∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τα µέτρα–κίνητρα, µέσω της µείωσης του τέλους ταξινόµησης, έδωσαν ώθηση στην αγορά
αυτοκινήτου και παρά το δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον, ο Όµιλος εταιρειών ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ολοκλήρωσε την περίοδο 1.1–30.09.2009 µε αύξηση του κύκλου εργασιών σε σχέση µε την
αντίστοιχη περίοδο του 2008 καταγράφοντας θετικά αποτελέσµατα προ φόρων τόσο σε επίπεδο
Eταιρείας όσο και σε επίπεδο Οµίλου.
Κατά το πρώτο εννεάµηνο του 2009, η συνολική αγορά αυτοκινήτου παρουσίασε µείωση της τάξης
του 22,9%, σε σχέση µε το αντίστοιχο εννεάµηνο του 2008 ενώ οι ταξινοµήσεις αυτοκινήτων Suzuki
ανήλθαν σε 10.853 µονάδες, αυξάνοντας το µερίδιο της σε 5,8% και καταλαµβάνοντας την 5η θέση
µεταξύ των κατασκευαστών αυτοκινήτου στην ελληνική αγορά.
Αντίστοιχα η συνολική αγορά δικύκλων παρουσίασε µείωση της τάξης του 30,5% κατά το πρώτο
εννεάµηνο του 2009 σε σχέση µε το αντίστοιχο εννεάµηνο του 2008 ενώ οι ταξινοµήσεις
µοτοσικλετών Suzuki ανήλθαν σε 4.242 µονάδες.
Ο κύκλος εργασιών της Eταιρείας, κατά το πρώτο εννεάµηνο του 2009, διαµορφώθηκε σε € 329,4
εκατ. αυξηµένος κατά € 4,2 εκατ. σε σχέση µε το αντίστοιχο εννεάµηνο του 2008, τα λειτουργικά
αποτελέσµατα (EBITDA) ανήλθαν σε € 14,8 εκατ. και τα κέρδη προ φόρων διαµορφώθηκαν σε €
1,8 εκατ.
Σε ενοποιηµένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του Οµίλου κατά το πρώτο εννεάµηνο του 2009
παρουσίασε οριακή αύξηση και ανήλθε στα € 386,9 εκατ., τα λειτουργικά αποτελέσµατα (EBITDA)
ανήλθαν σε € 32,1 εκατ. και τα κέρδη προ φόρων διαµορφώθηκαν σε € 3,9 εκατ.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας είχε ήδη από την αρχή του έτους θέσει ως στόχο τη µείωση των
συνολικών αποθεµάτων των εταιρειών του Οµίλου. Αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας ήταν να
επιτευχθεί την 30.09.2009, συνολική µείωση των αποθεµάτων του Οµίλου κατά € 78,4 εκατ. (ποσό
€ 23,7 εκατ. αφορά λογ/µο αποθεµάτων και ποσό € 54,7 αφορά λογ/µο απαιτήσεων από
παραγγελίες εµπορευµάτων) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 37,9% σε σχέση µε τα αποθέµατα της
31.12.2008.
Παράλληλα την 30.09.2009, οι υποχρεώσεις σε προµηθευτές σε επίπεδο Οµίλου ήταν µειωµένες
κατά € 33,2 εκατ. σε σχέση µε την 31.12.2008, ενώ σε επίπεδο Εταιρείας οι αντίστοιχες
υποχρεώσεις µειώθηκαν κατά € 24,3 εκατ. σε σχέση µε την 31.12.2008.
Η αποτελεσµατική εφαρµογή της πολιτικής διαχείρισης των αποθεµάτων καθώς και της πολιτικής
µείωσης των απαιτήσεων και υποχρεώσεων, είχε σαν συνέπεια τη δηµιουργία θετικών χρηµατικών
ροών από λειτουργικές δραστηριότητες τόσο για τον Όµιλο όσο και για την Εταιρεία. Συγκεκριµένα
οι θετικές χρηµατικές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά το πρώτο εννεάµηνο του 2009,
διαµορφώθηκαν σε € 93,7 εκατ. για τον Όµιλο σε σχέση µε τις αρνητικές χρηµατικές ροές από
λειτουργικές δραστηριότητες των € 13,6 εκατ. της 30.09.2008 και σε επίπεδο Εταιρείας οι θετικές
χρηµατικές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά το πρώτο εννεάµηνο του 2009,
διαµορφώθηκαν σε € 61,5 εκατ. σε σχέση µε τις αρνητικές χρηµατικές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες των € 17,6 εκατ. της 30.09.2008.
H ∆ιοίκηση της Εταιρείας, µε δεδοµένη την ανακοίνωση της Κυβέρνησης για την διακοπή του
ανακοινωθέντος από τον Σεπτέµβριο του 2009 µέτρου της απόσυρσης των παλαιών αυτοκινήτων,
γεγονός το οποίο έχει επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις αυτοκινήτων αλλά και το γενικότερο κλίµα
που επικρατεί στην αγορά, αναπροσαρµόζει τη πρόβλεψη Πωλήσεων για το έτος 2009 σε επίπεδο
Οµίλου σε € 480 εκατ. από € 500 εκατ.. Αντίστοιχα σε επίπεδο Οµίλου αναπροσαρµόζει τη
πρόβλεψη για τα Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) σε € 37 εκατ. από € 45 εκατ., ενώ εκτιµάται ότι η
καθαρή κερδοφορία του Οµίλου θα κυµανθεί σε οριακά επίπεδα.
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