
Εποπτεύουσα αρχή:  Υ�ουργείο Ανά�τυξης, Ανταγωνιστικότητας,Υ�οδοµών,Μεταφορών και ∆ικτύων

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.satogroup,gr Συνεχιζόµενες  δραστηριότητες 1.01-31.12.2015 1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2015 1.01-31.12.2014

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Σύνολο κύκλου εργασιών 7.362.670,90 7.107.132,20 7.362.670,90 7.107.132,20

Θεοδωρίδης  Γεώργιος Πρόεδρος ∆.Σ. και ∆ιευθύνων σύµβουλος - εκτελεστικό µέλος Μικτό κέρδος  εµπορευµάτων και λοιπών αποθεµάτων 2.133.783,83 2.205.764,04 2.133.783,83 2.205.764,04

Ρούσης ∆ηµήτριος Αντιπρόεδρος ∆.Σ.- εκτελεστικό µέλος Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων -4.779.032,76 -2.710.779,36 -4.776.366,56 -2.710.779,36

Θεοδωρίδη Αικατερίνη Μέλος ∆.Σ.- Μη εκτελεστικό µέλος Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -6.881.540,39 -4.313.628,20 -6.878.753,19 -4.313.628,20

Βαµβακόπουλος Κωνσταντίνος Μέλος ∆.Σ.- Μη εκτελεστικό µέλος Κέρδη / (ζηµιές) µετά φόρων (Α) -6.437.841,34 -3.511.199,27 -6.435.862,43 -3.511.199,27

Καρακώστας Κωνσταντίνος Μέλος ∆.Σ.- Μη εκτελεστικό µέλος Κατανέµονται σε:

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων Ιδιοκτήτες µητρικής -6.437.841,34 -3.511.199,27 -6.435.862,43 -3.511.199,27

Νόµιµος ελεγκτής :  Γεώργιος Κων.Τσιώλης( Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17161) ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00

Ελεγκτική εταιρεία   Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους(Β) 249.138,88 20.630,89 249.138,88 20.630,89

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών Με σύµφωνη γνώµη/ Θέµα έµφασης Συγκετρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α+Β) -6.188.702,46 -3.490.568,38 -6.186.723,55 -3.490.568,38

Ιδιοκτήτες µητρικής -6.188.702,46 -3.490.568,38 -6.186.723,55 -3.490.568,38

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00

Κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή -βασικά σε ευρώ -0,0985 -0,0537 -0,0985 -0,0537

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών  επενδυτικών αποτελεσµάτων  και 

συνολικών αποσβέσεων -3.791.529,97 -1.697.729,08 -3.788.863,77 -1.697.729,08

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 10.313.485,29 6.664.325,45 10.313.485,29 6.664.325,45

Αύλα περιουσιακά στοιχεία 47.720,20 59.389,85 47.720,20 59.389,85 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 191.316,73 348.361,04 291.316,73 348.361,04 1.01-31.12.2015 1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2015 1.01-31.12.2014

Απαιτήσεις από πελάτες 1.703.775,05 2.069.759,33 1.703.775,05 2.069.759,33

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.787.560,30 29.037.719,87 5.537.175,80 29.037.719,87

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.148.910,00 325.713,11 302.587,50 325.713,11 Λειτουργικές δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 18.192.767,57 38.505.268,65 18.196.060,57 38.505.268,65

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων από συνεχιζόµενες δραστηριότητες -6.881.540,39 -4.313.628,20 -6.878.753,19 -4.313.628,20

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 987.502,79 1.013.050,28 987.502,79 1.013.050,28

Μετοχικο κεφάλαιο 34.622.922,04 34.622.922,04 34.622.922,04 34.622.922,04 Προβλέψεις 106.826,64 -75.615,23 106.826,64 -75.615,23

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων -53.087.487,56 -46.898.785,10 -53.085.508,65 -46.898.785,10 Έσοδο από απόσβεση επιχορηγήσεων παγίων -117.812,60 -25.782,87 -117.812,60 -25.782,87

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής(α) -18.464.565,52 -12.275.863,06 -18.462.586,61 -12.275.863,06 Έσοδα από διαγραφή υποχρεώσεων βάσει δικαστικής απόφασης 0,00 -937.011,83 0,00 -937.011,83

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας -1.321.186,17 -100.912,74 -1.321.186,17 -100.912,74

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.517.326,89 1.670.082,15 1.517.205,89 1.670.082,15

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) -18.464.565,52 -12.275.863,06 -18.462.586,61 -12.275.863,06

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 

σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 1.718.956,96 899.326,36 1.718.956,96 899.326,36

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 10.468.174,64 13.011.934,88 10.468.174,64 13.011.934,88 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -198.613,26 1.034.156,68 -197.752,76 1.034.156,68

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.289.435,30 4.979.671,28 3.290.243,59 4.979.671,28 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 5.069.595,87 -993.409,09 4.319.625,67 -993.409,09

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 14.511.685,52 5.225.839,60 14.511.685,52 5.225.839,60 (Μείον):

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 8.388.037,63 27.563.685,95 8.388.543,43 27.563.685,95 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -40.340,58 -6.082,15 -40.219,58 -6.082,15

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 36.657.333,09 50.781.131,71 36.658.647,18 50.781.131,71
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 18.192.767,57 38.505.268,65 18.196.060,57 38.505.268,65 Καταβεβληµένοι φόροι 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 840.716,15 -1.835.826,64 94.393,65 -1.835.826,64

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00 -100.000,00 0,00

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -17.520,12 -22.981,38 -17.520,12 -22.981,38

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 14.364.932,28 292.570,34 14.364.932,28 292.570,34

1.01-31.12.2015 1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2015 1.01-31.12.2014 Τόκοι εισπραχθέντες 0,86 9.233,31 0,86 9.233,31

Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00 0,00 0,00

-12.275.863,06 -8.785.294,68 -12.275.863,06 -8.785.294,68 Σύνολο εισροών / (εκροών) α"ό ε"ενδυτικές δραστηριότητες (β) 14.347.413,02 278.822,27 14.247.413,02 278.822,27

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης (συνεχιζόµενες και διακοπείσες 

δραστηριότητες)
-6.437.745,13 -3.490.568,38 -6.435.766,22 -3.490.568,38 Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

0,00 0,00 0,00 0,00

Αποθεµατικό από δικαίωµα προαίρεσης µετοχών Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 1.505.774,48 0,00 1.505.774,48

Μεταφορά στα αποτελέσµα εις νεο 249.042,67 249.042,67 Εξοφλήσεις δανείων -14.364.932,28 0,00 -14.364.932,28 0,00

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) 0,00 0,00 0,00 0,00

Εξαγορά θυγατρικής Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης   χρήσης  (31.12.2015 και 31.12.2014 -18.464.565,52 -12.275.863,06 -18.462.586,61 -12.275.863,06 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -14.364.932,28 1.505.774,48 -14.364.932,28 1.505.774,48

ποσά εκφρασµένα σε €

    SATO  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.  8406/06/Β/86/15

Εδρα : Λ.Κηφισίας 116 & ∆αβάκη 1 Αθήνα  ΤΚ 115 26

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2015 έως  31η  ∆εκεµβρίου  2015

(δηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη κατά τα ∆ΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της SATO  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ . Συνιστούµε λοιπόν στον αναγνώστη ,πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτικη επιλογή ή άλλη 

συναλλαγή µε την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της,όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου  των  ορκωτών ελεγκτών λογιστών .

           1.3  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕIΑ

ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά εκφρασµένα σε €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης  (01.01.2015 και 01.01.2014 

αντίστοιχα)

ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 1.1  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Ποσά εκφρασµένα σε €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 26 Φεβρουαρίου 2016

Ποσά εκφρασµένα σε €

                                                     ΓΕ.ΜΗ 121755007000 

ΟΜΙΛΟΣ

1.4  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης   χρήσης  (31.12.2015 και 31.12.2014 

αντίστοιχα)
-18.464.565,52 -12.275.863,06 -18.462.586,61 -12.275.863,06 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -14.364.932,28 1.505.774,48 -14.364.932,28 1.505.774,48

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α) + 823.196,89 -51.229,89 -23.125,61 -51.229,89

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 325.713,11 376.943,00 325.713,11 376.943,00

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 1.148.910,00 325.713,11 302.587,50 325.713,11

Εταιρεία Ποσοστό συµµετοχής Μέθοδος ενοποίησης

SATO A.E. Μητρική

SATO ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε
100,00% Ολική ενοποίηση/άµεση συµµετοχή

(4) Η µητρική  Εταιρεία  δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2006-2010. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  αναφέρονται στη Σηµείωση 22

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΚΑΙ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                   Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ

  ποσά  σε χιλ. € 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α∆Τ ΑΚ 096128

α) Έσοδα 7 7

β)Έξοδα 1.497 1.497

γ)Απαιτήσεις 90 841

δ) Υποχρεώσεις 24.708 24.708

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών 558 558

    και µελών της διοίκησης

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 50 50

 

γ) ∆εν υπάρχουν εταιρείες που δεν ενσωµατώθηκαν στην τρέχουσα περίοδο  στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ενώ είχαν ενσωµατωθεί στην αµέσως προηγούµενη περίοδο.

(10) Η έµφαση, στη έκθεση ελέγχου του Νόµιµου Ελεγκτή ,αναφέρεται στη ύπαρξη  ουσιώδους  αβεβαιότητας στη συνεχιζόµενη δραστηριότητα της εταιρείας.

(6) Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού  στο τέλος της τρέχουσας χρήσης στον Οµιλο ήταν 89  άτοµα και στην Εταιρεία ήταν 89  άτοµα ( 31.12.14: 101  άτοµα και 101  άτοµα 

αντίστοιχα)

(8) Τα  Λοιπά έσοδα µετά από φόρους  αφορούν   διαφορές αποτιµήσεως τίτλων διαθεσίµων προς πώληση 96,11 ευρώ  και Αναταξινόµηση στα αποτελέσµατα χρήσης ποσού 249.042,67 

ευρώ για τον Οµιλο και  την Εταιρεία

(9) Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν µετοχές της µητρικής εταιρείας που  κατέχονται είτε από  την ίδια  είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις

                                                                                                                 ΘΩΜΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ

                                                                                                                       Α∆Τ ΑΖ 020909

(2) Επί των ακινήτων της µητρικής  εταιρείας υφίσταται προσηµείωση ύψους € 10.400  χιλ. για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων το υπόλοιπο των οποίων την 31/12/2015  είναι € 12.428 

χιλ.

(3) Έχουν τηρηθεί οι ίδιες  Λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων  οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2014

(5)∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις  δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που  να έχουν σηµαντική επίπτωση 

Η µητρική εταιρεία  έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για ενδεχόµενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεκτων 

(7) Οι συναλλαγές  και τα υπόλοιπα την 31/12/2015   µε τα συνδεδεµένα µέρη , κατά την έννοια του ∆.Λ.Π 24 , έχουν ως εξής:

          ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΣΗΣ

                                                                                                            Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ελλάδα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εδρα εταιρείας

Ελλάδα

α) Οι εταιρείες του Οµίλου µε τα αντίστοιχα  ποσοστά συµµετοχής, που περιλαµβάνονται στις 

(1)     Εταιρείες που ενοποιούνται και µέθοδος ενοποίησής τους

Αθήνα , 26  Φεβρουαρίου 2016

                       Α∆Τ ΑΚ 091990

Η συνολική πρόβλεψη κατά την 31/12/2015 ανέρχεται σε  655 χιλ ευρώ .

στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας   καθώς και λοιπά γεγονότα για τα οποία   να συντρέχει λόγος  σχηµατισµού προβλέψεων.

β) ∆εν υπάρχουν εταιρείες που δεν συµπεριλαµβάνονται στην ενοποίηση


