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Praha /  Budapešť, 26. května 2011 – Hospodářské výsledky za první  čtvrtletí  roku 2011, které společnost  AAA Auto
Group N.V. dnes zveřejnila, ukazují solidní růst ve všech klíčových ukazatelích oproti stejnému období minulého roku, což
odpovídá silné prodejní výkonnosti, kterou společnost za první čtvrtletí avizovala již dříve. Společnost vykázala za první
čtvrtletí roku 2011 celkové tržby ve výši 63,3 milionu eur, což je o 61,2 % více ve srovnání s prvním kvartálem minulého
roku.  Hrubý  zisk  z  prodejů dosáhl  výše  14,2  milionu eur  (což  představuje  meziroční  nárůst  o  42,4  %),  zatímco
konsolidovaný čitý zisk vzrostl meziročně o 45,1 % a dosáhl výše 0,7 milionu eur.

Celkové tržby skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 vzrostly o 61,2 % oproti stejnému období minulého roku díky
37,2% meziročnímu nárůstu počtu prodaných aut, který společnost zaznamenala za 1Q 2011, a stejně tak díky nárůstu průměrné
ceny na prodané auto za poslední rok.

Hrubý zisk z prodejů vzrostl v prvním čtvrtletí roku o 42,4 % a dosáhl výše 14,2 milionu eur. Hrubá zisková marže oproti tomu
oslabila na úroveň 22,5 % (ve srovnání  s 25,4 % za 1Q 2010). Toto bylo důsledkem toho, že společnost v průběhu prvního
čtvrtletí  musela  uspokojit nečekaně vysokou poptávku,  což dočasně  oslabilo  ziskovou marži  na  prodané auto. Tento vliv se
postupně snižuje spolu se zpomalující se dynamikou růstu prodejů, jež společnost od prvního čtvrtletí zaznamenává, a který již
přinesl zvýšení ziskových marží.

Spolu s růstem prodejů za první čtvrtletí roku 2011 vzrostly také provozní náklady, a to meziročně o 51,2 % na 11,5 milionu eur.
Tento nárůst byl však pod úrovní nárůstu tržeb, který činil 61,2 %. Společnosti se tak podařilo snížit poměr provozních nákladů
vůči tržbám na úroveň 18,1 % (oproti 19,3 % za 1Q 2010 a 20,4 % ke konci roku 2010).

Díky vyšší provozní výkonnosti vzrostl provozní zisk společnosti (EBITDA) za první čtvrtletí roku 2011 o 16,9 % na úroveň 2,9
milionu eur.

Na úrovni  finančních nákladů vzrostly úrokové náklady společnosti  na základě vyšší  potřeby financování pracovního kapitálu
plynoucího z rostoucího  objemu prodejů za  poslední  rok.  Celkové  finanční  náklady byly také  navýšeny kurzovými  ztrátami
plynoucími především z pohybů směnného kurzu HUF/EUR (většina z těchto kurzových ztrát za první  čtvrtletí  roku 2011 byly
ztráty nerealizované bez vlivu na peněžní toky).

Celkový čistý zisk skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 byl o 45,1 % vyšší oproti stejnému období minulého roku [2]
a dosáhl výše 0,7 milionu eur.

Konsolidované hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2011 – klíčové ukazatele [3]

·         Celkové tržby dosáhly 63,3 milionu eur (meziročně +61,2 %)

o        z čehož tržby z prodeje vozů činily 54,9 milionu eur (+66,6 %)

·         Hrubý zisk z prodejů dosáhl 14,2 milionu eur (+42,4 %)

o        Hrubá zisková marže oslabila na úroveň 22,5 % (oproti 25,4 % za 1Q 2010) důsledkem toho, že společnost
v průběhu prvního čtvrtletí musela uspokojit nečekaně vysokou poptávku. Tento vliv se v následujících měsících již
stabilizoval.

·         Spolu s růstem prodejů vzrostly v prvním čtvrtletí 2011 i provozní náklady, a to meziročně o 51,2 % na 11,5 milionu eur

o        z čehož personální náklady, jež tvoří 54 % celkových provozních nákladů společnosti, vzrostly meziročně o 70,1 %
na úroveň 6,2 milionu eur

o        nárůst celkových provozních nákladů byl udržen pod úrovní růstu tržeb, čímž se podařilo snížit poměr provozních
nákladů vůči tržbám na úroveň 18,1 % (oproti 19,3 % v 1Q2010)
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·         Provozní zisk (EBITDA) dosáhl výše 2,9 milionu eur (+16,9 %)

·         Skupina AAA AUTO Group dosáhla za první čtvrtletí 2011 konsolidovaného čistého zisku ve výši 0,7 milionu eur (+45,1 %)

Prodejní výkonnost

Po silných prodejních výsledcích, které skupina AAA AUTO registrovala v neočekávaně silné zimní sezóně (prodeje skupiny za
první čtvrtletí roku 2011 vzrostly meziročně o 37 %), prodejní výkonnost v následujících měsících zeslábla (bráno za duben a do
dnešního dne za květen). Toto naznačuje, že vysoká prodejní sezóna, která většinou přichází s jarními měsíci, dorazila tento rok
dříve.

Tržní statistika (SDA, Svaz dovozců automobilů) ukazuje, že dovozy ojetých vozů a prodeje nových automobilů v České republice
zažívaly letošní rok podobný trend (po růstu v prvním čtvrtletí prodeje v dubnu meziročně klesly, a to za oba tržní segmenty).

Hlavním faktorem, který ovlivňuje spotřebitelskou poptávku na trhu ojetých vozů, je i nadále celkový hospodářský růst. Vzhledem
k tomu, že ekonomické oživení je ve své počáteční fázi a a dynamika růstu poptávky na trhu ojetých vozů vykazuje v poslední době
slábnoucí  trend, rozhodla se společnost snížit svůj  výhled prodejů pro rok 2011 na konzervativnější  úroveň 5% růstu oproti
úrovni prodejů dosažené za rok 2010.

Měsíční vývoj prodejů skupiny AAA AUTO

   

Kontakty:

Dana Pavlousková                                                 Pavel Tuček
Group PR & IR Manager                                        Analyst & IR Administration Coordinator
AAA AUTO                                                              AAA Auto Group N.V.
Tel.: +420 283 068 229                                          Tel.: +420 283 068 583
GSM: +420 602 666 622                                        GSM: +420 734 395 245
E-mail: dana.pavlouskova@aaaauto.cz                 E-mail: pavel.tucek@aaaauto.cz

Příloha

 
Mezitimní finanční zpráva za 3 měsíce končící 31. 3. 2011
Neauditovaná
 
Konsolidované finanční výkazy společnosti AAA Auto Group N.V. a všech jejích dceřiných společností byly připraveny v souladu s Mezinárodními standardy účetního
výkaznictví, Mezinárodními účetními standardy, přijatými Evropskou Unií ("IFRS").

AAA Auto Group N.V.
KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

k 31. 3. 2011 a 2010 (v tis. EUR)
 

AKTIVA  
31.3.2011 31.3.2010

Změněno *)

Dlouhodobý majetek    
Nehmotný majetek  159 322

Pozemky, budovy a zařízení  37 839 37 447

Ostatní finanční majetek  267 296

Odložená daňová pohledávka  17 16

Autosalon AAA AUTO - prodej zánovních ojetých vozů - Konsolidovan... http://www.aaaauto.cz/cz/vnitrni-informace/konsolidovane-neauditovan...

2 z 6 27.5.2011 10:22



Dlouhodobý majetek celkem  38 282 38 081

Oběžná aktiva    
Zásoby  29 674 16 437

Obchodní a jiné pohledávky  10 849 14 937

Splatné daňové pohledávky  880 354

Ostatní nefinanční majetek  1 156 4 127

Peníze a peněžní ekvivalenty  1 741 4 313

  44 300 40 168

Dlouhodobý majetek určený k prodeji  3 897 6 396

  48 197 46 564

AKTIVA CELKEM  86 479 84 645

    
    

VLASTNÍ KAPITÁL A CIZÍ ZDROJE  
31.3.2011 31.3.2010

Změněno *)

Vlastní kapitál    
Základní kapitál  38 185 38 185

Fondy  6 403 4 944

Nerozdělený zisk / (ztráta)  -29 477 -35 054

Vlastní kapitál přidělený akcionářům společnosti  15 111 8 075

Vlastní kapitál celkem  15 111 8 075

Dlouhodobé závazky    
Bankovní a ostatní úvěry a výpomoci  16 395 20 747

Odložený daňový závazek  253 447

Dlouhodobé závazky celkem  16 648 21 194

Krátkodobé závazky    
Obchodní a jiné závazky  11 941 17 223**)

Splatný daňový závazek  2 782 275

Bankovní a jiné krátkodobé úvěry a výpomoci  28 155 26 917**)

Rezervy  3 356 3 858

Ostatní finanční závazky  4 259 3 206

Ostatní nefinanční závazky  3 534 2 678

  54 027 54 157

Dlouhodobé závazky týkající se majetku určeného k prodeji  693 1 219

  54 720 55 376

Závazky celkem  71 368 76 570

VLASTNÍ KAPITÁL A CIZÍ ZDROJE CELKEM  86 479 84 645

*)
Některé částky byly změněny a nekorespondují tak s částkami prezentovanými v konsolidovaných finančních výkazech za první kvartál roku 2010

**) 
V původně prezentované zprávě byla chybně navýšena položka Obchodní a jiné závazky o 8 266 tisíc eur. Tato částka je nyní správně přesunuta do položky

Bankovní a jiné krátkodobé úvěry a výpomoci

AAA Auto Group N.V.
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

za čtvrtletí končící 31. 3. 2011 a 2010 (v tis. EUR)
 

  
1Q

2011
1Q 2010

*)

   změněno

Pokračující provozy    
Tržby  63 276 39 253

Jiné výnosy  160 92

Aktivace  775 516

Náklady na prodané zboží  -49 831 -29 784

Náklady na reklamu  -1 509 -809

Osobní náklady  -6 185 -3 636

Odpisy dlouhodobého majetku  -546 -692

Opravná položka k majetku  - -78

Ostatní náklady  -3 774 -3 141

Finanční náklady  -1 056 -596
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Hospodářský výsledek před zdaněním  1 310 1 125

Daň z příjmů  -556 -468

    
Hospodářský výsledek pokračujících provozů za běžné období  754 657

Ukončené provozy    
Hospodářský výsledek ukončených provozů  -64 -181

Hospodářský výsledek za běžné období  690 476

    
Ostatní úplný výsledek    
Kurzové rozdíly ze zahraničních provozů  -93 132

Ostatní úplný výsledek hospodaření za běžné období po zdanění  -93 132

    
Úplný výsledek hospodaření za běžné období  597 608

    
Hospodářský výsledek přiřaditelný:    
Akcionářům společnosti  690 476

Hospodářský výsledek za běžné období  690 476

    
Úplný výsledek hospodaření přiřaditelný:    
Akcionářům společnosti  597 608

Úplný výsledek hospodaření za běžné období  597 608

    
Zisk na akcii z pokračujících a ukončených provozů přiřaditelný akcionářům společnosti (vyjádřeno v eurocentech za akcii)    
Základní zisk na akcii    
Z pokračujících provozů   1,11 0,97

Z ukončených provozů  -0,09 -0,27

  1,02 0,70

Zředěný zisk na akcii    
Z pokračujících provozů  1,08 0,93

Z ukončených provozů  -0,09 -0,26

  0,98 0,67
*)

Některé částky byly změněny a nekorespondují tak s částkami prezentovanými v konsolidovaných finančních výkazech za první kvartál roku 2010

 

 
AAA Auto Group N.V.

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

za období končící dnem 31. 3. 2011 a 31. 12. 2010*) (v tis. EUR)
 
 

Akciový
kapitál

Emisní
ážio

Zákonné
rezervní

fondy

Fond
akciových

opcí

Fond
kurzových

rozdílů
Nerozdělený
zisk / (ztráta)

Vlastní kapitál
přiřaditelný
akcionářům
mateřského

podniku

Vlastní
kapitál
celkem

Stav ke dni  01.01.2010 6 776 31 409 653 428 4 186 -35 650 7 802 7 802

Hospodářský výsledek za běžné období - - - - - 5 111 5 111 5 111

Ostatní úplný výsledek         
Fond kurzových rozdílů - - - - 1 561 - 1 561 1 561

Úplný výsledek hospodaření - - - - 1 561 5 111 6 672 6 672

Transakce s akcionáři         
Zákonný rezervní fond - - 156 - - -156 - -
Reklasifikace - - -529 - - 529 - -

Akciové opce - - - -10 - - -10 -10

Stav ke dni 31.12.2010 6 776 31 409 280 418 5 747 -30 166 14 464 14 464

Stav ke dni 01.01.2011 6 776 31 409 280 418 5 747 -30 166 14 464 14 464

Hospodářský výsledek za běžné období - - - - - 690 690 690

Ostatní úplný výsledek         
Fond kurzových rozdílů - - - - -93 - -93 -93

Úplný výsledek hospodaření - - - - -93 690 597 597
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Transakce s akcionáři         
Zákonný rezervní fond - - - - - - - -

Reklasifikace - - - - - - - -

Akciové opce - - - 50 - - 50 50

Stav ke dni 31.03.2010 6 776 31 409 280 468 5 654 -29 476 15 111 15 111
*)

Některé částky byly změněny a nekorespondují tak s částkami prezentovanými v konsolidovaných finančních výkazech za první kvartál roku 2010

 
 

 
AAA Auto Group N.V.

KONSOLIDOVANÝ PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za čtvrtletí končící 31. 3. 2011 a 2010 (v tis. EUR)
 

 

  1Q 2011 1Q 2010 *)

   změněno

Peněžní toky z provozní činnosti    
Hospodářský výsledek za běžné období  690 476

Úpravy pro:    
Daň z příjmů – náklad  551 462

Odpisy a opravná položka k majetku  547 770

Rezervy  258 237

(Zisk)/ztráta z prodeje stálých aktiv  -72 -178

Výnosové úroky  - 21

Nákladové úroky  - 440

Akciové opce  50 75

Kurzové (zisky)/ztráty  366 205

    
Změna stavu zásob  -6 212 -3 257

Změna stavu pohledávek a dalších aktiv  -711 -5 825

Změna stavu obchodních a jiných závazků  1 913 5 360

Zaplacené úroky  237 -231

Přijaté úroky  - 5

Zaplacená daň z příjmu  -326 -15

    
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností  -2 709 -1 455

    
Peněžní toky z investiční činnosti    
Nabytí pozemků, budov a zařízení  -1 045 -158

Příjmy z prodeje dceřiných společností  - -

Příjmy z prodeje pozemků, budov a zařízení  72 113

    
Peněžní prostředky použité na investiční činnost  -973 -45

    
Peněžní toky z finanční činnosti    
Příjmy z úvěrů  1 734 3 352

Splátky úvěrů  - -3 536

    
Peněžní prostředky vytvořené finanční činností  1 734 -184

    
Čistý přírůstek (úbytek) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů  -1 948 -1 684

Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků  24 -31

    
Peníze a peněžní ekvivalenty na počátku období  3 665 6 028

    
Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období  1 741 4 313
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*)
Některé částky byly změněny a nekorespondují tak s částkami prezentovanými v konsolidovaných finančních výkazech za první kvartál roku 2010

[1] Oprava se týká 2 položek v rámci Krátkodobých závazků v Konsolidované rozvaze, viz příloha
[2]

Společnost k roku 2010 reklasifikovala většinu ze svých ukončených provozů do provozů pokračujících. Hospodářský výsledek za ukončené provozy tak nyní zahrnuje
pouze menší náklady spojené s nemovitostmi, které společnost drží ve svých zbývajících ukončených provozech (v Polsku).

Nová definice provozů společnosti v jejím konsolidovaném výkazu zisků a ztrát je v současné době následující:

•      pokračující provozy – dceřiné společnosti v České republice, Slovensku, Maďarsku a mateřská společnost se sídlem v Nizozemsku

•      ukončené provozy – dceřiné společnosti v Polsku

Upozorňujeme, že definice v konsolidované rozvaze je mírně odlišná.

[3] Upozorňujeme, že vzhledem k výše zmíněné reklasifikaci byly hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010 zpětně změněny tak, aby bylo zajištno správné

meziroční srovnání s výsledky prvního čtvrtletí roku 2011.

 

Vytisknout stránku

Volejte zdarma
800 110 800
denně od 8:00 do 21:00
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