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Αθήνα 22 Μαρτίου 2022  
 
 
Σε ιστορικά υψηλά ο κύκλος εργασιών και τα κέρδη το 2021 
 
Σημαντική αύξηση οικονομικών μεγεθών εμφάνισε ο Όμιλος  το 2021, με τον κύκλο εργασιών  
να ανέρχεται σε €155,7εκ. (αύξηση 32,5%) και τα κέρδη μετά  τους φόρους σε €6,8 εκ.  (αύξηση 
103,6%), ενώ αυξήθηκαν σημαντικά τα ταμειακά διαθέσιμα.  
 
«Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2021 απεικονίζουν χαρακτηριστικά την ισχυρή θέση του 
Ομίλου αλλά και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής του. Δικαιώνουν παράλληλα τις 
στρατηγικές επενδυτικές επιλογές, οι περισσότερες εκ των οποίων ξεκίνησαν την περίοδο της 
κρίσης της ελληνικής οικονομίας και αναπτύχθηκαν παρά τις δυσκολίες που επέφερε στην 
παγκόσμια αγορά η πανδημία. 
 
 Ο Όμιλος κλείνει φέτος τα 100 του χρόνια εμφανίζοντας τις καλύτερες επιδόσεις ιστορικά. 
Εισέρχεται δυναμικά στη δεύτερη εκατονταετία έχοντας διευρύνει στρατηγικά το 
χαρτοφυλάκιό του, με σημαντικές συμμαχίες σε κλάδους όπως είναι αυτός της 
ηλεκτροκίνησης, που αποτελεί το μέλλον για την βιώσιμη ανάπτυξη.  
 
Εστιάζουμε παράλληλα τις προσπάθειές μας στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών καινοτομίας 
προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις αλλαγές που μεταμορφώνουν το 
ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε» δήλωσε ο Εκτελεστικός 
Πρόεδρος του Ομίλου, κ. Μιχάλης Η. Οικονομάκης, σχολιάζοντας τα οικονομικά 
αποτελέσματα.  
 
 
Συνοπτική Ανασκόπηση 

Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 32,5% και ανήλθαν σε €155,7εκ (€117,6 εκ. το 2020). 
Το ΕΒΙTDA του Ομίλου ανήλθε σε €11,8εκ έναντι €6,9εκ το 2020 σημειώνοντας αύξηση 70%. 

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 104,2% και ανήλθαν σε €9,9εκ έναντι €4,8εκ το 2020, 
ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας επίσης αυξήθηκαν κατά 
103,6% σε €6,8εκ έναντι €3,3εκ το 2020.  

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε στα €13,2εκ από €24,7εκ το 2020 και ο καθαρός 
τραπεζικός δανεισμός ανήλθε στα €-2,6εκ από €13,7εκ. Τα μετρητά και ισοδύναμα αυξήθηκαν 
σε €15,8εκ. από €11εκ. στις 31.12.2020. 

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα €42,3εκ από €36,6εκ το 2020.Ο δείκτης φερεγγυότητας του 
Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) 
στις 31.12.2021 ήταν 67% έναντι 55% την 31.12.2020 
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Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (σε χιλ. €). 

 

1 Ιαν - 31 Δεκ. 

 2021 2020 

Συνολικές πωλήσεις 155.742 117.577 

Μικτά κέρδη 26.942 20.138 

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης  2.174 1.926 

Έξοδα διοικήσεως και πωλήσεων (17.601) (15.180) 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (793) (693) 

Λειτουργικά κέρδη 10.722 6.191 

Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) (832) (1.347) 

Αποσβέσεις που συμπεριλαμβάνονται στα λειτουργικά κέρδη 1.037 723 

Κέρδη προ φόρων 9.890 4.844 

Φόρος εισοδήματος  (3.126) (1.521) 

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους  6.764 3.323 

Δικαιώματα μειοψηφίας  0 0 

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας  6.764 3.323 

Κέρδη ανά μετοχή  1,03 0,51 
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Συνοπτικός Ισολογισμός (σε χιλ. €). 

 

 31/12/2021 31/12/2020 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

Κυκλοφορούν   

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 15.860 11.023 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 23.027 26.792 

Αποθέματα 19.997 17.942 

Λοιπές απαιτήσεις 3.995 4.797 

Μη Κυκλοφορούν   

Άυλα στοιχεία 1.321 311 

Ενσώματα στοιχεία 14.072 14.486 

Πελάτες & λοιπές μακροπρόθεσμες εμπορικές 
απαιτήσεις  486 310 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  412 632 

ΣΥΝΟΛΟ  79.170 76.293 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ   

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 3.475 9.751 

Εμπορικοί πιστωτές 20.963 13.180 

   

Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 9.725 15.000 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.660 1.797 

   

Ίδια Κεφάλαια 42.347 36.565 

 

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, λιπαντικά, μπαταρίες 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. 


