
 
 

 

 
29/05/2014 – Δελτίο Τύπου Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2014 

 
Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ανακοίνωσε τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 
01.01.-31.03.2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). 
 
Η αγορά του αυτοκινήτου το πρώτο τρίμηνο του 2014 παρουσιάζει άνοδο σε σχέση με την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο συμβαδίζοντας με τη βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών της 
χώρας. Ειδικότερα, οι συνολικές ταξινομήσεις αυτοκινήτων το πρώτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε 
16.607 μονάδες σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 17,4% σε σχέση με το 2013. 

 
Σε σχέση με τους σημαντικότερους τομείς δραστηριότητας 
 

• Η SUZUKI το πρώτο τρίμηνο του 2014 πραγματοποίησε 804 ταξινομήσεις αυτοκινήτων οι 
οποίες αντιστοιχούν σε μερίδιο αγοράς 4,8% παραμένοντας σταθερά στην 1η δεκάδα των 
εισαγωγέων αυτοκινήτων  

• Ο τομέας λιανικής αυτοκινήτου έχει εδραιωθεί στην 1η θέση με μερίδιο αγοράς 11,9% 
• Οι πωλήσεις του κλάδου Long Term Rental (LTR) παρουσιάζουν σταθερότητα ενώ ο 

κλάδος Rent A Car (RAC) δείχνει να ακολουθεί την πολύ καλή δυναμική της φετινής 
τουριστικής περιόδου 

 
Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου το πρώτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε € 46,4 εκατ. 
σημειώνοντας αύξηση 28,1% σε σχέση με τις πωλήσεις του πρώτου τριμήνου του 2013 ενώ οι 
πωλήσεις της Εταιρείας βελτιώθηκαν θεαματικά κατά 42,8% φτάνοντας τα € 40,9 εκατ.  
 
Το μικτό κέρδος το πρώτο τρίμηνο του 2014 ανήλθε σε € 9,3 εκατ. για τον Όμιλο και σε € 4,1 εκατ. 
για την Εταιρεία σε σχέση με € 7,7 εκατ. και € 2,7 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2013, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,7% και κατά 55,3% αντίστοιχα.   
 
Η συνεπής υλοποίηση του πλάνου αναδιοργάνωσης συνεχίστηκε και κατά την διάρκεια του 
πρώτου τριμήνου του 2014 και είχε σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση των λειτουργικών 
εξόδων σε επίπεδο Ομίλου κατά € 2,0 εκατ. (-14,4%). 
 
Ο Όμιλος επανήλθε σε λειτουργική κερδοφορία με το EBITDA να διαμορφώνεται σε € 1,5 εκατ. 
έναντι ζημιάς € -0,2 εκατ. την περσινή περίοδο. Το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) για την 
Εταιρεία βελτιώθηκε κατά 65,5% κλείνοντας στα € -0,6 εκατ. 
 
Οι ζημιές προ φόρων το πρώτο τρίμηνο του 2014 παρουσίασαν βελτίωση και ανήλθαν σε € -6,1 
εκατ. για τον Όμιλο έναντι € -8,0 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2013 και σε € -4,2 εκατ. για την 
Εταιρεία έναντι € -5,3 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  
 
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά € 2,3 εκατ. φτάνοντας τα 292,6 εκατ. 
την 31.03.2014.  
 
Ο Όμιλος Σφακιανάκη το πρώτο τρίμηνο του 2014 σημειώνει εξαιρετικές εμπορικές επιδόσεις οι 
οποίες σε συνδυασμό με την ωρίμανση των ωφελειών του πλάνου αναδιοργάνωσης θα οδηγήσουν 
σύντομα σε κερδοφορία όλους τους κλάδους. 


