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Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 

 

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €156,1εκ, οριακά αυξημένες από το 2021. Η εξαιρετική 
επίδοση των πωλήσεων των Μονάδων Λιπαντικών και Φορτηγών Λεωφορείων 
αντισταθμίστηκε από τις μειωμένες πωλήσεις του αγροτικού τομέα λόγω της καθυστέρησης 
των νέων εθνικών σχεδίων βελτίωσης και τις πιέσεις στις πωλήσεις των επιβατικών 
αυτοκινήτων λόγω των καθυστερήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα οχημάτων και 
ανταλλακτικών.  

Παρά την οριακή αύξηση των πωλήσεων το μικτό περιθώριο αυξήθηκε από το 17,2% στο 
18,5%, κυρίως από την αποτελεσματική διαχείριση του προιοντικού μείγματος. Οι 
πληθωριστικές πιέσεις σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς στις τιμές των προμηθευτών προϊόντων 
και υπηρεσιών αύξησαν τις λειτουργικές δαπάνες κατά €3,8εκ οδηγούμενες από το αυξημένο 
κόστος αποθήκευσης για να αντιμετωπιστούν δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, τις 
αυξημένες διαφημιστικές και προωθητικές δραστηριότητες που δεν εκτελέστηκαν το 2021 
λόγω περιορισμών covid, καθώς και τις δαπάνες νέων δραστηριοτήτων.   

Τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €6,5εκ έναντι €6,8εκ 
το 2021. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε στα €9,6εκ από €13,2εκ το 2021 και ο 
καθαρός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €-0,96εκ.  

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα €47,0εκ από €42,3εκ το 2021.Ο δείκτης φερεγγυότητας του 
Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) 
στις 31.12.2022 ήταν 61,6%.   
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Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (σε χιλ. €). 

 

1 Ιαν - 31 Δεκ. 

 2022 2021 

Συνολικές πωλήσεις 156.134 155.742 

Μικτά κέρδη 29.050 26.942 

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης  3.047 2.174 

Έξοδα διοικήσεως και πωλήσεων (21.370) (17.601) 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (793) (793) 

Λειτουργικά κέρδη 9.934 10.722 

Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) (1.339) (832) 

Αποσβέσεις που συμπεριλαμβάνονται στα λειτουργικά κέρδη 1.206 1.037 

Κέρδη προ φόρων 8.595 9.890 

Φόρος εισοδήματος  (2.052) (3.126) 

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους  6.543 6.764 

Δικαιώματα μειοψηφίας  0 0 

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας  6.543 6.764 

Κέρδη ανά μετοχή  0,99 1,03 
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Συνοπτικός Ισολογισμός (σε χιλ. €). 

 

 

 31/12/2022 31/12/2021 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

Κυκλοφορούν   

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 10.589 15.860 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 24.644 23.027 

Αποθέματα 25.329 19.997 

Λοιπές απαιτήσεις 7.437 3.995 

Μη Κυκλοφορούν   

Άυλα στοιχεία 4.064 1.321 

Ενσώματα στοιχεία 13.841 14.072 

Πελάτες & λοιπές μακροπρόθεσμες εμπορικές 
απαιτήσεις  461 486 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  574 412 

ΣΥΝΟΛΟ  86.939 79.170 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ   

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 4.750 3.475 

Εμπορικοί πιστωτές 25.355 20.963 

   

Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 4.875 9.725 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.957 2.660 

   

Ίδια Κεφάλαια 47.002 42.347 

 

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 κα 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. 


