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Δυναμική Ανάπτυξη καταγράφει ο Όμιλος στην Ελλάδα  

και στις υπόλοιπες 7 χώρες δραστηριοποίησής του 
 

Αύξηση κατά 22% στην κερδοφορία μετά φορών με €22,7εκ.  
 
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Autohellas σε ενοποιημένο επίπεδο για τη χρήση του 
2016 έφτασε τα €264,8εκ., έναντι €182,9εκ. το 2015. Σημειώνεται ότι τα μεγέθη του 
κύκλου εργασιών δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με το περσινό έτος, δεδομένου ότι 
έχει ενσωματωθεί η δραστηριότητα της εισαγωγής αυτοκινήτων SEAT, καθώς και η 
δραστηριότητα λιανικής πώλησης αυτοκινήτων (πρώην Βελμάρ).  
 
Ο κύκλος εργασιών από την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, τις μισθώσεις 
αυτοκινήτων, σε Ελλάδα και εξωτερικό αυξήθηκε το 2016 κατά 12%, φθάνοντας τα 
€154,3εκ. από €137,9εκ. το 2015.  
Αντίστοιχα τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 
και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση 18,4%, φθάνοντας τα €104,3εκ. από 
€88,1εκ. το 2015. Παράλληλα, τα Κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) ανήλθαν σε 
ενοποιημένη βάση στα €22,7εκ. σε σχέση με €18,6εκ. το 2015, καταγράφοντας 
σημαντική αύξηση 22%. 
 
O όμιλος για να στηρίξει την οργανική του ανάπτυξη, αλλά και την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών του, προχώρησε σε επένδυση €139εκ. για την αγορά 10.350 
αυτοκίνητων. Με την επένδυση αυτή πέραν της ανανέωσης του στόλου, επετεύχθη 
και η επέκτασή του κατά 4.600 αυτοκίνητα, φθάνοντας πλέον τα 35.200 αυτοκίνητα, 
που αποτελεί και νέο ιστορικό υψηλό για το μέγεθος της εταιρείας.  
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Autohellas κ. Ευτύχιος Βασιλάκης δήλωσε «Επενδύσαμε 
σε περισσότερα από 10.000 νέα αυτοκίνητα. Πετύχαμε αναπτυξιακή δυναμική στο 
τουριστικό μέρος των εργασιών μας (βραχυχρόνιες μισθώσεις), αλλά και στις 
μακροχρόνιες μισθώσεις, πάρα τη δύσκολη οικονομική συγκυρία στην Ελλάδα. Για 
πρώτη χρονιά αξιοποιήσαμε μαζί ενοικιάσεις και εμπορία αυτοκινήτου, 
δημιουργώντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας. Ξεκινήσαμε ένα μεγάλο πρόγραμμα 
αναβάθμισης των εγκαταστάσεων και των υποδομών μας, που θα μας επιτρέψει να 
προσφέρουμε από το 2017 ακόμη καλύτερες υπηρεσίες, βελτιώνοντας παράλληλα 
την παραγωγικότητά μας. Ταυτόχρονα, η θετική πορεία μας σε 7 χώρες του 
εξωτερικού δημιουργεί την προοπτική μεγαλύτερων μεγεθών, όσο ωριμάζει η 
οργάνωση και η παρουσία μας. Η επιτυχία του 2016 δίνει πολύ καλύτερη αφετηρία 
μεγεθών και βάση ανάπτυξης  για το 2017». 
 
Ο κύκλος εργασιών από μισθώσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα αυξήθηκε το 2016 κατά 
9,9%, φθάνοντας τα €116,1εκ.. Καταγράφει δε αύξηση τόσο στις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις, που οφείλεται κυρίως στην ενδυνάμωση του τουρισμού, στην αξιοποίηση 



 
των brands της Hertz International, Thrifty και Firefly, και στην πληρότητα και ισχύ του 
δικτύου υποκαταστημάτων της εταιρείας, αλλά και ιδιαίτερα σημαντική αύξηση στις 
μακροχρόνιες μισθώσεις σε εταιρικούς πελάτες. 
 
Σημαντικά ισχυρός ήταν ο ρυθμός ανάπτυξης και στις 7 πλέον χώρες 
δραστηριοποίησης του Ομίλου στο εξωτερικό, στον οποίο συνέβαλε και η προσθήκη 
της σημαντικής σε τουριστική ζήτηση αγοράς της Κροατίας, με τον κύκλο εργασιών 
των μισθώσεων να φτάνει τα €38,2εκ. και να παρουσιάζει άνοδο 18,5%. 
Αναλυτικότερα, αναφορά πρέπει να γίνει στην αγορά της Κύπρου, όπου σημειώθηκε 
σημαντικός ρυθμός ανάπτυξης τόσο στις βραχυχρόνιες, όσο και στις μακροχρόνιες 
ενοικιάσεις. Παράλληλα Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Μαυροβούνιο κινούνται 
επίσης σε θετικούς ρυθμούς.  
 
Με βάση τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα του έτους, το Δ.Σ. της Autohellas θα 
προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση διανομή μερίσματος 0,85 Ευρώ ανά μετοχή 
για το 2016. 
 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 
 

 

 

2016 2015 diff. LY

Μισθώσεις Βραχυχρόνιες & 

Μακροχρόνιες
116,077 105,632 9.9%

Πωλήσεις Μεταχειρισμένων 24,531 28,593 -14.2%

Μισθώσεις Βραχυχρόνιες & 

Μακροχρόνιες
38,229 32,255 18.5%

Πωλήσεις Μεταχειρισμένων 7,603 5,034 51.0%

264,806 182,893 44.8%

104,344 88,111 18.4%

41,814 33,511 24.8%

30,318 27,560 10.0%

22,691 18,634 21.8%

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ AUTOHELLAS

Κέρδη προ φόρων (EBT)

Κέρδη μετά από φόρους (EAT)

Δραστηριότητα Μισθώσεων

ΕΛΛΑΔΑ

Συνολικές Πωλήσεις

EBITDA

ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Εμπορία Αυτοκινήτων & Υπηρεσιών 78,366 11,380 589%

EBIT


