
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση της Ελληνικής Οικονομίας, η παρατεταμένη πολιτική αστάθεια 
και οι συνεχείς απεργιακές κινητοποιήσεις είχαν σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της 
αγοράς του αυτοκινήτου.    
 
Οι συνολικές ταξινομήσεις αυτοκινήτων το πρώτο εννιάμηνο του 2011 ανήλθαν σε 79.231 
μονάδες σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 35,7% σε σχέση με το αντίστοιχο εννιάμηνο του  
2010. Η SUZUKI το πρώτο εννιάμηνο του 2011 πραγματοποίησε 2.468 ταξινομήσεις 
αυτοκινήτων με μερίδιο αγοράς 3,1%. Σημειώνεται ότι οι ταξινομήσεις αυτοκινήτων SUZUKI για 
το τρίτο τρίμηνο του 2011 ανήλθαν σε 850 τεμάχια τα οποία αντιστοιχούν σε μερίδια αγοράς 
3,5% των ταξινομήσεων της συγκεκριμένης περιόδου.    
 
Οι συνολικές ταξινομήσεις μοτοσικλετών το πρώτο εννιάμηνο του 2011 ανήλθαν σε 40.601 
μονάδες σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 22,7% σε σχέση με τις ταξινομήσεις του πρώτου 
εννιάμηνο του 2010. Η SUZUKI πραγματοποίησε 1.091 ταξινομήσεις μοτοσικλετών με μερίδιο 
αγοράς 2,7%.  
 
Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου το πρώτο εννιάμηνο του 2011 ανήλθαν σε € 188,8 εκατ. 
σημειώνοντας μείωση κατά 24,0% σε σχέση με τις πωλήσεις των € 248,3 εκατ. του πρώτου 
εννιαμήνου του 2010. Αντίστοιχα οι πωλήσεις της Εταιρείας το πρώτο εννιάμηνο του 2011 
ανήλθαν σε € 149,2 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 26,7% σε σχέση με τις πωλήσεις των € 
203,6 εκατ. του πρώτου εννιαμήνου του 2010.  
 
Τα μικτά κέρδη του πρώτου εννιαμήνου του 2011 ανήλθαν σε € 48,5 εκατ. για τον Όμιλο και 
σε € 18,1 εκατ. για την Εταιρεία σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη του 2010 που ανήλθαν σε € 
61,8 εκατ. για τον Όμιλο και σε € 30,6 εκατ. για την Εταιρεία, παρουσιάζοντας μείωση κατά 
21,5% για τον Όμιλο και κατά 40,8% για την Εταιρεία.   
 
Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων ανήλθαν σε € 10,0 
εκατ. για τον Όμιλο και σε € -5,3 εκατ. για την Εταιρεία. Οι ζημίες  μετά φόρων του πρώτου 
εννιαμήνου του 2011 ανήλθαν σε € 21,2 εκατ. για τον Όμιλο και σε € 17,1 εκατ. για την 
Εταιρεία.  
 
Οι Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες σε επίπεδο Ομίλου εμφανίζονται θετικές € 
37,5 εκατ. και οφείλονται κυρίως στη μείωση των αποθεμάτων και στην είσπραξη απαιτήσεων. 
 
Η προσπάθεια της Διοίκησης του Ομίλου για περιστολή των λειτουργικών εξόδων είναι συνεχής 
και είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση τους σε επίπεδο Ομίλου κατά € 14,1 εκατ. Έτσι τα 
συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου την 30.09.2011 ανήλθαν σε € 59,6 εκατ., που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό μείωσης κατά 19,1% σε σχέση με τα  € 73,7 εκατ. της 30.09.2010. 
 
Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά € 31 εκατ. ήτοι 9,8%, από € 316,4 
εκατ. την 30.09.2010 σε 285,4 εκ. την 30.09.2011.  
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