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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 2008 έως 31η  ∆εκεµβρίου 2008
(δηµοσιευµένα βάσει του Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες  οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

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

Αρµόδια Νοµαρχία Υπου  ργείο Ανάπτυξης 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου Σταύρος Τάκη του Παναγιώτη Πρόεδρος του ∆.Σ. & Λειτουργικές δραστηριότητες 

∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Κέρδη προ φόρων 5.239.022,64 38.031.793,22 3.688.861,97 36.731.787,74
Μιράντα -Ευστρατία Σφακιανάκη του Νικολάου Αντιπρόεδρος του ∆.Σ., Εκτελεστικό Μέλος Πλέον/Μείον προσαρµογές για:
Νικήτας Ποθουλάκης του Ιωάννου Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Αποσβέσεις 22.727.714,07 19.695.979,78 7.387.465,54 4.471.917,41

Εκτελεστικό Μέλος Προβλέψεις 7.720.640,53 1.620.800,28 6.903.118,07 884.282,61
∆ηµήτριος Χούντας του Κωνσταντίνου Γενικός ∆ιευθυντής, Εκτελεστικό Μέλος Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις προηγ.χρή νσεω 0,00 (1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00)
Νικόλαος Πατσατζής του Αναστασίου Εκτελεστικό Μέλος Συναλλαγµατικές διαφορές (1.455.103,95 795.707,52 (1.425.333,11 733.920,10
Ιωάννης Μπρέµπος του Ευαγγέλου Εκτελεστικό Μέλος Αποτ/µατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµιές) επενδυτικ  δρ η ςής αστηριότ τα (12.348.461,79 (11.822.607,39 (8.863.969,86 (6.708.933,84)
Αικατερίνη Σφακιανάκη του Νικολάου Μη Εκτελεστικό Μέλος Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 22.908.907,98 16.446.841,64 14.416.379,01 9.478.899,64
Αθανάσιος  Πλατιάς του Γεωργίου Μη Εκτελεστικό Μέλος Πλέον/Μείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
Χριστόφορος Κατσάµπας του Αριστείδη Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Σοφία Μήλα του ∆ηµητρίου Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων (31.883.474,25 (40.208.607,89 (30.611.825,73 (17.935.356,75)
Kenneth-Howard Prince-Wright Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων (28.572.918,54 (17.459.173,41 (15.683.658,68 (21.096.700,12)

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 14.879.198,61 13.052.143,87 18.093.702,93 5.782.945,03
Μείον:

Ηµεροµηνία έγκρισης των Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (24.453.108,18 (15.883.203,47 (15.536.692,21 (9.189.057,95)
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων : Αθήνα 26 Μαρτίου 2009 Καταβεβληµένοι φόροι (9.642.828,27 (9.826.333,57 (8.146.647,38 (8.377.859,92)
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Κωνσταντίνος Π. Ευαγγελινός (ΑΜ ΣΟΕΛ 13151) Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηρ η ς (α)ιότ τε (34.880.411,15 (6.956.659,42 (29.778.599,45 (6.624.156,05)
Ελεγκτική εταιρεία:  Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Επενδυτικές δραστηριότητες
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών: Mε σύµφωνη γνώµη Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και  νλοιπών επενδύσεω (7.355.961,83) (9.006.085,99) (17.562.500,00) (9.539.360,00)
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας www.sfakianakis.gr Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων (79.538.290,82) (55.074.265,91) (34.688.531,37) (12.514.970,20)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων  νπάγιων στοιχείω 23.077.972,68 21.589.433,54 5.246.228,21 3.564.030,47
Εισπράξεις (πληρωµές) από πώληση (αγορά) 
επενδυτικών τίτλων (µετοχών, αξιόγραφων) 8.568.923,07 8.751.950,72 8.407.239,90 8.561.936,49

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ) Τόκοι εισπραχθέντες 1.796.019,74 1.766.240,09 427.856,74 464.890,54
Μερίσµατα εισπραχθέντα 314.338,56 513.058,16 1.000.825,70 481.222,22

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές β)δραστηριότητες ( (53.136.998,60) (31.459.669,39) (37.168.880,82) (8.982.250,48)
31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

EΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 207.415.163,46 177.501.423,72 113.975.972,63 96.634.270,42 Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 171.713.879,2 89.627.849,03 126.000.000,0 73.361.113,04
Άυλα περιουσικά στοιχεία 12.956.930,35 639.800,55 10.581.328,97 416.499,80 Εξοφλήσεις δανείων (93.865.417,26) (19.986.529,51) (77.359.797,74) (32.477.268,87)
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσικά  στοιχεία 44.529.749,87 45.265.856,34 74.855.916,37 59.741.796,49 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µ )ισθώσεις (χρεολύσια (5.345.376,77) (7.249.524,05) 0,00 0,00
Αποθέµατα 130.592.479,06 95.796.312,81 93.813.131,86 68.101.100,07 Μερίσµατα πληρωθέντα (9.889.894,95) (6.577.525,00) (9.889.894,95) (6.577.525,00)
Απαιτήσεις από πελάτες 136.757.284,37 125.361.871,98 49.907.392,54 59.485.684,98 Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές γ)δραστηριότητες ( 62.613.190,30 56.814.270,47 38.750.307,31 34.306.319,17
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσικά στοιχεία 138.972.097,65 137.222.701,90 112.286.794,05 116.469.119,80 Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 671.223.704,75 581.787.967,30 455.420.536,42 400.848.471,56 περιόδου (α) + (β) +(γ) (25.404.219,45) 18.397.941,66 (28.197.172,96) 18.699.912,64

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 47.185.921,67 28.787.980,01 39.073.262,10 20.373.349,46
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 21.781.702,22 47.185.921,67 10.876.089,14 39.073.262,10
Μετοχικό Κεφάλαιο 19.786.200,00 19.786.200,00 19.786.200,00 19.786.200,00
Λοιπά στοιχ. Καθαρής Θέσης  92.274.298,44 99.498.843,00 85.258.081,63 97.682.526,34
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας (α) 112.060.498,44 119.285.043,00 105.044.281,63 117.468.726,34 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 7.042,92 6.625,33
Σύνολο Καθαρής Θέσης  (γ)=(α)+(β) 112.067.541,36 119.291.668,33 105.044.281,63 117.468.726,34
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 178.000.269,03 98.770.014,39 142.344.000,00 53.600.000,00
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 23.773.815,09 18.841.351,69 17.344.880,98 16.208.859,11
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υπχρεώσεις 217.137.114,08 219.546.327,56 99.104.942,12 138.377.602,57
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 140.244.965,19 125.338.605,33 91.582.431,69 75.193.283,54
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 559.156.163,39 462.496.298,97 350.376.254,79 283.379.745,22
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 671.223.704,75 581.787.967,30 455.420.536,42 400.848.471,56

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε  Ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01.01-31.12.2008 01.01-31.12.2007 01.01-31.12.2008 01.01-31.12.2007

Κύκλος εργασιών 486.247.375,23 441.197.337,68 399.236.747,66 358.069.755,02
Μικτά κέρδη 130.441.680,81 132.686.259,88 80.506.315,62 90.854.474,72
Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών 
αποτελεσµάτων & αποσβέσεων & προβλέψεων 46.247.823,43 64.034.594,94 23.531.854,73 44.747.892,42
Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών
& επενδυτικών αποτελεσµάτων 15.799.468,83 42.717.814,88 9.241.271,12 39.391.692,40
Κέρδη  προ φόρων (σύνολο) 5.239.022,64 38.031.793,22 3.688.861,97 36.731.787,74
Κέρδη  µετά από  φόρους 6.128.447,94 27.660.809,71 5.781.434,02 27.395.366,29

Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρείας 6.128.030,35 28.495.885,35 5.781.434,02 27.395.366,29
Μετόχους Μειοψηφίας 417,59 (835.075,64)
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (  €)σε 0,1549 0,7201 0,1461 0,6923
Προτεινόµενο µέρισµα 0,00 0,25
Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών
& επενδυτικών αποτελεσµάτων & αποσβέσεων 38.527.182,90 62.413.794,66 16.628.736,66 43.863.609,81

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 Ποσά σε Ευρώ Όµιλος Εταιρεία

Σύνολο Καθαρής θέσης έναρξης περιόδου α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και άλλα έσοδα 565.089,20 67.561.621,93
 (01.01.2008 και 01.01.2007 αντίστοιχα) 119.291.668,33 102.008.943,54 117.468.726,34 105.807.229,10 β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών και έξοδα που χρ η νεώθ κα 1.887.827,78 10.190.264,89
Κέρδη περιόδου µετά από φόρους 6.128.447,94 27.660.809,71 5.781.434,02 27.395.366,29 γ) Απαιτήσεις 224.779,42 7.029.077,14
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ΄ ευθείας δ) Υποχρεώσεις 405.329,90 1.605.519,19
στην καθαρή θέση (3.459.474,91) (3.796.834,92) (8.312.778,73) (9.152.619,05) ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και  ς µελών διοίκηση 5.829.701,88 4.613.919,15
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (κέρδη) (9.893.100,00) (6.581.250,00) (9.893.100,00) (6.581.250,00) στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της ςδιοίκηση 0,00 0,00
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη  ςτης διοίκηση 0,00 0,00
 (31.12.2008 και 31.12.2007) 112.067.541,36 119.291.668,33 105.044.281,63 117.468.726,34

Αθήνα 26 Μαρτίου 2009
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ & Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΤΑΚΗ ΜΙΡΑΝΤΑ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ  ΙΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΝΙΚΗΤΑΣ . ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ-046850 Α.∆.Τ. Χ-544820 Α.∆.Τ. ΑΕ - 003583 A.∆.T. AE - 092466

∆ηµοσιεύσεις  ΠΑΝ∆ΗΣ 210. 52.39.580

1. Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά την 31/12/2008 είναι σύµφωνες µε αυτές που υιοθέτησε ο Όµιλος βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς (∆ΠΧΑ), οι οποίες εφαρµόσθηκαν κατά την 31/12/2007.
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
ΑΜΚ, καθώς και περί της αναγνωρίσεως του ανυπόστατου της από 30/09/1996 ΓΣ της εταιρείας, η οποία αποφάσισε ΑΜΚ. Οι συνεκδικασθείσες αγωγές δεν
αναµένεται να συζητηθούν προ του 2009, ήτοι µετά την ολοκλήρωση της διεξαγωγής των µαρτυρικών καταθέσεων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Εκτίµηση της
∆ιοικήσεως της εταιρείας είναι ότι οι αγωγές δεν θα ευδοκιµήσουν και για το λόγο αυτό δεν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις εις βάρος των αποτελεσµάτων της
εταιρείας.
3.Από 01/02/2008 ενσωµατώθηκαν, µετά από τη σχετική έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, στην εταιρεία τα 13 νέα σηµεία λιανικής πώλησης αυτοκινήτων,
ανταλλατκικών και παροχής υπηρεσιών service και φανοποιείου για τις µάρκες FORD, VOLVO, FIAT, ALFA ROMEO και LANCIA, τα οποία προήλθαν από την εξαγορά των
δραστηριοτήτων λιανικής του οµίλου εταιρειών ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ. Η παραπάνω ενσωµάτωση των 13 νέων καταστηµάτων έχει σαν συνέπεια την αύξηση του κύκλου εργασιών
της εταιρείας κατά € 59.991.745, του µικτού κέρδους κατά € 7.519.157 και επέφερε ζηµία µετά από φόρους κατά € 3.490.541. Αναλυτικότερη περιγραφή στη
σηµείωση 8 των ετήσιων  οικονοµικών καταστάσεων.
4.Από 13/05/2008 ενσωµατώθηκαν, µετά από τη σχετική έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, στην εταιρεία τα 2 νέα σηµεία λιανικής πώλησης αυτοκινήτων,
ανταλλατκικών και παροχής υπηρεσιών service και φανοποιείου για τη µάρκα BMW, τα οποία προήλθαν από την εξαγορά των δραστηριοτήτων λιανικής της εταιρείας
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Α.Ε.. Η παραπάνω ενσωµάτωση των 2 νέων καταστηµάτων έχει σαν συνέπεια την αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας κατά € 11.044.881 του
µικτού κέρδους κατά € 1.572.112 και επέφερε ζηµία µετά από φόρους κατά € 362.231. Αναλυτικότερη περιγραφή στη σηµείωση 8 των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων.
5.Την 23/07/ 2008, η µητρική απέκτησε το σύνολο (100%) των µετοχών της ERGOTRAK «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που µέχρι την ηµεροµηνία αυτή κατείχε η «S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά ΑΕ», έναντι ποσού € 7.494.478,00. Η ERGOTRAK δραστηριοποιείται στο εµπόριο
µηχανηµάτων έργων, ανυψωτικών, κινητήρων και βιοµηχανικού εξοπλισµού.Η παραπάνω εξαγορά έχει σαν συνέπεια την αύξηση του κύκλου εργασιών του Οµίλου κατά
€ 12.122.889 του µικτού κέρδους κατά € 2.860.333 και επέφερε κέρδος µετά από φόρους κατά € 120.342 . Στις 8/12/2008 η Σφακιανάκης ΑΕΒΕ απέκτησε µε
συµβολαιογραφικό έγγραφο ποσοστό 1,02% της ERGOTRAK BULGARIA LTD έναντι ποσού € 1.022,00 και ποσοστό 1,00% της ERGOTRAK ROMANIA έναντι ποσού €
4.500,00. Αποτέλεσµα των εξαγορών αυτών είναι ο έλεγχος 100% των ανωτέρω δύο εταιρειών. Αναλυτικότερη περιγραφή στη σηµείωση 9.1 των οικονοµικών
καταστάσεων.
6.Η εταιρεία WINLINK A.E.την 31/12/2007 ενοποιήθηκε µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης και από 01/01/2008 ενσωµατώνεται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.
Πέραν των αναφεροµένων στις σηµειώσεις 3,4,5,6 δεν υπάρχουν άλλες µεταβολές στις εταιρείες που ενοποιούνται στο Όµιλο σε σχέση µε την 31/12/2007. Επίσης
δεν υπάρχουν εταιρείες που δεν περιλαµβάνονται στην ενοποίηση.
7. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2008 ανέρχεται σε 871 άτοµα για την µητρική και 1.710 άτοµα για τον Όµιλο. Οι αντίστοιχοι αριθµοί την
31/12/2007 ήταν 552 και 1.495 άτοµα αντίστοιχα.
8. Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί µέχρι 31/12/2008 για φόρους ανέλεγκτων χρήσεων ανέρχονται σε ευρώ 3.050.617,77 για τον Όµιλο και σε ευρώ
2.290.617,77 για τη µητρική αντίστοιχα.Ανάλυση των προβλέψεων των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων γίνεται στην παράγραφο 18.1 των οικονοµικών καταστάσεων.
Οι λοιπές προβλέψεις ανέρχονται στο ποσό των € 600.000 για τον Όµιλο και την µητρική εταιρεία,µε ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσµάτων χρήσεως. (Σηµείωση
17).   
9. Η επωνυµία, η χώρα της καταστατικής έδρας και η µέθοδος ενσωµάτωσης εταιρειών του Οµίλου περιγράφονται στην σηµείωση 1.1 των Οικονοµικών Καταστάσεων
10. Στη τρέχουσα περίοδο αναγνωρίσθηκε καθαρό εισόδηµα απ' ευθείας στην καθαρή θέση ποσού € 3.459.474,91 για τον Όµιλο και ποσού € 8.312.778,73 για τη
Μητρική που αφορά αποτίµηση στην εύλογη αξία διαθέσιµων για πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων.
11. ∆εν κατέχονται µετοχές της Μητρικής εταιρείας ούτε από την ιδία, ούτε από θυγατρικές και συγγενείς της εταιρείες. 
12. Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής:

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν απο τις Οικονοµικές Καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε και του Οµίλου της. Συνιστούµε επιµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί
σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική  επιλογή  ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία  να ανατρέξει  στη διεύθυνση διαδικτύου  της εαταιρείας , όπου  αναρτώνται  οι Οικονοµικές Καταστάσεις , καθώς και η έκθεση ελέγχου  του Ορκωτού  Ελεγκτή Λογιστή.
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