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Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το α’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως και να
επισημάνει τους βασικούς παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν στη διαμόρφωσή τους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης κινήθηκαν τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου της τρέχουσας χρήσεως με τα βασικά
χαρακτηριστικά της περιόδου να συνοψίζονται στα εξής:

 Αύξηση του όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 17,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 ως απόρροια των
επενδύσεων σε νέες γραμμές παραγωγής κατά τη διετία 2015-2016. Αύξηση του όγκου πωλήσεων πραγματοποιήθηκε και στους δύο
κλάδους δραστηριοποίησης του Ομίλου (Τεχνικά Υφάσματα +19,2% και Συσκευασία +9,7%).

 Αύξηση της αξίας των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 8,9% - η αύξηση του όγκου δεν αποτυπώθηκε στο σύνολό της στην αξία των
ενοποιημένων πωλήσεων διότι στο πλαίσιο της προσπάθειας για άμεση διάθεση των επιπλέον όγκων, κυρίως σε νέες αγορές,
ακολουθήθηκε μια πιο ελαστική τιμολογιακή πολιτική. Επιπλέον αρνητική ήταν στον κύκλο εργασιών και η επίδραση των
συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν από την πτώση της λίρας Αγγλίας σε σχέση με το ευρώ.

 Μείωση του κόστους μεταποίησης (conversion cost) ως απόρροια της έναρξης λειτουργίας των νέων μηχανών αλλά και της απόδοσης
των ενεργειών για περαιτέρω συγκράτηση των σταθερών δαπανών παραγωγής.

 Η τιμή της α’ ύλης παρουσίασε σταδιακή αύξηση καθόλη τη διάρκεια του α’ τριμήνου της τρέχουσας χρήσεως, γεγονός το οποίο
κατέστησε ακόμα πιο δύσκολη τη μετακύληση της αύξησης στη τιμή πώλησης στο α’ τρίμηνο.

 Ως  απόρροια της μη μετακύλησης της αύξησης σημειώθηκε συμπίεση του περιθωρίου Μικτού Κέρδους κατά 1,1 ποσοστιαίες
μονάδες, η οποία προήλθε από τον Κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων.

 Σημαντική αύξηση των εξόδων διάθεσης, τα οποία ως ποσοστό του ενοποιημένου Κύκλου Εργασιών ανήλθαν σε 10,1% στο α’ τρίμηνο
της τρέχουσας χρήσεως σε σχέση με 8,9% την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως σε δύο λόγους: α)
στην αύξηση του μεταφορικού κόστους ως απόρροια της διείσδυσης σε νέες απομακρυσμένες αγορές και β) στην αύξηση  των
εργαζομένων στον τομέα της διάθεσης προκειμένου να μπορεί να υποστηριχθεί ο αυξημένος όγκος πωλήσεων λόγω των νέων
επενδύσεων.

Ειδικότερα τα βασικά μεγέθη του Ομίλου στο α’ τρίμηνο του 2017 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών € 76,5 εκ. σε σχέση με € 70,3 εκ. στο α’ τρίμηνο του 2016 (+8,9%)
Ενοποιημένα Μικτά Κέρδη € 16,8 εκ. σε σχέση με € 16,2 εκ. στο α’ τρίμηνο του 2016 (+3,6%)
Ενοποιημένα ΕΒΙΤ* € 4,5 εκ. σε σχέση με € 5,0 εκ. στο α’ τρίμηνο του 2016 (-10,7%)
Ενοποιημένα EBITDA* € 7,8 εκ. σε σχέση με € 7,7 εκ. στο α’ τρίμηνο του 2016 (+0,7%)
Ενοποιημένα ΚΠΦ € 2,8 εκ. σε σχέση με € 4,2 εκ. στο α’ τρίμηνο του 2016 (-33,6%)
Ενοποιημένα ΚΜΦ&ΔΜ € 2,1 εκ. σε σχέση με € 3,3 εκ. στο α’ τρίμηνο του 2016 (-34,5%)
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή € 0,0491 σε σχέση με € 0,0744 στο α’ τρίμηνο του 2016 (-34,0%)

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 31.03.2017 ανήλθε σε 128,2 εκ. ευρώ σε σχέση με 122,8 εκ. στις 31.12.2016 και ο Καθαρός Τραπεζικός
Δανεισμός σε 57,3 εκ. σε σχέση με 54,7 εκ. στις 31.12.2016. Ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια παρέμεινε στα ίδια
επίπεδα και διαμορφώθηκε σε 0,4.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις ή πληροφορίες αναφορικά με το περιεχόμενο του παρόντος μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ιωάννα
Καραθανάση, Υπεύθυνη Σχέσεων με τους Επενδυτές στο τηλέφωνο 210-9875081

* Σημείωση
Εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης (ΕΔΜΑ): Κατά την περιγραφή των εξελίξεων και επιδόσεων του Ομίλου, χρησιμοποιούνται δείκτες όπως το EBIT και το EBITDA.
ΕΒΙΤ (Ο δείκτης κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες και φόρους): Ο δείκτης EBIT εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και
υπολογίζεται ως εξής: Κύκλος εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων, πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Το περιθώριο EBIT (%)
υπολογίζεται διαιρώντας το EBIT με το σύνολο του κύκλου εργασιών.
EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις και φόρους): Ο δείκτης EBITDA επίσης εξυπηρετεί στην καλύτερη
ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Κύκλος εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις παγίων
στοιχείων, αποσβέσεις επιχορηγήσεων και απομειώσεις και πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του
κύκλου εργασιών.



ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 (σε χιλ ευρώ)
Κύκλος Εργασιών €76.545 (+8,9%) Κατάσταση Αποτελεσμάτων Α΄ Τριμήνου
Αύξηση του του Κύκλου Εργασιών του Κλάδου των Τεχνικών
Υφασμάτων κατά   9,1% και του Κλάδου της Συσκευασίας κατά 8,4%
σε σχέση με το α’ τριμήνου του 2016.

Μικτά Κέρδη €16.765 (+3,6 %)
Το περιθώριο ΜΚ διαμορφώθηκε σε 21,9% σε σχέση με 23,0% στο α’
τριμήνου του 2016. Η συμπίεση του περιθωρίου ΜΚ προήλθε από
τον Κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων παρουσιάζοντας μείωση κατά
1,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα €660 (+111,5%)
Έσοδο από τον ΑΔΜΗΕ για τις ελληνικές θυγατρικές στο πλαίσιο της
καλύτερης διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας,

Έξοδα Διάθεσης €7.758 (+23,9%)
Ως ποσοστό του Κύκλου Εργασιών τα έξοδα Διάθεσης ανήλθαν σε
10,1% σε σχέση με 8,9% στο α’ τρίμηνο του 2016

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας €4.746 (+10,7%)
Ως ποσοστό του Κύκλου Εργασιών τα έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας
ανήλθαν σε 6,2% στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το α’ τρίμηνο του 2016

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα €480 (-14,0%)
Αφορούν κυρίως προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων, μη
ενσωματωμένους στο λειτουργικό κόστος φόροι και τέλη, έξοδα
τραπεζών και δαπάνες αγοράς μακετών.

Λοιπά Κέρδη / (Ζημιές) €22 (€382)
Λοιπά Κέρδη €22 χιλ. σε σχέση με €382 χιλ. ζημιές το 2016 και
αφορούν κυρίως σε συναλλαγματικές διαφορές από την ενδυνάμωση
του USD έναντι του Ευρώ και κέρδη από την πώληση παγίων.

EBITDA €7.794 (+0,7%) Αποτελέσματα ανά Κλάδο Δραστηριοποίησης
Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 10,2% σε σχέση με 11,0%
στο α’ τρίμηνο του 2016

Χρηματοοικονομικό Αποτέλεσμα -€1.604 (+61,5%)
Η αύξηση οφείλεται κυρίως σε συναλλαγματικές διαφορές που
προήλθαν από τη θυγατρική Synthetic Holding Ltd λόγω της
υποτίμησης της λίρας Αγγλίας.

Κέρδη Προ Φόρων €2.803 (-33,6%)
Το περιθώριο ΚΠΦ διαμορφώθηκε σε 3,7% σε σχέση με 6,0% στο α’
τρίμηνο του 2016

ΚMΦ&ΔΜ €2.147 (-34,5%) Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού
Το Περιθώριο ΚΜΦ&ΔΜ διαμορφώθηκε σε 2,8% σε σχέση με 4,7%
στο α’ τρίμηνο του 2016.

Κέρδη ανά μετοχή €0,0491 (-34%)

Αποθέματα €60.195 (+4,3%)

Πελάτες €59.430 (+17,4%)
Αύξηση λόγω της αύξησης του Κύκλου Εργασιών και λόγω
εποχικότητας

Προμηθευτές €40.340 (+26,9%)
Αύξηση λόγω της αύξησης του Κύκλου Εργασιών και των αυξημένων
παραγγελιών στο α’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως.

Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός €57.363 (+4,8%)

Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός / Ίδια
Κεφάλαια

0.4 -

Ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια παρέμεινε
στα ίδια επίπεδα και διαμορφώθηκε σε 0,4.

Προβλέψεις για Παροχές Προσωπικού €20.554 (-15,7%)
Οι Προβλέψεις για Παροχές Προσωπικού ανήλθαν σε Ευρώ 20.554
χιλ. σε σχέση με Ευρώ 24.369 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση της
τάξεως του 15,7%. Η εν λόγω μείωση οφείλεται στην αύξηση των
περιουσιακών στοιχείων και συγκεκριμένα των μετοχικών και
ομολογιακών τίτλων.

(ποσά σε χιλ.ευρώ) A' Τρίμ. 2017 Α' Τριμ. 2016
%

 Μετ/λής
Κύκλος Εργασιών 76.545 70.305 8,9%
Μικτά Κέρδη 16.765 16.177 3,6%
Περιθώριο Μικτού Κέρδους 21,9% 23,0%
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα 660 312 111,5%
Ως % του Κ.Ε. 0,9% 0,4%
Έξοδα Διάθεσης 7.758 6.263 23,9%
Ως % του Κ.Ε. 10,1% 8,9%
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 4.746 4.289 10,7%
Ως % του Κ.Ε. 6,2% 6,1%
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα -480 -558 -14,0%
Ως % του Κ.Ε. - -
Λοιπά Κέρδη/(Ζημίες) 22 -382 -
ΕΒΙΤ 4.463 4.997 -10,7%
Περιθώριο EBIT 5,8% 7,1%
EBITDA 7.794 7.736 0,7%
Περιθώριο EBITDA 10,2% 11,0%
Χρημ/κά Έσοδα/(Έξοδα) -1.604 -993 61,5%
Κέρδη/(Ζημίες) από Εταιρείες που
ενοποιούνται με τη μέθοδο της Κ.Θ. 251 216 16,2%
Κέρδη/(Ζημίες) από Συμμετοχές -307 - -
ΚΠΦ 2.803 4.220 -33,6%
Περιθώριο ΚΠΦ 3,7% 6,0%
Φόρος Εισοδήματος 571 855 -33,2%
Σύνολο ΚΜΦ 2.232 3.365 -33,7%
Περιθώριο ΚΜΦ 2,9% 4,8%
Δικαιώματα Μειοψηφίας 85 85
Σύνολο ΚΜΦ&ΔΜ 2.147 3.280 -34,5%
Περιθώριο ΚΜΦΔΜ 2,8% 4,7%
Κέρδη ανά μετοχή (σε ευρώ) 0,0491 0,0744 -34,0%

Κλάδος

(ποσά σε € χιλ.)
Α' Τρίμ.

2017
Α' Τρίμ.

2016 % Μετ.
Α' Τρίμ.

2017
Α' Τρίμ.

2016 % Μετ.
Α' Τρίμ.

2017
Α' Τρίμ.

2016 % Μετ.
Κύκλος Εργασιών 60.128 55.131 9,1% 19.310 17.819 8,4% 53 130 -59,2%

Μικτά Κέρδη 12.202 11.920 2,4% 4.466 4.105 8,8% -45 -5 -

Περιθώριο Μ.Κ. 20,3% 21,6% 23,1% 23,0% - -

Συνολο EBITDA 4.912 4.943 -0,6% 2.989 2.788 7,2% -53 9 -

Περιθώριο EBITDA 8,2% 9,0% 15,5% 15,6% - -
Σημ.: Όποιες διαφορές προκύπτουν σε σχέση με τα δημοσιευμένα αποτελέσματα οφείλονται στις απαλοιφές μεταξύ
των κλάδων

Τεχνικά Υφάσματα Συσκευασία Αγροτικός Τομέας

(ποσά σε χιλ.ευρώ) 31.03.2017 31.12.2016
%

 Μετ/λής
Ενσώματα Πάγια 111,933 107,437 4.2%
Επενδύσεις σε Ακίνητα 113 113 0.0%
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 11,709 11,605 0.9%
Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 10,786 11,347 -4.9%
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 7,606 7,387 3.0%
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 1,974 2,633 -25.0%
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 144,121 140,522 2.6%
Αποθέματα 60,195 57,695 4.3%
Φόρος Εισοδήματος Προακαταβληθείς 1,594 1,526 4.5%
Απαιτήσεις από Πελάτες 59,430 50,640 17.4%
Χρεώστες και Λοιποί Λογαριασμοί 7,781 8,028 -3.1%
Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα αυτών 33,473 31,080 7.7%
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 162,473 148,969 9.1%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 306,594 289,491 5.9%
Σύνολο Ι.Κ. αποδοτέα στους μετόχους
της Μητρικής Εταιρείας 126,032 120,672 4.4%
Δικαιώματα Μειοψηφίας 2,201 2,116 4.0%
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 128,233 122,788 4.4%
Μακροπρόθεσμα Δάνεια 19,263 18,663 3.2%
Προβλέψεις για Παροχές Προσωπικού 20,554 24,369 -15.7%
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 5,892 5,624 4.8%
Σύνολο Μακροπροθεσμων Υποχρεώσεων 45,709 48,656 -6.1%
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια 71,573 67,139 6.6%
Προμηθευτές 40,340 31,799 26.9%
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 20,739 19,109 8.5%
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 132,652 118,047 12.4%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 178,361 166,703 7.0%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 306,594 289,491 5.9%


