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

Οι οικονοµικές επιδόσεις και αποτελέσµατα τόσο της Εταιρείας, όσο και του Οµίλου,
στην διάρκεια της χρήσης 2013, συγκρινόµενα παράλληλα και µε την προηγούµενη
χρήση 2012 παρουσιάζονται συνοπτικά κατωτέρω.
Ειδικότερα :
α) Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 54,567 εκατ. ευρώ, έναντι 54,068
εκατ. ευρώ και ο εταιρικός σε 54,207 εκατ. ευρώ, έναντι 53,404 εκατ. ευρώ,
παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 0,92% και 1,50% αντίστοιχα.
β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και
αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Οµίλου σε 7,657 εκατ. ευρώ, έναντι
7,541 εκατ. ευρώ αυξηµένα κατά 1,54% και σε εταιρικό επίπεδο σε 7,592 εκατ. ευρώ
έναντι 7,421 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,30%.
γ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν δια τον Όµιλο σε 4,310 εκατ. ευρώ έναντι
4,375 εκατ. Ευρώ, µειωµένα κατά 1,49% και δια την Εταιρεία σε 4,467 εκατ. ευρώ
έναντι 4,337 εκατ. Ευρώ, αυξηµένα κατά 3,00%.
δ) Τα κέρδη µετά φόρων (EAT) ανήλθαν δια τον Όµιλο σε 2,320 εκατ. ευρώ, έναντι
3,512 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της αύξησης του αναβαλλόµενου φόρου του Οµίλου
και της Εταιρείας και δια την Εταιρεία σε 2,476 εκατ. ευρώ, έναντι 3,480 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 2,322 εκατ. ευρώ, έναντι 3,499 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης
χρήσης του 2012.

Επισηµαίνονται σε κάθε περίπτωση και για λόγους πληρότητας τα ακόλουθα σχετικά
µε την συγκρισιµότητα των «κερδών µετά από φόρους» (ΕΑΤ) της χρήσης 2013 σε
σχέση µε την προηγούµενη χρήση του 2012.
Η µείωση κατά 1.192 χιλ. Ευρώ που παρουσίασαν τα ενοποιηµένα «Κέρδη µετά από
φόρους» οφείλεται κυρίως στους ακόλουθους έκτακτους και µη
επαναλαµβανόµενους παράγοντες :
1) Στην αύξηση του φόρου εισοδήµατος και του αναβαλλόµενου φόρου του Οµίλου
και της Εταιρείας η οποία ανήλθε σε 729 χιλ. Ευρώ, και προέκυψε από την
αναπροσαρµογή των σωρευµένων την 31/12/2012 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.
2) Στην επιβάρυνση του φόρου εισοδήµατος κατά 111 χιλ. ευρώ λόγω της αυτοτελούς
φορολόγησης αφορολόγητων αποθεµατικών του ν. 2238/1994, σύµφωνα µε το άρθρο
72 του ν. 4172/2013
Οι ανωτέρω επιβαρύνσεις συνολικού ποσού 840 χιλ. Ευρώ (εκτός της αύξησης του
φόρου εισοδήµατος) καταχωρήθηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων στον φόρο
εισοδήµατος και επιβάρυναν εξ ολοκλήρου τα αποτελέσµατα του 2013.
Μη συνυπολογιζοµένων των ανωτέρω επιβαρύνσεων ύψους 840 χιλ. ευρώ, η
ποσοστιαία µείωση των µετά φόρων κερδών σε επίπεδο Οµίλου ανέρχεται σε 10,03%
και σε Εταιρικό επίπεδο ανέρχεται σε 4,73%.

Σηµειώνονται τέλος τα ακόλουθα :
1) Η Εταιρεία κατά την διάρκεια της χρήσης του 2013 πραγµατοποίησε εξαγωγές
σε 40 περίπου χώρες, οι οποίες (εξαγωγές) την 31/12/2013 ανήλθαν σε ποσοστό
78,89% επί του εταιρικού κύκλου εργασιών.
2) Η Εταιρεία ολοκλήρωσε την αναβάθµιση των µηχανογραφικών της συστηµάτων
µε την υλοποίηση της εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του λογισµικού SAP
ERP.
3) Το επενδυτικό πρόγραµµα ενίσχυσης και αναβάθµισης των παραγωγικών
εγκαταστάσεων και υποδοµών της θυγατρικής του Οµίλου στην Πολωνία
(Fescopack) είναι σε πλήρη εξέλιξη.
4) Η Εταιρεία στοχεύοντας στην παροχή προς τους πελάτες της ολοκληρωµένων
λύσεων συσκευασίας (total packaging concept), προωθεί συστηµατικά την επέκταση
της δραστηριότητάς της στον τοµέα των γραµµών παραγωγής αυτοµάτου
συσκευασίας υπό κενό (rotary vacuum chamber).

