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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 30η  Σεπτεµβρίου 2008
(Σύµφωνα µε την απόφαση 6/448/11.10.2007 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30.09.2008 30.09.2007 30.09.2008 30.09.2007

Λειτουργικές δραστηριότητες 
Κέρδη προ φόρων 26.555.159,50 33.945.990,13 22.735.500,01 33.530.885,24
Πλέον/Μείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 15.917.526,91 16.078.552,83 4.681.565,45 3.370.487,88
Προβλέψεις 1.257.719,90 1.031.077,44 443.022,05 307.439,40
Συναλλαγµατικές διαφορές (2.798.998,42 (1.607.807,07 (2.798.998,42 (1.608.846,70)
Αποτ/µατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµιές) επενδυτικ  δρ η ςής αστηριότ τα (11.225.461,57 (9.208.150,67 (8.261.804,97 (6.990.111,40)

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου: www.sfakianakis.gr Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 16.335.193,79 11.632.866,13 10.410.651,11 6.591.327,25
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 (15.489.622,34 1.830.189,34 (11.872.247,18 496.582,61
Ηµεροµηνία Έγκρισης απο το ∆.Σ. των Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων (33.787.780,21 (16.764.866,77 (31.237.052,01 (11.333.108,66)
Οικονοµικών Καταστάσεων Εννεαµήνου: 26η µβρίου 2008 (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 9.828.396,74 (9.901.127,93 11.372.434,90 (13.188.443,21)
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Κωνσταντίνος Π. Ευαγγελινός (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13151) Μείον:
Ελεγκτική Εταιρία: Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (14.214.348,12 (10.588.460,26 (7.896.780,48 (5.475.111,31)
Τύπος Έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: ∆εν απαιτείται Καταβεβληµένοι φόροι (5.972.005,62 (6.179.544,16 (5.177.629,35 (5.300.846,01)

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές α)δραστηριότητες ( (13.594.219,44) 10.268.719,01 (17.601.338,89) 400.255,09
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ) Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και  λοιπών επενδύσεων (7.348.497,94 (8.226.940,00 (17.556.978,00 (8.766.940,00)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων (64.724.072,60 (44.600.072,65 (28.058.285,59 (9.922.630,00)

30.09.2008 31.12.2007 30.09.2008 31.12.2007 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων πάγ  χιων στοι είων 8.710.445,11 10.072.716,80 3.765.361,94 4.328.704,02
EΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Εισπράξεις (πληρωµές) από πώληση (αγορά) τίτλων χ )(µετο ών 7.132.443,14 8.814.917,53 7.132.443,14 8.561.936,49
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία  216.435.538,19 177.501.423,72 113.701.279,81 96.634.270,42 Τόκοι εισπραχθέντες 1.245.549,28 993.436,43 304.678,69 412.061,52
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 13.457.508,38 639.800,55 11.214.240,35 416.499,80 Μερίσµατα εισπραχθέντα 691.181,21 460.005,30 970.188,94 458.812,22
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 47.182.991,90 45.265.856,34 77.170.052,65 59.741.796,49 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές β)δραστηριότητες ( (54.292.951,80) (32.485.936,59) (33.442.590,88) (4.928.055,75)
Αποθέµατα 119.054.293,77 95.796.312,81 79.623.347,25 68.101.100,07 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Απαιτήσεις από πελάτες 148.375.591,98 125.361.871,98 77.359.938,40 59.485.684,98 Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 149.450.000,00 77.450.741,98 121.000.000,00 46.435.033,07
Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 148.507.892,38 137.222.701,90 124.046.666,55 116.469.119,80 Εξοφλήσεις δανείων (76.533.762,45 (36.848.802,66 (68.147.181,56 (28.426.533,02)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 693.013.816,60 581.787.967,30 483.115.525,01 400.848.471,56 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µ  ( )ισθώσεις χρεολύσια (4.214.212,88 (5.583.424,90 0,00 0,00

Μερίσµατα πληρωθέντα (9.886.134,75 (6.577.251,00 (9.886.134,75 (6.577.251,00)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 58.815.889,92 28.441.263,42 42.966.683,69 11.431.249,05

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 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) (9.071.281,32) 6.224.045,84 (8.077.246,08) 6.903.448,39
Λοιπά στοιχεία καθαρής Θέσης 112.574.276,03 99.498.843,00 108.129.923,91 97.682.526,34 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 47.185.921,67 28.787.979,68 39.073.262,10 19.876.283,14
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρίας (α) 132.360.476,03 119.285.043,00 127.916.123,91 117.468.726,34 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 38.114.640,35 35.012.025,52 30.996.016,02 26.779.731,53
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 11.444,42 6.625,33 0,00 0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)=(α)+ (β) 132.371.920,45 119.291.668,33 127.916.123,91 117.468.726,34 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 188.000.843,24 98.770.014,39 150.222.000,00 53.600.000,00
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 23.975.385,71 18.841.351,69 15.118.294,90 16.208.859,11
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 206.681.430,62 219.546.327,56 98.203.989,36 138.377.602,57
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 141.984.236,58 125.338.605,33 91.655.116,84 75.193.283,54
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 560.641.896,15 462.496.298,97 355.199.401,10 283.379.745,22
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 693.013.816,60 581.787.967,30 483.115.525,01 400.848.471,56

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε  Ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01.01-30.09.2008 01.01-30.09.2007 01.07-30.09.2008 01.07-30.09.2007

Κύκλος εργασιών 386.491.576,54 334.047.632,13 124.918.724,82 114.544.448,21
Μικτά κέρδη 107.509.080,53 100.490.397,04 38.873.065,24 33.980.976,42
Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 31.664.891,72 36.086.042,32 10.843.540,05 15.464.235,27
Κέρδη  προ φόρων 26.555.159,50 33.945.990,13 7.478.496,21 12.891.667,72
Κέρδη  µετά από φόρους 24.107.003,14 25.462.584,69 7.843.416,94 9.719.228,68

Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρείας 24.106.601,85 25.674.420,55 7.843.464,65 9.718.859,10
Μετόχους Μειοψηφίας 401,29 (211.835,86) (47,71) 369,58
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (  €)σε ,6092 0 0,6488 0,1982 0,2456
Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελ/µάτων & συνολικών αποσβέσεων 47.582.418,63 52.164.595,15 16.566.183,49 21.126.486,61

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01.01-30.09.2008 01.01-30.09.2007 01.07-30.09.2008 01.07-30.09.2007

Κύκλος εργασιών 325.186.824,97 268.161.459,66 100.640.772,23 86.593.205,46
Μικτά κέρδη 68.281.583,75 67.747.108,54 19.811.327,80 20.743.513,03
Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 24.884.346,15 32.982.339,85 5.999.608,19 12.211.747,33
Κέρδη  προ φόρων 22.735.500,01 33.530.885,24 2.609.201,65 10.437.014,97
Κέρδη  µετά από φόρους 20.865.482,73 25.970.403,07 3.440.122,07 7.615.524,38

Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρείας 20.865.482,73 25.970.403,07 3.440.122,07 7.615.524,38
Μετόχους Μειοψηφίας 
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (  €)σε ,5273 0 0,6563 0,0869 0,1924
Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελ/µάτων & συνολικών αποσβέσεων 29.565.911,60 36.352.827,73 7.641.196,16 13.528.013,83

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30.09.2008 30.09.2007 30.09.2008 30.09.2007
Σύνολο Καθαρής θέσης έναρξης περιόδου Όµιλος Εταιρία
 (01.01.2008 και 01.01.2007 αντίστοιχα) 119.291.668,33 102.008.943,54 117.468.726,34 105.807.229,10 α) Έσοδα 420.502,01 57.053.026,61
Κέρδη περιόδου µετά από φόρους 24.107.003,14 25.462.584,69 20.865.482,73 25.970.403,07 β) Έξοδα 1.454.510,82 4.636.520,92
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο γ) Απαιτήσεις 188.911,54 13.693.654,47
 απ΄ευθείας στην καθαρή θέση (1.133.651,02) (4.319.324,75) (524.985,16) (6.295.863,06 δ) Υποχρεώσεις 37.828,31 463.100,72
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (κέρδη) (9.893.100,00) (6.581.250,00) (9.893.100,00) (6.581.250,00) ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών  µ  τ  ησκαι ελών ης διοίκ ης 3.304.088,61 2.568.839,52
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00 0,00
 (30.09.2008 και 30.09.2007) 132.371.920,45 116.570.953,48 127.916.123,91 118.900.519,11 ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µ   έλη της διοίκησης 0,00 0,00

Αθήνα 26 Νοεµβρίου 2008
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  &ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΟΜΙΛΟ ∆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 30/9/2008 είναι σύµφωνες µε αυτές που υιοθέτησε ο Όµιλος βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), 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 µετοχικού κεφαλαίου περί ακυρώσεως, για τυπικούς λόγους των από 25/10/1996 και 24/03/1997 αποφάσεων
Γενικών Συνελεύσεων µε τις οποίες αποφασίσθηκε η εισαγωγή της εταιρείας στο ΧΑΑ µε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου καθώς και περί της
αναγνωρίσεως του ανυπόστατου της από 30/09/1996 Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, η οποία αποφάσισε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. 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 € 40.037.292, του µικτού κέρδους κατά € 5.882.271
και επέφερε ζηµία µετά από φόρους κατά € 2.214.632. Αναλυτικότερη περιγραφή στη σηµείωση 3.3 (Α) των συνοπτικών ενδιάµεσων 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 € 6.839.415, του µικτού κέρδους κατά € 1.078.053 και επέφερε ζηµία µετά από φόρους κατά € 182.430.
Αναλυτικότερη περιγραφή στη σηµείωση 3.3 (Β) των συνοπτικών ενδιάµεσων 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 € 5.442.912 του µικτού κέρδους κατά € 1.367.046 και επέφερε κέρδος µετά από
φόρους κατά € 64.282 . Αναλυτικότερη περιγραφή στη σηµείωση 3.4.1  των συνοπτικών ενδιάµεσων 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 τις
περιόδους 01/01-30/06/2008 και 01/01-30/09/2007. Επίσης δεν υπάρχουν εταιρείες που δεν περιλαµβάνονται στην ενοποίηση.
7. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 30/09/2008 ανέρχεται σε 919 άτοµα για την Μητρική και 1.824 άτοµα για τον Όµιλο. Οι
αντίστοιχοι αριθµοί την 30/09/2007 ήταν  548 και 1.499 άτοµα αντίστοιχα.
8. Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί µέχρι 30/09/2008 για φόρους ανέλεγκτων χρήσεων ανέρχονται σε € 2.648.618,00 για τον
Όµιλο και σε € 2.130.618,00 για τη Μητρική αντίστοιχα. Η σηµείωση των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων στην οποία γίνεται
αναφορά για τις προβλέψεις των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων είναι η 3.11.
9. Η επωνυµία, η χώρα της καταστατικής έδρας και η µέθοδος ενσωµάτωσης των εταιρειών του Οµίλου περιγράφονται στη σηµείωση 1.1. των
συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.
10. Στη τρέχουσα περίοδο αναγνωρίσθηκε καθαρό εισόδηµα απ' ευθείας στην καθαρή θέση ποσού € 1.133.651,02 για τον Όµιλο και ποσού €
524.985,16 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 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 ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

http://www.sfakianakis.gr/

	ISA22

