
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 

H επιτυχής πορεία που πραγµατοποίησε η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. κατά το 2005, 
συνεχίζοντας την αυξητική τάση όλων των οικονοµικών και εµπορικών µεγεθών της για 5η 
συνεχή χρονιά, συνεχίζεται και κατά το 2006.  
Κατά τη ΓΣ των µετόχων της εταιρείας την 15/6/2006 παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του 
2005, τα αποτελέσµατα του πρώτου τριµήνου του 2006 καθώς και οι προβλέψεις για το έτος 
2006. 
  
• 1/1/ - 31/12/2005 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2005 διαµορφώθηκε σε € 190,5 εκατ. και το µικτό 
κέρδος εκµετάλλευσης σε € 56,1 εκατ. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα € 
24,4 εκατ., διατηρώντας το περιθώριο µικτού κέρδους σε 29,4%, που αντιπροσωπεύει ένα 
από τα υψηλότερα ποσοστά του κλάδου. Η  καθαρή θέση της εταιρείας ανήλθε στα € 78,8 
εκατ.  παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,1% σε σχέση µε την καθαρή θέση των € 70,3 εκατ. 
του  2004. 
Σε ενοποιηµένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του Οµίλου ανήλθε στα € 338,8 εκατ., και το 
µικτό κέρδος εκµετάλλευσης στα € 95,2 εκατ. Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων 
ανήλθαν σε  € 22,0 εκατ., ενώ η ενοποιηµένη καθαρή θέση της εταιρείας στα € 87,8 εκατ.  
 
• 1/1 – 31/3/2006 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, κατά το πρώτο τρίµηνο του 2006, διαµορφώθηκε σε € 
51,2 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 39,1%, και το µικτό κέρδος εκµετάλλευσης 
διαµορφώθηκε στα € 15,1 εκατ. αυξάνοντας ελαφρά το περιθώριο µικτού κέρδους στο 
29,5%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα € 9,4 εκατ. παρουσιάζοντας σηµαντική αύξηση 
κατά 137,1%. Σηµαντική αύξηση παρουσίασαν επίσης τα καθαρά µετά φόρων 
κέρδη κατά 142,8% και διαµορφώθηκαν σε € 6,8 εκατ. έναντι € 2,8 εκατ. της 
31/3/2005. Η  καθαρή θέση της εταιρείας ανήλθε στα € 86,9 εκατ.  παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 16,5% σε σχέση µε την καθαρή θέση των € 74,6 εκατ. του αντίστοιχου 
τριµήνου του 2005. 
Αντίστοιχα καλή εξέλιξη παρουσιάζουν τα µεγέθη και σε ενοποιηµένο επίπεδο. Ο κύκλος 
εργασιών του Οµίλου ανήλθε στα € 91,1 εκατ., και το µικτό κέρδος εκµετάλλευσης στα € 
24,3 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 45,5%. Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε  € 
6,5 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 182% σε σχέση µε τα € 2,3 εκατ. του 2005, ενώ τα 
καθαρά κέρδη µετά φόρων ανήλθαν σε € 3,9 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 
210% σε σχέση µε τα € 1,3 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2005. Η 
ενοποιηµένη καθαρή θέση της εταιρείας ανήλθε στα € 93,3 εκατ. 
 
• Πρόβλεψη της 31/12/2006  
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το έτος 2006 αναµένεται να διαµορφωθεί σε περίπου € 
210 εκατ.  και τα καθαρά κέρδη προ φόρων να ανέλθουν σε περίπου € 27 εκατ. 
 

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας την 15/6/2006 αποφασίστηκε η απόκτηση 
του συνόλου των µετοχών της θυγατρικής Autoteam A.E. (mega dealer της Opel) καθώς και 
η διανοµή µερίσµατος συνολικού ύψους € 3.290.625 ή € 0,25 ανά µετοχή, 
αυξηµένο κατά 25% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, που αντιστοιχεί σε µερισµατική 
απόδοση 4,3% (µε βάση τη τιµή κλεισίµατος της 14/6/2006).  

 
Αθήνα, 15/6/2006  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 


