
 

 

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované  

hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010  

 

Praha / Budapešť, 31. května 2010 – Dle hospodářských výsledků za první čtvrtletí roku 
2010, které společnost AAA Auto Group N.V. dnes zveřejnila, vykázala společnost za své 
pokračující provozy čistý zisk ve výši 0,9 milionu eur (+26 % v meziročním srovnání) na 
svých hlavních trzích v České republice a Slovensku při celkových tržbách 39,2 milionu 
eur (+1,3 %) a provozním zisku 2,4 milionu eur (+280 %). Celkový konsolidovaný 
hospodářský výsledek včetně ztráty z ukončených provozů ve výši 0,49 milionu eur 
dosáhl čistého zisku 0,45 milionu eur. Celkově výsledky potvrzují návrat společnosti do 
ziskového hospodaření a ukazují na zlepšující se provozní výkonnost i během 
hospodářské recese a stagnující tržní poptávky. 

Podle konsolidovaných hospodářských výsledků za první kvartál roku 2010 vykázala skupina AAA AUTO 
za své pokračující provozy 

1 celkové tržby ve výši 39,2 milionu eur. Tržby byly ve srovnání se stejným 
obdobím loňského roku vyšší (+1,3 %) i přes celkově nižší objem prodaných vozidel, který činil 8.057 
automobilů (-6,1 %). Toho bylo dosaženo díky tomu, že se společnosti podařilo zvýšit tržby z finančních 
služeb (dluhové financování spotřebitelským úvěrem nebo leasingem a pojištění vozidel), a to i v období 
omezené nabídky na dluhových trzích, kdy společnost těží z dlouhodobě dobrých vztahů se svými 
bankovními a leasingovými partnery. Tržby z prodeje finančních služeb vzrostly meziročně o 32,3% na 
4,9 milionu eur. 

Důsledkem toho hrubá zisková marže z prodejů v prvním čtvrtletí roku 2010 vzrostla na 25,5 % oproti 
21,2 % v prvním čtvrtletí 2009. V rámci pokračujícího programu kontroly nákladů zůstaly provozní náklady 
na stejné úrovni 7,7 milionu eur (-0,8 %). Díky kombinaci rostoucí prodejní ziskovosti a přísně 
kontrolovaných provozních nákladů došlo k významnému zlepšení provozní ziskovosti na úrovni EBITDA, 
jež vzrostla na úroveň 2,4 milionu eur oproti 0,6 milionu eur v prvním čtvrtletí 2009 (meziročně +280 %). 
Obě ziskové marže jak hrubá zisková marže z prodejů ve výši 25,5 % tak i EBITDA marže ve výši 6,1 % 
dosáhly své historicky nejvyšší úrovně. 

Součástí restrukturalizačního programu bylo také snížení dluhu společnosti, což vedlo k úsporám 
úrokových nákladů meziročně o 47,4 % na úroveň 0,24 milionu eur. To společně s prodejem fixních aktiv 
a uzavíráním poboček (což meziročně snížilo odpisové náklady o 45,4 %) zvýšilo zisk před zdaněním v 
prvním čtvrtletí 2010 na úroveň 1,5 milionu eur oproti 0,78 milionu eur ve stejném období minulého roku. 

Celkově skupina AAA AUTO uzavřela první čtvrtletí roku 2010 s čistým ziskem ve výši 0,93 milionu eur za 
své pokračující provozy a celkovým čistým ziskem ve výši 0,45 milionu eur za celou skupinu po 
započítání ztráty ve výši 0,49 milionu eur ze svých ukončených provozů 

2, které společnost uzavřela v 

                                                            
1 Pokračující provozy = dceřinné společnosti v České a Slovenské republice a mateřská společnost se sídlem v 
Nizozemsku 
2  Ukončené provozy = dceřinné společnosti v Maďarsku, Polsku, Rumunsku a divize prodeje nových aut v České 
republice 



prvním čtvrtletí minulého roku. Hlavními nákladovými položkami, které přispěly ke ztrátě za ukončené 
provozy, byly úrokové náklady za dluhové financování nemovitostí a související provozní náklady na 
jejich údržbu. Na druhé straně byl hospodářský výsledek ukončených provozů posílen o prodej 
nemovitosti (z bývalé divize prodeje nových automobilů v České republice) ve výši čisté účetní hodnoty 
0,21 milionu eur (prodejní cena minus účetní hodnota nemovitosti). 

Konsolidované hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010 – klíčové ukazatele 

• Celkové tržby dosáhly výše 39,2 mil. eur (meziročně +1,3%), z čehož tržby z prodeje 
automobilů činily 33.0 mil. eur 

• Hrubý zisk z prodejů dosáhl výše 10,0 mil. eur (meziročně +21,7%) 

• Přes nižší objem prodaných automobilů vzrostla hrubá zisková marže z prodejů na 25,5 % 
oproti 21,2 % v prvním čtvrtletí 2009 a dosáhla tak své historicky nejvyšší úrovně 

• Pokračující program kontroly nákladů udržel provozní náklady na úrovni 7,7 mil. Eur (-0,8%): 

o Personální náklady meziročně vzrostly o 0,9 % na 3,6 milionu eur 

o Marketingové náklady meziročně poklesly o 2,8 % na 0,8 milionu eur 

o Ostatní provozní náklady meziročně poklesly o 2,1% na 3,2 milionu eur 

• Důsledkem toho se provozní ziskovost skupiny výrazně zlepšila, kdy provozní zisk EBITDA 
dosáhl výše 2,4 milionu eur, což představuje meziroční nárůst o 280% oproti provoznímu 
zisku ve výši 0,6 milionu eur v prvním čtvrtletí 2009 

o Toho bylo dosaženo kombinací efektu rostoucí prodejní marže a přísně kontrolovaných 
provozních nákladů   

• Skupina AAA AUTO dosáhla za první čtvrtletí 2010 konsolidovaného čistého zisku ve výši 
0,45 milionu eur (ve srovnání s čistou ztrátou 0,88 milionu eur v prvním čtvrtletí 2009), kdy 
celkový výsledek byl tvořen dvěmi složkami: 

o Čistý zisk za pokračující provozy 
1 ve výši 0,93 milionu eur (oproti čistému zisku 0,74 mil. eur 

za první čtvrtletí 2009) 

o Čistá ztráta za ukončené provozy 
2 ve výši 0,49 milionu eur (oproti čisté ztrátě 1,62 mil. eur   

za první čtvrtletí 2009) 

 

Prodejní výkonnost 

Přestože objem prodaných automobilů v prvním čtvrtletí roku 2010 byl mírně pod úrovní stejného období 
minulého roku (-6,1 % 1), zaznamenal vývoj prodejů v průběhu prvních měsíců pozitivní sezónní oživení, 
jež bylo nejvýznamnějším faktorem, který ovlivnil provozní výkonnost skupiny v tomto roce. Následují 
hlavní přetrvávající trendy, které jsou na trhu stále patrné a zároveň se odrážejí v prodejních výsledcích 
společnosti: 

                                                                                                                                                                                                
 



• Prodejní výkonnost nerovnoměrně distribuovaná mezi regiony, kdy Praha zůstává lídrem skupiny 
následována středními Čechami; na Slovensku je to pak západní část země. 

• Převládající zákaznickou preferencí zůstávají úspornější vozy s motory o menší kapacitě; 
nicméně společnost v poslední době zaznamenává rostoucí zájem o dražší (a luxusnější) auta. 

• Banky a leasingové společnosti si zachovávají svůj opatrný přístup ke spotřebitelskému 
dluhovému financování. Přesto se společnosti podařilo udržet penetraci finančních služeb (počet 
prodaných automobilů na spotřebitelský úvěr nebo leasing) na úrovni minulého roku. 

• Celkový spotřebitelský sentiment na trhu zůstává nadále váhavý. Proto se společnost i nadále 
přiklání ke konzervativnímu výhledu prodejů na tento rok a očekává objem svých prodejů na 
stejné či mírně vyšší úrovni oproti minulému roku. 
 
 

 

Měsíční vývoj prodejů v roce 2010
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Zdroj: údaje společnosti 

 

Penetrace finančních služeb – čtvrtletní vývoj v roce 2009 a 2010 

   1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 2009 1Q 10 
Skupina AAA Auto 43% 39% 39% 41% 40% 43% 
 Zdroj: údaje společnosti  
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Příloha 
 
Finanční zpráva k 31. březnu 2010 za období tří měsíců  
  
Zpracována v souladu s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS) 
Neuaditované 
  
Finanční zpráva byla vypracována v souladu se stejnými účetními principy a výpočtovými 
metodami jako předchozí finanční výkaz za období k 31. prosinci 2009. 
 
Finanční výkazy dle IFRS uvažují provozní činnosti divize v Polsku, Maďarsku, Rumunsku a 
divizi nových aut jako „činnosti ukončené“. Výsledky hospodaření z těchto činností jsou ve 
výkazech uvedeny pouze jako jeden řádek, a sice jako „Hospodářský výsledek za ukončené 
provozy“.  
 
 

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
Pro čtvrtletí ukončené dne 31. března 2010 a 2009 (v tis. EUR) 

 
 

  Q1 2010 Q1 2009 
Tržby 39 191 38 699 
Náklady na prodané zboží -29 192 -30 482 
Hrubá marže 9 999 8 216 
     Hrubá zisková marže 25,5% 21,2% 
   
  ostatní provozní výnosy 92 160 
Provozní náklady -7 684 -7 743 
   Náklady na reklamu -809 -833 
   Personální náklady -3 627 -3 593 
   Ostatní náklady -3 248 -3 317 
EBITDA 2 408 633 
    EBITDA Marže 6,1% 1,6% 
Odpisy dlouhodobého majetku -352 -644 
Hospodářský výsledek před zdaněním a úroky (EBIT) 2 056 -11 
Finanční náklady -551 795 
Hospodářský výsledek před zdaněním (EBT) 1 505 784 
Daň z příjmů -572 -43 
   
Zisk/(ztráta) za pokračující provozy 933 741 
Zisk/(ztráta) za ukončené provozy -486 -1 624 
Zisk/(ztráta) za účetní období (Čistý zisk) 447 -882 

 



KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA 
K  31. březnu roku 2010 a 2009 (EUR ´000) 

 
AKTIVA   31.3.2010 31.3.2009

Dlouhodobý majetek    
Nehmotný majetek 322 558
Pozemky, budovy a zařízení 29 336 29 254
Investiční majetek 119 0
Ostatní finanční majetek 325 71
Odložená daňová pohledávka 16 40

Dlouhodobý majetek celkem   30 119 29 923
Oběžná aktiva    

Zásoby 16 437 17 161
Obchodní a jiné pohledávky 23 864 13 677
Splatné daňové pohledávky 354 1 236
Ostatní finanční majetek 335 -3 398
Peníze a peněžní ekvivalenty 4 313 3 779
Dlouhodobý majetek určený k prodeji* 14 359 17 180

Oběžná aktiva celkem   59 663 49 636
Aktiva celkem   89 782 79 558

PASIVA   31.3.2010 31.3.2009
Vlastní kapitál    

Základní kapitál 38 185 38 185
Rezervní fondy 4 945 2 356
Nerozdělený zisk -35 083 -35 226

Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům mateřského podniku  8 047 5 315
Menšinový podíl 0 0

Vlastní kapitál celkem   8 047 5 315
Dlouhodobé závazky      

Bankovní úvěry a jiné zdroje financování 20 747 27 606
Odložený daňový závazek 447 368
Závazky z finančního leasingu 0 99
Jiné závazky 0 0

Dlouhodobé závazky celkem   21 195 28 073
Krátkodobé závazky    

Obchodní a jiné závazky 25 025 11 620
Splatný daňový závazek 275 -66
Kontokorentní úvěry a další finanční výpomoci 18 640 17 260
Rezervy 3 858 1 788
Závazky z finančního leasingu 36 -1 081
Ostatní závazky 3 211 3 706

    Závazky spojené s majetkem určenému k prodeji*  9 496 12 942
Krátkodobé závazky celkem  60 540 46 170
Závazky celkem  81 736 74 244

PASIVA CELKEM   89 782 79 558

* Aktiva a závazky spojené s nemovitostmi ukončených provozů skupiny AAA AUTO   
 
 



KONSOLIDOVANÝ PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 
Pro čtvrtletí ukončené dne 31. března 2010 a 2009 (EUR ´000) 

 
  31.3.2010 31.3.2009
Peněžní toky z provozní činnosti   
Hospodářský výsledek za běžné období 447 -882
Úpravy o nepeněžní operace:   

Daň z příjmů – náklad 462 43
Odpisy dlouhodobého majetku 799 701
Změna stavu rezerv 237 0
(Zisk)/ztráta z prodeje dlouhodobého majetku -178 -104
Výnosové/(nákladové) úroky 461 605
Akciové opce 75 36
Kurzové (zisky)/ztráty 205 214
   

Změna stavu zásob -3 257 4 584
Změna stavu pohledávek a dalších aktiv -3 234 7 208
Změna stavu obchodních a jiných závazků 2 786 -3 064
Zaplacené/(přijaté) úroky -226 -300
Daň z příjmů – zaplacená -15 -260
   
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností -1 438 8 779
   
Peněžní toky z investiční činnosti   

Akvizice dceřiné společnosti, získané peněžní prostředky 0 0
Nabytí dlouhodobého hmotného majetku  -158 -1 200
Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku  113 986
   
Peněžní prostředky použité na investiční činnost -45 -214
   
Peněžní toky z finanční činnosti   
Příjmy z emise základního kapitálu 0 0
Příjmy z úvěrů a půjček  3 352 0
Splácení úvěrů a půjček -3 536 -5 500
Úhrada závazků z finančního pronájmu -16 -2 376
   
Peněžní prostředky vytvořené finanční činností -200 -7 876
   
Čistý přírůstek (úbytek) peněžních prostředků a peněžních 
ekvivalentů -1 683 689
   
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období 6 028 3 622

Dopad pohybů směnných kurzů na stav peněžních prostředků v cizí měně -31 -533
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na konci období 4 313 3 779



KONSOLIDOVANÝ PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 
Pro období ukončené dne 31. března 2010 a 31. prosince 2009 (EUR ‘000) 

 

 
Základní 

kapitál
Emisní 

ážio

Ostatní 
kapitálové 

fondy

Rezervy 
na 

akciové 
opce 

Fond 
kurzovních 

rozdílů
Nerozdělené 

zisky

Vlastní 
kapitál 

přiřaditelný 
akcionářům 
mateřského 

podniku
Menšinový 

podíl

Vlastní 
kapitál 
celkem 

Stav ke dni 1.1.2009 6 776 31 409 124 302 4 591 -36 912 6 290 - 6 290 
Výsledek účetního období - - - - - 1 383 1 383 - 1 383 
Výkaz o úplném výsledku hospodaření   
Fond kurzových rozdílů - - - - -194 - -194 - -194 

Fond kurzových rozdílů u prodaných společností - - - - -211 - -211 - -211 
Fond opcí - - - - -126 126 - 126 
Celkový výkaz o úplném výsledku hospodaření - - - 126 -405 - -279 - -279 
Celkový výkaz o úplném výsledku hospodaření účetního 
období - - - 126 -405 1 383 1 104 - 1 104 
Změna zákonného rezervního fondu - - 529 - - -529 0 - 0 
Stav ke dni 1.12.2009 6 776 31 409 653 428 4 186 -36 058 7 394 - 7 394 
Výsledek účetního období - - - - - 447 447 - 447 
Výkaz o úplném výsledku hospodaření   
Fond kurzových rozdílů - - - - 132 - 132 - 132 

Fond kurzových rozdílů u prodaných společností - - - - - - 0 - 0 
Fond opcí - - - - -75 75 - 75 
Celkový výkaz o úplném výsledku hospodaření - - - 75 132 - 207 - 207 
Celkový výkaz o úplném výsledku hospodaření účetního 
období - - - 75 132 447 654 - 654 
Reklasifikace zákonného rezervního fondu - - -529 - - 529 0 - 0 
 Stav ke dni 31.3.2010 6 776 31 409 124 503 4 318 -35 083 8 047 - 8 047 
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