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∆ηλώσεις των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
(σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

 
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου : 
 
1) Σταύρος  Π. Τάκη Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, 
2) Μιράντα-Ευστρατία Σφακιανάκη, Αντιπρόεδρος & Αναπληρώτρια ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
3) Νικήτας Ποθουλάκης, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος & Οικονοµικός ∆ιευθυντής Οµίλου 
 
υπό την ανωτέρω ιδιότητά µας, δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι, εξ΄ όσων 
γνωρίζουµε: 
 οι εξαµηνιαίες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 
Α.Ε.Β.Ε.» για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 30η Ιουνίου  2009, οι οποίες 
καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆ιεθνή 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. 
∆ηλώνεται επίσης ότι, η εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή 
τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του ν. 
3556/2007. 
 
 
 

Αθήνα   26 Αυγούστου 2009 
 
 

Οι βεβαιούντες 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.& Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
& ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΤΑΚΗ ΜΙΡΑΝΤΑ -ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΝΙΚΗΤΑΣ Ι. ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ-046850 Α.∆.Τ. Χ-544820 Α.∆.Τ. ΑΕ 003583
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  

ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01/01-30/06/2009 
 

Η παρούσα Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και τις  απορρέουσες από τον Νόµο αποφάσεις του ∆ιοικητικού 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. 

 
Το 2008 σηµαδεύτηκε από την παγκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση η οποία από τον Σεπτέµβριο µέχρι 
και σήµερα συνεχίζει να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις οικονοµικές µονάδες και στους κρατικούς 
προϋπολογισµούς. Το γεγονός αυτό δεν άφησε ανεπηρέαστο κανένα κλάδο αγοράς. Ο αντίκτυπος αυτής 
της κρίσης επηρέασε και τον κλάδο της βιοµηχανίας αυτοκινήτων σε χώρες παραγωγής όπως οι 
Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία , Βρετανία , Ιαπωνία κλπ. 

 
Οι επιπτώσεις της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, όπως ήταν φυσικό, επηρέασαν και την ελληνική 
οικονοµική πραγµατικότητα ποικιλοτρόπως. Οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί µείωσαν σηµαντικά τις 
εγκρίσεις των καταναλωτικών δανείων για αγορά αυτοκινήτων, η ασάφεια που επικράτησε κατά το 1ο 
τρίµηνο του 2009 σχετικά µε τη φορολογική πολιτική όπως αυτή εκφράστηκε µε τις κατά καιρούς 
ανακοινώσεις των Υπουργών, επηρέασε αρνητικά τους καταναλωτές-υποψήφιους αγοραστές 
αυτοκινήτων, µε αποτέλεσµα την αντίστοιχη αρνητική επίπτωση στις πωλήσεις αυτοκινήτων και στην 
εγχώρια αγορά, αλλά και στα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου και της Εταιρείας.  

 
Οι ταξινοµήσεις επιβατικών αυτοκινήτων παρουσίασαν σηµαντικότατη µείωση κατά το πρώτο τρίµηνο 
του 2009 κατά 37,9% σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2008 ενώ κατά τον Απρίλιο και µόνο η 
µείωση των ταξινοµήσεων ανήλθε σε 51,3% σε σχέση µε τον Απρίλιο του 2008. 
  
Σηµαντική όµως ώθηση στις πωλήσεις αυτοκινήτων  κατά το 2ο τρίµηνο του 2009, από τις αρχές Μαΐου  
έως και σήµερα έδωσε η υπ’ αριθµ’ 5013843/2589 απόφαση που εξέδωσε την 06.04.2009 το 
Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών µε βάση την οποία µειώθηκαν τα τέλη ταξινόµησης κατά 50% 
έως και την 07.08.2009. 
 
Συνολικά κατά το πρώτο εξάµηνο του 2009, οι συνολικές ταξινοµήσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα 
παρουσίασαν σηµαντική κάµψη της τάξης του 29,1% σε σχέση µε τις αντίστοιχες ταξινοµήσεις του 
πρώτου εξαµήνου του 2008.  

Σε ότι αφορά τη Suzuki :  

Οι ταξινοµήσεις καινούργιων αυτοκινήτων Suzuki το 1ο τρίµηνο του 2009 ανήλθαν σε 2.337 µονάδες 
παρουσιάζοντας σηµαντική κάµψη  της τάξεως του 47,10% σε σχέση µε το αντίστοιχο 1ο τρίµηνο του 
2008, και το µερίδιο αγοράς διαµορφώθηκε στο 4,7%.  

Οι ταξινοµήσεις καινούργιων αυτοκινήτων Suzuki το 2ο τρίµηνο του 2009 ανήλθαν σε 3.737 µονάδες 
παρουσιάζοντας σηµαντική αύξηση της τάξεως του 59,90% σε σχέση µε 1ο τρίµηνο του 2009 µε 
µερίδιο αγοράς της τάξης του 5,8% για το 2ο τρίµηνο του 2009. 
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Οι συνολικές πωλήσεις του Οµίλου το 2ο τρίµηνο του 2009 ανήλθαν σε € 154,5 εκατ. παρουσιάζοντας  
αύξηση  κατά 67,91% σε σχέση µε τις αντίστοιχες πωλήσεις του 1ου τριµήνου του 2009 οι οποίες 
ανήλθαν σε € 92,02 εκατ. Αντίστοιχα οι συνολικές πωλήσεις της Εταιρείας το 2ο τρίµηνο του 2009 
ανήλθαν σε € 132,2 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 72,16% σε σχέση µε τις αντίστοιχες πωλήσεις 
του 1ου τριµήνου του 2009 οι οποίες ανήλθαν σε € 76,8 εκατ. 

Σε επίπεδο ταξινοµήσεων καινούργιων αυτοκινήτων Suzuki το 1ο εξάµηνο του 2009 αυτές ανήλθαν σε 
6.074 µονάδες παρουσιάζοντας κάµψη 28,0% σε σχέση µε το αντίστοιχο εξάµηνο του 2008. 
Αντίστοιχα η κάµψη των συνολικών ταξινοµήσεων (σε µονάδες) αυτοκινήτων το 1ο εξάµηνο του 2009 
ήταν 28,1% και η Suzuki κατέλαβε την 6η θέση µεταξύ όλων των κατασκευαστών στην ελληνική 
αγορά αυτοκινήτου µε µερίδιο αγοράς 5,3%. 

Οι συνολικές ταξινοµήσεις µοτοσικλετών Suzuki το πρώτο εξάµηνο του 2009 ανήλθαν σε 2.533 
µονάδες παρουσιάζοντας κάµψη κατά 45,64% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Κάµψη 
παρουσίασε επίσης και το µερίδιο αγοράς των µοτοσικλετών Suzuki κατά το πρώτο εξάµηνο του 2009 
της τάξης του 22,37%, το οποίο διαµορφώθηκε σε 7,18% σε σχέση µε το 9,25% του 2008.  

Το µικτό κέρδος του Οµίλου το 2ο τρίµηνο του 2009 ανήλθε σε € 33,5 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 
κατά 48,02% σε σχέση µε το µικτό κέρδος του 1ου τριµήνου του 2009 το οποίο ανήλθε σε € 22,6 
εκατ. Αντίστοιχα το µικτό κέρδος της Εταιρείας  το 2ο τρίµηνο του 2009 ανήλθε σε € 20,1 εκατ. 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 49,05% σε σχέση µε το µικτό κέρδος του 1ου τριµήνου του 2009 το 
οποίο ανήλθε σε € 13,5 εκατ. 

Τα κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου το 2ο τρίµηνο του 2009 ανήλθαν σε € 0,98 εκατ. έναντι των 
ζηµιών µετά από φόρους του 1ου τριµήνου του 2009 οι οποίες ανήλθαν σε € 0,88 εκατ. Αντίστοιχα τα 
κέρδη µετά από φόρους της Εταιρείας το 2ο τρίµηνο του 2009 ανήλθαν σε € 31.390  έναντι των ζηµιών 
µετά από φόρους  του 1ου τριµήνου του 2009 οι οποίες ανήλθαν σε € 310.190. 

Οι συνολικές πωλήσεις του Οµίλου  το 1ο εξάµηνο του 2009 ανήλθαν σε € 246,5 εκατ. 
παρουσιάζοντας  µικρή κάµψη κατά 5,75% σε σχέση µε τις αντίστοιχες πωλήσεις του 1ου εξαµήνου 
του 2008 οι οποίες ανήλθαν σε € 261,6 εκατ. Αντίστοιχα οι συνολικές πωλήσεις της Εταιρείας το 1ο  
εξάµηνο του 2009 ανήλθαν σε € 209 εκατ. παρουσιάζοντας επίσης µικρή κάµψη κατά 6,94% σε σχέση 
µε τις αντίστοιχες πωλήσεις του 1ου  εξαµήνου του 2008 οι οποίες ανήλθαν σε € 224,5 εκατ. 

Τα µικτά κέρδη εµφανίζονται µειωµένα κατά 18,18% για τον Όµιλο και 30,86% για την Εταιρεία για 
το πρώτο εξάµηνο του 2009, σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο του 2008,  και ανέρχονται 
σε € 56,2 εκατ. για τον Όµιλο και € 33,5 εκατ. για την Εταιρεία το πρώτο εξάµηνο του 2009  σε σχέση 
µε τα € 68,6 εκατ. για τον Όµιλο και τα € 48,5 εκατ. για την Εταιρεία του αντιστοίχου εξαµήνου του 
2008. 

Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου ανήλθαν σε € 2,07 εκατ. έναντι € 19,08 εκατ. το αντίστοιχο 
εξάµηνο του 2008 παρουσιάζοντας µείωση της  τάξης του 89,15%.  

 
∆εδοµένης της οικονοµικής συγκυρίας, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας είχε ήδη από την αρχή του έτους θέσει 
ως στόχο τη µείωση των συνολικών αποθεµάτων των εταιρειών του Οµίλου. Αποτέλεσµα αυτής της 
ενέργειας ήταν να µειωθούν οι παραγγελίες νέων αυτοκινήτων Suzuki προς το εργοστάσιο µέχρι να 
επέλθει η µείωση των αποθεµάτων στα επιθυµητά επίπεδα. Τα αποθέµατα του Οµίλου την 30.06.2009 
εµφανίζονται µειωµένα κατά 14,73% σε σχέση µε την 31.12.2008, δηλαδή παρουσιάζουν µείωση κατά 
€ 19,2 εκατ. Αντίστοιχα τα αποθέµατα της Εταιρείας την 30.06.2009 εµφανίζονται µειωµένα κατά 
19,92% σε σχέση µε την 31.12.2008, δηλαδή παρουσιάζουν µείωση κατά € 18,7 εκατ. Στα 
παραπάνω θα πρέπει να συνυπολογισθούν και τα κονδύλια ύψους € 38,4 εκατ. για τον Όµιλο και € 
40,1 εκατ. για την Εταιρεία που αφορούν σε µείωση των «εµπορευµάτων καθ’ οδόν» τα οποία 
σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ συµπεριλαµβάνονται στο λογαριασµό «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις». Ως εκ’ 
τούτου η επίτευξη µείωσης των αποθεµάτων στο 1ο εξάµηνο του 2009 ανήλθε σε € 57,6 εκατ. για τον 
Όµιλο και σε € 58,8 εκατ. για την Εταιρεία και αντιστοιχούν σε µειώσεις της τάξης του 27,73 % για 
τον Όµιλο και σε 35,78% για την Εταιρεία σε σύγκριση µε την 31.12.2008.  
 
Παράλληλα στο 1ο εξάµηνο του 2009 σε επίπεδο Οµίλου, µειώθηκαν οι υποχρεώσεις σε προµηθευτές 
(Λογαριασµός: Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις) κατά € 19,6 εκατ. που αντιστοιχεί σε µείωση της 
τάξης του 14% σε σχέση µε την 31.12.2008, ενώ σε επίπεδο Εταιρείας κατά € 17,2 εκατ. που 
αντιστοιχεί σε µείωση της τάξης του 18,8% σε σχέση µε την 31.12.2008. 
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Η αποτελεσµατική εφαρµογή της πολιτικής  διαχείρισης των αποθεµάτων καθώς και της πολιτικής 
µείωσης των απαιτήσεων και υποχρεώσεων, είχε σαν συνέπεια τη δηµιουργία θετικών χρηµατικών 
ροών από λειτουργικές δραστηριότητες τόσο για τον Όµιλο όσο και για την Εταιρεία. 
Συγκεκριµένα οι θετικές χρηµατικές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά το πρώτο εξάµηνο του 
2009, διαµορφώθηκαν σε € 61,3 εκατ. για τον Όµιλο. Σε επίπεδο Εταιρείας  οι θετικές χρηµατικές ροές 
από λειτουργικές δραστηριότητες κατά το πρώτο εξάµηνο του 2009, διαµορφώθηκαν σε € 36,9 εκατ. 
σε σχέση µε τις αρνητικές χρηµατικές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες € 9,4 εκατ. της 
30.06.2008. 

  

Β) Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάµηνο  

Την 06.04.2009 εκδόθηκε η υπ’ αριθµ’ 5013843/2589 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας & 
Οικονοµικών µε βάσει την οποία µειώθηκαν τα τέλη ταξινόµησης κατά 50% έως την 07.08.2009. Η 
υλοποίηση αυτής της απόφασης είχε ως αποτέλεσµα τη σηµαντική αύξηση των πωλήσεων κατά το 2ο 
τρίµηνο του 2009 σε σχέση µε το 1ο τρίµηνο του ιδίου έτους σε επίπεδο οµίλου κατά 67,91% και σε 
επίπεδο εταιρείας κατά 72,16%. 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 12.06.2009 
αποφασίσθηκε η µη διανοµή µερίσµατος, λαµβάνοντας υπόψη τις οικονοµικές συνθήκες όπως αυτές 
έχουν διαµορφωθεί από την παγκόσµια πιστωτική και οικονοµική κρίση, προκείµένου να ενδυναµωθεί  
κεφαλαιακά η εταιρεία. 
 
Γ) Προοπτικές και αναµενόµενη εξέλιξη, κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το 
δεύτερο εξάµηνο  

Προοπτικές και αναµενόµενη εξέλιξη 

Η εξαιρετική επίδοση πωλήσεων της Suzuki τον Ιούνιο (δεύτερη θέση στις ταξινοµήσεις του µηνός µε 
1.658 αυτοκίνητα και µερίδιο αγοράς 7,1%) είναι αποτέλεσµα της επιτυχηµένης εµπορικής πολιτικής 
που συνετέλεσε στην πλήρη αξιοποίηση του κινήτρου, µέσω της παροχής του µειωµένου κατά 50% 
Ειδικού Τέλους Ταξινόµησης, που εξήγγειλε η κυβέρνηση στις αρχές Απριλίου.  

 
Με αυτήν την επίδοσή της Suzuki, η Εταιρεία βελτίωσε σηµαντικά τα οικονοµικά της µεγέθη, ενώ 
κατόρθωσε να βελτιώσει την  ήδη ισχυρή της θέση στην αγορά µε µερίδιο 5,4% στις συνολικές 
ταξινοµήσεις, καταλαµβάνοντας την 5η θέση µεταξύ όλων των κατασκευαστών. Παράλληλα, 
σηµατοδότησε την απαρχή της ανοδικής της πορείας καθώς η µάρκα σηµειώνει εντυπωσιακές επιδόσεις 
τους τελευταίους µήνες (+18% άνοδο στις ταξινοµήσεις τον Μάιο, +19,5% τον Ιούνιο και +21,2% τον 
Ιούλιο) σε σχέση µε τους αντίστοιχους περσινούς µήνες, ενώ η συνολική αγορά του αυτοκινήτου είχε 
οριακή άνοδο σε σχέση µε πέρυσι, καθώς αυξήθηκε κατά 5,1% τον Μάιο, µειώθηκε κατά 12,6% τον 
Ιούνιο για να αυξηθεί ξανά τον Ιούλιο κατά 12,3%.  
 
Η εφαρµογή των νέων κινήτρων για απόσυρση των παλαιών αυτοκινήτων, όπως αυτή έχει αναγγελθεί 
από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, αναµένεται να αναθερµάνει τις πωλήσεις αυτοκινήτων και να διατηρήσει την ανοδική 
πορεία της αγοράς που ξεκίνησε µε την εφαρµογή του προγράµµατος µείωσης του  Ειδικού Τέλους 
Ταξινόµησης. Κατά συνέπεια, είναι υπαρκτές οι προϋποθέσεις συνέχισης της καλής πορείας της Suzuki, 
καθώς τα νέα µέτρα ευνοούν τις πωλήσεις των µικρών αυτοκινήτων µε χαµηλή κατανάλωση και 
χαµηλές εκποµπές ρύπων. Εξάλλου, η Suzuki είναι κορυφαία µάρκα στην κατασκευή µικρών, 
οικονοµικών και ελάχιστα ρυπογόνων αυτοκινήτων µε µοντέλα που ήδη πρωταγωνιστούν στις 
κατηγορίες τους. 
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Ο Όµιλος και η εταιρεία δεν αναµένεται να αντιµετωπίσουν κανένα σηµαντικό κίνδυνο κατά το δεύτερο 
εξάµηνο της χρήσης 2009 ο οποίος θα µπορούσε να προκαλέσει αναστροφή των πωλήσεων  
λαµβανοµένων υπόψη των συνθηκών της γενικότερης οικονοµικής κατάστασης.  

α) Συναλλαγµατικός κίνδυνος  

Οι εταιρείες του Οµίλου δραστηριοποιούνται εντός των ελληνικών συνόρων και συνεπώς οι πωλήσεις 
διενεργούνται σε ευρώ. Οι αγορές εµπορευµάτων διενεργούνται σε ποσοστό 60%-65% σε ευρώ και 
40%-35% σε JPY. Ο τραπεζικός δανεισµός είναι εξ΄ ολοκλήρου σε ευρώ.   
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Η παραπάνω διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών και συναλλαγµατικών κινδύνων, όπου αυτοί 
υπάρχουν, λειτουργεί πάντα µε γνώµονα την αντιστάθµισή του και την ελαχιστοποίηση του πιθανού 
ρίσκου που υπάρχει, εφαρµόζοντας συγκεκριµένες πρακτικές µέσω προαγορών συναλλάγµατος ή 
προθεσµιακών πράξεων συναλλάγµατος. Η άριστη σχέση που υπάρχει µε τον βασικό προµηθευτή της 
µητρικής εταιρείας SUZUKI  MOTOR CORPORATION, έχει δώσει τη δυνατότητα συναλλαγής σε 
ορισµένες περιπτώσεις και σε  ευρώ, ούτως ώστε να µοιραστεί η πιθανότητα ρίσκου µεταξύ των δύο 
εταιρειών.  

β) Πιστωτικός κίνδυνος     

Οι εταιρείες του Οµίλου δεν έχουν µεγάλη έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους και τούτο διότι για τις µεν 
λιανικές πωλήσεις οι εξοφλήσεις γίνονται είτε τοις µετρητοίς είτε µέσω τραπεζικής χρηµατοδότησης του 
πελάτη. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται σε πελάτες (επίσηµο δίκτυο εµπόρων ή/και επίσηµο υποδίκτυο 
εµπόρων) µε µειωµένο και ελεγχόµενο βαθµό επισφάλειας, διότι οι περισσότερες συναλλαγές 
καλύπτονται µε:  

• Κάλυψη του ανοίγµατος (πλαφόν) µε εγγυητικές επιστολές ή άλλου είδους εµπράγµατες 
εξασφαλίσεις 

• Παρακράτηση κυριότητας των πουληµένων αγαθών  

• Πωλήσεις µέσω χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, τράπεζες, εταιρείες leasing κ.λ.π., οι οποίες 
και αναλαµβάνουν τον πιστωτικό κίνδυνο που προέρχεται από τον πελάτη. 

• Ειδικότερα στη περίπτωση της Βουλγαρίας, Mirkat OOD, όλες οι απαιτήσεις είναι 
ασφαλισµένες για τη περίπτωση του πιστωτικού κινδύνου σύµφωνα και µε το τοπικό θεσµικό 
πλαίσιο. 

Ο Όµιλος λαµβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες αλλά και µε βάση τη πάγια πολιτική του 
λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα, ως παραπάνω, προκειµένου να µειώσει τη πιθανότητα να υπάρξουν 
αρνητικές επιπτώσεις από ενδεχόµενες επισφάλειες των απαιτήσεων. Με δεδοµένα τα παραπάνω µέτρα 
και πολιτικές, θεωρούµε µικρή τη πιθανότητα επισφαλειών.  

γ) Κίνδυνος µεταβολής επιτοκίων  

Το κόστος του δανεισµού των εταιρειών του Οµίλου βασίζεται σε κυµαινόµενο επιτόκιο,  Euribor µήνα ή 
τριµήνου επαυξηµένο µε περιθώριο (spread) που συµφωνείται µε κάθε συνεργαζόµενη τράπεζα. Ο 
κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για τις εταιρείες του Οµίλου, 
δεδοµένου ότι η τάση παραµένει αρνητική για αύξηση των επιτοκίων διεθνώς καθώς επίσης η εταιρεία 
και ο όµιλος επεξεργάζονται µεθοδολογίες και προϊόντα που θα σταθεροποιήσουν τα επιτόκια των 
µακροπρόθεσµων δανείων (IRS). Σε ότι αφορά πιθανή αύξηση των περιθωρίων που ενδεχοµένως 
απαιτηθεί από τράπεζες αυτή σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί τη σηµαντική υποχώρηση του 
Euribor και ως εκ τούτου δεν θα αυξήσει το χρηµατοοικονοµικό κόστος του Oµίλου.    

δ) Κίνδυνος ρευστότητας    

Ο κίνδυνος ρευστότητας για τις εταιρείες του Οµίλου διατηρείται σε  πολύ χαµηλά επίπεδα κυρίως λόγω 
της επίτευξης του στόχου για µείωση των αποθεµάτων, µείωση των απαιτήσεων από πελάτες µε 
εντατικοποίηση είσπραξης των οφειλόµενων ποσών και της πιστωτικής πολιτικής (µείωση ηµερών 
πίστωσης), την αλλαγή της εµπορικής πολιτικής πληρωµών των προµηθευτών µε αύξηση των ηµερών 
πίστωσης και τέλος την προσπάθεια για µείωση των σταθερών λειτουργικών εξόδων.  
 
Έχουν διασφαλισθεί επαρκή πιστωτικά όρια µε τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και ταυτόχρονα η 
αύξηση των χρηµατικών διαθεσίµων, κατά το πρώτο εξάµηνο του 2009, σε ικανοποιητικό επίπεδο, δίνει 
τη δυνατότητα για την εφαρµογή αποτελεσµατικού ταµειακού προγραµµατισµού. 
 
Επίσης είναι σε εξέλιξη η αναδιάρθρωση του δανεισµού, τόσο της µητρικής εταιρείας όσο και των 
θυγατρικών της PANERGON A.E. και EXECUTIVE LEASE A.E. µε µετατροπή βραχυπρόθεσµων δανειακών 
υποχρεώσεων σε µακροπρόθεσµα µέσω της σύναψης µερικώς εξασφαλισµένων κοινοπρακτικών 
Οµολογιακών δανείων. Οι διαδικασίες για την ανωτέρω αναδιάρθρωση βρίσκονται σε προχωρηµένο 
στάδιο και αναµένεται η ολοκλήρωσή τους πρώτους µήνες του φθινοπώρου. 
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ε) Λοιποί κίνδυνοι και αβεβαιότητες  

Το γεγονός ότι αφενός η Εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της και αφετέρου έχει οργανωτικές 
και λειτουργικές δοµές που της εξασφαλίζουν εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία, δίνει τη βεβαιότητα 
ότι δεν πρόκειται να αντιµετωπίσει κάποιους άλλους ιδιαίτερους κινδύνους, πέρα από αυτούς που 
αντιµετωπίζει η αγορά του αυτοκινήτου και η παγκόσµια οικονοµία στα πλαίσια της παρούσας 
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 τέτοιο επαγγελµατισµό και ευαισθησία που να 
δίνει στην Εταιρεία την αισιοδοξία ότι θα είναι αρωγοί σε κάθε προσπάθεια εξόδου από την κρίση.  
 
Οι σχέσεις των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ∆ιευθυντικών 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. 

 

∆) Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Ως συνδεδεµένα µέρη κατά το ∆.Λ.Π. 24 νοούνται, θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες µε κοινό ιδιοκτησιακό 
καθεστώς ή/και ∆ιοίκηση µε την εταιρεία, συγγενείς µε αυτήν εταιρείες καθώς επίσης τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα ∆ιευθυντικά 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 µητρική Εταιρεία, διενήργησε συναλλαγές µε τα συνδεµένα µέρη για την περίοδο 01.01.-30.06.2009 
ως εξής: 

 

Εταιρείες Έσοδα Έξοδα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
Θυγατρικές Ποσά Ποσά Ποσά Ποσά

PANERGON Α.Ε. 186.795,09 262.881,32 37.273,30 52.392,88
PERSONAL BEST Α.Ε. 21.297.891,62 1.190.679,17 655.951,28 364.694,79
EXECUTIVE LEASE Α.Ε. 10.881.168,78 849.226,12 5.422.131,35 27.245,87
EXECUTIVE INS. BROKERS Α.Ε. 58.646,53 0,00 56.553,86 133.444,15
ERGOTRAK Α.Ε. 91,40 2.800,00 108,77 0,00
MIRKAT OOD 1.881.040,32 0,00 7.366.666,14 0,00
MIRKAT DOOEL SKOPJE 336.527,31 0,00 776.712,18 0,00
Σύνολα Θυγατρικών 34.642.161,05 2.305.586,61 14.315.396,88 577.777,69

Συγγενείς Ποσά Ποσά Ποσά Ποσά
SPEEDEX Α.Ε. 84.604,84 178.540,67 18.979,55 40.376,32
WINLINK Α.Ε. 7.016,47 0,00 563,37 0,00
ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 6.092,86 0,00 0,00 0,00
ALPAN ELECTROLINE LTD 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολα Συγγενών 97.714,17 178.540,67 19.542,92 40.376,32

Γενικά Σύνολα 34.739.875,22 2.484.127,28 14.334.939,80 618.154,01

Συναλλαγές µητρικής µε συνδεδεµένα µέρη: 01/01/2009 - 30/06/2009
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Εταιρείες
Πωλήσεις 

Εµπορευµάτων
Παροχή 
Υπηρεσιών Λοιπά Έσοδα Ενοίκια Σύνολα

Θυγατρικές Ποσά Ποσά Ποσά Ποσά Ποσά
PANERGON Α.Ε. 74.730,75 63.971,43 0,00 48.092,91 186.795,09
PERSONAL BEST Α.Ε. 21.068.876,86 10.764,54 1.840,00 216.410,22 21.297.891,62
EXECUTIVE LEASE A.E. 10.691.210,24 90.059,65 23.882,25 76.016,64 10.881.168,78
EXECUTIVE INS.BROKERS A.E. 442,19 178,50 44.177,12 13.848,72 58.646,53
ERGOTRAK 91,40 0,00 0,00 0,00 91,40
MIRKAT OOD 1.880.498,97 181,35 360,00 0,00 1.881.040,32
MIRKAD DOOEL 333.596,40 0,00 2.930,91 0,00 336.527,31
Σύνολα Θυγατρικών 34.049.446,81 165.155,47 73.190,28 354.368,49 34.642.161,05

Συγγενείς Ποσά Ποσά Ποσά Ποσά Ποσά
SPEEDEX A.E. 1.253,55 352,50 15.949,19 67.049,60 84.604,84
WINLINK A.E. 273,77 199,64 0,00 6.543,06 7.016,47
ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ A.E. 6.092,86 0,00 0,00 0,00 6.092,86
Σύνολα Συγγενών 7.620,18 552,14 15.949,19 73.592,66 97.714,17
Γενικά Σύνολα 34.057.066,99 165.707,61 89.139,47 427.961,15 34.739.875,22

Ανάλυση Εσόδων µητρικής από συνδεδεµένα µέρη: 01/01/2009 - 30/06/2009

 
 

Εταιρείες Αγορές Αγαθών Έξοδα Ενοίκια Σύνολα
Θυγατρικές Ποσά Ποσά Ποσά Ποσά

PANERGON Α.Ε. 186.159,95 2.633,37 74.088,00 262.881,32
PERSONAL BEST Α.Ε. 153.500,22 1.022.082,18 15.096,77 1.190.679,17
EXECUTIVE LEASE A.E. 172.118,50 677.107,62 0,00 849.226,12
ERGOTRAK Α.Ε. 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00
Σύνολα Θυγατρικών 511.778,67 1.704.623,17 89.184,77 2.305.586,61

Συγγενείς Ποσά Ποσά Ποσά Ποσά
SPEEDEX A.E. 0,00 178.540,67 0,00 178.540,67
Σύνολα Συγγενών 0,00 178.540,67 0,00 178.540,67
Γενικά Σύνολα 511.778,67 1.883.163,84 89.184,77 2.484.127,28

Ανάλυση Εξόδων µητρικής από συνδεδεµένα µέρη: 01/01/2009 - 30/06/2009

 
 

Η µητρική εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. έχει εκχωρήσει εταιρικές εγγυήσεις σε θυγατρικές εταιρείες 
και συγγενείς εταιρείες ως ακολούθως: 

• Στην εταιρεία EXECUTIVE LEASE A.Ε. για δάνεια ποσού:        € 37.412.228,85 
• Στην εταιρεία PERSONAL BEST A.Ε. για δάνεια ποσού:           €  1.000.000,00 
• Στην εταιρεία PANERGON A.E. για δάνεια ποσού:                  € 53.621.312,31 
• Στην εταιρεία MIRKAT OOD για δάνεια ποσού:                      € 17.466.186,49 
• Στην εταιρεία SPEEDEX A.E. για δάνεια ποσού:                      €  3.500.000,00 
• Στην εταιρεία ERGOTRAK για δάνεια ποσού:             € 5.000.000,00 

 
 

Οι αµοιβές και οι λοιπές παροχές για το πρώτο εξάµηνο του 2009 των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και των ∆ιευθυντικών στελεχών αφορούν αµοιβές για υπηρεσίες εξαρτηµένης εργασίας και 
αναλύονται ως εξής: 

 
ΠΑΡΟΧΕΣ Όµιλος Μητρική

Βραχυπρόθεσµες παροχές 2.351.749,03 1.819.382,21
Πρόβλεψη για παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 42.687,07 32.996,80
Σύνολο 2.394.436,10 1.852.379,01  
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Ε) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
 

Η ∆ιοίκηση του οµίλου έχει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος και πιστεύει 
ότι η ανακύκλωση προϊόντων αποτελεί ουσιαστικό δείκτη πολιτισµού για τη χώρα µας. Για το λόγο αυτό 
όλες οι εταιρείες του οµίλου έχουν εντάξει τα ανακυκλούµενα προϊόντα σε σύστηµα ανακύκλωσης και 
εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών µε σκοπό την πρόληψη δηµιουργίας αποβλήτων και την 
επαναχρησιµοποίηση και ουσιαστική αξιοποίηση των ανακυκλωµένων συσκευών.  

 
 

Αθήνα  26 Αυγούστου 2009 
 
 
 

Σταύρος Π. Τάκη 
Πρόεδρος του ∆.Σ. & 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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Έκθεση επισκόπησης ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης 

           

Προς τους µετόχους της  ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. της 30ης Ιουνίου 2009, τις σχετικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις 

συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που 

έληξε αυτήν την ηµεροµηνία καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν 

την ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας 

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 οικονοµικής πληροφόρησης, 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση («∆ΛΠ 34»). ∆ική µας 

ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής 

πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 

 

Εύρος της εργασίας επισκόπησης  

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 

Οικονοµικής Μονάδας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη 

διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 

οικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών 

επισκόπησης. Το εύρος µίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από έναν έλεγχο που 

διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής και εποµένως, δεν µας δίδει τη δυνατότητα 

να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα 

οποία θα είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη 

ελέγχου. 

 

Συµπέρασµα Επισκόπησης 

Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας 

οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν έχει 

καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 
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Αναφορά επί Άλλων Νοµικών Θεµάτων 

Από τη διενεργηθείσα επισκόπηση διαπιστώσαµε ότι το περιεχόµενο της προβλεπόµενης από το άρθρο 

5 του Ν.3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης είναι συνεπές µε τη συνηµµένη ενδιάµεση 

συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση. 

 

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2009 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΡΗΤΑΣ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 14541 

ΣΟΛ α.ε. 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα 

Αρ. Μ.  ΣΟΕΛ 125 
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ  Α.Ε.Β.Ε. 
 
 

Συνοπτικές Ενδιάµεσες 
 Οικονοµικές Καταστάσεις 

της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009 
 

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  
(∆.Λ.Π.34) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι Συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. την 26η Αυγούστου 2009 και έχουν 
δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτηση τους  στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.sfakianakis.gr 
 

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ A.E.B.E. 
AP.M.A.E.: 483/06/Β/86/10 

Σιδηροκάστρου 5 – 7 και Πύδνας                            
Τ.Κ. 118 55 Αθήνα 
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 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Ενσώµατα πάγια 3.1 213.346.262,49 207.415.163,46 112.945.236,16 113.975.972,63
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 3.2 4.333.123,46 4.718.334,06 4.079.357,13 4.447.328,97
Υπεραξία Επιχειρήσεων 3.3 8.238.596,29 8.238.596,29 6.134.000,00 6.134.000,00
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 3.4.1 0,00 0,00 49.864.964,87 49.864.964,87
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 3.4.2 17.134.818,69 17.964.063,18 18.327.967,69 18.327.967,69
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 5.944.203,40 6.381.114,49 4.088.132,93 4.151.955,81
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 43.316.766,91 48.086.276,78 2.507.243,14 2.623.789,91
Σύνολο µη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 292.313.771,24 292.803.548,26 197.946.901,92 199.525.979,88
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα 3.5 111.352.633,43 130.592.479,06 75.130.178,81 93.813.131,86
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 3.6 183.925.400,74 222.426.306,01 119.510.863,07 147.802.866,33
∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία 3.760.950,00 3.619.669,20 3.534.000,00 3.402.469,21
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 54.772.508,11 21.781.702,22 42.056.359,12 10.876.089,14

353.811.492,28 378.420.156,49 240.231.401,00 255.894.556,54
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 646.125.263,52 671.223.704,75 438.178.302,92 455.420.536,42
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κεφάλαιο και αποθεµατικά αποδιδόµενα 
στους µετόχους της µητρικής
Μετοχικό Κεφάλαιο 19.786.200,00 19.786.200,00 19.786.200,00 19.786.200,00
Υπέρ το άρτιο 10.601.614,09 10.601.614,09 10.601.614,09 10.601.614,09
Αποθεµατικά εύλογης αξίας 3.7 (6.670.497,73) (7.011.778,52) (7.779.732,08) (8.111.262,87)
Λοιπά αποθεµατικά 36.697.927,73 35.541.509,70 36.139.946,41 34.885.765,81
Αποτελέσµατα εις νέον 52.086.898,87 53.142.953,17 46.348.983,47 47.881.964,60

112.502.142,96 112.060.498,44 105.097.011,89 105.044.281,63
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 6.749,55 7.042,92
Σύνολο καθαρής θέσης 112.508.892,51 112.067.541,36 105.097.011,89 105.044.281,63
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 3.8.1 118.054.851,68 178.000.269,03 85.244.000,00 142.344.000,00

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 16.948.720,87 16.429.104,13 15.611.843,26 15.155.193,98
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 1.792.710,93 2.247.904,92 1.210.706,33 1.589.687,00
Λοιπές προβλέψεις 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.059.531,84 4.496.806,04 0,00 0,00

141.455.815,32 201.774.084,12 102.666.549,59 159.688.880,98
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 120.065.223,15 139.622.890,17 74.393.490,27 91.582.431,69
Τρέχων φόρος εισοδήµατος 1.016.096,41 622.075,02 330.780,08 0,00
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 3.8.2 271.079.236,13 217.137.114,08 155.690.471,09 99.104.942,12

392.160.555,69 357.382.079,27 230.414.741,44 190.687.373,81
Σύνολο Υποχρεώσεων 533.616.371,01 559.156.163,39 333.081.291,03 350.376.254,79
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων 646.125.263,52 671.223.704,75 438.178.302,92 455.420.536,42

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ         
(Ποσά σε Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΗΜ. 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2008
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ΣΗΜ. 1.1-30.06.2009 1.1-30.06.2008 1.4.-30.06.2009 1.4.-30.06.2008

Πωλήσεις 246.527.577,35 261.572.851,72 154.507.907,44 145.858.290,31
Κόστος Πωλήσεων (190.366.573,92) (192.936.836,43) (120.990.943,70) (107.166.159,77)
Μικτό Κέρδος 56.161.003,43 68.636.015,29 33.516.963,74 38.692.130,54
Έξοδα διάθεσης (54.986.810,73) (54.790.649,12) (28.953.818,97) (30.785.081,05)
Έξοδα διοίκησης (13.746.702,67) (13.697.662,28) (7.238.454,74) (7.696.270,26)

Λοιπά έσοδα/ (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 3.10 22.692.907,98 20.673.647,78 8.411.248,26 8.607.729,93
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 10.120.398,01 20.821.351,67 5.735.938,29 8.818.509,16
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα - καθαρά (9.563.116,04) (10.278.540,91) (4.281.842,76) (5.612.757,11)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα - καθαρά 2.236.022,01 1.489.499,44 1.258.527,82 669.117,75
Επενδυτικό αποτέλεσµα (725.008,39) 7.044.353,09 (742.456,74) 6.517.923,08
Κέρδη προ φόρων 2.068.295,59 19.076.663,29 1.970.166,61 10.392.792,88
Μείον: Φόρος εισοδήµατος 3.12 (1.968.225,23) (2.813.077,09) (987.554,72) (531.492,36)

Κέρδη /(Ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους 
(Α)

100.070,36 16.263.586,20 982.611,89 9.861.300,52

Λοιπά συνολικά έσοδα (Β) 3.9 341.280,79 (1.139.537,16) 581.909,99 240.380,34

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (Α)+(Β) 441.351,15 15.124.049,04 1.564.521,88 10.101.680,86

Τα Κέρδη/(Ζηµίες) κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής 100.363,73 16.263.137,20 982.802,13 9.861.074,52
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (293,37) 449,00 (190,24) 226,00

100.070,36 16.263.586,20 982.611,89 9.861.300,52

Τα Συγκεντρωτικά  συνολικά έσοδα κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής 441.644,52 15.123.600,04 1.564.712,12 10.101.454,86
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (293,37) 449,00 (190,24) 226,00

441.351,15 15.124.049,04 1.564.521,88 10.101.680,86

Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή (σε €) 0,0025 0,4110 0,0248 0,2492
Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών 39.572.400 39.572.400 39.572.400 39.572.400

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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ΣΗΜ. 1.1-30.06.2009 1.1-30.06.2008 1.4.-30.06.2009 1.4.-30.06.2008

Πωλήσεις 208.955.871,13 224.546.052,74 132.178.980,94 128.743.000,40
Κόστος Πωλήσεων (175.442.505,11) (176.075.796,79) (112.121.982,26) (101.882.979,30)
Μικτό Κέρδος 33.513.366,02 48.470.255,95 20.056.998,68 26.860.021,10
Έξοδα διάθεσης (34.257.640,40) (35.283.649,80) (17.783.323,09) (20.184.506,12)
Έξοδα διοίκησης (8.564.410,10) (8.820.912,45) (4.445.830,77) (5.046.126,53)

Λοιπά έσοδα/ (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 3.10 15.710.613,01 14.519.044,00 4.746.014,25 5.242.305,20
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 6.401.928,53 18.884.737,70 2.573.859,07 6.871.693,65
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα - καθαρά (5.894.530,18) (6.442.773,93) (2.620.326,50) (3.612.807,49)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα - καθαρά 115.096,16 235.383,30 67.375,05 134.772,79
Επενδυτικό αποτέλεσµα 78.287,05 7.448.951,29 77.163,68 7.349.729,05
Κέρδη προ φόρων 700.781,56 20.126.298,36 98.071,30 10.743.388,00
Μείον: Φόρος εισοδήµατος 3.12 (979.582,09) (2.700.937,70) (66.681,15) (235.386,40)

Κέρδη /(Ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους 
(Α)

(278.800,53) 17.425.360,66 31.390,15 10.508.001,60

Λοιπά συνολικά έσοδα (Β) 3.9 331.530,79 (1.102.378,30) 533.759,99 295.258,85

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (Α)+(Β) 52.730,26 16.322.982,36 565.150,14 10.803.260,45

Τα Κέρδη/(Ζηµίες) κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής (278.800,53) 17.425.360,66 31.390,15 10.508.001,60
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00

(278.800,53) 17.425.360,66 31.390,15 10.508.001,60

Τα Συγκεντρωτικά  συνολικά έσοδα κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής 52.730,26 16.322.982,36 565.150,14 10.803.260,45
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00

52.730,26 16.322.982,36 565.150,14 10.803.260,45

Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή (σε €) (0,0070) 0,4403 0,0008 0,2655
Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών 39.572.400 39.572.400 39.572.400 39.572.400

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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2008
Μετοχικό κεφάλαιο 
και διαφορά υπέρ το 

άρτιο
Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον

∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 30.387.814,09 24.816.669,60 64.080.559,31 6.625,33 119.291.668,33

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στη 
καθαρή θέση (διαθέσιµα για πώληση) (1.139.537,16) (1.139.537,16)

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας 
στη καθαρή θέση

(1.139.537,16) 0,00 0,00 (1.139.537,16)

Καθαρό κέρδος περιόδου 16.263.137,20 449,00 16.263.586,20

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 0,00 (1.139.537,16) 16.263.137,20 449,00 15.124.049,04

Μείον: Μερίσµατα (9.893.100,00) (9.893.100,00)

∆ιάθεση Κερδών χρήσης 2007 σε αποθεµατικά 7.172.527,00 (7.172.527,00) 0,00
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 7.676.700,00 (7.676.700,00) 0,00

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2008 38.064.514,09 30.849.659,44 55.601.369,51 7.074,33 124.522.617,37

2009
Μετοχικό κεφάλαιο 
και διαφορά υπέρ το 

άρτιο
Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον

∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 30.387.814,09 28.529.731,18 53.142.953,17 7.042,92 112.067.541,36

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στη 
καθαρή θέση (διαθέσιµα για πώληση) 341.280,79 341.280,79

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας 
στη καθαρή θέση

0,00 341.280,79 0,00 0,00 341.280,79

Καθαρό κέρδος περιόδου 100.363,73 (293,37) 100.070,36

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 0,00 341.280,79 100.363,73 (293,37) 441.351,15

Μείον: Μερίσµατα 0,00
∆ιάθεση Κερδών χρήσης 2008 σε αποθεµατικά 0,00 1.156.418,03 (1.156.418,03) 0,00 0,00

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2009 30.387.814,09 30.027.430,00 52.086.898,87 6.749,55 112.508.892,51

2008
Μετοχικό κεφάλαιο 
και διαφορά υπέρ το 

άρτιο
Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον

∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 30.387.814,09 28.047.893,08 59.033.019,17 0,00 117.468.726,34

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στη 
καθαρή θέση (διαθέσιµα για πώληση) (1.102.378,30) (1.102.378,30)

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας 
στη καθαρή θέση

0,00 (1.102.378,30) 0,00 0,00 (1.102.378,30)

Καθαρό κέρδος περιόδου 17.425.360,66 17.425.360,66

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 0,00 (1.102.378,30) 17.425.360,66 0,00 16.322.982,36

Μείον: Μερίσµατα (9.893.100,00) (9.893.100,00)
∆ιάθεση Κερδών χρήσης 2007 σε αποθεµατικά 7.039.389,00 (7.039.389,00) 0,00

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2008 30.387.814,09 24.091.803,78 69.418.990,83 0,00 123.898.608,70

2009
Μετοχικό κεφάλαιο 
και διαφορά υπέρ το 

άρτιο
Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον

∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 30.387.814,09 26.774.502,94 47.881.964,60 0,00 105.044.281,63

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στη 
καθαρή θέση (διαθέσιµα για πώληση) 331.530,79 331.530,79

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας 
στη καθαρή θέση

0,00 331.530,79 0,00 0,00 331.530,79

Καθαρό κέρδος (Ζηµία) περιόδου (278.800,53) (278.800,53)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 0,00 331.530,79 (278.800,53) 0,00 52.730,26

Μείον: Μερίσµατα 0,00
∆ιάθεση Κερδών χρήσης 2008 σε αποθεµατικά 1.254.180,60 (1.254.180,60) 0,00

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2009 30.387.814,09 28.360.214,33 46.348.983,47 0,00 105.097.011,89

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε Ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ
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30.06.2009 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2008
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 2.068.295,59 19.076.663,29 700.781,56 20.126.298,36
Πλέον/Μείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 11.156.060,14 10.194.883,47 3.518.446,93 3.039.977,74
Προβλέψεις 488.859,40 832.010,71 123.565,00 407.014,70

Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις προηγούµενων 
χρήσεων 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00

Συναλλαγµατικές διαφορές 445.337,01 (2.006.400,32) 445.337,01 (2.006.400,32)
Αποτ/µατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας (1.511.013,64) (8.533.852,52) (193.383,20) (7.684.334,59)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 9.563.116,04 10.278.540,91 5.894.530,18 6.442.773,93
Πλέον/Μείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 21.692.948,34 (14.011.263,36) 21.182.953,05 (13.425.825,37)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 42.932.023,82 (42.091.034,73) 28.775.771,10 (34.206.706,14)
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (15.915.077,04) 41.998.253,79 (18.164.060,66) 26.414.287,25
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (11.075.235,59) (9.988.003,81) (6.947.894,91) (6.344.865,14)
Καταβεβληµένοι φόροι (388.723,41) (2.566.985,98) (230.201,84) (2.208.611,28)
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 61.256.590,66 3.182.811,45 36.905.844,22 (9.446.390,86)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 (8.404.247,51)

Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων (25.088.376,52) (49.276.138,14) (6.545.146,92) (22.013.047,01)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων πάγιων 
στοιχείων 1.832.315,93 4.995.047,50 1.221.406,15 2.373.229,02

Εισπράξεις (πληρωµές) από πώληση (αγορά) τίτλων 
(µετοχών) 0,00 7.132.443,14 0,00 7.132.443,14

Τόκοι εισπραχθέντες 994.629,12 819.989,99 113.695,56 201.676,74
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) (22.261.431,47) (36.328.657,51) (5.210.045,21) (20.709.945,62)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 9.358.387,95 93.300.000,00 6.593.498,22 80.500.000,00
Εξοφλήσεις δανείων (12.501.904,58) (43.435.733,43) (7.107.969,25) (37.270.081,53)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
(χρεολύσια) (2.859.778,67) (2.962.531,61) 0,00 0,00

Μερίσµατα Πληρωθέντα (1.058,00) (6.370.291,25) (1.058,00) (6.370.291,25)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) (6.004.353,30) 40.531.443,71 (515.529,03) 36.859.627,22

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) +(γ) 32.990.805,89 7.385.597,65 31.180.269,98 6.703.290,74

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 21.781.702,22 47.185.921,66 10.876.089,14 39.073.262,10

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 54.772.508,11 54.571.519,31 42.056.359,12 45.776.552,84

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε Ευρώ)
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Γενικές πληροφορίες 

 
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ A.E.B.E. (η «Εταιρεία») και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και 
των θυγατρικών της µαζί (ο «Όµιλος»).  
 
Η κυριότερη δραστηριότητα του Οµίλου είναι η εισαγωγή και εµπορία αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και 
ανταλλακτικών Suzuki και Cadillac, των φορτηγών Daf των λεωφορείων Temsa των αγροτικών τρακτέρ 
Landini και Valpadana των γεωργικών µηχανηµάτων Celli των σκαπτικών S4 των χορτοδετικών Galligniani  
καθώς και της λιανικής εµπορίας αυτοκινήτων Suzuki, Opel, Ford, Volvo, BMW, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, 
Cadillac, Corvette, Hummer και των µοτοσικλετών Suzuki και BMW. Επιπλέον, ο Όµιλος ασχολείται µε τις 
χρηµαδοτήσεις, χρονοµισθώσεις, ενοικιάσεις και ασφαλίσεις αυτοκίνητων, µε την εµπορία ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών ειδών, µηχανηµάτων έργων, ανυψωτικών, κινητήρων και είδη βιοµηχανικού εξοπλισµού. 
Τέλος, ο Όµιλος δραστηριοποιείται στον τοµέα των ταχυµεταφορών, καθώς και στον τοµέα της 
ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων. 
 
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, ΠΓ∆Μ, Αλβανία, Σερβία και Ρουµανία. Οι 
µετοχές της µητρικής Εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. 
 
Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, στο ∆ήµο Αθηναίων, Αττικής στην οδό Σιδηροκάστρου 5-7 και Πύδνας.  
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.sfakianakis.gr 
 
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου, της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30 
Ιουνίου 2009 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την Τετάρτη 26.08.2009. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τους: 
 

1. Σταύρος Τάκη του Παναγιώτη, Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος , εκτελεστικό µέλος 
2. Μιράντα - Ευστρατία Σφακιανάκη του Νικολάου, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. & Αναπληρώτρια 

∆ιευθύνουσα Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος 
3. Νικήτας Ποθουλάκης του Ιωάννου, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος 
4. ∆ηµήτριος Χούντας του Κωνσταντίνου, Γενικός ∆ιευθυντής, εκτελεστικό µέλος. 
5. Νικόλαος Πατσατζής του Αναστασίου, εκτελεστικό µέλος 
6. Αικατερίνη Σφακιανάκη του Νικολάου, Μέλος του ∆.Σ., µη εκτελεστικό µέλος 
7. Αθανάσιος Πλατιάς του Γεωργίου, Μέλος του ∆.Σ., µη εκτελεστικό µέλος 
8. Πέτρος Τζανετάκης του Τζανήµπεη, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
9. Χριστόφορος  Κατσάµπας του Αριστείδη, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
10. Σοφία  Μήλα του ∆ηµητρίου, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
11. Kenneth-Howard Prince-Wright, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
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1.1 ∆οµή του Οµίλου  
 
Ο Όµιλος ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. απαρτίζεται από τις κάτωθι εταιρείες οι οποίες :  
 
Α) Ενοποιούνται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης (θυγατρικές εταιρείες):  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε∆ΡΑ ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Ελλάδα Μητρική

PERSONAL BEST Α.Ε. Ελλάδα ΑΜΕΣΟ 100,00%
PANERGON A.E. Ελλάδα ΑΜΕΣΟ 100,00%
EXECUTIVE INSURANCE BROKERS A.E. Ελλάδα ΑΜΕΣΟ 100,00%

EXECUTIVE  LEASE A.E. Ελλάδα ΑΜΕΣΟ 100,00%
ERGOTRAK A.E.E. Ελλάδα ΑΜΕΣΟ 100,00%
ERGOTRAK BOULGARIA LTD Βουλγαρία ΑΜΕΣΟ/ΕΜΜΕΣΟ 100,00%
ERGOTRAK ROM Ρουµανία ΑΜΕΣΟ/ΕΜΜΕΣΟ 100,00%
ERGOTRAK YU LTD Σερβία ΑΜΕΣΟ 100,00%
MIRKAT OOD Βουλγαρία ΑΜΕΣΟ 99,91%
MIRKAT DOOEL SKOPJE ΠΓ∆Μ ΑΜΕΣΟ 100,00%
 
 
Β) Ενοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης (συγγενείς εταιρείες):  

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε∆ΡΑ ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

WINLINK A.E. Ελλάδα ΑΜΕΣΟ 28,57%
SPEEDEX A.E. Ελλάδα ΑΜΕΣΟ 49,55%
ALPAN ELECTROLINE LTD Κύπρος ΑΜΕΣΟ 40,00%
ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Ελλάδα ΑΜΕΣΟ 49,90%  
 

2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο Όµιλος 

 
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Οι παρούσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αφορούν τη περίοδο 
01.01.2009 έως 30.06.2009 και έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆.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. 
 
∆εν 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 ∆εκεµβρίου του 
2008. 
 
Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ 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. ∆εν 
υπήρξαν µεταβολές των εκτιµήσεων κατά τη τρέχουσα περίοδο σε σχέση µε τις εκτιµήσεις που 
χρησιµοποιήθηκαν για τη χρήση 2008. 
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2.2 Εφαρµογή νέων προτύπων  
 
Στην τρέχουσα περίοδο εφαρµόσθηκαν για πρώτη φορά: 
 
Αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων», το οποίο ισχύει για 
οικονοµικές καταστάσεις µετά την 01.01.2009 και παρουσιάζει µία σειρά από αλλαγές στην ορολογία. 
Σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο πρότυπο, ο Όµιλος επέλεξε να παρουσιάσει την κατάσταση συνολικών 
εσόδων που συνδυάζει σε µία ενιαία κατάσταση την προηγούµενη κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως 
και την κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων. Επίσης παρουσιάζει την κατάσταση µεταβολών 
ιδίων κεφαλαίων ως κύρια κατάσταση και µετονόµασε τον Ισολογισµό σε Κατάσταση Οικονοµικής θέσης.  
 
∆.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς». Το πρότυπο αυτό υιοθετεί την προσέγγιση της παρουσίασης των 
πληροφοριών για τους τοµείς, µε βάση τον τρόπο που παρουσιάζονται εσωτερικά  στον  λαµβάνοντα τις 
αποφάσεις για την κατανοµή των πόρων και τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας των λειτουργιών της 
επιχείρησης.  
 
Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειµένου να 
παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από 
εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην 
οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και 
αποδόσεις από άλλες περιοχές. 
 
Οι λογιστικές πολιτικές για τους λειτουργικούς τοµείς είναι ο ίδιες µε αυτές που περιγράφονται στις 
σηµαντικές λογιστικές πολιτικές των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων.  
 
Οι πωλήσεις που πραγµατοποιούνται εντός της Ελλάδας θεωρούνται ως ένας γεωγραφικός τοµέας. 
 
Οι διατοµεακές πωλήσεις τιµολογούνται µε τις τιµές που ισχύουν και για τους εκτός οµίλου πελάτες. 
 
Η αποδοτικότητα των τοµέων επιµετράται στην βάση του αποτελέσµατος, κέρδους ή ζηµίας από τις 
λειτουργικές δραστηριότητες προ φόρου εισοδήµατος. 
 
Ο Όµιλος διαχωρίζεται σε τρεις επιχειρηµατικούς - γεωγραφικούς τοµείς: 
 
(1) Εµπορία Εσωτερικού, που είναι και ο κύριος τοµέας δραστηριότητας µητρικής εταιρείας και του 
οµίλου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Το µεγαλύτερο µέρος αφορά την χονδρική και λιανική 
πώληση αυτοκινήτων και ανταλλακτικών. Υπάρχει και η βιοµηχανική δραστηριότητα η οποία είναι 
ελάχιστη και δεν παρακολουθείται χωριστά.  

(2) Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού, αφορά την συνολική δραστηριότητα των θυγατρικών εταιρειών 
Executive Lease (εκµίσθωση αυτοκινήτων) και την Executive Insurance Brokers (µεσιτεία ασφαλίσεων). 

(3) Εµπορία εξωτερικού αφορά τη δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρείας  MIRKAT OOD 
(αντιπρόσωπος της εταιρεία Suzuki στη Βουλγαρία), της MIRKAT DOOEL SKOPJE (αντιπρόσωπος της 
εταιρεία Suzuki στα Σκόπια), καθώς επίσης και τη δραστηριότητα των θυγατρικών εταιρειών ERGOTRAK 
BOULGARIA LTD και ERGOTRAK ROMANIA που εµπορεύονται βιοµηχανικά είδη στη Βουλγαρία και 
Ρουµανία αντίστοιχα. 

 
2.3 Νέα πρότυπα και διερµηνείες 
 
∆.Π.Χ.Α. 7 «Βελτιώσεις στις Γνωστοποιήσεις για τα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία». Τον Μάρτιο 
του 2009 το IASB εξέδωσε βελτιώσεις σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2009 και αφορούν την 
ένταξη και παρουσίαση των επιµετρήσεων σε εύλογη αξία, σε τρία επίπεδα ιεράρχησης (Επίπεδο 1, όπου 
γίνεται χρήση δηµοσιευµένων τιµών, Επίπεδο 2 όπου γίνεται χρήση δεδοµένων που προκύπτουν από 
παρατηρήσιµες τιµές στην αγορά και Επίπεδο 3, όπου χρησιµοποιούνται δεδοµένα που δεν βασίζονται σε 
παρατηρήσιµες στην αγορά τιµές) και κάποιες πρόσθετες γνωστοποιήσεις σχετικά µε τον κίνδυνο 
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ρευστότητας. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν θα έχουν ουσιώδη   επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις 
µε δεδοµένο ότι αφορούν  µόνο γνωστοποιήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων.  
Αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π.  27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις», µε ισχύ  για 
ετήσιες λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009. Με βάση το αναθεωρηµένο 
πρότυπο, οι συναλλαγές µε τους µετόχους που δεν ασκούν έλεγχο αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση 
εφόσον δεν καταλήγουν σε απώλεια του ελέγχου της θυγατρικής. Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου 
τυχόν εναποµένον τµήµα της επένδυσης επιµετράτε σε εύλογη αξία και το κέρδος ή η ζηµία 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Το εν λόγω πρότυπο θα εφαρµοσθεί εάν συντρέξει περίπτωση. 
 
Αναθεωρηµένο ∆.Π.Χ.Α. 3 «Επιχειρηµατικές Συνενώσεις», µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές χρήσεις 
που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009, µε σηµαντικές αλλαγές σε σχέση µε το προηγούµενο ∆.Π.Χ.Α. 
3, που αφορούν την επιµέτρηση των δικαιωµάτων άνευ ελέγχου για τα οποία υπάρχει πλέον η επιλογή να 
επιµετρώνται στην εύλογη αξία κατά την απόκτηση, την εξοδοποίηση του  κόστους που σχετίζεται άµεσα 
µε την απόκτηση,  και την αναγνώριση στην κατάσταση αποτελεσµάτων, του αποτελέσµατος από την 
επανεπιµέτρηση  του ενδεχόµενου ανταλλάγµατος  που ταξινοµήθηκε  ως υποχρέωση. Το πρότυπο αυτό 
θα εφαρµοσθεί από την εταιρεία από την 01.01.2010. 
 
Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται για 
Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες», µε ισχύ  για ετήσιες χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά 
την 01.07.2009. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων µιας θυγατρικής στην οποία χάνεται  ο έλεγχος, χαρακτηρίζονται ως κατεχόµενα για 
πώληση. H εταιρεία θα εφαρµόσει την τροποποίηση άµεσα, αν συντρέξει περίπτωση. 
 
∆ιερµηνεία 17 «∆ιανοµές Μη Ταµιακών Περιουσιακών Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες», µε ισχύ για 
ετήσιες χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009. Η διερµηνεία ορίζει, ότι η υποχρέωση για 
διανοµή µη ταµιακών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες, επιµετράται σε εύλογη αξία  κατά την 
ηµεροµηνία που η διανοµή  εγκρίνεται από το αρµόδιο όργανο. Στο τέλος κάθε χρήσεως αναφοράς και 
κατά την ηµεροµηνία διακανονισµού, τυχόν διαφορά µεταξύ εύλογης αξίας του περιουσιακού στοιχείου 
που δίδεται και  της υποχρέωσης για διανοµή,  αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Η διερµηνεία αυτή δεν  
αναµένεται να έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 
 
∆ιερµηνεία 18 «Μεταβιβάσεις Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες», µε ισχύ για ετήσιες 
χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 01.07.2009. Η διερµηνεία ασχολείται µε τα θέµατα λήψης 
ενσωµάτων παγίων από πελάτες, µε σκοπό την σύνδεσή τους µε δίκτυο ή την παροχή προς αυτούς, 
συνεχούς πρόσβασης σε αγαθά ή υπηρεσίες, ή για αµφότερα. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην 
Εταιρεία.  
 
«∆ιάφορες Τροποποιήσεις σε Πρότυπα και ∆ιερµηνείες» που  εκδόθηκαν τον Απρίλιο του 2009, 
στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των ∆.Π.Χ.Α. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν διάφορες ηµεροµηνίες 
ισχύος, κυρίως  για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή  µετά την 01.01.2010 και δεν αναµένεται να 
έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Τροποποιήσεις στο ∆.Π.Χ.Α. 2  «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία Μετοχών» που 
εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2009  µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2010 
και τροποποιήσεις στο ∆.Π.Χ.Α 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α.» που εκδόθηκε τον  Ιούλιο του 
2009 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2010. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν 
έχουν επίπτωση στην εταιρεία.  
 
 
2.4 Ενοποίηση 

Θυγατρικές επιχειρήσεις 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και 
των οικονοµικών µονάδων που ελέγχονται από την Εταιρεία (οι Θυγατρικές της) την 30η Ιουνίου2009. 
 
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. 
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Τα αποτελέσµατα, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις  των  θυγατρικών ενσωµατώνονται  στις 
οικονοµικές  καταστάσεις µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 
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, θεωρούµενες ως διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 
 
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, θεωρούµενες ως διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 
 
 
2.5 Λειτουργικοί τοµείς 
 
Ο Όµιλος διαχωρίζεται στους παρακάτω τρεις επιχειρηµατικούς τοµείς: 
 
α) εµπορία εσωτερικού,  
β) παροχή υπηρεσιών εσωτερικού και  
γ) εµπορία εξωτερικού. 
 
Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα την 30η Ιουνίου 2009 και 30η Ιουνίου 2008 αντίστοιχα ήταν ως εξής: 
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01/01 - 30/06/2009
Εµπορία 

Εσωτερικού

Παροχή 
Υπηρεσιών 
Εσωτερικού

Εµπορία
Εξωτερικού

Απαλοιφές

Ενοποιηµένα 
στοιχεία 

Οικονοµικών 
Καταστάσεων

Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες 239.081.149,63 5.694.450,01 1.751.977,70 246.527.577,35
∆ιατοµεακές/∆ιεταιρικές πωλήσεις 22.112.905,82 10.939.815,31 2.217.567,63 (35.270.288,76) 0,00
Λοιπά έσοδα 20.103.328,69 2.251.521,52 338.057,77 22.692.907,98
Αποσβέσεις (4.104.903,55) (6.683.283,10) (367.873,50) (11.156.060,14)
Λοιπά έξοδα (47.673.869,86) (7.664.450,67) (1.750.273,34) (57.088.593,87)
Χρεωστικοί τόκοι (7.732.449,45) (1.291.092,96) (539.573,64) (9.563.116,04)
Πιστωτικοί τόκοι 1.394.337,32 83.660,49 758.024,20 2.236.022,01
Επενδυτικό Αποτέλεσµα (737.812,34) (1.237,36) 14.041,31 (725.008,39)
Λοιπά µη ταµιακά κονδύλια (185.926,69) (102.932,71) (200.000,00) (488.859,40)

Αποτελέσµατα Κέρδος (Ζηµία) πρό 
φόρου εισοδήµατος

1.842.622,30 1.061.944,75 (836.271,46) 2.068.295,59

Φόρος εισοδήµατος (1.968.225,23)
Καθαρό αποτέλεσµα Κέρδος µετά 
φόρων 100.070,36

 
 

01/01 - 30/06/2008
Εµπορία 

Εσωτερικού

Παροχή 
Υπηρεσιών 
Εσωτερικού

Εµπορία
Εξωτερικού

Απαλοιφές

Ενοποιηµένα 
στοιχεία 

Οικονοµικών 
Καταστάσεων

Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες 254.153.114,00 3.682.930,41 3.736.807,31 261.572.851,72
∆ιατοµεακές /∆ιεταιρικές πωλήσεις 21.728.970,00 9.979.256,00 6.938.312,00 (38.646.538,00) 0,00
Λοιπά έσοδα 18.752.669,46 1.680.033,10 240.945,22 20.673.647,78
Αποσβέσεις (3.429.171,65) (6.587.476,33) (178.235,49) (10.194.883,47)
Λοιπά έξοδα (47.746.313,86) (7.861.802,20) (1.853.301,17) (57.461.417,23)
Χρεωστικοί τόκοι (8.332.845,58) (495.982,42) (1.449.712,91) (10.278.540,91)
Πιστωτικοί τόκοι 1.454.778,21 0,00 34.721,23 1.489.499,44
Επενδυτικό Αποτέλεσµα 6.167.009,77 324.729,51 552.613,81 7.044.353,09
Λοιπά µη ταµιακά κονδύλια (772.872,06) (59.138,65) 0,00 (832.010,71)

Αποτελέσµατα Κέρδος πρό φόρου 
εισοδήµατος

15.247.834,12 2.327.899,01 1.500.930,16 19.076.663,29

Φόρος εισοδήµατος (2.813.077,09)
Καθαρό αποτέλεσµα Κέρδος µετά 
φόρων 16.263.586,20

 
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις κατά τοµέα την 30η Ιουνίου 2009 και 30η Ιουνίου 2008 ήταν 
ως εξής: 
 

Ποσά σε €

Εµπορία 
Εσωτερικού

Παροχή 
Υπηρεσιών 
Εσωτερικού

Εµπορία 
Εξωτερικού

Σύνολο

Περιουσιακά στοιχεία τοµέων 514.702.566 88.059.840 43.362.857 646.125.263

Υποχρεώσεις των τοµέων 424.176.418 73.667.812 35.772.141 533.616.371

Ενεργητικό και Υποχρεώσεις κατά τοµέα στις 30η Ιουνίου 2009

 

Ποσά σε €

Εµπορία 
Εσωτερικού

Παροχή 
Υπηρεσιών 
Εσωτερικού

Εµπορία 
Εξωτερικού

Σύνολο

Περιουσιακά στοιχεία τοµέων 558.029.051 93.196.467 36.005.973 687.231.491

Υποχρεώσεις των τοµέων 454.879.634 80.048.090 27.781.150 562.708.874

Ενεργητικό και Υποχρεώσεις κατά τοµέα στις 30η Ιουνίου 2008
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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 01.01-30.06.2009 ανήλθαν σε € 21.840.153,37 για τον 
Όµιλο και € 3.341.422,83 για την Εταιρεία. Τα αντίστοιχα ποσά (επενδύσεις ενσώµατων παγίων) της 
προηγούµενης περιόδου ήταν € 50.536.474,20 για τον Όµιλο και € 21.768.723,65 για την Εταιρεία. Οι 
πωλήσεις που αφορούσαν ενσώµατα πάγια ανήλθαν σε € 1.832.315,93 για τον Όµιλο και € 1.221.406,15 
για την Εταιρεία. Τα αντίστοιχα ποσά της προηγούµενης περιόδου ήταν € 4.995.047,50 για τον Όµιλο και 
€ 2.373.229,02 για την Εταιρεία. 
 
Επί των ακινήτων της Εταιρείας υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις συνολικής αξίας € 42.700.000,00 
για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων (οµολογιακών). Επί των ακινήτων των θυγατρικών εταιρειών δεν 
υφίστανται εµπράγµατα βάρη.  
 
3.2 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Οι επενδύσεις σε άϋλα ανέρχονται για την τρέχουσα περίοδο σε € 98.223,15 για τον Όµιλο και € 
53.724,09 για την Εταιρεία. Τα αντίστοιχα ποσά της προηγούµενης περιόδου ήταν € 397.926,43 για τον 
Όµιλο και € 244.323,36 για την Εταιρεία.  
 
3.3 Υπεραξία 
 

30/06/2009 31/12/2008
MIRKAT OOD 2.104.596,29 2.104.596,29
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕ 4.850.000,00 4.850.000,00
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΕ 1.284.000,00 1.284.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 8.238.596,29 8.238.596,29

ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Όµιλος

 

Η υπεραξία για κάθε µία περίπτωση έχει καταµερισθεί σε µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. Από τον 
έλεγχο αποµείωσης που διενεργήθηκε δεν προέκυψαν ζηµιές. 

 
3.4 Ανάλυση Επενδύσεων σε θυγατρικές και συγγενείς 
 
3.4.1 Επενδύσεις σε θυγατρικές 

Η αξία αποτίµησης του συνόλου των θυγατρικών την 30.06.2009, έχει ως εξής: 

PERSONA L BEST  Α .Ε . 6 .629.040,39 1.624.271,70 8.253.312,09
PANERGON A .E. 7 .439.722,41 (301.311,00) 7.138.411,41
EXECUT IV E INSURANCE BROKERS A .E. 154.071,91 3.198.326,05 3.352.397,96
EXECUT IV E  LEASE A .E. 20 .720.151,13 (8.119.765,37) 12.600.385,76
MIRKA T  OOD 5.994.559,63 3.703.247,99 9.697.807,62
MIRKA T  DOOEL SKOPJE 655.000,00 72.002,35 727.002,35
ERGOT RA K 7 .494.478,00 595.647,68 8.090.125,68
ERGOT RA K BOULGARIA  LT D 1.022,00 0,00 1.022,00
ERGOT RA K ROMANIA 4.500,00 0,00 4.500,00

ΣΥΝΟΛO 49.092.545,47 (772.419,40) 49.864.964,87

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ  ΚΤΗΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΑ  ΕΥΛΟΓΗΣ  
ΑΞΙΑΣ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ
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3.4.2 Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες  

Οι συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες που εµφανίζονται στον ατοµικό ισολογισµό έχουν ως εξής: 

SPEED EX  A .E . 0 ,01 0 ,00 0 ,01
ALPΑN ELECTR O LINE LTD 6.950 .627 ,70 (3 .872 .428 ,12 ) 3 .078 .199 ,58
ΑΘΩΝΙΚΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ  Α .Ε . 15 .035 .920 ,01 213 .848 ,08 15 .249 .768 ,09
W IN  LINK A .E. 0 ,01 0 ,00 0 ,01

ΣΥΝΟΛO 21.986 .547 ,73 (3 .658 .580 ,04) 18 .327 .967 ,69

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  ΕΤΑ ΙΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ      3 0 /0 6 /2 0 0 9ΑΞΙΑ  ΚΤΗΣΕΩΣ  

 
Μεταβολές στην αξία κτήσης συγγενών εταιρειών κατά την περίοδο 01.01-30.06.2009 δεν υπήρξαν. 
 
Οι συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες που εµφανίζονται στον ενοποιηµένο Ισολογισµό έχουν ως εξής: 
 

SPEEDEX A.E. 0,01 0,00 0,01
ALPΑN ELECTROLINE LTD 2.736.781,77 (324.602,62) 2.412.179,15
ΑΘΩΝΙΚΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ  Α .Ε. 15.227.281,39 (504.641,87) 14.722.639,52
WINLINK A.E. 0,01 0,00 0,01

ΣΥΝΟΛO 17.964.063,18 (829.244,49) 17.134.818,69

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΞΙΑ     
31/12/2008

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  2009  ΑΞΙΑ  30/06/2009

 
 
Η  αξία της 01.01.2009 των συγγενών εταιρειών, όπως εµφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα µεταβλήθηκε µε 
την αναλογία κερδών ή ζηµιών έως 30.06.2009 και τη διανοµή µερισµάτων. Αναλυτικά οι µεταβολές του 
διαστήµατος 01.01.2009-30.06.2009 έχουν ως εξής:  
 

SPEEDEX A.E. 0,01 0,00 0,00 0,01
ALPΑN ELECTROLINE LTD 2.736.781,77 (324.602,62) 0,00 2.412.179,15
ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 15.227.281,39 (372.352,68) (132.289,19) 14.722.639,52
WINLINK A.E. 0,01 0,00 0,00 0,01
ΣΥΝΟΛO 17.964.063,18 (696.955,30) (132.289,19) 17.134.818,69

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΑΞΙΑ 

30/06/2009
ΑΞΙΑ 

01/01/2009
ΚΕΡ∆Η & 
ΖΗΜΙΕΣ

ΛΟΙΠΕΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

 
 
 
3.5 Αποθέµατα 
 

30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008

Κόστος κτήσεως Αποθεµάτων 115.329.530,72 137.022.479,06 78.330.178,81 99.513.131,86

Υποτίµηση  Αποθεµάτων (3.976.897,29) (6.430.000,00) (3.200.000,00) (5.700.000,00)

ΣΥΝΟΛΟ 111.352.633,43 130.592.479,06 75.130.178,81 93.813.131,86

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Όµιλος Μητρική 

 
 
Η κίνηση του λογαριασµού πρόβλεψη υποτίµησης των αποθεµάτων για την περίοδο 01.01.2009 έως 
30.06.2009 για τον Όµιλο και τη µητρική έχει ως εξής: 
 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Όµιλος Μητρική

Υπόλοιπο 31/12/2008: (6.430.000,00) (5.700.000,00)
Υποτίµηση περιόδου (100.000,00) 0,00
Χρησιµοποίηση προβλέψεων 753.102,71 700.000,00
Αχρησιµοποίητες προβλέψεις 1.800.000,00 1.800.000,00 

Υπόλοιπο 30/06/2009: (3.976.897,29) (3.200.000,00)  
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3.6 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις (Κυκλοφορούν Ενεργητικό) 
 

30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008
Πελάτες 57.039.175,85 59.977.344,48 38.470.435,19 28.991.177,67
Γραµµάτια Βραχυπρόθεσµα 18.230.034,29 17.582.835,55 1.069.505,78 790.012,57
Επιταγές Εισπρακτέες 44.260.019,37 37.704.252,50 27.632.894,97 22.413.440,39

µείον: Προβλέψεις για επισφαλείς Πελάτες (6.599.302,54) (6.408.852,76) (2.400.000,00) (2.400.000,00)

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ 112.929.926,97 108.855.579,78 64.772.835,94 49.794.630,63
Παραγγελίες Κυκλοφορ. Στοιχείων 38.929.521,94 77.344.113,76 30.367.542,93 70.473.353,65
Χρεώστες ∆ιάφοροι 32.065.951,83 36.226.612,47 24.370.484,20 27.534.882,05
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 70.995.473,77 113.570.726,23 54.738.027,13 98.008.235,70

ΣΥΝΟΛΟ 183.925.400,74 222.426.306,01 119.510.863,07 147.802.866,33

ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
(Κυκλοφορούν)

Όµιλος Μητρική Εταιρεία

 
 
Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσµης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών 
των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων θεωρείται ότι προσεγγίζει την εύλογη  αξία τους. 
 
Η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων για την περίοδο 01.01.2009 έως 30.06.2009 για τον Όµιλο και τη 
µητρική έχει ως εξής: 
 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Όµιλος Μητρική

Υπόλοιπο 31/12/2008 (6.408.852,76) (2.400.000,00)
Σχηµατισµός πρόβλεψης περιόδου (190.449,81) 0,00

Υπόλοιπο 30/06/2009 (6.599.302,57) (2.400.000,00)
 
 
3.7 Αποθεµατικά εύλογης αξίας 
 

30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008
Αποθεµατικό αποτίµησης στην Εύλογη 
Αξία επενδυσεων 

(6.670.497,73) (7.011.778,52) (7.779.732,08) (8.111.262,87)

ΣΥΝΟΛΟ (6.670.497,73) (7.011.778,52) (7.779.732,08) (8.111.262,87)

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ
Όµιλος Μητρική Εταιρεία

 
Αναλύονται ως εξής: 
  

30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008

Συµµετοχών που ενοποιούνται 0,00 0,00 (1.066.279,76) (1.066.279,76)
Συγγενών επιχειρήσεων (3.658.580,04) (3.658.580,04) (3.658.580,04) (3.658.580,04)
Μετοχών εισηγµένων στο ΧΑΑ (3.069.479,98) (3.438.029,98) (3.098.880,00) (3.451.680,00)
Μετοχών µη εισηγµένων στο ΧΑΑ 57.562,29 84.831,50 44.007,72 65.276,93

ΣΥΝΟΛΟ (6.670.497,73) (7.011.778,52) (7.779.732,08) (8.111.262,87)

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ
Όµιλος Μητρική Εταιρεία
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3.8 ∆άνεια (περιλαµβανοµένου του Leasing) 
 
3.8.1 ∆άνεια 
 
Τα δάνεια αναλύονται ως εξής: 

30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008
Οµολ. ∆άνεια σε Ευρώ µη Μετατρ. σε Μετοχές 181.199.280,00 189.435.640,00 150.222.000,00 157.322.000,00

Τράπεζες Λογ/µοι Λοιπές Μακροπρ. Υποχρ. 777.353,32 654.534,50 0,00 0,00

181.976.633,32 190.090.174,50 150.222.000,00 157.322.000,00

Μείον: Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις ∆ανείων 
πληρωτέες εντός των επόµενων 12 µηνών

(67.380.470,00) (17.380.470,00) (64.978.000,00) (14.978.000,00)

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΝΕΙΩΝ 114.596.163,32 172.709.704,50 85.244.000,00 142.344.000,00
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Leasing 3.458.688,36 5.290.564,53 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 118.054.851,68 178.000.269,03 85.244.000,00 142.344.000,00

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ
Όµιλος Μητρική 

 
Η ανάλυση του ανεξόφλητου υπολοίπου της 30.06.2009 των Οµολογιακών δανείων της µητρικής 
εταιρείας και του Οµίλου ανά περίοδο λήξης έχει ως εξής: 
 

30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008

Βραχυπρόθεσµα απο 0-1 έτη 67.250.720,00 17.250.720,00 64.978.000,00 14.978.000,00

Από 1-5 έτη 113.172.560,00 170.630.920,00 83.690.000,00 140.790.000,00

Άνω των 5 ετών 776.000,00 1.554.000,00 1.554.000,00 1.554.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 181.199.280,00 189.435.640,00 150.222.000,00 157.322.000,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ
Όµιλος Μητρική 

 
 
 
3.8.2 Βραχυπρόθεσµα δάνεια 
 
Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια αναλύονται ως εξής: 
 

30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 198.565.355,41 193.595.330,86 90.712.471,09 84.126.942,12
Βραχυπρόθεσµες δόσεις 
Μακροπρόθεσµων ∆ανείου στην 
επόµενη χρήση

67.380.470,00 17.380.470,00 64.978.000,00 14.978.000,00

Βραχυπρόθεσµες δόσεις (χρεολύσια) 
Leasing πληρ/τέες στην επόµενη χρήση

5.133.410,72 6.161.313,22 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 271.079.236,13 217.137.114,08 155.690.471,09 99.104.942,12

ΒΡΑΧΥΠΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ
Όµιλος Μητρική 

 
 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου έγιναν α) αναλήψεις νέων δανείων ποσού € 9.358.387,95 για τον Όµιλο 
και ποσού € 6.593.498,22 για την Εταιρεία και β) εξοφλήσεις δανείων ποσού € 12.501.904.58 για τον 
Όµιλο και ποσού € 7.107.969,25 για την Εταιρεία.  

 
Τα επιτόκια των δανείων είναι κυµαινόµενα και το αποτελεσµατικό επιτόκιο ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 
4,00%. 
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3.8.3 Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
 
Στα ενσώµατα πάγια περιλαµβάνονται τα κατωτέρω ποσά, τα οποία ο Όµιλος κατέχει ως µισθωτής βάσει 
χρηµατοδοτικών µισθώσεων. 
 

30/6/2009 31/12/2008

Κόστος κεφαλαιοποίησης χρηµατοδοτικών µ ισθώσεων 19.468.719,89 23.187.149,15

Σωρευµένες αποσβέσεις (10.423.667,04) (11.465.783,93)

Καθαρή λογιστική αξία 9.045.052,85 11.721.365,22

Όµιλος

 
 
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 
 

30/6/2009 31/12/2008

Μακροπρ. υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µ ισθώσεων 3.458.688,36 5.290.564,53

Βραχυπρ. υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µ ισθώσεων 5.133.410,72 6.161.313,22

Σύνολο υποχρεώσεων 8.592.099,08 11.451.877,75

Όµιλος

 
 
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. 
 

3 0 /6 /2 0 0 9 3 1 /1 2 /2 0 0 8

Μέχρ ι ένα  έτο ς 5 .424 .047 ,93 6 .576 .384 ,81

Από  1  έω ς 5  έτη 3 .577 .867 ,60 5 .506 .768 ,36

Μετά  τα  5  έτη 0 ,00 0 ,00

ΣΥΝΟΛΟ 9 .0 0 1 .9 1 5 ,5 3 1 2 .0 8 3 .1 5 3 ,1 7

Μελλοντ ικές  χρεώ σεις  χρηµατοο ικονοµ ικού  κόστους  
στ ις χρηµατοδοτ ικές  µ ισθώ σεις

(409 .816 ,45) (631 .275 ,42)

ΣΥΝΟΛΟ 8 .5 9 2 .0 9 9 ,0 8 1 1 .4 5 1 .8 7 7 ,7 5

Ό µ ιλοςΥποχρεώ σεις  χρηµατοδοτ ικής  µ ισθώ σης  - 
Ελάχιστες  πληρω µ ές  µ ισθω µάτω ν  

 
Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης έχει ως εξής: 
 

3 0 /6 /2 0 0 9 3 1 /1 2 /2 0 0 8

Μ έχρ ι 1  έτ ο ς 5 . 1 3 3 . 4 1 0 , 7 2 6 . 1 6 1 . 3 1 3 , 2 2
Α π ό  1  έως  5  έτ η 3 . 4 5 8 . 6 8 8 , 3 6 5 . 2 9 0 . 5 6 4 , 5 3
Μ ετ ά  τ α  5  έτ η 0 , 0 0 0 , 0 0

ΣΥΝΟΛ Ο 8 .5 9 2 .0 9 9 ,0 8 1 1 .4 5 1 .8 7 7 ,7 5

Ό µ ιλ ο ς
Υπ ο χ ρ εώ σ εις  χ ρ η µ α τ ο δο τ ική ς  µ ισ θ ώ σ η ς  -  
Ελά χ ισ τ ες  π λη ρ ω µ ές  µ ισ θ ω µ ά τ ω ν  

 
3.9 Λοιπά συνολικά έσοδα (Μεταβολές της καθαρής θέσης)  
 
Τα λοιπά συνολικά έσοδα αφορούν την µεταβολή των διαθεσίµων για πώληση χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων, µε ισόποση µεταβολή του αποθεµατικού εύλογης αξίας, τόσο για τον Όµιλο όσο και για την 
Εταιρεία. 
 
Όµιλος 
Για την περίοδο 01.01.-30.06.2009 τα συνολικά έσοδα ποσού € 341.280,79 αφορούν: 
α) ∆ιαφορά αποτίµησης στην εύλογη αξία χρεογράφων εισηγµένων στο ΧΑΑ ποσού € 368.550,00 
β) ∆ιαφορά αποτίµησης στην εύλογη αξία χρεογράφων  µη εισηγµένων στο ΧΑΑ ποσού €: (27.269,21) 
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Για την περίοδο 01.01-30.06.2008 τα συνολικά έσοδα ποσού € (1.139.537.16) αφορούν: 
α) ∆ιαφορά αποτίµησης στην εύλογη αξία χρεογράφων εισηγµένων στο ΧΑΑ ποσού €: (1.116.197.94) 
β) ∆ιαφορά αποτίµησης στην εύλογη αξία χρεογράφων µη εισηγµένων στο ΧΑΑ ποσού €: (23.339,22) 
 
Εταιρεία 
Για την περίοδο 01.01.-30.06.2009 τα συνολικά έσοδα ποσού € 331.530,79 αφορούν: 
α) ∆ιαφορά αποτίµησης στην εύλογη αξία χρεογράφων εισηγµένων στο ΧΑΑ ποσού € 352.800,00 
β) ∆ιαφορά αποτίµησης στην εύλογη αξία χρεογράφων  µη εισηγµένων στο ΧΑΑ ποσού € (21.269,21) 
 
Για την περίοδο 01.01.-30.06.2008 τα συνολικά έσοδα ποσού € (1.102.378,30) αφορούν: 
α) ∆ιαφορά αποτίµησης στην εύλογη αξία χρεογράφων εισηγµένων στο ΧΑΑ ποσού € (1.071.320,00) 
β) ∆ιαφορά αποτίµησης στην εύλογη αξία χρεογράφων  µη εισηγµένων στο ΧΑΑ ποσού € (31.058,30) 
 
3.10  Ανάλυση λοιπών εσόδων 
 
Η ανάλυση των λοιπών εσόδων έχει ως εξής: 
 

30/6/2009 30/6/2008 30/6/2009 30/6/2008

Επιχορηγήσεις & διάφορα εσοδα πωλήσεων 4.943.217,24 3.096.490,93 4.617.868,02 2.856.254,17

Έσοδα Παρεπόµενων υπηρεσιων και Ασχολιών 12.606.760,10 13.428.460,03 6.392.050,65 7.810.430,73

Έσοδα από χρησιµοποιηµένες προβλέψεις 635.380,35 178.571,01 502.545,67 156.790,31

Λοιπά Έσοδα 4.507.550,29 3.970.125,81 4.198.148,67 3.695.568,79

ΣΥΝΟΛΟ 22.692.907,98 20.673.647,78 15.710.613,01 14.519.044,00

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α
Όµιλος Μητρική 

 
3.11 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζονται οι µη ελεγµένες φορολογικά εταιρικές χρήσης ανά εταιρεία του 
Οµίλου καθώς και εκείνες από τις εταιρείες που έχουν ήδη απορροφηθεί µε συνέπεια να υπάρχει 
ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. 
Έγινε σχετική πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε βάρος των αποτελεσµάτων της χρήσης  και των 
προηγούµενων χρήσεων.  

Εταιρεία Εγκατάσταση
Συνολικό %  
συµµετοχής

Εκκρεµείς φορολογικά 
χρήσεις

Μέθοδος ολικής ενοποίησης
PERSONAL BEST A.E. Ελλάδα 100,00% 2005-2008
PANERGON A.E. Ελλάδα 100,00% 2006-2008
EXECUTIVE INSURANSE BROKERS A.E. Ελλάδα 100,00% 2007-2008
EXECUTIVE LEASE A.E. Ελλάδα 100,00% 2006-2008
MIRKAT OOD Βουλγαρία 99,91% 2006-2008
MIRKAT DOOEL SKOPJE Σκόπια 100,00% 2006-2008
ERGOTRAK Ελλάδα 100,00% 2006-2008
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Ελλάδα Μητρική 2006-2008
Εταιρειών που απορροφήθηκαν
AUTOTEAM A.E. Ελλάδα 100,00% 2004-2006
AUTOLINK A.E. Ελλάδα 100,00% 2002-2006
AUTOFORUM A.E. Ελλάδα 100,00% 2003-2006
CADILLAC HELLAS A.E. Ελλάδα 100,00% 2005-2006
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδα 100,00% 2006-2007
 
Η κίνηση του λογαριασµού προβλέψεις για ανέλεγκτες χρήσεις  στην περίοδο 01.01.09 – 30.06.2009 έχει 
ως εξής: 
 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Όµιλος Μητρική

Υπόλοιπο 31/12/2008 3.050.617,77 2.290.617,77
Σχηµατισµός προβλέψεων περιόδου 554.000,00 450.000,00

Υπόλοιπο 30/06/2009 3.604.617,77 2.740.617,77
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3.12 Έξοδο Φόρου εισοδήµατος  
 
Ο φόρος εισοδήµατος αναλύεται ως εξής:  
 

30/6/2009 30/6/2008 30/6/2009 30/6/2008

Φόρος Εισοδήµατος Περιόδου (Κέρδη προ φόρων 25% ) 517.073,91 4.754.678,95 175.195,39 5.218.324,59

Φόρος Εισοδήµατος επί λογιστικών διαφορών 411.742,99 (56.646,61) 250.000,00 (589.411,24)

Φόρος εισοδήµατος επί αφορολόγητων εσόδων (33.072,30) (2.546.303,25) (19.843,38) (2.546.303,25)

Φόρος εισοδήµατος λόγω απώλειας φορολογικών ζηµιών 272.821,97 (11.658,48) 0,00 0,00

Φόρος εισοδήµατος λόγω διαφοράς φορολογικού 
συντελεστή εξωτερικού

13.786,97 5.251,39 0,00 0,00

Φόρος εισοδ/τος λόγω µεταβολής φορολ.συντελ.
στους αναβαλλόµενους φόρους

16.713,53 (82.400,83) (20.870,84) 0,00

Φόρος εισοδήµατος µερισµάτων (10%) 13.228,92 0,00 0,00 0,00

Λοιποί µη ενσωµατ.  στο λειτουργικό κόστος 166.929,24 280.155,92 115.100,92 228.327,60

Συµπληρωµατικός φόρος ακινήτων 35.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Πρόβλεψη για Φόρους  Ανέλεγκτων Χρήσεων 554.000,00 440.000,00 450.000,00 360.000,00

 ΣΥΝΟΛΟ 1.968.225,23 2.813.077,09 979.582,09 2.700.937,70

Όµιλος Μητρική

 
Το ποσοστό φόρου εισοδήµατος περιόδου ανέρχεται στις χρήσεις 2009 και 2008 σε 25% επί των 
φορολογητέων κερδών της. 
 
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). 
 

01.01- 
30.6.2009

01.01- 
30.6.2008

01.04 - 
30.06.2009

01.04. - 
30.06.2008

01.01- 
30.6.2009

01.01- 
30.6.2008

01.04 - 
30.06.2009

01.04. - 
30.06.2008

Κέρδη (Ζηµίες) περιόδου 100.070,36 16.263.586,20 982.611,89 9.861.300,52 (278.800,53) 17.425.360,66 31.390,15 10.508.001,60

Τα Κέρδη Κατανέµονται σε:
Μετόχους της µητρικής 100.363,73 16.263.137,20 982.802,13 9.861.074,52

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (293,37) 449,00 (190,24) 226,00

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή (σε €) 0,0025 0,4110 0,0248 0,2492 (0,0070) 0,4403 0,0008 0,2655

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €)
Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών 39.572.400 39.572.400 39.572.400 39.572.400 39.572.400 39.572.400 39.572.400 39.572.400

ΚΕΡ∆Η / (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 
ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 
 
3.14 Εποχικότητα 
 
Ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη εποχικότητα στον κύκλο δραστηριότητας τους σε 
σχέση µε τις ενδιάµεσες περιόδους  
 
 
3.15 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 
Η µητρική Εταιρεία, διενήργησε συναλλαγές µε τα συνδεµένα µέρη για την περίοδο 01.01.-30.06.2009 ως 
εξής: 
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Εταιρείες Έσοδα Έξοδα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
Θυγατρικές Ποσά Ποσά Ποσά Ποσά

PANERGON Α.Ε. 186.795,09 262.881,32 37.273,30 52.392,88
PERSONAL BEST Α.Ε. 21.297.891,62 1.190.679,17 655.951,28 364.694,79
EXECUTIVE LEASE Α.Ε. 10.881.168,78 849.226,12 5.422.131,35 27.245,87
EXECUTIVE INS. BROKERS Α.Ε. 58.646,53 0,00 56.553,86 133.444,15
ERGOTRAK Α.Ε. 91,40 2.800,00 108,77 0,00
MIRKAT OOD 1.881.040,32 0,00 7.366.666,14 0,00
MIRKAT DOOEL SKOPJE 336.527,31 0,00 776.712,18 0,00
Σύνολα Θυγατρικών 34.642.161,05 2.305.586,61 14.315.396,88 577.777,69

Συγγενείς Ποσά Ποσά Ποσά Ποσά
SPEEDEX Α.Ε. 84.604,84 178.540,67 18.979,55 40.376,32
WINLINK Α.Ε. 7.016,47 0,00 563,37 0,00
ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 6.092,86 0,00 0,00 0,00
ALPAN ELECTROLINE LTD 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολα Συγγενών 97.714,17 178.540,67 19.542,92 40.376,32

Γενικά Σύνολα 34.739.875,22 2.484.127,28 14.334.939,80 618.154,01

Συναλλαγές µητρικής µε συνδεδεµένα µέρη: 01/01/2009 - 30/06/2009

 
 

Εταιρείες
Πωλήσεις 

Εµπορευµάτων
Παροχή 
Υπηρεσιών Λοιπά Έσοδα Ενοίκια Σύνολα

Θυγατρικές Ποσά Ποσά Ποσά Ποσά Ποσά
PANERGON Α.Ε. 74.730,75 63.971,43 0,00 48.092,91 186.795,09
PERSONAL BEST Α.Ε. 21.068.876,86 10.764,54 1.840,00 216.410,22 21.297.891,62
EXECUTIVE LEASE A.E. 10.691.210,24 90.059,65 23.882,25 76.016,64 10.881.168,78
EXECUTIVE INS.BROKERS A.E. 442,19 178,50 44.177,12 13.848,72 58.646,53
ERGOTRAK 91,40 0,00 0,00 0,00 91,40
MIRKAT OOD 1.880.498,97 181,35 360,00 0,00 1.881.040,32
MIRKAD DOOEL 333.596,40 0,00 2.930,91 0,00 336.527,31
Σύνολα Θυγατρικών 34.049.446,81 165.155,47 73.190,28 354.368,49 34.642.161,05

Συγγενείς Ποσά Ποσά Ποσά Ποσά Ποσά
SPEEDEX A.E. 1.253,55 352,50 15.949,19 67.049,60 84.604,84
WINLINK A.E. 273,77 199,64 0,00 6.543,06 7.016,47
ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ A.E. 6.092,86 0,00 0,00 0,00 6.092,86
Σύνολα Συγγενών 7.620,18 552,14 15.949,19 73.592,66 97.714,17
Γενικά Σύνολα 34.057.066,99 165.707,61 89.139,47 427.961,15 34.739.875,22

Ανάλυση Εσόδων µητρικής από συνδεδεµένα µέρη: 01/01/2009 - 30/06/2009

 
 

Εταιρείες Αγορές Αγαθών Έξοδα Ενοίκια Σύνολα
Θυγατρικές Ποσά Ποσά Ποσά Ποσά

PANERGON Α.Ε. 186.159,95 2.633,37 74.088,00 262.881,32
PERSONAL BEST Α.Ε. 153.500,22 1.022.082,18 15.096,77 1.190.679,17
EXECUTIVE LEASE A.E. 172.118,50 677.107,62 0,00 849.226,12
ERGOTRAK Α.Ε. 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00
Σύνολα Θυγατρικών 511.778,67 1.704.623,17 89.184,77 2.305.586,61

Συγγενείς Ποσά Ποσά Ποσά Ποσά
SPEEDEX A.E. 0,00 178.540,67 0,00 178.540,67
Σύνολα Συγγενών 0,00 178.540,67 0,00 178.540,67
Γενικά Σύνολα 511.778,67 1.883.163,84 89.184,77 2.484.127,28

Ανάλυση Εξόδων µητρικής από συνδεδεµένα µέρη: 01/01/2009 - 30/06/2009

 
Οι αντίστοιχες συναλλαγές της µητρικής µε τα συνδεδεµένα µέρη για την περίοδο 01.01.- 30.06.2008 
έχουν ως εξής: 
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Εταιρείες Έσοδα Έξοδα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
Θυγατρικές Ποσά Ποσά Ποσά Ποσά

PANERGON Α.Ε. 416.862,80 105.726,16 63.107,41 49.675,70
PERSONAL BEST Α.Ε. 21.029.079,83 940.016,04 356.029,04 333.952,16
EXECUTIVE LEASE Α.Ε. 10.104.340,06 680.728,93 2.853.184,77 10.258,76
EXECUTIVE INS. BROKERS Α.Ε. 37.562,67 0,00 12.175,79 73.936,12
Σύνολα Θυγατρικών 31.587.845,36 1.726.471,13 3.284.497,01 467.822,74

Συγγενείς Ποσά Ποσά Ποσά Ποσά
SPEEDEX Α.Ε. 70.763,70 190.122,93 (6.007,62) 38.055,79
WINLINK Α.Ε. 6.414,79 0,00 0,00 0,00
ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 809,94 1.067.072,51 0,00 0,00
ALPAN ELECTROLINE LTD 0,00 0,00 23.924,03 0,00
Σύνολα Συγγενών 77.988,43 1.257.195,44 (17.916,41) 38.055,79

Γενικά Σύνολα 31.665.833,79 2.983.666,57 3.302.413,42 505.878,53

Συναλλαγές µητρικής µε συνδεδεµένα µέρη: 01/01/2008 - 30/06/2008

 
 

Εταιρείες
Πωλήσεις 

Εµπορευµάτων
Παροχή 
Υπηρεσιών Λοιπά Έσοδα Ενοίκια Σύνολα

Θυγατρικές Ποσά Ποσά Ποσά Ποσά Ποσά
PANERGON Α.Ε. 328.367,05 26.446,75 0,00 62.049,00 416.862,80
PERSONAL BEST Α.Ε. 20.804.033,60 5.217,28 3.726,37 216.102,58 21.029.079,83
EXECUTIVE LEASE A.E. 9.979.255,63 49.999,65 0,00 75.084,78 10.104.340,06
EXECUTIVE INS.BROKERS A.E. 99,72 64,00 23.944,37 13.454,58 37.562,67

Σύνολα Θυγατρικών 31.111.756,00 81.727,68 27.670,74 366.690,94 31.587.845,36

Συγγενείς Ποσά Ποσά Ποσά Ποσά Ποσά
SPEEDEX A.E. 0,00 88,50 6.370,50 64.304,70 70.763,70
WINLINK A.E. 0,00 0,00 0,00 6.414,79 6.414,79
ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ A.E. 809,94 0,00 0,00 0,00 809,94
Σύνολα Συγγενών 809,94 88,50 6.370,50 70.719,49 77.988,43

Γενικά Σύνολα 31.112.565,94 81.816,18 34.041,24 437.410,43 31.665.833,79

Ανάλυση Εσόδων µητρικής από συνδεδεµένα µέρη: 01/01/2008 - 30/06/2008

 

Εταιρείες Αγορές Αγαθών Έξοδα Σύνολα
Θυγατρικές Ποσά Ποσά

PANERGON Α.Ε. 63.927,66 41.798,50 105.726,16
PERSONAL BEST Α.Ε. 0,00 940.016,04 940.016,04
EXECUTIVE LEASE A.E. 0,00 680.728,93 680.728,93

Σύνολα Θυγατρικών 63.927,66 1.662.543,47 1.726.471,13

Συγγενείς Ποσά Ποσά
SPEEDEX A.E. 0,00 190.122,93 190.122,93
ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 1.067.072,51 0,00 1.067.072,51
Σύνολα Συγγενών 1.067.072,51 190.122,93 1.257.195,44
Γενικά Σύνολα 1.131.000,17 1.852.666,40 2.983.666,57

Ανάλυση Εξόδων µητρικής από συνδεδεµένα µέρη: 01/01/2008 - 30/06/2008

 
Η µητρική εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. έχει εκχωρήσει εταιρικές εγγυήσεις σε θυγατρικές εταιρείες και 
συγγενείς εταιρείες ως ακολούθως: 

• Στην εταιρεία EXECUTIVE LEASE A.Ε. για δάνεια ποσού  € 37.412.228,85 
• Στην εταιρεία PERSONAL BEST A.Ε. για δάνεια ποσού  €   1.000.000,00 
• Στην εταιρεία PANERGON A.E. για δάνεια ποσού   € 53.621.312,31 
• Στην εταιρεία MIRKAT OOD για δάνεια ποσού  € 17.466.186,49 
• Στην εταιρεία SPEEDEX A.E. για δάνεια ποσού  €   3.500.000,00 
• Στην εταιρεία ERGOTRAK  για δάνεια ποσού   €   5.000.000,00 
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Αµοιβές και λοιπές παροχές µελών ∆.Σ. και διευθυντικών στελεχών 
 
Οι αµοιβές και οι παροχές, που αφορούν τα διευθυντικά στελέχη και µέλη ∆.Σ. για τη µητρική εταιρεία και  
για τον Όµιλο, αναλύονται ως εξής: 
 

30/6/2009 30/6/2008 30/6/2009 30/6/2008
Βραχύχρονες  παροχές (µισθοί & αµοιβές) 2.035.265,59 1.134.782,91 1.557.697,24 813.700,01
Λοιπές βραχύχρονες παροχές (έξοδα αυτοκινήτων, 
κινήσεως κλπ) 287.346,15 771.780,79 240.595,82 482.503,38

Λοιπές µακροχρόνιες παροχές (ασφάλιστρα) 29.137,29 15.971,87 21.089,15 11.930,76
Πρόβλεψη για παροχές µετά την έξοδο από την 
υπηρεσία 42.687,07 44.490,00 32.996,80 10.134,99

ΣΥΝΟΛΟ 2.394.436,10 1.967.025,57 1.852.379,01 1.318.269,14

ΠΑΡΟΧΕΣ
Όµιλος Μητρική Εταιρεία

 
Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις µελών ∆.Σ. και διευθυντικών στελεχών 
 
∆εν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αφορούν συνολικά διευθυντικά στελέχη και µέλη ∆.Σ. την 
30.06.2009. 
 
 
3.16 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 
 
Η εφαρµογή των νέων κινήτρων για απόσυρση των παλαιών αυτοκινήτων, όπως αυτή αναγγέλθηκε την 
22.07.2009 από τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε, αναµένεται να αναθερµάνει τις πωλήσεις αυτοκινήτων και να 
διατηρήσει την ανοδική πορεία της αγοράς που ξεκίνησε µε την εφαρµογή του προγράµµατος µείωσης 
του  Ειδικού Τέλους Ταξινόµησης και κατά το 2ο εξάµηνο του 2009. 

 
 
 

 Αθήνα, 26 Αυγούστου 2009  
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ & Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

 
 
   

    
ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΤΑΚΗ ΜΙΡΑΝΤΑ-ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΝΙΚΗΤΑΣ Ι. ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ 

 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ   
Α.∆.Τ. ΑΕ-046850 Α.∆.Τ. Χ-544820 Α.∆.Τ. ΑΕ-003583 Α.∆.Τ. ΑΕ-092466 
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ, ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 483/06/Β/86/10
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5-7 & ΠΥ∆ΝΑΣ 118 55 ΑΘΗΝΑ

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου  από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 30η  Ιουνίου 2009
(Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ   (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30.6.2009 30.06.2008 30.6.2009 30.06.2008
Λειτουργικές δραστηριότητες 
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 2.068.295,59 19.076.663,29 700.781,56 20.126.298,36
Πλέον/Μείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 11.156.060,14 10.194.883,47 3.518.446,93 3.039.977,74
Προβλέψεις 488.859,40 832.010,71 123.565,00 407.014,70
Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις προηγ.χρή νσεω 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00
Συναλλαγµατικές διαφορές 445.337,01 (2.006.400,32 445.337,01 (2.006.400,32)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αποτ/µατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµιές)  επενδυτικής δραστηριότητας (1.511.013,64) (8.533.852,52) (193.383,20) (7.684.334,59)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 9.563.116,04 10.278.540,91 5.894.530,18 6.442.773,93

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας www.sfakianakis.gr Πλέον/Μείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
Αριθµός Φορολογικού Μητρώου: 094010226 - ∆.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Αρµόδια Αρχή Υπουργείο Ανάπτυξης Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων 21.692.948,34 (14.011.263,36 21.182.953,05 (13.425.825,37)
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 42.932.023,82 (42.091.034,73 28.775.771,10 (34.206.706,14)
Συµβούλιο των οικονοµικών καταστάσεων : Αθήνα, 26 Αυγούστου 2009 (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (15.915.077,04 41.998.253,79 (18.164.060,66 26.414.287,25
Νόµιµος Ελεγκτής: Ρητάς Απ. Βασίλειος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14541) Μείον:
Ελεγκτική εταιρεία:  Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (11.075.235,59 (9.988.003,81 (6.947.894,91 (6.344.865,14)
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη Καταβεβληµένοι φόροι (388.723,41 (2.566.985,98 (230.201,84 (2.208.611,28)

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές α)δραστηριότητες ( 61.256.590,66 3.182.811,45 36.905.844,22 (9.446.390,86)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ) Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και  νλοιπών επενδύσεω 0,00 0,00 0,00 (8.404.247,51)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων (25.088.376,52) (49.276.138,14) (6.545.146,92) (22.013.047,01)

30.06.2009 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2008 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων πάγ  χ νιων στοι είω 1.832.315,93 4.995.047,50 1.221.406,15 2.373.229,02
EΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ειπράξεις (πληρωµές)από πώληση (αγορά) τίτλων (µ χ )ετο ών 0,00 7.132.443,14 0,00 7.132.443,14
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία  213.346.262,49 207.415.163,46 112.945.236,16 113.975.972,63 Τόκοι εισπραχθέντες 994.629,12 819.989,99 113.695,56 201.676,74
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 12.571.719,75 12.956.930,35 10.213.357,13 10.581.328,97 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές β)δραστηριότητες ( (22.261.431,47) (36.328.657,51) (5.210.045,21) (20.709.945,62)
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 40.915.511,34 44.529.749,87 74.817.772,75 74.855.916,37 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Αποθέµατα 111.352.633,43 130.592.479,06 75.130.178,81 93.813.131,86 Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 9.358.387,95 93.300.000,00 6.593.498,22 80.500.000,00
Απαιτήσεις από πελάτες 139.807.892,24 136.757.284,37 64.743.371,82 49.907.392,54 Εξοφλήσεις δανείων (12.501.904,58) (43.435.733,43) (7.107.969,25) (37.270.081,53)
Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 128.131.244,27 138.972.097,65 100.328.386,25 112.286.794,05 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µ )ισθώσεις (χρεολύσια (2.859.778,67) (2.962.531,61) 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 646.125.263,52 671.223.704,75 438.178.302,92 455.420.536,42 Μερίσµατα πληρωθέντα (1.058,00) (6.370.291,25) (1.058,00) (6.370.291,25)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές γ)δραστηριότητες ( (6.004.353,30) 40.531.443,71 (515.529,03) 36.859.627,22
 Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Μετοχικό κεφάλαιο 19.786.200,00 19.786.200,00 19.786.200,00 19.786.200,00 περιόδου (α) + (β) +(γ) 32.990.805,89 7.385.597,65 31.180.269,98 6.703.290,74
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 92.715.942,96 92.274.298,44 85.310.811,89 85.258.081,63 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 21.781.702,22 47.185.921,66 10.876.089,14 39.073.262,10
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 112.502.142,96 112.060.498,44 105.097.011,89 105.044.281,63 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 54.772.508,11 54.571.519,31 42.056.359,12 45.776.552,84
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 6.749,55 7.042,92
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+ (β) 112.508.892,51 112.067.541,36 105.097.011,89 105.044.281,63 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 118.054.851,68 178.000.269,03 85.244.000,00 142.344.000,00
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 23.400.963,64 23.773.815,09 17.422.549,59 17.344.880,98
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 271.079.236,13 217.137.114,08 155.690.471,09 99.104.942,12
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 121.081.319,56 140.244.965,19 74.724.270,35 91.582.431,69
Σύνολο Υπχρεώσεων (δ) 533.616.371,01 559.156.163,39 333.081.291,03 350.376.254,79
ΣΥΝ.Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 646.125.263,52 671.223.704,75 438.178.302,92 455.420.536,42

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ  (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε  Ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01.01-30.6.2009 01.01-30.6.2008 01.04.-30.06.2009 01.04-30.06.2008

Κύκλος εργασιών 246.527.577,35 261.572.851,72 154.507.907,44 145.858.290,31
Μικτά κέρδη 56.161.003,43 68.636.015,29 33.516.963,74 38.692.130,54
Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
& επενδυτικών αποτελ/µάτων 10.120.398,01 20.821.351,67 5.735.938,29 8.818.509,16
Κέρδη  προ φόρων 2.068.295,59 19.076.663,29 1.970.166,61 10.392.792,88
Κέρδη µετά από φόρους (Α) 100.070,36 16.263.586,20 982.611,89 9.861.300,52
Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής 100.363,73 16.263.137,20 982.802,13 9.861.074,52
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (293,37) 449,00 (190,24) 226,00

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 341.280,79 (1.139.537,16) 581.909,99 240.380,34
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους (Α) + (Β) 441.351,15 15.124.049,04 1.564.521,88 10.101.680,86
Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής 441.644,52 15.123.600,04 1.564.712,12 10.101.454,86
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (293,37) 449,00 (190,24) 226,00

Κέρδη µετά από φόρους 
ανά µετοχή - βασικά (σε €) 0,0025 0,4110 0,0248 0,2492
Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελ/µάτων και συνολικών αποσβέσεων 21.276.458,15 31.016.235,14 11.725.212,75 14.327.400,66 Ποσά σε Ευρώ Όµιλος Εταιρεία

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ α) Έσοδα 242.791,01 34.739.875,22
01.01-30.6.2009 01.01-30.6.2008 01.04.-30.06.2009 01.04-30.06.2008 β) Έξοδα 231.334,27 2.484.127,28

Κύκλος εργασιών 208.955.871,13 224.546.052,74 132.178.980,94 128.743.000,40 γ) Απαιτήσεις 113.778,05 14.334.939,80
Μικτά κέρδη 33.513.366,02 48.470.255,95 20.056.998,68 26.860.021,10 δ) Υποχρεώσεις 62.685,91 618.154,01
Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών, ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µ  ησελών διοίκ ης 2.394.436,10 1.852.379,01
& επενδυτικών αποτελ/µάτων 6.401.928,53 18.884.737,70 2.573.859,07 6.871.693,65 στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης 0,00 0,00
Κέρδη  προ φόρων 700.781,56 20.126.298,36 98.071,30 10.743.338,00 ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη τ  ησης διοίκ ης 0,00 0,00
Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους (Α) (278.800,53) 17.425.360,66 31.390,15 10.508.001,60
Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής (278.800,53) 17.425.360,66 31.390,15 10.508.001,60
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 331.530,79 (1.102.378,30) 533.759,99 295.258,85 Αθήνα, 26 Αυγούστου 2009
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους (Α) + (Β) 52.730,26 16.322.982,36 565.150,14 10.803.260,45
Κατανέµονται σε: Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
Ιδιοκτήτες µητρικής 52.730,26 16.322.982,36 565.150,14 10.803.260,45 ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους 
ανά µετοχή - βασικά (σε €) (0,0070) 0,4403 0,0008 0,2655 ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΤΑΚΗ ΜΙΡΑΝΤΑ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών Α.∆.Τ. ΑΕ 046850 Α.∆.Τ. Χ-544820
αποτελ/µάτων και συνολικών αποσβέσεων 9.920.375,46 21.924.715,44 4.313.664,72 8.556.147,27

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ & Ο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
30.6.2009 30.6.2008 30.6.2009 30.6.2008 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου     
 (01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα) 112.067.541,36 119.291.668,33 105.044.281,63 117.468.726,34
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από ςφόρου 441.351,15 15.124.049,04 52.730,26 16.322.982,36
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0,00 (9.893.100,00) 0,00 (9.893.100,00) ΝΙΚΗΤΑΣ Ι. ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ  ΝΓΕΩΡΓΙΟΣ .ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου         Α.∆.Τ. ΑΕ - 003583 ∆A. .T. AE - 092466
 (30.06.2009 και 30.06.2008 αντίστοιχα) 112.508.892,51 124.522.617,37 105.097.011,89 123.898.608,70

∆ηµοσιεύσεις  ΠΑΝ∆ΗΣ 210. 52.39.580

1. Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά την 30/06/2009 είναι σύµφωνες µε αυτές που υιοθέτησε ο Όµιλος βάσει των ∆ιεθνών
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), οι οποίες εφαρµόσθηκαν κατά την 31/12/2008
2. Ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εκκρεµούν από 22/10/1998 και 14/02/1999 αγωγές µετόχων της µειοψηφίας που
εκπροσωπούν ποσοστό 2,565% του ΜΚ, περί ακυρώσεως, για τυπικούς λόγους των από 25/10/1996 και 24/03/1997 αποφάσεων ΓΣ µε τις οποίες
αποφασίσθηκε η εισαγωγή της εταιρείας στο ΧΑΑ µε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς και περί της αναγνωρίσεως του ανυπόστατου της από
30/09/1969 ΓΣ της εταιρείας, η οποία αποφάσισε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι συνεκδικασθείσες αγωγές αναµένεται να συζητηθούν το έτος
2010. Εκτίµηση της ∆ιοικήσεως της εταιρείας είναι ότι οι αγωγές δεν θα ευδοκιµήσουν.
3. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 30/06/2009 ανέρχεται σε 865 άτοµα για την µητρική και 1624 άτοµα για τον Όµιλο. Οι
αντίστοιχοι αριθµοί την 30/06/2008 ήταν 910 και 1.768 άτοµα αντίστοιχα.
4. Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί µέχρι την 30/06/2009 για φόρους ανέλεγκτων χρήσεων ανέρχονται σε ευρώ 3.604.617,77
για τον Όµιλο και σε ευρώ 2.740.617,77 για τη µητρική αντίστοιχα. Οι λοιπές προβλέψεις ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 600.000,00 για τον
Όµιλο και τη µητρική. Ανάλυση των προβλέψεων των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων γίνεται στην σηµείωση 3.11 των Οικονοµικών
Καταστάσεων.
5. Η επωνυµία, η χώρα της καταστατικής έδρας και η µέθοδος ενσωµάτωσης εταιρειών του Οµίλου περιγράφονται στη σηµείωση 1.1 των
Οικονοµικών Καταστάσεων.
6.Τα συνολικά έσοδα ποσού ευρώ 341.280,79 για τον Όµιλο και ποσού ευρώ 331.530,79 για την µητρική, αφορούν αποτίµηση στην εύλογη αξία
διαθεσίµων για πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων.
7. ∆εν κατέχονται µετοχές της Μητρικής εταιρείας ούτε από την ιδία, ούτε από θυγατρικές και συγγενείς της εταιρείες.
8. ∆εν υπήρξε αλλαγή της µεθόδου ενσωµάτωσης των ενοποιηµένων εταιρειών στην περίοδο 01/01- 30/06/2009 σε σχέση µε αυτήν της
31/12/2008. ∆εν υπήρξαν εταιρείες που δεν περιλήφθηκαν στην ενοποίηση σε σχέση µε την 31/12/2008 και την αντίστοιχη περίοδο 01/01-
30/06/2008. Επίσης δεν υπάρχουν εταιρείες που δεν περιλαµβάνονται στην ενοποίηση.
9. Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής:

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση
για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρίας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 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 επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή
λογιστή.
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