
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

της 30
ης

 Ιουνίου 2013 

 

(1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013) 

 
Σύµφωνα µε το Ν.3556/2007 

 

 

 

 

 
SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΣΠΙΤΙΟΥ 

27
Ο
 ΧΙΛ.ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8406/06/Β/86/15 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

1. ∆ηλώσεις Μελών του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου         σελ.    3 

2. Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου                   σελ.    4 

3. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  σελ.  19 

4.         Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση                               σελ.   23 
5. Στοιχεία και πληροφορίες                                                                                 σελ.   44 
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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3556/2007) 

 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της SATO A.E 
.  
1. Γεώργιος Θεοδωρίδης, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 
2. ∆ηµήτριος Ρούσης, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  και 
 
3. Kωνσταντίνος Βαµβακόπουλος, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου   
 

∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 
εξ όσων γνωρίζουµε: 

 
α. οι Oικονοµικές Kαταστάσεις A΄ Εξαµήνου 2013, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε 
τα ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο 
αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα 
αποτελέσµατα χρήσεως της εταιρείας µε την επωνυµία «SATO AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ», 
β. η Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την 
εξέλιξη , τις επιδόσεις και τη θέση της εταιρείας µε την επωνυµία «SATO AΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ», συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής 
των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. 
 
Ελευσίνα, 30-8-2013 
 
 
 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος  
Γεώργιος Θεοδωρίδης (Α.∆.Τ. ΑΚ 096128) 
 
 
 
Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.   
∆ηµήτριος Ρούσης (Α.∆.Τ. ΑΚ 091990) 
 
 
 
Το Μέλος ∆.Σ. 
Κωνσταντίνος Βαµβακόπουλος (Α.∆.Τ. ΑΒ 649026) 
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Εκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ, επί των οικονοµικών καταστάσεων για το 

εξάµηνο  που έληξε την 30/06/2013. 

 

 

Προς τους Μετόχους, 
 

Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, 

 

Κατά τη διάρκεια του Α εξαµήνου 2013, έγιναν εντονότερες και περισσότερο αισθητές οι επιπτώσεις της 

δηµοσιονοµικής κρίσης, µέσω της σηµαντικής κάµψης  της οικονοµικής δραστηριότητας και της 

κατανάλωσης, καθώς και της σηµαντικής επιβάρυνσης του κλίµατος στην ελληνική αγορά. 

 

Υπό τις ιδιαίτερα αντίξοες αυτές συνθήκες, η Εταιρία µας συνέχισε την υλοποίηση ενεργειών και τη λήψη 

αποφάσεων µε στόχο τη θωράκισή της έναντι της παρατεταµένης κρίσης.. 

 

Οι ενέργειες αυτές συνοψίζονται ως εξής: 

• Σηµαντική µείωση δαπανών. Οι λειτουργικές δαπάνες της Εταιρίας µειώθηκαν κατά €4.048 

χιλ. (95%) έναντι του Α εξαµήνου 2012 και ανήλθαν σε €3.846 χιλ. από € 7.894χιλ. 

• Συγκέντρωση σηµείων πώλησης στα πιο αποδοτικά. Το δίκτυο καταστηµάτων 

συγκεντρώθηκε στα περισσότερο αποδοτικά σηµεία, ενώ ο περιορισµός του αριθµού των 

σηµείων πώλησης ενισχύει τις πωλήσεις και µειώνει τη διοικητική επιβάρυνση. 

• Αλλαγή συµβάσεων και µείωση των ενοικίων των καταστηµάτων µε παράλληλη  

εγκατάλειψη καταστηµάτων όπου τα ενοίκια παραµένουν σε υψηλότερα από την αγορά 

επίπεδα, λόγω των νέων συνθηκών.  

• Υλοποιείται η αναδιάρθρωση των δανειακών συµβάσεων και η βελτίωση των 

χρηµατοοικονοµικών εξόδων στα πλαίσια της συµφωνίας εξυγίανσης µε τις 

συνεργαζόµενες τράπεζες. 

  

Με βάση τα όσα αναφέρονται παραπάνω τα αποτελέσµατα της εταιρείας συνοψίζονται ως κάτωθι  

• Τα αποτελέσµατα µετά από φόρους της Εταιρίας εξακολουθούν να εµφανίζονται αρνητικά: €-

3.891 χιλ., βελτιωµένα κατά 48,12% σε σχέση µε το 2012 όπου ήταν €-7.501 χιλ. 

• Τo EBITDA της Εταιρίας ήταν για το Α εξάµηνο 2013 € -1.476 χιλ. βελτιωµένο κατά 61,40%  σε 

σχέση µε το Α εξάµηνο του 2012 όπου ήταν € -3.824 χιλ. 

• Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε €14.870 χιλ., ενώ η καθαρή θέση της Εταιρίας 

εµφανίζεται αρνητική και ανέρχεται σε € -29.810 χιλ. 

 

1.  ∆ιάρθρωση εµπορικής δραστηριότητας 
 

 

Η δραστηριότητα της Εταιρίας επικεντρώνεται στα brands SATO και ENTOS µε υποκαταστήµατα στις 
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30.06.2013 ως ακολούθως: 

 

 
Α/Α ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 Ε∆ΡΑ 27o χλµ. Π.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου 

2 ΥΠΟΚ/ΜΑ SATO ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32, ΜΑΡΟΥΣΙ 

3 ΥΠΟΚ/ΜΑ SATO-ENTOS ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 18 ΜΟΣΧΑΤΟ 

4 ΥΠΟΚ/ΜΑ SATO – ΕΝΤΟΣ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 96 Κ ΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆Η 

5 ΥΠΟΚ/ΜΑ ENTOS ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 60 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

6  ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ) 14ο ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ , ΘΕΡΜΗ 

 ΥΠΟΚ/ΜΑ ENTOS ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 168, ΜΑΡΟΥΣΙ 

7 ΥΠΟΚ/ΜΑ ENTOS ΚΟΡΩΠΙΟΥ 9,05ο ΧΛΜ. Λ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΒΑΡΗΣ , ΚΟΡΩΠΙ 

8 ΥΠΟΚ/ΜΑ ENTOS ΠΑΤΡΑΣ 
Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΚΟΜΒΟΣ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ, 
ΠΑΤΡΑ 

 

 

2.  Οικονοµικά Στοιχεία  
 

 

2.1  Κύκλος Εργασιών (συγκρίσεις έναντι Α Εξαµήνου 2012): 
 

 

• Οι συνολικές πωλήσεις της Εταιρίας ανήλθαν σε €2.566 χιλ .το A εξάµηνο   2013.έναντι 5.110 

χιλ., σηµειώνοντας µείωση κατά € 2544 χιλ. ή 49,78% 

Η κάµψη των πωλήσεων της Εταιρίας προέρχεται τις συνθήκες που επικρατούν εξαιτίας των µεγάλων 

δηµοσιονοµικών προβληµάτων της χώρας που έχουν επίπτωση στα εισοδήµατα, το επιχειρηµατικό κλίµα 

και την ψυχολογία του καταναλωτή 

 

2.2  Μικτό Κέρδος (συγκρίσεις  έναντι Α Εξαµήνου 2012): 
 

 

Τα Μικτά Κέρδη της Εταιρίας ανήλθαν σε € 725χιλ. έναντι € 2.124 χιλ., σηµειώνοντας µείωση 65,66% µε 

το Μικτό Περιθώριο να βρίσκεται στο 28,25% έναντι 41,56% το προηγούµενο έτος.   

 

 

2.4  ∆ανεισµός – Χρηµατοροές -  Κεφάλαιο Κίνησης  (συγκρίσεις έναντι 31.12.2012): 
 

Ο βραχυπρόθεσµος δανεισµός της Εταιρίας  ανέρχεται σε  €24.528 χιλ. έναντι € 23.227 χιλ.   

 της 31/12/2012 και ο µακροπρόθεσµος  € χιλ.524 έναντι € 631 χιλ. 

Ορισµένα από τα κύρια σηµεία των ταµειακών ροών της Εταιρίας είναι τα  εξής: 
 

2.5  Ίδιες Μετοχές   

 

 

∆εν υπάρχουν ίδιες µετοχές. 

 
 

 

2.6 ∆είκτες επίδοσης και θέσης 
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Οι δείκτες επίδοσης και θέσης για τον όµιλο και την Εταιρεία, έχουν ως εξής: 

 

 

Κατηγορία  ∆είκτης 30/06/2013 31/12/2012 

Καθαρής Θέσης Καθαρή θέση/Σύνολο παθητικού -063 -0,53 

Γενικής Ρευστότητας Βραχ.Απαιτήσεις/Βραχ.Υποχρεώσεις 0,19 0,22 

Πραγµατικής Ρευστότητας (Βραχ.Απαιτήσεις-Αποθέµατα)/Βραχ.υποχρεώσεις 0,08 0,09 

Αποδοτικότητας (κυκλοφοριακή 
ταχύτητα) 

Πελάτες & λοιπές Απαιτήσεις/ Πωλήσεις 
 

2,46 0,66 

 

 

Ο δείκτης καθαρής θέσης µεταβάλλεται κυρίως από τα Αποτελέσµατα εις Νέον λόγω του Αποτελέσµατος 

Χρήσης µετά από Φόρους,  

 

Ο δείκτης της γενικής ρευστότητας µειώθηκε λόγω της µείωσης των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων. Οι 

βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις µειώθηκαν αφενός λόγω της µείωσης των αποθεµάτων, αφετέρου λόγω της 

µείωσης των πωλήσεων. 

 

Ο δείκτης πραγµατικής ρευστότητας µειώθηκε λόγω της  µείωσης των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων  

 

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας σηµείωσε µεταβολή λόγω της σηµαντικής µείωσης των πωλήσεων 

σε σχέση µε το Αεξαµηνο  2012 κατά 49,78%. 

 

3.  Λοιπά σηµαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια και µετά τη λήξη της χρήσης 
 

 

Κατά την διάρκεια του α Εξαµήνου 2013 και συγκεκριµένα στις 26/06/2013 επικυρώθηκε  από το 

πολυµελές πρωτοδικείο Αθηνών η  απόφαση που προβλέπει την ένταξη της εταιρείας  στην συµφωνία 

συνδιαλλαγής µε την πλειοψηφία των πιστωτών στο άρθρο 99 τΠΚ. 

 

Πιο συγκεκριµένα η συµφωνία αυτή προβλέπει : 

 

Την µείωση των υποχρεώσεων της εταιρείας από τα 68 εκ. €  20 εκ. €   

 

Την κεφαλαιοποίηση των δανειακών της υποχρεώσεων κατά 18.752.697,79€ από τις εννέα 

συνεργαζόµενες τράπεζες . 

 

Την µεταβίβαση των ακινήτων σε Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη στις τράπεζες Alpha bank & Εµπορική  µε 

στόχο την µείωση του δανεισµού. 

 

Την χρηµατοδότηση της εταιρείας κατά 3,5 εκ € από τις τράπεζες Εθνική, Alpha, Εµπορική, και Eurobank   

 

Επίσης το management της εταιρείας προέβη στις κάτωθι ενέργειες: 

Την  επανατοποθέτηση του brand ΕΝΤΟS στο χώρο του οικιακού επίπλου µε την είσοδο του σε 

νέες κατηγορίες όπως π.χ. παιδικό έπιπλο την ενίσχυση του δικτύου της και κάλυψη τµηµάτων 

της αγοράς που παρουσιάζουν σηµαντικά κενά. 
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Το άνοιγµα της εταιρείας στην αγορά χονδρικής µε σηµαντικές συνεργασίες εταιρειών οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό Χώρο   

Η Εταιρεία αξιοποιώντας τις υπερσύχρονες εγκαταστάσεις logistics στην Ελευσίνα συνεχίζει να 

αναπτύσσει την δραστηριότητα της µεταφοράς και φύλαξης εµπορευµάτων ενώ παράλληλα 

δραστηριοποιείτε σε µία νέα δραστηριότητα και συγκεκριµένα στην business relocation .   

4.  Κίνδυνοι και διαχείριση κινδύνων 
 

 

Η Εταιρία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κίνδυνο αγοράς (µεταβολές 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών, επιτοκίων, τιµών αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. 

Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους 

επίδραση στα αποτελέσµατα του οµίλου. 

 

α) Κίνδυνος αγοράς:   

-Συναλλαγµατικός Κίνδυνος:  Η Εταιρία επιδιώκει οι συναλλαγές της να γίνονται σε ευρώ.  Η Εταιρία 

αγοράζει εµπορεύµατα σε ∆ολάρια ΗΠΑ και γι’ αυτό παρακολουθεί διαρκώς τη δυνατότητα 

υποκατάστασης προµηθευτών ∆ολαρίου από προµηθευτές Ευρώ.   

 

-Κίνδυνος τιµών: Η Εταιρία εκτίθεται σε κίνδυνο µεταβολών τιµών πρώτων υλών και λοιπών 

αγοραζοµένων ειδών / υλικών.  Στον βαθµό που τα µεταφορικά και ιδιαίτερα οι θαλάσσιες µεταφορές και 

τα κόστη των λιµανιών επηρεάζουν τις τιµές, η Εταιρία στρέφεται σε αγορές από χώρες µε χαµηλότερο 

κόστος µεταφοράς όπως π.χ. σε ευρωπαίους προµηθευτές που παραδίδουν µε χερσαίες µεταφορές.  

 

β) Πιστωτικός κίνδυνος.  Η Εταιρία δεν διατρέχει ουσιώδη πιστωτικό κίνδυνο.  Ειδικότερα για την 

Εταιρία, οι µεγάλοι πελάτες είναι ιδιαιτέρως φερέγγυες επιχειρήσεις (Τράπεζες, ∆ηµόσιο, Πολυεθνικές 

επιχειρήσεις κ.λπ.) ενώ η διασπορά του κινδύνου πέραν των µεγάλων πελατών εκτιµάται ως ευρεία λόγω 

του µεγάλου αριθµού πελατών.  Έχουν σχηµατιστεί επαρκείς προβλέψεις επισφάλειας ενώ παράλληλα 

µειώνονται τα υπόλοιπα πελατών. 

 

γ) Κίνδυνος ρευστότητας:  Η κατάργηση ορίων από τις τράπεζες και η ανάγκη για άµεση ή και 

προπληρωµή των προµηθευτών του εξωτερικού µειώνουν τα ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρίας 

αυξάνοντας τον κίνδυνο ρευστότητας.  

 

δ) Κίνδυνος επιτοκίων:  Η Εταιρία χρηµατοδοτείται µε τραπεζικό δανεισµό µεταβλητού επιτοκίου και 

κατ’ επέκταση είναι εκτεθειµένη σε κίνδυνο από ενδεχόµενη αύξηση των επιτοκίων.  Για το λόγο αυτό 

εξετάζει τη χρήση πολιτικών προφύλαξης από ενδεχόµενους κινδύνους επιτοκίων, σε συνεργασία µε τις 

εξειδικευµένες ∆ιευθύνσεις των τραπεζικών της συνεργατών.   
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5.  Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής: 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

  

01/01-30/06/2013 

 

01/01-30/06/2012 

 

1/1-31/12/2012 

Εξοδα αγαθών και 

υπηρεσιών 

 

436 

 

1.151 

 

- 

PASAL 

DEVELOPMENT 

 

264 

 

886 

 

Θεοδωρίδης Σ. 

Γεώργιος – SECOND 
 

 

1 
 

AT LAND AE 78 264  

TRASTOR AE 94   

Εσοδα αγαθών και 

υπηρεσιών 
24 

 

31 
 

Θεοδωρίδης Σ. 

Γεώργιος – SECOND 
24 

 

31 
 

Απαιτήσεις από 

συνδεδεµένα µέρη 
 

920 

 

1.085 

 

648 

PASAL 

DEVELOPMENT 

 

380 

 

453 

 

298 

AT LAND 317 186 185 

Θεοδωρίδης Σ. 

Γεώργιος - SECOND 

 

223 

 

445 

 

165 

Υποχρεώσεις προς 

συνδεδεµένα µέρη 

 

3.241 

 

2.211 

 

2.942 

PASAL 

DEVELOPMENT 

 

2.665 

 

1.656 

 

2.528 

AT LAND 433 543 399 

Θεοδωρίδης Σ. 

Γεώργιος - SECOND 
11 

 

12 

 

11 

TRASTOR AE 132 543 4 

Συναλλαγές και 

αµοιβές διευθυντικών 

στελεχών και µελών 

της διοίκησης 

212 225 473 

Απαιτήσεις από 

διευθυντικά στελέχη 

και µέλη της 

διοίκησης 

 

- 

 

- 

 

- 

Υποχρεώσεις προς τα 

διευθυντικά στελέχη 

και µέλη της 

διοίκησης 

 

- 

 

- 

 

- 
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7.  Εταιρική ∆ιακυβέρνηση 
 

∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
(Κατά το Ν.3873/2010) 

 
I.  Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 

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

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

 

Η Εταιρεία εφαρµόζει τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που περιγράφονται στον Κώδικα 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και δεν έχει θεσµοθετήσει πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης πέραν 
αυτών που προβλέπονται από το νόµο. 

 
III. Περιγραφή του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου και ∆ιαχείρισης Κινδύνων σε 

Σχέση µε τη ∆ιαδικασία Σύνταξης των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων. 
 

Η Εταιρεία διατηρεί ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, µε σκοπό τη διασφάλιση 
της αξιοπιστίας των στοιχείων που συντελούν στη διαµόρφωση των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων της Εταιρείας, τη συµµόρφωση µε τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς καθώς 
και τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση των σηµαντικότερων κινδύνων. 
 

Ειδικότερα, η Εταιρεία έχει θεσµοθετήσει διαδικασίες και πολιτικές για τον ορθό έλεγχο και 
καταγραφή των εσόδων και δαπανών καθώς και την παρακολούθηση της κατάστασης και της 
αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της Εταιρείας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα, την εταιρική και φορολογική νοµοθεσία, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή 
αποτύπωση της οικονοµικής θέσης και των επιδόσεων της µέσω της ετήσιας οικονοµικής 
έκθεσης και των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων  

 
Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου δοµείται από: 
 
Α. την Επιτροπή Ελέγχου 
Β. το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου 
 
Α) Επιτροπή Ελέγχου 
 

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από δύο τουλάχιστον µη εκτελεστικά µέλη και ένα ανεξάρτητο 

µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Όλα τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται 

από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων, το δε ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος της Επιτροπής 

Ελέγχου έχει αποδεδειγµένη επαρκή γνώση σε θέµατα λογιστικής και ελεγκτικής.  

 

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει, ενδεικτικά, τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

• την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, 
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• την παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου και του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της 

ορθής λειτουργίας της µονάδας των εσωτερικών ελεγκτών, 

• την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών και 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, και 

• την επισκόπηση και παρακολούθηση θεµάτων συναφών µε την ύπαρξη και διατήρηση 

της αντικειµενικότητας και ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, 

ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή άλλων υπηρεσιών από τον νόµιµο ελεγκτή ή το 

ελεγκτικό γραφείο. 

 

 
Η παρούσα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας έχει ως ακολούθως: 
 

• Κωνσταντίνος Καρακώστας (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ) 

• Κωνσταντίνος Βαµβακόπουλος (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ) 

• Χριστίνα Παπανικολοπούλου (µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ ) 
 

Β) Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου 
 
Η Εταιρεία διαθέτει Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο  
είναι ανεξάρτητο από τις λοιπές επιχειρησιακές µονάδες της Εταιρείας και εποπτεύεται 
λειτουργικά από την Επιτροπή Ελέγχου. 
 
Το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου αναλύει και αξιολογεί τις δραστηριότητες της Εταιρείας και 
υποβάλλει προτάσεις για την βελτίωση τους, την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των 
ενεχόµενων κινδύνων και την ενδυνάµωση των διαδικασιών ελέγχου και διοίκησης. Ανασκοπεί 
τακτικά τους κύριους κινδύνους που αντιµετωπίζει η επιχείρηση και την αποτελεσµατικότητα του 
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, όσον αφορά στη διαχείριση των εν λόγω κινδύνων. Η 
ανασκόπηση καλύπτει όλους τους ουσιώδεις ελέγχους, συµπεριλαµβανοµένων των 
χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών ελέγχων, του ελέγχου συµµόρφωσης, καθώς και τους 
ελέγχους των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων.  
 

IV. Πληροφοριακά στοιχεία (γ),(δ),(στ),(η) και (θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 
της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ.  

 
Τα ανωτέρω πληροφοριακά στοιχεία εµπεριέχονται ως τµήµα της ετήσιας Έκθεσης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου που αναφέρεται στις πρόσθετες πληροφορίες σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007. 
 

V. Πληροφοριακά στοιχεία για τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
 

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να 
αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διασφαλίζει ότι η προετοιµασία και η διεξαγωγή της Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων διευκολύνουν την αποτελεσµατική άσκηση των δικαιωµάτων των 
µετόχων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι πλήρως ενηµερωµένοι για όλα τα θέµατα που σχετίζονται 
µε τη συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, συµπεριλαµβανόµενων των θεµάτων ηµερήσιας 
διάταξης και των δικαιωµάτων τους κατά τη Γενική Συνέλευση. 
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Σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Νόµου 3884/2010, η Εταιρεία αναρτά στον ιστότοπό της 
είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά µε:  

• την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, 

• τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συµµετοχής, συµπεριλαµβανοµένου του 
δικαιώµατος εισαγωγής θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη και υποβολής ερωτήσεων, 
καθώς και των προθεσµιών εντός των οποίων τα δικαιώµατα αυτά µπορούν να 
ασκηθούν, 

• τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης µέσω πληρεξουσίου και τα 
χρησιµοποιούµενα έντυπα για ψηφοφορία µέσω πληρεξουσίου, 

• την προτεινόµενη ηµερήσια διάταξη της συνέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων σχεδίων 
των αποφάσεων προς συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων,  

• τον προτεινόµενο κατάλογο υποψήφιων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα 
βιογραφικά τους (εφόσον υπάρχει θέµα εκλογής µελών), και  

• το συνολικό αριθµό των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου κατά την ηµεροµηνία της 
σύγκλησης.  

 
Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή όταν 
κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραµµατέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται 
από τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου, η 
Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραµµατέα, που εκτελεί και χρέη 
ψηφολέκτη. 
 
Για τα θέµατα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά 
που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα της. Τα αντίγραφα και τα 
αποσπάσµατα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή 
τον αναπληρωτή του. 
 
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης 
νοµοθεσίας και τις προβλέψεις του Καταστατικού της Εταιρείας. 
 
Περίληψη των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, συµπεριλαµβανοµένων και των 
αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι διαθέσιµη 
στον ιστότοπο της Εταιρείας εντός δεκαπέντε ηµερών από τη Γενική Συνέλευση. 
 
Κάθε µετοχή έχει δικαίωµα µιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συµµετέχει και να 
ψηφίζει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος στα αρχεία του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές 
αξίες της Εταιρείας κατά την έναρξη της πέµπτης (5ης) ηµέρας πριν από την ηµέρα συνεδρίασης 
της Γενικής Συνέλευσης. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων δεν προϋποθέτει τη δέσµευση 
των µετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας. Η απόδειξη της 
µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε την προσκόµιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα 
ή, εναλλακτικά, µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας µε τα αρχεία του τελευταίου. 
 
Κάθε µέτοχος συµµετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω 
αντιπροσώπου. Κάθε µέτοχος µπορεί να διορίζει µέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο 
µέτοχος κατέχει µετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εµφανίζονται σε περισσότερους του ενός 
λογαριασµούς αξιών, ο περιορισµός αυτός δεν εµποδίζει το µέτοχο να ορίζει διαφορετικούς 
αντιπροσώπους για τις µετοχές που εµφανίζονται στον κάθε λογαριασµό αξιών σε σχέση µε τη 
Γενική Συνέλευση. Νοµικά πρόσωπα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως 
εκπροσώπους τους µέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για 
περισσοτέρους µετόχους µπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε µέτοχο.  
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Ο αντιπρόσωπος µετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της 
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριµένο γεγονός, το οποίο µπορεί να είναι 
χρήσιµο στους µετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος 
άλλα συµφέροντα πλην των συµφερόντων του µετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας 
παραγράφου, µπορεί να προκύπτει σύγκρουση συµφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:  
α) είναι µέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νοµικό πρόσωπο ή οντότητα η 
οποία ελέγχεται από το µέτοχο αυτόν,  
β) είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή µετόχου που 
ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από 
µέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,  
γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχο της 
Εταιρίας, ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο, ο οποίος ασκεί 
τον έλεγχο της Εταιρείας,  
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθµού µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται 
στις περιπτώσεις (α) έως (γ).  
 
Παρέχεται η δυνατότητα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση µε ηλεκτρονικά µέσα, χωρίς τη 
φυσική παρουσία των µετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τους όρους του Κ.Ν. 2190/1920. 
Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα εξ αποστάσεως συµµετοχής των µετόχων στην ψηφοφορία είτε 
µε την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου µε ηλεκτρονικά µέσα είτε µε ψηφοφορία δι’ 
αλληλογραφίας υπό τους όρους του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να 
ζητήσουν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και το τελευταίο υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερησία 
διάταξη πρόσθετα θέµατα. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και να συνοδεύεται από 
αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.  
 
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να 
ζητήσουν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και το τελευταίο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των 
µετόχων έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης σχέδιο 
αποφάσεων για θέµατα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια 
διάταξη. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο επτά (7) τουλάχιστον 
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης. 
  
Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον 
πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει 
στη Γενική Συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της 
Εταιρείας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της 
ηµερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές 
πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 
  
Μετά από αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, 
η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την 
πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. 
 
Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόµενες περιπτώσεις οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν 
τη µετοχική τους ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του 
σχετικού δικαιώµατος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόµιση βεβαίωσης από τον φορέα 
στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της µετοχικής ιδιότητας µε 
απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. 
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VI. Πληροφοριακά στοιχεία για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 
Σκοπός του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της µακροχρόνιας 
οικονοµικής αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συµφέροντος. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της 
Εταιρείας, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της 
Εταιρείας, εξωδίκως και δικαστικώς. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήµατα που αφορούν την 
Εταιρεία µέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, µε εξαίρεση εκείνα που σύµφωνα µε το νόµο ή 
µε το καταστατικό της ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 
 
Η Εταιρεία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αποτελούµενο από πέντε (5) έως εννέα (9) 
Συµβούλους, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.  
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 
Εταιρείας µε µέγιστη θητεία πέντε (5) ετών, χωρίς να αποκλείεται η επανεκλογή τους.  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και µη εκτελεστικά µέλη. Η ιδιότητα των 
µελών ως εκτελεστικών ή µη ορίζεται από το ίδιο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Στα εκτελεστικά µέλη 
περιλαµβάνεται ο Πρόεδρος, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και τα ∆ιευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας. 
Ο αριθµός των µη εκτελεστικών µελών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού αριθµού των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας 
(άρθρο 3 του Ν. 3016/2002), µεταξύ των οποίων θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) 
ανεξάρτητα µέλη, τα οποία οφείλουν να τηρούν τις προβλεπόµενες εκ του νόµου προϋποθέσεις 
ανεξαρτησίας. Τα ανεξάρτητα µέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να εκλέγει από τα µέλη του τον Πρόεδρο και έναν έως δύο 
Αντιπροέδρους. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εκλέγει έναν ή δύο ∆ιευθύνοντες 
Συµβούλους και έναν ή δύο Εντεταλµένους Συµβούλους από τα µέλη του και µόνο, 
καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρµοδιότητες των. 
 
Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρµοδιοτήτων  
του ο Αντιπρόεδρος ή αν έχουν ορισθεί δύο Αντιπρόεδροι, αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόµος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της 
Εταιρείας το απαιτούν και µε την απαραίτητη συχνότητα που εξασφαλίζει την αποτελεσµατική 
επιτέλεση των καθηκόντων του. 
 
Οι συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πραγµατοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας ή 
οπουδήποτε αλλού εντός της περιφέρειας των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην 
ηµεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται 
όλα τα µέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη 
αποφάσεων. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει και µε τηλεδιάσκεψη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην παράγραφο 3α του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
Στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού, ο οποίος δύναται 
να ορίζει πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα Γραµµατέα ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
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Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των συµβούλων 
που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. 
 
Τα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή 
του ή από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό. 
Αντίγραφα και αποσπάσµατα των πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκδίδονται επίσηµα 
από τα πρόσωπα αυτά. 
 
Η παρούσα σύνθεση του ∆.Σ. περιλαµβάνει τα ακόλουθα πέντε (5) µέλη: 

1. Γιώργος Θεοδωρίδης: Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, 
Εκτελεστικό Μέλος 

2. ∆ηµήτρης Ρούσης: Αντιπρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Γενικός ∆ιευθυντής, 
Εκτελεστικό Μέλος 

3.  Χριστίνα Παπανικολοπούλου: Μη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

4. Κωνσταντίνος Καρακώστας: Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

5. Κωνσταντίνος Βαµβακόπουλος: Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 
 

Βιογραφικά των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της 
εταιρείας www.satogroup.gr / Ανθρώπινο ∆υναµικό/ ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 
Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρουσιάζονται στην ετήσια οικονοµική 
έκθεση (παράγραφος 33). 
 
 

Επεξηγηµατική Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

Παρακάτω σας παρέχουµε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007. 
 
1. ∆ιάρθρωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δεκατεσσάρων 
εκατοµµυρίων οκτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων Ευρώ και 
πενήντα τεσσάρων λεπτών (14.869.954,54) διαιρούµενο σε είκοσι οκτώ εκατοµµύρια πενήντα 
έξι χιλιάδες πεντακόσιες δέκα οκτώ (28.056.518) µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,53 ευρώ εκάστη. 
Όλες οι µετοχές της  Εταιρείας είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονοµαστικές, µε δικαίωµα 
ψήφου. 
Τα δικαιώµατα των µετόχων της Εταιρείας, που πηγάζουν από τη µετοχή της, είναι ανάλογα µε 
το ποσοστό του κεφαλαίου στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβληµένη αξία των µετοχών. Όλες οι 
µετοχές έχουν τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις και κάθε µετοχή ενσωµατώνει όλα τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόµος και το Καταστατικό της Εταιρείας και 
ειδικότερα: 

• Το δικαίωµα συµµετοχής (µε την έννοια της παράστασης, συζήτησης, υποβολής 
προτάσεων και ερωτήσεων και καταχώρησης της γνώµης του µετόχου στα πρακτικά) και 
ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. 

• Το δικαίωµα µερίσµατος. Ποσοστό τουλάχιστον 35% επί των καθαρών κερδών µετά την 
αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού από τα κέρδη κάθε χρήσης, διανέµεται στους 
µετόχους ως µέρισµα. Η χορήγηση πρόσθετου µερίσµατος ή η µη διανοµή του 
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αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος, ο οποίος 
αναφέρεται στο τηρούµενο µητρώο µετόχων κατά την ηµεροµηνία προσδιορισµού 
δικαιούχων µερίσµατος. Το µέρισµα καταβάλλεται στο µέτοχο εντός δύο µηνών από την 
ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε της ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις. Το δικαίωµα είσπραξης του µερίσµατος παραγράφεται και το αντίστοιχο 
ποσό περιέρχεται στο ∆ηµόσιο µετά την παρέλευση πέντε ετών από το τέλος του έτους 
κατά το οποίο ενέκρινε τη διανοµή του η Γενική Συνέλευση.  

• Το δικαίωµα στο προϊόν της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι 
εκκαθαριστές αποδίδουν τις εισφορές των µετόχων και διανέµουν το υπόλοιπο προϊόν 
της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους µετόχους, κατά το λόγο της συµµετοχής 
τους στο καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο.  

• Το δικαίωµα προτίµησης σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου που δεν 
γίνεται µε εισφορά σε είδος ή έκδοσης οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους σε 
µετοχές. Το δικαίωµα προτίµησης παρέχεται σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το 
οµολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης µετοχών, ανάλογα µε την 
συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.  

• Το δικαίωµα λήψης αντιγράφου των οικονοµικών καταστάσεων, των εκθέσεων των 
ορκωτών ελεγκτών και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

• Τα δικαιώµατα µειοψηφίας, σύµφωνα µε το άρθρο 39, 49α και 49β του Κ.Ν. 2190/1920, 
όπως ισχύει. 

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

Ελευσίνα, 30 Αυγούστου  2013 

 

Με τιµή, 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

 

O Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, 

 

 

 

 

 

Γεώργιος Σ. Θεοδωρίδης 



SATO AE  

Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση 

A Εξάµηνο 2013 

ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

19 

 
 

 

                          Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

 

Προς τους µετόχους της Εταιρείας  

«SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» 

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε τη  συνηµµένη συνοπτική εταιρική κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 

εταιρείας «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» (η Εταιρεία), 

της 30ης Ιουνίου 2013 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές καταστάσεις αποτελεσµάτων και 

συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου 

που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που 

συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η ∆ιοίκηση έχει 

την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην 

Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας 

ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της 

ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 

«Επισκόπηση Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον 

Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα 

που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή 

αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς 

µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και 

συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην 

αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. 

Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 

 

Συµπέρασµα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας 

οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 

 

Έµφαση θέµατος 

 

Εφιστούµε την προσοχή σας στην σηµείωση 2.2 των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων 

όπου επισηµαίνεται ότι κατά την περίοδο 1/1/2013-30/6/2013 η εταιρεία υπέστη καθαρή ζηµιά 

ευρώ 3,9 εκατ. περίπου ενώ κατά την 30/6/2013 οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας 

υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά ευρώ 55,2 εκατ. περίπου. Αυτές 

οι συνθήκες σε συνδυασµό µε την µη ικανοποίηση ορισµένων χρηµατοοικονοµικών όρων 

συναφθέντων οµολογιακών δανείων, όπως αναφέρεται στη σηµείωση 8 της συνηµµένης 
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χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που 

µπορεί να εγείρει σηµαντική αµφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει 

απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της.  Στις 26/6/2013 εκδόθηκε η απόφαση από το Πολυµελές 

Πρωτοδικείο Αθηνών που επικυρώνει τη συµφωνία εξυγίανσης της SATO η οποία υπεγράφη 

µεταξύ της εταιρείας και ποσοστού 76,79% επί του συνόλου των πιστωτών της.  Η απόφαση θα 

τελεσιδικήσει οριστικά στις 9/9/2013. Στο συµπέρασµά µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε 

σχέση µε το θέµα αυτό. 

 

Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων 

 
1. Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 

προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης µε τη συνηµµένη 

ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. 

 

2. Εξαιτίας των σωρευµένων ζηµιών από το τέλος της προηγούµενης περιόδου που έληξε την 31 

∆εκεµβρίου 2012 η καθαρή θέση της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2013 έχει καταστεί αρνητική µε 

συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 48 του Κ.Ν 2190/1920. 

 

 

NEXIA EUROSTATUS AE 

Αµ. Φραντζή 34 

Ν. Κόσµος Αθήνα 

Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 141 

 

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2013 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

 Ιωάννης  ∆εληµάνης 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29211 
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ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

 

                         της 30
ης

 Ιουνίου 2013  

 
(1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013) 
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  Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

  

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Σηµ 01/01-

30/06/13 

01/01-

30/06/12 

01/04-

30/06/13 

01/04-

30/06/12 

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες      

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 4 2.566 5.110 1.093 2.653 

Κόστος Πωληθέντων  -1.841 -2.986 -1.130 -1.354 

Μικτά Κέρδη  725 2.124 -37 1.299 

      

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης  486 376 413 204 

Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης  -3.194 -6.616 -1.664 -3.856 

Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας  -652 -1.278 -318 -765 

Αποτελέσµατα εκµετάλευσης 4 -2.636 -5.394 -1.606 -3.118 

      

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  -1.226 -2.139 -417 -1.060 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  2 99 -34 -25 

Κέρδη /(Ζηµιές)προ φόρων  -3.859 -7.434 -2.057 -4.203 

      

Φόρος εισοδήµατος 12 -32 -67 -32 -32 

Καθαρά Κέρδη/(Ζηµιές)  µετά 

από φόρους από συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες 

 

-3.891 -7.501 -2.089 -4.235 

      

Καθαρά κέρδη(ζηµιές)µετά από 

φόρους 

 

-3.891 -7.501 -2.089 -4.235 

Κατανέµονται σε:      

Ιδιοκτήτες µητρικής  -3.891 -7.501 -2.089 -4.235 

  -3.891 -7.501 -2.089 -4.235 

    Βασικά κέρδη/(ζηµιές) ανά 

µετοχή σε €: από συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες 

 

-0,1386 -0,2673 -0,0744 -0,1469 

Από διακοπείσες δραστηριότητες      
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Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  

Σηµ. 01/01-

30/06/13 

01/01-

30/06/12 

        

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) περιόδου   -3.891 -7.501 

Πρόσθετο συνολικό εισόδηµα      

Κέρδη/(ζηµιές)από αποτίµηση στην εύλογη αξία των 

διαθεσίµων  προς πώληση χρηµ/κων στοιχείων 

  

-6 4 

Σύνολο πρόσθετου  συνολικού εισοδήµατος   -6 4 

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα περιόδου µετά 

από φόρους 

  

-3.897 -7.497 

Κατανέµεται σε      

Ιδιοκτήτες µητρικής   -3.897 -7.497 
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Γ.              ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
    Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ.   30/6/2013 31/12/2012 

         

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 5    31.422 32.562 

Άϋλα Περιουσικά Στοιχεία     92 117 

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµ/κά στοιχεία     7 14 

Λοιπές Απαιτήσεις     854 846 

Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού     32.375 33.539 

         

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        

Αποθέµατα     8.333 8.678 

Πελάτες 6   3.507 3.377 

Λοιπές Απαιτήσεις    2.810 2.893 

Ταµειακά  ∆ιαθέσιµα & Ισοδύναµα     110 118 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού     14.760 15.066 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ     47.135 48.605 

     

 ΠΑΘΗΤΙΚΟ        

     

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        

Μετοχικό Κεφάλαιο 7   14.870 14.870 

Αποτελέσµατα εις Νέον     -55.588 -51.697 

Λοιπά Αποθεµατικά     10.876 10.882 

      -29.842 -25.945 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων     -29.842 -25.945 

          

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        

∆άνεια 8   524 631 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία 

    

598 798 

Προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις & έξοδα  10   200 200 

Πρόβλεψη επιστροφής επιδ.ΥΠ.ΑΝ.   962 962 

Επιχορηγήσεις 9   3.020 3.117 

Λοιπές υποχρεώσεις     42 42 

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις     1.591 1.559 

      6.937 7.309 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        

Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 11   24.528 23.227 

∆άνεια 8   45.221 43.723 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα     291 291 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων     70.040 67.241 

Σύνολο υποχρεώσεων     76.977 74.550 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ     47.135 48.605 
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∆.   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

Τακτικό 

Αποθεµατικό 

και Λοιπά 

Αποθεµατικά  

Υπόλοιπο 

Κερδών 

Εις Νέο Σύνολο 

1
η
 Ιανουαρίου 2012 14.870 10.880 -33.565 -7.815 

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα         

Καθαρά Κέρδη/(ζηµιές)   -7.501 -7.501 

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

στοιχείων   4   4 

Σύνολο πρόσθετου συνολικού εισοδήµατος   4 -7.501 -7.497 

Συγκεντρωτικό συνολ.εισόδηµα µετά από φόρους 

30
η
 Ιουνίου 2012 14.870 10.884 -41.066 -15.312 

     

1
η
 Ιανουαρίου 2013 14.870 10.882 -51.697 -25.945 

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα         

Καθαρά Κέρδη/(ζηµιές)   -3.891 -3.891 

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

στοιχείων   -6  -6 

Σύνολο πρόσθετου συνολικού εισοδήµατος   -6 -3.891 -3.885 

Συγκεντρωτικό συνολ.εισόδηµα µετά από φόρους         

30
η
 Ιουνίου 2013 14.870 10.876 -55.589 -29.843 
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Ε.   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

πληροφόρησης. 

 

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
 01/01-

30/06/2013 

 01/01-

30/06/2012 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες       

Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)  -3.859  -7.434 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις (σηµ.5)  
1.160 

 
1.570 

Προβλέψεις  -200  22 

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

επενδύσεων 

 

- 

 

702 

Εσοδο από απόσβεση επιχορηγήσεων  -97  -97 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  -3  -99 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  1.226  2.139 

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 

κεφαλαίου :κίνησης  

 

 

 

 

Μείωση/(Αύξηση) αποθεµάτων   346  574 

Μείωση/(Αύξηση)  απαιτήσεων   -55  1.031 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)   86  3.155 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες     

Μείον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  -3  -2.011 

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες  
 

 
- 

Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες και  

διακοπείσες  λειτουργικές δραστηριότητες  (α) 

 

      -1.399 

 

-448 

Ταµειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     

Αγορές ενσώµατων και  άϋλων   παγίων περιουσιακών 

στοιχείων(σηµ.5) 

 

- 

 

-133 

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών εταιρειών  -  - 

Εισπράξεις από πωλήσεις  άυλων-ενσώµατων παγίων 

περιουσιακών στοιχείων(σηµ.5) 

 

- 

 

19 

Τόκοι εισπραχθέντες  -  2 

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες  -  - 

Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες και 

διακοπείσες  επενδυτικές δραστηριότητες (β) 

 

- 

 

-112 

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    - 

Λήψεις δανείων  1.500   

Εξοφλήσεις δανείων (σηµ. 8)  -2  530 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις  

(χρεολύσια) (σηµ. 8) 

 

-107 

 

-31 

Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες  -  -60 

Καθαρές ταµειακές ροές από διακοπείσες και 

συνεχιζόµενες  

χρηµατοδοτικές  δραστηριότητες  (γ) 

 

1.391 

 

439 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα περιόδου [(α)+(β)+(γ)] 

 

-8 

 

-121 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  118  280 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου   110  159 
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

    

Η SATO ΑΕ (εφεξής η «Εταιρεία») ιδρύθηκε το 1973 και οι µετοχές της  είναι εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ) από το 1990 µε τον κωδικό ΣΑΤΟΚ, ενώ το Reuters χρησιµοποιεί τη 

συντοµογραφία SATr.AT  

Η Εταιρεία  εδρεύει  στην Ελευσίνα στο  27
ο
 χιλ.Π.Ε.Ο.Αθηνών Κορίνθου.  

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

και την εµπορία ειδών σπιτιού.  

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 132 

(30/06/2012: 177). 

Οι παρούσες Συνοπτικές Ενδιάµεσες Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις (εφεξής 

οι οικονοµικές καταστάσεις) εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 30η Αυγούστου 2013. 

 

 

2. ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
 

 

2.1 Βάση σύνταξης της Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
 

Η Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση του Οµίλου και της Eταιρείας, µε ηµεροµηνία 30 Ιουνίου 

2013 καλύπτει την εξάµηνη περίοδο από την 1η Ιανουαρίου µέχρι την  30η Ιουνίου  2013 και έχει 

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

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

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

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

Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2012 που είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του Οµίλου 

www.satogroup.gr  

Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και την παρουσίαση της  συνοπτικής 

ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για 

τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31 ∆εκεµβρίου του 2012. 

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

την  προετοιµασία των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της 31 ∆εκεµβρίου του 2012. 

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

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

αξίες.  

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

αντίστοιχων ποσών στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 

   

2.2 Αρχή συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

 

 
Οι αντίξοες συνθήκες που επικρατούν κατά την τρέχουσα περίοδο στις αγορές αγαθών, χρήµατος και 

κεφαλαίου, έχουν επηρεάσει δυσµενώς τα αποτελέσµατα και τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της 

Εταιρείας. Κατά την 30η Ιουνίου 2013, οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας υπερέβαιναν το 

σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της κατά ποσό € 55.280 χιλ. Επιπλέον κατά τις πρόσφατες 
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διαχειριστικές περιόδους η Εταιρεία έχει υποστεί σοβαρές ζηµιές. Συγκεκριµένα, οι ζηµιές της χρήσης που 

έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012 ανήλθαν σε  € 18.133 χιλ., ενώ κατά το πρώτο εξάµηνο του τρέχοντος έτους 

οι ζηµίες ανέρχονται σε €3.891 χιλ. Η ζηµιογόνα δραστηριότητα οφείλεται στον περιορισµό της ζήτησης 

καταναλωτικών και επενδυτικών αγαθών, που έχει σαν αποτέλεσµα την σηµαντική µείωση των πωλήσεων 

της Εταιρείας. Χαρακτηριστικά κατά το πρώτο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσης, οι πωλήσεις της Εταιρείας 

είναι µειωµένες κατά € 2.544 χιλ. ή 49,78% σε σχέση µε το πρώτο εξάµηνο της προηγούµενης χρήσης, ενώ 

και οι ετήσιες πωλήσεις της προηγούµενης χρήσης 2012, ήταν µειωµένες κατά €14.479 χιλ. ή 60,34 % σε 

σχέση µε το 2011.  

 

Σκοπεύοντας στον περιορισµό των δαπανών, στην εξοικονόµηση πόρων και στην εξασφάλιση πρόσθετων 

πηγών χρηµατοδότησης, η Εταιρεία αποδεσµεύτηκε από την εµπορία επωνυµιών και κατηγοριών 

προϊόντων που ήταν ζηµιογόνες, ενώ κατά το πρώτο τρίµηνο του προηγούµενου έτους προέβη στην 

πώληση των δύο θυγατρικών της εταιρειών έναντι τιµήµατος €8.951 χιλ. Για την αντιµετώπιση των 

υφιστάµενων προβληµάτων η ∆ιοίκηση εξετάζει κάθε πρόσφορο µέτρο βελτίωσης της επιχειρηµατικής 

απόδοσης και βελτίωσης των όρων χρηµατοδότησης σε συνεργασία µε τις πιστώτριες τράπεζες. 

Ταυτόχρονα, εξαιτίας των ζηµιών που προαναφέρθηκαν, από το τέλος της προηγούµενης χρήσης 2012 το 

σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό, οπότε για τη συµµόρφωση µε τις 

διατάξεις του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτίθεται να προτείνει στην 

προσεχή Γενική Συνέλευση να προχωρήσει στην λήψη µέτρων για την  εξάλειψη των προυποθέσεων του 

άρθρου 48 του κωδ. Ν 2190/1920.  

Στις 26/6/2013 εκδόθηκε η απόφαση από το Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών που επικυρώνει τη συµφωνία 

εξυγίανσης της SATO η οποία υπεγράφη µεταξύ της εταιρείας και ποσοστού 76,79% επί του συνόλου των 

πιστωτών της.   

 

Λαµβάνοντας υπόψη το αρνητικό οικονοµικό περιβάλλον, το περιοριστικό δηµοσιονοµικό πλαίσιο, τις 

δυσκολίες στην αγορά, καθώς εξωγενείς ή αστάθµητους παράγοντες που µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς 

τα τρέχοντα και  µελλοντικά αποτελέσµατα, δηµιουργούνται συνθήκες αβεβαιότητας σχετικά µε την 

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

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

συµβατικών υποχρεώσεων και την επίτευξη των επιχειρηµατικών σκοπών της Εταιρείας. Γι’ αυτό το λόγο 

η παρούσα ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση έχει συνταχθεί µε βάση την αρχή συνέχισης της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας της Εταιρείας. 

 
 
2.3 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνίες 

 

Νέα πρότυπα,  τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις 

προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της εταιρείας και του 

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

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

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

οικονοµικών καταστάσεων του οικονοµικού έτους 2012, εκτός από την υιοθέτηση των νέων προτύπων και 

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

 

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

επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου. 

 

∆ΛΠ 12, Φόροι εισοδήµατος – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013). 

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

αναβαλλόµενου φόρου όταν τα επενδυτικά πάγια έχουν επιµετρηθεί χρησιµοποιώντας το µοντέλο της 
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εύλογης αξίας του ∆ΛΠ 40, ‘Επενδυτικά πάγια’. Μια εξαίρεση έχει εισαχθεί για να συµπεριλάβει την 

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

οι απαιτήσεις του SIC-21 Φόροι Εισοδήµατος – Ανάκτηση των επανεκτιµηµένων µη αποσβέσιµων 

περιουσιακών στοιχείων, που αντιµετωπίζουν παρόµοια ζητήµατα µε τα µη αποσβέσιµα περιουσιακά 

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

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

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

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

την τρέχουσα λογιστική περίοδο. ∆εν έχουν υιοθετηθεί νωρίτερα η Εταιρεία µελετά την τυχόν επίδραση 

τους στις οικονοµικές τους καταστάσεις. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

απορρέουν από τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, περιλαµβανοµένης της ανάλυσης ευαισθησίας 

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

Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της τροποποίησης. 

 

∆ΛΠ 27, Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις - τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013). 
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Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα 

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

27 ορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε 

θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές 

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

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

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

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

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

Ιανουαρίου 2013). 

 

Το ∆ΛΠ 28 ‘Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες’ αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 ‘Επενδύσεις 

σε συγγενείς επιχειρήσεις’. Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό 

αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή 

της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως 

προκύπτει από τη δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της 

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

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

Οι τροποποιήσεις αντιµετωπίζουν ασυνέπειες στην τρέχουσα πρακτική όταν εφαρµόζονται τα κριτήρια 

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

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

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

έχουν ακόµα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

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

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

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

επίδραση των συµψηφισµών, συµπεριλαµβανοµένων και των δικαιωµάτων συµψηφισµού που σχετίζονται 

µε τα αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και τις αναγνωρισµένες 

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

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

δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

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

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

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

παρέχουν τροποποιηµένες γνωστοποιήσεις. Οι νέες γνωστοποιήσεις περιλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται 

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

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

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

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

Γνωστοποιήσεις για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που έχουν αναταξινοµηθεί 

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

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

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

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

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

επιτόκιο που καθορίστηκε κατά την ηµεροµηνία αναταξινόµησης, (δ) τα αναγνωριζόµενα έσοδα ή έξοδα 
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από τόκους. Η εταιρεία δεν έχει ακόµα αξιολογήσει την πλήρη επίδραση της τροποποίησης και δεν µπορεί 

να την εφαρµόσει νωρίτερδιότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

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

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

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

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν συγκεκριµένα 

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

εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Η µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 

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

επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών ροών του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

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

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

απαιτείται να αναταξινοµήσει µελλοντικά τα επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. To 

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

µεταβολή στον σκοπό για τον οποίο χρησιµοποιείται συγκεκριµένο χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 

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

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

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων µεταξύ τµηµάτων µιας οικονοµικής οντότητας µε 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

περιουσιακών στοιχείων. Αντίστοιχες προϋποθέσεις για τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί 
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νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα 

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

 

 

 

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

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

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

τροποποίηση επίσης µεταβάλλει την περίπτωση απαλλαγής από την αναδηµοσίευση προηγούµενων 

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

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

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

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

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

τροποποιηµένες γνωστοποιήσεις και δεν χρειάζεται να αναδηµοσιεύσει προηγούµενες περιόδους. Η 

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

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

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

νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

 

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

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

παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού 

παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το 

πρότυπο παρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους 

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

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

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

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

(γ) ο επενδυτής έχει την δυνατότητα να επηρεάζει τις αποδόσεις. Ο αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου 

εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι 

δραστηριότητες που επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές αποδόσεις (θετικές, 

αρνητικές ή και τα δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις 

αναφορικά µε συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και 

αναφορικά µε σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευοµένου. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης 

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

Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασίσει η Εταιρεία εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 10 

νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013. 

 

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

Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών εστιάζοντας στα 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε 

δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν 

είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη 

µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες 

δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι 

συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες 

δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού 

συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της 
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επίδρασης του ∆ΠΧΑ 11 και δεν µπορεί να το εφαρµόσει νωρίτερα διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

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

2013). 

Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, 

συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των 

οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που 

σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες 

και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη 

δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να 

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

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

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

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

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

Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν 

διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα 

πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την 

επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το 

οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και 

καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι 

µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 

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

νωρίτερα διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

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

Ιανουαρίου 2013). 

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

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

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

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

δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ         

              ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
 

3.1         Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις 
 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα 

και προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. Η Εταιρεία 

προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. Οι εκτιµήσεις 

και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές 

αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες παρατίθενται 

κατωτέρω: 
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Φόρος εισοδήµατος: 

 

Απαιτείται κρίση από τον Όµιλο για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος. Υπάρχουν 

πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος µε βάση το ∆ΛΠ 12 υπολογίζεται µε εκτίµηση των φόρων που θα 

καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος για κάθε χρήση 

και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε µελλοντικούς φορολογικούς 

ελέγχους. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήµατος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά από τα 

οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονοµικές καταστάσεις. Εάν ο τελικός φόρος είναι διαφορετικός από τον 

αρχικώς αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος. 

 

Προβλέψεις για αποθέµατα: 

 

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις σχετικά µε την αποτίµηση των αποθεµάτων στη µικρότερη τιµή µεταξύ 

τρέχουσας και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η ρευστοποιήσιµη αξία µπορεί να διαφέρει σε σχέση µε 

εκείνη που εκτιµήθηκε κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. 

 
Ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων: 

 
Η ∆ιοίκηση προβαίνει σε ορισµένες εκτιµήσεις αναφορικά µε την ωφέλιµη ζωή των αποσβέσιµων παγίων.  

 

Προγράµµατα καθορισµένων παροχών: 

 

Το κόστος ωφεληµάτων για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών υπολογίζεται χρησιµοποιώντας 

αναλογιστικές εκτιµήσεις, κατά τις οποίες χρησιµοποιούνται παραδοχές για τους προεξοφλητικούς 

συντελεστές, το ρυθµό αύξησης των µισθών και τα ποσοστά θνησιµότητας. Λόγω της µακροχρόνιας φύσης 

των προγραµµάτων, οι παραδοχές αυτές υπόκεινται σε σηµαντική αβεβαιότητα. 

 

 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις:  
 

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίµηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά µε τις 

επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής και λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία της 

Νοµικής Υπηρεσίας του Οµίλου, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδοµένων και 

πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 

 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:  

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις αχρησιµοποίητες φορολογικές 

ζηµίες στον βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα συµψηφιστούν µε 

αυτές τις φορολογικές ζηµίες. Για τον καθορισµό του ύψους της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης 

που µπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται σηµαντικές κρίσεις και εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης του Οµίλου, οι 

οποίες βασίζονται στα µελλοντικά φορολογικά κέρδη σε συνδυασµό µε τις µελλοντικές φορολογικές 

στρατηγικές που θα ακολουθηθούν. 
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3.2 ∆ιαχείρηση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 
 

Η Εταιρεία  εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, κυρίως σε  

 

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

• πιστωτικό κίνδυνο,  

• κίνδυνο ρευστότητας 

 

Οι συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες και 

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

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

οικονοµικές καταστάσεις τις 31 ∆εκεµβρίου 2012. ∆εν έχουν γίνει αλλαγές στη διαχείρηση κινδύνων και 

στις σχετικές πολιτικές  από την 31 ∆εκεµβρίου 2012. Αναφορικά µε τον κίνδυνο ρευστότητας σε σχέση µε 

την 31 ∆εκεµβρίου 2012 δεν έχουν συµβεί σηµαντικές αλλαγές στην χρονική ανάλυση των υποχρεώσεων 

του Οµίλου. 

 

 

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 

 
Τοµέας είναι κάθε διακεκριµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα της Εταιρείας µε ιδιάζοντα χαρακτηριστικά 

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

 

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

γίνεται ως εξής: 

 

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

6 µήνες έως 30 Ιουνίου 2013 

Είδη 

Γραφείου 

 Είδη 

Σπιτιού 

 Παροχή 

υπηρεσίας 

  

Σύνολο 

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 990  691  885  2.566 

Κέρδη / (ζηµιές) από λειτουργικές δραστηριότητες  -1.811  -1.215  390  -2.636 

Σύνολο ενεργητικού 28.280  14.100  4.755  47.135 

 

 

6 µήνες έως 30 Ιουνίου 2012 

Είδη 

Γραφείου 

 Είδη 

Σπιτιού 

 Παροχή 

υπηρεσίας 

  

Σύνολο 

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 1.530  2.778  803  5.110 

Κέρδη / (ζηµιές) από λειτουργικές δραστηριότητες  -2.139  -3.661  406  -5.394 

Σύνολο ενεργητικού 17.367  40.523  6.432  64.322 
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5. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Γήπεδα 

και 

οικόπεδα 

Κτίρια και 

εγκαταστάσεις Μηχανήµατα 

Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα και  

Λοιπός 

Εξοπλισµός Σύνολο 

2012             

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

Αγορές χρήσης 2012 - 5 24 - 110 139 

Μειώσεις χρήσης 2012 -3.038 -10.106 -261 - -60 -13,464 

Αποµειώσεις παγίων  -2.730    -2.730 

Ιδιόχρηση - - - - 50 50 

Αξία κτήσεως 31/12/2012 4.871 39.899 11.540 1.204 8.148 65.662 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 1/1/2012 - 16.689 10.017 816 6.355 33.876 

Αποσβέσεις χρήσης 2012 - 2.108 199 57 494 2.858 

Μειώσεις χρήσης 2012 - -3.350 -261 - -24 -3.635 

Σύνολο αποσβέσεων κατά              

την 31/12/2012 - 15.447 9.955 873 6.824 33.099 

Αναπόσβεστη αξία              

κατά την 1/1/2012 - 36.041 1.760 389 1.693 49.091 

κατά την 31/12/2012 4.871 24.452 1.585 331 1.324 32.563 

2013             

Αξία κτήσης 1/1/2013 4.871 39.899 11.540 1.204 8.148 65.662 

Μειώσεις περιόδου 2013 - - - - -15 -15 

Αξία κτήσεως 30/06/2013 4.871 39.898 11.540 1.204 8.132 65.645 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 1/1/2013 - 15.443 9.955 873 6.825 33.096 

Αποσβέσεις περιόδου 2013 - 804 91 28 210 1.133 

Μειώσεις περιόδου 2013 - - - - -10 -10 

Σύνολο αποσβέσεων κατά  

την 30/06/2013 - 16.248 10.047 901 7.027 34.223 

Αναπόσβεστη αξία  

κατά την 1/1/2013 4.871 24.452 1.585 331 1.324 32.563 

κατά την 30/06/2013 4.871 23.650 1.493 303 1.105 31.422 
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Επί των ακινήτων εγκαταστάσεων της Εταιρείας  έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ποσού € 10 εκατ. 

µε λήψη ισόποσου δανείου. 

 

Η εταιρεία προχώρησε την 31.12.2012, σε αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της σύµφωνα µε το 

Ν.2065/1992, µόνο στο Φορολογικό Μητρώο Παγίων, από τη στιγµή που υιοθετεί τις αρχές των ∆ΠΧΑ 

τηρεί τα βιβλία της σύµφωνα µε αυτές (Υπ. Οικονοµικών Πολ.1226/24.12.2012). 

 

 

 

6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30/6/2013  31/12/2012 

Απαιτήσεις από πελάτες     

Πελάτες (ανοιχτά υπόλοιπα)  5.333  4.906 

Πιστωτικές Κάρτες  707  746 

Μεταχρονολογηµένες Επιταγές  1.467  1.725 

Μείον :Πρόβλεψη για Επισφαλείς Απαιτήσεις  -4.000  -4.000 

Σύνολο  3.507  3.377 
     

 

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους κατά την 

ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

 
 

7. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ,∆ΙΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ  

  

Μετοχικό Κεφάλαιο. 

 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 30
η
 Ιουνίου  2013  αποτελείται από 28.056.518 µετοχές 

ονοµαστικής αξίας € 0,53. Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου και της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ 

το άρτιο της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

 

                             (ποσά πλήρη, όχι χιλιάδες) 

  

Αριθµός 

µετοχών  

Μετοχικό 

κεφάλαιο  Σύνολο 

30 Ιουνίου 2013  28.056.518  14.896.954  14.896.954 

31 ∆εκεµβρίου 2012  28.056.518  14.896.954  14.896.954 
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8. ∆ΑΝΕΙΑ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30/6/2013  31/12/2012 

 ∆άνεια Μακροπρόθεσµα  -  - 

 Υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων   524  631 

Μακροπρόθεσµα δάνεια  524  631 

  
 

 
 

 

Βραχυπρόθεσµο τµήµα Οµολογιακών  

δανείων 

 

21.400 

 

21.400 

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια  23.602  22.104 

 Υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων  219  219 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια        45.221  43.723 

Σύνολο ∆ανείων  45.745  44.354 

 

 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

6 µήνες έως την 30 Ιουνίου 2013  

Υπόλοιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου 2013 44.354 

Αναλήψεις δανείων 1.500 

Αποπληρωµές δανείων - 

Αποπληρωµές χρηµατοδοτικών µισθώσεων -109 

Υπόλοιπο λήξης την 30 Ιουνίου 2013 45.745 

  

6 µήνες έως την 30 Ιουνίου 2012  

Υπόλοιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου 2012 49.630 

Αναλήψεις δανείων 530 

Αποπληρωµές δανείων -31 

Αποπληρωµές δανείων -60 

Μείον: υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης διακρατούµενες προς πώληση 

 

-6.081 

Υπόλοιπο λήξης την 30 Ιουνίου 2012 43.988 

 
Κατά την 30η Ιουνίου 2013 η Εταιρεία δεν ικανοποιεί κάποιους από τους προβλεπόµενους 

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

αποπληρωµής κεφαλαίου. Για την εξασφάλιση των οµολογιακών δανείων της µητρικής, έχει εγγραφεί 

προσηµείωση υποθήκης στο ακίνητο του εργοστασίου στη Θεσ/νίκη καθώς και στο ακίνητο του Κέντρου 

Logistics Ελευσίνας. 

 

Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια είναι αναλήψεις µε βάση διάφορα πιστωτικά όρια που διατηρεί η Εταιρεία σε 

διάφορες τράπεζες. Η χρησιµοποίηση των συγκεκριµένων πιστώσεων παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30/6/2013  31/12/2012 

∆ιαθέσιµα πιστωτικά όρια 50.300 50.300 

 Χρησιµοποιηθέν τµήµα 45.002 43.504 

Μη χρησιµοποιηθέν τµήµα 5.298 6.796 
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9.          ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε την από 22-12-2006 απόφασή του, ενέκρινε την υπαγωγή 

της SATO  Α.Ε. στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, 

προυπολογιζόµενου ύψους € 16.187 µε επιχορήγηση ύψους € 4.856.  

Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε την από 22-12-2006 απόφασή του, ενέκρινε την υπαγωγή 

της SATO Α.Ε. στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, 

προϋπολογιζόµενου ύψους € 16.187 µε επιχορήγηση ύψους € 4.856. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που προορίζονται για αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων καταχωρούνται στις 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και λογίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε τη µέθοδο 

της σταθερής απόσβεσης σύµφωνα µε τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής των αντίστοιχων 

επιχορηγούµενων παγίων.  

Για τη περίοδο 01.01.2013 – 30.06.2013 οι αποσβέσεις επιχορηγήσεων ανέρχονται σε 97  χιλ. €. 

 

10.          ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  

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

έλαβε φορολογικό πιστοποιητικό απο την PWC υπεύθηνη ελεγκτική εταιρεία.  Με δεδοµένο ότι εκκρεµούν 

οι φορολογικοί έλεγχοι για προηγούµενες χρήσεις, η Εταιρεία  µε βάση την προσέγγιση και ερµηνεία των 

φορολογικών αρχών για τον προσδιορισµό του τελικού φόρου, έχει σχηµατίσει την απαιτούµενη προβλεψη 

για πιθανές διαφορές από µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους.  Για τις ανέλγκτες αυτές χρήσεις έχει 

σχηµατισθεί σωρρευτική πρόβλεψη συνολικού ποσού ευρώ 200 χιλ.  

Για την χρήση 01/01/2012- 31/12/2012, η Εταιρεία είναι σε διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού 

φορολογικής συµµόρφωσης. 

 

 

11.         ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
 

 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30/06/2013  31/12/2012 

Προµηθευτές  9.106  9.061 

∆ιάφοροι Πιστωτές  6.048  6.001 

Φόροι – Τέλη  712  681 

Ασφαλιστικοί  Οργανισµοί  743  811 

Λοιπά ∆εδουλευµένα Έξοδα  6.692  5.310 

Προκαταβολές Πελατών  1.227  1.363 

Εγγυήσεις µισθωµάτων  42  42 

ΣΥΝΟΛΑ  24.570  23.269 

Μείον :µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  42  42 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  24.528  23.227 

Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους κατά την ηµεροµηνία 

αναφοράς.  
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12. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  

 
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος έχει υπολογισθεί µε βάση το ισχύοντα φορολογικό συντελεστή 26%. 

 

 

 

13. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Επίδικες υποθέσεις: 

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

λειτουργίας του. Η διοίκηση καθώς και οι νοµικοί σύµβουλοι της Εταιρείας εκτιµούν ότι όλες οι εκκρεµείς 

υποθέσεις αναµένονται να διευθετηθούν χωρίς σηµαντικές αρνητικές επιδράσεις για την 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου της Εταιρείας. 

 

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

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30/06/2013  31/12/2012 

Συµµετοχής 2 2 

Καλής εκτέλεσης  39 53 

Πληρωµής προκ/λής     11 11 

 

 

14. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 

Η εταιρεία έχει ενεχυριάσει τα αποθέµατά της για ποσό € 5 εκατ. ως εξασφάλιση των δανείων της προς την 

τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. 
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15. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 
Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής: 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

  

01/01-30/06/2013 

 

01/01-30/06/2012 

 

1/1-31/12/2012 

Εξοδα αγαθών και 

υπηρεσιών 

 

436 

 

1.151 

 

- 

PASAL 

DEVELOPMENT 

 

264 

 

886 

 

Θεοδωρίδης Σ. 

Γεώργιος – SECOND 
 

 

1 
 

AT LAND AE 78 264  

TRASTOR AE 94   

Εσοδα αγαθών και 

υπηρεσιών 

 

24 

 

31 
 

Θεοδωρίδης Σ. 

Γεώργιος – SECOND 
24 

 

31 
 

Απαιτήσεις από 

συνδεδεµένα µέρη 
 

920 

 

1.085 

 

648 

PASAL 

DEVELOPMENT 

 

380 

 

453 

 

298 

AT LAND 317 186 185 

Θεοδωρίδης Σ. 

Γεώργιος - SECOND 

 

223 

 

445 

 

165 

Υποχρεώσεις προς 

συνδεδεµένα µέρη 

 

3.241 

 

2.211 

 

2.942 

PASAL 

DEVELOPMENT 
2.665 

 

1.656 

 

2.528 

AT LAND 433 543 399 

Θεοδωρίδης Σ. 

Γεώργιος - SECOND 
11 

 

12 

 

11 

TRASTOR AE 132 543 4 

Συναλλαγές και 

αµοιβές διευθυντικών 

στελεχών και µελών 

της διοίκησης 

212 225 473 

Απαιτήσεις από 

διευθυντικά στελέχη 

και µέλη της 

διοίκησης 

 

- 

 

- 

 

- 

Υποχρεώσεις προς τα 

διευθυντικά στελέχη 

και µέλη της 

διοίκησης 

 

- 

 

- 

 

- 

 

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

 

 

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

ανήκουν σε  βασικούς µετόχους της Εταιρείας.  

 

Από την εταιρεία AT LAND A.E. η SATO ενοικιάζει χώρους για τα καταστήµατα της.  

 



SATO AE  

Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική  Πληροφόρηση  

Α Εξάµηνο 2013 

ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Από την εταιρεία PASAL Α. Ε. Αναπτύξεως Ακινήτων η SATO: 

 

• Ενοικιάζει χώρους για καταστήµατα.  

• Ενοικιάζει το οικόπεδο της Ελευσίνας επί του οποίου διενεργείται η επένδυση στο κέντρο 

logistics.  

• Η PASAL A.E. βάσει συµβάσεων  αναλαµβάνει το project management επενδύσεων της Εταιρείας 

σε ακίνητα (καταστήµατα., κέντρο logistics κτλ) . 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη γίνονται επί καθαρά εµπορικής βάσης µε τους συνήθεις 

όρους της αγοράς. 

 

Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας την 30/6/2013 έχει ως εξής: 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΜΕΤΟΧΕΣ  ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  6.999.234  24,95 

ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  6.501.146  23,17 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ  1.417.500  5,05 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ  13.138.638  46,83 

ΣΥΝΟΛΟ  28.056.518  100,00 

 

 

 

16. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

 
∆εν υπάρχουν γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού που να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές 

καταστάσεις ή λειτουργία της Εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελευσίνα , 30/8/2013 
 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ 

Α..∆.Τ. Ξ 434504 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  Ν. ΡΟΥΣΗΣ 

Α.∆.Τ. Π 020359 

  

  

  

  

  

Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Α.∆.Τ. Λ 255142 

 

 

 



Αρµόδια Υπηρεσία - Νοµαρχία :  

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Θεοδωρίδης  Γεώργιος 

Ρούσης ∆ηµήτριος Κύκλος Εργασιών

Βαµβακόπουλος Κωνσταντίνος Μικτά Κέρδη/(Ζηµιές)

Καρακώστας Κωνσταντίνος

Θεοδωρίδη Αικατερίνη

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των  οικονοµικών 

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

Ελεγκτική εταιρεία : Κατανέµονται σε:

Νόµιµος Ελεγκτής: Ιδιοκτήτες Μητρικής

Τύπος έκθεσης επισκόπησης  : ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

(ενοποιηµένα και µη ποσά) εκφρασµένα σε χιλιάδες €

30/6/2013 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κατανέµονται σε:

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 31.422 32.562 Ιδιοκτήτες Μητρικής

Αυλα περιουσιακά στοιχεία 92 117 ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 861 860 

Αποθέµατα 8.332 8.678 

Απαιτήσεις από πελάτες 3.507 3.377 

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 

αποσβέσεων

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.921 3.011 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 47.135 48.605 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κύκλος Εργασιών

Μετοχικο κεφάλαιο 14.870 14.870 Μικτά Κέρδη/(Ζηµιές)

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -44.712 -40.815 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ιδιοκτητών Μητρικής (α) -29.842 -25.945 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β ) 0 0 Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (γ) = (α) + ( β) -29.842 -25.945 Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α)

Κατανέµονται σε:

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 524 631 Ιδιοκτήτες Μητρικής

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.413 6.678 ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 45.221 43.723 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 24.819 23.518 

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 76.977 74.550 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+( δ) 47.135 48.605 

Κατανέµονται σε:

Ιδιοκτήτες Μητρικής

(ενοποιηµένα και µη ποσά) εκφρασµένα σε χιλιάδες €

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 

αποσβέσεων

30/6/2013 30/6/2012

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου  (01.01.2013 και 01.01.2012 

αντίστοιχα) -25.945 -7.815 ( Μέθοδος Συµπλήρωσης Κατάστασης Ταµειακών Ροών .Έµµεση Μέθοδος )

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα µετά από φόρους -3.897 -7.497 

Μεταβολή από πώληση Θυγατρικών 0 

Λειτουργικές δραστηριότητες

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου ( 30.06.2013 και 30.06.2012 

αντίστοιχα ) -29.842 -15.312 

Κέρδη / ( ζηµίες ) προ φόρων 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις

Προβλέψεις

(Κέρδη)/ Ζηµίες από πώληση/διαγραφή παγίων και 

λοιπών επενδύσεων

Εσοδο από απόσβεση επιχορηγήσεων  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές 

λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 

µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών )

(Μείον):

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

Α. Έξοδα Αγαθών και Υπηρεσιών

Καθαρές ταµειακές ροές απόσυνεχιζόµενες και  

διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Β. Έσοδα Αγαθών και Υπηρεσιών Eπενδυτικές δραστηριότητες

Γ. Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη

Αγορά  ενσώµατων και άυλων  παγίων 

περιουσιακών στοιχείων

∆. Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη

Εισπράξεις από πωλήσεις άυλων-ενσώµατων 

παγίων περιουσιακών στοιχείων 

Ε. Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης Τόκοι εισπραχθέντες

ΣΤ.Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης

Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες και  

διακοπείσες επενδυτικές δραστηριότητες( β)

Ζ.Υποχρεώσεις προς διεθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης Xρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις δανείων

Εξοφλήσεις  δανείων

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις (χρεολύσια)

Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες 

δραστηριότητες

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά 

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

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 

περιόδου

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 

περιόδου

                                                                      ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. και ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                   Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ και ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ                                                                          ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΡΟΥΣΗΣ                                                            ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

Α.∆.Τ Ξ 434504                                                                               Α.∆.Τ. Π 020359                                                                      ΑΡ. Α∆. Α ΤΑΞΗΣ 25319

159 

530 

-31 

439 

-121 

-133 

574 

1.031 

2 

-112 

3.155 

-2.011 

-448 

1.570 

22 

-97 

2.139 

702 

0 

-0,2674 

-7.501 

-7.501 

0 

-7.501 

0 

-5.394 

-7.434 

-7.501 

-3.891 

0 

-6 

-2.636 

-3.891 

-3.859 

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

Μέλος ∆.Σ.- ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος

Αντιπρόεδρος ∆.Σ.- εκτελεστικό µέλος

Υπουργείο  Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Γραµµατεία 

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

2.566 

725 

5.110 

2.124 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις ,στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της SATO Α.Ε. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη,

πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της ( www.satogroup.gr ) όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή .

  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.  8406/06/Β/86/15

Εδρα : 27°χλµ. Π.Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 30η Ιουνίου 2013

Σύµφωνη γνώµη -θέµα έµφασης

∆εληµάνης Ιωάννης (Α.Μ ΣΟΕΛ 29211 )

Μέλος ∆.Σ.-Μη εκτελεστικό µέλος

      Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες ( ποσά σε χιλιάδες € )

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

30/8/2013

www.satogroup,gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  

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

επενδυτικών αποτελεσµάτων

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

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2012

Πρόσθετο Συνολικό Εισόδηµα µετά από φόρους 

(Β)

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα µετά από 

φόρους (Α) + (Β)

Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - 

βασικά ( σε € ) 

-3.897 

-3.897 

0 

-0,1386 

0 

-2 

1.391 

-8 

118 

                                                       Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

-107 

-60 

-1.399 

0 

110 

0 

280 

Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού την 30/6/2013 ήταν 132 άτοµα έναντι 164 κατά την 31/12/2012.

-

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/4-30/6/2013

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

-1.476 -1.467

-200 

-

-

8.Η εταιρία ενηµερώνει ότι εγκρίθηκε και µε δικαστική απόφαση την 26/06/2013 το σχέδιο εξυγίανσης που είχε υποβάλει και βρίσκεται σε τροχιά οριστικής 

εξυγίανσης. 

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

1/1/2013-30/6/2013 η εταιρεία υπέστη καθαρή ζηµιά ευρώ 3,9 εκατ. περίπου ενώ κατά την 30/6/2013 οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας 

υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά ευρώ 55,2 εκατ. περίπου. Αυτές οι συνθήκες σε συνδυασµό µε την µη ικανοποίηση ορισµένων 

χρηµατοοικονοµικών όρων συναφθέντων οµολογιακών δανείων, όπως αναφέρεται στη σηµείωση 8 της συνηµµένης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, 

υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που µπορεί να εγείρει σηµαντική αµφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει απρόσκοπτα τη 

δραστηριότητά της.  Στις 26/6/2013 εκδόθηκε η απόφαση από το Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών που επικυρώνει τη συµφωνία εξυγίανσης της SATO η οποία 

υπεγράφη µεταξύ της εταιρείας και ποσοστού 76,79% επί του συνόλου των πιστωτών της.  Η απόφαση θα τελεσιδικήσει οριστικά στις 9/9/2013. Στο 

συµπέρασµά µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό.

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

συνέπεια ήδη από την προηγούµενη χρήση να συντρέχουν οι λόγοι εφαρµογής του άρθρου 48 του Κ.Ν 2190/1920

24 

920 

3.241 

212 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

01/01-30/06/2013

-3.859 

1.160 

-97 

1.226 
3. Η εταιρεία βρίσκεται σε εξέλιξη τακτικού φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2006 έως και 2010. Για τις ελεγχόµενες φορολογικά χρήσεις έχει σχηµατίσει 

σωρρευτική πρόβλεψη συνολικού ποσού ευρώ 200 χιλ. Επίσης έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

συνολικού ποσού ευρώ 598 χιλ. και πρόβλεψη ευρώ 962 χιλ. για πιθανή επιστροφή µέρους επιδότησης Ν.3299 σε ΥΠΑΝ.

4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην Οικονοµική 

Κατάσταση της εταιρείας.

5. Επί των ακινήτων εγκαταστάσεων της εταιρείας έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ποσού ευρώ 10 εκατ. µε λήψη ισόποσου δανείου.

                               Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

-3 

346 

01/01-30/06/2012

-7.434 

6. Τα ποσά των πωλήσεων και των αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στην 

λήξη της περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 προς αυτή µέρη είναι τα εξής (Σηµείωση 15)

30/6/2013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

436 

-

- 19 

1.500 

-3 

-55 

86 

-99 

1/4-30/6/2012

1.093 2.653 

-37 1.299 

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσµάτων

-1.606 -3118

-2.057 -4.204 

-2.089 -4.236 

-2.089 -4.236 

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα µετά από 

φόρους (Α) + (Β)

Πρόσθετο Συνολικό Εισόδηµα µετά από φόρους 

(Β)

Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - 

βασικά ( σε € ) -0,0744 -0,151

-1.034 762

-2 4 

-2.091 -4.232

-2.091 -4.232 


