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Αποτελέσµατα και Οικονοµική Κατάσταση Έτους 2016

Συνοπτική Ανασκόπηση
Οι πωλήσεις του Οµίλου αυξήθηκαν κατά 16,3% και ανήλθαν σε €93,2 εκ (€80,2 εκ. το 2015).
Το ΕΒΙTDA του Οµίλου ανήλθε σε €5,6 εκ έναντι €5,3 εκ το 2015, σηµειώνοντας αύξηση 5,8%.
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα €2,4 εκ έναντι €1,2 εκ το 2015, ενώ τα κέρδη µετά τους φόρους και
τα δικαιώµατα µειοψηφίας σε €1,3 εκ έναντι €0,6 εκ.
Τα κέρδη έχουν επιβαρυνθεί µε €640.000 από αναπροσαρµογή των επενδυτικών ακίνητων του Οµίλου
και από προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ποσού €918.000 εκ των οποίων €266.000 αφορούν την
εταιρία Μαρινόπουλος.
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισµός παρέµεινε σχεδόν σταθερός στα €22,6 εκ ενώ ο καθαρός
τραπεζικός δανεισµός ανήλθε στα €9,8 εκ από €4,1εκ. Τα µετρητά και ισοδύναµα είναι €12,7 εκ. από
18,6 εκ. στις 31.12.2015.
Τα ίδια κεφάλαια είναι €29 εκ από €30,8 εκ το 2015. H µείωση των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου, παρά
την κερδοφορία της χρήσεως, οφείλεται κυρίως στην επανεκτίµηση της αξίας των
ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων που είχαν µείωση €2,3 εκ.
Ο δείκτης φερεγγυότητας του Οµίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα
µετρητά και ισοδύναµα) στις 31.12.2016 ήταν 56,5% έναντι 60,5% την 31.12.2015.
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Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως (σε χιλ. €).

1 Ιαν - 31 ∆εκ.
2016

2015

93.282

80.292

46

94

Τιµολογηθείσες πωλήσεις

93.236

80.198

Μικτά κέρδη

15.628

14.705

2.014

1.744

Συνολικές πωλήσεις
Έµµεσες πωλήσεις

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης
Έξοδα διοικήσεως και πωλήσεων

(11.799) (11.355)

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης

(1.261)

(748)

Λειτουργικά κέρδη

4.582

4.346

Ζηµίες από Αναπροσαρµογή Επενδυτικών Ακινήτων

(640)

(664)

0

(1.156)

(1.506)

(1.308)

Αποσβέσεις που συµπεριλαµβάνονται στα λειτουργικά κέρδη

1.023

953

Κέρδη προ φόρων

2.436

1.218

(1.096)

(627)

1.340

591

0

0

1.340

591

0,19

0,08

Λοιποί Φόροι
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα)

Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη µετά από φόρους
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Καθαρά κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα
µειοψηφίας
Κέρδη ανά µετοχή
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Συνοπτικός Ισολογισµός (σε χιλ. €).
31/12/2016

31/12/2015

12.746

18.597

11.394

11.743

Αποθέµατα

7.794

6.111

Λοιπές απαιτήσεις

6.128

3.439

1.452

1.853

21.819

24.909

643

1.201

2.229

1.640

64.205

69.493

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις

14.251

15.920

Εµπορικοί πιστωτές

10.610

13.766

Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις

8.350

6.800

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

1.915

2.214

29.079

30.793

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Κυκλοφορούν
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Πελάτες και λοιπές εµπορικές 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 και λιπαντικά. Η Εταιρία κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά στους τοµείς
δραστηριότητας της.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κυρία Αθηνά Τσιάγκα, τηλ. 210 3499211.
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