SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΣΠΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.136428201000
Εδρα Προβελεγγίου 6 Ηράκλειο Αττικής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018
(δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις, ενοποιημένες και μη κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση
και τα αποτελέσµατα της SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΣΠΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Συνιστούμε λοιπόν στον αναγνώστη,πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της,
όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών .
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Εποπτεύουσα Αρχή :
Διεύθυνση διαδικτύου :
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
Μουστακάκης Θωμάς
Κωνσταντίνος Καρακώστας
Γεώργιος Θεοδωρίδης
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων :
Νόμιμος Ελεγκτής :
Ελεγκτική εταιρία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ποσά εκφρασμένα σε €
01.01.-31.12.2018

ΥΠΗΡΕΣΊΑ Γ.Ε.ΜΗ
(www.satogroup.gr
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις

Πρόεδρος Δ.Σ. και Διεύθυνων Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Μέλος του Δ.Σ.
10 Απριλίου 2019
Γεώργιος Κων.Τσιώλης( Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17161)
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.
Με σύμφωνη γνώμη

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ποσά εκφρασμένα σε €

Αύλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Εταιρίας(α)
Δικαιώματα Μειοψηφίας(β)
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

-30.171,38

5.509,18

363,34
0,00

363,34
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-66,24

-52,33

1.710,73
0,00

935,27
0,00

140.044,69
78.145,54
101.455,29

-152.669,38
35.428,94
225.755,70

-1.710,73
-2.795,02

-935,27
-5.763,11

286.976,22

108.572,34

0,00
0,00
0,00
66,24
0,00

0,00
0,00
0,00
52,33
0,00

66,24

52,33

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

287.042,46

108.624,67

222.899,67
509.942,13

114.275,00
222.899,67

31/12/2018

31/12/2017

60,55
0,00
342.676,92
29.864,98
385.932,73
132.449,65
509.942,13

423,89
0,00
139.876,00
169.909,67
737.206,26
57.239,66
222.899,67

1.400.926,96

1.327.555,15

110.000,00
118.891,07

110.000,00
148.437,46

228.891,07

258.437,46

228.891,07

258.437,46

0,00
12.000,00

0,00
12.979,44

0,00
1.160.035,89
1.172.035,89
1.400.926,96

0,00
1.056.138,25
1.069.117,69
1.327.555,15

01.01.-31.12.2018

01.1-31.12.2017

1.025.880,56
413.121,81

1.534.699,55
773.276,05

-27.828,81

6.392,12

(1) Οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ,
με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης , που συντάσει η εταιρεία " SATO Α.Ε." της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
Αθηνών. Το ποσοστό συµµετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 100%
(2) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας αναφέρονται στη σημείωση 5.22 των ετήσιων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Έσοδο από απόσβεση επιχορηγήσεων παγίων
Έσοδα από διαγραφή υποχρεώσεων βάσει δικαστικής
απόφασης
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
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 τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο
εισροών
/ (εκροών)
από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και
λοιπών επενδύσεων
Αγορά
ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων και
λοπώνεισπραχθέντες
επενδύσεων
Τόκοι
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
(χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα

01.1-31.12.2017

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ποσά εκφρασμένα σε €

Σύνολο κύκλου εργασιών
Μικτό κέρδος εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων

Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων
Κέρδη (ζημίες)μετά φόρων(Α)
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες Εταιρείας
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους(Β)
Συγκετρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες Εταιρείας
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή -βασικά σε ευρώ
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και
συνολικών αποσβέσεων

-30.171,38

5.509,18

-24.309,02

-137,12

-24.309,02

-137,12

0,00
-24.309,02

0,00
-137,12

-24.309,02

-137,12

-0,2308

-0,0013

-27.465,47

6.755,46

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ποσά εκφρασμένα σε €
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2018 και 01.01.2017
αντίστοιχα)
Συγκετρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
-Έξοδα έκδοσης μετοχών
Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη)
Μεταβολή λογιστικής πολιτικής(ΔΧΠΑ 9)
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2018 και 31.12.2017
αντίστοιχα)

258.437,46

258.574,58

-24.309,02
0,00
0,00

0,00
-137,12
0,00
0,00

-5.237,37

0,00

228.891,07

258.437,46

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(3)Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση
στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας καθώς και λοιπά γεγονότα για τα οποία να συντρέχει λόγος σχηματισμού προβλέψεων.
(4) Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης στην Εταιρία ήταν 3 άτομα ( 31.12.17: 4 άτομα )
(5)Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της
Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24
έχουν ως ακολούθως:
ποσά σε χιλ. €
α) Έσοδα
97
β)Έξοδα
125
γ)Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών
και μελών της διοίκησης
Αθήνα 10 Απριλίου 2019

38
483
0

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΩΜΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 020909

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 096128

ΑΔΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α.Δ.Τ. Χ 194588
ΤΑΞΗ Α ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 21664

