
 
 

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2017 

 

Autohellas  

Οικονομικά Στοιχεία Εννεαμήνου 2017 

 

25% αύξηση κερδοφορίας στα €31εκ. μετά φόρων με δυναμική ανάπτυξη και 

40,500 αυτοκίνητα στόλο σε 7 χώρες  

 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το πρώτο εννεάμηνο έφτασε τα €256εκ., έναντι 

€201εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016 και τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών 

και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) παρουσίασαν αύξηση 28.1%, φτάνοντας τα 

€47.9εκ. από €37.4εκ. το 2016. Τα αποτελέσματα μετά φόρων (ΕΑΤ) ανήλθαν σε 

€31.0εκ. σε σχέση με €24.9εκ. κατά το αντίστοιχο περσινό διάστημα, παρουσιάζοντας 

αύξηση 24.5%. 

  

Ο κύκλος εργασιών από  μισθώσεις αυτοκίνητων αυξήθηκε κατά 16.6% φτάνοντας 

τα €141.8εκ., καταγράφοντας αύξηση σε βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες μισθώσεις, 

τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ιδιαίτερη δυναμική, εκτός από την κύρια 

αγορά της Ελλάδας, όπου ο στόλος της εταιρείας ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 

30,000 αυτοκίνητα, είχαν η Κύπρος και η Κροατία, ενώ η Βουλγαρία και η Ρουμάνια 

συνέχισαν να συμβάλουν σημαντικά σε κερδοφορία. 

 

Ο Όμιλος κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2017 πραγματοποίησε αγορές 9,200 νέων 

αυτοκινήτων, επενδύοντας (μετά τις πωλήσεις μεταχειρισμένων) €95.5εκ. ευρώ, για 

την ανανέωση αλλά και για την επέκταση του στόλου, ξεπερνώντας τα 40,500 

αυτοκίνητα. Η ισχυρή κερδοφορία συνέβαλε ώστε τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου να 

διαμορφωθούν στις 30/09/2017 στα €227εκ.    

 

Παράλληλα, η δραστηριότητα της εμπορίας αυτοκινήτων και υπηρεσιών πρόσθεσε 

€88.5εκ. ευρώ στον κύκλο εργασιών του Ομίλου, παρουσιάζοντας +52% σε σχέση με 

το εννεάμηνο του 2016.  Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα εισαγωγής διανομής των 

Hyundai (Hyundai Hellas) και KIA (Autodeal), που αποφασίστηκε να αποκτηθεί ως νέα 

δραστηριότητα της Autohellas κατά την Ε.Γ.Σ. της 06/09/2017 δεν έχει ακόμη 

ενσωματωθεί. Εκτιμάται δε, ότι οι διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί πριν το τέλος 

του 2017, προσθέτοντας περαιτέρω δυναμική στα μεγέθη του Ομίλου. 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αutohellas κος Ευτύχιος Βασιλάκης δήλωσε «για τρίτη 

συνεχή χρόνια η Autohellas πετυχαίνει ισορροπημένη και ισχυρή ανάπτυξη και στους 

δύο κλάδους δραστηριότητας της, τις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις και τις εταιρικές 

μακροχρόνιες μισθώσεις. Οι οικονομίες κλίμακας στην Ελλάδα κυρίως, αλλά και στις 

άλλες χώρες, φέρνουν βελτίωση της κερδοφορίας ακόμη και σε πολύ ανταγωνιστικές 

αγορές. Επενδύσαμε στην ποιότητα και την αναβάθμιση όχι μόνο του στόλου μας 

αλλά και πολλών από τα ιδιόκτητα σημεία εξυπηρέτησης των πελατών μας. Έχουμε 

τα στελέχη, τις υποδομές και τα Ίδια Κεφάλαια για να διεκδικήσουμε ακόμη 

μεγαλύτερη δραστηριότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στα επόμενα χρόνια και 

πιστεύουμε ότι θα το πέτυχουμε.» 

 

 



 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9M 2017 9M 2016 diff. LY 

Μισθώσεις Βραχυχρόνιες & Μακροχρόνιες 141,811 121,641 16.6% 

Πωλήσεις Μεταχειρισμένων 25,820 21,241 21.6% 

Εμπορία Αυτοκινήτων & Υπηρεσιών 88,487 58,229 52.0% 

Συνολικές Πωλήσεις 256,118 201,112 27.4% 

EBITDA 95,942 83,280 15.2% 

EBIT 47,889 37,370 28.1% 

Κέρδη προ φόρων (EBT) 39,863 30,883 29.1% 

Κέρδη μετά από φόρους (EAT) 30,992 24,895 24.5% 



 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (I)

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 30/9/2017 31/12/2016

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα πάγια στοιχεία 435,155,470.56 377,709,184.48

Επενδύσεις σε ακίνητα 44,882,058.25 44,882,058.25

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 533,405.09 545,312.10

Υπεραξία 1,312,539.00 1,312,539.00

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις/Κοινοπραξίεs 11,258,207.24 11,429,277.32

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 67,877,629.72 52,719,455.64

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6,928,138.64 5,605,941.30

Λοιπά στοιχεία 872,563.05 605,001.43

568,820,011.55 494,808,769.52

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Αποθέματα 17,234,373.97 13,914,519.17

Πελάτες 32,453,100.66 22,599,705.15

Λοιπές απαιτήσεις 6,075,312.07 11,393,787.00

Προκαταβολές 6,461,434.38 8,085,200.50

Χρηματ/κά στοιχεία επιμετρώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 0.00 0.00

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 40,208,611.68 19,984,431.22

102,432,832.76 75,977,643.04

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 671,252,844.31 570,786,412.56

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Κεφάλαια και αποθεματικά αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

Μετοχικό κεφάλαιο 3,908,400.00 3,908,400.00

Υπέρ το άρτιο 79,567.60 79,567.60

Λοιπά αποθεματικά 70,153,343.32 53,916,084.12

Κέρδη εις νέον 152,672,407.53 137,843,349.33

226,813,718.45 195,747,401.05

Δικαιώματα μειοψηφίας 0.00 0.00

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 226,813,718.45 195,747,401.05

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 222,091,218.77 225,068,948.09

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 30,513,716.94 27,015,505.29

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 1,824,079.23 1,824,079.23

254,429,014.94 253,908,532.61

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 72,110,816.33 59,037,937.72

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 109,229,288.66 55,947,025.95

Τρέχων  φόρος εισοδήματος 8,670,005.93 6,145,515.23

190,010,110.92 121,130,478.90

Σύνολο υποχρεώσεων 444,439,125.86 375,039,011.51

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  και υποχρεώσεων 671,252,844.31 570,786,412.56



 

 
 

Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων (ΙΙ)

01/01/17-30/09/17 01/01/16-30/09/16

Ποσά σε ευρώ Σημείωση

Πωλήσεις 256,118,287.75 201,111,750.52

Κόστος πωλήσεων -189,386,306.43 -146,697,188.20 

Μικτά Αποτελέσματα 66,731,981.32 54,414,562.32

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 4,092,031.19 2,950,785.92

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -14,182,098.99 -12,571,971.31 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης -8,456,969.31 -7,180,982.20 

Άλλα έξοδα -295,732.43 -242,417.55 

Κέρδη/Ζημιές προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων 47,889,211.78 37,369,977.18

Κέρδη/Ζημιές προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 95,942,022.47 83,280,407.56

Χρεωστικοί τόκοι -11,387,629.68 -10,611,432.20 

Πιστωτικοί τόκοι 691,465.21 489,982.65

Ζημιές/Κέρδη  από επενδυτική δραστηριότητα 3,331,403.20 4,149,955.55

Αποτέλεσμα από συγγενείς επιχειρήσειs/κοινοπραξίες -661,070.08 -515,189.78 

Μείον :Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 48,052,810.69 45,910,430.38

          Μείον :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος                                              48,052,810.69 45,910,430.38

Καθαρά κέρδη/(Ζημιέs)  προ φόρων 39,863,380.43 30,883,293.40

 Φόρος εισοδήματος -8,871,604.28 -5,988,310.24 

Καθαρά κέρδη/(Ζημιέs)περιόδου μετά από φόρουs 30,991,776.15 24,894,983.16

Τα καθαρά κέρδη/(ζημιέs)  κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες  μητρικής 30,991,776.15 24,894,983.16

Δικαιώματα μειοψηφίας 0.00 0.00

30,991,776.15 24,894,983.16

Κέρδη /(Ζημιέs)μετά από φόρους ανά μετοχή (βασικά) 2.5495 2.0479

Καθαρά κέρδη/(Ζημιέs)περιόδου μετά από φόρουs 30,991,776.15 24,894,983.16

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους

α) Μετακυλιόμενα στην κατάσταση αποτελεσμάτων

(α1)Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία :

Κέρδη (ζημιές) περιόδου 14,658,174.08 -6,579,521.32 

 Φόρος εισοδήματος -4,250,870.48 1,908,061.19

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 10,407,303.60 -4,671,460.13 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 41,399,079.75 20,223,523.03

Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες  μητρικής 41,399,079.75 20,223,523.03

Δικαιώματα μειοψηφίας 0.00 0.00

41,399,079.75 20,223,523.03



 

 

Kατάσταση ταμιακών ροών (IV)

01/01-30/09/17 01/01-30/09/16

Κέρδη/(Ζημιέs)Περιόδου (προ φόρων) 39,863,380.43 30,883,293.40

Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 48,052,810.69 45,910,430.38

Προβλέψεις 900,000.00 453,936.06

Συναλλαγματικές διαφορές -2,256.15 3,066.09

Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων -9,334,472.91 -9,105,276.16 

Τόκοι και συναφή έξοδα 10,696,164.47 10,121,449.55

Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς εταιρίες/κοινοπραξίες 661,070.08 515,189.78

Αποτελέσματα  επενδυτικής δραστηριότητας -3,331,403.20 -4,149,955.55 

87,505,293.41 74,632,133.55

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

Αύξηση/ (μείωση) αποθεμάτων -3,370,080.07 -1,433,068.91 

Αύξηση/ (μείωση) απαιτήσεων -913,082.51 -1,864,338.44 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 6,758,047.65 967,321.41

Αγορές αυτοκινήτων -122,822,606.71 -115,293,165.04 

Πωλήσεις αυτοκινήτων 27,316,152.78 24,130,755.65

-93,031,568.86 -93,492,495.33 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ τόκων και φόρων -5,526,275.45 -18,860,361.78 

Καταβληθέντες τόκοι -8,796,947.27 -8,001,948.67 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος -3,221,323.98 -770,076.13 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -17,544,546.70 -27,632,386.58 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων -6,025,054.78 -6,186,770.66 

Πωλήσεις ενσώματων παγίων 2,828,407.88 1,243,304.72

Αγορά θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων -990,000.00 -880,000.00 

Αγορά ακινήτων προς επένδυση 0.00 -29,608.68 

Πώληση ακινήτων προς επένδυση /Επιστροφή Φόρου μεταβίβασηs ακινήτων 0.00 115,103.80

Τόκοι Εισπραχθέντες 729,841.88 516,718.76

Επιστροφή κεφαλαίου επενδύσεων / Μερίσματα εισπραχθέντα 3,331,403.20 5,829,955.60

Πώληση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων 0.00 0.00

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -125,401.82 608,703.54

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Δάνεια αναληφθέντα 95,117,240.32 110,877,417.61

Αποπληρωμή δανεισμού -46,890,348.99 -75,851,481.85 

Μερίσματα πληρωθέντα -10,332,762.35 -10,332,762.35 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 37,894,128.98 24,693,173.41

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 20,224,180.46 -2,330,509.63 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 19,984,431.22 22,131,519.52

Ταμειακά διαθέσιμα από απόκτηση εταιρειών 0.00 50,086.00

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου 40,208,611.68 19,851,095.89


