
 
 

 

 
08/09/2020 – Δελτίο Τύπου, Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων 2019 

 
Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 8 
Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 01.01.-31.12.2019 σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). 
 
O Όμιλος Σφακιανάκη πραγματοποίησε σημαντική άνοδο στην κερδοφορία της το 2019 χάρη στην 
μεθοδική υλοποίηση του πλάνου αναδιοργάνωσης των τελευταίων ετών.  
 
Η απόδοση των σημαντικότερων δραστηριοτήτων του Ομίλου το 2019 ήταν η παρακάτω: 
 
Εμπόριο αυτοκινήτων. Η αγορά το 2019 με 114.109 ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων 
παρουσίασε άνοδο 10,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η SUZUKI το 2019 
πραγματοποίησε 6.504 ταξινομήσεις αυτοκινήτων με μερίδιο αγοράς 5,7% το οποίο την κατατάσσει 
8η μεταξύ των εισαγωγέων αυτοκινήτων. Ο κλάδος Λιανικής συνεχίζει την καλή του πορεία 
κατακτώντας μερίδιο αγοράς 10% με πωλήσεις 14.000 αυτοκινήτων περίπου. Οι συνολικές 
πωλήσεις της Σφακιανάκης (χονδρική και λιανική) αντιπροσωπεύουν το 13% της ελληνικής 
αγοράς. 
 
Μίσθωση οχημάτων. Τα έσοδα από μισθώματα του κλάδου Long Term Rental (LTR) αυξήθηκαν 
κατά 3,3% ενώ ο στόλος υπό διαχείριση έφτασε τα 10.054 οχήματα (+14,9%) διατηρώντας ένα 
ποσοστό εκμετάλλευσης κοντά στο 98%. Ο κλάδος Rent-A-Car (RAC), αξιοποιώντας τη δυναμική 
του τουρισμού αλλά και το ισχυρό brand name της ENTERPRISE, είχε αυξημένα μισθώματα κατά 
5,3%. Ο στόλος των προς ενοικίαση οχημάτων έφτασε τα 5.076 οχήματα (+13,7%). 
 
Ταχυμεταφορές. Η Speedex που δραστηριοποιείται στον αναπτυσσόμενο κλάδο των 
ταχυμεταφορών παρουσίασε πωλήσεις €39,9 εκατ. και λειτουργική κερδοφορία €2,7 εκατ. 
 
Βαρέα οχήματα, μηχανήματα και βιομηχανικά είδη. Η Ergotrak παρουσίασε αύξηση των 
πωλήσεων της κατά 2,6% στα €19,7 εκατ. και βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσματος κατά 
34,6% στα €1,1 εκατ. 
 
Δραστηριότητες εξωτερικού. Η ανοδική πορεία των θυγατρικών του Ομίλου στο εξωτερικό 
(Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία) συνεχίστηκε και το 2019 καταγράφοντας αύξηση σε πωλήσεις 
κατά 16,0% με λειτουργικό αποτέλεσμα €0,4 εκατ. 
 
Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου για το 2019 ανήλθαν σε €361,8 εκατ. ενώ οι πωλήσεις της 
Εταιρείας διαμορφώθηκαν στα €299,8 εκατ.  
 
Ο Όμιλος διεύρυνε τη λειτουργική κερδοφορία του με το αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2019 να διαμορφώνεται σε €50,1 
εκατ. έναντι των €40,6 εκατ. του 2018, εμφανίζοντας αύξηση 23,3%. Το αντίστοιχο αποτέλεσμα του 
2019 για την Εταιρεία ανήλθε σε €46,2 εκατ. έναντι €37,3 εκατ. την περσινή περίοδο, 
παρουσιάζοντας αύξηση 23,9%.  
 
Τα κέρδη προ φόρων του 2019 για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε €5,5 εκατ. έναντι €1,7 εκατ. το 
2018 παρουσιάζοντας αύξηση 227,3%, ενώ για την Εταιρεία τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα   
€2,0 εκατ. έναντι ζημιών €2,0 εκατ. την περσινή περίοδο.  
 
Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων του 2019 για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε €8,2 εκατ. 
έναντι €5,6 εκατ. το 2018, σημειώνοντας αύξηση 45,7%. 
 
 
 
 



 
 

 

ποσά σε εκατ. EUR
2019 2018 (%) 2019 2018 (%)

Πωλήσεις 361,8 359,6 0,6% 299,8 300,6 -0,3%
Μικτό Κέρδος 103,7 97,4 6,5% 89,5 83,6 7,0%
EBITDA 50,1 40,6 23,3% 46,2 37,3 23,9%
EBIT 20,5 15,3 33,8% 15,5 10,5 47,2%
Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων 5,5 1,7 227,3% 2,0 (2,0) 198,7%

Προσαρμοσμένα Κέρδη 
/(Ζημίες) προ φόρων 8,2 5,6 45,7% 3,1 (0,5) 508,7%
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