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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

Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης  από 1η  Ιανουαρίου 2007 έως 31η  ∆εκεµβρίου 2007
(δηµοσιευµένα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν περιοδικές  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 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου Σταύρος Τάκη του Παναγιώτη Πρόεδρος του ∆.Σ. & Λειτουργικές δραστηριότητες 

∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Κέρδη προ φόρων 38.031.793,22 35.726.194,79 36.731.787,74 39.306.803,20
Μιράντα -Ευστρατία Σφακιανάκη του Νικολάου Αντιπρόεδρος του ∆.Σ., Εκτελεστικό Μέλος Πλέον/Μείον προσαρµογές για:
Νικήτας Ποθουλάκης του Ιωάννου Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Αποσβέσεις 19.695.979,78 19.879.763,39 4.471.917,41 3.044.733,15

Εκτελεστικό Μέλος Προβλέψεις 1.620.800,28 (1.819.723,05 884.282,61 (1.581.303,80)
∆ηµήτριος Χούντας του Κωνσταντίνου Γενικός ∆ιευθυντής, Εκτελεστικό Μέλος Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις προηγ.χρή νσεω (1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00 0,00
Νικόλαος Πατσατζής του Αναστασίου Εκτελεστικό Μέλος Συναλλαγµατικές διαφορές 795.707,52 0,00 733.920,10 0,00
Ιωάννης Μπρέµπος του Ευαγγέλου Εκτελεστικό Μέλος Αποτ/µατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµιές) επενδυτικ  δρ η ςής αστηριότ τα (11.822.607,39 (11.914.865,92 (6.708.933,84 (9.542.532,57)
Αικατερίνη Σφακιανάκη του Νικολάου Μη Εκτελεστικό Μέλος Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 16.446.841,64 12.091.665,42 9.478.899,64 5.781.981,60
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 (40.208.607,89 (4.862.291,58 (17.935.356,75 (1.590.026,80)
Kenneth-Howard Prince-Wright Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων (17.459.173,41 (37.180.011,90 (21.096.700,12 (7.223.250,14)

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 13.052.143,87 18.345.938,53 5.782.945,03 7.670.571,67
Μείον:

Ηµεροµηνία έγκρισης των Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (15.883.203,47 (11.953.509,62 (9.189.057,95 (5.869.814,04)
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων : Αθήνα 26 Μαρτίου 2008 Καταβεβληµένοι φόροι (9.826.333,57 (9.922.022,95 (8.377.859,92 (8.678.472,17)
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Κωνσταντίνος Π. Ευαγγελινός (ΑΜ ΣΟΕΛ 13151) Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστ η ς (α)ηριότ τε (6.956.659,42 8.391.137,11 (6.624.156,05 21.318.690,10
Ελεγκτική εταιρεία:  Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Επενδυτικές δραστηριότητες
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών: Mε σύµφωνη γνώµη Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και  λοιπών επενδύσεων (9.006.085,99) (25.341.760,87) (9.539.360,00) (25.837.098,73)
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας www.sfakianakis.gr Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων (55.074.265,91) (51.835.947,92) (12.514.970,20) (13.399.674,03)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων  πάγιων στοιχείων 21.589.433,54 22.059.829,00 3.564.030,47 1.397.635,62
Εισπράξεις (πληρωµές) από πώληση (αγορά) 
επενδυτικών τίτλων (µετοχών, αξιόγραφων) 8.751.950,72 13.856.022,12 8.561.936,49 13.225.183,06

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ) Τόκοι εισπραχθέντες 1.766.240,09 1.395.475,51 464.890,54 601.429,45
Μερίσµατα εισπραχθέντα 513.058,16 429.191,71 481.222,22 717.239,13

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές β)δραστηριότητες ( (31.459.669,39) (39.437.190,45) (8.982.250,48) (23.295.285,50)
31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

EΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 178.141.224,27 165.924.542,99 97.050.770,22 86.022.011,20 Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 89.627.849,03 72.356.630,28 73.361.113,04 8.602.388,63
Αποθέµατα 95.796.312,81 78.979.716,81 68.101.100,07 47.570.066,26 Εξοφλήσεις δανείων (19.986.529,51) (23.929.838,89) (32.477.268,87) 982.506,07
Απαιτήσεις από πελάτες 125.361.871,98 115.974.998,73 59.485.684,98 60.341.850,17 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µ )ισθώσεις (χρεολύσια (7.249.524,05) (7.375.884,42) 0,00 0,00
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 182.488.558,24 132.539.455,90 176.210.916,29 126.696.703,21 Μερίσµατα εισπραχθέντα (6.577.525,00) (3.344.140,93) (6.577.525,00) (3.289.231,11)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 581.787.967,30 493.418.714,43 400.848.471,56 320.630.630,84 Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές γ)δραστηριότητες ( 56.814.270,47 37.706.766,04 34.306.319,17 6.295.663,59

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α) + (β) +(γ) 18.397.941,66 6.660.712,70 18.699.912,64 4.319.068,19
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα συγχωνευµένων θυγατρικών 0,00 0,00 497.066,32 3.791.457,79

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 27.787.980,01 22.127.267,31 19.876.283,14 11.765.757,16
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 117.611.366,08 106.680.079,87 69.808.859,11 77.000.215,87 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 46.185.921,67 28.787.980,01 39.073.262,10 19.876.283,14
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 219.546.327,56 170.352.142,79 138.377.602,57 80.285.100,91
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 125.338.605,33 114.377.548,23 75.193.283,54 57.538.084,96 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 462.496.298,97 391.409.770,89 283.379.745,22 214.823.401,74
Μετοχικό (ή Εταιρικό) Κεφάλαιο 19.786.200,00 12.109.500,00 19.786.200,00 12.109.500,00
Λοιπά στοιχ. Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας 99.498.843,00 89.680.949,75 97.682.526,34 93.697.729,10
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας (β) 119.285.043,00 101.790.449,75 117.468.726,34 105.807.229,10
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (γ) 6.625,33 218.493,79 0,00 0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης  (δ)=(β)+(γ) 119.291.668,33 102.008.943,54 117.468.726,34 105.807.229,10
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ) 581.787.967,30 493.418.714,43 400.848.471,56 320.630.630,84

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε  Ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01.01-31.12.2007 01.01-31.12.2006 01.01-31.12.2007 01.01-31.12.2006

Σύνολο κύκλου εργασιών 441.197.337,68 407.177.725,43 358.069.755,02 235.651.305,75
Μικτά κέρδη 132.686.259,88 112.027.669,69 90.854.474,72 66.951.400,76
Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελ/µάτων & αποσβέσεων 62.413.794,66 52.949.548,75 43.863.609,81 37.877.237,38
Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών
& επενδυτικών αποτελεσµάτων 42.717.814,88 33.069.785,36 39.391.692,40 34.832.504,23
Κέρδη  προ φόρων (σύνολο) 38.031.793,22 35.726.194,79 36.731.787,74 39.306.803,20
Μείον φόροι (10.370.983,51) (11.981.603,41) (9.336.421,45 (10.912.443,71)
Κέρδη  µετά από φόρους (σύνολο) 27.660.809,71 23.744.591,38 27.395.366,29 28.394.359,49

Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρείας 28.495.885,35 25.500.579,50 27.395.366,29 28.394.359,49
Μετόχους Μειοψηφίας (835.075,64) (1.755.988,12)
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (  €)σε 0,72 0,64 0,69 0,72
Προτεινόµενο µέρισµα 0,25 0,17
Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών 39.572.400 39.572.400 39.572.400 39.572.400

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως
 (01.01.2007 και 01.01.2006 αντίστοιχα) 102.008.943,54 87.840.823,23 105.807.229,10 78.806.582,02
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ΄ ευθείας Μέθοδος ολικής ενοποίησης Εγκατάσταση Συνολικό % συµµ µ  ετοχής Εκκρε είς φορολογικά χρήσεις
στην καθαρή θέση (3.796.834,92) -6.232.330,14 (9.152.619,05) 1.896.912,59 PERSONAL BEST A.E. Ελλάδα 100,00% 2005-2007
Κέρδη περιόδου µετά από φόρους 27.660.809,71 23.744.591,38 27.395.366,29 28.394.359,49 PANERGON A.E. Ελλάδα 100,00% 2006-2007
Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους 125.872.918,33 105.353.084,47 124.049.976,34 109.097.854,10 EXECUTIVE INSURANSE BROKERS A.E. Ελλάδα 100,00% 2003-2007
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα [κέρδη] (6.581.250,00) (3.344.140,93) (6.581.250,00) (3.290.625,00) EXECUTIVE LEASE A.E. Ελλάδα 100,00% 2006-2007
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως WINLINK A.E. Ελλάδα 28,57% 2003-2007
 (31.12.2007 και 31.12.2006) 119.291.668,33 102.008.943,54 117.468.726,34 105.807.229,10 MIRKAT OOD Βουλγαρία 99,91% 2006-2007

MIRKAT DOOEL SKOPJE ΠΓ∆Μ 100,00% 2006-2007
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Ελλάδα ΜΗΤΡΙΚΗ 2006-2007
Μέθοδος καθαράς θέσης 
SPEEDEX A.E. Ελλάδα 49,55%
ALPAN ELECTROLINE LTD Κύπρος 40,00%
ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 49,90%

Ποσά σε Ευρώ Όµιλος Εταιρεία
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και άλλα έσοδα 435.790,78 63.348.992,91
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών και έξοδα που χρ η νεώθ κα 1.983.532,14 8.268.419,73
γ) Πελάτες 166.570,53 3.941.902,53
δ) Προµηθευτές 462.262,68 1.358.857,06
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών  και µελών διοίκησης 4.888.620,99 3.711.427,44
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 24.223,61 9.375,26
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µ   έλη της διοίκησης 315.110,21 315.110,21

Αθήνα 26 Μαρτίου 2008
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
ΑΡ. ∆ΙΑΒ. C354170 Α.∆.Τ. Χ-544280 Α.∆.Τ. ΑΕ - 003583 A.∆.T. AE - 092466

∆ηµοσιεύσεις  ΠΑΝ∆ΗΣ 210. 52.39.580

1. Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά την 31/12/2007 είναι σύµφωνες µε αυτές που υιοθέτησε ο Όµιλος βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), οι οποίες εφαρµόσθηκαν κατά την 31/12/2006.
2. Η εταιρεία απορρόφησε µε βάση τις διατάξεις που προβλέπονται από το Ν. 2166/93 τις 100% θυγατρικές της εταιρείες AUTOTEAM A.E., AUTOFORUM A.E.,
AUTOLINK A.E. και CADILLAC HELLAS A.E. µε ηµεροµηνία µετασχηµατισµού 31/10/2006 και την εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. µε ηµεροµηνία µετασχηµατισµού
28/02/2007. Οι εγκρίσεις για τις ανωτέρω συγχωνεύσεις από τη Νοµαρχία Αθηνών καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Νοµαρχίας την
22/12/2006 µε αρ. πρωτ. Κ2-18176 και 31/05/2007 µε αρ. πρωτ. Κ2-8300 αντίστοιχα. Κατά συνέπεια τα οικονοµικά µεγέθη της µητρικής εταιρείας της 31/12/2007
µε τα αντίστοιχα της 31/12/2006 δεν είναι συγκρίσιµα.
3. Με την από 15/06/2006 Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 526.500 µε
κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών που προέκυψαν από την αναπροσαρµογή αξίας παγίων και ειδικών αποθεµατικών από έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο, µε
αύξηση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από € 0,92 σε € 0,96. Η ανωτέρω αύξηση δεν εγκρίθηκε από τις αρµόδιες αρχές και δεν απεικονίζεται στις
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. Με την από 20.06.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η ακύρωση
της ανωτέρω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου.
4. Με την από 20.06.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε α) η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας µε κεφαλαιοποίηση µη διανεµηθέντων κερδών χρήσεως 2006 κατά € 7.634.250 µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών κατά € 0,58 από € 0,92
σε € 1,50 ανά µετοχή, β) η µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από € 1,50 σε € 0,50 ανά µετοχή και γ) η διανοµή δωρεάν µετοχών µε αναλογία 2 νέες για
κάθε µία παλιά. Σύµφωνα µε απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η διάθεση 84.900 µετοχών δωρεάν στο προσωπικό της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
και των συνδεδεµένων µε αυτή εταιρειών, οι οποίες θα προέλθουν από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων κερδών χρήσεως 2006
ύψους € 42.450. Η ανωτέρω αύξηση εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµ. Κ2-9968/05.07.2007 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και την 06.07.2007 πιστοποιήθηκε από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας. Μετά την ανωτέρω έγκριση το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 19.786.200 διαιρούµενο σε
39.572.400 µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,50 η κάθε µία. 
5. 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.
6. Υφίσταται προσηµείωση υποθήκης, επί των ακινήτων της εταιρείας αξίας € 42.700.000  σε ασφάλεια οµολογιακών δανείων.
7. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2007 ανέρχεται σε 552 άτοµα για την µητρική και 1.495 άτοµα για τον Όµιλο. Οι αντίστοιχοι αριθµοί
την 31/12/2006 ήταν 504 και 1.584 άτοµα αντίστοιχα.
8. Οι επενδύσεις της χρήσης 2007 ανέρχονται σε: Όµιλος €  54.724 χιλιάδες και Μητρική € 12.306 χιλιάδες.
9. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών της εταιρείας, προς και από θυγατρικές εταιρείες, σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της εταιρείας της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε θυγατρικές εταιρείες έχουν ως εξής:
Πωλήσεις σε θυγατρικές: € 63.321.637,83, Αγορές από θυγατρικές: € 6.702.544,08, Απαιτήσεις από θυγατρικές: € 3.917.978,50 και Υποχρεώσεις σε
θυγατρικές: € 941.117,95
10. Τα κέρδη ανά µετοχή για τα αποτελέσµατα της παρούσης και της προηγούµενης περιόδου, υπολογίσθηκαν µε βάση τον συνολικό αριθµό των µετοχών που
προέκυψαν µετά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 05/07/2007.
11. Οι εταιρείες του Οµίλου µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις, τα ποσοστά συµµετοχής και οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, που περιλαµβάνονται στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι οι εξής:

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των
αποτελεσµάτων της πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή, όπου απαιτείται. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση
διαδικτύου  www.sfakianakis.gr όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

12. Οι πωλήσεις, οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών, τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων, οι συναλλαγές, οι αµοιβές, οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς
διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης της εταιρείας και του οµίλου µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 είναι τα εξής:
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