03/09/2007 – ∆ιόρθωση και επεξήγηση στοιχείων των δηµοσιευµένων οικονοµικών
καταστάσεων 01.01-30.06.2007
Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε., σε συνέχεια της δηµοσίευσης των οικονοµικών στοιχείων και
πληροφοριών για την περίοδο 01.01.2007-30.06.2007, στις εφηµερίδες ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και
ΕΞΠΡΕΣ της 28.08.2007 και των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων της ιδίας περιόδου
που είναι αναρτηµένες στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών,
ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι εκ παραδροµής στα ενοποιηµένα στοιχεία της περιόδου
01.01-30.06.2006 στην κατανοµή των κερδών στους Μετόχους Εταιρείας αναγράφεται το
ποσό € 5.777.657,20 αντί του σωστού € 7.284.389,20, (το οποίο ορθά είχε δηµοσιευθεί την
προηγούµενη χρήση) και στους Μετόχους Μειοψηφίας αναγράφεται το ποσό € 753.366,00
(Θετικό πρόσηµο) αντί του σωστού € -753.366,00 (Αρνητικό πρόσηµο) και στα Κέρδη µετά
από φόρους ανά µετοχή αναγράφεται το ποσό € 0,44 αντί του σωστού € 0,55, γεγονός το
οποίο δεν επηρεάζει τα κονδύλια που αφορούν την τρέχουσα χρήση. Σηµειώνεται ότι η
πραγµατική αύξηση του ποσού € 15.955.561,45 που κατανέµεται στους µετόχους της
µητρικής εταιρείας για την περίοδο 01.01.2007-30.06.2007 σε σχέση µε το ποσό των €
7.284.389,20 της αντίστοιχης περσινής περιόδου ανέρχεται σε ποσοστό 119,038%.
Επιπλέον, στις Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2007-30.06.2007
και για την πληρέστερη ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού έχουν πραγµατοποιηθεί
ανακατανοµές στα κονδύλια (όπως παρουσιάζονται στο πίνακα που ακολουθεί) α) Κέρδη προ
φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων και β) Κέρδη προ
φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων της περιόδου 01.01.200630.06.2006 σε σχέση µε τα δηµοσιευθέντα της περσινής περιόδου τόσο σε εταιρικό όσο και
σε ενοποιηµένο επίπεδο. ∆ιευκρινίζεται ότι οι παραπάνω ανακατανοµές δεν έχουν επιφέρει
καµία µεταβολή τόσο στα αποτελέσµατα προ φόρων όσο και σε αυτά µετά φόρων και τα
οποία είναι απολύτως συγκρίσιµα.
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 28.08.2007
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων & αποσβέσεων
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών &
επενδυτικών αποτελεσµάτων

ΕΤΑΙΡΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 31.08.2006
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

01.01.2006 - 30.06.2006

01.01.2006 - 30.06.2006

27.502.203

21.802.046

26.455.405

22.030.204

19.757.625

20.209.891

18.741.347

20.474.769

Επιπρόσθετα έγινε εµπλουτισµός των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων της περιόδου
01.01.2007-30.06.2007 στη σηµείωση 19.2 Ανάλυση Λοιπών Εσόδων χωρίς µεταβολή των
Οικονοµικών µεγεθών εκτός αυτών τα οποία αναφέρονται ανωτέρω.
Για το λόγο αυτό η εταιρεία προχώρησε στην επανέγκριση των Ενδιάµεσων Οικονοµικών
Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2007-30.06.2007 µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της 03.09.2007 και τη σύµφωνη γνώµη του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή όπως αυτή αναφέρεται
στην Έκθεση Επισκόπησης ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης της 03.09.2007.
Τα ανωτέρω στοιχεία βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
www.sfakianakis.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών www.ase.gr.

