SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ
ΓΕ.ΜΗ. 121755007000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15
Εδρα : Λ. Κηφισίας 116 & Δαβάκη 1 Αθήνα ΤΚ 115 26
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 30η Ιουνίου 2016
(δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη κατά τα ΔΛΠ)
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 ΑΝ ΩΝΥΜΗ 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε €

Εποπτεύουσα αρχή:

Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού , Γενική Γραµµατεία Εµπορίου &
Προστασίας Καταναλωτή, Γενική ∆/νση Αγοράς, ∆ιεύθυνση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ., Τµήµα
Εισηγµένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε.

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:

www.satogroup,gr

ΟΜΙΛΟΣ

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

1.01-30.06.2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.01-30.06.2015

1.01-30.06.2016

1.01-30.06.2015

Σύνολο κύκλου εργασιών

5.009.128,93

3.472.701,88

4.850.569,06

1.654.483,85

955.360,66

1.569.858,31

3.472.701,88
955.360,66

-514.666,89

-2.603.001,77

-563.284,67

-2.603.001,77

Θεοδωρίδης Γεώργιος

Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος

Μικτό κέρδος εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων

Ρούσης Δημήτριος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.- Εκτελεστικό μέλος

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

Θεοδωρίδη Αικατερίνη
Βαμβακόπουλος Κωνσταντίνος
Καρακώστας Κωνσταντίνος

Μέλος Δ.Σ.- Μη εκτελεστικό μέλος
Μέλος Δ.Σ.- Μη εκτελεστικό μέλος
Μέλος Δ.Σ.- Μη εκτελεστικό μέλος

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζημιές) μετά φόρων (Α)
Κατανέμονται σε:

-1.169.770,71
-1.233.434,22

-2.810.331,03
-2.434.765,19

-1.218.239,38
-1.267.846,97

-3.775.218,15
-2.434.765,19

Ιδιοκτήτες μητρικής

-1.233.434,22

-2.434.765,19

-1.267.846,97

-2.434.765,19

Δικαιώματα μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους(Β)
Συγκετρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

0,00
5.532,07
-1.227.902,15

0,00
249.000,00
-2.185.765,19
-2.185.765,19
0,00

0,00
5.532,07
-1.262.314,90
-1.262.314,90
0,00

0,00
249.000,00
-2.185.765,19
-2.185.765,19
0,00

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των
9 Σεπτεμβρίου 2016
ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Γεώργιος Κων. Τσιώλης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17161)
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.
Με σύμφωνη γνώμη / Θέμα έμφασης
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

Νόμιμος ελεγκτής :
Ελεγκτική εταιρεία
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2016

31/12/2015

0,00

Κέρδη (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή -βασικά σε ευρώ

30/6/2016

31/12/2015

10.026.554,59
,

10.313.485,29
,

Κέρδη (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

-0,0189

-0,0373

-0,0194

-0,0373

-203.045,11

-2.195.900,06

-251.784,00

-2.195.900,06

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα
χρη μ
μ
ενσώματα
μ
πάγια
γ στοιχεία
χ

10.027.523,49
,

Αύλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

10.313.485,29
,

41.327,03

47.720,20

41.327,03

47.720,20

210.162,80

191.316,73

460.162,80

291.316,73

2.452.820,29
5.074.124,44
297.189,43
18.352.178,58

1.703.775,05
5.537.175,80
302.587,50
18.196.060,57

2.642.465,08
5.081.462,96
466.284,71
18.469.226,07

1.703.775,05
4.787.560,30
1.148.910,00
18.192.767,57

φρ μ
σε €
ποσά εκφρασμένα

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

34.622.922,04
-54.315.389,71
-19.692.467,67

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)

34.622.922,04
-53.087.487,56
-18.464.565,52

0,00

34.622.922,04
-54.347.823,55
-19.724.901,51

34.622.922,04
-53.085.508,65
-18.462.586,61

0,00

0,00

0,00

Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Έσοδο από απόσβεση επιχορηγήσεων παγίων

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(γ)+(δ)

-2.810.331,03

-1.218.239,38

-2.810.331,03

311.621,78
0,00
0,00

407.101,71
18.620,09
-26.000,00

311.500,67
0,00
0,00

407.101,71
18.620,09
-26.000,00

3.293,23

-31.143,58

3.305,20

-31.143,58

655.115,99

1.172.216,95

654.954,91

1.172.216,95

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες

-18.464.565,52

-19.724.901,51

-18.462.586,61

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

-269.469,25

29.073,44

-255.112,12

29.073,44

9.783.792,60
3.236.354,37
15.669.547,42

10.468.174,64
3.289.435,30
14.511.685,52

9.783.792,60
3.236.357,88
15.669.547,42

10.468.174,64
3.290.243,59
14.511.685,52

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
(Μείον):

-635.929,16
513.139,93

-886.708,73
2.920.189,22

-44.195,76
781.776,39

-886.708,73
2.920.189,22

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

-74.677,86

-1.356,06

-74.516,78

-1.356,06

9.471.999,35

8.388.037,63

9.387.382,19

8.388.543,43

38.161.693,74

36.657.333,09

38.077.080,09

36.658.647,18

18.469.226,07

18.192.767,57

18.352.178,58

18.196.060,57

Καταβεβλημένοι φόροι

Ποσά εκφρασμένα σε €

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕIΑ

1.01-30.06.2016

1.01-30.06.2015

-18.464.565,52

-12.274.042,67

0,00

-207,03

0,00

-207,03

-666.676,05

791.454,98

159.473,13

791.454,98

0,00

0,00

-150.000,00

0,00

-21.937,41

-13.000,00

-20.847,40

-13.000,00

5.976,00
,

14.365.000,00
,

5.976,00
,

14.365.000,00
,

12,17

0,57

0,20

0,57

-15.949,24

14.352.000,57

-164.871,20

14.352.000,57

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης (συνεχιζόμενες
και διακοπείσες δραστηριότητες)

1.01-30.06.2015

-19.692.467,67

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
(α)
Επενδυτικές δραστηριότητες

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2016
και 01.01.2015αντίστοιχα)

1.01-30.06.2016

-1.169.770,71

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)

1.01-30.06.2015

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ
1.01-30.06.2016

1.01-30.06.2016

-18.462.586,61

ρ ξ ς από πωλήσεις
ή ς ενσώματων
μ
και άϋλων παγίων
γ
Εισπράξεις

1.01-30.06.2015

-12.274.042,67

Τόκοι εισπραχθέντες

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

-1.227.902,15

-2.434.765,19

-1.262.314,90

-2.434.765,19

0,00

249.042,67

Αποθεματικό από δικαίωμα προαίρεσης μετοχών
Μεταφορά στα αποτελέσμα εις νεο

0,00

249.042,67

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

0,00

-559.334,03

0,00

-559.334,03

Εξοφλήσεις δανείων

0,00

-14.365.000,00

0,00

-14.365.000,00
0,00

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου

Εξοφλήσεις
(χρεολύσια)

0,00

0,00

0,00

Εξαγορά θυγατρικής

Μερίσματα πληρωθέντα

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)

0,00

-14.924.334,03

0,00

-14.924.334,03

-682.625,29

219.121,52

-5.398,07

219.121,52

1.148.910,00
466.284,71

326.000,00
545.121,52

302.587,50
297.189,43

326.000,00
545.121,52

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (30.06.2016 και
30.06.2015 αντίστοιχα)

-19.692.467,67

-14.459.765,19

-19.724.901,51

-14.459.765,19

υποχρεώσεων

από

χρηματοδοτικές

μισθώσεις

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
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 ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Εταιρεία
SATO A.E.
SATO ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε

Εδρα εταιρείας
Ελλάδα
Ελλάδα

Ποσοστό συμμετοχής Μέθοδος ενοποίησης
Μητρική
Ολική ενοποίηση/άμεση συμμετοχή
100,00%

β) Δεν υπάρχουν εταιρείες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση.
γ) Δεν υπάρχουν εταιρείες που δεν ενσωματώθηκαν στην τρέχουσα περίοδο στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ενώ είχαν ενσωματωθεί στην
αμέσως προηγούμενη περίοδο.
Αθήνα , 9 Σεπτεμβρίου 2016

(2) Επί των ακινήτων της μητρικής εταιρείας υφίσταται προσημείωση ύψους € 10.400 χιλ. για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων το υπόλοιπο των οποίων
την 30/06/2016 είναι € 12.827 χιλ.
(3) Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015.
(4) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναφέρονται στη Σημείωση 13.
Η μητρική
ή εταιρεία
ί έχει
έ
σχηματίσει
ί
πρόβλεψη
όβλ
για ενδεχόμενες
δ ό
φορολογικές
λ
έ υποχρεώσεις
ώ
που θα
θ προκύψουν
ύ
από
ό τον φορολογικό
λ
ό
έλεγχο των ανέλεκτων χρήσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η συνολική πρόβλεψη κατά την 30/06/2016 ανέρχεται σε € 552 χιλ .

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

(5) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην
οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας καθώς και λοιπά γεγονότα για τα οποία να συντρέχει λόγος σχηματισμού προβλέψεων.
(6) Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου στον Ομιλο ήταν 96 άτομα και στην Εταιρία ήταν 95 άτομα (30.06.15:
102 άτομα και 102 άτομα αντίστοιχα).

ΑΔΤ ΑΚ 091990

ΑΔΤ ΑΚ 096128

(7) Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα την 30/06/2016 με τα συνδεδεμένα μέρη , κατά την έννοια του Δ.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
0
620
80
25.430

ποσά σε χιλ. €
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
337
620
490
25.430

291

291

8

8

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΩΜΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ

ΑΔΤ ΑΖ 020909
(8) Τα Λοιπά έσοδα μετά από φόρους αφορούν διαφορές αποτιμήσεως τίτλων διαθεσίμων προς πώληση 5.532,07 ευρώ
(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 δραστηριότητας της
εταιρείας.

ΤΑΞΗ Α΄ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0049113

