
AAA AUTO dosáhla ve druhém čtvrtletí 2009 čistého zisku 1,6 milionu 
EUR 
  

Praha / Budapešť 30. července 2009 – Ještě před regulatorním oznámením svých finančních výsledků za druhé 
čtvrtletí roku 2009 zveřejnila dnes AAA Auto Group N.V. vybrané finanční ukazatele za druhé čtvrtletí roku 2009. 
Vybrané finanční výsledky potvrzují hlavní trend zvyšování ziskovosti skupiny, což je výsledkem realizovaného
programu na snížení nákladů. Společnost se ve druhém čtvrtletí 2009 vrátila do zisku a zaznamenala celkový 
konsolidovaný čistý zisk 1,6 milionu EUR včetně provozních výsledků uzavřených zahraničních provozoven při 
celkových tržbách 47,5 milionu EUR. 

“Jsem velice potěšen, že se nám podařilo splnit hlavní cíl pro první pololetí tohoto roku a že jsme za celou 
skupinu opět dosáhli za druhé čtvrtletí 2009 zisku. Navzdory nepříznivé hospodářské situaci, jež stále vytváří tlak 
na naše prodejní objemy, je naše společnost mnohem efektivnější. Snížili jsme naše celkové náklady a naše 
provozní efektivita vzrostla,” komentoval výsledky generální ředitel skupiny AAA AUTO Anthony Denny. 

Celkové výnosy* dosáhly ve druhém čtvrtletí 2009 částky 47,3 milionu EUR, jež je o 22,2 % vyšší než v prvním 
čtvrtletí tohoto roku, přestože v meziročním srovnání poklesly celkové výnosy of 43,2 %. Nárůst výnosů byl 
primárně způsoben zvýšením prodeje aut ve druhém čtvrtletí ve srovnání s prvním čtvrtletím tohoto roku.  

Hrubý zisk z prodeje* a marže hrubého zisku dosažené ve druhém čtvrtletí 2009 ukazují zásadní obrat v 
ziskovosti společnosti. Celkový konsolidovaný hrubý zisk činil 11,7 milionu EUR, tedy téměř o 42 % více nežli v 
prvním čtvrtletí letošního roku. Marže hrubého zisku vzrostla na 24,7%, což je nejvyšší hodnota prodejní marže 
vytvořená v historii společnosti a ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2008 se zvýšila o více než pět procent.  

Na počátku roku 2008 společnost spustila masivní restrukturalizační program s cílem přizpůsobit své celkové 
náklady nižším prodejním objemům během ekonomické krize, včetně zavírání neziskových poboček. V důsledku 
toho společnost postupně opustila nerentabilní zahraniční trhy v Maďarsku, Polsku a Rumunsku. Tato strategie 
snižování nákladů se ukázala jako úspěšná – celkové provozní náklady (OPEX)* se ve druhém čtvrtletí 2009 
snížily o 46,4 % ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2008 na úroveň 8,9 milionu EUR. 

EBITDA* skupiny dosáhla ve druhém čtvrtletí 2009 hodnoty 2,9 milionu EUR, oproti 
 

negativní EBITDA ve výši -1,14 milionu EUR ve druhém čtvrtletí roku 2008. EBIT* (provozní hospodářský 
výsledek před započtením úroků a daně z příjmu) vzrostl ve druhém čtvrtletí 2009 na 2,3 milionu EUR v 
porovnání se ztrátou 2,7 milionu EUR ve stejném období loňského roku.  

Oproti ztrátě 2,5 milionu EUR ve druhém čtvrtletí roku 2008 skončila skupina ve druhém čtvrtletí 2009 
s celkovým konsolidovaným čistým ziskem ve výši 1,6 milionu EUR včetně provozních výsledků ze svých 
ukončených provozů**, a to bez vlivu účetních opravných položek.  

Společnost se i nadále bude zaměřovat na nejziskovější trhy v České republice a na Slovensku s hlavním cílem 
zvýšit ziskovost a provozní efektivitu namísto tržního růstu. Koncentrace na provozní efektivitu zahrnuje rovněž 
výkup a prodej nejlikvidnějších a nejprodávanějších modelů aut a rychlejší obrátkovost prodávaných aut (tj. kratší 
dobu obratu skladových zásob). 

 “Po náročných opatřeních snižování nákladů realizovaných v průběhu uplynulého roku a půl dosáhla společnost 
svého klíčového cíle pro tento rok – stát se znovu ziskovou. Pokud nenastanou nepříznivé tržní podmínky, které by 
mohly ovlivnit naše marže, jsme i nadále odhodláni pokračovat v naší strategii a vytvářet hodnotu pro naše 
akcionáře,” dodal závěrem Anthony Denny. 

  
Kontakt: 

  

Klára Klímová 
Konzultantka pro vztahy s investory 

Vladan Crha 
Ředitel komunikace skupiny 
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Skupina AAA AUTO působí na trhu již 17 let. V současné době provozuje síť 28 poboček v České republice a na Slovensku. V září 2007 vstoupila 
nizozemská mateřská společnost AAA Auto Group N.V. na burzy cenných papíru v Praze a Budapešti. V roce 2008 prodala skupina AAA AUTO 60 
557 automobilů a dle auditovaných hospodářských výsledků její obrat dosáhl 294 milionu eur. Podle studie společnosti Ernst & Young se skupina 
AAA AUTO v roce 2007 dostala do první desítky největších distributorů automobilů v Evropě. 

 
  

Příloha  
  
Vybrané finanční ukazatele 
  

  
Poznámka:   Zpracována v souladu s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS), neuaditované 

Finanční výsledky divizí v Polsku, Maďarsku, Rumunsku a divizi nových aut jsou uvedeny jako „Hospodářský výsledek za ukončené provozy“.  

 

* Zahrnuje pouze pokračující provozy 

** Ukončené provozy = Maďarsko, Polsko, Rumunsko a divize prodeje nových aut v České republice 
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mil.EUR  2Q 2008 1Q 2009 2Q 2009 

Celkové výnosy 83,2 38,7 47,3 

Hrubý zisk z prodeje 17,4 8,2 11,7 

Marže hrubého zisku 19,5% 21,2% 24,7% 

EBITDA 1,1 0,6 2,9 

EBIT (Provozní 
hospodářský výsledek) 

0,2 (0,01) 2,3 

Net profit / (ztráta) včetně 
uzavřených provozů 

(2,5) (0,9) 1,6 
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