
 
 

Αθήνα, 22 Μαΐου 2017 

 

Autohellas  

Οικονομικά Στοιχεία Α’ Τριμήνου 2017 

 

Θετική δυναμική στις μισθώσεις και στις πωλήσεις αυτοκινήτων.  

Μικρή Κερδοφορία ακόμη και στο εποχικά αδύναμο 1ο τρίμηνο. 

 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο 2017 έφτασε τα €63εκ., έναντι €46,2εκ. 

το 2016, ενώ τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση 19,2% φτάνοντας τα €18,8εκ. από €15,7εκ. το 

2016. Τα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν σε κέρδη € 50 χιλ. έναντι ζημιών € -2,5 

εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα αποτελέσματα μετά φόρων (ΕΑΤ) ανήλθαν σε κέρδη 

€ 158 χιλ. σε σχέση με ζημιές € -1,6 εκ. κατά το πρώτο τρίμηνο όπου οι βραχυχρόνιες 

μισθώσεις είναι στο ετήσιο χαμηλό λόγω εποχικότητας του τουρισμού.  

  

Στο α’ τρίμηνο του 2017 η κύρια δραστηριότητα των μισθώσεων παρουσίασε αύξηση 13,9% η 

οποία κατά τους χειμερινούς μήνες προήλθε κυρίως από τις μακροχρόνιες μισθώσεις τόσο 

στην Ελλάδα, όσο και στις θυγατρικές του εξωτερικού. Η πορεία των βραχυχρόνιων 

μισθώσεων αναμένεται να επηρεάσει και διαμορφώσει τα μεγέθη κυρίως των καλοκαιρινών 

μηνών. 

 

Η δραστηριότητα της πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ήταν ενισχυμένη κατά 40,2% 

σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Επιπλέον, η εμπορία καινουργών αυτοκινήτων 

αυξήθηκε κατά 75,8% σε σχέση με πέρσι, γεγονός που οφείλεται εν μέρει σε νέες 

δραστηριότητες του Ομίλου, καθώς και στην αναστολή της απόσυρσης, που ίσχυε το α’ 

τρίμηνο 2016 η οποία είχε κρατήσει την αγορά αυτοκινήτου σε πολύ χαμηλά επίπεδα.  

 

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου κατά την 31/03/2017 έφτασαν τα €202εκ. ενώ και οι 

λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν θετικές παρά το εποχικά αδύναμο τρίμηνο, αλλά και την 

ιδιαίτερα μεγάλη επένδυση σε αγορές νέων αυτοκινήτων ύψους €33εκ., μέγεθος 

διπλάσιο από την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ AUTOHELLAS:  

 

 

 

 

 Q1 2017 Q1 2016 diff. LY 

Μισθώσεις Βραχυχρόνιες & Μακροχρόνιες 29,449 25,861 13.9% 

Πωλήσεις Μεταχειρισμένων 8,691 6,200 40.2% 

Εμπορία Αυτοκινήτων & Υπηρεσιών 24,870 14,146 75.8% 

Συνολικές Πωλήσεις 63,010 46,207 36.4% 

EBITDA 18,776 15,750 19.2% 

EBIT 3,689 1,620 127.7% 

Κέρδη προ φόρων (EBT) 50 -2,457 -102.0% 

Κέρδη μετά από φόρους (EAT) 158 -1,650 -109.5% 



 
 

Οι προοπτικές για την καλοκαιρινή περίοδο και για το σύνολο του έτους δείχνουν ιδιαίτερα 

θετικές για τον Όμιλο. Στην Ελλάδα, προβλέπεται σημαντική ανάπτυξη μεγεθών λόγω του 

αναπτυσσόμενου στόλου της εταιρείας στον τομέα των μακροχρόνιων μισθώσεων, αλλά και  

λόγω της αναμενόμενης αύξησης του τουρισμού που επιβεβαιώνεται και από τις αυξημένες 

προκρατήσιες για τους καλοκαιρινούς μήνες. Στις θυγατρικές του εξωτερικού, οι αγορές της 

Κροατίας και της Κύπρου αναμένεται να πέτυχουν  σημαντικούς   ρυθμούς ανάπτυξης. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ισολογισμός (I)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/03/2017 31/12/2016

Ιδιοχρησιμοποιουμενα Ενσώματα παγια στοιχεια 387.408.502 377.709.184

Επενδύσεις σε ακίνητα 44.882.058 44.882.058

Αυλα περιουσιακά στοιχεία 527.676 545.312

Υπεραξία 1.312.539 1.312.539

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 73.650.558 64.753.734

Αποθέματα 16.079.094 13.914.519

Απαιτήσεις από πελάτες 31.986.457 28.205.646

Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 38.649.208 39.463.419

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 594.496.092 570.786.413

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 3.908.400 3.908.400

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 198.442.027 191.839.001

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής  (α) 202.350.427 195.747.401

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 0 0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 202.350.427 195.747.401

Μακροπροθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 137.340.239 225.068.948

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπροθεσμες υποχρεωσεις 31.079.910 28.839.585

Βραχυπροθεσμες δανειακες υποχρεωσεις 142.239.549 55.947.026

Λοιπές Βραχυπροθεσμες  υποχρεωσεις 81.485.967 65.183.453

Σύνολο υποχρεωσεων (δ) 392.145.665 375.039.012

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 594.496.092 570.786.413

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ AUTOHELLAS



 
 

 

 

 
 

 

 

Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων (ΙΙ)

01/01/17-31/03/17 01/01/16-31/03/16

Ποσά σε ευρώ 

Πωλήσεις 63.009.847,02 46.207.048,57

Κόστος πωλήσεων -53.240.992,76 -38.917.544,33 

Μικτά Αποτελέσματα 9.768.854,26 7.289.504,24

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 1.189.717,05 698.923,21

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -4.681.218,64 -4.169.198,43 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης -2.576.060,69 -2.140.024,31 

Άλλα έξοδα -12.772,46 -59.315,59 

Κέρδη/Ζημιές προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων 3.688.519,52 1.619.889,12

Κέρδη/Ζημιές προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 18.775.818,61 15.749.589,06

Χρεωστικοί τόκοι -3.608.763,38 -3.400.243,40 

Πιστωτικοί τόκοι 197.189,68 138.486,12

Κέρδη/Ζημιές Παραγώγων 0,00 0,00

Ζημιές/Κέρδη  από επενδυτική δραστηριότητα 0,00 -595.000,02 

Αποτέλεσμα από συγγενείς επιχειρήσειs/κοινοπραξίες -226.676,63 -220.224,02 

Μείον :Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 15.087.299,09 14.129.699,94

          Μείον :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος                                              15.087.299,09 14.129.699,94

Καθαρά κέρδη/(Ζημιέs)  προ φόρων 50.269,19 -2.457.092,20 

 Φόρος εισοδήματος 107.324,73 806.877,49

Καθαρά κέρδη/(Ζημιέs)περιόδου μετά από φόρουs 157.593,92 -1.650.214,71 

Τα καθαρά κέρδη/(ζημιέs)  κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες  μητρικής 157.593,92 -1.650.214,71 

Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00

157.593,92 -1.650.214,71 

Κέρδη /(Ζημιέs)μετά από φόρους ανά μετοχή (βασικά) 0,0130 -0,4114 

Καθαρά κέρδη/(Ζημιέs)περιόδου μετά από φόρουs 157.593,92 -1.650.214,71 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους

α) Μετακυλιόμενα στην κατάσταση αποτελεσμάτων

(α1)Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία :

Κέρδη (ζημιές) περιόδου 9.078.073,72 13.908.608,36

 Φόρος εισοδήματος -2.632.641,38 -4.033.496,42 

β) Μη μετακυλιόμενα στην κατάσταση αποτελεσμάτων

(β1)Αναπροσαρμογή ενσωμάτων και άυλων στοιχείων

Αναπροσαρμογή ενσωμάτων και άυλων στοιχείων 0,00 0,00

Φόρος αναπροσαρμογής 0,00 0,00

(β2 )Aναλογιστικα κέρδη και ζημιές 

Κέρδη /ζημίες)περιόδου 0,00 0,00

 Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) μετά από φόρους 6.445.432,34 9.875.111,94

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 6.603.026,26 8.224.897,23

Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες  μητρικής 6.603.026,26 8.224.897,23

Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00

6.603.026,26 8.224.897,23



 
 

 

 
 

 

 

 

Kατάσταση ταμιακών ροών (IV)

01/01-31/03/17 01/01-31/03/16

Κέρδη/(Ζημιέs)Περιόδου (προ φόρων) 50.269,19 -2.457.092,20 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 15.087.299,09 14.129.699,94

Προβλέψεις 300.000,00 154.236,52

Συναλλαγματικές διαφορές 864,21 2.815,48

Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων -3.544.933,23 -2.569.558,41 

Τόκοι και συναφή έξοδα / Παράγωγα (καθαρό) 3.411.573,70 3.261.757,28

Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς εταιρίες 226.676,63 220.224,02

Αποτελέσματα  επενδυτικής δραστηριότητας 0,00 595.000,02

15.531.749,59 13.337.082,65

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

Αύξηση/ (μείωση) αποθεμάτων -2.182.808,31 954.511,38

Αύξηση/ (μείωση) απαιτήσεων -2.535.147,80 -1.768.786,17 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 17.347.880,57 -6.116.151,78 

Αγορές αυτοκινήτων -33.431.558,21 -16.658.826,34 

Πωλήσεις αυτοκινήτων 9.478.168,12 7.185.145,08

-11.323.465,63 -16.404.107,83 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ τόκων και φόρων 4.208.283,96 -3.067.025,18 

Καταβληθέντες τόκοι -2.998.965,38 -2.487.143,82 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος -106.115,51 -155.259,14 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.103.203,07 -5.709.428,14 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων -2.273.978,89 -1.348.452,84 

Πωλήσεις ενσώματων παγίων 611.842,24 212.150,91

Αγορά θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων -200.000,00 

Τόκοι Εισπραχθέντες 197.189,68 138.486,12

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -1.464.946,97 -1.197.815,81 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Δάνεια αναληφθέντα 11.173.139,15 19.563.431,45

Αποπληρωμή δανεισμού -14.301.301,12 -18.410.824,28 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες -3.128.161,97 1.152.607,17

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα -3.489.905,87 -5.754.636,78 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 19.984.431,22 22.131.519,52

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου 16.494.525,35 16.376.882,74


