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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 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 2008 έως την 30η Ιουνίου  2008, 
οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του 
παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως 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   22 Αυγούστου 2008 
 

Οι βεβαιούντες 
 
 
 
 

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

  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 
   
   
   

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΤΑΚΗ 
ΜΙΡΑΝΤΑ-ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  

ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1/1-30/06/2008 
 

 
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. 

Η πορεία του Οµίλου και της Εταιρείας κατά το πρώτο εξάµηνο του 2008 κρίνεται ικανοποιητική, 
σε µία περίοδο όπου τόσο η ανοδική τάση των επιτοκίων και του κόστους χρήµατος όσο και η 
διεθνής οικονοµική συγκυρία η οποία κινείται σε συνθήκες αυξηµένης αβεβαιότητας (τιµές 
πετρελαίου, ισοτιµία δολαρίου, κ.λ.π.) επηρεάζουν οπωσδήποτε και την ελληνική οικονοµική 
πραγµατικότητα. Ιδιαίτερα θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η απεργία που αφορούσε τα λιµάνια 
δηµιούργησε καθυστερήσεις στην εκτέλεση παραγγελιών και πωλήσεων. 

Οι συνολικές ταξινοµήσεις αυτοκινήτων το πρώτο εξάµηνο του 2008 παρουσίασαν κάµψη της 
τάξης του 0,3% σε σχέση µε τις αντίστοιχες ταξινοµήσεις του πρώτου εξαµήνου του 2007. 
Αντιθέτως οι ταξινοµήσεις καινούργιων αυτοκινήτων Suzuki παρουσίασαν αύξηση της τάξεως 
του  2,1% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Οµοίως το µερίδιο αγοράς  των 
καινούργιων αυτοκινήτων Suzuki αυξήθηκε κατά 2% και διαµορφώθηκε σε 5,3% έναντι 5,2% 
κατά το πρώτο εξάµηνο του 2007. 

Οι συνολικές ταξινοµήσεις µοτοσικλετών Suzuki το πρώτο εξάµηνο του 2008 ανήλθαν σε 4.660 
µονάδες σηµειώνοντας αύξηση κατά 36,7% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2007. 
Σηµαντική αύξηση παρουσίασε επίσης και το µερίδιο αγοράς των µοτοσικλετών Suzuki κατά το 
πρώτο εξάµηνο του 2008 της τάξης του 37,24%, το οποίο διαµορφώθηκε σε 9,25% σε σχέση 
µε το 6,74% του 2007.  

Οι συνολικές πωλήσεις του Οµίλου  το πρώτο εξάµηνο του 2008 ανήλθαν σε € 261,6 εκατ. και 
παρουσίασαν αύξηση κατά 19,20% σε σχέση µε τις αντίστοιχες πωλήσεις του πρώτου εξαµήνου 
του 2007 οι οποίες ανήλθαν σε € 219,5 εκατ. Αντίστοιχα οι συνολικές πωλήσεις της Εταιρείας το 
πρώτο εξάµηνο του 2008 ανήλθαν σε € 224,5 εκατ. και παρουσίασαν αύξηση κατά 23,67% σε 
σχέση µε τις αντίστοιχες πωλήσεις του πρώτου εξαµήνου του 2007 οι οποίες ανήλθαν σε € 
181,6 εκατ. 

Τα µικτά κέρδη εµφανίζονται αυξηµένα κατά 3,2% για τον Όµιλο και 3,12% για την Εταιρεία για 
το πρώτο εξάµηνο του 2008, σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο του 2007,  και 
ανέρχονται σε € 68,6 εκατ. για τον Όµιλο και € 48,5 εκατ. για την Εταιρεία το πρώτο εξάµηνο 
του 2008  σε σχέση µε τα € 66,5 εκατ. για τον Όµιλο και τα € 47,0 εκατ. για την Εταιρεία του 
αντιστοίχου εξαµήνου του 2007. 
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Ανοδικά κινήθηκαν τα µετά φόρων κέρδη του Οµίλου παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 
3,3%, ανήλθαν σε € 16,3 εκατ. έναντι € 15,7 εκατ. το αντίστοιχο εξάµηνο του 2007.  
 

Β) Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάµηνο  

1. Από την 01/02/2008 έχουν ενσωµατωθεί στην εταιρεία τα 13 νέα σηµεία πώλησης 
αυτοκινήτων, ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών service και φανοποιείου για τις µάρκες 
FORD, VOLVO, FIAT, ALFA ROMEO και LANCIA τα οποία προήλθαν από την αγορά των 
δραστηριοτήτων λιανικής του Οµίλου εταιρειών ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ.  Η  ενσωµάτωση των 
παραπάνω δραστηριοτήτων έχει συµβάλει στην αύξηση του τζίρου της εταιρείας για τη 
συγκεκριµένη περίοδο κατά € 25,9 εκατ.  

2. Από την 13/05/2008 έχουν ενσωµατωθεί στην εταιρεία τα 2 νέα σηµεία πώλησης 
αυτοκινήτων, ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών service και φανοποιείου για την µάρκα 
BMW, τα οποία προήλθαν από την αγορά των δραστηριοτήτων λιανικής της εταιρείας 
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Α.Ε. Το κατάστηµα της πρώην ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Α.Ε., που βρίσκεται στη Λεωφ. 
Λαυρίου 81 εξαγοράστηκε από την εταιρεία αντί του ποσού € 6,0 εκατ. Η  ενσωµάτωση των 
παραπάνω δραστηριοτήτων έχει συµβάλει στην αύξηση του τζίρου της εταιρείας για τη 
συγκεκριµένη περίοδο κατά € 3,3 εκατ.  

3. Η εταιρεία συµµετείχε στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής 
της εταιρείας EXECUTIVE LEASE A.E. ποσού € 10.062.500,00, µε καταβολή µετρητών την 
23/04/2008,  σύµφωνα µε την από 04/04/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
της θυγατρικής εταιρείας. 

4. Την 27/05/2008 η εταιρεία προέβη σε έκδοση πενταετούς οµολογιακού δανείου, ποσού € 
50.000.000,00 διαιρεµένο σε 100 οµολογίες των € 500.000,00 εκάστη, µε βάση την 
απόφαση της 20/05/2008 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της. Η εξόφληση του δανείου θα γίνει 
σε 10 εξαµηνιαίες δόσεις. Τα ποσά των εννέα πρώτων δόσεων ανέρχονται σε € 2.500.000,00 
και της δέκατης δόσης ανέρχεται σε € 27.500.000,00. ∆ιοργανώτρια της έκδοσης του 
ανωτέρω οµολογιακού δανείου είναι η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. και 
συµµετέχει επίσης η EMPORIKI BANK CYPRUS LTD. Το δάνειο χρησιµοποιήθηκε για την 
αναχρηµατοδότηση του υφιστάµενου βραχυπρόθεσµου δανεισµού της εταιρείας αντίστοιχου 
ύψους και είχε σαν αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους χρηµατοδότησης. 

5. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 18/06/2008 
αποφάσισε τη διανοµή µερίσµατος € 0,25 ανά µετοχή µε δικαιούχους τους κατόχους 
µετοχών της εταιρείας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 
20/06/2008. Από την 23/06/2008 οι µετοχές της εταιρείας διαπραγµατεύονται στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωµα µερίσµατος  χρήσης 2007. Η καταβολή του 
µερίσµατος ξεκίνησε στις 30/06/2008 µέσω της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 

 

Γ) Προοπτικές και αναµενόµενη εξέλιξη, κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για 
το δεύτερο εξάµηνο  

 

Προοπτικές και αναµενόµενη εξέλιξη 

Η ικανοποιητική εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών καθώς και της κερδοφορίας της Εταιρείας και 
του Οµίλου κατά την προηγούµενη χρήση, η οποία συνεχίστηκε και κατά το πρώτο εξάµηνο της 
τρέχουσας χρήσης, δίνει την βεβαιότητα στην ∆ιοίκηση να αισιοδοξεί ότι, παρά τις 
διαφαινόµενες δυσκολίες που παρουσιάζονται στην ελληνική και διεθνή αγορά,  λόγω της 
αβεβαιότητας σε πολλά πεδία της οικονοµίας (άνοδος τιµών καυσίµων, αύξηση επιτοκίων και 
κόστους χρήµατος, κ.λ.π.) γεγονότα που συνιστούν παράγοντες οι οποίοι ενδεχοµένως να 
επηρεάσουν τις πωλήσεις του κλάδου, τα οικονοµικά µεγέθη και κατά το δεύτερο εξάµηνο θα 
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ανέλθουν στο ύψος των προβλέψεων του επιχειρηµατικού πλάνου που έχει εγκριθεί στην αρχή 
της τρέχουσας χρήσης. Προς την κατεύθυνση αυτή θα συµβάλουν: 

α) Τα προερχόµενα από την Ergotrak Α.Ε. έσοδα, η εξαγορά της οποίας ολοκληρώθηκε την 
23/07/2008 και εντάσσεται στα πλαίσια της επέκτασης των δραστηριοτήτων του Οµίλου.      

β) Η έκδοση οµολογιακού δανείου, ποσού € 50.000.000,00 µε βάση την απόφαση της 
24/06/2008 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, διάρκειας 18 µηνών που χρησιµοποιήθηκε για την 
αναχρηµατοδότηση του υφιστάµενου βραχυπρόθεσµου δανεισµού της εταιρείας. 

 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Ο Όµιλος και η εταιρεία δεν αναµένεται να αντιµετωπίσουν κανένα σηµαντικό κίνδυνο κατά το 
δεύτερο εξάµηνο της χρήσης 2008 ο οποίος θα µπορούσε να προκαλέσει αναστροφή της 
θετικής πορείας.  

Συγκεκριµένα : 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος: Η διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών και συναλλαγµατικών 
κινδύνων γίνεται από τµήµα της Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης του Οµίλου το οποίο µε βάση τις 
εντολές της ∆ιοίκησης του Οµίλου, λειτουργεί µε γνώµονα την αντιστάθµιση και την 
ελαχιστοποίηση των πιθανών κινδύνων.  
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και συνεπώς το µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεων του 
Οµίλου διενεργείται σε Ευρώ. Οι πληρωµές των βασικών προµηθευτών διενεργούνται επίσης σε 
Ευρώ. Σε ότι αφορά τις αγορές εµπορευµάτων από την Ιαπωνία, οι οποίες αποτελούν περίπου 
το 40% των συνολικών αγορών των εταιρειών του Οµίλου, και πραγµατοποιούνται σε Γιέν 
Ιαπωνίας, η εταιρεία για να αντισταθµίσει τον πιθανό συναλλαγµατικό κίνδυνο από τις ανωτέρω 
συναλλαγές, λόγω αλλαγής της ισοτιµίας EUR/JPY εφαρµόζει συγκεκριµένες πρακτικές 
αντιστάθµισης µέσω προθεσµιακών πράξεων συναλλάγµατος (Forward) και προαγορών 
συναλλάγµατος. 

 
Πιστοδοτικός κίνδυνος: Το µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεων  πραγµατοποιείται τοις 
µετρητοίς ή µέσω τραπεζικής χρηµατοδότησης του πελάτη.  Στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις 
οποίες υπάρχει αίτηµα από τους πελάτες για χορήγηση πίστωσης από την εταιρεία η 
παρακολούθησή του και η έγκρισή του γίνεται από ειδικό τµήµα Πιστωτικού Ελέγχου της 
Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης. Ο πιστωτικός κίνδυνος και στις περιπτώσεις αυτές κρίνεται ιδιαίτερα 
χαµηλός αφού οι συγκεκριµένες πωλήσεις γίνονται: 
 

• Με παρακράτηση κυριότητας των πωλούµενων αγαθών 

• Με εκχώρηση των απαιτήσεων χωρίς δικαίωµα αναγωγής 

• Με πωλήσεις σε εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης οι οποίες και αναλαµβάνουν τον 
πιστωτικό κίνδυνο που προέρχεται από τον πελάτη. 

Κίνδυνος επιτοκίων : Οι εταιρείες του Οµίλου δανείζονται σε ευρώ µε κυµαινόµενο επιτόκιο. 
Ενδεχόµενη αύξηση των επιτοκίων θα σήµαινε πρόσθετη χρηµατοοικονοµική επιβάρυνση. Για το 
λόγο αυτό η ∆ιοίκηση  
 
• έχει επιτύχει χαµηλά περιθώρια (spreads) από τις συνεργαζόµενες Τράπεζες  
• έχει προβεί στη σύναψη οµολογιακών δανείων µε όρους οι οποίοι εξασφαλίζουν χαµηλότερα 

περιθώρια (spreads) επιτοκίων ανάλογα µε την καλή πορεία των οικονοµικών µεγεθών του 
Οµίλου. 

 
Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, δεδοµένου 
ότι:  
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α) Οι εταιρείες του Οµίλου συνεργάζονται εποικοδοµητικά και µακροχρόνια µε τις περισσότερες 
Τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά µε τις οποίες και επιτυγχάνουν 
ικανοποιητικές συµφωνίες για το σύνολο των τραπεζικών εργασιών καθώς και επαρκή πιστωτικά 
όρια. 
β) Τα διαθέσιµα των εταιρειών του Οµίλου διατηρούνται σε ικανοποιητικό επίπεδο αφού ο 
κύριος όγκος των πωλήσεων γίνεται µετρητοίς και εφαρµόζεται αποτελεσµατικός ταµειακός 
προγραµµατισµός και έλεγχος. 
 
Προσωπικό : Η ∆ιοίκηση των εταιρειών του Οµίλου στηρίζεται σε έµπειρα και ικανά στελέχη 
και προσωπικό που έχουν πλήρη γνώση και εµπειρία του αντικειµένου των εργασιών των 
εταιρειών και των συνθηκών της αγοράς, συµβάλλοντας έτσι στην εύρυθµη λειτουργία και 
περαιτέρω ανάπτυξη τους. 
 
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. 
 
Προοπτικές αγοράς αυτοκινήτου για το 2ο εξάµηνο : Η αγορά του αυτοκινήτου παρά τις 
δυσοίωνες προβλέψεις σχετικά µε την εξέλιξή της, ύστερα από τις δυσµενείς οικονοµικές 
εξελίξεις (δραστική άνοδος της τιµής του πετρελαίου, άνοδος του πληθωρισµού, απεργιακές 
κινητοποιήσεις), παρέµεινε στα ίδια σχεδόν επίπεδα µε αυτά του πρώτου εξαµήνου της χρήσεως 
2007 (-0,3%).  
 
Παρά τις δυσµενείς προβλέψεις για τα οικονοµικά µεγέθη της χώρας (ανάσχεση του ρυθµού 
ανάπτυξης, άνοδος πληθωρισµού, περιοριστικά δηµοσιονοµικά µέτρα κ.ά.),  η τελευταία έρευνα 
της οικονοµικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ (Ιδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών, Ιούνιος 
2008) κατέγραψε θετική διάθεση του κοινού για την αγορά του αυτοκινήτου.  
 
Η εξέλιξη της αγοράς του αυτοκινήτου το δεύτερο εξάµηνο του 2008 αναµένεται να κυµανθεί 
στα περυσινά επίπεδα, διατηρώντας έτσι τις ταξινοµήσεις των καινούριων επιβατικών 
αυτοκινήτων για τη χρήση 2008 στις 275.000 έως 280.000 µονάδες. Εξάλλου, η εµπειρία 
προηγούµενων χρόνων καταδεικνύει ότι σε περίοδο οικονοµικής δυσχέρειας και ιδιαίτερα µετά 
την άνοδο των επιτοκίων δανεισµού επέρχεται κρίση στην αγορά των ακινήτων, που θεωρείται 
η µεγαλύτερη επένδυση των νοικοκυριών. Σε αυτήν τη περίπτωση ευνοείται η αγορά του 
αυτοκινήτου που θεωρείται η δεύτερη µεγάλη επένδυση για τα ελληνικά νοικοκυριά.  
 
Η Suzuki µε βάση τα τελευταία στοιχεία ταξινοµήσεων του Συνδέσµου Εισαγωγέων Ελλάδας 
(Ιούλιος 2008), εµφανίζεται να διατηρεί τον ανοδικό ρυθµό ανάπτυξης κατά 1,1% σε σχέση µε 
την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2007. Ακόµη και σε δυσµενή εξέλιξη των µεγεθών 
του κλάδου η συγκεκριµένη µάρκα εκτιµάται ότι θα επηρεαστεί λιγότερο αφού διαθέτει µικρά, 
οικονοµικά και µε προσιτή τιµή αυτοκίνητα που είναι ιδιαίτερα δηµοφιλή σε περιόδους 
οικονοµικής στενότητας. 

 

∆) 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, αγορά παγίων, παροχή υπηρεσιών και 
ενοίκια. 
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Αναλυτικότερα οι συναλλαγές αυτές για το πρώτο εξάµηνο του 2008 έχουν ως εξής: 
 

01/01 - 30/06/2008 Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

PANERGON A.E. 416.862,80 (Πώληση 
εµπορευµάτων)

105.726,16 (Ενοίκια) 63.107,41
49.675,70

PERSONAL BEST A.E. 21.029.079,83 (Πώληση 
εµπορευµάτων)

940.016,04 (Παροχή 
υπηρεσίων)

356.029,04
333.952,16

EXECUTIVE LEASE A.E. 10.104.340,06 (Πώληση 
εµπορευµάτων)

680.728,93 (Ενοίκια 
αυτοκίνητων)

2.853.184,77
10.258,76

EXECUTIVE INS. BROKERS A.E. 37.562,67 (Παροχή 
υπηρεσίων)

- 12.175,79
73.936,12

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
SPEEDEX A.E. 70.763,70 (Ενοίκια) 190.122,93 (Παροχή 

υπηρεσίων)
(6.007,62)

(38.055,79)

WINLINK A.E. 6.414,79 (Ενοίκια) - - -
ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 809,94 (Παροχή 

υπηρεσίων)
1.067.072,51 (Αγορά Πάγιων) -

-

ALPAN ELEKTROLINE LTD - - 23.924,03 -

ΣΥΝΟΛΟ 31.665.833,79 2.983.666,57 3.302.413,42 505.878,53

Έσοδα Έξοδα

 
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:                  € 57.621.312,31 
• Στην εταιρεία MIRKAT OOD για δάνεια ποσού:                      € 17.466.186,49 
• Στην εταιρεία SPEEDEX A.E. για δάνεια ποσού:                      €  3.500.000,00 
 
Οι ανωτέρω συναλλαγές δεν έχουν ουσιώδεις µεταβολές από τις αντίστοιχες  που υπήρχαν την 
31/12/2007. 
 
Οι αµοιβές και οι λοιπές παροχές για το πρώτο εξάµηνο του 2008 των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και των ∆ιευθυντικών στελεχών αφορούν αµοιβές για υπηρεσίες εξαρτηµένης 
εργασίας και αναλύονται ως εξής: 
 

ΠΑΡΟΧΕΣ Όµιλος Μητρική
Βραχυπρόθεσµες παροχές 1.922.535,57 1.308.134,15
Πρόβλεψη για παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 44.490,00 10.134,99
Σύνολο 1.967.025,57 1.318.269,14
 
 
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.  
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Η ∆ιοίκηση του Οµίλου προκειµένου να ενισχυθεί η προσπάθεια ανάπλασης του περιβάλλοντος 
µετά τις µεγάλες πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις της Πελοποννήσου και συµµετέχοντας 
παράλληλα στη γενικότερη προσπάθεια για τη προστασία του περιβάλλοντος, αποφάσισε :  
 
1. Για κάθε πώληση καινούργιου αυτοκινήτου SUZUKI  η οποία θα πραγµατοποιείται τόσο από 

την εταιρεία όσο και από το εξουσιοδοτηµένο δίκτυο αντιπροσώπων της ανά την Ελλάδα, να 
χρηµατοδοτεί την αγορά ενός δένδρου το οποίο θα φυτευτεί στις πληγείσες από τις 
πυρκαγιές του περασµένου καλοκαιριού περιοχές της Πελοποννήσου. Με δεδοµένο το 
γεγονός ότι οι προβλέψεις της εταιρείας για τις πωλήσεις αυτοκινήτων SUZUKI ανέρχονται 
σε 17.000 τεµάχια αναµένεται να φυτευτεί ο αντίστοιχος αριθµός δένδρων στις πυρόπληκτες 
περιοχές σε µία προσπάθεια αποκατάστασης του φυσικού πλούτου που χάθηκε. 

 
2. Τη χορήγηση οικοσκευών σε πληγείσες οικογένειες µέσω των ειδικών προγραµµάτων που 

έχουν προβλεφθεί από τις διατάξεις του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Έργων. 

 
Τέλος στα πλαίσια της κοινωνικής ευαισθησίας που διακρίνει τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου θα χορηγηθούν δωρεές, όπως συµβαίνει κάθε χρόνο για αγορά ιατρικών 
µηχανηµάτων σε νοσοκοµεία και φιλανθρωπικά ιδρύµατα. 
 
 
 

 
Αθήνα  22 Αυγούστου 2008 

 
 
 
 

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 τον συνηµµένο εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 

Α.Ε.Β.Ε. της 30ης Ιουνίου 2008, τις σχετικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις 

αποτελεσµάτων, 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 Πληροφόρησης 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 επισκόπηση µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 

«Επισκόπηση Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που ∆ιενεργείται από τον Ανεξάρτητο 

Ελεγκτή της Οικονοµικής Μονάδας» στο οποίο παραπέµπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά 

Πρότυπα. Η επισκόπηση 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 Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και εποµένως, δεν µας δίδει την δυνατότητα να 

αποκτήσουµε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά 

θέµατα τα οποία θα είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν 

αποτελεί έκθεση 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 και κανονιστικών θεµάτων  

Πέραν της ανωτέρω ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης επισκοπήσαµε και τα υπόλοιπα 

στοιχεία της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και των κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτού του Νόµου, Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Από την 

ανωτέρω επισκόπηση διαπιστώσαµε ότι η εν λόγω έκθεση περιλαµβάνει τα στοιχεία και τις 

πληροφορίες που προβλέπονται από το Νόµο και τις Αποφάσεις και είναι συνεπής µε τη 

συνηµµένη οικονοµική πληροφόρηση. 

 
 

Αθήνα 25 Αυγούστου 2008 

 

 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 13151     

ΣΟΛ α.ε.  
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα  
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ  Α.Ε.Β.Ε. 
 
 

 
 
 

Συνοπτικές Ενδιάµεσες  
Οικονοµικές Καταστάσεις 

της περιόδου  
 
 

από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2008 
 
 

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 34 
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OIΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ποσά σε Ευρώ)

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Ενσώµατα πάγια 3.1 211.815.701 177.501.424 113.427.315 96.634.270
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 3.2 512.892 639.801 368.183 416.500
Υπεραξία Επιχειρήσεων 3.3 12.871.596 2.104.596 10.767.000
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 3.4 48.337.773 38.275.273
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 3.4 18.205.668 18.828.850 18.327.968 18.327.968
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 3.877.636 3.727.265 632.269 1.008.890
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 50.910.408 41.706.094 2.433.739 2.421.665
Σύνολο µη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 298.193.901 244.508.030 194.294.247 157.084.566
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα 3.5 107.682.575 95.796.313 81.176.925 68.101.100
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 220.198.385 185.726.077 171.708.425 128.455.037
∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία 6.585.111 8.571.625 6.187.760 8.134.507
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 54.571.519 47.185.922 45.776.553 39.073.262

389.037.590 337.279.937 304.849.663 243.763.906
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 687.231.491 581.787.967 499.143.910 400.848.472
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Κεφάλαιο και αποθεµατικά αποδιδόµενα 
στους µετόχους της µητρικής
Μετοχικό Κεφάλαιο 19.786.200 19.786.200 19.786.200 19.786.200
Υπέρ το άρτιο 10.601.614 10.601.614 10.601.614 10.601.614
Αποθεµατικά εύλογης αξίας 3.6 (4.691.840) (3.552.304) (900.862) 201.516
Λοιπά αποθεµατικά 35.541.500 28.368.974 34.885.766 27.846.377
Αποτελέσµατα εις νέον 63.278.069 64.080.559 59.525.891 59.033.019

124.515.543 119.285.043 123.898.609 117.468.726
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 7.074 6.625 0 0
Σύνολο καθαρής θέσης 124.522.617 119.291.668 123.898.609 117.468.726
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 3.9 141.527.776 100.536.258 100.222.000 53.600.000
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 16.485.021 15.752.366 15.820.801 15.225.600
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 1.852.788 1.280.477 1.543.484 983.259
Λοιπές προβλέψεις 0 42.265 0 0

159.865.585 117.611.366 117.586.285 69.808.859
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 171.980.183 121.482.391 114.096.639 72.319.855
Τρέχων φόρος εισοδήµατος 8.557.823 3.856.214 7.347.718 2.873.428
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 3.9 222.305.283 219.546.328 136.214.659 138.377.604

402.843.289 344.884.933 257.659.016 213.570.887
Σύνολο Υποχρεώσεων 562.708.874 462.496.299 375.245.301 283.379.746
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων 687.231.491 581.787.967 499.143.910 400.848.472

ΣΗΜ.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

30.06.2008 31.12.200730.6.2008 31.12.2007
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
 

1.1-30.6.2008 1.1-30.6.2007 1.4.-30.6.2008 1.4.-30.6.2007

Πωλήσεις 261.572.852 219.503.184 145.858.290 122.043.028
Κόστος Πωλήσεων (192.936.837) (152.993.763) (107.166.159) (83.787.494)
Μικτό Κέρδος 68.636.015 66.509.421 38.692.131 38.255.534
Έξοδα διάθεσης (54.790.649) (47.150.857) (30.785.081) (25.987.367)
Έξοδα διοίκησης (13.697.662) (11.787.714) (7.696.271) (6.496.839)

Λοιπά έσοδα/ (έξοδα) εκµετάλλευσης 
(καθαρά) 20.673.648 13.050.958 8.607.730 5.821.221
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 20.821.352 20.621.807 8.818.509 11.592.549
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα - καθαρά (8.789.042) (6.071.113) (4.943.639) (3.281.608)
Επενδυτικό αποτέλεσµα 7.044.353 6.503.628 6.517.923 5.866.615
Κέρδη προ φόρων 19.076.663 21.054.322 10.392.793 14.177.556
Φόρος εισοδήµατος (2.813.077) (5.310.966) (531.492) (3.071.427)

Κέρδη περιόδου 16.263.586 15.743.356 9.861.301 11.106.129
Κατανέµονται σε:

Μετόχους της µητρικής 16.263.137 15.955.561 9.861.075 11.105.640
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 449 -212.205 226 489

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή (σε €) 0,4110 0,4032 0,2492 0,2806
Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών 39.572.400 39.572.400 39.572.400 39.572.400

01.01-30.6.2008 01.01-30.6.2007 01.04.-30.6.2008 01.04.-30.6.2007

Πωλήσεις 224.546.053 181.568.255 128.743.000 106.670.187
Κόστος Πωλήσεων (176.075.797) (134.564.659) (101.882.979) (79.894.445)
Μικτό Κέρδος 48.470.256 47.003.596 26.860.021 26.775.742
Έξοδα διάθεσης (35.283.650) (28.143.894) (20.184.506) (16.850.949)
Έξοδα διοίκησης (8.820.912) (7.035.974) (5.046.126) (4.212.738)
Λοιπά έσοδα/ (έξοδα) εκµετάλλευσης 
(καθαρά) 14.519.044 8.946.865 5.242.305 4.346.149
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 18.884.738 20.770.593 6.871.694 10.058.204
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα - καθαρά (6.207.391) (3.916.135) (3.478.035) (2.197.769)
Επενδυτικό αποτέλεσµα 7.448.951 6.239.412 7.349.729 6.158.445
Κέρδη προ φόρων 20.126.298 23.093.870 10.743.388 14.018.880
Φόρος εισοδήµατος (2.700.937) (4.738.991) (235.386) (2.518.453)
Κέρδη περιόδου 17.425.361 18.354.879 10.508.002 11.500.427
Κατανέµονται σε:

Μετόχους της µητρικής 17.425.361 18.354.879 10.508.002 11.500.427
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0 0 0 0

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή (σε €) 0,4403 0,4638 0,2655 0,2906
Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών 39.572.400 39.572.400 39.572.400 39.572.400

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 

2007
Μετοχικό κεφάλαιο 
και διαφορά υπέρ το 

άρτιο
Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις 
νέον

∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 22.711.114 17.295.865 61.783.470 218.494 102.008.944
∆ιάθεση Κερδών χρήσης 2006 σε αποθεµατικά 12.313.003 (12.313.003) 0
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο 
απ' ευθείας στη καθαρή θέση (848.765) 363.950 (512) (485.327)
Καθαρό κέρδος/Ζηµία περιόδου 15.955.561 (212.205) 15.743.356
Μείον: Μερίσµατα (6.581.250) (6.581.250)
Σύνολο 0 11.464.238 (2.574.742) (212.717) 8.676.779
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 22.711.114 28.760.103 59.208.728 5.777 110.685.722

2008
Μετοχικό κεφάλαιο 
και διαφορά υπέρ το 

άρτιο
Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις 
νέον

∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 30.387.814 24.816.670 64.080.559 6.625 119.291.668
∆ιάθεση Κερδών χρήσης 2007 σε αποθεµατικά 7.172.527 (7.172.527) 0
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο 
απ' ευθείας στη καθαρή θέση (1.139.537) (1.139.537)
Καθαρό κέρδος/Ζηµία περιόδου 16.263.137 449 16.263.586
Μείον: Μερίσµατα (9.893.100) (9.893.100)
Σύνολο 0 6.032.990 (802.490) 449 5.230.949
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 30.387.814 30.849.660 63.278.069 7.074 124.522.617

2007
Μετοχικό κεφάλαιο 
και διαφορά υπέρ το 

άρτιο
Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις 
νέον

∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 22.711.114 22.740.177 60.355.938 0 105.807.229
∆ιάθεση Κερδών χρήσης 2006 σε αποθεµατικά 11.487.073 (11.487.073) 0
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο 
απ' ευθείας στη καθαρή θέση (687.165) (2.307.858) (2.995.023)
Καθαρό κέρδος/Ζηµία περιόδου 18.354.879 18.354.879
Μείον: Μερίσµατα (6.581.250) (6.581.250)
Σύνολο 0 10.799.908 (2.021.302) 0 8.778.606
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 22.711.114 33.540.085 58.334.636 0 114.585.835

2008
Μετοχικό κεφάλαιο 
και διαφορά υπέρ το 

άρτιο
Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις 
νέον

∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 30.387.814 28.047.893 59.033.019 0 117.468.726
∆ιάθεση Κερδών χρήσης 2007 σε αποθεµατικά 7.039.389 (7.039.389) 0
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο 
απ' ευθείας στη καθαρή θέση (1.102.378) (1.102.378)
Καθαρό κέρδος/Ζηµία περιόδου 17.425.361 17.425.361
Μείον: Μερίσµατα (9.893.100) (9.893.100)
Σύνολο 0 5.937.010 492.872 0 6.429.882
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 30.387.814 33.984.903 59.525.891 0 123.898.609

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 

30.06.2008 30.06.2007 30.06.2008 30.06.2007
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 19.076.663 21.054.322 20.126.298 23.093.870
Πλέον/Μείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 10.194.883 10.416.301 3.039.978 2.054.221
Προβλέψεις 832.011 1.498.147 407.015 672.721
Συναλλαγµατικές διαφορές (2.006.400) (985.935) (2.006.400) (986.975)

Αποτ/µατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας (8.533.853) (7.113.128) (7.684.335) (6.513.660)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 10.278.541 7.399.382 6.442.774 4.241.331
Πλέον/Μείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (14.011.263) 4.203.766 (13.425.825) 434.170
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (42.091.035) (21.249.024) (34.206.706) (15.140.397)
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 41.998.254 9.768.996 26.414.287 7.302.169
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (9.988.004) (7.743.891) (6.344.865) (4.879.492)
Καταβεβληµένοι φόροι (2.566.986) (2.575.440) (2.208.611) (2.223.832)
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 3.182.811 14.673.497 (9.446.391) 8.054.127

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων 0 (7.717.960) (8.404.248) (8.257.960)

Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων (49.276.138) (34.724.876) (22.013.047) (5.689.975)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων πάγιων 
στοιχείων 4.995.048 5.693.395 2.373.229 1.739.694

Εισπράξεις(πληρωµές)  από πώληση (αγορά) επενδυτικών 
τίτλων (µετοχών, αξιογράφων) 7.132.443 8.855.135 7.132.443 8.561.936

Τόκοι εισπραχθέντες 819.990 861.659 201.677 288.987
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 1.193 0 0
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) (36.328.658) (27.031.454) (20.709.946) (3.357.318)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 93.300.000 62.250.225 80.500.000 43.118.911
Εξοφλήσεις δανείων (43.435.733) (22.159.166) (37.270.082) (24.607.917)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
(χρεολύσια) (2.962.532) (4.018.302) 0 0

Μερίσµατα πληρωθέντα (6.370.291) 0 (6.370.291) 0

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 40.531.444 36.072.757 36.859.627 18.510.994

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) +(γ) 7.385.598 23.714.799 6.703.291 23.207.802

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 47.185.922 28.787.980 39.073.262 19.876.283

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 54.571.519 52.502.779 45.776.553 43.084.085

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 



 
 

18 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. 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») οι οποίες παρατίθενται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα κατά το ∆ΛΠ-34.  
 
Η κυριότερη δραστηριότητα του Οµίλου είναι η εισαγωγή και εµπορία αυτοκινήτων, 
µοτοσικλετών και ανταλλακτικών Suzuki και Cadillac, των φορτηγών Daf και Temsa, των  
λεωφορείων Berkhoff, των αγροτικών τρακτέρ Landini και Valpadana 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, κινητής τηλεφωνίας και προϊόντων πληροφορικής. 
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 και Αλβανία. 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 2008 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 22η Αυγούστου 
2008. 
 
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., 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. Ιωάννης Μπρέµπος του Ευαγγέλου, εκτελεστικό µέλος 
7. Αικατερίνη Σφακιανάκη του Νικολάου, Μέλος του ∆.Σ., µη εκτελεστικό µέλος 
8. Αθανάσιος Πλατιάς του Γεωργίου, Μέλος του ∆.Σ., 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):  

Ε∆ΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Ελλάδα Μητρική
PERSONAL BEST Α.Ε. Ελλάδα 100,00%
PANERGON A.E. Ελλάδα 100,00%
EXECUTIVE INSURANCE BROKERS A.E. Ελλάδα 100,00%
EXECUTIVE  LEASE A.E. Ελλάδα 100,00%
MIRKAT OOD Βουλγαρία 99,91%
MIRKAT DOOEL SKOPJE ΠΓ∆Μ 100,00%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 
Β) Ενοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης (συγγενείς εταιρείες):  
 

Ε∆ΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

WINLINK A.E. Ελλάδα 28,57%
SPEEDEX A.E. Ελλάδα 49,55%
ALPAN ELECTROLINE LTD Κύπρος 40,00%
ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 49,99%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 

2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο Όµιλος 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αφορούν τη περίοδο 
01.01.2008 έως 30.6.2008 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 ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων της 31 ∆εκεµβρίου του 2007. 
 
Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 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 2007. 

2.2 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 Ιουνίου 2008. 
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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. 
 
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 και τα διεταιρικά υπόλοιπα 
απαλείφονται κατά την ενοποίηση. 
 
Οι συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες στον ατοµικό ισολογισµό της µητρικής αποτιµώνται 
στην εύλογη αξία, µε τις µεταβολές καταχωρηµένες στην καθαρή θέση. 
 
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 ενοποιηµένο ισολογισµό στο κόστος, 
προσαρµοζόµενο στις µεταγενέστερες µεταβολές του µεριδίου του οµίλου στο καθαρό 
ενεργητικό της συγγενούς και λαµβάνοντας υπόψη τις τυχόν αποµειώσεις. 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, µε τις µεταβολές καταχωρηµένες στην καθαρή θέση. 

2.3 Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 
Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί 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 2008 και 30η Ιουνίου 2007 έχουν ως εξής: 
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30-Ιουν-08

Ποσά σε Ευρώ

Εµπορία 
Εσωτερικού

Παροχή 
Υπηρεσιών 
Εσωτερικού

Εµπορία
Εξωτερικού

Σύνολο

Συνολικές Μικτές πωλήσεις ανά τοµέα 275.882.084 13.662.186 10.675.119 300.219.390
Εσωτερικές πωλήσεις (21.728.970) (9.979.256) (6.938.312) -38.646.538
Καθαρές πωλήσεις 254.153.114 3.682.931 3.736.807 261.572.852

Αποτέλεσµα εκµετάλλευσης 25.947.850 912.907 1.004.948 27.865.705
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα/έσοδα (10.700.016) 1.414.992 495.982 (8.789.041)
Κέρδη προ φόρων 15.247.834 2.327.899 1.500.930 19.076.663

Φόρος εισοδήµατος (2.813.077)
Καθαρό κέρδος 16.263.586

30-Ιουν-07

Ποσά σε Ευρώ

Εµπορία 
Εσωτερικού

Παροχή 
Υπηρεσιών 
Εσωτερικού

Εµπορία
Εξωτερικού

Σύνολο

Συνολικές Μικτές πωλήσεις ανά τοµέα 241.158.791 10.425.593 8.347.691 259.932.076
Εσωτερικές πωλήσεις (25.277.300) (11.335.551) (3.816.041) (40.428.892)
Καθαρές πωλήσεις 215.881.491 -909.958 4.531.650 219.503.184

Αποτέλεσµα εκµετάλλευσης 24.559.645 1.372.354 1.193.437 27.125.435
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα/έσοδα (7.765.088) 1.382.984 310.991 (6.071.113)
Κέρδη προ φόρων 16.794.557 2.755.338 1.504.428 21.054.322

Φόρος εισοδήµατος (5.310.966)

Καθαρό κέρδος 15.743.356

 
Μεταβιβάσεις και συναλλαγές µεταξύ τοµέων (εσωτερικές πωλήσεις) πραγµατοποιούνται µε 
πραγµατικούς εµπορικούς όρους και συνθήκες, σύµφωνα µε αυτά που ισχύουν για 
συναλλαγές µε τρίτους. 

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των τοµέων στις 30 Ιουνίου 2008 και 30 Ιουνίου  
2007 αντίστοιχα  έχουν ως εξής: 

Ποσά σε €

Εµπορία 
Εσωτερικού

Παροχή 
Υπηρεσιών 
Εσωτερικού

Εµπορία 
Εξωτερικού

Σύνολο

Σύνολο Ενεργητικού 558.029.051 93.196.467 36.005.973 687.231.491

Σύνολο Υποχρεώσεων 454.879.634 80.048.090 27.781.150 562.708.874

Ενεργητικό και Υποχρεώσεις κατά τοµέα στις 30 Ιουνίου 2008

 
 

Ποσά σε €

Εµπορία 
Εσωτερικού

Παροχή 
Υπηρεσιών 
Εσωτερικού

Εµπορία 
Εξωτερικού

Σύνολο

Σύνολο Ενεργητικού 466.596.685 75.036.620 30.569.661 572.202.967

Σύνολο Υποχρεώσεων 354.674.923 83.211.985 23.630.335 461.517.244

Ενεργητικό και Υποχρεώσεις κατά τοµέα στις 30 Ιουνίου 2007

 
Τα περιουσιακά στοιχεία των τοµέων περιλαµβάνουν κυρίως ενσώµατα πάγια, άϋλα 
περιουσιακά στοιχεία, αποθέµατα, απαιτήσεις και διαθέσιµα. Οι υποχρεώσεις των τοµέων 
περιλαµβάνουν τις λειτουργικές υποχρεώσεις.   
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3. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 

3.1 Ενσώµατα πάγια 
 
Οι επενδύσεις σε ενσώµατα πάγια για την περίοδο ανήλθαν σε  € 50.536.474,20 για τον 
Όµιλο και € 21.768.723,65 για την Εταιρεία. Τα αντίστοιχα ποσά της προηγούµενης περιόδου 
ήταν € 34.484.716,56 για τον Όµιλο και € 5.536.524,37 για την Εταιρεία. Οι πωλήσεις που 
αφορούσαν ενσώµατα πάγια ανήλθαν σε € 4.995.047,50 για τον Όµιλο και € 2.373.229,02 
για την Εταιρεία. Τα αντίστοιχα ποσά της προηγούµενης περιόδου ήταν € 7.771.615,93 για 
τον Όµιλο και € 1.826.226,45 για την Εταιρεία. 
 
Τα οικόπεδα και τα κτίρια αναπροσαρµόσθηκαν στην εύλογη αξία τους την 01.01.2004 από 
ανεξάρτητους εκτιµητές. Η αναπροσαρµογή βασίσθηκε στις αγοραίες αξίες των ακινήτων.  
 
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 (κυρίως σε λογισµικά προγράµµατα) ανέρχονται για την τρέχουσα 
περίοδο σε € 397.916,43 για τον Όµιλο και € 244.323,36 για την Εταιρεία. Τα αντίστοιχα 
ποσά της προηγούµενης περιόδου ήταν € 240.159,76 για τον Όµιλο και € 153.451,02 για την 
Εταιρεία. 

3.3 Υπεραξία 
 

30/06/2008 31/12/2007
MIRKAT OOD 2.104.596,29 2.104.596,29
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕ 8.475.000,00 0,00
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΕ 2.292.000,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 12.871.596,29 2.104.596,29

ΟΜΙΛΟΣ
ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

 

Αφορά τη διαφορά µεταξύ ευλόγων αξιών των επιµέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν και του 
τιµήµατος που καταβλήθηκε για τις παρακάτω εταιρείες: 

Α) Στην περίοδο πραγµατοποιήθηκε η αγορά της δραστηριότητας λιανικής των εταιρειών του 
Οµίλου ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. 

Ανάλυση των επιµέρους στοιχείων της ανωτέρω δραστηριότητας στην οποία δόθηκαν 
προσωρινές αξίες έχει ως εξής: 

ΑΞΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 5.000.000,00
ΑΞΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ -500.000,00
ΑΝΑΒΑΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 125.000,00 -375.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 4.625.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 13.100.000,00
ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 8.475.000,00

ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗ) ΟΜΙΛΟΣ
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Η ανωτέρω προσωρινή αξία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της 
δραστηριότητας θα οριστικοποιηθεί µέχρι το τέλος της χρήσεως 2008.   
 
Με την δραστηριότητα αυτή ενσωµατώθηκαν στην εταιρεία από 01/02/2008 µετά από τη 
σχετική έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισµού τα 13 νέα σηµεία λιανικής πώλησης 
αυτοκινήτων, ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών συνεργείου 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. 
 
Το τίµηµα για τη µεταβίβαση των παραπάνω δραστηριοτήτων ανήλθε σε € 13.100.000,00. 
Έναντι του ανωτέρω τιµήµατος έχει καταβληθεί στην περίοδο ποσό € 7.469.747,51 και το 
υπόλοιπο ποσό του τιµήµατος € 5.630.252,49 θα καταβληθεί εντός του 2008. 
 
Το αποτέλεσµα της δραστηριότητας από 1/2/2008 – 30/06/2008 είχε ως συνέπεια την 
επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της Μητρικής Εταιρείας και του Οµίλου κατά € 996.586, 
όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα:  
 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 01.02.2008 - 
30.06.2008

Κύκλος εργασιών 25.894.003
Μικτά κέρδη 2.816.325
Ζηµία  προ φόρων -1.328.781
Ζηµία  µετά από φόρους -996.586  
 
Εάν προβάλλονταν τα παραπάνω στοιχεία που προέρχονται από την ενσωµάτωση των 
δραστηριοτήτων λιανικής του οµίλου εταιρειών ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ για την περίοδο από 1/1/2008 
έως 30/06/2008 τότε τα αντίστοιχα µεγέθη θα διαµορφώνονταν ως εξής : Κύκλος Εργασιών € 
31.072.803, Μικτά κέρδη € 3.379.590,  Κέρδη / Ζηµία προ φορών € -1.594.538 και Κέρδη / 
Ζηµία µετά από φόρους € - 1.195.903. 

Β) Στην περίοδο πραγµατοποιήθηκε η αγορά της δραστηριότητας λιανικής της εταιρείας 
Γ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΕ (επίσηµος αντιπρόσωπος µάρκας BMW). 

Ανάλυση των επιµέρους στοιχείων της ανωτέρω δραστηριότητας  στην οποία δόθηκαν 
προσωρινές αξίες έχει ως εξής: 

ΑΞΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 6.828.000,00
ΑΞΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ -160.000,00
ΑΝΑΒΑΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 40.000,00 -120.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6.708.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 9.000.000,00
ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2.292.000,00

ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Α.Ε.) ΟΜΙΛΟΣ

 
Η ανωτέρω προσωρινή αξία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της 
δραστηριότητας θα οριστικοποιηθεί µέχρι το τέλος της χρήσεως 2008.  
 
Με την δραστηριότητα αυτή ενσωµατώθηκαν στην εταιρεία από 13/05/2008 µετά από τη 
σχετική έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισµού τα 2 νέα σηµεία λιανικής πώλησης 
αυτοκινήτων, ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών συνεργείου και φανοποιείου για τη 
µάρκα BMW, τα οποία προήλθαν από την εξαγορά των δραστηριοτήτων λιανικής της 
εταιρείας Γ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Α.Ε. 
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Το τίµηµα για τη µεταβίβαση των παραπάνω δραστηριοτήτων ανήλθε σε € 9.000.000,00. 
Έναντι του ανωτέρω τιµήµατος έχει καταβληθεί στην περίοδο ποσό € 2.700.000,00 και το 
υπόλοιπο ποσό του τιµήµατος € 6.300.000,00 θα καταβληθεί ως εξής : ποσό € 1.575.000,00  
έως 31/12/2008 και το υπόλοιπο ποσό µέχρι 30/09/2009. 
 
Το αποτέλεσµα της δραστηριότητας από 13/05/2008 – 30/06/2008 είχε ως συνέπεια την 
επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της Μητρικής Εταιρείας και του Οµίλου κατά € 91.833, όπως 
προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα: 
 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 13.5.2008 - 
30.06.2008

Κύκλος εργασιών 3.264.144
Μικτά κέρδη 121.552
Ζηµία  προ φόρων -122.444
Ζηµία  µετά από φόρους -91.833  
 
Εάν προβάλλονταν τα παραπάνω στοιχεία που προέρχονται από την ενσωµάτωση των 
δραστηριοτήτων λιανικής της εταιρείας Γ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Α.Ε. για την περίοδο από 1/1/2008 
έως 30/06/2008 τότε τα αντίστοιχα µεγέθη θα διαµορφώνονταν ως εξής : Κύκλος Εργασιών € 
13.056.576, Μικτά κέρδη € 486.208,  Κέρδη / Ζηµία προ φορών € -489.776 και Κέρδη / 
Ζηµία µετά από φόρους € -367.332. 

3.4 Ανάλυση Επενδύσεων σε θυγατρικές και συγγενείς 

3.4.1 Επενδύσεις σε θυγατρικές 
Η αξία αποτίµησης του συνόλου των συµµετοχών την 30.06.2008,  έχουν ως εξής: 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΥΛΟΓΗΣ 

ΑΞΙΑΣ
ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ

PERSONAL BEST Α.Ε. 6.629.040,39 2.550.184,82 9.179.225,21
PANERGON A.E. 7.439.722,41 107.819,82 7.547.542,23
EXECUTIVE INSURANCE BROKERS A.E. 154.071,91 1.427.121,05 1.581.192,96
EXECUTIVE  LEASE A.E. 20.720.151,13 -4.475.434,91 16.244.716,22
MIRKAT OOD 5.994.559,63 7.135.537,14 13.130.096,77
MIRKAT DOOEL SKOPJE 655.000,00 0,00 655.000,00

ΣΥΝΟΛO 41.592.545,47 6.745.227,92 48.337.773,39
 

Οι µεταβολές στην αξία κτήσεως στην περίοδο 01.01-30.06.2008 αναλύονται ως εξής: 

PERSONAL BEST Α.Ε. 6.629.040,39 0,00 0,00 6.629.040,39
PANERGON A.E. 7.439.722,41 0,00 0,00 7.439.722,41
EXECUTIVE INSURANCE BROKERS 
A.E. 154.071,91 0,00 0,00 154.071,91
EXECUTIVE  LEASE A.E. 10.657.651,13 0,00 10.062.500,00 20.720.151,13
MIRKAT OOD 5.994.559,63 0,00 0,00 5.994.559,63
MIRKAT DOOEL SKOPJE 655.000,00 0,00 0,00 655.000,00
WIN LINK A.E. 0,01 (0,01) 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛO 31.530.045,48 (0,01) 10.062.500,00 41.592.545,47

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ 

31/12/2007
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

2008
ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ 

30/6/2008
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ        

2008
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Η εταιρεία συµµετείχε στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής της 
εταιρείας EXECUTIVE LEASE A.E. ποσού € 10.062.500,00, µε καταβολή µετρητών την 
23/04/2008, σύµφωνα µε την από 04/04/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
της θυγατρικής εταιρείας. 

 
Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, της 29/06/2007, των Μετόχων της εταιρείας WINLINK 
A.E. µειώθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 2.500.000 ευρώ µε 
συµψηφισµό ζηµιών προηγουµένων χρήσεων και µείωση της ονοµαστικής αξίας εκάστης 
µετοχής κατά 50,00 ευρώ και ταυτόχρονα αυξήθηκε µε την καταβολή µετρητών κατά 
1.000.000,00 ευρώ µε έκδοση 20.000 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 50,00 ευρώ εκάστη, 
έτσι το κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 3.500.000 ευρώ διαιρούµενο σε 70.000 µετοχές 
ονοµαστικής αξίας 50,00 ευρώ εκάστη. Στην αύξηση δεν έλαβε µέρος η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 
Α.Ε.Β.Ε. µε συνέπεια το ποσοστό συµµετοχής από 40% να ανέρχεται πλέον σε 28,57%. 
 
Με την µη συµµετοχή της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας WINLINK A.E. που είχε σαν αποτέλεσµα την µείωση του ποσοστού συµµετοχής στο 
28,57% του µετοχικού της κεφαλαίου ουσιαστικά απωλέσθη ο έλεγχος στην παραπάνω 
εταιρεία. Επίσης παραιτήθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας WINLINK A.E. οι 
κ.κ. Σταύρος Τάκη και Νικήτας Ποθουλάκης µε συνέπεια από 1/1/2008 η WINLINK A.E. να 
ενοποιείται πλέον µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης ως συγγενής εταιρεία.  
 

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

SPEEDEX A.E. 0,01 0,00 0,01
ALPΑN ELECTROLINE 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  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  

ΕΥΛΟΓΗΣ  ΑΞΙΑΣ
ΕΥΛΟΓΗ  ΑΞΙΑ     

30/6/2008
ΑΞΙΑ  ΚΤΗΣΕΩΣ  

 

Οι µεταβολές στην αξία κτήσης συγγενών εταιρειών κατά την περίοδο 01.01-30.06.2008 
έχουν ως εξής: 

SPEEDEX A.E. 0,01 0,00 0,01
ALPΑN ELECTROLINE LTD 6.950.627,70 0,00 6.950.627,70
ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 15.035.920,01 0,00 15.035.920,01
WIN LINK A.E. 0,00 0,01 0,01

ΣΥΝΟΛO 21.986.547,72 0,01 21.986.547,73

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 
31/12/2007

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
2008

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 
30/6/2008

 
 
Οι συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες που εµφανίζονται στον ενοποιηµένο Ισολογισµό 
έχουν ως εξής: 
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SPEEDEX A.E. 0,01 0,00 0,01
ALPΑN ELECTROLINE LTD 3.176.146,57 (99.707,02) 3.076.439,55
ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 15.652.703,26 (523.474,63) 15.129.228,63
WIN LINK A.E. 0,00 0,01 0,01

ΣΥΝΟΛO 18.828.849,84 (623.181,64) 18.205.668,20

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΑΞΙΑ           

31/12/2007
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 2008

ΑΞΙΑ    
30/06/2008

 

3.5 Αποθέµατα 
 

30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007
Αποθέµατα 30/06/08 109.182.575,00 97.346.313,00 82.376.925,00 68.951.100,00
Υποτίµηση Αποθεµάτων (1.500.000) (1.550.000) (1.200.000) (850.000)
ΣΥΝΟΛΟ 107.682.575 95.796.313 81.176.925 68.101.100 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Όµιλος Μητρική Εταιρεία

 
Υποτίµηση αποθεµάτων Όµιλος Μητρική

Υπόλοιπο 31/12/2007: 1.550.000,00 850.000,00
Υποτίµηση εξαµήνου 2008: 650.000,00 350.000,00
Αντιλογισµός υποτίµησης WINLINK A.E.: (700.000,00) 0,00
Υπόλοιπο 30/06/2008: 1.500.000,00 1.200.000,00
 
Ο αντιλογισµός της υποτίµησης των αποθεµάτων του Οµίλου οφείλεται στην εταιρεία 
WINLINK Α.Ε. η οποία ενοποιείται πλέον µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης ως συγγενής 
εταιρεία. 
 

3.6 Αποθεµατικά εύλογης αξίας 
Η µεταβολή του αποθεµατικού εύλογης αξίας προέρχεται από τα διαθέσιµα προς πώληση, 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και έχει ως  εξής: 
 
α) Για το πρώτο εξάµηνο του 2008: 
 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ  ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ Όµιλος Μητρική 

Υπόλοιπο 31/12/2007: (3.552.303,52) 201.515,86
Μεταβολή περιόδου από :
Μετοχές εταιρειών εισηγµένων στο ΧΑΑ (1.116.197,94) (1.071.320,00)
Μετοχές µη εισηγµένων εταιρειών (23.339,22) (31.058,30)
ΣΥΝΟΛΟ 30/06/2008 (4.691.840,68) (900.862,44)
 
β) Για το πρώτο εξάµηνο του 2007: 
 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ Όµιλος Μητρική
Υπόλοιπο 31/12/2006: 1.297.752,67 7.046.277,18
Μεταβολή περιόδου από:
Μετοχές εταιρειών εισηγµένων στο ΧΑΑ 2.058.385,29 2.087.772,88
Μετοχές µη εισηγµένων εταιρειών (21.783,03) (28.130,95)
Αµοιβαία κεφάλαια (2.746.807,26) (2.746.807,26)
ΣΥΝΟΛΟ 30/06/2007 587.547,67 6.359.111,85
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3.7 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  
 
Η ανάλυση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις έγινε ως εξής: 
 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Όµιλος Μητρική
Υπόλοιπο 31/12/2007: 5.639.438 1.900.000
Σχηµατισµός πρόβλεψης εξαµήνου 2008 65.240 0
Αντιλογισµός πρόβλεψης WINLINK A.E. (302.084) 0
Υπόλοιπο 30/06/2008: 5.402.594 1.900.000  

 

3.8 Μερίσµατα 
 
Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 18/06/2008 εγκρίθηκε η καταβολή 
µερισµάτων της µητρικής εταιρείας ποσού € 9.893.100, δηλαδή € 0,25 ανά µετοχή. 

3.9 ∆άνεια (περιλαµβανοµένου του Leasing) 

3.9.1 Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 
 
Τα δάνεια αναλύονται ως εξής: 

30/06/2008 31/12/2007 30/06/2008 31/12/2007
Οµολ. ∆άνεια σε Ευρώ µη Μετατρ. σε Μετοχές 147.562.920,21 96.550.000,00 115.200.000,00 62.800.000,00
Τράπεζες Λογ/µοι Μακροπρ. Υποχρ. σε Ξ.Ν. 2.756.999,44 2.844.953,20

150.319.919,65 99.394.953,20 115.200.000,00 62.800.000,00
Μείον: Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
Οµολογιακού ∆ανείου πληρωτέες εντός των 
επόµενων 12 µηνών

(17.250.000,00) (10.836.360,00) (14.978.000,00) (9.200.000,00)

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΝΕΙΩΝ 133.069.919,65 88.558.593,20 100.222.000,00 53.600.000,00

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Leasing 8.457.856,35 11.977.665,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 141.527.776,00 100.536.258,20 100.222.000,00 53.600.000,00

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ
Όµιλος Μητρική Εταιρεία

 

3.9.2 Βραχυπρόθεσµα δάνεια 
 
Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια αναλύονται ως εξής: 
 

30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 198.106.584,61 201.858.764,70 121.236.659,02 129.177.602,57
Βραχυπρόθεσµες δόσεις Οµολογιακού ∆ανείου 
στην επόµενη χρήση

17.250.720,00 9.200.000,00 14.978.000,00 9.200.000,00

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

6.947.978,39 7.987.562,86 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 222.305.283,00 219.046.327,56 136.214.659,02 138.377.602,57

ΒΡΑΧΥΠΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ
Όµιλος Μητρική Εταιρεία
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Κατά τη διάρκεια της περιόδου έγιναν αναλήψεις νέων δανείων ποσού € 93.300.000,00 για 
τον Όµιλο και ποσού € 80.500.000,00 για την Εταιρεία και εξοφλήσεις δανείων ποσού € 
43.435.733,43 για τον Όµιλο και ποσού € 37.270.081,53 για την Εταιρεία. Κατά τη διάρκεια 
της αντίστοιχης περυσινής περιόδου έγιναν αναλήψεις νέων δανείων ποσού € 62.250.225,00 
για τον Όµιλο και ποσού € 43.118.911,00 για την Εταιρεία και εξοφλήσεις δανείων ποσού € 
22.159.166,00 για τον Όµιλο και ποσού € 24.607.917,00 για την Εταιρεία. 

Τα επιτόκια των δανείων είναι κυµαινόµενα και το αποτελεσµατικό επιτόκιο ανέρχεται σε 
ποσοστό 6,00% - 6,5%. 
 

3.9.3 Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
 
Στα ενσώµατα πάγια περιλαµβάνονται τα κατωτέρω ποσά, τα οποία ο Όµιλος κατέχει ως 
µισθωτής βάσει χρηµατοδοτικών µισθώσεων. 
 

30/06/2008 31/12/2007

Κόστος κεφαλαιοποίησης χρηµατοδοτικών µ ισθώσεων 28.466.678,43 33.552.977,00

Σωρευµένες αποσβέσεις (13.070.304,25) (14.005.370,53)

Καθαρή  λογιστική  αξία 15.396.374,18 19.547.606,47

Όµ ιλος

 
 
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 
 

30/06/2008 31/12/2007

Μακροπρ. υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 8.457.856,35 11.977.665,00

Βραχυπρ. υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 6.947.978,39 7.987.562,86

Σύνολο υποχρεώσεων 15.405.834,74 19.965.227,86

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. 
 

30/6/2008 31/12/2007

Μέχρι ένα έτος 7.524.680,14 8.748.289,68

Από 1 έως 5 έτη 8.846.924,09 12.626.798,24
Μετά τα  5 έτη 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 16.371.604,23 21.375.087,92

Μελλοντικές χρεώσεις χρηµατοοικονοµ ικού κόστους 
στις χρηµατοδοτικές µ ισθώσεις

(965.769,50) (1.409.860,06)

ΣΥΝΟΛΟ 15.405.834,73 19.965.227,86

Όµ ιλοςΥποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µ ισθώσης - 
Ελάχιστες πληρωµές µ ισθωµάτων 

 
 
Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης έχει ως εξής: 
 

30/06/2008 31/12/2007

Μέχρι 1 έτος 6.947.978,39 7.987.562,86

Από 1 έως 5 έτη 8.457.856,35 11.977.665,00

Μετά τα 5 έτη 0,00 0,00

15.405.834,74 19.965.227,86

ΌµιλοςΥποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µισθώσης - 
Ελάχιστες πληρωµές µισθωµάτων 
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3.10 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζονται οι µη ελεγµένες φορολογικά εταιρικές χρήσεις ανά 
εταιρεία του Οµίλου καθώς και εκείνες από τις εταιρείες που έχουν ήδη απορροφηθεί από τη 
µητρική την 30/10/2006, µε συνέπεια να υπάρχει ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων 
κατά το χρόνο που θα εξετασθούν από τις φορολογικές αρχές. Έγινε σχετική πρόβλεψη στις 
οικονοµικές καταστάσεις σε βάρος των αποτελεσµάτων της χρήσης  και των προηγούµενων 
χρήσεων για όλες τις παραπάνω αναφερόµενες περιπτώσεις.  

Εταιρεία Εγκατάσταση
Συνολικό % 
συµµετοχής

Εκκρεµείς 
φορολογικά 
χρήσεις

Μέθοδος ολικής ενοποίησης
PERSONAL BEST A.E. Ελλάδα 100,00% 2005-2007
PANERGON A.E. Ελλάδα 100,00% 2006-2007
EXECUTIVE INSURANSE BROKERS A.E. Ελλάδα 100,00% 2003-2007
EXECUTIVE LEASE A.E. Ελλάδα 100,00% 2006-2007
MIRKAT OOD Βουλγαρία 99,91% 2006-2007
MIRKAT DOOEL SKOPJE Σκόπια 100,00% 2006-2007
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Ελλάδα Μητρική 2006-2007
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
 
 
 

Προβλέψεις φόρων για ανέλεγκτες χρήσεις Όµιλος Μητρική
Υπόλοιπο 31/12/2007: 1.980.618 1.590.618
Σχηµατισµός πρόβλεψης εξαµήνου 2008 440.000 360.000
Υπόλοιπο 30/06/2008: 2.420.618 1.950.618
 
 

3.11 ∆απάνη Φόρου εισοδήµατος  

Η δαπάνη για φόρο εισοδήµατος αναλύεται ως εξής:  
 

30/06/2008 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2007
Φόρος Εισοδήµατος Περιόδου 2.450.226,53 4.911.307,55 2.340.937,70 4.945.711,72
Φόρος εισοδήµατος λόγω διαφοράς φορολογικού συντελεστή 
εξωτερικού -77.149,44 -118.476,75 - -

ΤΡΕΧΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 2.373.077,09 4.792.830,80 2.340.937,70 4.945.711,72
∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγούµενων Χρήσεων 268.873,60 -456.720,14

Πρόβλεψη Φόρου Ανέλεγκτων Χρήσεων 440.000,00 249.262,00 360.000,00 250.000,00

ΦΟΡΟΙ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 440.000,00 518.135,60 360.000,00 -206.720,14

ΓΕΝΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.813.077,09 5.310.966,40 2.700.937,70 4.738.991,58

Όµιλος Μητρική Εταιρεία
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3.12 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). 

1.1-30.6.2008 1.1-30.6.2007 1.1-30.6.2008 1.1-30.6.2007

Τα Κέρδη Κατανέµονται σε:
Μετόχους της µητρικής 16.263.137,00 15.955.561,45 17.425.361,00 18.354.878,69
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 449 (212.205,44)

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή (σε €) 0,4110 0,4032 0,4403 0,4638
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €)
Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών 39.572.400 39.572.400 39.572.400 39.572.400

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

 

3.13 Εποχικότητα 

 
Ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη εποχικότητα στον κύκλο δραστηριότητας 
τους σε σχέση µε τις ενδιάµεσες περιόδους  

 

3.14 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 
Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεµένα µέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, 
γίνονται σύµφωνα µε τους τιµοκαταλόγους που ισχύουν για µη συνδεδεµένα µέρη και 
περιλαµβάνουν έσοδα από πώληση εµπορευµάτων, αγορά παγίων, παροχή υπηρεσιών και 
ενοίκια. 
 
 Μητρική Εταιρεία – Θυγατρικές / Συγγενείς  
 
Η µητρική Εταιρεία, όπως προκύπτει από τον κατωτέρω πίνακα, διενήργησε συναλλαγές µε τα 
συνδεµένα µέρη για το πρώτο εξάµηνο του 2008,  ως εξής: 

01/01 - 30/06/2008 Έσοδα Έξοδα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

PANERGON A.E. 416.862,80 105.726,16 63.107,41 49.675,70
PERSONAL BEST A.E. 21.029.079,83 940.016,04 356.029,04 333.952,16
EXECUTIVE LEASE A.E. 10.104.340,06 680.728,93 2.853.184,77 10.258,76
EXECUTIVE INS. BROKERS A.E. 37.562,67 - 12.175,79 73.936,12

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 38.055,79
SPEEDEX A.E. 70.763,70 190.122,93 (6.007,62) -
WINLINK A.E. 6.414,79 - - -
ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 809,94 1.067.072,51 - -
ALPAN ELEKTROLINE LTD - - 23.924,03 -
ΣΥΝΟΛΟ 31.665.833,79 2.983.666,57 3.302.413,42 505.878,53
 

Οι αντίστοιχες συναλλαγές µε τα συνδεµένα µέρη για το πρώτο εξάµηνο του 2007 είχαν ως 
εξής: 
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01/01 - 30/06/2007 Έσοδα Έξοδα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

PANERGON A.E. 110.074,16 38.438,77 11.684,30 849,24
PERSONAL BEST A.E. 24.629.729,41 1.079.718,53 68.350,43 337.421,09
EXECUTIVE LEASE A.E. 11.644.395,77 517.233,05 489.124,05 16.972,69
EXECUTIVE INS. BROKERS A.E. 36.447,29 - (3.635,74) 166.081,41

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
SPEEDEX A.E. 18.518,76 143.549,95 2.706,77 31.451,52
WINLINK A.E. 319,37 - 337,48 -
ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - - - -
ALPAN ELEKTROLINE LTD - - - -
ΣΥΝΟΛΟ 36.439.484,76 1.778.940,30 568.567,29 552.775,95
 
Η µητρική εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. έχει εκχωρήσει έως 30/06/2008 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.Ε. για δάνεια ποσού:                  € 57.621.312,31 
• Στην εταιρεία MIRKAT OOD για δάνεια ποσού:                      € 17.466.186,49 
• Στην εταιρεία SPEEDEX A.Ε. για δάνεια ποσού:                      €  3.500.000,00 
 

Αµοιβές και λοιπές παροχές µελών ∆.Σ. και διευθυντικών στελεχών 
 
Οι αµοιβές και οι παροχές, που αφορούν συνολικά 10 διευθυντικά στελέχη και µέλη ∆.Σ. για 
τη µητρική εταιρεία και 16 διευθυντικά στελέχη και µέλη ∆.Σ. για τον Όµιλο, αναλύονται ως 
εξής: 
 

ΠΑΡΟΧΕΣ: 01/01 - 30/06/2008 Όµιλος Μητρική
Βραχυπρόθεσµες παροχές 1.922.535,57 1.308.134,15
Πρόβλεψη για παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 44.490,00 10.134,99
Σύνολο 1.967.025,57 1.318.269,14
 
 

ΠΑΡΟΧΕΣ: 01/01 - 30/06/2007 Όµιλος Μητρική
Βραχυπρόθεσµες παροχές 1.914.059,72 1.317.356,22
Πρόβλεψη για παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 25.918,34 143.981,66
Σύνολο 1.939.978,06 1.461.337,88
 
 
Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις µελών ∆.Σ. και διευθυντικών στελεχών 
 
∆εν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αφορούν συνολικά διευθυντικά στελέχη και 
µέλη ∆.Σ. την 30.6.2008. 
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3.15 Ενδεχόµενα 
α) 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.  

 
β)  Έχουν δοθεί εγγυητικές επιστολές προς τρίτους ποσού € 35.946.730,48 για εξασφάλιση 

υποχρεώσεων, καλής εκτέλεσης και συµµετοχή για διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου. Οι 
ανωτέρω δοθείσες εγγυήσεις δεν αναµένεται να επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσµατα 
του Οµίλου. 

3.16 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 
  

1. Την 07/07/2008 υπεγράφη οριστική συµφωνία εξαγοράς από την ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 
της εταιρείας ERGOTRAK A.E. θυγατρικής της S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε., το τίµηµα 
της οποίας ανέρχεται σε € 7.500.000 . 

 

2. Την 09/07/2008 η εταιρεία προέβη σε έκδοση οµολογιακού δανείου, ποσού € 
50.000.000,00 διαιρεµένο σε 100 οµολογίες των € 500.000,00 εκάστη, µε βάση την 
απόφαση της 24/06/2008 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της. Η διάρκεια του δανείου είναι 18 
µήνες και χρησιµοποιήθηκε για την αναχρηµατοδότηση του υφιστάµενου βραχυπρόθεσµου 
δανεισµού της εταιρείας. 

 
 

 



 


