
 
 
 
 
28/03/2013 – Δελτίο Τύπου Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2012 
 
Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ανακοίνωσε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 01.01.-
31.12.2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). 
 
Η παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας συνεχίστηκε και κατά το έτος 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 2012 ανήλθαν σε 58.482 μονάδες 
σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 40,1% σε σχέση με τις αντίστοιχες ταξινομήσεις του 
προηγούμενου έτους 2011. Η Suzuki το 2012 πραγματοποίησε 2.278 ταξινομήσεις αυτοκινήτων οι 
οποίες αντιστοιχούν σε μερίδιο αγοράς 3,9% έναντι 3,2% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η 
δραστηριότητα της Λιανικής αύξησε σημαντικά το μερίδιό της σε 10,9% από 9,1% το 2011 
διατηρώντας την 1η θέση στην αγορά αυτοκινήτου. 
 
Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου το 2012 ανήλθαν σε € 182,6 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 
25,4% σε σχέση με τις πωλήσεις των € 244,8 εκατ. του 2011. Αντίστοιχα οι πωλήσεις της Εταιρείας 
το 2012 ανήλθαν σε €  134,6 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 29,2% σε σχέση με τις πωλήσεις 
των € 190,1 εκατ. του 2011, παρουσιάζοντας καλύτερη εικόνα από την αγορά. 
 
Τα μικτά κέρδη το 2012 ανήλθαν σε € 45,4 εκατ. για τον Όμιλο και σε € 12,4 εκατ. για την Εταιρεία.  
Το λειτουργικό κέρδος (EBITDA) του 2012 για τον Όμιλο διαμορφώθηκε σε € -4,4 εκατ. ενώ το 
λειτουργικό κέρδος (EBITDA) για την Εταιρεία διαμορφώθηκε σε € -15,6 εκατ.  
 
Οι ζημίες προ φόρων του 2012 ανήλθαν σε € 43,6 εκατ. για τον Όμιλο και σε € 39,3 εκατ. για την 
Εταιρεία. Τέλος, οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σε ενοποιημένο επίπεδο 
ανήλθαν σε € 44,1 έναντι € 37,2 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
 
Το αποτέλεσμα της Εταιρείας έχει επιβαρυνθεί με επενδυτική ζημιά συνολικού ποσού € 6,4 εκατ. 
που αφορά την απομείωση της αξίας συμμετοχών και χρεογράφων για τα οποία κρίθηκε ότι η 
αρχική τους αξία δεν είναι πλέον ανακτήσιμη. 
 
Οι Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες του Ομίλου παραμένουν θετικές € 19,7 εκατ. 
έναντι € 35,2 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
 
Η προσπάθεια της Διοίκησης για περιστολή των λειτουργικών εξόδων συνεχίστηκε και κατά την 
διάρκεια του 2012  και είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση τους σε επίπεδο Ομίλου κατά € 9,2 εκατ. 
Έτσι τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου την 31.12.2012 ήταν € 69,0 εκατ., που αντιστοιχεί 
σε μείωση 11,7%. 
 
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά € 11,7 εκατ. ήτοι 3,8%, από € 311,5 
εκατ. την 31.12.2011 σε 299,8 εκατ. την 31.12.2012, ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του 
Ομίλου την 31.12.2012 διαμορφώθηκε σε 279,6 εκατ.  
 
Η πρόσφατη επίτευξη συμφωνίας με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση δανείων 
συνολικού ύψους € 208,3 εκατ. θα συμβάλλει αποφασιστικά στη χρηματοοικονομική θωράκιση του 
Ομίλου και θα στηρίξει την υλοποίηση του επιχειρηματικού πλάνου που βρίσκεται σε εξέλιξη. 
 
Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 01.01-31.12.2012 θα αναρτηθεί 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 28 Μαρτίου 2013.  
 
 


