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FLEXOPACK A.E.B.E. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ - Επιδόσεις και
Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2013

Οι οικονοµικές επιδόσεις και αποτελέσµατα τόσο της Εταιρείας, όσο και του Οµίλου,
στην διάρκεια του εννεαµήνου 2013, συγκρινόµενα παράλληλα και µε την
αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης (εννεάµηνο 2012) έχουν συνοπτικά
ως ακολούθως :
α) Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 41,139 εκατ. ευρώ, έναντι 40,721
εκατ. ευρώ και ο εταιρικός σε 40,918 εκατ. ευρώ, έναντι 40,413 εκατ. ευρώ,
παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 1,03% και 1,25% αντίστοιχα.
β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και
αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Οµίλου σε 5,787 εκατ. ευρώ, έναντι
5,675 εκατ. Ευρώ, αυξηµένα κατά 1,97% και σε εταιρικό επίπεδο σε 5,697 εκατ.
ευρώ έναντι 5,571 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,26%.
γ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν δια τον Όµιλο σε 3,477 εκατ. ευρώ, έναντι
3,416 εκατ. ευρώ και δια την Εταιρεία σε 3,431 εκατ. ευρώ έναντι 3,297 εκατ. ευρώ
αυξηµένα κατά 1,79% και 4,06% αντίστοιχα.
δ) Τα κέρδη µετά φόρων (EAT) ανήλθαν δια τον Όµιλο σε 1,867 εκατ. ευρώ, έναντι
2,740 εκατ. ευρώ, συνεπεία της αύξησης της αναβαλλοµένης φορολογικής
υποχρεώσεως του Οµίλου και της Εταιρείας και δια την Εταιρεία σε 1,818 εκατ.
ευρώ, έναντι 2,648 εκατ. ευρώ για την ίδια ακριβώς αιτία.
ε) Τα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας (EATAM), για τον αυτό ως
άνω λόγο, ανήλθαν σε 1,868 εκατ. ευρώ, έναντι 2,730 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης
περιόδου του 2012.
Επισηµαίνονται σε κάθε περίπτωση και για λόγους πληρότητας τα ακόλουθα σχετικά
µε την συγκρισιµότητα των «κερδών µετά από φόρους» (ΕΑΤ) του εννεαµήνου 2013
σε σχέση µε το αντίστοιχο εννεάµηνο του 2012.
α) Η µείωση κατά 873 χιλ. ευρώ που παρουσίασαν τα ενοποιηµένα «Κέρδη µετά από
φόρους» οφείλεται κυρίως στην αύξηση της αναβαλλόµενης φορολογικής
υποχρέωσης του Οµίλου και της Εταιρείας κατά 729 χιλ. Ευρώ, η οποία προέκυψε
απο την αναπροσαρµογή των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και
υποχρεώσεων της Εταιρίας, συνεπεία της αύξησης του φορολογικού συντελεστή σε
26% για την χρήση 2013 από 20% που ήταν την χρήση 2012.
Η ανωτέρω επιβάρυνση ποσού 729 χιλ. ευρώ καταχωρήθηκε στην κατάσταση
αποτελεσµάτων στον φόρο εισοδήµατος και επιβάρυνε εξ ολοκλήρου τα
αποτελέσµατα του εννεαµήνου του 2013.

β) Μη συνυπολογιζοµένης της ανωτέρω επίπτωσης στην αναβαλλόµενη φορολογία
από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή σε 26% απο 20%, η ποσοστιαία
µείωση των µετά φόρων κερδών (ΕΑΤ) σε επίπεδο Οµίλου ανέρχεται σε 5,28% και
σε Εταιρικό επίπεδο ανέρχεται σε 3,81%.
Η Εταιρεία κατά την διάρκεια του εννεαµήνου 2013 πραγµατοποίησε εξαγωγές σε
40 περίπου χώρες, οι οποίες (εξαγωγές) την 30/9/2013 ανήλθαν σε ποσοστό 76,74%
επί του εταιρικού κύκλου εργασιών.

