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Skupina AAA AUTO Group uzavřela první pololetí roku
2010 s čistým ziskem 2,3 milionu eur
Praha/Budapešť, 11. srpna 2010 – Společnost AAA Auto Group N.V. dnes zveřejnila vybrané finanční
ukazatele za první pololetí roku 2010. Společnost vykázala konsolidovaný čistý zisk ve výši 2,3 milionu eur
(meziroční nárůst o 232 %) při celkových tržbách 91,6 milionu eur (meziroční nárůst o 6,5 %). Zveřejněné
výsledky ukazují na sílící prodejní výkonnost, stabilní ziskové marže a pokračující kontrolu provozních
nákladů společnosti v prostředí trvajícího ekonomického zpomalení a náročných tržních podmínek.
Celkové prodeje společnosti zakončily prvních šest měsíců roku 2010 mírně pod úrovní minulého roku s celkovým
počtem 18 840 prodaných vozů (což je meziročně o 3,4 % méně), a to díky lepším prodejním výsledkům společnosti
od května tohoto roku. Vzhledem k přetrvávajícímu opatrnému spotřebitelskému chování a faktu, že se neprojevují
výrazné známky ekonomického oživení, si společnost zachovává konzervativní přístup k výhledům prodejů do konce
tohoto roku. Hrubá zisková marže z prodejů vzrostla ve srovnání s prvním pololetím minulého roku o 18,6 % na 23,6
milionu eur, zatímco hrubá zisková marže vzrostla meziročně o 2,6 procentních bodů na 25,7 %. Hlavním růstovým
faktorem bylo efektivní řízení zásob automobilů na skladě a strategické zaměření společnosti na vysoce konkurenční
doplňkové produkty a finanční služby.
Provozní náklady meziročně vzrostly o 4,3 %, což je poprvé od zahájení restrukturalizačního a úsporného programu
společností AAA AUTO na začátku roku 2008. Vzhledem k tomu, že tento řízený nárůst provozních nákladů o 4,3%
byl pod úrovní nárůstu celkových tržeb společnosti, jež činil 6,5%, došlo k posílení celkové provozní ziskovosti
společnosti, kdy provozní zisk EBITDA vrostl za první pololetí 2010 meziročně o 82,3% na 6,5 milionu eur. Skupina
AAA AUTO tak ukončila prvních šest měsíců roku 2010 s konsolidovaným čistým ziskem ve výši 2,3 milionu eur
(meziroční nárůst o 232%), a to včetně čisté ztráty za ukončené provozy ve výši 1,3 milionu eur.
Společnost AAA Auto Group N.V. zveřejní celkové hospodářské výsledky za první pololetí roku 2010 včetně
pololetní zprávy za rok 2010 dne 26. srpna 2010.
AAA Auto Group N.V. – Vybrané finanční ukazatele za první pololetí roku 2010
mil. eur
1H 2009
1H 2010 meziročně
Celkové tržby
86,0
91,6
6,5%
Hrubý zisk z prodejů
19,9
23,6
18,6%
Hrubá zisková marže
23,1%
25,7%
2,6 pb
Provozní zisk EBITDA
3,6
6,5
82,3%
Zisk před finančními náklady a zdaněním EBIT
2,3
5,5
134,4%
Čiský zisk
0,7
2,3
231,7%
Hospodářské výsledky jsou neauditované, konsolidované a vypracované v souladu se standardy mezinárodního
účetního výkaznictví (IFRS).
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