∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 31ης ΜΑΙΟΥ 2006
Η εξαιρετικά θετική πορεία της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. κατά το 2005 συνεχίστηκε
κατά το πρώτο τρίµηνο του 2006 και ενισχύθηκε περαιτέρω η θέση της εταιρείας στην
αγορά του αυτοκινήτου και της µοτοσικλέτας.
Σε αντίθεση µε την αγορά η οποία παρουσίασε µείωση κατά 2,3% η εταιρεία
σηµείωσε αύξηση πωλήσεων σε σχέση µε το πρώτο τρίµηνο 2005 κατά 51,3%. Οι
ταξινοµήσεις καινούργιων αυτοκινήτων SUZUKI ανήλθαν σε 4.077 µονάδες το πρώτο
τρίµηνο 2006 σε σχέση µε 2.645 µονάδες την αντίστοιχη περίοδο του 2005.
Τόσο οι εξαιρετικά υψηλές πωλήσεις όσο και το µερίδιο αγοράς που κατέλαβε η
SUZUKI και το οποίο ανήλθε σε 5,4%, αυξηµένο κατά 54,8% σε σχέση µε το 2005,
κατέταξε τη SUZUKI στην έβδοµη θέση στο σύνολο της ελληνικής αγοράς
αυτοκινήτου αποδεικνύοντας ότι η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. έχει εδραιώσει τη θέση
της ως µία από τις ισχυρότερες εταιρίες στον κλάδο.
Η αγορά µοτοσικλέτας κατά το πρώτο τρίµηνο 2006 κινήθηκε ανοδικά και έφτασε τις
13.838 µονάδες. Η SUZUKI µε 895 ταξινοµήσεις και µερίδιο αγοράς 6,5% σηµείωσε
σηµαντική άνοδο επιτυγχάνοντας αύξηση κατά 25% σε σχέση µε το 2005,
επιτυγχάνοντας παράλληλα και υψηλή κερδοφορία.
Οι πολύ καλές επιδόσεις στο τοµέα των πωλήσεων και η εµπορική επιτυχία
αποτυπώνεται στα οικονοµικά µεγέθη της εταιρείας και του Οµίλου όπως
παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις του πρώτου τριµήνου, οι οποίες
συντάχθηκαν µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαµορφώθηκε σε € 51,2 εκατ. παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 39,1%, και το µικτό κέρδος εκµετάλλευσης διαµορφώθηκε στα € 15,1
εκατ. διατηρώντας το περιθώριο µικτού κέρδους στο 29,5%, που αντιπροσωπεύει ένα
από τα υψηλότερα ποσοστά του κλάδου. 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.
Τα εξαιρετικά αποτελέσµατα του πρώτου τριµήνου του 2006 επιβεβαιώνουν την
δυναµική της αναπτυξιακής και κερδοφόρας πορείας του Οµίλου εταιρειών Σφακιανάκη,
η οποία εξελίσσεται µε ταχείς ρυθµούς κατά τα τελευταία 6 χρόνια, και θέτουν τη βάση
για τη συνέχιση της ιδιαίτερα επιτυχηµένης πορείας του Οµίλου, που σήµερα απασχολεί
περί τα 1.600 άτοµα προσωπικό, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη
Βουλγαρία και επιτυγχάνει πωλήσεις που ξεπερνούν τις 20.000 µονάδες αυτοκινήτων
(χονδρικής και λιανικής).
Αθήνα, 31/05/2006
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

