
 
 
 
 
29/11/2012 – Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2012 
 
Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ανακοίνωσε τις ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του Εννεαμήνου 
2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). 
 
Η παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας συνεχίστηκε και κατά τους  πρώτους εννέα μήνες 
του 2012 έχοντας ως συνέπεια την περαιτέρω μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών 
με αποτέλεσμα η αγορά του αυτοκινήτου να καταγράψει νέα ιστορικά χαμηλά επίπεδα πωλήσεων 
γεγονός το οποίο επηρέασε αρνητικά τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και του Ομίλου. 
 
Ειδικότερα, οι συνολικές ταξινομήσεις αυτοκινήτων το εννεάμηνο του 2012 ανήλθαν σε 45.535 
μονάδες σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 42,5% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 
2011 όταν είχαν ανέλθει σε 79.231 μονάδες. Η Suzuki το εννεάμηνο του 2012 πραγματοποίησε 
1.929 ταξινομήσεις αυτοκινήτων επιτυγχάνοντας μερίδιο αγοράς 4,2% έναντι 3,1% την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο. Επιπλέον, στον τομέα λιανικής η Εταιρεία το εννεάμηνο του 2012 
πραγματοποίησε 4.644 πωλήσεις αυτοκινήτων οι οποίες αντιστοιχούν σε μερίδιο αγοράς 10,2% 
έναντι 8,8% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
 
Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου το εννεάμηνο του 2012 ανήλθαν σε € 135,4 εκατ. σημειώνοντας 
μείωση κατά 28,3% σε σχέση με τις πωλήσεις των € 188,8 εκατ. του εννεαμήνου του 2011. 
Αντίστοιχα οι πωλήσεις της Εταιρείας το εννεάμηνο του 2012 ανήλθαν σε € 98,9 εκατ. 
σημειώνοντας μείωση κατά 33,7% σε σχέση με τις πωλήσεις του εννεαμήνου του 2011, 
παρουσιάζοντας καλύτερη εικόνα από την αγορά. 
 
Τα μικτά κέρδη του εννεαμήνου του 2012 ανήλθαν σε € 36,0 εκατ. για τον Όμιλο και σε € 9,1 εκατ. 
για την Εταιρεία ενώ το εννεάμηνο του 2011 ήταν € 48,5 εκατ. για τον Όμιλο και € 18,1 εκατ. για την 
Εταιρεία.  
 
Το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) του εννεαμήνου 2012 διαμορφώθηκε σε € 0,6 εκατ. για τον 
Όμιλο έναντι € 10,0 εκατ. το εννεάμηνο του 2011 και σε € -10,6 εκατ. για την Εταιρεία έναντι €               
-5,3 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  
 
Οι ζημίες προ φόρων του εννεαμήνου 2012 ανήλθαν σε € 28,9 εκατ. για τον Όμιλο και σε € 24,3 
εκατ. για την Εταιρεία έναντι € 21,5 εκατ. και € 18,0 εκατ. το εννεάμηνο του 2011. Τέλος, τα 
ενοποιημένα αποτέλεσμα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € -30,4 εκατ. 
έναντι € -21,7 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
 
Οι Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες του Ομίλου παραμένουν θετικές στο επίπεδο 
των € 22,8 εκατ. έναντι € 37,5 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
 
Η προσπάθεια της Διοίκησης του Ομίλου για περιστολή των λειτουργικών εξόδων παραμένει 
εντατική και είχε σαν αποτέλεσμα στο εννεάμηνο τη μείωση τους σε επίπεδο Ομίλου κατά € 7,8 
εκατ. Έτσι τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου την 30.09.2012 ανήλθαν σε € 51,8 εκατ., που 
αντιστοιχεί σε μείωση 13,1%. 
 
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά € 16,2 εκατ. ήτοι 5,1%, από € 317,2 
εκατ. την 30.09.2011 σε 301,0 εκατ. την 30.09.2012, ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του 
Ομίλου την 30.09.2012 διαμορφώθηκε σε 273,6 εκατ.  
 
 
Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01.01-30.09.2012 θα δημοσιευθούν στον ημερήσιο 
οικονομικό και πολιτικό Τύπο (Χρηματιστήριο και Έθνος) την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012. 
 
Τα Στοιχεία και Πληροφορίες μαζί με τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01-
30.09.2012 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.sfakianakis.gr) καθώς και στην 
ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (www.ase.gr) μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 
Πέμπτης 29 Νοεμβρίου 2012.  
 
 


