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Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Εννεάμηνου 2019 
15.9% Αύξηση Κύκλου εργασιών στα €419 εκ 

 Κέρδη μετά φόρων €40.5 εκ. 
 

Στο εννεάμηνο του 2019 συνεχίστηκε η αναπτυξιακή πορεία των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου 
AUTOHELLAS, με τον κύκλο εργασιών να φτάνει τα €418.9εκ., έναντι €361.4εκ. την αντίστοιχη περίοδο 
του 2018, καταγράφοντας αύξηση 15.9%. Κατά την ίδια περίοδο, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και 
αποσβέσεων (ΕBITDA) διαμορφώθηκαν στα €127.3εκ. σημειώνοντας αύξηση 9.4%. 
 
Τα αποτελέσματα μετά φόρων (ΕΑΤ) ανήλθαν σε κέρδη €40.5εκ., έναντι κερδών €37.6 εκ. στο εννεάμηνο 
του 2018 παρουσιάζοντας αύξηση 7.9%.  Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου κατά την 30/09/2019 έφτασαν τα 
€272.5εκ. έναντι €245.9εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  
 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι μέσα στο εννεάμηνο του 2019 πραγματοποιήθηκε επένδυση σε αγορές 
νέων αυτοκινήτων ύψους €143.9εκ. Ως αποτέλεσμα, ο συνολικός στόλος του Ομίλου έχει αυξηθεί κατά 
2.900 αυτοκίνητα σε σχέση με την 30/9/2018, φτάνοντας τα 47.600 αυτοκίνητα από τα οποία, τα 35.100 
στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα 12.500 στις 7 χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος στο εξωτερικό. 
 
Συνολικά, η δραστηριότητα των μισθώσεων σε Ελλάδα και στις θυγατρικές στο Εξωτερικό σημείωσε 
αύξηση 3.7%.  Οι μακροχρόνιες μισθώσεις συνέχισαν να αναπτύσσονται με μεγαλύτερο ρυθμό στην 
Ελλάδα -αλλά και στις χώρες του εξωτερικού- ενώ οι βραχυχρόνιες μισθώσεις σημείωσαν επιβράδυνση, 
επηρεαζόμενες και από την πορεία των αεροπορικών αφίξεων που ήταν οριακά θετική στην Ελλάδα αλλά 
και σε κάποιες αγορές του εξωτερικού. Η δραστηριότητα της πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, 
ως συμπληρωματική  δραστηριότητα των μισθώσεων, εμφανίστηκε ενισχυμένη κατά 13.2% σε σχέση με 
την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
 
Παράλληλα, η δραστηριότητα της εμπορίας αυτοκινήτων, ανταλλακτικών και υπηρεσιών συνεισέφερε 
συνολικά €219.9εκ. στον κύκλο εργασιών του Ομίλου έναντι €172.5εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου έτους παρουσιάζοντας αύξηση 27.6%, συμβάλλοντας με ποσοστό της τάξεως του 53% 
στον Κύκλο εργασιών του Ομίλου. Το ποσοστό αύξησης του κλάδου της εμπορίας των αυτοκινήτων 
ξεπέρασε σημαντικά το ποσοστό αύξησης της αγοράς, το οποίο κυμάνθηκε στο 10% διευρύνοντας το 
μερίδιο που κατέχει στην ελληνική αγορά τόσο σε επίπεδο εισαγωγής χονδρικής όσο και λιανικών 
πωλήσεων.  
 
Να σημειωθεί ότι η πλήρης ενσωμάτωση της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. στον Όμιλο επηρέασε τον κύκλο εργασιών 
κατά το εννεάμηνο μόνο κατά €8εκ. ευρώ δεδομένου ότι η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 31 Μαΐου 
2019.  
 
 
 



 
 
 
 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Autohellas, κος Ευτύχιος Βασιλάκης δήλωσε: «Οι συνέργειες μεταξύ των 

δραστηριοτήτων του Ομίλου ωριμάζουν. Πάρα την επιβράδυνση των αφίξεων και την ένταση του 

ανταγωνισμού, η πορεία των μεγεθών είναι και πάλι θετική. Οι προσδοκίες για περαιτέρω ανάκαμψη 

στην αγορά αυτοκίνητου αλλά και αποκλιμάκωσης των επιτοκίων δημιουργούν προοπτικές για 

περαιτέρω ανάπτυξη. Φυσικά, το περιβάλλον παραμένει ανταγωνιστικό και είναι κρίσιμη η προοπτική 

εξέλιξης του Ομίλου για την διατήρηση ή διεύρυνση των μεριδίων αγοράς που έχουμε κατακτήσει».  

 
Τέλος η εφαρμογή του νέου λογιστικού προτύπου ΔΠΧΑ 16 επηρέασε κατά €17εκ. το Πάγιο Ενεργητικό 
και αντίστοιχα τις Υποχρεώσεις του Ομίλου και κατά €300χιλ. το αποτέλεσμα της περιόδου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9M 2019 9M 2018 % LY 

Συνολικές Πωλήσεις 418,915 361,421 15.9% 

Μισθώσεις Βραχυχρόνιες & Μακροχρόνιες 163,836 157,944 3.7% 

Πωλήσεις Μεταχειρισμένων 35,110 31,026 13.2% 

Εμπορία Αυτοκινήτων & Υπηρεσιών 219,969 172,452 27.6% 

EBITDA 127,293 116,324 9.4% 

EBIT 59,639 59,587 0.1% 

Κέρδη προ φόρων (EBT) 50,924 50,066 1.7% 

Κέρδη μετά από φόρους (EAT) 40,541 37,572 7.9% 



 
 

 

I Ισολογισμός

30.09.2019 31.12.2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 540,247,473 497,560,389

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 17,144,759 -

Επενδύσεις σε ακίνητα 39,239,188 38,164,581

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 27,951,765 27,846,152

Επενδύσεις σε θυγατρικές - -

Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες 12,344,298 11,436,267

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 5,217,462 5,312,326

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω λοιπών 

συνολικών εισοδημάτων 67,460,916 61,464,389

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 1 1

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 18,334,586 14,222,399

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 727,940,448 656,006,505

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέματα 51,320,151 46,221,102

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 85,642,968 61,229,482

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις - 36,019

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 63,507,415 47,503,443

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 200,470,533 154,990,047

Σύνολο ενεργητικού 928,410,981 810,996,552

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 45,909,111 41,411,717

Λοιπά αποθεματικά 35,484,008 35,484,008

Αποτελέσματα εις νέον 186,986,369 167,683,757

272,199,147 248,399,140

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 295,093 (1,985,610)

Σύνολο καθαρής θέσης 272,494,240 246,413,530

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 290,941,017 176,159,225

Υποχρεώσεις από Λειτουργικές μισθώσεις 13,020,384 -

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις τιτλοποίησης απαιτήσεων 42,643,550 72,151,772

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 29,249,273 27,296,944

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 3,989,599 3,275,984

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5,434,150 6,195,975

Προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα 2,695,711 2,878,208

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 387,973,685 287,958,108

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 130,725,233 114,913,042

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 6,542,067 2,715,904

Δάνεια 96,668,624 158,563,970

Υποχρεώσεις από Λειτουργικές μισθώσεις 3,998,068 -

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από τιτλοποιήσεις 29,508,222 -

Προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα 500,842 431,997

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 267,943,056 276,624,913

Σύνολο υποχρεώσεων 655,916,741 564,583,021

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 928,410,981 810,996,552

Όμιλος



 
 

 

II Κατάσταση αποτελεσμάτων

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

1.1.2019 - 

30.09.2019

1.1.2018 - 

30.09.2018

Κύκλος εργασιών 418,914,959 361,421,396

Κόστος πωληθέντων (327,683,213) (275,353,665)

Μικτό κέρδος 91,231,746 86,067,732

Έξοδα διάθεσης (18,957,342) (16,694,223)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (24,515,388) (18,023,081)

Ζημιές εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (18,684) -

Λοιπά έσοδα 16,003,844 13,005,994

Λοιπά κέρδη/(ζημιές) - καθαρά 1,648,827 (591,101)

Λειτουργικό κέρδος 65,393,003 63,765,320

Χρηματοοικονομικά έσοδα 1,163,335 908,494

Χρηματοοικονομικά έξοδα (15,138,176) (13,996,363)

Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά (13,974,842) (13,087,868)

Μερίδιο αποτελέσματος από συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες που 

λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (493,668) (611,910)

Κέρδη προ φόρων 50,924,494 50,065,542

Φόρος εισοδήματος (10,383,583) (12,493,850)

Κέρδη/(ζημιές) χρήσης 40,540,910 37,571,692

Κέρδη αποδιδόμενα σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής 38,260,207 36,573,286

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 2,280,703 998,406

40,540,910 37,571,692

Κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας για 

τη χρήση

Βασικά και απομειωμένα 0.83 0.77

EBIT - EBITDA Συμφωνία
1.1.2019 - 

30.09.2019

1.1.2018 - 

30.09.2018

Κέρδη/(ζημιές) χρήσης 40,540,910 37,571,692

(+) Επενδυτικές δραστηριότητες 

(Μερίσματα και μεταβολές εύλογης αξίας από επενδυτικά ακίνητα και 

λοιπές συμμετοχές)

(5,260,740) -3,566,903.27

(+) Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά 13,974,842 13,087,868

(+) Φόρος εισοδήματος 10,383,583 12,493,850

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 

(EBIT)
59,638,596 59,586,507

(+) Αποσβέσεις 67,654,100 56,737,967

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 

και αποσβέσεων (EBITDA)
127,292,696 116,324,474

Όμιλος

Όμιλος



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III Κατάσταση συνολικού εισοδήματος

1.1.2019 - 

30.09.2019

1.1.2018 - 

30.09.2018

Κέρδη/(ζημιές) χρήσης 40,540,910 37,571,692

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω λοιπών 

συνολικών εισοδημάτων - κέρδη/ζημιές εύλογης αξίας - προ φόρων 5,996,526 (5,413,530)

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω λοιπών 

συνολικών εισοδημάτων - κέρδη/ζημιές εύλογης αξίας - φόρος (1,499,131) 1,569,924

Κέρδη/(ζημιές) από αποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 18,608 -

Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης, μετά από φόρους 4,516,002 (3,843,606)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης 45,056,913 33,728,086

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης αποδιδόμενα σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής 42,776,210 32,729,679

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 2,280,703 998,406

45,056,913 33,728,086

Όμιλος



 
 

 

V Κατάσταση ταμειακών ροών

1.1.2019 - 

30.09.2019

1.1.2018 - 

30.09.2018

Κέρδη προ φόρων 50,924,494 50,065,542

Πλέον/μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 67,499,015 56,593,582

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 155,085 144,385

Προβλέψεις (232,053) 590,000

Έσοδα από μερίσματα (4,997,105) (4,178,813)

(Κέρδη)/ζημιές από πώληση παγίων (8,547,710) (8,656,972)

Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς 264,750 261,476

Μερίδιο αποτελέσματος σε κοινοπραξίες 97,648 350,434

Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά 13,974,842 13,087,868

Συναλλαγματικά (κέρδη)/ζημιές 86,899 (345)

Λοιπά/μη ταμειακές συναλλαγές (757,304) (521,365)

118,468,561 107,735,793

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης

Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων 31,122 (2,467,695)

Μείωση/(αύξηση) πελατών και λοιπών απαιτήσεων (15,588,401) (10,390,529)

Αύξηση/(μείωση) προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων 6,292,256 15,954,393

Αγορές ενοικιαζομένων αυτοκινήτων (143,863,976) (130,744,088)

Αγορές ενοικιαζομένων αυτοκινήτων με χρηματοδοτική μίσθωση 

(που ενσωματόνονται στο προηγούμενο κονδύλι) 12,726,457 20,970,081

Πωλήσεις ενοικιαζομένων αυτοκινήτων 34,707,529 32,927,273

Increase / (decrease) in provisons for other liabilities and charges (113,652) -

Increase / (decrease) in post employment benefits 19,790 -

Λοιπά/μη ταμειακές συναλλαγές 3,432 -

(105,785,443) (73,750,565)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 12,683,118 33,985,228

Τόκοι πληρωθέντες (10,423,220) (11,552,836)

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (5,517,958) (4,213,105)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (3,258,060) 18,219,286

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Εξαγορές θυγατρικών (1) -

Εξαγορές συγγενών (1,666,212) (315,000)

Εξαγορές κοινοπραξιών (65,000) -

Πληρωμές για ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (7,860,035) (6,213,126)

Πληρωμές για άυλα περιουσιακά στοιχεία (260,704) -

Πληρωμές για επενδυτικά ακίνητα (139,607) (563,496)

Εισπράξεις από πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων 12,285,445 4,049,960

Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών ακινήτων - 2,094

Τόκοι εισπραχθέντες 1,105,628 930,615

Τόκοι από δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη - -

Μερίσματα εισπραχθέντα 4,997,105 4,580,679

Λοιπά - -

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 8,396,619 2,471,725

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Αποπληρωμή δανείων (290,505,952) (173,466,467)

Εισροές από δανεισμό 334,675,276 136,153,345

Καινούργιες χρηματοδοτικές μισθώσεις (που ενσωματόνονται στο 

προηγούμενο κονδύλι) (12,726,457) (20,970,081)

Αποπληρωμές κεφαλαίου λειτουργικών μισθώσεων  (2,933,755) -

Τιτλοποίηση απαιτήσεων - 72,151,772

Αποθεματικό από τιτλοποίηση απαιτήσεων - (4,848,100)

Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της Εταιρείας (18,976,204) (13,371,810)

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες 9,532,909 (4,351,341)

Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα 14,671,467 16,339,671

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

Ταμειακά διαθέσιμα από απόκτηση εταιρειών 1,332,504 -

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 63,507,415 55,341,047

Όμιλος


