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                                   ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3556/2007) 

 
Οι κ.κ.  
1. Γεώργιος Θεοδωρίδης, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
2. Δημήτριος Ρούσης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικά προς τούτο ορισθείς από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 27-8-2009  και 
3. Kωνσταντίνος Βαμβακόπουλος, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ειδικά προς τούτο ορισθείς από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 27-8-2009   

 
∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 
εξ όσων γνωρίζουµε: 

 
α. οι Oικονοµικές Kαταστάσεις A΄εξαµήνου 2009, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του 
παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της SATO A.E., καθώς και των επιχειρήσεων 
που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 
παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και 
β. η Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες 
που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007. 
 
Μαρούσι, 27-8-2009 
 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος  
Γεώργιος Θεοδωρίδης (Α.Δ.Τ. Ξ434504) 
 
 
 
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.   
Δημήτριος Ρούσης (Α.Δ.Τ. Π020359) 
 
 
 
Το Μέλος ∆.Σ. 
Κωνσταντίνος Βαμβακόπουλος (Α.Δ.Τ. Α 051451) 
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Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ, επί των οικονομικών καταστάσεων για το 

εξάμηνο που έληξε την 30/6/2009. 

 
 
Προς τους Μετόχους, 
 
Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, 
 
Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης ήταν εμφανέστατες σε κάθε 
δραστηριότητα.  Ο Όμιλος επηρεάστηκε σε αρκετή έκταση, παράλληλα όμως ανέλαβε δράσεις 
προκειμένου η επιρροή αυτή να μην μας επηρεάσει στο μέλλον (σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα).  
Προς αυτήν την κατεύθυνση – συνεπείς στη στρατηγική μας – εστιάσαμε στα εξής κύρια σημεία : 

• Διαχείριση και αποδοτικότητα των brands και του δικτύου: Στο Β’ τρίμηνο  προστέθηκαν στα 
καταστήματα ENTOS δύο νέες κατηγορίες προϊόντων:  τα έπιπλα κήπου / βεράντας και τα 
αξεσουάρ / είδη σπιτιού / κουζίνας / διακόσμησης / λευκά είδη.  Η επισκεψιμότητα των ENTOS 
αυξήθηκε και αναμένεται περαιτέρω ανάπτυξη όσο γίνεται πιο γνωστή και η νέα γκάμα. Το 
δίκτυό μας και το brand portfolio επανεξετάζεται προκειμένου να επικεντρωθούμε στις 
δραστηριότητες και τα σημεία του δικτύου με τις πιο θετικές προοπτικές. 

• Βελτίωση της επιχειρηματικής λειτουργίας:  Ολοκληρώθηκε η μετάβαση στις νέες εγκαταστάσεις 
Logistics στην Ελευσίνα (επένδυση ύψους €22 εκατομ.).  Το κέντρο έχει ήδη επιφέρει 
λειτουργικές βελτιώσεις οι οποίες αναμένεται να είναι περισσότερο εμφανείς το 2010.  Πλήρης 
ενσωμάτωση SAP στις λειτουργίας της εταιρείας με σημαντικά οφέλη (συνολική επένδυση από 
το 2006, €1,5 εκατ.).  Με τις υποδομές αυτές υποστηρίζεται η δραστηριότητα πολύ αυξημένου 
μελλοντικά όγκου και οι οικονομίες δαπανών. 

• Μείωση δαπανών Μητρικής: Υλοποιούνται προγράμματα που έχουν ήδη αποδώσει οφέλη στην 
εταιρεία και αναμένεται να επιφέρουν μείωση δαπανών στην ολοκλήρωσή τους - το 2010 - 
περίπου €8,5 εκατομ. σε ετήσια βάση.  Τα κυριότερα προγράμματα εστιάζονται σε οικονομίες 
στη λειτουργία Logistics μέσω του νέου κέντρου στην Ελευσίνα, στη μεταφορά της έδρας και την 
εκμετάλλευση του κτιρίου της Λεωφ. Κηφισίας και στις μειώσεις των εξόδων όλων των 
λειτουργιών. 

• Μείωση δαπανών θυγατρικών:  Οι θυγατρικές υλοποιούν ήδη προγράμματα μείωσης δαπανών με 
στόχο να υπάρχει ωφέλεια της τάξης του €1,0 - €1,2 εκατ. σε ετήσια βάση όταν ολοκληρωθούν, 
το οποίο τοποθετείται στο 2010. 

• Διαχείριση Κεφαλαίων:  Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης πίεσαν τα αποτελέσματα και τις 
χρηματοροές οι οποίες όμως υποστηρίζονται από τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα που είχαν 
σχηματιστεί από τη μητρική στο τέλος του 2008 ύψους 9,5 εκατ., από την επιτυχημένη 
εισπρακτική λειτουργία και από τη χρήση factoring και leasing.  Η διαχείριση των κεφαλαίων της 
μητρικής στο Β’ Εξάμηνο θα στηριχθεί σε λειτουργικές ροές με συνεισφορά από την 
αναμενόμενη ουσιώδη μείωση των αποθεμάτων.  Οι θυγατρικές εξωτερικού έχουν σε γενικές 
γραμμές ισοσταθμισμένο cash flow που προβλέπεται να διατηρηθεί.  

 
Ο Όμιλος υλοποιεί εντατικά προγράμματα για τη θωράκιση της εταιρείας για περίοδο παρατεταμένης 
κρίσης για όλο το 2010.  Στόχος της Διοίκησης είναι η δραστική μείωση του επιπέδου break even της 
μητρικής και των θυγατρικών.  Πέραν της μείωσης δαπανών, έχουν αναληφθεί δράσεις που 
επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των πωλήσεων με χαμηλό κόστος και ελάχιστες επενδύσεις και ακόμη 
καλύτερη εκμετάλλευση του δικτύου και των brands.  Η αύξηση των πωλήσεων κυρίως με εμπλουτισμό 
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γκάμας και ανάπτυξη σημείων πώλησης είναι απαραίτητη, σε συνδυασμό με αξιολόγηση των 
υφισταμένων σημείων του δικτύου με κριτήρια την αποδοτικότητα και τις προοπτικές.  
 
Στα πλαίσια αυτά, η μητρική προχωρά στο άνοιγμα ενός νέου καταστήματος ENTOS στη Λεωφ. Αλίμου 
το οποίο θα απαιτήσει χαμηλή κεφαλαιακή επένδυση.  Για το λοιπό εξοπλισμό – πέραν του 
κατασκευαστικού έργου - επελέγη η χρήση leasing προκειμένου να επιτευχθεί χαμηλό επίπεδο 
εκταμιεύσεων.  Το σημείο του νέου ENTOS θα εξυπηρετήσει το καταναλωτικό κοινό ευρείας περιοχής 
των Αθηνών που δεν καλύπτεται από το υπάρχον δίκτυο.  Το άνοιγμα αναμένεται το Δεκέμβριο του 2009. 
 
Παράλληλα, η μητρική προχώρησε σε κλείσιμο ενός καταστήματος στα νότια προάστια της Αθήνας και 
ενός στην Πελοπόννησο, ενώ πρόκειται να αποχωρήσει εντός του Γ’ τριμήνου από ένα κατάστημα της 
Αθήνας. 
 
 
1.  Διάρθρωση εμπορικής δραστηριότητας 
 
Σε σχέση με το 2008, οι αγορές δραστηριοποίησης του Ομίλου δεν διαφοροποιήθηκαν.  Προστέθηκαν 
όμως δύο νέες κατηγορίες ειδών στο δίκτυο ENTOS: 

• τα έπιπλα κήπου / βεράντας  
• τα αξεσουάρ / είδη σπιτιού / κουζίνας / διακόσμησης / λευκά είδη. 

 
Πέραν της ενδυνάμωσης αυτής, ο Όμιλος εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στις εξής κύριες αγορές:  

• Έπιπλα γραφείου:  
o Ελλάδα, Βαλκάνια και Κύπρο (own-brand SATO) 
o Ελλάδα (brand HAWORTH) 
o Γερμανία και Ευρώπη μέσω της γερμανικής θυγατρικής SATO Office GmΒh. 
o Τουρκία, Μέση Ανατολή και Αφρική μέσω της τουρκικής θυγατρικής TCC Buro Koltuk. 

• Έπιπλα και είδη σπιτιού:  
o Ελλάδα μέσω του οwn-brand λιανικής ENTOS.  
o Ελλάδα μέσω των licensed brands Divani & Divani by Natuzzi, BoConcept, La Maison 

Coloniale, Leather Concept. 
 
 
2.  Επενδύσεις 
 
Ο Όμιλος επένδυσε €3.261 χιλ. από τα οποία €2.984 χιλ. επενδύθηκαν από τη μητρική.  Οι  κυριότερες 
επενδύσεις της μητρικής  ήταν: 

• €1.880 χιλ. για το κέντρο Logistics στην Ελευσίνα 
• €884 χιλ. στο δίκτυο ENTOS  για τις νέες κατηγορίες προϊόντων  

 
Εντός του Γ’ τριμήνου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι τελικές πιστοποιήσεις του έργου στο κέντρο 
Logistics στην Ελευσίνα με προσθήκες περί τις €1.500 χιλ.. και εκτιμώμενο τελικό συνολικό ύψος 
επένδυσης περί τα €22 εκατ..  Εντός των επομένων μηνών αναμένεται έλεγχος από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες για την εκταμίευση της Β’ δόσης της επιχορήγησης σύμφωνα με την υπαγωγή στις διατάξεις 
του Ν.3299/04.  Η συνολική επιχορήγηση  είναι ύψους €4.856 χιλ.. 
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3.  Οικονομικά Στοιχεία  
 
 
3.1  Κύκλος Εργασιών (συγκρίσεις έναντι του Α’ εξαμήνου 2008): 
 
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε € 37.862 έναντι €49.465 χιλ..  Οι πωλήσεις της μητρικής 
ανήλθαν σε €28.895 χιλ. έναντι €38.099.  Η πορεία αυτή, τόσο στη μητρική όσο και στις θυγατρικές 
συνολικά, προκλήθηκε από την κάμψη της ζήτησης λόγω των αρνητικών συνθηκών της αγοράς, ο 
αυξημένος ανταγωνισμός και οι επιπλέον εκπτώσεις που κρίθηκε απαραίτητο να δοθούν.  Ειδικότερα για 
τη μητρική, συνετέλεσε επιπλέον η απώλεια περίπου ενός μηνός πωλήσεων του ENTOS εξαιτίας των 
εκτεταμένων εργασιών στα καταστήματα για την κατασκευή της υποδομής των νέων κατηγοριών 
προϊόντων.   
 
Συνεπεία των ανωτέρω, στην αγορά επίπλων σπιτιού οι πωλήσεις ανήλθαν σε €17.886 έναντι €21.410 
χιλ..  Στην αγορά επίπλων γραφείου, οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε €19.976 χιλ. έναντι €28.055 χιλ.. 
Οι πωλήσεις επίπλων γραφείου της μητρικής ανήλθαν σε €11.009 χιλ. έναντι €16.690 χιλ. και αποδίδεται 
στην αναβολή έργων ανανέωσης εξοπλισμού επιχειρήσεων και οργανισμών, σχεδίων επεκτάσεων και 
νέων επαγγελματικών εγκαταστάσεων και έργων ανάπτυξης και υποδομών στα Βαλκάνια.  Τα έργα αυτά 
εκτιμάται πως σε μεγάλο βαθμό θα πραγματοποιηθούν σε βραχυπρόθεσμο – μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.   
 
Επιπρόσθετα στα ανωτέρω, η μεταβολή των πωλήσεων επίπλων γραφείου της θυγατρικής της Γερμανίας 
οφείλεται σε κάμψη των παραγγελιών προς μείωση αποθεμάτων μεγάλων dealers λόγω των αρνητικών 
οικονομικών συνθηκών.  Η εικόνα της θυγατρικής στην Τουρκία είναι θετική, επηρεάζεται όμως 
αρνητικά από τη χαμηλή συναλλαγματική ισοτιμία της λίρας.  Η εικόνα από τις θυγατρικές του 
εξωτερικού παρουσιάζει ήδη βελτίωση παραγγελιών.   
 
 
3.2  Μικτό Κέρδος (συγκρίσεις  έναντι του Α’ εξαμήνου 2008): 
 
Τα Μικτά Κέρδη του Ομίλου ανήλθαν  σε €15.446 χιλ. έναντι €23.466 χιλ. με το Μικτό Περιθώριο να 
βρίσκεται στο 40,8% έναντι 47,4%.  Το Μικτό Κέρδος της μητρικής ανήλθε σε €13.317 χιλ. έναντι 
€20.559 χιλ. με περιθώριο 46% έναντι 54% ενώ των θυγατρικών ανήλθε σε €2.129 χιλ. έναντι €2.907 χιλ. 
με περιθώριο 23,7% έναντι 25,6%.  Το μικτό περιθώριο πιέστηκε από τις αυξημένες εκπτώσεις που 
κρίθηκε απαραίτητο να δοθούν σε όλες τις αγορές.   
 
Επιπλέον, έγιναν ειδικές ενέργειες πώλησης εμπορευμάτων κυρίως οικιακού εξοπλισμού σε μειωμένες 
τιμές.  Επίσης, διενεργήθηκαν διαγραφές αποθεμάτων λόγω της μετακόμισης από όλους τους 
αποθηκευτικούς χώρους τρίτων στο νέο κέντρο Logistics στην Ελευσίνα.   
 
Η συνολική επιβάρυνση που προκλήθηκε στο κόστος της μητρικής από την καθυστέρηση παράδοσης του 
κέντρου Logistics λόγω της αρχαιολογικής υπηρεσίας - και η οποία είναι μη επαναλαμβανόμενη - ανήλθε 
σε €1.347 χιλ. η οποία είχε μερικώς καλυφθεί με  προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων ύψους €1.040.   
 
 
3.3  Αποτελέσματα (συγκρίσεις έναντι του Α’ εξαμήνου 2008):  
 
Τα EBITDA Ομίλου ανήλθαν σε €-2.678 χιλ. έναντι €4.806 χιλ., προερχόμενα κυρίως από τη μητρική 
κατά €-2.990 χιλ. έναντι €4.056 χιλ. και από τις θυγατρικές κατά €312 χιλ. έναντι €750 χιλ..  Τα Κέρδη 
Προ Φόρων Ομίλου ανήλθαν σε €-6.773 χιλ. έναντι €1.041 χιλ., της μητρικής ανήλθαν σε €-6.392 χιλ. 
έναντι €883 χιλ. και των θυγατρικών σε €-381 χιλ. έναντι €158 χιλ..  Τα Κέρδη Μετά Φόρων Ομίλου 
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ανήλθαν σε €-7.450 έναντι €601 χιλ., της μητρικής ανήλθαν σε €-6.993 χιλ. έναντι €489 χιλ. και των 
θυγατρικών σε €-457 χιλ. έναντι €112 χιλ..     
 
Σημειώνεται πως τα στοιχεία του 2008 για τον όμιλο και τη μητρική, περιλαμβάνουν κέρδη από πώληση 
παγίων ύψους €3.704 χιλ. χωρίς αντίστοιχα να υπάρχουν σχετικά αποτελέσματα το 2009.  Επιπλέον, σε 
σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, οι αποσβέσεις είναι αυξημένες κατά €433 χιλ. λόγω νέων 
παγίων (κυρίως του νέου κέντρου Logistics). 
 
Τα αποτελέσματα αποδίδονται στους εξής κύριους λόγους:  

• Απώλεια μικτού κέρδους €7.242 χιλ. (συγκριτικά με το Β’ Εξάμηνο 2008) λόγω μείωσης των 
πωλήσεων αλλά και απώλειας σχεδόν 8 μονάδων περιθωρίου για τους λόγους που αναφέρθηκαν 
στην παράγραφο 3.2 ανωτέρω.  Εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις αυτές δεν αντικατοπτρίζουν τη 
δυναμική των brands και πως είναι σε μεγάλο βαθμό συγκυριακές – συνεπώς τουλάχιστον εν 
μέρει σταδιακά ανακτήσιμες. 

• Μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες της μητρικής ύψους €2.608 χιλ..  Ειδικότερα, σημειώθηκαν 
κόστη logistics ύψους €1.250 χιλ. από την αναπόφευκτη παράλληλη λειτουργία παλιάς και νέας 
υποδομής αποθήκευσης και από τη μετακόμιση μεγάλου όγκου αποθεμάτων, δαπάνες ύψους 
€617 χιλ για προγράμματα μείωσης δαπανών, και δαπάνες λόγω της καθυστέρησης της 
αρχαιολογίας €741 χιλ. (κατανεμημένες περίπου ισόποσα σε λειτουργικές δαπάνες και μικτό 
περιθώριο). 

• Μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες θυγατρικών ύψους €400 χιλ. για προγράμματα μείωσης 
μελλοντικών δαπανών. 

 
Εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανομένων δαπανών, τα recurring EBITDA ομίλου θα ανέρχοντο σε 
€131 χιλ. αντί για €-2.877 χιλ..   

 
Η μείωση των δαπανών της μητρικής σε συγκρίσιμη βάση είναι της τάξης των €6.616 χιλ.  σε επίπεδο 
Κερδών προ Φόρων ή 29,7% και προσεγγιστικά της τάξης των €6.100 χιλ σε επίπεδο EBITDA, 
υπολογίζοντας €3.575 χιλ. μείωση λειτουργικών δαπανών, €2.608 χιλ. μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες, 
€433 χιλ. αποσβέσεις νέων παγίων. 
 
 
 
3.4  Δανεισμός - Cash Flow -  Κεφάλαιο Κίνησης  (συγκρίσεις έναντι 31.12.2008): 
 
Η εταιρεία προχώρησε σε μετασχηματισμό βραχυπρόθεσμων δανείων ύψους €10 εκατ. σε 
μακροπρόθεσμα μέσω σύναψης κοινού μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με ομολογιούχους 
δανειστές την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος και την Εμπορική Τράπεζα Κύπρου και διαχειριστή την 
Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος.  
 
Με τη σύναψη του δανείου αυτού, επιτυγχάνεται αναλογία μακροπρόθεσμων δανείων και leasing προς 
βραχυπρόθεσμα της τάξης του 52% - 48% αντιστοίχως, με συνέπεια τη βελτίωση της δομής του 
ισολογισμού της μητρικής αλλά και του ομίλου. 
 
Η μητρική διατηρεί ταμειακά διαθέσιμα ύψους €4.555 χιλ. στις 30.06.2009, τα οποία αναμένεται να 
ανέλθουν σε €6.930 χιλ. μετά το πέρας της περιόδου των θερινών εκπτώσεων. 
 
Ο καθαρός δανεισμός στον Όμιλο ανήλθε σε €55.040 χιλ. έναντι €49.410 χιλ. με αύξηση κατά €5.630 χιλ. 
ενώ στην Εταιρεία ανήλθε σε €48.920 χιλ. έναντι €43.410 αυξημένος κατά €5.510 χιλ.   
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Η μεταβολή οφείλεται στη μητρική και αποδίδεται σε νέα δάνεια μόλις κατά €500 χιλ. και σε ανάλωση 
ταμειακών διαθεσίμων κατά €5.010 χιλ.  Τα κύρια σημεία των ταμειακών ροών είναι τα  εξής: 

• Τα αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα €-2.865 χιλ. (εξαιρουμένων τόκων και μη ταμειακών 
αποτελεσμάτων) και οι καθαρές χρηματοοικονομικές εκταμιεύσεις €1.414 χιλ. 

• Η μείωση των απαιτήσεων από πελάτες της μητρικής κατά €4.142 χιλ. 
• Η αύξηση των αποθεμάτων της μητρικής κατά €2.711 χιλ. (εκ των οποίων περίπου €1εκατ. 

αφορά την προσθήκη αποθεμάτων στα καταστήματα ENTOS για τις νέες κατηγορίες προϊόντων).  
Η μη μείωση των αποθεμάτων είναι γεγονός προσωρινό / εποχιακό και οφείλεται σε 
αποθεματοποίηση για την εξυπηρέτηση των θερινών εκπτώσεων.   Αναμένεται ουσιώδης μείωση 
αποθεμάτων στο Β’ εξάμηνο ενώ ολοκληρώθηκε η μετάβαση του προγραμματισμού αγορών σε 
κεντρική διαχείριση για αυξημένο έλεγχο των αγορών και μείωση των εμπορευμάτων.  Αυτό 
στάθηκε επιπλέον δυνατό λόγω και της έναρξης της λειτουργίας του κέντρου της Ελευσίνας. 

• Οι επενδύσεις στον όμιλο ανήλθαν σε €3.261 εκ των οποίων €2.975 χιλ. στη μητρική  με κύριο 
αποδέκτη το έργο κατασκευής του κέντρου Logistics στην Ελευσίνα.  Η μητρική έχει 
ολοκληρώσει το διετές επενδυτικό πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου ενώ στο Β’ Εξάμηνο 
αναμένονται τελικές πιστοποιήσεις του κατασκευαστικού έργου της Ελευσίνας και λοιπές μικρές 
επενδύσεις συνολικού εκτιμώμενου ύψους €2 εκατ.. 

 
 
4.  Λοιπά σημαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της περιόδου 
αναφοράς 
 
1.  Η Εταιρεία, από κοινού με τη συμμέτοχό της γερμανική πολυεθνική OBI AG, προχώρησε στην 
προσωρινή αναβολή εκτέλεσης του σχεδίου ανάπτυξης δικτύου καταστημάτων με το σήμα ΟΒΙ στην 
Ελλάδα.  Η απόφαση αυτή ελήφθη από κοινού προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω έκθεση των 
μετόχων στο δυσμενές περιβάλλον.  Το εταιρικό σχήμα που έχει δημιουργηθεί για την ανάπτυξη της OBI 
στην Ελλάδα, η OBI Ελλάς Α.Ε., διατηρείται σε λειτουργία με απολύτως ελαχιστοποιημένες δαπάνες 
προκείμενου να είναι έτοιμο να υποδεχθεί τη μελλοντική υλοποίηση του business plan.  Το μερίδιο 
δαπανών που αναλογεί στη ΣΑΤΟ Α.Ε. κατά το πρώτο εξάμηνο ανήλθε σε €77 χιλ. ενώ για το σύνολο 
του έτους δεν αναμένεται σημαντικά υψηλότερο. 
 
2.  Η εταιρεία προχώρησε στη σύναψη ενός κοινού μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικού 
ύψους € 10 εκ. με ομολογιούχους δανειστές την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος και την Εμπορική 
Τράπεζα Κύπρου και διαχειριστή την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος. 
 
3.  Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μεταξύ άλλων θεμάτων,  αποφασίστηκε η 
μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Μαρούσι στην Ελευσίνα, όπου συγκεντρώνονται πλέον όλες οι 
λειτουργίες της εταιρείας.  Αναμένονται σημαντικά οφέλη από τη μεταφορά της έδρας μέσω μείωσης 
δαπανών, από συνέργειες μεταξύ των τμημάτων και από βελτίωση στη λειτουργία διαχείρισης και 
προγραμματισμού αποθεμάτων και ροής εμπορευμάτων. 
 
4.  Όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή της έκθεσης, η εταιρεία προχώρησε στην υπογραφή 
μισθωτηρίου για το νέο ENTOS Αλίμου που αναμένεται να ανοίξει το Δεκέμβριο 2009 με ιδιαίτερα 
θετικές προοπτικές και χαμηλό επίπεδο επένδυσης.  
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5.  Κίνδυνοι Β’ εξαμήνου και διαχείριση κινδύνων 
 
Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κίνδυνο αγοράς (μεταβολές 
συναλλαγματικών ισοτιμιών, επιτοκίων, τιμών αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. 
Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους 
επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου. 
 
α) Κίνδυνος αγοράς:   
-Συναλλαγματικός Κίνδυνος:  Ο Όμιλος επιδιώκει οι συναλλαγές του να γίνονται σε ευρώ.  Η Εταιρεία, 
αγοράζει εμπορεύματα σε Δολάρια ΗΠΑ αν και μειώνει το μερίδιο αγορών σε Δολάρια ΗΠΑ έναντι του 
μεριδίου αγορών σε ευρώ.  Η κίνηση αυτή έγινε για τη μείωση των συναλλαγματικών κινδύνων, για τη 
μείωση των χρόνων παράδοσης και τη μείωση κόστους.  Αυτό επιτυγχάνεται επιλέγοντας προμηθευτές 
από την Ευρώπη και κατ’ επέκταση αυξάνοντας τις χερσαίες μεταφορές έναντι των θαλασσίων 
μεταφορών εμπορευμάτων από την Άπω Ανατολή.  Οι τελευταίες είναι επιπλέον εκτεθειμένες στην 
αβεβαιότητα της κατάστασης των λιμανιών της χώρας μας αλλά και σε πιθανές αυξήσεις μεταφορικών 
περαιτέρω.  Καθότι όμως δεν είναι δυνατόν να μειωθούν πέραν κάποιου σημείου οι αγορές σε Δολάρια 
ΗΠΑ, η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρμογή πολιτικής hedging.   
 
Επίσης, η θυγατρική στην Τουρκία εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς λόγω εγχώριων ζητημάτων με 
αποτέλεσμα οι δραστηριότητές της να υφίστανται έκθεση στους σχετικούς κινδύνους και ενδεχομένως σε 
κίνδυνο υποτίμησης της Λίρας.  Ακολουθείται εσωτερική πολιτική μη τήρησης διαθεσίμων σε Λίρες αλλά 
σε ευρώ, εξετάζεται πληρωμή μερισμάτων προς τη μητρική εταιρεία, μελετάται η θέση της τουρκικής 
εταιρείας σε net debt position με τοπικό δανεισμό σε τοπικό νόμισμα και η ελαχιστοποίηση υποχρεώσεών 
της σε ξένα νομίσματα.  Η τουρκική θυγατρική έχει κύκλο εργασιών περί το 6% του ενοποιημένου 
κύκλου εργασιών και αγοράζει κυρίως από την εγχώρια αγορά της, οπότε η έκθεση κρίνεται 
περιορισμένη.   
 
-Κίνδυνος τιμών: Ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο μεταβολών τιμών πρώτων υλών και λοιπών 
αγοραζομένων ειδών / υλικών.  Στον βαθμό που τα μεταφορικά και ιδιαίτερα οι θαλάσσιες μεταφορές και 
τα κόστη των λιμανιών επηρεάζουν τις τιμές, η εταιρεία για να μειώσει τους κινδύνους αυτούς στρέφεται 
σε αγορές από χώρες με χαμηλότερο κόστος μεταφοράς όπως π.χ. σε ευρωπαίους προμηθευτές που 
παραδίδουν με χερσαίες μεταφορές.  
 
β) Πιστωτικός κίνδυνος.  Ο Όμιλος δεν διατρέχει ουσιώδη πιστωτικό κίνδυνο.  Ειδικότερα για την 
Εταιρεία, οι μεγάλοι πελάτες είναι ιδιαιτέρως φερέγγυες επιχειρήσεις (Τράπεζες, Δημόσιο, Πολυεθνικές 
επιχειρήσεις κ.λπ.) ενώ η διασπορά του κινδύνου πέραν των μεγάλων πελατών εκτιμάται ως ευρεία λόγω 
του μεγάλου αριθμού πελατών.  Έχουν σχηματιστεί επαρκείς προβλέψεις επισφάλειας ενώ παράλληλα 
μειώνονται τα υπόλοιπα πελατών. 
 
γ) Κίνδυνος ρευστότητας:  Ο Όμιλος αφενός διαθέτει επαρκή όρια με Τράπεζες αφετέρου διατηρεί υψηλά 
ταμειακά διαθέσιμα που λόγω των πωλήσεων των θερινών εκπτώσεων αυξήθηκαν περαιτέρω μετά τις 
30/6/09.  Παράλληλα, με το μετασχηματισμό €10 εκατ. βραχυπρόθεσμων δανείων της Εταιρείας σε 
μακροπρόθεσμα - όπως αναλύθηκε στην Ενότητα 4 - μειώνεται περαιτέρω η σχετική έκθεση. 
 
δ) Κίνδυνος επιτοκίων:  Ο Όμιλος χρηματοδοτείται με τραπεζικό δανεισμό μεταβλητού επιτοκίου και 
κατ’ επέκταση είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο από ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων.  Η μητρική, που 
φέρει το κύριο βάρος του δανεισμού, μελετά τη χρήση πολιτικών hedging για την προφύλαξή της από 
ενδεχόμενους κινδύνους επιτοκίων, σε συνεργασία με τις εξειδικευμένες Διευθύνσεις των τραπεζικών της 
συνεργατών.   
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6.  Προοπτικές Ομίλου Β’ εξαμήνου 
 
Η δραστηριότητα του Ομίλου εμφανίζει κάμψη λόγω της οικονομικής συγκυρίας.  Στη μητρική, οι κύριοι 
άξονες ανάπτυξης είναι τα brands SATO και ENTOS.  Η αγορά επίπλων γραφείου σημειώνει κάμψη με 
αναβολές επενδύσεων οι οποίες όμως είναι θέμα χρόνου να υλοποιηθούν.  Κλάδοι όπου παραδοσιακά η 
SATO είχε σημαντική διείσδυση όπως για παράδειγμα ο κλάδος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, έχουν 
περιστείλει τις κεφαλαιακές δαπάνες.  Στο βαθμό που θα υπάρξει σύντομη ανάκαμψη δραστηριότητας 
στους κλάδους αυτούς, θα υπάρξει και η ανάλογη ροή επενδύσεων προς τις εταιρείες επίπλων γραφείου.  
Η αγορά επίπλου σπιτιού έχει επίσης σημειώσει κάμψη λόγω της κρίσης, του αρνητικού κλίματος, του 
περιορισμού των νέων οικοδομών.  Ένα μη επαναλαμβανόμενο αρνητικό γεγονός του Α’ Εξαμήνου ήταν 
η απώλεια πωλήσεων κατά το διάστημα κατασκευής στα καταστήματα ENTOS της υποδομής για τις νέες 
κατηγορίες προϊόντων.  Η απώλεια αυτή, αφενός δεν θα επαναληφθεί, αφετέρου σχεδιάζεται να καλυφθεί 
με ειδικές ενέργειες.  Επιπρόσθετα, με τις νέες κατηγορίες, τη θετική πορεία των θερινών εκπτώσεων και 
το άνοιγμα του ENTOS Αλίμου το Δεκέμβριο, αναμένεται ένα βελτιωμένο Β’ εξάμηνο σε πωλήσεις για 
το ENTOS.  Η επισκεψιμότητα στα καταστήματα ENTOS έχει αυξηθεί, ενώ πρόκειται να γίνουν πολύ 
στοχευμένες ενέργειες για την ενδυνάμωση του brand προκειμένου να αυξηθούν οι πωλήσεις των 
υπαρχόντων καταστημάτων.  Έχοντας διανύσει ένα ικανό διάστημα έχουν εντοπιστεί σημεία που μπορούν 
με  χαμηλές οριακές δαπάνες να επιφέρουν βελτιώσεις στην αποδοτικότητα. 
 
Επιπλέον - όπως αναλύθηκε στην Ενότητα 3 - η μη ύπαρξη για το σύνολο της Εταιρείας των μη 
επαναλαμβανόμενων δαπανών του A’ Εξαμήνου και η θετική επίπτωση των προγραμμάτων μείωσης 
δαπανών θα έχουν θετική συνεισφορά, η οποία όπως προαναφέρθηκε θα είναι περισσότερο εμφανής το 
2010.     
 
 
Μεσοπρόθεσμα: 
Λόγω των ιδιαίτερα έντονων αρνητικών συνθηκών στην αγορά και των αναμενόμενων ανακατατάξεων, 
προβλέπεται συγκέντρωση της αγοράς με αποτέλεσμα την αύξηση των μεριδίων όταν αποκατασταθεί το 
κλίμα.  Εκτιμάται πως μία τέτοια εξέλιξη θα ωφελήσει τα πιο γνωστά και ελκυστικά brands.  Θεωρούμε 
πως το brand portfolio του Ομίλου, περιλαμβάνει brands της κατηγορίας αυτής.  Παράλληλα, με τις 
σημαντικές  μειώσεις δαπανών που επιτυγχάνονται και τη βελτίωση της λειτουργίας, αυτές οι επιπτώσεις 
της κρίσης αναμένεται να δημιουργήσουν θετικές συνθήκες για τον Όμιλο και τη μητρική μέσο-
μακροπρόθεσμα.  
 
Ειδικότερα για το ENTOS, έχουν γίνει επενδύσεις και ενέργειες για την εδραίωσή του και είναι εμφανής 
η επιτυχία του concept.  Το δίκτυο του ENTOS παρουσιάζει δυναμική που ενισχύθηκε με την προσθήκη 
των νέων προϊοντικών κατηγοριών.  Δεν παύει όμως να είναι ένα καινούριο δίκτυο με τα περισσότερα 
σημεία πώλησης ηλικίας 0,5-2,5 ετών τα οποία αναμένεται να αποδώσουν θετικά αποτελέσματα σε 
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.  Αναμένεται λοιπόν σταδιακά βελτίωση της αποδοτικότητας κυρίως για τους 
εξής λόγους:  
 

• αύξηση επισκεψιμότητας,  
• εδραίωση brand και αύξηση αναγνωρισιμότητας νέων κατηγοριών,  
• βελτίωση προϊοντικού μίγματος και μείωσης κωδικών λόγω αυξανόμενης γνώσης και 

βελτιωμένου δείγματος στατιστικών στοιχείων που θα επιφέρουν θετικά αποτελέσματα αφενός 
στις πωλήσεις και αφετέρου στο κόστος αγορών και διαχείρισης αποθέματος,  

• μεγαλύτερη κάλυψη περιοχών και συνεπώς αύξηση τζίρου με χαμηλές και στοχευμένες 
κεφαλαιακές επενδύσεις ανάπτυξης,  

• βελτίωση της λειτουργίας logistics και εξυπηρέτησης πελατών με το κέντρο Logistics Ελευσίνας, 
το SAP και τις οργανωτικές βελτιώσεις,  



• μερισμός σταθερών δαπανών (που περιορίζονται) σε αυξημένο τζίρο,  
• μείωση δαπανών χάρις στα σχετικά προγράμματα που ήδη υλοποιούνται και αναφέρθηκαν 

ανωτέρω και τέλος  
• συγκέντρωση της αγοράς σε λιγότερους ανταγωνιστές συνεπεία της κρίσης.  

 
 
 
7.  Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

     
    1/1/-30/6/2009 

    
    1/1/-30/6/2009 

 
    1/1-30/6/2008 

 
1/1-30/6/2008 

 
1/1-31/12/2008 

 
1/1-31/12/2008 

Εξοδα αγαθών και 
υπηρεσιών 

 
1.897 

 
2.270 

 
1.858 

 
2.305 

  

PASAL 
DEVELOPMENT 

 
1.164 

 
1.164 

 
1.596 

 
1.596 

  

Θεοδωρίδης Σ. 
Γεώργιος – SECOND 

 
1 

 
1 

 
5 

 
5 

  

AT LAND AE 732 732 257 257   

SATO OFFICE GMBH  290  262   

TCC BURO KOLTUK   83  185   

Εσοδα αγαθών και 
υπηρεσιών 

 
330 

 
330 

 
11 

 
11 

  

PASSAL 
DEVELOPMENT 

   
1 

 
1 

  

Θεοδωρίδης Σ. 
Γεώργιος – SECOND 

 
318 

 
318 

 
10 

 
10 

  

OBI HELLAS AE 12 12     
Απαιτήσεις από 
συνδεδεμένα μέρη 

 
1.050 

 
1.851 

   
662 

 
1.463 

PASAL 
DEVELOPMENT 

 
358 

 
358 

   
364 

 
364 

AT LAND 249 249   238 238 
Θεοδωρίδης Σ. 
Γεώργιος - SECOND 

 
435 

435    
60 

 
60 

OBI HELLAS AE 8 8     
SATO OFFICE GMBH  800    801 
 
TCC BURO KOLTUK 

  
1 

    

Υποχρεώσεις προς 
συνδεδεμένα μέρη 

 
108 

 
271 

   
71 

 
128 

PASAL 
DEVELOPMENT 

 
100 

 
100 

   
65 

 
65 

Θεοδωρίδης Σ. 
Γεώργιος - SECOND 

 
1 

 
1 

    

OBI HELLAS AE 7 7   6 6 
SATO OFFICE GMBH  137    54 
TCC BURO KOLTUK   26    3 
Συναλλαγές και 
αμοιβές διευθυντικών 
στελεχών και μελών 
της διοίκησης 

 

 
 

663 

 
 

574 

 
 

822 

 
 

503 

  

Απαιτήσεις από 
διευθυντικά στελέχη 
και μέλη της 
διοίκησης 

 
- 

 
- 

   
- 

 
- 

Υποχρεώσεις προς τα 
διευθυντικά στελέχη 
και μέλη της 
διοίκησης 

 
- 

 
- 

   
- 

 
- 
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Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά βασικά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου.  Από 
τα άνω συνδεδεμένα μέρη η εταιρεία  SATO RAMLER AE (εκκαθαρίστηκε το 2007) και οι SATO Office 
GmbH, TCC THE CHAIR COMPANY και  TCC BURO KOLTUK-Turkey, είναι άμμεσα ή έμμεσα 
θυγατρικές της εταιρείας SATO. 
 
 
 

Μαρούσι, 27 Αυγούστου 2009 
Με τιμή, 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, 
O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, 

 
 

Γεώργιος Σ. Θεοδωρίδης 



 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης 
Προς τους μετόχους της  
«SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη εταιρική και ενοποιημένη συνοπτική κατάσταση οικονομικής θέσης της 
«SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» (η Εταιρεία) της 30ης Ιουνίου 2009, τις 
σχετικές εταιρικές και ενοποιημένες συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος, 
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, 
καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική 
οικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης 
του Ν. 3556/2007.  Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της 
ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Oικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας 
ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής 
πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος της εργασίας επισκόπησης 
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 
Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης που Διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής 
Μονάδας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια 
διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονομικά 
και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το 
εύρος μίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής και επομένως, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη 
διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν 
επισημανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 
 
Συμπέρασμα 
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας 
οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, 
από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών Θεμάτων 
Από τη διενεργηθείσα επισκόπηση διαπιστώσαμε ότι το περιεχόμενο της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 
του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης είναι συνεπές με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική 
οικονομική πληροφόρηση. 
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Αθήνα, 28 Αυγούστου 2009 

 
ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς                      Ο  Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία                                        
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές           Δημήτρης Σούρμπης 
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 113                                                                   ΑΜ ΣΟΕΛ: 16891 
Λ. Κηφισίας 268 
152 32  Χαλάνδρι 



 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

 
της 30ης Ιουνίου 2009 

 
(1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009) 
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Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

 

 

 
 

Σημ. 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01-

30/06/09
01/01 – 

30/06/08
01/04-

30/06/09
01/04 – 

30/06/08
01/01-

30/06/09 
01/01 –  

30/06/08 
01/04-

30/06/09
01/04 – 

30/06/08
          
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 4 37.862 49.465 16.549 23.586 28.895 38.099 12.567 17.730 
Κόστος Πωληθέντων  -22.416 -25.999 -10.119 -12.489 -15.578 -17.540 -7.133 -8.156 
Μικτά Κέρδη  15.446 23.466 6.430 11.097 13.317 20.559 5.434 9.574 
      
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  500 4.393 264 3.588 407 4.259 203 3.513 
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης  -17.873 -21.140 -9.175 -10.629 -16.610 -19.611 -8.540 -9.825 
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας  -3.030 -3.718 -1.541 -2.145 -2.091 -2.665 -1.097 -1.603 
Αποτελέσματα εκμετάλευσης 13,4 -4.957 3.001 -4.022 1.911 -4.977 2.542 -4.000 1.659 
          
Χρηματοοικονομικά έξοδα  -1.883 -2.141 -1.088 -1.091 -1.556 -1.838 -915 -935 
Χρηματοοικονομικά έσοδα         144         181 61 47        142        179 62 45 
Συμμετοχή στη ζημιά συγγενούς 
εταιρείας 

 
      -77  1      

Κέρδη /(Ζημιές)προ φόρων    -6.773 1.041 -5.048 867 -6.392 883 -4.853 769 
          
Φόρος εισοδήματος  -677 -440 -420 -292 -602 -394 -363 -300 
Καθαρά Κέρδη/(Ζημιές)  μετά από 
φόρους 

 
-7.450 601 -5.468 575 -6.993 489 -5.216 469 

          
Κατανέμονται σε:          
Μετόχους της Μητρικής  -7.450 601 -5.468 575 -6.993      489 -5.216   469 
Δικαιώματα  μειοψηφίας  - - - - - - - - 
  -7.450 601 -5.468 575 -6.993      489 -5.216   469 
Βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή 
σε € 

 
 -0,2698 0,0218 -0,1980 0,0208 -0,2533 0,0177 -0,1889 0,0170 

Απομειωμένα κέρδη/(ζημιές) ανά 
μετοχή σε € 

 
-0,2723 0,0216 -0,1991 0,0207 -0,2556 0,0176 -0,1899 0,0169 

 
 
Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 

  
 

Σημ. 

Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
01/01-

30/06/09 
01/01-

30/06/08 
 01/01-

30/06/09 
01/01-

30/06/08 
         
 Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου   -7.450  601  -6.993  489 
Συναλλαγματικές διαφορές 
μετατροπής/ενοποίησης 

 
-7 -227 - - 

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα 
περιόδου μετά από φόρους  

 
-7.457 374 -6.993 489 

      
Κατανέμονται σε      
Ιδιοκτήτες μητρικής  -7.457 374 -6.993 489 
Δικαιώματα Μειοψηφίας  - - - - 
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Γ.              ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
 

Σημ. Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  30/06/2009 31/12/2008 30/06/2009  31/12/2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

         
          
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ          
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 5  63.951  62.897  56.010  54.890 
Άϋλα Περιουσικά Στοιχεία   1.140  1.224  432  547 
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 6  -  -  10.223  10.223 
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 6  120  197  490  490 
Διαθέσιμα προς πώληση χρημ/κά στοιχεία   110  110  110  110 
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις   705  728  -  - 
Λποιπές Απαιτήσεις   1.187  1.162  1.987  1.962 
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού   67.213  66.318  69.252  68.222 
          
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ          
Αποθέματα   23.812  21.216  20.467  17.756 
Πελάτες 7  13.329  18.311  11.190  15.332 
Λοιπές Απαιτήσεις   5.440  2.577  5.013  2.171 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα   16  87  16  87 
Ταμειακά  Διαθέσιμα & Ισοδύναμα   5.048  10.174  4.555  9.557 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   47.645  52.365  41.241  44.903 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   114.858  118.683  110.493  113.125 
          
ΠΑΘΗΤΙΚΟ          
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ          
Μετοχικό Κεφάλαιο 8  25.251  25.251  25.251  25.251 
Ίδιες Μετοχές   -1.104  -1.104  -1.104  -1.104 
Διαφορά από εκδοση μετοχών υπερ το άρτιο   3.312  3.312  3.312  3.312 
Αποτελέσματα εις Νέον   -17.530  -10.080  -10.892  -3.899 
Λοιπά Αποθεματικά   12.843  12.790  12.680  12.620 
   22.772  30.169  29.247  36.180 
Δικαιώματα Μειοψηφίας   5  5     
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   22.777  30.174  29.247  36.180 
          
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          
Δάνεια 9  33.032  24.484  28.036  19.416 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 

11  
3.380 

 
3.167 

 
996 

 
930 

Προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις & έξοδα 11  733  358  200  200 
Επιχορηγήσεις 10  4.759  1.457  4.759  1.457 
Λοιπές υποχρεώσεις   105  5  106  5 
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις   2.388  1.767  2.369  1.767 
   44.397  31.238  36.466  23.775 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          
Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 12  20.494  22.043  19.211  19.555 
Δάνεια 9  27.056  35.100  25.439  33.551 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα   130  64  130  64 
Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος   4  64  -  - 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   47.684  57.271  44.780  53.170 
Σύνολο υποχρεώσεων   92.081  88.509  81.246  76.945 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   114.858  118.683  110.493  113.125 
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Δ.   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

 

 Αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής Εταιρείας     

Ο ΟΜΙΛΟΣ 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

 Διαφορά 
Από 

Έκδοση 
Μετοχών 
Υπέρ το 
Άρτιο 

 

Ίδιες 
Μετοχές 

 

Τακτικό 
Αποθεματικό 
και Λοιπά 

Αποθεματικά  

 

Υπόλοιπο 
Κερδών 
Εις Νέο 

 

Σύνολο 

  
 
 
 
Δικαιώματα 
Μειοψηφίας 

  
 
 
 
 
Σύνολο 

1η  Ιανουαρίου 2008 25.251 
 

3.312 
 

-1.104 
 

113.0771313.077 
 

-7.923 
 

32.613 
 

4 
 

32.617 

Συγκεντρωτικό συνολικό  εισόδημα - 
  

- 
 

- 

 
                  -227 

 
601 

 
374 

 
- 

 
374 

30η Ιουνίου  2008 25.251  3.312  -1.104  12.850  -7.322  32.987  4  32.991 
Αποθεματικό προγραμμάτων χορήγησης 
δικαιωμάτων προαίρεσης  -

 
-

 
-

 
317 

 
-

 
317 

 

-
 

317 
Συγκεντρωτικό συνολικό  εισόδημα -  -  -  -377  -2.758  -3.135  1  -3.134 
31η Δεκεμβρίου 2008 25.251  3.312  -1.104  12.790  -10.080  30.169  5  30.174 

Αποθεματικό προγραμμάτων χορήγησης 
δικαιωμάτων προαίρεσης - 

 

-

 

-  

 
 

60 

 

- 

 

60 

 

- 

 

60 
Συγκεντρωτικό συνολικό  εισόδημα -  -  -  

 -7  -7.450          -7.457  -  -7.457 
30η  Ιουνίου 2009 25.251  3.312  -1.104  12.843  -17.530  22.772  5  22.777 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνοπτικής ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης 
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Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

 Διαφορά Από 
Έκδοση 
Μετοχών 
Υπέρ το 
Άρτιο 

 

Ίδιες 
Μετοχές 

 
Τακτικό 

Αποθεματικό 
και Λοιπά 

Αποθεματικά 

 

Υπόλοιπο 
Αποτ/των 
εις Νέο 

 

Σύνολο 
1η Ιανουαρίου 2008 25.251  3.312  -1.104  12.446  -1.327  38.578 
Συγκεντρωτικό συνολικό  εισόδημα -  -  -  -  489  489 
30η Ιουνίου 2008 25.251  3.312  -1.104  12.446  -838  39.067 

Αποθεματικό προγραμμάτων χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης   
 

 
 

 
 

317 
 

 
 

317 
Συγκεντρωτικό συνολικό  εισόδημα       -143  -3.061  -3.204 
31η Δεκεμβρίου 2008 25.251  3.312  -1.104  12.620  -3.899  36.180 
Αποθεματικό προγραμμάτων χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης       60    60 
Συγκεντρωτικό συνολικό  εισόδημα         -6.993  -6.993 
30η Ιουνίου  2009 25.251  3.312  -1.104  12.680  -10.892  29.247 

 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνοπτικής ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης 



 
ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
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Ε.   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 01/01- 
30/06/09 

 01/01- 
30/06/08 

 01/01/-
30/06/09 

 01/01-
30/06/08 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες         
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων -6.773  1.041  -6.392  883 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:        
Αποσβέσεις (σημ.5) 2.279  1.805  1.987  1.514 
Προβλέψεις  116  -168  66  -301 
Συναλλαγματικές διαφορές -7  -299  -  - 
(Κέρδη) / ζημιές από πώληση/διαγραφή παγίων  -  -3.704  -  -3.704 
Έσοδο από απόσβεση επιχορηγήσεων -97  -  -97  - 
Δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών 60  -  60  - 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα -144  -181  -142  -179 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.883  2.142  1.556  1.838 
Ζημιά από συμμετοχή σε συγγενείς εταιρείες 77  -  -  - 
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου :κίνησης   

 
 

 
 

 
 

Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων  -2.524  2.116    -2.711  2.551 
Μείωση/(Αύξηση)  απαιτήσεων  5.562  11.473  4.770  11.329 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  -948  -8.766  -132  -7.849 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες        
Μείον:        
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -1.958  -2.142  -1.633  -1.838 
Καταβεβλημένος φόρος εισοδήματος -56  -680  -  -634 
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)              -2.530 

 
2.637 

 
-2.668 

 
3.610 

Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες        
Συμμετοχή σε ίδρυση συγγενούς εταιρείας -  -228  -  -228 
Αγορές άϋλων-ενσώματων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων(σημ.5) -3.261 

 
-8.853 

 
-2.984 

 
-8.575 

Πώληση άυλων-ενσώματων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων(σημ.5) 20 

 
12.976 

 
- 

 
12.967 

Τόκοι εισπραχθέντες 142  181  142  179 
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
(β) -3.099 

 
4.076 

 
-2.842 

 
4.343 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες        
Είσπραξη από εκδοθέντα αναληφθέντα δάνεια 11.562  22.522  11.500  21.197 
Εξοφλήσεις δανείων (σημ. 9) -10.640  -27.228  -10.640  -27.228 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις  
(χρεολύσια) (σημ. 9) -419 

 
-3.500 

 
-352 

 
-3.417 

Μερίσματα πληρωθέντα -  -  -  - 
Καθαρές ταμειακές ροές  από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 503 

 
-8.206 

 
    508 

 
    -9.448 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου [(α)+(β)+(γ)] -5.126 

 
-1.493 

 
-5.002 

 
-1.495 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 10.174  2.113  9.557  2.089 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου  5.048  620  4.555  594 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνοπτικής ενδιάμεσης 
οικονομικής πληροφόρησης 
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1. Σύσταση και δραστηριότητα Eταιρείας 
 

    
Η SATO ΑΕ (εφεξής η «Εταιρεία») ιδρύθηκε το 1973 και οι μετοχές της  είναι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) από το 1990 με τον κωδικό ΣΑΤΟΚ, ενώ το Reuters χρησιμοποιεί 
τη συντομογραφία SATr.AT  

Η Εταιρεία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 30/6/2009 και έγκριση της Νομαρχίας την 
23/7/2009,  μετέφερε την έδρα της στο νέο κτίριο στην Ελευσίνα , επί του 27ου χιλ.Π.Ε.Ο.Αθηνών 
Κορίνθου.  

Η SATO AE μαζί με τις θυγατρικές της (εφεξής ο «Όμιλος») δραστηριοποιούνται στην παραγωγή 
και εμπορία επίπλων γραφείου και οικιακών χώρων. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην 
Ελλάδα, ωστόσο διατηρεί σημαντική δραστηριότητα και στην Ευρώπη, κυρίως μέσω της 
θυγατρικής εταιρείας στη Γερμανία. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται επίσης και στην Τουρκία μέσω 
της θυγατρικής της TCC Buro Koltuk. 

 

 

2. Bάση παρουσiασης της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης 
 

2.1 Βάση σύνταξης της οικονομικής πληροφόρησης 
 

Η ενοποιημένη και εταιρική ενδιάμεση συνοπτική  οικονομική πληροφόρηση περιλαμβάνει την 
ενδιάμεση εταιρική οικονομική πληροφόρηση της SATO A.E. («η Εταιρεία») και την ενδιάμεση 
ενοποιημένη οικονομική πληροφόρηση της Εταιρείας και των θυγατρικών της («ο Όμιλος») με 
ημερομηνία 30 Ιουνίου 2009 και καλύπτει τους έξι μήνες έως την 30 Ιουνίου 2009, σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (εφεξής Δ.Π.Χ.Π.) που έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και απεικονίζονται σε χιλιάδες Ευρώ, το επίσημο νόμισμα 
της χώρας όπου εδρεύει η Εταιρεία.  

 

Η ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο («ΔΛΠ») 34 «Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις» και με βάση την αρχή 
του ιστορικού κόστους με εξαίρεση τα διαθέσιμα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού, που 
αποτιμούνται σε εύλογες αξίες.  

Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση της 
συνοπτικής ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης είναι συνεπείς με τις λογιστικές αρχές που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου 
για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008.  

Η ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση θα πρέπει να αναγνωστεί σε συνδυασμό με της 
οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2008, οι οποίες οικονομικές 
καταστάσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ομίλου www.satogroup.gr.  

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, απαιτεί όπως η Διοίκηση του Ομίλου διενεργεί εκτιμήσεις 
και παραδοχές, οι οποίες είναι δυνατό να επηρεάσουν τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα των 
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περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, όσο και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για 
ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης της οικονομικής 
πληροφόρησης, όπως επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη 
διάρκεια της εξεταζομένης περιόδου. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην 
καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα 
πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. 
 
Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στην οικονομική πληροφόρηση και των 
αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 

2.2        Νέα πρότυπα τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες  
 

Νέα πρότυπα,  τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις 
προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την 
επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται 
παρακάτω. 

 
             Πρότυπα υποχρεωτικά για τη χρήση 31 Δεκεμβρίου 2009 

 
ΔΛΠ 1 (Αναθεωρημένο) «Παρου σίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»  
Το ΔΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθμίσει τη χρησιμότητα των πληροφοριών που 
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Το αναθεωρημένο πρότυπο δεν επιτρέπει την 
παρουσίαση των στοιχείων εσόδων και εξόδων (που δεν αποτελούν συναλλαγές με μετόχους) στην 
κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, αλλά απαιτεί αυτές τις συναλλαγές να παρουσιάζονται 
ξεχωριστά από τις συναλλαγές με τους μετόχους. Όλες οι συναλλαγές με μη μετόχους πρέπει να 
εμφανίζονται σε μία κατάσταση απόδοσης (performance statement). Οι οικονομικές οντότητες 
μπορούν να επιλέξουν να παρουσιάζουν είτε μία κατάσταση (κατάσταση συνολικού εισοδήματος) 
είτε δύο καταστάσεις (κατάσταση αποτελεσμάτων και κατάσταση συνολικού εισοδήματος). Ο 
Όμιλος έχει αποφασίσει να παρουσιάζει δύο καταστάσεις. Οι ενδιάμεσες οικονομικές 
καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τις απαιτήσεις του αναθεωρημένου προτύπου. 

 
ΔΠΧΑ 8 «Κλάδοι Δραστηριοτήτων» 
Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, σύμφωνα με το οποίο οι τομείς αναγνωρίζονταν και 
παρουσιάζονταν με βάση μια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 οι τομείς 
αποτελούν συστατικά μιας οικονομικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο / Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας (Chief Operating Decision Maker) 
και παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. 
Η τροποποίηση δεν είχε καμία επίδραση στον αριθμό των τομέων που παρουσιάζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις. 
 
ΔΛΠ 23 (Τροποποίηση) «Κόστος Δανεισμού»  
Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούμενη έκδοση του ΔΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση με 
την προηγούμενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως εξόδου του 
κόστους δανεισμού που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, για τα οποία απαιτείται 
ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Η 
τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στον Όμιλο, καθώς όλο το κόστος δανεισμού που αφορούσε 
περιουσιακά στοιχεία που πληρούσαν τις προϋποθέσεις είχε κεφαλαιοποιηθεί. 
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ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» – 
Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις 
Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης (vesting 
conditions)», με την εισαγωγή του όρου «προϋποθέσεις μη κατοχύρωσης (non-vesting conditions)» 
για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης.  Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες 
οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια την οντότητα είτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει 
να έχουν την ίδια λογιστική αντιμετώπιση. H τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές 
καταστάσεις του Ομίλου. 

 
 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) 
«Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» - Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από 
τον κάτοχο (ή “puttable” μέσο)   
Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο 
(«puttable») και υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια 
Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 απαιτεί 
γνωστοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών αναφορικά με τα «puttable» μέσα που κατατάσσονται 
ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του 
Ομίλου.   
 
ΔΛΠ 39 (Τροποποιημένο) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» – 
Αντισταθμισμένα στοιχεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της λογιστικής 
αντιστάθμισης  
Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να εφαρμόζονται, σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθμιζόμενος 
κίνδυνος ή τμήμα των ταμειακών ροών εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της λογιστικής 
αντιστάθμισης. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται στον Όμιλο καθώς δεν ακολουθεί  
λογιστική αντιστάθμισης σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. 
 
Διερμηνείες υποχρεωτικές για τη χρήση 31 Δεκεμβρίου 2009 
 
ΔΕΕΧΑ 13 – Προγράμματα Πιστότητας Πελατών 
Η διερμηνεία διασαφηνίζει τον χειρισμό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας μορφής 
επιβράβευση πιστότητας όπως ‘’πόντους’’ ή ‘’ταξιδιωτικά μίλια’’ σε πελάτες που αγοράζουν 
αγαθά ή υπηρεσίες.  Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 
 
ΔΕΕΧΑ 15 – Συμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας  
Η διερμηνεία αναφέρεται στους υφιστάμενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισμούς για τις 
πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύμφωνα 
με το ΔΛΠ 18 (δηλ. όταν μεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης 
περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο  ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης 
περιουσίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 11. Η διερμηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να 
εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση.  Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

 
ΔΕΕΧΑ 16 - Αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό 
Η διερμηνεία έχει εφαρμογή σε μία οικονομική οντότητα που αντισταθμίζει τον κίνδυνο ξένου 
νομίσματος που προκύπτει από  καθαρή επένδυση της σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό και 
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πληρεί τους όρους για λογιστική αντιστάθμισης σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. Η διερμηνεία παρέχει 
οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μία οικονομική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά 
που αναταξινομούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα τόσο για το μέσο αντιστάθμισης 
όσο και για το αντισταθμιζόμενο στοιχείο. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο, καθώς ο 
Όμιλος δεν εφαρμόζει λογιστική αντιστάθμισης για οποιαδήποτε επένδυση σε εκμετάλλευση στο 
εξωτερικό.  

 
Πρότυπα υποχρεωτικά μετά από τη χρήση 31 Δεκεμβρίου 2009 

 
ΔΠΧΑ 3 (Αναθεωρημένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ΔΛΠ 27 (Τροποποιημένο) 
«Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009)  
Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων 
επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσματα 
της αναφερόμενης περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα 
μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που 
σχετίζονται με την απόκτηση και την αναγνώριση μεταγενέστερων μεταβολών στην εύλογη αξία 
του ενδεχόμενου τιμήματος (“contingent consideration”) στα αποτελέσματα. Το τροποποιημένο 
ΔΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές  ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να 
καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιημένο πρότυπο μεταβάλλει το λογιστικό 
χειρισμό για τις ζημίες που πραγματοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του 
ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρμοστούν μελλοντικά και θα 
επηρεάσουν μελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές με μετόχους μειοψηφίας. Ο Όμιλος θα 
εφαρμόσει αυτές τις αλλαγές από την ημέρα που τίθενται σε εφαρμογή. 

 
            Διερμηνείες υποχρεωτικές μετά από τη χρήση 31 Δεκεμβρίου 2009 
 
            ΔΕΕΧΑ 17- Διανομή μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων στους μετόχους » (εφαρμόζεται 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009)  
 Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισμό των ακόλουθων μη αμοιβαίων (non-
reciprocal) διανομών στοιχείων ενεργητικού από την οικονομική οντότητα στους μετόχους που 
ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως μέτοχοι : α) διανομές μη χρηματικών στοιχείων ενεργητικού 
και β) διανομές που δίνουν στους μετόχους την επιλογή απολαβής είτε μη χρηματικών στοιχείων 
ενεργητικού είτε μετρητών. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει την διερμηνεία από την ημέρα που τίθενται σε 
εφαρμογή. 

 
ΔΕΕΧΑ 18-  «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες » (εφαρμόζεται σε 
μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων που ελήφθησαν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009) 
Η διερμηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ για τις συμφωνίες στις οποίες η οικονομική 
οντότητα λαμβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώματο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει στη 
συνέχεια να χρησιμοποιήσει για να παρέχει στον πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε 
υπηρεσίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η οικονομική οντότητα λαμβάνει μετρητά από έναν πελάτη 
που πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο για την απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώματου 
περιουσιακού στοιχείου. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 
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3. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης 
 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά 
δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα 
ισχύοντα. 
Ο Όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών 
γεγονότων. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν 
ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων 
στους επόμενους 12 μήνες παρατίθενται κατωτέρω: 
 
Φόρος εισοδήματος: 

 
Απαιτείται κρίση από τον Όμιλο για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. 
Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του 
φόρου είναι αβέβαιος. Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με 
εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον 
τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που 
πιθανόν να προκύψουν σε μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. Η τελική εκκαθάριση των 
φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά από τα οποία έχουν καταχωρηθεί 
στις οικονομικές καταστάσεις. Εάν ο τελικός φόρος είναι διαφορετικός από τον αρχικώς 
αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος. 
 
Προβλέψεις για αποθέματα: 
 
O Όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις σχετικά με την αποτίμηση των αποθεμάτων στη μικρότερη 
τιμή μεταξύ τρέχουσας και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η ρευστοποιήσιμη αξία μπορεί να 
διαφέρει σε σχέση με εκείνη που εκτιμήθηκε κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 
καταστάσεων. 
 
Ωφέλιμες ζωές των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων: 
 
Η Διοίκηση προβαίνει σε ορισμένες εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων 
παγίων.  
 
Προγράμματα καθορισμένων παροχών: 
 
Το κόστος ωφελημάτων για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών υπολογίζεται 
χρησιμοποιώντας αναλογιστικές εκτιμήσεις, κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται παραδοχές για 
τους προεξοφλητικούς συντελεστές, το ρυθμό αύξησης των μισθών και τα ποσοστά 
θνησιμότητας. Λόγω της μακροχρόνιας φύσης των προγραμμάτων, οι παραδοχές αυτές 
υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα. 
 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις:  
 
Η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης 
σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής και 
λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν βάσει 
επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 
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Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:  
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις αχρησιμοποίητες 
φορολογικές ζημίες στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που 
θα συμψηφιστούν με αυτές τις φορολογικές ζημίες. Για τον καθορισμό του ύψους της 
αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που μπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές 
κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης του Ομίλου, οι οποίες βασίζονται στα μελλοντικά 
φορολογικά κέρδη σε συνδυασμό με τις μελλοντικές φορολογικές στρατηγικές που θα 
ακολουθηθούν. 

 
 
 
4. Πληροφόρηση ανά τομέα 

 
Τομέας είναι κάθε διακεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου με ιδιάζοντα 
χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της δραστηριότητας και τους επιχειρηματικούς κινδύνους που 
συνεπάγεται. 
Συνεκτιμώντας τα παραπάνω , η κατάτμηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου σε 
τομείς γίνεται ως εξής: 
1.Έπιπλα γραφείου,2 Έπιπλα σπιτιού. 

 

6 μήνες έως 30 Ιουνίου 2009 
Έπιπλα 
Γραφείου 

 Έπιπλα 
Σπιτιού 

 
Σύνολο 

Καθαρές Πωλήσεις 19.975  17.887  37.862 
Κέρδη / (ζημιές) από λειτουργικές δραστηριότητες 306  -5.263  -4.957 

 

6 μήνες έως 30 Ιουνίου 2008 
Έπιπλα 
Γραφείου 

 Έπιπλα 
Σπιτιού 

 
Σύνολο 

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 28.055  21.410  49.465 
Κέρδη / (ζημιές) από λειτουργικές δραστηριότητες 2.736  265  3.001 

 
 

 Το γενικό σύνολο ενεργητικού κατά την 30/6/2009 κατανέμεται σε έπιπλα γραφείου και σπιτιού 
κατά € 63.158 χιλ. και κατά  € 51.700 χιλ.Τα αντίστοιχα ποσά με 31/12/2008 ήταν  € 73.566 
χιλ.και € 45.117 χιλ. 
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5. Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Γήπεδα και 
οικόπεδα  

Κτίρια και 
εγκαταστάσεις  Μηχανήματα  

Μεταφορικά 
Μέσα  

Έπιπλα και  
Λοιπός 

Εξοπλισμός  
Έργα υπό 
Εκτέλεση  Σύνολο 

2008              
Αξία κτήσης 1/1/2008 10.851  43.225  16.705  851  6.828  7.324  85.784 
Αγορές περιόδου 2008   2.467  2.064  558  1.552  15.123  21.764 
Μεταφ. από έργα υπό εκτέλεση   22.166  61  -  50  -22.277  0 
Μειώσεις περιόδου 2008 -2.942  -7.030  -134  -28  55  -  -10.189 
Συναλλαγματικές διαφορές     -145  -29  -49  -  -223 
Αξία κτήσεως 31/12/2008 7.909  60.828  18.551  1.352  8.326  170  97.136 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις 
1/1/2008 - 

 
11.688 

 
14.435 

 
646 

 
5.268 

 
140 

 
32.177 

Αποσβέσεις περιόδου 2008 -  1.927  542  59  611  -  3.139 
Μείωση αποσβέσεων 2008 -  -717  -135  -19  -48  -  -919 
Συναλλαγματικές διαφορές -  -  -119  -6  -35  -  -160 
Σύνολο αποσβέσεων κατά  
την 31/12/2008 - 

 
12.898 

 
14.723 

 
680 

 
5.796 

 
140 

 
34.237 

Αναπόσβεστη αξία  
κατά την 1/1/2008 10.851 

 
31.537 

 
2.270 

 
205 

 
1.560 

 
7.184 

 
53.607 

κατά την 31/12/2008 7.909  47.930  3.828  672  2.530  30  62.897 
2009              
Αξία κτήσης 1/1/2009 7.909  60.828  18.551  1.352  8.326  170  97.136 
Αγορές περιόδου 2009 -  2.018  208  41  862  25  3.154 
Μεταφ. από έργα υπό εκτέλεση -  -  -  -  -  -  - 
Μειώσεις περιόδου 2009 -  -  -  -48  -20  -  -68 
Συναλλαγματικές διαφορές -  -  -2  -  -  -  -2 
Αξία κτήσεως 30/06/2009 7.909  62.846  18.757  1.345  9.168  195  100.220 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις 
1/1/2009 - 

 
12.898 

 
14.723 

 
680 

 
5.796 

 
140 

 
34.237 

Αποσβέσεις περιόδου 2009 -  1.350  335  42  353  -  2.080 
Μείωση αποσβέσεων 2009 -  -  -  -28  -20  -  -48 
Συναλλαγματικές διαφορές -  -  -1  -  -  -  -1 
Σύνολο αποσβέσεων κατά  
την 30/6/2009 - 

 
14.248 

 
15.057 

 
694 

 
6.129 

 
140 

 
36.268 

Αναπόσβεστη αξία  
κατά την 1/1/2009 7.909 

 
47.930 

 
3.828 

 
672 

 
2.530 

 
30 

 
62.897 

κατά την 30/06/2009 7.909  48.598  3.700  651  3.039   55  63.952 
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Γήπεδα και 
οικόπεδα 

 
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις 

 

Μηχανήματα 

 
Μεταφορικά 

Μέσα 

 Έπιπλα και  
Λοιπός 

Εξοπλισμός 

 
Έργα υπό 
Εκτέλεση 

 

Σύνολο 
2008              
Αξία κτήσης 1/1/2008 10.851  35.437  11.148  676  5.684  7.099  70.895 
Αγορές περιόδου 2008 -  2.467  1.634  539  1.509  15.123  21.272 
Μεταφ. από έργα υπό εκτέλεση -  22.166  6  -  50  -22.222  0 
Μειώσεις περιόδου 2008 -2.942  -7.030  -134  -  -55  -  -10.161 
Αξία κτήσεως 31/12/2008 7.909  53.040  12.654  1.215  7.186  0  82.004 
              
Συσσωρευμένες αποσβέσεις 
1/1/2008 - 

 
10.663 

 
9.853 

 
595 

 
4.290 

 
- 

 
25.401 

Αποσβέσεις περιόδου 2008 -  1.727  312  30   544  -  2.613 
Μειώσεις περιόδου 2008 -  -717  -135  -  -48  -  -900 
Σύνολο αποσβέσεων κατά  
την 31/12/2008 - 

 
11.673 

 
10.030 

 
625 

 
4.786 

 - 
 

 
27.114 

 
Αναπόσβεστη αξία  
κατά την 1/1/2008 10.851 

 

24.774 

 

1.295 

 

81 

 

1.394 

 

7.099 

 

45.494 
κατά την 31/12/2008 7.909  41.367  2.624  590  2.400  -  54.890 
              
2009              
Αξία κτήσης 1/1/2009 7.909  53.040  12.654  1.215  7.186  0  82.004 
Αγορές περιόδου 2009   2.018  31  15  854  25  2.943 
Μεταφ. από έργα υπό εκτέλεση              
Μειώσεις περιόδου 2009              
Αξία κτήσεως 30/6/2009 7.909  55.058  12.685  1.230  8.040  25  84.947 
              
Συσσωρευμένες αποσβέσεις 
1/1/2009 - 

 
11.673 

 
10.030 

 
625 

 
4.786 

 
- 

 
27.114 

Αποσβέσεις περιόδου 2009   1.250  193  42  339  -  1.824 
Σύνολο αποσβέσεων κατά  
την 30/6/2009 - 

 
12.923 

 
10.223 

 
667 

 
5.125 

 
- 

 
28.938 

 
Αναπόσβεστη αξία  
κατά την 1/1/2009 7.909 

 

41.367 

 

2.624 

 

590 

 

2.400 

 

- 

 

54.890 
κατά την 30/6/2009 7.909  42.135  2.462  563  2.915  25  56.009 
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6. Θυγατρικές & Συγγενείς Εταιρείες  

 
Οι εταιρίες που συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 2008 και 2009, 
καθώς και η μέθοδος ενοποίησής τους εμφανίζονται στους  παρακάτω πίνακες: 

 
30.06.2009            

Εταιρεία 

 

Έδρα 

 

Δραστηριότητα 

 
Άμεση 

Συμμετοχή 

 
Έμμεση 

Συμμετοχή 

 
Μέθοδος 
ενοποίησης 

 
Ημ/νία 

ισολ/σμού 
 
SATO OFFICE 
GmbH 

 
 

Γερμανία 

  
Κατασκευή και 
εμπορία επίπλων 

γραφείου 

 
 

100%  -  
 

Ολική 
ενοποίηση 

  
31.12.ΧΧ 

 
 
 
TCC  Büro Koltuk  

 

 
Τουρκία 

  
Κατασκευή και 
εμπορία επίπλων 

γραφείου 

 

 
-   

99,86%  

 
Ολική 

ενοποίηση 
SATO 

OFFICE 
GmbH 

  
31.12.ΧΧ 

 
 
OBI HELLAS A.E 

 
 

Ελλάδα 

 Λιανικό εμπόριο 
υλικών και 
εξοπλισμού 

ιδιοκατασκευών 

 

49%  -  Καθαρή θέση  30.4.ΧΧ 

 
31.12.2008            

Εταιρεία 

 

Έδρα 

 

Δραστηριότητα 

 
Άμεση 

Συμμετοχή 

 
Έμμεση 

Συμμετοχή 

 
Μέθοδος 
ενοποίησης 

 
Ημ/νία 

ισολ/σμού 
 
SATO OFFICE 
GmbH 

 
 

Γερμανία 

  
Κατασκευή και 
εμπορία επίπλων 

γραφείου 

 
 

100%  -  
 

Ολική 
ενοποίηση 

  
31.12.ΧΧ 

 
 
 
TCC  Büro Koltuk  

 

 
Τουρκία 

  
Κατασκευή και 
εμπορία επίπλων 

γραφείου 

 

 
-   

99,86%  

 
Ολική 

ενοποίηση 
SATO 

OFFICE 
GmbH 

  
31.12.ΧΧ 

 
 
OBI HELLAS A.E 

 
 

Ελλάδα 

 Λιανικό εμπόριο 
υλικών και 
εξοπλισμού 

ιδιοκατασκευών 

 

49%  -  Καθαρή θέση  30.4.ΧΧ 

 
 
Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις για το Α εξάμηνο του 2009 
και τη χρήση 2008 έχουν ως εξής: 

 
 

 Κόστος  Ποσοστό  Διαφορά  Αξία 
Εταιρεία Συμμετοχής  Συμμετοχής  Αποτίμησης  Συμμετοχής 
        
SATO OFFICE GMBH 10.223  100%  -  10.223 
O.B.I. HELLAS AE 490  49%    490 
Επενδύσεις σε θυγατρικές & 
συγγενείς επιχειρήσεις 10.713 

 
 

 
 

 
10.713 
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7. Απαιτήσεις από πελάτες 
 

 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30/6/2009 31/12/2008 30/06/2009  31/12/2008
Απαιτήσεις από πελάτες        
Πελάτες (ανοιχτά υπόλοιπα) 12.826  17.095  11.040      14.259 
Πιστωτικές Κάρτες 537  1.094  537  1.094 
Μεταχρονολογημένες Επιταγές 1.865  2.437  1.456  2.223 
Μείον :Πρόβλεψη για Επισφαλείς Απαιτήσεις -1.899  -2.315  -1.844  -2.244 
Σύνολο 13.329  18.311  11.189  15.332 
        

 
 
 

8. Μετοχικό Κεφάλαιο 
 

Μετοχικό Κεφάλαιο (ποσά πλήρη, όχι χιλιάδες): 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2009 αποτελείται από 28.056.518 
μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,90. Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου και της διαφοράς από 
έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

 
                          (ποσά πλήρη, όχι χιλιάδες) 

  
Αριθμός 
μετοχών  

Μετοχικό 
κεφάλαιο  

Αποθεματικό 
υπέρ το 
άρτιο  Σύνολο 

30 Ιουνίου 2009  28.056.518  25.250.866  3.311.945  28.562.810 
31 Δεκεμβρίου 2008  28.056.518  25.250.866  3.311.945  28.562.810 
         

 
Ίδιες μετοχές: 
 
Η Εταιρεία, σε εκτέλεση της από 21.6.2006 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της και της από 28.7.2006 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, 
πραγματοποίησε αγορά ιδίων μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών σε διάφορες 
ημερομηνίες κατά το Β’ εξάμηνο του 2006 συνολικού ύψους € 1.104 χιλ. (αγορά 446.218 
μετοχών). 
 
Κατά τις χρήσεις 2007 , 2008 & 2009 η Εταιρεία δεν πραγματοποίησε περαιτέρω κινήσεις επί 
ιδίων μετοχών, με συνέπεια οι ίδες μετοχές να παραμένουν σε  446.218 μετοχές αξίας € 1.104. Η 
αξία κτήσης των ιδίων μετοχών απεικονίζεται στον  Ισολογισμό σε ιδιαίτερο λογαριασμό, 
αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. 
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Πληροφόρηση 
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
9. Υποχρεώσεις σε τράπεζες 

 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30/06/2009 31/12/2008 30/06/2009  31/12/2008
Δάνεια Μακροπρόθεσμα 1.000 1.000 1.000  1.000 
Μακροπρόθεσμο τμήμα Ομολογιακού 
Δανείου 19.446 10.698 19.446 

 
10.698 

 Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικών Μισθώσεων  12.586 12.786 7.590  7.718 
Μακροπρόθεσμα δάνεια 33.032 24.484 28.036  19.416 
      
 Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 24.676 33.314 23.197  31.898 
Βραχυπρόθεσμο τμήμα Ομολογιακού  
Δανείου 1.794 981 1.794 

 
981 

 Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 586 805 448  672 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 27.056 35.100 25.439  33.551 
Σύνολο Δανείων 60.088 59.584 53.475  52.968 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
6 μήνες έως την 30 Ιουνίου 2008   
Υπόλοιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου 2008 61.167 55.380 
Αναλήψεις δανείων 22.522 21.197 
Αποπληρωμές δανείων -27.228 -27.228 
Αποπληρωμές χρηματοδοτικών μισθώσεων -3.500 -3.417 
Υπόλοιπο λήξης την 30 Ιουνίου 2008 52.960 45.930 
   
6 μήνες έως την 30 Ιουνίου 2009   
Υπόλοιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου 2009 59.584 52.968 
Αναλήψεις δανείων 11.562 11.500 
Αποπληρωμές δανείων -10.640                 -10.640 
Αποπληρωμές χρηματοδοτικών μισθώσεων      -419    -352 
Υπόλοιπο λήξης την 30 Ιουνίου 2009 60.088 53.475 

 
Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι αναλήψεις με βάση διάφορα πιστωτικά όρια που διατηρεί η 
Εταιρεία σε διάφορες τράπεζες. Η χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων πιστώσεων παρουσιάζεται 
παρακάτω: 
 

 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30/06/2009 31/12/2008 30/06/2009  31/12/2008
Διαθέσιμα πιστωτικά όρια 56.997 56.497 54.997 54.497 
 Χρησιμοποιηθέν τμήμα 46.916 45.993 45.437 44.577 
Μη χρησιμοποιηθέν τμήμα 10.081 10.504          9.560 9.920 
 
Η Εταιρεία κατά το Α εξάμηνο 2009 σύναψε νέο ομολογιακό δάνειο ποσού € 10 εκ. Για την 
εξασφάλιση του δανείου αυτού έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης στο ακίνητο του 
εργοστασίου στη Θεσ/νίκη. Επίσης για την εξασφάλιση του ήδη υπάρχοντος ομολογιακού 
δανείου έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης στο μισθωμένο από συνδεδεμένη εταιρεία  
οικόπεδο στην Ελευσίνα ,επί του οποίου κατασκευάστηκε το νέο κέντρο διανομής. 
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Πληροφόρηση 
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

Κατά την 30 Ιουνίου 2009, σημειώθηκαν ορισμένες αποκλίσεις από συμβατικούς 
χρηματοοικονομικούς όρους των υφιστάμενων ομολογιακών δανείων. Εντούτοις για τα ανωτέρω 
δάνεια ισχύουν τα εξής:  
α) Για το ληφθέν ομολογιακό δάνειο από την Εμπορική Τράπεζα ποσού € 10 εκ. ισχύει 
περίοδος χάριτος μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρήσης 2009.  
β) Για το ληφθέν ομολογιακό δάνειο από την ALPHA BANK, ποσού € 11 εκ, η Εταιρεία 
έχει λάβει από το τέλος της προηγούμενης χρήσης γραπτή διαβεβαίωση παραίτησης από 
την τράπεζα για μη καταγγελία των όρων του δανείου αυτού μέχρι και το τέλος της 
τρέχουσας χρήσης 2009. Εφόσον κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009 συντρέχουν οι 
προαναφερθείσες αποκλίσεις, η Εταιρεία θα διευθετήσει το θέμα ανάλογα με τα 
προκύπτοντα οικονομικά στοιχεία.  

 
 

10. Επιχορηγήσεις 
 

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, με την από 22-12-2006 απόφασή του, ενέκρινε την 
υπαγωγή της SATO  Α.Ε. στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της, προυπολογιζόμενου ύψους € 16.187 με επιχορήγηση ύψους € 4.856 ή 30% επί του 
προυπολογισμένου ποσού.  

Βάση της ανωτέρω απόφασης η ιδία συμμετοχή του φορέα του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε 
ποσοστό 25% της συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης που αντιστοιχεί στο ποσό των € 4.047 χιλ. Η 
ίδια συμμετοχή καλύπτεται από ήδη σχηματισμένα αποθεματικά. Το ποσό της ίδιας συμμετοχής 
καθορίζεται με την ολοκλήρωση της επένδυσης και υπολογιζεται στο πραγματικό κόστος αυτής.  
 
Με δεδομένη την ολοκλήρωση της ως άνω επένδυσης στην τρέχουσα περίοδο, η Εταιρεία 
αναγνώρισε το υπόλοιπο της απαίτησης επιχορήγησης ποσού € 3.397 χιλ., το οποίο έχει ήδη 
εκχωρηθεί σε τράπεζα έναντι λήψης ισόποσου βραχυπρόθεσμου δανείου.  

 
11. Προβλέψεις 

 
 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

Πρόβλεψη 
αποζημίωσης 
προσωπικού 

Πρόβλεψη για 
ανέλεγκτες 
χρήσεις 

Πρόβλεψη 
για 

εγγυήσεις 
πωλήσεων 

Λοιπές 
προβλέψεις 

Σύνολο 

Υπόλοιπο την 1 
Ιανουαρίου 2009 

3.167 200 158 - 3.525 

Επιπρόσθετες 
προβλέψεις  

213 - - 375 588 

Υπόλοιπο την 30 
Ιουνίου 2009 

3.380 200 158 375 4.113 
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Πληροφόρηση 
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ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Πρόβλεψη 
αποζημίωσης 
προσωπικού 

Πρόβλεψη για 
ανέλεγκτες 
χρήσεις 

Σύνολο 

Υπόλοιπο την 1 
Ιανουαρίου 2009 

930 200 1.130 

Επιπρόσθετες 
προβλέψεις  

66 - 66 

Υπόλοιπο την 30 
Ιουνίου 2009 

996 200 1.196 

 
 
 
12. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30/06/2009 31/12/2008 30/06/2009  31/12/2008
Προμηθευτές 15.450 14.909 14.694  13.896 
Διάφοροι Πιστωτές 587 294 463  138 
Φόροι – Τέλη 478 828 346  626 
Ασφαλιστικοί  Οργανισμοί 264 640 248  625 
Λοιπά Δεδουλευμένα Έξοδα 1.064 2.613 1.064  1.908 
Προκαταβολές Πελατών 2.651 2.759 2.396  2.362 
Εγγυήσεις μισθωμάτων 106 5 106  5 
ΣΥΝΟΛΑ 20.600 22.048 19.317  19.560 
Μείον :μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 106 5 106  5 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 20.494 22.043 19.211  19.555 
 
 

13. Κέρδη / (Ζημιές) από λειτουργικές δραστηριότητες 
 
 
Τα αποτελέσματα από λειτουργικές δραστηριότητες αποδίδονται στους εξής κύριους λόγους:  

o Απώλεια μικτού κέρδους €7.242 χιλ. (συγκριτικά με το Β’ Εξάμηνο 2008) λόγω μείωσης 
των πωλήσεων.Το μικτό περιθώριο κέρδους πιέστηκε από τις αυξημένες εκπτώσεις που 
κρίθηκε απαραίτητο να δοθούν σε όλες τις αγορές.  Εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις αυτές δεν 
αντικατοπτρίζουν τη δυναμική των brands και πως είναι σε μεγάλο βαθμό συγκυριακές – 
συνεπώς τουλάχιστον εν μέρει σταδιακά ανακτήσιμες. 

o Μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες της μητρικής ύψους €2.608 χιλ..  Ειδικότερα, 
σημειώθηκαν κόστη logistics ύψους €1.250 χιλ. από την αναπόφευκτη παράλληλη 
λειτουργία παλιάς και νέας υποδομής αποθήκευσης και από τη μετακόμιση μεγάλου 
όγκου αποθεμάτων, δαπάνες ύψους €617 χιλ για προγράμματα μείωσης δαπανών, και 
δαπάνες λόγω της καθυστέρησης της αρχαιολογίας €741 χιλ. (κατανεμημένες περίπου 
ισόποσα σε λειτουργικές δαπάνες και μικτό περιθώριο). 

o Μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες θυγατρικών ύψους €400 χιλ. για προγράμματα μείωσης 
μελλοντικών δαπανών. 
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ΟΜΙΛΟΣ SATO AE  
Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Πληροφόρηση 
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
14. Φόρος Εισοδήματος  - Ανέλεγκτες Χρήσεις 

 
Ο τρέχον φόρος εισοδήματος έχει υπολογισθεί με βάσει τον τρέχοντα φορολογικό συντελεστή της 
χρήσης 2009 25%, (2008 25%) για την μητρική Εταιρεία. Σχετικά με τις θυγατρικές της 
Εταιρείας, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στο εξωτερικό, για τον υπολογισμό της τρέχουσας 
φορολογικής επιβάρυνσης εφαρμόζονται οι τοπικοί φορολογικοί συντελεστές.   
 
Οι χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη από τις φορολογικές αρχές, για κάθε εταιρεία που 
περιλαμβάνεται στην ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση, παρουσιάζονται στον 
παρακάτω πίνακα. 

 
Εταιρεία Ανέλεγκτες χρήσεις 

SATO 2006-2008 
SATO OFFICE GmbH  2006-2008 
TCC Buro Koltuk 2008 
ΟΒΙ Ελλάς A.E. 2008 

 
Με δεδομένο ότι εκκρεμούν οι φορολογικοί έλεγχοι των πιο πάνω εταιρειών για προηγούμενες 
χρήσεις, ο Όμιλος με βάση την προσέγγιση και ερμηνεία των φορολογικών αρχών για τον 
προσδιορισμό του τελικού φόρου, πιστεύει ότι δεν απαιτείται σχηματισμός πρόβλεψης για 
πιθανές διαφορές από μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. 

 
 
15. Ενδεχόμενες  Υποχρεώσεις 
 

Επίδικες υποθέσεις: 
 
Ο Όμιλος εμπλέκεται σε διάφορες νομικές υποθέσεις και νομικές διαδικασίες στα πλαίσια της 
κανονικής λειτουργίας του. Η διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι του Ομίλου εκτιμούν ότι 
όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις αναμένονται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές 
επιδράσεις για την χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου της 
Εταιρείας. 
 
 
Εγγυητικές επιστολές: 
Tο ύψος των εγγυητικών επιστολών της Εταιρείας και του Ομίλου είχε ως ακολούθως: 
 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 30/06/2009  31/12/2008 
Συμμετοχής 174  140 
Καλής εκτέλεσης 2.200  1.525 
Πληρωμής προκ/λής 2.748  3.298 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 30/06/2009  31/12/2008 
Συμμετοχής 174  140 
Καλής εκτέλεσης 2.200  1.525 
Πληρωμής προκ/λής 2.748  3.298 
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16. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

     
    1/1/-30/6/2009 

    
    1/1/-30/6/2009 

 
    1/1-30/6/2008 

 
1/1-30/6/2008 

 
1/1-31/12/2008 

 
1/1-31/12/2008 

Εξοδα αγαθών και 
υπηρεσιών 

 
1.897 

 
2.270 

 
1.858 

 
2.305 

  

PASAL 
DEVELOPMENT 

 
1.164 

 
1.164 

 
1.596 

 
1.596 

  

Θεοδωρίδης Σ. 
Γεώργιος – SECOND 

 
1 

 
1 

 
5 

 
5 

  

AT LAND AE 732 732 257 257   

SATO OFFICE GMBH  290  262   

TCC BURO KOLTUK   83  185   

Εσοδα αγαθών και 
υπηρεσιών 

 
330 

 
330 

 
11 

 
11 

  

PASSAL 
DEVELOPMENT 

   
1 

 
1 

  

Θεοδωρίδης Σ. 
Γεώργιος – SECOND 

 
318 

 
318 

 
10 

 
10 

  

OBI HELLAS AE 12 12     
Απαιτήσεις από 
συνδεδεμένα μέρη 

 
1.050 

 
1.851 

   
662 

 
1.463 

PASAL 
DEVELOPMENT 

 
358 

 
358 

   
364 

 
364 

AT LAND 249 249   238 238 
Θεοδωρίδης Σ. 
Γεώργιος - SECOND 

 
435 

435    
60 

 
60 

OBI HELLAS AE 8 8     
SATO OFFICE GMBH  800    801 
 
TCC BURO KOLTUK 

  
1 

    

Υποχρεώσεις προς 
συνδεδεμένα μέρη 

 
108 

 
271 

   
71 

 
128 

PASAL 
DEVELOPMENT 

 
100 

 
100 

   
65 

 
65 

Θεοδωρίδης Σ. 
Γεώργιος - SECOND 

 
1 

 
1 

    

OBI HELLAS AE 7 7   6 6 
SATO OFFICE GMBH  137    54 
TCC BURO KOLTUK   26    3 
Συναλλαγές και 
αμοιβές διευθυντικών 
στελεχών και μελών 
της διοίκησης 

 

 
 

663 

 
 

574 

 
 

822 

 
 

503 

  

Απαιτήσεις από 
διευθυντικά στελέχη 
και μέλη της 
διοίκησης 

 
- 

 
- 

   
- 

 
- 

Υποχρεώσεις προς τα 
διευθυντικά στελέχη 
και μέλη της 
διοίκησης 

 
- 

 
- 

   
- 

 
- 
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Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Πληροφόρηση 
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009 
ποσά σε χιλιάδες  €  (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 
 

Από τα άνω συνδεδεμένα μέρη οι εταιρείες  SATO Office GmbH, TCC BURO KOLTUK-Turkey 
και ΟΒΙ Ελλάς Α.Ε.  είναι άμμεσα ή έμμεσα θυγατρικές της Εταιρείας SATO. 
 
Οι εταιρίες Θεοδωρίδης Σ. Γεώργιος-SECOND, PASAL Α.Ε. Αναπτύξεως Ακινήτων και AT 
LAND A.E. ανήκουν σε βασικούς μετόχους της Εταιρείας.  
 
Από την εταιρεία AT LAND A.E. η SATO ενοικιάζει χώρους για τα καταστήματα της.  
 
Από την εταιρεία PASAL Α. Ε. Αναπτύξεως Ακινήτων η SATO: 
 

• Ενοικιάζει χώρους για καταστήματα.  
• Ενοικιάζει το οικόπεδο της Ελευσίνας επί του οποίου διενεργείται η επένδυση στο κέντρο 

logistics.  
 
Επίσης, η PASAL A.E. αναλαμβάνει βάσει συμβάσεων το project management επενδύσεων της 
εταιρείας σε ακίνητα (καταστήματα., κέντρο logistics κτλ) με αμοιβές που κυμαίνονται (ανάλογα 
με την εκάστοτε σύμβαση) από 3,5 % έως 5 % επί του ύψους της επένδυσης της SATO, καθώς 
και μετατιμολογεί οποιαδήποτε έξοδα έχει ζητήσει η SΑΤΟ όπως η Pasal διενεργεί για 
λογαριασμό της πλέον περιθωρίου που κυμαίνεται από 7% έως 10% επί των εξόδων αυτών 
(ανάλογα με την εκάστοτε σύμβαση).  

 
Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη γίνονται επί καθαρά εμπορικής βάσης με τους 
συνήθεις όρους της αγοράς. 
 
Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας την 30 Ιουνίου 2009 έχει ως εξής: 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΜΕΤΟΧΕΣ  ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  6.561.146  23,38 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  6.703.334  23,89 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΕ  1.469.629  5,23 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ  13.322.409  47,50 
ΣΥΝΟΛΟ  28.056.518  100,00 

 
Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά βασικά διευθυντικά στελέχη του 
Ομίλου. 
 

 
17. Εποχικότητα 

Η Εταιρεία παρουσιάζει αυξημένες πωλήσεις το Δ΄ τρίμηνο κάθε χρήσης και ως εκ τούτου οι 
πωλήσεις του Α΄ εξαμήνου δεν αντικατοπτρίζουν τις πωλήσεις του Β΄ εξαμήνου, όμως λόγω της 
οικονομικής συγκυρίας δεν είναι δυνατός ο συσχετισμός με ιστορικά στοιχεία. 
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Μαρούσι, 27 Αυγούστου 2009 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 
Α..Δ.Τ. Ξ 434504 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Ν. ΡΟΥΣΗΣ 

Α.Δ.Τ. Π 020359 
  
  
  
  
  

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ 

Α.Δ.Τ.  ΑΒ 043130 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Α.Δ.Τ. Λ 255142 
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