
 
Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2018 

 
Οικονομικά Στοιχεία Εννεαμήνου 2018 

Δυναμική αύξηση Κύκλου Εργασιών και Κερδοφορίας 
 
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Autohellas  το εννεάμηνο του 2018 έφτασε τα €361εκ., έναντι €256εκ. το 2017, 
καταγράφοντας αύξηση 41%, ενώ τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 
(EBIΤ) έφτασαν τα €59,6εκ. από €47,9εκ. το 2017 παρουσιάζοντας αύξηση 24%.  
 
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις από την εισαγωγή και διανομή των HYUNDAI και KIA, που 
αποκτήθηκαν την 31/12/2017 ενοποιούνται για πρώτη φορά στον κύκλο εργασιών του Ομίλου. 
 
Τα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν σε κέρδη €50,1εκ. έναντι κερδών €39,9εκ., σημειώνοντας αύξηση 
26%, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων (ΕΑΤ) ανήλθαν σε κέρδη €37,6εκ., σε σχέση με κέρδη €31,0 εκ. το 
2017. 
  
Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου κατά την 30/09/2018 έφτασαν τα €246εκ. έναντι €226εκ. την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο, ενώ μέσα στο έτος έχει πραγματοποιηθεί καθαρή επένδυση σε αγορές νέων αυτοκινήτων ύψους 
€98εκ., με τον στόλο να έχει αυξηθεί κατά 4.500 αυτοκίνητα σε σχέση με την 30/09/2017 φτάνοντας τα 45.000 
αυτοκίνητα, όπου 33.000 κυκλοφορούν στην Ελλάδα και 12.000 στις 7 χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος 
στο εξωτερικό. 
 
Η κύρια δραστηριότητα των μισθώσεων παρουσίασε αύξηση 11,4%, με τον ρυθμό ανάπτυξης να είναι θετικός 
τόσο στις χώρες του εξωτερικού, όσο και στην Ελλάδα, όπου η ταυτόχρονη αύξηση των τουριστικών 
βραχυχρόνιων, αλλά και των εταιρικών μακροχρόνιων μισθώσεων στηρίζουν την απόδοση της Εταιρείας. 
Παράλληλα η δραστηριότητα της πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ήταν ενισχυμένη κατά 20,2% σε 
σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
 
Ουσιαστική βελτίωση σημειώθηκε και στη συνεισφορά της εμπορίας αυτοκινήτων με διεύρυνση των 
πωλήσεων και των μεριδίων αγοράς των μαρκών που δραστηριοποιούνται τόσο στη Χονδρική όσο και στη 
Λιανική.  

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ AUTOHELLAS:  

  Q3 2018 Q3 2017 diff. LY 

Συνολικές Πωλήσεις 361,421 256,118 41.1% 

   Μισθώσεις Βραχυχρόνιες & Μακροχρόνιες 157,944 141,811 11.4% 

   Πωλήσεις Μεταχειρισμένων 31,026 25,820 20.2% 

   Εμπορία Αυτοκινήτων & Υπηρεσιών 172,452 88,487 94.9% 

EBITDA 116,324 95,942 21.2% 

EBIT 59,587 47,889 24.4% 

Κέρδη προ φόρων (EBT) 50,066 39,863 25.6% 

Κέρδη μετά από φόρους (EAT) 37,572 30,992 21.2% 

 
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Autohellas, κος Ευτύχιος Βασιλάκης δήλωσε: «Η Autohellas έχει πετύχει 
ισορροπημένη και ισχυρή ανάπτυξη τόσο στο τουριστικό κομμάτι της δραστηριότητάς της αυξάνοντας το 
μερίδιο στην αγορά ενοικιάσεων, όσο και στις εταιρικές μακροχρόνιες μισθώσεις. Είναι σημαντικό ότι και τα 
αποτελέσματα της εμπορίας αυτοκίνητων έχουν πλέον σημαντική συμβολή στα αποτελέσματα του Ομίλου. Οι 
συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων ενισχύουν τη δυναμική του Ομίλου σε μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική 
αγορά που όμως δίνει και ευκαιρίες μεγέθυνσης». 



 

 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (I )

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 30/9/2018 31/12/2017

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα πάγια στοιχεία 495,055,095.20 446,080,555.57

Επενδύσεις σε ακίνητα 40,334,742.87 40,077,340.76

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 553,061.39 569,198.30

Υπεραξία 27,297,829.69 27,297,829.69

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις/Κοινοπραξίεs 11,641,468.65 12,238,378.76

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 63,696,660.80 69,210,191.00

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 12,674,466.41 7,163,027.15

Λοιπά στοιχεία 880,067.65 932,358.96

652,133,392.66 603,568,880.19

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Αποθέματα 34,891,580.66 32,424,031.91

Πελάτες 37,385,508.16 28,052,975.88

Λοιπές απαιτήσεις 10,928,523.53 7,974,627.45

Προκαταβολές 10,739,923.53 9,778,127.75

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 55,341,046.56 39,001,375.91

149,286,582.44 117,231,138.90

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 801,419,975.10 720,800,019.09

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 72,424,270.67 76,267,877.12

Κέρδη εις νέον 171,108,373.73 147,906,898.29

247,519,362.40 228,161,493.41

Δικαιώματα μειοψηφίας -1,547,229.60 -2,545,636.07 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 245,972,132.80 225,615,857.34

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 178,803,254.44 235,036,804.33

Μακροπρόθεσμεs υποχρεώσειs τιτλοποίησηs απαιτήσεων 72,151,771.89 0.00

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 22,809,550.04 22,539,829.55

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

Λοιπέs μακροπρόθεσμεs υποχρεώσειs 6,972,461.27 6,418,149.06

282,921,667.62 266,179,412.92

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 103,569,502.34 86,451,050.27

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 161,263,761.93 140,926,836.72

Τρέχων  φόρος εισοδήματος 7,692,910.41 1,626,861.84

272,526,174.68 229,004,748.83

Σύνολο υποχρεώσεων 555,447,842.30 495,184,161.75

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  και υποχρεώσεων 801,419,975.10 720,800,019.09



 

 

Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων (Ι Ι )

01/01/18-30/09/18 01/01/17-30/09/17

Ποσά σε ευρώ 

Πωλήσεις 361,421,396.43 256,118,287.75

Κόστος πωλήσεων -275,353,664.67 -189,386,306.43 

Μικτά Αποτελέσματα 86,067,731.76 66,731,981.32

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 8,236,079.47 4,092,031.19

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -18,023,081.27 -14,182,098.99 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης -17,144,290.58 -8,456,969.31 

Άλλα έξοδα 450,067.46 -295,732.43 

Κέρδη/Ζημιές προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων 59,586,506.84 47,889,211.78

Κέρδη/Ζημιές προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 116,324,473.74 95,942,022.47

Χρεωστικοί τόκοι -13,996,362.52 -11,387,629.68 

Πιστωτικοί τόκοι 908,494.16 691,465.21

Ζημιές/Κέρδη  από επενδυτική δραστηριότητα 4,178,813.38 3,331,403.20

Αποτέλεσμα από συγγενείς επιχειρήσειs/κοινοπραξίες -611,910.11 -661,070.08 

Μείον :Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 56,737,966.90 48,052,810.69

          Μείον :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος                                              56,737,966.90 48,052,810.69

Καθαρά κέρδη/(Ζημιέs)  προ φόρων 50,065,541.75 39,863,380.43

 Φόρος εισοδήματος -12,493,849.74 -8,871,604.28 

Καθαρά κέρδη/(Ζημιέs)περιόδου μετά από φόρουs 37,571,692.01 30,991,776.15

Τα καθαρά κέρδη/(ζημιέs)  κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες  μητρικής 36,573,285.54 30,991,776.15

Δικαιώματα μειοψηφίας 998,406.47 0.00

37,571,692.01 30,991,776.15

Κέρδη /(Ζημιέs)μετά από φόρους ανά μετοχή (βασικά) 3.0086 2.5495

Καθαρά κέρδη/(Ζημιέs)περιόδου μετά από φόρουs 37,571,692.01 30,991,776.15

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους

α) Μετακυλιόμενα στην κατάσταση αποτελεσμάτων

(α1)Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία :

Κέρδη (ζημιές) περιόδου -5,413,530.20 14,658,174.08

 Φόρος εισοδήματος 1,569,923.75 -4,250,870.48 

β) Μη μετακυλιόμενα στην κατάσταση αποτελεσμάτων

(β1)Αναπροσαρμογή ενσωμάτων και άυλων στοιχείων

(β2 )Aναλογιστικα κέρδη και ζημιές 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) μετά από φόρους -3,843,606.45 10,407,303.60

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 33,728,085.56 41,399,079.75

Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες  μητρικής 32,729,679.09 41,399,079.75

Δικαιώματα μειοψηφίας 998,406.47 0.00

33,728,085.56 41,399,079.75



 
 

 

Kατάσταση ταμιακών ροών (IV)

01/01-30/09/18 01/01-30/09/17

Κέρδη/(Ζημιέs)Περιόδου (προ φόρων) 50,065,541.75 39,863,380.43

Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 56,737,966.90 48,052,810.69

Προβλέψεις 590,000.00 900,000.00

Συναλλαγματικές διαφορές -344.86 -2,256.15 

Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων -8,656,971.66 -9,334,472.91 

Τόκοι και συναφή έξοδα 13,087,868.36 10,696,164.47

Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς εταιρίες/κοινοπραξίες 611,910.11 661,070.08

Αποτελέσματα  επενδυτικής δραστηριότητας -4,178,813.38 -3,331,403.20 

Πλέον Μεταβολές δανειακών υποχρεώσεων λόγω συμφωνίας εξυγίανσης -521,364.55 0.00

107,735,792.67 87,505,293.41

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων -2,467,695.12 -3,370,080.07 

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων -10,390,528.77 -913,082.51 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 15,954,392.84 6,758,047.65

Αγορές ενοικιαζομένων αυτοκινήτων -130,744,087.93 -122,822,606.71 

Αγορές ενοικιαζομένων αυτοκινήτων με χρηματοδοτική μίσθωση 20,970,080.72 27,141,012.55

Πωλήσεις ενοικιαζομένων αυτοκινήτων 32,927,273.44 27,316,152.78

-73,750,564.82 -65,890,556.31 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ τόκων και φόρων 33,985,227.85 21,614,737.10

Καταβληθέντες τόκοι -11,552,836.38 -8,796,947.27 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος -4,213,105.48 -3,221,323.98 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 18,219,285.99 9,596,465.85

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων -6,213,126.41 -6,025,054.78 

Πωλήσεις ενσώματων παγίων 4,049,959.51 2,828,407.88

Αγορά θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων -315,000.00 -990,000.00 

Αγορά ακινήτων προς επένδυση -563,495.67 0.00

Πώληση ακινήτων προς επένδυση /Επιστροφή Φόρου μεταβίβασηs ακινήτων 2,093.56 0.00

Τόκοι Εισπραχθέντες 930,614.83 729,841.88

Επιστροφή κεφαλαίου επενδύσεων / Μερίσματα εισπραχθέντα 4,580,679.40 3,331,403.20

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 2,471,725.22 -125,401.82 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Δάνεια αναληφθέντα περιλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μισθώσεων 136,153,345.27 95,117,240.32

Μείον : χρηματοδοτικέs μισθώσειs -20,970,080.72 -27,141,012.55 

Τιτλοποίηση Απαιτήσεων 72,151,771.89 0.00

Μείον : Αποθεματικό Τιτλοποίησης Απαιτήσεων -4,848,100.00 0.00

Αποπληρωμή δανεισμού -173,466,466.90 -46,890,348.99 

Μερίσματα πληρωθέντα -13,371,810.10 -10,332,762.35 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες -4,351,340.56 10,753,116.43

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 16,339,670.65 20,224,180.46

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

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου 55,341,046.56 40,208,611.68


