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Στους εξαιρετικά γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης που κινείται ο Όµιλος εταιρειών ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 
κινήθηκαν και τα αποτελέσµατα του πρώτου τριµήνου του 2008, συνεχίζοντας για έκτη συνεχή 
χρονιά, τη βελτίωση των οικονοµικών του µεγεθών.  

Οι πωλήσεις αυτοκινήτων Suzuki κατά το πρώτο τρίµηνο του 2008 παρουσίασαν άνοδο της 
τάξης του 15,4% και οι αντίστοιχες ταξινοµήσεις παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 5,5% σε 
σχέση µε το πρώτο τρίµηνο του 2007. Αυτό οδήγησε σε αύξηση του µεριδίου αγοράς µε βάση τις 
ταξινοµήσεις, από το 5,3% την 31/3/007 σε 5,6% την 31/3/2008 αυξηµένο κατά περίπου 6%.  

Οι πωλήσεις δικύκλων κατά το πρώτο τρίµηνο του 2008 παρουσίασαν εντυπωσιακή άνοδο της 
τάξης του 53%, οι ταξινοµήσεις παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 36%, ενώ  το µερίδιο αγοράς 
διαµορφώθηκε στο 9,5% σε σχέση µε το 6,5% του αντιστοίχου τριµήνου του 2007, 
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 42%.  

Στα οικονοµικά µεγέθη της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε., κατά το πρώτο τρίµηνο του 2008, 
περιλαµβάνονται πλέον και οι δραστηριότητες λιανικής πώλησης αυτοκινήτων Ford, Volvo, Fiat, 
Alfa Romeo & Lancia, που προήλθαν από την εξαγορά του κλάδου λιανικής και ανταλλακτικών 
από τον Όµιλο ΚΟΝΤΕΛΛΗ. 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, κατά το πρώτο τρίµηνο του 2008, διαµορφώθηκε σε € 95,8 
εκατ., τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ανήλθαν σε € 12,0 εκατ., και τα κέρδη µετά φόρων 
διαµορφώθηκαν στα € 6,9 εκατ.  

Σε ενοποιηµένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του Οµίλου κατά το πρώτο τρίµηνο του 2008, 
ανήλθε στα € 115,7 εκατ. αυξηµένος κατά 18,7% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2007 
και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 16,7 εκατ. 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20% σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2007.  

Σηµαντική αύξηση κατά 26,3% παρουσίασαν τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων που ανήλθαν 
σε € 8,7 εκατ. ενώ τα καθαρά κέρδη µετά φόρων ανήλθαν σε € 6,4 εκατ. παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 38,1% σε σχέση µε τα € 4,6 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2007.  

Η ενοποιηµένη καθαρή θέση της εταιρείας ανήλθε στα € 124,3 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 
κατά 13,7% σε σχέση µε την καθαρή θέση των € 109,3 εκατ. του αντίστοιχου τριµήνου του 2007. 

Τα αποτελέσµατα του πρώτου τριµήνου του 2008, επιβεβαιώνουν τη στρατηγική για συνεχή 
ανάπτυξη του Οµίλου εταιρειών Σφακιανάκη µέσω εξαγορών αλλά και οργανικής ανάπτυξης 
στους βασικούς τοµείς δραστηριότητάς του.  Σε αυτά τα πλαίσια τον Φεβρουάριο του 2008 
ολοκληρώθηκε η απορρόφηση των δραστηριοτήτων λιανικής  (Ford, Volvo, Fiat, Alfa Romeo, 
Lancia) και κλάδου ανταλλακτικών (Ford) του Οµίλου Κοντέλλη, τον Μαϊο του 2008 
ολοκληρώθηκε η απορρόφηση των αντίστοιχων δραστηριοτήτων της Γ. Κουλούρης Α.Ε (BMW) 
ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ολοκλήρωση της συµφωνίας απόκτησης  της ERGOTRAK Α.Ε. 
(Linde, Case, Cummins, Hitachi, Compare, Ausa) από την S&B.   

Ο Όµιλος εταιρειών Σφακιανάκη απασχολεί περί τα 1.700 άτοµα προσωπικό, και 
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη ΠΓ∆Μ.   
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