ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ολοκλήρωσε την οικονομική χρήση του 2009 επιτυγχάνοντας αύξηση
πωλήσεων παρά την ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική συγκυρία.
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε € 494,6 εκατ. αυξημένος κατά 1,7% σε σχέση με τα €
486,2 εκατ. του 2008 ενώ τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 40,8 εκατ. αυξημένα κατά 5,8% σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη προ φόρων του 2009 ανήλθαν σε € 4,4 εκατ. μειωμένα σε σχέση
με τα € 5,2 εκατ. του 2008.
Σε επίπεδο εταιρείας ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 415,3 εκατ. αυξημένος κατά 4,0% σε σχέση
με τα € 399,2 εκατ. του 2008 ενώ τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 19,3 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση
κατά 15,8% σε σχέση με τα € 16,6 εκατ. της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων του
2009 ανήλθαν σε € 2,9 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με τα € 3,7 εκατ. του 2008.
Το Δ.Σ. της εταιρείας στα πλαίσια της ενίσχυσης της κεφαλαιουχικής της διάρθρωσης, δεν θα
προτείνει προς τη Γ.Σ. τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2009.
Οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων SUZUKI ανήλθαν σε 12.712 μονάδες παρουσιάζοντας
κάμψη σε σχέση με τις 13.122 μονάδες του 2008 μετά την σημαντική υστέρηση που παρουσίασε
η αγορά αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια του 2009. Με βάση τις ταξινομήσεις η SUZUKI κατέκτησε
το ιστορικά υψηλό μερίδιο αγοράς 5,8% καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση μεταξύ όλων των
κατασκευαστών στην ελληνική αγορά και αυξάνοντας το μερίδιο της κατά 13,1% σε σχέση με το
5,1% του 2008.
Οι συνολικές ταξινομήσεις μοτοσικλετών το 2009 ανήλθαν στις 77.666 μονάδες και σε σχέση με
τις 100.118 μονάδες του 2008 σημείωσαν μείωση της τάξεως του 34,92%. Οι ταξινομήσεις
μοτοσικλετών Suzuki ανήλθαν σε 4.863 μονάδες το 2009 καταλαμβάνοντας την 5η θέση με
μερίδιο αγοράς 6,8%.
Η Διοίκηση της Εταιρείας είχε ήδη από την αρχή του έτους θέσει ως στόχο τη μείωση των
συνολικών αποθεμάτων των εταιρειών του Ομίλου με αποτέλεσμα τα αποθέματα του Ομίλου
(συμπεριλαμβανομένων των παραγγελιών εξωτερικού) την 31.12.2009 να ανέλθουν σε € 148,2
εκατ. παρουσιάζοντας μείωση κατά € 59,7 εκατ. σε σχέση με τα € 207,9 εκατ. της 31.12.2008 που
αντιστοιχεί σε ποσοστό μείωσης 28,7%. Παράλληλα, οι συνολικές απαιτήσεις σε επίπεδο Ομίλου,
την 31.12.2009, ανήλθαν σε € 136,1 εκατ. μειωμένες κατά € 9,0 εκατ. σε σχέση με τα € 145,1
εκατ. της 31.12.2008 που αντιστοιχεί σε ποσοστό μείωσης 6,2%.
Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν οι θετικές χρηματικές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
την 31.12.2009, να διαμορφωθούν σε € 90,7 εκατ. για τον Όμιλο σε σχέση με τις αρνητικές
χρηματικές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες των € 34,9 εκατ. της 31.12.2008 και σε
επίπεδο Εταιρείας οι θετικές χρηματικές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες την 31.12.2009,
να διαμορφωθούν σε € 55,8 εκατ. σε σχέση με τις αρνητικές χρηματικές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες των € 29,8 εκατ. της 31.12.2008.
Η αναδιάρθρωση του δανεισμού της μητρικής ολοκληρώθηκε μέσα στο 2009, με τη σύναψη
τετραετούς ομολογιακού δανείου ύψους € 200 εκατ. το οποίο εκταμιεύθηκε στις αρχές του 2010.
Επίσης το 2010 έχει υπογραφεί σύμβαση τετραετούς ομολογιακού δανείου ύψους € 51,5 εκατ. για
την θυγατρική εταιρεία PANERGON A.E.

Αθήνα, 22/03/2010
Το Διοικητικό Συμβούλιο

