8 Μαΐου 2020
Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Τριμήνου 2020
Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου μειώθηκαν κατά
9,4% και ανήλθαν σε €21,6 εκ από €23,9εκ στις 31.3.2019.
Το EBIDTA του Ομίλου μειώθηκε κατά 12,2% και ανήλθε σε €834.000 από €950.000 στις 31.3.2019.
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €367.000 σημειώνοντας μείωση 28,6%, έναντι €514.000 το
αντίστοιχο διάστημα του 2019. Τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας
μειώθηκαν επίσης κατά 26,6% και ανήλθαν σε €246.000 έναντι €335.000 στις 31.3.2019.
Η πτώση αυτή οφείλεται στις επιπτώσεις του Covid 19, τον τελευταίο μήνα του πρώτου τριμήνου.
Προέρχεται κυρίως από το βίαιο lockdown της οικονομίας. Οι τομείς που επηρεάζονται περισσότερο
είναι του τουρισμού και των οχημάτων σε αντίθεση με τον αγροτικό τομέα που όπως φαίνεται δεν
επηρεάζεται σημαντικά στην παρούσα συγκυρία.
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 93% στα €28,2εκ από €14,6εκ στις 31.12.2019
και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανήλθε σε €8,6εκ, από €5,9εκ στις 31.12.2019. Τα μετρητά και
ισοδύναμα αυξήθηκαν στα €19,6εκ στις 31.3.2020 από €8,7εκ στις 31.12.2019. Η Εταιρία προέβη
άμεσα σε αύξηση του βραχυχρόνιου δανεισμού της λόγω της τρέχουσας κατάστασης, για να
εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της ανεξαρτήτως της πιθανής επιδείνωσης του οικονομικού
περιβάλλοντος.
Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα
διαθέσιμα και ισοδύναμα) στις 31.3.2020 ήταν 61,3%.
Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως
1η Ιαν. – 31η Μαρ.
2020

2019

21.617

23.866

3.802

4.051

522

416

(3.621)

(3.555)

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης

(74)

(136)

Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες)

629

776

(262)

(262)

Αποσβέσεις που συμπεριλαμβάνονται στα λειτουργικά κέρδη

205

174

Κέρδη / (Ζημίες) προ Φόρων

367

514

(121)

(179)

246

335

0

0

Συνολικές πωλήσεις
Μικτά κέρδη
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διοικήσεως και πωλήσεων

Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα)

Φόρος εισοδήματος
Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) μετά από Φόρους
Δικαιώματα Μειοψηφίας

Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) μετά από Φόρους και Δικαιώματα
Μειοψηφίας
Κέρδη ανά μετοχή

246

335

0,035

0,047

Συνοπτικός Ισολογισμός
31/03/2020 31/12/2019
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Κυκλοφορούν
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

19.597

8.736

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

17.093

18.044

Αποθέματα

18.639

16.021

7.222

5.492

387

443

13.998

13.673

323

319

1.338

1.352

78.597

64.080

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις

23.350

8.889

Εμπορικοί πιστωτές

12.298

11.569

Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις

4.850

5.750

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.949

1.949

36.150

35.923

Λοιπές απαιτήσεις
Μη Κυκλοφορούν
Άϋλα στοιχεία
Ενσώματα στοιχεία
Πελάτες & λοιπές μακροπρόθεσμες εμπορικές
απαιτήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ίδια Κεφάλαια

H Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 1922 στη Θεσσαλονίκη. Κατασκευάζει, διασκευάζει,
διανέμει και υποστηρίζει μεγάλο εύρος προϊόντων αυτοκινητοβιομηχανίας όπως αυτοκίνητα,
φορτηγά, λεωφορεία, γεννήτριες, κινητήρες diesel, σκάφη, εξωλέμβιες μηχανές, αγροτικά,
χωματουργικά και βιομηχανικά μηχανήματα, μπαταρίες, λιπαντικά και ελαστικά.
Η Εταιρία κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά στους τομείς δραστηριότητας της.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κ. Αθηνά Τσιάγκα, τηλ. 210 3499211.
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