
 

 
29/08/2013 – Δελτίο Τύπου Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου χρήσης 
2013 
 
Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ανακοίνωσε τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 
01.01-30.06.2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). 
 
Κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου συνεχίστηκε η δυσμενής οικονομική συγκυρία που 
πλήττει τα τελευταία χρόνια την Ελληνική Οικονομία έχοντας επηρεάσει σημαντικά την 
αγοραστικής δύναμη των καταναλωτών. Παρόλα αυτά η δριμύτητα της κρίσης φαίνεται να 
μετριάζεται. Στην αγορά του αυτοκινήτου καταγράφηκε για πρώτη φορά τα τελευταία  4 χρόνια 
σταθεροποιητική τάση. 
 
Πιο συγκεκριμένα, οι συνολικές ταξινομήσεις αυτοκινήτων το πρώτο εξάμηνο του 2013 ανήλθαν σε 
30.364 μονάδες σημειώνοντας μικρή μείωση της τάξεως του 6,4% σε σχέση με τις αντίστοιχες 
ταξινομήσεις της προηγούμενης περιόδου. Η SUZUKI το πρώτο εξάμηνο του 2013 
πραγματοποίησε 1.262 ταξινομήσεις αυτοκινήτων οι οποίες αντιστοιχούν σε μερίδιο αγοράς 4,2% 
και την κατατάσσουν στην 9η θέση μεταξύ των εισαγωγέων αυτοκινήτων. Ο τομέας λιανικής 
διατήρησε την 1η θέση και το πρώτο εξάμηνο του 2013 επιτυγχάνοντας μερίδιο αγοράς 12,4% 
από 11,6% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
 
Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2013 ανήλθαν σε € 85,4 εκατ. 
σημειώνοντας μείωση κατά 6,8% σε σχέση με τις πωλήσεις των € 91,6 εκατ. του πρώτου 
εξαμήνου του 2012. Αντίστοιχα οι πωλήσεις της Εταιρείας το πρώτο εξάμηνο του 2013 ανήλθαν σε 
€ 68,3 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 3,0% σε σχέση με τις πωλήσεις των 70,4 εκατ. του 
πρώτου εξαμήνου του 2012. 
 
Τα μικτά κέρδη του πρώτου εξαμήνου του 2013 ανήλθαν σε € 20,4 εκατ. για τον Όμιλο και σε € 6,3 
εκατ. για την Εταιρεία ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2012 ήταν € 21,3 εκατ. για τον Όμιλο και € 6,3 
εκατ. για την Εταιρεία.  

 
Το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) του πρώτου εξαμήνου 2013 διαμορφώθηκε σε € 0,5 εκατ. 
για τον Όμιλο και σε € -3,6 εκατ. για την Εταιρεία έναντι € -1,2 και € -6,4 εκατ. αντίστοιχα το πρώτο 
εξάμηνο του 2012. 
 
Οι ζημίες προ φόρων του πρώτου εξαμήνου 2013 παρουσίασαν αισθητή βελτίωση και ανήλθαν σε 
€ -15,9 εκατ. για τον Όμιλο έναντι € -20,8 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2012 και σε € -11,2 εκατ. για 
την Εταιρεία έναντι € -15,4 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2012. 
 
Η αύξηση του φορολογικού συντελεστή σε 26% από 20% από 01.01.2013 προσαύξησε τον 
αναβαλλόμενο φόρο της Εταιρείας επιβαρύνοντας το μετά φόρων αποτέλεσμα κατά  € 3,1 εκατ., 
παρά την μείωση των προ φόρων ζημιών. 
 
Οι Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες του Ομίλου παραμένουν θετικές € 11,8 εκατ. 
 
Η συνεχιζόμενη προσπάθεια της Διοίκησης του Ομίλου για περιστολή των λειτουργικών εξόδων 
είχε σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση τους σε επίπεδο Ομίλου κατά € 5,7 εκατ. στο πρώτο 
εξάμηνο. Έτσι τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου την 30.06.2013 ανήλθαν σε € 28,4 εκατ., 
που αντιστοιχεί σε ποσοστό μείωσης κατά 16,7% σε σχέση με τα  € 34,1 εκατ. της 30.06.2012. 
 
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά € 8,3 εκατ. ήτοι 2,7%, από € 302,5 
εκατ. την 30.06.2012 σε 294,2 εκατ. την 30.06.2013, ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του 
Ομίλου την 30.06.2013 διαμορφώθηκε σε 272,8 εκατ.  
 
Με την πρόσφατη υπογραφή της συμφωνίας με τις πιστώτριες τράπεζες ολοκληρώνεται με 
απόλυτη επιτυχία η αναδιάρθρωση του δανεισμού του Ομίλου, καλύπτοντας κοινοπρακτικά και 
διμερή ομολογιακά δάνεια ύψους € 281,9 εκατ., δηλ. το 96% του συνολικού δανεισμού γεγονός 
που θα διασφαλίσει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα του Ομίλου και θα στηρίξει την υλοποίηση 
του επιχειρηματικού πλάνου που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 


