
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 30ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 

Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ολοκλήρωσε την οικονομική χρήση του 2008 επιτυγχάνοντας αύξηση 
πωλήσεων παρά την ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική συγκυρία.  
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε € 486,2 εκατ. αυξημένος κατά 10,2% σε σχέση με τα 
€ 441,1 εκατ. του 2007 ενώ τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων, 
αποσβέσεων και προβλέψεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 46,3 εκατ. μειωμένα κατά 27,5% σε 
σχέση με τη προηγούμενη χρήση. Ο όμιλος λαμβάνοντας υπόψη την γενικότερη οικονομική 
κατάσταση και ύφεση, σχημάτισε προβλέψεις ύψους € 7,7 εκατ. μετά την αφαίρεση των οποίων 
τα καθαρά μετά φόρων κέρδη ανήλθαν σε € 6,1 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με τα 
€ 27,6 εκατ. του 2007.  
 
Σε επίπεδο εταιρείας ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 399,2 εκατ. αυξημένος κατά 11,5% σε 
σχέση με τα € 358,1 εκατ. του 2007 ενώ τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών 
αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και προβλέψεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 23,5 εκατ., 
παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με τα € 44,8 εκατ. της προηγούμενης χρήσης. Η εταιρεία, 
σχημάτισε προβλέψεις ύψους € 6,9 εκατ. μετά την αφαίρεση των οποίων τα καθαρά μετά 
φόρων κέρδη ανήλθαν σε € 5,8 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με τα € 27,4 εκατ. του 
2007.  
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 2008. 

Οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων SUZUKI ανήλθαν σε 13.122 μονάδες παρουσιάζοντας 
κάμψη σε σχέση με το 2007 μετά την σημαντική υστέρηση που παρουσίασε η αγορά αυτοκινήτου 
κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Με βάση τις ταξινομήσεις η SUZUKI κατέκτησε μερίδιο 
αγοράς 5,1% και κατέλαβε την έβδομη θέση μεταξύ των όλων των κατασκευαστών στην 
ελληνική αγορά.  
Οι ταξινομήσεις μοτοσικλετών Suzuki ανήλθαν σε 8.247 μονάδες, αυξημένες κατά 34,4% σε 
σχέση με τις 6.152 ταξινομήσεις του 2007, κατακτώντας μερίδιο αγοράς ύψους 8,2% στη 
συνολική αγορά. Στη κατηγορία άνω των 126cc οι μοτοσικλέτες Suzuki κατέλαβαν την πρώτη 
θέση μεταξύ των Ιαπώνων κατασκευαστών κατακτώντας μερίδιο αγοράς 31,2%.  
 
Συνολικά, το 2009, η Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. μέσω των δραστηριοτήτων λιανικής και χονδρικής 
(Suzuki) αναμένεται να ξεπεράσει τις 20.000 πωλήσεις αυτοκινήτων, με κύκλο εργασιών ο οποίος 
αναμένεται να ξεπεράσει τα επίπεδα του 2008 και να διαμορφωθεί στα € 500 εκατ.  
Ο όμιλος με βάση τα δεδομένα της τρέχουσας οικονομικής ύφεσης έχει θέσει σε εφαρμογή ευρύ 
πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των εταιρειών του, με σκοπό τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση 
της παραγωγικότητας προκειμένου το 2009 να επιτευχθεί η μείωση του δανεισμού και των 
αποθεμάτων και να συνεχιστεί η κερδοφόρα πορεία του, βασιζόμενος στο  δικό του ισχυρό και 
εκτεταμένο δίκτυο λιανικής, που περιλαμβάνει 13 μάρκες, καθώς και το υγιές δίκτυο εμπόρων 
Suzuki.        

 
Αθήνα, 30/03/2009  
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