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Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. (πρώην Plias A.B.E.E.) δηµοσίευσε την 22.5.2012 τις περιοδικές οικονοµικές
καταστάσεις του α’ τριµήνου 2012.

Σε ενοποιηµένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών για το α’ τρίµηνο του 2012 ανήλθε σε 3,3 εκατ. Ευρώ
έναντι 2,9 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξηµένος κατά 13,3%. Από τις παραπάνω
πωλήσεις το 26% περίπου αφορά πωλήσεις επωνύµων προϊόντων ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ στο εσωτερικό και
εξωτερικό, το 11% πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, και το υπόλοιπο περίπου 63%
παραγωγές τρίτων καιβιοµηχανικές πωλήσεις. Το 44% περίπου του ετήσιου κύκλου εργασιών αφορά
εξαγωγές.

Το µικτό κέρδος της περιόδου ανήλθε σε 0,62 εκατ. Ευρώ έναντι 0,46 εκατ. το α’ τρίµηνο του 2011. Το
αντίστοιχο µικτό περιθώριο κέρδους διαµορφώθηκε σε 18,9% για την τρέχουσα περίοδο έναντι 15,9%
για το 2011. Η συνολική βελτίωση του
µικτού κέρδους οφείλεται στην ανάπτυξη των πωλήσεων, την συνεχιζόµενη προσπάθεια µείωσης των
γενικών βιοµηχανικών δαπανών, και βελτιστοποίησης του προϊοντικού µίγµατος.

Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρίας (έξοδα διοίκησης και διάθεσης) λόγω της συνεχούς προσπάθειας
περιορισµού των δαπανών και παρά τις αυξηµένες πωλήσεις µειώθηκαν από 0,681 σε 0,669
εκατ. Ευρώ ήτοι κατά 1,8% σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο.

Τα αποτελέσµατα προ φόρων ανήλθαν σε ζηµιές 0,166 εκατ. Ευρώ έναντι ζηµιών 0,277 εκατ. Ευρώ το
πρώτο τρίµηνο του 2011. Τα αποτελέσµατα του Οµίλου µετά φόρων διαµορφώθηκαν σε ζηµίες 0,213
εκατ. Ευρώ το 2012 σε σχέση µε ζηµίες
0,315 εκατ. ευρώ το 2011.

Τα αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών εξόδων και αποσβέσεων (EBIDTA)
διαµορφώθηκαν σε κέρδη 0,264 εκατ. Ευρώ έναντι κερδών 0,213 εκατ. Ευρώ το 2011.

Eντός του Μαϊου 2012 η εταιρεία έλαβε προκαταβολή επιδότησης ύψους 950.000 ευρώ. Το εν λόγω
επενδυτικό έχει υπαχθεί στις διατάξεις του νόµου 3299/2004, αφορά επεκτάσεις και εκσυχρονισµό
του εργοστασίου και έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό µεγαλύτερο του 90%.

Το ∆.Σ. του χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών κατά τη συνεδρίαση του της 10ης Μαϊου
2012 αποφάσισε την άρση της επιτήρησης των µετοχών της εταιρείας, δεδοµένου ότι δεν συντρέχουν
πλέον λόγοι για την υπαγωγή της στο συγκεκριµένο καθεστός. Οι µετοχές της εταιρείας
διαπραγµατεύονται από την 11η Μαϊου 2012 στην κύρια αγορά του Χ.Α.

