31/05/2016 – ∆ελτίο Τύπου Σχολιασµός οικονοµικών αποτελεσµάτων A’ τριµήνου 2016
Το Α’ τρίµηνο του 2016 ο Όµιλος Σφακιανάκη συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στις κύριες αγορές που έχει
παρουσία παρά την εξασθένιση της οικονοµικής δραστηριότητας και ειδικότερα της αγοράς
αυτοκινήτου. Η αγορά το Α΄ τρίµηνο του 2016 έκλεισε µε 15.326 ταξινοµήσεις επιβατικών αυτοκινήτων
και παρουσίασε µείωση 11,3%.
Η απόδοση των σηµαντικότερων δραστηριοτήτων του Οµίλου είναι βελτιωµένη σε σχέση µε την
αντίστοιχη περυσινή περίοδο:
Εµπόριο αυτοκινήτων
Η SUZUKI πραγµατοποίησε 737 ταξινοµήσεις κατακτώντας µερίδιο αγοράς 4,8% το οποίο την
κατατάσσει 9η µεταξύ των εισαγωγέων αυτοκινήτων. Η Λιανική σηµείωσε µερίδιο αγοράς στα
επιβατικά αυτοκίνητα 12,5% µε πωλήσεις 1.920 αυτοκινήτων, ενώ διέθεσε επιπλέον 113 ελαφρά
φορτηγά και 531 µεταχειρισµένα αυτοκίνητα. Οι συνολικές πωλήσεις της Σφακιανάκης
αντιπροσωπεύουν το 14,0% της ελληνικής αγοράς καινούριων επιβατικών αυτοκινήτων.
Μίσθωση οχηµάτων
Τα έσοδα του κλάδου Long Term Rental (LTR) αυξάνονται κατά 11,3% ενώ ο στόλος υπό διαχείριση
υπερβαίνει τα 6.100 οχήµατα διατηρώντας ένα ποσοστό εκµετάλλευσης άνω του 95%. Ο κλάδος RentA-Car (RAC), αξιοποιώντας τη δυναµική του τουρισµού αλλά και το ισχυρό brand της Enterprise έχει
αυξηµένα µισθώµατα κατά 14,5% µε τα προς ενοικίαση οχήµατα να φτάνουν τα 2.600.
Βαρέα οχήµατα, µηχανήµατα και βιοµηχανικά είδη
Ο κλάδος το Α΄ τρίµηνο του 2016 σηµειώνει αύξηση κύκλου εργασιών κατά 15,6% και κερδοφόρο
αποτέλεσµα.
Οι συνολικές πωλήσεις του Οµίλου ανήλθαν σε € 51,0 εκατ. σηµειώνοντας αύξηση κατά 5,5% σε σχέση
µε τις πωλήσεις του Α΄ τριµήνου του 2015 ενώ οι πωλήσεις της Εταιρείας παρέµειναν στα ίδια επίπεδα
φτάνοντας τα € 43,0 εκατ.
Οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης παραµένουν σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα ενώ η ρευστότητα επαρκεί
για τη στήριξη των αυξηµένων πωλήσεων και την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου στους κλάδους
LTR και RAC.
Το περιθώριο µικτού κέρδους ανήλθε σε 22,3% για τον Όµιλο (από 21,0%) και σε 9,6% για την Εταιρεία
(ήταν 9,6% και το 2015).
Ο Όµιλος επιτυγχάνει λειτουργική κερδοφορία µε το αποτέλεσµα EBITDA να διαµορφώνεται σε € 3,7
εκατ. έναντι € 2,1 εκατ. την περσινή περίοδο (+71,8%). Το λειτουργικό αποτέλεσµα για την Εταιρεία
διαµορφώθηκε σε € -0,2 εκατ. έναντι € -0,6 εκατ. (+68,3%).
Οι ζηµιές προ φόρων περιορίστηκαν σε € 3,6 εκατ. για τον Όµιλο έναντι € 5,2 εκατ. το Α΄ τρίµηνο του
2015 (-30,8%) και σε € 3,4 εκατ. για την Εταιρεία έναντι € 4,0 εκατ. (-16,4%).
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