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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 
 

 
ATHEX:  PLAT 
Reuters: THRr.AT 
Bloomberg: PLAT GA 

 
Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το α’ τρίμηνο της 
τρέχουσας χρήσεως.  

Ειδικότερα τα βασικά μεγέθη του Ομίλου στο α’ τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 
διαμορφώθηκαν ως εξής:  

 

Ενοποιημένος Κύκλος 
Εργασιών 

  € 83,57 εκ. σε σχέση με € 78,52 εκ. στο α’ τρίμηνο του 2018 (+6,4%) 

Ενοποιημένα Μικτά Κέρδη   € 16,78 εκ. σε σχέση με € 16,97 εκ. στο α’ τρίμηνο του 2018    (-1,1%) 

Ενοποιημένα ΕΒΙΤ*   € 4,56 εκ. σε σχέση με € 4,57 εκ. στο α’ τρίμηνο του 2018         (-0,3%) 

Ενοποιημένα EBITDA*   € 8,39 εκ. σε σχέση με € 7,81 εκ. στο α’ τρίμηνο του 2018       (+7,4%) 

Ενοποιημένα ΚΠΦ          € 3,06 εκ. σε σχέση με € 3,14 εκ. στο α’ τρίμηνο του 2018        (-2,5%) 

Ενοποιημένα ΚΜΦ&ΔΜ € 2,09 εκ. σε σχέση με € 2,30 εκ. στο α’ τρίμηνο του 2018     (-9,4%) 

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή € 0,0466 σε σχέση με € 0,0514 στο α’ τρίμηνο του 2018 (-9,3%) 
 

 
Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 31.03.2019 ανήλθε σε 139,7 εκ. ευρώ σε σχέση με 141,6 εκ. στις 31.12.2018 
και ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός σε 88,1 εκ. σε σχέση με 78,3 εκ. στις 31.12.2018. Ο δείκτης Καθαρός 
Τραπεζικός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια ανήλθε σε 0,6 σε σχέση με 0,5 στις 31.12.2018. Επισημαίνεται ότι η 
υπόχρεωση από δικαιώματα χρήσης παγίων λόγω της εφαρμογής του IFRS 16 από 01-01-2019 επιβάρυνε τον 
Τραπεζικό Δανεισμό κατά  2,34 εκ ευρώ. Μη συμπεριλαμβανομένης της εν λόγω υποχρέωσης η αύξηση του 
Καθαρού Τραπεζικού Δανεισμού ανέρχεται σε 9,5% 
 
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 2019 (σε χιλ ευρώ) 
Κύκλος Εργασιών €83.574 (+6,4%)  Κατάσταση Αποτελεσμάτων Α΄ Τριμήνου 2019 

Αύξηση του όγκου πωλήσεων του Ομίλου κατά 2,19%. Ο όγκος  του 
Κλάδου των Τεχνικών Υφασμάτων παρέμεινε σχεδόν στα ίδια 
επίπεδα με το α’ τρίμηνο του 2018 (-0,22%), ενώ ο όγκος 
πωλήσεων του Κλάδου της Συσκυεασίας αυξήθηκε κατά 8,82% 

 

 

Μικτά Κέρδη €16.779 (-1,1 %)  

Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 20,1% σε σχέση 
με 21,6% στο α’ τρίμηνο του 2018. 

 

Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα €402 (-0,7%)  

Αφορούν κυρίως έσοδα από ενοίκια και από το πρόγραμμα 
διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας 

 

Έξοδα Διάθεσης €7.921 (+3,2%)  

Ως ποσοστό του Κύκλου Εργασιών τα έξοδα Διάθεσης ανήλθαν σε 
9,5% σε σχέση με 9,8% στο α’ τρίμηνο του 2018.  

 

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας €4.230 (+2,3%)  

Ως ποσοστό του Κύκλου Εργασιών τα έξοδα Διοικητικής 
Λειτουργίας ανήλθαν σε 5,1% σε σχέση με 5,3% στο α’ τρίμηνο του 
2018. Τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης ανήλθαν σε 349 χιλ. σε 
σχέση με 482 χιλ στο α’ τρίμηνο του 2018 

 

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα €264 (-14,8%)  

Αφορούν κυρίως προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων, μη 
ενσωματωμένους στο λειτουργικό κόστος φόρους και τέλη, έξοδα 
τραπεζών και δαπάνες αγοράς μακετών. 

 

Λοιπά Κέρδη / (Ζημιές) €139 χιλ. σε σχέση με ζημία 
204 χιλ.το 2018  

 

Αφορούν κυρίως θετικές συναλλαγματικές διαφορές που 
προέκυψαν από την ισοτιμία  του USD έναντι του Ευρώ  

 

EBITDA €8.389 (+7,4%)  Αποτελέσματα ανά Κλάδο Δραστηριοποίησης 

Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 10,0% παραμένοντας στα 
ίδια επίπεδα με το α’ τρίμηνο του 2018 

 

 

Χρηματοοικονομικό Αποτέλεσμα -€1.300 (-12,6%)  

Παρά το γεγονός ότι ο τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε το 
χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα είναι μειωμένο λόγω της 
βελτίωσης του χρηματοοικονομικού κόστους. 

 

Κέρδη Προ Φόρων €3.064 (-2,5%)  

Το περιθώριο ΚΠΦ διαμορφώθηκε σε 3,7% σε σχέση με 4,0% στο 
α’ τρίμηνο του 2018 

 

ΚMΦ&ΔΜ €2.038 (-9,4%)  Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού 

Το Περιθώριο ΚΜΦ&ΔΜ διαμορφώθηκε σε 2,4%, σε σχέση με 
2,9% στο α’ τ΄ριμηνο του 2018 

 

 

Κέρδη ανά μετοχή €0,0466 (-9,3%)  
 

 

Αποθέματα €69.492 (+3,9%)  

Αύξηση λόγω εποχικότητας  

Πελάτες €64.878 (+21,0%)  

Αύξηση κυρίως λόγω εποχικότητας  

Προμηθευτές €47.119 (+17,3%)  

Αύξηση κυρίως λόγω εποχικότητας  

Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός €88.174 (+12,5%)  

H υπόχρεωση από δικαιώματα χρήσης παγίων λόγω της 
εφαρμογής του IFRS 16 επιβάρυνε τον Τραπεζικό Δανεισμό κατά  
2,34 εκ ευρώ. Μη συμπεριλαμβανομένης της εν λόγω υποχρέωσης 
η αύξηση του Καθαρού Τραπεζικού Δανεισμού ανέρχεται σε 9,5% 
 

 

Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός / 
Ίδια Κεφάλαια 

0,6   

 

   

Προβλέψεις για Παροχές Προσωπικού €23.043 (+49,0%)  

Σημαντική αύξηση του αναλογιστικού ελλείμματος της Don & Low 
Ltd λόγω της πτώσης του επιτοκίου προεξόφλησης 

  

 


