
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Στο εξαιρετικά αβέβαιο και δυσμενές οικονομικό περιβάλλον ο Όμιλος Εταιρειών ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 
ολοκλήρωσε το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους σημειώνοντας αύξηση του κύκλου εργασιών.  
 
Η συνολική αγορά αυτοκινήτου παρουσίασε αύξηση της τάξης του 20,6% κατά το πρώτο τρίμηνο 
του 2010 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009 και οι ταξινομήσεις αυτοκινήτων Suzuki 
ανήλθαν σε  3.205 μονάδες  παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 37,1% σε σχέση με το πρώτο 
τρίμηνο του 2009.  
 
Αντίστοιχα η συνολική αγορά δικύκλων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 20,2% κατά το πρώτο 
τρίμηνο του 2010 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009 και οι ταξινομήσεις μοτοσικλετών 
Suzuki ανήλθαν σε 944 μονάδες  παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης  του 5,7% σε σχέση με το 
πρώτο τρίμηνο του 2009.  
 
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010, διαμορφώθηκε σε € 86,5 
εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 12,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 
2009, τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) ανήλθαν σε € 1,9 εκατ. και τα αποτελέσματα προ 
φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημία € 1,8 εκατ. 
 
Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010, 
ανήλθε στα € 99,8 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 8,4% σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 2009, τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) ανήλθαν σε € 5,1 εκατ. και τα 
αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημία € 3,1 εκατ. 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας είχε ήδη από την αρχή του έτους θέσει τους παρακάτω στόχους: 

 
• Μείωση των συνολικών αποθεμάτων των εταιρειών του Ομίλου τα οποία την 31.03.2010 

ανήλθαν σε € 142,4 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση κατά 27,7% σε σχέση με τα € 196,9 εκατ. 
της 31.03.2009.  

• Μείωση των συνολικών απαιτήσεων των εταιρειών Ομίλου, οι οποίες την 31.03.2010,  
ανήλθαν σε € 121,8 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση  κατά 2,7% σε σχέση με τα € 125,2 εκατ. 
της 31.03.2009. 

• Περαιτέρω συνεχίστηκαν οι περικοπές εξόδων, οι οποίες είχαν ήδη αρχίσει από τις αρχές του 
2009 σε όλα τα επίπεδα το αποτέλεσμα των οποίων θα αρχίσει να απεικονίζεται στα 
οικονομικά μεγέθη της Eταιρείας από το δεύτερο τρίμηνο του έτους. 

 
Για την επιπλέον μείωση των λειτουργικών εξόδων η Διοίκηση του Ομίλου προχωρά στην λήψη 
απόφασης για την συγχώνευση Θυγατρικών Εταιρειών του Ομίλου με παρεμφερές αντικείμενο 
εργασιών, όπως και σε αναδιάρθρωση των καταστημάτων του δικτύου λιανικής πώλησης 
αυτοκινήτων.  
 
Η Διοίκηση του Ομίλου συνεχίζοντας την  αναδιάρθρωση του δανεισμού των εταιρειών έχει 
υπογράψει  σύμβαση τετραετούς ομολογιακού δανείου ύψους € 25,0 εκατ. για την θυγατρική 
εταιρεία Executive Lease A.E. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο 


