
30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2012 και 01.01.2011) 44.683.240,96 81.875.905,94 47.348.633,64 77.152.556,31
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (21.567.584,33) (13.891.304,17) (15.912.594,43) (10.923.890,49)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου

 (30.06.2012 και 30.06.2011) 23.115.656,63 67.984.601,77 31.436.039,21 66.228.665,82
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας www.sfakianakis.gr
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 094010226 - ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων
Αρμόδια Αρχή Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ∆/νση Α.Ε.&Πίστεως
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων :
Oρκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ρητάς Απ. Βασίλειος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14541)
Ελεγκτική εταιρεία: Σ.Ο.Λ α.ε.ο.ε.. 30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα Έμφασης Λειτουργικές δραστηριότητες 

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες )δραστηριότητες (20.839.102,58) (15.562.966,22) (15.408.356,94) (12.577.232,13)
Πλέον/Μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 9.852.564,44 10.614.196,62 2.920.464,18 3.091.066,80
Προβλέψεις 451.618,32 489.811,53 146.626,05 146.626,05
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγ.χρήσεων 0,00 (1.031.546,00) 0,00 (350.000,00)

30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011 Συναλλαγματικές διαφορές 14.387,78 (56.790,13) 14.387,78 (56.790,13)
EΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποτ/ματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικ  δρ η ςής αστηριότ τα 727.664,35 1.070.827,51 (103.690,08) (140.073,95)
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία  181.047.751,14 183.723.611,11 100.627.677,07 102.551.570,18 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 9.089.895,66 8.586.818,54 6.171.326,67 5.408.781,87
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 10.510.904,53 10.862.780,54 8.374.398,44 8.722.308,44 Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 24.964.442,31 25.705.631,82 72.181.647,35 72.298.720,68 ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Αποθέματα 53.102.431,64 60.637.747,19 35.722.071,80 42.637.015,38 Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων 8.185.188,60 14.766.762,96 6.914.943,58 13.124.215,73
Απαιτήσεις από πελάτες 77.677.427,16 87.675.653,03 38.801.505,62 37.694.138,37 Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 15.401.574,37 22.306.737,47 2.716.384,41 8.329.821,99
Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 48.604.535,11 56.084.863,69 23.081.575,83 31.169.814,23 (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (2.224.240,83) (6.291.729,98) (340.641,58) (4.880.934,73)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 395.907.491,89 424.690.287,38 278.788.876,11 295.073.567,28 Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (4.996.529,09) (7.665.336,33) (2.463.190,19) (4.995.932,52)
 Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Καταβεβλημένοι φόροι (166.443,25) (519.776,45) (124.111,55) (242.289,56)
Μετοχικό κεφάλαιο 19.786.200,00 19.786.200,00 19.786.200,00 19.786.200,00 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές α)δραστηριότητες ( 15.496.577,77 26.707.009,53 444.142,33 6.857.259,42
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 3.325.964,55 24.893.180,93 11.649.839,21 27.562.433,64
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 23.112.164,55 44.679.380,93 31.436.039,21 47.348.633,64 Επενδυτικές δραστηριότητες
Μη ελέγχουσα συμμετοχή (β) 3.492,08 3.860,03 Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων (8.470.358,22) (9.450.504,71) (1.515.032,67) (1.354.797,07)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+ (β) 23.115.656,63 44.683.240,96 31.436.039,21 47.348.633,64 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων  πάγιων στοιχείων 1.042.214,01 1.454.180,75 886.103,49 1.333.312,24
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 74.876.728,47 83.075.185,45 3.110.000,00 3.110.000,00 Τόκοι εισπραχθέντες 558.926,27 758.344,75 68.782,05 230.694,79
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 19.646.243,44 19.815.652,25 13.657.250,93 13.756.777,85 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές β)δραστηριότητες ( (6.869.217,94) (7.237.979,21) (560.147,13) 209.209,96
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 227.591.062,83 228.417.831,76 202.413.014,83 205.897.210,79
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 50.677.800,52 48.698.376,96 28.172.571,14 24.960.945,00 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Σύνολο Υπoχρεώσεων (δ) 372.791.835,26 380.007.046,42 247.352.836,90 247.724.933,64 Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 0,00 13.614.617,94 0,00 7.000.000,00
ΣΥΝ.Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 395.907.491,89 424.690.287,38 278.788.876,11 295.073.567,28 Εξοφλήσεις δανείων (7.852.855,21) (31.790.066,68) (3.484.195,96) (17.129.030,24)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές )μισθώσεις (χρεολύσια (1.172.370,71) (1.536.072,48) 0,00 0,00
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές γ)δραστηριότητες ( (9.025.225,92) (19.711.521,22) (3.484.195,96) (10.129.030,24)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και μαισοδύνα
περιόδου (α) + (β) +(γ) (397.866,09) (242.490,90) (3.600.200,76) (3.062.560,86)

01.01-30.06.2012 01.01-30.06.2011 01.04.-30.06.2012 01.04.-30.06.2011 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 22.853.212,16 30.727.964,16 9.311.357,71 16.937.230,87
Κύκλος εργασιών 91.601.191,28 125.411.565,32 46.988.873,73 70.086.155,29 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 22.455.346,07 30.485.473,26 5.711.156,95 13.874.670,01
Μικτά κέρδη 21.286.184,94 29.380.558,22 12.479.079,36 16.620.729,27
Κέρδη (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
& επενδυτικών αποτελ/μάτων (11.021.542,57) (5.905.320,16) (4.701.371,84) (1.162.907,93)
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (20.839.102,58) (15.562.966,22) (10.561.795,58) (7.181.358,85)
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α) (21.422.214,33) (13.797.144,17) (10.697.304,20) (6.655.909,99)

Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής (21.421.846,38) (13.796.811,56) (10.697.089,93) (6.655.653,34)
Μη ελέγχουσα συμμετοχή (367,95) (332,61) (214,27) (256,65)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (145.370,00) (94.160,00) (50.646,00) (168.490,00)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
μετά από φόρους (Α) + (Β) (21.567.584,33) (13.891.304,17) (10.747.950,20) (6.824.399,99)

Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής (21.567.216,38) (13.890.971,56) (10.747.735,93) (6.824.143,34)
Μη ελέγχουσα συμμετοχή (367,95) (332,61) (214,27) (256,65)

Κέρδη/Zημίες μετά από φόρους 
ανά μετοχή - βασικά (σε €) (2,7067) (1,7432) (1,3516) (0,8409)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελ/μάτων και συνολικών αποσβέσεων (1.168.978,13) 4.708.876,46 154.969,74 3.744.975,50

01.01-30.06.2012 01.01-30.06.2011 01.04.-30.06.2012 01.04.-30.06.2011
Κύκλος εργασιών 70.369.530,93 101.306.041,77 34.328.308,88 53.915.496,19
Μικτά κέρδη 6.334.121,62 11.886.025,79 3.573.904,62 6.178.298,27 Ποσά σε Ευρώ Όμιλος Εταιρεία
Κέρδη (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, α) Έσοδα 174.805,92 8.636.136,60
& επενδυτικών αποτελ/μάτων (9.340.720,35) (7.308.524,21) (4.718.021,85) (3.681.358,06) β) Έξοδα 167.086,98 2.279.736,63
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (15.408.356,94) (12.577.232,13) (7.732.901,16) (6.419.651,34) γ) Απαιτήσεις 108.201,34 15.133.923,64
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α) (15.768.874,43) (10.842.930,49) (7.793.405,71) (5.464.500,57) δ) Υποχρεώσεις 42.004,32 1.096.901,83

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μ  ησελών διοίκ ης 1.305.271,81 978.133,63
Κατανέμονται σε: στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης 0,00 0,00
Ιδιοκτήτες μητρικής (15.768.874,43) (10.842.930,49) (7.793.405,71) (5.464.500,57) ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη τ  ησης διοίκ ης 0,00 0,00
Μη ελέγχουσα συμμετοχή 

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2012
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (143.720,00) (80.960,00) (49.296,00) (159.040,00)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
μετά από φόρους (Α) + (Β) (15.912.594,43) (10.923.890,49) (7.842.701,71) (5.623.540,57) ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ       & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΤΑΚΗ ΜΙΡΑΝΤΑ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
Κατανέμονται σε: Α.∆.Τ. ΑΕ 046850
Ιδιοκτήτες μητρικής (15.912.594,43) (10.923.890,49) (7.842.701,71) (5.623.540,57)
Μη ελέγχουσα συμμετοχή 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Κέρδη/Zημίες μετά από φόρους ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ανά μετοχή - βασικά (σε €) (1,9924) (1,3700) (0,9847) (0,6904)
Κέρδη/Zημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΜΕΛΗΣ  ΠΑΡΘΕΝΑ ∆. ΚΟΥΒΑΚΑ
αποτελ/μάτων και συνολικών αποσβέσεων (6.420.256,17) (4.217.457,41) (3.214.604,12) (2.086.548,96) A.∆.T. AΚ - 101669 ∆A. .T. AE - 120054

Αρ. Αδείας Α' Τάξης 0071187

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α.∆.Τ. ΑΚ-203199

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ, ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η  Ιανουαρίου 2012 έως 30η  Ιουνίου 2012
(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε  Ευρώ)

Δημοσιεύσεις  ΠΑΝΔΗΣ 210. 52.39.580

1. Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά την 30/06/2012 είναι σύμφωνες με αυτές που υιοθέτησε ο Όμιλος βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (∆ΠΧΑ), οι οποίες εφαρμόσθηκαν κατά την 31/12/2011.
2. Το θέμα έμφασης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναφέρεται στη σημείωση 2.2 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων και αφορά την Παραδοχή της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας και την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας μέχρι την οριστικοποίηση των διαπραγματεύσεων των όρων αποπληρωμής του Ομολογιακού ∆ανείου της 
Μητρικής Εταιρείας. 
3. Σημειώνεται ότι με την από 17/03/2010 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών έχουν απορριφθεί στο σύνολό τους οι από 22/10/1998 και 14/02/1999 αγωγές μετόχων της 
μειοψηφίας που εκπροσωπούν ποσοστό 2,565% του ΜΚ, περί ακυρώσεως, για τυπικούς λόγους των από 25/10/1996 και 24/03/1997 αποφάσεων ΓΣ με τις οποίες 
αποφασίσθηκε η εισαγωγή της εταιρείας στο ΧΑΑ με Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς και περί της αναγνωρίσεως του ανυπόστατου της από 30/09/1969 ΓΣ της 
εταιρείας, η οποία αποφάσισε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30/06/2012 ανέρχεται σε 597 άτομα για τη Mητρική και 917 άτομα για τη Mητρική μαζί με τις ενοποιούμενες 
θυγατρικές (Όμιλος). Οι αντίστοιχοι αριθμοί την 30/06/2011 ήταν 669 και 1.012 άτομα αντίστοιχα.
5. Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί μέχρι την 30/06/2012 για φόρους ανέλεγκτων χρήσεων ανέρχονται σε ευρώ  1.306.486,80  για τον Όμιλο και σε ευρώ 
661.486,80 για τη μητρική αντίστοιχα. Ανάλυση των προβλέψεων των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων γίνεται στην σημείωση 3.11 των Οικονομικών Καταστάσεων.
6. Η επωνυμία, η χώρα της καταστατικής έδρας και η μέθοδος ενσωμάτωσης εταιρειών του Ομίλου περιγράφονται στη σημείωση 1.1 των Οικονομικών Καταστάσεων.
7. Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα (Β) ποσού ευρώ (145.720,00) για τον Όμιλο και ποσού ευρώ (143.720,00) για την Μητρική, αφορούν αποτίμηση στην εύλογη αξία διαθεσίμων 
για πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (σημείωση 3.9 των Οικονομικών Καταστάσεων).
8. ∆εν κατέχονται μετοχές της Μητρικής εταιρείας ούτε από την ιδία, ούτε από θυγατρικές και συγγενείς της εταιρείες.
9. ∆εν υπήρξε αλλαγή της μεθόδου ενσωμάτωσης των ενοποιημένων εταιρειών στην περίοδο 01/01- 30/06/2012 σε σχέση με αυτήν της 31/12/2011. ∆εν υπήρξαν 
εταιρείες που δεν περιλήφθηκαν στην ενοποίηση σε σχέση με την 31/12/2011 και την αντίστοιχη περίοδο 01/01-30/06/2011. Επίσης δεν υπάρχουν εταιρείες που δεν 
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση. 
10. 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 Εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και του Ομίλου.
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
ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.
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