ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία
Αυτοκινήτων Οικοδομικών Ξενοδοχειακών
και Τουριστικών Επιχειρήσεων
Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας 118 55 Αθήνα
Γ.Ε.ΜΗ.: 240501000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 483/06/Β/86/10

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
της περιόδου από:
1ης Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνίου 2017
σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3556/2007
και τις επ’ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της
εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. την 29η Σεπτεμβρίου 2017 και έχει δημοσιοποιηθεί, μαζί με την
Έκθεση επισκόπησης ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης του Ορκωτού Ελεγκτή
Λογιστή και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη
διεύθυνση www.sfakianakis.gr
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ A.E.B.E.
Τηλ.: (+30) 210 3499000, Φαξ: (+30) 210 3476191
Διεύθυνση Διαδικτύου: www.sfakianakis.gr e-mail: sfakianakis@sfakianakis.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α) Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου…………………………..….………..3
Β) Εξαμηνιαία Έκθεση Δ.Σ. της περιόδου 01.01 - 30.06.2017………….……….…..….4-10
Γ) Έκθεση επισκόπησης ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης….........11-12
Δ) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 01.01–30.06.2017..13-37
Ε) Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου 01.01 – 30.06.2017…………….….……..…..38

2

Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007)
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :
1) Σταύρος Π. Τάκη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος,
2) Γεώργιος Κ. Κουκουμέλης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
3) Γεώργιος Ι. Τανισκίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
υπό την ανωτέρω ιδιότητά μας, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι, εξ΄ όσων
γνωρίζουμε:
οι εξαμηνιαίες ενδιάμεσες συνοπτικές ατομικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
εταιρείας «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 30η Ιουνίου
2017, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την
καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου του Ομίλου και της Εταιρείας 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 τις επ’ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του
Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Δηλώνεται επίσης ότι, η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή
τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του ν.
3556/2007 και τις επ’ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Αθήνα, 29η Σεπτεμβρίου 2017
Οι βεβαιούντες
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-30/06/2017
Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και τις απορρέουσες από τον Νόμο αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Σκοπός της Έκθεσης είναι η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού:
• Για την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, την πορεία του Ομίλου και της Εταιρείας κατά
την τρέχουσα περίοδο, καθώς και τις μεταβολές που έγιναν.
• Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της
τρέχουσας οικονομικής χρήσης και την επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις.
• Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά το δεύτερο
εξάμηνο της υπό εξέταση χρήσης.
• Για τις συναλλαγές που έγιναν μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών.
Α) Απολογισμός πρώτου εξαμήνου – Εξέλιξη – Μεταβολές Οικονομικών μεγεθών του
Ομίλου και της Εταιρείας.
Η αγορά του αυτοκινήτου το πρώτο εξάμηνο του 2017 παρουσιάζει άνοδο σε σχέση με την αντίστοιχη
περσινή περίοδο. Ειδικότερα, οι συνολικές ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων του κλάδου το πρώτο
εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε 50.356 μονάδες σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 6,2% σε σχέση
με τις 47.413 μονάδες την αντίστοιχη περίοδο του 2016.
Οι ταξινομήσεις καινούριων αυτοκινήτων Suzuki το πρώτο εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε 3.251
μονάδες παρουσιάζοντας αύξηση 25,3% σε σχέση με τις 2.595 μονάδες του 2016 και το μερίδιο
αγοράς αυξήθηκε στο 6,5% (5,5% το πρώτο εξάμηνο του 2016) και την κατατάσσουν στην 7η θέση
μεταξύ των εισαγωγέων αυτοκινήτων.
Το μερίδιο αγοράς του κλάδου λιανικής στα επιβατικά αυτοκίνητα το πρώτο εξάμηνο του 2017
διατηρήθηκε στο 12,5% παραμένοντας στα επίπεδα του εξαμήνου του 2016.
Οι ταξινομήσεις μοτοσικλετών Suzuki το πρώτο εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε 141 μονάδες με μερίδιο
αγοράς 1,0%.
Ο στόλος υπό διαχείριση του κλάδου Long Term Rental (LTR) φτάνει τα 7.595 οχήματα (+12,4%)
διατηρώντας ένα ποσοστό εκμετάλλευσης γύρω στο 97%. Ο στόλος των προς ενοικίαση οχημάτων
του κλάδου Rent-A-Car (RAC) ξεπερνάει τις 4.190 (+18,8%) και είναι πλέον από τους νεότερους στην
αγορά μετά το εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων που υλοποιήθηκε.
Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε € 142,9 εκατ.
σημειώνοντας αύξηση κατά 1,0% σε σχέση με τις πωλήσεις των € 141,4 εκατ. του πρώτου εξαμήνου
του 2016. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις της Εταιρείας το πρώτο εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε € 132,9
εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 5,1% σε σχέση με τις πωλήσεις των € 126,4 εκατ. του πρώτου
εξαμήνου του 2016. Η αύξηση των πωλήσεων της Εταιρείας οφείλεται κυρίως σε αύξηση των
πωλήσεων του κλάδου Suzuki και τη συγχώνευση του τομέα της πρώην Executive Lease.
Το μικτό κέρδος το πρώτο εξάμηνο του 2017 ανήλθε σε € 35,4 εκατ. για τον Όμιλο και σε € 33,0 εκατ.
για την Εταιρεία σε σχέση με € 30,2 εκατ. και € 11,6 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2016,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,3% και κατά 184,8% αντίστοιχα. Η σημαντική αύξηση του μικτού
της Εταιρείας οφείλεται κυρίως στο υψηλό μεικτό κέρδος που παρουσιάζει ο συγχωνευμένος τομέας
της πρώην Executive Lease.
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Οι ζημίες προ φόρων του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε € 3,1 εκατ. παρουσιάζοντας
βελτίωση 63,1% έναντι των ζημιών του πρώτου εξαμήνου του 2016 οι οποίες είχαν ανέλθει σε € 8,5
εκατ. Αντίστοιχα οι ζημίες προ φόρων της Εταιρείας το πρώτο εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε € 3,0
εκατ. παρουσιάζοντας βελτίωση 69,7% έναντι ζημιών € 10,0 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2016.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
(EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν στο ποσό των € 11,7 εκατ. έναντι € 10,8 το αντίστοιχο εξάμηνο
του 2016 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,1%. Το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) για την Εταιρεία
βελτιώθηκε σημαντικά κλείνοντας στα € 10,9 εκατ. έναντι € 0,5 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Η σημαντική βελτίωση του EBITDA της Εταιρείας οφείλεται κυρίως στο κατά πολύ μεγαλύτερο μικτό
περιθώριο κέρδους που έχει ο συγχωνευμένος τομέας της πρώην Executive Lease.
Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της Εταιρείας λόγω της συγχώνευσης με την Executive Lease για το
πρώτο εξάμηνο του 2017 δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Β) Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο
Στις 27 Ιουνίου 2017 συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και ενέκρινε τις
ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και Ομίλου για την εταιρική χρήσης 01.01.201631.12.2016, την Έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ., την Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, την
απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών, την εκλογή νέων για τη χρήση 01.01.201731.12.2017, την έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Δ.Σ., την εκλογή νέων
μελών της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, τη χορήγηση άδειας προς
τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας για την συμμετοχή τους στα Δ.Σ. και στη διεύθυνση των θυγατρικών
της εταιρειών, κατά το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και την τροποποίηση του από
26.02.2010 Προγράμματος εκδόσεως κοινού ομολογιακού δανείου ανεξόφλητου κεφαλαίου € 34,0
εκατ. για την παροχή πρόσθετων εξασφαλίσεων ύψους πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€500.000).
Υφίσταται υποχρέωση ποσού € 3,0 εκατ. προς το βασικό μέτοχο η οποία αφορά καταβολή έναντι
αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Γ) Προοπτικές και αναμενόμενη εξέλιξη, κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το
δεύτερο εξάμηνο
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Ενώ η αγορά αυτοκινήτου δείχνει σημάδια σταδιακής βελτίωσης η γενικότερη οικονομική κατάσταση
δεν βελτιώνεται αντίστοιχα οπότε υπάρχει ο κίνδυνος η θετική πορεία του Ομίλου να ανακοπεί. Οι
συνεχιζόμενοι περιορισμοί στις κινήσεις κεφαλαίων, η δυσλειτουργία των τραπεζών, η μείωση του
διαθέσιμου εισοδήματος, ο περιορισμός των επενδύσεων και η υψηλή ανεργία, είναι οι κυριότεροι
παράγοντες που διαμορφώνουν το περιβάλλον της Ελληνικής Οικονομίας.
α) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Οι εταιρείες του Ομίλου δραστηριοποιούνται εντός των ελληνικών συνόρων και συνεπώς οι πωλήσεις
διενεργούνται σε ευρώ. Οι αγορές εμπορευμάτων διενεργούνται πλέον στο μεγαλύτερο ποσοστό τους
σε ευρώ και ο τραπεζικός δανεισμός είναι εξ΄ ολοκλήρου σε ευρώ συνεπώς δεν υφίσταται σημαντική
έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο. Εκτός τούτων η διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί διαρκώς την
διακύμανση και την τάση των ξένων νομισμάτων, αξιολογεί κάθε περίπτωση χωριστά και λαμβάνει τα
απαραίτητα μέτρα σε περίπτωση που ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και αξιόλογος.
Ο Όμιλος έχει κάνει επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις του εξωτερικού των οποίων οι συναλλαγές
παρακολουθούνται σε τοπικό νόμισμα. Συγκεκριμένα οι εταιρείες Mirkat OOD και Ergotrak Bulgaria Ltd
δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία και τηρούν τα βιβλία τους σε Lev. Η Mirkat Dooel Skopje
δραστηριοποιείται στη ΠΓΔΜ και τηρεί τα βιβλία της σε Denars ενώ η Ergotrak Romania τηρεί τα
βιβλία της σε Ron.
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Ο Όμιλος υπόκειται σε συναλλαγματικό κίνδυνο λόγω ενδεχόμενης μεταβολής των τοπικών
νομισμάτων έναντι του ευρώ, παρόλα αυτά εκτιμάται ότι η πιθανότητα σημαντικής μεταβολής των
ισοτιμιών έναντι του ευρώ είναι ελάχιστη συνεπώς εξ ίσου ελάχιστη είναι και η πιθανή έκθεση σε
συναλλαγματικό κίνδυνο.
β) Πιστωτικός κίνδυνος
Η Διοίκηση του Ομίλου για να διαχειριστεί τους πιθανούς πιστωτικούς κινδύνους των πελατών, έχει
θεσπίσει συγκεκριμένη πιστωτική πολιτική για τις συναλλαγές της.
Συγκεκριμένα, η κάθε είδους συναλλαγή καλύπτεται:
 Με εγγυητικές επιστολές ή άλλου είδους εμπράγματες εξασφαλίσεις
 Με παρακράτηση κυριότητας των πουλημένων αγαθών
 Με πωλήσεις μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τράπεζες, εταιρείες leasing κ.λ.π., οι οποίες
και αναλαμβάνουν τον πιστωτικό κίνδυνο που προέρχεται από τον πελάτη.
Παρόλα αυτά, η δυσμενής οικονομική κατάσταση της εγχώριας αγοράς τα τελευταία χρόνια, εγκυμονεί
κινδύνους για τυχόν επισφάλειες και την δημιουργία αρνητικών ταμιακών ροών για τις Εταιρείες του
Ομίλου. Έναντι των συγκεκριμένων κινδύνων η Διοίκηση εφαρμόζει μια σειρά μέτρων, όπως ο
αποκλεισμός πελατών με εμφανή δείγματα επισφάλειας, η αυστηρή διατήρηση του συμφωνημένου
χρόνου πίστωσης και ο περιορισμός των ποσών πίστωσης πάνω από τα εγκεκριμένα όρια που ορίζονται
ανά πελάτη.
γ) Κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων
Οι εταιρείες του Ομίλου, για την κάλυψη των δανειακών τους αναγκών, έχουν συνάψει ομολογιακά
δάνεια, οι συμβάσεις των οποίων προβλέπουν προκαθορισμένα περιθώρια. Η οποιαδήποτε μεταβολή
στα τρέχοντα επιτόκια θα επηρεάσει ανάλογα τα χρηματοοικονομικά κόστη των εταιρειών του Ομίλου.
Για τα κοινοπρακτικά και διμερή δάνεια τα περιθώρια έχουν συμφωνηθεί μέχρι και τον Αύγουστο του
2017 και ο Όμιλος βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την αναδιάρθρωση του
δανεισμού.
δ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ύπαρξης χαμηλής ρευστότητας για τις εταιρείες του Ομίλου δεν υφίσταται στο βαθμό που
όλες οι δραστηριότητες παρουσιάζουν σημαντική αύξηση εργασιών ενώ παράλληλα η εξασφάλιση
χρηματοδότησης σε έκτακτη ανάγκη είναι εξαιρετικά δυσχερής. Η Διοίκηση του Ομίλου σε
αντιστάθμισμα έχει θέσει υπό αυστηρό έλεγχο τα λειτουργικά έξοδα, το ύψος των αποθεμάτων και τις
επενδύσεις. Επίσης, υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των απαιτήσεων από πελάτες με εντατικοποίηση
είσπραξης των οφειλόμενων ποσών και τήρηση της πιστωτικής πολιτικής, ενώ είναι σε εξέλιξη
διαπραγμάτευση για την ευνοϊκή αναδιάρθρωση των όρων πληρωμής του υφιστάμενου δανεισμού.
ε) Λοιποί κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Η Εταιρεία εξακολουθεί να ακολουθεί το επιχειρηματικό πλάνο υγιούς ανάπτυξης και εκτιμά ότι δεν
πρόκειται να αντιμετωπίσει κάποιους άλλους ιδιαίτερους κινδύνους, πέρα από αυτούς που
αντιμετωπίζει η αγορά του αυτοκινήτου στα πλαίσια της παρούσας δύσκολης οικονομικής συγκυρίας.
στ) Προσωπικό
Οι εταιρείες του Ομίλου ανέκαθεν στελεχώνονταν από έμπειρο και ικανό ανθρώπινο δυναμικό που είχε
πλήρη γνώση του αντικειμένου εργασιών. Κατά τη διάρκεια της παρούσας οικονομικής συγκυρίας, όλοι
οι εργαζόμενοι στις εταιρείες του Ομίλου έχουν επιδείξει επαγγελματισμό και ευαισθησία που δίνει στην
Εταιρεία την βεβαιότητα ότι είναι αρωγοί στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την έξοδο από την
κρίση και τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου.
Οι σχέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών στελεχών των εταιρειών του
Ομίλου με το εργαζόμενο σε αυτές προσωπικό είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά
προβλήματα. Συνέπεια των σχέσεων αυτών είναι ότι δεν υπάρχουν δικαστικές υποθέσεις που να
αφορούν σε εργασιακά θέματα. Σε κάθε περίπτωση η υποδομή της Εταιρείας επιτρέπει την άμεση
αναπλήρωση των στελεχών, όπου και αν χρειάζεται, χωρίς να υπάρχουν επιπτώσεις στη συνέχιση των
εμπορικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.
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Δυνατότητα ομαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας της Εταιρείας
Η Εταιρεία κατά την 30 Ιουνίου 2017, παρουσιάζει στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της,
ανεξόφλητα υπόλοιπα δανείων ύψους ΕΥΡΩ 302 εκατ., εκ των οποίων ποσό ΕΥΡΩ 255 εκ. αφορά
Ομολογιακά Δάνεια τα οποία ήταν πληρωτέα την 31 Αυγούστου 2017. Κατά την 30 Ιουνίου 2017, το
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας και του Ομίλου είχε καταστεί αρνητικό και ως εκ τούτου
συντρέχουν οι διατάξεις του άρθρου 47 και 48 του Ν2190/20. Κατά την 30 Ιουνίου 2017 το σύνολο
των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των
κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά ποσό ΕΥΡΩ 266 εκατομμύρια και ΕΥΡΩ 272
εκατομμύρια περίπου, αντίστοιχα, ενώ το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Ομίλου
υπερβαίνει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων κατά ΕΥΡΩ 54 εκατομμύρια περίπου.
Κατά την 29 Σεπτεμβρίου 2017 υπεγράφησαν μεταξύ της Εταιρείας και των τραπεζών συμβάσεις
τροποποίησης του προγράμματος αποπληρωμής για το σύνολο των ομολογιακών και άλλων δανειακών
υποχρεώσεων του Ομίλου για την 31 Δεκεμβρίου 2017, οι οποίες για τον Όμιλο και την Εταιρεία
ανέρχονταν σε ΕΥΡΩ 292 εκατομμύρια περίπου και ΕΥΡΩ 282 εκατομμύρια περίπου, αντίστοιχα.
Η Διοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε συζητήσεις με τις συνεργαζόμενες τράπεζες για τη
αναδιάρθρωση των ομολογιακών και άλλων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου.
Ήδη έχει εκπονηθεί προσχέδιο των όρων αναδιάρθρωσης της σύμβασης (term sheet), το οποίο
προβλέπει μεταξύ άλλων την παράταση της λήξης των δανείων έως 8 έτη με ταυτόχρονη τροποποίηση
του προγράμματος αποπληρωμής του ανεξόφλητου σήμερα κεφαλαίου ομολογιών ποσού ΕΥΡΩ 292
εκατομμύρια περίπου και με λοιπούς όρους, προϋποθέσεις και εξασφαλίσεις, οι οποίες τελούν υπό
διαπραγμάτευση και θα συμφωνηθούν με τους ομολογιούχους δανειστές. Η πιστή εκτέλεση του
σχεδίου αναδιάρθρωσης που έχει κατατεθεί προς συμφωνία με τους ομολογιούχους δανειστές, καθιστά
την Εταιρεία ανταγωνιστικότερη και ουσιαστικά βιώσιμη και θα επιτρέψει την απρόσκοπτη συνέχιση
της δραστηριότητας της Εταιρείας.
Βάσει του Ιδιωτικού Συμφωνητικού που υπεγράφη μεταξύ της Εταιρείας, του Βασικού Μετόχου και
των πιστωτριών Τραπεζών στις 22 Σεπτεμβρίου 2017, και δεδομένου ότι οι όροι που τίθενται και
αφορούν τις σχετικές εταιρικές αποφάσεις που απαιτούνται για την σύναψη της δανειακής σύμβασης,
την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και την μη ουσιαστική επιδείνωση των
οικονομικών στοιχείων της Εταιρείας οι οποίοι έχουν ήδη δρομολογηθεί, η σχετική συμφωνία
αναδιάρθρωσης αναμένεται να υπογραφεί πριν την 15 Νοεμβρίου 2017.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της συμφωνίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επάρκεια του κεφαλαίου
κίνησης και τη διασφάλιση της απαιτούμενης ρευστότητας του Ομίλου και της Εταιρείας.
Η Διοίκηση της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη:
- Την αποτύπωση στις Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της αύξησης του κύκλου
εργασιών και του κέρδους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και της βελτίωσης των
ζημιών σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, που καταγράφηκε εντός της περιόδου που
έληξε την 30 Ιουνίου 2017, ως αποτέλεσμα της ωρίμανσης των ωφελειών του πλάνου
αναδιοργάνωσης της Εταιρείας και τη σταδιακή βελτίωση που παρουσιάζεται στην αγορά του
αυτοκινήτου.
- Την επιτυχή εφαρμογή του αναθεωρημένου επιχειρηματικού της πλάνου, που είναι σε πλήρη εξέλιξη
για την ερχόμενη πενταετία, με κεντρικούς άξονες την ανάπτυξη των πωλήσεων και την ενίσχυση της
κερδοφορίας όλων των δραστηριοτήτων του Ομίλου, και προεξοφλεί την επαλήθευση των εκτιμήσεών
της, στο άμεσο προσεχές μέλλον.
- Τις θετικές ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου και της Εταιρείας.
- Το τελικό στάδιο διαπραγμάτευσης με τις πιστώτριες τράπεζες που είναι πλέον σε τέτοιο σημείο ώστε
να αναμένεται βάσιμα η υπογραφή του νέου δανειακού προγράμματος το επόμενο χρονικό διάστημα.
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Συνέταξε τις συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση την αρχή
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτιμώντας ότι η Εταιρεία θα έχει επαρκή χρηματοδότηση για να
εξυπηρετηθούν οι χρηματοδοτικές και λειτουργικές ανάγκες της για τουλάχιστον τους επόμενους 12
μήνες από την ημερομηνία των Ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
Προοπτικές και αναμενόμενη εξέλιξη
Η Εταιρεία διαθέτει ευρεία γκάμα προϊόντων, εκμεταλλεύεται ένα εκτενές δίκτυο σημείων πώλησης και
έχει ηγετικό μερίδιο στην αγορά αυτοκινήτου και την αγορά του leasing & rent-a-car. Επίσης οι
θυγατρικές της εταιρείες επιδεικνύουν βελτιωμένα αποτελέσματα. Οι δομικές αλλαγές των τελευταίων
ετών εξασφαλίζουν στον Όμιλο προσαρμοστικότητα και ευελιξία, ένα ισχυρό ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα και ανάχωμα στις αντίξοες συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά.
Στόχος παραμένει η διατήρηση των υψηλών μεριδίων, η ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας και η
διαφύλαξη της ρευστότητας σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Δ) Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Ως συνδεδεμένα μέρη κατά το Δ.Λ.Π. 24 νοούνται, θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες με κοινό
ιδιοκτησιακό καθεστώς ή/και Διοίκηση με την εταιρεία, συγγενείς με αυτήν εταιρείες καθώς επίσης τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά στελέχη των εταιρειών του Ομίλου. Σημειώνεται
ότι όλες οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου γίνονται σύμφωνα με τους
τιμοκαταλόγους που ισχύουν για τα μη συνδεδεμένα μέρη, και περιλαμβάνουν έσοδα από πώληση
εμπορευμάτων, παροχή υπηρεσιών και ενοίκια.
Η Εταιρεία διενήργησε συναλλαγές με τα συνδεμένα μέρη για την περίοδο 01.01-30.06.2017 ως εξής:
Συναλλαγές Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη: 01/01/2017 - 30/06/2017
Θυγατρικές
Έσοδα
Έξοδα
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
ERGOTRAK Α.Ε.
95.477
19.832
1.206.023
0
EXECUTIVE INS. BROKERS Α.Ε.
126.683
0
64.792
20.145
MIRKAT OOD
2.803.744
19.568
6.232.944
19.565
MIRKAT DOOEL SKOPJE
820.023
9.239
954.240
9.239
Σύνολα Θυγατρικών
3.845.928
48.639
8.457.999
48.949
Συγγενείς
SPEEDEX Α.Ε.
Σύνολα Συγγενών

Έσοδα
201.514
201.514

Έξοδα
83.501
83.501

Απαιτήσεις
43.558
43.558

Υποχρεώσεις
75.566
75.566

4.047.441

132.140

8.501.557

124.515

Γενικά Σύνολα

Ανάλυση Εσόδων Εταιρείας από συνδεδεμένα μέρη: 01/01/2017 - 30/06/2017
Θυγατρικές
ERGOTRAK A.E.
EXECUTIVE INS.BROKERS A
MIRKAT OOD
MIRKAD DOOEL
Σύνολα Θυγατρικών

Πωλήσεις
Εμπορευμάτων
3.200
0
2.786.181
820.023
3.609.404

Συγγενείς

Πωλήσεις
Εμπορευμάτων

SPEEDEX A.E.
Σύνολα Συγγενών
Γενικά Σύνολα

166
166
3.609.570

Παροχή
Υπηρεσιών
35.490
6.230
17.563
0
59.282
Παροχή
Υπηρεσιών
30.016
30.016
89.298

Λοιπά Έσοδα
2.818
109.924
0
0
112.741
Λοιπά Έσοδα
21.332
21.332
134.073

Ενοίκια
53.970
10.530
0
0
64.500
Ενοίκια
150.000
150.000
214.500

Σύνολα
95.477
126.683
2.803.744
820.023
3.845.928
Σύνολα
201.514
201.514
4.047.441
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Ανάλυση Εξόδων Εταιρείας από συνδεδεμένα μέρη: 01/01/2017 - 30/06/2017
Θυγατρικές
ERGOTRAK Α.Ε.
MIRKAT OOD
MIRKAT SKOPJE OOD
Σύνολα Θυγατρικών

5.623
0
0
5.623

Συγγενείς

Αγορές Παγίων

SPEEDEX Α.Ε.
Σύνολα Συγγενών
Γενικά Σύνολα

Σύνολα

Ενοίκια

Έξοδα

Αγορές Παγίων

14.209
19.568
9.239
43.016
Έξοδα

0
0
0
0

19.832
19.568
9.239
48.639
Σύνολα

Ενοίκια

0
0

83.501
83.501

0
0

83.501
83.501

5.623

126.517

0

132.140

Οι αμοιβές και οι λοιπές παροχές για το πρώτο εξάμηνο του 2017 των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και των Διευθυντικών στελεχών, αφορούν σε αμοιβές για υπηρεσίες εξαρτημένης εργασίας
και αναλύονται ως εξής:
ΠΑΡΟΧΕΣ
Βραχύχρονες παροχές (μισθοί & αμοιβές,
έξοδα αυτοκινήτων, κινήσεως, ασφάλιστρα
κλπ)
Πρόβλεψη για παροχές μετά την έξοδο από την
υπηρεσία
ΣΥΝΟΛΟ

Όμιλος
30/06/2017
30/06/2016

Εταιρεία
30/06/2017
30/06/2016

903.665

798.838

783.930

622.008

18.073

15.977

15.679

12.440

921.739

814.815

799.609

634.449

Ε) Κοινωνική Ευθύνη – Περιβαλλοντικά Θέματα
Η Διοίκηση του Ομίλου δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος γιατί
πιστεύει ότι η ανακύκλωση αποτελεί ουσιαστικό δείκτη πολιτισμού για την χώρα. Για το λόγο αυτό
όλες οι εταιρείες του Ομίλου έχουν ενταχθεί στο σύστημα συλλογής εναλλακτικής διαχείρισης
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και στο σύστημα ανακύκλωσης και εναλλακτικής
διαχείρισης συσκευασιών, με σκοπό την πρόληψη δημιουργίας των αποβλήτων από ηλεκτρικές και
ηλεκτρονικές συσκευές και την επαναχρησιμοποίηση των ανακυκλωμένων για ουσιαστικότερη
μελλοντική αξιοποίηση τους.
ΣΤ) Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης
Ο Όμιλος χρησιμοποιεί «Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης ΕΔΜΑ» για τη λήψη αποφάσεων,
τον στρατηγικό σχεδιασμό και την αξιολόγηση της επίδοσής του. Οι δείκτες αυτοί βοηθούν στην
καλύτερη και πληρέστερη κατανόηση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και λαμβάνονται
υπόψη σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου τα στοιχεία που επηρεάζουν την
προσαρμογή των δεικτών που χρησιμοποιεί ο Όμιλος προκειμένου να εξαχθούν οι ΕΔΜΑ είναι
προβλέψεις επισφάλειας και για το εξάμηνο του 2016 η επενδυτική ζημιά ποσού € 3,9 εκατ.
προερχόμενη από την αποεπένδυση από την Αθωνική Τεχνική Α.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ
Κέρδη προ φόρων, χρημοτοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Προσαρμοσμένο EBITDA

01.0130.06.2017
11.669.854

01.0130.06.2016
11.252.593

400.000

0

12.069.854

11.252.593
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01.0130.06.2017

ΟΜΙΛΟΣ
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

(3.144.778)

(8.529.476)

400.000

0

Αποεπένδυση Αθωνική Τεχνική
Προσαρμοσμένο EBT

01.0130.06.2016

0

3.954.896

(2.744.778)

(4.574.580)

01.0130.06.2017

ΟΜΙΛΟΣ
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φορους

01.0130.06.2016

(3.931.607)

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Αποεπένδυση Αθωνική Τεχνική
Προσαρμοσμένο EAT

(9.107.331)

400.000

0

0

3.954.896

(3.531.607)

(5.152.434)

Μεταγενέστερα του Ισολογισμού γεγονότα
Κατά την 29 Σεπτεμβρίου 2017 υπεγράφησαν μεταξύ της Εταιρείας και των τραπεζών συμβάσεις
τροποποίησης του προγράμματος αποπληρωμής για το σύνολο των ομολογιακών και άλλων δανειακών
υποχρεώσεων του Ομίλου για την 31 Δεκεμβρίου 2017. Επίσης, στις 22 Σεπτεμβρίου 2017 υπεγράφη
Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ της Εταιρείας, του Βασικού Μετόχου και των πιστωτριών Τραπεζών στο
οποίο αναφέρεται ότι η σχετική συμφωνία αναδιάρθρωσης αναμένεται να υπογραφεί πριν την 15
Νοεμβρίου 2017.

Αθήνα, 29η Σεπτεμβρίου 2017

Σταύρος Π. Τάκη
Πρόεδρος του Δ.Σ. &
Διευθύνων Σύμβουλος
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KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ
Στρατηγού Τόμπρα 3
153 42 Αγία Παρασκευή
Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 210 60 62 100
Φαξ:
+30 210 60 62 111

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
Προς τους Μετόχους της
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ A.E.Β.Ε.

Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική Ατομική και Ενοποιημένη Κατάσταση
Χρηματοοικονομικής Θέσης της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ A.E.Β.Ε. (η «Εταιρεία») της
30 Ιουνίου 2017 και τις σχετικές συνοπτικές Ατομικές και Ενοποιημένες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Συνολικού Εισοδήματος, Μεταβολών Ιδίων
Κεφαλαίων και Ταμειακών Ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την
ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την
ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της εξάμηνης οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. Η ∆ιοίκηση της
Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης
συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και συγκεκριμένα με το ∆.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά».
∆ική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης
συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.

Εύρος Επισκόπησης
∆ιενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης
2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται
από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών
ερωτημάτων, κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και
λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης.
Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που
διενεργείται σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής και συνεπώς δεν μας δίδει
τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας
όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο.
Κατά συνέπεια, δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου.

Συμπέρασμα
Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε το
οποίο θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση
χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί από κάθε ουσιώδη άποψη,
σύμφωνα με το ∆.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά».

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του
δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού
νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
Document Classification: KPMG Confidential

Ορκωτοί Ελεγκτές
ΓΕΜΗ 001352601000
www.kpmg.com/gr

Θέμα Έμφασης
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη
σημείωση 2.2 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ατομικών και Ενοποιημένων
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων όπου μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά στην ύπαρξη
ουσιώδους αβεβαιότητας που απορρέει από την επιτυχή ολοκλήρωση της συμφωνίας
για την αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου με
τις πιστώτριες τράπεζες, καθώς και από το γεγονός ότι το Σύνολο των Ιδίων
Κεφαλαίων της Εταιρείας και του Ομίλου έχουν καταστεί αρνητικά. Η ουσιώδης αυτή
αβεβαιότητα, δύναται να δημιουργήσει σημαντική αμφιβολία αναφορικά με τη
δυνατότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν απρόσκοπτα την
επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Άλλο Θέμα
Oι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση που
έληξε την 31 ∆εκεμβρίου 2016 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο
οποίος εξέφρασε γνώμη χωρίς επιφύλαξη με θέμα έμφασης, την 12 Απριλίου 2017, επί
αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων αναφορικά με την παραδοχή συνέχισης
της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου.

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων
1)

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των
λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007
εξάμηνης οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική
πληροφόρηση.

2)

Στη Σημείωση 2.2 επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ατομικών και Ενοποιημένων
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων αναφέρεται ότι το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και ως εκ τούτου συντρέχει περίπτωση
εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2017
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Αναστάσιος Παναγίδης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 37581

Document Classification: KPMG Confidential
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Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(Δ.Λ.Π. 34)

Οι Συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. την 29η Σεπτεμβρίου 2017 και έχουν
δημοσιοποιηθεί με την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.sfakianakis.gr
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ A.E.B.E.
Γ.E.Μ.Η.: 240501000
AP.M.A.E.: 483/06/Β/86/10
Σιδηροκάστρου 5 – 7 και Πύδνας
Τ.Κ. 118 55 Αθήνα

13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ .................................. 15
Γενικές πληροφορίες ............................................................................................................. 20
1.1 Δομή του Ομίλου .................................................................................................................. 20
2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος ............................................ 21
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων .................................................... 21
2.2. Δυνατότητα ομαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας της Εταιρείας ....................... 21
2.3 Εφαρμογή νέων προτύπων και διερμηνειών ............................................................................ 22
2.4 Ενοποίηση ............................................................................................................................ 25
2.5 Λειτουργικοί τομείς ............................................................................................................... 26
3. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες................................................................................. 28
3.1 Ενσώματα πάγια ................................................................................................................... 28
3.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία .................................................................................................... 28
3.3 Υπεραξία .............................................................................................................................. 28
3.4 Ανάλυση Επενδύσεων σε θυγατρικές και συγγενείς ................................................................. 28
3.4.1 Επενδύσεις σε θυγατρικές ....................................................................................................... 28
3.4.2 Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες........................................................................................... 29
3.5 Αποθέματα ........................................................................................................................... 29
3.6 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις (Κυκλοφορούν Ενεργητικό) ...................................................... 30
3.7 Αποθεματικά εύλογης αξίας ................................................................................................... 30
3.8 Δάνεια (περιλαμβανομένου του Leasing) ................................................................................ 31
3.8.1 Μακροπρόθεσμα Δάνεια .......................................................................................................... 31
3.8.2 Βραχυπρόθεσμα δάνεια ........................................................................................................... 31
3.8.3 Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης .......................................................31
3.9 Λοιπά συνολικά έσοδα (Μεταβολές της καθαρής θέσης) .......................................................... 32
3.10 Ανάλυση λοιπών εσόδων .................................................................................................... 32
3.11 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ........................................................................................... 33
3.12 Έξοδο Φόρου εισοδήματος .................................................................................................. 33
3.13 Κέρδη ανά μετοχή ............................................................................................................... 34
3.14 Εποχικότητα ....................................................................................................................... 34
3.15 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη ........................................................................................ 34
3.16 Μεταγενέστερα του Ισολογισμού γεγονότα........................................................................... 37

14

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΣΗΜ.
(Ποσά σε Ευρώ)
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Ενσώματα πάγια
3.1
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
3.2
Υπεραξία Επιχειρήσεων
3.3
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
3.4.1
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
3.4.2
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
3.5
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
3.6
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κεφάλαιο και αποθεματικά αποδιδόμενα
στους μετόχους της μητρικής
Μετοχικό Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά εύλογης αξίας
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Μη ελέγχουσα συμμετοχή
Σύνολο καθαρής θέσης
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές προβλέψεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων

3.7

3.8.1

3.8.2

ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2017

ΕΤΑΙΡEIA

31.12.2016

30.06.2017

31.12.2016

200.790.604
595.319
6.134.000
0
1.974.992
2.096.179
211.591.094

185.412.114
493.644
6.134.000
0
2.319.898
2.033.129
196.392.785

193.684.259
466.416
79.352.270
28.802.142
5.511.738
1.440.058
309.256.882

178.690.066
353.246
79.352.270
28.802.142
5.511.738
1.354.270
294.063.732

32.188.879
75.720.635

34.019.962
65.564.305

23.997.664
66.388.725

26.352.901
53.202.569

174.870

174.870

2.729.951
110.814.336
322.405.430

169.470
5.315.493
105.069.229
301.462.014

1.503.064
92.064.323
401.321.205

169.470
4.431.026
84.155.966
378.219.698

2.374.344
10.601.614
0
10.093.229
(103.837.167)
(80.767.979)
54
(80.767.925)

2.374.344
10.601.614
0
10.090.008
(99.905.558)
(76.839.592)
52
(76.839.540)

2.374.344
10.601.614
3.360.955
10.165.822
(35.841.787)
(9.339.053)
0
(9.339.053)

2.374.344
10.601.614
3.360.955
10.165.822
(32.021.376)
(5.518.641)
0
(5.518.641)

7.374.626
13.796.161
2.386.172
1.728.855
951.487
26.237.301

5.266.787
13.720.819
2.270.535
1.728.855
240.000
23.226.995

4.170.647
38.156.872
1.916.513
1.574.995
951.487
46.770.513

4.332.788
38.088.176
1.816.849
1.574.995
240.000
46.052.808

74.576.075
0
302.359.978
376.936.054
403.173.355
322.405.430

63.196.220
0
291.878.338
355.074.559
378.301.554
301.462.014

67.982.482
0
295.907.262
363.889.745
410.660.258
401.321.205

54.619.909
0
283.065.622
337.685.531
383.738.339
378.219.698

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 20-37 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΣΗΜ.
Πωλήσεις
Κόστος Πωλήσεων
Μικτό Κέρδος
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Επενδυτικό αποτέλεσμα
Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων
Μείον: Φόρος εισοδήματος
Κέρδη /(Ζημίες) περιόδου μετά από φόρους (Α)
Διαφορά αποτίμησης στην εύλογη αξία διαθεσίμων προς πώληση
χρηματοοικονομικών στοιχείων
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (Α)+(Β)

3.10

3.12

Τα Κέρδη/(Ζημίες) κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής
Μη ελέγχουσα συμμετοχή
Τα Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής
Μη ελέγχουσα συμμετοχή
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)
Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών

3.13

ΟΜΙΛΟΣ
1.1-30.06.2017

1.1-30.06.2016

142.892.682
(107.474.304)
35.418.378
(34.629.962)
(8.657.490)
10.159.667
2.290.593
(5.443.007)
104.719
(97.083)
(3.144.778)
(786.829)
(3.931.607)

141.415.374
(111.230.248)
30.185.125
(30.613.366)
(7.653.342)
10.382.394
2.300.811
(7.119.829)
106.874
(3.817.332)
(8.529.476)
(577.855)
(9.107.331)

0

0

0
(3.931.607)

(9.107.331)

(3.931.609)
1
(3.931.607)

(9.107.330)
(1)
(9.107.331)

(3.931.609)
1
(3.931.607)

(9.107.330)
(1)
(9.107.331)

(0,4968)
7.914.480

(1,1507)
7.914.480

0

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 20-37 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΣΗΜ.
Πωλήσεις
Κόστος Πωλήσεων
Μικτό Κέρδος
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Επενδυτικό αποτέλεσμα
Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων
Μείον: Φόρος εισοδήματος

3.10

3.12

Κέρδη /(Ζημίες) περιόδου μετά από φόρους (Α)
Διαφορά αποτίμησης στην εύλογη αξία διαθεσίμων προς πώληση
χρηματοοικονομικών στοιχείων
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (Α)+(Β)
Τα Κέρδη/(Ζημίες) κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής
Μη ελέγχουσα συμμετοχή
Τα Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής
Μη ελέγχουσα συμμετοχή
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)
Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών

3.13

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1-30.06.2017

1.1-30.06.2016

132.863.453
(99.912.864)
32.950.589
(31.100.290)
(7.775.072)
7.733.959
1.809.186
(5.180.278)
96.040
234.823
(3.040.229)
(780.183)

126.434.291
(114.864.829)
11.569.462
(16.643.424)
(4.160.856)
7.930.823
(1.303.995)
(5.067.019)
31.389
(3.686.131)
(10.025.756)
(146.288)

(3.820.412)

(10.172.045)

0

0

0
(3.820.412)

0
(10.172.045)

(3.820.412)

(10.172.045)

(3.820.412)

(10.172.045)

(3.820.412)

(10.172.045)

(3.820.412)

(10.172.045)

(0,4827)
7.914.480

(1,2852)
7.914.480

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 20-37 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ
2017
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου

Μετοχικό
κεφάλαιο και
διαφορά υπέρ
το άρτιο
12.975.958

Αποτελέσματα εις Μη ελέγχουσα
νέον
συμμετοχή

Αποθεματικά

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

10.090.008

(99.905.558)

52

(76.839.540)

Κέρδη χρήσης μετά από φόρους (Α

0

3.222

(3.931.609)

1

(3.928.386)

Λοιπά Συνολικά Έσοδα (Β)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα
(Α)+(Β)
Μείον: Μερίσματα
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου

0

0

0

0

0

0

3.222

(3.931.609)

1

(3.928.386)

0
12.975.958
Μετοχικό
κεφάλαιο και
2016
διαφορά υπέρ
το άρτιο
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου
12.975.958
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους (Α
0
Λοιπά Συνολικά Έσοδα (Β)
0
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα
0
(Α)+(Β)
Μείον: Μερίσματα
0
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου
12.975.958

0
10.093.229

0
(103.837.167)

0
54

0
(80.767.925)

Αποτελέσματα εις Μη ελέγχουσα
νέον
συμμετοχή

Αποθεματικά

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

10.088.595
0
0

(92.275.471)
(9.107.330)
0

63
(1)
0

(69.210.855)
(9.107.331)
0

0

(9.107.330)

(1)

(9.107.331)

0
10.088.595

0
(101.382.801)

0
63

0
(78.318.185)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2017

Μετοχικό
κεφάλαιο και
διαφορά υπέρ το
άρτιο

Αποτελέσματα εις
νέον

Αποθεματικά

Μη ελέγχουσα
συμμετοχή

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

12.975.958

13.526.776

(32.021.376)

0

(5.518.641)

Κέρδη χρήσης μετά από φόρους (Α)

0

0

(3.820.412)

0

(3.820.412)

Λοιπά Συνολικά Έσοδα (Β)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα
(Α)+(Β)
Μείον: Μερίσματα

0

0

0

0

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου

2016
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου

0

0

12.975.958
Μετοχικό
κεφάλαιο και
διαφορά υπέρ
το άρτιο
12.975.958

13.526.776
Αποθεματικά

0
(3.820.412)
0
(35.841.787)

0
0
0
0

Αποτελέσματα εις Μη ελέγχουσα
νέον
συμμετοχή

62.435.874

(74.439.903)

0

Κέρδη χρήσης μετά από φόρους (Α

0

0

(10.172.045)

0

Λοιπά Συνολικά Έσοδα (Β)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα
(Α)+(Β)
Μείον: Μερίσματα

0

0

0

0

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου

0

0

12.975.958

62.435.874

0
(10.172.045)
0
(84.611.947)

0
(3.820.412)

0
0
0
0

0
(9.339.053)
Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
971.930
(10.172.045)
0
(10.172.045)
0
(9.200.115)

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 20-37 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2016

30.06.2017
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων (Συνεχιζόμενες
δραστηριότητες)
Πλέον/Μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτ/ματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Kέρδη από πωλήσεις πρώην Μισθωμένων Οχημάτων

Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Έσοδα από πωλήσεις πρώην μισθωμένων οχημάτων
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων πάγιων
στοιχείων
Εισπράξεις/(πληρωμές) από αγορά/(πώληση) επενδύσεων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
(χρεολύσια)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) +(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.06.2016

30.06.2017

(3.144.778)

(8.529.476)

(3.040.229)

(10.025.756)

9.379.261
614.636
92.038

8.499.064
200.135
(3.458)

9.043.407
598.661
91.625

1.771.539
68.219
(3.458)

(7.636)

3.710.459

(330.863)

3.654.742

5.443.007
(600.316)

7.119.829
0

5.180.278
(600.316)

5.067.019
0

1.831.082
(10.672.493)
9.799.665
3.613.534

(5.756.619)
(7.566.562)
5.842.734
0

2.355.237
(13.701.549)
11.799.944
3.613.534

3.868.936
(8.576.986)
9.873.356
0

(3.926.978)

(6.317.664)

(3.709.273)

(4.847.011)

12.421.022

(2.801.558)

11.300.455

850.601

(21.417.782)

(13.370.871)

(20.569.044)

(3.561.850)

2.151.565

2.085.196

1.999.632

1.916.585

0

(3.358.404)

0

(3.358.404)

35.327

76.350

26.649

29.633

(19.230.890)

(14.567.729)

(18.542.764)

(4.974.036)

5.014.077
(90.020)

9.367.744
(92.364)

5.014.077
0

3.367.744
0

(699.731)

(137.962)

(699.731)

0

4.224.326

9.137.418

4.314.346

3.367.744

(2.585.542)

(8.231.869)

(2.927.962)

(755.691)

5.315.493

17.037.873

4.431.026

4.933.084

2.729.951

8.806.004

1.503.064

4.177.394

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 20-37 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Γενικές πληροφορίες
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ A.E.B.E. (η «Εταιρεία») και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και
των θυγατρικών της μαζί (ο «Όμιλος»).
Οι κυριότερες δραστηριότητες του Ομίλου είναι:
1. H εισαγωγή και διανομή
• αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ανταλλακτικών Suzuki,
• φορτηγών Daf και λεωφορείων Temsa,
• ανυψωτικών και μηχανημάτων διακίνησης φορτίων LINDE,
• κινητήρων και Η/Ζ Cummins.
2. H λιανική εμπορία αυτοκινήτων Suzuki, Opel, Ford, Volvo, BMW, Mini, Fiat, Alfa Romeo, Abarth,
Renault, Dacia, Nissan, Skoda και των μοτοσικλετών Suzuki και BMW και την παροχή υπηρεσιών
συνεργείου.
3. Η χρηματοδότηση, χρονομίσθωση, ενοικίαση αυτοκινήτων
4. Η μεσιτεία ασφάλισης.
Τέλος, ο Όμιλος έχει παρουσία μέσω επενδυτικών συμμετοχών στους τομείς των ταχυμεταφορών και
της εισαγωγής και εμπορίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών.
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Βουλγαρία και την ΠΓΔΜ. Οι μετοχές της
μητρικής Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, στο Δήμο Αθηναίων, Αττικής στην οδό Σιδηροκάστρου 5-7 και
Πύδνας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.sfakianakis.gr
Οι παρούσες ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου,
της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2017 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 29η
Σεπτεμβρίου 2017.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:
1. Σταύρος Τάκη του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
2. Γεώργιος Κουκουμέλης του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος
3. Νικόλαος Σφακιανάκης του Μύρωνα, Μέλος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
4. Βλάσιος Γεωργάτος του Γρηγορίου, Μέλος του Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5. Χριστόφορος Κατσάμπας του Αριστείδη, Μέλος του Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
6. Γεώργιος Τανισκίδης του Ιωάννη, Μέλος του Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Αλέξανδρος Μακρίδης του Νικολάου, Μέλος του Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Ευστάθιος Βεντουρής του Γεωργίου-Ιωάννη, Μέλος του Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

1.1 Δομή του Ομίλου
Ο Όμιλος ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. απαρτίζεται από τις κάτωθι εταιρείες οι οποίες :
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Α) Ενοποιούνται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης (θυγατρικές εταιρείες):
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
EXECUTIVE INSURANCE BROKERS A.E.
ERGOTRAK A.E.E.
ERGOTRAK BULGARIA LTD
ERGOTRAK ROM
MIRKAT OOD
MIRKAT DOOEL SKOPJE
AGANDI COMPANY LTD

ΕΔΡΑ
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Βουλγαρία
Ρουμανία
Βουλγαρία
ΠΓΔΜ
ΚΥΠΡΟΣ

ΕΙΔΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΜΕΣΟ
ΑΜΕΣΟ
ΑΜΕΣΟ/ΕΜΜΕΣΟ
ΑΜΕΣΟ/ΕΜΜΕΣΟ
ΑΜΕΣΟ
ΑΜΕΣΟ
ΕΜΜΕΣΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
Μητρική
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Β) Ενοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης (συγγενείς εταιρείες):
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
SPEEDEX A.E.
ALPAN ELECTROLINE LTD

ΕΔΡΑ
Ελλάδα
Κύπρος

ΕΙΔΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΜΕΣΟ
ΑΜΕΣΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
49,55%
40,00%

2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι παρούσες ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας
αφορούν την περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34. Οι
ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός
από ορισμένα χρηματοπιστωτικά μέσα που επιμετρώνται στην εύλογη (αγοραία) αξία τους.
Δεν υπάρχουν αλλαγές στις λογιστικές αρχές και τις μεθόδους υπολογισμών που τηρήθηκαν σε σχέση
µε αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου
του 2016.
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί την χρήση λογιστικών
εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται. Οι
εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα
και τις προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. Δεν
υπήρξαν μεταβολές των εκτιμήσεων κατά τη τρέχουσα περίοδο σε σχέση με τις εκτιμήσεις που
χρησιμοποιήθηκαν για τη χρήση 2016.
2.2. Δυνατότητα ομαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας της Εταιρείας
Η Εταιρεία κατά την 30 Ιουνίου 2017, παρουσιάζει στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της,
ανεξόφλητα υπόλοιπα δανείων ύψους ΕΥΡΩ 302 εκατ., εκ των οποίων ποσό ΕΥΡΩ 255 εκ. αφορά
Ομολογιακά Δάνεια τα οποία ήταν πληρωτέα την 31 Αυγούστου 2017. Κατά την 30 Ιουνίου 2017, το
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας και του Ομίλου είχε καταστεί αρνητικό και ως εκ τούτου
συντρέχουν οι διατάξεις του άρθρου 47 και 48 του Ν2190/20. Κατά την 30 Ιουνίου 2017 το σύνολο
των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των
κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά ποσό ΕΥΡΩ 266 εκατομμύρια και ΕΥΡΩ 272
εκατομμύρια περίπου, αντίστοιχα, ενώ το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Ομίλου
υπερβαίνει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων κατά ΕΥΡΩ 54 εκατομμύρια περίπου.
Κατά την 29 Σεπτεμβρίου 2017 υπεγράφησαν μεταξύ της Εταιρείας και των τραπεζών συμβάσεις
τροποποίησης του προγράμματος αποπληρωμής για το σύνολο των ομολογιακών και άλλων δανειακών
υποχρεώσεων του Ομίλου για την 31 Δεκεμβρίου 2017, οι οποίες για τον Όμιλο και την Εταιρεία
ανέρχονταν σε ΕΥΡΩ 292 εκατομμύρια περίπου και ΕΥΡΩ 282 εκατομμύρια περίπου, αντίστοιχα.
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Η Διοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε συζητήσεις με τις συνεργαζόμενες τράπεζες για τη
αναδιάρθρωση των ομολογιακών και άλλων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου.
Ήδη έχει εκπονηθεί προσχέδιο των όρων αναδιάρθρωσης της σύμβασης (term sheet), το οποίο
προβλέπει μεταξύ άλλων την παράταση της λήξης των δανείων έως 8 έτη με ταυτόχρονη τροποποίηση
του προγράμματος αποπληρωμής του ανεξόφλητου σήμερα κεφαλαίου ομολογιών ποσού ΕΥΡΩ 292
εκατομμύρια περίπου και με λοιπούς όρους, προϋποθέσεις και εξασφαλίσεις, οι οποίες τελούν υπό
διαπραγμάτευση και θα συμφωνηθούν με τους ομολογιούχους δανειστές. Η πιστή εκτέλεση του
σχεδίου αναδιάρθρωσης που έχει κατατεθεί προς συμφωνία με τους ομολογιούχους δανειστές, καθιστά
την Εταιρεία ανταγωνιστικότερη και ουσιαστικά βιώσιμη και θα επιτρέψει την απρόσκοπτη συνέχιση
της δραστηριότητας της Εταιρείας.
Βάσει του Ιδιωτικού Συμφωνητικού που υπεγράφη μεταξύ της Εταιρείας, του Βασικού Μετόχου και
των πιστωτριών Τραπεζών στις 22 Σεπτεμβρίου 2017, και δεδομένου ότι οι όροι που τίθενται και
αφορούν τις σχετικές εταιρικές αποφάσεις που απαιτούνται για την σύναψη της δανειακής σύμβασης,
την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και την μη ουσιαστική επιδείνωση των
οικονομικών στοιχείων της Εταιρείας οι οποίοι έχουν ήδη δρομολογηθεί, η σχετική συμφωνία
αναδιάρθρωσης αναμένεται να υπογραφεί πριν την 15 Νοεμβρίου 2017.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της συμφωνίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επάρκεια του κεφαλαίου
κίνησης και τη διασφάλιση της απαιτούμενης ρευστότητας του Ομίλου και της Εταιρείας.
Η Διοίκηση της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη:
- Την αποτύπωση στις Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της αύξησης του κύκλου
εργασιών και του κέρδους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και της βελτίωσης των
ζημιών σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, που καταγράφηκε εντός της περιόδου που
έληξε την 30 Ιουνίου 2017, ως αποτέλεσμα της ωρίμανσης των ωφελειών του πλάνου
αναδιοργάνωσης της Εταιρείας και τη σταδιακή βελτίωση που παρουσιάζεται στην αγορά του
αυτοκινήτου.
- Την επιτυχή εφαρμογή του αναθεωρημένου επιχειρηματικού της πλάνου, που είναι σε πλήρη εξέλιξη
για την ερχόμενη πενταετία, με κεντρικούς άξονες την ανάπτυξη των πωλήσεων και την ενίσχυση της
κερδοφορίας όλων των δραστηριοτήτων του Ομίλου, και προεξοφλεί την επαλήθευση των εκτιμήσεών
της, στο άμεσο προσεχές μέλλον.
- Τις θετικές ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου και της Εταιρείας.
- Το τελικό στάδιο διαπραγμάτευσης με τις πιστώτριες τράπεζες που είναι πλέον σε τέτοιο σημείο ώστε
να αναμένεται βάσιμα η υπογραφή του νέου δανειακού προγράμματος το επόμενο χρονικό διάστημα.
Συνέταξε τις συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση την αρχή
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτιμώντας ότι η Εταιρεία θα έχει επαρκή χρηματοδότηση για να
εξυπηρετηθούν οι χρηματοδοτικές και λειτουργικές ανάγκες της για τουλάχιστον τους επόμενους 12
μήνες από την ημερομηνία των Ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
2.3 Εφαρμογή νέων προτύπων και διερμηνειών
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την τρέχουσα χρήση.
Δεν υπάρχουν νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που να είναι υποχρεωτικά για
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν τη 1 Ιανουαρίου 2017.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους

ΔΠΧ Α 9 « Χ ρηματοοικ ονομικά Μ έσα» κ αι μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧ Α 9 κ αι
ΔΠΧ Α 7 (εφ αρμόζεται στις ετήσιες λογιστικ ές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ι ανουαρίου 2018).

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και
συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το
μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Επίσης καθιερώνει μία
προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και
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αδυναμίες στο τρέχον μοντέλο του ΔΛΠ 39. Με βάση τις πρόνοιες του νέου προτύπου, τα
χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομούνται και επιμετρούνται με βάση το πλαίσιο του επιχειρηματικού
μοντέλου εντός του οποίου κατέχονται και τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών. Η
υιοθέτηση του προτύπου αυτού δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του
Ομίλου και της Εταιρείας.

ΔΠΧ Α 15 « Έ σοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφ αρμόζεται στις ετήσιες λογιστικ ές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ι ανουαρίου 2018).

Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από
όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου
κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει
να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη
χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα
αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους
πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες.
Ο Όμιλος και η Εταιρεία εξετάζουν τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 15 στις
οικονομικές καταστάσεις.

Διεθνές Πρότυπο Χ ρηματοοικονομικ ής Πληροφ ορήσεως 16: « Μ ισθώσεις» (εφ αρμόζεται
στις ετήσιες λογιστικ ές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ι ανουαρίου 2019).

Το νέο πρότυπο διαφοροποιεί σημαντικά τη λογιστική των μισθώσεων για τους μισθωτές ενώ στην
ουσία διατηρεί τις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΛΠ 17 για τους εκμισθωτές. Ειδικότερα, βάσει των
νέων απαιτήσεων, καταργείται για τους μισθωτές η διάκριση των μισθώσεων σε λειτουργικές και
χρηματοδοτικές. Οι μισθωτές θα πρέπει πλέον, για κάθε σύμβαση μισθώσεως που υπερβαίνει τους 12
μήνες, να αναγνωρίζουν στον ισολογισμό τους το δικαίωμα χρήσης του μισθωμένου στοιχείου καθώς
και την αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων. Ο ανωτέρω χειρισμός δεν απαιτείται όταν
η αξία του στοιχείου χαρακτηρίζεται ως πολύ χαμηλή. Ο Όμιλος και η Εταιρεία εξετάζουν τις
ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του εν λόγω προτύπου στις οικονομικές καταστάσεις.
Το πρότυπο δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12 « Φ όροι Εισοδήματος» : Αναγνώριση
αναβαλλόμενων φ ορολογικών απαιτήσεων για μη πραγματοποιηθείσες ζημίες
(εφ αρμόζεται στις ετήσιες λογιστικ ές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ι ανουαρίου
2017).

Την 19.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 12
με την οποία αποσαφήνισε τα ακόλουθα:
• Οι µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες χρεωστικών μέσων, τα οποία αποτιμώνται για λογιστικούς σκοπούς
στην εύλογη αξία και για φορολογικούς σκοπούς στο κόστος, δύνανται να οδηγήσουν σε εκπεστέες
προσωρινές διαφορές ανεξάρτητα με το αν ο κάτοχός τους πρόκειται να ανακτήσει την αξία των
στοιχείων μέσω της πώλησης ή της χρήσης τους.
• Η ανακτησιµότητα μίας αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης εξετάζεται σε συνδυασμό με τις
λοιπές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Στην περίπτωση, ωστόσο, που ο φορολογικός νόμος
περιορίζει το συμψηφισμό συγκεκριμένων φορολογικών ζημιών με συγκεκριμένες κατηγορίες
εισοδήματος, οι σχετικές εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα πρέπει να εξετάζονται μόνο σε
συνδυασμό με άλλες εκπεστέες προσωρινές διαφορές της ίδιας κατηγορίας.
• Κατά τον έλεγχο ανακτησιμότητας των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, συγκρίνονται οι
εκπεστέες φορολογικές διαφορές με τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη χωρίς να λαμβάνονται υπόψη
οι εκπτώσεις φόρου που προέρχονται από την αντιστροφή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
• Οι εκτιμήσεις για τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη δύνανται να περιλαμβάνουν την ανάκτηση
κάποιων στοιχείων ενεργητικού σε αξία μεγαλύτερη από τη λογιστική τους, υπό την προϋπόθεση ότι
δύναται να αποδειχθεί ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό να επιτευχθεί.
Ο Όμιλος και η Εταιρεία εξετάζουν τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του εν λόγω
προτύπου στις οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικ ού Προτύπου 7 « Κ ατάσταση Ταμειακών Ρ οών»
(εφ αρμόζεται στις ετήσιες λογιστικ ές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ι ανουαρίου
2017)
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Με βάση την τροποποίηση του ΔΛΠ 7 μία εταιρεία καλείται να παρέχει γνωστοποιήσεις οι οποίες
βοηθούν τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές εκείνων των
υποχρεώσεων των οποίων οι ταμειακές ροές ταξινομούνται στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες στην
κατάσταση ταμειακών ροών. Ο Όμιλος και η Εταιρεία εξετάζουν τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα
έχει η υιοθέτηση του εν λόγω προτύπου στις οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση δεν έχει
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧ Α 2 (Τροποποίηση) « Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»
(εφ αρμόζεται στις ετήσιες λογιστικ ές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ι ανουαρίου
2018).

Την 20.6.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2
με το οποίο διευκρινίστηκαν τα ακόλουθα:
• κατά την αποτίμηση της εύλογης αξίας μίας παροχής που εξαρτάται από την αξία των μετοχών και η
οποία διακανονίζεται με μετρητά, ο λογιστικός χειρισμός των επιπτώσεων από τους όρους
κατοχύρωσης (vesting conditions) καθώς και από τους όρους που δεν σχετίζονται με την εκπλήρωση
συγκεκριμένων προϋποθέσεων (non-vesting conditions) ακολουθεί τη λογική που εφαρμόζεται στις
παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται με συμμετοχικούς τίτλους,
• στις περιπτώσεις που η φορολογική νομοθεσία επιβάλλει στην εταιρεία να παρακρατά ένα ποσό
φόρου (το οποίο αποτελεί φορολογική υποχρέωση του υπαλλήλου) το οποίο αφορά στις αμοιβές που
σχετίζονται με την αξία της μετοχής και το οποίο θα πρέπει να αποδοθεί στις φορολογικές αρχές, η
συναλλαγή στο σύνολό της θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία παροχή που εξαρτάται από την αξία
των μετοχών και η οποία διακανονίζεται με συμμετοχικούς τίτλους, αν ως τέτοια θα χαρακτηρίζονταν
αν δεν υπήρχε το ζήτημα του συμψηφισμού της φορολογικής υποχρέωσης,
• στην περίπτωση που τροποποιηθούν οι όροι που διέπουν τις παροχές που εξαρτώνται από την αξία
της μετοχής έτσι ώστε αυτές να πρέπει να αναταξινομηθούν από παροχές που καταβάλλονται με
μετρητά σε παροχές που καταβάλλονται με τη μορφή συμμετοχικών τίτλων, η συναλλαγή θα πρέπει
να λογιστικοποιηθεί ως παροχή που διακανονίζεται με συμμετοχικούς τίτλους από την ημερομηνία που
πραγματοποιείται η τροποποίηση. Η υιοθέτηση του προτύπου αυτού δεν αναμένεται να έχει επίπτωση
στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧ Α 4 (Τροποποίηση) « Ασφ αλιστήρια συμβόλαια» (εφ αρμόζεται στις ετήσιες λογιστικ ές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ι ανουαρίου 2018)

Την 12.9.2016 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 4 με την
οποία διευκρινίζει ότι:
- οι ασφαλιστικές εταιρείες, των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνδέεται με τις ασφάλειες, έχουν τη
δυνατότητα να λάβουν προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, και
- όλες οι εταιρείες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια και υιοθετούν το ΔΠΧΑ 9 έχουν τη
δυνατότητα να παρουσιάζουν τις μεταβολές στην εύλογη αξία επιλέξιμων χρηματοοικονομικών
στοιχείων του ενεργητικού στα λοιπά αποτελέσματα που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση
και όχι στα αποτελέσματα. Ο Όμιλος και η Εταιρεία εξετάζουν τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει
η υιοθέτηση του εν λόγω προτύπου στις οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί
ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 40 « Επενδύσεις σε ακίνητα» :
Αναταξινομήσεις από ή στην κ ατηγορία των επενδυτικ ών ακινήτων (εφ αρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικ ές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ι ανουαρίου 2018).

Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 40 με την οποία
διευκρίνισε ότι μια οικονομική οντότητα θα αναταξινομήσει ένα περιουσιακό στοιχείο στην ή από την
κατηγορία επενδυτικών ακινήτων όταν και μόνο όταν μπορεί να αποδειχθεί η αλλαγή στη χρήση.
Αλλαγή στη χρήση υφίσταται όταν το περιουσιακό στοιχείο έχει τα κριτήρια ή πάψει να έχει τα
κριτήρια που ορίζουν τι είναι επένδυση σε ακίνητα. Μια αλλαγή στην πρόθεση της διοίκησης για τη
χρήση του περιουσιακού στοιχείου, από μόνη της, δεν είναι αρκετή για να αποδείξει αλλαγή στη
χρήση. Επίσης, τα παραδείγματα στον κατάλογο των περιπτώσεων που αποδεικνύουν την αλλαγή στη
χρήση επεκτάθηκαν για να συμπεριλαμβάνουν περιουσιακά στοιχεία υπό κατασκευή και όχι μόνο
ολοκληρωμένα ακίνητα. Ο Όμιλος και η Εταιρεία εξετάζουν τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η
υιοθέτηση του εν λόγω προτύπου στις οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί
ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Διερμηνεία 22 « Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκ αταβολές» (εφ αρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικ ές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ι ανουαρίου 2018).

Η Διερμηνεία πραγματεύεται τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όταν μία εταιρεία αναγνωρίζει ένα μη
νομισματικό στοιχείο του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων που προκύπτει από την είσπραξη ή
πληρωμή προκαταβολής πριν η εταιρεία να αναγνωρίσει το σχετικό στοιχείο του ενεργητικού, το έξοδο
ή το έσοδο. Η Διερμηνεία διευκρίνισε πως ως ημερομηνία της συναλλαγής, προκειμένου να καθοριστεί
η συναλλαγματική ισοτιμία που θα χρησιμοποιηθεί κατά την αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου,
του εσόδου ή του εξόδου, πρέπει να θεωρηθεί η ημερομηνία αρχικής αναγνώρισης του μη
νομισματικού στοιχείου του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων (δηλαδή της προκαταβολής). Επίσης,
στην περίπτωση που υφίστανται πολλαπλές προκαταβολές, θα πρέπει να ορίζεται διακριτή ημερομηνία
συναλλαγής για κάθε πληρωμή ή είσπραξη. Η υιοθέτηση του προτύπου αυτού δεν αναμένεται να έχει
επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί
ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διερμηνεία 23 “Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φ ορολογίας εισοδήματος”
(εφ αρμόζεται στις ετήσιες λογιστικ ές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ι ανουαρίου
2019).

Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και
αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική
αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της
λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου
του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους φορολογικούς συντελεστές. Η
διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών (Κύκλος 2014-2016)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε συγκεκριμένα
ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧ Α 12 « Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικ ές οντότητες» (εφ αρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικ ές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ι ανουαρίου 2017): Η

τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με το ότι η υποχρέωση για παροχή των γνωστοποιήσεων
του ΔΠΧΑ 12 έχει εφαρμογή σε συμμετοχή σε οντότητες που έχει κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενη
προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

ΔΛΠ 28 « Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες» (εφ αρμόζεται στις ετήσιες λογιστικ ές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ι ανουαρίου 2018): Η τροποποίηση παρέχει

διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης επενδύσεων κεφαλαίων, τα αμοιβαία
κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες εφαρμόζουν την επιλογή να επιμετρούν τις
συμμετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα
πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση.
2.4 Ενοποίηση
Θυγατρικές επιχειρήσεις
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις
οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και των οικονομικών μονάδων που ελέγχονται από την Εταιρεία
(οι Θυγατρικές της) την 30η Ιουνίου 2017.
Έλεγχος επιτυγχάνεται όπου η Εταιρεία έχει την εξουσία να καθορίζει τις χρηματοοικονομικές και
λειτουργικές αποφάσεις μιας οικονομικής μονάδας με σκοπό την απόκτηση οφέλους από τις
δραστηριότητες της.
Τα αποτελέσματα, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των θυγατρικών ενσωματώνονται στις
οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
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Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών συντάσσονται με τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που
ακολουθεί η μητρική εταιρεία. Οι διεταιρικές συναλλαγές, τα διεταιρικά υπόλοιπα και τα διεταιρικά
έσοδα και έξοδα, απαλείφονται κατά την ενοποίηση.
Οι συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες στον ατομικό ισολογισμό της μητρικής αποτιμώνται στην
εύλογη αξία, με τις μεταβολές καταχωρημένες στην καθαρή θέση.
Η υπεραξία που προκύπτει κατά την εξαγορά επιχειρήσεων, αν είναι θετική αναγνωρίζεται ως μη
αποσβέσιμο περιουσιακό στοιχείο, υποκείμενο ετησίως σε έλεγχο απομείωσης της αξίας του. Αν είναι
αρνητική, αναγνωρίζεται ως έσοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου. Υπεραξία, είναι η
διαφορά μεταξύ τιμήματος για την απόκτηση και εύλογης αξίας των επιμέρους περιουσιακών
στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της αποκτώμενης.
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Συγγενής είναι η επιχείρηση στην οποία ο Όμιλος έχει την δυνατότητα να ασκεί ουσιώδη επιρροή,
αλλά όχι έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Η ουσιώδης επιρροή ασκείται μέσω της συμμετοχής στις
χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αποφάσεις της οικονομικής μονάδας.
Οι επενδύσεις σε συγγενείς απεικονίζονται στον ισολογισμό στο κόστος, προσαρμοζόμενο στις
μεταγενέστερες μεταβολές του μεριδίου του ομίλου στο καθαρό ενεργητικό της συγγενούς και
λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν απομειώσεις και εκτιμήσεις της αξίας μεμονωμένων επενδύσεων. Ζημίες
συγγενών επιχειρήσεων επιπλέον των δικαιωμάτων του ομίλου σε αυτές, δεν καταχωρούνται.
Το κόστος της απόκτησης μιας συγγενούς, κατά το ποσό που υπερβαίνει την εύλογη αξία της
αναλογίας του αποκτώμενου καθαρού ενεργητικού (ενεργητικό – υποχρεώσεις – ενδεχόμενες
υποχρεώσεις), καταχωρείται ως υπεραξία τη χρήση στην οποία έγινε η απόκτηση, περιλαμβανόμενο
στο λογαριασμό των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις.
Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες στον ατομικό ισολογισμό της μητρικής αποτιμώνται στην εύλογη
αξία, με τις μεταβολές καταχωρημένες στην καθαρή θέση.
2.5 Λειτουργικοί τομείς
Ο Όμιλος διαχωρίζεται στους παρακάτω τέσσερις επιχειρηματικούς, γεωγραφικούς τομείς:
α) εμπορία εσωτερικού,
β) leasing,
γ) μεσιτείες και
γ) εμπορία εξωτερικού.
Τα αποτελέσματα κατά τομέα την 30η Ιουνίου 2017 και 30η Ιουνίου 2016 αντίστοιχα ήταν ως εξής:
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Εμπορία
Εσωτερικού

01/01 - 30/06/2017

Leasing

Εμπορία
Εξωτερικού

Μεσιτείες

Απαλοιφές

Μικτές πωλήσεις

127.208.767

21.219.664

0

4.579.300

(3.647.538)

Λοιπά έσοδα
Αποσβέσεις
Λοιπά έξοδα
Χρεωστικοί τόκοι
Πιστωτικοί τόκοι
Επενδυτικό Αποτέλεσμα
Συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά μη ταμιακά κονδύλια
Αποτελέσματα (Ζημία) προ
φόρου εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος
Καθαρό αποτέλεσμα (Ζημία)
μετά φόρων

8.543.711
(2.064.981)
(23.129.116)
(4.543.247)
78.736
(105.091)
(91.625)
(513.630)

581.442
(7.090.723)
(8.787.089)
(791.625)
17.354

751.320
(9.288)
(700.958)
(2.103)
0
0

(261.754)

(98.998)

(2.008)

562.734
(214.270)
(864.307)
(106.032)
8.628
8.008
0
0

(6.024.956)

2.664.745

36.963

178.469

10.177.453
(9.379.261)
(33.219.716)
(5.443.007)
104.719
(97.083)
(91.625)
(614.636)
(3.144.778)
(786.829)
(3.931.607)

Εμπορία
Εσωτερικού

01/01 - 30/06/2016

261.754

Ενοποιημένα
στοιχεία
Οικονομικών
Καταστάσεων
149.360.193

Leasing

Εμπορία
Εξωτερικού

Μεσιτείες

Απαλοιφές

Μικτές πωλήσεις

134.461.457

19.850.515

0

3.597.880

(16.494.478)

Λοιπά έσοδα
Αποσβέσεις
Λοιπά έξοδα
Χρεωστικοί τόκοι
Πιστωτικοί τόκοι
Επενδυτικό Αποτέλεσμα
Συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά μη ταμιακά κονδύλια
Αποτελέσματα (Ζημία) προ
φόρου εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος
Καθαρό αποτέλεσμα (Ζημία)
μετά φόρων

9.401.256
(1.909.971)
(21.618.390)
(6.249.803)
175.223
(3.827.276)
3.458
(90.152)

390.637
(6.383.734)
(7.210.005)
(743.042)
(81.691)
(20)
0
(109.983)

689.702
(9.612)
(691.470)
(2.815)
0
0
0
0

510.812
(195.746)
(868.757)
(124.168)
13.342
9.964
0
0

(613.471)

(10.570.173)

2.101.756

(18.828)

(42.232)

821.112

Ενοποιημένα
στοιχεία
Οικονομικών
Καταστάσεων
141.415.374
10.378.936
(8.499.064)
(29.567.509)
(7.119.829)
106.874
(3.817.332)
3.458
(200.135)
(8.529.476)
(577.855)
(9.107.331)

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις κατά τομέα την 30η Ιουνίου 2017 και 30η Ιουνίου 2016
ήταν ως εξής:
Ενεργητικό και Υποχρεώσεις κατά τομέα στις 30 Ιουνίου 2017
Ποσά σε €
Σύνολο Ενεργητικού
Σύνολο Υποχρεώσεων

Εμπορία
Εσωτερικού
226.681.963
341.078.837

82.265.697

2.551.428

Εμπορία
Εξωτερικού
18.297.488

56.545.633

957.962

11.982.070

Leasing

Μεσιτείες

Απαλοιφές

Σύνολο

(7.391.147)

322.405.430

(7.391.147)

403.173.355

Ενεργητικό και Υποχρεώσεις κατά τομέα στις 30 Ιουνίου 2016
Ποσά σε €
Σύνολο Ενεργητικού
Σύνολο Υποχρεώσεων

Εμπορία
Εσωτερικού
228.909.546
338.433.344

81.461.490

3.675.629

Εμπορία
Εξωτερικού
19.918.065

59.113.269

2.140.201

12.596.101

Leasing

Μεσιτείες

Απαλοιφές

Σύνολο

(21.843.111)

312.121.619

(21.843.111)

390.439.805
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Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω πίνακες αποτελεσμάτων και περιουσιακών στοιχείων - υποχρεώσεων για
την περίοδο 01.01-30.06.2016 έχουν αναμορφωθεί για να παρουσιάζονται συγκρίσιμοι με τη νέα
διάκριση των τομέων λόγω συγχώνευσης της Executive Lease A.E. η οποία ολοκληρώθηκε την
27.12.2016.
Οι πωλήσεις και τα στοιχεία ενεργητικού εκτός Ελλάδος αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του
10% του αντίστοιχου συνόλου του Ομίλου και για το λόγο αυτό δεν γνωστοποιούνται οι σχετικές
αναλύσεις ανά γεωγραφική περιοχή.

3. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες
3.1 Ενσώματα πάγια
Οι επενδύσεις σε ενσώματα πάγια για την περίοδο 01.01-30.06.2017 ανήλθαν σε € 21.235.007 για τον
Όμιλο και € 20.389.924 για την Εταιρεία. Τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης περιόδου ήταν €
13.266.835 για τον Όμιλο και € 3.433.200 για την Εταιρεία. Οι πωλήσεις που αφορούσαν ενσώματα
πάγια ανήλθαν σε € 2.151.565 για τον Όμιλο και € 1.999.632 για την Εταιρεία. Τα αντίστοιχα ποσά της
προηγούμενης περιόδου ήταν € 2.085.196 για τον Όμιλο και € 1.916.585 για την Εταιρεία.
Επί των ακινήτων υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων
(ομολογιακών) που ανέρχονται σε € 220,03 εκατ. για τον Όμιλο και σε € 213,75 εκατ. για την
Εταιρεία.
3.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Οι επενδύσεις σε άυλα ανέρχονται για την τρέχουσα περίοδο σε € 182.775 για τον Όμιλο και €
179.121 για την Εταιρεία. Τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης περιόδου ήταν € 131.061 για τον
Όμιλο και € 128.650 για την Εταιρεία.
3.3 Υπεραξία
ΥΠΕΡΑΞΙΑ
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Α.Ε.
EXECUTIVE LEASE A.E.

Όμιλος
30/06/2017
31/12/2016
4.850.000
4.850.000
1.284.000
1.284.000
0
0

ΣΥΝΟΛΟ

6.134.000

6.134.000

Εταιρεία
30/06/2017
31/12/2016
4.850.000
4.850.000
1.284.000
1.284.000
73.218.270
73.218.270
79.352.270

79.352.270

Η υπεραξία για κάθε μία περίπτωση έχει καταμερισθεί σε μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών.
3.4 Ανάλυση Επενδύσεων σε θυγατρικές και συγγενείς

3.4.1 Επενδύσεις σε θυγατρικές
Η αξία αποτίμησης του συνόλου των θυγατρικών την 30.06.2017, έχει ως εξής:
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
EXECUTIVE INS. BROKERS A.E.
MIRKAT OOD
MIRKAT DOOEL SKOPJE
ERGOTRAK A.E.
ERGOTRAK BULGARIA LTD
ERGOTRAK ROMANIA
ΣΥΝΟΛO

ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΥΛΟΓΗΣ
ΑΞΙΑΣ

ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ
30/06/2017

154.072
14.175.273
655.000
7.494.478
822
975

4.177.650
(4.452.198)
733.698
5.863.050
(678)
0

4.331.722
9.723.075
1.388.698
13.357.528
144
975

22.480.620

6.321.522

28.802.142
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Δεν υπήρξαν μεταβολές στην αξία κτήσης των θυγατρικών εταιρειών κατά την περίοδο 01.0130.06.2017.

3.4.2 Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες
Οι συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες που εμφανίζονται στον ατομικό ισολογισμό έχουν ως εξής:
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ
31/12/2016

ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ
30/06/2017

0
5.511.738

0
0

0
5.511.738

5.511.738

0

5.511.738

SPEEDEX A.E.
ALPAN ELECTROLINE Ltd.
ΣΥΝΟΛO

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ

Μεταβολές στην αξία κτήσης συγγενών εταιρειών κατά την περίοδο 01.01-30.06.2017 δεν υπήρξαν.
Οι συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες που εμφανίζονται στον ενοποιημένο ισολογισμό έχουν ως εξής:
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ
31/12/2016

SPEEDEX A.E.
ALPAN ELECTROLINE Ltd.
ΣΥΝΟΛO

ΚΕΡΔΗ & ΖΗΜΙΕΣ
2017

ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ
30/06/2017

0
2.319.898

0
(344.906)

0
1.974.992

2.319.898

(344.906)

1.974.992

Ο προσδιορισμός της Εύλογης αξίας βασίστηκε σε 5ετές επιχειρηματικό πλάνο (επίπεδο 3). Οι
ελεύθερες ταμειακές ροές προεξοφλήθηκαν με WACC 9% και έγινε πρόβλεψη αύξησης 2% στο
διηνεκές. Τα επιχειρηματικά πλάνα καταρτίζονται σε ετήσια βάση και αναπροσαρμόζονται σε κάθε
σημαντική μεταβολή των δεδομένων. Η εξαμηνιαία αποτίμηση των θυγατρικών και συγγενών
παρέμεινε ίδια με την αποτίμηση της 31.12.2016 καθώς δεν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στη
δραστηριότητα της Εταιρείας ή του Ομίλου ή στις οικονομικές συνθήκες.
Μία μεταβολή της πρόβλεψης των μεγεθών perpetuity κατά 0,05% και WAAC κατά 1% θα είχε τα εξής
αποτελέσματα στις εύλογες αξίες των θυγατρικών και συγγενών εταιρειών:
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ

30 Ιουνίου 2017

Αύξηση

Μείωση

Perpetuity μεταβολή της ετήσιας αύξησης 0,05%

3.351.900

-2.478.513

WACC μεταβολή 1%

-5.908.038

9.283.953

Οι συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες που εμφανίζονται στον ενοποιημένο Ισολογισμό μεταβλήθηκαν
με την αναλογία κερδών ή ζημιών έως 30.06.2017.
3.5 Αποθέματα
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Κόστος κτήσεως Αποθεμάτων
Υποτίμηση Αποθεμάτων
ΣΥΝΟΛΟ

Όμιλος
30/06/2017
31/12/2016
33.258.625
35.566.992
(1.069.745)
(1.547.031)
32.188.879

34.019.962

Εταιρεία
30/06/2017
31/12/2016
24.645.145
27.477.667
(647.481)
(1.124.766)
23.997.664

26.352.901

Η κίνηση του λογαριασμού πρόβλεψη υποτίμησης των αποθεμάτων για την περίοδο 01.01.2017 έως
30.06.2017 για τον Όμιλο και τη Μητρική έχει ως εξής:
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ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Όμιλος

Εταιρεία

Υπόλοιπο 31/12/2016:
Υποτίμηση περιόδου
Χρησιμοποίηση προβλέψεων

(1.547.031)
0
477.285

(1.124.766)
0
477.285

Υπόλοιπο 30/06/2017:

(1.069.745)

(647.481)

3.6 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις (Κυκλοφορούν Ενεργητικό)
ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (Κυκλοφορούν)
Πελάτες
Γραμμάτια Βραχυπρόθεσμα
Επιταγές Εισπρακτέες
μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς
Πελάτες
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ
Παραγγελίες Κυκλοφορ. Στοιχείων
Χρεώστες Διάφοροι
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

Όμιλος
30/06/2017
31/12/2016
43.316.327
36.055.951
10.325.766
11.219.503
8.613.173
4.669.273

Εταιρεία
30/06/2017
31/12/2016
37.563.591
28.120.224
8.299.640
8.978.387
7.169.165
3.548.288

(8.086.105)

(7.987.107)

(5.796.853)

(5.697.856)

54.169.161
9.004.213
12.547.261

43.957.619
5.268.617
16.338.068

47.235.543
9.004.213
10.148.969

34.949.044
5.268.617
12.984.908

21.551.474
75.720.635

21.606.686
65.564.305

19.153.182
66.388.725

18.253.525
53.202.569

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία
αυτών των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα επειδή η λογιστική
τους αξία θεωρείται ότι προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.
Από το σύνολο των ανωτέρω βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων, ορισμένες για τις οποίες ο Όμιλος και η
Εταιρεία δεν έχει προβεί σε απομείωση της λογιστικής τους αξίας, βρίσκονται σε καθυστέρηση. Για το
λόγο αυτό έχει σχηματιστεί πρόβλεψη.
Η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων για την περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 για τον Όμιλο και τη
Μητρική έχει ως εξής:
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Όμιλος

Εταιρεία

Υπόλοιπο 31/12/2016:
Σχηματισμός πρόβλεψης χρήσης 2017
Χρησιμοποίηση πρόβλεψης

(7.987.107)
(498.998)
400.000

(5.697.856)
(498.998)
400.000

Υπόλοιπο 30/06/2017:

(8.086.105)

(5.796.853)

3.7 Αποθεματικά εύλογης αξίας
Η ανάλυση του Αποθεματικού Εύλογης Αξίας έχει ως εξής:
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ
Θυγατικών που ενοποιούνται
Συγγενών επιχειρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ

Όμιλος
30/06/2017
31/12/2016
0
0
0
0
0

0

Εταιρεία
30/06/2017
31/12/2016
3.409.719
3.409.719
(48.765)
(48.765)
3.360.955

3.360.955
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3.8 Δάνεια (περιλαμβανομένου του Leasing)

3.8.1 Μακροπρόθεσμα Δάνεια
Η Διοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για την
αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού το μεγαλύτερο μέρος του οποίου αφορά Ομολογιακά και
διμερή δάνεια των οποίων η λήξη παρατάθηκε έως τον Δεκέμβριο του 2017.
Τα Μακροπρόθεσμα Δάνεια αναλύονται ως εξής:
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ

Όμιλος
30/06/2017
31/12/2016

Μακροπρόθεσμα Δάνεια
Μείον: Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δανείων πληρωτέες εντός των
επόμενων 12 μηνών
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Leasing
ΣΥΝΟΛΟ

Εταιρεία
30/06/2017
31/12/2016

3.383.979

1.113.999

0

0

(180.000)

(180.000)

0

0

4.170.647

4.332.788

4.170.647

4.332.788

7.374.626

5.266.787

4.170.647

4.332.788

3.8.2 Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια αναλύονται ως εξής:
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ
Ομολογιακά Δάνεια
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια
Βραχυπρόθεσμες δόσεις
Μακροπρόθεσμων Δανείων στην
επόμενη χρήση
Βραχυπρόθεσμες δόσεις (χρεολύσια)
Leasing πληρ/τέες στην επόμενη
χρήση
ΣΥΝΟΛΟ

Όμιλος
30/06/2017
31/12/2016

Εταιρεία
30/06/2017
31/12/2016

260.743.360

260.743.360

255.063.360

255.063.360

32.892.521

30.238.444

32.299.806

27.285.728

180.000

180.000

0

0

8.544.097

716.534

8.544.097

716.534

302.359.978

291.878.338

295.907.262

283.065.622

Τα Ομολογιακά Δάνεια αφορούν αποπληρωμή κεφαλαίου που ήταν πληρωτέο την 31.08.2017 η λήξη
του οποίου με βάση την από 29.09.2017 σύμβαση τροποποίησης παρατάθηκε έως την 31.12.2017
To επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων δανείων είναι σταθερό και το αποτελεσματικό επιτόκιο του συνόλου
των δανείων ανέρχεται σε ποσοστό 3,6%.

3.8.3 Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Στα ενσώματα πάγια περιλαμβάνονται τα κατωτέρω ποσά, τα οποία η Εταιρεία κατέχει ως μισθωτής
βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων.
Εταιρεία
Κόστος κεφαλαιοποίησης χρηματοδοτικών μισθώσεων
Σωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία

30/06/2017
13.375.624
(1.030.956)

31/12/2016
5.453.527
(359.518)

12.344.667

5.094.009
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Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων
Εταιρεία
Μακροπρ. υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων
Βραχυπρ. υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων
Καθαρή λογιστική αξία

30/06/2017
4.170.647
8.544.097

31/12/2016
4.332.788
716.534

12.714.744

5.049.322

Οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι εξασφαλισμένες με τα μισθωμένα ενσώματα πάγια τα
οποία περιέρχονται στον εκμισθωτή σε περίπτωση αδυναμίας του μισθωτή να εξοφλήσει τις
υποχρεώσεις του.
Εταιρεία

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μισθώσης Ελάχιστες πληρωμές μισθωμάτων
Μέχρι ένα έτος
Από 1 έως 5 έτη
Μετά τα 5 έτη
ΣΥΝΟΛΟ
Μελλοντικές χρεώσεις χρηματοοικονομικού κόστους στις
χρηματοδοτικές μισθώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

30/06/2017
4.656.846
8.863.524
0

31/12/2016
1.839.465
3.622.373
0

13.520.370

5.461.837

(805.626)

(412.516)

12.714.744

5.049.322

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει ως εξής:
Εταιρεία

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μισθώσης Ελάχιστες πληρωμές μισθωμάτων

30/06/2017
8.544.097

Μέχρι ένα έτος
Από 1 έως 5 έτη
Μετά τα 5 έτη
ΣΥΝΟΛΟ

4.170.647
0

31/12/2016
716.534
4.332.788
0

12.714.744

5.049.322

3.9 Λοιπά συνολικά έσοδα (Μεταβολές της καθαρής θέσης)
Δεν υπάρχουν λοιπά συνολικά έσοδα που αφορούν μεταβολή της αξίας θυγατρικών και συγγενών
εταιρειών, με ισόποση μεταβολή του αποθεματικού εύλογης αξίας κατά την εξεταζόμενη περίοδο.
3.10 Ανάλυση λοιπών εσόδων
Η ανάλυση των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης έχει ως εξής:
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
Έσοδα υπηρεσιών συνεργίου
Έσοδα εγγυήσεων και
παρεπόμενων υπηρεσιών
Προμήθειες πωλήσεων και
ενοίκια
Συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά Έσοδα
ΣΥΝΟΛΟ

Όμιλος

Εταιρεία

30/6/2017
4.414.633

30/6/2016
3.968.513

30/6/2017
3.119.696

30/6/2016
2.840.930

3.380.582

4.764.801

2.630.120

3.823.114

2.173.124

1.487.540

1.860.113

1.149.900

0
191.327

3.458
158.082

0
124.029

3.458
113.421

10.159.667

10.382.394

7.733.959

7.930.823
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3.11 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Για τη χρήση του 2011 και μετά η Εταιρεία και οι θυγατρικές της στην Ελλάδα έχουν ενταχθεί στο
φορολογικό έλεγχο των νόμιμων ελεγκτών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του
Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος για τις χρήσεις 2011 έως και 2015 διενεργήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία
ΣΟΛ Α.Ε. και οι σχετικές εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης χορηγήθηκαν με συμπέρασμα χωρίς
επιφύλαξη.
Για τις εταιρείες του Ομίλου στην Ελλάδα, ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2016 είναι σε τελικό
στάδιο από την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. και αναμένεται το φορολογικό πιστοποιητικό. Κατά την
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου η Διοίκηση των εταιρειών του Ομίλου δεν αναμένει να
προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν αυτών που καταχωρήθηκαν και που
απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.
Κατά τη σύνταξη των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων έχουν υπολογισθεί οι
αναλογούσες λογιστικές διαφορές και δεν απαιτείται πλέον πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις για την
περίοδο 01.01-30.06.2017.
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι μη ελεγμένες φορολογικά εταιρικές χρήσεις ανά εταιρεία του
Ομίλου.
Εταιρεία

Εγκατάσταση

Συνολικό %
συμμετοχής

Εκκρεμείς
φορολογικά
χρήσεις

Ελλάδα
Βουλγαρία
Σκόπια
Ελλάδα
Ελλάδα

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Μητρική

2010
2006-2016
2006-2016
2006-2010
2009-2010

Ελλάδα

100,00%

2009-2010

Μ έθοδος ολικ ής ενοποίησης
EXECUTIVE INSURANSE BROKERS A.E.
MIRKAT OOD
MIRKAT DOOEL SKOPJE
ERGOTRAK
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Εταιρείες που απορροφ ήθηκ αν
PERSONAL BEST A.E.

Στις 19.09.2017 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της απορροφηθείσας εταιρείας Executive Lease
A.E. για τη χρήση 2010. Ο έλεγχος καταλόγισε στην Εταιρεία λογιστικές διαφορές από τις οποίες
προέκυψαν φόροι πλέον προσαυξήσεων συνολικού ποσού € 121.184,17 το οποίο και καταβλήθηκε και
για το οποίο είχε σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη.
Η κίνηση του λογαριασμού προβλέψεις για ανέλεγκτες χρήσεις στην περίοδο 01.01.2017 – 30.06.2017
έχει ως εξής:
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Όμιλος

Μητρική

Υπόλοιπο 31/12/2016
Χρησιμοποιημένες προβλέψεις:
Αχρησιμοποίητες προβλέψεις

906.487
0
0

711.487
0
0

Υπόλοιπο 30/06/2017

906.487

711.487

3.12 Έξοδο Φόρου εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές αναλύεται ως εξής:
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Φόρος Εισοδήματος Περιόδου (Ζημίες προ
φόρων 29%)
Φόρος Εισοδήματος επί λογιστικών διαφορών
και απώλειας ή μείωσης φορολογικών ζημιών
Φόρος εισοδήματος λόγω διαφοράς
φορολογικού συντελεστή εξωτερικού
ΓΕΝΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Εταιρεία
30/06/2016
30/06/2017

Όμιλος
30/06/2016
30/06/2017
911.986

2.473.548

881.666

2.907.469

(1.733.826)

(3.041.778)

(1.661.849)

(3.053.758)

35.011

(9.625)

0

0

(786.829)

(577.855)

(780.183)

(146.288)

Η Εταιρεία σχημάτισε πρόβλεψη μέχρι και για τη χρήση 2010 για την πιθανή υποχρέωση για καταβολή
φόρων που θα προκύψει από τον φορολογικό έλεγχο των εταιρειών του Ομίλου.
3.13 Κέρδη ανά μετοχή
Τα βασικά και μειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους
μετόχους της μητρικής, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της
περιόδου, εξαιρουμένων των ιδίων κοινών μετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση (ίδιες
μετοχές).
ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΑΝΑ
ΜΕΤΟΧΗ
Κέρδη (Ζημίες) περιόδου
Τα Κέρδη / (Ζημίες) Κατανέμονται σε:
Μετόχους της μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή (σε
€)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)
Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών

ΟΜΙΛΟΣ
01.01- 30.06.2017

01.01- 30.06.2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01- 30.06.2017
01.01- 30.06.2016

(3.931.607)

(9.107.331)

(3.820.412)

(10.172.045)

(3.931.608)
1

(9.107.330)
(1)

(3.820.412)

(10.172.045)

(0,4968)

(1,1507)

(0,4827)

(1,2852)

7.914.480

7.914.480

7.914.480

7.914.480

3.14 Εποχικότητα
Ο Όμιλος και η Εταιρεία παρουσιάζει εποχικότητα ως προς τη δραστηριότητα του Rent a Car το
δεύτερο εξάμηνο του έτους λόγω της φύσης της δραστηριότητας.
3.15 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Η Εταιρεία διενήργησε συναλλαγές με τα συνδεμένα μέρη για την περίοδο 01.01.-30.06.2017 οι οποίες
έχουν ως εξής:
Συναλλαγές Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη: 01/01/2017 - 30/06/2017
Θυγατρικές
Έσοδα
Έξοδα
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
ERGOTRAK Α.Ε.
95.477
19.832
1.206.023
0
EXECUTIVE INS. BROKERS Α.Ε.
126.683
0
64.792
20.145
MIRKAT OOD
2.803.744
19.568
6.232.944
19.565
MIRKAT DOOEL SKOPJE
820.023
9.239
954.240
9.239
Σύνολα Θυγατρικών
3.845.928
48.639
8.457.999
48.949
Συγγενείς
SPEEDEX Α.Ε.
Σύνολα Συγγενών
Γενικά Σύνολα

Έσοδα
201.514
201.514

Έξοδα
83.501
83.501

Απαιτήσεις
43.558
43.558

Υποχρεώσεις
75.566
75.566

4.047.441

132.140

8.501.557

124.515
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Ανάλυση Εσόδων Εταιρείας από συνδεδεμένα μέρη: 01/01/2017 - 30/06/2017
Θυγατρικές
ERGOTRAK A.E.
EXECUTIVE INS.BROKERS A
MIRKAT OOD
MIRKAD DOOEL
Σύνολα Θυγατρικών

Πωλήσεις
Εμπορευμάτων
3.200
0
2.786.181
820.023
3.609.404

Συγγενείς

Πωλήσεις
Εμπορευμάτων

SPEEDEX A.E.
Σύνολα Συγγενών
Γενικά Σύνολα

166
166
3.609.570

Παροχή
Υπηρεσιών

Λοιπά Έσοδα

35.490
6.230
17.563
0
59.282
Παροχή
Υπηρεσιών

2.818
109.924
0
0
112.741
Λοιπά Έσοδα
21.332
21.332
134.073

30.016
30.016
89.298

Ενοίκια

Σύνολα

53.970
10.530
0
0
64.500

95.477
126.683
2.803.744
820.023
3.845.928
Σύνολα

Ενοίκια
150.000
150.000
214.500

201.514
201.514
4.047.441

Ανάλυση Εξόδων Εταιρείας από συνδεδεμένα μέρη: 01/01/2017 - 30/06/2017
Θυγατρικές

Αγορές Παγίων

ERGOTRAK Α.Ε.
MIRKAT OOD
MIRKAT SKOPJE OOD
Σύνολα Θυγατρικών

5.623
0
0
5.623

Συγγενείς

Αγορές Παγίων

SPEEDEX Α.Ε.
Σύνολα Συγγενών
Γενικά Σύνολα

Έξοδα

Ενοίκια

14.209
19.568
9.239
43.016
Έξοδα

Σύνολα
0
0
0
0

Ενοίκια

19.832
19.568
9.239
48.639
Σύνολα

0
0

83.501
83.501

0
0

83.501
83.501

5.623

126.517

0

132.140

Η Εταιρεία διενήργησε συναλλαγές με τα συνδεμένα μέρη για την περίοδο 01.01.-30.06.2016 οι οποίες
έχουν ως εξής:
Συναλλαγές Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη: 01/01/2016 - 30/06/2016
Θυγατρικές
Έσοδα
Έξοδα
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
ERGOTRAK Α.Ε.
87.286
5.832
53.697
6.185
EXECUTIVE LEASE Α.Ε.
12.344.966
1.896.410
0
13.319.900
EXECUTIVE INS. BROKERS Α.Ε.
57.831
0
151.363
21.442
MIRKAT OOD
2.157.787
0
6.177.948
0
MIRKAT DOOEL SKOPJE
676.022
1.905
847.368
1.905
Σύνολα Θυγατρικών
15.323.893
1.904.146
7.230.376
13.349.431
SPEEDEX Α.Ε.
Σύνολα Συγγενών

Συγγενείς

Έσοδα
129.654
129.654

Έξοδα
49.759
49.759

Απαιτήσεις
10.614
10.614

Υποχρεώσεις
25.199
25.199

Γενικά Σύνολα

15.453.548

1.953.905

7.240.990

13.374.630
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Ανάλυση Εσόδων Εταιρείας από συνδεδεμένα μέρη: 01/01/2016 - 30/06/2016
Θυγατρικές
ERGOTRAK A.E.
EXECUTIVE LEASE A.E.
EXECUTIVE INS.BROKERS A
MIRKAT OOD
MIRKAD DOOEL
Σύνολα Θυγατρικών

Πωλήσεις
Εμπορευμάτων
24.951
11.957.285
0
2.157.787
676.022
14.816.045

Παροχή
Υπηρεσιών

Λοιπά Έσοδα

1.047
124.162
262
0
0
125.472

Συγγενείς

Πωλήσεις
Εμπορευμάτων

SPEEDEX A.E.
Σύνολα Συγγενών
Γενικά Σύνολα

0
0
14.816.045

Παροχή
Υπηρεσιών

Ενοίκια

5.068
181.112
47.039
0
0
233.219

56.220
82.408
10.530
0
0
149.158

Λοιπά Έσοδα

0
0
125.472

Σύνολα

Ενοίκια

21.654
21.654
254.874

87.286
12.344.966
57.831
2.157.787
676.022
15.323.893
Σύνολα

108.000
108.000
257.158

129.654
129.654
15.453.548

Ανάλυση Εξόδων Εταιρείας από συνδεδεμένα μέρη: 01/01/2016 - 30/06/2016
Θυγατρικές

Αγορές Παγίων

ERGOTRAK Α.Ε.
EXECUTIVE LEASE A.E.
MIRKAT OOD
MIRKAT SKOPJE OOD
Σύνολα Θυγατρικών

452
1.571.782
0
0
1.572.234

Συγγενείς

Αγορές Παγίων

SPEEDEX Α.Ε.
Σύνολα Συγγενών
Γενικά Σύνολα

Έξοδα

Ενοίκια

5.380
165.172
0
1.905
172.456

Έξοδα

Σύνολα

0
159.456
0
0
159.456

Ενοίκια

5.832
1.896.410
0
1.905
1.904.146

Σύνολα

0
0

49.759
49.759

0
0

49.759
49.759

1.572.234

222.215

159.456

1.953.905

Η εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. παρέχει εταιρικές εγγυήσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες
συνολικού ποσού € 28,7 εκατ.
Αμοιβές και λοιπές παροχές μελών Δ.Σ. και διευθυντικών στελεχών
Οι αμοιβές και οι λοιπές παροχές για το πρώτο εξάμηνο του 2017 των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και των Διευθυντικών στελεχών αφορούν αμοιβές για υπηρεσίες εξαρτημένης εργασίας και
αναλύονται ως εξής:
ΠΑΡΟΧΕΣ
Βραχύχρονες παροχές (μισθοί & αμοιβές,
έξοδα αυτοκινήτων, κινήσεως, ασφάλιστρα
κλπ)
Πρόβλεψη για παροχές μετά την έξοδο από
την υπηρεσία
ΣΥΝΟΛΟ

Όμιλος
30/06/2017
30/06/2016

Εταιρεία
30/06/2017
30/06/2016

903.665

798.838

783.930

622.008

18.073

15.977

15.679

12.440

921.739

814.815

799.609

634.449

Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις μελών Δ.Σ. και διευθυντικών στελεχών
Υφίσταται υποχρέωση ποσού € 3,0 εκατ. προς το βασικό μέτοχο η οποία αφορά καταβολή έναντι
αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Πέρα του ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
που αφορούν διευθυντικά στελέχη και μέλη Δ.Σ. την 30.06.2017.
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3.16 Μεταγενέστερα του Ισολογισμού γεγονότα
Κατά την 29 Σεπτεμβρίου 2017 υπεγράφησαν μεταξύ της Εταιρείας και των τραπεζών συμβάσεις
τροποποίησης του προγράμματος αποπληρωμής για το σύνολο των ομολογιακών και άλλων δανειακών
υποχρεώσεων του Ομίλου για την 31 Δεκεμβρίου 2017. Επίσης, στις 22 Σεπτεμβρίου 2017 υπεγράφη
Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ της Εταιρείας, του Βασικού Μετόχου και των πιστωτριών Τραπεζών στο
οποίο αναφέρεται ότι η σχετική συμφωνία αναδιάρθρωσης αναμένεται να υπογραφεί πριν την 15
Νοεμβρίου 2017.
Εκτός των ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του Ισολογισμού της
30ης Ιουνίου 2017 που να αφορούν τον Όμιλο και την Εταιρεία, στα οποία να επιβάλλεται αναφορά
από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΤΑΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 046850

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΜΕΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 101669

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΘΟΥΛΑ Ν. KOTZAMANH
Α.Δ.Τ. Χ 134411
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 483/06/Β/86/10
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5-7 & ΠΥΔΝΑΣ 118 55 ΑΘΗΝΑ
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 30η Ιουνίου 2017
(δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)
Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και του Ομίλου. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους
επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ

www.sfakianakis.gr

Διεύθυνση Διαδικτύου:
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:
Αρμόδια Αρχή:
Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων:
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Ελεγκτική Εταιρεία:
Τύπος Έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

30.06.2017

094010226 - Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Δ/νση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ.
29 Σεπτεμβρίου 2017
Αναστάσιος Ε. Παναγίδης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 37581)
KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.
Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα Έμφασης

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητων μητρικής (α)
Μη ελέγχουσα συμμετοχή (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 ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

30.06.2017

31.12.2016

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30.06.2017

31.12.2016

200.790.604
6.729.319
3.737.700
32.188.879
54.502.633
24.456.295
322.405.430

185.412.114
6.627.644
3.966.541
34.019.962
44.344.106
27.091.648
301.462.014

193.684.259
79.818.685
35.420.466
23.997.664
47.569.014
20.831.116
401.321.205

178.690.066
79.705.515
35.281.664
26.352.901
35.335.530
22.854.021
378.219.698

2.374.344
(83.142.323)
(80.767.979)
54
(80.767.925)
7.374.626
18.862.676
302.359.978
74.576.075
403.173.355
322.405.430

2.374.344
(79.213.936)
(76.839.592)
52
(76.839.540)
5.266.787
17.960.209
291.878.338
63.196.220
378.301.554
301.462.014

2.374.344
(11.713.397)
(9.339.053)
0
(9.339.053)
4.170.647
42.599.866
295.907.262
67.982.482
410.660.258
401.321.205

2.374.344
(7.892.985)
(5.518.641)
0
(5.518.641)
4.332.788
41.720.020
283.065.622
54.619.909
383.738.339
378.219.698

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ
Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη
Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α)
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής
Μη ελέγχουσα συμμετοχή
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01-30.06.2017
142.892.682
35.418.378

01.01-30.06.2016
141.415.374
30.185.125

01.01-30.06.2017
132.863.453
32.950.589

2.290.593
(3.144.778)
(3.931.607)

2.300.811
(8.529.476)
(9.107.331)

1.809.186
(3.040.229)
(3.820.412)

30.06.2016

(3.144.778)

(8.529.476)

(3.040.229)

(10.025.756)

Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτ/ματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

9.379.261
614.636
92.038
(7.636)

8.499.064
200.135
(3.458)
3.710.459

9.043.407
598.661
91.625
(330.863)

1.771.539
68.219
(3.458)
3.654.742

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Κέρδη από πωλήσεις πρώην μισθωμένων αυτοκινήτων

5.443.007
(600.316)

7.119.829
0

5.180.278
(600.316)

5.067.019
0

1.831.082
(10.672.493)
9.799.665
3.613.534

(5.756.619)
(7.566.562)
5.842.734
0

2.355.237
(13.701.549)
11.799.944
3.613.534

3.868.936
(8.576.986)
9.873.356
0

(3.926.978)
12.421.022

(6.317.664)
(2.801.558)

(3.709.273)
11.300.455

(4.847.011)
850.601

(21.417.782)
2.151.565
0
35.327
(19.230.890)

(13.370.871)
2.085.196
(3.358.404)
76.350
(14.567.729)

(20.569.044)
1.999.632
0
26.649
(18.542.764)

(3.561.850)
1.916.585
(3.358.404)
29.633
(4.974.036)

5.014.077
(90.020)
(699.731)
4.224.326

9.367.744
(92.364)
(137.962)
9.137.418

5.014.077
0

3.367.744
0

(699.731)
4.314.346

0
3.367.744

(2.585.542)
5.315.493

(8.231.869)
17.037.873

(2.927.962)
4.431.026

(755.691)
4.933.084

2.729.951

8.806.004

1.503.064

4.177.394

(3.931.609)
1

(9.107.330)
(1)

(3.820.412)
0

0
(3.931.607)

0
(9.107.331)

0
(3.820.412)

(3.931.609)
1

(9.107.330)
(1)

(3.820.412)
0

Πλέον/ Μ είον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφ αλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Έσοδα από πωλήσεις πρώην μισθωμένων αυτοκινήτων

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων
Εισπράξεις/(πληρωμές) από αγορά/(πώληση) επενδύσεων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσης (α) + (β) +(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

01.01-30.06.2016
126.434.291
11.569.462

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά την 30/06/2017 είναι σύμφωνες με αυτές που υιοθέτησε ο Όμιλος βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), οι
οποίες εφαρμόσθηκαν κατά την 31/12/2016.

(1.303.995) 2. Το θέμα έμφασης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναφέρεται στη σημείωση 2.2 της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης και αφορά τη δυνατότητα ομαλής συνέχισης της λειτουργικής
(10.025.756) δραστηριότητας της Εταιρείας
(10.172.045) 3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30/06/2017 ανέρχεται σε 717 άτομα για τη Mητρική και 881 άτομα για τη Mητρική μαζί με τις ενοποιούμενες θυγατρικές (Όμιλος). Οι
αντιστοίχοι αριθμοί την 30/06/2016 ήταν 520 και 821 άτομα αντίστοιχα.

Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής
Μη ελέγχουσα συμμετοχή

30.06.2017

Πλέον/Μείον προσαρμογές για:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

EΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.06.2016

(10.172.045) 4. Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί μέχρι την 30/06/2017 για φόρους ανέλεγκτων χρήσεων ανέρχονται σε ευρώ 906.487 για τον Όμιλο και σε ευρώ 711.487 για τη μητρική
0
αντίστοιχα. Ανάλυση των προβλέψεων των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων γίνεται στην σημείωση 3.11 των Οικονομικών Καταστάσεων.
0
(10.172.045)

5. Η επωνυμία, η χώρα της καταστατικής έδρας και η μέθοδος ενσωμάτωσης εταιρειών του Ομίλου περιγράφονται στη σημείωση 1.1 των Οικονομικών Καταστάσεων.
6. Δεν κατέχονται μετοχές της Μητρικής εταιρείας ούτε από την ιδία, ούτε από θυγατρικές και συγγενείς της εταιρείες.
7. Δεν υπήρξε αλλαγή της μεθόδου ενσωμάτωσης των ενοποιημένων εταιρειών στην περίοδο 01/01- 30/06/2017 σε σχέση με αυτήν της 31/12/2016. Δεν υπήρξαν εταιρείες που δεν περιλήφθηκαν
στην ενοποίηση σε σχέση με την 31/12/2016 και την
αντίστοιχη περίοδο 01/01-30/06/2016.

(10.172.045) 8. Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής:
0
Ποσά σε Ευρώ
(0,4968)
(1,1507)
(0,4827)
(1,2852) α) Έσοδα
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
β) Έξοδα
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
11.669.854
10.799.875
10.852.593
467.544 γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
30.06.2017
30.06.2016
30.06.2017
30.06.2016
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ενάρξης χρήσης (01.01.2017 και 01.01.2016)
(76.839.540)
(69.210.855)
(5.518.641)
971.930
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(3.931.607)
(9.107.331)
(3.820.412)
(10.172.045)
Λοιπά Αποθεματικά
3.222
0
0
0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξεως χρήσης (30.06.2017 και 30.06.2016)
(80.767.925)
(78.318.185)
(9.339.053)
(9.200.115)

Όμιλος
201.514
83.501
43.558
75.566
921.739
0
3.000.000

Εταιρεία
4.047.441
132.140
8.501.557
124.515
799.609
0
3.000.000

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΤΑΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 046850

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΜΕΛΗΣ
A.Δ.T. AΚ 101669

ΑΝΘΟΥΛΑ Ν. ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ
A.Δ.T. Χ 134411
Αρ. Αδείας Α' τάξης 0071187

