
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Στο ευαίσθητο σημερινό οικονομικό περιβάλλον πέραν των επιπτώσεων της κρίσης χρέους 
της Ελλάδας προστέθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2011 και η καθυστέρηση έναρξης του 
μέτρου της απόσυρσης με αποτέλεσμα να παγώσει στη κυριολεξία η αγορά για τους πρώτους 
δυόμισι μήνες καταγράφοντας νέο αρνητικό ρεκόρ και επηρεάζοντας με τον πλέον δυσμενή 
τρόπο το σύνολο της αγοράς.  

Οι συνολικές ταξινομήσεις αυτοκινήτων το πρώτο τρίμηνο του 2011 ανήλθαν σε 25.267 
μονάδες σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 57,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του  
2010. Η SUZUKI το πρώτο τρίμηνο του 2011 πραγματοποίησε 756 ταξινομήσεις αυτοκινήτων 
οι οποίες αντιστοιχούν σε μερίδιο αγοράς της τάξεως του 3,0% και την κατατάσσουν στην 11η 
θέση μεταξύ των εισαγωγέων αυτοκινήτων.  

Οι συνολικές ταξινομήσεις μοτοσικλετών το πρώτο τρίμηνο του 2011 ανήλθαν σε 9.081 
μονάδες σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 22,3% σε σχέση με τις ταξινομήσεις του 
πρώτου τριμήνου του 2010. Η SUZUKI πραγματοποίησε 296 ταξινομήσεις μοτοσικλετών οι 
οποίες αντιστοιχούν σε μερίδιο αγοράς της τάξεως του 3,3% και την κατατάσσουν στην 7η 
θέση μεταξύ των εισαγωγέων μοτοσικλετών.  

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου το πρώτο τρίμηνο του 2011 ανήλθαν σε € 55,3 εκατ. 
σημειώνοντας μείωση κατά 44,6% σε σχέση με τις πωλήσεις των € 99,8 εκατ. του πρώτου 
τριμήνου του 2010. Αντίστοιχα οι πωλήσεις της Εταιρείας το πρώτο τρίμηνο του 2011 
ανήλθαν σε € 47,4 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 45,2% σε σχέση με τις πωλήσεις των 
86,5 εκατ. του πρώτου τριμήνου του 2010.  

Τα μικτά κέρδη του πρώτου τριμήνου του 2011 ανήλθαν σε € 12,8 εκατ. για τον Όμιλο και σε 
€ 5,7 εκατ. για την Εταιρεία σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη του 2010 που ανήλθαν σε € 
21,7 εκατ. για τον Όμιλο και σε € 13,8 εκατ. για την Εταιρεία, παρουσιάζοντας μείωση κατά 
41,0% για τον Όμιλο και κατά 58,6% για την Εταιρεία.   

Οι ζημίες  προ φόρων του πρώτου τριμήνου του 2011 ανήλθαν σε € 8,4 εκατ. για τον Όμιλο 
και σε € 6,2 εκατ. για την Εταιρεία.  

Η Διοίκηση του Ομίλου συνεχίζοντας τη προσπάθεια μείωσης των εξόδων, επέτυχε μείωση 
των συνολικών εξόδων σε επίπεδο Ομίλου, κατά € 6,9 εκατ. Έτσι τα συνολικά έξοδα 
του Ομίλου  την 31.03.2011 ανήλθαν σε € 18,3 εκατ., που αντιστοιχεί σε ποσοστό μείωσης 
κατά 27,4% σε σχέση με τα  € 25,2 εκατ. την 31.03.2010.  

Με δεδομένη τη σημαντικότητα των ταμειακών διαθεσίμων ακόμη και στο ιδιαίτερα 
επιβαρημένο οικονομικά πρώτο τρίμηνο του 2011 οι Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές 
Δραστηριότητες σε επίπεδο Ομίλου εμφανίζονται θετικές παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 
€12,3 εκατ. και ανήλθαν σε € 10,8 εκατ. σχέση με τις αντίστοιχες του πρώτου τριμήνου 
του 2010 όπου εμφανίζονταν αρνητικές κατά € 1,5 εκατ. 

Η Διοίκηση του Ομίλου συνεχίζει τις προσπάθειες τόσο προς τη κατεύθυνση της βελτίωσης 
του μεριδίου αγοράς και του επιπέδου των πωλήσεων όλων των εταιρειών του Ομίλου όσο και 
της περαιτέρω μείωσης κόστους και δαπανών.  

 

Αθήνα 27/05/2011, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
 


