
 
 

 

 
30/04/2017 – Δελτίο Τύπου, Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων 2017 

 
Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ανακοίνωσε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 01.01.-
31.12.2017 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). 
 
To 2017 ο Όμιλος Σφακιανάκη ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία το 5ετές επιχειρηματικό πλάνο 
βασικοί στόχοι του οποίου ήταν η λειτουργική αναδιοργάνωση, η ισχυροποίηση των κύριων 
δραστηριοτήτων και η προσαρμογή στις καινούριες συνθήκες της αγοράς. Η νέα 8ετής συμφωνία 
αναχρηματοδότησης του δανεισμού και η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σηματοδοτούν 
την απαρχή υλοποίησης ενός νέου αναπτυξιακού πλέον σχεδίου, πρώτο βήμα του οποίου ήταν η 
απόκτηση της πλειοψηφίας της εταιρίας ταχυμεταφορών Speedex. Στόχος του νέου σχεδίου είναι η 
ενίσχυση του πρωταγωνιστικού ρόλου του Ομίλου στις αγορές που δραστηριοποιείται και η 
επίτευξη διατηρήσιμης κερδοφορίας. 
 
Η απόδοση των σημαντικότερων δραστηριοτήτων του Ομίλου το 2017 ήταν η παρακάτω: 
 
Εμπόριο αυτοκινήτων. Η αγορά το 2017 με 88.083 ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων 
παρουσίασε άνοδο 11,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η SUZUKI  
πραγματοποίησε 5.364 ταξινομήσεις αυτοκινήτων επιτυγχάνοντας μερίδιο αγοράς 6,1% το οποίο 
αποτελεί ιστορικό υψηλό για τη μάρκα. Ο κλάδος Λιανικής συνεχίζει την ανοδική πορεία 
κατακτώντας μερίδιο αγοράς στα επιβατικά αυτοκίνητα 12,8% (από 12,5% το 2016) με πωλήσεις 
11.277 επιβατικών αυτοκινήτων (PC), 767 ελαφρών φορτηγών (LCV) και 1.758 μεταχειρισμένων. 
Οι συνολικές πωλήσεις της Σφακιανάκης (χονδρική και λιανική) αντιπροσωπεύουν το 16,2% της 
ελληνικής αγοράς (από 15,5% το 2016). 
 
Μίσθωση οχημάτων. Τα έσοδα από μισθώματα του κλάδου Long Term Rental (LTR) αυξάνονται 
κατά 16,6% ενώ ο στόλος υπό διαχείριση φτάνει τα 7.595 οχήματα (+12,4%) διατηρώντας ένα 
ποσοστό εκμετάλλευσης κοντά στο 97%. Ο κλάδος Rent-A-Car (RAC), αξιοποιώντας τη δυναμική 
του τουρισμού αλλά και το ισχυρό brand της ENTERPRISE, έχει αυξημένα μισθώματα κατά 15,2%. 
Ο στόλος των προς ενοικίαση οχημάτων ξεπερνάει τις 4.190 (+18,8%) και είναι πλέον από τους 
νεώτερους στην αγορά μετά το εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων που υλοποιήθηκε. 
 
Βαρέα οχήματα, μηχανήματα και βιομηχανικά είδη. Η σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 12% 
συνοδεύτηκε από αξιοσημείωτη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας κατά 48,4%. 
 
Δραστηριότητες εξωτερικού. Η ανοδική πορεία για το 2017 των θυγατρικών του Ομίλου στο 
εξωτερικό (Βουλγαρία και FYROM) κατέγραψε αύξηση σε πωλήσεις κατά 47,6% και βελτίωση του 
αποτελέσματος EBITDA κατά 48,8% σε σχέση με το 2016. 
 
Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου για το 2017 ανήλθαν σε €293,6 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 
κατά 6,9% σε σχέση με το 2016 ενώ οι πωλήσεις της Εταιρείας βελτιώθηκαν κατά 4,8% φτάνοντας 
τα €269,4 εκατ.  
 
Ο Όμιλος διευρύνει τη λειτουργική κερδοφορία του με τα αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA, όπως αναλυτικά υπολογίζεται στην 
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) του 2017 να διαμορφώνονται σε 
€32,3 εκατ. εμφανίζοντας αύξηση 26,9% έναντι των €25,4 εκατ. του 2016. Το αντίστοιχο 
αποτέλεσμα του 2017 για την Εταιρεία ανήλθε σε €32,5 εκατ. έναντι €26,9 εκατ. την περσινή 
περίοδο.  
 
Οι ζημιές προ φόρων του 2017 για τον Όμιλο παρουσιάζουν βελτίωση 47,4% και διαμορφώνονται 
σε €3,9 εκατ. ενώ για την Εταιρεία η ζημιά είναι € 5,2 εκατ. παρουσιάζοντας βελτίωση 37,9%. 
 
Οι προσαρμοσμένες ζημιές προ φόρων του 2017 για τον Όμιλο (εξαιρούνται μη 
επαναλαμβανόμενες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων και έκτακτες ζημιές) διαμορφώνονται σε 
€2,4 εκατ. καταγράφοντας βελτίωση 45,2%. 


