
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 30ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  –  ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΥΨΗΛΗ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑ  

 
Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ολοκλήρωσε την οικονοµική χρήση του 2006 επιτυγχάνοντας 
σηµαντικότατη αύξηση του κύκλου εργασιών και των αποτελεσµάτων  της.  

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), ο κύκλος 
εργασιών της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ανήλθε σε € 235,6 εκατ. αυξηµένος κατά 23,7% σε 
σχέση µε τα € 190,5 εκατ. του 2005. Τα καθαρά προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε € 39,3 εκατ. 
σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 61,0% σε σχέση µε τα € 24,4 του 2005. Αντίστοιχα µεγάλη 
αύξηση παρουσίασαν και τα καθαρά µετά φόρων κέρδη τα οποία διαµορφώθηκαν σε € 28,4 
εκατ. αυξηµένα κατά 76,9% σε σχέση µε τα € 16,1 εκατ. του 2005.  

Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου ανήλθε σε € 407,2 εκατ. αυξηµένος κατά 20,2% σε σχέση µε τα € 
338,8 του 2005. Τα καθαρά προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε € 35,7 εκατ. σηµειώνοντας αύξηση 
της τάξης του 62,4% σε σχέση µε τα € 22,0 του 2005. Αντίστοιχα µεγάλη αύξηση παρουσίασαν 
και τα καθαρά µετά φόρων κέρδη τα οποία διαµορφώθηκαν σε € 23,7 εκατ. αυξηµένα κατά 
86,6% σε σχέση µε τα € 12,7 εκατ. του 2005.  

Τα παραπάνω µεγέθη αποτελούν τα ιστορικά υψηλά που έχει να παρουσιάσει η εταιρεία και ο 
Όµιλος εταιρειών ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ από την ίδρυσή του. Παράλληλα και οι πωλήσεις 
καινούργιων αυτοκινήτων SUZUKI οι οποίες ανήλθαν σε 13.031 µονάδες αποτελούν ιστορικό 
υψηλό.   

Ολοκληρώθηκε επίσης, µέσα στο 2006, η απορρόφηση των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου 
Εταιρειών Σφακιανάκη που δραστηριοποιούνται στο τοµέα της λιανικής πώλησης του αυτοκινήτου 
ως επίσηµοι έµποροι των κατασκευαστών OPEL, FORD, VOLVO και CADILLAC, από την 
µητρική εταιρεία  ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.  

Οι συνέργιες και οι οικονοµίες κλίµακας που θα προκύψουν από αυτή τη συγχώνευση σε 
συνδυασµό µε την βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσµατικότητας, αναµένεται να 
ενδυναµώσουν περαιτέρω τα οικονοµικά αποτελέσµατα τόσο της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. όσο 
και του Οµίλου.  

Η ανάπτυξη του Οµίλου εταιρειών ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ συνεχίζεται µε ταχείς ρυθµούς τόσο µε την 
επέκταση των δραστηριοτήτων του σε τοµείς όπου υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης 
όπως αυτός των οικιστικών ακινήτων, της παραθεριστικής κατοικίας και του real estate, µέσω της 
Αθωνικής Τεχνικής Α.Τ.Ε., όσο και µε την υλοποίηση της ανάπτυξης στο χώρο του αυτοκινήτου 
στα Βαλκάνια.  

 
Αθήνα, 30/03/2007  
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