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Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών

καταστάσεων : 10 Μαρτίου 2015

Ορκωτός ελεγκτής-λογιστής: Δημήτριος Σούρμπης - Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 16891

Ελεγκτική Εταιρεία : PricewaterhouseCoopers

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €) (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2014 31.12.2013

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Ενεργητικό: Κύκλος εργασιών 487.046       522.508       127.516       126.837       22.495         21.925         5.675            3.545            
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 201.527     205.277     223.936     6.737          6.403          Κόστος πωλήσεων (404.380)      (435.093)      (104.358)      (109.484)      (21.519)        (20.049)        (5.613)          (3.290)          
Ασώματες ακινητοποιήσεις 19.152        39.762        42.856        9.079          7.995          Μικτά κέρδη 82.666         87.415         23.158         17.353         976               1.876            62                 255               
Συμμετοχές σε θυγατρικές -                   -                   -                   58.045        58.045        Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (29.178)        (27.595)        (6.859)          (6.684)          (15.964)        (15.472)        (3.287)          (3.730)          
Αναβαλλόμενη φορολογία ενεργητικού 8.733          8.890          13.283        1.310          1.250          Έξοδα λειτουργίας - διάθεσης & προώθησης (26.969)        (28.704)        (7.993)          (7.463)          (4.098)          (3.222)          (1.560)          (375)              
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 933             1.533          1.995          169             181             Έξοδα λειτουργίας ερευνών & αναπτύξεως (4.138)          (4.313)          (1.043)          (1.050)          (1.965)          (1.983)          (446)              (510)              
Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού 230.345     255.462     282.070     75.340        73.874        Λοιπά λειτουργικά έσοδα 7.206            2.488            4.560            546               21.011         20.711         5.763            2.961            
Αποθέματα 98.536        118.063     144.578     4.589          4.314          Λοιπές λειτουργικές <ζημιές> / κέρδη 8                    661               57                 26                 -                    -                    -                    -                    
Πελάτες 112.724     117.106     102.615     10.354        11.376        Κέρδη / <ζημίες> προ φόρων, χρηματοδοτικών      
Χρεώστες διάφοροι 31.359        22.339        26.365        1.978          857             & επενδυτικών αποτελεσμάτων 29.595         29.952         11.880         2.728            (40)                1.910            532               (1.399)          
Φόρος εισοδήματος εισπρακτέος 7.631          7.395          9.973          3.074          2.709          Χρηματοοικονομικά έξοδα (34.716)        (29.686)        (10.074)        (9.656)          (5.553)          (6.621)          (1.769)          (1.702)          
Απαιτήσεις από θυγατρικές επιχειρήσεις -                   -                   -                   45.004        36.782        Κέρδη / <ζημίες> προ φόρων, ζημιών
Διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα 68.732        59.523        76.953        4.046          2.063          αναδιοργάνωσης & πυρκαγιάς (5.121)          266               1.806            (6.928)          (5.593)          (4.711)          (1.237)          (3.101)          
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 80                1.888          1.528          4                  70                <Ζημιές> / κέρδη  από αναδιοργάνωση δραστηριοτήτων (36.000)        (16.999)        -                    (16.999)        -                    -                    -                    -                    
Σύνολο βραχυπρόθεσμου ενεργητικού 319.062     326.314     362.012     69.049        58.171        <Ζημιές> / κέρδη  από πυρκαγιά (59)                -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Σύνολο ενεργητικού 549.407     581.776     644.082     144.389     132.045     Κέρδη / <ζημίες> προ φόρων (41.180)        (16.733)        1.806            (23.927)        (5.593)          (4.711)          (1.237)          (3.101)          

Φόροι εισοδήματος (10.948)        (11.453)        (5.857)          (8.197)          (591)              (1.571)          159               (121)              
Υποχρεώσεις: Κέρδη / <ζημίες> μετά από φόρους (52.128)        (28.186)        (4.051)          (32.124)        (6.184)          (6.282)          (1.078)          (3.222)          
Μακροπρόθεσμα δάνεια 245.227     248.402     46.120        -                   -                   
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 11.172        11.432        12.470        -                   -                   Κατανέμονται σε:
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 19.321        15.750        16.564        4.821          3.597          Μη ελέγχουσες συμμετοχές 4.374            2.580            2.162            293               -                    -                    -                    -                    
Ομολογιακά δάνεια προς θυγατρικές επιχειρήσεις -                   -                   -                   71.100        61.650        Μετόχους εταιρείας (56.502)        (30.766)        (6.213)          (32.417)        (6.184)          (6.282)          (1.078)          (3.222)          
Προβλέψεις 4.841          4.785          5.599          -                   -                   
Αναβαλλόμενα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 33                41                56                33                41                Λοιπά Συνολικά Έσοδα / <Έξοδα> μετά από φόρους
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 280.594     280.410     80.809        75.954        65.288        Συναλλαγματικές Διαφορές  Μετατροπής / Ενοποίησης 8.220            (9.877)          (3.982)          (4.115)          -                    -                    -                    -                    

Αντιστάθμιση ταμειακών ροών (58)                (118)              (41)                132               -                    -                    -                    -                    
Προμηθευτές 86.003        94.774        119.573     5.562          5.750          Αναλογιστικές <ζημίες> / κέρδη (756)              (156)              (756)              (156)              (756)              728               (756)              728               
Πιστωτές διάφοροι 44.805        42.010        41.630        5.766          3.967          Λοιπά Συνολικά Έσοδα / <Έξοδα> μετά από φόρους 7.406            (10.151)        (4.779)          (4.139)          (756)              728               (756)              728               
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος 10.048        6.163          5.532          -                   -                   
Υποχρεώσεις προς θυγατρικές επιχειρήσεις -                   -                   -                   27.512        20.535        Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα / <Έξοδα> 
Ομολογιακά δάνεια προς θυγατρικές επιχειρήσεις -                   -                   -                   1.075          950              μετά από φόρους (44.722)        (38.337)        (8.830)          (36.263)        (6.940)          (5.554)          (1.834)          (2.494)          
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 57.838        45.896        254.253     -                   -                   
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 3.144          13                119             400             -                   Κατανέμονται σε:
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 201.838     188.856     421.107     40.315        31.202        Μη ελέγχουσες συμμετοχές 5.709            1.204            374               (308)              -                    -                    -                    -                    
Σύνολο υποχρεώσεων 482.432     469.266     501.916     116.269     96.490        Μετόχους εταιρείας (50.431)        (39.541)        (9.204)          (35.955)        (6.940)          (5.554)          (1.834)          (2.494)          

Καθαρή Θέση: Κέρδη/ <Ζημίες> ανά μετοχή μετά από φόρους
Μετοχικό κεφάλαιο 15.178        15.178        15.155        15.178        15.178         - Βασικά (1,1168)        (0,6174)        (0,1228)        (0,6407)        (0,1222)        (0,1261)        (0,0213)        (0,0637)        
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 2.755          2.755          2.518          2.755          2.755           - Απομειωμένα (1,1166)        (0,6157)        (0,1228)        (0,6386)        (0,1222)        (0,1257)        (0,0213)        (0,0635)        
Ίδιες μετοχές -                   -                   (7.949)         -                   -                   
Λοιπά αποθεματικά 15.473        6.717          14.903        16.295        17.131        
Αποτελέσματα εις νέον (5.227)         54.455        84.968        (6.108)         491             
Καθαρή θέση μετόχων Εταιρείας 28.179        79.105        109.595     28.120        35.555        Αποσβέσεις 33.370         33.949         8.614            8.354            2.917            2.966            889               757               
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 38.796        33.405        32.571        -                   -                   
Σύνολο καθαρής θέσης 66.975        112.510     142.166     28.120        35.555        Κέρδη / <ζημίες> προ φόρων, χρηματοδοτικών & 

επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων,
Σύνολο υποχρεώσεων & καθαρής θέσης 549.407     581.776     644.082     144.389     132.045      ζημιών  αναδιοργάνωσης και πυρκαγιάς (EBITDA) 62.965         63.901         20.494         11.082         2.877            4.876            1.421            (642)              

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  01.01.2014 & 2013 Δημοσιευμένο 119.618     151.432     35.555        32.058        

Επίδραση διόρθωσης λάθους (7.108)        (9.266)        -                   -                   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  01.01.2014 & 2013 αναμορφωμένο 112.510     142.166     35.555        32.058        

Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα/έξοδα μετά από φόρους (44.722)      (38.337)      (6.940)         (5.554)         
Μερίσματα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές (318)            (370)            -                   -                   
Αποθεματικό προγραμμάτων χορήγησης    

 δικαιωμάτων προαίρεσης (495)            -                   (495)            -                   

Μετοχές εκδοθείσες σε υπαλλήλους που εξάσκησαν δικαιώματα 

προαίρεσης -                   235             -                   235             

<Αγορές> / πωλήσεις ιδίων μετοχών -                   8.816          -                   8.816          
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31.12.2014 & 2013 & 2012 66.975        112.510     28.120        35.555        Όμιλος Εταιρεία

31.12.2014             5.411                 215 
31.12.2013             5.677                 219 

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 Όμιλος Εταιρεία

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες    α) Έσοδα 113.976       16.364         

Κέρδη / <Ζημίες> προ φόρων (41.180)      (16.733)      (5.593)        (4.711)           β) Έξοδα / Αγορές 413               12.024         
Πλέον/ <μείον> προσαρμογές για:     γ) Έξοδα από χρεωστικούς τόκους -                    5.443            
Αποσβέσεις 33.370        33.949        2.917          2.966             δ) Απαιτήσεις 19.151         47.099         
Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα 34.716        29.686        5.553          6.621             ε) Υποχρεώσεις & Δάνεια -                    99.687         
Προβλέψεις 26.512        13.923        59                288                στ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης 2.997            2.692            
Ζημίες / <Κέρδη> από πωλήσεις (8)                (661)            -                   -                      ζ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης - -

Πλέον / <Μείον> προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης  ή  που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:     

   η) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη & μέλη διοίκησης - -

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 19.527        22.718        (275)            1.170          
Μείωση / (αύξηση) πελατών 4.382          (13.131)      1.022          5.655          

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων από θυγατρικές -                   -                   (8.222)         7.726            31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

Μείωση / (αύξηση) λοιπών απαιτήσεων (9.020)         4.288          (1.121)         650                  α) Προβλέψεις για σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία 
Μείωση / (αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 600             462             12                60                         διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων                      -                      -                      -                      - 
(Μείωση) / αύξηση προμηθευτών (8.771)         (24.121)      (188)            (985)                 β)  Προβλέψεις για εγγυήσεις καλής λειτουργίας             3.711             3.664                      -                      - 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων σε θυγατρικές -                   -                   6.977          (27.808)           γ)  Λοιπές προβλέψεις             1.130             1.121                      -                      - 
(Μείωση) / αύξηση  λοιπών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (5.642)         (2.128)         704             (4.452)              Σύνολο             4.841             4.785                      -                      - 
Μείον:   
 Φόροι (6.386)         (7.879)         179             -                   

(α) Καθαρές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες 48.100        40.373        2.024          (12.820)      

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων (23.351)      (18.697)      (1.265)         (313)            

Αγορά άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (5.333)         (6.184)         (3.321)         (3.841)         
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων 3.087          903             157             -                   
(β) Εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες (25.597)      (23.978)      (4.429)        (4.154)        

Καθαρές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές & επενδυτικές 

δραστηριότητες (α) + (β) 22.503        16.395        (2.405)        (16.974)      

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις δανείων 125.081     294.322     -                   -                   
<Εξοφλήσεις> δανείων (116.314)    (304.253)    -                   (76.180)      Κηφισιά, 10 Μαρτίου 2015

Εισπράξεις ομολογιακών δανείων από θυγατρικές -                   -                   9.975          70.000        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

<Εξοφλήσεις> ομολογιακών δανείων από θυγατρικές -                   -                   (400)            (7.400)         
Τόκοι καταβληθέντες (26.251)      (24.377)      (5.159)         (5.457)         
Μερίσματα σε  μετόχους της Εταιρείας (28)              (12)              (28)              (12)              
Μερίσματα σε μετόχους μη ελέγχουσων συμμετοχών (318)            (370)            -                   -                   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΔΑΥΙΔ TORSTEN TUERLING

<Αγορές> / Πωλήσεις  ιδίων μετοχών -                   8.816          -                   8.816          ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤ. J019516 ΑΡ. ΔΙΑΒ. D 522442694
Εισπράξεις από έκδοση μετοχών σε υπαλλήλους -                   235             -                   235             
(γ) Εισροές/(εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (17.830)      (25.639)      4.388          (9.998)        

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα  (α) + (β) + (γ) 4.673          (9.244)        1.983          (26.972)      

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης 59.523        76.953        2.063          29.035        ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Γ. ΜΑΜΟΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών 4.536          (8.186)         -                   -                   Α.Δ.Τ. Χ 700986 Α.Δ.Τ. ΑΚ 204895
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης 68.732        59.523        4.046          2.063          

Τρίμηνο που έληξε Τρίμηνο που έληξεΧρήση που έληξεΧρήση που έληξε

2. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις και ποσοστά συμμετοχής που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καθώς και η μέθοδος 

ενοποίησης παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 14 των οικονομικών  καταστάσεων.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6. Ο μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού της χρήσης ανέρχεται σε: 

1. Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι σύμφωνες με τις αρχές για την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014.

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FRIGOGLASS 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ A.B.E.E.

Γ.Ε.ΜΗ: 1351401000

Α. Μεταξά 15, 145 64 Κηφισιά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014
(δημοσιευόμενα βάσει του κ ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά ΔΛΠ) 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε 

οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία  να ανατρέξει στην διεύθυνση του διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αναμορφωμένος

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Χρήση που έληξε Χρήση που έληξε

4. Δεν υπάρχουν υφιστάμενα επί των παγίων εμπράγματα βάρη για την Μητρική Εταιρεία και για τον Όμιλο. 

5.  Δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή 

λειτουργία της Εταιρείας ή του Ομίλου.

7. Τα ποσά των εξόδων & εσόδων σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων  και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας 

χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα κατά την  έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη είναι τα εξής:

31.12.2014

Όμιλος Εταιρεία

9. Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 18 των οικονομικών καταστάσεων. Ο Όμιλος

σχηματίζει προβλέψεις για τυχόν επιπρόσθετους φόρους που θα προκύψουν από  φορολογικούς ελέγχους στο βαθμό που η υποχρέωση αυτή είναι  πιθανή.

10. Στις 18 Ιουλίου 2014, η Frigoglass ανακοίνωσε την ενσωμάτωση του όγκου παραγωγής του εργοστασίου της Τουρκίας στη μονάδα της στην Timisoara της Ρουμανίας.

Στη σημείωση 27 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων παρουσιάζεται η ανάλυση των ζημιών αναδιάρθωσης.

11. Ο Όμιλος, στα πλαίσια εσωτερικού ελέγχου των δραστηριοτήτων του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης στη Νότιο Αφρική, διαπίστωσε υπερεκτίμηση των κερδών μετά 

φόρων κατά τις διαχειριστικές χρήσεις που έληξαν πριν το 2013,  με σωρευτική επίδραση στην καθαρή θέση του ομίλου κατά €7,4 εκ. την 31 Δεκεμβρίου 2014. Στη 

σημείωση 36 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων παρουσιάζονται οι επιπτώσεις της υπερεκτίμησης αυτής.

Η κατηγορία "Λοιπές προβλέψεις" περιλαμβάνει κυρίως προβλέψεις για ειδική φορολογία επί πωλήσεων και προβλέψεις για κόστος ανακύκλωσης. 

3. Οι παγιοποιήσεις της χρονιάς ανέρχονται για τον Όμιλο σε € 28,7 εκατ. (31.12.2013: € 24,88 εκατ.) και για την Μητρική Εταιρεία σε € 4,6 εκατ. (31.12.2013: € 4,15 

εκατ.) 

8. Οι προβλέψεις του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας αναλύονται ως εξής:


