Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οικονομικά αποτελέσματα Εννεάμηνου 2021
Η «SATO AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ», ανακοινώνει ότι :
Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 13.632 χιλ. το εννεάμηνο του 2021. Οι πωλήσεις το
αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020 ήταν 12.170 χιλ., σημειώνοντας αύξηση κατά € 1.462 χιλ. ή 12,01%.
Τα Μικτά Κέρδη του Ομίλου το πρώτο εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε € 5.802 χιλ. έναντι € 4.818 χιλ.
του αντίστοιχου εννεάμηνο του 2020 , με το Μικτό Περιθώριο να βρίσκεται στο 42,56% έναντι 39,59%
του αντίστοιχου εννεάμηνο του 2020.
Τα Λειτουργικά Έξοδα - Χρηματοοικονομικά Έξοδα σε χιλ. € έχουν ως εξής :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έξοδα Διοίκησης
Έξοδα Διάθεσης
Χρηματοοικονομικά Έξοδα

30/9/2021
1.535
3.799
937

30/9/2020 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΕ %
2.066
-25,70%
2.659
42,87%
964
-2,80%

Ο Όμιλος για το Α’ εννεάμηνο του 2021 παρουσίασε λειτουργικά κέρδη ύψους € 1.208 χιλ. αντί κερδών
€ 790 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου 2020.
Το καθαρά αποτέλεσμα του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για το Α’ εννεάμηνο
του 2021 είναι κέρδη ύψους € 331 χιλ. € 0,0051 ανά μετοχή), αντί ζημιών € (765 )χιλ.. της
προηγούμενης περιόδου € (0,0117) ανά μετοχή
Τα Κέρδη (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων, και συνολικών
αποσβέσεων (EBITA )για το Α’ εννεάμηνο του 2021 είναι κέρδη ύψους € 1.962 χιλ., αντί κερδών €
1.392 χιλ. της προηγούμενης περιόδου
Στις 19.9.2019 ,η Διοίκηση της Εταιρείας ανακοίνωσε, ότι επετεύχθη συμφωνία εξυγίανσής της, την
επικύρωση της οποίας, σύμφωνα με τα άρθρα 106 β και δ του Ν. 3588/2007, όπως ισχύει, και κατατέθηκε
στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών προς επικύρωση. Δικάσιμος για την εξέταση της εν λόγω αίτησης
ορίστηκε η 20η Νοεμβρίου 2019.
Στις 20.11.2019 δικάστηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η εν λόγω αίτηση. Το Πολυμελές
Πρωτοδικείο Αθηνών δεν προέβη σε απόφαση επί του αιτήματος της Εταιρείας, η οποία αναμένεται να
εκδοθεί προσεχώς.

Κατωτέρω παρατίθενται συνοπτικά μεγέθη της κατάστασης συνολικών εσόδων ενεαμήνου 2021 και της
κατάστασης οικονομικής θέσης:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ποσά εκφρασμένα σε €
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Σύνολο κύκλου εργασιών

Ο Όμιλος
1.01-30.09.2021 1.01-30.09.2020 1.07-30.09.2021 1.07-30.09.2020
13.631.540,35

12.169.935,11

4.881.217,43

5.145.579,14

Μικτό κέρδος εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων

5.801.944,69

4.818.221,90

2.054.704,77

2.050.873,98

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

1.207.647,90
294.553,34

790.064,91
-755.251,47

159.547,21
-165.110,82

881.877,33
110.951,77

330.781,57

-765.155,63

-142.486,58

115.419,49

330.781,57
0,00

-765.155,63
0,00

-142.486,58
0,00

115.419,49
0,00

Κέρδη (ζημίες)μετά φόρων(Α)
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους(Β)
Συγκετρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

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

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Σύνολο κύκλου εργασιών

0,00

-354,86

0,00

0,00

330.781,57
330.781,57
0,00

-765.510,49
-765.155,63
0,00

-142.486,58
-142.486,58
0,00

115.419,49
115.419,49
0,00

0,0051

-0,0117

-0,0021

0,0018

1.961.817,45

1.392.239,34

843.060,69

1.434.096,70

Η Εταιρεία
1.01-30.09.2021 1.01-30.09.2020 1.07-30.09.2021 1.07-30.09.2020
13.036.608,53
11.162.165,42
4.699.051,87
4.771.787,20

Μικτό κέρδος εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων

5.589.201,83

4.471.392,68

1.992.812,98

1.968.891,00

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

1.166.201,80
274.665,85

506.947,51
-1.027.295,59

244.337,78
-72.018,71

821.038,70
50.539,98

Κέρδη (ζημίες)μετά φόρων(Α)
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής

274.665,85

-1.027.295,59

-72.018,71

50.539,98

274.665,85

-1.027.295,59

-72.018,71

50.540,05

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

0,00
274.665,85
274.665,85

-354,86
-1.027.650,45
-1.027.295,59

0,00
-72.018,71
-72.018,71

0,00
50.539,98
50.540,05

0,0042

-0,0157

-0,0011

0,0008

1.849.715,28

1.059.166,88

244.337,78

821.038,70

30/9/2021

31/12/2020

30/9/2021

31/12/2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

6.619.821,32

6.657.828,75

6.577.376,65

6.612.113,77

Δικαιώματα χρήσης παγίων
Αύλα περιουσιακά στοιχεία

3.763.125,05
20.783,93

3.908.828,58
25.491,66

3.690.899,78
20.783,93

3.812.224,97
25.491,66

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

448.236,23
1.403.444,05
4.319.366,31
2.842.120,57
19.416.897,46

394.397,03
1.231.016,74
3.939.133,22
1.633.560,95
17.790.256,93

450.648,06
1.598.497,45
3.919.202,86
2.524.499,70
18.781.908,43

442.286,98
1.406.416,85
3.719.800,80
1.361.159,56
17.379.494,59

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο

34.622.922,04

34.622.922,04

34.622.922,04

34.622.922,04

-66.625.662,29
-32.002.740,25

-66.956.443,86
-32.333.521,82

-67.329.528,87
-32.706.606,83

-67.604.194,72
-32.981.272,68

-32.002.740,25
107.987,74
4.500.241,99
29.776.128,38
17.035.279,60
51.419.637,71
19.416.897,46

-32.333.521,82
57.713,19
4.632.007,64
29.282.208,68
16.151.849,24
50.123.778,75
17.790.256,93

-32.706.606,83
37.009,82
4.156.386,74
29.776.128,38
17.518.990,32
51.488.515,26
18.781.908,43

-32.981.272,68
36.213,17
4.216.255,79
29.282.208,68
16.826.089,63
50.360.767,27
17.379.494,59

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ποσά εκφρασμένα σε €
Ο Όμιλος

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής(α)
Δικαιώματα Μειοψηφίας(β)
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

Η Εταιρεία

Συνέπειες της παρατεταμένης διάρκειας πανδημίας (Covid-19) και της ενεργειακής κρίσης στον Όμιλο και
την Εταιρεία

H παρατεταμένη διάρκεια της πανδημίας (Covid-19), ή τυχόν επιβολή περαιτέρω περιοριστικών μέτρων για την
εξάπλωσή της, ενδεχομένως να έχει ουσιώδεις αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία βασικών κλάδων της ελληνικής
οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου των επίπλων γραφείων και σπιτιού σε έκταση και σε βαθμό που επί
του παρόντος δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν ή να ποσοτικοποιηθούν. Γενικότερα, οι οποιεσδήποτε εκτιμήσεις
σχετικά με την επίδραση της πανδημίας Covid-19 στην ελληνική οικονομία και την εγχώρια αγορά επίπλων για το
επόμενο χρονικό διάστημα υπόκεινται σε υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, καθώς το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ειδικότερα ως προς την επίδραση της πανδημίας Covid-19 στον Όμιλο αναφέρεται ότι:
Τα έσοδα από πωλήσεις επίπλων γραφείου και σπιτιού δεν έχουν επηρεαστεί μέχρι στιγμής αρνητικά από τις
πρόσφατες εξελίξεις με την πανδημία κορωνοϊου και από τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από την ελληνική
κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, το περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ρευστό καθώς τα δεδομένα για την ένταση και
τη διάρκεια της πανδημίας μεταβάλλονται διαρκώς καθιστώντας οποιασδήποτε ποσοτικές εκτιμήσεις αναφορικά με
την μελλοντική επίδραση στα έσοδα του Ομίλου, ιδιαιτέρως δυσχερείς.
Στην περίπτωση λοιπόν που λάβει χώρα περαιτέρω επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα ή επέλθει
συρρίκνωση του ΑΕΠ για το 2021, αντίθετα με τις προβλέψεις, λόγω επέλευσης νέου κύματος της πανδημίας, αλλά
και αβεβαιότητας ως προς τη διάρκεια και την έκταση της πανδημίας (παρά την εξέλιξη του εθνικού προγράμματος
εμβολιασμού), τα επίπεδα της ανεργίας, της καταναλωτικής δαπάνης και ζήτησης αναμένεται να επηρεαστούν
ουσιωδώς αρνητικά, επηρεάζοντας συνακόλουθα και το κλάδο στο οποίο δραστηριοποιείται Όμιλος.
Η ενεργειακή κρίση που ξεκίνησε πρόσφατα, το βάθος και εύρος της οποίας δεν δύναται να εκτιμηθεί επί του
παρόντος, συμβάλλει στη δημιουργία ενός κλίματος αβεβαιότητας αναφορικά με την επίδραση των πληθωριστικών
πιέσεων που ήδη έχουν εμφανιστεί, στην κατανάλωση, τις επενδύσεις και κατ’ επέκταση στην οικονομική ανάπτυξη.
Οι οποιεσδήποτε εκτιμήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της στην εγχώρια οικονομία, την αγορά επίπλων και κατ’
επέκταση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου υπόκεινται σε υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. Με τα μέχρι τώρα
διαθέσιμα δεδομένα δεν αναμένεται να υπάρξουν ιδιαίτερες επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στον Όμιλο έως το
τέλος του έτους, ωστόσο η Εταιρεία παρακολουθεί προσεκτικά και αξιολογεί συνεχώς τα δεδομένα που
διαμορφώνονται.

