Αθήνα, 12 Μαΐου 2021

Όμιλος Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α’ Τριμήνου 2021
Θετική δυναμική στον κύκλο εργασιών και σημαντική βελτίωση στην λειτουργική
κερδοφορία, πάρα τους περιορισμούς στη μετακίνηση
Η Autohellas ανακοινώνει τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2021, παρουσιάζοντας
αύξηση 12,7% σε επίπεδο ενοποιημένου κύκλου εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε €128,8εκ. έναντι
€114,3εκ. το 2020, παρά τους περιορισμούς στη διαπεριφερειακή και διεθνή μετακίνηση που
έχουν εξαιρετικά σημαντικό αντίκτυπο στις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις. Τα λειτουργικά κέρδη
(ΕΒΙΤ) του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκαν σε €10,4εκ. έναντι €3,7εκ. το 2020,
καταγράφοντας αύξηση 181%. Τα κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) του Ομίλου για το πρώτο
τρίμηνο 2021 ανήλθαν στα €4,5εκ. έναντι ζημιών €1,1 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Ο κύκλος εργασιών από τη δραστηριότητα του Ομίλου στις μισθώσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα
αυξήθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2021 κατά 5,9% και έφτασε τα €38,7εκ. από €36,6εκ. το 2020.
Η δυναμική αυτή, στο αδύναμο για τον τουρισμό πρώτο τρίμηνο, προέρχεται κυρίως από τις
μακροχρόνιες και μηνιαίες μισθώσεις, πάρα την κάμψη των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων που
συνδέονται άμεσα με τον τουρισμό και την μετακίνηση. Στήριξη σε ενοποιημένου επίπεδο
κύκλου εργασιών υπήρξε και από την αποτελεσματικότητα στη διάθεση των μεταχειρισμένων
αυτοκινήτων του στόλου. Αντίστοιχα και η δραστηριότητα που σχετίζεται με τις μισθώσεις
αυτοκίνητων στο εξωτερικό είχε κύκλο εργασιών €14,3εκ., καταγράφοντας αύξηση κατά 18,1%
για τους ίδιους λόγους.
Τέλος, η δραστηριότητα της εμπορίας αυτοκινήτων στην Ελλάδα, παρουσίασε σημαντική
αύξηση (συγκρινόμενη και με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, όπου επικράτησε το πρώτο
lockdown του Μαρτίου του 2020) τόσο σε επίπεδο δραστηριότητας Εισαγωγής/Διανομής, όσο
και σε επίπεδο Λιανικής, συνεισφέροντας συνολικά €75,7εκ. στον κύκλο εργασιών του Ομίλου,
με αύξηση 15,5% και συμβάλλοντας σημαντικά στο λειτουργικό αποτέλεσμα.
Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε €98,5εκ. ενώ ο καθαρός δανεισμός παρουσίασε
μείωση κατά €51,6εκ. σε σχέση με την 31η/3/2020.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ AUTOHELLAS
Ποσά σε '000€
Q1 2021
Συνολικές Πωλήσεις
128,762
Ενοικιάσεις Ελλάδα
38,736
Τομέας Εξωτερικού
14,317
Εμπορία Αυτοκινήτων & Υπηρεσιών Ελλάδας
75,708
EBITDA
32,550
EBIT
10,354
Κέρδη προ φόρων (EBT)
6,354
Κέρδη μετά από φόρους (EAT)
4,475

Q1 2020
114,278
36,593
12,123
65,562
27,407
3,685
-715
-1,100

% LY
12.7%
5.9%
18.1%
15.5%
18.8%
181.0%

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Autohellas, κος Ευτύχιος Βασιλάκης δήλωσε: «Η δυναμική του 1ου
τριμήνου του 2021 στα μεγέθη μας ήταν ιδιαίτερα θετική παρά τον περιορισμό στη μετακίνηση.
Έχουμε βελτίωση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας σε σχέση με το επιβαρυμένο από την
πανδημία 2020, αλλά και σε σχέση με το «καθαρό» 1ο τρίμηνο του 2019, καθώς οι
δραστηριότητες μας που δεν εξαρτώνται από τον τουρισμό ενισχύονται. Η δυναμική και του
δευτέρου τρίμηνου εξελίσσεται θετικά. Φυσικά το μεγαλύτερο μέρος της ετήσιας κερδοφορίας
μας διαμορφώνεται στους καλοκαιρινούς μήνες όπου ο βαθμός ανάκαμψης του τουρισμού από
τα περυσινά επίπεδα θα έχει καθοριστικό ρόλο».
Ισολογισμός

Όμιλος
31.3.2021

31.12.2020

Ενσώματα, άυλα και με δικαίωμα χρήσης πάγια
Επενδύσεις σε συγγενείς, κοινοπραξίες και λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού

570.174.506 574.494.938
56.348.789
54.756.737
16.037.047
15.659.517
642.560.342 644.911.192

Αποθέματα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού

75.502.368
58.903.284
81.678.869
68.834.231
98.464.641 111.112.814
255.645.878 238.850.329
898.206.220 883.761.521

Καθαρή Θέση

267.576.743 273.159.738

Δάνεια, Τιτλοποίηση Απαιτήσεων και Υποχρεώσεις Μισθώσεων
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

301.373.025 320.506.687
28.338.341
28.009.614
329.711.365 348.516.301

Δάνεια, Τιτλοποίηση Απαιτήσεων και Υποχρεώσεις Μισθώσεων
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

144.022.270
156.895.843
300.918.113
630.629.478
898.206.221

142.973.462
119.112.020
262.085.482
610.601.783
883.761.521

Κατάσταση αποτελεσμάτων

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Λειτουργικό κέρδος
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη/(ζημιές) χρήσης

Όμιλος
1.1.2021 to
1.1.2020 to
31.3.2021
31.3.2020
128.761.629 114.277.656
(107.421.150) (99.368.035)
21.340.479
14.909.620
10.353.591
3.684.885
6.354.460
(714.585)
4.475.047
(1.100.256)

