
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την 12/06/2009 εγκρίθηκαν οι οικονοµικές 
καταστάσεις χρήσης 2008, και έγινε αναφορά στα κερδοφόρα τα αποτελέσµατα του πρώτου 
τριµήνου του 2009 καθώς και οι προβλέψεις για το έτος 2009. 

Για τη χρήση 2008, η διοίκηση της Εταιρείας λαµβάνοντας υπ όψιν τις οικονοµικές συνθήκες όπως 
αυτές έχουν διαµορφωθεί από την παγκόσµια πιστωτική και οικονοµική κρίση, δεν προτείνει τη 
διανοµή µερίσµατος, προκειµένου να ενδυναµωθεί κεφαλαιακά η Εταιρεία.  

  

• 1/1 – 31/03/2009 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, κατά το πρώτο τρίµηνο του 2009, διαµορφώθηκε σε € 76,8 
εκατ., τα λειτουργικά αποτελέσµατα (EBITDA) ανήλθαν σε € 5,6 εκατ. και τα κέρδη προ φόρων 
διαµορφώθηκαν σε € 602,7 χιλ.  

Σε ενοποιηµένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του Οµίλου κατά το πρώτο τρίµηνο του 2009, ανήλθε 
στα € 92,0 εκατ. παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 20,48% σε σχέση µε την αντίστοιχη 
περίοδο του 2008, τα λειτουργικά αποτελέσµατα (EBITDA) ανήλθαν σε € 9,5 εκατ. και τα κέρδη 
προ φόρων διαµορφώθηκαν σε € 98,1 χιλ. 

 

• Πρόβλεψη της 31/12/2009 

Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου για το έτος 2009 αναµένεται να διαµορφωθεί σε περίπου € 500 
εκατ. και τα καθαρά κέρδη προ φόρων να ανέλθουν σε περίπου € 6,0 εκατ.  

Να σηµειωθεί ότι τα πρόσφατα µέτρα – κίνητρα της κυβέρνησης για την αγορά αυτοκινήτου, µέσω 
της µείωσης του τέλους ταξινόµησης, έχουν δείξει ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα και έχουν 
τονώσει σηµαντικά τις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων, µε αποτέλεσµα τον µήνα Μάιο η Suzuki να 
καταλάβει την 5η θέση µεταξύ των εισαγωγέων µε µερίδιο 5,6%. Οι ενδείξεις για τον τρέχοντα 
µήνα Ιούνιο είναι ιδιαίτερα θετικές αφήνοντας περιθώρια αισιοδοξίας για µια συνολική αγορά 
αυτοκινήτου για το 2009 της τάξεως των 200 – 220 χιλιάδων µονάδων.  

Στα πλαίσια του προγράµµατος προσαρµογής στο περιβάλλον της βαθιάς οικονοµικής κρίσης ο 
Όµιλος Εταιρειών Σφακιανάκη έχει προσαρµόσει άµεσα και ευέλικτα τη πολιτική του προκειµένου 
να συνεχίσει τη µακροχρόνια επιτυχηµένη πορεία του και µε δεδοµένες τις θετικές ταµειακές ροές 
από τη λειτουργική του δραστηριότητα και την επαρκή ρευστότητα που ήδη διαθέτει στοχεύει και 
µέσα στο 2009 σε κερδοφόρα αποτελέσµατα αλλά και σε µείωση του δανεισµού του διατηρώντας 
παράλληλα την ηγετική του θέση στον κλάδο.  

 
 

Αθήνα, 12/06/2009 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


