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1. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ»
(σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2γ του ν. 3556/2007)
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της SATO Α.Ε.:
1. Γεώργιος Θεοδωρίδης, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος,
2. ∆ηµήτριος Ρούσης, Αντι̟ρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
3. KωνσταντίνοςΒαµβακό̟ουλος, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ
εξ όσων γνωρίζουµε:
α. οι Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της ̟εριόδου 1/1/2015 έως 31/12/2015 ̟ου καταρτίσθηκαν
σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυ̟α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, α̟εικονίζουν κατά τρό̟ο αληθή τα
στοιχεία του ενεργητικού και του ̟αθητικού, την καθαρή θέση και τα α̟οτελέσµατα χρήσεως της εταιρείας µε την
ε̟ωνυµία «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ», καθώς και των ε̟ιχειρήσεων ̟ου
̟εριλαµβάνονται στην ενο̟οίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του
Ν.3556/2007, ό̟ως αυτό ισχύει
β. η ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, α̟εικονίζει κατά τρό̟ο αληθή την εξέλιξη, τις ε̟ιδόσεις και τη
θέση της εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ», καθώς
και των εταιρειών ̟ου ̟εριλαµβάνονται στις Ετήσιες Ενο̟οιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις, τους
κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες ̟ου αυτές αντιµετω̟ίζουν καθώς και τις α̟αιτούµενες ̟ληροφορίες
βάσει των ̟αραγράφων 6 - 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007.
Αθήνα , 26Φεβρουαρίου 2016

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Γεώργιος Θεοδωρίδης (Α.∆.Τ. ΑΚ 096128)

Ο Αντι̟ρόεδρος του ∆.Σ.
∆ηµήτριος Ρούσης (Α.∆.Τ. ΑΚ 091990)

Το Μέλος ∆.Σ.
Κωνσταντίνος Βαµβακό̟ουλος (Α.∆.Τ. ΑΒ 649026)
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2.Ετήσια έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας
SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ,
ε̟ί των Χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων για το έτος ̟ου έληξε την 31/12/2015.
Προς τους Μετόχους,
Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι ,

2.1 Εισαγωγικά
Η ̟αρούσα Ετήσια Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η ο̟οία ακολουθεί (εφεξής καλουµένη για
λόγους συντοµίας και ως «Έκθεση»), αφορά στην εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015).

H Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, µε τις σχετικές διατάξεις του
νόµου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α'/30.04.2007) καθώς και τις ε̟' αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές α̟οφάσεις.

Η ̟αρούσα Έκθεση εµ̟εριέχει όλες τις σηµαντικές ε̟ιµέρους θεµατικές ενότητες µε βάση το ως άνω κανονιστικό
̟λαίσιο και α̟εικονίζει κατά τρό̟ο αληθή όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόµο ̟ληροφορίες, ̟ροκειµένου να
εξαχθεί µια ουσιαστική και εµ̟εριστατωµένη ενηµέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική
̟ερίοδο της Εταιρείας «SATOAE» (εφεξής καλουµένη για λόγους συντοµίας «Εταιρεία»).
Η έκθεση είναι ενιαία για όλο τον όµιλο της «SATOAE» και βασίζεται στα ενο̟οιηµένα µεγέθη των οικονοµικών
καταστάσεων. Αναφορές στα εταιρικά µεγέθη και δεδοµένα γίνονται ό̟ου είναι σκό̟ιµο για λόγους ευκρίνειας.
Η Εταιρεία

συντάσσει ενο̟οιηµένες χραµατοοικονοµικές καταστάσεις, λόγω του ότι συµµετέχει µε ̟οσοστό

100% στη νεοδηµιούργητη θυγατρική SATOΑΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ

Τα ̟ληροφοριακά στοιχεία ̟ου α̟αιτούνται µε βάση την ̟ερί̟τωση στ' της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 107 του
κ.ν. 2190/1920 ̟εριλαµβάνονται στην Ενότητα της ̟αρούσας Ετήσιας Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ̟ου
̟εριέχει την δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

Η Έκθεση ̟εριλαµβάνεται αυτούσια µαζί µε τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα λοι̟ά
α̟αιτούµενα α̟ό τον νόµο στοιχεία και δηλώσεις στην Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ̟ου αφορά στην κλειόµενη
χρήση 2015.

2.2 Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην διάρκεια της κλειόµενης χρήσης 2015
1.Την 13 Οκτωβρίου 2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εµ̟ορικό Μητρώο ,η µε αριθµό 127/28-9-2015 ̟ράξη
σύστασης της εταιρείας µε διακριτικό τίτλο SATO A.E ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ µε µετοχικό κεφάλαιο
100.000,00 ευρώ το ο̟οίο κατέχει κατά 100% η Εταιρεία.
2. Την 24 ∆εκεµβρίου 2015 υ̟ογράφηκε ιδιωτικό συµφωνητικό τρο̟ο̟οίησης –µεταρρύθµισης της α̟ό 28/2/2013
συµφωνίας εξυγίανσης, η ο̟οία ε̟ικυρώθηκε µε την υ̟΄αριθµό 650/2013 α̟όφαση του Πολυµελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (κατά άρθρο 106β του Ν.3588/2007 ,ό̟ως αυτός ισχύει σήµερα), µε τις ̟ιστώτριες
τρά̟εζες ALPHAΤΡΑΠΕΖΑAE , ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ, και την ΤΡΑΠΕΖΑ
EUROBANKERGASIASAE.καθώς µεταβλήθηκαν ουσιωδώς και α̟ροσδόκητα τα οικονοµικά στοιχεία ε̟ι των
ο̟οίων στηρίχθηκε η ̟ρογενέστερά συµφωνία εξυγίανσης ̟ρος το χειρότερο.
Τα σηµαντικότερα σηµεία της συµφωνίας είναι τα εξής:
Ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό τα βιβλία της Εταιρείας το σύνολο των κάθε φύσεως οφειλών της ανέρχεται την 30-9-2015 σε
33.251.077,35 ευρώ.
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Οι ανωτέρω οφειλές διαχωρίζονται κατά κατηγορία ως εξής:
Τρα̟εζικές υ̟οχρεώσεις
24.852.663,29 ευρώ
Προµηθευτές και Λοι̟ες εµ̟ορικές υ̟οχρεώσεις3.628.342,35 ευρώ
Υ̟οχρεώσεις α̟ό φόρους –τέλη
1.206.598,63 ευρώ
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
985.579,46 ευρώ
Λοι̟οί ̟ιστωτές
2.577.893,62 ευρώ.
α)Το σύνολο των α̟αιτήσεων, α̟ό τις συµβαλλόµενες ̟ιστώτριεςτρά̟εζες,ανέρχεται σε 24.209.560,04 ευρώ η
̟οσοστό 72,81% ε̟ι του συνόλου των οφειλών της Εταιρείας .Ε̟ίσης εκ̟ροσω̟ούν το 100% του συνόλου των
εµ̟ράγµατων ασφαλισµένων ̟ιστωτών της.
Τα ανωτέρω ̟οσά θα α̟ο̟ληρωθούν σε 9 ισό̟οσες δόσεις ,εκ των ο̟οίων η ̟ρώτη καταβλητέα την 31/12/2021
και µία ε̟ι̟λέον στη λήξη την 31/12/2030 ίση µε το 60% της ανωτέρω συνολικής α̟αίτησης και του 100%
τουσυνόλου των τόκων ̟ου έχουν κεφαλαιο̟οιηθεί έως και την 31/12/2018.
Το ε̟ιτόκιο ορίζεται σε Euridor 3M+3.00% ̟λέον νόµιµων ε̟ιβαρύνσεων µε εκτοκισµό 31/12.Οι τόκοι ̟ου θα
λογιστούν την 31/12/2016 θα κεφαλαιο̟οιηθούν και θα ̟ροσαυξήσουν την ανωτέρω α̟αίτηση.Οι τόκοι̟ου θα
λογιστούν την 31/12/2017 και την 31/12/2018 ,̟οσό ίσο µε το 30% των τόκων θα καταβληθεί κανονικά ,ενώ το
υ̟όλοι̟ο ̟οσό θα κεφαλαιο̟οιηθεί. Οι τόκοι ̟ου θα λογιστούν την 31.12.2019 και έ̟ειτα µέχρι την λήξη θα
καταβάλλονται κανονικά.
β) Η ∆ΕΗ, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Ελληνικό ∆ηµόσιο θα λάβουν το 100% της συνολικής τους
α̟αίτησης ,καταβαλλόµενο σε εκατόν ογδόντα ισό̟οσες µηνιαίες δόσεις ,της ̟ρώτης καταβαλλόµενης ένα µήνα
µετά την έκδοση α̟όφασης ε̟ί της αιτήσεως µεταρρύθµισης του αρµόδιου Πολυµελούς Πρωτοδικείου.
γ) Οι Λοι̟οί µη συµβαλλόµενοι στη ̟αρούσα ̟ιστωτές θα λάβουν ̟οσοστό 100% του συνόλου της α̟αίτησης
τους,ό̟ως αυτό ̟αρουσιάζεται στα βιβλία της Εταιρείας στις 30-9-2015,το δε ̟οσό αυτό θα το εισ̟ράξουν εντός
χρονικού διαστήµατος 12 ετών, καταβαλλόµενο σε είκοσι τέσσερις ισό̟οσες ,άτοκες εξαµηνιαίεςδόσεις, της
̟ρώτης καταβαλλόµενης 3 έτη µετά α̟ό τη έκδοση α̟όφασης ε̟ί της αιτήσεως µεταρρύθµισης του αρµόδιου
Πολυµελούς Πρωτοδικείου.
Η ̟ερίοδος των ̟ρώτων τριών ετών λογίζεται ως ̟ερίοδος χάριτος.
δ)Η µεταβίβαση λόγω ̟ωλήσεως ̟ου ̟ροβλε̟όταν στη ε̟ικυρωθείσα συµφωνία εξυγίανσης (όρος 3.3.1.3)των
ακινήτων του εργοστασίου της Εταιρείας ̟ρος την συµβαλλόµενη τρά̟εζα ALPHABANK η ο̟οία δεν
ολοκληρώθηκε εντός δυο ετών α̟ό τη ε̟ικύρωση ,µαταιώνεται οριστικά και δεν α̟οτελεί υ̟οχρέωση η δικαίωµα
των συµβαλλοµένων, τα δε συµβαλλόµενα µέρη ̟αραιτούνται α̟ό ο̟οιαδή̟οτε τυχόν σχετική αξίωση
ηδικαιώµατά τους.
ε)Η ̟αρούσα συµφωνία α̟οτελεί τρο̟ο̟οίηση της υ̟’ αριθµό 650/2013 α̟όφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών ,την α̟ό 29-2-2013 Συµφωνία Εξυγίανσης και όχι νέα συµφωνία και θα υ̟οβληθεί στο αρµόδιο
Πολυµελές Πρωτοδικείο, ̟ροκειµένου να α̟οκτήσει γενική δεσµευτική ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 758 ΚΠολ∆ σε
συνδυασµό µε τα άρθρα 99.ε̟.του ν.3588/2007, ό̟ως αυτός τρο̟ο̟οιήθηκε µε τις διατάξεις του ν.3013/2011 και
του ν.4072/2012.Με την ε̟ικύρωσή της θα εξακολουθήσει ναισχύει η α̟ό 28.2.2013 συµφωνία εξυγίανσης ό̟ως
τρο̟ο̟οιείται µε τη ̟αρούσα.
3. Η ηµεροµηνία ̟ου θα γίνει η συζήτηση α̟ό το Πολυµελές Πρωτοδικείο ορίστηκε η 2 Μαρτίου 2016.
4.Με τη ̟ροσωρινή διαταγή του ∆ικαστηρίου της 28-12-2015 δίδεται ̟ροστασία έναντι των ̟ιστωτών µέχρι τη
συζήτηση της αιτήσεως .

2.3 ∆ιάρθρωση εµπορικής δραστηριότητας
Η εµ̟ορική δραστηριότητα της Εταιρίας ε̟ικεντρώνεται στα brandsSATO και ENTOS µε υ̟οκαταστήµατα στις
31.12.2015 ως ακολούθως:
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Α/Α

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
1 SATO/ENTOS
2 ΕΝΤΟΣ/SATO
3 ENTOS/SATO

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πειραιώς 18 Μοσχάτο –ΤΚ 183.46
Λ. Κηφισίας 250-254 - Χαλάνδρι Αττικής - Τ.Κ. 152 31
Εθν. Αντιστάσεως 96 - Καλαµαριά - Τ.Κ. 551 34

4 ENTOS

Ν.Έ.Ο. Πατρών - Κορίνθου, Κόµβος Προαστείου Πάτρα - Τ.Κ. 264 43

5 ENTOS

AthensHeart (Εµ̟. Κέντρο) - Πειραιώς 180 - Ταύρος - Τ.Κ. 177 78

2.4 Οικονοµικά Στοιχεία
2.4.1 Κύκλος Εργασιών (συγκρίσεις έναντι 12µήνου 2014):
•

Οι συνολικές ̟ωλήσεις της του Οµίλου ανήλθαν σε €7.362 χιλ. το 2015. Οι ̟ωλήσεις το ̟ροηγούµενο
έτος ήταν 7.107 χιλ., σηµειώνοντας αύξηση κατά € 255 χιλ. ή 3,6 %.

2.4.2 Μικτό Κέρδος (συγκρίσεις έναντι του 12µήνου 2014):
Τα Μικτά Κέρδη του Οµίλου ανήλθαν σε € 2.133χιλ. έναντι €2.206 χιλ., µε το Μικτό Περιθώριο να βρίσκεται στο
29,98% έναντι 31,04% το ̟ροηγούµενο έτος.

2.4.3 Λοιπά Έσοδα (συγκρίσεις έναντι του 12µήνου 2014):
Τα λοι̟ά Έσοδα του Οµίλου ανήλθαν σε 960 χιλ.το 2015 έναντι 3.775 χιλ. € του 2014 .

2.4.4 Λειτουργικά Έξοδα - Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα σε χιλ. €(συγκρίσεις έναντι του 12µήνου
2014):
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2015

2014 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΕ %

Έξοδα ∆ιοίκησης

2.136

3.705

-42,35%

Έξοδα ∆ιάθεσης
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα

5.737
1.517

4.987
1.670

15,04%
-9,16%

Τα Εξοδα διάθεσης στη ̟αρούσα χρήση έχουν ε̟ιβαρυνθεί κατά 2.844χιλ. ευρώ α̟ό ζηµιές λόγω κλείσιµο
υ̟οκαταστηµάτων.

2.4.5 Ίδιες Μετοχές
∆εν υ̟άρχουν ίδιες µετοχές.

2.4.6 ∆είκτες επίδοσης και θέσης
Οι δείκτες ε̟ίδοσης και θέσης για το Όµιλο, έχουν ως εξής:
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31.12.2015

31.12.2014

56,95%

17,47%

-1,99

-4,14

2,01

1,32

0,70

1,01

0,53

0,82

28,98%

31,04%

-64,91%

-38,15%

204.413,12

381.257,43

82.726,64

70.366,34

-53.697,00

-26.841,58

∆ιάρθρωσης κεφαλαίων
Βαθµός ̟αγιο̟οίησης (%)
Καθαρά ̟άγια / Ενεργητικό (%)
Ξένα ̟ρος ίδια κεφάλαια
Σύνολο υ̟οχρεώσεων / Ίδια κεφάλαια
∆ανειακή ε̟ιβάρυνση
Σύνολο υ̟οχρεώσεων / Ενεργητικό
Ρευστότητας / Liquidity
Γενική ρευστότητα
ΜΟ κυκλοφορούντος / ΜΟ βραχυ̟ροθέσµων υ̟οχρεώσεων
Ειδική ρευστότητα
ΜΟ (κυκλοφορούν – α̟οθέµατα) / ΜΟ βραχυ̟ροθέσµων υ̟οχρεώσεων
Α̟οδοτικότητας
Περιθώριο Μικτού κέρδους (%)
Μικτά κέρδη / Κύκλος εργασιών (%)
Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (%)
Λειτουργικά κέρδη / Κύκλος εργασιών (%)
Α̟ασχόλησης
Ενεργητικό ανά α̟ασχολούµενο
Ενεργητικό / A̟ασχολούµενοι
Πωλήσεις ανά α̟ασχολούµενο
Κύκλος εργασιών / A̟ασχολούµενοι
Λειτουργικά κέρδη ανά α̟ασχολούµενο
Λειτουργικά κέρδη / A̟ασχολούµενοι

2.5. Κίνδυνοι και διαχείριση κινδύνων
Ο Οµίλος εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, ό̟ως κίνδυνο αγοράς (µεταβολές συναλλαγµατικών
ισοτιµιών, ε̟ιτοκίων, τιµών αγοράς), ̟ιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.
Το γενικό ̟ρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων ε̟ιδιώκει να ελαχιστο̟οιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους
ε̟ίδραση στα α̟οτελέσµατα του οµίλου.
α) Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Ο Οµίλος ε̟ιδιώκει οι συναλλαγές της να γίνονται σε ευρώ . Παράλληλα η
εταιρεία δεν υφίστανται δανειακές υ̟οχρεώσεις σε έτερο ̟λην του € νόµισµα. Ο Οµίλος αγοράζει ,σε µικρή
κλίµακα, εµ̟ορεύµατα και σε ∆ολάρια ΗΠΑ .
β) Πιστωτικός κίνδυνος.
Ο Οµίλος µε βάση την στρατηγική των ̟ωλήσεων της δεν διατρέχει ουσιώδη ̟ιστωτικό κίνδυνο. Ειδικότερα για
το Οµίλο , οι µεγάλοι ̟ελάτες είναι ιδιαιτέρως φερέγγυες ε̟ιχειρήσεις (Τρά̟εζες, ∆ηµόσιο, Πολυεθνικές
ε̟ιχειρήσεις κ.λ̟.) ενώ η διασ̟ορά του κινδύνου ̟έραν των µεγάλων ̟ελατών εκτιµάται ως ευρεία λόγω του
µεγάλου αριθµού ̟ελατών.
Οι λιανικές ̟ωλήσεις ̟ραγµατο̟οιούνται τοις µετρητοίς ή µέσω ̟ιστωτικών καρτών, ενώ αναφορικάµε τις
χονδρικές ̟ωλήσεις ο Όµιλος, µε βάση τις εσωτερικές αρχές λειτουργίας του, χορηγεί ̟ίστωση, εξετάζοντας κατά
̟ερί̟τωση την ̟ιστολη̟τική ικανότητα των ̟ελατών

Ο Όµιλος ̟ροβαίνει σε ̟ρόβλεψη ε̟ισφαλών ̟ελατών, ό̟ως αναφέρεται αναλυτικά στη σηµείωση 12 των
Ετήσιων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων.
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Κίνδυνος α̟οθεµάτων-̟ροµηθευτών
Ο Όµιλος λαµβάνει όλα τα α̟αραίτητα µέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστο̟οιήσει τον κίνδυνο και τις
ενδεχόµενες ζηµιές λόγω α̟ώλειας α̟οθεµάτων α̟ό φυσικές καταστροφές, κλο̟ές, κλ̟. Παράλληλα η ∆ιοίκηση
ε̟ανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα την καθαρή ρευστο̟οιήσιµη αξία των α̟οθεµάτων και σχηµατίζει
κατάλληλες ̟ροβλέψεις ώστε στις οικονοµικές καταστάσεις να α̟εικονίζεται η ̟ραγµατική αξίας τους.

Ο Όµιλος ̟ροβαίνει σε ̟ρόβλεψη α̟αξίωσης α̟οθεµάτων, ό̟ως αναφέρεται αναλυτικά στη σηµείωση 11των
Ετήσιων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων.

Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο µεταβολών τιµών ̟ρώτων υλών και λοι̟ών αγοραζόµενων ειδών / υλικών. Στον
βαθµό ̟ου τα µεταφορικά και ιδιαίτερα οι θαλάσσιες µεταφορές και τα κόστη των λιµανιών ε̟ηρεάζουν τις
τιµές, ο Όµιλος στρέφεται σε αγορές α̟ό χώρες µε χαµηλότερο κόστος µεταφοράς ό̟ως ̟.χ. σε ευρω̟αίους
̟ροµηθευτές ̟ου ̟αραδίδουν µε χερσαίες µεταφορές.
Ε̟ισηµαίνεται, τέλος, ότι ο Όµιλος θεωρεί χαµηλό τον κίνδυνο εξάρτησης α̟ό τους ̟ροµηθευτές καθώς ̟άγια
̟ολιτική της διοίκησης είναι η µη εξάρτηση α̟ό ε̟ιµέρους ̟ροµηθευτές, και δεν αναµένεται ουσιώδης αλλαγή
της εν λόγω ̟ολιτικής κατά την οικονοµική χρήση 2016.

γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Η ύφεση της ελληνικής οικονοµίας έχει οδηγήσει σε µείωση των διαθέσιµων εισοδηµάτων και, συνε̟ώς, σε
̟ερικο̟ή καταναλωτικών δα̟ανών, κάτι ̟ου α̟οτελεί το σηµαντικότερο αίτιο κάµψης της αγοράς ε̟ί̟λου,
̟ροϊόντα ̟ου ανα̟όφευκτα θεωρούνται λιγότερο αναγκαία για την καθηµερινότητα των καταναλωτών.
Λόγω της ̟ροαναφερόµενης οικονοµικής ύφεσης το εγχώριο τρα̟εζικό σύστηµα ε̟ηρεάστηκε αρνητικά και
̟εριόρισε δραστικά την ̟αροχή δανειακών κεφαλαίων ̟ρος τις ε̟ιχειρήσεις και ιδιαίτερα εκείνες ̟ου
ε̟ιβαρύνθηκαν άµεσα και σηµαντικά α̟ό την οικονοµική κρίση, κάτι ̟ου ενέτεινε το ̟ρόβληµα ρευστότητας και
τον µελλοντικό ε̟ιχειρηµατικό ̟ρογραµµατισµό.
Ειδικά για τον Όµιλο, η έλλειψη ρευστότητας ισοδυναµεί ε̟ί της ουσίας µε µείωση εργασιών, καθώς η
δραστηριότητα βασίζεται στη συχνή τροφοδότηση των καταστηµάτων µε νέα εµ̟ορεύµατα, ειδικά σε µία ̟ερίοδο
̟ου οι ανταγωνιστές ̟ου ανήκουν σε µεγάλες ̟ολυεθνικές αλυσίδες είναι σε θέση να εντείνουν τις ̟ροσ̟άθειες
̟ροσέλκυσης των καταναλωτών.
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όµιλος να µη δύναται να εκ̟ληρώσει τις
χρηµατοοικονοµικές του υ̟οχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η ̟ροσέγγιση ̟ου υιοθετεί η Εταιρεία για τη
διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, µέσω διακράτησης των α̟ολύτως αναγκαίων ταµιακών
διαθεσίµων και ε̟αρκών ̟ιστωτικών ορίων α̟ό τις συνεργαζόµενες τρά̟εζες, ώστε να ε̟ιτυγχάνεται η αναγκαία
ρευστότητα για την εκ̟λήρωση των υ̟οχρεώσεων του όταν αυτές λήγουν, κάτω α̟ό συνήθεις αλλά και δύσκολες
συνθήκες.
Η κατάργηση ορίων α̟ό τις τρά̟εζες και η ανάγκη για άµεση ή και ̟ρο̟ληρωµή των ̟ροµηθευτών του
εξωτερικού µειώνουν τα ταµειακά διαθέσιµα του Οµίλου αυξάνοντας τον κίνδυνο ρευστότητας.
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας ε̟ιτυγχάνεται µε την ύ̟αρξη του κατάλληλου συνδυασµού
ρευστών διαθεσίµων και εγκεκριµένων ̟ιστωτικών ορίων α̟ό τρα̟εζικά ιδρύµατα.
Ειδικά για τον Όµιλο ,καθώς µεταβλήθηκαν ουσιωδώς και α̟ροσδόκητα τα οικονοµικά στοιχεία ε̟ι των ο̟οίων
στηρίχθηκε η ̟ρογενέστερά συµφωνία εξυγίανσης ̟ρος το χειρότερο ,̟ροχώρησε σε υ̟ογραφή συµφωνίας µε τις
κυριότερες ̟ιστώτριες τρά̟εζες (Βλέ̟ε ̟αρα̟άνω τα κυριότερα σηµεία),̟ου α̟οτελεί τρο̟ο̟οίηση της υ̟’
αριθµό 650/2013 α̟όφαση του Πολυµελούς ΠρωτοδικείουΑθηνών και θα υ̟οβληθεί στο αρµόδιο Πολυµελές
Πρωτοδικείο, ̟ροκειµένου να α̟οκτήσει γενική δεσµευτική ισχύ.
Με βάση τις ως άνω ̟αραδοχές κατά την ̟αρούσα χρονική στιγµή και για την ε̟όµενη χρήση, ο συγκεκριµένος
κίνδυνος ̟αρουσιάζεται ως ελεγχόµενος.
δ) Κίνδυνος ε̟ιτοκίων:
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Η έκθεση του Οµίλου στον κίνδυνο α̟ό διακυµάνσεις στα ε̟ιτόκια ̟ροέρχεται κυρίως α̟ό τρα̟εζικά δάνεια. Ο
Όµιλος είναι εκτεθειµένη στις διακυµάνσεις των ε̟ιτοκίων ̟ου ε̟ικρατούν στην αγορά και τα ο̟οία ε̟ηρεάζουν
την χρηµατοοικονοµική του θέση καθώς και τις ταµειακές του ροές. Το κόστος δανεισµού δύναται να αυξάνεται
ως α̟οτέλεσµα τέτοιων αλλαγών και να δηµιουργούνται ζηµιές ή να µειώνεται κατά την εµφάνιση α̟ρόο̟των
γεγονότων.
Η ̟αρακάτω ανάλυση ευαισθησίας βασίζεται στην ̟αραδοχή ότι µεταβάλλεται το ε̟ιτόκιο δανεισµού του
Οµίλου, ενώ οι υ̟όλοι̟ες µεταβλητές ̟αραµένουν σταθερές. Σηµειώνεται ότι στην ̟ραγµατικότητα µεταβολή
µίας ̟αραµέτρου (αλλαγή ε̟ιτοκίου) µ̟ορεί να ε̟ηρεάσει ̟ερισσότερες α̟ό µία µεταβλητές.
Ο µακρο̟ρόθεσµος δανεισµός του Όµιλου την 31.12.2015 ανερχόταν σε 10.468 χιλ. € έναντι 13.012 χιλ. € την
31/12/2014 και ο βραχυ̟ρόθεσµος δανεισµός σε 14.512 χιλ. € έναντι 23.845 χιλ. € την 31/12/2014.
Ο ̟αρακάτω ̟ίνακας ̟αρουσιάζει την ευαισθησία του α̟οτελέσµατος της ̟εριόδου καθώς και των ιδίων
κεφαλαίων σε µια µεταβολή του ε̟ιτοκίου της τάξης του +1% ή -1%. Οι σχετικές ε̟ιδράσεις ̟αρουσιάζονται
̟αρακάτω:
α) Αύξηση ε̟ιτοκίων κατά 1 %:
•

τα α̟οτελέσµατα χρήσης καθώς και τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου, σε αυτή την ̟ερί̟τωση θα
ε̟ιβαρύνονταν κατά 177 χιλ. € για τη χρήση 2015 και κατά 282 χιλ. € για τη χρήση 2014.

β) Μείωση ε̟ιτοκίων κατά 1%:
•

τα α̟οτελέσµατα χρήσης καθώς και τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου, σε αυτή την ̟ερί̟τωση θα
αυξάνονταν κατά 177 χιλ. € για τη χρήση 2015 και κατά 282 χιλ. € για τη χρήση 2014.

ε) ∆ιαχείριση κεφαλαίου
Η ̟ολιτική του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνίσταται στη διατήρηση µιας ισχυρής βάσης κεφαλαίου, ώστε να
διατηρεί την εµ̟ιστοσύνη των ε̟ενδυτών, ̟ιστωτών και της αγοράς στο Όµιλο και να ε̟ιτρέ̟ει την µελλοντική
ανά̟τυξη των δραστηριοτήτων του.
Οι συγκυρίες της οικονοµίας ̟ου ε̟ηρέασαν την ̟ορεία του Οµίλου τα τελευταία χρόνια µε σωρεία αρνητικών
α̟οτελεσµάτων ανέτρεψαν την ̟αρα̟άνω ̟ολιτική µε α̟οτέλεσµα να δηµιουργηθούν αρνητικά ίδια κεφάλαια.

2.6. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Οι εµ̟ορικές συναλλαγές της Εταιρίας µε τις συνδεδεµένες µε αυτή εταιρίες και ̟ρόσω̟α στη διάρκεια της
χρήσης 2015 αναφέρονται αναλυτικά στη Σηµείωση 33 των Ετήσιων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων.

2.7. Λοιπά σηµαντικά γεγονότα µετά την λήξη της χρήσης
Την 2 Μαρτίου 2016 έχει οριστεί η συζήτηση, ενώ̟ιον του Πολεµελούς Πρωτοδικείου ,του σχεδίου τρο̟ο̟οίησης
–µεταρρύθµισης της α̟ό 28/2/2013 συµφωνίας εξυγίανσης, η ο̟οία ε̟ικυρώθηκε µε την υ̟΄αριθµό 650/2013
α̟όφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (κατά άρθρο 106β του Ν.3588/2007 ,ό̟ως αυτός ισχύει
σήµερα),
∆εν υφίστανται άλλα σηµαντικά γεγονότα µετά τη λήξη της χρήσης 2015 µέχρι και την έγκριση των χρηµατο
οικονοµικών καταστάσεων.

2.8. Προοπτικές
Το 2016 ξεκίνησε µε θετικές ̟ροο̟τικές για την Εταιρεία, ̟ου βασίζονται στην εξέλιξη των ̟αραγγελιών και κατ΄
ε̟έκταση των ̟ωλήσεων καθώς και στην ̟ερεταίρω βελτίωση του ̟εριθωρίου µεικτού κέρδους της εταιρείας σε
σχέση µε το αντίστοιχο 1ο τριµήνου του 2015.
Συγκεκριµένα για το 1ο δίµηνο 2016 η εταιρεία ̟αρουσιάζει ̟ερεταίρω αύξηση των ̟αραγγελιών κατά 48,65% σε
σχέση µε το 2015. Η τάση αυτή των ληφθέντων ̟αραγγελιών καθώς και η ̟ερεταίρω βελτίωση των ̟εριθωρίων
κέρδους δηµιουργούν αισιοδοξία για τα α̟οτελέσµατα του 2016.
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Ωστόσο οι αβεβαιότητες στο µακροοικονοµικό ̟εριβάλλον καθώς η ε̟ανεµφάνιση ̟ιέσεων και ε̟ανόδου
αβεβαιότητας της Ελληνικής οικονοµίας κατά το 1Ο τρίµηνό 2016 θα ̟ρέ̟ει να ληφθούν σοβαρά υ̟όψη.
Η Eταιρεία συνεχίζει δυναµικά το ̟ρόγραµµα αναδιάρθρωσης λειτουργίας της έχοντας υλο̟οιήσει τις κάτωθι
ενέργειες .
•

Το κατάστηµα SATOµαζί µε το κατάστηµα λιανικής ENTOS µεταφέρθηκαν ε̟ί της Λ. Κηφισίας 252-254
στο Χαλάνδρι Αττικής και βρίσκετονται ̟λέον σε ενιαίο χώρο. Το συγκεκριµένο κατάστηµα είναι
µεγαλύτερης ε̟ιφάνειας σε τ.µ. και ήλθε να καλύψει τις αυξηµένες ανάγκες της εταιρείας ό̟ως αυτές
̟ροέκυψαν µετά α̟ό τον εµ̟λουτισµό της γκάµας των εµ̟ορευµάτων της. Παράλληλα το συγκεκριµένο
σηµείο χαρακτηρίζεται α̟ό έντονη εµ̟ορική δραστηριότατα στον κλάδο των ε̟ί̟λων.

•

Η SATO δηµιούργησε νέο διαχωριστικό σύστηµα γραφείων µε την ονοµασία ΟΝΕ FORALL.Το
διαχωριστικό έχει την δυνατότητα µε ένα ̟ροφίλ να καλύ̟τει κάθε ζητούµενη ̟αραλλαγή σε κλειστούς
χώρους γραφείων ̟ροσφέροντας ένα άριστο αισθητικό α̟οτέλεσµα µε α̟όλυτη ηχοµόνωση.

•

Η Εταιρεία ολοκλήρωσε την το̟οθέτηση της ̟αιδικής σειράς MOJO στα καταστήµατα της , η ο̟οία
̟εριλαµβάνει κρεβάτι κουκέτα γραφείο & βιβλιοθήκη. Πρόκειται για ∆ανέζικη εταιρεία ̟αραγωγής –
οικολογικών- µασίφ ε̟ί̟λων α̟ό ξυλεία ̟εύκου. Η Εταιρεία µε την ενέργεια αυτή ̟ροσδοκά
µεγαλύτερη διείσδυση στην κατηγορία των ̟αιδικών ε̟ί̟λων.

•

Η Εταιρεία σύναψε α̟οκλειστική συνεργασία µε έναν α̟ό τους µεγαλύτερους οίκους κατασκευής
δερµάτινων κανα̟έδων τον NATUZZIITALY. Ο συγκεκριµένος κατασκευαστής ̟ροµηθεύει τα
καταστήµατα ENTOS και SATO µε την σειρά δερµάτινων κανα̟έδων για το BrandDIVANI&
ΙΤΑLΙΑΝΙ

Παράλληλα η Εταιρεία στα ̟λαίσια της ̟εραιτέρω ανά̟τυξης των ̟ωλήσεων έχει εντάξει στους στόχους της για
το έτος 2016 τις κάτωθι ενέργειες.
•

Η Εταιρεία στα ̟λαίσια αναδιάρθρωσης του δικτύου της σχεδιάζει την ανά̟τυξη του καταστήµατος
ENTOS και SATO Θεσσαλονίκης , το ο̟οίο θα µεταφερθεί µέχρι το τέλος του Α’ τριµήνου 2016 µε νέο
µεγαλύτερο κατάστηµα και σε εµ̟ορικότερο δρόµο µε την µέθοδο franchise . H συγκεκριµένη ενέργεια
θα βελτιώσει τα λειτουργικά κόστη της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη.

•

Η Eταιρεία θα δηµιουργήσει στην Πειραιώς 18 το νέο ENTOSOUTLET. Σε έναν ενιαίο χώρο 2.000 τ.µ.
θα διατίθενται όλες, οι ̟ροηγουµένων ετών, εµ̟ορικές σειρές των καταστηµάτων ENTOS.

•

Η Εταιρεία έχει ως στόχο για το 2016 να ε̟εκταθεί στην αγορά δα̟έδων ̟ροσφέροντας µια ̟λήρη
γκάµα ̟ροιόντων άριστης ̟οιότητας και υψηλής αισθητικής, τα δά̟εδα βινυλίου και υφαντού βινυλίου
είναι ότι ̟οιο σύγχρονο στην ε̟ένδυση δα̟έδων για ε̟αγγελµατικούς και εµ̟ορικούς χώρούς.Η
αντοχή τους σε συνδιασµό µε τις ελάχιστες α̟αιτήσεις συντήρησης τους τα καθιστούν ως την ̟ιο
ανατγωνιστική ̟ρόταση στην αγορά.

2.9. Εταιρική ∆ιακυβέρνηση
∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
(Κατά το Ν.3873/2010)
I.

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

II.

Πρακτικές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης ̟ου εφαρµόζει η Εταιρεία ̟λέον των ̟ροβλέψεων του νόµου.
Η Εταιρεία εφαρµόζει τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης ̟ου ̟εριγράφονται στον Κώδικα Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης και δεν έχει θεσµοθετήσει ̟ρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης ̟έραν αυτών ̟ου
̟ροβλέ̟ονται α̟ό το νόµο.
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III. Περιγραφή του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου και ∆ιαχείρισης Κινδύνων σε Σχέση µε τη ∆ιαδικασία
Σύνταξης των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων.
Η Εταιρεία διατηρεί ένα α̟οτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, µε σκο̟ό τη διασφάλιση της
αξιο̟ιστίας των στοιχείων ̟ου συντελούν στη διαµόρφωση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της
Εταιρείας, τη συµµόρφωση µε τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς καθώς και τον εντο̟ισµό και την
αντιµετώ̟ιση των σηµαντικότερων κινδύνων.
Ειδικότερα, η Εταιρεία έχει θεσµοθετήσει διαδικασίες και ̟ολιτικές για τον ορθό έλεγχο και καταγραφή των
εσόδων και δα̟ανών καθώς και την ̟αρακολούθηση της κατάστασης και της αξίας των ̟εριουσιακών
στοιχείων και των υ̟οχρεώσεων της Εταιρείας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυ̟α, την εταιρική και
φορολογική νοµοθεσία, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή α̟οτύ̟ωση της οικονοµικής θέσης και των ε̟ιδόσεων
της µέσω της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης και των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων
Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου δοµείται α̟ό:
Α. την Ε̟ιτρο̟ή Ελέγχου
Β. το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου

Α) Ε̟ιτρο̟ή Ελέγχου
Η Ε̟ιτρο̟ή Ελέγχου, η ο̟οία έχει συσταθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 3693/2008,
α̟οτελείται α̟ό δύο τουλάχιστον µη εκτελεστικά µέλη και ένα ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου Όλα τα µέλη της Ε̟ιτρο̟ής Ελέγχου ορίζονται α̟ό τη Γενική Συνέλευση των
µετόχων, το δε ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος της Ε̟ιτρο̟ής Ελέγχου έχει α̟οδεδειγµένη ε̟αρκή γνώση
σε θέµατα λογιστικής και ελεγκτικής.
Η Ε̟ιτρο̟ή Ελέγχου έχει, ενδεικτικά, τις ̟αρακάτω υ̟οχρεώσεις:
την ̟αρακολούθηση της διαδικασίας της χρηµατοοικονοµικής ̟ληροφόρησης,
την ̟αρακολούθηση της α̟οτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και του
συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την ̟αρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της µονάδας των
εσωτερικών ελεγκτών,την ̟αρακολούθηση της ̟ορείας του υ̟οχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών και
ενο̟οιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, κατην ε̟ισκό̟ηση και ̟αρακολούθηση θεµάτων συναφών µε την
ύ̟αρξη και διατήρηση της αντικειµενικότητας και ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού
γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την ̟αροχή άλλων υ̟ηρεσιών α̟ό τον νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγκτικό
γραφείο.
Η ̟αρούσα σύνθεση της Ε̟ιτρο̟ής Ελέγχου της Εταιρείας έχει ως ακολούθως:
• Κωνσταντίνος Καρακώστας (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ)
• Κωνσταντίνος Βαµβακό̟ουλος (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ)

Β) Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου
Η Εταιρεία διαθέτει Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου, το ο̟οίο είναι ανεξάρτητο α̟ό τις λοι̟ές ε̟ιχειρησιακές
µονάδες της Εταιρείας και ε̟ο̟τεύεται λειτουργικά α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή Ελέγχου.
Το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου αναλύει και αξιολογεί τις δραστηριότητες της Εταιρείας και υ̟οβάλλει
̟ροτάσεις για την βελτίωση τους, την α̟οτελεσµατικότερη διαχείριση των ενεχόµενων κινδύνων και την
ενδυνάµωση των διαδικασιών ελέγχου και διοίκησης. Ανασκο̟εί τακτικά τους κύριους κινδύνους ̟ου
αντιµετω̟ίζει η ε̟ιχείρηση και την α̟οτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, όσον αφορά
στη διαχείριση των εν λόγω κινδύνων. Η ανασκό̟ηση καλύ̟τει όλους τους ουσιώδεις ελέγχους,
συµ̟εριλαµβανοµένων 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 ̟αραγράφου 1 του άρθρου 10 της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ.
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Τα ανωτέρω ̟ληροφοριακά στοιχεία εµ̟εριέχονται ως τµήµα της ετήσιας Έκθεσης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ̟ου αναφέρεται στις ̟ρόσθετες ̟ληροφορίες σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αραγράφου 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 α̟οφασίζει για
κάθε υ̟όθεση ̟ου αφορά την Εταιρεία.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διασφαλίζει ότι η ̟ροετοιµασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων
διευκολύνουν την α̟οτελεσµατική άσκηση των δικαιωµάτων των µετόχων, οι ο̟οίοι θα ̟ρέ̟εινα είναι ̟λήρως
ενηµερωµένοι για όλα τα θέµατα ̟ου σχετίζονται µε τη συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση,
συµ̟εριλαµβανόµενων των θεµάτων ηµερήσιας διάταξης και των δικαιωµάτων τους κατά τη Γενική Συνέλευση.
Σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Νόµου 3884/2010, η Εταιρεία αναρτά στον ιστότο̟ό της είκοσι (20)
τουλάχιστον ηµέρες ̟ριν α̟ό τη Γενική Συνέλευση ̟ληροφορίες σχετικά µε:
•
την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τό̟ο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων,
•
τους βασικούς κανόνες και τις ̟ρακτικές συµµετοχής, συµ̟εριλαµβανοµένου του δικαιώµατος
εισαγωγής θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη και υ̟οβολής ερωτήσεων, καθώς και των ̟ροθεσµιών εντός
των ο̟οίων τα δικαιώµατα αυτά µ̟ορούν να ασκηθούν,
•
τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντι̟ροσώ̟ευσης µέσω ̟ληρεξουσίου και τα
χρησιµο̟οιούµενα έντυ̟α για ψηφοφορία µέσω ̟ληρεξουσίου,
•
την ̟ροτεινόµενη ηµερήσια διάταξη της συνέλευσης, συµ̟εριλαµβανοµένων σχεδίων των α̟οφάσεων
̟ρος συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων,
•
τον ̟ροτεινόµενο κατάλογο υ̟οψήφιων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα βιογραφικά τους
(εφόσον υ̟άρχει θέµα εκλογής µελών), και
•
το συνολικό αριθµό των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου κατά την ηµεροµηνία της σύγκλησης.
Στην Γενική Συνέλευση ̟ροεδρεύει ̟ροσωρινά ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός,
ο ανα̟ληρωτής του. Χρέη Γραµµατέα εκτελεί ̟ροσωρινά αυτός ̟ου ορίζεται α̟ό τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο
κατάλογος των µετόχων ̟ου έχουν δικαίωµα ψήφου, η Συνέλευση ̟ροχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και
ενός Γραµµατέα, ̟ου εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
Για τα θέµατα ̟ου συζητούνται και α̟οφασίζονται στη Γενική Συνέλευση, τηρούνται ̟ρακτικά ̟ου
υ̟ογράφονται α̟ό τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα της. Τα αντίγραφα και τα α̟οσ̟άσµατα των ̟ρακτικών
ε̟ικυρώνονται α̟ό τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τον ανα̟ληρωτή του.
Οι α̟οφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και τις
̟ροβλέψεις του Καταστατικού της Εταιρείας.
Περίληψη των ̟ρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, συµ̟εριλαµβανοµένων και των α̟οτελεσµάτων
της ψηφοφορίας για κάθε α̟όφαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι διαθέσιµη στον ιστότο̟ο της Εταιρείας εντός
δεκα̟έντε ηµερών α̟ό τη Γενική Συνέλευση.
Κάθε µετοχή έχει δικαίωµα µιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συµµετέχει και να ψηφίζει ό̟οιος
εµφανίζεται ως µέτοχος στα αρχεία του φορέα στον ο̟οίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας κατά την
έναρξη της ̟έµ̟της (5ης) ηµέρας ̟ριν α̟ό την ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η άσκηση των εν
λόγω δικαιωµάτων δεν ̟ροϋ̟οθέτει τη δέσµευση των µετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης
διαδικασίας. Η α̟όδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε την ̟ροσκόµιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του
ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, µε α̟ευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας µε τα αρχεία του τελευταίου.
Κάθε µέτοχος συµµετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτο̟ροσώ̟ως είτε µέσω αντι̟ροσώ̟ου. Κάθε
µέτοχος µ̟ορεί να διορίζει µέχρι τρεις (3) αντι̟ροσώ̟ους. Ωστόσο, αν ο µέτοχος κατέχει µετοχές της Εταιρείας, οι
ο̟οίες εµφανίζονται σε ̟ερισσότερους του ενός λογαριασµούς αξιών, ο ̟εριορισµός αυτός δεν εµ̟οδίζει το
µέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντι̟ροσώ̟ους για τις µετοχές ̟ου εµφανίζονται στον κάθε λογαριασµό αξιών
σε σχέση µε τη Γενική Συνέλευση. Νοµικά ̟ρόσω̟α µετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκ̟ροσώ̟ους
τους µέχρι τρία (3) φυσικά ̟ρόσω̟α. Αντι̟ρόσω̟ος ̟ου ενεργεί για ̟ερισσοτέρους µετόχους µ̟ορεί να ψηφίζει
διαφορετικά για κάθε µέτοχο.
Ο αντι̟ρόσω̟ος µετόχου υ̟οχρεούται να γνωστο̟οιεί στην Εταιρεία, ̟ριν α̟ό την έναρξη της συνεδρίασης της
Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριµένο γεγονός, το ο̟οίο µ̟ορεί να είναι χρήσιµο στους µετόχους για την
αξιολόγηση του κινδύνου να εξυ̟ηρετήσει ο αντι̟ρόσω̟ος άλλα συµφέροντα ̟λην των συµφερόντων του
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µετόχου. Κατά την έννοια της ̟αρούσας ̟αραγράφου, µ̟ορεί να ̟ροκύ̟τει σύγκρουση συµφερόντων ιδίως όταν
ο αντι̟ρόσω̟ος:
α) είναι µέτοχος ̟ου ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νοµικό ̟ρόσω̟ο ή οντότητα η ο̟οία ελέγχεται
α̟ό το µέτοχο αυτόν,
β) είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή µετόχου ̟ου ασκεί τον έλεγχο
της Εταιρείας, ή άλλου νοµικού ̟ροσώ̟ου ή οντότητας ̟ου ελέγχεται α̟ό µέτοχο ο ο̟οίος ασκεί τον έλεγχο της
Εταιρείας,
γ) είναι υ̟άλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή µετόχου ̟ου ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου
νοµικού ̟ροσώ̟ου ή οντότητας ̟ου ελέγχεται α̟ό µέτοχο, ο ο̟οίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής ̟ρώτου βαθµού µε ένα α̟ό τα φυσικά ̟ρόσω̟α ̟ου αναφέρονται στις ̟ερι̟τώσεις
(α) έως (γ).
Παρέχεται η δυνατότητα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση µε ηλεκτρονικά µέσα, χωρίς τη φυσική ̟αρουσία των
µετόχων στον τό̟ο διεξαγωγής της, υ̟ό τους όρους του Κ.Ν. 2190/1920. Παρέχεται, ε̟ίσης, η δυνατότητα εξ
α̟οστάσεως συµµετοχής των µετόχων στην ψηφοφορία είτε µε την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου µε
ηλεκτρονικά µέσα είτε µε ψηφοφορία δι’ αλληλογραφίας υ̟ό τους όρους του Κ.Ν. 2190/1920.
Μέτοχοι ̟ου εκ̟ροσω̟ούν το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν α̟ό το
∆ιοικητικό Συµβούλιο και το τελευταίο υ̟οχρεούται να εγγράψει στην ηµερησία διάταξη ̟ρόσθετα θέµατα. Η
σχετική αίτηση ̟ρέ̟ει να ̟εριέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεκα̟έντε (15) τουλάχιστον ηµέρες ̟ριν α̟ό τη
Γενική Συνέλευση και να συνοδεύεται α̟ό αιτιολόγηση ή α̟ό σχέδιο α̟όφασης ̟ρος έγκριση α̟ό τη Γενική
Συνέλευση.
Μέτοχοι ̟ου εκ̟ροσω̟ούν το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν α̟ό το
∆ιοικητικό Συµβούλιο και το τελευταίο υ̟οχρεούται να θέσει στη διάθεση των µετόχων έξι (6) τουλάχιστον
ηµέρες ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης σχέδιο α̟οφάσεων για θέµατα ̟ου έχουν ̟εριληφθεί
στην αρχική ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη. Η σχετική αίτηση ̟ρέ̟ει να ̟εριέλθει στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο ε̟τά (7) τουλάχιστον ηµέρες ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Μετά α̟ό αίτηση ο̟οιουδή̟οτε µετόχου ̟ου υ̟οβάλλεται στην Εταιρεία ̟έντε (5) τουλάχιστον ̟λήρεις ηµέρες
̟ριν α̟ό τη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υ̟οχρεούται να ̟αρέχει στη Γενική Συνέλευση τις
αιτούµενες συγκεκριµένες ̟ληροφορίες για τις υ̟οθέσεις της Εταιρείας, στο µέτρο ̟ου αυτές είναι χρήσιµες για
την ̟ραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Υ̟οχρέωση ̟αροχής ̟ληροφοριών δεν
υφίσταται όταν οι σχετικές ̟ληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
Μετά α̟ό αίτηση µετόχων ̟ου εκ̟ροσω̟ούν το 1/5 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η ο̟οία
υ̟οβάλλεται στην Εταιρεία εντός της ̟ροθεσµίας της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
υ̟οχρεούται να ̟αρέχει στη Γενική Συνέλευση ̟ληροφορίες για την ̟ορεία των εταιρικών υ̟οθέσεων και την
̟εριουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.
Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόµενες ̟ερι̟τώσεις οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να α̟οδεικνύουν τη µετοχική τους
ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών ̟ου κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος. Τέτοια α̟όδειξη
α̟οτελεί και η ̟ροσκόµιση βεβαίωσης α̟ό τον φορέα στον ο̟οίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η
̟ιστο̟οίηση της µετοχικής ιδιότητας µε α̟ευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

VI.

Πληροφοριακά στοιχεία για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Σκο̟ός του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι η διαρκής ε̟ιδίωξη της ενίσχυσης της µακροχρόνιας οικονοµικής
αξίας της Εταιρείας και η ̟ροάσ̟ιση του γενικού εταιρικού συµφέροντος. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι
αρµόδιο να α̟οφασίζει κάθε ̟ράξη ̟ου αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση και διάθεση της
εταιρικής ̟εριουσίας και την εκ̟ροσώ̟ηση της Εταιρείας, εξωδίκως και δικαστικώς. Α̟οφασίζει για όλα γενικά
τα ζητήµατα ̟ου αφορούν την Εταιρεία µέσα στα ̟λαίσια του εταιρικού σκο̟ού, µε εξαίρεση εκείνα ̟ου
σύµφωνα µε το νόµο ή µε το καταστατικό της ανήκουν στην α̟οκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Η Εταιρεία διοικείται α̟ό ∆ιοικητικό Συµβούλιο, α̟οτελούµενο α̟ό ̟έντε (5) έως εννέα (9) Συµβούλους, φυσικά
ή νοµικά ̟ρόσω̟α.
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται α̟ό τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας µε µέγιστη
θητεία ̟έντε (5) ετών, χωρίς να α̟οκλείεται η ε̟ανεκλογή τους.
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο α̟οτελείται α̟ό εκτελεστικά και µη εκτελεστικά µέλη. Η ιδιότητα των µελών ως
εκτελεστικών ή µη ορίζεται α̟ό το ίδιο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Στα εκτελεστικά µέλη ̟εριλαµβάνεται ο
Πρόεδρος, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και τα ∆ιευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας. Ο αριθµός των µη εκτελεστικών
µελών θα ̟ρέ̟ει 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 ο̟οίων θα ̟ρέ̟ει να
υ̟άρχουν τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα µέλη, τα ο̟οία οφείλουν να τηρούν τις ̟ροβλε̟όµενες εκ του νόµου
̟ροϋ̟οθέσεις ανεξαρτησίας. Τα ανεξάρτητα µέλη ορίζονται α̟ό τη Γενική Συνέλευση των µετόχων.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ̟ρέ̟ει να εκλέγει α̟ό τα µέλη του τον Πρόεδρο και έναν έως δύο Αντι̟ροέδρους. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο µ̟ορεί να εκλέγει έναν ή δύο ∆ιευθύνοντες Συµβούλους και έναν ή δύο Εντεταλµένους
Συµβούλους α̟ό τα µέλη του και µόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρµοδιότητες των.
Τον Πρόεδρο, όταν α̟ουσιάζει ή κωλύεται, ανα̟ληρώνει σε όλη την έκταση των αρµοδιοτήτων
Αντι̟ρόεδρος ή αν έχουν ορισθεί δύο Αντι̟ρόεδροι, αυτός ̟ου ορίζεται α̟ό τον Πρόεδρο.

του ο

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά ̟ου ο νόµος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το
α̟αιτούν και µε την α̟αραίτητη συχνότητα ̟ου εξασφαλίζει την α̟οτελεσµατική ε̟ιτέλεση των καθηκόντων
του.
Οι συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ̟ραγµατο̟οιούνται στην έδρα της Εταιρείας ή ο̟ουδή̟οτε αλλού
εντός της ̟εριφέρειας των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τό̟ο είτε στην ηµεδα̟ή είτε στην
αλλοδα̟ή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή ̟αρίστανται ή αντι̟ροσω̟εύονται όλα τα µέλη του και κανένα δεν
αντιλέγει στην ̟ραγµατο̟οίηση της συνεδρίασης και στη λήψη α̟οφάσεων.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µ̟ορεί να συνεδριάζει και µε τηλεδιάσκεψη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
̟αράγραφο 3α του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920, ό̟ως αυτός ισχύει σήµερα.
Στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ̟ροΐσταται ο Πρόεδρος αυτού, ο ο̟οίος δύναται να ορίζει
̟ρόσω̟ο ̟ου θα ασκεί καθήκοντα Γραµµατέα ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Οι α̟οφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε α̟όλυτη ̟λειοψηφία των συµβούλων ̟ου είναι
̟αρόντες και εκείνων ̟ου αντι̟ροσω̟εύονται.
Τα ̟ρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υ̟ογράφονται α̟ό τον Πρόεδρο ή τον ανα̟ληρωτή του ή α̟ό µέλος
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ̟ου έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκο̟ό αυτό. Αντίγραφα και α̟οσ̟άσµατα των
̟ρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκδίδονται ε̟ίσηµα α̟ό τα ̟ρόσω̟α αυτά.
Η ̟αρούσα σύνθεση του ∆.Σ. ̟εριλαµβάνει τα ακόλουθα ̟έντε (5) µέλη:
1. Γιώργος Θεοδωρίδης: Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
2. ∆ηµήτρης Ρούσης:Αντι̟ρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Γενικός ∆ιευθυντής, Εκτελεστικό Μέλος
3. Αικατερίνη Θεοδωρίδη: Μη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
4. Κωνσταντίνος Καρακώστας: Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
5. Κωνσταντίνος Βαµβακό̟ουλος: Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Βιογραφικά των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της εταιρείας
www.satogroup.gr / Ανθρώ̟ινο ∆υναµικό/ ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανέρχονται στο ̟οσό € 193 χιλ.

Ε̟εξηγηµατική Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Παρακάτω σας ̟αρέχουµε τις ̟ληροφορίες ̟ου α̟αιτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αραγράφου 7 του
άρθρου 4 του Ν. 3556/2007.
1. ∆ιάρθρωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

14

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 1 Ιανουαρίουέως 31 ∆εκεµβρίου 2015
ποσά σε € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ̟οσό των Ευρώ 34.622.922,04 διαιρούµενο σε
65.326.268 µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,53 ευρώ εκάστη. Όλες οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες ̟ρος
δια̟ραγµάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι κοινές,
ονοµαστικές, µε δικαίωµα ψήφου.
Τα δικαιώµατα των µετόχων της Εταιρείας, ̟ου ̟ηγάζουν α̟ό τη µετοχή της, είναι ανάλογα µε το ̟οσοστό του
κεφαλαίου στο ο̟οίο αντιστοιχεί η καταβεβληµένη αξία των µετοχών. Όλες οι µετοχές έχουν τα ίδια δικαιώµατα
και υ̟οχρεώσεις και κάθε µετοχή ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υ̟οχρεώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ει ο Νόµος
και το Καταστατικό της Εταιρείας και ειδικότερα:
• Το δικαίωµα συµµετοχής (µε την έννοια της ̟αράστασης, συζήτησης, υ̟οβολής ̟ροτάσεων και
ερωτήσεων και καταχώρησης της γνώµης του µετόχου στα ̟ρακτικά) και ψήφου στη Γενική Συνέλευση
της Εταιρείας.
• Το δικαίωµα µερίσµατος. Ποσοστό τουλάχιστον 35% ε̟ί των καθαρών κερδών µετά την αφαίρεση του
τακτικού α̟οθεµατικού α̟ό τα κέρδη κάθε χρήσης, διανέµεται στους µετόχους ως µέρισµα. Η χορήγηση
̟ρόσθετου µερίσµατος ή η µη διανοµή του α̟οφασίζεται α̟ό τη Γενική Συνέλευση. Μέρισµα δικαιούται
κάθε µέτοχος, ο ο̟οίος αναφέρεται στο τηρούµενο µητρώο µετόχων κατά την ηµεροµηνία
̟ροσδιορισµού δικαιούχων µερίσµατος. Το µέρισµα καταβάλλεται στο µέτοχο εντός δύο µηνών α̟ό την
ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ̟ου ενέκρινε της ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Το
δικαίωµα είσ̟ραξης του µερίσµατος ̟αραγράφεται και το αντίστοιχο ̟οσό ̟εριέρχεται στο ∆ηµόσιο
µετά την ̟αρέλευση ̟έντε ετών α̟ό το τέλος του έτους κατά το ο̟οίο ενέκρινε τη διανοµή του η Γενική
Συνέλευση.
• Το δικαίωµα στο ̟ροϊόν της εκκαθάρισης. Μετά το ̟έρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές α̟οδίδουν
τις εισφορές των µετόχων και διανέµουν το υ̟όλοι̟ο ̟ροϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής ̟εριουσίας
στους µετόχους, κατά το λόγο της συµµετοχής τους στο καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο.
• Το δικαίωµα ̟ροτίµησης σε κάθε ̟ερί̟τωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου ̟ου δεν γίνεται µε
εισφορά σε είδος ή έκδοσης οµολογιών µε δικαίωµα µετατρο̟ής τους σε µετοχές. Το δικαίωµα
̟ροτίµησης ̟αρέχεται σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το οµολογιακό δάνειο, υ̟έρ των κατά την ε̟οχή
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, ό̟ως ισχύει.
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων διατηρεί όλες τις αρµοδιότητες και εξουσίες της κατά τη διάρκεια της
εκκαθάρισης.
Η ευθύνη των µετόχων ̟εριορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών ̟ου κατέχουν.
2.Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρείας,
Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας γίνεται ό̟ως ορίζει ο νόµος και δεν υφίστανται ̟εριορισµοί στη
µεταβίβαση α̟ό το καταστατικό της. Ωστόσο, σε ̟ερί̟τωση ̟ου 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
α̟οτρο̟ή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» -̟ερί βασικού µετόχου) ή συνάψει
∆ηµόσια Σύµβαση κατά την έννοια του νόµου αυτού, τυχόν εξωχώριες εταιρείες (ό̟ως καθορίζονται µε το νόµο
3310/2005) οι ο̟οίες κατέστησαν «βασικοί µέτοχοι» οφείλουν να εκ̟οιήσουν το συνολικό ή υ̟ερβαίνοντα κατά
̟ερί̟τωση αριθµό µετοχών, βάσει των ο̟οίων οι εταιρείες αυτές α̟έκτησαν την ιδιότητα του βασικού µετόχου
(αρ. 4 ̟αρ. 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 31/12/2015:
•
ο κ. Σωτήριος Θεοδωρίδης κατείχε άµεσα ̟οσοστό 9,95 % και έµµεσα ̟οσοστό 2,73 % του µετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά ̟οσοστό 12,68%.
•

Ο κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης κατείχε άµεσα και συνολικά ̟οσοστό 10,71% του µετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας.

•

Η Εταιρεία Μεταλλουργείων Λαυρίου Α.Ε. (δ.τ. Ε.ΜΕ.Λ. Α.Ε.) κατείχε άµεσα και συνολικά ̟οσοστό
2,17 % του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

•

Το Ταµείο Χρηµατο̟ιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) κατείχε ε̟ί του µετοχικού κεφαλαίου και του
συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας ̟οσοστό 53,17%. ToΤΧΣ κατέχει το ̟οσοστό αυτό µέσω

15

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 1 Ιανουαρίουέως 31 ∆εκεµβρίου 2015
ποσά σε € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

των Τρα̟εζών AlphaBank (16,90%), PiraeusBank (0,80%), PiraeusBank (collaterals) (0,002%), GenikiBank
(collaterals) (1,35%), Εθνική Τρά̟εζα της Ελλάδος Α.Ε. (23,74%) και Eurobank (10,37%).
Πέραν των ανωτέρω, κανένα άλλο φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο δεν συµµετείχε µε άµεσο ή έµµεσο τρό̟ο µε
̟οσοστό µεγαλύτερο του 5% στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31/12/2015.

4.Κάτοχοι κάθε είδους µετοχών ̟ου ̟αρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.
∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας ̟ου ̟αρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.
5.Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου.
∆εν ̟ροβλέ̟ονται στο καταστατικό της Εταιρείας ̟εριορισµοί στο δικαίωµα ψήφου.
6.Συµφωνίες µεταξύ των µετόχων της Εταιρείας, οι ο̟οίες συνε̟άγονται ̟εριορισµούς στη µεταβίβαση
µετοχών ή ̟εριορισµούς στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου.
∆εν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύ̟αρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της, οι ο̟οίες συνε̟άγονται
̟εριορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τις
µετοχές αυτές.
7.Κανόνες διορισµού και αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τρο̟ο̟οίηση του
καταστατικού.
Οι κανόνες ̟ου ̟ροβλέ̟ει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της και την τρο̟ο̟οίηση των διατάξεων του καταστατικού δεν διαφορο̟οιούνται α̟ό
τα ̟ροβλε̟όµενα στον Κ.Ν. 2190/1920.
Η Εταιρεία έχει κάνει χρήση της δυνατότητας ̟ου δίνεται α̟ό τις ̟αραγράφους 7 και 8 του άρθρου 18 του Κ.Ν.
2190/1920 και έχει ̟ροβλέψει στο Καταστατικό της τη δυνατότητα εκλογής ανα̟ληρωµατικών µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου για την αντικατάσταση µελών του και τη δυνατότητα συνέχισης της διαχείρισης και
εκ̟ροσώ̟ησης της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλει̟όντων µελών.
Ειδικότερα, στο άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας ̟ροβλέ̟εται ότι η Γενική Συνέλευση µ̟ορεί να εκλέγει
και ανα̟ληρωµατικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε σκο̟ό την ανα̟λήρωση µελών αυτού τα ο̟οία
̟αραιτήθηκαν, α̟εβίωσαν ή α̟ώλεσαν την ιδιότητά τους µε ο̟οιοδή̟οτε άλλο τρό̟ο. Εφόσον η ανα̟λήρωση
ελλει̟όντων, κατά τα ως άνω, µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν είναι εφικτή α̟ό ανα̟ληρωµατικά µέλη
̟ου έχουν τυχόν εκλεγεί α̟ό τη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µ̟ορεί µε α̟όφαση των
α̟οµενόντων µελών του, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξει νέα µέλη σε αντικατάσταση των
ελλει̟όντων. Η ανωτέρω εκλογή ισχύει για το υ̟όλοι̟ο της θητείας του µέλους ̟ου αντικαθίσταται, η δε
α̟όφαση υ̟οβάλλεται στη δηµοσιότητα ̟ου ορίζει ο νόµος και ανακοινώνεται α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
στην αµέσως ̟ροσεχή Γενική Συνέλευση, η ο̟οία µ̟ορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόµη και αν δεν
έχει αναγραφεί σχετικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη. Σε ̟ερί̟τωση ̟αραίτησης, θανάτου ή µε ο̟οιονδή̟οτε
άλλο τρό̟ο α̟ώλειας της ιδιότητας µέλους ή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα υ̟όλοι̟α µέλη µ̟ορούν να
συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκ̟ροσώ̟ηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλει̟όντων
µελών σύµφωνα µε την ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο, µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο αριθµός αυτών υ̟ερβαίνει το ήµισυ
των µελών, ό̟ως είχαν ̟ριν α̟ό την ε̟έλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε ̟ερί̟τωση τα µέλη αυτά δεν
ε̟ιτρέ̟εται να είναι λιγότερα των τριών (3). Σε κάθε ̟ερί̟τωση, τα α̟οµένοντα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, ανεξάρτητα α̟ό τον αριθµό τους, µ̟ορούν να ̟ροβούν σε σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης µε
α̟οκλειστικό σκο̟ό την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

8. Αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή ορισµένων µελών του για έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά
ιδίων µετοχών.
Το ∆.Σ. της Εταιρείας έχει αρµοδιότητα για την έκδοση νέων µετοχών στις ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις:
α. Σύµφωνα µε το άρθρο 13 ̟αρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 6 ̟αρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας,
µε την α̟ό 27-6-2008 α̟όφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας, ̟ου καταχωρήθηκε
στο Μητρώο Α.Ε. του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης την 22-7-2008 και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τ.Α.Ε./Ε.Π.Ε. 8153/2008,
χορηγήθηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, για µία ̟ενταετία α̟ό τη λήψη της ανωτέρω α̟όφασης,
ήτοι µέχρι και την 26-6-2013, το δικαίωµα, µε α̟όφασή του ̟ου λαµβάνεται µε ̟λειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)
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του συνόλου των µελών του να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µερικά ή ολικά µε την έκδοση νέων
µετοχών, για ̟οσό ̟ου δεν µ̟ορεί να υ̟ερβεί το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
∆εν έχει ληφθεί σχετική α̟όφαση α̟ό 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 α̟ό 27-6-2008 α̟όφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των µετόχων της Εταιρείας, ̟ου καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης την 22-7-2008 και
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τ.Α.Ε./Ε.Π.Ε. 8153/2008 ̟αρασχέθηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, για µία
̟ενταετία α̟ό τη λήψη της ανωτέρω α̟όφασης, ήτοι µέχρι και την 26-6-2013, το δικαίωµα, µε α̟όφασή του ̟ου
λαµβάνεται µε ̟λειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του, να εκδίδει οµολογιακό δάνειο για
̟οσό ̟ου δεν µ̟ορεί να υ̟ερβεί το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε δικαίωµα µετατρο̟ής
των οµολογιών σε µετοχές.
∆εν έχει ληφθεί σχετική α̟όφαση α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας (για έκδοση οµολογιακού δανείου
µε δικαίωµα µετατρο̟ής των οµολογιών σε µετοχές).
γ. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας της 21-6-2006 εγκρίθηκε η θέσ̟ιση
̟ρογράµµατος διάθεσης δικαιωµάτων ̟ροαίρεσης αγοράς µετοχών σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε ̟αρ. 5
του ν. 2190/1920, ̟ου ̟ροέβλεψε 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 ̟ου θα έχει ασκηθεί και την
εµ̟ρόθεσµη καταβολή α̟ό τους δικαιούχους της αξίας των ασκουµένων δικαιωµάτων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της Εταιρείας καλείται να α̟οφασίσει, σε ειδική συνεδρίασή του εντός του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους εξάσκησης,
την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, χωρίς δικαίωµα ̟ροτίµησης των υφιστάµενων κατά την
έκδοση µετόχων και χωρίς τρο̟ο̟οίηση του καταστατικού της, σύµφωνα µε το άρθρο 13 ̟αρ.13 του
Κ.Ν.2190/1920 και την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών.
Κατά το έτος 2011 δεν ασκήθηκε κανένα δικαίωµα ̟ροαίρεσης αγοράς µετοχών α̟ό τους δικαιούχους και
ε̟οµένως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δεν ̟ροέβη σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.
Πέραν των ανωτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 13 ̟αρ. 14 του Κ.Ν. 2190/1290, µε την α̟ό 27-6-2008 α̟όφαση της
τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας, ̟ου καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. του Υ̟ουργείου
Ανά̟τυξης την 22-7-2008 και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τ.Α.Ε./Ε.Π.Ε. 8151/2008, εξουσιοδοτήθηκε το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, να θεσ̟ίζει σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αρ. 13 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ̟ρόγραµµα
διάθεσης µετοχών ̟ρος τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το ̟ροσω̟ικό της Εταιρείας, καθώς και των
συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών κατά την έννοια της ̟αρ. 5 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, λαµβάνοντας
όλες τις σχετικές α̟οφάσεις. Ως δικαιούχοι του ̟ρογράµµατος µ̟ορούν να ορισθούν και ̟ρόσω̟α ̟ου ̟αρέχουν
στην εταιρεία υ̟ηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ως άνω εξουσιοδότηση ισχύει για ̟έντε (5) έτη και οι σχετικές µε το
θέµα αυτό α̟οφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τελούν υ̟ό τους όρους της ̟αρ. 1 και τους ̟εριορισµούς της
̟αρ. 13 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.
∆εν έχει ληφθεί σχετική α̟όφαση α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας (για θέσ̟ιση νέου ̟ρογράµµατος
stockoption).
δ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ό̟ως ισχύει, οι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών εταιρείες µ̟ορούν να α̟οκτούν ίδιες µετοχές, µε α̟όφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων τους, η
ο̟οία ορίζει τους όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις των ̟ροβλε̟όµενων α̟οκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθµό
µετοχών ̟ου είναι δυνατόν να α̟οκτηθούν και τη διάρκεια για την ο̟οία χορηγείται η έγκριση. Οι α̟οκτήσεις
αυτές γίνονται µε ευθύνη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο
νόµο. ∆εν υ̟άρχει αντίθετη διάταξη στο καταστατικό της Εταιρείας.
Με την α̟ό 30-6-2011 α̟όφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε η
α̟όκτηση α̟ό την Εταιρεία δικών της µετοχών, σύµφωνα µε της διατάξεις των ̟αρ. 1 και 2 του άρθρου 16 του
Κ.Ν. 2190/1920 και εξουσιοδοτήθηκε σχετικά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να ̟ροβεί στην ανωτέρω αγορά σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία και τον Κανονισµό 2273/2003 της Ε̟ιτρο̟ής των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων. Ο
ανώτατος αριθµός των ιδίων µετοχών ̟ου δύνανται α̟οκτηθούν 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 ο̟οίο δύνανται να διενεργηθούν οι αγορές ανέρχεται σε
είκοσι τέσσερις (24) µήνες, ήτοι µέχρι και 29-6-2013.
∆εν έχει ληφθεί σχετική α̟όφαση α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε την ανωτέρω εξουσιοδότηση για
αγορά ιδίων µετοχών.
9.Σηµαντική συµφωνία ̟ου έχει συνάψει η Εταιρεία και η ο̟οία τίθεται σε ισχύ, τρο̟ο̟οιείται ή λήγει σε
̟ερί̟τωση αλλαγής στον έλεγχο του εκδότη κατό̟ιν δηµόσιας ̟ρότασης και τα α̟οτελέσµατα της
συµφωνίας αυτής.
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∆εν υφίστανται συµφωνίας οι ο̟οίες τίθενται σε ισχύ, τρο̟ο̟οιούνται ή λήγουν σε ̟ερί̟τωση αλλαγής του
ελέγχου της Εταιρείας κατό̟ιν δηµόσιας ̟ρότασης.
10.Κάθε συµφωνία ̟ου η Εταιρεία έχει συνάψει µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή µε το ̟ροσω̟ικό της,
η ο̟οία ̟ροβλέ̟ει α̟οζηµίωση σε ̟ερί̟τωση ̟αραίτησης ή α̟όλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της
θητείας ή της α̟ασχόλησής τους εξαιτίας της δηµόσιας ̟ρότασης.
∆εν υ̟άρχουν συµφωνίες της Εταιρείας µε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το ̟ροσω̟ικό της, οι
ο̟οίες να ̟ροβλέ̟ουν την καταβολή α̟οζηµίωσης ειδικά σε ̟ερί̟τωση ̟αραίτησης ή α̟όλυσης χωρίς βάσιµο
λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της α̟ασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας ̟ρότασης.
Μαρούσι, 26 Φεβρουαρίου 2016
Με τιµή,
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,

O Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος,
Γεώργιος Σ. Θεοδωρίδης

3. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ»
Έκθεση Ελέγχου ε̟ί των Εταιρικών και Ενο̟οιηµένων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενο̟οιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «SATO
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ», οι ο̟οίες α̟οτελούνται α̟ό την εταιρική και
ενο̟οιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2015, τις εταιρικές και ενο̟οιηµένες
καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος , µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως ̟ου έληξε
την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και ̟ερίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοι̟ές
ε̟εξηγηµατικές ̟ληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενο̟οιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη ̟αρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενο̟οιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυ̟α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ό̟ως αυτά
έχουν υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση, ό̟ως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, ̟ου η διοίκηση
καθορίζει ως α̟αραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενο̟οιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων α̟αλλαγµένων α̟ό ουσιώδη ανακρίβεια, ̟ου οφείλεται είτε σε α̟άτη είτε σε
λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη ε̟ί αυτών των εταιρικών και ενο̟οιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυ̟α Ελέγχου. Τα ̟ρότυ̟α αυτά α̟αιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς
και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκο̟ό την α̟όκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι
εταιρικές και ενο̟οιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι α̟αλλαγµένες α̟ό ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος ̟εριλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την α̟όκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ̟οσά
και τις γνωστο̟οιήσεις στις εταιρικές και τις ενο̟οιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι ε̟ιλεγόµενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή ̟εριλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους
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ανακρίβειας των εταιρικών και ενο̟οιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, ̟ου οφείλεται είτε σε α̟άτη
είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες
̟ου σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη ̟αρουσίαση των εταιρικών και ενο̟οιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκο̟ό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων
για τις ̟εριστάσεις, αλλά όχι µε σκο̟ό την έκφραση γνώµης ε̟ί της α̟οτελεσµατικότητας των εσωτερικών
δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος ̟εριλαµβάνει ε̟ίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών
αρχών και µεθόδων ̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων ̟ου έγιναν α̟ό τη διοίκηση, καθώς
και αξιολόγηση της συνολικής ̟αρουσίασης των εταιρικών και ενο̟οιηµένων χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια ̟ου έχουµε συγκεντρώσει είναι ε̟αρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση
της ελεγκτικής µας γνώµης.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενο̟οιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ̟αρουσιάζουν
εύλογα, α̟ό κάθε ουσιώδη ά̟οψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015, τη χρηµατοοικονοµική
τους ε̟ίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση ̟ου έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυ̟α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ό̟ως αυτά έχουν υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση.

Έµφαση Θέµατος
Εφιστούµε την ̟ροσοχή σας στις σηµειώσεις 19,24 και 25 των Χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, ό̟ου
̟εριγράφεται το θέµα των ληξι̟ρόθεσµων οφειλών και στο στο γεγονός ότι ο Όµιλος και η Εταιρεία εµφανίζουν
συνεχιζόµενες ζηµίες µεγάλου ύψους , αρνητικές ταµειακές ροές α̟ό λειτουργικές δραστηριότητες και κατά την
31/12/2015 τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου και της Εταιρείας είναι αρνητικά . Αυτές οι συνθήκες, υ̟οδηλώνουν
την ύ̟αρξη ουσιώδους αβεβαιότητας ̟ου µ̟ορεί να εγείρει σηµαντική αµφιβολία για την ικανότητα του Οµίλου
και της Εταιρείας να συνεχίσουν α̟ρόσκο̟τα τη δραστηριότητά τους εφόσον δεν υλο̟οιηθούν α̟ό την ∆ιοίκηση
τα α̟αραίτητα µέτρα για τη βελτίωση των α̟οτελεσµάτων και της ρευστότητας,, ̟ου αναφέρονται στην
Σηµείωση 2.2 των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων. Στη γνώµη µας δεν διατυ̟ώνεται ε̟ιφύλαξη σε σχέση
µε το θέµα αυτό.

Έκθεση ε̟ί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Α̟αιτήσεων
α)

Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ̟εριλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η
ο̟οία ̟αρέχει τα ̟ληροφοριακά στοιχεία ̟ου ορίζονται στο άρθρο 43α (̟αρ.3δ) του κ.ν. 2190/1920.

β) Ε̟αληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του ̟εριεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενο̟οιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στα ̟λαίσια
των οριζόµενων α̟ό τα άρθρα 43α (̟αρ.3α), 108 και 37 του κ.ν. 2190/1920.
(γ) Εξαιτίας των συσσωρευµένων ζηµιών της χρήσης ̟ου έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2015 η καθαρή θέση της
Εταιρείας έχει καταστεί αρνητική µε συνέ̟εια να συντρέχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις εφαρµογής του άρθρου 48 του Κ.Ν
2190/1920.
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ – ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Γεώργιος Κων.Τσιώλης
Α. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 17161

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Α. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125
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ΕΤΗΣΙΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Της χρήσης
(1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2015)
Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυ̟α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
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Ι.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΜΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασµένα σε €

Ο Όµιλος
Σηµείωση

31/12/2015

Η Εταιρεία

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα ̟εριουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία

6

10.313.485,29

6.664.325,45

10.313.485,29

6.664.325,45

Άυλα ̟άγια
Ε̟ενδύσεις σε θυγατρικές

7
8

47.720,20
0,00

59.389,85
0,00

47.720,20
100.000,00

59.389,85
0,00

∆ιαθέσιµα για ̟ώληση χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία

9

4.954,82

4.858,61

4.954,82

4.858,61

Λοι̟ές µακρο̟ρόθεσµες α̟αιτήσεις

10

186.361,91

343.502,43

186.361,91

343.502,43

10.552.522,22

7.072.076,34

10.652.522,22

7.072.076,34

Κυκλοφορούντα ̟εριουσιακά στοιχεία
Α̟οθέµατα

11

3.969.716,68

5.688.673,64

3.969.716,68

5.688.673,64

Πελάτες

12

1.703.775,05

2.069.759,33

1.703.775,05

2.069.759,33

Λοι̟ές α̟αιτήσεις
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

13
14

817.843,62
1.148.910,00

846.581,56
325.713,11

1.567.459,12
302.587,50

846.581,56
325.713,11

Περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα ̟ρος ̟ώληση

15

Σύνολο ̟εριουσιακών στοιχείων

0,00

22.502.464,67

0,00

22.502.464,67

7.640.245,35

31.433.192,31

7.543.538,35

31.433.192,31

18.192.767,57

38.505.268,65

18.196.060,57

38.505.268,65

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κεφάλαιο και α̟οθεµατικά α̟οδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της
µητρικής
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοι̟ά α̟οθεµατικά

16
17

34.622.922,04
5.017.616,11

34.622.922,04
4.768.477,23

34.622.922,04
5.017.616,11

34.622.922,04
4.768.477,23

Α̟οτελέσµατα εις νέο
Ιδια Κεφάλαια ιδιοκτητών Μητρικής

18

-58.105.103,67
-18.464.565,52

-51.667.262,33
-12.275.863,06

-58.103.124,76
-18.462.586,61

-51.667.262,33
-12.275.863,06

Μη ελέγχουσες συµµετοχές

0,00

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

-18.464.565,52

-12.275.863,06

-18.462.586,61

-12.275.863,06

10.468.174,64
868.093,92

13.011.934,88
1.311.792,97

10.468.174,64
868.902,21

13.011.934,88
1.311.792,97

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακρο̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις
Μακρο̟ρόθεσµα ∆άνεια
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος

19
20

Υ̟οχρεώσεις για ̟αροχές στους εργαζόµενους

21

419.211,41

312.384,77

419.211,41

312.384,77

Προβλέψεις
Λοι̟ές µακρο̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις

22
23

2.002.129,97
0,00

2.002.129,97
1.353.363,57

2.002.129,97
0,00

2.002.129,97
1.353.363,57

13.757.609,94

17.991.606,16

13.758.418,23

17.991.606,16

3.269.923,89
5.225.839,60

4.532.667,79
14.511.685,52

3.269.923,89
5.225.839,60

Βραχυ̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις
Προµηθευτές και Λοι̟ές Εµ̟ορικές Υ̟οχρεώσεις
Βραχυ̟ρόθεσµα δάνεια

24
19

4.532.667,79
14.511.685,52

Λοι̟ές βραχυ̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις

25

3.855.369,84

1.932.850,99

3.855.875,64

1.932.850,99

Υ̟οχρεώσεις ̟ερουσιακών στοιχείων διακρατούµενων ̟ρος ̟ώληση.

15

0,00
22.899.723,15

22.360.911,07
32.789.525,55

0,00
22.900.228,95

22.360.911,07
32.789.525,55

Σύνολο υ̟οχρεώσεων

36.657.333,09

50.781.131,71

36.658.647,18

50.781.131,71

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υ̟οχρεώσεων

18.192.767,57

38.505.268,65

18.196.060,57

38.505.268,65
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ΙΙ . ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
̟οσά εκφρασµένα σε €

Κύκλος εργασιών (̟ωλήσεις )
Κόστος Πωλήσεων

Η Εταιρεία

Ο Όµιλος
Σηµείωση
5
26

1.01-31.12.2015

1.01-31.12.2015

1.01-31.12.2014

7.107.132,20
-4.901.368,16

7.362.670,90
-5.228.887,07

2.133.783,83

2.205.764,04

2.133.783,83

2.205.764,04

959.817,15
-5.736.738,36
-2.135.895,38

3.775.200,69
-4.986.615,47
-3.705.128,62

959.817,15
-5.736.738,36
-2.133.229,18

3.775.200,69
-4.986.615,47
-3.705.128,62

Λειτουργικά κέρδη

-4.779.032,76

-2.710.779,36

-4.776.366,56

-2.710.779,36

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

0,86
-1.517.326,89

67.233,31
-1.670.082,15

0,86
-1.517.205,89

67.233,31
-1.670.082,15

-6.296.358,79

-4.313.628,20

-6.293.571,59

-4.313.628,20

Μικτά α̟οτελέσµατα (κέρδη)
Άλλα έσοδα
Έξοδα διαθέσεως
Έξοδα διοικήσεως

27
28
29

30

Κέρδη συνήθων εργασιών

7.362.670,90
-5.228.887,07

1.01-31.12.2014

Κέρδη α̟ό Περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα ̟ρος ̟ώληση

15

1.211.754,86

1.211.754,86

Α̟οµείωση αξίας α̟οθεµάτων

11

-1.547.893,79

-1.547.893,79

Α̟οµείωση αξίας τίτλων διαθέσιµων ̟ρος ̟ώληση

9

-249.042,67

Κέρδη ̟ρο φόρων
Φόρος εισοδήµατος

31

Κέρδος µετά φόρου χρήσης

7.107.132,20
-4.901.368,16

-249.042,67

-6.881.540,39

-4.313.628,20

-6.878.753,19

443.699,05

802.428,93

442.890,76

-4.313.628,20
802.428,93

-6.437.841,34

-3.511.199,27

-6.435.862,43

-3.511.199,27

96,21

-4.666,18

96,21

-4.666,18

Λοι̟ά συνολικά έσοδα χρήσης
Ποσά ̟ου µ̟ορεί να αναταξινοµηθούν στην Κατάσταση
Α̟οτελεσµάτων
-∆ιαφορές α̟οτιµήσεως τίτλων διαθέσιµων ̟ρος ̟ώληση
Ποσά ̟ου δεν αναταξινοµούνται στην Κατάσταση Α̟οτελεσµάτων
- Αναλογιστικά κέρδη (ζηµιές)
-Αναταξινόµηση στα α̟οτελέσµατα χρήσης

25.297,07
9

Λοι̟ά συνολικά έσοδα χρήσης
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης

249.042,67

25.297,07
249.042,67

249.138,88

20.630,89

249.138,88

20.630,89

-6.188.702,46

-3.490.568,38

-6.186.723,55

-3.490.568,38

-6.437.841,34
0,00

-3.511.199,27

-6.435.862,43

-3.511.199,27

-6.188.702,46

-3.490.568,38

-6.186.723,55

-3.490.568,38

-0,0985

-0,0537

-0,0985

-0,0537

Κέρδος µετά φόρου χρήσης
Α̟οδιδόµενο σε:
Ιδιοκτήτες της µητρικής
Μη ελέγχουσες συµµετοχές
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης α̟οδιδόµενα σε:
Ιδιοκτήτες της µητρικής
Μη ελέγχουσες συµµετοχές
Κέρδη κατά µετοχή α̟οδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της µητρικής
Βασικά -µειωµένα σε ευρώ

32
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ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
̟οσά εκφρασµένα σε €
ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
Σύνολο Ιδίων

Σηµείωση
Υ̟όλοι̟α 01/01/2014

Μετοχικό

Λοι̟ά

Κεφαλαίων
Α̟οτελέσµατα εις ιδιοκτητων

κεφάλαιο

α̟οθεµατικά

νέο

34.622.922,04

10.991.240,92

Μη ελέγχουσες Σύνολο Ιδίων

Μητρικής
-54.399.457,64

συµµετοχές

Κεφαλαίων

-8.785.294,68

-8.785.294,68

-4.666,18

-4.666,18

0,00

Μεταβολές Ιδίων κεφαλαίων χρήσης
-∆ιαφορές α̟οτιµήσεως τίτλων διαθέσιµων ̟ρος ̟ώληση

-4.666,18

- Αναλογιστικά κέρδη (ζηµιές)
Λοι̟ά συνολικά έσοδα χρήσης µετά α̟ό φόρους

25.297,07
0,00

20.630,89

20.630,89

0,00

20.630,89

-3.511.199,27

-3.511.199,27

-3.511.199,27

-3.490.568,38

-6.243.394,58

6.243.394,58

0,00
-12.275.863,06

- Α̟οτέλεσµα χρήσης
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης
-Μεταφορά αφορολόγητων α̟οθεµατικών
Υ̟όλοι̟α 31/12/2014

34.622.922,04

4.768.477,23

-51.667.262,33

Υ̟όλοι̟α 01/01/2015

34.622.922,04

4.768.477,23

-51.667.262,33

96,21

- Αναλογιστικά κέρδη (ζηµιές)
Λοι̟ά συνολικά έσοδα χρήσης µετά α̟ό φόρους

0,00

96,21

0,00

96,21

- Α̟οτέλεσµα χρήσης
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης
-Μεταφορά στα α̟οτελέσµα εις νεο
Υ̟όλοι̟α 31/12/2015

5.017.616,11

20.630,89
-3.511.199,27

0,00

-3.490.568,38

0,00

-12.275.863,06

0,00

-12.275.863,06

0,00

0,00

96,21

96,21

0,00

0,00

0,00

96,21

96,21

-6.437.841,34

-6.437.841,34

-6.437.841,34

-6.437.745,13

249.042,67
34.622.922,04

0,00

-12.275.863,06

Μεταβολές Ιδίων κεφαλαίων χρήσης
-∆ιαφορές α̟οτιµήσεως τίτλων διαθέσιµων ̟ρος ̟ώληση

25.297,07

25.297,07
0,00

-6.437.841,34
0,00

-6.437.745,13

0,00

-18.464.565,52

249.042,67
-58.105.103,67

249.042,67

-18.464.565,52

ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Μετοχικό
Υ̟όλοι̟α 01/01/2014

Λοι̟ά

Α̟οτελέσµατα εις Σύνολο Ιδίων

κεφάλαιο
α̟οθεµατικά
νέο
Κεφαλάιων
34.622.922,04
10.991.240,92
-54.399.457,64
-8.785.294,68

Μεταβολές Ιδίων κεφαλαίων χρήσης

0,00

-∆ιαφορές α̟οτιµήσεως τίτλων διαθέσιµων ̟ρος ̟ώληση

-4.666,18

-4.666,18

-Αναταξινόµηση στα α̟οτελέσµατα χρήσης
- Αναλογιστικά κέρδη (ζηµιές)
Λοι̟ά συνολικά έσοδα χρήσης µετά α̟ό φόρους

25.297,07
20.630,89

0,00

0,00
25.297,07
20.630,89

20.630,89

-3.511.199,27
-3.511.199,27

-3.511.199,27
-3.490.568,38

0,00

- Α̟οτέλεσµα χρήσης
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης

0,00

-Μεταφορά αφορολόγητων α̟οθεµατικών

-6.243.394,58

6.243.394,58

0,00

Υ̟όλοι̟α 31/12/2014

34.622.922,04

4.768.477,23

-51.667.262,33

-12.275.863,06

Υ̟όλοι̟α 01/01/2015

34.622.922,04

4.768.477,23

-51.667.262,33

-12.275.863,06

0,00

96,21
96,21

Μεταβολές Ιδίων κεφαλαίων χρήσης
-∆ιαφορές α̟οτιµήσεως τίτλων διαθέσιµων ̟ρος ̟ώληση
Λοι̟ά συνολικά έσοδα χρήσης µετά α̟ό φόρους
- Α̟οτέλεσµα χρήσης
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης

0,00

-Μεταφορά α̟οθεµατικών σε Α̟οτελέσµατα χρήσης

96,21

0,00

0,00
96,21
96,21

-6.435.862,43

-6.435.862,43

-6.435.862,43

-6.435.766,22

-58.103.124,76

-18.462.586,61

249.042,67

Υ̟όλοι̟α 31/12/2015

34.622.922,04
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ΙV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ο Όµιλος
̟οσά εκφρασµένα σε €

Η Εταιρεία

1.01-31.12.2015

1.01-31.12.2014

1.01-31.12.2015

1.01-31.12.2014

Κέρδη/(ζηµίες) ̟ρο φόρων α̟ό συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Πλέον / µείον ̟ροσαρµογές για:
Α̟οσβέσεις
Προβλέψεις
Έσοδο α̟ό α̟όσβεση ε̟ιχορηγήσεων ̟αγίων
Έσοδα α̟ό διαγραφή υ̟οχρεώσεων βάσει δικαστικής α̟όφασης
Α̟οτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) ε̟ενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον ̟ροσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή ̟ου σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) α̟οθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) α̟αιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υ̟οχρεώσεων (̟λην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

-6.881.540,39

-4.313.628,20

-6.878.753,19

987.502,79
106.826,64
-117.812,60
0,00

1.013.050,28
-75.615,23
-25.782,87
-937.011,83
-100.912,74

987.502,79
106.826,64
-117.812,60
0,00

-4.313.628,20
0,00
1.013.050,28
-75.615,23
-25.782,87
-937.011,83

Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) α̟ό λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Λειτουργικές δραστηριότητες

-1.321.186,17
1.517.326,89

-1.321.186,17
1.517.205,89

-100.912,74
1.670.082,15
0,00

1.718.956,96
-197.752,76
4.319.625,67

-40.340,58

899.326,36
1.034.156,68
-993.409,09
0,00
-6.082,15

-40.219,58

899.326,36
1.034.156,68
-993.409,09
0,00
-6.082,15

0,00
840.716,15

0,00
-1.835.826,64

0,00
94.393,65

0,00
-1.835.826,64

0,00
-17.520,12
14.364.932,28
0,86
0,00
14.347.413,02

0,00
-22.981,38
292.570,34
9.233,31
0,00
278.822,27

-100.000,00
-17.520,12
14.364.932,28
0,86
0,00
14.247.413,02

0,00
-22.981,38
292.570,34
9.233,31
0,00
278.822,27

0,00
0,00
-14.364.932,28

0,00
1.505.774,48
0,00
0,00

0,00
-14.364.932,28

0,00
1.505.774,48
0,00

1.718.956,96
-198.613,26
5.069.595,87

Α̟όκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινο̟ραξιών και λοι̟ών
ε̟ενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων ̟αγίων ̟εριουσιακών στοιχείων
Εισ̟ράξεις α̟ό ̟ωλήσεις ενσώµατων και άϋλων ̟αγίων
Τόκοι εισ̟ραχθέντες
Μερίσµατα εισ̟ραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) α̟ό ε̟ενδυτικές δραστηριότητες (β)

15

1.670.082,15
0,00

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισ̟ράξεις α̟ό αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισ̟ράξεις α̟ό εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υ̟οχρεώσεων α̟ό χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσµατα ̟ληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) α̟ό χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-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) + (β) + (γ)

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

1.148.910,00

325.713,11

302.587,50

325.713,11

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

Οι σηµειώσεις στις ε̟όµενες σελίδες α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟ληροφόρησης των ετήσιων Χρηµατο
οικονοµικών καταστάσεων.
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΗSATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ µε διακριτικό τίτλο
SATO ΑΕ (εφεξής η «Εταιρεία») είναι ανώνυµη εταιρεία εγγεγραµµένη στην Ελλάδα µε Αρ.
ΓΕ.ΜΗ121755007000 και µε Αριθµό Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ,ιδρύθηκε το 1973 και οι µετοχές της είναι
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ) α̟ό το 1990 µε τον κωδικό ΣΑΤΟΚ, ενώ το Reuters
χρησιµο̟οιεί τη συντοµογραφία SATr.AT
Η Εταιρεία εδρεύει στη Λ.Κηφισίας 116,& ∆αβάκη 1 Αθήνα ΤΚ 115.26
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.satogroup.gr
Η Εταιρεία µαζί µε την θυγατρική της (εφεξής ο «Όµιλος»), δραστηριο̟οιείται στην ̟αραγωγή και
εµ̟ορία ε̟ί̟λων γραφείου και οικιακών χώρων , καθώς και την εµ̟ορία ειδών σ̟ιτιού στη Ελλάδα.
Οι ̟αρούσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρίας, της χρήσης α̟ό 1
Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2015, έχουν εγκριθεί ̟ρος δηµοσίευση α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
εταιρείας την 26 Φεβρουαρίου 2016 και τελούν υ̟ό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η ο̟οία
µ̟ορεί να συνέλθει µέχρι την 30.06.2016 και έχει το δικαίωµα να τις τρο̟ο̟οιήσει.

1.2.∆οµή του Οµίλου
Οι εταιρείες ̟ου συµ̟εριλαµβάνονται στις ενο̟οιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της
31/12/2015, καθώς και η µέθοδος ενο̟οίησής τους εµφανίζονται στους ̟αρακάτω ̟ίνακες:
31/12/2015
Εταιρεία

Μέθοδος
Έδρα
Ελλάδα

Παραγωγή και εµ̟ορία ε̟ί̟λων
γραφείου και οικιακών χώρων

Ελλάδα

εµ̟ορία ε̟ί̟λων γραφείου και

SATO AE
SATO ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ

∆ραστηριότητα

Άµεση

Ενο̟οίησης

Μητρική
100,00%

Ολική ενο̟οίηση

Άµεση

Μέθοδος

οικιακών χώρων
31/12/2014
Εταιρεία

Έδρα
Ελλάδα

SATO AE

∆ραστηριότητα
Παραγωγή και εµ̟ορία ε̟ί̟λων
γραφείου και οικιακών χώρων

Μητρική

Τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 στις ενο̟οιηµένες χρηµαοικονοµικές καταστάσεις ̟εριλαµβάνουν τα
στοιχεία της µητρικής εταιρείας.

2.ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
2.1.Βάση σύνταξης των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Οι ενο̟οιηµένες Χρηµατοικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και οι ΧρηµατοικονοµικέςKαταστάσεις της
Eταιρείας
(οι «Οικονοµικές Καταστάσεις»), συντάσσονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυ̟α
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (εφεξής ∆.Π.Χ.Α.) ό̟ως αυτά έχουν εκδοθεί α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύ̟ων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, ό̟ως αυτές έχουν εκδοθεί α̟ό την
Ε̟ιτρο̟ή Ερµηνείας Προτύ̟ων (I.F.R.I.C.) του IASB και τα ο̟οία έχουν υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή
Ένωση και α̟εικονίζονται σε Ευρώ, το ε̟ίσηµο νόµισµα της χώρας ό̟ου εδρεύει η Εταιρία.
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους µε εξαίρεση
τα ∆ιαθέσιµα ̟ρος ̟ώληση στοιχεία του ενεργητικού ̟ου α̟οτιµούνται σε εύλογες αξίες.
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυ̟α Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, α̟αιτεί ό̟ως η ∆ιοίκηση του Οµίλου διενεργεί εκτιµήσεις και ̟αραδοχές, οι ο̟οίες είναι
δυνατό να ε̟ηρεάσουν τόσο τα λογιστικά υ̟όλοι̟α των ̟εριουσιακών στοιχείων και υ̟οχρεώσεων, όσο
και τις α̟αιτούµενες γνωστο̟οιήσεις για ενδεχόµενες α̟αιτήσεις και υ̟οχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία
σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων, ό̟ως ε̟ίσης και τα ̟οσά των εσόδων και εξόδων ̟ου
αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής ̟εριόδου. Η χρήση ε̟αρκούς ̟ληροφόρησης και η
εφαρµογή υ̟οκειµενικής κρίσης, α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµήσεων. Παρά
το γεγονός ότι αυτές οι εκτιµήσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης σε σχέση µε τις
τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα ̟ραγµατικά µελλοντικά α̟οτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν α̟ό
τις ανωτέρω εκτιµήσεις, ενώ οι α̟οκλίσεις είναι δυνατό να έχουν σηµαντική ε̟ί̟τωση ε̟ί των
Οικονοµικών Καταστάσεων. Οι ̟εριοχές ̟ου εµ̟εριέχουν µεγάλο βαθµό υ̟οκειµενικότητας και είναι
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̟ερί̟λοκες ή οι υ̟οθέσεις και εκτιµήσεις ̟ου είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές
καταστάσεις,αναφέρονται στη σηµείωση 4.
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί, µε δεδοµένη την ̟αραδοχή της «ε̟ιχειρηµατικής
συνέχειας» των δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση τα ∆ιαθέσιµα
̟ρος ̟ώληση στοιχεία του ενεργητικού και τα ̟αράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ̟ου α̟οτιµούνται
σε εύλογες αξίες.
∆ιαφορές ̟ου ̟αρουσιάζονται µεταξύ ̟οσών στις οικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ̟οσών
στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλο̟οιήσεις.

2.2. Αρχή συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετά την αύξηση ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε το 2013 µε την καταβολή
µετρητών € 1 εκ. καθώς και την µετοχο̟οίηση των δανειακών υ̟οχρεώσεων της Εταιρείας, ανέρχεται σε €
34,6 εκ. ενώ η καθαρή θέση του Οµίλου και της Εταιρείας εµφανίζεται αρνητική και ανέρχεται σε € 18,5εκ. Οι ζηµιές της χρήσης ανήλθαν σε 6,5 εκ. €
Η Εταιρεία µετά την θετική έκδοση της α̟όφασης 650/2013 του ΠΠΑ έδειξε σηµάδια σηµαντικής
ανάκαµψης α̟ό τον Οκτώβριό του 2013 τα ο̟οία δηµιουργούσαν θετικές ̟ροσδοκίες για την κερδοφόρα
ανά̟τυξη της. Λόγω των συνθηκών, ̟ου ε̟ικρατούν στη Ελληνική οικονοµία,µεταβλήθηκαν ουσιωδώς
και α̟ροσδόκητα τα οικονοµικά στοιχεία ε̟ι των ο̟οίων στηρίχθηκε η ̟ρογενέστερά συµφωνία
εξυγίανσης ̟ρος το χειρότερο.
Η Εταιρία ,υ̟όγραψε την 24 ∆εκεµβρίου 2015, ιδιωτικό συµφωνητικό τρο̟ο̟οίησης –µεταρρύθµισης της
α̟ό 28/2/2013 συµφωνίας εξυγίανσης, η ο̟οία ε̟ικυρώθηκε µε την υ̟΄αριθµό 650/2013 α̟όφαση του
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (κατά άρθρο 106β του Ν.3588/2007 ,ό̟ως αυτός ισχύει σήµερα), µε
τις ̟ιστώτριες τρά̟εζες ALPHATΡΑΠΕΖΑAE , ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ, και την
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANKERGASIASAE.και ̟ροσέφυγε στο Πολυµελές Πρωτοδικείο για την ε̟ικύρωση
της συµφωνίας.
Τα σηµαντικότερα σηµεία της συµφωνίας είναι τα εξής:
Ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό τα βιβλία της Εταιρείας το σύνολο των κάθε φύσεως οφειλών της ανέρχεται την 30-9-2015 σε
33.251.077,35 ευρώ.
Οι ανωτέρω οφειλές διαχωρίζονται κατά κατηγορία ως εξής:
Τρα̟εζικές υ̟οχρεώσεις
24.852.663,29 ευρώ
Προµηθευτές και Λοι̟ες εµ̟ορικές υ̟οχρεώσεις 3.628.342,35 ευρώ
Υ̟οχρεώσεις α̟ό φόρους –τέλη
1.206.598,63 ευρώ
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
985.579,46 ευρώ
Λοι̟οί ̟ιστωτές
2.577.893,62 ευρώ
α) Το σύνολο των α̟αιτήσεων, α̟ό τις συµβαλλόµενες ̟ιστώτριες τρά̟εζες ,ανέρχεται σε 24.209.560,04 ευρώ η
̟οσοστό 72,81% ε̟ι του συνόλου των οφειλών της Εταιρείας . Ε̟ίσης εκ̟ροσω̟ούν το 100% του συνόλου των
εµ̟ράγµατων ασφαλισµένων ̟ιστωτών της.
Τα ανωτέρω ̟οσά θα α̟ο̟ληρωθούν σε 9 ισό̟οσες δόσεις ,εκ των ο̟οίων η ̟ρώτη καταβλητέα την 31/12/2021 και
µία ε̟ι̟λέον στη λήξη την 31/12/2030 ίση µε το 60% της ανωτέρω συνολικής α̟αίτησης και του 100% του
συνόλου των τόκων ̟ου έχουν κεφαλαιο̟οιηθεί έως και την 31/12/2018.
Το ε̟ιτόκιο ορίζεται σε Euridor 3M+3.00% ̟λέον νόµιµων ε̟ιβαρύνσεων µε εκτοκισµό 31/12.Οι τόκοι ̟ου θα
λογιστούν την 31/12/2016 θα κεφαλαιο̟οιηθούν και θα ̟ροσαυξήσουν την ανωτέρω α̟αίτηση.Οι τόκοι̟ου θα
λογιστούν την 31/12/2017 και την 31/12/2018 ,̟οσό ίσο µε το 30% των τόκων θα καταβληθεί κανονικά ,ενώ το
υ̟όλοι̟ο ̟οσό θα κεφαλαιο̟οιηθεί. Οι τόκοι ̟ου θα λογιστούν την 31.12.2019 και έ̟ειτα µέχρι την λήξη θα
καταβάλλονται κανονικά.
β) Η ∆ΕΗ, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Ελληνικό ∆ηµόσιο θα λάβουν το 100% της συνολικής τους
α̟αίτησης ,καταβαλλόµενο σε εκατόν ογδόντα ισό̟οσες µηνιαίες δόσεις ,της ̟ρώτης καταβαλλόµενης ένα µήνα
µετά την έκδοση α̟όφασης ε̟ί της αιτήσεως µεταρρύθµισης του αρµόδιου Πολυµελούς Πρωτοδικείου.
γ) Οι Λοι̟οί µη συµβαλλόµενοι στη ̟αρούσα ̟ιστωτές θα λάβουν ̟οσοστό 100% του συνόλου της α̟αίτησης
τους,
ό̟ως αυτό ̟αρουσιάζεται στα βιβλία της Εταιρείας στις 30-9-2015,το δε ̟οσό αυτό θα το εισ̟ράξουν εντός
χρονικού διαστήµατος 12 ετών, καταβαλλόµενο σε είκοσι τέσσερις ισό̟οσες , άτοκες εξαµηνιαίες δόσεις, της
̟ρώτης καταβαλλόµενης 3 έτη µετά α̟ό τη έκδοση α̟όφασης ε̟ί της αιτήσεως µεταρρύθµισης του αρµόδιου
Πολυµελούς Πρωτοδικείου.
Η ̟ερίοδος των ̟ρώτων τριών ετών λογίζεται ως ̟ερίοδος χάριτος.
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δ) Η µεταβίβαση λόγω ̟ωλήσεως ̟ου ̟ροβλε̟όταν στη ε̟ικυρωθείσα συµφωνία εξυγίανσης (όρος 3.3.1.3)των
ακινήτων του εργοστασίου της Εταιρείας ̟ρος την συµβαλλόµενη τρά̟εζα ALPHABANK η ο̟οία δεν
ολοκληρώθηκε εντός δυο ετών α̟ό τη ε̟ικύρωση ,µαταιώνεται οριστικά και δεν α̟οτελεί υ̟οχρέωση η δικαίωµα
των συµβαλλοµένων, τα δε συµβαλλόµενα µέρη ̟αραιτούνται α̟ό ο̟οιαδή̟οτε τυχόν σχετική αξίωση η
δικαιώµατά τους.
ε) Η ̟αρούσα συµφωνία α̟οτελεί τρο̟ο̟οίηση της υ̟’ αριθµό 650/2013 α̟όφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών ,την α̟ό 29-2-2013 Συµφωνία Εξυγίανσης και όχι νέα συµφωνία και θα υ̟οβληθεί στο αρµόδιο
Πολυµελές Πρωτοδικείο, ̟ροκειµένου να α̟οκτήσει γενική δεσµευτική ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 758 ΚΠολ∆ σε
συνδυασµό µε τα άρθρα 99.ε̟.του ω.3588/2007, ό̟ως αυτός τρο̟ο̟οιήθηκε µε τις διατάξεις του ν.3013/2011 και
του ν.4072/2012.Με την ε̟ικύρωσή της θα εξακολουθήσει να ισχύει η α̟ό 28.2.2013 συµφωνία εξυγίανσης ό̟ως
τρο̟ο̟οιείται µε τη ̟αρούσα.
Η ηµεροµηνία ̟ου θα γίνει η συζήτηση α̟ό το Πολυµελές Πρωτοδικείο ορίστηκε η 2 Μαρτίου 2016.
Με τη ̟ροσωρινή διαταγή του ∆ικαστηρίου της 28-12-2015 δίδεται ̟ροστασία έναντι των ̟ιστωτών µέχρι τη
συζήτηση της αιτήσεως .
Ε̟ι̟λέον έχει ήδη τεθεί σε εφαρµογή το ̟λάνο ρευστο̟οίησης ̟αλαιών α̟οθεµάτων µέσω του νέου
καναλιού διανοµής SATO DEPO το ο̟οίο θα βοηθήσει χρηµατοοικονοµικά την εταιρεία µε ε̟ι̟λέον
ρευστότητα.
Η συνέ̟εια και συνέχιση της αναδιοργάνωσης θα µειώσει ̟εραιτέρω τα λειτουργικά έξοδα .
Με βάση τα ̟αρα̟άνω, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι εάν ε̟ικυρωθεί η µεταρύθµηση της
Συµφωνίας εξυγίανσης α̟ό το Πολυµελές Πρωτοδικεέιο, ότι είναι σε θέση να συνεχίσει τις
δραστηριότητες της και εκτιµά ότι θα εκ̟ληρώνει τις υ̟οχρεώσεις της (ήτοι λειτουργικές υ̟οχρεώσεις και
δανειακές υ̟οχρεώσεις), τουλάχιστον για τους ε̟όµενους 12 µήνες α̟ό την ηµεροµηνία των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου οι Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της
Εταιρείας έχουν ετοιµαστεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας.

2.3. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες
Νέα ̟ρότυ̟α, τρο̟ο̟οιήσεις ̟ροτύ̟ων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υ̟οχρεωτικής εφαρµογής για τις
ετήσιες λογιστικές ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2015 ή µεταγενέστερα. Η ε̟ίδραση α̟ό την
εφαρµογή αυτών των νέων ̟ροτύ̟ων, τρο̟ο̟οιήσεων και διερµηνειών ̟αρατίθεται ̟αρακάτω.
Πρότυ̟α και ∆ιερµηνείες υ̟οχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2015
∆ΛΠ 19 (Τρο̟ο̟οίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους-Εισφορές α̟ό εργαζόµενους»
Η τρο̟ο̟οίηση διευκρινίζει το ̟ώς οι εισφορές α̟ό εργαζοµένους ή τρίτους ̟ου συνδέονται µε την υ̟ηρεσία θα
̟ρέ̟ει να α̟οδοθούν σε ̟εριόδους υ̟ηρεσίας. Ε̟ι̟λέον, ε̟ιτρέ̟ει µια ̟ρακτική λύση, αν το ̟οσό των εισφορών
είναι ανεξάρτητο α̟ό τον αριθµό των ετών υ̟ηρεσίας.
Τρο̟ο̟οιήσεις σε ̟ρότυ̟α ̟ου α̟οτελούν ένα τµήµα του ̟ρογράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ
(Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύ̟ων)
Το Σ∆ΛΠ στα ̟λαίσια του ετήσιου ̟ρογράµµατος βελτιώσεων, εξέδωσε τον ∆εκέµβριο του 2013 τις κατωτέρω
τρο̟ο̟οιήσεις σε υφιστάµενα ̟ρότυ̟α. Οι κατωτέρω τρο̟ο̟οιήσεις δεν έχουν σηµαντική ε̟ί̟τωση στις
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012
Οι τρο̟ο̟οιήσεις του Κύκλου 2010-2012, εκδόθηκαν α̟ό το Συµβούλιο στις 12 ∆εκεµβρίου 2013, έχουν εφαρµογή
σε ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά α̟ό την 1 Φεβρουαρίου 2015. Η εταιρεία καιο Όµιλος εφάρµοσε τις ετήσιες
βελτιώσεις για ̟ρώτη φορά στις ̟αρούσες οικονοµικές καταστάσεις.
∆.Π.Χ.Α 2 «Παροχές ̟ου εξαρτώνται α̟ό την αξία των µετοχών»
Τρο̟ο̟οιούνται οι ορισµοί των «̟ροϋ̟οθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς» και ̟ροστίθενται
ορισµοί για τους «όρους α̟όδοσης» και τους «όρους ̟ροϋ̟ηρεσίας» ̟ου ̟ροηγουµένως ήταν µέρος του ορισµού
των «̟ροϋ̟οθέσεων κατοχύρωσης».
∆.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις ε̟ιχειρήσεων»
Η τρο̟ο̟οίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόµενο αντάλλαγµα ̟ου κατατάσσεται ως ̟εριουσιακό στοιχείο ή
υ̟οχρέωση θα ε̟ιµετρείται στην εύλογη αξία του σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.
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∆.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς»
Η τρο̟ο̟οίηση α̟αιτεί η οντότητα να γνωστο̟οιεί τις α̟οφάσεις της ∆ιοίκησης στην εφαρµογή των
κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τοµείς. ∆ιευκρινίζει ε̟ίσης ότι η οντότητα ̟αρέχει µόνο
συµφωνίες του συνόλου των ̟εριουσιακών στοιχείων των ̟ρος ̟αρουσίαση τοµέων µε τα ̟εριουσιακά
στοιχεία της οντότητας εάν τα ̟εριουσιακά στοιχεία του τοµέα ̟αρουσιάζονται στον ε̟ικεφαλής λήψης
ε̟ιχειρηµατικών α̟οφάσεων σε τακτική βάση.
∆.Λ.Π. 16 «Ενσώµατα Πάγια»
Με την τρο̟ο̟οίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώµατων ̟αγίων ανα̟ροσαρµόζεται η
ακαθάριστη λογιστική αξία του ̟ροσαρµόζεται κατά τρό̟ο ̟ου να συνάδει µε την ανα̟ροσαρµογή της
καθαρής λογιστικής αξίας.
∆.Λ.Π. 24 «Γνωστο̟οιήσεις Συνδεδεµένων Μερών»
Η τρο̟ο̟οίηση διευκρινίζει ότι µία εταιρία ̟ου ̟αρέχει υ̟ηρεσίες «βασικού διοικητικού στελέχους» στην
αναφέρουσα οντότητα ή στη µητρική της αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας, είναι ένα συνδεδεµένο
µέρος της οικονοµικής οντότητας.
∆.Λ.Π. 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία»
Με την τρο̟ο̟οίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο ̟εριουσιακό στοιχείο ανα̟ροσαρµόζεται, η
ακαθάριστη λογιστική αξία του ̟ροσαρµόζεται κατά τρό̟ο ̟ου να συνάδει µε την ανα̟ροσαρµογή της
καθαρής λογιστικής αξίας.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013
Οι τρο̟ο̟οιήσεις του Κύκλου 2011-2013, εκδόθηκαν α̟ό το Συµβούλιο στις 12 ∆εκεµβρίου 2013, έχουν εφαρµογή
σε ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά α̟ό την 1 Ιανουαρίου 2015. Η εταιρεία (Ο Όµιλος) εφάρµοσε τις ετήσιες
βελτιώσεις για ̟ρώτη φορά στις ̟αρούσες οικονοµικές καταστάσεις.
∆.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών ̟ροτύ̟ων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς»
Η τρο̟ο̟οίηση διευκρινίζει ότι µία οντότητα, στις ̟ρώτες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α., έχει
τη δυνατότητα ε̟ιλογής µεταξύ της εφαρµογής ενός υ̟άρχοντος και σε ισχύ ∆ΠΧΑ ή να εφαρµόσει νωρίτερα
ένα νέο ή αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ το ο̟οίο δεν είναι ακόµη υ̟οχρεωτικό, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι το νέο ή
αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ ε̟ιτρέ̟ει την νωρίτερη εφαρµογή. Μια οικονοµική οντότητα α̟αιτείται να εφαρµόσει την
ίδια έκδοση του ∆ΠΧΑ σε όλες τις ̟εριόδους ̟ου καλύ̟τονται α̟ό τις ̟ρώτες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα
µε τα ∆ΠΧΑ.
∆.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις ε̟ιχειρήσεων»
Η τρο̟ο̟οίηση διευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΑ 3 εξαιρεί α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής του, τη λογιστική αντιµετώ̟ιση της
ίδρυσης µιας α̟ό κοινού συµφωνίας στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της α̟ό κοινού συµφωνίας.
∆.Π.Χ.Α. 13 «Ε̟ιµέτρηση της εύλογης αξίας»
Με την τρο̟ο̟οίηση διευκρινίζεται ότι το ̟εδίο εφαρµογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου, ̟ου ορίζεται στην
̟αράγραφο 52 του ∆ΠΧΑ 13 ̟εριλαµβάνει όλες τις συµβάσεις ̟ου λογιστικο̟οιήθηκαν και εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο
εφαρµογής του ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Ε̟ιµέτρηση», ή το ∆ΠΧΑ 9
«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα», ανεξάρτητα α̟ό το αν ̟ληρούν τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών ̟εριουσιακών
στοιχείων ή υ̟οχρεώσεων ό̟ως ορίζονται στο ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση».
∆.Λ.Π. 40 «Ε̟ενδύσεις σε Ακίνητα»
Με την τρο̟ο̟οίηση διευκρινίζεται ότι εάν µια συγκεκριµένη συναλλαγή ̟ληροί τον ορισµό της συνένωσης
ε̟ιχειρήσεων, ό̟ως ορίζεται στο ∆ΠΧΠ 3 «Συνενώσεις Ε̟ιχειρήσεων» και των ε̟ενδύσεων σε ακίνητα, ό̟ως αυτά
ορίζονται στο ∆ΛΠ 40 «Ε̟ενδύσεις σε Ακίνητα», α̟αιτείται η ξεχωριστή εφαρµογή και των δύο ̟ρότυ̟ων
ξεχωριστά.
Πρότυ̟α και ∆ιερµηνείες υ̟οχρεωτικά για µεταγενέστερες ̟εριόδους ̟ου δεν έχουν εφαρµοστεί νωρίτερα α̟ό την
Εταιρεία και τον Όµιλο
Τα ̟αρακάτω νέα ̟ρότυ̟α, τρο̟ο̟οιήσεις ̟ροτύ̟ων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά είναι υ̟οχρεωτικά για
µεταγενέστερες ̟εριόδους. Η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν έχει εφαρµόσει νωρίτερα τα κατωτέρω ̟ρότυ̟α και
µελετά την ε̟ίδραση τους στις οικονοµικές καταστάσεις.
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συµβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9, το ο̟οίο ̟εριλαµβάνει την ταξινόµηση
και ε̟ιµέτρηση, την α̟οµείωση και τη λογιστική αντιστάθµισης. Το ̟ρότυ̟ο θα αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 39 και
όλες τις ̟ροηγούµενες εκδόσεις του ∆ΠΧΑ 9. Τα χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία α̟οτιµώνται στο
ανα̟όσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία µέσω των α̟οτελεσµάτων, ή στην εύλογη αξία µέσω των λοι̟ών συνολικών
εσόδων, µε βάση το ε̟ιχειρηµατικό µοντέλο της ε̟ιχείρησης για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών
̟εριουσιακών στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών ροών των χρηµατοοικονοµικών ̟εριουσιακών στοιχείων.
Εκτός α̟ό το τον ̟ιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόµηση και ε̟ιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών
υ̟οχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση µε τις υ̟άρχουσες α̟αιτήσεις. Η Εταιρεία και ο Όµιλος βρίσκονται στη
διαδικασία εκτίµησης της ε̟ίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 εφαρµόζεται
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υ̟οχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει
υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 14 «Ρυθµιζόµενοι Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί»
Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 14 «Ρυθµιζόµενοι Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί».
Σκο̟ός του ∆ΠΧΑ 14 είναι να ̟ροσδιορίσει τις α̟αιτήσεις χρηµατοοικονοµικής ̟ληροφόρησης για τα υ̟όλοι̟α
των «ρυθµιζόµενων αναβαλλόµενων λογαριασµών» ̟ου ̟ροκύ̟τουν όταν µια οικονοµική οντότητα ̟αρέχει
αγαθά ή υ̟ηρεσίες σε ̟ελάτες, σε τιµή ή ̟οσοστό ̟ου υ̟όκειται σε ειδική ρύθµιση α̟ό το κράτος.
Το ∆ΠΧΑ 14 ε̟ιτρέ̟ει σε µια οικονοµική οντότητα η ο̟οία υιοθετεί για ̟ρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ να συνεχίσει να
λογιστικο̟οιεί, µε µικρές αλλαγές, τα υ̟όλοι̟α των «ρυθµιζόµενων αναβαλλόµενων λογαριασµών» σύµφωνα µε
τα ̟ροηγούµενα λογιστικά ̟ρότυ̟α, τόσο κατά την ̟ρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ όσο και στις µεταγενέστερες
οικονοµικές καταστάσεις. Τα υ̟όλοι̟α και οι κινήσεις αυτών των λογαριασµών ̟αρουσιάζονται χωριστά στις
καταστάσεις οικονοµικής θέσης, α̟οτελεσµάτων και λοι̟ών συνολικών εισοδηµάτων ενώ συγκεκριµένες
γνωστο̟οιήσεις α̟αιτούνται. Το νέο ̟ρότυ̟ο εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή
µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα α̟ό συµβάσεις µε ̟ελάτες»
Στις 28 Μαΐου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα α̟ό συµβάσεις µε ̟ελάτες» το ο̟οίο είναι
υ̟οχρεωτικής εφαρµογής σε ετήσιες λογιστικές ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017 και
α̟οτελεί το νέο ̟ρότυ̟ο ̟ου αφορά στην αναγνώριση του εσόδου.
Το ∆ΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ∆ΛΠ 18, ∆ΛΠ 11 και τις διερµηνείες Ε∆∆ΠΧΑ 13, Ε∆∆ΠΧΑ 15, Ε∆∆ΠΧΑ 18 και ΜΕ∆
31.
Το νέο ̟ρότυ̟ο καθορίζει το ̟ώς και το ̟ότε µια οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίζει έσοδο και α̟αιτεί α̟ό τις
οικονοµικές οντότητες να ̟αρέχουν στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων ̟ιο κατατο̟ιστικές σχετικές
γνωστο̟οιήσεις. Το ̟ρότυ̟ο ̟αρέχει ένα ενιαίο µοντέλο ̟έντε βηµάτων, ̟ου ̟ρέ̟ει να εφαρµόζεται σε όλες τις
συµβάσεις µε τους ̟ελάτες για την αναγνώριση του εσόδου. Το ∆ΠΧΑ 15 δεν έχει υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή
Ένωση.
∆ΠΧΑ 10 (Τρο̟ο̟οίηση) «Ενο̟οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» και ∆ΛΠ 28 (Τρο̟ο̟οίηση) «Συµµετοχές
σε Συγγενείς Ε̟ιχειρήσεις και Κοινο̟ραξίες» - Πώληση ή Εισφορά ̟εριουσιακών στοιχείων µεταξύ του
Ε̟ενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινο̟ραξίας του
Η κύρια συνέ̟εια της τρο̟ο̟οίησης ή ο̟οία εκδόθηκε α̟ό το Συµβούλιο στις 11 Σε̟τεµβρίου 2014, είναι ότι ένα
̟λήρες κέρδος ή ζηµία αναγνωρίζεται όταν µια συναλλαγή ̟εριλαµβάνει µια ε̟ιχείρηση (είτε στεγάζεται σε µια
θυγατρική ή όχι). Ένα µερικό κέρδος ή ζηµία αναγνωρίζεται όταν µια συναλλαγή ̟εριλαµβάνει στοιχεία
ενεργητικού ̟ου δεν συνιστούν ε̟ιχείρηση, ακόµη και αν αυτά τα ̟εριουσιακά στοιχεία στεγάζονται σε µια
θυγατρική. Η τρο̟ο̟οίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 (Τρο̟ο̟οιήσεις) –Εταιρείες Ε̟ενδύσεων: Εφαρµογή των εξαιρέσεων
ενο̟οίησης
Στις 18 ∆εκεµβρίου 2014 το Συµβούλιο εξέδωσε τρο̟ο̟οιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 για θέµατα
̟ου έχουν ̟ροκύψει στο ̟λαίσιο της εφαρµογής των εξαιρέσεων ενο̟οίησης για τις Εταιρείες Ε̟ενδύσεων. Οι
τρο̟ο̟οιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, µε
την νωρίτερη εφαρµογή να ε̟ιτρέ̟εται, και δεν έχουν υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014
Οι τρο̟ο̟οιήσεις του Κύκλου 2012-2014, εκδόθηκαν α̟ό το Συµβούλιο στις 25 Σε̟τεµβρίου 2014, έχουν εφαρµογή
σε ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά α̟ό την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκαν α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση
στις 15 ∆εκεµβρίου 2015. Οι κατωτέρω τρο̟ο̟οιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική ε̟ί̟τωση στις
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ( και το Οµίλο εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
∆ΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόµενα ̟ρος Πώληση και ∆ιακο̟είσες
∆ραστηριότητες»
Η τρο̟ο̟οίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή α̟ό µία µέθοδο διάθεσης σε µια άλλη (̟χ ̟ώληση ή διανοµή στους
ιδιοκτήτες) δεν ̟ρέ̟ει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο ̟ώλησης αλλά µία συνέχιση του αρχικού σχεδίου.
Συνε̟ώς, δεν υ̟άρχει διακο̟ή της εφαρµογής των α̟αιτήσεων του ∆ΠΧΑ 5. Η τρο̟ο̟οίηση διευκρινίζει ε̟ίσης
ότι η αλλαγή της µεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ηµεροµηνία ταξινόµησής.
∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατο̟ιστωτικά Μέσα: Γνωστο̟οιήσεις»
Η τρο̟ο̟οίηση διευκρινίζει ότι η σύµβαση εξυ̟ηρέτησης ̟ου ̟εριλαµβάνει αµοιβή, µ̟ορεί να α̟οτελέσει
συνεχιζόµενη συµµετοχή σε ένα χρηµατοοικονοµικό ̟εριουσιακό στοιχείο ̟ου έχει α̟οαναγνωριστεί. Αυτό
ε̟ηρεάζει τις γνωστο̟οιήσεις ̟ου α̟αιτούνται α̟ό το ̟ρότυ̟ο. Ε̟ίσης, η τρο̟ο̟οίηση διευκρινίζει ότι οι
γνωστο̟οιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 σχετικά µε τον συµψηφισµό των χρηµατοοικονοµικών ̟εριουσιακών στοιχείων και
υ̟οχρεώσεων δεν α̟αιτούνται στις συνο̟τικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις.
∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους-Εισφορές α̟ό εργαζόµενους»
Η τρο̟ο̟οίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύ̟αρξης ενεργούς αγοράς υψηλής ̟οιότητας εταιρικών
οµολόγων αξιολογείται µε βάση το νόµισµα στο ο̟οίο εκφράζεται η υ̟οχρέωση και όχι µε βάση τη χώρα ̟ου
υ̟άρχει η υ̟οχρέωση. Όταν δεν υ̟άρχει ενεργός αγορά υψηλής ̟οιότητας εταιρικών οµολόγων σε αυτό το
νόµισµα , χρησιµο̟οιούνται τα ε̟ιτόκια των κρατικών οµολόγων.

29

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 1 Ιανουαρίουέως 31 ∆εκεµβρίου 2015
ποσά σε € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά»
Η τρο̟ο̟οίηση διευκρινίζει ότι α̟αιτήσεις γνωστο̟οιήσεων των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, ̟ρέ̟ει
να βρίσκονται είτε στις οικονοµικές καταστάσεις είτε να ενσωµατώνονται µε ̟αρα̟οµ̟ές µεταξύ των ενδιάµεσων
οικονοµικών καταστάσεων και του σηµείου ό̟ου συµ̟εριλαµβάνονται στη ενδιάµεση οικονοµική έκθεση (̟.χ. στη
έκθεση ∆ιαχείρισης). ∆ιευκρινίζεται ε̟ίσης ότι οι άλλες ̟ληροφορίες, εντός της ενδιάµεσης οικονοµικής έκθεσης
̟ρέ̟ει να είναι στη διάθεση των χρηστών µε τους ίδιους όρους και την ίδια στιγµή ό̟ως και οι ενδιάµεσες
οικονοµικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν ̟ρόσβαση στις λοι̟ές ̟ληροφορίες µε αυτόν τον τρό̟ο, τότε η
ενδιάµεση οικονοµική έκθεση είναι ελλι̟ής.
∆ΛΠ 1 (Τρο̟ο̟οίηση) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» -Πρωτοβουλία Γνωστο̟οίησης
Οι τρο̟ο̟οιήσεις στο ∆ΛΠ 1 ̟ου εξέδωσε το Συµβούλιο στις 18 ∆εκεµβρίου 2014,α̟οσαφηνίζουν ότι η
σηµαντικότητα εφαρµόζεται για το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων και ότι η συµ̟ερίληψη σε αυτές
ασήµαντων ̟ληροφοριών µ̟ορεί να εµ̟οδίσει την χρησιµότητα των γνωστο̟οιήσεων. Ε̟ι̟λέον, οι
τρο̟ο̟οιήσεις διευκρινίζουν ότι οι ε̟ιχειρήσεις θα ̟ρέ̟ει να χρησιµο̟οιούν την ε̟αγγελµατική τους κρίση,
καθορίζοντας το ̟ου και µε ̟οια σειρά ̟αρουσιάζονται οι ̟ληροφορίες στις γνωστο̟οιήσεις ε̟ί των οικονοµικών
καταστάσεων. Η τρο̟ο̟οίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση στις 18 ∆εκεµβρίου 2015.
∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τρο̟ο̟οιήσεις)- ∆ιευκρινήσεις για τις ε̟ιτρε̟τές µεθόδους α̟όσβεσης
Η τρο̟ο̟οίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον υ̟ολογισµό
των α̟οσβέσεων ενός ̟εριουσιακού στοιχείου και ότι τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση ε̟ιµέτρησης της
ανάλωσης των οικονοµικών ωφελειών ̟ου ενσωµατώνονται σε ένα άυλο ̟εριουσιακό στοιχείο. Η τρο̟ο̟οίηση
εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 καιυιοθετήθηκε α̟ό
την Ευρω̟αϊκή Ένωση στις 2 ∆εκεµβρίου 2015.
∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 41 (Τρο̟ο̟οιήσεις)- Γεωργία: ∆ιαρκή Φυτά
Οι τρο̟ο̟οιήσεις φέρνουν τα διαρκή φυτά (bearerplants), τα ο̟οία χρησιµο̟οιούνται α̟οκλειστικά και µόνο για
να αυξηθεί ̟αραγωγή, στο ̟εδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16 έτσι ώστε να αντιµετω̟ίζονται λογιστικά µε τον ίδιο
τρό̟ο ό̟ως τα ̟άγια ̟εριουσιακά στοιχεία. Οι τρο̟ο̟οιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές ̟εριόδους ̟ου
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, µε την νωρίτερη εφαρµογή να ε̟ιτρέ̟εται, καιυιοθετήθηκε α̟ό την
Ευρω̟αϊκή Ένωση στις 23 Νοεµβρίου 2015.
∆ΛΠ 27 (Τρο̟ο̟οίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»-Μέθοδος της Καθαρής Θέσης στις Ατοµικές
Οικονοµικές Καταστάσεις
Η τρο̟ο̟οίηση του ∆ΛΠ 27 την ο̟οία εξέδωσε το Συµβούλιο στις 12 Αυγούστου 2014, ε̟ιτρέ̟ει σε µία οντότητα
να χρησιµο̟οιεί τη µέθοδο της καθαρής θέσης για τη λογιστικο̟οίηση των ε̟ενδύσεων της σε θυγατρικές,
κοινο̟ραξίες και συγγενείς, στις ατοµικές της οικονοµικές καταστάσεις. Αυτό συνιστά ε̟ιλογή λογιστικής
̟ολιτικής για κάθε κατηγορία ε̟ενδύσεων. Η τρο̟ο̟οίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές ̟εριόδους ̟ου
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση στις 18 ∆εκεµβρίου 2015.
∆ΠΧΑ 11 (Τρο̟ο̟οίηση) «Σχήµατα υ̟ό κοινό έλεγχο» -Λογιστικός χειρισµός της α̟όκτησης µεριδίου σε µια
α̟ό κοινού δραστηριότητα
Η τρο̟ο̟οίηση α̟αιτεί α̟ό έναν ε̟ενδυτή να εφαρµόσει την µέθοδο της «α̟όκτησης» όταν α̟οκτά συµµετοχή σε
µία α̟ό κοινού δραστηριότητα η ο̟οία α̟οτελεί «ε̟ιχείρηση». Η τρο̟ο̟οίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές
̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 καιυιοθετήθηκε α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση στις 24
Νοεµβρίου 2015.

2.4.Ενοποίηση
Οι ενο̟οιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας καλύ̟τουν την Εταιρεία και την θυγατρική της
(ο Όµιλος). Θυγατρικές εταιρείες είναι όλες οι εταιρείες ̟ου διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, α̟ό την
ΗSATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ , είτε µε την κατοχή της ̟λειοψηφίας των
µετοχών της εταιρείας στην ο̟οία έγινε η ε̟ένδυση, είτε µε την εξάρτησή της α̟ό την τεχνογνωσία ̟ου ̟αρέχει ο
Όµιλος.
Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών ̟εριλαµβάνονται στις ενο̟οιηµένες
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις α̟ό την ηµεροµηνία ̟ου α̟οκτάται ο έλεγχος µέχρι την ηµεροµηνία ̟ου ̟αύει
να υφίσταται ο έλεγχος.
Συγγενείς εταιρείες είναι εκείνες οι εταιρείες ε̟ί των ο̟οίων ο Όµιλος ασκεί σηµαντική ε̟ιρροή αλλά δεν ̟ληρούν
τις ̟ροϋ̟οθέσεις για να χαρακτηρισθούν ως θυγατρικές. Οι ενο̟οιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του
Οµίλου ̟εριλαµβάνουν την αναλογία του Οµίλου ε̟ί των κερδών και των ζηµιών των συγγενών εταιρειών, µε
βάση τη µέθοδο της καθαρής θέσης, α̟ό την ηµεροµηνία ̟ου ο Όµιλος α̟οκτά τη σηµαντική ε̟ιρροή µέχρι την
ηµεροµηνία ̟ου ̟αύει να υφίσταται η ε̟ιρροή αυτή. Όταν η αναλογία του Οµίλου ε̟ί των ζηµιών της συγγενούς
εταιρίας υ̟ερβαίνει την α̟εικονιζόµενη λογιστική αξία της ε̟ένδυσης, η λογιστική αξία της ε̟ένδυσης µειώνεται
στο µηδέν και ̟αύει η αναγνώριση ̟εραιτέρω ζηµιών, εκτός αν ο Όµιλος έχει αναλάβει υ̟οχρεώσεις ή ενδεχόµενες
υ̟οχρεώσεις της συγγενούς εταιερίας, ̟έραν εκείνων ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό τη µετοχική ιδιότητα.
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Τα ενδοοµιλικά υ̟όλοι̟α και οι ενδοοµιλικές συναλλαγές καθώς και τα κέρδη του Οµίλου, ̟ου έχουν ̟ροκύψει
α̟ό ενδοοµιλικές συναλλαγές και δεν έχουν ̟ραγµατο̟οιηθεί ακόµη (σε ε̟ί̟εδο Οµίλου), α̟αλείφονται κατά τη
σύνταξη των ενο̟οιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
Οι συµµετοχές της µητρικής Εταιρείας στις ενο̟οιούµενες θυγατρικές της α̟οτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον
τυχόν σωρευµένες ζηµίες α̟οµείωσης.
Στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της µητρικής, οι συµµετοχές σε συγγενείς ε̟ιχειρήσεις ε̟ιµετρώνται στο
κόστος κτήσης µείον τυχόν σωρευµένες ζηµιές α̟οµείωσης

2.5.Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώµατα ̟εριουσιακά στοιχεία ̟εριλαµβάνουν ακίνητα, βελτιώσεις µισθωµένων ακινήτων,
µηχανολογικό εξο̟λισµό και µεταφορικά µέσα, και λοι̟ό εξο̟λισµό, τα ο̟οία κατέχονται α̟ό τον
Όµιλο και την Εταιρεία µε σκο̟ό τη λειτουργική χρησιµο̟οίηση τους αλλά και για διοικητικούς σκο̟ούς.
Τα ενσώµατα ̟εριουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στη αξία κτήσης τους, η ο̟οία ̟εριλαµβάνει
όλες τις δα̟άνες ̟ου α̟αιτούνται ̟ροκειµένου ένα ̟άγιο να τεθεί σε κατάσταση λειτουργίας. Πάγια τα
ο̟οία κατασκευάζονται α̟ό τον Όµιλο και την Εταιρεία, καταχωρούνται στο κόστος ιδιοκατασκευής το
ο̟οίο συµ̟εριλαµβάνει έξοδα σε υ̟εργολάβους, υλικά και έξοδα µισθοδοσίας τεχνικών όσον αφορά τις
κατασκευές (συµ̟εριλαµβανοµένων σχετικών εργοδοτικών εισφορών).
Μετά την αρχική καταχώρησή τους, τα ενσώµατα ̟εριουσιακά στοιχεία α̟οτιµώνται στο κόστος κτήσης
τους µείον τις σωρευµένες α̟οσβέσεις και τις ό̟οιες σωρευµένες ζηµιές α̟οµείωσης της αξίας τους.
Μεταγενέστερες δα̟άνες είτε ̟εριλαµβάνονται στη λογιστική αξία των ενσώµατων ̟αγίων ή όταν κριθεί
̟ιο κατάλληλο αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό ̟άγιο, µόνο όταν θεωρείται ̟ιθανόν ̟ως θα ̟ροκύψουν
µελλοντικά οικονοµικά οφέληστον Όµιλο καιστην Εταιρεία µεγαλύτερα α̟ό αυτά ̟ου αρχικά
αναµένονταν σύµφωναµε την αρχική α̟όδοση του στοιχείου ̟αγίου ενεργητικού και υ̟ό την
̟ροϋ̟όθεση ότι το κόστος τους µ̟ορεί να ε̟ιµετρηθεί αξιό̟ιστα. Το κόστος ε̟ισκευών και συντηρήσεων
καταχωρείται στην Κατάσταση Α̟οτελεσµάτων όταν ̟ραγµατο̟οιείται.
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα ̟ου αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιο̟οιούνται για
το χρονικό διάστηµα ̟ου α̟αιτείται µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα
χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναγνωρίζονται στα α̟οτελέσµατα χρήσεως σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις του
∆ΛΠ 23.
Οι α̟οσβέσεις υ̟ολογίζονται µε βάση τη µέθοδο της σταθερής α̟όσβεσης κατά τη διάρκεια της
αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής του ̟εριουσιακού στοιχείου, µε την έναρξη χρησιµο̟οίησής τους ως εξής :
Έτη
25
33
33
6,7-10
9-12
5-10
3-10

Βιοµηχανικά Κτίρια
Κτίρια γραφείων
Καταστήµατα
Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξο̟λισµός
Βελτιώσεις σε Μισθωµένα Ακίνητα
Μεταφορικά Μέσα
Έ̟ι̟λα & λοι̟ός εξο̟λισµός

Η γη δεν α̟οσβένεται. Τα ̟άγια ̟ου βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής τους (υ̟ό εκτέλεση) δεν
α̟οσβένονται. Βελτιώσεις σε µισθωµένα ακίνητα α̟οσβένονται κατά την διάρκεια της µίσθωσης µη
υ̟ερβαίνουσα ωστόσο την ωφέλιµη ζωή.
Οι υ̟ολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων ̟αγίων αναθεωρούνται και
̟ροσαρµόζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.
Η διοίκηση του Οµίλου εξετάζει σε ̟εριοδική βάση τα ενσώµατα ̟εριουσιακά στοιχεία ̟ροκειµένου να
δια̟ιστώσει, εάν υφίσταται ̟ιθανή α̟οµείωση της αξίας τους. Αν υ̟άρχει ένδειξη ότι η λογιστική αξία
ενός ενσώµατου ̟εριουσιακού στοιχείου υ̟ερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του, σχηµατίζεται ̟ρόβλεψη
για ζηµιά α̟ό α̟οµείωση ̟ροκειµένου η λογιστική αξία του ̟αγίου να α̟εικονίζει την ανακτήσιµη αξία
του .
Ενσώµατα ̟εριουσιακά στοιχεία διαγράφονται α̟ό τον ισολογισµό, όταν διατίθενται ή α̟οσύρονται,
όταν δεν αναµένονται
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Κέρδη ή ζηµίες ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό την α̟όσυρση ή διάθεση ενσώµατων ̟εριουσιακών στοιχείων
̟ροσδιορίζονται µε βάση τη διαφορά µεταξύ του εκτιµώµενου καθαρού εσόδου α̟ό τη διάθεση και της
λογιστικής αξίας του ̟εριουσιακού στοιχείου και καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα στην κατάσταση
λογαριασµού α̟οτελεσµάτων της χρήσης ̟ου ̟ωλείται ή διαγράφεται.

2.6.Μισθώσεις
Ο Όµιλο και ηΕταιρεία ως µισθωτής
Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, οι ο̟οίες µεταβιβάζουν στον Όµιλο καιτην Εταιρεία ουσιαστικά όλους τους
κινδύνους και τα οφέλη ̟ου α̟ορρέουν α̟ό την κυριότητα του µισθωµένου ̟εριουσιακού στοιχείου,
καταχωρούνται ως ̟εριουσιακά στοιχεία µε αξία ίση κατά την έναρξη της µίσθωσης µε την εύλογη αξία
της µισθωµένης ιδιοκτησίας ή, αν είναι χαµηλότερη, την ̟αρούσα αξία των ελάχιστων µισθωµάτων.
Τα µισθώµατα ε̟ιµερίζονται µεταξύ χρηµατοοικονοµικών εξόδων και µείωσης της ανεξόφλητης
υ̟οχρέωσης, έτσι ώστε να ̟ροκύ̟τει ένα σταθερό ̟εριοδικό ε̟ιτόκιο ε̟ί του ανεξόφλητου υ̟ολοί̟ου της
χρηµατοδότησης (υ̟οχρέωση). Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα χρεώνονται κατευθείαν στα α̟οτελέσµατα.
Τα µισθωµένα ̟εριουσιακά στοιχεία α̟οσβένονται µε βάση την ωφέλιµη ζωή τους ό̟ως και τα
αντίστοιχα ιδιόκτητα ̟εριουσιακά στοιχεία του Οµίλου. Ωστόσο, αν δεν είναι βέβαιο ότι τα µισθωµένα
̟εριουσιακά στοιχεία θα ̟εριέλθουν στην ιδιοκτησία του Οµίλου µε τη λήξη της µίσθωσης, τότε
α̟οσβένονται στο συντοµότερο διάστηµα µεταξύ της ωφέλιµης ζωής του ̟εριουσιακού στοιχείου και της
διάρκειας της µίσθωσης.
Μισθώσεις ό̟ου ο εκµισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους κινδύνους ̟ου α̟ορρέουν α̟ό
την κυριότητα του ̟εριουσιακού στοιχείου ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Τα καταβαλλόµενα
µισθώµατα για λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδα στα α̟οτελέσµατα σε συστηµατική βάση
κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου σύµβαση λειτουργικής µίσθωσης διακο̟εί ̟ριν α̟ό
την ηµεροµηνία λήξης της, το ̟οσό ̟ου καταβάλλεται στον εκµισθωτή µε τη µορφή α̟οζηµίωσης,
αναγνωρίζεται ως έξοδο την ̟ερίοδο στην ο̟οία γίνεται η διακο̟ή της µίσθωσης.
Η Εταιρεία ως εκµισθωτής
Τα ̟εριουσιακά στοιχεία ̟ου εκµισθώνονται στα ̟λαίσια συµβάσεων λειτουργικής µίσθωσης,
α̟εικονίζονται στον ισολογισµό ανάλογα µε τη λειτουργική φύση τους. Τα εκµισθωµένα ̟εριουσιακά
στοιχεία α̟οσβένονται συστηµατικά κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους, ό̟ως ακριβώς συµβαίνει
µε οµοειδή ̟εριουσιακά στοιχεία ̟ου χρησιµο̟οιούνται για τις λειτουργικές ανάγκες του Οµίλου. Τα
έσοδα α̟ό µισθώµατα αναγνωρίζονται µε τη µέθοδο του σταθερού ̟οσού κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
Ο Όµιλο και Η Εταιρεία δεν λειτουργεί ως εκµισθωτής χρηµατοδοτικών µισθώσεων.

2.7.Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Τα άυλα ̟εριουσιακά στοιχεία ̟εριλαµβάνουν αγοραζόµενα λογισµικά ̟ρογράµµατα τα ο̟οία
α̟οτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις α̟οσβέσεις. Οι α̟οσβέσεις υ̟ολογίζονται µε τη σταθερή
µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η ο̟οία κυµαίνεται α̟ό 3 έως 5
χρόνια. ∆α̟άνες ̟ου σχετίζονται µε τη συντήρηση λογισµικών ̟ρογραµµάτων αναγνωρίζονται ως έξοδα
όταν ̟ραγµατο̟οιούνται. Όταν οι λογισµικές αξίες των άυλων υ̟ερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η
διαφορά ( α̟οµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα α̟οτελέσµατα.

2.8.Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Τα χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία ̟ου εµ̟ί̟τουν και ρυθµίζονται α̟ό τις διατάξεις του ∆ΛΠ
39, ταξινοµούνται ανάλογα µε την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε µία α̟ό τις κάτωθι τέσσερις
κατηγορίες:
•
Χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω α̟οτελεσµάτων ,
•
Α̟αιτήσεις και δάνεια,
•
Ε̟ενδύσεις κρατούµενες έως την λήξη τους, και
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•

∆ιαθέσιµα ̟ρος ̟ώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία

Οι αγορές και οι ̟ωλήσεις των ε̟ενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής ̟ου
είναι και η ηµεροµηνία ̟ου η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να ̟ωλήσει το στοιχείο. Οι ε̟ενδύσεις
αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους ̟λέον των δα̟ανών συναλλαγής, µε εξαίρεση τα
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία α̟οτυ̟ωµένα σε εύλογη αξία µέσω α̟οτελεσµάτων. Οι ε̟ενδύσεις
διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές α̟ό τις ε̟ενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η
Εταιρεία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους του κινδύνους και τα οφέλη ̟ου συνε̟άγεται η ιδιοκτησία
Η κατηγοριο̟οίηση των ανωτέρω χρηµατοοικονοµικών ̟εριουσιακών στοιχείων γίνεται κατά την αρχική
αναγνώριση.
α) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω α̟οτελεσµάτων: Αφορά το εµ̟ορικό
χαρτοφυλάκιο και ̟εριλαµβάνει ε̟ενδύσεις ̟ου α̟οκτήθηκαν µε σκο̟ό τη ρευστο̟οίηση τους στο άµεσο
µέλλον. Αφορά ακόµα ̟αράγωγα ̟ου δεν χρησιµο̟οιούνται για αντιστάθµιση κινδύνου. Κέρδη ή ζηµίες
α̟ό την α̟οτίµηση των συγκεκριµένων στοιχείων καταχωρούνται στα α̟οτελέσµατα χρήσεως.
β) Α̟αιτήσεις και δάνεια: Περιλαµβάνει µη ̟αράγωγα χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία µε
̟άγιες ή ̟ροσδιορισµένες ̟ληρωµές, τα ο̟οία δε δια̟ραγµατεύονται σε ενεργούς αγορές και δεν υ̟άρχει
̟ρόθεση ̟ώλησης τους. Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός α̟ό εκείνα µε λήξεις
µεγαλύτερες των 12 µηνών α̟ό την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία συµ̟εριλαµβάνονται στα µη
κυκλοφορούντα ̟εριουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και α̟αιτήσεις αναγνωρίζονται στο ανα̟όσβεστο
κόστος βάσει της µεθόδου του ̟ραγµατικού ε̟ιτοκίου.
γ) Ε̟ενδύσεις κρατούµενες ως τη λήξη: Τα χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία µε
̟ροσδιοριζόµενες ροές και ̟ροκαθορισµένη λήξη κατηγοριο̟οιούνται σαν κρατούµενα έως τη λήξη, όταν
η Εταιρεία έχει την ̟ρόθεση και τη δυνατότητα να τα κρατήσει ως τη λήξη. Ε̟ενδύσεις οι ο̟οίες
κρατούνται για αόριστο ή µη ̟ροκαθορισµένο διάστηµα δεν µ̟ορούν να ταξινοµηθούν στην κατηγορία
αυτή.
Οι κρατούµενες ως τη λήξη ε̟ενδύσεις α̟οτιµώνται, µετά την αρχική καταχώρηση, στο ανα̟όσβεστο
κόστος µε βάση τη µέθοδο του ̟ραγµατικού ε̟ιτοκίου. Κέρδη και ζηµίες καταχωρούνται στα
α̟οτελέσµατα χρήσεως όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή α̟οµειώνονται, καθώς ε̟ίσης και µέσω
της διαδικασίας α̟όσβεσης .
δ) ∆ιαθέσιµες ̟ρος ̟ώληση ε̟ενδύσεις: Τα χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία ̟ου δεν µ̟ορούν
να ταξινοµηθούν σε καµία α̟ό τις ανωτέρω κατηγορίες χαρακτηρίζονται και ταξινοµούνται σαν
διαθέσιµες ̟ρος ̟ώληση ε̟ενδύσεις. Περιλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό εφόσον η
∆ιοίκηση δεν έχει την ̟ρόθεση να τα ρευστο̟οιήσει σε 12 µήνες α̟ό την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.
Μετά την αρχική αναγνώριση, οι διαθέσιµες ̟ρος ̟ώληση ε̟ενδύσεις α̟οτιµώνται στην εύλογη αξία και
τα ̟ροκύ̟τοντα µη ̟ραγµατο̟οιηθέντα κέρδη και ζηµίες καταχωρούνται α̟’ ευθείας σε διακεκριµένο
στοιχείο της καθαρής θέσης.
Κατά την ̟ώληση η την διαγραφή ή την α̟οµείωση της ε̟ένδυσης, τα συσσωρευµένα κέρδη ή ζηµίες,
̟εριλαµβάνονται στα α̟οτελέσµατα χρήσεως.
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών ̟εριουσιακών στοιχείων ̟ου δια̟ραγµατεύονται σε
χρηµατιστηριακές αγορές ̟ροσδιορίζονται α̟ό τις τρέχουσες τιµές αγοράς. Για τα στοιχεία τα ο̟οία δε
δια̟ραγµατεύονται σε χρηµατιστηριακή αγορά, οι εύλογες αξίες ̟ροσδιορίζονται µε τη χρήση τεχνικών
α̟οτίµησης ό̟ως ανάλυση ̟ρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων ̟ου δια̟ραγµατεύονται και
̟ροεξόφληση ταµειακών ̟οών. Στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου η εύλογη αξία δεν µ̟ορεί να ε̟ιµετρηθεί αξιό̟ιστα
α̟οτιµάται στο κόστος κτήσης.

2.9.Αποθέµατα
Τα α̟οθέµατα α̟οτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστο̟οιήσιµης αξίας.
Για την α̟οτίµηση των α̟οθεµάτων, η Εταιρεία εφαρµόζει τη µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Η
καθαρή ρευστο̟οιήσιµη αξία είναι η υ̟ολογιζόµενη τιµή ̟ώλησης κατά τη συνήθη ̟ορεία εργασιών της
ε̟ιχείρησης, µειωµένη µε το υ̟ολογιζόµενο κόστος ̟ου είναι αναγκαίο για να ̟ραγµατο̟οιηθεί η
̟ώληση.
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Κατάλληλες ̟ροβλέψεις σχηµατίζονται για αξιωµένα, άχρηστα και µε ̟ολύ χαµηλή κυκλοφοριακή
ταχύτητα α̟οθέµατα. Οι µειώσεις της αξίας των α̟οθεµάτων στην καθαρή ρευστο̟οιήσιµη αξία και οι
λοι̟ές ζηµιές α̟ό α̟οθέµατα καταχωρούνται στην κατάσταση α̟οτελεσµάτων κατά την ̟ερίοδο ̟ου
εµφανίζονται.

2.10.Εµπορικές Απαιτήσεις
Οι α̟αιτήσεις αυτές α̟οτελούν βραχυ̟ρόθεσµες α̟αιτήσεις (εισ̟ρακτέες σε ̟ερίοδο µικρότερη των 12
µηνών α̟ό την ηµεροµηνία καταχώρησης) και καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους, ενώ σε ̟ερί̟τωση
καθυστέρησης είσ̟ραξης και ένδειξης α̟οµείωσης της α̟αίτησης υ̟ολογίζεται ̟ρόβλεψη για µείωση της
αξίας τους. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, η α̟αίτηση α̟οτιµάται στο ανακτήσιµο ̟οσό αυτής, δηλαδή στην
̟αρούσα αξία των µελλοντικών ροών ̟ου εκτιµάται ότι θα εισ̟ραχθούν, και η σχετική ζηµία µεταφέρεται
α̟ευθείας στα α̟οτελέσµατα χρήσης.
Οι ε̟ισφαλείς α̟αιτήσεις διαγράφονται έναντι της σχηµατισθείσας ̟ρόβλεψης, όταν εξαντλούνται όλα
τα µέσα για την είσ̟ραξή τους.

2.11.Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Α̟οτελούνται α̟ό µετρητά στην τρά̟εζα και στο ταµείο, καθώς και βραχυ̟ρόθεσµες ε̟ενδύσεις υψηλής
ρευστότητας ό̟ως οι τρα̟εζικές καταθέσεις, µε διάρκεια έως τρεις µήνες α̟ό την ηµεροµηνία έναρξης
αυτών.
Για σκο̟ούς σύνταξης της Κατάστασης Ταµειακών Ροών, α̟οτελούνται α̟ό ταµειακά διαθέσιµα και
ταµειακά ισοδύναµα ό̟ως ̟ροσδιορίζονται ̟ιο ̟άνω.

2.12.∆ανειακές υποχρεώσεις
Όλες οι δανειακές υ̟οχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά σε αξία ̟ου αντιστοιχεί στην εύλογη αξία των
κεφαλαίων ̟ου λαµβάνονται, αφού αφαιρεθούν ̟ραγµατο̟οιηθέντα έξοδα ̟ου σχετίζονται µε το δάνειο.
Μετά την αρχική καταχώρηση, οι δανειακές υ̟οχρεώσεις α̟οτιµώνται στο ανα̟όσβεστο κόστος
χρησιµο̟οιώντας τη µέθοδο του ̟ραγµατικού ε̟ιτοκίου. Το ανα̟όσβεστο κόστος υ̟ολογίζεται αφού
ληφθούν υ̟όψη δα̟άνες έκδοσης και η διαφορά µεταξύ του αρχικού ̟οσού και του ̟οσού ̟ου θα
̟ληρωθεί µέχρι τη λήξη.
Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυ̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να
αναβάλει την εξόφληση της υ̟οχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες α̟ό την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

2.13.Προβλέψεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις, ενδεχόµενες απαιτήσεις
Η Εταιρεία σχηµατίζει ̟ροβλέψεις όταν




υ̟άρχει ̟αρούσα νοµική ήτεκµαιρόµενη δέσµευση ως α̟οτέλεσµα γεγονότων του ̟αρελθόντος,
είναι ̟ιθανή εκροή ̟όρων ̟ου ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για το διακανονισµό της
υ̟οχρέωσης,
το ̟οσό της σχετικής υ̟οχρέωσης µ̟ορεί να εκτιµηθεί µε αξιο̟ιστία.

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου ε̟ανεξετάζει την ανάγκη σχηµατισµού ̟ροβλέψεων σε κάθε ηµεροµηνία
ισολογισµού και τις ανα̟ροσαρµόζει έτσι ώστε να α̟εικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις και
στην ̟ερί̟τωση ̟ου κρίνεται αναγκαίο, ̟ροεξοφλούνται µε βάση ένα ̟ρο-φόρου ̟ροεξοφλητικό
ε̟ιτόκιο.
Οι ενδεχόµενες υ̟οχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστο̟οιούνται,
εκτός και αν η ̟ιθανότητα για εκροή ̟όρων ̟ου ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη.
Οι ενδεχόµενες α̟αιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστο̟οιούνται
εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι ̟ιθανή.

2.14.Παροχές προς το προσωπικό
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α) Βραχυ̟ρόθεσµες ̟αροχές
Οι βραχυ̟ρόθεσµες ̟αροχές ̟ρος το ̟ροσω̟ικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν
καθίστανται δεδουλευµένες.
β) Παροχές µετά την έξοδο α̟ό την υ̟ηρεσία
Σύµφωνα µε τον Ν.2112/20 και 4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόµενους α̟οζηµιώσεις ε̟ί
α̟όλυσης ή α̟οχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόµενων ̟οσών α̟οζηµίωσης
εξαρτάται α̟ό τα έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας, το ύψος των α̟οδοχών και τον τρό̟ο α̟οµάκρυνσης α̟ό την
υ̟ηρεσία (α̟όλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εν λόγω α̟οζηµιώσεις κατά την έξοδο α̟ό την υ̟ηρεσία
εµ̟ί̟τουν στα ̟ρογράµµατα καθορισµένων ̟αροχών (definedbenefitplan) µε βάση το τρο̟ο̟οιηµένο
∆.Λ.Π. 19 «Παροχές στους εργαζόµενους». Οι εν λόγω υ̟οχρεώσεις ̟ροσδιορίζονται µε βάση την
αναλογιστική µέθοδο α̟οτίµησης των εκτιµώµενων µονάδων υ̟οχρέωσης (projectedunitcreditmethod).
Ένα ̟ρόγραµµα συγκεκριµένων ̟αροχών καθορίζει µε βάση διάφορες ̟αραµέτρους, ό̟ως η ηλικία, τα
έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας, ο µισθός, συγκεκριµένες υ̟οχρεώσεις για καταβλητέες ̟αροχές.
Οι ̟ροβλέψεις ̟ου αφορούν την ̟ερίοδο ̟εριλαµβάνονται στο σχετικό κόστος ̟ροσω̟ικού στις
συνηµµένες καταστάσεις α̟οτελεσµάτων και συνίστανται α̟ό το τρέχον και ̟αρελθόν κόστος υ̟ηρεσίας,
το σχετικό χρηµατοοικονοµικό κόστος, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές και τις ό̟οιες ̟ιθανές ̟ρόσθετες
ε̟ιβαρύνσεις. Αναφορικά µε τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές, ακολουθείται το
αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 19, το ο̟οίο ̟εριλαµβάνει µια σειρά α̟ό τρο̟ο̟οιήσεις στην λογιστική των
̟ρογραµµάτων καθορισµένων ̟αροχών, µεταξύ άλλων:
1.

την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών /ζηµιών στα λοι̟ά συνολικά έσοδα και την οριστική
εξαίρεση τους α̟ό τα α̟οτελέσµατα της χρήσης,

2.

τη µη αναγνώριση ̟λέον των αναµενόµενων α̟οδόσεων των ε̟ενδύσεων του ̟ρογράµµατος στα
α̟οτελέσµατα της χρήσης αλλά την αναγνώριση του σχετικού τόκου ε̟ί της καθαρής
υ̟οχρέωσης/(α̟αίτησης) της ̟αροχής υ̟ολογιζόµενου βάσει του ̟ροεξοφλητικού ε̟ιτοκίου ̟ου
χρησιµο̟οιείται για την ε̟ιµέτρηση της υ̟οχρέωσης καθορισµένων ̟αροχών,

3.

την αναγνώριση του κόστους ̟ροϋ̟ηρεσίας στα α̟οτελέσµατα της χρήσης την νωρίτερη εκ των
ηµεροµηνιών τρο̟ο̟οίησης του ̟ρογράµµατος ή όταν αναγνωρίζεται η σχετική αναδιάρθρωση ή η
τερµατική ̟αροχή,

4.

λοι̟ές αλλαγές ̟εριλαµβάνουν νέες γνωστο̟οιήσεις, ό̟ως ̟οσοτική ανάλυση ευαισθησίας

2.15.Έσοδα
Έσοδα α̟ό ̟ώληση αγαθών αναγνωρίζονται, αφού αφαιρεθούν οι τυχόν ̟αρασχεθείσες εκ̟τώσεις, όταν
Η Εταιρείαέχει µεταβιβάσει στον αγοραστή τους ουσιαστικούς κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας
των αγαθών.
Τα έσοδα α̟ό έργα σχεδιασµού και ̟αροχής υ̟ηρεσιών ̟ου το τίµηµα καθορίζεται βάση του
αναλωθέντος χρόνου και υλικών, λογίζεται στα έσοδα όταν αναγνωρίζονται και τα εν λόγω έξοδα.
Τα έσοδα α̟ό έργα σχεδιασµού και ̟αροχής υ̟ηρεσιών ό̟ου έχει συµφωνηθεί ̟ροκαθορισµένο τίµηµα,
αναγνωρίζονται µε την µέθοδο ̟οσοστιαίας ολοκλήρωσης του έργου. Στις ̟ερι̟τώσεις αυτές το ̟οσοστό
ολοκλήρωσης του έργου καθορίζεται ως το ̟οσοστό των ήδη ̟ροσφερθέντων υ̟ηρεσιών ̟ρος το σύνολο
των υ̟ηρεσιών ̟ου είναι να ̟αρασχεθούν για την εκάστοτε σύµβαση.
Εάν ̟ροκύψουν ̟εριστάσεις οι ο̟οίες µ̟ορεί να αλλάξουν την εκτίµηση των εξόδων ή κόστους ̟ου
α̟οµένει για την ολοκλήρωση του έργου, οι εκτιµήσεις αναθεωρούνται. Οι αναθεωρήσεις αυτές µ̟ορεί να
οδηγήσουν σε ε̟ανεκτίµηση των αναλογούντων εσόδων και η ε̟ίδραση καταχωρείται στα α̟οτελέσµατα
της χρήσης.
Έσοδα α̟ό τόκους καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού α̟οτελεσµάτων κατά το χρόνο
̟ραγµατο̟οίησής τους, µε βάση µια χρονική αναλογία, (χρησιµο̟οιώντας τη µέθοδο ̟ραγµατικού
ε̟ιτοκίου, το ο̟οίο είναι το ε̟ιτόκιο ̟ου ̟ροεξοφλεί τις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµιακές εισ̟ράξεις
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µέσω της αναµενόµενης ζωής του χρηµατο̟ιστωτικού µέσου) στη καθαρή λογιστική αξία του
χρηµατο̟ιστωτικού στοιχείου.
Τα έσοδα α̟ό τόκους και µερίσµατα ̟ου αφορούν αξιόγραφα ε̟ενδύσεων, καταχωρούνται στους
λογαριασµούς «χρηµατοοικονοµικά έσοδα» και «λοι̟ά έσοδα» αντίστοιχα.

2.16. Φορολογία εισοδήµατος (Τρέχουσα και Αναβαλλόµενη)
Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος, υ̟ολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των
οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους ̟ου ισχύουν στις χώρες. Ο τρέχων
φόρος εισοδήµατος αφορά, φόρο ε̟ί των φορολογητέων κερδών της κάθε εταιρείας, ό̟ως
αναµορφώνονται σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις του φορολογικού νόµου, και υ̟ολογίζεται µε βάση τον
ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.
Η αναβαλλόµενη φορολογία υ̟ολογίζεται χρησιµο̟οιώντας τη µέθοδο του ισολογισµού (liabilitymethod)
σε όλες τις ̟ροσωρινές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µεταξύ της φορολογικής βάσης
και της λογιστικής αξίας των ̟εριουσιακών στοιχείων και υ̟οχρεώσεων.
Οι αναµενόµενες φορολογικές ε̟ι̟τώσεις α̟ό τις ̟ροσωρινές φορολογικές διαφορές ̟ροσδιορίζονται και
εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές υ̟οχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες
φορολογικές α̟αιτήσεις.
Αναβαλλόµενες φορολογικές α̟αιτήσεις καταχωρούνται για όλες τις φορολογικά εκ̟εστέες ̟ροσωρινές
διαφορές και τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές κατά την έκταση ̟ου ̟ιθανολογείται ότι θα
υ̟άρχουν διαθέσιµα φορολογητέα κέρδη έναντι των ο̟οίων η εκ̟εστέα ̟ροσωρινή διαφορά ή
φορολογική ζηµιά µ̟ορεί να αξιο̟οιηθεί.
Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών α̟αιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ηµεροµηνία
ισολογισµού και µειώνεται στο βαθµό ̟ου δεν ̟ιθανολογείται ότι θα υ̟άρξουν αρκετά φορολογητέα
κέρδη έναντι των ο̟οίων να χρησιµο̟οιηθεί µέρος ή το σύνολο των αναβαλλόµενων φορολογικών
α̟αιτήσεων.
Οι τρέχουσες φορολογικές α̟αιτήσεις και υ̟οχρεώσεις για την τρέχουσα και τις ̟ροηγούµενες χρήσεις
α̟οτιµώνται στο ̟οσό ̟ου αναµένεται να ̟ληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί α̟ό αυτές),
µε τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόµων) ̟ου έχουν θεσ̟ιστεί, ή ουσιαστικά
θεσ̟ιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.
Φόρος εισοδήµατος ή αναβαλλόµενη φορολογική υ̟οχρέωση / α̟αίτηση ε̟ί στοιχείων ̟ου έχουν
αναγνωριστεί α̟΄ ευθείας στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας αναγνωρίζεται ε̟ίσης στα ίδια κεφάλαια και
όχι στην κατάσταση του λογαριασµού α̟οτελεσµάτων χρήσεως.

2.17.Συναλλαγές και Υπόλοιπα σε Ξένο Νόµισµα
Το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα ̟αρουσίασης του Όµίλου και της Εταιρείας είναι το Ευρώ.
Συναλλαγές ̟ου αφορούν άλλα νοµίσµατα µετατρέ̟ονται σε Ευρώ χρησιµο̟οιώντας τις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες οι ο̟οίες ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Οι α̟αιτήσεις και
υ̟οχρεώσεις σε ξένο νόµισµα κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων
̟ροσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες της ηµέρας σύνταξης των
οικονοµικών καταστάσεων. Τα κέρδη ή οι ζηµίες ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό τις ̟ροσαρµογές των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών, ̟εριλαµβάνονται στα κέρδη (ζηµίες) α̟ό συναλλαγµατικές διαφορές στις
συνηµµένες καταστάσεις α̟οτελεσµάτων χρήσεως.
Τα ̟εριουσιακά στοιχεία και οι υ̟οχρεώσεις των οικονοµικών µονάδων του εξωτερικού µετατρέ̟ονται σε
Ευρώ χρησιµο̟οιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες ̟ου ίσχυαν την ηµεροµηνία του ισολογισµού, ενώ
τα έσοδα και τα έξοδα µετατρέ̟ονται µε βάση τις µέσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες της ̟εριόδου.
Οι διαφορές ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό τη χρήση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών της ηµεροµηνίας
ισολογισµού και των µέσων ισοτιµιών της ̟εριόδου καθώς και α̟ό την ε̟ανεκτίµηση των εκ µεταφοράς
ιδίων κεφαλαίων της οικονοµικής µονάδας µε την ισοτιµία της ηµεροµηνίας του ισολογισµού,
καταχωρούνται α̟ευθείας στο λογαριασµό «συναλλαγµατικές διαφορές α̟ό µετατρο̟ή στοιχείων
αλλοδα̟ών οικονοµικών µονάδων», των ιδίων κεφαλαίων. Κατά την ̟ώληση µιας τέτοιας αλλοδα̟ής
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οικονοµικής µονάδας, οι εν λόγω συναλλαγµατικές διαφορές αναγνωρίζονται στη κατάσταση
λογαριασµού α̟οτελεσµάτων ως µέρος του κέρδους ή της ζηµίας α̟ό την ̟ώληση.

2.18.Επιχορηγήσεις
Οι κρατικές ε̟ιχορηγήσεις δεν καταχωρούνται στις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις του Όµίλου και της
Εταιρείας ̟αρά µόνο όταν υ̟άρχει εύλογη βεβαιότητα ότι:
α) η ε̟ιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή ̟ρόκειται να συµµορφωθεί µε τους όρους της ε̟ιχορήγησης, και
β) το ̟οσό της ε̟ιχορήγησης θα εισ̟ραχθεί.
Καταχωρούνται στην εύλογη αξία του ληφθέντος ανταλλάγµατος και αναγνωρίζονται µε συστηµατικό
τρό̟ο στα έσοδα, µε βάση την αρχή του συσχετισµού των ε̟ιχορηγήσεων µε τα αντίστοιχα κόστη τα
ο̟οία και ε̟ιχορηγούν.
Οι ε̟ιχορηγήσεις ̟ου αφορούν ̟άγια στοιχεία του ενεργητικού ̟εριλαµβάνονται στις µακρο̟ρόθεσµες
υ̟οχρεώσεις ως έσοδο ε̟όµενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηµατικά στα έσοδα κατά την διάρκεια
της ωφέλιµης ζωής του ε̟ιχορηγούµενου ̟αγίου στοιχείου του ενεργητικού.

2.19.Χρηµατοοικονοµικά Μέσα
Οι χρηµατοοικονοµικές α̟αιτήσεις και οι χρηµατοοικονοµικές υ̟οχρεώσεις στον ισολογισµό
̟εριλαµβάνουν κυρίως τα διαθέσιµα, τις α̟αιτήσεις α̟ό ̟ελάτες, τις λοι̟ές α̟αιτήσεις, τις ε̟ενδύσεις
διαθέσιµες ̟ρος ̟ώληση, τα δάνεια και τους ̟ροµηθευτές.
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα ̟αρουσιάζονται ως α̟αιτήσεις, υ̟οχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής θέσεως,
βάσει της ουσίας και του ̟εριεχοµένου των σχετικών συµβάσεων α̟ό τις ο̟οίες α̟ορρέουν. Τόκοι,
µερίσµατα, κέρδη ή ζηµίες ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό τα χρηµατοοικονοµικά ̟ροϊόντα ̟ου χαρακτηρίζονται
ως α̟αιτήσεις ή υ̟οχρεώσεις, λογίζονται ως έσοδα ή έξοδα αντίστοιχα. Η διανοµή µερισµάτων στους
µετόχους λογίζεται α̟’ ευθείας στην καθαρή θέση. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα συµψηφίζονται όταν η
Εταιρεία, σύµφωνα µε το νόµο, έχει νοµικά το δικαίωµα αυτό και ̟ροτίθεται να τα συµψηφίσει σε καθαρή
βάση (µεταξύ τους) ή να ανακτήσει το ̟εριουσιακό στοιχείο και να συµψηφίσει ταυτοχρόνως την
υ̟οχρέωση.

2.20.Κέρδη ανά µετοχή
Τα κέρδη ανά µετοχή υ̟ολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος της χρήσεως ̟ου αναλογεί στους
κοινούς µετόχους της µητρικής µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία κατά
τη διάρκεια της χρήσεως, εξαιρώντας το µέσο όρο των µετοχών ̟ου α̟οκτήθηκαν α̟ό την Εταιρεία ως
ίδιες µετοχές. Τα α̟οµειωµένα κέρδη ανά µετοχή (dilutedearnings per share) υ̟ολογίζονται
ανα̟ροσαρµόζοντας τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των σε κυκλοφορία κοινών µετοχών µε τις ε̟ιδράσεις
όλων των δυνητικών τίτλων των µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές.
Τα δικαιώµατα ̟ροαιρέσεως αγοράς µετοχών (stockoptions) α̟οτελούν την µοναδική κατηγορία
δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές, ̟ου έχει η Εταιρεία. Όσον αφορά τα stockoptions,
γίνεται υ̟ολογισµός του αριθµού των µετοχών οι ο̟οίες θα µ̟ορούσαν να είχαν α̟οκτηθεί στην εύλογη
αξία (οριζόµενη ως η µέση ετήσια χρηµατιστηριακή τιµή των µετοχών της Εταιρείας) µε βάση την αξία
των δικαιωµάτων συµµετοχής ̟ου σχετίζονται µε τα υφιστάµενα ̟ρογράµµατα δικαιωµάτων α̟όκτησης
µετοχών. Ο αριθµός των µετοχών ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό τον ̟αρα̟άνω υ̟ολογισµό συγκρίνεται µε τον
αριθµό των µετοχών ̟ου θα µ̟ορούσαν να είχαν εκδοθεί σε ̟ερί̟τωση άσκησης των δικαιωµάτων. Η
διαφορά ̟ου ̟ροκύ̟τει ̟ροστίθεται στον ̟αρονοµαστή ως έκδοση κοινών µετοχών χωρίς αντάλλαγµα.
Τέλος, καµία ανα̟ροσαρµογή δεν γίνεται στα κέρδη (αριθµητής).

2.21.∆ιανοµή µερίσµατος
Η διανοµή µερίσµατος στους µετόχους της Εταιρείας ̟αρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις ως
υ̟οχρέωση κατά τη χρήση ̟ου εγκρίνεται η διανοµή του µερίσµατος α̟ό τους µετόχους.
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2.22.Μετοχικό κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο α̟εικονίζει την αξία των µετοχών της Εταιρείας ̟ου έχουν εκδοθεί και είναι σε
κυκλοφορία. Το τίµηµα ̟ου καταβλήθηκε ̟λέον της ονοµαστικής αξίας ανά µετοχή καταχωρείται στον
λογαριασµό «διαφορά α̟ό έκδοση µετοχών υ̟έρ το άρτιο» των Ιδίων Κεφαλαίων.
Όταν η Εταιρεία ή θυγατρικές της αγοράσουν µέρος του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το ̟οσό ̟ου
καταβλήθηκε συµ̟εριλαµβανοµένης ο̟οιασδή̟οτε δα̟άνης και α̟αλλαγµένο α̟ό την φορολογία
εισοδήµατος αφαιρείται α̟ό την συνολική καθαρή θέση σαν ίδιες µετοχές, µέχρι ακυρώσεως των µετοχών.
Όταν οι ίδιες µετοχές στην συνέχεια ̟ουληθούν ή ε̟ανεκδοθούν, η αξία και το α̟οτέλεσµα ο̟οιασδή̟οτε
τέτοιας συναλλαγής καταχωρείται στην καθαρή θέση.

2.23.Πληροφόρηση κατά τοµέα
Οι λειτουργικοί τοµείς αναφέρονται µε τρό̟ο αντίστοιχο των εσωτερικών οικονοµικών αναφορών ̟ου
λαµβάνει ο ε̟ικεφαλής λήψης οικονοµικών α̟οφάσεων. Ο ε̟ικεφαλής λήψης οικονοµικών καταστάσεων
είναι ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος.

2.24.Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων
α) Μη Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία: Ο Όµιλος και η Εταιρείαεξετάζει σε κάθε ηµεροµηνία
ισολογισµού εάν υ̟άρχουν ενδείξεις α̟οµείωσης για τα µη χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία.
Με εξαίρεση την υ̟εραξία και τα ασώµατα ̟εριουσιακά στοιχεία µε αόριστη ωφέλιµη ζωή τα ο̟οία
ελέγχονται για α̟οµείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των λοι̟ών µακρο̟ρόθεσµων
στοιχείων του ενεργητικού υ̟όκεινται σε έλεγχο α̟οµείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες
υ̟οδηλώνουν ότι η λογιστική αξία µ̟ορεί να µην είναι ̟λέον ανακτήσιµη.
Η ζηµία α̟οµείωσης ενός ̟εριουσιακού στοιχείου καταχωρείται στην κατάσταση α̟οτελεσµάτων της
χρήσης κατά την ο̟οία η ανα̟όσβεστη αξία του ̟εριουσιακού στοιχείου υ̟ερβαίνει την ανακτήσιµη αξία
του. Η ανακτήσιµη αξία ̟ροσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη, µεταξύ της εύλογης αξίας µείον κόστος
̟ώλησης και της αξίας χρήσεως του εν λόγω ̟αγίου. Εύλογη αξία µείον κόστος ̟ώλησης είναι το ̟οσό
̟ου µ̟ορεί να ληφθεί α̟ό την ̟ώληση ενός ̟εριουσιακού στοιχείου στα ̟λαίσια µιας αµφοτεροβαρούς
συναλλαγής στην ο̟οία τα µέρη έχουν ̟λήρη γνώση και ̟ροσχωρούν οικειοθελώς, µετά την αφαίρεση
κάθε ̟ρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του ̟εριουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η ̟αρούσα
αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών ̟ου αναµένεται να ̟ροκύψουν α̟ό τη συνεχή
χρήση του ̟εριουσιακού στοιχείου και α̟ό τη διάθεση του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του.
Για τους σκο̟ούς ̟ροσδιορισµού της α̟οµείωσης, τα ̟εριουσιακά στοιχεία οµαδο̟οιούνται στο
µικρότερο εκείνο ε̟ί̟εδο για το ο̟οίο δύναται να ̟ροσδιοριστούν ανεξάρτητες ταµειακές ροές.
β) Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία: Ο Όµιλος και η Εταιρείααξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία
κλεισίµατος τα δεδοµένα αναφορικά µε το κατά ̟όσον ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ή µια οµάδα
χρηµατοοικονοµικών ̟εριουσιακών στοιχείων έχει α̟οµειωθεί. Τα χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά
στοιχεία ̟ου υ̟όκεινται σε έλεγχο α̟οµείωσης (εφόσον υφίστανται σχετικές ενδείξεις) είναι ̟εριουσιακά
στοιχεία α̟οτιµώµενα στο ανα̟όσβεστο κόστος (µακρο̟ρόθεσµες α̟αιτήσεις). Η ανακτήσιµη /
εισ̟ράξιµη αξία των λοι̟ών χρηµατοοικονοµικών ̟εριουσιακών στοιχείων ̟ροσδιορίζεται σε γενικές
γραµµές, ̟ροκειµένου να διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι α̟οµείωσης, βάσει της ̟αρούσας αξίας των
εκτιµώµενων µελλοντικών χρηµατοροών, ̟ροεξοφληµένων είτε µε το αρχικό ̟ραγµατικό ε̟ιτόκιο
̟ροεξόφλησης του εκάστοτε στοιχείου ή οµάδας στοιχείων, ή µε τον τρέχοντα συντελεστή α̟όδοσης ενός
̟αρόµοιου χρηµατοοικονοµικού στοιχείου. Οι ̟ροκύ̟τουσες ζηµίες α̟οµείωσης αναγνωρίζονται στα
α̟οτελέσµατα χρήσεως.

2.25.∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων Ενεργητικού και Υποχρεώσεων:
α) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού: Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού (ή κατά
̟ερί̟τωση το µέρος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού ή το µέρος µίας οµάδας
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού) διαγράφονται όταν:
•
Τα δικαιώµατα για την εισροή ταµειακών ̟όρων έχουν εκ̟νεύσει.
•
Ο Όµιλος και η Εταιρείαδιατηρεί το δικαίωµα στην εισροή ταµειακών ̟όρων α̟ό το συγκεκριµένο
στοιχείο ενεργητικού αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα µία υ̟οχρέωση ̟ρος τρίτους να τα εξοφλήσει
̟λήρως χωρίς σηµαντική καθυστέρηση υ̟ό την µορφή µίας σύµβασης µεταβίβασης.
•
Ο Όµιλος και η Εταιρείαέχει µεταβιβάσει το δικαίωµα εισροής ταµειακών ̟όρων α̟ό το
συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού ενώ ̟αράλληλα είτε (α) έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους
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•

κινδύνους και τα οφέλη ή (β) δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη,
αλλά έχει µεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου.
Ό̟ου Ο Όµιλος και η Εταιρείαέχει µεταβιβάσει τα δικαιώµατα εισροής ταµειακών ̟όρων α̟ό το
συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού αλλά ̟αράλληλα δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους
κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου, τότε το στοιχείο του ενεργητικού
αναγνωρίζεται στο βαθµό της συνεχιζόµενης συµµετοχής του Οµίλου στο ̟εριουσιακό στοιχείο αυτό.
Η συνεχιζόµενη συµµετοχή η ο̟οία έχει τη µορφή εγγύησης ε̟ί του µεταβιβαζόµενου στοιχείου
α̟οτιµάται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ του αρχικού υ̟ολοί̟ου του στοιχείου ενεργητικού και του
µέγιστου ̟οσού ̟ου µ̟ορεί ο Όµιλος και η Εταιρείανα κληθεί να καταβάλλει. Όταν η συνεχιζόµενη
συµµετοχή είναι υ̟ό την µορφή δικαιωµάτων αγοράς και /ή ̟ώλησης ε̟ί του στοιχείου ενεργητικού
(συµ̟εριλαµβανοµένου και δικαιωµάτων ̟ου διακανονίζονται ταµειακά), ο βαθµός συνεχιζόµενης
εµ̟λοκής του Οµίλου είναι η αξία του µεταβιβαζόµενου στοιχείου ̟ου δύναται ο Όµιλος και η
Εταιρείανα ε̟αναγοράσει, µε εξαίρεση την ̟ερί̟τωση ενός δικαιώµατος ̟ώλησης του στοιχείου το
ο̟οίο α̟οτιµάται σε εύλογες αξίες, ό̟ου η συνεχιζόµενη συµµετοχή του Οµίλου ̟εριορίζεται στην
χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του µεταβιβαζόµενου στοιχείου και την τιµή άσκησης του
δικαιώµατος. Μη χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία ενεργητικού, εκτός της υ̟εραξίας, ̟ου
έχουν υ̟οστεί α̟οµείωση εξετάζονται για ̟ιθανή αναστροφή σε κάθε ̟ερίοδο ισολογισµού.

β) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ̟αθητικού: Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ̟αθητικού διαγράφονται
όταν η υ̟οχρέωση ακυρώνεται, εκ̟νέει ή δεν υφίσταται ̟λέον στην ̟ερί̟τωση ό̟ου µία υφιστάµενη
υ̟οχρέωση αντικαθίσταται α̟ό µία άλλη α̟ό τον ίδιο δανειστή αλλά µε ουσιαστικά διαφορετικούς
όρους, ή στην ̟ερί̟τωση ό̟ου υ̟άρχουν ουσιαστικές αλλαγές στους όρους µίας υφιστάµενης
υ̟οχρέωσης, τότε διαγράφεται η αρχική υ̟οχρέωση και αναγνωρίζεται µία νέα υ̟οχρέωση και η
διαφορά ̟ου ̟ροκύ̟τει στα υ̟όλοι̟α αναγνωρίζεται στα α̟οτελέσµατα χρήσης.

2.26.Περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες
Ο Όµιλος και η Εταιρείαταξινοµεί ένα µακρο̟ρόθεσµο ̟εριουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα ̟εριουσιακών
στοιχείων και υ̟οχρεώσεων σαν κατεχόµενα ̟ρος ̟ώληση, αν η αξία τους αναµένεται να ανακτηθεί κατά
κύριο λόγο µέσω διάθεσης των στοιχείων και όχι µέσω της χρήσης τους.
Οι βασικές ̟ροϋ̟οθέσεις για να ταξινοµηθεί ένα µακρο̟ρόθεσµο ̟εριουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα
στοιχείων (̟εριουσιακών και υ̟οχρεώσεων) σαν κατεχόµενα ̟ρος ̟ώληση, είναι το ̟εριουσιακό στοιχείο
ή η οµάδα να είναι διαθέσιµα ̟ρος άµεση ̟ώληση στην ̟αρούσα τους κατάσταση, η δε ολοκλήρωση της
̟ώλησης να εξαρτάται µόνο α̟ό συνθήκες ̟ου είναι συνήθεις και τυ̟ικές για ̟ωλήσεις τέτοιων στοιχείων
και η ̟ώληση θα ̟ρέ̟ει να είναι εξαιρετικά ̟ιθανή.
Για να θεωρείται η ̟ώληση εξαιρετικά ̟ιθανή θα ̟ρέ̟ει να συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι
̟ροϋ̟οθέσεις:
• να υ̟άρχει δέσµευση της διοίκησης αναφορικά µε ένα σχέδιο ̟ώλησης των ̟εριουσιακών στοιχείων ή
της οµάδας.
• να έχει ενεργο̟οιηθεί ένα ̟ρόγραµµα εξεύρεσης αγοραστή και ολοκλήρωσης της συναλλαγής.
• η ̟ροσφερόµενη τιµή ̟ώλησης θα ̟ρέ̟ει να είναι σε λογική συσχέτιση µε την τρέχουσα αγοραία αξία
των ̟ρος ̟ώληση ̟εριουσιακών στοιχείων ή της οµάδας ̟εριουσιακών στοιχείων.
• η ̟ώληση αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός έτους α̟ό την ηµέρα ̟ου το ̟εριουσιακό στοιχείο
ή οµάδα στοιχείων ταξινοµήθηκαν σαν κατεχόµενα ̟ρος ̟ώληση εκτός ορισµένων εξαιρέσεων, και
• οι ενέργειες ̟ου α̟αιτείται να γίνουν ̟ροκειµένου να ολοκληρωθεί το σχέδιο ̟ώλησης θα ̟ρέ̟ει να
καταδεικνύουν ότι δεν είναι ̟ιθανόν να α̟αιτηθούν σηµαντικές τρο̟ο̟οιήσεις στο σχέδιο ούτε ότι το
σχέδιο θα ακυρωθεί.
Αµέσως ̟ριν την αρχική ταξινόµηση του ̟εριουσιακού στοιχείου ή της οµάδας στοιχείων και
υ̟οχρεώσεων ως κατεχόµενων ̟ρος ̟ώληση το ̟εριουσιακό στοιχείο (ή όλα τα ̟εριουσιακά στοιχεία και
οι υ̟οχρεώσεις ̟ου ̟εριλαµβάνονται στην οµάδα) α̟οτιµώνται µε βάση τα ισχύοντα σε κάθε ̟ερί̟τωση
∆ΠΧA. Τα µακρο̟ρόθεσµα ̟εριουσιακά στοιχεία (ή οι οµάδες ̟εριουσιακών στοιχείων και
υ̟οχρεώσεων) ̟ου ταξινοµούνται σαν κατεχόµενα ̟ρος ̟ώληση α̟οτιµώνται (µετά την αρχική
ταξινόµηση ως ανωτέρω) στην χαµηλότερη αξία µεταξύ της αξίας ̟ου αυτά φέρονται στις οικονοµικές
καταστάσεις και της εύλογης αξίας τους µειωµένης κατά τα άµεσα έξοδα διάθεσης, και οι ̟ροκύ̟τουσες
ζηµίες α̟οµείωσης καταχωρούνται στα α̟οτελέσµατα χρήσεως. Ό̟οια ̟ιθανή αύξηση της εύλογης αξίας
σε µεταγενέστερη α̟οτίµηση θα καταχωρείται στα α̟οτελέσµατα χρήσεως αλλά όχι για ̟οσό µεγαλύτερο
της αρχικά καταχωρηθείσας ζηµίας α̟οµείωσης. Α̟ό την ηµέρα κατά την ο̟οία ένα µακρο̟ρόθεσµο
(α̟οσβενόµενο) ̟εριουσιακό στοιχείο (ή τα µακρο̟ρόθεσµα ̟εριουσιακά στοιχεία ̟ου ̟εριλαµβάνονται
σε µια οµάδα ̟εριουσιακών στοιχείων και υ̟οχρεώσεων) ταξινοµείται σαν κατεχόµενο ̟ρος ̟ώληση, δεν
λογίζονται α̟οσβέσεις ε̟ί των εν λόγω µακρο̟ρόθεσµων ̟εριουσιακών στοιχείων.
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3.ΧΡΗΜΑΣΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ̟ου δια̟ραγµατεύονται σε ενεργές αγορές (
χρηµατιστήρια ) ( ̟.χ. ̟αράγωγα, µετοχές, οµόλογα, αµοιβαία κεφάλαια ), ̟ροσδιορίζεται α̟ό τις
δηµοσιευόµενες τιµές ̟ου ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Για τα χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία ενεργητικού χρησιµο̟οιείται η τιµή ̟ροσφοράς και για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
̟αθητικού χρησιµο̟οιείται η τιµή ζήτησης. Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ̟ου δεν
δια̟ραγµατεύονται σε ενεργές αγορές ̟ροσδιορίζεται µε την χρήση τεχνικών α̟οτίµησης και ̟αραδοχών
̟ου στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Η ονοµαστική αξία µείον ̟ροβλέψεις για ε̟ισφάλειες των εµ̟ορικών α̟αιτήσεων εκτιµάται ότι
̟ροσεγγίζει την ̟ραγµατική τους αξία. Οι ̟ραγµατικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών υ̟οχρεώσεων για
σκο̟ούς εµφάνισης τους στις οικονοµικές καταστάσεις υ̟ολογίζονται µε βάση τη ̟αρούσα αξία των
µελλοντικών ροών ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό συγκεκριµένες συµβάσεις χρησιµο̟οιώντας το τρέχον ε̟ιτόκιο
το ο̟οίο είναι διαθέσιµο για την Εταιρεία για τη χρήση ̟αρόµοιων χρηµατο̟ιστωτικών µέσων.
Σύµφωνα µε την τρο̟ο̟οίηση του ∆ΠΧΑ 7 η εταιρεία και η Εταιρεία ̟ρέ̟ει να γνωστο̟οιήσει τον τρό̟ο
καθορισµού της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων ̟ου ̟αρουσιάζονται στον
ισολογισµό της. Τα ̟αράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και
τα διαθέσιµα ̟ρος ̟ώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, των οικονοµικών καταστάσεων, ε̟ιµετρώνται
στο ¨Ε̟ί̟εδο 2 ¨ της ιεραρχίας των εύλογων αξιών ό̟ως ̟εριγράφεται στο ∆ΠΧΑ 7. Το ¨ Ε̟ί̟εδο 2 ¨ των
εύλογων αξιών αφορά σε εύλογες αξίες ̟ου βασίζονται σε δεδοµένα ̟ου είτε άµεσα είτε έµµεσα είναι
διαθέσιµα σε ενεργές αγορές.

4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης ε̟ανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά στοιχεία
και ̟ροσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, ̟ου κρίνονται εύλογα σύµφωνα µε τις υ̟άρχουσες συνθήκες.
Ο Όµιλος και η Εταιρεία ̟ροβαίνει σε εκτιµήσεις και ̟αραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών
γεγονότων, µε δεδοµένη την αρχή της «ε̟ιχειρηµατικής συνέχειας» των δραστηριοτήτων.
Οι εκτιµήσεις και ̟αραδοχές ̟ου ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να ̟ροκαλέσουν ουσιώδεις ̟ροσαρµογές
στις λογιστικές αξίες των ̟εριουσιακών στοιχείων και των υ̟οχρεώσεων στους ε̟όµενους 12 µήνες
̟αρατίθενται κατωτέρω.
Στις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2015 έχουν τηρηθεί οι βασικές
λογιστικές αρχές και εκτιµήσεις της ̟ροηγούµενης χρήσης .
Φόρος εισοδήµατος:
Α̟αιτείται κρίση α̟ό την Εταιρεία για τον ̟ροσδιορισµό της ̟ρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος.
Υ̟άρχουν ̟ολλές συναλλαγές και υ̟ολογισµοί για τους ο̟οίους ο τελικός ̟ροσδιορισµός του φόρου
είναι αβέβαιος. Η ̟ρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος µε βάση το ∆ΛΠ 12 υ̟ολογίζεται µε εκτίµηση των
φόρων ̟ου θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και ̟εριλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος
για κάθε χρήση και ̟ρόβλεψη για τους ̟ρόσθετους φόρους ̟ου ̟ιθανόν να ̟ροκύψουν σε µελλοντικούς
φορολογικούς ελέγχους. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήµατος ̟ιθανόν να α̟οκλίνει α̟ό τα
σχετικά ̟οσά τα ο̟οία έχουν καταχωρηθεί στις οικονοµικές καταστάσεις. Εάν ο τελικός φόρος είναι
διαφορετικός α̟ό τον αρχικώς αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα ε̟ηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος.
Προβλέψεις για α̟οθέµατα:
Ο Όµιλος και η Εταιρεία ̟ροβαίνει σε εκτιµήσεις σχετικά µε την α̟οτίµηση των α̟οθεµάτων στη
µικρότερη τιµή µεταξύ τρέχουσας και καθαρής ρευστο̟οιήσιµης αξίας. Η ρευστο̟οιήσιµη αξία µ̟ορεί να
διαφέρει σε σχέση µε εκείνη ̟ου εκτιµήθηκε κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών
καταστάσεων.

Προγράµµατα καθορισµένων ̟αροχών:
Το κόστος ωφεληµάτων για τα ̟ρογράµµατα καθορισµένων ̟αροχών υ̟ολογίζεται χρησιµο̟οιώντας
αναλογιστικές εκτιµήσεις, κατά τις ο̟οίες χρησιµο̟οιούνται ̟αραδοχές για τους ̟ροεξοφλητικούς
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συντελεστές, το ρυθµό αύξησης των µισθών και τα ̟οσοστά θνησιµότητας. Λόγω της µακροχρόνιας φύσης
των ̟ρογραµµάτων, οι ̟αραδοχές αυτές υ̟όκεινται σε σηµαντική αβεβαιότητα. Ο̟οιαδή̟οτε αλλαγή
στις αναλογιστικές ̟αροχές θα ε̟ηρεάσει την υ̟οχρέωση ̟ου αναγνωρίζεται.

Προβλέψεις για ε̟ισφαλείς α̟αιτήσεις:
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας ̟ροβαίνει σε ̟εριοδική ε̟ανεκτίµηση της ε̟άρκειας της ̟ρόβλεψης σχετικά µε
τις ε̟ισφαλείς α̟αιτήσεις σε συνάρτηση της ̟ιστωτικής της ̟ολιτικής και λαµβάνοντας υ̟όψη στοιχεία
της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Εταιρείας, τα ο̟οία ̟ροκύ̟τουν βάσει ε̟εξεργασίας ιστορικών δεδοµένων
και ̟ρόσφατων εξελίξεων των υ̟οθέσεων ̟ου διαχειρίζεται.

Προβλέψεις για ε̟ίδικες υ̟οθέσεις:
Ο Όµιλος και η Εταιρεία έχει εκκρεµείς δικαστικές υ̟οθέσεις. Η ∆ιοίκηση αξιολογεί την έκβαση των
υ̟οθέσεων και, εάν υ̟άρχει ̟ιθανότητα αρνητικής έκβασης τότεΟ Όµιλος και η Εταιρεία ̟ροβαίνει στο
σχηµατισµό των α̟αραίτητων ̟ροβλέψεων. Οι ̟ροβλέψεις, ό̟ου α̟αιτούνται, υ̟ολογίζονται µε βάση
την ̟αρούσα αξία των εκτιµήσεων της διοίκησης για τη δα̟άνη ̟ου θα χρειαστεί για την διευθέτηση των
αναµενόµενων υ̟οχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
Ο Όµιλος είναι οργανωµένος σε τρείς (3) λειτουργικούς τοµείς , σύµφωνα µε τις εσωτερικές οικονοµικές αναφορές
̟ου λαµβάνει ο ε̟ικεφαλής λήψης ε̟ιχειρηµατικών α̟οφάσεων (∆ιευθύνων Σύµβουλος).
Οι λογιστικές ̟ολιτικές για τους λειτουργικούς τοµείς είναι ο ίδιες µε αυτές ̟ου
̟εριγράφονται στις σηµαντικές λογιστικές ̟ολιτικές των ετησίων χρηνατοικονοµικών καταστάσεων.
1.Είδη γραφείου, 2. Είδη σ̟ιτιού, 3.Παροχή υ̟ηρεσίας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
(Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
Είδη Γραφείου

Είδη σ̟ιτιού

Παροχή υ̟ηρεσίας

ΣΥΝΟΛΟ

Περίοδος 1/1-31/12/2015
Καθαρές Πωλήσεις α̟ό συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Κέρδη / (ζηµιές) α̟ό συνεχιζόµενες λειτουργικές
δραστηριότητες
Σύνολο α̟οσβέσεων
31/12/2015
Σύνολο ενεργητικού
Σύνολο υ̟οχρεώσεων

2.401.927,00

4.940.115,00

20.628,90

7.362.670,90

-1.906.834,07
433.019,97

-2.843.524,49
536.312,77

-28.674,20
18.170,05

-4.779.032,76
987.502,79

8.277.709,24
14.662.933,24

8.514.215,22
21.983.402,65

1.400.843,11
10.997,20

18.192.767,57
36.657.333,09

(Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
Είδη Γραφείου

Είδη σ̟ιτιού Παροχή υ̟ηρεσίας

ΣΥΝΟΛΟ

Περίοδος 1/1-31/12/2014
Καθαρές Πωλήσεις α̟ό συνεχιζόµενες δραστηριότητες

2.318.043,11

4.407.061,61

382.027,48

4.789.089,09

-1.081.600,96
444.222,55

-1.612.913,72
550.187,61

-16.264,68
18.640,12

-2.710.779,36
1.013.050,28

Σύνολο ενεργητικού

17.519.897,24

18.020.465,73

2.964.905,68

38.505.268,65

Σύνολο υ̟οχρεώσεων

20.312.452,68

30.453.444,69

15.234,34

50.781.131,71

Κέρδη / (ζηµιές) α̟ό συνεχιζόµενες λειτουργικές
δραστηριότητες
Σύνολο α̟οσβέσεων
31/12/2014

Ο Όµιλος και η Εταιρεία δραστηριο̟οιείται µόνο στην ελληνική αγορά ό̟ου είναι εγκατεστηµένα και τα
̟εριουσιακά του στοιχεία.
∆εν υ̟άρχουν Πελάτες ̟ου ξε̟ερνούν το 10% των εσόδων.
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2.290.411,10

4.871.365,82

Πωλήσεις-Μειώσεις
Α̟οσβέσεις ̟εριόδου
Ανα̟όσβεστη αξία 31.12.2015

(2.267.658,22)
(722.140,19)
3.775.905,29

2.296.186,37
4.601.365,82

Μεταφορές α̟ό διαθέσιµα ̟ρος ̟ώληση

4.469.517,33

-5.674.983,23
4.469.517,33

10.144.500,56

-596.983,23
4.469.517,33

-9.293,44

5.064.000,00
11.794,00

-5.078.000,00
5.064.000,00

10.142.000,00

Προσθήκες

Υ̟όλοι̟ο έναρξης

270.000,00

270.000,00

Σωρευµένες α̟οσβέσεις
Ανα̟όσβεστη αξία 31.12.2014

01.01-31.12.2015

270.000,00

270.000,00

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία

31.12.2014

Α̟οσβέσεις ̟εριόδου
Ανα̟όσβεστη αξία 31.12.2014

Πωλήσεις-Μειώσεις

Υ̟όλοι̟ο έναρξης
Προσθήκες

270.000,00

270.000,00

01.01-31.12.2014

270.000,00

Σωρευµένες α̟οσβέσεις
Ανα̟όσβεστη αξία 31.12.2013

εγκαταστάσεις

Οικό̟εδα

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία

31.12.2013

κτιριακές

Κτίρια &
Γή̟εδα &

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Τα ενσώµατα ̟άγια στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής

6.ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 1 Ιανουαρίουέως 31 ∆εκεµβρίου 2015
ποσά σε € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

42

-0,02
(169.675,23)
1.082.036,91

1.450,00

1.250.262,16

-10.301.941,95
1.250.262,16

11.552.204,11

-169.954,95
1.250.262,16

1.415.285,39
4.931,72

-10.131.987,00
1.415.285,39

11.547.272,39

ς εξο̟λισµός

Μηχανολογικό

Μηχανήµατα &
εξο̟λισµός

Λοι̟ός
Σύνολο

-184.054,94
669.334,09

-96.764,67

947.642,02
2.511,68

-997.641,19
6.664.325,45

-329.291,78

7.972.021,02
19.237,40

-0,04
(1.275,97)
3.935,86

5.211,87

6.891.776,92

2.306.291,22

6.664.325,45

-16.645,78 -2.284.304,06
(81.101,75)
-974.193,14
580.241,41 10.313.485,29

8.654,85

669.334,09

-975.980,79 -7.394.349,72 -24.347.255,69
5.211,87
669.334,09 6.664.325,45

981.192,66 8.063.683,81 31.011.581,14

-46.648,07
5.211,87

-223.233,67

275.093,61

-929.332,72 -7.210.294,78 -23.349.614,50
275.093,61
947.642,02 7.972.021,02

1.204.426,33 8.157.936,80 31.321.635,52

µέσα

Μεταφορικά

Έ̟ι̟λα &

4.601.365,82

4.871.365,82

Μεταφορές α̟ό διαθέσιµα ̟ρος ̟ώληση

Πωλήσεις-Μειώσεις
Α̟οσβέσεις ̟εριόδου
Ανα̟όσβεστη αξία 31.12.2015

Προσθήκες

Υ̟όλοι̟ο έναρξης

270.000,00

270.000,00

Σωρευµένες α̟οσβέσεις
Ανα̟όσβεστη αξία 31.12.2014

01.01-31.12.2015

270.000,00

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία

31.12.2014

270.000,00

(2.267.658,22)
(722.140,19)
3.775.905,29

2.296.186,37
2.290.411,10

4.469.517,33

-5.674.983,23
4.469.517,33

10.144.500,56

-596.983,23
4.469.517,33

-9.293,44

Πωλήσεις-Μειώσεις

Α̟οσβέσεις ̟εριόδου
Ανα̟όσβεστη αξία 31.12.2014

11.794,00

5.064.000,00

-5.078.000,00
5.064.000,00

10.142.000,00

Προσθήκες

Υ̟όλοι̟ο έναρξης

270.000,00

270.000,00

01.01-31.12.2014

270.000,00

Σωρευµένες α̟οσβέσεις
Ανα̟όσβεστη αξία 31.12.2013

43

-0,02
(169.675,23)
1.082.036,91

1.450,00

1.250.262,16

-10.301.941,95
1.250.262,16

11.552.204,11

-169.954,95
1.250.262,16

4.931,72

1.415.285,39

-10.131.987,00
1.415.285,39

11.547.272,39

ς εξο̟λισµός

εγκαταστάσεις

Οικό̟εδα

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία

31.12.2013

Μηχανήµατα &
Μηχανολογικό

Κτίρια &
κτιριακές

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γή̟εδα &

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 1 Ιανουαρίουέως 31 ∆εκεµβρίου 2015
ποσά σε € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

εξο̟λισµός

Λοι̟ός

Έ̟ι̟λα &
Σύνολο

-184.054,94
669.334,09

-96.764,67

2.511,68

947.642,02

-997.641,19
6.664.325,45

-329.291,78

19.237,40

7.972.021,02

-0,04
(1.275,97)
3.935,86

5.211,87

6.891.776,92

2.306.291,22

6.664.325,45

-16.645,78 -2.284.304,06
(81.101,75)
-974.193,14
580.241,41 10.313.485,29

8.654,85

669.334,09

-975.980,79 -7.394.349,72 -24.347.255,69
5.211,87
669.334,09 6.664.325,45

981.192,66 8.063.683,81 31.011.581,14

-46.648,07
5.211,87

-223.233,67

275.093,61

-929.332,72 -7.210.294,78 -23.349.614,50
275.093,61
947.642,02 7.972.021,02

1.204.426,33 8.157.936,80 31.321.635,52

µέσα

Μεταφορικά

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 1 Ιανουαρίουέως 31 ∆εκεµβρίου 2015
ποσά σε € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Ε̟ί των ακινήτων εγκαταστάσεων του Οµίλου και της Εταιρείας έχει εγγραφεί ̟ροσηµείωση υ̟οθήκης ̟οσού €
10.400 χιλ. για εξασφάλιση τρα̟εζικών δανείων ύψους € 12.428 χιλ.

7.ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα άυλα ̟άγια του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής

Ο Όµιλος

Η Εταιρεία

Λογισµικά

Λογισµικά

̟ρογράµµατα

̟ρογράµµατα

31.12.2013
Αξία κτήσεως
Σωρευµένες α̟οσβέσεις
Ανα̟όσβεστη αξία 31.12.2013

3.245.749,27

3.245.749,27

-3.174.394,31
71.354,96

-3.174.394,31
71.354,96

71.354,96

71.354,96

3.743,98

3.743,98

-15.709,09
59.389,85

-15.709,09
59.389,85

01.01-31.12.2014
Υ̟όλοι̟ο έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις
Α̟οσβέσεις ̟εριόδου
Ανα̟όσβεστη αξία 31.12.2014
31.12.2014
Αξία κτήσεως
Σωρευµένες α̟οσβέσεις
Ανα̟όσβεστη αξία 31.12.2014

3.249.493,25

3.249.493,25

-3.190.103,40
59.389,85

-3.190.103,40
59.389,85

59.389,85

59.389,85

1.640,00

1.640,00

-13.309,65
47.720,20

-13.309,65
47.720,20

01.01-31.12.2015
Υ̟όλοι̟ο έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις
Α̟οσβέσεις ̟εριόδου
Ανα̟όσβεστη αξία 31.12.2015

8. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
Οι ε̟ενδύσεις της Εταιρίας για έχουν ως εξής:
31/12/2015

31/12/2014

0,00

Υ̟όλοι̟ο έναρξης χρήσης
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών
Υ̟όλοι̟ο τέλους χρήσης

100.000,00
100.000,00

0,00

Η Εταιρεία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο των κάτωθι εταιρειών:
31/12/2015
Κόστος
SATO ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ

100.000,00

Ε̟ενδύσεις σε θυγατρικές

100.000,00

Ποσοστό
100%

Την 13 Οκτωβρίου 2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εµ̟ορικό Μητρώο ,η µε αριθµό 127/28-9-2015 ̟ράξη
σύστασης της εταιρείας µε διακριτικό τίτλο SATO A.E ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ( αριθµός ΓΕ.ΜΗ
136428201000)µε µετοχικό κεφάλαιο 100.000,00 ευρώ το ο̟οίο κατέχει κατά 100% η Εταιρεία.
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ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 1 Ιανουαρίουέως 31 ∆εκεµβρίου 2015
ποσά σε € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

9.∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πρόκειται για το̟οθετήσεις σε εισηγµένες µετοχές του Χ.Α, µε µακρο̟ρόθεσµο ε̟ενδυτικό ορίζοντα. Η κίνηση
του λογαριασµού έχει ως εξής:
Ο Όµιλος
Η Εταιρία
Υ̟όλοι̟ο έναρξης 31/12/2014

4.858,61

4.858,61

Μεταβολή εύλογης αξίας 1/1-31/12/2015
Υ̟όλοι̟ο 31/12/2015

96,21
4.954,82

96,21
4.954,82

Τη χρήση ̟ου έληξε την 31/12/2015 αναγνωρίστηκε ζηµιά α̟οµείωσης, ε̟ί της αξίας της ε̟ένδυσης σε
διαθέσιµα ̟ρος ̟ώληση χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία , ̟οσού € 249.042,67 , η ο̟οία και
̟εριλαµβάνεται στο κονδύλι «Α̟οµείωση αξίας διαθέσιµων ̟ρος ̟ώληση χρηµατοοικονοµικών ̟εριουσιακών
στοιχείων» της Κατάστασης συνολικού εισοδήµατος χρήσης .
Α̟ό την αναγνώριση της ανωτέρω ζηµιάς α̟οµείωσης, ̟οσό € 249.042,67 αναταξινοµήθηκε στα α̟οτελέσµατα
α̟ό τα λοι̟ά συνολικά έσοδα της Κατάστασης συνολικών εσόδων χρήσης.
Σηµειώνεται ότι, η ανωτέρω ζηµιά, ̟οσού € 249.042,67
αφορά τις σωρευτικές ζηµιές ̟ου έχουν ήδη
αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια έως την 31/12/2014 .
Τα εν λόγω ̟εριουσιακά στοιχεία (µετοχές εισηγµένες στο ΧΑ) ε̟ιµετρώνται στην εύλογη αξία βάσει
χρηµατιστηριακών τιµών ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό ενεργό αγορά (Ε̟ί̟εδο Ιεραρχίας 1).

10.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο Όµιλος
∆οθείσες εγγήσεις

Η Εταιρεία

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

186.361,91
186.361,91

343.502,43
343.502,43

186.361,91
186.361,91

343.502,43
343.502,43

Αφορά εγγυήσεις για λειτουργικές µισθώσεις

11.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Τα α̟οθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής :
Ο Όµιλος

Η Εταιρεία

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Εµ̟ορεύµατα

1.635.022,03

1.626.893,78

1.635.022,03

1.626.893,78

Προιόντα έτοιµα και ηµιτελή - Υ̟ο̟ρ.

2.552.500,13

2.687.143,21

2.552.500,13

2.687.143,21
2.053.966,43

Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιµα υλικά - Ανταλλακτικά
και Είδη συσκευασίας
Μείον: Προβλέψεις για υ̟οτίµηση α̟οθεµάτων

2.009.418,09

2.053.966,43

2.009.418,09

-2.227.223,57

-679.329,78

-2.227.223,57

-679.329,78

3.969.716,68

5.688.673,64

3.969.716,68

5.688.673,64

Η κίνηση της ̟ρόβλεψης για άχρηστα, βραδυκίνητα και κατεστραµµένα α̟οθέµατα έχει ως εξής:
Ο Όµιλος
31/12/2015
Υ̟όλοι̟ο Έναρξης
Σχηµατισµός ̟ρόβλεψης
Χρησιµο̟οίηση ̟ρόβλεψης
Υ̟όλοι̟ο Λήξης

Η Εταιρεία
31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

-679.329,78 -1.331.473,12

-679.329,78

-1.331.473,12

-1.547.893,79

-228.000,00
880.143,34
-679.329,78

-1.547.893,79
-2.227.223,57

-228.000,00
880.143,34
-679.329,78

-2.227.223,57

Η εταιρεία έχει ενεχυριάσει τα α̟οθέµατά της για ̟οσό € 5 εκατ. ως εξασφάλιση των δανείων της ̟ρος
την τρά̟εζα EurobankErgasiasA.E.
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12.ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι Α̟αιτήσεις α̟ό Πελάτεςτου Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής :
Ο Όµιλος
31/12/2015
Πελάτες (ανοιχτά υ̟όλοι̟α)
Πιστωτικές Κάρτες
Γραµµάτια εισ̟ρακτέα
Γραµµάτια σε καθυστέρηση
Ε̟ιταγές εισ̟ρακτέες
Ε̟ιταγές σε καθυστέρηση

Η Εταιρεία

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

2.089.209,39

2.328.527,57

2.089.209,39

2.328.527,57

387.250,56

385.101,53

387.250,56

385.101,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.584,69
1.098.156,51

159.399,82
1.234.431,58

30.584,69
1.098.156,51

159.399,82
1.234.431,58

-1.901.426,10
1.703.775,05

-2.037.701,17
2.069.759,33

-1.901.426,10
1.703.775,05

-2.037.701,17
2.069.759,33

Μείον: Προβλέψεις για ε̟ισφαλείς
α̟αιτήσεις
Σύνολο

Οι ̟ροβλέψεις για ε̟ισφαλείς α̟αιτήσεις αναγνωρίζονται σε εξατοµικευµένη βάση όταν υ̟άρχει αντικειµενική
ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν θα εισ̟ράξουν όλα τα ̟οσά ̟ου ̟ροβλέ̟ονται βάσει των αρχικών όρων των
συµβάσεων . Ενδείξεις µη εισ̟ραξιµότητας συνιστούν οι σηµαντικές χρηµατοοικονοµικές δυσκολίες των
̟ελατών, και η καθυστέρηση της είσ̟ραξης των α̟αιτήσεων, ̟έραν του έτους.
Το ̟οσό της ̟ρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των α̟αιτήσεων και της ̟αρούσας αξίας
των εκτιµώµενων χρηµατοροών ̟ου θα εισ̟ραχθούν.

Η κίνηση της ̟ρόβλεψης για ε̟ισφαλείς α̟αιτήσεις αναλύεται ̟αρακάτω:

Υ̟όλοι̟ο Έναρξης

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

-2.037.701,17

-3.750.443,71

-2.037.701,17

-3.750.443,71

136.275,07
-1.901.426,10

1.712.742,54
-2.037.701,17

136.275,07
-1.901.426,10

1.712.742,54
-2.037.701,17

Σχηµατισµός ̟ρόβλεψης
Χρησιµο̟οίηση ̟ρόβλεψης
Υ̟όλοι̟ο Λήξης

Η µέγιστη έκθεση στον ̟ιστωτικό κίνδυνο α̟ό τις α̟αιτήσεις α̟ό ̟ελάτες ανέρχεται στο ̟οσό των € 1.703 χιλ..
Τα αντίστοιχα ̟οσά της ̟ροηγούµενης χρήσης ήταν € 2.069 χιλ. Η εύλογη αξία των α̟αιτήσεων ταυτίζεται
̟ερί̟ου µε την λογιστική αξία τους.

Η χρονική ανάλυση του ανοιχτού υ̟ολοί̟ου ̟ελατών σε χιλ. ευρώ έχει ως εξής:
181-365
366-700
Τρέχοντα
>700 µέρες
Σύνολο
1-180 µέρες
µέρες
µέρες
υ̟όλοι̟α
31/12/2015

5

95

73

87

1.829

2.089

31/12/2014

239

189

102

49

1.750

2.329
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13. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι Λοι̟ές α̟αιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής
Ο Όµιλος
31/12/2015

31/12/2014

Η Εταιρία
31/12/2015

31/12/2014

Χρεώστες διάφοροι

357.651,49

443.433,39

357.651,49

443.433,39

Ελληνικό ∆ηµόσιο

177.253,11

176.705,87

177.253,11

176.705,87

400.896,00

333.654,53

400.035,50

333.654,53
86.281,82

Προκαταβολές σε Προµηθευτές
Λογ/σµοί διαχ/σεως
̟ροκαταβολών & ̟ιστώσεων

79.819,85

86.281,82

830.295,85

Έξοδα ε̟οµένων χρήσεων

19.009,03

23.291,81

19.009,03

23.291,81

Έσοδα χρήσεως εισ̟ρακτέα
Μείον: Προβλέψεις για ε̟ισφαλείς

33.214,14

33.214,14

33.214,14

33.214,14

-250.000,00

-250.000,00

-250.000,00

-250.000,00

817.843,62

846.581,56

1.567.459,12

846.581,56

α̟αιτήσεις
Σύνολο

Η µέγιστη έκθεση στον ̟ιστωτικό κίνδυνο ταυτίζεται µε τις λογιστικές αξίες των α̟αιτήσεων

14.ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ
Τα ταµιακά διαθέσιµα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ο Όµιλος
31/12/2015 31/12/2014
Ταµείο
Καταθέσεις όψεως και ̟ροθεσµίας
Σύνολο

34.474,87
1.114.435,13
1.148.910,00

66.916,16
258.796,95
325.713,11

Η Εταιρία
31/12/2015 31/12/2014
34.474,87
268.112,63
302.587,50

66.916,16
258.796,95
325.713,11

Οι καταθέσεις σε τρά̟εζες τοκίζονται µε κυµαινόµενα ε̟ιτόκια ̟ου βασίζονται στα µηνιαία ε̟ιτόκια
καταθέσεων τρα̟εζών.

15.ΠΕΡΙΟΥΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
Βάσει της συµφωνίας εξυγίανσης (α̟όφαση 650/2013Π.Π.Α.)για ̟άγια στοιχεία
€ 22.500 χιλ. , ό̟ου ̟εριλαµβάνονται ̟οσά ̟ου αφορούν την αξία κτήσης ακινήτου του εργοστασίου
Θεσσαλονίκης και δικαιώµατος χρήσης ακινήτου Ελευσίνας, θα µεταβιβαστούν για να α̟ο̟ληρωθούν τα δάνεια
̟ου αναφέρονται στις Υ̟οχρεώσεις ̟εριουσιακών στοιχείων.
Η ανάλυση των µη κυκλοφορούντων ̟εριουσιακών στοιχείων ̟ροοριζόµενα για ̟ώληση έχει ως εξής:
Ο Όµιλος

Περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα ̟ρος ̟ώληση

31/12/2015

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η Εταιρεία
31/12/2014

31/12/2015

ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
0,00

6.881.995,24
22.502.464,67

31/12/2014
15.620.469,43

15.620.469,43
0,00

6.881.995,24
22.502.464,67

Την 3/6/2015, υ̟ογράφηκε η σύµβαση αναδοχής χρέους µε τη εταιρεία PASALAE µε την ο̟οία έγινε η
µεταβίβαση του δικαιώµατος µίσθωσης του κέντρουlogistics της Ελευσίνας µε µείωση των δανειακών της
υ̟οχρεώσεων .Η µεταβίβαση αυτή ανάλυται ως εξής:
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ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

15.620.469,43

Μείον:Ε̟ιχορηγήσεις ̟αγίων
Υ̟όλοι̟ο

-2.464.353,08
13.156.116,35

Εξόφληση ∆ανείων
Κέρδη α̟ό Περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα ̟ρος ̟ώληση

14.367.871,21
1.211.754,86

Η ανάλυση του λογαριασµού Υ̟οχρεώσεις ̟εριουσιακών στοιχείων διακρατούµενων ̟ρος ̟ώληση.
έχει ως κατωτέρω:
Ο Όµιλος
31/12/2015

Η Εταιρία
31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Alpha

7.000.000,00

7.000.000,00

Alpha

12.772.915,38

12.772.915,38

Πειραιώς
Μερικό σύνολο
Ε̟ιχορηγήσεις ̟αγίων

140.953,38

140.953,38

19.913.868,76

19.913.868,76

2.447.042,31

Γενικο σύνολο

0,00

22.360.911,07

2.447.042,31
0,00

22.360.911,07

Την 24 ∆εκεµβρίου 2015 υ̟ογράφηκε ιδιωτικό συµφωνητικό τρο̟ο̟οίησης –µεταρρύθµισης της α̟ό 28/2/2013
συµφωνίας εξυγίανσης, η ο̟οία ε̟ικυρώθηκε µε την υ̟΄αριθµό 650/2013 α̟όφαση του Πολυµελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, µε τις ̟ιστώτριες τρά̟εζες ALPHAΤΡΑΠΕΖΑAE , ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΑΕ, και την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANKERGASIASAEστο ο̟οίο ̟ροβλέ̟ει,ότι η µεταβίβαση λόγω ̟ωλήσεως ̟ου
̟ροβλε̟όταν στη ε̟ικυρωθείσα συµφωνία εξυγίανσης (όρος 3.3.1.3)των ακινήτων του εργοστασίου της Εταιρείας
̟ρος την συµβαλλόµενη τρά̟εζα ALPHABANK η ο̟οία δεν ολοκληρώθηκε εντός δυο ετών α̟ό τη ε̟ικύρωση
,µαταιώνεται οριστικά και δεν α̟οτελεί υ̟οχρέωση η δικαίωµα των συµβαλλοµένων, τα δε συµβαλλόµενα µέρη
̟αραιτούνται α̟ό ο̟οιαδή̟οτε τυχόν σχετική αξίωση η δικαιώµατά τους.(Σηµείωση 2.2)

16 .ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31η∆εκεµβρίου 2015 α̟οτελείται α̟ό 65.326.268 µετοχές
ονοµαστικής αξίας € 0,53.Μέσα στη χρήση δεν µεταβολή του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας .
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 δεν κατέχονται µετοχές της Εταιρείας είτε α̟ό την ίδια είτε α̟ό θυγατρικές ε̟ιχειρήσεις.

17. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
Τα Λοι̟ά α̟οθεµατικά του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής
Ο Όµιλος

Η Εταιρία

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Τακτικό α̟οθεµατικό

1.117.329,89

1.117.329,89

1.117.329,89

1.117.329,89

Αφορολόγητα α̟οθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων
Α̟οθεµατικό για stock options

2.841.996,31
213.130,00

2.841.996,31
213.130,00

2.841.996,31
213.130,00

2.841.996,31
213.130,00

Α̟οθεµατικό ∆ιαθέσιµων Προς Πώληση χρηµ/κών στοιχείων
Λοι̟ά α̟οθεµατικά
Σύνολο

144,32
845.015,59
5.017.616,11

-248.994,56
845.015,59
4.768.477,23

144,32
845.015,59
5.017.616,11

-248.994,56
845.015,59
4.768.477,23

Στο Α̟οθεµατικό ∆ιαθέσιµων Προς Πώληση χρηµ/κών στοιχείων € -249 χιλ.έγινε ανακατάξη στη Καταστάση
Συνολικών Εσόδων χρήσης,ό̟ως αναλυτικά αναφέρεται στη Σηµείωση 9.
Τακτικό α̟οθεµατικό: Σύµφωνα µε την Ελληνική εµ̟ορική νοµοθεσία οι εταιρίες υ̟οχρεούνται, α̟ό
τα κέρδη της χρήσης να σχηµατίσουν το 5% σαν τακτικό α̟οθεµατικό, µέχρις ότου αυτό φτάσει στο ένα
τρίτο του καταβληµένου µετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά τη διάρκεια της ζωής της Εταιρείας
α̟αγορεύεται η διανοµή του τακτικού α̟οθεµατικού.
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Α̟οθεµατικό για stockoptions: Το α̟οθεµατικό για stockoptions (δικαιώµατα ̟ροαίρεσης αγοράς
µετοχών) αφορά την εύλογη αξία των εν ισχύ κατά την 31η ∆εκεµβρίου εκάστου έτους µη εξασκηθέντων
δικαιωµάτων ̟ροαίρεσης αγοράς µετοχών.
Α̟οθεµατικό ∆.Π.Π.: Το α̟οθεµατικό ∆.Π.Π. ̟εριλαµβάνει µη ̟ραγµατο̟οιηθέντα κέρδη ή ζηµιές
̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό τις µεταβολές της εύλογης αξίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ̟ου
ταξινοµήθηκαν σαν διαθέσιµα ̟ρος ̟ώληση. Σε ̟ερί̟τωση ̟ώλησης ή α̟οµείωσης των διαθέσιµων ̟ρος
̟ώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, οι συσσωρευµένες ανα̟ροσαρµογές εύλογης αξίας
µεταφέρονται και στην Κατάσταση Α̟οτελεσµάτων.
Αφορολόγητα α̟οθεµατικά ειδικών νόµων: Τα αφορολόγητα α̟οθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων
αφορούν µη διανεµηθέντα κέρδη τα ο̟οία α̟αλλάσσονται της φορολογίας βάσει ειδικών διατάξεων
νόµων . Τα α̟οθεµατικά αυτά αφορούν κατά κύριο λόγο ε̟ενδύσεις .

18. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
Τα Α̟οτελέσµατα εις νέο του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ο Όµιλος
Υ̟όλοι̟ο κατά την έναρξη της χρήσης
Καθαρά κέρδη (ζηµίες) χρήσης, ̟ου αντιστοιχούν
στους µετόχους της εταιρίας

Η Εταιρία

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

-51.667.262,33

-54.399.457,64

-51.667.262,33

-54.399.457,64

-6.437.841,34

-3.511.199,27

-6.435.862,43

-3.511.199,27

Μεταφορά α̟ό α̟οθεµατικά

6.243.394,58

Υ̟όλοι̟ο στη λήξη της χρήσης

0,00
-51.667.262,33

-58.105.103,67

6.243.394,58
-58.103.124,76

-51.667.262,33

19.∆ΑΝΕΙΑ
Όλα τα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρείας είναι σε ευρώ και έχουν χορηγηθεί α̟ό Ελληνικές
τρά̟εζες. Τα ̟οσά ̟ου είναι ̟ληρωτέα εντός του ε̟όµενου έτους α̟ό την ηµεροµηνία του
ισολογισµού, χαρακτηρίζονται ως βραχυ̟ρόθεσµα ενώ εκείνα ̟ου είναι ̟ληρωτέα µετά α̟ό ένα έτος χαρακτηρίζ
ονται ως µακρο̟ρόθεσµα. Οι εύλογες αξίες των δανείων ταυτίζονται ̟ερί̟ου µε τις λογιστικές αξίες.
Η ανάλυση των δανείων του Οµίλουκαι της Εταιρείας έχει ως εξής:

31/12/2015

Μακρο̟ρόθεσµα ∆άνεια
Υ̟οχρεώσεις Χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Βραχυ̟ρόθεσµα ∆άνεια
Μείον : Υ̟οχρεώσεις ̟ερουσιακών στοιχείων
διακρατούµενων ̟ρος ̟ώληση.
Σύνολο δανείων

31/12/2014

Βραχυ̟ρόθεσµες

Μακρο̟ρόθεσµες

υ̟οχρεώσεις

υ̟οχρεώσεις

3.637.041,22

10.468.174,64

177.957,62
10.696.686,68

14.511.685,52
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10.468.174,64

Βραχυ̟ρόθεσµες Μακρο̟ρόθεσµες
υ̟οχρεώσεις

υ̟οχρεώσεις

1.083.875,54

12.834.306,69

211.171,21
23.845.746,23

177.628,19

-19.914.953,38
5.225.839,60

13.011.934,88

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ
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Η λήξη των µακρο̟ρόθεσµων δανείων έχει ως εξής :

31/12/2015
Μέχρι 1 έτος
Α̟ό 2 έως 5 έτη
Περισσότερο των 5 ετών
Σύνολο

31/12/2014

4.471.565,58
7.389.028,45

1.829.444,81
8.702.527,56

4.898.940,19
16.759.534,22

6.500.155,04
17.032.127,41

Μείον : Μελλοντικές χρηµατοοικονοµικές
χρεώσεις

-2.654.319,70

-3.043.040,70

Τρέχουσα αξία υ̟οχρεώσεων

14.105.214,52

13.989.086,71

3.637.041,22
5.914.268,23

1.083.875,54
6.864.622,91

4.553.906,41
14.105.215,86

5.969.683,78
13.918.182,23

Η Τρέχουσα αξία των υ̟οχρεώσεων έχει ως εξής:
Ποσά σε ευρώ
Μέχρι 1 έτος
Α̟ό 2 έως 5 έτη
Περισσότερο των 5 ετών
Σύνολο

Στα δάνεια της Εταιρείας υ̟άρχουν εµ̟ράγµατες εξασφαλίσεις (βλέ̟ε Σηµείωση 6).
Υ̟άρχουν ληξι̟ρόθεσµες οφειλές κεφαλαίου και τόκων ̟οσού € 1.994 χιλ ευρώ.
Την 24 ∆εκεµβρίου 2015 υ̟ογράφηκε ιδιωτικό συµφωνητικό τρο̟ο̟οίησης –µεταρρύθµισης της α̟ό 28/2/2013
συµφωνίας εξυγίανσης, η ο̟οία ε̟ικυρώθηκε µε την υ̟΄αριθµό 650/2013 α̟όφαση του Πολυµελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών , µε τις ̟ιστώτριες τρά̟εζες ALPHAΤΡΑΠΕΖΑ AE , ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ, και την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANKERGASIASAE.και ̟ροσέφυγε στο Πολυµελές Πρωτοδικείο για
την ε̟ικύρωση της συµφωνίας. Η συµφωνία αναφέρει ότι το σύνολο των α̟αιτήσεων, α̟ό τις συµβαλλόµενες
̟ιστώτριες τρά̟εζες την 30/9/2015 ,ανέρχεται σε 24.209.560,04 ευρώ και τα ανωτέρω ̟οσά θα α̟ο̟ληρωθούν σε
9 ισό̟οσες δόσεις ,εκ των ο̟οίων η ̟ρώτη καταβλητέα την 31/12/2021 και µία ε̟ι̟λέον στη λήξη την
31/12/2030 ίση µε το 60% της ανωτέρω συνολικής α̟αίτησης και του 100% του συνόλου των τόκων ̟ου έχουν
κεφαλαιο̟οιηθεί έως και την 31/12/2018.
Το ε̟ιτόκιο ορίζεται σε Euridor 3M+3.00% ̟λέον νόµιµων ε̟ιβαρύνσεων µε εκτοκισµό 31/12.Οι τόκοι ̟ου
θα λογιστούν την 31/12/2016 θα κεφαλαιο̟οιηθούν και θα ̟ροσαυξήσουν την ανωτέρω α̟αίτηση.Οι
τόκοι ̟ου θα λογιστούν την 31/12/2017 και την 31/12/2018 ,̟οσό ίσο µε το 30% των τόκων θα καταβληθεί
κανονικά ,ενώ το υ̟όλοι̟ο ̟οσό θα κεφαλαιο̟οιηθεί. Οι τόκοι ̟ου θα λογιστούν την 31.12.2019 και
έ̟ειτα µέχρι την λήξη θα καταβάλλονται κανονικά.(Σηµείωση 2.2)
.
19.1 Υ̟οχρεώσεις α̟ό Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Οι υ̟οχρεώσεις Χρηµατοδοτικών µισθώσεων Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής :
31/12/2015

31/12/2014

Ποσά σε ευρώ
Υ̟οχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης ελάχιστα µισθώµατα
Μέχρι 1 έτος
Α̟ό 2 έως 5 έτη
Περισσότερο των 5 ετών
Σύνολο
Μείον : Μελλοντικές χρηµατοοικονοµικές
χρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Τρέχουσα αξία υ̟οχρεώσεων
χρηµατοδοτικής µίσθωσης
Η Τρέχουσα αξία των υ̟οχρεώσεων έχει ως εξής:

178.967,10
0,00
0,00
178.967,10

214.849,44
178.655,62
0,00
393.505,06

-1.009,48

-4.705,66

177.957,62

388.799,40

31/12/2015

31/12/2014

Ποσά σε ευρώ
Μέχρι 1 έτος

177.957,62

211.171,21

Α̟ό 2 έως 5 έτη
Περισσότερο των 5 ετών
Σύνολο

0,00
0,00
177.957,62

177.628,19
0,00
388.799,40
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Οι υ̟οχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι εξασφαλισµένες µε τα µισθωµένα ενσώµατα ̟άγια τα ο̟οία
̟εριέρχονται στον εκµισθωτή σε ̟ερί̟τωση αδυναµίας του µισθωτή να εξοφλήσει τις υ̟οχρεώσεις του.

20. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Η κίνηση για τον Αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος έχει ως ακολούθως
Ο Όµιλος
Υ̟όλοι̟ο έναρξης 1/1/2014

Η Εταιρεία

2.205.333,74

2.205.333,74

8.888,16

8.888,16

χρεώσεις/(̟ιστώσεις) στα Ιδια Κεφάλαια
Υ̟όλοι̟ο 31/12/2014

-902.428,93
1.311.792,97

-902.428,93
1.311.792,97

Υ̟όλοι̟ο έναρξης 1/1/2015

1.311.792,97

1.311.792,97

-443.699,05

-442.890,76

868.093,92

868.902,21

χρεώσεις/(̟ιστώσεις) στη κατάσταση α̟οτελεσµάτων χρήσης

χρεώσεις/(̟ιστώσεις) στα Ιδια Κεφάλαια
χρεώσεις/(̟ιστώσεις) στη κατάσταση α̟οτελεσµάτων χρήσης
Υ̟όλοι̟ο 31/12/2015

Οι αναγνωρισθείσες αναβαλλόµενες φορολογικές α̟αιτήσεις και υ̟οχρεώσεις ανάγονται στις εξής αιτίες :

Ο Όµιλος
Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία
Άυλα ̟άγια
Προβλέψεις
Υ̟οχρέωση α̟ό Συµβάσεις Χρηµατοδοτικών Μίσθώσεων
Λοι̟ά
Φορολογική ζηµία αναγνωριζόµενη
Φόροι εισοδήµατος , ̟ου θα ε̟ιβαρύνουν λογιστικά
τις ε̟όµενες χρήσεις

Η Εταιρία

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

1.695.902,94

2.395.862,05

1.695.902,94 2.395.862,05

-32.262,94
-745.484,88

-34.049,87
-676.022,34

-32.262,94 -34.049,87
-745.484,88 -676.022,34

-51.635,95

-101.113,16

-51.635,95 -101.113,16

2.383,04
-808,29

-34.725,77
-238.157,94

2.383,04 -34.725,77
0,00 -238.157,94

868.093,92

1.311.792,97

868.902,21 1.311.792,97

21. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Σύµφωνα µε την εργατική νοµοθεσία οι εργαζόµενοι δικαιούνται α̟οζηµίωση στην ̟ερί̟τωση α̟όλυσης ή
συνταξιοδότησής τους, το ύψος της ο̟οίας ̟οικίλει ανάλογα µε τον µισθό, τα έτη υ̟ηρεσίας και τον τρό̟ο της
α̟οχώρησης (α̟όλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζοµένου. Υ̟άλληλοι ̟ου ̟αραιτούνται ή α̟ολύονται
αιτιολογηµένα δεν δικαιούνται α̟οζηµίωση. Στην Ελλάδα, υ̟άλληλοι ̟ου συνταξιοδοτούνται δικαιούνται το
40% τέτοιας α̟οζηµίωσης σύµφωνα µε το Ν.2112/1920. Αυτά τα ̟ρογράµµατα δεν χρηµατοδοτούνται και
α̟οτελούν ̟ρογράµµατα καθορισµένων ̟αροχών σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 19.

Η κίνηση της καθαρής υ̟οχρέωσης για ̟αροχές ̟ροσω̟ικού λόγω εξόδου α̟ό την υ̟ηρεσία για τον Όµιλο και
την Εταιρεία έχει ως ακολούθως:
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31/12/2015

31/12/2014

α Παρούσα αξία της υ̟οχρεώσεως την 1η Ιανουαρίου

312.385,00

388.000,00

β ∆α̟άνη τόκου
γ Κόστος τρέχουσας υ̟ηρεσίας
δ Κόστος Τερµατικών Παροχών
ε Παροχές ̟ληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους
στ Αναλογιστικό (κέρδος)/ζηµιά στην υ̟οχρέωση

17.520,00
171.827,69

13.594,00
22.877,00

-82.521,05

-78.296,00
-33.790,00

419.211,64

312.385,00

Παρούσα αξία της υ̟οχρεώσεως την 31η ∆εκεµβρίου

Οι αναλογιστικές ̟αραδοχές ̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν στην αναλογιστική µελέτη είναι οι ακόλουθες:

31/12/2015

31/12/2014

Ε̟ιτόκιο ̟ροεξόφλησης

3,50%

3,50%

Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης ̟ληθωρισµού
Μέση σταθµική διάρκεια ̟ρογράµµατος καθορισµένων ̟αροχών

2,00%
17,36

2,00%
17,89

22. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Οι Προβλέψεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Πρόβλεψη για
Πρόβλεψη για διαφορές ε̟ιστρ.ε̟ιδότησ
φορολογικού Ελέγχου
ης ΥΠ.ΑΝ.
1η Ιανουαρίου 2014

300.000,00

Σύνολο

1.347.129,97

1.647.129,97
355.000,00

Σχηµατισµός νέας ̟ρόβλεψης

355.000,00

31η ∆εκεµβρίου 2014

655.000,00

1.347.129,97

2.002.129,97

1η Ιανουαρίου 2015

655.000,00

1.347.129,97

2.002.129,97

Σχηµατισµός νέας ̟ρόβλεψης
31η ∆εκεµβρίου 2015

655.000,00

1.347.129,97

0,00
2.002.129,97

Η Εταιρεία έχει ̟ραγµατο̟οιήσει ̟ροβλέψεις ύψους € 655 χιλ. για κάλυψη της ̟ιθανότητας ε̟ιβολής
̟ρόσθετων φόρων σε ενδεχόµενο έλεγχο α̟ό τις φορολογικές αρχές.
Το Υ̟ουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε την α̟ό 22-12-2006 α̟όφασή του, ενέκρινε την
υ̟αγωγή της SATO Α.Ε. στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση ε̟ενδυτικού
σχεδίου της, ̟ροσυ̟ολογιζόµενου ύψους € 16.187 χιλ µε ε̟ιχορήγηση ύψους € 4.856 χιλ.
Για την ε̟ιχορήγηση αυτή η εταιρεία έχει ̟ραγµατο̟οιήσει ̟ροβλέψεις ύψους € 1.347 χιλ. για κάλυψη της
̟ιθανότητας ε̟ιστροφής µέρους της ε̟ιχορήγησης σε ενδεχόµενο έλεγχο α̟ό τις αρµόδιες αρχές.
Η Εταιρεία θεωρεί ότι έχουν σχηµατίσει ε̟αρκείς ̟ροβλέψεις έναντι των ̟ρόσθετων φόρων ̟ου ̟ιθανόν να
̟ροκύψουν κατά τους µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, βάσει των ευρηµάτων των φορολογικών ελέγχων
̟ροηγούµενων ετών και ̟ρογενέστερων διερµηνειών των φορολογικών νόµων.
Η θυγατρική Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήση 2015
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2006 έως και 2010.
Για τις χρήσεις 2011 έως 2014 η Εταιρεία έχει υ̟αχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό τις διατάξεις του άρθρου 82 ̟αραγρ. 5 Ν. 2238/1994 και του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013 .
Για την τρέχουσα χρήση ηΕταιρεία θα ελεγχθείσύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013 (ΚΦ∆).
Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό ̟ιστο̟οιητικό ̟ροβλέ̟εται να χορηγηθεί µετά
τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2015.
Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου ̟ροκύψουν ̟ρόσθετες φορολογικές υ̟οχρεώσεις εκτιµούµε
ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη ε̟ίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.

23. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι Λοι̟ές βραχυ̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
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Ο Όµιλος
31/12/2015

Η Εταιρία

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Προµηθευτές
∆ιάφοροι Πιστωτές

493.845,38
61.686,01

493.845,38
61.686,01

Φόροι – Τέλη

126.000,00

126.000,00

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
Ε̟ιχορηγήσεις ̟αγίων
Εγγυήσεις ενοικίων

317.468,61
0,00
0,00

143.663,57
210.700,00

0,00

1.353.363,57

317.468,61
0,00
0,00

143.663,57
210.700,00

0,00 1.353.363,57

Σύµφωνα µε α̟όφαση 650/2013 , ̟ου εξεδόθη α̟ό το Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών η
ό̟ου ε̟ικύρωνε την συµφωνία εξυγίανσης της Εταιρείας µε την ̟λειοψηφία των ̟ιστωτών της
Οι ̟ροµηθευτές και οι λοι̟οί ̟ιστωτές θα λάβουν ̟οσοστό 20% ε̟ί του συνόλου της α̟αίτησής τους , τµηµατικά
σε έξι, ισό̟οσες, εξαµηνιαίες δόσεις, τις ̟ρώτες δύο δόσεις να καταβάλλονται εντός του 2014 (αρχής γενοµένης
τον Ιανουάριο 2014) και οι δύο τελευταίες το 2016.Τα ανωτέρω ̟οσά είναι ̟ροεξοφληµένα µε ε̟ιτόκιο 4,23%.

24. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι Προµηθευτές του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ο Όµιλος

31/12/2015
Προµηθευτές ανοικτά υ̟όλοι̟α
Μείον : Μεταφορά σε Λοι̟ές

31/12/2014

Ε̟ιταγές ̟ληρωτέες
Προκαταβολές ̟ελατών
Σύνολο

31/12/2015

31/12/2014

3.491.781,59

2.752.219,77 3.491.781,59 2.752.219,77

3.491.781,59

-493.845,38
-493.845,38
2.258.374,39 3.491.781,59 2.258.374,39

Μακρο̟ρόθεσµες Υ̟οχρεώσεις
Γραµµάτια ̟ληρωτέα

Η Εταιρία

59.845,08

82.085,50

27.021,49
954.019,63
4.532.667,79

59.845,08

82.085,50

158.456,52
27.021,49
158.456,52
771.007,48
954.019,63
771.007,48
3.269.923,89 4.532.667,79 3.269.923,89

Υ̟άρχουν ληξη̟ρόθεσµες οφειλές ̟οσου € 2.119 χιλ. εκ των ο̟οίων 877 χιλ. αφορά ̟ροµηθευτές της συµφωνίας
εξυγίανσης ( α̟όφαση 650/2013 , ̟ου εξεδόθη α̟ό το Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών).
Οι εύλογες αξίες τους ταυτίζονται ̟ερί̟ου µε τις λογιστικές αξίες τους.

25. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι Λοι̟ές βραχυ̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής

Ο Όµιλος
31/12/2015
Λοι̟ές υ̟οχρεώσεις α̟ό φόρους-τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Πιστωτές διάφοροι
∆ουλευµένα έξοδα
Μείον : Μεταφορά σε Λοι̟ές
Μακρο̟ρόθεσµες Υ̟οχρεώσεις
Σύνολο

Η Εταιρία

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

1.402.884,40
1.009.198,89
115.522,01
1.327.764,54

672.574,23 1.403.390,40
464.354,50 1.009.198,89
1.216.428,44 115.522,01
83.493,82 1.327.764,34

672.574,23
464.354,50
1.216.428,44
83.493,82

3.855.369,84

-504.000,00
1.932.850,99 3.855.875,64

-504.000,00
1.932.850,99

Υ̟άρχουν ληξη̟ρόθεσµες οφειλές ̟οσού € 1.283 χιλ. α̟ό υ̟οχρεώσεις για φόρους –τέλη και ̟οσό ̟οσού €1.281
χιλ. ̟ρος Ασφαλιστικά Ταµεία.
Οι εύλογες αξίες τους ταυτίζονται ̟ερί̟ου µε τις λογιστικές αξίες τους.
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26. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
Το κόστος ̟ωληθέντων του Οµίλου και της Εταιρείας ̟εριλαµβάνει τα εξής:

Κόστος Πωλήσεων

Ο Όµιλος
31/12/2015

Η Εταιρεία

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Κόστος υλικών και εµ̟ορευµάτων

4.108.391,07

3.753.634,50

4.108.391,07 3.753.634,50

Κόστος µισθοδοσίας
Α̟οσβέσεις ̟ου εµ̟εριέχονται στο κόστος
Λοι̟ά κόστη
Σύνολο

488.995,81
275.040,38
356.459,81
5.228.887,07

504.071,36
276.791,03
366.871,27
4.901.368,16

488.995,81
504.071,36
275.040,38
276.791,03
356.459,81
366.871,27
5.228.887,07 4.901.368,16

27.ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ
Τα άλλα έσοδα εκµετάλλευσης του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής

Ο Όµιλος
31/12/2015
Εσοδα α̟ό ενοίκια
Κέρδη α̟ό ̟ώληση ̟αγίων
Εσοδα εφαρµ.δικ.α̟οφ.650
Εσοδα α̟ό ̟ροβλέψεις
̟ροηγούµενων χρησεων
Λοι̟α έσοδα
Σύνολο

Η Εταιρεία

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

477.969,94

278.572,17

477.969,94

278.572,17

406,56
0,00

31.775,16
937.011,83

406,56

31.775,16
937.011,83

136.275,07
345.165,58
959.817,15

1.513.000,00
1.014.841,53
3.775.200,69

136.275,07 1.513.000,00
345.165,58 1.014.841,53
959.817,15 3.775.200,69

Η ̟λειοψηφία των εσόδων α̟ό ενοίκια κτιρίων αφορά υ̟εκµίσθωση ακινήτων
̟ου κατέχει η Εταιρεία µε λειτουργικές µισθώσεις.

28.ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ
Τα Έξοδα λειτουργίας διάθεσηςτου Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής :
Ο Όµιλος
Η Εταιρεία

31/12/2015
Aµοιβές και έξοδα ̟ροσω̟ικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων

1.103.236,95
177.935,13
608.749,71

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

1.268.347,12 1.103.236,95

1.268.347,12

279.556,82
1.165.934,65

177.935,13
608.749,71

279.556,82
1.165.934,65
307.854,72
1.163.417,29
801.504,87

Φόροι τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Α̟οσβέσεις ̟αγίων

129.122,45
1.025.923,63
352.055,43

307.854,72
129.122,45
1.163.417,29 1.025.923,63
801.504,87
352.055,43

∆ιαγραφή ̟αγίων
Προβλέψεις
Σύνολο

2.284.304,06
55.411,00
5.736.738,36

0,00
4.986.615,47

2.284.304,06
55.411,00
0,00
5.736.738,36 4.986.615,47

Η διαγραφη των ̟αγίων αφορά την ζηµία α̟ό το κλείσιµο των υ̟οκαταστήµατων
στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στο Περιστέρι .

29.ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Οµίλου καιης Εταιρείας αναλύονται ως εξής :
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Ο Όµιλος

Η Εταιρεία

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

Aµοιβές και έξοδα ̟ροσω̟ικού

402.605,54

433.282,39

402.605,54

433.282,39

Αµοιβές και έξοδα τρίτων

322.018,93

309.831,67

322.018,93

309.831,67

Παροχές τρίτων

31/12/2014

76.168,12

90.710,87

76.168,12

90.710,87

513.819,58

223.220,27

513.819,58

223.220,27

∆ιάφορα έξοδα

424.405,59

2.383.286,04

421.739,39

2.383.286,04

Α̟οσβέσεις ̟αγίων

360.406,98

0,00

360.406,98

0,00

36.470,64
2.135.895,38

264.797,38
3.705.128,62

36.470,64
2.133.229,18

264.797,38
3.705.128,62

Φόροι τέλη

Προβλέψεις
Σύνολο

30.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ∆Α
Στα χρηµατοοικονοµικά α̟οτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας συµ̟εριλαµβάνονται

Ο Όµιλος
31/12/2015
• Τόκοι δανείων
• Τόκοι α̟ό Χρηµατοδοτικές
Μισθώσεις
• Λοι̟ά µε τις χρηµατοδοτήσεις
έξοδα

1.405.845,29

Η Εταιρεία
31/12/2015

31/12/2014

1.626.045,15 1.405.845,29

31/12/2014

1.626.045,15

3.514,27
107.967,33
1.517.326,89

7.772,88

3.514,27

7.772,88

36.264,12
107.846,33
1.670.082,15 1.517.205,89

36.264,12
1.670.082,15

31. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Η φορολογική ε̟ιβάρυνση των α̟οτελεσµάτωντου Οµίλου και της Εταιρείας ̟ροσδιορίσθηκε ως εξής:
Ο Όµιλος
Η Εταιρεία
31/12/2015
Τρέχουσα φορολογική ε̟ιβάρυνση
Αναβαλλόµενος Φόρος
Προβλέψεις φόρου λογ διαφορών
Σύνολο φορολογικής ε̟ιβάρυνσης

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

808,29

238.157,94

0,00

238.157,94

442.890,76
0,00
443.699,05

664.270,99
-100.000,00
802.428,93

442.890,76
0,00
442.890,76

664.270,99
-100.000,00
802.428,93

Ο φόρος, ε̟ί των κερδών ̟ρο φόρωντου Οµίλου και της Εταιρείας διαφέρει α̟ό το θεωρητικό ̟οσό ̟ου
θα ̟ρόκυ̟τε χρησιµο̟οιώντας τον φορολογικό συντελεστή, ε̟ί των κερδών.
Η διαφορά έχει ως εξής:
Ο Όµιλος
31/12/2015

31/12/2014

Η Εταιρεία
31/12/2015

31/12/2014

Κέρδη(ζηµίες) ̟ρό φόρων,ως λογαριασµός α̟οτελεσµάτων
Συντελεστής Φόρου

-6.881.540,39
29%

-4.313.628,20 -6.878.753,19 -4.313.628,20
26%
29%
26%

Φόρος εισοδήµατος
Προβλέψεις φόρου λογ διαφορών
Φόροι ̟ου αναλογούν σε µη φορολογούµενα κέρδη
Σύνολο φορολογικής ε̟ιβάρυνσης

-1.995.646,71

-1.121.543,33 -1.994.838,43 -1.121.543,33
-100.000,00
-100.000,00
2.023.972,26 2.437.729,19 2.023.972,26
802.428,93
442.890,76
802.428,93

2.439.345,76
443.699,05

Η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει αναβαλλόµενες φορολογικές α̟αιτήσεις για φορολογικές ζηµίες στον βαθµό ̟ου
είναι ̟ιθανό ότι δεν θα υ̟άρξουν ε̟αρκή φορολογικά κέρδη ̟ου θα συµψηφιστούν µε αυτές τις φορολογικές
ζηµίες.
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Σύµφωνα µε το νόµο 4334/16.07.15 ο φορολογικός συντελεστής των Ανωνύµων Εταιριών αυξάνεται σε 29% α̟ό
26% µε ισχύ α̟ό τη χρήση 2015.

32 . ΚΕΡ∆Η/ (ΖΗΜΙΕΣ ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
Τα κέρδη (ζηµίες) ανά µετοχή υ̟ολογίζονται µε τη διαίρεση της αναλογούσας στους µετόχους του Οµίλου και
της Εταιρείας κέρδη (ζηµίας) µε τον σταθµισµένο µέσο όρο των σε κυκλοφορία µετοχών κατά τη διάρκεια της
χρήσης.
Ο Όµιλος
Κέρδη/(ζηµία) ̟ου αναλογούν
στους µετόχους
Σταθµισµένος µέσος αριθµός
µετοχών
Βασικά κέρδη/(ζηµία) κατά
µετοχή

Η Εταιρεία

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

-6.437.841,34

-3.511.199,27

-6.435.862,43 -3.511.199,27

65.326.268,00

65.326.268,00

65.326.268,00 65.326.268,00

-0,0985

-0,0537

-0,0985

-0,0537

Ε̟ισηµαίνεται ε̟ίσης ότι δεν υ̟άρχει ανειληµµένη υ̟οχρέωση ̟ρος έκδοση νέων µετοχών και, συνε̟ώς, δε
συντρέχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις για τον υ̟ολογισµό και την ̟αράθεση άλλου δείκτη κερδών ανά µετοχή (δηλαδή
δείκτη ̟ου να λαµβάνει υ̟ό όψη την ύ̟αρξη δυνητικών µετοχών) .

33.ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2015
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2015

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΣΟ∆Α

ΕΞΟ∆Α

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΑΤΟ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

750.476,20

ΣΥΝΟΛΑ

750.476,20

31/12/2014

31/12/2014

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΑ

56

ΕΣΟ∆Α

ΕΞΟ∆Α

31/12/2015

31/12/2015
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΣΟ∆Α

31/12/2014
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΞΟ∆Α

31/12/2014
ΕΣΟ∆Α

ΕΞΟ∆Α

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 1 Ιανουαρίουέως 31 ∆εκεµβρίου 2015
ποσά σε € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2015

31/12/2015
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΣΟ∆Α

31/12/2015

31/12/2015

ΕΞΟ∆Α

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΣΟ∆Α

ΕΞΟ∆Α

PASAL DEVELOPMENT ΑΕ
AT LAND AE

61.765,47
1,03

109.499,10
0,00

0,00
0,00

76.780,88
14.625,64

61.765,47
1,03

109.499,10
0,00

0,00
0,00

76.780,88
14.625,64

Θεοδωρίδης Σ. Γε – SECOND
DORECO ΑΕ

26.956,92
1.528,04

1.840,67
4.547,30

5.284,00
2.214,31

0,00
3.687,12

26.956,92
1.528,04

1.840,67
4.547,30

5.284,00
2.214,31

0,00
3.687,12

Εθνική Τρά̟εζα
Αlpha Bank

0,00
0,00

7.084.502,28
12.501.814,56

0,00
0,00

303.529,39
717.927,42

7.084.502,28
12.501.814,56

303.529,39
717.927,42

EFG Eurobank
Τρά̟εζα Πειραιώς

0,00
0,00

4.717.841,52
288.035,90

0,00
0,00

363.554,71
17.319,53

4.717.841,52
288.035,90

363.554,71
17.319,53

90.251,46

24.708.081,33

7.498,31

1.497.424,69

ΣΥΝΟΛΑ

31/12/2014
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

31/12/2014

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΣΟ∆Α

90.251,46

24.708.081,33

7.498,31

31/12/2014

ΕΞΟ∆Α

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.497.424,69

31/12/2014

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΣΟ∆Α

ΕΞΟ∆Α

PASAL DEVELOPMENT ΑΕ

55.288,08

126.172,96

0,00

0,00

55.288,08

126.172,96

AT LAND AE
TRASTOR AE

10.382,71
0,00

96.082,12
117.068,09

0,00
0,00

0,00
29.160,15

10.382,71
0,00

96.082,12
117.068,09

29.160,15

Θεοδωρίδης Σ. Γε – SECOND
Εθνική Τρά̟εζα

20.668,22
0,00

2.561,43
6.247.522,88

0,00
0,00

492,00
297.416,79

20.668,22

2.561,43
6.247.522,88

492,00
297.416,79

0,00
0,00

24.498.890,25
4.489.816,73

0,00
0,00

1.090.383,40
207.621,66

24.498.890,25
4.489.816,73

1.090.383,40
207.621,66

0,00
86.339,01

140.414,67
35.718.529,13

0,00
0,00

16.149,76
1.641.223,76

Αlpha Bank
EFG Eurobank
Τρά̟εζα Πειραιώς
ΣΥΝΟΛΑ

ΟΜΙΛΟΣ

86.339,01

140.414,67
35.718.529,13

0,00

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Παροχές ̟ρος τη ∆ιοίκηση

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Αµοιβές διευθυντικών στελεχών
Αµοιβές ∆.Σ
ΣΥΝΟΛΑ

365.809,84
192.555,96
558.365,80

333.156,20
193.145,12
526.301,32

365.809,84
192.555,96
558.365,80

333.156,20
193.145,12
526.301,32

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Α̟αιτήσεις α̟ό διευθυντικά στελέχη και µέλη της
διοίκησης
Υ̟οχρεώσεις ̟ρος διευθυντικά στελέχη και µέλη της
διοίκησης

50.154,81

50.154,81

Η α̟αίτηση α̟ό την θυγατρική εταιρεία ̟οσού 750 χιλ. ευρώ αφορό ̟οσό για αύξηση µετοχικoύ κεφαλαίου.
Οι εταιρείες SECOND, PASAL Α.Ε. , DORECOAEκαιATLANDΑ.Ε
ανήκουν σε βασικούς µετόχους της Εταιρείας.
Α̟ό την εταιρεία AT LAND A.E. η SATO ενοικιάζει χώρους για τα καταστήµατα της.
Α̟ό την εταιρεία PASAL Α. Ε. Ανα̟τύξεως Ακινήτων η SATO:
•Ενοικιάζει χώρους για καταστήµατα.
•Η PASAL A.E. βάσει συµβάσεων αναλαµβάνει το projectmanagement ε̟ενδύσεων
της Εταιρείας σε ακίνητα (καταστήµατα.κτλ) .
Στα ̟λαίσια της α̟όφασης µε αριθµό 650/2013 του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών α̟οφασίστηκε
Η κεφαλαιο̟οίηση τρα̟εζικών υ̟οχρεώσεων συνολικού ̟οσού 18.752.967,21 € µε την έκδοση
35.382.957 νέων κοινών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,53 ευρώ εκάστη και τιµή διάθεσης 0,53 ευρώ
ανά µετοχή τις ο̟οίες έλαβαν οι συµβαλλόµενες τρά̟εζες οι ο̟οίες ̟λέον κατέχουν το 53,162% του µετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας.
∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοι̟ά βασικά διευθυντικά στελέχη τηςΕταιρείας.
Οι συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη γίνονται ε̟ί καθαρά εµ̟ορικής βάσης µε
τους συνήθεις όρους της αγοράς.
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16.149,76
1.641.223,76

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 1 Ιανουαρίουέως 31 ∆εκεµβρίου 2015
ποσά σε € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

34.ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Οι αµοιβές των ελεγκτών για τη χρήση 2015 ̟ου αφορούν α) τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της
εταιρείας ανέρχονται σε € 8,8 χιλ. β) το φορολογικό έλεγχο ανέρχονται σε € 8,8χιλ .
Πέραν των ελεγκτικών δεν ̟αρέχονται άλλες υ̟ηρεσίες α̟ό τους ελεγκτές.

35.ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
Οι ̟αρακάτω ̟ίνακες αναλύουν την ε̟ί̟τωση στα α̟οτελέσµατα σε σχέση µε: (α) τα χρηµατοοικονοµικά
̟εριουσιακά στοιχεία και τις χρηµατοοικονοµικές υ̟οχρεώσεις του Οµίλου ως ̟ρος τον κίνδυνο α̟ό µεταβολή
των ε̟ιτοκίων κ
Ο Όµιλος εκτίθεται στον κίνδυνο µεταβολής των ε̟ιτοκίων α̟ό δάνεια µεταβλητού ε̟ιτοκίου τα ο̟οία
ε̟ηρεάζουν τα α̟οτελέσµατα/ καθαρή θέση µέσω της µεταβολής των χρηµατοοικονοµικών εξόδων .
Η ανάλυση της ευαισθησίας υ̟οθέτει ̟αράλληλη µεταβολή των ε̟ιτοκίων κατά +/- 100 bps (µονάδες βάσης),
̟ου κατά την κρίση της ∆ιοίκησης θεωρούνται εύλογες και η ε̟ίδραση αφορά στα καθαρά µετά α̟ό φόρους
α̟οτελέσµατα/ καθαρή θέση:
Κίνδυνος Ε̟ιτοκίου

2015
Λογαριασµοί

Λογιστική Αξία + 100 Μ.Β.

Μακρο̟ρόθεσµα ∆άνεια
Βραχυ̟ρόθεσµα Τρα̟εζικά ∆άνεια
Υ̟οχρεώσεις Χρηµατοδοτικών µισθώσεων

- 100 Μ.Β.

10.468.174,64
14.333.727,90

-104.681,75
-143.337,28

104.681,75
143.337,28

177.957,62

-1.779,58

1.779,58

72.441,60

-72.441,60

-177.357,01

177.357,01

Φόρος Εισοδήµατος (29%)
Καθαρή Ε̟ίδραση στα Α̟οτελέσµατα

Κίνδυνος Ε̟ιτοκίου

2014
Λογαριασµοί
Μακρο̟ρόθεσµα ∆άνεια

Λογιστική Αξία
13.918.000,00

+ 100 Μ.Β.
-139.180,00

- 100 Μ.Β.
139.180,00

23.845.000,00

-238.450,00

238.450,00

389.000,00

-3.890,00

3.890,00

99.195,20

-99.195,20

-282.324,80

282.324,80

Βραχυ̟ρόθεσµα Τρα̟εζικά ∆άνεια
Υ̟οχρεώσεις Χρηµατοδοτικών µισθώσεων

Φόρος Εισοδήµατος (26%)
Καθαρή Ε̟ίδραση στα Α̟οτελέσµατα

36.ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
∆εν υ̟άρχουν ε̟ίδικες ή υ̟ό διαιτησία διαφορές καθώς και α̟οφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών
οργάνων ̟ου να έχουν ε̟ί̟τωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία ττης Εταιρείας .
Η Εταιρεία εµ̟λέκεται σε διάφορες νοµικές υ̟οθέσεις και νοµικές διαδικασίες στα ̟λαίσια της
κανονικής λειτουργίας του. Η διοίκηση καθώς και οι νοµικοί σύµβουλοι της Εταιρείας εκτιµούν ότι όλες
οι εκκρεµείς υ̟οθέσεις αναµένονται να διευθετηθούν χωρίς σηµαντικές αρνητικές ε̟ιδράσεις για την
χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τα α̟οτελέσµατα της Εταιρείας.
Οι δοθείσες εγγυήσεις αναλύονται ως εξής:
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ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 1 Ιανουαρίουέως 31 ∆εκεµβρίου 2015
ποσά σε € (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Ο Όµιλος
31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

148.915,50

48.000,00

148.915,50

48.000,00

10.400.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00
10.548.915,50 10.448.000,00 10.548.915,50

10.400.000,00
10.448.000,00

Εγγυητικές ε̟ιστολές για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης
Παραχωρηµένες υ̟οθήκες & ̟ροσηµειώσεις

Η Εταιρεία

31/12/2015

Ε̟ί των ακινήτων της Εταιρείας έχει εγγραφεί ̟ροσηµείωση υ̟οθήκης ̟οσού €10. 400 χιλ. για
εξασφάλιση τρα̟εζικών δανείων ύψους € 12.428 χιλ.
Η εταιρεία έχει ενεχυριάσει τα α̟οθέµατά της για ̟οσό € 5 εκατ. ως εξασφάλιση των δανείων της ̟ρος
την τρά̟εζα EurobankErgasiasA.E.
Ε̟ίσης µέχρι του ̟οσού των € 3.000 χιλ. έχει ενεχυριάσει τα εµ̟ορικά σήµατα ΕΝΤΟΣ και SATO σε
κοινή σειρά στις τρά̟εζες Εθνική, EurobankErgasiaΑ.Ε.καιALPHABANK.

37.ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ο αριθµός α̟ασχολούµενου ̟ροσω̟ικού στον Όµιλο και την Εταιρεία είναι :
Ο Όµιλος
Η Εταιρεία
31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Μισθωτοί

76

84

76

84

Ηµεροµίσθιοι
Σύνολο Εργαζοµένων

13
89

17
101

13
89

17
101

Οι αµοιβές σε εργαζόµενους αναλύονται ως εξής:
38.ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Την 2 Μαρτίου 2016 έχει οριστεί η συζήτηση, ενώ̟ιον του Πολεµελούς Πρωτοδικείου ,του σχεδίου τρο̟ο̟οίησης
–µεταρρύθµισης της α̟ό 28/2/2013 συµφωνίας εξυγίανσης, η ο̟οία ε̟ικυρώθηκε µε την υ̟΄αριθµό 650/2013
α̟όφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (κατά άρθρο 106β του Ν.3588/2007 ,ό̟ως αυτός ισχύει
σήµερα),
Πέραν αυτούδεν υ̟άρχουν άλλα γεγονότα µεταγενέστερα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
της 31ης ∆εκεµβρίου 2015, τα ο̟οία να αφορούν την Εταιρεία για τα ο̟οία να ε̟ιβάλλεται αναφορά α̟ό τα
∆ιεθνή Πρότυ̟α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ∆ΠΧΑ)
Οι ̟αρούσες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 26
Φεβρουαρίου 2016 και έχουν υ̟ογραφεί, α̟ό τους κάτωθι:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ
Α..∆.Τ. AK 096128

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΡΟΥΣΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΚ 091990

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΩΜΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ
Α.∆.Τ AZ 020909
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SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ
ΓΕ.ΜΗ 121755007000
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 .
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ποσά εκφρασµένα σε €
Εποπτεύουσα αρχή:

Υουργείο Ανάτυξης, Ανταγωνιστικότητας,Υοδοµών,Μεταφορών και ∆ικτύων

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:

www.satogroup,gr

ΟΜΙΛΟΣ
1.01-31.12.2015

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες

7.107.132,20
2.205.764,04
-2.710.779,36
-4.313.628,20
-3.511.199,27

∆ικαιώµατα µειοψηφίας

-6.437.841,34
0,00
249.138,88
-6.188.702,46
-6.188.702,46
0,00

-3.511.199,27
0,00
20.630,89
-3.490.568,38
-3.490.568,38
0,00

-6.435.862,43
0,00
249.138,88
-6.186.723,55
-6.186.723,55
0,00

-3.511.199,27
0,00
20.630,89
-3.490.568,38
-3.490.568,38
0,00

Κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή -βασικά σε ευρώ
Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων και
συνολικών αποσβέσεων

-0,0985

-0,0537

-0,0985

-0,0537

-3.791.529,97

-1.697.729,08

-3.788.863,77

-1.697.729,08

Μικτό κέρδος εµπορευµάτωνκαι λοιπών αποθεµάτων

Ρούσης ∆ηµήτριος

Αντιπρόεδρος ∆.Σ.- εκτελεστικό µέλος

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

Θεοδωρίδη Αικατερίνη

Μέλος ∆.Σ.- Μη εκτελεστικό µέλος

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων

Βαµβακόπουλος Κωνσταντίνος

Μέλος ∆.Σ.- Μη εκτελεστικό µέλος

Καρακώστας Κωνσταντίνος
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων

Μέλος ∆.Σ.- Μη εκτελεστικό µέλος

Κατανέµονται σε:

26 Φεβρουαρίου 2016

Ιδιοκτήτες µητρικής

Νόµιµος ελεγκτής :

Γεώργιος Κων.Τσιώλης( Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17161)

∆ικαιώµατα µειοψηφίας

Ελεγκτική εταιρεία
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους(Β)
Συγκετρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α+Β)

Κέρδη / (ζηµιές) µετά φόρων (Α)

Ιδιοκτήτες µητρικής

Ποσά εκφρασµένα σε €
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Αύλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

10.313.485,29
47.720,20
191.316,73

6.664.325,45
59.389,85
348.361,04

10.313.485,29
47.720,20
291.316,73

6.664.325,45
59.389,85
348.361,04

1.703.775,05

2.069.759,33

1.703.775,05

2.069.759,33

4.787.560,30
1.148.910,00
18.192.767,57

29.037.719,87
325.713,11
38.505.268,65

5.537.175,80
302.587,50
18.196.060,57

29.037.719,87
325.713,11
38.505.268,65

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ποσά εκφρασµένα σε €
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ
1.01-31.12.2015

1.01-31.12.2014

1.01-31.12.2015

1.01-31.12.2014

Λειτουργικές δραστηριότητες

-6.881.540,39

-4.313.628,20

-6.878.753,19

-4.313.628,20

987.502,79
106.826,64
-117.812,60
0,00
-1.321.186,17
1.517.326,89

1.013.050,28
-75.615,23
-25.782,87
-937.011,83
-100.912,74
1.670.082,15

987.502,79
106.826,64
-117.812,60
0,00
-1.321.186,17
1.517.205,89

1.013.050,28
-75.615,23
-25.782,87
-937.011,83
-100.912,74
1.670.082,15

1.718.956,96

899.326,36

1.718.956,96

899.326,36

-198.613,26
5.069.595,87

1.034.156,68
-993.409,09

-197.752,76
4.319.625,67

1.034.156,68
-993.409,09

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

-40.340,58

-6.082,15

-40.219,58

-6.082,15

Καταβεβληµένοι φόροι

0,00
840.716,15

0,00
-1.835.826,64

0,00
94.393,65

0,00
-1.835.826,64

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων από συνεχιζόµενεςδραστηριότητες

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.01-31.12.2014

7.362.670,90
2.133.783,83
-4.776.366,56
-6.878.753,19
-6.435.862,43

Πρόεδρος ∆.Σ. και ∆ιευθύνων σύµβουλος - εκτελεστικό µέλος

Με σύµφωνη γνώµη/ Θέµα έµφασης

1.01-31.12.2015

7.107.132,20
2.205.764,04
-2.710.779,36
-4.313.628,20
-3.511.199,27

Θεοδωρίδης Γεώργιος

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.01-31.12.2014

7.362.670,90
2.133.783,83
-4.779.032,76
-6.881.540,39
-6.437.841,34

Σύνολο κύκλου εργασιών

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β)

34.622.922,04
-53.087.487,56
-18.464.565,52
0,00

34.622.922,04
-46.898.785,10
-12.275.863,06
0,00

34.622.922,04
-53.085.508,65
-18.462.586,61
0,00

34.622.922,04
-46.898.785,10
-12.275.863,06
0,00

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)

-18.464.565,52

-12.275.863,06

-18.462.586,61

-12.275.863,06

10.468.174,64
3.289.435,30
14.511.685,52
8.388.037,63
36.657.333,09
18.192.767,57

13.011.934,88
4.979.671,28
5.225.839,60
27.563.685,95
50.781.131,71
38.505.268,65

10.468.174,64
3.290.243,59
14.511.685,52
8.388.543,43
36.658.647,18
18.196.060,57

13.011.934,88
4.979.671,28
5.225.839,60
27.563.685,95
50.781.131,71
38.505.268,65

Μετοχικο κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής(α)

Προβλέψεις
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

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµεςυποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

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):

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιώνκαι λοιπών επενδύσεων

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε €
ΟΜΙΛΟΣ
1.01-31.12.2015
1.01-31.12.2014

ΕΤΑΙΡΕIΑ
1.01-31.12.2015
1.01-31.12.2014

0,00
-17.520,12

0,00
-22.981,38

-100.000,00
-17.520,12

0,00
-22.981,38

14.364.932,28
0,86

292.570,34
9.233,31

14.364.932,28
0,86

292.570,34
9.233,31

0,00

0,00

0,00

0,00

14.347.413,02

278.822,27

14.247.413,02

278.822,27

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακώνστοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2015 και 01.01.2014
αντίστοιχα)

-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)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης (συνεχιζόµενεςκαι διακοπείσες
δραστηριότητες)
Αποθεµατικό από δικαίωµα προαίρεσης µετοχών

-6.437.745,13

-3.490.568,38

-6.435.766,22

-3.490.568,38

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

Μεταφορά στα αποτελέσµα εις νεο

249.042,67

Εξοφλήσεις δανείων

249.042,67

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)

Εξαγορά θυγατρικής

Μερίσµατα πληρωθέντα

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)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.505.774,48

0,00

1.505.774,48

0,00 -14.364.932,28
0,00
0,00
0,00
0,00
1.505.774,48 -14.364.932,28

0,00
0,00
0,00
1.505.774,48

-14.364.932,28
0,00
0,00
-14.364.932,28
(α) +

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

823.196,89
325.713,11
1.148.910,00

-51.229,89
376.943,00
325.713,11

-23.125,61
325.713,11
302.587,50

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
(1) Εταιρείες που ενοποιούνται και µέθοδος ενοποίησής τους
α) Οι εταιρείες του Οµίλου µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής, που περιλαµβάνονται στις

Εταιρεία
SATO A.E.
SATO ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε

Ποσοστό συµµετοχής
100,00%

Μέθοδος ενοποίησης
Μητρική

Εδρα εταιρείας
Ελλάδα

Ολική ενοποίηση/άµεση συµµετοχή Ελλάδα

β) ∆εν υπάρχουν εταιρείες που δεν συµπεριλαµβάνονται στην ενοποίηση
γ) ∆εν υπάρχουν εταιρείες που δεν ενσωµατώθηκαν στην τρέχουσα περίοδο στις ενοποιηµένεςοικονοµικές καταστάσεις ενώ είχαν ενσωµατωθεί στην αµέσως προηγούµενη περίοδο.
Αθήνα , 26 Φεβρουαρίου 2016

(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
(4) Η µητρική Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2006-2010. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναφέρονται στη Σηµείωση 22
Η µητρική εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για ενδεχόµενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεκτων
Η συνολική πρόβλεψη κατά την 31/12/2015 ανέρχεται σε 655 χιλ ευρώ .
(5)∆εν 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.
(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)
(7) Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα την 31/12/2015 µε τα συνδεδεµένα µέρη , κατά την έννοια του ∆.Λ.Π 24 , έχουν ως εξής:

α) Έσοδα
β)Έξοδα
γ)Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών
και µελών της διοίκησης
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

ΟΜΙΛΟΣ
7
1.497

ποσά σε χιλ. €
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7
1.497

90

841

24.708

24.708

558

558

50

50

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

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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΣΗΣ

Α∆Τ ΑΚ 096128

Α∆Τ ΑΚ 091990

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΩΜΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ
Α∆Τ ΑΖ 020909

-51.229,89
376.943,00
325.713,11

