31/03/2014 – Δελτίο Τύπου Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων 2013
Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ανακοίνωσε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 01.01.31.12.2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).
Η αγορά του αυτοκινήτου το 2013 παρουσίασε δείγματα σταθεροποίησης μετά από 4 χρόνια
ραγδαίας πτώσης, που συνάδουν και με την γενικότερη βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών
της χώρας. Ειδικότερα, οι συνολικές ταξινομήσεις αυτοκινήτων το 2013 ανήλθαν σε 58.694
μονάδες σημειώνοντας μικρή άνοδο της τάξεως του 0,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Σε σχέση με τους σημαντικότερους τομείς δραστηριότητας
•
•
•

Η SUZUKI το 2013 πραγματοποίησε 2.212 ταξινομήσεις αυτοκινήτων οι οποίες
αντιστοιχούν σε μερίδιο αγοράς 3,8% παραμένοντας σταθερά στην 1η δεκάδα των
εισαγωγέων αυτοκινήτων.
Ο τομέας λιανικής αυτοκινήτου διατήρησε την 1η θέση και το 2013 ενισχύοντας περαιτέρω
το μερίδιο αγοράς σε 12,4% από 10,9%. Ταυτόχρονα στο χαρτοφυλάκιο των μαρκών που
εμπορεύεται η Σφακιανάκης προστέθηκε πρόσφατα και η NISSAN.
Εξαιρετική επίδοση είχαν οι τομείς του Long Term Rental (LTR) και Rent A Car (RAC) με
τη θυγατρική Executive Lease να εδραιώνεται στις κορυφαίες του κλάδου έχοντας υπό
διαχείριση στόλο 7.000 οχημάτων περίπου. Η ανάπτυξη στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης στο
RAC σε συνεργασία με την ENTERPRISE συνεχίζεται με επιτυχία.

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου το 2013 ανήλθαν σε € 194,1 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά
6,3% σε σχέση με τις πωλήσεις του 2012 ενώ οι πωλήσεις της Εταιρείας το 2013 ανήλθαν σε €
146,3 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 8,7%.
Το μικτό κέρδος το 2013 ανήλθε σε € 49,9 εκατ. για τον Όμιλο και σε € 16,5 εκατ. για την Εταιρεία
σε σχέση με € 45,4 εκατ. και € 12,4 εκατ. το 2012, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,0% και κατά
33,1% αντίστοιχα.
Είναι αξιοσημείωτο ότι οι πωλήσεις και το μικτό κέρδος αυξάνονται για πρώτη φορά από το 2008.
Η συνεπής υλοποίηση του πλάνου αναδιοργάνωσης και κατά την διάρκεια του 2013 είχε σαν
αποτέλεσμα τη μείωση των λειτουργικών εξόδων σε επίπεδο Ομίλου κατά € 10,3 εκατ. (-14,9%) και
την επιπλέον συρρίκνωση του κεφαλαίου κίνησης κατά € 17,1 εκατ. Η έκτακτη επιβάρυνση
αναδιοργάνωσης ξεπέρασε τα € 2,5 εκατ. ενώ έγιναν νέες προβλέψεις (απομείωσης αποθεμάτων,
επισφαλών απαιτήσεων, κλπ.) ύψους € 5,2 εκατ.
Ο Όμιλος επανήλθε σε λειτουργική κερδοφορία με το EBITDA να διαμορφώνεται σε € 4,6 εκατ.
έναντι ζημιάς € -4,4 εκατ. την περσινή περίοδο. Το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) για την
Εταιρεία βελτιώθηκε κατά 55% κλείνοντας στα € -7,0 εκατ.
Οι ζημιές προ φόρων του 2013 παρουσίασαν αισθητή βελτίωση και ανήλθαν σε € 29,7 εκατ. για
τον Όμιλο έναντι € 43,6 εκατ. το 2012 και σε € 22,4 εκατ. για την Εταιρεία έναντι € 39,3 εκατ. το
2012. Τέλος, οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σε ενοποιημένο επίπεδο
ανήλθαν σε € 29,0 εκατ. έναντι € 46,3 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Οι Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες του Ομίλου παραμένουν θετικές € 12,2 εκατ.
με σαφή βελτίωση σε όλες τις επιμέρους δραστηριότητες.
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά € 6,7 εκατ. από € 299,8 εκατ. την
31.12.2012 σε 293,1 εκατ. την 31.12.2013, ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε
σε 278,4 εκατ.
Ο Όμιλος Σφακιανάκη το 2013 βελτίωσε σημαντικά τις εμπορικές επιδόσεις του, προσάρμοσε τις
λειτουργίες του στις νέες συνθήκες της αγοράς, εξασφάλισε επαρκή χρηματοδότηση, συνέχισε να
επενδύει σε δραστηριότητες με προοπτική ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά του και έθεσε τελικά
στέρεες βάσεις για την επιστροφή σε βιώσιμη κερδοφορία.

