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Όμιλος Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α’ Τριμήνου 2022 
 

Συνεχιζόμενη δυναμική και σημαντική βελτίωση στην κερδοφορία 
 

 
Η Autohellas ανακοινώνει τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2022, παρουσιάζοντας 
αύξηση 12,4% σε επίπεδο ενοποιημένου κύκλου εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε €144,8εκ. έναντι 
€128,8εκ. το 2021. Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 
€13,4εκ. έναντι €10,4εκ. το 2021, καταγράφοντας αύξηση 29,9%. Τα κέρδη μετά από φόρους 
(ΕΑΤ) του Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο 2022, που λόγω εποχικότητας του τουρισμού είναι  
πάντα το πιο αδύναμο του έτους, ανήλθαν στα €8εκ. έναντι €4,5εκ. την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση 79,3%.  
 
Ο κύκλος εργασιών από τη δραστηριότητα του Ομίλου στις μισθώσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα 
αυξήθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2022 κατά 7% σε σχέση με το 2021 και έφτασε τα 41,5εκ. Η 
αύξηση στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ήταν σημαντικά ισχυρότερη σε δυναμική με την σταδιακή 
ανάκαμψη της εσωτερικής και διεθνούς μετακίνησης μετά το τελευταίο κύμα της πανδημίας και 
την εταιρεία να πετυχαίνει με συνεπεία υψηλότερα μερίδια αγοράς από εκείνα προ-πανδημίας.  
Στις μακροχρόνιες μισθώσεις, πάρα την ισχυρή ζήτηση για άλλο ένα τρίμηνο, οι σημαντικές 
καθυστερήσεις στην παραγωγή και τις παραδόσεις των αυτοκίνητων, από όλους τους 
κατασκευαστές, περιόρισαν την ανάπτυξη των εργασιών δημιουργώντας ωστόσο ένα συνεχώς 
αυξανόμενο «πορτοφόλι-αποθεματικό» υπογεγραμμένων εκκρεμών συμβάσεων με  πελάτες. 
Σημαντική στήριξη στην κερδοφορία υπήρξε και από τη μεταπώληση των μεταχειρισμένων 
αυτοκινήτων του στόλου.  
 
Η δραστηριότητα της εμπορίας αυτοκινήτων στην Ελλάδα παρουσίασε επίσης σημαντική 
αύξηση, πάρα τις καθυστερήσεις και δυσκολίες στην παραγωγή, καθώς σε επίπεδο 
δραστηριότητας Εισαγωγής/Διανομής οι εταιρείες του Ομίλου διατήρησαν και αυξήσαν τα 
μερίδια τους, αλλά και σε επίπεδο υπηρεσιών Λιανικής υπήρξε βελτίωση, συνεισφέροντας 
συνολικά €90,8εκ. στον κύκλο εργασιών του Ομίλου, παρουσιάζοντας αύξηση 20% και 
συμβάλλοντας σημαντικά στο λειτουργικό αποτέλεσμα.  
 
Με δεδομένο ότι το 70-75 % της ετήσιας κερδοφορίας του Ομίλου παράγεται κατά το δεύτερο 
και τρίτο τρίμηνο, δηλαδή την τουριστική περίοδο του καλοκαιριού, είναι σημαντικό να 
σημειωθεί ότι από τον Απρίλιο ήδη έχει διαμορφωθεί, πάρα τις δύσκολες γεωπολιτικές 
συνθήκες, μια ισχυρή δυναμική ανάκαμψης στις αφίξεις και στις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις, που 
δείχνει βάση προκρατήσεων των καταλυμάτων ότι θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί κατά τους 
επομένους μήνες.  
 



 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ AUTOHELLAS 

Ποσά σε '000€ Q1 2022 Q1 2021 % LY 

Συνολικές Πωλήσεις 144,766 128,762 12.4% 

EBITDA 38,169 32,550 17.3% 

EBIT 13,447 10,354 29.9% 

Κέρδη προ φόρων (EBT) 10,086 6,354 58.7% 

Κέρδη μετά από φόρους (EAT) 8,023 4,475 79.3% 

 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ AUTOHELLAS 

Ποσά σε '000€ Q1 2022 Q1 2021 % LY 

Συνολικές Πωλήσεις 144,766 128,762 12.4% 

Ενοικιάσεις Ελλάδα 41,466 38,736 7.0% 

Τομέας Εξωτερικού 12,468 14,317 -12.9% 

Εμπορία Αυτοκινήτων & Υπηρεσιών Ελλάδας 90,831 75,708 20.0% 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

Ισολογισμός

31.3.2022 31.12.2021

Ενσώματα, άυλα και με δικαίωμα χρήσης πάγια 635,173,551 626,395,505

Επενδύσεις σε συγγενείς, κοινοπραξίες και λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 72,872,510 64,116,612

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 31,797,121 29,320,631

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 739,843,182 719,832,748

Αποθέματα 66,642,465 51,410,260

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 91,282,991 77,585,283

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 83,261,287 115,032,892

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 241,186,743 244,028,435

Σύνολο ενεργητικού 981,029,925 963,861,183

Καθαρή Θέση 338,884,894 321,309,954

Δάνεια, Τιτλοποίηση Απαιτήσεων και Υποχρεώσεις Μισθώσεων 392,586,512 266,467,721

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 23,861,017 23,011,633

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 416,447,529 289,479,354

Δάνεια, Τιτλοποίηση Απαιτήσεων και Υποχρεώσεις Μισθώσεων 43,554,958 190,238,618

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 182,142,544 162,833,257

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 225,697,502 353,071,875

Σύνολο υποχρεώσεων 642,145,031 642,551,229

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 981,029,925 963,861,183

Όμιλος

Κατάσταση αποτελεσμάτων

1.1.2022 - 

31.3.2022

1.1.2021 - 

31.3.2021

Κύκλος εργασιών 144,765,905 128,761,629

Κόστος πωληθέντων (118,208,071) (107,421,150)

Μικτό κέρδος 26,557,834 21,340,479

Λειτουργικό κέρδος 13,446,911 10,353,591

Κέρδη προ φόρων 10,086,481 6,354,460

Κέρδη/(ζημιές) χρήσης 8,023,097 4,475,047

Όμιλος


