31 Μαρ 2011 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. (πρώην Plias A.B.E.E.) δημοσίευσε την 31/3/2011 τις οικονομικές καταστάσεις
της χρήσης 2010.

Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών κατά την χρήση του 2010 ανήλθε σε 12,9 εκατ. Ευρώ
έναντι 13,9 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η κατά 7% περίπου μείωση του κύκλου
εργασιών οφείλεται στην διακοπή ζημιογόνων συνεργασιών. Αντίθετα κατά το δεύτερο εξάμηνο του
2010 οι πωλήσεις ήταν αυξημένες σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2010 κατά 23,6%. Σημειώνεται
ότι το 37% περίπου του ετήσιου κύκλου εργασιών απευθύνεται στις αγορές του εξωτερικού.

Το μικτό κέρδος κατά το 2010 ανήλθε σε 2,4 εκατ. Ευρώ έναντι 1,2 εκατ. κατά το 2009, με το μικτό
περιθώριο κέρδους αντίστοιχα να διαμορφώνεται σε 18,5% το 2010 από 8,6% το 2009. Σε αυτήν την
κατεύθυνση συντέλεσε και η επιτυχής προσπάθεια μείωσης των γενικών βιομηχανικών δαπανών.

Οι λειτουργικές δαπάνες της Εταιρίας (έξοδα διοίκησης και διάθεσης) κατά το 2010 ανήλθαν σε 4,2
εκατ. έναντι 4,5 κατά το 2009, μειωμένες κατά 6,3%. Σημαντική ήταν και η μείωση των λειτουργικών
εξόδων (διοίκησης και διάθεσης) κατά 23% κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2010 σε σχέση με το πρώτο
εξάμηνο του 2010.

Τα κέρδη εκμετάλευσης ανήλθαν σε ζημιές 3 εκατ. Ευρώ κατά το 2010 έναντι ζημιών 3,8 εκατ. Ευρώ
κατά το 2009. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του 2010 έχουν επιβαρυνθεί με μη
επαναλαμβανόμενες προβλέψεις ύψους 1,4 εκατ. Ευρώ περίπου και δεν σχετίζονται με την εκταμίευση
ρευστών από την Εταιρία.

Τα ανωτέρω είχαν θετική επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου της χρήσης, τα οποία ανήλθαν (προ
φόρων) σε ζημίες 3,6 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 4,3 εκατ. Ευρώ το 2009.

Τα αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 4,7 εκατ. Ευρώ το 2010 ενώ στα ίδια επίπεδα
κυμαίνονταν και το 2009. Τα αποτελέσματα μετά φόρων του 2010 έχουν επιπλέον επιβαρυνθεί από
φόρους εισοδήματος 0,73 εκατ. Ευρώ που προέκυψαν μέσω της διαδικασίας περαίωσης για τις
εταιρείες Gageo Α.Β.Ε.Ε. και Plias Εμπορική Α.Ε.

Τα αποτέλεσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών εξόδων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν
σε ζημίες 1,4 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 2,3 εκατ. Ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. Οι αποσβέσεις
κατά το 2010 ανήλθαν σε 1,8 εκατ. Ευρώ περίπου έναντι 1,5 εκατ. κατά το 2009.

Εντός του Νοεμβρίου του 2010 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 12
εκατ. Ευρώ περίπου με αποτέλεσμα την κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης και την μείωση του
χρηματοοικονομικού κόστους μέσω αποπληρωμής μέρους των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Σήμερα το πρόγραμμα κοστολογικής αναδιάρθρωσης της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ έχει κατά το μεγαλύτερο
μέρος του ολοκληρωθεί και πλέον βασικός στόχος είναι η υγιής ανάπτυξη του κύκλου εργασιών μέσω
διεύρυνσης των υφιστάμενων συνεργασιών και ανάπτυξης νέων προκειμένου παράλληλα με την
συνεχή βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης να μεταβεί η Εταιρία στην κερδοφορία.

