
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου συνεχίστηκε η οικονομική κρίση στην Ελληνική 
Οικονομία που είχε αρνητικό αντίκτυπο στο επίπεδο εμπιστοσύνης του Έλληνα καταναλωτή και 
την περαιτέρω μείωση της αγοραστικής του δύναμης, κάτι που έπληξε σε μεγάλο βαθμό την 
αγορά αυτοκινήτου καταγράφοντας νέα ιστορικά χαμηλά επίπεδα πωλήσεων.      

Οι συνολικές ταξινομήσεις αυτοκινήτων το πρώτο εξάμηνο του 2011 ανήλθαν σε 55.275 
μονάδες σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 43,9% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του  
2010. Η SUZUKI το πρώτο εξάμηνο του 2011 πραγματοποίησε 1.618 ταξινομήσεις αυτοκινήτων 
με μερίδιο αγοράς 2,9%.  

Οι συνολικές ταξινομήσεις μοτοσικλετών το πρώτο εξάμηνο του 2011 ανήλθαν σε 24.845 
μονάδες σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 26,1% σε σχέση με τις ταξινομήσεις του πρώτου 
εξαμήνου του 2010. Η SUZUKI πραγματοποίησε 657 ταξινομήσεις μοτοσικλετών με μερίδιο 
αγοράς 2,6%.  

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2011 ανήλθαν σε € 125,4 εκατ. 
σημειώνοντας μείωση κατά 33,7% σε σχέση με τις πωλήσεις των € 189,0 εκατ. του πρώτου 
εξαμήνου του 2010. Αντίστοιχα οι πωλήσεις της Εταιρείας το πρώτο εξάμηνο του 2011 ανήλθαν 
σε € 101,3 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 37,3% σε σχέση με τις πωλήσεις των € 161,6 
εκατ. του πρώτου εξαμήνου του 2010.  

Τα μικτά κέρδη του πρώτου εξαμήνου του 2011 ανήλθαν σε € 29,4 εκατ. για τον Όμιλο και σε 
€ 11,9 εκατ. για την Εταιρεία σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη του 2010 που ανήλθαν σε € 
43,2 εκατ. για τον Όμιλο και σε € 24,7 εκατ. για την Εταιρεία, παρουσιάζοντας μείωση κατά 
31,9% για τον Όμιλο και κατά 51,8% για την Εταιρεία.   

Οι ζημίες  μετά φόρων του πρώτου εξαμήνου του 2011 ανήλθαν σε € 13,8 εκατ. για τον Όμιλο 
και σε € 10,8 εκατ. για την Εταιρεία.  

Η Διοίκηση του Ομίλου συνεχίζοντας τις προσπάθειες της για μείωση των εξόδων, προχώρησε 
σε μείωση των συνολικών λειτουργικών εξόδων σε επίπεδο Ομίλου κατά € 8,4 εκατ. Έτσι τα 
συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου την 30.06.2011 ανήλθαν σε € 40,0 εκατ., που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό μείωσης κατά 17,4% σε σχέση με τα  € 48,4 εκατ. της 30.06.2010. 
Συνολικά τα έξοδα του Ομίλου την τελευταία διετία μειώθηκαν κατά 28,3%. από τα € 55,8 
εκατ. της 30.06.2009. 

Οι Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες σε επίπεδο Ομίλου εμφανίζονται θετικές € 
26,7 εκατ. και οφείλονται κυρίως στη μείωση των αποθεμάτων και στην είσπραξη των  
απαιτήσεων.  

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά € 37,2 εκατ. ήτοι 11,2%, από € 
331,8 εκατ. την 30.06.2010 σε 294,6 εκ. την 30.06.2011. 

Η Διοίκηση, με στόχο την περαιτέρω μείωση του κόστους λειτουργίας, και την αύξηση 
παραγωγικότητας, προχώρησε σε περιορισμό των σημείων πώλησης, σε λειτουργική 
συγχώνευση των ομοειδών δραστηριοτήτων των εταιρειών του Ομίλου καθώς και σε 
ανανέωση του στελεχιακού της δυναμικού.   
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