέρεηαη ζε νιφθιεξν ην λέν θεθάιαην ή ην νκνινγηαθφ δάλεην, ππέξ ησλ θαηά ηελ 

επνρή ηεο έθδνζεο κεηνρψλ, αλάινγα κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην πθηζηάκελν κεηνρηθφ 

θεθάιαην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.  

 Σν δηθαίσκα ιήςεο αληηγξάθνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ησλ εθζέζεσλ ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  
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 Σα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 39, 49α θαη 49β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο 

ηζρχεη. 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ δηαηεξεί φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο θαη εμνπζίεο ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθθαζάξηζεο.  

Ζ επζχλε ησλ κεηφρσλ πεξηνξίδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ. 

 

 
2. Πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο, 

 
Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο γίλεηαη φπσο νξίδεη ν λφκνο θαη δελ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί 

ζηε κεηαβίβαζε απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο. Χζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη ζε 

δηαδηθαζία γηα λα ζπλάςεη Γεκφζηα χκβαζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ν. 3310/05 («Μέηξα γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ» -πεξί βαζηθνχ κεηφρνπ) ή ζπλάςεη Γεκφζηα χκβαζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λφκνπ απηνχ, 

ηπρφλ εμσρψξηεο εηαηξείεο (φπσο θαζνξίδνληαη κε ην λφκν 3310/2005) νη νπνίεο θαηέζηεζαλ «βαζηθνί 

κέηνρνη» νθείινπλ λα εθπνηήζνπλ ην ζπλνιηθφ ή ππεξβαίλνληα θαηά πεξίπησζε αξηζκφ κεηνρψλ, βάζεη 

ησλ νπνίσλ νη εηαηξείεο απηέο απέθηεζαλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ βαζηθνχ κεηφρνπ (αξ. 4 παξ. γ λ. 3310/2005). 

 
3. εκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 9 έσο 11 

ηνπ λ. 3556/2007 

 
Με εκεξνκελία 31/12/2010, ν θ. σηήξηνο Θενδσξίδεο θαηείρε άκεζα πνζνζηφ 23,17 % θαη έκκεζα 

πνζνζηφ 6,43 % ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο, ήηνη ζπλνιηθά πνζνζηφ 29,6%. Ο θ. Γεψξγηνο 

Θενδσξίδεο θαηείρε άκεζα θαη ζπλνιηθά πνζνζηφ 23,9% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο. Ζ 

εηαηξεία Pasal Αλψλπκνο Δηαηξεία Αλαπηχμεσο Αθηλήησλ (δ.η. PASAL A.E.) θαηείρε άκεζα πνζνζηφ 

1,37% θαη έκκεζα πνζνζηφ 5,06 %, ήηνη ζπλνιηθά  πνζνζηφ 6,43 % ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία Μεηαιινπξγείσλ Λαπξίνπ Α.Δ. (δ.η. Δ.ΜΔ.Λ. Α.Δ.) θαηείρε άκεζα θαη ζπλνιηθά 

πνζνζηφ  5,06 % ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο. 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, θαλέλα άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δελ ζπκκεηείρε κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν 

κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ηελ 31.12.2010.   

 
4. Κάηνρνη θάζε είδνπο κεηνρψλ πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ. 

 
Γελ πθίζηαληαη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πνπ παξέρνπλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ.  

 
5. Πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ. 

 
Γελ πξνβιέπνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο πεξηνξηζκνί ζην  δηθαίσκα ςήθνπ. 

 
6. πκθσλίεο κεηαμχ ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνχο ζηε 

κεηαβίβαζε κεηνρψλ ή πεξηνξηζκνχο ζηελ άζθεζε δηθαησκάησλ ςήθνπ. 

 
Γελ είλαη γλσζηή ζηελ Δηαηξεία ε χπαξμε ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ κεηφρσλ ηεο, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη 

πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο ή ζηελ άζθεζε δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ 

ηηο κεηνρέο απηέο. 

 
7. Καλφλεο δηνξηζκνχ θαη αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ. 

 



 18 

Οη θαλφλεο  πνπ πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ δελ 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Κ.Ν. 2190/1920. 

Ζ Δηαηξεία έρεη θάλεη ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο πνπ δίλεηαη απφ ηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 18 

ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη έρεη πξνβιέςεη ζην Καηαζηαηηθφ ηεο ηε δπλαηφηεηα εθινγήο αλαπιεξσκαηηθψλ 

κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ θαη ηε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο 

δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ. 

Δηδηθφηεξα, ζην άξζξν 10 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο πξνβιέπεηαη φηη ε Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί 

λα εθιέγεη θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ζθνπφ ηελ αλαπιήξσζε κειψλ 

απηνχ ηα νπνία παξαηηήζεθαλ, απεβίσζαλ ή απψιεζαλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν. 

Δθφζνλ ε αλαπιήξσζε ειιεηπφλησλ, θαηά ηα σο άλσ, κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ είλαη 

εθηθηή απφ αλαπιεξσκαηηθά κέιε πνπ έρνπλ ηπρφλ εθιεγεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην κπνξεί κε απφθαζε ησλ απνκελφλησλ κειψλ ηνπ, εθφζνλ απηά είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3), λα 

εθιέμεη λέα κέιε ζε αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ. Ζ αλσηέξσ εθινγή ηζρχεη γηα ην ππφινηπν ηεο 

ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ αληηθαζίζηαηαη, ε δε απφθαζε ππνβάιιεηαη ζηε δεκνζηφηεηα πνπ νξίδεη ν λφκνο 

θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ ακέζσο πξνζερή Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία 

κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο εθιεγέληεο, αθφκε θαη αλ δελ έρεη αλαγξαθεί ζρεηηθφ ζέκα ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο 

κέινπο ή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα ππφινηπα κέιε κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε δηαρείξηζε 

θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ ζχκθσλα κε 

ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο απηψλ ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ κειψλ, 

φπσο είραλ πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε θάζε πεξίπησζε ηα κέιε απηά δελ 

επηηξέπεηαη λα είλαη ιηγφηεξα ησλ ηξηψλ (3). ε θάζε πεξίπησζε, ηα απνκέλνληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ηνπο, κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε ζχγθιηζε Γεληθήο πλέιεπζεο κε 

απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 
 
8. Αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ή νξηζκέλσλ κειψλ ηνπ γηα έθδνζε λέσλ κεηνρψλ ή 

ηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ. 

 
Σν Γ.. ηεο Δηαηξείαο έρεη αξκνδηφηεηα γηα ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 

α. χκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 1β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη ην άξζξν 6 παξ. 1 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο 

Δηαηξείαο, κε ηελ απφ 27-6-2008 απφθαζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, 

πνπ θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξψν Α.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ηελ 22-7-2008 θαη δεκνζηεχζεθε ζην 

ΦΔΚ Σ.Α.Δ./Δ.Π.Δ. 8153/2008, ρνξεγήζεθε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, γηα κία πεληαεηία 

απφ ηε ιήςε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, ήηνη κέρξη θαη ηελ 26-6-2013, ην δηθαίσκα, κε απφθαζή ηνπ πνπ 

ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ λα απμάλεη ην κεηνρηθφ 

θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο κεξηθά ή νιηθά κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, γηα πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί 

ην θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Eηαηξείαο. 

Γελ έρεη ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο (γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο). 

 

β. χκθσλα κε ην άξζξν 3α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, κε ηελ απφ 27-6-2008 απφθαζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, πνπ θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξψν Α.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο ηελ 22-7-2008 θαη δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ Σ.Α.Δ./Δ.Π.Δ. 8153/2008 παξαζρέζεθε ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, γηα κία πεληαεηία απφ ηε ιήςε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, ήηνη κέρξη 

θαη ηελ 26-6-2013, ην δηθαίσκα, κε απφθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) 

ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ, λα εθδίδεη νκνινγηαθφ δάλεην γηα πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 

θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο κε δηθαίσκα κεηαηξνπήο ησλ νκνινγηψλ ζε κεηνρέο.  
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Γελ έρεη ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο (γηα έθδνζε νκνινγηαθνχ 

δαλείνπ κε δηθαίσκα κεηαηξνπήο ησλ νκνινγηψλ ζε κεηνρέο). 

 

γ. Καηά ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 21-6-2006 εγθξίζεθε ε ζέζπηζε 

πξνγξάκκαηνο δηάζεζεο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο θαη ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξεηψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 42ε παξ. 5 ηνπ λ. 2190/1920,  πνπ πξνέβιεςε ηε ρνξήγεζε ζπλνιηθά έσο 1.000.000 θνηλψλ 

νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηα έηε 2006, 2007 θαη 2008 κε ηηκή δηάζεζεο ίζε κε ηελ 

νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο ηεο, ήηνη Δπξψ 0,90 αλά κεηνρή. ηελ ζπλέρεηα θαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ δηθαησκάησλ πνπ ζα έρεη αζθεζεί θαη ηελ εκπξφζεζκε θαηαβνιή απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο αμίαο ησλ 

αζθνπκέλσλ δηθαησκάησλ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο θαιείηαη λα απνθαζίζεη, ζε εηδηθή 

ζπλεδξίαζή ηνπ εληφο ηνπ κήλα Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εμάζθεζεο, ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

ηεο Δηαηξείαο, ρσξίο δηθαίσκα πξνηίκεζεο ησλ πθηζηάκελσλ θαηά ηελ έθδνζε κεηφρσλ θαη ρσξίο 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ.13 ηνπ Κ.Ν.2190/1920 θαη ηελ έθδνζε 

λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ.  

Καηά ην έηνο 2010 δελ αζθήζεθε θαλέλα δηθαίσκα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο θαη 

επνκέλσο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο δελ πξνέβε ζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 14 ηνπ Κ.Ν. 2190/1290, κε ηελ απφ 27-6-2008 

απφθαζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, πνπ θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξψν 

Α.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ηελ 22-7-2008 θαη δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ Σ.Α.Δ./Δ.Π.Δ. 8151/2008, 

εμνπζηνδνηήζεθε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, λα ζεζπίδεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 

13 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, πξφγξακκα δηάζεζεο κεηνρψλ πξνο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ην 

πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξεηψλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 5 

ηνπ άξζξνπ 42α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ιακβάλνληαο φιεο ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο. Χο δηθαηνχρνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ λα νξηζζνχλ θαη πξφζσπα πνπ παξέρνπλ ζηελ εηαηξεία ππεξεζίεο ζε ζηαζεξή 

βάζε. Ζ σο άλσ εμνπζηνδφηεζε ηζρχεη γηα πέληε (5) έηε θαη νη ζρεηηθέο κε ην ζέκα απηφ απνθάζεηο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεινχλ ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξ. 13 ηνπ 

άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.  

Γελ έρεη ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο (γηα ζέζπηζε λένπ 

πξνγξάκκαηνο stock option). 

 

δ. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη, νη εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ εηαηξείεο κπνξνχλ λα απνθηνχλ ίδηεο κεηνρέο, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο 

πλειεχζεσο ησλ κεηφρσλ ηνπο, ε νπνία νξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ πξνβιεπφκελσλ 

απνθηήζεσλ θαη, ηδίσο, ηνλ αλψηαην αξηζκφ κεηνρψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνθηεζνχλ θαη ηε δηάξθεηα 

γηα ηελ νπνία ρνξεγείηαη ε έγθξηζε. Οη απνθηήζεηο απηέο γίλνληαη κε επζχλε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφκν. Γελ ππάξρεη αληίζεηε δηάηαμε ζην 

θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο.  

 

Με ηελ απφ 30-6-2009 απφθαζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο εγθξίζεθε 

ε απφθηεζε απφ ηελ Δηαηξεία δηθψλ ηεο κεηνρψλ, ζχκθσλα κε ηεο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 

16 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη εμνπζηνδνηήζεθε ζρεηηθά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα πξνβεί ζηελ αλσηέξσ 

αγνξά ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηνλ Καλνληζκφ 2273/2003 ηεο Δπηηξνπήο ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. Ο αλψηαηνο αξηζκφο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ πνπ δχλαληαη απνθηεζνχλ αλέξρεηαη 

ζε 2.359.400 κεηνρέο. Οη αγνξέο δχλαληαη λα δηελεξγεζνχλ κε θαηψηεξε ηηκή ηα ζαξάληα ιεπηά ηνπ επξψ 

(0,40) θαη αλψηεξε ηα πέληε (5) επξψ. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν δχλαληαη λα δηελεξγεζνχλ νη 

αγνξέο δελ δχλαηαη ππεξβεί ηνπο είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο, ήηνη κέρξη θαη 29-6-2011.  

Γελ έρεη ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ 

εμνπζηνδφηεζε γηα αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ. 
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9. εκαληηθή ζπκθσλία πνπ έρεη ζπλάςεη ε Δηαηξεία θαη ε νπνία ηίζεηαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηείηαη ή 

ιήγεη ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηνπ εθδφηε θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζπκθσλίαο απηήο. 

 
Γελ πθίζηαληαη ζπκθσλίεο νη νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηνχληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο 

ηνπ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο. 

 
10.  Κάζε ζπκθσλία πνπ ε Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή κε ην 

πξνζσπηθφ ηεο, ε νπνία πξνβιέπεη απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο 

βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζήο ηνπο εμαηηίαο ηεο δεκφζηαο πξφηαζεο. 

 
Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξείαο κε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ή κε ην πξνζσπηθφ 

ηεο, νη νπνίεο  λα πξνβιέπνπλ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο εηδηθά ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απφιπζεο 

ρσξίο βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζήο ηνπο εμαηηίαο δεκφζηαο πξφηαζεο. 

 

 
 

 
 
 
 

Διεπζίλα, 28 Μαξηίνπ 2011 

 

Με ηηκή, 

Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, 

 

O Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο, 

 

 

 

 

Γεψξγηνο . Θενδσξίδεο 
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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 

 

Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

ΚΑΗ ΠΗΣΗΟΤ 

 
Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθψλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο 

«SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΚΑΗ ΠΗΣΗΟΤ» θαη ησλ ζπγαηξηθψλ 

ηεο, πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 

Γεθεκβξίνπ 2010, ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη 

ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε 

ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο 

επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζχλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

 

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο 

εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

θαηάξηηζε εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε 

αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δπζχλε ηνπ Διεγθηή 

 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο.  Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε 

ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο 

δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε 

εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 

απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 

 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, 

ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθψλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ  νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε 

 

ΠξατζγνπσηεξρανποΚνχπεξο 

Αλψλπκε Διεγθηηθή Δηαηξεία 

Λεσθ. Κεθηζίαο 268 

152 32 Υαιάλδξη 

www.pricewaterhousecoopers.gr 

e-mail:pwc.greece@gr.pwcglobal.com 

Σει. : 30-210- 6874 400 

Fax   : 30-210- 6874 444 

AP.M.A.E. 30593/01AT/B/94/91/99 
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δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ 

εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο 

παξνπζίαζεο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια 

γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

 

Γλψκε 

 

Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «SATO 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΚΑΗ ΠΗΣΗΟΤ» θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηήο 

θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο 

ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Θέκα Έκθαζεο 

 

Υσξίο λα δηαηππψλνπκε επηθχιαμε ζηε γλψκε καο, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε 

2.2 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπνπ αλαθέξεηαη φηη θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ην 

ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο ππεξέβαηλε ην ζχλνιν ηνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηεο (θαηά πνζφ € 10.980 ρηι.) θαη φηη εμαηηίαο ηεο 

πξαγκαηνπνηεζείζαο θαζαξήο δεκίαο κεηά απφ θφξνπο (πνζνχ € 19.476 ρηι. ) ην ζχλνιν ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ζην ηέινο ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο έγηλε θαηψηεξν απφ ην κηζφ (1/2) ηνπ 

κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ, νπφηε ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 47 ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920. Δληνχηνηο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλαθεξφκελα ζηε 

ζεκείσζε 17 θαη ηε δηαβεβαίσζε ηνπ βαζηθνχ κέηνρνπ φηη ζα ζπλερίζεη λα ππνζηεξίδεη ηελ 

Δηαηξεία γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, νη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο «επηρεηξεκαηηθήο ζπλέρεηαο» ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 

 

 
Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθψλ θαη Καλνληζηηθψλ Θεκάησλ 

 

α) ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 

3δ ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920. 

 

β) Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα  37,  43α θαη 108 ηνπ 

θσδ. Ν. 2190/1920. 
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Αζήλα, 31 Μαξηίνπ 2011 

 

 

 

 

 

ΠξάηογνπσηεξρανποΚνχπεξο  

Αλψλπκε Διεγθηηθή Δηαηξεία            Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο 
ΑΜ ΟΔΛ:113         

Λ. Κεθηζίαο 268 

15232  Υαιάλδξη      Γεκήηξεο νχξκπεο 

           ΑΜ ΟΔΛ:16891 
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Α. ΚΑΣΑΣΑΖ  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΖ 

 
  

 

εκ. 

 Ο ΟΜΗΛΟ  Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
 01/01-

31/12/2010 

 01/01-

31/12/2009 

 01/01-

31/12/2010 

 01/01-

31/12/2009 

          

 πλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο          

Κχθινο εξγαζηψλ (Πσιήζεηο) 5  40.519  62.434  40.519  62.434 

Κφζηνο Πσιεζέλησλ 23  -22.568  -33.433      -22.568  -33.433     

Μηθηά Κέξδε   17.951  29.001  17.951  29.001 

          

Αιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 26  2.071  1.195  2.071  1.195 

Έμνδα Λεηηνπξγίαο Γηάζεζεο   -26.257  -32.185  -26.257  -32.185 

Έμνδα Γηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο   -4.043  -3.771  -4.043  -3.771 

Λνηπά έμνδα   -  -  -490  - 

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο          -10.278            -5.760       -10.768               -5.760 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 27  -3.123    -2.791  -3.123  -2.791 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 27  524  216  524  216 

πκκεηνρή ζηε δεκηά ζπγγελνχο εηαηξείαο   -115  -81  -  - 

Κέξδε /(Εεκηέο) πξν θφξσλ    -12.993  -8.416  -13.368  -8.335 

           

Φφξνο εηζνδήκαηνο 21  -2.133  1.524  -2.133  1.524 

Καζαξά Κέξδε/(Εεκηέο) κεηά απφ θφξνπο 

απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 

  

-15.127 

 

-6.892 

 

-15.502 

 

-6.811 

Γηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο          

Απνηειέζκαηα ρξήζεο απφ δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηφηεηεο 

30  

51 

 

22 

 

     -3.974 

 

                   - 

Καζαξά θεξδε(δεκηέο)κεηά απφ θφξνπο   -15.076  -6.870      -19.476              -6.811 

          

  Καηανέμονηαι ζε:          

Μεηφρνπο Οκίινπ   -15.076  -6.870  -19.476  -6.811 

Γηθαηψκαηα  κεηνςεθίαο   -  -  -  - 

   -15.076  -6.870  -19.476  -6.811 

Βαζηθά θέξδε/(δεκηέο) αλά κεηνρή ζε €: 29         

Απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο   -0,5392  -0,2457  -0,5525  -0,2428 

Απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο   0,0018           0,0008  -0,1416  - 

Πξνζαξκνζκέλα θέξδε/(δεκηέο) αλά κεηνρή 

ζε €: 

29  

 

 

 

 

 

 

 

Απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο   -0,5457  -0,2473  -0,5592  -0,2444 

Απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο   0,0018  0,0008  -0,1416  - 
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Β. ΚΑΣΑΣΑΖ  ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

 

  

 

εκ. 

 Ο ΟΜΗΛΟ  Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
 01/01-

31/12/09 

 01/01-

31/12/09 

 01/01-

31/12/09 

 01/01-

31/12/09 

          

 Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο   -15.076  -6.870  -19.476  -6.811 

Πξφζζεην ζπλνιηθφ εηζφδεκα          

Κέξδε/(δεκηέο)απφ απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία  

ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε ρξεκ/θψλ 

ζηνηρείσλ 

 

 

10 

 

-40 

 

-49 

 

-40 

 

-49 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 

κεηαηξνπήο/ελνπνίεζεο 

  

152 

 

-23 

 

- 

 

- 

χλνιν πξφζζεηνπ  ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο 
  

112 
 

-72 
 

-40 
 

-49 

πγθεληξσηηθφ ζπλνιηθφ εηζφδεκα 

ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο  

 

  

-14.964 

 

-6.942 

 

-19.516 

 

-6.860 

          

Καηαλέκεηαη ζε          

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο   -14.964  -6.942  -19.516  -6.860 

Γηθαηψκαηα Μεηνςεθίαο   -  -  -  - 
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Γ.              ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 
 εκ.  Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

   31/12/2010  31/12/2009  31/12/2010  31/12/2009 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ          

ΜΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ          

Δλζψκαηα Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 6  53.547  64.227  53.547  56.476 

Άυια Πεξηνπζηθά ηνηρεία 7  292  1.635  292  308 

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 8  -  -  -  10.223 

Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο 9  -  115  -  490 

Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκ/θά ζηνηρεία 10  22  61  22  61 

Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο 21  -  659  -  - 

Λνηπέο Απαηηήζεηο   1.091  1.197  1.091  1.997 

χλνιν κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ   54.952  67.894  54.952  69.555 

          

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ          

Απνζέκαηα 11  11.831  18.348  11.831  15.372 

Πειάηεο 12  9.920  13.189  9.920  11.038 

Λνηπέο Απαηηήζεηο 12  3.718  6.028  3.718  5.540 

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 13  23  50  23  50 

Σακεηαθά  Γηαζέζηκα & Ηζνδχλακα 14  1.919  7.047  1.919  6.838 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ 

δηαθξαηνχκελα πξνο πψιεζε 

30  

16.405 

 

- 

 

8.949 

 

- 

χλνιν θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ   43.816  44.662  36.360  38.838 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ   98.768  112.556  91.312  108.393 

          

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ          

Μεηνρηθφ Κεθάιαην 15  30.020  25.251  30.020  25.251 

Απνηειέζκαηα εηο Νένλ   -32.588  -17.766  -30.746  -11.527 

Λνηπά Απνζεκαηηθά 16  11.192  16.104  10.890  15.956 

   8.624  23.589  10.164  29.680 

Γηθαηψκαηα Μεηνςεθίαο   5  5  -  - 

χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ   8.629  23.594  10.164  29.680 

          

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ          

Γάλεηα 17  25.728  32.650  25.728  27.725 

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ 

εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 

18  

780 

 

3.208 

 

780 

 

796 

Πξνβιέςεηο γηα ινηπέο ππνρξεψζεηο & έμνδα  19  200  398  200  200 

Δπηρνξεγήζεηο 20  4.468  4.662  4.468  4.662 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο   254  230  254  230 

Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο      21  2.377  243  2.377  243 

   33.807  41.391  33.807  33.856 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ          

Πξνκεζεπηέο & Λνηπέο Τπνρξεψζεηο 22  17.527  18.667  19.426  17.309 

Γάλεηα 17  27.869  28.873  27.869  27.548 

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 13  45  -  45  - 

Τπνρξεψζεηο απφ θφξν εηζνδήκαηνο    -  31  -  -  

Τπνρξεψζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

δηαθξαηνχκελσλ πξνο πψιεζε 

30  

10.891 

 

- 

 

- 

 

- 

χλνιν βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ   56.332  47.571  47.340  44.857 

χλνιν ππνρξεψζεσλ   90.139  88.962  81.147  78.713 

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΚΑΗ  

ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

  

98.768 

 

112.556 

 

91.312 

 

108.393 
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Γ.   ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ  
 Αλαινγνχληα ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο     

Ο ΟΜΗΛΟ 

Μεηνρηθφ 

Κεθάιαην 

 

Γηαθνξά Απφ 

Έθδνζε Μεηνρψλ 

Τπέξ ην Άξηην 

 

Ίδηεο 

Μεηνρέο 

 
Σαθηηθφ 

Απνζεκαηηθφ θαη 

Λνηπά 

Απνζεκαηηθά  

 

Τπφινηπν 

Κεξδψλ Δηο 

Νέν 

 

χλνιν 

  

 

Γηθαηψκαηα 

Μεησςεθίαο 

 

Γηθαηψκαηα 

Μεηνςεθίαο 

  

 

 

χλνιν 

 

 

χλνιν 1
ε
  Ηαλνπαξίνπ 2009 25.251 

 

3.312 

 

-1.104 

 113.12121 

112.7902km.79012 

 

-10.080 

 

30.169 

 

4 

 

30.174 

πγθεληξσηηθφ  ζπλνιηθφ εηζφδεκα  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Καζαξά θέξδε/(δεκηέο)  
 

 
 

 
 

 
 

-6.870 
 

-6.870 
 

 
 

-6.870 

Πξφζζεην   ζπλνιηθφ εηζφδεκα                

Κέξδε (δεκηέο) απφ απνηίκεζε ζε εχινγε αμία δηαζεζίκσλ 

πξνο πψιεζε ρξεκ/θψλ ζηνηρείσλ  

 

 

 

 

 

-49 

 

 

 

-49 
 

 

 

-49 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθ. ζπγαηξηθψλ εμσηεξηθνχ  
 

 
 

 
 

-20 
 

 
 

-20 
 

 
 

-20 

χλνιν πξφζζεηνπ  ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο  
 

 
 

 
 

-69 
 

 
 

-69 
 

 
 

-69 

πγθεληξ. ζπλνι. εηζφδεκα κεηά απφ θφξνπο  
 

 
 

 
 

-69 
 

-6.870 
 

-6.939 
 

 
 

-6.939 

πλαιιαγέο κε ηνπο κεηφρνπο   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Απνζεκαηηθφ πξνγξακκάησλ ρνξήγεζεο δηθαησκάησλ 

πξναίξεζεο(ζεκ.24)  

 

 

 

 

 

74 
 

 

 

74 
 

 

 

74 

Απνζεκαηηθφ επέλδπζεο Ν.3299/04 (ζεκ.16)  
 

-3.312 
 

 
 

3312 
 

 
 

- 
 

 
 

- 

Πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ(ζεκ.15)  
 

 
 

1.104 
 

 
 

-819 
 

285 
 

 
 

285 

χλνιν ζπλαιιαγψλ κε ηνπο κεηφρνπο  
 

-3.312 
 

1.104 
 

3.386 
 

-819 
 

359 
 

 
 

359 

1
ε
  Ηαλνπαξίνπ 2010 25.251 

 
- 

 
- 

 
16.107 

 
-17.769 

 
23.589 

 
5 

 
23.594 

πγθεληξσηηθφ ζπλνιηθφ εηζφδεκα  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Καζαξά θέξδε/(δεκηέο)  
 

 
 

 
 

 
 

-15.076 
 

-15.076 
 

 
 

-15.076 

Πξφζζεην   ζπλνιηθφ εηζφδεκα  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Κέξδε (δεκηέο) απφ απνηίκεζε ζε εχινγε αμία δηαζεζίκσλ 

πξνο πψιεζε ρξεκ/θψλ ζηνηρείσλ  

 

 

 

 

 

-40 

 

 

 

-40 
 

 

 

-40 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθ. ζπγαηξηθψλ εμσηεξηθνχ  
 

 
 

 
 

152 
 

 
 

152 
 

 
 

152 

χλνιν πξφζζεηνπ  ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο  
 

 
 

 
 

112 
 

 
 

112 
 

 
 

112 

πγθεληξ. ζπλνι. εηζφδεκα κεηά απφ  θφξνπο  
 

 
 

 
 

112 
 

-15.076 
 

-14.964 
 

 
 

-14.964 

πλαιιαγέο κε ηνπο κεηφρνπο   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Κεθαιαηνπνίεζε αθνξ.απνζ.γηα θάιπςε Ηδίαο πκκεηνρήο  4.769 
 

 
 

 
 

-4.769 
 

 
 

 
 

 
 

- 

Μεηαθνξά απφ απνζεκαηηθά πξνγξακκάησλ ρνξήγεζεο 

δηθαησκάησλ πξναίξεζεο   

 

 

 

 
 

-258 
 

258 

 

 
 

 

 

- 

χλνιν ζπλαιιαγψλ κε ηνπο κεηφρνπο 4.769 
 

 
 

 
 

-5.027 
 

258 
 

 
 

 
 

- 

31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2010 30.020 

 
- 

 
- 

 
11.192 

 
-32.587 

 
8.624 

 
5 

 
8.629 
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 Αλαινγνχληα ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο  

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Μεηνρηθφ 

Κεθάιαην 

 Γηαθνξά 

Απφ 

Έθδνζε 

Μεηνρψλ 

Τπέξ ην 

Άξηην 

 

Ίδηεο 

Μεηνρέο 

 

Σαθηηθφ 

Απνζεκαηηθφ θαη 

Λνηπά 

Απνζεκαηηθά  

 

Τπφινηπν 

Κεξδψλ Δηο 

Νέν 

 

χλνιν 

 

1
ε
  Ηαλνπαξίνπ 2009 25.251 

 
3.312 

 
-1.104 

 
12.620 

 
-3.899 

 
36.180 

 

πγθεληξσηηθφ ζπλνιηθφ εηζφδεκα  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Καζαξά θέξδε/(δεκηέο)         -6.811  -6.811  

Πξφζζεην   ζπλνιηθφ εηζφδεκα             

Κέξδε (δεκηέο) απφ απνηίκεζε ζε εχινγε αμία δηαζεζίκσλ πξνο 
πψιεζε ρξεκ/θψλ ζηνηρείσλ  

 

 

 

 

 
-49 

 

 

 
-49 

 

χλνιν πξφζζεηνπ  ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο  
 

 
 

 
 

-49 
 

 
 

 
 

πγθεληξσηηθφ ζπλνιηθφ εηζφδεκα κεηά απφ θφξνπο  
 

 
 

 
 

-49 
 

-6.811 
 

-6.860 
 

Απνζεκαηηθφ πξνγξακκάησλ ρνξήγεζεο δηθαησκάησλ 

πξναίξεζεο(ζεκ.24)  

 

 

 

 

 

74 
 

 
 

74 
 

Απνζεκαηηθφ επέλδπζεο Ν.3299/04(ζεκ.16)  
 

-3.312 
 

 
 

3.312 
 

 
 

- 
 

Πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ(ζεκ.15)  
 

 
 

1.104 
 

 
 

-819 
 

285 
 

χλνιν ζπλαιιαγψλ κε ηνπο κεηφρνπο  
 

-3.312 
 

1.104 
 

3.386 
 

-819 
 

359 
 

1
ε
  Ηαλνπαξίνπ 2010 25.251 

 
- 

 
- 

 
15.957 

 
-11.529 

 
29.679 

 

πγθεληξσηηθφ ζπλνιηθφ εηζφδεκα  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Καζαξά θέξδε/(δεκηέο)  
 

 
 

 
 

 
 

-19.476 
 

-19.476 
 

Πξφζζεην  ζπλνιηθφ εηζφδεκα  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Κέξδε (δεκηέο) απφ απνηίκεζε ζε εχινγε αμία δηαζεζίκσλ πξνο 
πψιεζε ρξεκ/θψλ ζηνηρείσλ  

 

 

 

 

 
-40 

 

 

 
-40 

 

χλνιν πξφζζεηνπ  ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο  
 

 
 

 
 

-40 
 

 
 

-40 
 

πγθεληξσηηθφ ζπλνιηθφ εηζφδεκα κεηά απφ θφξνπο  
 

 
 

 
 

-40 
 

-19.476 
 

-19.516 
 

πλαιιαγέο κε ηνπο κεηφρνπο   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Κεθαιαηνπνίεζε αθνξ.απνζ.γηα θάιπςε Ηδίαο πκκεηνρήο  4.769 
 

 
 

 
 

-4.769 
 

 
 

 
 

Μεηαθνξά απφ απνζεκαηηθά πξνγξακκάησλ ρνξήγεζεο 

δηθαησκάησλ πξναίξεζεο   

 

 

 

 
 

-258 
 

258 
 

0 
 

χλνιν ζπλαιιαγψλ κε ηνπο κεηφρνπο 4.769 
 

 
 

 
 

-5.027 
 

258 
 

0 
 

31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2010 30.020 

 
- 

 
- 

 
                 10.890  

 
-30.746 

 
10.164 
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Δ.   ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ 

 

 

 Ο ΟΜΗΛΟ  Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
01/01- 

31/12/2010 

 01/01- 

31/12/2009 

 01/01-

31/12/2010 

 01/01-

31/12/2009 

Σακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο          

Κέξδε/(Εεκηέο) πξν θφξσλ -12.993  -8.416  -17.342  -8.335 

Πλέον / μείον πποζαπμογέρ για:        

Απνζβέζεηο  ( ζεκ.6,7) 3.927  4.145  3.927  4.145 

Πξνβιέςεηο (ζεκ.19) -16  -35  -16  -35 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο        

(Κέξδε) / δεκηέο απφ πψιεζε/δηαγξαθή παγίσλ (ζεκ.6) -147  -52  -147  -52 

Έζνδν απφ απφζβεζε επηρνξεγήζεσλ -194  -194  -194  -194 

Γηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ(ζεκ.24)   74    74 

Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα -524  -216  -524  -216 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 3.123  2.791  3.123  2.791 

Εεκηά απφ ζπκκεηνρή ζε ζπγγελείο εηαηξείεο(ζεκ.9) 115  81  4.464   

 -6.709  -1.822  -6.709  -1.822 

Πλέον / μείον πποζαπμογέρ για μεηαβολέρ λογαπιαζμών 

κεθαλαίος κίνηζηρ   

 

 

 

 

 

 

Μείσζε/(Αχμεζε) απνζεκάησλ (ζεκ.11) 3.541  2.384  3.541  2.384 

Μείσζε/(Αχμεζε)  απαηηήζεσλ (ζεκ.12) 3.073  4.326  3.073  4.326 

(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) (ζεκ.22) 287  -1.991  287  -1.991 

Σακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 6.901  4.719  6.901  4.719 

Μείον:        

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -3.004  -3.151  -3.004  -3.151 

Καηαβεβιεκέλνο θφξνο εηζνδήκαηνο(ζεκ.21)        

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ζπλερηδφκελεο ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  -2.812 

 

-254 

 

-2.812 

 

-254 

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο ιεηηνπξγηθέο  

δξαζηεξηφηεηεο -1.087 

 

947 

 

- 

 

- 

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ζπλερηδφκελεο θαη 

δηαθνπείζεο ιεηηνπξγηθέο  δξαζηεξηφηεηεο(α) -3.899 

 

693 

 

-2.812 

 

-254 

Σακεηαθέο Ρνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο        

πκκεηνρή ζε ίδξπζε ζπγγελνχο εηαηξείαο(ζεκ.9)   -    - 

Αγνξέο άυισλ-ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ(ζεκ.6) -984 

 

-5.473 

 

-984 

 

-5.473 

Πψιεζε άπισλ-ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ(ζεκ.6) 29 

 

201 

 

29 

 

201 

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 524  216  524  216 

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ζπλερηδφκελεο  επελδπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  -431 

 

-5.056 

 

-431 

 

-5.056 

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο επελδπηηθέο  

δξαζηεξηφηεηεο -1.159 

 

-988 

 

- 

 

- 

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ζπλερηδφκελεο θαη 

δηαθνπείζεο επελδπηηθέο  δξαζηεξηφηεηεο(β) -1.590 

 

-6.044 

 

-431 

 

-5.056 

Ταμειακές ροές από τρημαηοδοηικές δραζηηριόηηηες        

Δίζπξαμε απφ εθδνζέληα αλαιεθζέληα δάλεηα 500  3.460  500  3.460 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ  -1.700  -650  -1.700  -650 

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο  

(ρξενιχζηα) -476 

 

-504 

 

-476 

 

-504 

Πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ(ζεκ.15)   285    285 

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο  απφ ζπλερηδφκελεο  

ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  -1.676 

 

      2.591 

 

-1.676 

 

2.591 

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο ρξεκαηνδνηηθέο  2.196  -367  -  - 
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Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 33 έσο 84 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πιεξνθφξεζεο  ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ . 

 

 

1. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

 

    
Ζ SATO ΑΔ (εθεμήο ε «Δηαηξεία») ηδξχζεθε ην 1973 θαη νη κεηνρέο ηεο  είλαη εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ (ΥΑ) απφ ην 1990 κε ηνλ θσδηθφ ΑΣΟΚ, ελψ ην Reuters ρξεζηκνπνηεί ηε 

ζπληνκνγξαθία SATr.AT  

Ζ Δηαηξεία εδξεχεη ζηελ Διεπζίλα ζην 27
ν
 ρηι.Π.Δ.Ο.Αζελψλ Κνξίλζνπ.  

Ζ Δηαηξεία  δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή θαη εκπνξία επίπισλ γξαθείνπ θαη νηθηαθψλ ρψξσλ , θαζψο 

θαη ηελ εκπνξία εηδψλ ζπηηηνχ. Μέρξη θαη ηε ρξήζε ηνπ 2010 ε SATO AE καδί κε ηηο ζπγαηξηθέο ηεο 

(εθεμήο ν «Όκηινο»)  δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα επίπισλ γξαθείνπ θαη ζην εμσηεξηθφ , κέζσ ησλ 

ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ζηε Γεξκαλία θαη ζηελ Σνπξθία , SATO OFFICE GMBH θαη  TCC Buro Koltuk. 

ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2011 ζηα πιαίζηα αλαδηάξζξσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ ε Δηαηξεία 

πξνρψξεζε ζηελ πψιεζε ησλ δχν ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ. 

 

2. ΤΝΟΦΖ ΖΜΑΝΣΗΚΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ 

 
2.1 Βάζε ζχληαμεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

 

Οη ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο  Oηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Eηαηξείαο  (νη «Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο»), ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (εθεμήο 

Γ.Π.Υ.Α.) , πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ («Γ.Λ.Π.») θαη ησλ εξκεληψλ πνπ 

έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ επηηξνπή δηεξκεληψλ ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, 

φπσο έρνπλ  πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα Γ.Π.Υ.Α. πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (.Γ.Λ.Π) θαη απεηθνλίδνληαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, ην επίζεκν λφκηζκα ηεο 

ρψξαο φπνπ εδξεχεη ε Δηαηξεία. 

 Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο κε εμαίξεζε 

ηα Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, πνπ απνηηκνχληαη ζε εχινγεο αμίεο.  

Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, απαηηεί φπσο ε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ δηελεξγεί εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο, νη νπνίεο είλαη 

δπλαηφ λα επεξεάζνπλ ηφζν ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, φζν 

θαη ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία 

ζχληαμεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, φπσο επίζεο θαη ηα πνζά ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ 

αλαγλσξίζζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ. Ζ ρξήζε επαξθνχο πιεξνθφξεζεο θαη ε 

εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο, απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ. Παξά ην 

γεγνλφο φηη απηέο νη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο 

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ζπλερηδφκελεο θαη 

δηαθνπείζεο ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο(γ) 520 

 

2.224 

 

-1.676 

 

2.591 

Καζαξή αχμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδχλακα ρξήζεο [(α)+(β)+(γ)] -4.969 

 

-3.127 

 

-4.919 

 

-2.719 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο 7.047  10.174  6.838  9.557 

Μείνλ:Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο ρξήζεο 

απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 159 

 

- 

 

- 

 

- 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο πεξηφδνπ 1.919  7.047  1.919  6.838 
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ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ 

ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο, ελψ νη απνθιίζεηο είλαη δπλαηφ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε επί ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Οη πεξηνρέο πνπ εκπεξηέρνπλ κεγάιν βαζκφ ππνθεηκεληθφηεηαο θαη είλαη 

πεξίπινθεο ή νη ππνζέζεηο θαη εθηηκήζεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο,αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 4. 

 

Γηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμχ πνζψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ 

ζηηο ζεκεηψζεηο νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. 

 

2.2 Αξρή ζπλερηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
 

Οη αληίμνεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ, 

έρνπλ επεξεάζεη δπζκελψο ηα απνηειέζκαηα θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο. Όπσο 

θαίλεηαη απφ ηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ε Δηαηξεία εκθαλίδεη αξλεηηθφ θεθάιαην θίλεζεο, ελψ 

εμαηηίαο ηεο πξαγκαηνπνηεζείζαο δεκίαο ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο έγηλε θαηψηεξν απφ ην κηζφ 

(1/2) ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010. Με βάζε ηα δεδνκέλα απηά ε Γηνίθεζε ηεο 

Δηαηξείαο, ζπλεθηηκψληαο φια ηα δεδνκέλα πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηάζηαζε ζηελ αγνξά θαη ηα κειινληηθά 

απνηειέζκαηα, γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο ζε θεθάιαην θίλεζεο, έρεη ήδε πξνβεί ζηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο αλαδηάξζξσζεο, νη νπνίεο ζα έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο 

Δηαηξείαο θαη ζηε βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο. Γηα ηελ άκεζε ζπκκφξθσζε κε δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ 

Κ.Ν. 2190/1920, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνηίζεηαη λα πξνηείλεη ζηελ πξνζερή Γεληθή πλέιεπζε λα 

πξνρσξήζεη ζε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε ζπκςεθηζκφ δεκηψλ. Με βάζε ηηο ππάξρνπζεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο θαη ηε ζπλδξνκή ηνπ βαζηθνχ κεηφρνπ ε Δηαηξεία είλαη ζε ζέζε λα 

ιεηηνπξγεί απξφζθνπηα εμαζθαιίδνληαο επαξθείο ρξεκαηνδνηηθνχο πφξνπο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ θαη ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηεο ζθνπψλ ζην πξνβιεπηφ κέιινλ 

θαη σο εθ ηνχηνπ νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο 

«επηρεηξεκαηηθήο ζπλέρεηαο» ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο. 

 

2.3 Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελίεο 

 

         
 Νέα πξφηππα,  ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο: πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο 

πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηνπ Οκίινπ ζρεηηθά κε ηελ 

επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη 

παξαθάησ. 

 

Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε  

ΓΠΥΑ 3 (Αλαζεσξεκέλν) «πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνηεκέλν) «Δλνπνηεκέλεο 

θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»  

Σν αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ νη 

νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαθεξφκελεο 

πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε απφθηεζε επηρεηξήζεσλ θαη ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο νη 

αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εμνδνπνίεζε δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε 

κεηαγελέζηεξσλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο (“contingent consideration”) ζηα 

απνηειέζκαηα. Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 απαηηεί ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο  πνζνζηψλ 

ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή λα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε.  Σν ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν κεηαβάιιεη ην 

ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο δεκίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη ηεο απψιεηαο ηνπ 

ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. Δπηπιένλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο, ζε θάζε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ, ν απνθηψλ 

λα επηκεηξά ηπρφλ κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή ζηνλ απνθηψκελν είηε ζηελ εχινγε αμία είηε ζην αλαινγηθφ 

πνζνζηφ ηνπο επί ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο, ησλ θαζαξψλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

απνθηψκελνπ. Ο Όκηινο εθαξκφδεη απηέο ηηο αιιαγέο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010. 
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ΓΠΥΑ 2 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο πνπ Δμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ Μεηνρψλ»  
θνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα απνζαθελίζεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 2 θαη ην ινγηζηηθφ 

ρεηξηζκφ γηα ηηο ακνηβέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ηεο κεηνρήο θαη δηαθαλνλίδνληαη ηνηο κεηξεηνίο ζηηο 

ελνπνηεκέλεο ή αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ ιακβάλεη αγαζά ή 

ππεξεζίεο, φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ έρεη θακία ππνρξέσζε λα εμνθιήζεη ηηο ακνηβέο πνπ 

εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηνπ Οκίινπ.  

 

ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε»  
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα εθαξκφδνληαη, ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ θαηά πφζν έλαο αληηζηαζκηδφκελνο θίλδπλνο ή ηκήκα 

ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή 

δελ εθαξκφδεηαη ζηνλ Όκηιν, θαζψο δελ αθνινπζεί ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39.   

 

ΔΓΓΠΥΑ 12 - πκθσλίεο Παξαρψξεζεο (ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη γηα ηηο 

εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 30 Μαξηίνπ 2009) 

Ζ δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκθσλίεο παξαρψξεζεο. Ζ δηεξκελεία απηή 

δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 

 

ΔΓΓΠΥΑ 15 – πκθσλίεο γηα ηελ θαηαζθεπή αθίλεηεο πεξηνπζίαο (ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ 

ΔΔ, εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010) 

Ζ δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηνπο πθηζηάκελνπο δηαθνξεηηθνχο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο γηα ηηο πσιήζεηο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Μεξηθέο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο αλαγλσξίδνπλ ην έζνδν ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 18 

(δει. φηαλ κεηαθέξνληαη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε θπξηφηεηαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο) θαη άιιεο 

αλαγλσξίδνπλ ην έζνδν  αλάινγα κε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζχκθσλα κε ην 

ΓΛΠ 11. Ζ δηεξκελεία δηαζαθελίδεη πνην πξφηππν πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζε θάζε πεξίπησζε.  Ζ 

δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 

 
ΔΓΓΠΥΑ 16 - Αληηζηαζκίζεηο κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ (ζχκθσλα κε 

ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 

2009) 

Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή ζε κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ αληηζηαζκίδεη ηνλ θίλδπλν μέλνπ λνκίζκαηνο 

πνπ πξνθχπηεη απφ  θαζαξή επέλδπζε ηεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ θαη πιεξεί ηνπο φξνπο γηα 

ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39. Ζ δηεξκελεία παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηα πνζά πνπ αλαηαμηλνκνχληαη απφ ηα ίδηα 

θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα ηφζν γηα ην κέζν αληηζηάζκηζεο φζν θαη γηα ην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν. Ζ 

δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν, θαζψο ν Όκηινο δελ εθαξκφδεη ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο γηα 

νπνηαδήπνηε επέλδπζε ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ.  

 

ΔΓΓΠΥΑ 17 «Γηαλνκή κε ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο κεηφρνπο» (ζχκθσλα κε ηελ 

πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2009) 

Ζ δηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε ζηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ αθφινπζσλ κε ακνηβαίσλ (non-reciprocal) 

δηαλνκψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ζηνπο κεηφρνπο πνπ ελεξγνχλ ππφ ηελ 

ηδηφηεηά ηνπο σο κέηνρνη : α) δηαλνκέο κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη β) δηαλνκέο πνπ δίλνπλ 

ζηνπο κεηφρνπο ηελ επηινγή απνιαβήο είηε κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ είηε κεηξεηψλ. Ζ 

δηεξκελεία απηή δελ επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.  

 

ΔΓΓΠΥΑ 18 «Μεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ πειάηεο» (ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ 

ΔΔ, εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ννεκβξίνπ 2009) 

Ζ δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΠΥΑ γηα ηηο ζπκθσλίεο ζηηο νπνίεο ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

ιακβάλεη απφ έλαλ πειάηε έλα ελζψκαην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ην νπνίν πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα παξέρεη ζηνλ πειάηε ηε ζπλερή πξφζβαζε ζε αγαζά ή ζε ππεξεζίεο. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ιακβάλεη κεηξεηά απφ έλαλ πειάηε πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
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κφλν γηα ηελ απφθηεζε ή ηελ θαηαζθεπή ηνπ ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη 

εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 

 

Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ γηα ην 2009 

ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) 

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο 

επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2009. Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο ηζρχνπλ γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε.  Δπίζεο, 

εθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.   

 

ΓΠΥΑ 2 «Παξνρέο πνπ Δμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ Μεηνρψλ»  
Ζ ηξνπνπνίεζε επηβεβαηψλεη φηη νη εηζθνξέο κηαο επηρείξεζεο γηα ηε ζχζηαζε κίαο θνηλνπξαμίαο θαη νη 

ζπλαιιαγέο θνηλνχ ειέγρνπ εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 2.  

 

ΓΠΥΑ 5 «Mε Κπθινθνξνχληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πψιεζε θαη Γηαθνπείζεο 

Γξαζηεξηφηεηεο»  
Ζ ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη φζνλ αθνξά ηα κε θπθινθνξνχληα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε ή ηηο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

ΓΠΥΑ 8 «Κιάδνη Γξαζηεξηνηήησλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φζνλ αθνξά ηελ γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηνκέα.  

 

ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φηη ν πηζαλφο δηαθαλνληζκφο κηαο ππνρξέσζεο κε ηελ έθδνζε 

ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ δελ έρεη ζρέζε κε ηελ θαηάηαμή ηεο σο θπθινθνξνχλ ή κε θπθινθνξνχλ ζηνηρείν.  

 

ΓΛΠ 7 «Καηαζηάζεηο Σακεηαθψλ Ρνψλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί φηη κφλν νη δαπάλεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε έλα αλαγλσξηζκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

ζηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο κπνξνχλ λα θαηαηάζζνληαη σο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

ΓΛΠ 17 «Μηζζψζεηο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ θαηάηαμε ησλ κηζζψζεσλ γεπέδσλ θαη θηηξίσλ σο 

ρξεκαηνδνηηθέο ή ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.  

 

ΓΛΠ 18 «Έζνδα» 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη πξφζζεηε θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ σο πξνο ην αλ ε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα ελεξγεί σο πξαθηνξεπφκελνο/εληνιέαο ή πξάθηνξαο.  

 

ΓΛΠ 36 «Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε κεγαιχηεξε κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ νπνία πξέπεη λα 

επηκεξηζηεί ε ππεξαμία γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ απνκείσζεο είλαη έλαο ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο φπσο 

νξίδεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ ΓΠΥΑ 8 (δειαδή πξηλ απφ ηε ζπγθέληξσζε/άζξνηζε ησλ ηνκέσλ).   

 

ΓΛΠ 38 «Άυια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία» 

Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ (α) ηηο απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 3 (αλαζεσξεκέλν) φζνλ αθνξά 

ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε 

επηρεηξήζεσλ θαη (β) ηελ πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαηά ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο.  

 

ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε» 
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Οη ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ (α) δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θπξψζεσλ/πξνζηίκσλ απφ 

πξνπιεξσκή δαλείσλ σο παξάγσγα ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ην θχξην ζπκβφιαην, (β) ην πεδίν απαιιαγήο γηα 

ηηο ζπκβάζεηο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ θαη (γ) δηεπθξηλίζεηο φηη ηα θέξδε ή δεκηέο απφ αληηζηάζκηζε 

ηακεηαθψλ ξνψλ κηαο πξνζδνθψκελεο ζπλαιιαγήο πξέπεη λα επαλαηαμηλνκεζνχλ απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα 

απνηειέζκαηα ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε αληηζηαζκηδφκελε πξνζδνθψκελε ηακεηαθή ξνή επεξεάδεη 

ηα απνηειέζκαηα.  

 

ΔΓΓΠΥΑ 9 «Δπαλεθηίκεζε ησλ Δλζσκαησκέλσλ Παξαγψγσλ»  
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ΔΓΓΠΥΑ 9 δελ ηζρχεη ζε πηζαλή επαλεθηίκεζε, θαηά ηελ εκεξνκελία 

ηεο απφθηεζεο, ησλ ελζσκαησκέλσλ παξαγψγσλ ζε ζπκβφιαηα πνπ απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε 

επηρεηξήζεσλ πνπ αθνξά νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηεινχλ ππφ θνηλφ έιεγρν.   

 

ΔΓΓΠΥΑ 16 «Αληηζηαζκίζεηο κηαο Καζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δθκεηάιιεπζε ζην Δμσηεξηθφ»  
Ζ ηξνπνπνίεζε αλαθέξεη φηη, ζε αληηζηάζκηζε κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ, 

θαηάιιεια κέζα αληηζηάζκηζεο κπνξεί λα θαηέρνληαη απφ νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή νληφηεηα εληφο ηνπ 

νκίινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηδίαο εθκεηάιιεπζεο ζην εμσηεξηθφ, εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο.  

 

Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο απφ πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011   

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) 

Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ην πξψην κέξνο ηεο πξψηεο θάζεο ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39. Σν ΓΛΠ ζθνπεχεη λα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ 

επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ηελ απναλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, 

ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο, θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Σν ΓΠΥΑ 9 νξίδεη φηη φια ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηκεηξψληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ζπλ, ζηελ 

πεξίπησζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ δελ είλαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ, ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Ζ κεηαγελέζηεξε επηκέηξεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία 

θαη εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Σν ΓΠΥΑ 9 απαγνξεχεη επαλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο απφ 

ζπάληεο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο αιιάμεη, θαη ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηείηαη λα επαλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα 

επεξεαδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΠΥΑ 9, φιεο νη 

επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα επηκεηξψληαη ζε εχινγε αμία. Δληνχηνηο, ε δηνίθεζε έρεη 

ηελ επηινγή λα παξνπζηάδεη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα 

θέξδε θαη δεκηέο εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. 

Απηφο ν πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε γηα θάζε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν 

μερσξηζηά θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη. Σα θέξδε θαη νη δεκηέο εχινγεο αμίαο δελ κεηαθέξνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα κεηαγελέζηεξα, ελψ ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα αλαγλσξίδνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα. Σν ΓΠΥΑ 9 θαηαξγεί ηελ εμαίξεζε ηεο επηκέηξεζεο ζε θφζηνο γηα ηηο κε εηζεγκέλεο 

κεηνρέο θαη ηα παξάγσγα ζε κε εηζεγκέλεο κεηνρέο, αιιά παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ην πφηε ην θφζηνο 

κπνξεί λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο.  Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία 

εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηνλ Όκηιν δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν φηαλ 

πηνζεηεζεί, ν Όκηινο ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 9 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013.  

 

ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φφξνη εηζνδήκαηνο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2012) 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 12 παξέρεη κηα πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ 

θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φηαλ επελδπηηθά 
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αθίλεηα επηκεηξψληαη κε ηε κέζνδν εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». 

χκθσλα κε ην ΓΛΠ 12, ε επηκέηξεζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα αλακέλεη λα αλαθηήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν: κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ή κέζσ ηεο 

πψιεζεο.  Λφγσ ηεο δπζθνιίαο θαη ππνθεηκεληθφηεηαο ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ αλάθηεζεο ηεο αμίαο 

φηαλ ην επελδπηηθφ αθίλεην επηκεηξάηαη ζε εχινγε αμία ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 40, ε ηξνπνπνίεζε απηή 

εηζαγάγεη ηελ ππφζεζε φηη ην επελδπηηθφ αθίλεην ζα αλαθηεζεί εμ’νινθιήξνπ κέζσ ηεο πψιεζεο.  Απηή ε 

ππφζεζε θαηαξξίπηεηαη εάλ ην επελδπηηθφ αθίλεην απνζβέλεηαη θαη απνηειεί κέξνο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ 

κνληέινπ φπνπ ν ζθνπφο είλαη λα αλαθηεζνχλ ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ εκπεξηθιείνληαη ζην επελδπηηθφ  

αθίλεην κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ θαη φρη κέζσ ηεο πψιεζεο.  Ζ ππφζεζε απηή δελ θαηαξξίπηεηαη γηα γήπεδα 

πνπ είλαη επελδπηηθά αθίλεηα, επεηδή ε αμία ησλ γεπέδσλ κπνξεί λα αλαθηεζεί κφλν κέζσ πψιεζεο.   Ζ 

ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΓΛΠ 24 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2011)  

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε 

ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ 

ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. πγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα 

γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε 

δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ 

γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα 

κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ο 

Όκηινο ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο αιιαγέο απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή.   

 

ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2010) 

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξηζκέλα δηθαηψκαηα 

πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ. πγθεθξηκέλα, δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο 

γηα ηελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν πνζφ νπνηνπδήπνηε λνκίζκαηνο απνηεινχλ ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο εάλ ε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα πξνζθέξεη απηά ηα δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο αλαινγηθά 

ζε φινπο ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ, κε παξαγψγσλ, ζπκκεηνρηθψλ 

ηίηισλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

Οκίινπ. 

 

ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» - κεηαβηβάζεηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ((εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ 2011) 

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ’νινθιήξνπ θαζψο θαη γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ’νινθιήξνπ αιιά γηα ηα νπνία ν Όκηινο έρεη 

ζπλερηδφκελε αλάκεημε.  Παξέρεη επίζεο θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ. 

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΔΓΓΠΥΑ 19 «Γηαγξαθή Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπνρξεψζεσλ κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο» (εθαξκφδεηαη 

γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010) 

Ζ Γηεξκελεία 19 αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ εθδίδεη 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ζε έλαλ πηζησηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνληζηεί, νιφθιεξε ή ελ κέξεη, κηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε.  Ζ δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν.   

 

ΔΓΓΠΥΑ 14 (Σξνπνπνίεζε) «Όξηα Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ Καζνξηζκέλσλ Παξνρψλ, Διάρηζην 

Απαηηνχκελν ρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο» (εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011) 
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Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο: φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππφθεηηαη ζε 

ειάρηζην απαηηνχκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη πξνβαίλεη ζε πξφσξε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ γηα 

θάιπςε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο επηηξέπνπλ ζε κία ηέηνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα 

αληηκεησπίζεη ην φθεινο απφ κηα ηέηνηα πξφσξε πιεξσκή σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη 

εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν.   

 

 

Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ γηα ην 2010 

ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) 

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο 

επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ 

Μάην 2010. Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011.  Δπίζεο, εθφζνλ δελ αλαθέξεηαη 

δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.  Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.   

 

ΓΠΥΑ 3 «πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» 
Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε: (α) ζπκθσλίεο ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ κε εκεξνκελίεο απφθηεζεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 3 (2008), (β) ηελ επηκέηξεζε ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο, θαη (γ) ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαιιαγψλ πιεξσκήο πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ απνηεινχλ κέξνο κηαο 

επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηβξαβεχζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ 

θαη πνπ δελ αληηθαηαζηάζεθαλ ή εθνχζηα αληηθαηαζηάζεθαλ.  

 

ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» 
Οη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.  

 

ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ αλάιπζε ησλ 

ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

είηε ζηηο ζεκεηψζεηο.  

 

ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ ΓΛΠ 21, ΓΛΠ 28 θαη ΓΛΠ 31 πνπ απνξξένπλ απφ 

ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΠ 27 (2008) πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κειινληηθά.  

 

ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά»  

Ζ ηξνπνπνίεζε δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο αξρέο γλσζηνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε ζρέζε 

κε ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ αλαθνξηθά κε 

επηκεηξήζεηο ζηελ εχινγε αμία, θαζψο θαη ζηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ 

ηελ πην πξφζθαηε εηήζηα έθζεζε.  

 

ΔΓΓΠΥΑ 13 «Πξνγξάκκαηα Πηζηφηεηαο Πειαηψλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «εχινγε αμία», ζην πιαίζην ηεο επηκέηξεζεο ηεο 

επηβξάβεπζεο ησλ πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο πειαηψλ. 
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2.4 Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  
   

α) ζπγαηξηθέο 

Οη ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο 

SATO θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, νη νπνίεο έρνπλ εηνηκαζζεί γηα ηελ ίδηα ρξήζε φπσο ηεο κεηξηθήο 

Δηαηξείαο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο.  

 

Θπγαηξηθέο είλαη νη εηαηξίεο ζηηο νπνίεο ε Δηαηξεία είηε ζπκκεηέρεη άκεζα ή έκκεζα ζε πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν απφ ην κηζφ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ είηε έρεη κέζσ άιισλ ζπκθσληψλ ην δηθαίσκα ειέγρνπ 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηνπο. Όιεο νη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο έρνπλ ελνπνηεζεί κε ηε 

κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Ζ Δηαηξεία ππνρξενχηαη λα ελνπνηεί φιεο ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο απφ ηελ 

εκεξνκελία απφθηεζεο ειέγρνπ επί απηψλ, ελψ ε ππνρξέσζε ελνπνίεζεο δελ πθίζηαηαη απφ ηελ 

εκεξνκελία παχζεο ηεο δπλαηφηεηαο άζθεζεο ειέγρνπ δηάζεζεο ησλ εηαηξηψλ απηψλ.  

Καηάζηαζε κε ηηο ζπγαηξηθέο ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδεηαη ζηε εκείσζε 8.  

Όια ηα ελδνεηαηξηθά ππφινηπα θαη ζπλαιιαγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απξαγκαηνπνίεηνπ θέξδνπο 

πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ελδνεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο έρνπλ απαιεηθζεί πιήξσο. 

 

Όιεο νη ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ, θαηαρσξνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο αγνξάο φπσο απηή νξίδεηαη απφ ην 

Γ.Π.Υ.Π 3, απφ ηελ εκεξνκελία ηεο εθάζηνηε αγνξάο.  

Σν θφζηνο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηα κεηξεηά πνπ θαηεβιήζεζαλ θαη ινηπέο 

δαπάλεο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηηο ζπλαιιαγέο απηέο. Γηα ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ θφζηνπο ζπλέλσζεο, 

φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία 

αγνξάο θαη νπνηαδήπνηε δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο πξνθχπηνπλ, ππνινγίδνληαη κε βάζε ην πνζνζηφ ηεο 

κεηνςεθίαο επί ηεο εχινγεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο εμαγνξαζζείζαο 

επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Α 3.  

Τπεξαμία είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο ζπλέλσζεο θαη ηεο εχινγεο αμίαο ησλ θαζαξψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ απνθηψκελσλ εηαηξηψλ. 

Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί ηηο επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηπρφλ ζσξεπκέλεο 

δεκηέο απνκείσζεο. 

 

β) ζπγγελείο εηαηξείεο  

πγγελείο είλαη νη επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο ν Όκηινο έρεη νπζηψδε επηξξνή, αιιά φρη έιεγρν, ην νπνίν 

γεληθά ηζρχεη φηαλ ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο θπκαίλνληαη κεηαμχ 20% θαη 50% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. Οη 

επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη αξρηθά 

αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο. Ο ινγαξηαζκφο ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 

πεξηιακβάλεη θαη ηελ ππεξαμία πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ εμαγνξά (κεησκέλε κε ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο). 

Σν κεξίδην ηνπ Οκίινπ ζηα θέξδε ή ζηηο δεκίεο ησλ ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ κεηά ηελ εμαγνξά 

αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα, ελψ ην κεξίδην ησλ κεηαβνιψλ ησλ απνζεκαηηθψλ κεηά ηελ εμαγνξά, 

αλαγλσξίδεηαη ζηα απνζεκαηηθά. Οη ζπζζσξεπκέλεο κεηαβνιέο επεξεάδνπλ ηε ινγηζηηθή αμία  ησλ 

επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην κεξίδην ηνπ Οκίινπ επί ησλ δεκηψλ κηαο 

ζπλδεδεκέλεο ππεξβεί ηελ αμία ηεο επέλδπζεο ζηε ζπγγελή, δελ αλαγλσξίδνληαη επηπιένλ δεκηέο, εθηφο εάλ 

έρνπλ γίλεη πιεξσκέο ή έρνπλ αλαιεθζεί πεξαηηέξσ δεζκεχζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηεο ζπγγελήο επηρείξεζεο. 

Με πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπ Οκίινπ θαη ησλ ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ 

απαιείθνληαη θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ ζηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο. Οη ινγηζηηθέο αξρέο 

ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα είλαη νκνηφκνξθεο κε απηέο πνπ έρνπλ 

πηνζεηεζεί  απφ ηνλ Όκηιν. 
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2.5 Δλζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 

Σα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ αθίλεηα, βειηηψζεηο κηζζσκέλσλ αθηλήησλ, 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη κεηαθνξηθά κέζα, θαη ινηπφ εμνπιηζκφ,  ηα νπνία θαηέρνληαη απφ ηνλ Όκηιν 

κε ζθνπφ ηε ιεηηνπξγηθή ρξεζηκνπνίεζε ηνπο αιιά θαη γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο. 

Σα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηε αμία θηήζεο ηνπο, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

φιεο ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ έλα πάγην λα ηεζεί ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. Πάγηα ηα 

νπνία θαηαζθεπάδνληαη απφ ηνλ Όκηιν, θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο ηδηνθαηαζθεπήο ην νπνίν 

ζπκπεξηιακβάλεη έμνδα ζε ππεξγνιάβνπο, πιηθά θαη έμνδα κηζζνδνζίαο ηερληθψλ φζνλ αθνξά ηηο 

θαηαζθεπέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρεηηθψλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ). 

Μεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζή ηνπο, ηα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο 

ηνπο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο φπνηεο ζσξεπκέλεο δεκηέο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο.  

Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο είηε πεξηιακβάλνληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ή φηαλ θξηζεί 

πην θαηάιειν αλαγλσξίδνληαη σο μερσξηζηφ πάγην, κφλν φηαλ ζεσξείηαη πηζαλφλ πσο ζα πξνθχςνπλ 

κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζηνλ  Όκηιν κεγαιχηεξα απφ απηά πνπ αξρηθά αλακέλνληαλ ζχκθσλ ακε ηελ 

αξρηθή απφδνζε ηνπ ζηνηρείνπ παγίνπ ελεξγεηηθνχ θαη ππφ ηελ πξνππφζεζε φηη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα 

επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηελ Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ  φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη. 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θεθαιαηνπνηνχληαη γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο. Όια ηα άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά 

έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. Ζ εηαηξεία απφ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2008 άιιαμε ηελ 

πνιηηηθή ηεο ζρεηηθά κε ην θφζηνο δαλεηζκνχ, ζηακαηψληαο λα θαηαρσξεί ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 

ην κέξνο ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ αθνξά δάλεηα γηα θηήζε ή θαηαζθεπή παγίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. 

Γελ θξίζεθε εθηθηή ε αλαπξνζαξκνγή ησλ θνλδπιίσλ ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. 

 

Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κε ηελ έλαξμε ρξεζηκνπνίεζήο  ηνπο σο εμήο : 

 

      Έηε 

Βηνκεραληθά Κηίξηα    25 

Κηίξηα γξαθείσλ     33 

Καηαζηήκαηα     33 

Μεραλήκαηα θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 6,7-10 

Βειηηψζεηο ζε Μηζζσκέλα Αθίλεηα   9-12 

Μεηαθνξηθά Μέζα    5-10 

Έπηπια & ινηπφο εμνπιηζκφο   3-10 

 

Ζ γε δελ απνζβέλεηαη. Σα πάγηα πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην θαηαζθεπήο ηνπο (ππφ εθηέιεζε) δελ 

απνζβέλνληαη. Βειηηψζεηο ζε κηζζσκέλα αθίλεηα απνζβέλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο κε 

ππεξβαίλνπζα σζηφζν ηελ νθέιηκε δσή.   

 

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ αλαζεσξνχληαη θαη πξνζαξκφδνληαη 

ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ αλ απηφ ζεσξεζεί αλαγθαίν. 

 

Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ εμεηάδεη ζε πεξηνδηθή βάζε ηα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζεη, εάλ πθίζηαηαη πηζαλή απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο. Αλ ππάξρεη έλδεημε φηη ε ινγηζηηθή αμία 

ελφο ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ, ζρεκαηίδεηαη πξφβιεςε γηα 
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δεκηά απφ απνκείσζε πξνθεηκέλνπ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ λα απεηθνλίδεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ 

(εκ. 2.25).  

 

Δλζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαγξάθνληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ, φηαλ δηαηίζεληαη, απνζχξνληαη, ή φηαλ  

δελ αλακέλνληαη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ρξήζε ηνπο.  

 

Κέξδε ή δεµίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απφζπξζε ή δηάζεζε ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

πξνζδηνξίδνληαη µε βάζε ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εθηηκψκελνπ θαζαξνχ εζφδνπ απφ ηε δηάζεζε θαη ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη θαηαρσξνχληαη σο έζνδα ή έμνδα ζηελ θαηάζηαζε 

ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. 

 

2.6 Μηζζψζεηο 
 

Ο Όκηινο σο κηζζσηήο 

 

Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, νη νπνίεο κεηαβηβάδνπλ ζηνλ Όκηιν νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα 

νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ  ηελ θπξηφηεηα ηνπ κηζζσκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, θαηαρσξνχληαη σο 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε αμία ίζε θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο κε ηελ εχινγε αμία ηεο κηζζσκέλεο 

ηδηνθηεζίαο ή, αλ είλαη ρακειφηεξε, ηελ παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ.  

 

Σα κηζζψκαηα επηκεξίδνληαη κεηαμχ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ θαη  κείσζεο ηεο αλεμφθιεηεο 

ππνρξέσζεο, έηζη ψζηε λα πξνθχπηεη έλα ζηαζεξφ πεξηνδηθφ επηηφθην επί ηνπ αλεμφθιεηνπ ππνινίπνπ ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο (ππνρξέσζε). Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ρξεψλνληαη θαηεπζείαλ ζηα απνηειέζκαηα. 

 

Σα κηζζσκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνζβέλνληαη κε βάζε ηελ σθέιηκε δσή ηνπο φπσο θαη ηα αληίζηνηρα 

ηδηφθηεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ. Χζηφζν, αλ δελ είλαη βέβαην φηη ηα κηζζσκέλα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ζα πεξηέιζνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Οκίινπ κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, ηφηε απνζβέλνληαη ζην 

ζπληνκφηεξν δηάζηεκα κεηαμχ ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο δηάξθεηαο ηεο 

κίζζσζεο. 

 

Μηζζψζεηο φπνπ ν εθκηζζσηήο δηαηεξεί νπζηαζηηθά φια ηα νθέιε θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ 

ηελ θπξηφηεηα ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Σα θαηαβαιιφκελα  

κηζζψκαηα γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα ζε ζπζηεκαηηθή βάζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. ε πεξίπησζε πνπ ζχκβαζε ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο δηαθνπεί πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο, ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ εθκηζζσηή κε ηε κνξθή απνδεκίσζεο, 

αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία γίλεηαη ε δηαθνπή ηεο κίζζσζεο. 

 

Ο Όκηινο σο εθκηζζσηήο 

 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εθκηζζψλνληαη ζηα πιαίζηα ζπκβάζεσλ ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο, 

απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγηθή θχζε ηνπο. Σα εθκηζζσκέλα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία απνζβέλνληαη ζπζηεκαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη 

κε νκνεηδή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ Οκίινπ. Σα 

έζνδα απφ κηζζψκαηα αλαγλσξίδνληαη κε ηε κέζνδν ηνπ ζηαζεξνχ πνζνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.  

Ο Όκηινο δελ ιεηηνπξγεί σο εθκηζζσηήο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ. 

 

 
2.7 Άυια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 
   

Αξρηθά, ηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηνχληαη μερσξηζηά απφ ηνλ Όκηιν θαηαρσξνχληαη ζην 

θφζηνο. Σα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ θφζηνο αγνξάο ινγηζκηθνχ θαζψο θαη θάζε δαπάλε πνπ 

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ πξνθεηκέλνπ απηφ λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγηθή 
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θαηάζηαζε.  Ζ απφζβεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ινγίδεηαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ θαη εληφο πεξηφδνπ 3-5 

εηψλ.   

Μεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζή ηνπο, ηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο 

κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο φπνηεο ζσξεπκέλεο δεκηέο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. 

Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ εμεηάδεη πεξηνδηθά ηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

γηα λα δηαπηζηψζεη εάλ ππάξρεη πηζαλή απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο. Όηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο 

πεξηζηάζεηο δείρλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία ελφο άυινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κπνξεί λα κελ είλαη 

αλαθηήζηκε, ζρεκαηίδεηαη πξφβιεςε γηα δεκηά απφ απνκείσζε θαη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ 

απεηθνλίδεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ. 

Ζ αλαθηήζηκε αμία ελφο άυινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο 

κείνλ ην θφζηνο δηάζεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεο ηνπο.  

 

2.8       Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εκπίπηνπλ θαη ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΛΠ 

39, ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ηελ θχζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζε κία απφ ηηο θάησζη ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο: 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ , 

 Απαηηήζεηο θαη δάλεηα, 

 Δπελδχζεηο θξαηνχκελεο εψο ηελ ιήμε ηνπο, θαη  

 Γηαζέζηκα  πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

 

Σα ελ ιφγσ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηελ εχινγε αμία (πιένλ ζε πεξηπηψζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε εχινγε αμία 

αιιά κέζσ απνηειεζκάησλησλ άκεζσλ δαπαλψλ απφθηεζεο / ζπλαιιαγήο). 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη κεηά ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε θαη φπνπ επηηξέπεηαη , επαλεμεηάδεηαη θαη πηζαλφλ αλαζεσξείηαη πεξηνδηθά. 

 

α) Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ: Αθνξά ην εκπνξηθφ 

ραξηνθπιάθην θαη πεξηιακβάλεη επελδχζεηο πνπ απνθηήζεθαλ κε ζθνπφ ηε ξεπζηνπνίεζε ηνπο ζην άκεζν 

κέιινλ. Κέξδε ή δεκίεο απφ ηελ απνηίκεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαρσξνχληαη ζηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο. 

 

β) Απαηηήζεηο θαη δάλεηα: Οη απαηηήζεηο θαη ηα δάλεηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα (θαη 

πνπ είλαη εθηφο ησλ ζπλήζσλ πηζησηηθψλ νξίσλ ηνπ νκίινπ), απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε 

βάζε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Κέξδε θαη δεκίεο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο 

φηαλ ηα ζρεηηθά θνλδχιηα δηαγξάθνληαη ή απνκεηψλνληαη, θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 

απφζβεζεο. 

 

γ) Δπελδχζεηο θξαηνχκελεο σο ηε ιήμε: Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε 

πξνζδηνξηδφκελεο ξνέο θαη πξνθαζνξηζκέλε ιήμε θαηεγνξηνπνηνχληαη ζαλ θξαηνχκελα εψο ηε ιήμε, φηαλ 

ν Όκηινο έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα ηα θξαηήζεη σο ηε ιήμε. Δπελδχζεηο νη νπνίεο θξαηνχληαη 

γηα αφξηζην ή κε πξνθαζνξηζκέλν δηάζηεκα δελ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηελ θαηεγνξία απηή.  

 

Οη θξαηνχκελεο σο ηε ιήμε επελδχζεηο απνηηκψληαη, κεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε, ζην αλαπφζβεζην 

θφζηνο κε βάζε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Κέξδε θαη δεκίεο θαηαρσξνχληαη ζηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο φηαλ ηα ζρεηηθά θνλδχιηα δηαγξάθνληαη ή απνκεηψλνληαη, θαζψο επίζεο θαη κέζσ 

ηεο δηαδηθαζίαο απφζβεζεο . 

 

δ) Γηαζέζηκεο πξνο πψιεζε επελδχζεηο: Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ κπνξνχλ 

λα ηαμηλνκεζνχλ ζε θακία απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο ραξαθηεξίδνληαη θαη ηαμηλνκνχληαη ζαλ δηαζέζηκεο 

πξνο πψιεζε επελδχζεηο. Πεξηιακβάλνληαη ζην κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ εθφζνλ ε Γηνίθεζε δελ έρεη 

ηελ πξφζεζε λα ηα ξεπζηνπνηήζεη ζε 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 
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Μεηά ηελ αξρηθή  αλαγλψξηζε, νη δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε επελδχζεηο απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία θαη 

ηα πξνθχπηνληα κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκίεο θαηαρσξνχληαη απ’ επζείαο ζε δηαθεθξηκέλν 

ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο. 

 

 Καηά ηελ πψιεζε ε ηελ δηαγξαθή ή ηελ απνκείσζε ηεο επέλδπζεο, ηα ζπζσξεπκέλα θέξδε ή δεκίεο, 

πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο.  

 

Ζ εχινγε αμία ησλ ελ ιφγσ επελδχζεσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά 

πξνθχπηεη απφ ηελ ζρεηηθή ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηεο επέλδπζεο θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο. 

Αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγφ αγνξά, ε εχινγε αμία ππνινγίδεηαη κε 

βάζε ζρεηηθέο ηερληθέο απνηίκεζεο. Απηέο νη ηερληθέο βαζίδνληαη ζε πξφζθαηεο ακθνηεξνβαξείο 

ζπλαιιαγέο παξφκνησλ επελδχζεσλ, κε αλαθνξά ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αμία κίαο άιιεο επέλδπζεο κε 

παξεκθεξή ραξαθηεξηζηηθά  κε απηά ηεο απνηηκψκελεο, αλάιπζε πξνεμνθιεκέλσλ ρξεκαηνξνψλ θαη 

κνληέια απνηίκεζεο επελδχζεσλ. 

 

2.9         Παξάγσγα  Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

 
Σα Παξάγσγα  Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πεξηιακβάλνπλ πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο ζπλαιιάγκαηνο, γηα ηελ      

αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ ζπλαιιάγκαηνο πνπ εκπεξηέρεηαη ζηηο αγνξέο απφ ην εμσηεξηθφ. Απηά 

θαηαρσξνχληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο θαη 

απνηηκψληαη κεηαγελέζηεξα ζηελ εθηηκψκελε εχινγε αμία.  

Σα παξάγσγα παξνπζηάδνληαη σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φηαλ ε εθηηκεκέλε εχινγε αμία ηνπο είλαη ζεηηθή 

θαη σο ππνρξεψζεηο φηαλ ε εθηηκψκελε εχινγε αμία ηνπο είλαη αξλεηηθή. 

Ο φκηινο δελ εθαξκφδεη ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. 

 

2.10      Απνζέκαηα 
 

Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο  θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. 

Γηα ηελ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ, ν Όκηινο εθαξκφδεη ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο. Ζ 

θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε  αμία είλαη ε ππνινγηδφκελε ηηκή πψιεζεο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία εξγαζηψλ ηεο 

επηρείξεζεο, κεησκέλε κε ην ππνινγηδφκελν θφζηνο πνπ είλαη αλαγθαίν γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πψιεζε.  

 Καηάιιειεο πξνβιέςεηο ζρεκαηίδνληαη γηα απαμησκέλα, άρξεζηα θαη κε πνιχ ρακειή  θπθινθνξηαθή  

ηαρχηεηα απνζέκαηα. Οη κεηψζεηο ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία θαη νη 

ινηπέο δεκηέο απφ απνζέκαηα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ 

εκθαλίδνληαη. 

 

 2.11     Δκπνξηθέο  Απαηηήζεηο 
  

Οη απαηηήζεηο απηέο απνηεινχλ βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο (εηζπξαθηέεο ζε πεξίνδν κηθξφηεξε ησλ 12 

κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαρψξεζεο) θαη θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ελψ ζε πεξίπησζε 

θαζπζηέξεζεο είζπξαμεο θαη έλδεημεο απνκείσζεο ηεο απαίηεζεο ππνινγίδεηαη πξφβιεςε γηα κείσζε ηεο 

αμίαο ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε απαίηεζε απνηηκάηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ απηήο, δειαδή ζηελ 

παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ξνψλ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα εηζπξαρζνχλ, θαη ε ζρεηηθή δεκία κεηαθέξεηαη 

απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

 

Οη επηζθαιείο απαηηήζεηο δηαγξάθνληαη έλαληη ηεο ζρεκαηηζζείζαο πξφβιεςεο, φηαλ εμαληινχληαη φια ηα 

κέζα γηα ηελ είζπξαμή ηνπο. 
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2.12      Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 
  

Απνηεινχληαη απφ κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν, θαζψο θαη βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο πςειήο 

ξεπζηφηεηαο φπσο νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο, κε δηάξθεηα έσο ηξεηο κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 

απηψλ. 

 

Γηα ζθνπνχο ζχληαμεο ηεο Καηάζηαζεο Σακεηαθψλ Ρνψλ, απνηεινχληαη απφ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηακεηαθά ηζνδχλακα φπσο πξνζδηνξίδνληαη πην πάλσ. 

 

 

 

 

 

2.13 Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 
 

Όιεο νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζε αμία πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εχινγε αμία ησλ 

θεθαιαίσλ πνπ ιακβάλνληαη, αθνχ αθαηξεζνχλ πξαγκαηνπνηεζέληα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δάλεην. 

 

Μεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε, νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σν αλαπφζβεζην θφζηνο ππνινγίδεηαη αθνχ 

ιεθζνχλ ππφςε δαπάλεο έθδνζεο θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ πνζνχ θαη ηνπ πνζνχ πνπ ζα 

πιεξσζεί κέρξη ηε ιήμε. 

 

Σα δάλεηα ηαμηλνκνχληαη σο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο εθηφο εάλ ν Όκηινο έρεη ην δηθαίσκα λα 

αλαβάιεη ηελ εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 

2.14  Πξνβιέςεηο θαη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο, ελδερφκελεο απαηηήζεηο 
 

  Ο Όκηινο ζρεκαηίδεη πξνβιέςεηο φηαλ 

 ππάξρεη παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο, 

 είλαη πηζαλή εθξνή πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ην δηαθαλνληζκφ ηεο 

ππνρξέσζεο, 

 ην πνζφ ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο κπνξεί λα εθηηκεζεί κε αμηνπηζηία. 

 

Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ επαλεμεηάδεη ηελ αλάγθε ζρεκαηηζκνχ πξνβιέςεσλ ζε θάζε εκεξνκελία 

ηζνινγηζκνχ θαη ηηο αλαπξνζαξκφδεη έηζη ψζηε λα απεηθνλίδνπλ ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο εθηηκήζεηο θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, πξνεμνθινχληαη κε βάζε έλα πξν-θφξνπ πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην. 

 

Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, 

εθηφο θαη αλ ε πηζαλφηεηα γηα εθξνή πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε.  

 

Οη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά γλσζηνπνηνχληαη 

εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ είλαη πηζαλή.  

 

 

2.15 Παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ 
 

α) Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο 

 

Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ            

θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο.   
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β) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία 

 

Οη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θαη πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο ρψξεο 

δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο, ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ κεηά ηελ 

έμνδν ηνπο απφ ηελ ππεξεζία. Σα πξνγξάκκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. 

 

Έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαζνξίδεη κε βάζε δηάθνξεο παξακέηξνπο φπσο, ε ειηθία, ηα 

έηε πξνυπεξεζίαο, ν κηζζφο, θαζνξηζκέλν θαηαβιεηέν πνζφ γηα παξνρέο ζπληαμηνδφηεζεο. Γηα ηα 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ε αμία ηεο ππνρξέσζεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε παξνχζα αμία ησλ 

παξνρψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κεησκέλν κε ηελ εχινγε αμία ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ πξνζαξκνγψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηα αλαινγηζηηθά 

θέξδε ή ηηο δεκηέο απφ ηηο αλαινγηζηηθέο κειέηεο πνπ δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί θαη ηνπ θφζηνπο 

πξνυπεξεζίαο.  

Ο Όκηινο εθαξκφδεη ηε «κέζνδν πεξηζσξίνπ» ηνπ ΓΛΠ 19 «Παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ». Αλαινγηζηηθά 

θέξδε ή δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζαξκνγέο ζε παξαδνρέο κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη 

ππεξβαίλνπλ ην 10% ηεο ζπζζσξεπκέλεο ππνρξέσζεο απνζβέλνληαη ζε πεξίνδν ίζε κε ηε ελαπνκέλνπζα 

εξγάζηκε δσή ηνπ πξνζσπηθνχ. Ζ ππνρξέσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνζδηνξίδεηαη, ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε ρξφλν, απφ αλεμάξηεηνπο θαη αλαγλσξηζκέλνπο αλαινγηζηέο 

κε ηε κέζνδν ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδαο.  

 

Ζ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακηαθέο εθξνέο, 

θαηάιιεια πξνεμνθιεκέλσλ κε ην επηηφθην πνπ θέξνπλ θξαηηθά νκφινγα κε δηάξθεηα αλάινγε ηεο 

ππνρξέσζεο. Ζ κεηαβνιή ηεο αμίαο ηεο ππνρξέσζεο θαηαρσξείηαη αληίζηνηρα ζε ρξέσζε ή πίζησζε ηεο 

θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαη επηκεξίδεηαη αλάινγα ζηα θέληξα θφζηνπο πνπ αθνξνχλ νη 

παξαζρεζείζεο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ππεξεζίεο. 

 

Πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ είλαη απηφ πνπ ππνρξεψλεη ηνλ Όκηιν ζε θαηαβνιή θαζνξηζκέλνπ 

χςνπο εηζθνξψλ ζε αλεμάξηεην θνξέα (ην «Σακείν») αιιά ν Όκηινο  δελ έρεη θακηά άιιε λνκηθή ή 

ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη πξφζζεηεο εηζθνξέο ζηε πεξίπησζε φπνπ ην Σακείν δελ ζα δηαζέηεη 

επαξθή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα παξάζρεη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ηηο παξνρέο πνπ ηνπο νθείιεη, γηα 

ηελ ηξέρνπζα αιιά θαη ηε πξνεγνχκελε πξνυπεξεζία ηνπο. Οη εηζθνξέο ηνπ Οκίινπ ζηα πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξνχληαη ζηε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξνχλ θαη πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ «ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ».  

 

γ) Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο 

 

Οη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πιεξψλνληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ ηελ 

εκεξνκελία ζπληαμηνδνηήζεσο. Ο Όκηινο θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο φηαλ δεζκεχεηαη, είηε φηαλ 

ηεξκαηίδεη ηελ απαζρφιεζε ππαξρφλησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε έλα ιεπηνκεξέο πξφγξακκα γηα ην 

νπνίν δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα απφζπξζεο, είηε φηαλ πξνζθέξεη απηέο ηηο παξνρέο σο θίλεηξν γηα εζεινπζία 

απνρψξεζε. Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πνπ νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο. 

 

ηελ πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο πνπ ππάξρεη αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

ζα θάλνπλ ρξήζε απηψλ ησλ παξνρψλ, δελ γίλεηαη ινγηζηηθνπνίεζε αιιά γλσζηνπνίεζε σο ελδερφκελε 

ππνρξέσζε.  

 

δ) Γηθαηψκαηα Αγνξάο Μεηνρψλ Απφ Σν Πξνζσπηθφ 

 

 Ο Όκηινο έρεη ζε ηζρχ πξνγξάκκαηα δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ γηα ζπγθεθξηκέλα ζηειέρε κέζσ ησλ 

νπνίσλ έλα κέξνο ησλ ακνηβψλ ηνπο δηαθαλνλίδεηαη κε κεηνρέο ή δηθαηψκαηα επί κεηνρψλ ηνπ.  
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Σν θφζηνο ησλ ελ ιφγσ ζπλαιιαγψλ νξίδεηαη σο ε εχινγε αμία ησλ κεηνρψλ ή ε εχινγε αμία ησλ 

δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ θαηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ απφ ηε 

Γηνίθεζε.  

 

Ζ εχινγε αμία πξνζδηνξίδεηαη κέζσ ελφο κνληέινπ απνηίκεζεο πνπ ελδείθλπηαη ζε αληίζηνηρεο 

πεξηπηψζεηο.  

 

Σν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο κε 

αληίζηνηρε αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ηθαλνπνηνχληαη 

ζηαδηαθά νη πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ησλ ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ, ε νπνία θαη ιήγεη θαηά ηελ εκεξνκελία 

πνπ ηα ζηειέρε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα θαηνρπξψλνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο γηα ηελ απφιεςε/ 

εμαγνξά ησλ κεηνρψλ (εκεξνκελία θαηνρχξσζεο δηθαησκάησλ).  

 

Γηα δηθαηψκαηα ηα νπνία ηειηθά δελ θαηνρπξψλνληαη δελ αλαγλσξίδεηαη ζρεηηθή δαπάλε, εθηφο απφ 

δηθαηψκαηα ησλ νπνίσλ ε θαηνρχξσζε εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλνπνίεζε θαζνξηζκέλσλ εμσηεξηθψλ 

παξακέηξσλ αγνξάο.  

 

Απηά ηα δηθαηψκαηα ηεθκαίξεηαη φηη θαηνρπξψλνληαη φηαλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο απφδνζεο έρνπλ 

ηθαλνπνηεζεί, αλεμάξηεηα απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ εμσηεξηθψλ παξακέηξσλ αγνξάο.  

 

ε πεξίπησζε αθχξσζεο θάπνησλ πξνγξακκάησλ απηά ινγίδνληαη  ζαλ λα είραλ θαηνρπξσζεί θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο αθχξσζεο θαη ηα κε εηζέηη αλαγλσξηζκέλα ζρεηηθά έμνδα αλαγλσξίδνληαη ακέζσο ζηα 

απνηειέζκαηα εηο λέν.  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ έλα πξφγξακκα πνπ αθπξψλεηαη αληηθαζίζηαηαη απφ λέν πξφγξακκα αληηκεησπίδεηαη 

ζαλ ηξνπνπνίεζε ηνπ αθπξσζέληνο πξνγξάκκαηνο.  

 

2.16 Έζνδα 
 

Έζνδα απφ πψιεζε αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη, αθνχ αθαηξεζνχλ νη ηπρφλ παξαζρεζείζεο  εθπηψζεηο, φηαλ  ν 

Όκηινο έρεη κεηαβηβάζεη ζηνλ αγνξαζηή ηνπο νπζηαζηηθνχο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο θπξηφηεηαο ησλ 

αγαζψλ. 

 

Ζ ζπγαηξηθή ηεο Δηαηξείαο ζηελ Γεξκαλία, πεξηνδηθά αλαιακβάλεη έξγα παξνρήο ζρεδηαζηηθψλ θαη ινηπψλ 

ππεξεζηψλ ζε άιιεο εηαηξείεο, θνξείο θηι., κε ην έζνδν λα θαζνξίδεηαη ζπκβαηηθά είηε επί ηεο βάζεο 

αλαισζέληνο ρξφλνπ θαη πιηθψλ, είηε επί ηεο βάζεο θαζνξηζκέλνπ/ζηαζεξνχ/πξνζπκθσλεκέλνπ ηηκήκαηνο 

ζχκβαζεο. 

 

Σα έζνδα απφ έξγα ζρεδηαζκνχ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ην ηίκεκα θαζνξίδεηαη βάζε ηνπ αλαισζέληνο 

ρξφλνπ θαη πιηθψλ, ινγίδεηαη ζηα έζνδα φηαλ αλαγλσξίδνληαη θαη ηα ελ ιφγσ έμνδα. 

Σα έζνδα απφ έξγα ζρεδηαζκνχ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ φπνπ έρεη ζπκθσλεζεί πξνθαζνξηζκέλν ηίκεκα, 

αλαγλσξίδνληαη κε ηελ κέζνδν πνζνζηηαίαο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ην πνζνζηφ 

νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ θαζνξίδεηαη σο ην πνζνζηφ ησλ ήδε πξνζθεξζέλησλ ππεξεζηψλ πξνο ην ζχλνιν 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη λα παξαζρεζνχλ γηα ηελ εθάζηνηε ζχκβαζε. 

 

Δάλ πξνθχςνπλ πεξηζηάζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα αιιάμνπλ ηελ εθηίκεζε ησλ εμφδσλ ή θφζηνπο πνπ 

απνκέλεη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, νη εθηηκήζεηο αλαζεσξνχληαη. Οη αλαζεσξήζεηο απηέο κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε επαλεθηίκεζε ησλ αλαινγνχλησλ εζφδσλ θαη ε επίδξαζε θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα 

ηεο ρξήζεο. 

 

Έζνδα απφ ηφθνπο θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαηά ην ρξφλν 

πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο, κε βάζε κηα ρξνληθή αλαινγία, (ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ, ην νπνίν είλαη ην επηηφθην πνπ πξνεμνθιεί ηηο εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακηαθέο εηζπξάμεηο 
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κέζσ ηεο αλακελφκελεο δσήο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ) ζηε θαζαξή ινγηζηηθή αμία ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζηνηρείνπ. 

 

Σα έζνδα απφ ηφθνπο θαη κεξίζκαηα πνπ αθνξνχλ αμηφγξαθα επελδχζεσλ, θαηαρσξνχληαη ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο «ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα» θαη «ινηπά έζνδα» αληίζηνηρα. 

 

2.17 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο (Σξέρνπζα θαη Αλαβαιιφκελε) 
 

Ο ηξέρσλ θαη αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο, ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ ζρεηηθψλ θνλδπιίσλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ ηζρχνπλ ζηηο ρψξεο πνπ ν Όκηινο 

δξαζηεξηνπνηείηαη. Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο αθνξά, θφξν επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηεο θάζε 

εηαηξείαο, φπσο αλακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θνξνινγηθνχ λφκνπ, θαη ππνινγίδεηαη κε 

βάζε ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. 

 

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ ηζνινγηζκνχ (liability method) 

ζε φιεο ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο 

θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ. 

 

Οη αλακελφκελεο θνξνινγηθέο επηπηψζεηο απφ ηηο πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο πξνζδηνξίδνληαη θαη 

εκθαλίδνληαη είηε σο κειινληηθέο (αλαβαιιφκελεο) θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, είηε σο αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθέο απαηηήζεηο. 

 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη γηα φιεο ηηο θνξνινγηθά εθπεζηέεο πξνζσξηλέο 

δηαθνξέο θαη ηηο κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκηέο θαηά ηελ έθηαζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη ζα ππάξρνπλ 

δηαζέζηκα θνξνινγεηέα θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ ε εθπεζηέα πξνζσξηλή δηαθνξά ή θνξνινγηθή δεκηά 

κπνξεί λα αμηνπνηεζεί. 

 

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ αλαζεσξείηαη ζε θάζε εκεξνκελία 

ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλεηαη ζην βαζκφ πνπ δελ πηζαλνινγείηαη φηη ζα ππάξμνπλ αξθεηά θνξνινγεηέα θέξδε 

έλαληη ησλ νπνίσλ λα ρξεζηκνπνηεζεί κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ. 

 

Οη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο γηα ηελ ηξέρνπζα θαη ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο 

απνηηκψληαη ζην πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα πιεξσζεί ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο (ή λα αλαθηεζεί απφ απηέο), κε 

ηε ρξήζε θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ (θαη θνξνινγηθψλ λφκσλ) πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί, ή νπζηαζηηθά 

ζεζπηζηεί, κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

 

Φφξνο εηζνδήκαηνο ή αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε / απαίηεζε επί ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί απ΄ επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ, αλαγλσξίδεηαη επίζεο ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη φρη 

ζηελ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. 

  

2.18 πλαιιαγέο θαη Τπφινηπα  ζε Ξέλν Νφκηζκα 
  

Σν ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο είλαη ην Δπξψ. πλαιιαγέο 

πνπ αθνξνχλ άιια λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο νη 

νπνίεο ίζρπαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Οη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα θαηά 

ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνζαξκφδνληαη ψζηε λα αληαλαθινχλ ηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηεο εκέξαο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα θέξδε ή νη δεκίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζαξκνγέο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, πεξηιακβάλνληαη ζηα θέξδε (δεκίεο) 

απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηηο ζπλεκκέλεο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. 

 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ηνπ εμσηεξηθνχ κεηαηξέπνληαη ζε 

Δπξψ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ ίζρπαλ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ελψ 

ηα έζνδα θαη ηα έμνδα κεηαηξέπνληαη κε βάζε ηηο κέζεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηεο πεξηφδνπ.  
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Οη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ηεο εκεξνκελίαο ηζνινγηζκνχ 

θαη ησλ κέζσλ ηζνηηκηψλ ηεο πεξηφδνπ θαζψο θαη απφ ηελ επαλεθηίκεζε ησλ εθ κεηαθνξάο ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο κε ηελ ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ηζνινγηζκνχ, θαηαρσξνχληαη 

απεπζείαο ζην ινγαξηαζκφ «ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ κεηαηξνπή ζηνηρείσλ αιινδαπψλ νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ», ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Καηά ηελ πψιεζε κηαο ηέηνηαο αιινδαπήο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, νη ελ 

ιφγσ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη ζηε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ σο κέξνο 

ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο απφ ηελ πψιεζε. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ μέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ππεξπιεζσξηζηηθέο νηθνλνκίεο 

(Σνπξθία έσο θαη ην έηνο 2005) έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ δεηθηψλ ζε ηξέρνπζεο 

αμίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, πξηλ απφ ηε κεηαηξνπή ηνπο ζην λφκηζκα ηεο κεηξηθήο 

επηρείξεζεο. 

 

2.19 Δπηρνξεγήζεηο 

 
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο δελ θαηαρσξνχληαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ παξά κφλν φηαλ 

ππάξρεη εχινγε  βεβαηφηεηα φηη:  

α) ε επηρείξεζε έρεη ζπκκνξθσζεί ή πξφθεηηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο ηεο επηρνξήγεζεο, θαη 

β) ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ζα εηζπξαρζεί.  

Καηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ ιεθζέληνο αληαιιάγκαηνο θαη αλαγλσξίδνληαη κε ζπζηεκαηηθφ 

ηξφπν ζηα έζνδα, κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ κε ηα αληίζηνηρα θφζηε ηα νπνία 

θαη επηρνξεγνχλ. 

Οη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο σο έζνδν επφκελσλ ρξήζεσλ θαη αλαγλσξίδνληαη ζπζηεκαηηθά ζηα έζνδα θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ επηρνξεγνχκελνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 

2.20 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα 
 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζηνλ ηζνινγηζκφ 

πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηα δηαζέζηκα, ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο,  ηηο ινηπέο απαηηήζεηο, ηηο επελδχζεηο 

δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε, ηα δάλεηα θαη ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα παξνπζηάδνληαη σο απαηηήζεηο, ππνρξεψζεηο ή ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεσο, 

βάζεη ηεο νπζίαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ απφ ηηο νπνίεο απνξξένπλ. Σφθνη, 

κεξίζκαηα, θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο, ινγίδνληαη σο έζνδα ή έμνδα αληίζηνηρα. Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο 

κεηφρνπο ινγίδεηαη  απ’ επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζπκςεθίδνληαη φηαλ ε 

Δηαηξεία, ζχκθσλα κε ην λφκν, έρεη λνκηθά ην δηθαίσκα απηφ θαη πξνηίζεηαη λα ηα ζπκςεθίζεη ζε θαζαξή 

βάζε (κεηαμχ ηνπο) ή λα αλαθηήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη λα ζπκςεθίζεη ηαπηνρξφλσο ηελ 

ππνρξέσζε. 

Ο Όκηινο θάλεη ρξήζε παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ γηα αληηζηάζκηζε       ηνπ θηλδχλνπ ηεο 

κεηαβνιήο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ δνιιαξίνπ. Χζηφζν δελ εθαξκφδεη ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. 

 

 

2.21 Κέξδε αλά κεηνρή 
 

Σα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ην θαζαξφ θέξδνο ηεο ρξήζεσο πνπ αλαινγεί ζηνπο 

θνηλνχο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο, εμαηξψληαο ην κέζν φξν ησλ κεηνρψλ πνπ απνθηήζεθαλ  απφ ηνλ φκηιν σο ίδηεο 

κεηνρέο. Σα απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή (diluted earnings per share) ππνινγίδνληαη 

αλαπξνζαξκφδνληαο ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ ζε θπθινθνξία θνηλψλ κεηνρψλ κε ηηο επηδξάζεηο 

φισλ ησλ δπλεηηθψλ ηίηισλ ησλ κεηαηξέςηκσλ ζε θνηλέο κεηνρέο.  
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Σα δηθαηψκαηα πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρψλ (stock options) απνηεινχλ ηελ κνλαδηθή θαηεγνξία 

δπλεηηθψλ ηίηισλ κεηαηξέςηκσλ ζε θνηλέο κεηνρέο, πνπ έρεη ε Δηαηξεία. Όζνλ αθνξά ηα stock options, 

γίλεηαη ππνινγηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα είραλ απνθηεζεί ζηελ εχινγε 

αμία (νξηδφκελε σο ε κέζε εηήζηα ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο) κε βάζε ηελ αμία ησλ 

δηθαησκάησλ ζπκκεηνρήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πθηζηάκελα πξνγξάκκαηα δηθαησκάησλ απφθηεζεο 

κεηνρψλ. Ο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαπάλσ ππνινγηζκφ ζπγθξίλεηαη κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ κεηνρψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είραλ εθδνζεί ζε πεξίπησζε άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ. Ζ δηαθνξά πνπ 

πξνθχπηεη πξνζηίζεηαη ζηνλ παξαλνκαζηή σο έθδνζε θνηλψλ κεηνρψλ ρσξίο αληάιιαγκα. Σέινο, θακία 

αλαπξνζαξκνγή δελ γίλεηαη ζηα θέξδε (αξηζκεηήο). 

 

2.22 Γηαλνκή κεξίζκαηνο 
 

Ζ δηαλνκή κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο 

ππνρξέσζε θαηά ηε ρξήζε πνπ εγθξίλεηαη ε δηαλνκή ηνπ κεξίζκαηνο απφ ηνπο κεηφρνπο. 

 

2.23 Μεηνρηθφ θεθάιαην 

 
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην απεηθνλίδεη ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ζε 

θπθινθνξία. Σν ηίκεκα πνπ θαηαβιήζεθε πιένλ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο αλά κεηνρή θαηαρσξείηαη ζηνλ 

ινγαξηαζκφ «δηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην» ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. 

Όηαλ ε Δηαηξεία ή ζπγαηξηθέο ηεο αγνξάζνπλ κέξνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο, ην πνζφ πνπ 

θαηαβιήζεθε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε δαπάλεο θαη απαιιαγκέλν απφ ηελ θνξνινγία 

εηζνδήκαηνο αθαηξείηαη απφ ηελ ζπλνιηθή θαζαξή ζέζε ζαλ ίδηεο κεηνρέο, κέρξη αθπξψζεσο ησλ κεηνρψλ. 

Όηαλ νη ίδηεο κεηνρέο ζηελ ζπλέρεηα πνπιεζνχλ ή επαλεθδνζνχλ, ε αμία θαη ην απνηέιεζκα νπνηαζδήπνηε 

ηέηνηαο ζπλαιιαγήο θαηαρσξείηαη ζηελ θαζαξή ζέζε. 

 

    2.24 Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα 
 

 Οη ιεηηνπξγηθνί ηνκείο αλαθέξνληαη κε ηξφπν αληίζηνηρν ησλ εζσηεξηθψλ νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ πνπ   

ιακβάλεη ν επηθεθαιήο ιήςεο νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ. Ο επηθεθαιήο ιήςεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

είλαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο. 

 

2.25 πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 
 

πλδεδεκέλα κέξε νξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο ν Όκηινο δηαηεξεί ηνλ έιεγρν ή αζθεί νπζηψδε 

επηξξνή ζηε δηακφξθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ πνιηηηθψλ ηνπο. Δπίζεο, ζπλδεδεκέλα κέξε 

είλαη ηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ, ζπγγεληθά πξφζσπα απηψλ κε πξψην βαζκφ ζπγγέλεηαο, 

επηρεηξήζεηο πνπ θαηέρνληαη απφ απηά ή ζηηο νπνίεο έρνπλ ηνλ έιεγρν ή αζθνχλ νπζηψδε επηξξνή. 

 

2.26      Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 

             
α) Με Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία: Ο Όκηινο εμεηάδεη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ 

εάλ ππάξρνπλ ελδείμεηο απνκείσζεο γηα ηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Με εμαίξεζε ηελ 

ππεξαμία θαη ηα αζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε αφξηζηε σθέιηκε δσή ηα νπνία ειέγρνληαη γηα 

απνκείσζε ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε, νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε 

ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη πιένλ αλαθηήζηκε.  

 

Ζ δεκία απνκείσζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο 

ρξήζεο θαηά ηελ νπνία ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία 

ηνπ. Ζ αλαθηήζηκε αμία πξνζδηνξίδεηαη σο ε κεγαιχηεξε, κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ θφζηνο πψιεζεο 

θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο ηνπ ελ ιφγσ παγίνπ. Δχινγε αμία κείνλ θφζηνο πψιεζεο είλαη ην πνζφ πνπ κπνξεί 

λα ιεθζεί απφ ηελ πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηα πιαίζηα κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο 
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ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ 

άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ελψ, αμία ρξήζεο είλαη ε παξνχζα αμία ησλ 

εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηε ζπλερή ρξήζε ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη απφ ηε δηάζεζε ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Γηα ηνπο 

ζθνπνχο πξνζδηνξηζκνχ ηεο απνκείσζεο, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία νκαδνπνηνχληαη ζην κηθξφηεξν εθείλν 

επίπεδν γηα ην νπνίν δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ αλεμάξηεηεο ηακεηαθέο ξνέο. 

             

β) Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία: Ο Όκηινο αμηνινγεί ζε θάζε εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηα 

δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζνλ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ή κηα νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έρεη απνκεησζεί. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε 

έιεγρν απνκείσζεο (εθφζνλ πθίζηαληαη ζρεηηθέο ελδείμεηο) είλαη  πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζην 

αλαπφζβεζην θφζηνο (καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο). Ζ αλαθηήζηκε / εηζπξάμηκε αμία ησλ ινηπψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνζδηνξίδεηαη ζε γεληθέο γξακκέο, πξνθεηκέλνπ λε 

δηελεξγεζνχλ νη ζρεηηθνί έιεγρνη απνκείσζεο, βάζεη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ 

ρξεκαηνξνψλ, πξνεμνθιεκέλσλ είηε κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην πξνεμφθιεζεο ηνπ εθάζηνηε 

ζηνηρείνπ ή νκάδαο ζηνηρείσλ, ή κε ηνλ ηξέρνληα ζπληειεζηή απφδνζεο ελφο παξφκνηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ. Οη πξνθχπηνπζεο δεκίεο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεσο. 

 

 

2.27 Γηαγξαθή Υξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ θαη Τπνρξεψζεσλ: 
 

α) Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ: Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ (ή θαηά 

πεξίπησζε ην κέξνο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή ην κέξνο κίαο νκάδαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ) δηαγξάθνληαη φηαλ: 

 Σα δηθαηψκαηα γηα ηελ εηζξνή ηακεηαθψλ πφξσλ έρνπλ εθπλεχζεη. 

 Ο Όκηινο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζηελ εηζξνή ηακεηαθψλ πφξσλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν 

ελεξγεηηθνχ αιιά έρεη αλαιάβεη ηαπηφρξνλα κία ππνρξέσζε πξνο ηξίηνπο λα ηα εμνθιήζεη πιήξσο 

ρσξίο ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ππφ ηελ κνξθή κίαο ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο. 

 Ο Όκηινο έρεη κεηαβηβάζεη ην δηθαίσκα εηζξνήο ηακεηαθψλ πφξσλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν 

ελεξγεηηθνχ ελψ παξάιιεια είηε (α) έρεη κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε 

ή (β) δελ έρεη κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε, αιιά έρεη κεηαβηβάζεη ηνλ 

έιεγρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ. 

 Όπνπ ν Όκηινο έρεη κεηαβηβάζεη ηα δηθαηψκαηα εηζξνήο ηακεηαθψλ πφξσλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ αιιά παξάιιεια δελ έρεη κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα 

νθέιε ή ηνλ έιεγρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ, ηφηε ην ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη ζην 

βαζκφ ηεο ζπλερηδφκελεο ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απηφ. Ζ ζπλερηδφκελε 

ζπκκεηνρή ε νπνία έρεη ηε κνξθή εγγχεζεο επί ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ ζηνηρείνπ απνηηκάηαη ζηελ 

ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ κέγηζηνπ πνζνχ 

πνπ κπνξεί ν Όκηινο λα θιεζεί λα θαηαβάιιεη. Όηαλ ε ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή είλαη ππφ ηελ κνξθή 

δηθαησκάησλ αγνξάο θαη /ή πψιεζεο επί ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

δηθαησκάησλ πνπ δηαθαλνλίδνληαη ηακεηαθά), ν βαζκφο ζπλερηδφκελεο εκπινθήο ηνπ Οκίινπ είλαη ε 

αμία ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ ζηνηρείνπ πνπ δχλαηαη ν Όκηινο λα επαλαγνξάζεη, κε εμαίξεζε ηελ 

πεξίπησζε ελφο δηθαηψκαηνο πψιεζεο ηνπ ζηνηρείνπ ην νπνίν απνηηκάηαη ζε εχινγεο αμίεο, φπνπ ε 

ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή ηνπ Οκίινπ πεξηνξίδεηαη ζηελ ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ 

κεηαβηβαδφκελνπ ζηνηρείνπ θαη ηελ ηηκή άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο.  

 

β) Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία παζεηηθνχ: Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία παζεηηθνχ δηαγξάθνληαη 

φηαλ ε ππνρξέσζε αθπξψλεηαη, εθπλέεη ή δελ πθίζηαηαη πιένλ ζηελ πεξίπησζε φπνπ κία πθηζηάκελε 

ππνρξέσζε αληηθαζίζηαηαη απφ κία άιιε απφ ηνλ ίδην δαλεηζηή αιιά κε νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθνχο φξνπο, 

ή ζηελ πεξίπησζε φπνπ ππάξρνπλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηνπο φξνπο κίαο πθηζηάκελεο ππνρξέσζεο, ηφηε 

δηαγξάθεηαη ε αξρηθή ππνρξέσζε θαη αλαγλσξίδεηαη κία λέα ππνρξέσζε θαη ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη ζηα 

ππφινηπα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 
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2.28      Πεξηνπζηαθά  ζηνηρεία δηαθξαηνχκελα πξνο πψιεζε  θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 

 
Ο Όκηινο ηαμηλνκεί έλα καθξνπξφζεζκν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ ζαλ θαηερφκελα πξνο πψιεζε, αλ ε αμία ηνπο αλακέλεηαη λα αλαθηεζεί θαηά θχξην ιφγν κέζσ 

δηάζεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη φρη κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπο. 

Οη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα λα ηαμηλνκεζεί έλα καθξνπξφζεζκν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα νκάδα ζηνηρείσλ 

(πεξηνπζηαθψλ θαη ππνρξεψζεσλ) ζαλ θαηερφκελα πξνο πψιεζε, είλαη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ε νκάδα λα 

είλαη δηαζέζηκα πξνο άκεζε πψιεζε ζηελ παξνχζα ηνπο θαηάζηαζε, ε δε νινθιήξσζε ηεο πψιεζεο λα 

εμαξηάηαη κφλν απφ ζπλζήθεο πνπ είλαη ζπλήζεηο θαη ηππηθέο γηα πσιήζεηο ηέηνησλ ζηνηρείσλ θαη ε πψιεζε ζα 

πξέπεη λα είλαη εμαηξεηηθά πηζαλή. 

Γηα λα ζεσξείηαη ε πψιεζε εμαηξεηηθά πηζαλή ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη θάησζη πξνυπνζέζεηο: 

• λα ππάξρεη δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο αλαθνξηθά κε έλα ζρέδην πψιεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ηεο 

νκάδαο. 

• λα έρεη ελεξγνπνηεζεί έλα πξφγξακκα εμεχξεζεο αγνξαζηή θαη νινθιήξσζεο ηεο ζπλαιιαγήο. 

• ε πξνζθεξφκελε ηηκή πψιεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ινγηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ηξέρνπζα αγνξαία αμία ησλ 

πξνο πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ηεο νκάδαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

• ε πψιεζε αλακέλεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ εκέξα πνπ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή 

νκάδα ζηνηρείσλ ηαμηλνκήζεθαλ ζαλ θαηερφκελα πξνο πψιεζε εθηφο νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ, θαη 

• νη ελέξγεηεο πνπ απαηηείηαη λα γίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ην ζρέδην πψιεζεο ζα πξέπεη λα 

θαηαδεηθλχνπλ φηη δελ είλαη πηζαλφλ λα απαηηεζνχλ ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζην ζρέδην νχηε φηη ην ζρέδην ζα 

αθπξσζεί. 

Ακέζσο πξηλ ηελ αξρηθή ηαμηλφκεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο νκάδαο ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ σο 

θαηερφκελσλ πξνο πψιεζε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (ή φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ νκάδα) απνηηκψληαη κε βάζε ηα ηζρχνληα ζε θάζε πεξίπησζε ΓΠΥA. Σα καθξνπξφζεζκα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ή νη νκάδεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ) πνπ ηαμηλνκνχληαη ζαλ 

θαηερφκελα πξνο πψιεζε απνηηκψληαη (κεηά ηελ αξρηθή ηαμηλφκεζε σο αλσηέξσ) ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ 

ηεο αμίαο πνπ απηά θέξνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο κεησκέλεο θαηά ηα άκεζα 

έμνδα δηάζεζεο, θαη νη πξνθχπηνπζεο δεκίεο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. Όπνηα 

πηζαλή αχμεζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ζα θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο 

αιιά φρη γηα πνζφ κεγαιχηεξν ηεο αξρηθά θαηαρσξεζείζαο δεκίαο απνκείσζεο. Απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία 

έλα καθξνπξφζεζκν (απνζβελφκελν) πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (ή ηα καθξνπξφζεζκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε κηα νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ) ηαμηλνκείηαη ζαλ θαηερφκελν πξνο 

πψιεζε, δελ ινγίδνληαη απνζβέζεηο επί ησλ ελ ιφγσ καθξνπξφζεζκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 
 
 

3. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

  

Ο Όκηινο εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, θπξίσο ζε  

 θίλδπλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, επηηφθην, ηηκέο αγνξάο),  

 πηζησηηθφ θίλδπλν,  

 θίλδπλν ξεπζηφηεηαο 

Σν γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Οκίινπ εζηηάδεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ, ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο θαη  ζηνπο θηλδχλνπο αγνξάο θαζψο ζεσξεί φηη απηνί είλαη νη βαζηθνί 

θίλδπλνη. 

Ζ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ δηεθπεξαηψλεηαη κέζσ ησλ δηαθφξσλ επηρεηξεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

Οκίινπ. 

Πξν ηεο δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ιακβάλεηαη έγθξηζε απφ ηα ζηειέρε πνπ 

έρνπλ ην δηθαίσκα δέζκεπζεο ηνπ Οκίινπ πξνο ηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο ηεο. 

 

 

Κίλδπλνο αγνξάο 
 

Σςναλλαγμαηικόρ κίνδςνορ 

Ο Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν θαζψο κέξνο ησλ αγνξψλ ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

ζε δνιάξην ΖΠΑ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζε Σνχξθηθεο ιίξεο (ζπγαηξηθή SATO Office GmbH). Καησηέξσ 
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παξαηίζεηαη πίλαθαο κε ηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηα ίδηα θεθάιαηα 

κία κεηαβνιή +/- 5% επί ηεο ηζνηηκίαο ηνπ δνιαξίνπ ΖΠΑ θαη ηεο Σνπξθηθήο ιίξαο απφ ηηο εκπνξηθέο 

ππνρξεψζεηο πνπ έρεη ζηα λνχκεξα απηά. 

 

 

 

Ο Όκηινο 

  

Μεηαβνιή 

ζε ηζνηηκία 

 Δπίδξαζε ζε 

απ/ηα πξν 

θφξσλ 

2010 Γνιάξην ΖΠΑ + 5%  + 202 

χλνιν + 5%  + 202 

2009 Γνιάξην ΖΠΑ + 5%  + 35 

Σνχξθηθε Λίξα + 5%  + 29 

χλνιν   + 64 

 

 

 

Ζ Δηαηξεία 

  

Μεηαβνιή 

ζε ηζνηηκία 

 Δπίδξαζε ζε 

απ/ηα πξν 

θφξσλ 

 2010 Γνιάξην ΖΠΑ + 5%  + 202 

 2009 Γνιάξην ΖΠΑ + 5%  + 35 

 

 

Κίνδσνος ηιμής 

 

Ο Όκηινο εθηίζεηαη ζε θίλδπλν κεηαβνιψλ ηηκψλ πξψησλ πιψλ θαη ινηπψλ αγνξαδνκέλσλ εηδψλ / πιηθψλ.  

ηνλ βαζκφ πνπ ηα κεηαθνξηθά θαη ηδηαίηεξα νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη ηα θφζηε ησλ ιηκαληψλ 

επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο, ε Δηαηξεία γηα λα κεηψζεη ηνπο θηλδχλνπο απηνχο ζηξέθεηαη ζε αγνξέο απφ ρψξεο κε 

ρακειφηεξν θφζηνο κεηαθνξάο φπσο π.ρ. ζε επξσπαίνπο πξνκεζεπηέο πνπ παξαδίδνπλ κε ρεξζαίεο 

κεηαθνξέο. 

 

 

Κίλδπλνο επηηνθίσλ  
 

Ο Όκηινο ρξεκαηνδνηεί ηηο επελδχζεηο ηνπ θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζε θεθάιαηα θίλεζεο κέζσ 

ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ κε απνηέιεζκα λα επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηά ηνπ κε ρξεσζηηθνχο ηφθνπο. 

Απμεηηθέο ηάζεηο ζηα επηηφθηα ζα έρνπλ αξλεηηθή επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα θαζψο ν Όκηινο ζα 

επηβαξχλεηαη κε επηπιένλ θφζηνο δαλεηζκνχ. Σν ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ 

αθνξά ζπκβάζεηο κεηαβιεηνχ επηηνθίνπ. 

 

 

Ζ ζρεηηθή αλάιπζε, έρεη σο εμήο: 

 

 

 

 

 Ο ΟΜΗΛΟ  Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Μεηαβιεηνχ επηηνθίνπ 31/12/2010  31/12/2009  31/12/2010  31/12/2009 

Σακείν θαη ηακεηαθά δηαζέζηκα 1.919  7.047  1.919  6.838 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

παζεηηθνχ (δάλεηα) (53.597)  (61.523)  (53.597)  (55.273) 
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Αλ ηα επηηφθηα απμαλφηαλ / κεηψλνληαλ θαηά 1% ε επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα ζα ήηαλ: 

 

 

 

 

 Απνηειέζκαηα 

 2010  2009 

O ΟΜΗΛΟ + 600  + 617   

H ΔΣΑΗΡΔΗΑ + 536   + 554   

 

 

Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

 

Πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο δεκίαο ηνπ Οκίινπ ζε πεξίπησζε πνπ έλαο πειάηεο ή ηξίηνο ζε 

ζπλαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ζρεηίδεηαη 

θαηά θχξην ιφγν κε ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο. 

 

Ζ κέγηζηε έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ ελέρνπλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν είλαη ην ινγηζηηθφ ηνπ ππφινηπν πνπ είλαη σο εμήο: 
 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο ΟΜΗΛΟ  Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 31/12/2010  31/12/2009  31/12/2010  31/12/2009 

Πειάηεο 9.920  13.189  9.920  11.038 

Σακείν θαη Σακεηαθά Γηαζέζηκα          1.919           7.047  1.919  6.838 
 

Ζ Δηαηξεία θαη ε ζπγαηξηθέο ηεο έρνπλ ζεζπίζεη θξηηήξηα γηα ηελ παξνρή πίζησζεο ζηνπο πειάηεο, ηα 

νπνία ζε γεληθέο γξακκέο βαζίδνληαη ζην κέγεζνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πειάηε κε παξάιιειε 

εθηίκεζε ζρεηηθψλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ. Καηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ 

πειαηψλ, νη πειάηεο νκαδνπνηνχληαη αλάινγα κε ηα πηζησηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ελειηθίσζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπο θαη ηα ηπρφλ πξνεγνχκελα πξνβιήκαηα εηζπξαμηκφηεηαο πνπ έρνπλ 

επηδείμεη.  
 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ ζπλίζηαηαη θπξίσο απφ ζπλαιιαγέο κε  επηρεηξήζεηο ηνπ Γεκφζηνπ, ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα θαη πειάηεο ιηαληθήο. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη θαηαλεκεκέλνο ζε κεγάιν αξηζκφ 

πειαηψλ.  

 

Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν ν Όκηινο λα κε δχλαηαη λα εθπιεξψζεη ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο φηαλ απηέο ιήγνπλ. Ζ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ν Όκηινο γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο είλαη λα δηαζθαιίδεη, κέζσ δηαθξάηεζεο ησλ απνιχησο αλαγθαίσλ ηακηαθψλ 

δηαζεζίκσλ θαη επαξθψλ πηζησηηθψλ νξίσλ απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε 

αλαγθαία ξεπζηφηεηα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ φηαλ απηέο ιήγνπλ, θάησ απφ ζπλήζεηο 

αιιά θαη δχζθνιεο ζπλζήθεο. 

 

Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηελ χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ 

ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ θαη εγθεθξηκέλσλ πηζησηηθψλ νξίσλ απφ ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Ζ αλάιπζε ησλ 

δηαζέζηκσλ θαη ησλ αρξεζηκνπνίεησλ πηζησηηθψλ νξίσλ παξαηίζεηαη ζηε εκείσζε 17 . 

 

Ζ ρξνληθή αλάιπζε ησλ ππνρξεψζεσλ  ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Ο ΟΜΗΛΟ Πιεξσηέν 

 

Έηνο 2010 

 

Άκεζα 

 ε < 3 

κελψλ 

 3 έσο 12 

κήλεο 

 1 κε 5 

έηε 

 >5 

εηψλ 

Γάλεηα Σξαπεδψλ *23.926  145  3.313  15.238  3.565 

Γάλεηα Leasing -  78  406  2.083  4.842 

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 8.271  5.488  793  -  - 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 4.874  -  -  254  - 

ΤΝΟΛΟ 37.071  5.711  4.512  17.575  8.407 

 

Ο ΟΜΗΛΟ Πιεξσηέν 

 

Έηνο 2009 

 

Άκεζα 

 ε < 3 

κελψλ 

 3 έσο 12 

κήλεο 

 1 κε 5 

έηε 

 >5 εηψλ 

Γάλεηα Σξαπεδψλ *25.158  1.188  1.913  16.357  3.960 

Γάλεηα Leasing -  153  460  2.370  9.964 

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 3.938  7.724  1.020  -  - 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 5.985  -  -  230  - 

ΤΝΟΛΟ 35.081  9.065  3.393  18.957  13.924 

 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Πιεξσηέν 

 

Έηνο 2010 

 

Άκεζα 

 ε < 3 

κελψλ 

 3 έσο 12 

κήλεο 

 1 κε 5 

έηε 

 >5 

εηψλ 

Γάλεηα Σξαπεδψλ *23.926  145  3.313  15.238  3.565 

Γάλεηα Leasing -  78  406  2.083  4.842 

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 8.271  5.488  793  -  - 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 4.874  -  -  254  - 

ΤΝΟΛΟ 37.071  5.711  4.512  17.575  8.407 
 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Πιεξσηέν 

 

Έηνο  2009 

 

Άκεζα 

 ε < 3 

κελψλ 

 3 έσο 12 

κήλεο 

 1 κε 5 

έηε 

 >5 

εηψλ 

Γάλεηα Σξαπεδψλ *25.158  -  1.913  16.357  3.960 

Γάλεηα Leasing -  119  358  2.050  5.358 

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 3.938  7.432  1.020  -  - 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 4.919  -  -  230   

ΤΝΟΛΟ 34.015  7.551  3.291  18.637  9.318 
 

* Σν πνζφ αθνξά θπξίσο ππφινηπα ζε αιιειφρξενπο ινγαξηαζκνχο, ηα νπνία έρνπλ παξνπζηαζζεί σο 

άκεζα πιεξσηέα ιφγσ ηεο πθήο ηνπο θαη ηεο ζπκβαηηθήο δπλαηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ σο πξνο ηελ 

εμφθιεζε ηνπο, αιιά ηα νπνία πξαθηηθά κέζσ ηεο αλαθχθισζεο εμνθινχληαη αξγφηεξα. 

 
 

Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ 
 

Ζ πνιηηηθή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπλίζηαηαη ζηε δηαηήξεζε κηαο ηζρπξήο βάζεο θεθαιαίνπ, ψζηε 

λα δηαηεξεί ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ, πηζησηψλ θαη ηεο αγνξάο ζηνλ Όκηιν θαη λα επηηξέπεη ηελ 

κειινληηθή αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξαθνινπζεί ηελ 

απφδνζε ηνπ θεθαιαίνπ θαζψο θαη ην επίπεδν ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο θνηλψλ κεηνρψλ. 
 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνζπαζεί λα δηαηεξεί κηα ηζνξξνπία κεηαμχ πςειφηεξσλ απνδφζεσλ πνπ ζα 

ήηαλ εθηθηέο κε πςειφηεξα επίπεδα δαλεηζκνχ θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ηεο αζθάιεηαο πνπ ζα παξείρε 

κηα ηζρπξή θαη πγηήο θεθαιαηαθή ζέζε. 
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Ο Όκηινο παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ζπλνιηθά ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη απνδνηηθφηεηα, βάζε ηνπ 

δείθηε θαζαξνχ δαλεηζκνχ πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα. Ο δείθηεο απηφο έρεη σο εμήο: 
 

 

 

  

Ο ΟΜΗΛΟ 

  

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 31/12/2010  31/12/2009  31/12/2010  31/12/2009 

Γάλεηα Σξαπεδψλ θαη Leasing        

Μαθξνπξφζεζκα Γάλεηα 18.803  20.317  18.803  20.317 

Leasing 7.409  12.947  7.409  7.885 

Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα 27.385  28.259  27.385  27.071 

χλνιν δαλεηζκνχ 53.597  61.523  53.597  55.273 

        

Ίδηα θεθάιαηα        

Μεηνρηθφ Κεθάιαην 30.020  25.251  30.020  25.251 

Ίδηεο Μεηνρέο -  -  -  - 

Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ 

ην άξηην 

-  -  -  - 

Απνηειέζκαηα εηο Νένλ -32.588  -17.766  -30.746  -11.527 

Λνηπά Απνζεκαηηθά 11.192  16.104  10.890  15.956 

χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

απνδηδφκελα ζε κεηφρνπο ηεο 

κεηξηθήο Δηαηξείαο 

 

 

8.624 

  

 

23.589 

  

 

10.164 

  

 

29.680 

        

Γείθηεο Μφριεπζεο   6,21  2,60  5,27  1,86 

        

Γελ ππήξμαλ αιιαγέο ζηελ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ν Όκηινο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. 

 

 
4. ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΔΚΣΗΜΖΔΗ ΚΑΗ ΚΡΗΔΗ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

 
Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο επαλεμεηάδνληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα 

θαη πξνζδνθίεο γηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 

Ο Όκηινο πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ. Οη 

εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο 

ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο 

παξαηίζεληαη θαησηέξσ: 

 

Φφξνο εηζνδήκαηνο: 

 

Απαηηείηαη θξίζε απφ ηνλ Όκηιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα θφξν εηζνδήκαηνο. Τπάξρνπλ 

πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο. 

Ζ πξφβιεςε γηα θφξν εηζνδήκαηνο κε βάζε ην ΓΛΠ 12 ππνινγίδεηαη κε εθηίκεζε ησλ θφξσλ πνπ ζα 

θαηαβιεζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο γηα θάζε ρξήζε 

θαη πξφβιεςε γηα ηνπο πξφζζεηνπο θφξνπο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ ζε κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο 

ειέγρνπο. Ζ ηειηθή εθθαζάξηζε ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο πηζαλφλ λα απνθιίλεη απφ ηα ζρεηηθά πνζά  ηα 

νπνία έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δάλ ν ηειηθφο θφξνο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ 

αξρηθψο αλαγλσξηζζέληα, ε δηαθνξά ζα επεξεάζεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο. 
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Πξνβιέςεηο γηα απνζέκαηα: 

 
O Όκηινο πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηελ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ ζηε κηθξφηεξε ηηκή κεηαμχ 

ηξέρνπζαο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Ζ ξεπζηνπνηήζηκε αμία κπνξεί λα δηαθέξεη ζε ζρέζε κε 

εθείλε πνπ εθηηκήζεθε θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Χθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ: 

 
Ζ Γηνίθεζε πξνβαίλεη ζε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ σθέιηκε δσή ησλ απνζβέζηκσλ παγίσλ.  

 

Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ: 

 
Σν θφζηνο σθειεκάησλ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο 

αλαινγηζηηθέο εθηηκήζεηο, θαηά ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη παξαδνρέο γηα ηνπο πξνεμνθιεηηθνχο 

ζπληειεζηέο, ην ξπζκφ αχμεζεο ησλ κηζζψλ θαη ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο. Λφγσ ηεο καθξνρξφληαο θχζεο 

ησλ πξνγξακκάησλ, νη παξαδνρέο απηέο ππφθεηληαη ζε ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα. 

 

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο:  

 
Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ πξνβαίλεη ζε πεξηνδηθή επαλεθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ηεο πξφβιεςεο ζρεηηθά κε ηηο 

επηζθαιείο απαηηήζεηο ζε ζπλάξηεζε ηεο πηζησηηθήο ηεο πνιηηηθήο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ζηνηρεία ηεο 

Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Οκίινπ, ηα νπνία πξνθχπηνπλ βάζεη επεμεξγαζίαο ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ θαη 

πξφζθαησλ εμειίμεσλ ησλ ππνζέζεσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη. 

 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο:  

 
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο 

δεκίεο ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμνπλ επαξθή θνξνινγηθά θέξδε πνπ ζα ζπκςεθηζηνχλ κε 

απηέο ηηο θνξνινγηθέο δεκίεο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο 

πνπ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί απαηηνχληαη ζεκαληηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ, νη 

νπνίεο βαζίδνληαη ζηα κειινληηθά θνξνινγηθά θέξδε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κειινληηθέο θνξνινγηθέο 

ζηξαηεγηθέο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ. 

 

5. ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ 

 
Ο Όκηινο είλαη νξγαλσκέλνο ζε δχν ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο , ζχκθσλα κε ηηο εζσηεξηθέο νηθνλνκηθέο 

αλαθνξέο πνπ ιακβάλεη ν επηθεθαιήο ιήςεο επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ (Γηεπζχλσλ χκβνπινο). 

  

1.Δίδε γξαθείνπ,2 Δίδε ζπηηηνχ. 
 

12 κήλεο έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

Δίδε 

Γξαθείνπ 

 Δίδε 

πηηηνχ 

 

χλνιν 

Καζαξέο Πσιήζεηο απφ ζπλερηδφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο 14.867 

 

25.652 
 

40.519 

Κέξδε / (δεκηέο) απφ ζπλερηδφκελεο  ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο -3.952 

 

-6.816 
 

-10.768 

χλνιν ελεξγεηηθνχ 57.943  40.825  98.768 

χλνιν ππνρξεψζεσλ 33.079  57.060  90.139 

χλνιν απνζβέζεσλ ζπλερηδφκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ 1.541 

 

2.386 
 

3.927 

χλνιν θεθαιαηνπρηθψλ δαπαλψλ απφ 

ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 402 

 

582 
 

984 
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12 κήλεο έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 

Δίδε 

Γξαθείνπ 

 Δίδε 

πηηηνχ 

 

χλνιν 

Καζαξέο Πσιήζεηο απφ ζπλερηδφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο 22.938 

 

39.496 
 

62.434 

Κέξδε / (δεκηέο) απφ ζπλερηδφκελεο  ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  1.027 

 

-6.787 
 

-5.760 

χλνιν ελεξγεηηθνχ 57.843  54.713  112.556 

χλνιν ππνρξεψζεσλ  33.450  55.512  88.962 

χλνιν απνζβέζεσλ ζπλερηδφκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ  1.343 

 

2.802 
 

4.145 

χλνιν θεθαιαηνπρηθψλ δαπαλψλ απφ 

ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 573 

 

4.900 
 

5.473 

 

 

              Οη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ ην ιεηηνπξγηθφ ηνκέα εηδψλ γξαθείνπ.
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6. ΠΑΓΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 
 

Ο ΟΜΗΛΟ 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Γήπεδα θαη 

νηθφπεδα  

Κηίξηα θαη 

εγθαηαζηάζεηο  Μεραλήκαηα  Μεηαθνξηθά Μέζα  

Έπηπια θαη  Λνηπφο 

Δμνπιηζκφο  Έξγα ππφ Δθηέιεζε  χλνιν 

2009              

Αμία θηήζεο 1/1/2009 7.909  60.828  18.551  1.352  8.326  170  97.136 
Αγνξέο ρξήζεο 2009 -  3.848  304  95                      1.138  355  5.740 

Μεηψζεηο ρξήζεο 2009 -  -694  -964  -48  -229  -20  -1.955 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -  -  -5  -1  -2    -8 

Αμία θηήζεσο 31/12/2009 7.909  63.982  17.886  1.398  9.233  505  100.913 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 

1/1/2009 - 

 

12.898 

 

14.723 

 

680 

 

5.796 

 

140 

 

34.237 

Απνζβέζεηο ρξήζεο 2009 -  2.720  654  107  739    4.220 

Μείσζε απνζβέζεσλ 2009 -                     -547  -964  -28  -226    -1.765 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -    -4    -2    -6 

χλνιν απνζβέζεσλ θαηά  

ηελ 31/12/2009 - 

 

15.071 

 

14.409 

 

759 

 

6.307 

 

140 

 

36.686 

Αλαπφζβεζηε αμία  

θαηά ηελ 1/1/2009 7.909 

 

47.930 

 

3.828 

 

672 

 

2.530 

 

30 

 

62.897 

θαηά ηελ 31/12/2009 7.909 
 

48.911 
 

3.477 
 

639 
 

2.926 
 

365 
 

64.227 

2010              

Αμία θηήζεο 1/1/2010 7.909  63.982  17.886  1.398  9.233  505  100.913 

Αγνξέο ρξήζεο 2010 -  625  335  48                         243  406  1.657 

Μεηαθ.απν έξγα ππν εθηέιεζε -  355  366      -721  0 

Μεηψζεηο ρξήζεο 2010   -2  -1  -102  -210    -315 
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο     30  6  7    43 

Μεηαθνξά ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
δηαθξαηνχκελα πξνο πψιεζε - 

 
                     -7.789 

 
-6.847 

 
-94 

 
-1.149 

 
-190 

 

-16.069 

Αμία θηήζεσο 31/12/2010 7.909  57.171  11.769  1.256  8.124  0  86.239 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 

1/1/2010 - 

 

15.071 

 

14.409 

 

759 

 

6.307 

 

140 

 

36.686 

Απνζβέζεηο ρξήζεο 2010   2.811  605  105  794    4.315 

Μείσζε απνζβέζεσλ 2010                           -2  -1  -16  -181    -200 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο     -23  -3  -6    -32 

Μεηαθνξά ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

δηαθξαηνχκελα πξνο πψιεζε  

 

-1.625 

 

-5.207 

 

-62 

 

-1.052 

 

-140 

 

-8.086 

χλνιν απνζβέζεσλ θαηά  

ηελ 31/12/2010 - 

 

16.255 

 

9.783 

 

783 

 

5.862 

 

0 

 

32.683 

Αλαπφζβεζηε αμία  

θαηά ηελ 1/1/2010 7.909 

 

48.911 

 

3.477 

 

639 

 

2.926 

 

365 

 

64.227 

θαηά ηελ 31/12/2010 7.909  40.916  1.986  473  2.262  0  53.547 
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Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Γήπεδα θαη 

νηθφπεδα 

 Κηίξηα θαη 

εγθαηαζηάζεηο 

 

Μεραλήκαηα 

 Μεηαθνξηθά 

Μέζα 

 Έπηπια θαη  Λνηπφο 

Δμνπιηζκφο 

 

Έξγα ππφ Δθηέιεζε 

 

χλνιν 

2009              

Αμία θηήζεο 1/1/2009 7.909  53.040  12.654  1.215  7.186  0  82.004 

Αγνξέο ρξήζεο 2009   3.848  49  41  1.125  355  5.418 

Μεηψζεηο ρξήζεο 2009   -694  -964    -209    -1.867 

Αμία θηήζεσο 31/12/2009 7.909  56.194  11.739  1.256  8.102  355  85.555 

              

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 

1/1/2009 - 

 

11.673 

 

10.030 

 

625 

 

4.786 

 

- 

 

27.114 

Απνζβέζεηο ρξήζεο 2009   2.520  378  84  702    3.684 

Μεηψζεηο ρξήζεο 2009   -547  -964  -  -208    -1.719 

χλνιν απνζβέζεσλ θαηά  

ηελ 31/12/2009 - 

 

13.646 

 

9.444 

 

709 

 

5.280 

 

 

 

29.079 

 

Αλαπφζβεζηε αμία  

θαηά ηελ 1/1/2009 7.909 

 

41.367 

 

2.624 

 

590 

 

2.400 

 

- 

 

54.890 

θαηά ηελ 31/12/2009 7.909  42.548  2.295  547  2.822  355  56.476 

              

2010              

Αμία θηήζεο 1/1/2010 7.909  56.194  11.739  1.256  8.102  355  85.555 

Αγνξέο ρξήζεο 2010 -  625  31    232    888 

Μεηαθ. απφ έξγα ππφ εθηέιεζε   355                             -355  0 

Μεηψζεηο ρξήζεο 2010 -  -2  -1  -  -210    -213 

Αμία θηήζεσο 31/12/2010 7.909  57.171  11.769  1.256  8.124  0  86.239 

              

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 

1/1/2010  

 

13.646 

 

9.444 

 

709 

 

5.280 

 

 

 

29.079 
Απνζβέζεηο ρξήζεο 2010   2.611  340  74  763    3.788 

Μεηψζεηο ρξήζεο 2010   -2  -1    -181    -184 

χλνιν απνζβέζεσλ θαηά  

ηελ 31/12/2010  

 

16.255 

 

9.783 

 

783 

 

5.862 

 

0 

 

32.683 

 

Αλαπφζβεζηε αμία  

θαηά ηελ 1/1/2010 7.909 

 

42.548 

 

2.295 

 

547 

 

2.822 

 

355 

 

56.476 

θαηά ηελ 31/12/2010 7.909  40.916  1.986  473  2.262  0  53.547 
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Ο Όκηινο έρεη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο ελ ηζρχ, θπξίσο γηα θηίξηα θαη κεραλήκαηα. Ζ θαζαξή ινγηζηηθή 

αμία απηψλ ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 2009 ήηαλ σο θάησζη: 

 

 Ο ΟΜΗΛΟ  Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  31/12/2010 
 

31/12/2009  31/12/2010  31/12/2009 

Κφζηνο παγίσλ κε ρξεκαηνδνηηθέο 

κηζζψζεηο 11.521 

 

18.300 

 

11.521 

 

11.521 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο -1.669 
 

-1.778  -1.669  -1.347 

Καζαξή αλαπφζβεζηε αμία 9.852 
 

16.522  9.852  10.174 

 

Δπί ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ εξγνζηαζίνπ Θεζζαινλίθεο έρεη εγγξαθεί πξνζεκείσζε ππνζήθεο γηα πνζφ   

€ 10.000.000. βι.ζρη.ζεκ.(17) 

 

 

ηα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη ζηα κηζζσκέλα αθίλεηα ηεο εηαηξείαο ππφ 

θαζεζηψο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο, πεξηιακβάλνληαη αθίλεηα πνπ εθκηζζψλνληαη ζε ηξίηνπο. 

Σα κειινληηθά κηζζψκαηα (εηζπξαθηέα) ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ απφ ζπκβάζεηο ελνηθίσλ θαηά ηελ 

31/12/2010 θαη 31/12/2009 έρνπλ σο εμήο:   

 

 1 ΔΣΟ  2 ΔΧ 5 ΔΣΖ  ΤΝΟΛΟ 

31/12/2010 1.569  5.960  7.529 

31/12/2009 1.368  5.470  6.838 
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7. ΑΤΛΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Ο ΟΜΗΛΟ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ      

Έλαξμε 1/1/10 θαη 09 αληίζηνηρα   2010  2009 

Αμία θηήζεο   5.235  4.478 

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο   -3.600  -3.254 

Αλαπφζβεζηε Αμία  01/01/2010 θαη 09 αληίζηνηρα   1.635  1.224 

Πιένλ:      

Πξνζζήθεο   556  771 

πλαι/θέο δηαθνξέο  13  -1 

Μεηψζεηο πεξηφδνπ    -13 

Μεηαθνξά ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνχκελα πξνο πψιεζε  -2.558   

Μείνλ:     

Απφζβεζε πεξηφδνπ  -216  -359 

πλαι/θέο δηαθνξέο  -13  2 

Μεηψζεηο πεξηφδνπ    11 

Μεηαθνξά ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνχκελα πξνο πψιεζε  876   

 Αλαπφζβεζηε αμία 31/12/2010 θαη 09 αληίζηνηρα   293  1.635 

31/12/2010 θαη 09 αληίζηνηρα      

Αμία θηήζεο   3.246  5.235 

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο    -2.953  -3.600 

Αλαπφζβεζηε Αμία 31/12/2010 θαη 09 αληίζηνηρα   293  1.635 

 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ      

Έλαξμε 1/1/10 θαη 09 αληίζηνηρα   2010  2009 

Αμία θηήζεο   3.150  3.107 

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο    -2.842  -2.560 

Αλαπφζβεζηε Αμία 01/01/2010 θαη 09 αληίζηνηρα   308  547 

Πιένλ:      

Πξνζζήθεο   96  55 

Μεηψζεηο πεξηφδνπ  -  -12 

Μείνλ:     

Απφζβεζε πεξηφδνπ   -111  -293 

Μεηψζεηο πεξηφδνπ  -  11 

Αλαπφζβεζηε αμία 31/12/2010 θαη 09 αληίζηνηρα   293  308 

31/12/2010 θαη 09 αληίζηνηρα      

Αμία θηήζεο   3.246  3.150 

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο    -2.953  -2.842 

Αλαπφζβεζηε Αμία 31/12/2010 θαη 09  αληίζηνηρα   293  308 

 

 

8.         ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ 

 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  31/12/2010  31/12/2009 

Τπφινηπν Έλαξμεο  10.223  10.223 

Πξνζζήθεο  1.900  - 

Μεηαθνξά ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

δηαθξαηνχκελα πξνο πψιεζε 

 

-12.123 

 

- 

Τπφινηπν Λήμεο  0  10.223 
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Σα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ζε  ζπγαηξηθέο θαηά ηελ 31/12/2010 θαη θαηά ηελ 31/12/2009 έρνπλ 

σο εμήο: 

 
           

Δηαηξεία 

 

Έδξα 

 

Γξαζηεξηφηεηα 

 
Άκεζε 

πκκεηνρή 

 
Μέζνδνο 

ελνπνίεζεο 

 
Ζκ/λία 

ηζνι/ζκνχ 

 

SATO OFFICE 

GmbH 

 

 

Γεξκαλία 

  

Καηαζθεπή θαη 

εκπνξία επίπισλ 

γξαθείνπ 

 

 

100% 
 

 

Οιηθή 

ελνπνίεζε 

 
 

31.12.ΥΥ 

TCC Büro Koltuk 

Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi * 

 

 

Σνπξθία 

  

Καηαζθεπή θαη 

εκπνξία επίπισλ 

γξαθείνπ 

 99,85% 

(έκκεζε 

ζπκεηνρή 

θαηά ην 

2009) 

 

 

Οιηθή 

ελνπνίεζε  

 
 

31.12.ΥΥ 

  
 

   
     

 

ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2011 ε Δηαηξεία πινπνίεζε ηε ιεθζήζα απφ ην Γεθέκβξε ηνπ 2010 απφθαζε γηα πψιεζε 

ησλ δχν ζπγαηξηθψλ. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πψιεζεο ηεο ππνζπγαηξηθήο TCC  Büro Koltuk πξνρψξεζε θαηά ηε 

31/12/2010 ζε αγνξά ηεο απφ ηε ζπγαηξηθή εηαηξεία SATO OFFICE GMBH. Δθαξκφδνληαο ην ΓΠΥΑ 5 ε Δηαηξεία ηαμηλφκεζε 

ηηο ζπγαηξηθέο ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνχκελα πξνο πψιεζε.Βιέπε ζεκ. 30. 

 

 

 
9.  ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΤΓΓΔΝΔΗ ΔΣΑΗΡΔΗΔ 

 
2010 

 

Κφζηνο  Πνζνζηφ  Γηαθνξά  Αμία 

Ζ Δηαηξεία πκκεηνρήο  πκκεηνρήο  Απνηίκεζεο  πκκεηνρήο 

        

ΟΒΗ HELLAS AE 490  49%  490  0 

Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο 

επηρεηξήζεηο 490 

 

49% 

 

490 

 

0 

 
 

2009 

 

Κφζηνο  Πνζνζηφ  Γηαθνξά  Αμία 

Ζ Δηαηξεία πκκεηνρήο  πκκεηνρήο  Απνηίκεζεο  πκκεηνρήο 

        

ΟΒΗ HELLAS AE 490  49%  -  490 

Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο 

επηρεηξήζεηο 490 

 

 

 

 

 

490 

 

 

Ζ εηαηξεία ΟΒΗ Ζellas ζηελ νπνία κεηέρεη ε ΑΣΟ απφ 14/05/2008 ελνπνηείηαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο 

ζέζεο.  

Ζ εηαηξεία OBI Hellas κπήθε ζε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο.  
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Ζ Δηαηξεία πξνρψξεζε ζε πιήξε απνκείσζε ηεο αμίαο ηεο ηφζν ζηηο εηαηξηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

Καηά ηελ 31/12/2009 ε OBI Hellas είρε ζχλνιν ελεξγεηηθνχ € 253 ρηι., ζχλνιν ππνρξεψζεσλ € 17 ρηι. θαη 

δεκηέο € 166 ρηι. 

 

 

 

 

10. ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΠΡΟ ΠΧΛΖΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ         

 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο ΟΜΗΛΟ 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 31/12/2010  31/12/2009  31/12/2010  31/12/2009 

Τπφινηπν Έλαξμεο 61  110  61  110 

Πξνζαξκνγή ζε εχινγε αμία -40  -49  -40  -49 

Τπφινηπν ιήμεο 21  61  21  61 

 

 
Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ εηζεγκέλεο κεηνρέο. Ζ εχινγε 

αμία ησλ εηζεγκέλσλ κεηνρψλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο ηηκέο πξνζθνξάο πνπ ηζρχνπλ θαηά 

ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 
11.  ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 

 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο ΟΜΗΛΟ 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 31/12/2010  31/12/2009  31/12/2010  31/12/2009 

Δκπνξεχκαηα 7.522  10.874  7.522  10.445 

Πξντφληα 2.888  3.079  2.888  2.885 

Παξαγσγή ζε εμέιημε 1  1  1  1 

Πξψηεο Ύιεο 2.360  5.213  2.360  2.568 

Αλαιψζηκα 23  23  23  23 

Πξφβιεςε απαμίσζεο εκπνξεπκάησλ -963  -842  -963  -550 

ΤΝΟΛΑ 11.831  18.348  11.831  15.372 

 

Ζ θίλεζε ηεο πξφβιεςεο γηα άρξεζηα, βξαδπθίλεηα θαη θαηεζηξακκέλα απνζέκαηα έρεη σο εμήο: 

 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο ΟΜΗΛΟ 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 31/12/2010  31/12/2009  31/12/2010  31/12/2009 

Τπφινηπν Έλαξμεο -842  -1.318  -550  -1.040 

Υξεζηκνπνίεζε πξφβιεςεο 842       1.040  550  1.040 

ρεκαηηζκφο λέαο πξφβιεςεο -1.271  -564  -963  -550 

Μεηαθνξά ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

δηαθξαηνχκελα πξνο πψιεζε 308 

 

- 

 

- 

 

- 

Τπφινηπν Λήμεο -963  -842  -963  -550 
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12. ΠΔΛΑΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο ΟΜΗΛΟ 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 31/12/2010  31/12/2009  31/12/2010  31/12/2009 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο        

Πειάηεο (αλνηρηά ππφινηπα) 8.878  11.623  8.878  9.843 

Πηζησηηθέο Κάξηεο 834  757  834  757 

Μεηαρξνλνινγεκέλεο Δπηηαγέο 1.790  2.246  1.790  1.820 

Μείνλ :Πξφβιεςε γηα Δπηζθαιείο Απαηηήζεηο -1.582  -1.437  -1.582  -1.382 

χλνιν 9.920  13.189  9.920  11.038 
        

Λνηπέο Απαηηήζεηο        

Πξνθαηαβνιέο Πξνκεζεπηψλ 451  747  451  646 

Υξεψζηεο Γηάθνξνη 3.118  4.442  3.118  4.156 

Πξνπι .έμνδα-Γεδνπιεπκέλα έζνδα  149  839  149  738 

Δγγπήζεηο ελνηθίσλ 1.040  1.114  1.040  1.114 

Λνηπέο εγγπήζεηο 51  83  51  83 

Απαίηεζε απφ Θπγαηξηθή (Sato Office GmbH)  -  -  -  800 

χλνιν 4.809  7.225  4.809  7.537 

Μείνλ: Με θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 1.091  1.197  1.091  1.997 

Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ  3.718  6.028  3.718  5.540 

 

Ζ θίλεζε ηεο πξφβιεςεο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο αλαιχεηαη παξαθάησ: 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο ΟΜΗΛΟ 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 31/12/2010  31/12/2009  31/12/2010  31/12/2009 

Τπφινηπν Έλαξμεο 1.437  2.315  1.382  2.244 

Υξεζηκνπνίεζε πξφβιεςεο   -878  -  -862 

ρεκαηηζκφο  πξφβιεςεο 283  -  200  - 

Μεηαθνξά ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

δηαθξαηνχκελα πξνο πψιεζε -138 

 

- 

 

- 

 

- 

Τπφινηπν ιήμεο 1.582  1.437  1.582  1.382 

 

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο  ζεσξεί φηη ε ινγηζηηθή αμία ησλ απαηηήζεσλ αληηπξνζσπεχεη ηελ εχινγε αμία 

ηνπο.  

Ζ ρξνληθή αλάιπζε ηνπ αλνηρηνχ ππνινίπνπ πειαηψλ θαη επηηαγψλ  έρεη σο εμήο: 

 

   Τπφινηπα θαζπζηεξεκέλα (αιιά 

φρη απνκεησκέλα) θαηά: 

  

 

Ο ΟΜΗΛΟ 

Σξέρνληα 

ππφινηπα  
1-180 

κέξεο  
181-365 

κέξεο  
>365 

κέξεο  χλνιν 

31/12/2010 286  3.747  618  4.432  9.083 

31/12/2009 4.933  1.620  1.549  4.330  12.432 

 
   Τπφινηπα θαζπζηεξεκέλα (αιιά 

φρη απνκεησκέλα) θαηά: 

  

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Σξέρνληα 

ππφινηπα  
1-180 

κέξεο  
181-365 

κέξεο  
>365 

κέξεο  χλνιν 

31/12/2010 286  3.747  618  4.432  9.083 

31/12/2009 2.727  1.620  1.549  4.385  10.281 
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13. ΠΑΡΑΓΧΓΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ 

 
               ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο ΟΜΗΛΟ 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

    

 31/12/2010  31/12/2009  31/12/2010  31/12/2009 

Πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα δνιαξίνπ ΖΠΑ 23  50  23  50 

χλνιν 23  50  23  50 

      
      ΠΑΘΖΣΗΚΟ            

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο ΟΜΗΛΟ 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

    

 31/12/2010  31/12/2009  31/12/2010  31/12/2009 

Πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα δνιαξίνπ ΖΠΑ 45  -  45  - 

χλνιν 45  -  45  - 

 
Οη  αληίζηνηρεο  νλνκαζηηθέο αμίεο ηνπο είλαη : 

Γηα ην 2010: ελεξγεηηθφ  514.705,88 €  Παζεηηθφ : 813.008,13 € 

Γηα ην 2009, ελεξγεηηθφ: 1.500.764 € 

 

Σα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία επηκεηξψληαη ζην «Δπίπεδν 2» ηεο ηεξαξρίαο ησλ εχινγσλ 

αμηψλ φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΓΠΥΑ 7.Σν «Δπίπεδν 2» ησλ εχινγσλ αμηψλ αθνξά ζε εχινγεο αμίεο πνπ 

βαζίδνληαη ζε δεδνκέλα πνπ είηε άκεζα είηε έκκεζα είλαη δηαζέζηκα ζε ελεξγέο αγνξέο. 

 
 

14.          ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΚΑΗ ΗΟΓΤΝΑΜΑ 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο ΟΜΗΛΟ 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 31/12/2010  31/12/2009  31/12/2010  31/12/2009 

Σακείν 75  136  75  135 

Πξνζεζκηαθέο Καηαζέζεηο 1.100  5.430  1.100  5.430 

Καηαζέζεηο Όςεσο 744  1.481  744  1.272 

χλνιν 1.919  7.047  1.919  6.837 

 

 

Οη θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο ηνθίδνληαη κε θπκαηλφκελα επηηφθηα πνπ βαζίδνληαη ζηα κεληαία επηηφθηα 

θαηαζέζεσλ ηξαπεδψλ.  

Σν πξαγκαηηθφ  κέζν ζηαζκηζκέλν επηηφθην θαηαζέζεσλ  ην 2010 ήηαλ 2,50% 

θαη ην πξαγκαηηθφ  κέζν ζηαζκηζκέλν επηηφθην θαηαζέζεσλ  ην 2009 ήηαλ 1,90% 
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15. ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ,ΓΗΑΦΟΡΑ ΤΠΔΡ ΣΟ ΑΡΣΗΟ ΚΑΗ ΗΓΗΔ ΜΔΣΟΥΔ  

  

Μεηνρηθφ Κεθάιαην (πνζά πιήξε, φρη ρηιηάδεο): 

 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2010 απνηειείηαη απφ 28.056.518 κεηνρέο 

νλνκαζηηθήο αμίαο € 1,07. Ζ εμέιημε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο δηαθνξάο απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ 

ην άξηην ηεο Δηαηξείαο αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

                          (πνζά πιήξε, φρη ρηιηάδεο) 

  

Αξηζκφο 

κεηνρψλ  

Μεηνρηθφ 

θεθάιαην  

Απνζεκαηηθφ 

ππέξ ην 

άξηην  χλνιν 

31 Γεθεκβξίνπ 2008  28.056.518  25.250.866  3.311.945  28.562.810 

Μεηαθνξά ζε απνζεκαηηθφ γηα 

θάιπςε ίδηαο ζπκκεηνρήο 

επέλδπζεο ζχκθσλα κε ηνλ 

Ν.3299/04      -3.311.945  -3.311.945 

31 Γεθεκβξίνπ 2009  28.056.518  25.250.866  0  25.250.866 

Κεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ 

Ν.3299/04 θαη ινηπψλ 

αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ    4.769.608     

31 Γεθεκβξίνπ 2010  28.056.518  30.020.474  0  30.020.474 

 

  

 

Ίδηεο κεηνρέο: 

ε ζπλέρεηα ηεο απφ 10/07/2009 απφθαζεο ηνπ Γ νινθιεξψζεθε κέζσ ηνπ ΥΑ ε πψιεζε ησλ 446.218 

ηδίσλ κεηνρψλ πνπ θαηείρε ε Δηαηξεία βάζεη απφ ηεο 21/06/2006 απφθαζε Γ..  

θαη ηεο απφ 28/07/2006 απφθαζεο Γ.. Ζ παξαπαλσ πξάμε έγηλε κε ηηκή πψιεζεο 0,64€ ήηνη €285 ρηι. θαη 

επέθεξε 

δεκηά € 819 ρηι.πνπ επεξέαζε ηελ θαζαξή ζέζε.   

Καηά ηε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ε Δηαηξεία δελ θαηείρε ίδηεο κεηνρέο. 

                

16.         ΛΟΗΠΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ 

 
Σα απνζεκαηηθά ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ € 1.117 πνπ αθνξά ζην Σαθηηθφ 

απνζεκαηηθφ ελψ ηα ππφινηπα αθνξνχλ ζε εηδηθά απνζεκαηηθά (θπξίσο αθνξνιφγεηα) ζπγθεθξηκέλσλ 

αλαπηπμηαθψλ ή θνξνινγηθψλ λφκσλ, αιιά θαη απνζεκαηηθά απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζπγαηξηθψλ 

ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηα νπνία αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο ΟΜΗΛΟ 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 31/12/2010  31/12/2009  31/12/2010  31/12/2009 

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 1.117  1.117  1.117  1.117 

Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά  εηδηθψλ λφκσλ 8.905  9.627  8.905  9.627 

Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά θνξνινγεζέληα 

θαηά εηδηθφ ηξφπν 144 
 

144 
 

144 
 

144 

Απνζεκαηηθφ γηα stock options 213  469  213  469 

Απνζεκαηηθά επέλδπζεο Ν.3299/04 -  4.047  -  4.047 

Απνζεκαηηθφ  Γ.Π.Π.(Γηαζέζηκσλ Πξνο 

Πψιεζε ρξεκ/θψλ ζηνηρείσλ) -232 
 

-192 
 

-232 
 

-192 

Λνηπά απνζεκαηηθά 1.045  892  743  745 

χλνιν 11.192  16.104  10.890  15.957 
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Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ: χκθσλα κε ηελ Διιεληθή εκπνξηθή λνκνζεζία νη εηαηξίεο ππνρξενχληαη, απφ ηα 

θέξδε ηεο ρξήζεο λα ζρεκαηίζνπλ ην 5% ζαλ ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ, κέρξηο φηνπ απηφ θηάζεη ζην έλα ηξίην 

ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ ηνπο  θεθαιαίνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο  ηεο Δηαηξείαο απαγνξεχεηαη ε 

δηαλνκή ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ. 
 

Απνζεκαηηθφ γηα stock options: Σν απνζεκαηηθφ γηα stock options (δηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο 

κεηνρψλ) αθνξά ηελ εχινγε αμία ησλ ελ ηζρχ θαηά ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο κε εμαζθεζέλησλ 

δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζηελ ζεκείσζε 24. 

 

Απνζεκαηηθφ Γ.Π.Π.: Σν απνζεκαηηθφ Γ.Π.Π. πεξηιακβάλεη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε  ή δεκηέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ηαμηλνκήζεθαλ ζαλ 

δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. ε πεξίπησζε πψιεζεο ή απνκείσζεο ησλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, νη ζπζζσξεπκέλεο αλαπξνζαξκνγέο εχινγεο αμίαο κεηαθέξνληαη θαη ζηελ 

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ. 

 

Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά εηδηθψλ λφκσλ: Σα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ 

αθνξνχλ κε δηαλεκεζέληα θέξδε ηα νπνία απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ 

αλαπηπμηαθψλ λφκσλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρνπλ επαξθή θέξδε γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπο). Σα 

απνζεκαηηθά απηά αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν επελδχζεηο θαη δελ δηαλέκνληαη. Γηα ηα απνζεκαηηθά απηά δελ 

έρνπλ ινγηζζεί αλαβαιιφκελνη θφξνη. 

  Απνζεκαηηθφ 3299/04 : Καηά ηελ ρξήζε ηνπ 2009 ζρεκαηίζζεθε απνζεκαηηθφ ηνπ αλαπηπμηαθνχ Ν. 

3299/2004 κε κεηαθνξά απφ ηε δηαθνξά ππεξ ην άξηην θαη απφ αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ ηνπ Ν. 

1828/1989. Καηά ηε ρξήζε ηνπ 2010 ην ζρεκαηηζζέλ απνζεκαηηθφ θεθαιαηνπνηήζεθε. 

Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά θνξνινγεζέληα θαηά εηδηθφ ηξφπν: Σα απνζεκαηηθά απφ απαιιαζζφκελα 

ηεο θνξνινγίαο έζνδα θαη ηα απνζεκαηηθά θνξνινγεζέληα θαηά εηδηθφ ηξφπν αθνξνχλ έζνδα απφ ηφθνπο 

θαη πσιήζεηο ζπκκεηνρψλ κε εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Δηαηξηψλ, θαη ηα νπνία είλαη κε 

θνξνινγήζηκα ή έρεη γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ ζηελ πεγή. Σα απνζεκαηηθά απηά ππφθεηληαη ζε 

θνξνιφγεζε ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπο. Γηα ηα απνζεκαηηθά απηά δελ έρνπλ ινγηζζεί αλαβαιιφκελνη 

θφξνη. 

Δάλ ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά δηαλεκεζνχλ, ζα θνξνινγεζνχλ κε ηνλ 

αληίζηνηρν ζπληειεζηή θνξνινγίαο πνπ ζα ηζρχεη θαηά ην έηνο ηεο δηαλνκήο (π.ρ. γηα ην  2010, 24%).  

 

17. ΓΑΝΔΗΑ 

 

Ζ πεξίνδνο ιήμεο ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ είλαη κέρξη θαη δέθα έηε ελψ ησλ 

ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε είλαη έσο θαη δέθα επηά έηε. Σν νλνκαζηηθφ επηηφθην ησλ 

δαλείσλ είλαη ίζν κε ην πξαγκαηηθφ ηνπο επηηφθην. Σν επηηφθην επί ησλ αλσηέξσ δαλείσλ είλαη θπξίσο 

θπκαηλφκελν.  

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο ΟΜΗΛΟ 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 31/12/2010  31/12/2009  31/12/2010  31/12/2009 

 Γάλεηα Μαθξνπξφζεζκα 1.000  1.000  1.000  1.000 

Μαθξνπξφζεζκν ηκήκα Οκνινγηαθψλ 

δαλείσλ 17.803 
 

19.317 
 

17.803 
 

19.317 

 Τπνρξεψζεηο Υξεκαηνδνηηθψλ Μηζζψζεσλ  6.925  12.334  6.925  7.408 

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα 25.728  32.651  25.728  27.725 

 
 

 
 

 
 

 
 

Βξαρππξφζεζκν ηκήκα Οκνινγηαθψλ  

δαλείσλ 3.313 
 

3.101 
 

3.313 
 

1.913 

Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα 24.072  25.158  24.072  25.158 

 Τπνρξεψζεηο Υξεκαηνδνηηθψλ Μηζζψζεσλ 484  613  484  477 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 27.869  28.872  27.869  27.548 

χλνιν Γαλείσλ 53.597  61.523  53.597  55.273 
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Οη κειινληηθέο απνπιεξσκέο ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ρξεκ/θψλ κηζζψζεσλ 

έρνπλ σο εμήο: 

 

Δηαηξεία 1 έηνο 

 

2 έσο 5 έηε 

 Πιένλ ησλ 5 

εηψλ 

Μαθξνπξφζεζκα Γάλεηα 4.126  11.839  2.838 

Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο 484  2.083  4.842 

χλνιν 4.610  13.922  7.680 

Όκηινο 1 έηνο 

 

2 έσο 5 έηε 

 Πιένλ ησλ 5 

εηψλ 

Μαθξνπξφζεζκα Γάλεηα 4.126  11.839  2.838 

Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο 484  2.083  4.842 

χλνιν 4.610  13.922  7.680 

 

Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία δελ ηθαλνπνηνχλ θάπνηνπο απφ ηνπο 

πξνβιεπφκελνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο φξνπο (financial covenants) ησλ  νκνινγηαθψλ  δαλείσλ . 

Χζηφζν ε Δηαηξεία έρεη ιάβεη γξαπηή δηαβεβαίσζε απφ ηηο ηξάπεδεο φηη παξαηηνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο 

θαηαγγειίαο ησλ  νκνινγηαθψλ δαλείσλ κέρξη ηελ επφκελε επηκέηξεζή ηνπο. 

 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ  Οκνινγηαθψλ  Γαλείσλ  έρνπλ  εγγξαθεί πξνζεκεηψζεηο ππνζήθεο α) ζην 

κηζζσκέλν απφ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία νηθφπεδν ζηελ Διεπζίλα , επί ηνπ νπνίνπ θαηαζθεπάζηεθε ην λέν 

θηίξην θεληξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ , β) ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνζηαζίνπ ζηε Θεζζαινλίθε. 

 

Ζ εχινγε αμία ησλ αλσηέξσ δαλείσλ πξνζεγγίδεη ηελ ινγηζηηθή θαζψο φια ηα δάλεηα είλαη θπκαηλφκελνπ 

επηηνθίνπ. 

 

Σα βξαρππξφζεζκα δάλεηα είλαη αλαιήςεηο κε βάζε δηάθνξα πηζησηηθά φξηα πνπ δηαηεξεί ε Δηαηξεία ζε 

δηάθνξεο ηξάπεδεο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πηζηψζεσλ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 

 

 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο ΟΜΗΛΟ 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 31/12/2010  31/12/2009  31/12/2010  31/12/2009 

Γηαζέζηκα πηζησηηθά φξηα 53.500  59.247  53.500  56.497 

 Υξεζηκνπνηεζέλ ηκήκα 46.188  48.576  46.188  47.388 

Με ρξεζηκνπνηεζέλ ηκήκα 7.312  10.671  7.312  9.109 

 

  

Σα πξαγκαηηθά ζηαζκηζκέλα κέζα επηηφθηα ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ είλαη ηα παξαθάησ: 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο ΟΜΗΛΟ 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 31/12/2010  31/12/2009  31/12/2010  31/12/2009 

Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο (καθξνπξφζεζκνο) 4,67%  4,43%  4,67%  4,43% 

Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο (βξαρππξφζεζκνο) 5,36%  4,94%  5,36%  4,99% 

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο      7,8%  5,38%       7,8%  4,18% 

 

Ζ έθζεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζηηο αιιαγέο ησλ επηηνθίσλ  

θαη νη ζπκβαηηθέο εκεξνκελίεο αιιαγήο απηψλ γίλεηαη ζε ιηγφηεξν απφ 6 κήλεο. 

 

Ζ ζπκθσλία κεηαμχ ησλ κειινληηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ ειάρηζηα κηζζψκαηα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

κηζζψζεσλ θαη ηεο ηξέρνπζαο αμίαο απηψλ έρεη σο εμήο: 
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ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΔ ΜΗΘΧΔΗ Ο ΟΜΗΛΟ  Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  31/12/2010  31/12/2009  31/12/2010  31/12/2009 

Μειινληηθέο ππνρξεψζεηο απφ 

ειάρηζηα κηζζψκαηα  

 

 

 

 

 

 

Μέρξη 1 έηνο 752  1.183  752  736 

Απφ 1 έηνο έσο 5 έηε 2.993  4.728  2.993  2.940 

Πάλσ απφ 5 έηε 5.651  14.340  5.651  6.295 

χλνιν 9.397  20.251  9.397  9.971 

Μείνλ: Μειινληηθέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ρξεψζεηο  

 

 

 

 

 

 

ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ -1.988  -7.304  -1.988  -2.086 

Σξέρνπζα αμία ππνρξεψζεσλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 7.409 

 

12.947 

 

7.409 

 

7.885 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18.          ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΑΡΟΥΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΛΟΓΧ ΔΞΟΓΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

 

Ζ θίλεζε ηεο θαζαξήο ππνρξέσζεο γηα παξνρέο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία έρεη σο 

αθνινχζσο: 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο ΟΜΗΛΟ 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 31/12/2010  31/12/2009  31/12/2010  31/12/2009 

Καζαξή ππνρξέσζε έλαξμεο ρξήζεο 796  3.168  796  931 

Πξαγκαηηθέο παξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ απφ 

ηελ Δηαηξεία -575  -768  -575  -839 

Έμνδα αλαγλσξηζκέλα ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο 559  808  559  704 

Καζαξή ππνρξέσζε ηέινπο ρξήζεο 780  3.208  780  796 

 

Οη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ππνρξέσζή ηεο λα θαηαβάινπλ 

απνδεκηψζεηο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο πξνζδηνξίζηεθαλ βάζε ησλ ΓΛΠ19 θαη κέζσ αλαινγηζηηθψλ 

κειεηψλ απφ αλεμάξηεηε εηαηξεία δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ αλαινγηζηψλ. 

 

Οη ιεπηνκέξεηεο θαη νη βαζηθέο ππνζέζεηο ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2010 έρνπλ σο 

θάησζη: 
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο ΟΜΗΛΟ 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 31/12/2010  31/12/2009  31/12/2010  31/12/2009 

Παξνχζα αμία κε ρξεκαηνδνηνχκελσλ 

ππνρξεψζεσλ 788  2.791  788  810 

Με αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε/ δεκηέο 10  437  10  6 

Με αλαγλσξηζκέλν θφζηνο πξνππεξεζίαο -19  -20  -19  -20 

Καζαξή ππνρξέσζε ζηνλ ηζνινγηζκφ 780  3.208  780  796 
        

Πνζά αλαγλ. ζην ινγ. απνηειεζκάησλ        

Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 87  121  87  85 

Σφθνο ζηελ ππνρξέσζε 41  148  41  47 

Αλαγλψξηζε αλαινγηζηηθήο δεκηάο -  -3  -  -3 

Αλαγλψξηζε θφζηνπο πξνυπεξεζίαο 1  2  1  2 

Καλνληθφ έμνδν  ζην ινγ/ζκφ απνηειεζκάησλ 130  268  130  131 
        

Κφζηνο πεξηθνπψλ /δηαθαλ/ηεξκαη.ππεξ. 429  572  429  573 

πλνιηθφ έμνδν ζην ινγ/ζκφ απνηειεζκάησλ  559  840  559  704 
        

Μεηαβνιέο ζηελ θαζαξή ππνρξέσζε αλαγλσξ. 

ζηνλ ηζνινγηζκφ        

Καζαξή ππνρξέσζε θαηά ηελ έλαξμε έηνπο 796  3.168  796  931 

Παξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηνλ εξγνδφηε -575  -768  -575  -839 

χλνιν δαπάλεο πνπ αλαγλ. ζην ινγ/ζκφ 

απνηειεζκάησλ 559  808  559  704 

Καζαξή ππνρξέσζε ζην ηέινο ηνπ έηνπο 780  3.208  780  796 
        

Μεηαβνιή ζηελ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο        

Παξνχζα αμία ππνρξ. ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ 810  2.476  810  825 

Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 87  121  87  86 

Κφζηνο ηφθνπ 41  148  41  46 

Παξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηνλ εξγνδφηε  -575  -768  -575  -839 

Δπηπιένλ πιεξσκέο ή έμνδα /έζνδα 430  726  430  604 

Αλαινγηζηηθή δεκηά ή θέξδνο -5  88  -5  88 

Παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο ηέινπο πεξηφδνπ 788  2.791  788  810 

 

Οη αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αλαινγηζηηθή κειέηε είλαη νη αθφινπζεο: 

 

 

 2010  2009 

Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο 5,16%  5,10% 

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ  4%  4% 

Δθηηκψκελα κειινληηθά έηε ζε ππεξεζία 17,92  17,17 

 

 

 

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηνπ 2010  αλέξρεηαη ζε 384 γηα ηνλ Όκηιν θαη 290 

γηα ηελ Δηαηξεία,  (2009: 484) γηα ηνλ Όκηιν θαη ζε  (2009: 332) γηα ηελ Δηαηξεία.  
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19.         ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ 

 

 

Ο ΟΜΗΛΟ 

 Πξφβιεςε 

θφξνπ 

αλέιεγθησλ 

ρξήζεσλ 

 Πξφβιεςε γηα 

εγγπήζεηο 

πσιήζεσλ 

  

 

χλνιν 

 

1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2010 200  198  398 

Μεηαθνξά ζε ππνρξεψζεηο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

δηαθξαηνχκελσλ πξνο πψιεζε 

 

 

- 

  

 

-198 

  

 

-198 

 200  0  200 

      

1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2009 200  158  358 

Πξφζζεηεο πξνβιέςεηο ρξήζεσο -  40  40 

31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 200  198  398 

      

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 Πξφβιεςε 

θφξνπ 

αλέιεγθησλ 

ρξήζεσλ 

  

 

χλνιν 

 

1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2010 200  200 

Πξφζζεηεο πξνβιέςεηο ρξήζεσο -  - 

31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2010 200  200 

    

1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2009 200  200 

Πξφζζεηεο πξνβιέςεηο ρξήζεσο -  - 

31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 200  200 

    

 

 

20.          ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ 

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, κε ηελ απφ 22-12-2006 απφθαζή ηνπ, ελέθξηλε ηελ ππαγσγή 

ηεο SATO  Α.Δ. ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3299/2004 γηα ηελ ελίζρπζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ηεο, 

πξνππνινγηδφκελνπ χςνπο € 16.187 κε επηρνξήγεζε χςνπο € 4.856.  

Βάζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ε ηδία ζπκκεηνρή ηνπ θνξέα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 

25% ηεο ζπλνιηθήο εληζρπφκελεο δαπάλεο πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζφ ησλ € 4.047 ρηι. Ζ ίδηα ζπκκεηνρή 

θαιχθζεθε απφ ήδε ζρεκαηηζκέλα απνζεκαηηθά. Μέρξη θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ε Δηαηξεία έρεη 

εηζπξάμεη ζπλνιηθφ πνζφ €4.430 ρηι. Με δεδνκέλε ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ επέλδπζεο , ε Δηαηξεία 

έρεη αλαγλσξίζεη  ην ππφινηπν ηεο απαίηεζεο επηρνξήγεζεο πνζνχ € 2.426 ρηι., ην νπνίν έρεη ήδε 

εθρσξεζεί ζε ηξάπεδα έλαληη ιήςεο ηζφπνζνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλείνπ.  

 

21.         ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ ΦΟΡΟΗ 

 

 

χκθσλα κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα ηε ρξήζε 2010 είλαη 24% θαη γηα 

ην 2009  ήηαλ 25%. Γηα ηηο επφκελεο ρξήζεηο  βαίλεη κεηνχκελνο.  

O θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ  αλαιχεηαη σο εμήο:    
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Φφξνο εηζνδήκαηνο Ο ΟΜΗΛΟ 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 31/12/2010  31/12/2009  31/12/2010  31/12/2009 

Φφξνο  εηζνδήκαηνο (ρξήζεο) -  -  -  - 

ρεκαηηζκφο πξφβιεςεο θφξνπ γηα 

αλέιεγθηεο ρξήζεηο -  -  -  

                           

- 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο 2.133  1.524  2.133  1.524 

Φφξνο εηζνδήκαηνο (απνηειέζκαηα) 2.133  1.524  2.133  1.524 

 

Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο θαη ησλ θνξνινγηθψλ βάζεσλ ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, θαζψο θαη απφ δεκίεο 

αλαγλσξηζκέλεο θνξνινγηθά, ππνινγίδνληαη βάζεη ηνπ ηζρχνληνο ζπληειεζηή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη 

ε αλάιπζή ηνπο θαζψο θαη ε επίδξαζε επί ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο έρνπλ σο εμήο: 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  

 
Απνη/ηα 

ρξήζεο 

 

 

 
Απνη/ηα 

ρξήζεο 

 

 

  31.12.2010  2010  31.12.2009  2009  1.1.2009 

Γηαθνξέο ελζψκαησλ παγίσλ θαη 

leasing -2.272 

 

72 

 

-2.344 

 

-187 

 

      -2.157 

Λνηπά -359  -259  -100  45  -145 

Γηαθνξέο αζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ - 

 

-30 

 

30 

 

-28 

 

58 

Πξνβιέςεηο  254  -8  262  -215  477 

Μεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο 

δεκηέο - 

 

-1.909 

 

1.909 

 

1.909 

 

0 

ΤΝΟΛΟ -2.377  -2.133  -243  1.524  -1.767 

          

Καηαλέκεηαη ζε: 31.12.2010    31.12.2009    1.1.2009 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε -2.377 

 

 

 

-243 

 

 

 

-1.767 

χλνιν αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγίαο -2.377 

 

 

 

-243 

 

 

 

-1.767 

 

Ο ΟΜΗΛΟ  

 
Απνη/ηα 

ρξήζεο 

 

 

 
Απνη/ηα 

ρξήζεο 

 

 

  31.12.2010  2010  31.12.2009  2009  1.1.2009 

Γηαθνξέο ελζψκαησλ παγίσλ θαη 

leasing -2.272 

 

72 

 
-2.692 

 
-170 

 
-2.522 

Λνηπά -359  -259  260  25  235 
Γηαθνξέο αζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ - 

 

-30 

 
-298 

 
-195 

 
-103 

Πξνβιέςεηο  254  -8  476  -221  697 
Μεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο 

δεκηέο - 

 

-1.909 

 
2.670 

 
2.016 

 
654 

ΤΝΟΛΟ -2.377  -2.133  416  1.455  -1.039 

          

Καηαλέκεηαη ζε: 31.12.2010    31.12.2009    1.1.2009 
Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή 

απαίηεζε - 

 
 

 
659 

 
 

 
728 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε -2.377 

 
 

 
-243 

 
 

 
-1.767 

χλνιν αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγίαο -2.377 
 

 
 

416 
 

 
 

-1.039 
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Σν απνηέιεζκα απφ ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηνπ 2009 ησλ δηαθνπεηζψλ δξαζηεξηνηήησλ έρεη 

αλαηαμηλνκεζεί ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

 

Ζ ζπκθσλία ηεο πξφβιεςεο γηα ην πνζφ ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Διιεληθνχ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ζηα έζνδα πξν θφξσλ ζπλνςίδεηαη σο εμήο: 

 

Φφξνο εηζνδήκαηνο  Ο ΟΜΗΛΟ  Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
Υξήζε   

2010 

 Υξήζε   

2009 

 Υξήζε 

2010 

 Υξήζε 

2009 

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θφξσλ  εηζνδήκαηνο 

απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο -17.343 

 

-8.335 

 

-17.343 

 

-8.335 

         

Φφξνη εηζνδήκαηνο κε ηζρχνληα 

θνξνινγηθφ ζπληειεζηή -4.162 

 

-2.084 

 

-4.162 

 

-2.084 

Φνξνινγηθή επίδξαζε κε θνξνινγεζέλησλ 

εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ δελ εθπίπηνπλ 

θνξνινγηθά. 1.290 

 

350 

 

1.290 

 

350 

Φνξνινγηθή επίδξαζε αιιαγήο 

θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή -26 

 

64 

 

-26 

 

64 

Φνξνινγηθή επίδξαζε 

ρξεζηκνπνίεζεο/αλαγλψξηζεο κε 

αλαγλσξηζκέλεο ζην παξειζφλ 

θνξνινγηθήο δεκηάο - 

 

-51 

 

- 

 

-51 

Φνξνινγηθή επίδξαζε κε αλγλψξηζεο 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθά απαίηεζεο επί 

δεκηψλ 3.122 

 

197 

 

3.122 

 

197 

Απναλαγλψξηζε αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθήο απαίηεζεο επί δεκηψλ 1.909 

 

- 

 

1.909 

 

- 

Φφξνη εηζνδήκαηνο ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ρξήζεσο 2.133 

 

-1.524 

 

2.133 

 

-1.524 

 

 

 

Ζ Διιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ππφθεηληαη ζε εξκελείεο απφ ηηο θνξνινγηθέο 

αξρέο. Οη δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαηαηίζεληαη ζε εηήζηα βάζε, αιιά ηα  θέξδε ή νη δεκίεο πνπ 

δειψλνληαη γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο παξακέλνπλ πξνζσξηλέο έσο φηνπ νη θνξνινγηθέο αξρέο εμεηάζνπλ 

ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη ηα βηβιία ηνπ θνξνινγνχκελνπ, ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ζα εθθαζαξηζηνχλ 

θαη νη ζρεηηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο.  Οη θνξνινγηθέο δεκηέο ησλ Διιεληθψλ εηαηξηψλ, ζην βαζκφ πνπ 

αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζπκςεθηζκφ θεξδψλ ησλ 

πέληε επφκελσλ ρξήζεσλ πνπ αθνινπζνχλ ηε ρξήζε πνπ αθνξνχλ.  
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Οη ρξήζεηο πνπ δελ έρνπλ ειεγρζεί αθφκε απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, γηα θάζε εηαηξεία πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Ζ Δηαηξεία  Αλέιεγθηεο ρξήζεηο 

SATO ΑΔ   2006-2007-2008-2009-2010 

SATO OFFICE GmbH   2006-2007-2008-2009-2010 

TCC Buro Koltuk  2010 

OBI Διιάο ΑΔ  2008-2009-2010 

 

Με δεδνκέλν φηη εθθξεκνχλ νη θνξνινγηθνί έιεγρνη γηα πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, ν Όκηινο κε βάζε ηελ 

πξνζέγγηζε θαη εξκελεία ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηειηθνχ θφξνπ, πηζηεχεη φηη ε 

ζρεκαηηζζείζα πξφβιεςε γηα πηζαλέο δηαθνξέο απφ κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο είλαη επαξθήο. 

 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο γηα κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκηέο αλαγλσξίδνληαη ζην 

βαζκφ πνπ ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ θνξνινγηθνχ νθέινπο κέζσ κειινληηθψλ θνξνινγεηέσλ 

θεξδψλ είλαη πηζαλή. 

Ζ Δηαηξεία απναλαγλψξηζε αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο €1.909 ρηι.απφ θνξνινγηθέο δεκηέο 

πνζνχ €8.300 ρηι.,πνπ είραλ ζρεκαηηζηεί θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, ιφγσ ηεο αβεβαηψηεηαο σο πξνο 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ θνξνινγηθνχ νθέινπο κέζσ κειινληηθψλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ. 

 

 

 

22.        ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο ΟΜΗΛΟ 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 31/12/2010  31/12/2009  31/12/2010  31/12/2009 

Πξνκεζεπηέο 10.525  12.682  12.424  12.390 

Γηάθνξνη Πηζησηέο 2.669  415  2.669  380 

Φφξνη – Σέιε 1.512  1.460  1.512  1.235 

Αζθαιηζηηθνί  Οξγαληζκνί 546  527  546  515 

Λνηπά Γεδνπιεπκέλα Έμνδα 766  1.368  766  745 

Πξνθαηαβνιέο Πειαηψλ 1.509  2.215  1.509  2.044 

Δγγπήζεηο κηζζσκάησλ 254  230  254  230 

ΤΝΟΛΑ 17.781  18.897  19.680  17.539 

Μείνλ: καθξνπφζεζκεο ππνρξεψζεηο 254  230  254  230 

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 17.527  18.667  19.426  17.309 

 

 

23.         ΚΟΣΟ ΠΧΛΖΘΔΝΣΧΝ 

 

ην θφζηνο πσιεζέλησλ πεξηιακβάλνληαη 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο ΟΜΗΛΟ 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 2010  2009  2010  2009 

Κφζηνο πιηθψλ θαη εκπνξεπκάησλ 16.504  25.150  16.504  25.150 

Κφζηνο κηζζνδνζίαο(ζεκ.24) 1.995  2.712  1.995  2.712 

Απνζβέζεηο πνπ εκπεξηέρνληαη ζην θφζηνο 

(ζεκ.25) 474  540  474  540 

Λνηπά θφζηε 3.595  5.031  3.595  5.031 

χλνιν 22.568  33.433  22.568  33.433 
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24.         ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο ΟΜΗΛΟ 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 2010  2009  2010  2009 

Μηζζνί – Ζκεξνκίζζηα 6.372  8.340  6.372  8.340 

Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο 1.675  2.154  1.675  2.154 

Γηθαηψκαηα πξναίξεζεο κεηνρψλ -  74  -  74 

Λνηπέο Παξνρέο Πξνζσπηθνχ 144  210  144  210 

Απνδεκηψζεηο & Πξνβιέςεηο Πξνζσπηθνχ 422  635  422  635 

ΤΝΟΛΟ 8.613  11.413  8.613  11.413 

Αλαιχνληαη σο εμήο: 

Έμνδα πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζην θφζηνο 

πσιεζέλησλ(ζεκ.23) 1.995  2.712  1.995  2.712 

Έμνδα κηζζνδνζίαο ζε έμνδα δηνίθεζεο 1.436  2.229  1.436  2.229 

Έμνδα κηζζνδνζίαο ζε έμνδα δηάζεζεο 5.182  6.472  5.182  6.472 

 8.613  11.413  8.613  11.413 

 

 

 

Ακνηβή πξνζσπηθνχ κε δηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο (ηα πνζά πνπ 

αθαινπζνχλ αλαθέξνληαη πιήξε θαη φρη ζε ρηιηάδεο). 

 

Καηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010 ππήξρε ζε ηζρχ ην παξαθάησ πξφγξακκα: 

 

Πεξηγξαθή  

Πξφγξακκα 

2007 Β 

Σχπνο πξνγξάκκαηνο  

 

Γηθαησκάησλ 

πξναίξεζεο 

αγνξάο 

κεηνρψλ 

Γηθαηνχρνη 

 

Μέιε ηνπ 

Γ.. θαη 

αλψηεξα 

ζηειέρε 

Ζκεξνκελία Παξαρψξεζεο  04/12/2007 

Πιήζνο ρνξεγεζέλησλ δηθαησκάησλ 
 218.000 

Σηκή άζθεζεο  0,90 

πκβαηηθή δηάξθεηα  4 έηε 

Απαηηήζεηο θαηνρχξσζεο 
 

2 έηε 

ππεξεζίαο 

  

 

Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα απηά παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 01/01/10 - 31/12/10  01/01/09 - 31/12/09 

 

 

Γηθαηψκαηα Πξναίξεζεο 

Αξηζκφο 

Μεηνρψλ  

Μέζε 

ηηκή 

άζθεζεο  

Αξηζκφο 

Μεηνρψλ  

Μέζε 

ηηκή 

άζθεζεο 

Αλεμφθιεηα θαηά ηελ αξρή ηεο ρξήζεο 287.400  0,90  370.400  0,90 

Πνζά πνπ έρνπλ θαηαπέζεη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 42.000 

 

0,90 

 

83.000 

 

0,90 
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Πνπ έρνπλ εθπλεχζεη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ρξήζεο 128.400 

 

0,90 

 

- 

 

- 

Αλεμφθιεηα θαηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο 117.000  0,90  287.400  0,90 

Γπλαηφηεηα άζθεζεο ζην ηέινο ηεο 

ρξήζεο 117.000 

 

0,90 

 

287.400 

 

0,90 

 
 

ηε ρξήζε ηνπ 2010  δελ ππνινγίδεηε θφζηνο γηα ην πξφγξακκα 2007Β θαζφηη ε πεξίνδνο θαησρήξσζεο 

έρεη ιήμε πξηλ απφ ηε ρξήζε. Όζνλ αθνξά ην θφζηνο ηεο ρξήζεο 2009 :  
 

Πνζά αλαγλσξηζκέλα ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ 

χκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ πξνγξακκάησλ, νη παξαρσξεζέληεο ζπκκεηνρηθνί ηίηινη θαηνρπξψλνληαη 

ρσξίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία παξαρψξεζεο θαη ηελ εκεξνκελία 

θαηνρχξσζεο. Αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία απηή, ηνλ αλακελφκελν αξηζκφ θαηνρπξνκέλσλ δηθαησκάησλ, 

θαη ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο ππνζέζεηο πξφσξεο άζθεζεο ην θφζηνο γηα θάζε πεξίνδν έρεη σο εμήο: 

 

Κφζηνο Πεξηφδνπ 2009  

Αλακελφκελε δηάξθεηα θαηνρχξσζεο 1,99  

Σηκή Άζθεζεο 0,90  

Δχινγε Αμία Γηθαηψκαηνο 1,29  

Αλακελφκελνο Αξηζκφο Καηνρπξσκέλσλ Γηθαησκάησλ 326.400  

σξεπηηθφ θφζηνο 417.066  

Κφζηνο Πεξηφδνπ 74.259  

   
 

 
25.          ΑΠΟΒΔΔΗ 
 

 

Οη απνζβέζεηο πνπ ινγίζζεθαλ ζηηο ζπλεκκέλεο θαηαζηάζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο ΟΜΗΛΟ 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 2010  2009  2010  2009 

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 

(ζεκ.6) 3.787  3.684  3.787  3.684 

Απνζβέζεηο  αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 

(ζεκ.7) 111  293  111  293 

Μεηψζεηο απνζβεζεσλ 10  149  10  149 

Απνζβέζεηο εγγπήζεσλ 19  19  19  19 

χλνιν 3.927  4.145  3.927  4.145 

Αλαιχνληαη σο εμήο: 

Απνζβέζεηο πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζην θφζηνο 

πσιεζέλησλ (ζεκ.23) 501  540  501  540 

Απνζβέζεηο ζε έμνδα δηνίθεζεο 602  523  602  523 

Απνζβέζεηο ζε έμνδα δηάζεζεο 2.824  3.082  2.824  3.082 

χλνιν 3.927  4.145  3.927  4.145 

 

26.         ΑΛΛΑ ΔΟΓΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο ΟΜΗΛΟ 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 2010  2009  2010  2009 

Έζνδα απφ πψιεζε παγίσλ 157  52  157  52 

 Δλνίθηα θηηξίσλ 1.510  478  1.510  478 

Λνηπά έζνδα 404  665  404  665 

χλνιν    2.071  1.195     2.071  1.195 
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Ζ πιεηνςεθία ησλ εζφδσλ απφ ελνίθηα θηηξίσλ αθνξά ππεθκίζζσζε αθηλήησλ πνπ θαηέρεη ε Δηαηξεία 

θάησ απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. 

 
27.         ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΟΓΑ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ 

 
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα:  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο ΟΜΗΛΟ 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 2010  2009  2010  2009 

Σφθνη δαλείσλ 2.348  2.251  2.348  2.251 

Σφθνη ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 243  292  243  292 

Σφθνη θαη έμνδα εθρσξεζείζσλ 

απαηηήζεσλ(factoring) 125  244  125  244 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 305  -34  305  -34 

Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 102  38  102  38 

χλνιν 3.123  2.791  3.123  2.791 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα:  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ O ΟΜΗΛΟ 

 

H ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 2010  2009  2010  2009 

Σφθνη ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ 107  208  107  208 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 407  -  407  - 

Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 10  8  10  8 

χλνιν 524  216  524  216 

 

 

28.        ΑΜΟΗΒΔ ΟΡΚΧΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΛΟΓΗΣΧΝ 

 

 

Οη ζπλνιηθέο ακνηβέο πνπ ρξέσζε, θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010 ην λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν αλαιχνληαη 

σο αθνινχζσο: 

 

  
 Ο ΟΜΗΛΟ  Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Ακνηβέο γηα ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ 139  95 

Λνηπέο ππεξεζίεο 17  7 

χλνιν  156  102 

    
 

 

 

 

 
29.         ΚΔΡΓΖ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ 

 

Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή: 
 

Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή πξνθχπηνπλ κε δηαίξεζε ηνπ θαζαξνχ απνηειέζκαηνο πνπ αλαινγεί ζηνπο 

Μεηφρνπο, δηα ηνπ κέζνπ ζηαζκηζκέλνπ αξηζκνχ ησλ ζε θπθινθνξία θνηλψλ κεηνρψλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ρξήζεο, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη θνηλέο κεηνρέο πνπ αγνξάζζεθαλ απφ ηελ Δηαηξεία θαη νη  

νπνίεο εκθαλίδνληαη σο ίδηεο κεηνρέο (ζεκ.15). 
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο ΟΜΗΛΟ 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
2010 

 
2009 

 
2010 

 
2009 

Καζαξφ θέξδνο / (δεκηά)  πνπ αλαινγεί  ζηνπο 

κεηφρνπο  -15.127  -6.892  -15.502  -6.811 

Κέξδνο /(δεκηά) απφ δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηφηεηεο  51  22  -3.974  - 

ηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο ησλ ζε 

θπθινθνξία θνηλψλ κεηνρψλ 28.056.518  28.056.518  28.056.518  28.056.518 

Βαζηθά θέξδε αλά θνηλή κεηνρή (ζε €) -0,5389  -0,2449  -0,6941  -0,2428 

  

Πξνζαξκνζκέλα θέξδε αλά κεηνρή: 
 

Σα πξνζαξκνζκέλα θέξδε αλά κεηνρή (diluted earnings per share) ππνινγίδνληαη αλαπξνζαξκφδνληαο ηνλ 

ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ ζε θπθινθνξία θνηλψλ κεηνρψλ  κε ηηο επηδξάζεηο φισλ ησλ δπλεηηθψλ 

ηίηισλ ησλ κεηαηξέςηκσλ ζε θνηλέο κεηνρέο. Σα δηθαηψκαηα πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρψλ απνηεινχλ ηελ 

κνλαδηθή θαηεγνξία δπλεηηθψλ ηίηισλ κεηαηξέςηκσλ ζε θνηλέο κεηνρέο, πνπ έρεη ε Δηαηξεία. Όζνλ αθνξά 

ηα πξναλαθεξζέληα δηθαηψκαηα, γίλεηαη ππνινγηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα 

είραλ απνθηεζεί ζηελ εχινγε αμία (νξηδφκελα σο ε κέζε εηήζηα ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ησλ κεηνρψλ ηεο 

Δηαηξείαο) κε βάζε ηελ αμία ησλ δηθαησκάησλ ζπκκεηνρήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πθηζηάκελα 

πξνγξάκκαηα δηθαησκάησλ απφθηεζεο κεηνρψλ. Ο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαπάλσ 

ππνινγηζκφ ζπγθξίλεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είραλ εθδνζεί ζε πεξίπησζε 

άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ. Ζ δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη πξνζηίζεηαη ζηνλ παξαλνκαζηή σο έθδνζε θνηλψλ 

κεηνρψλ ρσξίο αληάιιαγκα. Σέινο, θακία αλαπξνζαξκνγή δε γίλεηαη ζηα θέξδε (αξηζκεηήο).  

 

 
 Ο Όκηινο  Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009  2010 2009 

Καζαξφ θέξδνο/(δεκηά) ρξήζεο πνπ 

αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο SATO ΑΔ γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξνζαξκνζκέλσλ 

θεξδψλ αλά κεηνρή -15.127 -6.892  -15.502 -6.811 

Κέξδε/(δεκηέο) απφ δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαινγνχλ ζηνπο 

κεηφρνπο ηεο SATO AE 51 22  -3.974 - 

ηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο ησλ ζε 

θπθινθνξία θνηλψλ κεηνρψλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ πξνζαξκνζκέλσλ θεξδψλ 

αλά κεηνρή 28.056.518 28.056.518  28.056.518 28.056.518 

Γπλεηηθέο κεηνρέο απφ δηθαηψκαηα 

πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρψλ 117.000 287.400  117.000 287.400 

πλνιηθφο ζηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο 

ησλ ζε θπθινθνξία κεηνρψλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ πξνζαξκνζκέλσλ θεξδψλ 

αλά κεηνρή 27.720.769 27.870.967  27.720.769 27.870.967 

Πξνζαξκνζκέλα θέξδε αλά θνηλή κεηνρή 

(ζε €) -0,5439 -0,2465  -0,7008 -0,2444 
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30.   ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΚΡΑΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟ ΠΧΛΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΚΟΠΔΗΔ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 
Ζ Δηαηξεία  θαηά  ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2011 πξαγκαηνπνίεζε ηελ ήδε απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2010 

απνθαζηζζείζα πψιεζε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ SATO Office GMBH θαη TCC Buro Koltuk. 

ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξείαο πξαγκαηνπνηήζεθε αλαηαμηλφκεζε ησλ επελδχζεσλ ζε 

ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ζην θνλδχιη «Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πξνο πψιεζε» θαη απνηηκήζεθε ε 

αμία ησλ ζπγαηξηθψλ ζηελ αμία ηεο πψιεζεο κείνλ ηα έμνδα πψιεζεο. 

 
 Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

ΓΗΑΚΡΑΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟ ΠΧΛΖΖ 
 31/12/2010 

              SATO Office GMBH 7.049 

              TCC Buro Koltuk 1.900 

ΤΝΟΛΟ 8.949 

 

Ζ δεκηά απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

Λνγηζηηθή αμία ζπγαηξηθψλ :                                                 12.123 ρηι. 

Μαθξνπξφζεζκν δάλεην πξνο ζπγαηξηθή :                                 800 ρηι. 

Μείνλ: εχινγε αμία ζπγαηξηθψλ κείνλ ηα έμνδα πψιεζεο :    8.949 ρηι.  

Εεκηά απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο:           - 3.974 ρηι. 

 

ηνλ Όκηιν ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ έρνπλ απεηθνληζηεί 

σο δηαθξαηνχκελα πξνο πψιεζε. 

 
 Ο ΟΜΗΛΟ 

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

ΓΗΑΚΡΑΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟ ΠΧΛΖΖ 
 31/12/2010 

Δλζψκαηα θαη άπια πάγηα πεξηνπζηθά ζηνηρεία 9.664 

Απνζέκαηα 2.960 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 2.703 

Σακείν θαη ηακεηαθά δηαζέζηκα 159 

Λνηπέο απαηηήζεηο  918 

ΤΝΟΛΟ 16.405 

 

 
 Ο ΟΜΗΛΟ 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 

ΓΗΑΚΡΑΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟ ΠΧΛΖΖ 
 31/12/2010 

Γάλεηα 6.458 

Πξνβιέςεηο 3.368 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 772 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 293 

ΤΝΟΛΟ 10.891 

 

Σα έζνδα θαη έμνδα αλαγλσξηζκέλα ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηνπ Οκίινπ πνπ αθνξνχλ 

δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο θαη αλέξρνληαη ζε € 152 ρηι. 

γηα ην 2010 θαη  € - 23 ρηι. γηα ην 2009. 

 

 

Αλάιπζε ηνπ απνηειέζκαηνο ρξήζεο ησλ δηαθνπεηζψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ. 
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  Ο ΟΜΗΛΟ 

 
 01/01-

31/12/2010 

 01/01-

31/12/2009 

     

 πλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο     

Κχθινο εξγαζηψλ (Πσιήζεηο)  20.191  18.912 

Κφζηνο Πσιεζέλησλ  -14.751  -14.201 

Μηθηά Κέξδε  5.440  4.711 

     

Αιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο  250  176 

Έμνδα Λεηηνπξγίαο Γηάζεζεο  -2.522  -2.388 

Έμνδα Γηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο  -1.833  -1.710 

Λνηπά έμνδα  -93  - 

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο  1.242               789 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα  -233  -609 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα  58  10 

Κέξδε /(Εεκηέο) πξν θφξσλ   1.067  190 

      

Φφξνο εηζνδήκαηνο  -1.016  -168 

Καζαξά Κέξδε/(Εεκηέο) κεηά απφ θφξνπο 

απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 

 

51 

 

22 

 

 

31.         ΑΝΔΗΛΖΜΜΔΝΔ  ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

 
Κεθαιαηνπρηθέο ππνρξεψζεηο 

Καηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ ππάξρνπλ αλαιεθζείζεο 

θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο κε εθηειεζζείζεο. 

 
Μειινληηθά κηζζψκαηα (πιεξσηέα) απφ ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο: 

 

Σα κειινληηθά κηζζψκαηα (πιεξσηέα) ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ απφ ζπκβάζεηο ελνηθίσλ θαηά ηελ 

31/12/2010 θαη 31/12/2009  έρεη σο εμήο:   

 

 

 
1 ΔΣΟ 

 
2 ΔΧ 5 ΔΣΖ 

 
ΜΔΣΑ ΣΑ 5 ΔΣΖ 

 
ΤΝΟΛΟ 

31/12/2010 6.402  24.777  57.277  88.456 

31/12/2009 7.469  31.327  59.716  98.512 

  

Σα σο άλσ αλαθεξφκελα πνζά γηα νξηζκέλεο ζπκβάζεηο αλαθέξνληαη ζην κηθξφηεξν ζπκβαηηθφ ελνίθην, 

θαζψο βάζε ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ, ζε νξηζκέλα θαηαζηήκαηα ην ελνίθην κεηαβάιιεηαη ζε πςειφηεξα 

επίπεδα αλαιφγσο ησλ πσιήζεσλ ησλ θαηαζηεκάησλ.  

 

 

 

 

 

32.         ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ  ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

 

Δγγπεηηθέο επηζηνιέο: 

Tν χςνο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ είρε σο αθνινχζσο: 
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ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

 

 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

 

ΔΗΓΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ Ο ΟΜΗΛΟ 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 2010  2009  2010  2009 

πκκεηνρήο 44  96  44  96 

Καιήο εθηέιεζεο 1.876  2.945  1.876  2.945 

Πιεξσκήο πξνθ/ιήο 449  3.646  449  3.646 

χλνιν 2.369  6.687  2.369  6.687 

 

Δπίδηθεο ππνζέζεηο: 

 

Ο Όκηινο εκπιέθεηαη ζε δηάθνξεο λνκηθέο ππνζέζεηο θαη λνκηθέο δηαδηθαζίεο ζηα πιαίζηα ηεο θαλνληθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ δηνίθεζε θαζψο θαη νη λνκηθνί ζχκβνπινη ηνπ Οκίινπ εθηηκνχλ φηη φιεο νη εθθξεκείο 

ππνζέζεηο αλακέλνληαη λα δηεπζεηεζνχλ ρσξίο ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηδξάζεηο γηα ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο. 
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33.          ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

 
Οη ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε έρνπλ σο εμήο: 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

     

    1/1/-31/12/2010 

    

    1/1/-31/12/2010 

 

    1/1-31/12/2009 

 

1/1-31/12/2009 

Δμνδα αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ 

 

3.380 

 

4.011 

 

3.935 

 

4.712 

PASAL 

DEVELOPMENT 

 

2.240 

 

2.240 

 

2.503 

 

2.503 

Θενδσξίδεο . 

Γεψξγηνο – SECOND 

 

5 

 

5 

 

4 

 

4 

AT LAND AE 1.135 1.135 1.428 1.428 

SATO OFFICE GMBH  506  569 

TCC BURO KOLTUK   125  208 

Δζνδα αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ 

 

52 

 

52 

 

331 

 

332 

PASSAL 

DEVELOPMENT 

 

2 

 

2 

  

Θενδσξίδεο . 

Γεψξγηνο – SECOND 

 

49 

 

49 

 

319 

 

319 

AT LAND AE     

OBI HELLAS AE 1 1 12 12 

SATO OFFICE GMBH     

TCC BURO KOLTUK    1 

Απαηηήζεηο απφ 

ζπλδεδεκέλα κέξε 

 

678 

 

679 

 

927 

 

1.728 

PASAL 

DEVELOPMENT 

 

379 

 

379 

 

660 

 

660 

AT LAND 228 228 256 256 

Θενδσξίδεο . 

Γεψξγηνο - SECOND 

 

63 

 

63 

 

3 

 

3 

OBI HELLAS AE 8 8 8 8 

SATO OFFICE GMBH    800 

TCC BURO KOLTUK  1  1 

Τπνρξεψζεηο πξνο 

ζπλδεδεκέλα κέξε 

 

585 

 

2.958 

 

347 

 

611 

PASAL 

DEVELOPMENT 

 

392 

 

392 

 

338 

 

338 

AT LAND AE 183 183   

Θενδσξίδεο . 

Γεψξγηνο - SECOND 

 

10 

 

10 

 

3 

 

3 

OBI HELLAS AE   6 6 

SATO OFFICE GMBH  2.227  146 

TCC BURO KOLTUK   146  118 

πλαιιαγέο θαη 

ακνηβέο δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ θαη κειψλ 

ηεο δηνίθεζεο 

 

1.025 

 

978 

 

1.754 

 

1.317 

Απαηηήζεηο απφ 

δηεπζπληηθά ζηειέρε 

θαη κέιε ηεο 

δηνίθεζεο 

  

- 

 

- 

 

- 

Τπνρξεψζεηο πξνο ηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε 

θαη κέιε ηεο 

δηνίθεζεο 

  

- 

 

- 

 

- 
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Απφ ηα σο άλσ ζπλδεδεκέλα κέξε νη εηαηξείεο SATO Office GmbH ,  TCC BURO KOLTUK-Turkey θαη 

OBI Διιάο Α.Δ. είλαη άκκεζα ή έκκεζα ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο ηεο Δηαηξείαο SATO. 

 

Οη εηαηξείεο Θενδσξίδεο . Γεψξγηνο-SECOND, PASAL Α.Δ. Αλαπηχμεσο Αθηλήησλ θαη AT LAND A.E. 

αλήθνπλ ζε  βαζηθνχο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο.  

 

Απφ ηελ εηαηξεία AT LAND A.E. ε SATO ελνηθηάδεη ρψξνπο γηα ηα θαηαζηήκαηα ηεο.  

 

Απφ ηελ εηαηξεία PASAL Α. Δ. Αλαπηχμεσο Αθηλήησλ ε SATO: 

 

 Δλνηθηάδεη ρψξνπο γηα θαηαζηήκαηα.  

 Δλνηθηάδεη ην νηθφπεδν ηεο Διεπζίλαο επί ηνπ νπνίνπ δηελεξγείηαη ε επέλδπζε ζην θέληξν 

logistics.  

 Ζ PASAL A.E. βάζεη ζπκβάζεσλ  αλαιακβάλεη ην project management επελδχζεσλ ηεο Δηαηξείαο 

ζε αθίλεηα (θαηαζηήκαηα., θέληξν logistics θηι) . 

 

Γελ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλεηα ζε κέιε ηνπ Γ.. ή ζε ινηπά βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ Οκίινπ. 

 

Οη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα κέξε γίλνληαη επί θαζαξά εκπνξηθήο βάζεο κε ηνπο ζπλήζεηο 

φξνπο ηεο αγνξάο. 

 

Ζ κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξείαο ηελ 31/12/2010 έρεη σο εμήο: 

 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ  ΜΔΣΟΥΔ  ΠΟΟΣΟ % 

ΘΔΟΓΧΡΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ  6.703.334  23,89 

ΘΔΟΓΧΡΗΓΖ ΧΣΖΡΗΟ  6.501.146  23,17 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΣΑΛΟΤΡΓΔΗΧΝ ΛΑΤΡΗΟΤ  1.418.500  5,06 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟ ΚΟΗΝΟ  13.433.538  47,88 

ΤΝΟΛΟ  28.056.518  100,00 

 

 

 
34.          ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΣΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΣΟΤ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ 

                    

  

Δληφο ηνπ Α’ ηξηκήλνπ 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε ε πψιεζε ησλ ζπγαηξηθψλ Γεξκαλίαο θαη Σνπξθίαο. Ζ 

Δηαηξεία, πψιεζε έλαληη 1,9 εθαη. Δπξψ, νιφθιεξν ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο (99,85% ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ) ζηελ  εδξεχνπζα ζηελ Σνπξθία ζπγαηξηθή “TCC-The Chair Company Buro Koltuk Sanayi ve 

Ticaret Limited Sirketi”.  Αθνινχζσο, ε κεηξηθή εηαηξεία κεηαβίβαζε ζηελ εηαηξεία "Nowy Styl Sp. 

Z.o.o.” έλαληη ηηκήκαηνο 5,15 εθαη. Δπξψ, νιφθιεξν ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο (100% ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ) ζηελ εδξεχνπζα ζηε Γεξκαλία ζπγαηξηθή «SATO Office GmbH».  Ζ επίδξαζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ απηψλ ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ 

Οκίινπ έρεη απεηθνληζζεί κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 5 «Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνχκελα πξνο 

πψιεζε θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο». Βιέπε ζεκ. 30. 
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Διεπζίλα , 28 Φεβξνπαξίνπ  2011 
 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. & Γ/ΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΓΔΧΡΓΗΟ . ΘΔΟΓΧΡΗΓΖ 

Α..Γ.Σ. Ξ 434504 

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ & ΓΔΝΗΚΟ Γ/ΝΣΖ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ  Ν. ΡΟΤΖ 

Α.Γ.Σ. Π 020359 

  

  

  

  

  

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ Γ/ΝΣΖ 

ΝΗΚΟΛΑΟ Γ. ΚΑΣΑΨΣΖ 

Α.Γ.Σ.  ΑΒ 043130 

Ζ Γ/ΝΣΡΗΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

ΒΑΗΛΗΚΖ Β. ΠΑΠΑΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟΤ 

Α.Γ.Σ. Λ 255142 
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                                   ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΑΡΘΡΟΤ 10 Ν. 3401/2005 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ ΣΟ ΥΑ ΑΠΟ 1/1/2010 ΔΩ 31/12/2010 

Ηκ/λία Θέκα 

31/03/2010 Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα έηνπο 2009 

31/03/2010 Γλσζηνπνίεζε απνρώξεζεο δηεπζπληηθνύ ζηειέρνπο 

31/03/2010 Γηεπθξίληζε ζρεηηθά κε αλαθνίλσζε γηα απνρώξεζε δηεπζπληηθνύ 
ζηειέρνπο 

16/04/2010 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007 

22/04/2010 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007 

31/05/2010 Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Α’ Σξηκήλνπ 2010 

01/06/2010 Πξναλαγγειία Γεληθήο πλέιεπζεο 

17/06/2010 ρέδην ηξνπνπνίεζεο άξζξνπ 5 Καηαζηαηηθνύ εηαηξείαο SATO Α.Δ. 

24/06/2010 Απνθάζεηο Γεληθήο πλέιεπζεο 

12/07/2010 Πξναλαγγειία Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

21/07/2010 ρέδην ηξνπνπνίεζεο άξζξνπ 3 Καηαζηαηηθνύ εηαηξείαο SATO Α.Δ 

28/07/2010 Αλαθνίλσζε γηα ΑΜΚ κε κεηαβνιή ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο 

02/08/2010 Απνθάζεηο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

13/08/2010 Απνθάζεηο Δπαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

31/08/2010 Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Α’ Δμακήλνπ 2010 

29/09/2010 Πξναλαγγειία Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

01/10/2010 Πξναλαγγειία Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο- Οξζή Δπαλάιεςε 

01/10/2010 ρέδην ηξνπνπνίεζεο άξζξνπ 3 Καηαζηαηηθνύ εηαηξείαο SATO Α.Δ πνπ 
ζα ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε από Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζηηο 22-10-
2010 

22/10/2010 Αλαβνιή Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

02/11/2010 Απνθάζεηο Δπαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

11/11/2010 Αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηελ εηήζηα εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 
παξνρήο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρώλ 

01/12/2010 Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Δλληακήλνπ 2010 
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