•

Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές
που απορρέουν από συνεντεύξεις µε
αρµόδια στελέχη του κλάδου

•

Σύγκριση και µεταβολές στην
συµπεριφορά επιχειρήσεων &
κλάδου στην συναλλακτική τούς
συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής
προµηθευτών και ηµέρες είσπραξης
απαιτήσεων), µεταβολές στην
ρευστότητα των επιχειρήσεων &
µεταβολές στον δανεισµό τους

•

H µοναδική Κλαδική Έρευνα που
προσφέρει µαζί µε την µελέτη cd
Αρχείο µορφής MS-Excel workbook
το οποίο περιλαµβάνει;

1.

«Mοντέλο» σύγκρισης των
εταιρειών. Εξαιρετικό πλεονέκτηµα
του µοντέλου αποτελεί η -µε απλές
διαδικασίες- δυνατότητα σύγκρισης
της επιχείρησης µε τµήµατα του
κλάδου αλλά και µε τον ανταγωνισµό
– ανά εταιρεία – για την άµεση
αναπαραγωγή δεκάδων στοιχείων
κερδοφορίας-αποδοτικότητας,
κεφαλαιακής διάρθρωσης και
ρευστότητας.

2.

Tο Εταιρικό Προφίλ των µεγαλύτερων
εταιρειών του κλάδου, σε
ηλεκτρονικά επεξεργάσιµη µορφή µε
πλήρη ισολογισµό,
χρηµατοοικονοµική ανάλυση,
ταµειακές ροές & ποιοτικά στοιχεία.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 2008

ΜΙΣΘΩΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
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Εισαγωγή:
Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη της Hellastat Α.Ε. (www.hellastat.eu), ο τοµέας της βραχυχρόνιας
µίσθωσης οχηµάτων παρουσιάζει σχετική σταθερότητα. Η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών του
κλάδου (περίπου 2.500 εταιρείες) δραστηριοποιείται στη βραχυχρόνια ενοικίαση αυτοκινήτων, µε κύριο
χαρακτηριστικό το µικρό µέγεθος του στόλου οχηµάτων (20 οχήµατα κατά µέσο όρο).
Αντιθέτως, ο τοµέας της µακροχρόνιας µίσθωσης αναπτύσσεται µε σηµαντικούς ρυθµούς (10-12%),
γεγονός που οφείλεται αφενός στην αύξηση της ζήτησης, λόγω των φορολογικών κινήτρων που
θεσπίστηκαν και αφετέρου στις θετικές προοπτικές που επικρατούν στο συγκεκριµένο τοµέα, λόγω της
συνεχούς βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών, καθώς και των περιθωρίων ανάπτυξης που
υπάρχουν σε σχέση µε το εξωτερικό.
Η εξασφάλιση χρηµατοδότησης αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στον κλάδο, καθώς η δραστηριότητα
µίσθωσης οχηµάτων είναι εντάσεως κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στον
κλάδο είσοδος θυγατρικών εταιρειών τραπεζικών οµίλων, οι οποίες πλεονεκτούν έναντι των υπολοίπων,
όσον αφορά στην πρόσβαση σε κεφάλαια χρηµατοδότησης µε ευνοϊκούς όρους. Επιπλέον, προκειµένου
οι εταιρείες του κλάδου να µειώσουν τα κόστη τους και να επιτύχουν οικονοµίες κλίµακας, επιδιώκουν
συνεργασίες τόσο µε εµπόρους αυτοκινήτων, όσο και µε συνεργεία επισκευής.
Ο έντονος ανταγωνισµός που κυριαρχεί στον κλάδο, λόγω του µεγάλου αριθµού επιχειρήσεων και η
υιοθέτηση λανθασµένων πολιτικών από ορισµένες εταιρείες, σχετικά µε τη διαµόρφωση του ύψους των
µισθωµάτων, τον προγραµµατισµό και τη διαχείριση της διαδικασίας της ανανέωσης των στόλων τους,
έχουν οδηγήσει αρκετές από αυτές σε οικονοµική δυσχέρεια. Το γεγονός αυτό αντανακλάται στα
οικονοµικά αποτελέσµατα των εταιρειών του κλάδου. Αναλυτικότερα, οι εταιρείες µίσθωσης οχηµάτων
παρουσιάζουν σε γενικό πλαίσιο χαµηλά περιθώρια κερδοφορίας, ενώ οι περισσότερες εταιρείες του
δείγµατος παρουσιάζουν ζηµίες ή οριακή κερδοφορία (περίπου το 54% των εταιρειών).
Σύµφωνα µε εκπρόσωπους των επιχειρήσεων του κλάδου µε τους οποίους συνεργάστηκε η Hellastat για
την εκπόνηση της µελέτης, οι προκλήσεις είναι πολλές και καταγράφονται συνοπτικά ως εξής:
• Προοπτικές ανάπτυξης νέων αγορών, όπως µίσθωση πολυτελών αυτοκινήτων, καθώς και µίσθωση
ελαφρών φορτηγών και αυτοκινήτων µε οδηγό, µέσω αναθεώρησης του ισχύοντος νοµικού πλαισίου.
• ∆ιαµόρφωση νέων, σύνθετων και αναπτυγµένων υπηρεσιών διαχείρισης στόλου, όσον αφορά στη
µακροχρόνια µίσθωση.
• Προοπτικές ενίσχυσης της ζήτησης, µέσα από τη διοργάνωση µεγάλων αθλητικών γεγονότων, καθώς
και την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισµού.
• Συνεργασίες µε τράπεζες για την εξασφάλιση χρηµατοδότησης µε ευνοϊκότερους όρους.
• Ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών για τον εντοπισµό και τη δίωξη των εταιρειών που λειτουργούν
χωρίς άδειες.
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Εισαγωγή:
Τα αποτελέσµατα του 2007
Στο δείγµα της µελέτης της Hellastat έχουν περιληφθεί 152 επιχειρήσεις. Το 2007 ο αθροιστικός Κύκλος
Εργασιών των 152 εταιρειών του δείγµατος που δηµοσίευσαν στοιχεία ανήλθε σε €744,74 εκ., µειωµένος
κατά 2,7% σε σχέση µε το 2006 (€765,65 εκ.). Η µέση µεταβολή των πωλήσεων των εταιρειών ήταν 5,5%.
Το 2007 το 64,5% των εταιρειών του δείγµατος παρουσίασε αύξηση του Κύκλου Εργασιών σε σχέση µε
το 2006. Ωστόσο µόνο 92 εταιρείες του δείγµατος ήταν κερδοφόρες ενώ 65 εταιρείες παρουσίασαν
αρνητικά αποτελέσµατα.
Ο κλάδος παρουσιάζει υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης, καθώς οι 5 µεγαλύτερες εταιρείες
πραγµατοποίησαν το 49,0% του συνολικού Κύκλου Εργασιών, αν και το µερίδιό τους ήταν µειωµένο σε
σχέση µε το 2006 (54,8%).
Όσον αφορά στη µεταβολή του Κύκλου Εργασιών ανά κατηγορία εταιρειών την περίοδο 07/06, τη
µεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι µικροµεσαίες εταιρείες µε 19,3% και ακολούθησαν οι µεσαίες µε
14,3%.
Από την χρηµατοοικονοµική ανάλυση των αποτελεσµάτων, προκύπτουν επίσης τα εξής ενδιαφέρον
αποτελέσµατα:
• Ανάλογη πορεία µε τις πωλήσεις κατέγραψαν τα µικτά αποτελέσµατα του κλάδου, τα οποία ανήλθαν το
2007 σε €158,96 εκ., παρουσιάζοντας πτώση κατά 3,0% σε σχέση µε το 2006. Ωστόσο, είχε προηγηθεί
µια αξιόλογη αύξηση της τάξεως του 13,9% την περίοδο 2006/05.
• Κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου µίσθωσης οχηµάτων αποτελεί το γεγονός ότι οι εταιρείες
παρουσιάζουν υψηλά Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης, τα οποία προέρχονται κυρίως από εκποιήσεις των
αυτοκινήτων του στόλου τους. Ως εκ τούτου, παρατηρείται τα ΚΠΤΦΑ του κλάδου να είναι µεγαλύτερα
από τα Μικτά Κέρδη. Πιο συγκεκριµένα, το 2007 τα ΚΠΤΦΑ ανήλθαν σε €250,62 εκ. από €276,18 εκ. το
προηγούµενο έτος.
• Παράλληλα, οι εταιρείες παρουσιάζουν υψηλές Αποσβέσεις, λόγω της υψηλής συµµετοχής των Παγίων
στο Ενεργητικό. Με τον συνυπολογισµό των Αποσβέσεων, τα αποτελέσµατα περιορίζονται σηµαντικά και
τα ΚΠΦ διαµορφώνονται αρνητικά σε €13,09εκ.
• Ο εµπορικός κύκλος των εταιρειών µίσθωσης οχηµάτων παρέµεινε αρνητικός, καθώς, λόγω της φύσης
των εργασιών των εταιρειών του κλάδου, τα αποθέµατα είναι περιορισµένα, ενώ η είσπραξη των
απαιτήσεων γίνεται ταχύτερα από την αποπληρωµή των υποχρεώσεων σε Προµηθευτές και πιστωτικά
ιδρύµατα.
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Περιγραφή Παραδοτέου:
Το παραδοτέο είναι στην Ελληνική γλώσσα, σας αποστέλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική
µορφή και περιλαµβάνει:
• Αρχείο µορφής Acrobat Reader µε τον σχολιασµό και τα συµπεράσµατα της
ποιοτικής & χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης του κλάδου.
• Αρχείο µορφής MS-Excel workbook το οποίο περιλαµβάνει την
χρηµατοοικονοµική ανάλυση του κλάδου, καθώς επίσης και «µοντέλο» σύγκρισης
των εταιρειών, το οποίο επιτρέπει την αξιολόγηση των επιχειρήσεων απέναντι στον
ανταγωνισµό µε µία σειρά πεδίων (αποδοτικότητα ,φερεγγυότητα ,ρευστότητα κλπ).
Επιπρόσθετα µαζί µε την µελέτη σας αποστέλλεται, σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιµη µορφή
(CD-Rom µε Microsoft Excel Πίνακες), το εταιρικό προφίλ των µεγαλύτερων εταιρειών του
κλάδου το οποίο περιέχει:
• Στοιχεία Ταυτότητας της Εταιρείας: Πλήρη Επωνυµία, Στοιχεία Έδρας, Αριθµός
Απασχολούµενου Προσωπικού, Βασικά Στελέχη, Έτος τελευταίου φορολογικού ελέγχου,
Ενοποιούµενες εταιρείες κτλ.
• Οικονοµικές Καταστάσεις (Ισολογισµός, Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης, Πίνακας
∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων).
• Ανάλυση Ταµειακών Ροών.
• Ανάλυση Αποδοτικότητας, Αποτελεσµατικότητας, Κερδοφορίας, Κεφαλαιακής
∆ιάρθρωσης, Φερεγγυότητας και Ρευστότητας (95 αριθµοδείκτες).

Η Hellastat:
H Hellastat A.E. (Ελληνική Εταιρεία Στατιστικών & Οικονοµικών Πληροφοριών),
ιδρύθηκε το 2002 από οµάδα στελεχών από το συµβουλευτικό και τραπεζικό χώρο
µε στόχο την παροχή υψηλής προστιθέµενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών στον
κλάδο της οικονοµικής και επιχειρηµατικής πληροφόρησης, ερευνών αγοράς και
εξειδικευµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών.
Επιπλέον, η Hellastat αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη του διεθνή οµίλου Standard
& Poor’s, του µεγαλύτερου –παγκοσµίως- οργανισµού πιστοληπτικής αξιολόγησης
και είναι µέλος των ∆ιεθνών Οργανισµών της EADP (European Association of
Database & Directories Publishers) και ESOMAR (World Association of Opinion and
Marketing Research Professionals).
Τέλος, η Hellastat είναι σήµερα ο αποκλειστικός παροχέας οικονοµικών και
επιχειρηµατικών πληροφοριών του οµίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και
στο πελατολόγιο της συγκαταλέγονται εταιρείες και οργανισµοί όπως η Τράπεζα
Κύπρου, η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος, η CITIBANK, η ASPIS BANK, η First
Business Bank, η Bank of America, ο όµιλος INTERAMERICAN, ο όµιλος
INTRACOM, κ.α.

Κανείς άλλος δεν µιλά καλύτερα για τις Κλαδικές
Αναλύσεις
Η
Hellastat: µας από τους Πελάτες µας…
• ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ
• ΝΗΡΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
• SUBERU MOTORS HELLAS
• KOSMOCAR
• ROCHE HELLAS
• FRIESLAND
• NESTLE
• PROCTER & GAMBLE
• KPMG
• PWC
• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• LAVIPHARM
• BAYER HELLAS

• DELLOITTE & TOUCHE
• ERNST & YOUNG
• EUROBANK
• BANK OF ATTICA
• CITIBANK
• TOYOTA HELLAS
• ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
• ΦΑΓΕ
• YARA
• DE AGOSTINI
• FOODLINK
• MULTIRAMA
• DELL

