
 
 

Αθήνα, 22 Μαΐου 2018 
 

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α’ Τριμήνου 2018 
 

Θετική δυναμική στον κύκλο εργασιών αλλά και σημαντική βελτίωση  στην λειτουργική 
κερδοφορία στο εποχικά αδύναμο 1ο τρίμηνο 

 
Η Autohellas ανακοινώνει τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2018, παρουσιάζοντας 
σημαντική αύξηση 53,7% στον κύκλο εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο, ο οποίος ανήλθε σε 
€96,9 εκ. έναντι €63,0 εκ. το 2017.  
 
Ο κύκλος εργασιών από την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, τις μισθώσεις αυτοκινήτων, σε 
Ελλάδα και εξωτερικό αυξήθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2018 κατά 14% και έφτασε τα €33,5 εκ. 
από €29,4 εκ. το 2017. Η δυναμική αυτή, στο αδύναμο για τον τουρισμό πρώτο τρίμηνο, 
προέρχεται κυρίως από τις εταιρικές μισθώσεις. Επιπρόσθετα οι πωλήσεις μεταχειρισμένων 
αυτοκίνητων του στόλου μισθώσεων έφτασαν τα €10,3 εκ. αυξημένες κατά 19%.  
 
Παράλληλα, η δραστηριότητα της εμπορίας αυτοκινήτων & υπηρεσιών, με την μικρή ανάκαμψη 
της αγοράς  αλλά και την απόκτηση & ενοποίηση, από 31/12/2017, των δραστηριοτήτων 
εισαγωγής / διανομής των HYUNDAI & KIA, πρόσθεσε συνολικά €53,0 εκ. στον κύκλο εργασιών 
του Ομίλου από τα €24,9 εκ. του 2017 και συνέβαλε θετικά στο λειτουργικό αποτέλεσμα. 
 
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 
(EBITDA) παρουσίασαν αύξηση 30,3%, φθάνοντας τα €24,5 εκ., ενώ τα κέρδη προ 
χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) είχαν αύξηση 81,1%, φθάνοντας τα €6,7 
εκ. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) του Ομίλου  για το πρώτο τρίμηνο 2018 ανήλθαν σε 
ενοποιημένη βάση στα €1,6 εκ. από €0,2 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

 

 Q1 2018 Q1 2017 diff. LY 

Μισθώσεις Βραχυχρόνιες & Μακροχρόνιες 33,532 29,449 13.9% 

Πωλήσεις Μεταχειρισμένων 10,319 8,691 18.7% 

Εμπορία Αυτοκινήτων & Υπηρεσιών 53,013 24,870 113.2% 

Συνολικές Πωλήσεις 96,865 63,010 53.7% 

EBITDA 24,458 18,776 30.3% 

EBIT 6,679 3,689 81.1% 

Κέρδη προ φόρων (EBT) 2,289 50 4453.2% 

Κέρδη μετά από φόρους (EAT) 1,629 158 933.5% 



 
 

 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (I)

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/3/2018 31/12/2017

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα πάγια στοιχεία 455,474,808.98 446,080,555.57

Επενδύσεις σε ακίνητα 39,844,453.56 40,077,340.76

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 586,062.15 569,198.30

Υπεραξία 27,297,829.69 27,297,829.69

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις/Κοινοπραξίεs 11,957,997.09 12,238,378.76

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 74,873,576.44 69,210,191.00

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7,127,457.07 7,163,027.15

Λοιπά στοιχεία 937,910.96 932,358.96

618,100,095.94 603,568,880.19

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Αποθέματα 38,375,180.90 32,424,031.91

Πελάτες 32,456,837.44 28,052,975.88

Λοιπές απαιτήσεις 8,767,133.65 7,974,627.45

Προκαταβολές 8,842,905.86 9,778,127.75

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 32,890,478.10 39,001,375.91

121,332,535.95 117,231,138.90

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 739,432,631.89 720,800,019.09

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Κεφάλαια και αποθεματικά αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

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

Υπέρ το άρτιο 78,318.00 78,318.00

Λοιπά αποθεματικά 80,288,880.78 76,267,877.12

Κέρδη εις νέον 149,143,090.31 147,906,898.29

233,418,689.09 228,161,493.41

Δικαιώματα μειοψηφίας -2,153,073.92 -2,545,636.07 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 231,265,615.17 225,615,857.34

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 178,972,079.38 235,036,804.33

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 23,926,255.04 22,539,829.55

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 2,184,629.98 2,184,629.98

Λοιπέs μακροπρόθεσμεs υποχρεώσειs 6,280,039.84 6,418,149.06

211,363,004.24 266,179,412.92

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 107,014,139.06 86,451,050.27

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 187,539,748.20 140,926,836.72

Τρέχων  φόρος εισοδήματος 2,250,125.22 1,626,861.84

296,804,012.48 229,004,748.83

Σύνολο υποχρεώσεων 508,167,016.72 495,184,161.75

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  και υποχρεώσεων 739,432,631.89 720,800,019.09



 
 

 

Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων (ΙΙ)

01/01/18-31/03/18 01/01/17-31/03/17

Ποσά σε ευρώ 

Πωλήσεις 96,865,108.62 63,009,847.02

Κόστος πωλήσεων -82,414,167.79 -53,240,992.76 

Μικτά Αποτελέσματα 14,450,940.83 9,768,854.26

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 3,690,399.33 1,189,717.05

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -6,273,559.95 -4,681,218.64 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης -5,428,572.71 -2,576,060.69 

Άλλα έξοδα 240,078.84 -12,772.46 

Κέρδη/Ζημιές προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 6,679,286.34 3,688,519.52

Κέρδη/Ζημιές προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 24,457,680.23 18,775,818.61

Χρεωστικοί τόκοι -4,396,440.11 -3,608,763.38 

Πιστωτικοί τόκοι 301,369.23 197,189.68

Αποτέλεσμα από συγγενείς επιχειρήσειs/κοινοπραξίες -295,381.67 -226,676.63 

Μείον :Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 17,778,393.89 15,087,299.09

          Μείον :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος                                              17,778,393.89 15,087,299.09

Καθαρά κέρδη/(Ζημιέs)  προ φόρων 2,288,833.79 50,269.19

 Φόρος εισοδήματος -660,079.62 107,324.73

Καθαρά κέρδη/(Ζημιέs)περιόδου μετά από φόρουs 1,628,754.17 157,593.92

Τα καθαρά κέρδη/(ζημιέs)  κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες  μητρικής 1,236,192.02 157,593.92

Δικαιώματα μειοψηφίας 392,562.15 0.00

1,628,754.17 157,593.92

Κέρδη /(Ζημιέs)μετά από φόρους ανά μετοχή (βασικά) 0.1340 0.0130

Καθαρά κέρδη/(Ζημιέs)περιόδου μετά από φόρουs 1,628,754.17 157,593.92

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους

α) Μετακυλιόμενα στην κατάσταση αποτελεσμάτων

(α1)Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία :

Κέρδη (ζημιές) περιόδου 5,663,385.44 9,078,073.72

 Φόρος εισοδήματος -1,642,381.78 -2,632,641.38 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) μετά από φόρους 4,021,003.66 6,445,432.34

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 5,649,757.83 6,603,026.26

Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες  μητρικής 5,257,195.68 6,603,026.26

Δικαιώματα μειοψηφίας 392,562.15 0.00

5,649,757.83 6,603,026.26



 
 

 

Kατάσταση ταμιακών ροών (III)

01/01-31/03/18 01/01-31/03/17

Κέρδη/(Ζημιέs)Περιόδου (προ φόρων) 2,288,833.79 50,269.19

Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 17,778,393.89 15,087,299.09

Προβλέψεις 250,000.00 300,000.00

Συναλλαγματικές διαφορές -498.13 864.21

Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων -3,200,956.98 -3,544,933.23 

Τόκοι και συναφή έξοδα 4,095,070.88 3,411,573.70

Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς εταιρίες/κοινοπραξίες 295,381.67 226,676.63

21,506,225.12 15,531,749.59

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων -5,985,177.52 -2,182,808.31 

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων -9,703,486.75 -2,535,147.80 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 25,638,569.92 17,347,880.57

Αγορές ενοικιαζομένων αυτοκινήτων -34,189,916.02 -33,431,558.21 

Αγορές ενοικιαζομένων αυτοκινήτων με χρηματοδοτική μίσθωση 5,896,325.46 416,777.08

Πωλήσεις ενοικιαζομένων αυτοκινήτων 11,155,024.95 9,478,168.12

-7,188,659.96 -10,906,688.55 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ τόκων και φόρων 14,317,565.16 4,625,061.04

Καταβληθέντες τόκοι -3,991,810.53 -2,998,965.38 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος -154,602.07 -106,115.51 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 10,171,152.56 1,519,980.15

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων -1,648,446.98 -2,273,978.89 

Πωλήσεις ενσώματων παγίων 1,120,783.20 611,842.24

Αγορά θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων -15,000.00 0.00

Αγορά ακινήτων προς επένδυση -71,112.80 0.00

Τόκοι Εισπραχθέντες 310,082.61 197,189.68

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -303,693.97 -1,464,946.97 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Δάνεια αναληφθέντα περιλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μισθώσεων 58,072,436.17 11,173,139.15

Μείον : χρηματοδοτικέs μισθώσειs -5,896,325.46 -416,777.08 

Αποπληρωμή δανεισμού -68,154,467.11 -14,301,301.12 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες -15,978,356.40 -3,544,939.05 

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα -6,110,897.81 -3,489,905.87 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 39,001,375.91 19,984,431.22

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου 32,890,478.10 16,494,525.35


