
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας (ενοποιηµένα και µη ποσά) εκφρασµένα σε χιλιάδες €

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των  οικονοµικών 

καταστάσεων : 

Νόµιµος Ελεγκτής:

Ελεγκτική εταιρεία :

Συνεχιζ/µενες 

∆ραστηρ.

∆ιακ/σες 

∆ραστηρ.
Σύνολο

Συνεχιζ/µενες 

∆ραστηρ.

∆ιακ/σες 

∆ραστηρ.
Σύνολο

Τύπος έκθεσης επισκόπησης  : Κύκλος Εργασιών - - - 13.199 1.460 14.659 

Μικτά Κέρδη/(Ζηµιές) - - - 5.451 221 5.672 

(ενοποιηµένα και µη ποσά) εκφρασµένα σε χιλιάδες € -

- - - -5.026 -95 -5.121 

30/6/2012 31/12/2011 30/6/2012 31/12/2011 Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων - - - -6.769 1.855 -4.914 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α) - - - -6.897 1.844 -5.053 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία - 47.791 38.836 47.791 Κατανέµονται σε:

Αυλα περιουσιακά στοιχεία - 201 158 201 Ιδιοκτήτες Μητρικής - - - -6.897 1.844 -5.053 

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία - 1.109 1.111 1.109 ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - - - - - -

Αποθέµατα - 11.717 11.143 11.717 

Απαιτήσεις από πελάτες - 4.790 4.550 4.790 - - - -5 - -5 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία - 2.625 1.713 2.625 

Περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού διακρατούµενα προς πώληση - - 6.811 - - - - -6.902 1.844 -5.058 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - 68.233 64.322 68.233 Κατανέµονται σε:

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ιδιοκτήτες Μητρικής - - - -6.902 1.844 -5.058 

Μετοχικο κεφάλαιο - 14.870 14.870 14.870 ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων - -22.685 -30.182 -22.685 - - - -0,2458 0,0657 -0,1801

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ιδιοκτητών Μητρικής (α) - -7.815 -15.312 -7.815 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  - -7.815 -15.312 -7.815 

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων - - - -3.225 -56 -3.281 

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις - 7.798 1.741 7.798 

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - 7.793 7.785 7.793 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις - 41.832 42.247 41.832 

Συνεχιζ/µενες 

∆ραστηρ.

∆ιακ/σες 

∆ραστηρ.
Σύνολο

Συνεχιζ/µενες 

∆ραστηρ.

∆ιακ/σες 

∆ραστηρ.
Σύνολο

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις - 18.625 21.780 18.625 Κύκλος Εργασιών 5.110 - 5.110 13.199 - 13.199 

Υποχρεώσεις περιουσιακών στοιχείων διακρατούµενων προς πώληση - - 6.081 - Μικτά Κέρδη/(Ζηµιές) 2.124 - 2.124 5.451 - 5.451 

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) - 76.048 79.634 76.048 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+( δ) - 68.233 64.322 68.233 -5.394 - -5.394 -5.026 - -5.026 

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων -7.434 - -7.434 -6.769 2 -6.767 

(ενοποιηµένα και µη ποσά) εκφρασµένα σε χιλιάδες € Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -7.501 - -7.501 -6.897 2 -6.895 

Κατανέµονται σε:

30/6/2012 30/6/2011 30/6/2012 30/6/2011 Ιδιοκτήτες Μητρικής -7.501 - -7.501 -6.897 2 -6.895 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου  (01.01.2012 και 01.01.2011 

αντίστοιχα) - 8.629 -7.815 10.164 

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα µετά από φόρους - -5.058 -7.497 -6.900 

Μεταβολή από πώληση Θυγατρικών - -307 - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου ( 30.06.2012 και 30.06.2011 

αντίστοιχα ) - 3.264 -15.312 3.264 

Κατανέµονται σε:

(ενοποιηµένα και µη ποσά) εκφρασµένα σε χιλιάδες € Ιδιοκτήτες Μητρικής -7.497 - -7.497 -6.902 2 -6.900 

( Μέθοδος Συµπλήρωσης Κατάστασης Ταµειακών Ροών .Έµµεση Μέθοδος ) -0,2674 - -0,2674 -0,2458 0,0001 -0,2457

01/01-30/06/2012

01/01-

30/06/2011

01/01-

30/06/2012

01/01-

30/06/2011

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -3.824 - -3.824 -3.225 - -3.225 

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / ( ζηµίες ) προ φόρων ( Συνεχιζόµενες δραστηριότητες ) - -6.769 -7.434 -6.769 

Κέρδη / ( ζηµίες ) προ φόρων ( ∆ιακοπείσες δραστηριότητες ) - 1.844 - 2 

Συνεχιζ/µενες 

∆ραστηρ.

∆ιακ/σες 

∆ραστηρ.
Σύνολο

Συνεχιζ/µενες 

∆ραστηρ.

∆ιακ/σες 

∆ραστηρ.
Σύνολο

Πλέον / µείον προσαρµογές για: Κύκλος Εργασιών - - - 5.380 - 5.380 

Προβλέψεις - - 22 - Μικτά Κέρδη/(Ζηµιές) - - - 2.154 - 2.154 

Αποσβέσεις - 1.801 1.570 1.801 

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

- -1.979 702 -9 - - - -2.802 - -2.802 

Εσοδο από απόσβεση επιχορηγήσεων  - -97 -97 -97 Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων - - - -3.471 - -3.471 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα - 2.056 2.139 2.056 Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α) - - - -3.534 - -3.534 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα - -304 -99 -304 Κατανέµονται σε:

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή 

που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες : Ιδιοκτήτες Μητρικής - - - -3.534 - -3.534 

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων - -27 574 -27 ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - - - - - -

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων - 1.184 1.031 1.184 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών ) - -3.830 3.155 -3.830 - - - -5 - -5 

(Μείον):

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα - -1.986 -2.011 -1.986 - - - -3.539 - -3.539 

Καθαρές ταµειακές ροές από διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες

- 123 - - Κατανέµονται σε:

Καθαρές ταµειακές ροές απόσυνεχιζόµενες και  διακοπείσες 

λειτουργικές δραστηριότητες (α) - -7.984 -448 -7.979 Ιδιοκτήτες Μητρικής - - - -3.539 - -3.539 

Eπενδυτικές δραστηριότητες - - - -0,1259 - -0,1259 

Αγορά  ενσώµατων και άυλων  παγίων περιουσιακών στοιχείων - -53 -133 -53 

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών 

-

7.798 

-

7.798 Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων - - - -1.914 - -1.914 

Εισπράξεις από πωλήσεις άυλων - ενσώµατων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων - 30 19 30 

Τόκοι εισπραχθέντες - 304 2 304 

Καθαρές ταµειακές ροές από διακοπείσες επενδυτικές δραστηριότητες

- 5 - -

Συνεχιζ/µενες 

∆ραστηρ.

∆ιακ/σες 

∆ραστηρ.
Σύνολο

Συνεχιζ/µενες 

∆ραστηρ.

∆ιακ/σες 

∆ραστηρ.
Σύνολο

Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες και  διακοπείσες 

επενδυτικές δραστηριότητες( β) - 8.084 -112 8.079 Κύκλος Εργασιών 2.653 - 2.653 5.380 - 5.380 

Xρηµατοδοτικές δραστηριότητες Μικτά Κέρδη/(Ζηµιές) 1.299 - 1.299 2.154 - 2.154 

Εξοφλήσεις  δανείων - -1.396 530 -1.396 - -

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)

- -240 -31 -240 -3.118 -3.118 -2.802 -2.802 

Καθαρές ταµειακές ροές από διακοπείσες χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

- - -60 - Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων -4.204 - -4.204 -3.471 - -3.471 

Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες και διακοπείσες 

χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) - -1.636 439 -1.636 Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -4.236 - -4.236 -3.534 - -3.534 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

χρήσης  (α) + (β) + (γ) - -1.536 -121 -1.536 Κατανέµονται σε:

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου - 1.919 280 1.919 Ιδιοκτήτες Μητρικής -4.236 - -4.236 -3.534 - -3.534 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου - 383 159 383 

4 - 4 -5 - -5 

-4.232 - -4.232 -3.539 - -3.539 

Κατανέµονται σε:

Ιδιοκτήτες Μητρικής -3.539 - -3.539 

30/6/2012 31/12/2011 30/6/2012 31/12/2011 -0,1510 - -0,1510 -0,1259 - -0,1259 

0 197               177               197                 

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 762 - 762 -1.914 - -1.914 

ΑΘΗΝΑ 30/8/2012

          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ

                             Α.∆.Τ. Ξ 434504

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α. Έξοδα Αγαθών και Υπηρεσιών - 1.151 

Β. Έσοδα Αγαθών και Υπηρεσιών - 31 

Γ. Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη - 1.085 

∆. Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη - 2.211 

Ε. Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης - 225 

ΣΤ.Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης - 0                      Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ζ.Υποχρεώσεις προς διεθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης - 0 

                            ΚΟΝΤΟΕ Γ. ΒΕΝΕΤΙΑ

                             Α.∆.Τ. Π 758628

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα µετά από φόρους 

(Α) + (Β)

Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά ( 

σε € ) 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Πρόσθετο Συνολικό Εισόδηµα µετά από φόρους (Β)

Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά ( 

σε € ) 

      Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες ( ποσά σε χιλιάδες € )

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2011 µε εξαίρεση τα νέα λογιστικά πρότυπα και 

διερµηνίες που τέθηκαν σε ισχύ το 2012.

1/4-30/6/2012 1/4-30/6/2011

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσµάτων

Πρόσθετο Συνολικό Εισόδηµα µετά από φόρους (Β)

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-30/6/2012

  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 2012 έως 30η Ιουνίου 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Σύµφωνη γνώµη -θέµα έµφασης

NEXIA EUROSTATUS A.E. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΑΜ 

ΣΟΕΛ 141)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσµάτων

1/1-30/6/2011

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

Πρόσθετο Συνολικό Εισόδηµα µετά από φόρους (Β)

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα µετά από φόρους 

(Α) + (Β)

Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά ( 

σε € ) 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσµάτων

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. και του ΟΜΙΛΟΥ SATO. 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 .

1/1-30/6/2012 1/1-30/6/2011∆εληµάνης Ιωάννης (Α.Μ ΣΟΕΛ 29211)

30/8/2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  

www.satogroup,gr

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πρόσθετο Συνολικό Εισόδηµα µετά από φόρους (Β)

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα µετά από φόρους 

(Α) + (Β)

Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά ( 

σε € ) 

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα µετά από φόρους 

(Α) + (Β)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

1/4-30/6/2012 1/4-30/6/2011

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσµάτων

-

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

8.Θέµα Έµφασης: Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στην σηµείωση 2.2 των συννηµένων εταιρικών 

και ενοποιηµένων ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, οπου επισηµαίνεται ότι κατά την περίοδο 1/1/2012-30/6/2012 η εταιρεία υπέστη καθαρή 

ζηµία 7,5 εκατ ευρώ ενώ κατά την 30η Ιουνίου 2012 οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού κατά ευρώ 45,9 εκ ευρώ. Αυτές οι συνθήκες, σε συνδυασµό µε την µη ικανοποίηση ορισµένων χρηµατοοικονοµικών όρων 

συναφθέντων οµολογιακών δανείων όπως αναφέρεται στην σηµείωση 9 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, υποδηλώνουν την ύπαρξη 

ουσιώδους αβεβαιότητας που µπορεί να εγείρει σηµαντική αµφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά 

της.

-5 4 - 4 

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

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:

30/6/2012

3. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2006 έως και 2010. Για τις ανέλεγκτες αυτές χρήσεις η εταιρεία έχει σχηµατίσει 

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

υπηρεσία συνολικού ποσού ευρώ 777 χιλ.

-5 

-7.497 - -7.497 -6.902 2 -6.900 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΡΟΥΣΗΣ

Α.∆.Τ.Π 020359

2. Αριθµός Απασχολούµενου Προσωπικού την 30/06/2012 και την 31/12/2011

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ

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

Οικονοµική Κατάσταση της εταιρείας

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β.ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡ.Α∆.Α ΤΑΞΗΣ 25319


