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FLEXOPACK A.E.B.E. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ - Επιδόσεις και Αποτελέσµατα Εννεάµηνου 2015
Οι οικονοµικές επιδόσεις και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας και του Οµίλου της στην διάρκεια του
εννεάµηνου 2015, συγκρινόµενα παράλληλα και µε την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης
2014 έχουν συνοπτικά ως ακολούθως :
α) Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 46,223 εκατ. ευρώ, έναντι 43,930 εκατ. ευρώ και ο
εταιρικός σε 48,395 εκατ. ευρώ, έναντι 43,182 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά
5,22% και 12,07% αντίστοιχα.
β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
ανήλθαν σε επίπεδο Οµίλου σε 6,431 εκατ. ευρώ, έναντι 6,505 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 1,14% και
σε εταιρικό επίπεδο σε 6,872 εκατ. ευρώ έναντι 6,411 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,19%.
γ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όµιλο σε 3,796 εκατ. ευρώ, έναντι 3,757 εκατ. ευρώ
αυξηµένα κατά 1,04% και για την Εταιρεία σε 4,461 εκατ. ευρώ έναντι 3,702 εκατ. Ευρώ δηλαδή
αυξηµένα κατά 20,50%.
δ) Τα κέρδη µετά φόρων (EAT) ανήλθαν για τον Όµιλο σε 2,327 εκατ. ευρώ, έναντι 2,868 εκατ. ευρώ,
µειωµένα κατά 18,86% και για την Εταιρεία σε 2,888 εκατ. ευρώ, έναντι 2,817 εκατ. Ευρώ αυξηµένα
κατά 2,52%.
ε) Τα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας (EATAM), ανήλθαν σε 2,334 εκατ. ευρώ,
έναντι 2,868 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014, µειωµένα κατά 18,62%.
Επισηµαίνονται για λόγους πληρότητας τα ακόλουθα :
α) Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε επίπεδα χαµηλότερα του εταιρικού, λόγω ιδίως
του γεγονότος ότι ο εταιρικός κύκλος εργασιών περιλαµβάνει και πωλήσεις προϊόντων προς την
προσφάτως ιδρυθείσα θυγατρική στην Αυστραλία «FLEXOPACK PTY LTD», τα οποία την 30.9.2015 δεν
είχαν διατεθεί στο σύνολό τους από την εν λόγω θυγατρική σε πελάτες εκτός Οµίλου. Η εν λόγω
αναντιστοιχία εκτιµάται ότι θα αποκλιµακωθεί και εν συνεχεία αρθεί µε την σταδιακά αυξανόµενη
δραστηριοποίηση της εν λόγω θυγατρικής.
β) Ο φόρος εισοδήµατος της ενδιάµεσης περιόδου 1/1/-30/9/2015, έχει υπολογισθεί χρησιµοποιώντας
τον συντελεστή φορολογίας που ισχύει στην τρέχουσα περίοδο και ο οποίος ανέρχεται σε 29%. Ο
αντίστοιχος συντελεστής για την χρήση 2014 ανέρχονταν σε 26%.
Η παραπάνω µεταβολή στον φορολογικό συντελεστή επέφερε για τον Όµιλο και την Εταιρία, αύξηση
της αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης κατά 337 χιλ. ευρώ και του φόρου εισοδήµατος της
τρέχουσας περιόδου κατά 141 χιλ. ευρώ, ήτοι συνολική φορολογική επιβάρυνση 478 χιλ. ευρώ, σε
σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2014.
Μη συνυπολογιζοµένης της ανωτέρω συνολικής επιβάρυνσης ύψους 478 χιλ. ευρώ, η ποσοστιαία
µεταβολή των µετά φόρων κερδών (ΕΑΤ) σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου
έτους, ανέρχεται σε επίπεδο Οµίλου σε µείωση 2,21% και σε Εταιρικό επίπεδο σε αύξηση 19,45%.

