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 α̟ό 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η ∆εκεµβρίου 2017
(δηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για ε̟ιχειρήσεις ̟ου συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενο̟οιηµένες και µη κατά τα ∆ΛΠ)
Τα ̟αρακάτω στοιχεία και ̟ληροφορίες, ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα α̟οτελέσµατα της SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ. Συνιστούµε λοι̟όν στον αναγνώστη, ̟ριν ̟ροβεί
σε ο̟οιουδή̟οτε είδους ε̟ενδυτικη ε̟ιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, ό̟ου αναρτώνται οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσειςκαθώς και η έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών .
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε €
Υ̟ουργείο Οικονοµίας, Υ̟οδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού , Γενική
Ε̟ο̟τεύουσα αρχή:

Γραµµατεία Εµ̟ορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Γενική ∆/νση Αγοράς,
∆ιεύθυνση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ., Τµήµα Εισηγµένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε.

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:

www.satogroup,gr

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
Θεοδωρίδης Γεώργιος

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

Ρούσης ∆ηµήτριος

Αντι̟ρόεδρος ∆.Σ.- Εκτελεστικό µέλος

31/12/2017

31/12/2016

9.747.583,93
34.933,88

9.177.223,27
26.304,69

9.746.796,70
34.933,88

329.070,80

358.106,01

464.694,80

469.566,01

2.466.287,31
3.756.329,01
600.373,10
16.356.012,07

2.995.708,29
4.018.614,85
489.544,02
17.644.490,98

2.435.607,64
3.602.230,32
377.473,43
16.083.534,15

2.874.134,18
4.020.101,50
375.269,02
17.520.801,29

Λοι̟ά µη κυκλοφορούντα ̟εριουσιακά στοιχεία
Α̟αιτήσεις α̟ό ̟ελάτες
Λοι̟ά κυκλοφορούντα ̟εριουσιακά στοιχεία
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοι̟ά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων

34.622.922,04
-58.756.599,37

34.622.922,04
-54.913.825,29

34.622.922,04
-58.765.036,83

34.622.922,04
-54.922.399,87

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής(α)

-24.133.677,33

-20.290.903,25

-24.142.114,79

-20.299.477,83

0,00

0,00

0,00

0,00

-24.133.677,33

-20.290.903,25

-24.142.114,79

-20.299.477,83

9.152.691,11
1.807.281,83
17.873.450,78
11.656.265,68
40.489.689,40

6.050.823,31
2.295.305,25
19.860.537,05
9.728.728,62
37.935.394,23

9.152.691,11
1.794.302,39
17.873.450,78
11.405.204,66
40.225.648,94

6.050.823,31
2.295.314,03
19.860.537,05
9.613.604,73
37.820.279,12

16.356.012,07

17.644.490,98

16.083.534,15

17.520.801,29

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β)

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)

Μακρο̟ρόθεσµες δανειακές υ̟οχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοι̟ές µακρο̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις
Βραχυ̟ρόθεσµες δανειακές υ̟οχρεώσεις
Λοι̟ές βραχυ̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις
Σύνολο υ̟οχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(γ)+(δ)

7.782.754,63

10.105.324,71

Μικτό κέρδος εµ̟ορευµάτων και λοι̟ών α̟οθεµάτων

3.830.754,29

3.810.683,00

3.057.478,24

3.356.744,85

-2.434.244,80

92.098,29

-2.440.636,92

75.670,90

-4.027.772,76
-3.837.867,37

-1.785.215,89
-1.859.501,33

-4.033.281,94
-3.837.730,25

-1.800.475,27
-1.870.054,82

-3.837.867,37

-1.859.501,33

-3.837.730,25

-1.870.054,82

∆ικαιώµατα µειοψηφίας
0,00
0,00
Λοι̟ά συνολικά έσοδα µετά α̟ό φόρους(Β)
-4.906,71
33.163,60
Συγκετρωτικά συνολικά έσοδα µετά α̟ό φόρους (Α+Β)
-3.842.774,08
-1.826.337,73
Ιδιοκτήτες µητρικής
-3.842.774,08
-1.826.337,73
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
0,00
0,00
Κέρδη (ζηµίες) µετά α̟ό φόρους ανά µετοχή -βασικά σε ευρώ
-0,0587
-0,0285
Κέρδη (ζηµίες) ̟ρο φόρων, χρηµατοδοτικών ε̟ενδυτικών
-1.901.808,46
699.913,87
α̟οτελεσµάτων και συνολικών α̟οσβέσεων
1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
̟οσά εκφρασµένα σε €

0,00
-4.906,71
-3.842.636,96
-3.842.636,96
0,00
-0,0587

0,00
33.163,60
-1.836.891,22
-1.836.891,22
0,00
-0,0286

-1.908.563,92

683.183,70

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2017 και
01.01.2016αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης (συνεχιζόµενες και
διακο̟είσες δραστηριότητες)
Α̟οθεµατικό α̟ό δικαίωµα ̟ροαίρεσης µετοχών
Μεταφορά στα α̟οτελέσµα εις νεο

ΕΤΑΙΡΕIΑ

1.01-31.12.2017

1.01-31.12.2016

-20.290.903,25

-18.464.565,52

1.01-31.12.2017

-20.299.477,83

1.01-31.12.2016

-18.462.586,61

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ
1.01-31.12.2017

1.01-31.12.2016

1.01-31.12.2017

1.01-31.12.2016

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζηµίες) ̟ρο φόρων α̟ό συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Πλέον / µείον ̟ροσαρµογές για:
Α̟οσβέσεις
Προβλέψεις
Έσοδο α̟ό α̟όσβεση ε̟ιχορηγήσεων ̟αγίων
Α̟οτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) ε̟ενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-4.027.772,76

-1.785.215,89

-4.033.281,94

-1.800.475,27

532.436,34
-308.459,95
0,00

607.815,58
-1.076.384,69
0,00

532.073,00
-308.459,95
0,00

607.512,80
-1.076.384,69
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-60.990,42

-4.451,89

-60.938,09

-4.409,66

1.305.435,22

1.216.574,68

1.304.499,95

1.215.364,44

149.379,60
589.742,18
2.134.461,98

641.992,60
-1.305.062,44
1.174.533,07

302.048,98
554.313,24
1.908.706,28

659.232,89
-336.678,08
1.085.428,07

-182.884,02

-107.529,98

-181.948,75

-106.319,74

-5.763,11

11.875,58

0,00

11.875,58

125.585,06

-625.853,38

17.012,72

255.146,34

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
Καταβεβληµένοι φόροι

κοινο̟ραξιών

και

λοι̟ών

Αγορά ενσώµατων και άϋλων ̟αγίων ̟εριουσιακών στοιχείων

ΟΜΙΛΟΣ

1.01-31.12.2016

10.817.607,42

Ε̟ενδυτικές δραστηριότητες
Α̟όκτηση θυγατρικών, συγγενών,
ε̟ενδύσεων

Ποσά εκφρασµένα σε €

1.01-31.12.2017

9.069.931,19

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

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.01-31.12.2016

Σύνολο κύκλου εργασιών

Ιδιοκτήτες µητρικής

31/12/2017

9.177.647,16
26.304,69

31/12/2016

1.01-31.12.2017

Κέρδη / (ζηµιές) ̟ρο φόρων, χρηµατοδοτικών και ε̟ενδυτικών
α̟οτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµιές) ̟ρο φόρων
Κέρδη / (ζηµιές) µετά φόρων (Α)
Κατανέµονται σε:

Θεοδωρίδη Αικατερίνη
Μέλος ∆.Σ.- Μη εκτελεστικό µέλος
Βαµβακό̟ουλος Κωνσταντίνος
Μέλος ∆.Σ.- Μη εκτελεστικό µέλος
Καρακώστας Κωνσταντίνος
Μέλος ∆.Σ.- Μη εκτελεστικό µέλος
Ηµεροµηνία έγκρισης α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των
25 Α̟ριλίου 2018
ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Νόµιµος ελεγκτής :
Γεώργιος Κων. Τσιώλης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17161)
Ελεγκτική εταιρεία
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.
Τύ̟ος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών
Ουσιώδης αβεβαιότητα ̟ου σχετίζεται µε τη συνέχιση της δραστηριότητας
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε €
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµο̟οιούµενα ενσώµατα ̟άγια στοιχεία
Αύλα ̟εριουσιακά στοιχεία

ΟΜΙΛΟΣ
Συνεχιζόµενες δραστηριότητες

Εισ̟ράξεις α̟ό ̟ωλήσεις ενσώµατων και άϋλων ̟αγίων
Τόκοι εισ̟ραχθέντες

Σύνολο εισροών / (εκροών) α̟ό ε̟ενδυτικές δραστηριότητες (β)

0,00

0,00

0,00

-150.000,00

-111.261,60

-39.531,23

-111.261,60

-38.441,22

96.453,22
52,40

5.976,00
42,63

96.453,22
0,07

5.976,00
0,40

-14.755,98

-33.512,60

-14.808,31

-182.464,82

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
-3.842.774,08

-1.826.337,73

-3.842.636,96

-1.836.891,22

0,00

0,00

0,00

0,00

Εισ̟ράξεις α̟ό εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου

Εξοφλήσεις υ̟οχρεώσεων α̟ό χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)

0,00

0,00

0,00

0,00

Εξαγορά θυγατρικής

Μερίσµατα ̟ληρωθέντα

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2017 και
31.12.2016 αντίστοιχα)

-24.133.677,33

-20.290.903,25

-24.142.114,79

-20.299.477,83

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
χρήσης (α) + (β) + (γ)

110.829,08

-659.365,98

2.204,41

72.681,52

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

489.544,02

1.148.910,00

375.269,02

302.587,50

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

600.373,10

489.544,02

377.473,43

375.269,02

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
(1) Εταιρείες ̟ου ενο̟οιούνται και µέθοδος ενο̟οίησής τους
α) Οι εταιρείες του Οµίλου µε τα αντίστοιχα ̟οσοστά συµµετοχής, ̟ου ̟εριλαµβάνονται στις ενο̟οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.
Εταιρεία
SATO A.E.
SATO ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε

Ποσοστό συµµετοχής

100,00%

Μέθοδος ενο̟οίησης

Εδρα εταιρείας

Μητρική

Ελλάδα

Ολική
ενο̟οίηση/άµεση
συµµετοχή

Ελλάδα

β) ∆εν υ̟άρχουν εταιρείες ̟ου δεν συµ̟εριλαµβάνονται στην ενο̟οίηση.
γ) ∆εν υ̟άρχουν εταιρείες ̟ου δεν ενσωµατώθηκαν στην τρέχουσα χρήση στις ενο̟οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ενώ είχαν
ενσωµατωθεί στην αµέσως ̟ροηγούµενη χρήση.
2) Ε̟ί των ακινήτων της Εταιρείας έχει εγγραφεί ̟ροσηµείωση υ̟οθήκης ̟οσού €10. 400 χιλ. για εξασφάλιση τρα̟εζικών δανείων των
ο̟οίων την 31/12/2017 είναι € 13.300 χιλ.
(3) Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Λογιστικές αρχές ̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης
2016.
(4) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναφέρονται στη Σηµείωση 21,
Η µητρική εταιρεία έχει σχηµατίσει ̟ρόβλεψη για ενδεχόµενες φορολογικές υ̟οχρεώσεις ̟ου θα ̟ροκύψουν α̟ό τον φορολογικό έλεγχο
των ανέλεκτων χρήσεων.
Η συνολική ̟ρόβλεψη κατά την 31/12/2017 ανέρχεται σε € 415 χιλ .
(5) ∆εν υ̟άρχουν ε̟ίδικες ή υ̟ό διαιτησία διαφορές καθώς και α̟οφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων ̟ου να έχουν σηµαντική
ε̟ί̟τωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας καθώς και λοι̟ά γεγονότα για τα ο̟οία να συντρέχει λόγος
σχηµατισµού ̟ροβλέψεων.
(6) Ο αριθµός α̟ασχολούµενου ̟ροσω̟ικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης στον Οµιλο ήταν 90 άτοµα και στην Εταιρία ήταν 86
άτοµα (31.12.16: 87 άτοµα και 86 άτοµα αντίστοιχα).
(7) Οι συναλλαγές και τα υ̟όλοι̟α την 31/12/2017 µε τα συνδεδεµένα µέρη , κατά την έννοια του ∆.Λ.Π 24 , έχουν ως εξής:
̟οσά σε χιλ. €
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Έσοδα
47
306
β) Έξοδα
67
133
γ) Α̟αιτήσεις
115
840
δ) Υ̟οχρεώσεις
16
86
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών
και µελών της διοίκησης
490
490
Α̟αιτήσεις α̟ό διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
44
44
Υ̟οχρεώσεις ̟ρος διευθυντικά στελέχη και µέλη της
1
1
διοίκησης
(8) Τα Λοι̟ά έσοδα µετά α̟ό φόρους αφορούν διαφορές α̟οτιµήσεως τίτλων διαθεσίµων ̟ρος ̟ώληση -4.906,71 ευρώ
(9) Στο τέλος της τρέχουσας χρήσης δεν υ̟άρχουν µετοχές της µητρικής εταιρείας ̟ου κατέχονται είτε α̟ό την ίδια είτε α̟ό θυγατρικές
και συγγενείς της ε̟ιχειρήσεις.

Αθήνα , 25 Α̟ριλίου 2018

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

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