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FLEXOPACK A.E.B.E. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ - Επιδόσεις και Αποτελέσματα Χρήσης 2015
Οι οικονομικές επιδόσεις και τα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου της στην διάρκεια της
χρήσης 2015, σε σύγκριση και με την προηγούμενη χρήση 2014 έχουν συνοπτικά ως ακολούθως :
α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 61,201 εκατ. ευρώ, έναντι 58,273 εκατ. ευρώ και ο
εταιρικός σε 62,271 εκατ. ευρώ, έναντι 57,493 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά
5,02% και 8,31% αντίστοιχα.
β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 9,196 εκατ. ευρώ, έναντι 8,604 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,88% και
σε εταιρικό επίπεδο σε 9,765 εκατ. ευρώ έναντι 8,610 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά
13,41%.
γ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 5,741 εκατ. ευρώ, έναντι 4,889 εκατ. ευρώ
αυξημένα κατά 17,43% και για την Εταιρεία σε 6,575 εκατ. ευρώ έναντι 5,040 εκατ. ευρώ δηλαδή
αυξημένα κατά 30,46%.
δ) Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 3,686 εκατ. ευρώ, έναντι 3,684 εκατ. ευρώ,
αυξημένα κατά 0,05% και για την Εταιρεία σε 4,406 εκατ. ευρώ, έναντι 3,825 εκατ. ευρώ αυξημένα
κατά 15,19%.
ε) Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM), ανήλθαν σε 3,694 εκατ. ευρώ,
έναντι 3,685 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης χρήσης του 2014, αυξημένα κατά 0,24%.
Επισημαίνονται για λόγους πληρότητας τα ακόλουθα :
α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε κατά την χρήση 2015 σε επίπεδα χαμηλότερα του
εταιρικού, λόγω ιδίως του γεγονότος ότι ο εταιρικός κύκλος εργασιών περιλαμβάνει και πωλήσεις
προϊόντων προς την λειτουργούσα από τις αρχές του 2015 θυγατρική «FLEXOPACK PTY LTD» στην
Αυστραλία, τα οποία (προϊόντα) την 31.12.2015 δεν είχαν διατεθεί στο σύνολό τους από την εν λόγω
θυγατρική σε πελάτες εκτός Ομίλου. Η εν λόγω αναντιστοιχία εκτιμάται ότι θα αποκλιμακωθεί σταδιακά
και εν συνεχεία αρθεί πλήρως με την σταθερά αυξανόμενη δραστηριοποίηση της εν λόγω θυγατρικής.
β) Ο φόρος εισοδήματος της χρήσης 2015, έχει υπολογισθεί με συντελεστή φορολογίας ο οποίος
ανέρχεται σε 29%. Ο αντίστοιχος συντελεστής για την χρήση 2014 ανερχόταν σε 26%.
Η παραπάνω μεταβολή (αύξηση) στον φορολογικό συντελεστή επέφερε για τον Όμιλο και την Εταιρεία,
αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης κατά 337 χιλ. ευρώ και του φόρου εισοδήματος
της χρήσης 2015 κατά 209 χιλ. ευρώ, ήτοι συνολική φορολογική επιβάρυνση 546 χιλ. ευρώ, σε
σύγκριση με την χρήση 2014.
Μη συνυπολογιζομένης της ανωτέρω συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης ύψους 546 χιλ. ευρώ, η
ποσοστιαία μεταβολή των μετά φόρων κερδών (ΕΑΤ) σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση 2014,
ανέρχεται σε επίπεδο Ομίλου σε αύξηση 14,89% και σε Εταιρικό επίπεδο σε αύξηση 29,47%.

