
Διεύθυνση Διαδικτύου: www.sfakianakis.gr
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 094010226 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 30.09.2015 30.09.2014 30.09.2015 30.09.2014

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, (48.263.574) (28.477.712) 1.833.005 2.949.019 
Δ/νση Α.Ε. & Πίστεως (11.537.287) (13.866.252) (14.354.588) 3.562.744 

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο (59.800.861) (42.343.964) (12.521.583) 6.511.763 
των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2015
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Κωνσταντίνος Π. Ευαγγελινός (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13151)
Ελεγκτική Εταιρεία: Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.
Τύπος Έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα Έμφασης

30.09.2015 30.09.2014 30.09.2015 30.09.2014
Λειτουργικές δραστηριότητες 
Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (7.945.618) (12.764.114) (11.613.307) (13.375.076)
Πλέον/Μείον προσαρμογές για:

EΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.09.2015 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2014 Αποσβέσεις 12.811.922 12.839.107 3.239.353 3.398.510 
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία  173.197.865 163.098.477 97.439.672 99.206.359 Προβλέψεις 500.250 478.067 116.196 99.799 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6.508.891 6.944.050 6.378.944 6.811.808 Συναλλαγματικές διαφορές (10.433) (5.025) (10.433) (5.025)
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8.043.941 9.895.184 93.615.272 93.647.844 Αποτ/ματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 512.811 1.842.878 (298.500) 69.504 
Αποθέματα 27.040.591 31.780.411 19.837.523 24.403.837 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 11.280.619 11.277.456 8.155.218 7.826.364 
Απαιτήσεις από πελάτες 52.900.759 50.983.717 23.952.584 23.464.719 Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου  
Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 36.084.388 37.421.567 20.080.331 17.225.082 κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 303.776.436 300.123.407 261.304.325 264.759.649 Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων (5.985.647) 637.131 4.566.315 4.740.507 

Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων (6.315.927) 3.943.033 (4.599.864) 5.709.779 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 2.955.002 2.223.153 661.746 (206.868)
Μετοχικό κεφάλαιο 2.374.344 2.374.344 2.374.344 2.374.344 Μείον:
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (62.175.278) (50.637.995) (14.895.927) (541.339) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (8.530.324) (10.356.632) (5.400.141) (7.381.377)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητων μητρικής (α) (59.800.934) (48.263.651) (12.521.583) 1.833.005 Καταβεβλημένοι φόροι (52.506) (202.626) 0 (107.425)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 73 77 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (779.851) 9.912.427 (5.183.416) 768.693 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+ (β) (59.800.861) (48.263.574) (12.521.583) 1.833.005 
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 18.235.573 257.737.351 3.693.000 186.344.465 Επενδυτικές δραστηριότητες
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 17.090.894 14.641.770 24.475.390 21.868.025 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0 0 0 0 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 279.080.279 34.073.522 206.829.236 19.427.376 Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων (14.137.497) (13.136.253) (3.398.542) (3.259.544)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 49.170.551 41.934.339 38.828.282 35.286.778 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων 3.007.074 2.686.010 2.725.791 2.356.899 
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 363.577.297 348.386.982 273.825.908 262.926.644 Τόκοι εισπραχθέντες 121.329 174.650 27.533 15.515 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 303.776.436 300.123.407 261.304.325 264.759.649 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (11.009.093) (10.275.593) (645.219) (887.131)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 6.000.000 2.000.000 5.000.000 0 
Εξοφλήσεις δανείων (387.083) (1.455.150) (249.604) (4.803)

01.01-30.09.2015 01.01-30.09.2014 01.07-30.09.2015 01.07.-30.09.2014 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (307.729) (600.654) 0 0 
Κύκλος εργασιών 175.807.981 162.828.062 60.029.249 54.529.430 Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 5.305.188 (55.804) 4.750.396 (4.803)
Μικτά κέρδη 47.971.148 42.152.623 20.975.876 17.891.463 Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών περιόδου (α) + (β) +(γ) (6.483.756) (418.971) (1.078.239) (123.242)
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 3.847.812 356.220 5.308.927 2.564.627 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 17.995.979 14.661.622 3.501.820 2.730.336 
Κέρδη / (Ζημίες)  προ φόρων (7.945.618) (12.764.114) 1.257.850 (2.352.147) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 11.512.223 14.242.651 2.423.582 2.607.094 
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α) (11.480.594) (14.322.072) (1.749.395) (3.889.097)
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής (11.480.590) (14.322.068) (1.749.395) (3.889.097) 1. Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά την 30/09/2015 είναι σύμφωνες με αυτές που υιοθέτησε ο Όμιλος βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Μη ελέγχουσα συμμετοχή (4) (5) (0) (1)  (ΔΠΧΑ), οι οποίες εφαρμόσθηκαν κατά την 31/12/2014.
2. Το θέμα έμφασης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναφέρεται στη σημείωση 2.2 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων και αφορά την παραδοχή της συνεχιζόμενης 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (56.693) 455.821 (2.693) (4.139) δραστηριότητας και την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου.
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (11.537.287) (13.866.252) (1.752.088) (3.889.097) 3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30/09/2015 ανέρχεται σε 500 άτομα για τη Mητρική και 787 άτομα για τη Mητρική μαζί με τις ενοποιούμενες θυγατρικές (Όμιλος).

Κατανέμονται σε:  Οι αντίστοιχοι αριθμοί την 30/09/2014 ήταν 499 και 774 άτομα αντίστοιχα.
Ιδιοκτήτες μητρικής (11.537.283) (13.866.247) (1.752.087) (3.889.097) 4. Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί μέχρι την 30/09/2015 για φόρους ανέλεγκτων χρήσεων ανέρχονται σε ευρώ 906.487 για τον Όμιλο και σε ευρώ 661.487 για τη

Μη ελέγχουσα συμμετοχή (4) (5) (0) (1)  μητρική αντίστοιχα. Ανάλυση των προβλέψεων των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων γίνεται στην σημείωση 3.11 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
5. Η επωνυμία, η χώρα της καταστατικής έδρας και η μέθοδος ενσωμάτωσης εταιρειών του Ομίλου περιγράφονται στη σημείωση 1.1 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (1,4506) (1,8096) (0,2210) (0,4914) 6. Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα (Β) ποσού ευρώ (56.693) για τον Όμιλο και ποσού ευρώ (1.376.468) για την Μητρική, αφορούν διαφορά αναβαλλόμενου φόρου και αποτίμηση στην

Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών, εύλογη αξία διαθεσίμων για πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και διαφορά αναβαλλόμενου φόρου στα αναλογιστικά κέρδη/ζημίες για τον Όμιλο και επιπλέον 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 16.659.733 13.195.326 9.847.483 6.902.320 διαφορά αναβαλλόμενου φόρου στην αποτίμηση στην εύλογη αξία θυγατρικών και συγγενών για τη Μητρική (σημείωση 3.9 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων).

7. Δεν κατέχονται μετοχές της Μητρικής εταιρείας ούτε από την ιδία, ούτε από θυγατρικές και συγγενείς της εταιρείες.
8. Δεν υπήρξε αλλαγή της μεθόδου ενσωμάτωσης των ενοποιημένων εταιρειών στην περίοδο 01/01- 30/09/2015 σε σχέση με αυτήν της 31/12/2014. Δεν υπήρξαν εταιρείες που δεν

01.01-30.09.2015 01.01-30.09.2014 01.07-30.09.2015 01.07.-30.09.2014
Κύκλος εργασιών 144.391.966 126.535.727 41.827.339 38.683.884 εταιρείες που δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση.
Μικτά κέρδη 15.245.472 12.950.244 5.002.286 4.045.057 9. Η εφαρμογή του Δ.Λ.Π. 1 παρ. 74-75 αφορά μόνο την Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση της 30.09.2015.

Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών 10. Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής:
και επενδυτικών αποτελεσμάτων (3.756.588) (5.479.208) (830.448) (2.037.939)
Κέρδη / (Ζημίες)  προ φόρων (11.613.307) (13.375.076) (3.532.392) (4.711.359) Ποσά σε Ευρώ Όμιλος Εταιρεία
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α) (12.978.120) (13.659.816) (4.630.209) (4.959.461) α) Έσοδα 273.639 18.118.280
Κατανέμονται σε: β) Έξοδα 117.374 1.114.308
Ιδιοκτήτες μητρικής (12.978.120) (13.659.816) (4.630.209) (4.959.461) γ) Απαιτήσεις 122.105 6.884.624
Μη ελέγχουσα συμμετοχή 0 0 0 0 δ) Υποχρεώσεις 31.819 5.122.466

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης 1.396.986 1.128.978
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (1.376.468) 17.222.560 (1.322.468) (179.000) στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (14.354.588) 3.562.744 (5.952.678) (5.138.461) ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0 0
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής (14.354.588) 3.562.744 (5.952.678) (5.138.461)
Μη ελέγχουσα συμμετοχή

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (1,6398) (1,7259) (0,5850) (0,6266)

Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (517.236) (2.080.699) 268.404 (943.234)

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΝΘΟΥΛΑ Ν. ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ-046850 A.Δ.T. AΚ - 101669 A.Δ.T. Χ - 134411

Αρ. Αδείας Α' τάξης 0032347
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Αρμόδια Αρχή:

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2015 και 30.09.2014)

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 483/06/Β/86/10
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5-7 & ΠΥΔΝΑΣ 118 55 ΑΘΗΝΑ

Γ.Ε.ΜΗ. 240501000

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η  Ιανουαρίου 2015 έως 30η  Σεπτεμβρίου 2015
(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

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.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015 και 01.01.2014)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


