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7Η ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 
 
 
Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. συνέχισε την  εξαιρετικά επιτυχηµένη πορεία της στην αγορά του 
αυτοκινήτου και της µοτοσικλέτας και κατά το πρώτο δεκάµηνο του 2006. 
 
Οι ταξινοµήσεις καινούργιων αυτοκινήτων SUZUKI ανήλθαν σε 11.195 µονάδες σε σχέση µε 
10.356 µονάδες της αντίστοιχης περιόδου του 2005, σηµειώνοντας αύξηση κατά 8,1%, 
γεγονός το οποίο κατέταξε την µάρκα στην έβδοµη θέση της αγοράς του αυτοκινήτου µε 
µερίδιο 4,7% σε σχέση µε την όγδοη θέση και µερίδιο 4,3%, που κατείχε την αντίστοιχη 
περίοδο του 2005.  
 
Οι ταξινοµήσεις µοτοσικλετών Suzuki ανήλθαν σε 4.632 µονάδες που αντιστοιχούν σε µερίδιο 
5,7% στη συνολική αγορά.  
 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά το πρώτο εννεάµηνο του 2006 διαµορφώθηκε σε € 
162,8 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,3%, και το µικτό κέρδος εκµετάλλευσης 
διαµορφώθηκε στα € 46,8 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα € 28,9 εκατ. 
παρουσιάζοντας σηµαντική αύξηση κατά 59,1%. Τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν 
στα € 19,0 εκατ. παρουσιάζοντας επίσης σηµαντική αύξηση κατά 59,2%.Η  καθαρή θέση της 
εταιρείας ανήλθε στα € 95,5 εκατ.  αυξηµένη κατά 37,8% σε σχέση µε την καθαρή θέση  του 
αντίστοιχου εννεαµήνου του 2005. 
 
Εξαιρετική εξέλιξη παρουσιάζουν τα µεγέθη και σε ενοποιηµένο επίπεδο. Ο κύκλος εργασιών του 
Οµίλου ανήλθε στα € 293,9 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 22,2%, και το µικτό κέρδος 
εκµετάλλευσης διαµορφώθηκε στα € 81,1 εκατ.  Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν 
σε  € 24,9 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 43,5% σε σχέση µε τα € 17,3 εκατ. του 
2005. Τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν στα € 15,0 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 
κατά 35,3%. Η ενοποιηµένη καθαρή θέση της εταιρείας ανήλθε στα € 100,5 εκατ. αυξηµένη 
κατά 16,3% σε σχέση µε την καθαρή θέση του αντίστοιχου εννεαµήνου του 2005. 
 
Η ανοδική πορεία των οικονοµικών µεγεθών, που συστηµατικά ακολουθείται την τελευταία 
πενταετία, στηρίζει την αναπτυξιακή στρατηγική του Οµίλου εταιρειών ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ η οποία 
περιλαµβάνει: 
 

• την επέκταση στο χώρο των Βαλκανίων, µε την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, 
• την ενδυνάµωση και κερδοφόρα ανάπτυξη του κλάδου λιανικής, µέσα από τις 

συνέργιες και τις οικονοµίες που θα προκύψουν από την απορρόφηση των θυγατρικών 
εταιρειών από τη µητρική και 

• την επέκταση των δραστηριοτήτων του Οµίλου σε τοµείς όπου υπάρχουν 
σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης όπως αυτός των οικιστικών ακινήτων, της 
παραθεριστικής κατοικίας και του real estate. 
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