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Sa şlarda Patlama
Sa şlar geçen senenin aynı dönemine göre
%194,24 ar ş gösterirken, bir önceki çeyrek
rakamlarına oranla %149,2 ar . Geçen senenin
aynı dönemine göre Sa şların Maliye %199,87
ar ş gösterirken Brüt Karın aynı dönemde %160,4
ar ş kayde ği hesaplandı. Brüt Karın bir önceki
çeyreğe göre %147,58 ar ğı görülürken FAVÖK
924.180.000 TL oldu. Faaliyet Karı geçen senenin
aynı çeyreğine göre %295,9 ar ş, bir önceki
çeyreğe göre ise %268,17 ar ş kayde . Net Kar
kaleminde 511.775.000 TL ile geçen seneye göre
%1139,25 ar ş görülürken, net karın bir önceki
çeyreğe göre %386,15 ar ğı gözlemlendi.
Son çeyrekte Brüt Kar marjında %12,64 olarak bir
önceki çeyreğe göre azalış görülmüştür (önceki:
%13,15). Brüt kar marjı yıllık bazda ise azalış
göstermiş r (Önceki:%14,28). Esas Faaliyet kar
marjı %10,05 olarak hesaplanmış r. Bu marjda
geçen senenin aynı dönemine göre ar ş görülmüş
(Önceki: %3,94), bir önceki çeyreğe göre ise ar ş
yaşanmış r (Önceki: %3,94). Net kar marjı %8,07
olarak bir önceki çeyreğe göre ar ş kaydetmiş r
(Önceki: %4,14). Net kar marjında geçen senenin
aynı dönemine göre ise ar ş gerçekleş (Önceki:
%1,92).
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Doğuş Otomo v 'in 3Ç20’de toptan sa ş hacmi bir önceki yıla oranla %159 ar şla
43,247 adet olarak, perakende sa şları ise bir önceki yıla oranla %147 artarak
40,545 adete yükseldi. Doğuş Oto yöne mi bu veriler ışığında 2020 yıl sonu için
yur çi pazar beklen sinde yukarı yönlü revize e . Skoda sa şlarındaki yükseliş
dikkat çekmiş r. Bir önceki sene 4 milyon TL olan SKODA sa şları bu sene, 50
milyon TL'nin üzerinde gerçekleşmiş r. Buna ilaveten, iş raklerden TüvTürk
sözleşme ar şı ile 3. çeyrek sonu 175 milyon TL değerleme net karı ar rmış ve
bilançoya pozi f katkı sağlamış r.
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