15/12/2006 - ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Πρόσθετη πληροφόρηση επί των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων του
εννεαµήνου 2006
Η εταιρία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των από 28.11.2006 δηµοσιευµένων
ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2006 και
για σκοπούς επιπλέον ενηµέρωσης του επενδυτικού κοινού γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
1. Οι αποσβέσεις που αναφέρονται στον πίνακα Ταµειακών Ροών ύψους € 2.196.036 και €
14.812.037 για την εταιρεία και τον Όµιλο αντίστοιχα, είναι αυτές που αφορούν στην
περίοδο 1/1-30/9/2006, ενώ στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων στο κονδύλι «Κέρδη προ
φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων» περιλαµβάνονται
και προβλέψεις εκµετάλλευσης ύψους € 65.439 και € 57.695 για την εταιρεία και τον
Όµιλο αντίστοιχα.
2. Στις θυγατρικές εταιρίες του Οµίλου δεν υπάρχουν άλλα υφιστάµενα βάρη εκτός των €
35.000.000 της µητρικής εταιρείας.
3. Τα ποσά που, εκ παραδροµής, έχουν δηµοσιευθεί ως συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
αφορούσαν της ενδοεταιρικές συναλλαγές του Οµίλου που απαλείφθηκαν και όχι τις
συναλλαγές που προβλέπονται από την Ανακοίνωση 5000/30.10.2006 της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς που στην περίπτωση της εταιρείας δεν υφίστανται.
Συνεπώς, η σηµείωση 9 των πρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών µε βάση την
Ανακοίνωση 5000/30.10.2006 διαµορφώνονται ως εξής:

Ποσά σε Ευρώ
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και άλλα έσοδα
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών κα έξοδα που χρεώθηκαν
γ) Πελάτες
δ) Προµηθευτές
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών
διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της
διοίκησης

0
0
0
0

Εταιρεία
32.130.250
2.193.856
534.989
2.781.800

2.095.381

1.205.180

203.401

147.822

71.763

71.157

Όµιλος

4. Σχετικά µε τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις ή πληροφορίες σύµφωνα µε το ∆ΛΠ
34 «ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση» (34 παρ. 15-16 &17) η εταιρεία
γνωστοποίησε όλα τα σηµαντικά γεγονότα και δεν έκανε αναφορά σε αυτά που δεν έχουν
σηµαντικότητα.
Σας παραθέτουµε τον παρακάτω πίνακα µε τις πληροφορίες όπως προβλέπονται από το
∆ΛΠ 34:
∆ΛΠ 34 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ
§ 16.α
Μη µεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων
ΓνωστοποιήθηκεΠεριλαµβάνεται στην σελίδα 9
§ 16.β
Επεξηγηµατικά σχόλια εποχικότητας
∆εν υπάρχει
§ 16.γ
Ασυνήθη στοιχεία που επηρεάζουν σηµαντικά τα
∆εν υπάρχουν
οικονοµικά µεγέθη
§ 16.δ
Μεταβολές στις εκτιµήσεις µε ουσιαστική επίδραση ∆εν υπάρχουν
§ 16.ε
Εκδόσεις, επαναγορές και εξοφλήσεις οµολογιών.
∆εν υπάρχουν
§16.στ
Μερίσµατα που πληρώνονται
Από συνολική υποχρέωση του
Οµίλου σε καταβολή
µερισµάτων € 3.344.141
µέχρι την 30.9.2006 έχουν
καταβληθεί ποσά € 3.289.625.
§ 16.ζ
Πληροφόρηση κατά τοµέα
ΓνωστοποιήθηκεΠεριλαµβάνεται στην σελίδα
10, σηµείωση 3
§ 16.η
Γεγονότα µετά την 30.9.2006
ΓνωστοποιήθηκεΠεριλαµβάνεται στην σελίδα

§
§
§
§

16.θ*
16.ι
17α
17β

§ 17γ
§ 17δ*
§ 17ε
§17στ
§ 17ζ
§ 17η
§ 17θ
§ 17ι*

Μεταβολές στον Όµιλο από αγορές Θυγατρικών.
Μεταβολές σε ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Υποτίµηση αποθεµάτων
Καταχώρηση ζηµίας από αποµείωση περιουσιακών
στοιχείων

Αναστροφή πρόβλεψης κόστους αναδιάρθρωσης
Αγορές και πωλήσεις στοιχείων ενσώµατων παγίων
∆εσµεύσεις για αγορά ενσώµατων παγίων
∆ικαστικοί συµβιβασµοί
∆ιορθώσεις βασικών λαθών
Έκτακτα κονδύλια
Αδυναµία εξόφλησης δανείων
Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών

16, σηµείωση 14
Πίνακας Νο. 1 (*Παραποµπές)
∆εν υπάρχουν
∆εν υπάρχει
Στη περίοδο 1/1-30/9/2006
έγινε αποµείωση της
συµµετοχής µας στην ALPAN
ELECTROLINE LTD ποσού €
1.428.502,09
∆εν έγινε
Πίνακας Νο 2 (*Παραποµπές)
∆εν υπάρχουν
∆εν υπάρχουν
∆εν υπάρχουν
∆εν υπάρχουν
∆εν υπάρχει
Πίνακας Νο 3 (*Παραποµπές)

*Παραποµπές
ΠΙΝΑΚΑΣ Νο. 1

16θ*. Μεταβολές στον Όµιλο από αγορές Θυγατρικών
Θυγατρικές
ALPAN ELECTROLINE LTD
MIRKAT A.E
MIRKAT DOEL SKOPJE
Σύνολο

Υπόλοιπο 31/12/05 Αγορές 2006 Υπόλοιπο 31/09/06
3,459,609.06
3,491,018.64
6,950,627.70
25.63
5,994,534.00
5,994,559.63
0.00
5,000.00
5,000.00
3,459,634.69
9,490,552.64
12,950,187.33

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο. 2

17δ* Αγορές και πωλήσεις στοιχείων ενσώµατων παγίων
Αγορά ενσωµάτων παγίων
Όµιλος
Μητρική

34.136.351,89
2.010.724,91

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο. 3

17i* Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών
Ποσά σε Ευρώ
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και άλλα έσοδα
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών κα έξοδα που χρεώθηκαν

Όµιλος
39.658.107
39.658.107

Εταιρεία
32.130.250
2.193.856

Οι ανωτέρω πληροφορίες έχουν παρασχεθεί στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις Α,Β και
Γ τριµήνου 2006 στη σηµείωση 8.
•

Η εταιρεία Mirkat Doel Skopje δεν ενοποιήθηκε µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης
λόγω ασηµαντότητας της εν λόγω συµµετοχής στην παρούσα περίοδο καθώς
ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2006 µε Μετοχικό Κεφάλαιο €5.000 και µέχρι σήµερα δεν
έχουν πραγµατοποιηθεί εµπορικές συναλλαγές.

•

Η συµµετοχή της εταιρείας σε λοιπές επιχειρήσεις κόστους κτήσεως € 1,2 εκ. αφορά
τις εταιρείες HELLENIC SEAWAYS και CLUB HOTEL CASINO ΛΟΥΤΡΑΚΙ οι οποίες δεν
ενοποιούνται λόγω του ελάχιστου ποσοστού που κατέχει ο Όµιλος σε αυτές και του
γεγονότος ότι η εταιρεία δεν συµµετέχει στην διοίκηση των εν λόγω εταιρειών.

