28 Φεβ 2013 - Δελτίο Τύπου-Σχολιασμός για τα Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα της χρήσης 2012
Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. (πρώην Plias A.B.E.E.) δηµοσίευσε την 28η Φεβρουαρίου 2013 τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012.
Σε ενοποιηµένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών κατά το έτος 2012 ανήλθε σε 16,1 εκατ. Ευρώ έναντι 14,5
εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένος κατά 11,4% περίπου. Από τις παραπάνω
πωλήσεις το 29% περίπου αφορά πωλήσεις επωνύμων προϊόντων ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ στο εσωτερικό και
εξωτερικό, το 17% πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, και το υπόλοιπο 54% παραγωγές τρίτων και
βιομηχανικές πωλήσεις. Το ποσοστό των εξαγωγών ανήλθε σε 39%.
Κατά το έτος 2012, το ενοποιημένο μικτό κέρδος ανήλθε σε 3,5 εκατ. Ευρώ έναντι 3,1 εκατ. Ευρώ
πέρυσι, αυξημένο κατά 16%. Το περιθώριο μικτού κέρδους ανήλθε σε 22,0% έναντι 21,1% την
αντίστοιχη περίοδο του 2011.
Τα έξοδα διάθεσης, διοίκησης, έρευνας και ανάπτυξης ανήλθαν κατά τη χρήση 2012 σε 3,6 εκατ. ευρώ
έναντι 4,1 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 12% χάρη στη συνεχιζόμενη προσπάθεια της διοίκησης για
περιορισμό του κόστους.
Τα αποτελέσματα προ φόρων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε ζημίες 0,04 εκατ. ευρώ (37.310
ευρώ), έναντι ζημιών 0,6 εκ. ευρώ το 2011 ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε οριακές
ζημίες 0,005 εκ.ευρώ (5.377 ευρώ) έναντι ζημιών 0,8 εκ. το 2011.
Σε ενοποιημένο επίπεδο τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και επενδυτικών
αποτελεσμάτων ανήλθαν σε 1,5 εκ. Ευρώ, στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Αναφορικά με τις προοπτικές για το 2013, σε εμπορικό επίπεδο οι προσπάθειες της διοίκησης για
περαιτέρω ανάπτυξη του κύκλου εργασιών στις αγορές του εξωτερικού και του εσωτερικού
υποστηρίζονται από την καθετοποίηση της εταιρείας και τις παραγωγικές – ποιοτικές δυνατότητες της.
Παράλληλα σε λειτουργικό επίπεδο παραμένει ο στόχος μείωσης κόστους και δαπανών μέσω αύξησης
της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των παραγωγικών εγκαταστάσεων της.
Με βάση τα σημερινά δεδομένα και παρά την συνεχιζόμενη γενικά δύσκολη οικονομική συγκυρία,
πιστεύουμε ότι και το 2013 θα συνεχίσουμε την ανάπτυξη της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ και βελτίωση των
οικονομικών μας αποτελεσμάτων.

