
 
 

Αθήνα, 05 Ιουνίου 2019 
 

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α’ Τριμήνου 2019 
 

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

 
Η Autohellas ανακοινώνει τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2019, παρουσιάζοντας 
αύξηση 15,7% στον κύκλο εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο, ο οποίος ανήλθε σε €112,1 εκ. 
έναντι €96,9 εκ. το 2018.  
 
Ο κύκλος εργασιών από την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, τις μισθώσεις αυτοκινήτων, σε 
Ελλάδα και εξωτερικό αυξήθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2019 κατά 8% και έφτασε τα €36,3 εκ. 
από €33,5 εκ. το 2018. 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 €12,4 εκ. αυξημένες κατά 20%.  
 
Παράλληλα, η δραστηριότητα της εμπορίας αυτοκινήτων & υπηρεσιών, με την μικρή ανάκαμψη 
της αγοράς συνεισέφερε συνολικά €63,3 εκ. στον κύκλο εργασιών του Ομίλου από τα €53,0 εκ. 
του 2018 και συνέβαλε θετικά στο λειτουργικό αποτέλεσμα. 
 
Έτσι τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση 13% 
φθάνοντας τα €27,7 εκ. από €24,5 εκ. το 2018 , με τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) να ανέρχονται 
σε €7,1 εκ. αύξηση 6,5%. Τα κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) του Ομίλου  για το πρώτο τρίμηνο 
2019 ανήλθαν σε ενοποιημένη βάση στα €1,9 εκ. από €1,6 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

 

 

 
Q1 2019 Q1 2018 % LY 

Μισθώσεις Βραχυχρόνιες & Μακροχρόνιες 36,301 33,532 8.3% 

Πωλήσεις Μεταχειρισμένων 12,412 10,319 20.3% 

Εμπορία Αυτοκινήτων & Υπηρεσιών 63,370 53,013 19.5% 

Συνολικές Πωλήσεις 112,083 96,865 15.7% 

EBITDA 27,720 24,457 13.3% 

EBIT 7,110 6,679 6.5% 

Κέρδη προ φόρων (EBT) 2,572 2,289 12.4% 

Κέρδη μετά από φόρους (EAT) 1,903 1,629 16.8% 



 
 

 

Ισολογισμός

31.03.2019 31.12.2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 490,431,687 497,560,389

Επενδύσεις σε ακίνητα 39,099,624 38,164,581

Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 7,095,262 0

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 27,848,464 27,846,152

Επενδύσεις σε θυγατρικές 0 0

Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες 11,236,799 11,436,267

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 4,916,038 5,312,326

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών 

εισοδημάτων 68,876,761 61,464,389

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 1 1

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 14,781,451 14,222,399

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 664,286,088 656,006,505

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέματα 42,668,908 46,221,102

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 72,834,830 61,229,482

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 6,792 36,019

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 43,320,126 47,503,443

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 158,830,656 154,990,047

Σύνολο ενεργητικού 823,116,743 810,996,551

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 4,038,953 4,038,953

Ίδιες μετοχές -219,294 -219,294

Αποθεματικό εύλογης αξίας 39,614,454 41,411,717

Λοιπά αποθεματικά 42,840,550 35,484,008

Αποτελέσματα εις νέον 169,188,926 167,683,757

255,463,589 248,399,140

Μη ελέγχουσες συμμετοχές -1,588,041 -1,985,610

Σύνολο καθαρής θέσης 253,875,548 246,413,530

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 284,637,435 176,159,225

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις τιτλοποίησης απαιτήσεων 72,151,772 72,151,772

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 28,972,183 27,296,944

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 3,275,984 3,275,984

Υποχρεώσεις μισθώσεων 4,186,174 0

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 4,212,940 6,195,975

Προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις 2,709,555 2,878,208

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 400,146,042 287,958,108

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 110,384,494 114,913,042

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 2,998,232 2,715,904

Δάνεια 52,168,544 158,563,970

Προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις 600,727 431,997

Υποχρεώσεις μισθώσεων 2,943,157 0

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 169,095,154 276,624,913

Σύνολο υποχρεώσεων 569,241,195 564,583,021

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 823,116,743 810,996,552

Όμιλος



 
 

 

 

 

 

 

Κατάσταση αποτελεσμάτων

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
1.1.2019 έως 

31.03.2019

1.1.2018 έως 

31.03.2018

Κύκλος εργασιών 112,082,860 96,823,552

Κόστος πωληθέντων -95,633,886 -81,718,606 

Μικτό κέρδος 16,448,974 15,104,946

Έξοδα διάθεσης -5,990,587 -5,477,177 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -6,364,021 -6,269,551 

Λοιπά έσοδα 2,878,027 3,224,770

Λοιπά κέρδη/(ζημιές) - καθαρά 137,826 96,088

Λειτουργικό κέρδος 7,110,219 6,679,076

Χρηματοοικονομικά έσοδα 329,415 289,971

Χρηματοοικονομικά έξοδα -4,633,630 -4,384,832 

Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά -4,304,214 -4,094,861 

Μερίδιο αποτελέσματος από συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 

που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης
-234,469 -295,382 

Κέρδη προ φόρων 2,571,536 2,288,834

Φόρος εισοδήματος -668,798 -660,080 

Κέρδη/(ζημιές) χρήσης 1,902,738 1,628,754

Κέρδη αποδιδόμενα σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής 1,505,169 1,236,192

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 397,569 392,562

1,902,738 1,628,754

Όμιλος

EBIT - EBITDA Συμφωνία
1.1.2019 έως 

31.03.2019

1.1.2018 έως 

31.03.2018

Κέρδη / (Ζημιές) χρήσης 1,902,738 1,628,754

(+) Επενδυτικές δραστηριότητες (Μερίσματα και μεταβολές εύλογης 

αξίας από επενδυτικά ακίνητα και λοπές συμμετοχές)
234,469 295,382

(+) Χρηματοοικονομικά έξοδα καθαρά 4,304,214 4,094,861

(+) Φόρος εισοδήματος 668,798 660,080

Kέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων (EBIT)
7,110,219 6,679,076

(+) Αποσβέσεις 20,610,044 17,778,394

Kέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
27,720,263 24,457,470

Όμιλος



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατάσταση συνολικού εισοδήματος
1.1.2019 έως 

31.03.2019

1.1.2018 έως 

31.03.2018

Κέρδη/(ζημιές) χρήσης 1,902,738 1,628,754

Ποσά που μεταφέρονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα

Μερίδιο λοιπών συνολικών εισοδημάτων από συγγενείς και 

κοινοπραξίες που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, 

καθαρά από φόρους

Ποσά που δεν μεταφέρονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα

Μερίδιο λοιπών συνολικών εισοδημάτων από συγγενείς και 

κοινοπραξίες που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, 

καθαρά από φόρους

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 

λοιπών συνολικών εισοδημάτων - κέρδη/ζημιές εύλογης αξίας - προ 

φόρων

7,412,372 5,663,385

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 

λοιπών συνολικών εισοδημάτων - κέρδη/ζημιές εύλογης αξίας - φόρος
(1,853,093) (1,642,382)

Κέρδη/(ζημιές) από αποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων - προ φόρων

Κέρδη/(ζημιές) από αποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων - φόρος

Επανεπιμέτρηση παροχών σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την 

υπηρεσία - προ φόρων

Επανεπιμέτρηση παροχών σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την 

υπηρεσία - φόρος

Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης, μετά από φόρους 5,559,279 4,021,004

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης 7,462,017 5,649,758

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης αποδιδόμενα σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής 7,064,448 5,257,196

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 397,569 392,562

7,462,017 5,649,758

Όμιλος



 
 

 

Κατάσταση ταμειακών ροών

1.1.2019 έως 

31.03.2019

1.1.2018 έως 

31.03.2018

Κέρδη προ φόρων 2,571,536 2,288,834

Πλέον/μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 20,558,037 17,735,398

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 52,007 42,996

Προβλέψεις 473,445 250,000

(Κέρδη)/ζημιές από πώληση παγίων (3,204,366) (3,082,032)

Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς 213,514 292,805

Μερίδιο αποτελέσματος σε κοινοπραξίες 20,955 2,577

Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά 4,304,214 4,094,861

Συναλλαγματικά (κέρδη)/ζημιές - (418)

24,989,342 21,625,020

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης

Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων 3,552,195 (5,952,237)

Μείωση/(αύξηση) πελατών και λοιπών απαιτήσεων (11,937,581) (9,866,957)

Αύξηση/(μείωση) προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων (6,560,435) 25,396,267

Αγορές ενοικιαζομένων αυτοκινήτων (30,184,350) (34,170,640)

Αγορές ενοικιαζομένων αυτοκινήτων με χρηματοδοτική μίσθωση 7,647,093 5,896,325

Πωλήσεις ενοικιαζομένων αυτοκινήτων 13,262,716 11,155,025

(24,220,361) (7,542,217)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 768,981 14,082,803

Τόκοι πληρωθέντες (3,481,185) (3,881,760)

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (141,461) (64,926)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (2,853,665) 10,136,116

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Εξαγορές κοινοπραξιών (35,000) (15,000)

Πληρωμές για ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (2,483,806) (1,574,063)

Πληρωμές για άυλα περιουσιακά στοιχεία (54,320) (83,971)

Πληρωμές για επενδυτικά ακίνητα (43) (71,113)

Εισπράξεις από πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων 7,938,197 1,001,858

Τόκοι εισπραχθέντες 327,331 303,082

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 5,692,359 (439,207)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Αποπληρωμή δανείων (17,773,120) (67,985,859)

Εισροές από δανεισμό 18,376,295 58,074,379

Καινούργιες χρηματοδοτικές μισθώσεις (7,625,185) (5,896,325)

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (7,022,010) (15,807,806)

Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (4,183,316) (6,110,896)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 47,503,443 39,001,376

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 43,320,127 32,890,478

Όμιλος


