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FRIGOGLASS A.B.E.E 

Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων 

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 

 

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση (σελίδες 3–161) συντάσσεται 

σύμφωνα με τον Ν.3873/2010 και τον N.3556/2007 και την επ’ αυτού εκδοθείσα Απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό 7/448/29.10.2007 και 

εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Frigoglass A.B.E.E.» κατά τη συνεδρίαση  

της 25
ης

 Απριλίου 2017.  

 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 

www.frigoglass.com, όπου και θα παραμείνει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την ημερομηνία της σύνταξης και δημοσίευσής τους. 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

            Σελίδες 

Α)  Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου     3   
 

Β)  Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου     4 
 

Γ)  Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή    65 
 

Δ)  Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2016 68 
 

Ε)  Πληροφορίες Άρθρου 10 Ν. 3401/2005 (Ανακοινώσεις / Γνωστοποιήσεις  

που έχουν σταλεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών)      161 
 

 

Βεβαιώνεται ότι υπεύθυνοι κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων είναι οι 

κάτωθι: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  Γ. ΔΑΥΙΔ     ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΜΑΜΟΥΛΗΣ 

ΑΡ. ΔΙΑΒ. K 00109517      Α.Δ.Τ.  Χ 700986 

 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ       Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΦΑΦΑΛΙΟΣ      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

Α.Δ.Τ.  ΑΚ 082011      Α.Δ.Τ.  ΑΚ 204895 
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 2016 

σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007 

 

Σύμφωνα με το Νόμο 3556 αναφορικά με τις «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση 

σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε 

οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις», οι παρακάτω υπογεγραμμένοι δηλώνουμε υπεύθυνα 

ότι: 

 

1. Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.2016 – 

31.12.2016), ενοποιημένες και μητρικής εταιρίας, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα 

ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού 

και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της Frigoglass Α.Β.Ε.Ε., 

καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως 

σύνολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 3556/30.4.2007. 

2. Η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις 

πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του Νόμου 3556/30.4.2007.  

 

 

Κηφισιά, 25
 
Απριλίου 2017 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TΟΥ ΔΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΔΑΥΙΔ              ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΜΑΜΟΥΛΗΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Επί των Χρηματοικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2016 

 

Κηφισιά, 25 Απριλίου 2017 

 

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,  

 

Με βάση τις διατάξεις των Νόμων 3873/2010 και 3556/2007 και τις επ’ αυτού 

εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας υποβάλλουμε 

την παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ενοποιημένων και 

εταιρικών οικονομικών μεγεθών της Frigoglass A.B.E.E. (Εταιρεία) για τη χρήση που 

έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016. 

 

 

1) Εισαγωγή 

 

Η Frigoglass («Ο Όμιλος») είναι κορυφαία κατασκευάστρια εταιρεία επαγγελματικών 

ψυγείων (ICM) σε παγκόσμιο επίπεδο και μία από τις πλέον ονομαστές εταιρείες στον 

τομέα της κατασκευής γυάλινων μπουκαλιών στη Δυτική Αφρική και τη Μέση Ανατολή. 

Η Frigoglass είναι στρατηγικός εταίρος των εταιρειών αναψυκτικών και ποτών, οι 

οποίες δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην πελατειακή βάση του Ομίλου 

συγκαταλέγονται κάποιες από τις σημαντικότερες εταιρείες εμφιάλωσης του 

Συστήματος της Coca-Cola, ένας αριθμός εμφιαλωτών της Pepsi, πολλά από τα 

κορυφαία ζυθοποιεία παγκοσμίως, μεταξύ άλλων, τα εμπορικά σήματα Heineken, 

Diageo, Carlsberg, SABMiller and AB InBev και κορυφαίες γαλακτοβιομηχανίες, μεταξύ 

άλλων, η Nestlé και η Danone. 

Η Frigoglass διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με το Σύστημα της Coca-Cola μέσω μιας 

μακροπρόθεσμης συνεργασίας προμήθειας της Coca-Cola HBC AG με επαγγελματικά 

ψυγεία. Η εν λόγω εταιρεία είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμφιαλωτές μη 

αλκοολούχων αναψυκτικών στον κόσμο.  

Επιπλέον, η Frigoglass διατηρεί ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις με πολλούς από τους 

άλλους βασικούς πελάτες της, πολλοί από τους οποίους εξυπηρετούνται μέσω των 

Κλάδων Επαγγελματικής Ψύξης και Υαλουργίας. Με αυτόν τον τρόπο η Frigoglass είναι 

σε θέση να αξιοποιεί την πελατειακή της βάση και στους δύο κλάδους όπου 

δραστηριοποιείται. Δεδομένου ότι ο Όμιλος είναι μακροχρόνιος εταίρος των πελατών 

αυτών και έχει επαγγελματικές σχέσεις μαζί τους τόσο στον Κλάδο της Επαγγελματικής 

Ψύξης όσο και στον Κλάδο της Υαλουργίας, η Frigoglass έχει το προνόμιο να γνωρίζει 

από πρώτο χέρι τις στρατηγικής σημασίας επαγγελματικές τους ανάγκες αλλά και τις 

ανάγκες τους για τοποθέτηση των προϊόντων τους. 
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Στον Κλάδο της Επαγγελματικής Ψύξης, η Frigoglass ασχολείται με την κατασκευή και 

την πώληση επαγγελματικών ψυγείων καθώς και των σχετικών ανταλλακτικών και 

υπηρεσιών (services). Τα επαγγελματικά ψυγεία της Frigoglass αποτελούν στρατηγικά 

εργαλεία για τους πελάτες της, κι αυτό γιατί όχι μόνο εξασφαλίζουν την ψύξη των 

προϊόντων τους αλλά λειτουργούν και ως εργαλεία προβολής των προϊόντων τους και 

τοποθέτησής τους στα ψυγεία. Έτσι, διευκολύνεται η άμεση κατανάλωση των 

προϊόντων των πελατών και ενισχύονται τα εμπορικά σήματα των πελατών της 

Frigoglass. Μέσω της συνεργασίας της Frigoglass με τους πελάτες της παρέχονται 

υψηλή ποιότητα και εξατομικευμένες λύσεις επαγγελματικής ψύξης που καλύπτουν τις 

επιχειρηματικές τους ανάγκες για τα διάφορα εμπορικά δίκτυα. Στο πλαίσιο αυτής της 

στενής συνεργασίας, η Frigoglass βοηθά τους πελάτες της να υλοποιήσουν τα 

στρατηγικά σχέδιά τους όσον αφορά την προβολή και τοποθέτηση των προϊόντων τους, 

ξεκινώντας από την επινόηση και την ανάπτυξη νέων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες 

τους, επαγγελματικών ψυγείων μέχρι την προσφορά ενός πλήρους χαρτοφυλακίου 

υπηρεσιών μετά την πώληση. Η Frigoglass επίσης στέκεται δίπλα στους πελάτες της 

βοηθώντας τους να επιτύχουν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν θέσει και 

να μειώσουν το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα μέσω πρωτοποριακών και 

φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων επαγγελματικών ψυγείων τα οποία καταναλώνουν 

πολύ λιγότερη ενέργεια από τα συμβατικά επαγγελματικά ψυγεία. Στον κλάδο της 

Υαλουργίας, η Frigoglass ασχολείται με την κατασκευή και την πώληση γυάλινων 

φιαλών και δοχείων υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών, που διατίθενται σε μια 

σειρά σχημάτων, μεγεθών, χρωμάτων και βάρους. Τα προϊόντα αυτά διοχετεύονται σε 

διάφορους πελάτες που δραστηριοποιούνται κυρίως στους κλάδους των αναψυκτικών, 

της μπύρας και των ποτών καθώς και στον κλάδο των καλλυντικών και των 

φαρμακευτικών προϊόντων. Ο Κλάδος της Υαλουργίας της Frigoglass έχει περισσότερο 

περιφερειακό χαρακτήρα, εστιάζοντας στις πωλήσεις στη Δυτική Αφρική, τη Μέση 

Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική αλλά και τη Νοτιοανατολική Ασία.  Ο Κλάδος της 

Υαλουργίας της Frigoglass στη Νιγηρία παράγει πλαστικά κιβώτια και μεταλλικά 

πώματα, επιτρέποντας στον Όμιλο να προσφέρει στους πελάτες του ολοκληρωμένες 

λύσεις συσκευασίας για τα προϊόντα τους.  

 

Η Frigoglass δραστηριοποιείται τόσο στις αναδυόμενες όσο και στις αναπτυγμένες 

αγορές, όπου η συχνότητα κατανάλωσης αναψυκτικών είναι διαφορετική, όπως και οι 

μακροοικονομικές και δημογραφικές τάσεις, προσφέροντας έτσι ποικιλομορφία και 

δημιουργώντας ευκαιρίες για ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Στις 

αναδυόμενες αγορές, η διείσδυση στον τομέα των επαγγελματικών ψυγείων είναι 

χαμηλή και συνυπάρχει με ευνοϊκές μακροπρόθεσμες μακροοικονομικές και 

δημογραφικές τάσεις. Οι παράγοντες αυτοί αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία για 

ανάπτυξη της Frigoglass και των πελατών της λόγω της αναμενόμενης αύξησης 

κατανάλωσης αναψυκτικών. Παρά το υψηλό ποσοστό διείσδυσης στην αγορά 

επαγγελματικών ψυγείων και τις τρέχουσες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, η ζήτηση 

για προϊόντα της Frigoglass στις ώριμες αγορές οφείλεται κυρίως στις πρωτοβουλίες 

βιώσιμης ανάπτυξης που λαμβάνουν οι πελάτες της, όπως η μείωση του 

αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η 

ζήτηση για πρωτοποριακά και εκλεπτυσμένα προϊόντα που διαθέτουν καλύτερες 

επιδόσεις, προσαρμόζονται στις ανάγκες του εμπορικού δικτύου και προσφέρουν 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών μετά την πώληση.  
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Η Frigoglass διατηρεί μονάδες παραγωγής σε οκτώ χώρες: Ελλάδα, Η.Α.Ε., Ινδία, 

Ινδονησία, Νιγηρία, Νότια Αφρική, Ρουμανία και Ρωσία. 

 

Το Μάρτιο του 2014 ο Όμιλος διέκοψε τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής στο 

Spartanburg της Νότιας Καρολίνας. Η κίνηση αυτή είναι σύμφωνη με την απόφαση 

αλλαγής του μοντέλου λειτουργίας στην Αμερική, το οποίο εστιάζει στις εμπορικές 

δραστηριότητες των πωλήσεων και της προώθησης προϊόντων, της διανομής και του 

Service. Ο Όμιλος συνεχίζει να εξυπηρετεί τις ανάγκες των πελατών της Βορείου 

Αμερικής από το ήδη υπάρχον παραγωγικό της δίκτυο. 

 

Επίσης, Η Frigoglass ενσωμάτωσε τον όγκο παραγωγής του εργοστασίου της Τουρκίας 

στη μονάδα της στην Timisoara της Ρουμανίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία διέκοψε 

την παραγωγική της δραστηριότητα στο Silivri της Τουρκίας. Η εφαρμογή των αρχών 

της Λιτής Παραγωγής (Lean Manufacturing) στο εργοστάσιο της Ρουμανίας συντέλεσε 

στις συνεχείς βελτιώσεις της παραγωγικότητας, δημιουργώντας επαρκή δυναμικότητα, 

ικανή να απορροφήσει τον μεταφερόμενο από την Τουρκία όγκο και να εξυπηρετήσει 

κάθε πιθανή μελλοντική ζήτηση. 

 

Ο Όμιλος ανακοίνωσε τον Ιούλιο του 2016 τη διακοπή της παραγωγικής 

δραστηριότητας στη μονάδα της Κίνας. Η εξέλιξη αυτή θα επιτρέψει τη βελτιστοποίηση 

της παραγωγικής μας βάσης στην περιοχή, τη μείωση του σταθερού κόστους και θα 

ενισχύσει μακροπρόθεσμα την ανταγωνιστικότητά μας 

Για να ενισχύσουμε αυτή τη στρατηγική γεωγραφική τοποθέτηση και να επεκταθούμε 

σε περισσότερες χώρες, η Frigoglass διατηρεί ανεξάρτητα γραφεία πωλήσεων σε 

Γερμανία, Κένυα, Νορβηγία, Πολωνία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία και στα 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 

 

Η Frigoglass συμπληρώνει την επιχειρηματική δραστηριότητα των επαγγελματικών 

ψυγείων με ένα εκτεταμένο παγκόσμιο δίκτυο αντιπροσώπων service μετά την 

πώληση, το οποίο εκτείνεται σε πέντε ηπείρους, εξυπηρετώντας εταιρείες παραγωγής 

αναψυκτικών και ποτών σε περίπου 77 χώρες. 
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2) Οικονομική και Επιχειρηματική Επισκόπηση 

 

2.1) Οικονομική επισκόπηση 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων για 

τις λογιστικές χρήσεις 2016, 2015 και 2014. 

 
Frigoglass A.B.E.E

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά σε χιλιάδες €

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 2016 2015 2016 2015 2014

Κύκλος εργασιών 413.203     453.881     487.046     -9,0% -6,8% 100,0% 100,0% 100,0%

Κόστος πωλήσεων (351.764)   (386.887)   (404.380)   -9,1% -4,3% 85,1% 85,2% 83,0%

Μικτά κέρδη 61.439       66.994       82.666       -8,3% -19,0% 14,9% 14,8% 17,0%

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (23.342)      (27.367)      (29.178)      -14,7% -6,2% 5,6% 6,0% 6,0%

Έξοδα λειτουργίας - διάθεσης & προώθησης (27.293)      (24.301)      (26.969)      12,3% -9,9% 6,6% 5,4% 5,5%

Έξοδα λειτουργίας ερευνών & αναπτύξεως (4.085)        (4.434)        (4.138)        -7,9% 7,2% 1,0% 1,0% 0,8%

Λοιπά λειτουργικά έσοδα  / < έξοδα > 3.620          8.246          7.214          -56,1% 14,3% 0,9% 1,8% 1,5%

Κέρδη / <Ζημιές> προ φόρων, χρηματοδοτικών 

& επενδυτικών αποτελεσμάτων 10.339       19.138       29.595       -46,0% -35,3% 2,5% 4,2% 6,1%

Χρηματοοικονομικά έξοδα (17.257)      (37.253)      (34.716)      -53,7% 7,3% 4,2% 8,2% 7,1%

Κέρδη / <Ζημιές> προ φόρων και εξόδων 

αναδιοργάνωσης (6.918)        (18.115)      (5.121)        -62% 254% 1,7% 4,0% 1,1%

Έξοδα Αναδιοργάνωσης (22.338)      (16.757)      (36.059)      33,3% -53,5% 5,4% 3,7% 7,4%

Κέρδη / <Ζημιές> προ φόρων (29.256)      (34.872)      (41.180)      -16,1% -15,3% 7,1% 7,7% 8,5%

Φόροι εισοδήματος (19.516)      (23.443)      (10.948)      -16,8% 114,1% 4,7% 5,2% 2,2%

Κέρδη / <Ζημιές> μετά από φόρους (48.772)      (58.315)      (52.128)      -16,4% 11,9% 11,8% 12,8% 10,7%

Κατανέμονται σε:

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 8.958          3.771          4.374          137,5% -13,8% 2,2% 0,8% 0,9%

Μετόχους εταιρείας (57.730)      (62.086)      (56.502)      -7,0% 9,9% 14,0% 13,7% 11,6%

Αποσβέσεις 29.784       33.666       33.370       -11,5% 0,9% 7,2% 7,4% 6,9%

Κέρδη / <Ζημιές> προ χρηματοοικονομικών εξόδων,

 εξόδων αναδιοργάνωσης, φόρων & αποσβέσεων  

(EBITDA) 40.123       52.804       62.965       -24,0% -16,1% 9,7% 11,6% 12,9%

Χρήση που έληξε

Όμιλος % Στο Κύκλο Εργασιών% Μεταβολής
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Για τη χρήση που έκλεισε την 31η Δεκεμβρίου 2016 

 

Οι καθαρές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 9,0% για το σύνολο της χρήσης που έληξε στις 

31 Δεκεμβρίου 2016, ανερχόμενες σε €413,2 εκατ., κυρίως λόγω της πτώσης των 

πωλήσεων του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης και της μειωμένης ζήτησης γυάλινων 

φιαλών και πλαστικών κιβωτίων στη Νιγηρία. 

 

Οι πωλήσεις στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης μειώθηκαν κατά 8,4% για το σύνολο 

της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, ανερχόμενες σε €289,9 εκατ.. Οι 

πωλήσεις στην Ανατολική Ευρώπη μειώθηκαν κατά 7% καθώς οι προκλήσεις στην 

αγορά μπύρας και οι ασθενείς μακροοικονομικές συνθήκες στη Ρωσία συνέχισαν να 

επηρεάζουν αρνητικά τις επενδύσεις πελατών ζυθοποιίας. Οι περιορισμοί στα μεγέθη 

των συσκευασιών και η αύξηση του πληθωρισμού που οδήγησε σε πτώση της 

αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, συνέχισαν να ασκούν πίεση στην 

κατανάλωση ζύθου. Οι πωλήσεις στη Δυτική Ευρώπη σημείωσαν αύξηση κατά 16%, 

λόγω της ζήτησης επαγγελματικών ψυγείων ICOOL και της εμπορικής στρατηγικής μας 

για περαιτέρω διείσδυση στους εμφιαλωτές της Coca-Cola. Οι πωλήσεις στην Αφρική 

και την Μέση Ανατολή σημείωσαν πτώση της τάξης του 14%, λόγω των 

μακροοικονομικών προκλήσεων και των δυσμενών επιπτώσεων από την υποτίμηση του 

τοπικού νομίσματος στη Νιγηρία και στη Νότιο Αφρική. Οι πωλήσεις στην Ασία 

μειώθηκαν κατά 15% για το σύνολο της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Η 

μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην πτώση των πωλήσεων σε Ινδία και Καζακστάν. Η 

διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητάς μας στην Κίνα επηρέασε αρνητικά τις 

πωλήσεις στην συγκεκριμένη αγορά κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Ο 

εξορθολογισμός της παραγωγικής μας βάσης στην Ασία θα βελτιώσει τη διάρθρωση 

του κόστους μας σε αυτή την άκρως ανταγωνιστική περιοχή. 

 

Οι καθαρές πωλήσεις του Κλάδου Υαλουργίας μειώθηκαν κατά 10,2% εκατ. σε €123,3 

εκατ. για το σύνολο της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, κυρίως λόγω της 

υποτίμησης του Νάιρα Νιγηρίας και της χαμηλής ζήτησης στην δραστηριότητας μας στο 

Ντουμπάι. Το αδύναμο καταναλωτικό περιβάλλον, λόγω της πτώσης της τιμής του 

πετρελαίου, συνέχισε να ασκεί πίεση στην κατανάλωση αναψυκτικών και ποτών. Σε 

αυτό το δυσμενές περιβάλλον, οι πωλήσεις των δραστηριοτήτων μας στη Νιγηρία 

σημείωσαν πτώση της τάξης του 8,9%, λόγω του δυσμενούς αντίκτυπου των 

συναλλαγματικών διακυμάνσεων καθώς και της μείωσης των παραγγελιών γυάλινων 

φιαλών και πλαστικών κιβωτίων. Οι πωλήσεις στη μονάδα μας στο Ντουμπάι 

σημείωσαν πτώση σε σχέση με πέρυσι, ανερχόμενες σε €30,9 εκατ., καθώς η πτώση 

των πωλήσεων σε Αιθιοπία, Γκάνα και Ιταλία υπεραντιστάθμισε την αύξηση των 

πωλήσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη Νότια Αφρική.  

 

Για το σύνολο της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, το κόστος πωληθέντων 

μειώθηκε κατά 9,1% σε €351,8 εκατ.. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε μεγάλο 

βαθμό στις επιπτώσεις των συναλλαγματικών διακυμάνσεων στις τιμές των βασικών  

πρώτων υλών του κλάδου Υαλουργίας στη Νιγηρία και της πτώσης των πωλήσεων. Το 

κόστος πωληθέντων ως ποσοστό επί των καθαρών πωλήσεων του Ομίλου βελτιώθηκε 

κατά 10 μονάδες βάσης σε 85,1% για το σύνολο της χρήσης που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2016. 
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Για το σύνολο της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, τα έξοδα διοίκησης 

μειώθηκαν κατά 14,7% σε €23,3 εκατ., γεγονός που αντικατοπτρίζει κυρίως τα 

χαμηλότερα έξοδα προσωπικού και έξοδα προς τρίτους. Ο λόγος των εξόδων διοίκησης 

προς τις καθαρές πωλήσεις μειώθηκε σε 5,6% από 6,0% για το σύνολο της χρήσης που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015. 

 

Τα έξοδα πώλησης, διανομής και εμπορίας αυξήθηκαν κατά 12,3% σε €27,3 εκατ. για 

το σύνολο της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Η αύξηση αυτή αποδίδεται 

κατά κύριο λόγο στην αύξηση των προβλέψεων για εμπορικές απαιτήσεις και σε 

υψηλότερα έξοδα εγγυήσεων. Ως ποσοστό επί των καθαρών πωλήσεων, τα έξοδα 

πώλησης, διανομής και εμπορίας αυξήθηκαν σε 6,6% από 5,4% για το σύνολο της 

χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015. 

 

Για το σύνολο της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, τα έξοδα Έρευνας και 

Ανάπτυξης μειώθηκαν κατά 7,9% σε €4,1 εκατ., γεγονός που αντικατοπτρίζει κυρίως τα 

χαμηλότερα έξοδα προσωπικού, έξοδα προς τρίτους και έξοδα ταξιδιών. Ως ποσοστό 

επί των καθαρών πωλήσεων, τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης παρέμειναν αμετάβλητα 

σε 1,0% για το σύνολο της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016. 

 

Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μειώθηκαν σε €3,6 εκατ. για το σύνολο της χρήσης που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, σε σύγκριση με €8,2 εκατ. για το σύνολο της χρήσης 

που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Η μείωση αύτη αντικατοπτρίζει κυρίως τον θετικό 

αντίκτυπο των μη επαναλαμβανόμενων εσόδων το 2015.   

 

Για το σύνολο της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, οι καθαρές 

χρηματοοικονομικές δαπάνες ανήλθαν σε €17,3 εκατ., έναντι €37,2 εκατ. για το σύνολο 

της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε 

συναλλαγματικά κέρδη τα οποία προκληθήκαν από απαιτήσεις και ταμειακά διαθέσιμα 

σε δολάρια ΗΠΑ στην Νιγηρία. 

 

Η Frigoglass κατέγραψε έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους €13,5 εκατ. που προέκυψαν 

κυρίως από τη διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας στην Κίνα και δαπάνες 

ύψους €8,8 εκατ. που σχετίζονται με τη διαδικασία αναθεώρησης της κεφαλαιακής 

δομής (ανατρέξετε στη Σημείωση 28 για περαιτέρω διευκρινήσεις). 

 

Ο φόρος εισοδήματος μειώθηκε κατά €3,9 εκατ. και διαμορφώθηκε στα €19,5 εκατ. για 

το σύνολο της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Η μείωση αυτή οφείλονται 

στην διαγραφή αναβαλλόμενης φορολογίας ενεργητικού ύψους το 2015.  

 

Οι καθαρές ζημίες που αποδίδονται στους μετόχους ανήλθαν σε €57,7 εκατ. για το 

σύνολο της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, σε σύγκριση με την καθαρή 

ζημία της τάξης των €62,1 εκατ. πέρυσι.  
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Για τη χρήση που έκλεισε την 31η Δεκεμβρίου 2015 

 

Οι καθαρές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 6,8% σε € 453,9 εκατ. για το σύνολο της χρήσης 

που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, μείωση η οποία αντικατοπτρίζει κυρίως την πτώση 

των πωλήσεων στον Κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης.  

 

Οι καθαρές πωλήσεις του Κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης μειώθηκαν κατά 6,8% σε 

€316,6 εκατ. για το σύνολο της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, 

αντικατοπτρίζοντας κυρίως τη μειωμένη ζήτηση από τους πελάτες μας λόγω των 

συνεχιζόμενων μακροοικονομικών προκλήσεων σε ορισμένες από τις βασικές αγορές 

μας. Οι πωλήσεις στην Ανατολική Ευρώπη μειώθηκαν κατά 17,0% σε €113,8 εκατ., 

αντικατοπτρίζοντας ως επί το πλείστον την πτώση των πωλήσεων στη Ρωσία. Το 

δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον, ο υψηλός πληθωρισμός, η πτώση της 

ψυχολογίας των καταναλωτών και η μείωση της αγοραστικής τους δύναμης επηρέασαν 

αρνητικά την κατανάλωση ποτών και αναψυκτικών και κατά συνέπεια τις επενδύσεις 

των πελατών μας σε επαγγελματικά ψυγεία. Σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, οι 

καθαρές πωλήσεις στη Ρωσία μειώθηκαν με διψήφιο αριθμό. Στη Δυτική Ευρώπη, οι 

πωλήσεις σημείωσαν υποχώρηση της τάξης του 6,5% σε €56,8 εκατ., κυρίως εξαιτίας 

της μείωσης του όγκου παραγωγής που οφείλεται στις επιπτώσεις από την εκκίνηση 

της παραγωγής της νέας σειράς ICOOL στο εργοστάσιο της Ρουμανίας κατά το πρώτο 

εξάμηνο του έτους. Οι πωλήσεις σε Ασία μειώθηκαν οριακά κατά 1,1% σε €63,7 εκατ., 

κυρίως λόγω των χαμηλότερων πωλήσεων στην Κίνα. Οι καθαρές πωλήσεις στην 

Αφρική και τη Μέση Ανατολή αυξήθηκαν κατά 4,0% σε €68,5 εκατ., έναντι πτώσης της 

τάξης του 6,6% το 2014. Οι καθαρές πωλήσεις στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή το 

2014 επηρεάστηκαν από την απεργίας των εργαζομένων του συνδικάτου μετάλλου που 

διήρκεσε ένα μήνα και προκάλεσε την προσωρινή διακοπή της παραγωγής στη Νότια 

Αφρική. Οι πωλήσεις στη Βόρεια Αμερική ανήλθαν σε €13,9 εκατ., από €11,6 εκατ. για 

το σύνολο της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.  

 

Οι καθαρές πωλήσεις από τον Κλάδο Υαλουργίας μειώθηκαν κατά 6,9% εκατ. σε €137,2 

εκατ. για το σύνολο της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Η μείωση αυτή 

αντανακλά ένα όλο και πιο δυσμενές εμπορικό περιβάλλον στην Νιγηρία. Η μείωση του 

διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών λόγο της πτώσης της τιμής του πετρελαίου, 

των μη ευνοϊκών συναλλαγματικών διαφορών και του αυξανόμενου πληθωρισμού 

επηρέασαν αρνητικά την κατανάλωση αναψυκτικών και ποτών στη Νιγηρία κυρίως τα 

δεύτερο εξάμηνο του έτους.  

 

Το κόστος πωληθέντων μειώθηκε κατά 4,3% σε €386,9 εκατ. Αυτή η μείωση οφείλεται 

κυρίως στην πτώση των πωλήσεων, την μείωση των τιμών πρώτων υλών και την 

βελτίωση της παραγωγικότητας. Το κόστος πωληθέντων ως ποσοστό επί των καθαρών 

πωλήσεων του Ομίλου αυξήθηκε σε 85,2% από 83,0% για το σύνολο της χρήσης που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, κυρίως εξαιτίας του χαμηλού όγκου πωλήσεων, του 

λιγότερο ευνοϊκού γεωγραφικού μείγματος των πωλήσεων λόγο της μειωμένης 

συνεισφοράς της Ευρώπης και της εκκίνηση της παραγωγής της νέας σειράς ICOOL. 
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Για το έτος που έληξε την 31
η
 Δεκεμβρίου 2015, τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν κατά 

6,2% σε €27,4 εκατ., γεγονός που αντικατοπτρίζει κυρίως τα χαμηλότερα έξοδα 

προσωπικού. Ο λόγος των εξόδων διοίκησης προς τις καθαρές πωλήσεις παρέμεινε 

αμετάβλητος σε 6,0% για το σύνολο της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014. 

 

Τα έξοδα πώλησης, διανομής και εμπορίας μειώθηκαν κατά 9,9% σε €24,3 εκατ. Η 

μείωση αυτή αποδίδεται κατά κύριο λόγο στα χαμηλότερα έξοδα προσωπικού, έξοδα 

εγγυήσεων και χαμηλότερες αμοιβές προς τρίτους. Ως ποσοστό επί των καθαρών 

πωλήσεων, τα έξοδα πώλησης, διανομής και εμπορίας μειώθηκαν σε 5,4% από 5,5% 

για το σύνολο της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014. 

 

Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη αυξήθηκαν κατά 7,2% σε €4,4 εκατ. για το σύνολο 

της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Ως ποσοστό επί των καθαρών 

πωλήσεων, οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης αυξήθηκαν σε 1,0% από 0,8% για το 

σύνολο της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014. 

 

 

Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν σε €8,1 εκατ. για το σύνολο της χρήσης που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, σε σύγκριση με €7,2 εκατ. για το σύνολο της χρήσης 

που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014. 

 

Το χρηματοδοτικό κόστος αυξήθηκε κατά €2,5 εκατ. σε €37,3 εκατ. για το σύνολο της 

χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, επιβαρημένο από τον υψηλότερο μέσο 

καθαρό δανεισμό και από συναλλαγματικές ζημίες.  

 

Μη επαναλαμβανόμενα έξοδα ανήλθαν σε €16,8 εκατ. για το σύνολο της χρήσης που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Τα έξοδα αυτά αντανακλούν προβλέψεις για 

απομείωση αποθεμάτων λόγο της προώθησης των ενεργειακά αποδοτικών 

επαγγελματικών ψυγείων μας τα τελευταία χρόνια και αμοιβές τρίτων σχετικά με τη 

διαδικασία πώλησης του Κλάδου Υαλουργίας (ανατρέξετε στη Σημείωση 28 για 

περαιτέρω διευκρινήσεις)  

 

Ο φόρος εισοδήματος αυξήθηκε κατά €12,5 εκατ. και διαμορφώθηκε στα €23,4 εκατ. 

για το σύνολο της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, επηρεασμένος από την 

διαγραφή αναβαλλόμενης φορολογίας ενεργητικού ύψους €8,8 εκατ. 

 

Οι καθαρές ζημίες που αποδίδονται στους μετόχους ανήλθαν σε €62,1 εκατ. για το 

σύνολο της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, σε σύγκριση με την καθαρή 

ζημία της τάξης των €56,5 εκατ. το ίδιο διάστημα πέρυσι.  
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Ταμειακές ροές 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι ενοποιημένες καταστάσεις ταμειακών ροών για 

τις λογιστικές χρήσεις 2016, 2015 και 2014.  
Frigoglass A.B.E.E

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά σε χιλιάδες €

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014

Κέρδη / <Ζημιές> μετά από φόρους (48.772)        (58.315)        (52.128)        

Πλέον/ <μείον> προσαρμογές για:

Φόρους εισοδήματος 19.516          23.443          10.948          

Αποσβέσεις 29.784          33.666          33.370          

Προβλέψεις 15.909          19.191          26.512          

Χρηματοοικονομικά έξοδα 17.257          37.253          34.716          

Ζημίες/<Κέρδη> από πωλήσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων 41                  (101)              (8)                   

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 3.625            (13.662)        19.527          

Μείωση / (αύξηση) πελατών 5.694            12.802          4.382            

Μείωση / (αύξηση) λοιπών απαιτήσεων 2.910            (3.869)           (9.020)           

Μείωση / (αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 453                (380)              600                

(Μείωση) / αύξηση προμηθευτών (6.994)           (10.228)        (8.771)           

(Μείωση) / αύξηση  λοιπών υποχρεώσεων 2.805            (30.185)        (4.430)           

Μείον: -                      -                      

Καταβεβλημένοι Φόροι (13.947)        (12.697)        (6.386)           

(α) Καθαρές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες 28.281          (3.082)           49.312          

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων (11.044)        (32.453)        (23.351)        

Αγορά άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (2.728)           (4.084)           (5.333)           

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων 5.106            417                3.087            

(β) Εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες (8.666)           (36.120)        (25.597)        

Καθαρές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές & επενδυτικές 

δραστηριότητες (α) + (β) 19.615          (39.202)        23.715          

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις δανείων 146.012       143.543       125.081       

<Εξοφλήσεις> δανείων (125.196)      (84.595)        (116.314)      

Τόκοι καταβληθέντες (28.540)        (26.764)        (26.251)        

Εξαγορά ποσοστού θυγατρικής από μη ελέγχουσες συμμετοχές -                      (3.724)           -                      

Μερίσματα σε  μετόχους της Εταιρείας (3)                   -                      (28)                 

Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές (167)              (647)              (318)              

(γ) Εισροές/(εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (7.894)           27.813          (17.830)        

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα  (α) + (β) + (γ) 11.721          (11.389)        5.885            

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης 57.492          68.732          59.523          

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών (11.687)        149                3.324            

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης 57.526          57.492          68.732          

Όμιλος

Χρήση που έληξε
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Καθαρές εισροές/(εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες 

 

Οι καθαρές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε €28,3 εκατ. για το 

σύνολο της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, σε σύγκριση με εκροές ύψους 

€3,1 εκατ. για το σύνολο της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Η αύξηση 

αυτή αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των λοιπών υποχρεώσεων κατά €2,8 

εκατ., σε σύγκριση με μείωση κατά €30,2 εκατ. για το σύνολο της χρήσης που έληξε 

στις 31 Δεκεμβρίου 2015, κυρίως λόγω των χαμηλότερων πραγματοποιηθέντων ζημίων 

από συναλλαγματικές διαφορές. Επίσης αντανακλά τη μείωση των αποθεμάτων κατά 

€3,6 εκατ., σε σύγκριση με αύξηση κατά €13,7 εκατ. για το σύνολο της χρήσης που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015. 

 

Οι καθαρές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε €3,1 εκατ. για το 

σύνολο της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, σε σύγκριση με εισροές ύψους 

€49,3 εκατ. για το σύνολο της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Η μείωση 

αυτή αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των αποθεμάτων κατά €13,7 εκατ., σε 

σύγκριση με μείωση κατά €19,5 εκατ. για το σύνολο της χρήσης που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2014. Επίσης αντανακλά τη μείωση των λοιπών υποχρεώσεων κατά €30,2 

εκατ., σε σύγκριση με μείωση κατά €4,4 εκατ. για το σύνολο της χρήσης που έληξε στις 

31 Δεκεμβρίου 2014. 

 

 

Καθαρές εισροές/(εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες 

 

Οι καθαρές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε €8,7 εκατ. για το 

σύνολο της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, σε σύγκριση με €36,1 εκατ. για 

το σύνολο της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Η μείωση αυτή οφείλεται 

κυρίως στην μείωση των κεφαλαιακών δαπανών και την αυστηρή ιεράρχηση των 

επενδύσεων μας, καθώς και έσοδα €5,1 εκατ. από την πώληση του εργοστασίου στην 

Τουρκία.  

  

Οι καθαρές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε €36,1 εκατ. για το 

σύνολο της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, σε σύγκριση με €25,6 εκατ. για 

το σύνολο της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Η αύξηση αυτή οφείλεται 

κυρίως στην επένδυση για την ανακατασκευή ενός κλιβάνου στη Νιγηρία, με στόχο την 

αύξηση της δυναμικότητας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας. Οι υψηλότερες 

κεφαλαιακές δαπάνες αντικατοπτρίζουν επίσης το κόστος συντήρησης του κλιβάνου 

στο Ντουμπάι κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2015.  

 

 

Καθαρές εισροές/(εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

 

Οι καθαρές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε €7,9 εκατ. για το 

σύνολο της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, σε σύγκριση με €27,8 εκατ. για 

το σύνολο της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, αύξηση που αποδίδεται 

κυρίως στις χαμηλότερες εισπράξεις τραπεζικών δανείων για το σύνολο της χρήσης που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.  
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Οι καθαρές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε €27,8 εκατ., σε 

σύγκριση με εκροές ύψους €17,8 εκατ. για το σύνολο της χρήσης που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2014. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στις υψηλότερες εισπράξεις 

τραπεζικών δανείων για το σύνολο της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.  

 

 

Καθαρό κεφάλαιο κίνησης 

 

Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2016 ανήλθε σε €103,6 εκατ., 

έναντι €118,8 εκατ. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015. Η βελτίωση αυτή αποδίδεται 

κυρίως στη μείωση του επιπέδου των εμπορικών απαιτήσεων κατά €21,3 εκατ. και της 

μείωσης των αποθεμάτων κατά €4,1 εκατ.. 

  

Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης την 31η Δεκεμβρίου 2015 ανήλθε σε €118,8 εκατ., έναντι 

€125,3 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2014. Η βελτίωση αυτή αντικατοπτρίζει κυρίως την 

πτώση των εμπορικών απαιτήσεων κατά € 13,7 εκατ. 

 

 

 

Κεφαλαιακές δαπάνες 

 

Οι κεφαλαιακές δαπάνες ανήλθαν σε €13,8 εκατ. για το σύνολο της χρήσης που έληξε 

στις 31 Δεκεμβρίου 2016, €11,1 εκατ. εκ των οποίων αφορούσαν την αγορά ενσώματων 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων και €2,7 εκατ. αφορούσαν την αγορά άυλων πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων, σε σύγκριση με €36,5 εκατ. για το σύνολο της χρήσης που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, εκ των οποίων €32,4 εκατ. αφορούσαν την αγορά 

ενσώματων παγίων και €4,1 εκατ. αφορούσε την αγορά άυλων παγίων. 

 

Οι κεφαλαιακές δαπάνες ανήλθαν σε €36,5 εκατ. για το σύνολο της χρήσης που έληξε 

στις 31 Δεκεμβρίου 2015, σε σύγκριση με €28,7 εκατ. για το σύνολο της χρήσης που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, εκ των οποίων €23,4 εκατ. αφορούσαν την αγορά 

ενσώματων παγίων και €5,3 εκατ. αφορούσε την αγορά άυλων παγίων. 
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Παραπομπές σε συγκεκριμένες Σημειώσεις και άλλες ενότητες του παρόντος 

εγγράφου  

 

Στη Σημείωση 13 «Μακροπρόθεσμος & βραχυπρόθεσμος δανεισμός» διατίθενται 

πληροφορίες για τις κύριες πηγές ρευστότητας της Frigoglass, τις ουσιώδεις δεσμεύσεις 

της και τις συμφωνίες χρηματοδότησης καθώς και για σημαντικούς χρεωστικούς 

τίτλους και πιστωτικές διευκολύνσεις. 

 

Για τις σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Frigoglass, ανατρέξτε στη 

Σημείωση 2 και 4.  

 

Στη Σημείωση 20 «Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη» αναφέρονται οι συναλλαγές με 

συνδεδεμένα μέρη. 

 

Στην Ενότητα 4 «Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης» της Δήλωσης του Διοικητικού 

Συμβουλίου συνοψίζονται οι δραστηριότητες και οι αρμοδιότητες της διοίκησης του 

Ομίλου. 

 

2.2) Εταιρικά Οικονομικά Αποτελέσματα της Μητρικής Εταιρείας 

 

Οι Καθαρές Πωλήσεις της Μητρικής Εταιρείας αυξήθηκαν κατά € 2,7 εκατ. και ανήλθαν 

στα € 27,4 εκατ. 

 

Τα Μικτά Κέρδη αυξήθηκαν κατά € 1,07 εκατ. και ανήλθαν στο € 1,9 εκατ. 

 

Οι μετά φόρων ζημιές αυξήθηκαν κατά € 10,5 εκατ. και ανήλθαν στα € 25,9 εκατ. 
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3) Επιχειρηματικές Προοπτικές  

Ολοκληρώσαμε την επανεξέταση της κεφαλαιακής δομής και ανακοινώσαμε την 

υπογραφή συμφωνίας στις 13 Απριλίου 2017, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η 

οποία θα υλοποιηθεί έως το τέλος Ιουλίου. Η νέα κεφαλαιακή δομή αναμένεται 

να ενισχύσει τη ρευστότητα και να επιτρέψει στη διοίκηση της εταιρείας να 

εστιάσει περισσότερο στην επίτευξη στρατηγικών πρωτοβουλιών σχετιζόμενες 

με τους πελάτες και στην ενίσχυση της αποδοτικότητας, που θα βελτιώσει τις 

επιδόσεις μας. 

Αναμένουμε ότι η οικονομική αβεβαιότητα θα παραμείνει σε κάποιες από τις 

βασικές αγορές μας και το 2017, παρά το ότι η Ρωσία δείχνει σημάδια 

σταθεροποίησης. Σε αυτές τις συνθήκες της αγοράς, εστιάζουμε στην εδραίωση 

της επιτυχίας της σειράς ICOOL, για να αυξήσουμε το μερίδιο μας ανάμεσα 

στους εμφιαλωτές της Coca-Cola στην Ευρώπη. Η δημιουργία της 

επιχειρηματικής υποδομής του τομέα παροχής υπηρεσιών (Service) για την 

είσοδο σε νέες αγορές και πελάτες σε όλη την Ευρώπη παραμένει μεταξύ των 

πρωταρχικών προτεραιοτήτων μας φέτος. Πιστεύουμε ότι στην Αφρική, το 

ψυγείο Hybrid θα συμβάλει στην  αύξηση της ζήτησης και επίσης αναμένουμε 

νέες ροές εσόδων από την επέκταση των δραστηριοτήτων του τομέα παροχής 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών (Service) στη Νιγηρία. Στην Ασία, εστιάζουμε στην 

ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τη διακοπή της παραγωγής στη Κίνα, 

μέσω της ανάπτυξης νέων προϊόντων και πρωτίστως ψυγείων για την κάλυψη 

των κενών στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας. 

Στον Κλάδο Υαλουργίας, η Νιγηρία, η οποία αποτελεί τη βασική μας αγορά, 

αντιμετωπίζει οικονομική αβεβαιότητα λόγω της σημαντικής υποτίμησης του 

νομίσματος της τον Ιούνιο 2016. Η προτεραιότητά μας για το 2017 είναι, μέσω 

διαφόρων πρωτοβουλιών, να απορροφήσουμε μερικώς το κόστος το οποίο 

σχετίζεται με την ως άνω υποτίμηση. Στη δραστηριότητά μας στο Ντουμπάι, 

συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

του φούρνου και της περαιτέρω ανάπτυξης της πελατειακής βάσης στην Ασία, 

την Αυστραλία και σε άλλες αγορές. 

Το 2017, οι κεφαλαιακές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν περίπου στα €28 

εκατ. Οι δαπάνες θα προτεραιοποιηθούν προκειμένου να διασφαλισθεί η 

μακροπρόθεσμη αξία των περιουσιακών μας στοιχείων, πάντα στο πλαίσιο της 

διατήρησης μιας βιώσιμης κεφαλαιακής δομής.  
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4.  Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης  

 

Η παρούσα δήλωση, συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43ββ του Κ.Ν. 2190/1920 και 

περιέχει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται από το νόμο.  

 

4.1 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης  

 

Η Frigoglass Α.Ε.Β.Ε. (η «Εταιρία» ή η «Frigoglass»), στο πλαίσιο της πολιτικής 

υιοθέτησης υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης, συνέταξε και υιοθέτησε τον 

δικό της κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, δυνάμει της από 10/12/2014 απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ο οποίος παραμένει μέχρι σήμερα σε ισχύ.  

 

Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας (ο «Κώδικας») αποσκοπεί στην 

καταγραφή των πρακτικών βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η 

Εταιρία επιδιώκοντας τη διαφάνεια στην επικοινωνία με τους μετόχους της και τη 

διαρκή βελτίωση του εταιρικού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της και της 

ανταγωνιστικότητάς της. 

 

Περαιτέρω, ο Κώδικας στοχεύει στην καταγραφή του τρόπου λειτουργίας της Εταιρίας 

και στην καθιέρωση κανόνων και διαδικασιών διοίκησης που αφορούν στις σχέσεις 

ανάμεσα στη διοίκηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, τους μετόχους της Εταιρίας και τα 

λοιπά πρόσωπα που συνδέονται και επηρεάζονται από τις πράξεις των οργάνων της. 

 

O Κώδικας είναι διαθέσιμος στο κοινό στη διαδικτυακή διεύθυνση της Εταιρίας 

http://www.frigoglass.com/corporate-governance. 

 

 

4.2 Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης επιπλέον των προβλέψεων του νόμου   

 

Η Εταιρία, πέραν του Κώδικα και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της, τον 

οποίο έχει υιοθετήσει σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1 του Ν. 3016/2002, εφαρμόζει 

παράλληλα:  

 

α)  τον κώδικα επιχειρησιακής δεοντολογίας (ο «Κώδικας Επιχειρησιακής 

Δεοντολογίας»), και 

β)  τον κώδικα πολιτικής προμηθειών (ο «Κώδικας Πολιτικής Προμηθειών»).  

 

 

 

 

Α.  Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας   

Στόχος της εφαρμογής του Κώδικα Επιχειρησιακής Δεοντολογίας είναι, μεταξύ άλλων, 

η διαμόρφωση ενός πλαισίου επιχειρησιακής λειτουργίας σύμφωνα με αρχές και 

κανόνες ηθικής και διαφάνειας, η συμμόρφωση με το διεθνές εμπορικό δίκαιο και το 
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εφαρμοστέο δίκαιο των κρατών στα οποία η Εταιρία δραστηριοποιείται, η διατήρηση 

ενός υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών και προϊόντων, η βελτίωση της 

κερδοφορίας της, η ανάπτυξη ενός φιλικού προς το περιβάλλον λειτουργικού πλαισίου 

και η διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της παροχής ίσων δικαιωμάτων 

και αποφυγής διακριτικής μεταχείρισης όσων συνδέονται με την Εταιρία.    

 

Ο Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας της Εταιρίας είναι διαθέσιμος στην 

ιστοσελίδα της www.frigoglass.com. 

 

 

Β.  Κώδικας Πολιτικής Προμηθειών 

Μέσω της εφαρμογής του Κώδικα Πολιτικής Προμηθειών, η Εταιρία επιδιώκει να 

δημιουργήσει ένα επιχειρηματικό περιβάλλον συνεργασίας με τους προμηθευτές της, 

το οποίο διέπεται από αρχές ηθικής, διαφάνειας, προστασίας του περιβάλλοντος, 

σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. 

Ειδικότερα, η Εταιρία εστιάζει στην αποφυγή δημιουργίας αθέμιτου ανταγωνισμού, 

καθώς και στην αποφυγή εμπλοκής της με οιονδήποτε τρόπο σε καταστάσεις 

σύγκρουσης συμφερόντων ή δωροδοκίας. 

 

Ο Κώδικας Πολιτικής Προμηθειών της Εταιρίας είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της 

www.frigoglass.com. 

 

 

4.3. Κύρια χαρακτηριστικά των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης 

κινδύνων της Εταιρίας σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

 

Η Εταιρία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και 

διαχείρισης κινδύνων.  

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας (το «Διοικητικό Συμβούλιο») 

υιοθετεί διαδικασίες και εφαρμόζει πολιτικές οι οποίες αποσκοπούν στην εγκατάσταση 

και διατήρηση συστημάτων που βελτιστοποιούν την αναγνώριση, αξιολόγηση, 

παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων τους οποίους δύναται να αντιμετωπίσει 

η Εταιρία, στην αποτελεσματική διαχείριση αυτών και συμβάλλουν στην αξιοπιστία της  

χρηματοοικονομικής πληροφόρισης.    

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο διενέργει περιοδικούς ελέγχους και 

ενημερώνεται τακτικά αναφορικά με την ύπαρξη οιωνδήποτε ζητημάτων τα οποία 

ενδέχεται να έχουν σημαντικές οικονομικές και επιχειρηματικές συνέπειες για την 

Εταιρία. 

Περαιτέρω, οι επιχειρησιακές και λειτουργικές μονάδες της Εταιρίας προβαίνουν σε 

αναφορές προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο εντός καθορισμένου χρονοδιαγράμματος 

και σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές. Η γενική 

διεύθυνση της Εταιρίας λαμβάνει μηνιαίες εκθέσεις σχετικά με την οικονομική και 

λειτουργική κατάσταση από κάθε επιχειρηματική περιοχή και λειτουργία. Οι εκθέσεις 

και οι οικονομικές πληροφορίες βασίζονται σε μια τυποποιημένη διαδικασία και 
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εξετάζονται προκειμένου οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου να εφαρμοστούν 

από τη διοικητική ομάδα.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε επισκόπηση των συστημάτων εσωτερικού 

ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας σε τακτά χρονικά διαστήματα: 

 

• Θέτοντας την επιχειρησιακή στρατηγική σε επίπεδο Εταιρίας και διευθύνσεων 

και στο πλαίσιο της έγκρισης ενός ετήσιου προϋπολογισμού με μεσοπρόθεσμες 

εκτιμήσεις. Βασικό σημείο αυτής της άσκησης είναι η επισκόπηση των 

επιχειρησιακών κινδύνων και ευκαιριών και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη 

διαχείρισή τους.  

• Επιθεωρώντας σε τακτική βάση τη λειτουργική και χρηματοοικονομική 

απόδοση, καθώς και τις τελευταίες εκτιμήσεις για την τρέχουσα περίοδο. 

Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται σύγκριση του προϋπολογισμού με τα 

αποτελέσματα προηγουμένων ετών και υιοθέτηση σχεδίων δράσης με στόχο τη 

βέλτιστη λειτουργική και χρηματοοικονομική απόδοση. 

• Διατηρώντας την πρωταρχική ευθύνη για τις εξαγορές και τις εκποιήσεις και την 

παροχή εγκρίσεων για μεγάλες κεφαλαιουχικές δαπάνες, σημαντικά συμβόλαια 

και χρηματοδοτικές συμφωνίες. Πέραν του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάρχουν 

σαφώς καθορισμένες διοικητικές αρμοδιότητες για την έγκριση 

κεφαλαιουχικών δαπανών, σημαντικών συμβολαίων, εξαγορών, επενδύσεων 

και εκποιήσεων, οι οποίες συνδυάζονται με ένα προκαθορισμένο πλαίσιο 

αξιολόγησης τους, που περιλαμβάνει σχέδιο ανάλυσης κινδύνων και 

αξιολόγηση της εφαρμογής τους, καθώς και διαδικασία επισκόπησης εξαγορών 

όπου αυτή απαιτείται. 

• Πραγματοποιώντας, αναθεώρηση των προγραμμάτων διαχείρισης κινδύνων και 

ασφάλειας της Εταιρίας.  

 

Περαιτέρω, η Εταιρία διαθέτει συστήματα και διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και 

διαχείρισης των κινδύνων όσον αφορά την υποβολή αναφορών και την κατάρτιση των 

ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

Τα ανωτέρω συστήματα και διαδικασίες περιλαμβάνουν: 

 

• Τη δημιουργία, ανάπτυξη και εφαρμογή ενιαίων λογιστικών εφαρμογών και 

διαδικασιών. 

• Την επισκόπηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα των λογιστικών πολιτικών που 

εφαρμόζονται και τη διασφάλιση ότι είναι ενημερωμένες και γνωστοποιούνται 

στο κατάλληλο προσωπικό. 

• Διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οι συναλλαγές αναγνωρίζονται σύμφωνα με 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

• Την ύπαρξη πολιτικών, τόσο για την Εταιρία όσο και για τα υπό-τμήματα, που 

να διέπουν τη διατήρηση των λογιστικών βιβλίων, την παρουσίαση των 

συναλλαγών καθώς και τις κύριες διαδικασίες χρηματοοικονομικού ελέγχου. 
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• Την πραγματοποίηση συνεδριάσεων σε μηνιαία βάση οι οποίες περιλαμβάνουν 

επισκόπηση των εσωτερικών θεμάτων χρηματοοικονομικής αναφοράς και 

παρακολούθηση των διαδικασιών χρηματοοικονομικού ελέγχου. 

• Τη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού. 

• Διαδικασίες κλεισίματος οι οποίες περιλαμβάνουν προθεσμίες υποβολής, 

αρμοδιότητες, ταξινόμηση λογαριασμών και ενημέρωση για απαιτούμενες 

γνωστοποιήσεις. 

• Την εφαρμογή μιας ενιαίας μορφής εταιρικής αναφοράς τόσο για σκοπούς 

χρηματοοικονομικής αναφοράς όσο και για σκοπούς διοικητικής 

πληροφόρησης. 

• Την υποβολή των αποτελεσμάτων μέσω μιας ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής 

(HFM). 

• Την πρόσβαση στην παραπάνω εφαρμογή μόνο σε περιορισμένο αριθμό 

χρηστών κάθε θυγατρικής. 

• Διαδικασίες περιορισμού της δυνατότητας πρόσβασης και μεταβολής του 

λογιστικού σχεδίου που χρησιμοποιείται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 

ακεραιότητά του. 

• Την πραγματοποίηση διαγραφών και τον σχηματισμό αποθεματικών 

/προβλέψεων με σαφήνεια, συνέπεια και σύμφωνα με την πολιτική της 

Εταιρίας. 

• Τη διενέργεια, σε μηνιαία βάση, ανάλυσης των αποκλίσεων ανάμεσα στα 

πραγματικά αποτελέσματα, τα προϋπολογισμένα και τα συγκριτικά για να 

εντοπίζονται μη συνήθεις συναλλαγές και να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η 

πληρότητα των αποτελεσμάτων. 

• Την ύπαρξη πολιτικών και διαδικασιών για κάθε κύρια περιοχή όπως είναι οι 

σημαντικές συμφωνίες, οι διαδικασίες απογραφής των αποθεμάτων, οι 

διαδικασίες πληρωμών, οι διαδικασίες διαχωρισμού καθηκόντων κ.α. 

• Προϋπολογισμός για την επόμενη χρήση: καταρτίζεται από την Εταιρία σε 

ετήσια βάση το ενοποιημένο αλλά και οι ατομικοί, ανά δραστηριότητα / 

θυγατρική της Εταιρίας, προϋπολογισμοί για το επόμενο οικονομικό έτος, οι 

οποίοι πρέπει να εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

• Εκτίμηση για την τρέχουσα χρήση: καταρτίζεται από την Εταιρία σε ετήσια βάση 

το ενοποιημένο αλλά και οι ατομικοί, ανά δραστηριότητα / θυγατρική της 

Εταιρίας, προϋπολογισμοί για την τρέχουσα χρήση επιχειρηματικού πλάνου 

τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. 

• Την κατάρτιση σε μηνιαία βάση λεπτομερούς πληροφόρησης, τόσο σε ατομικό, 

ανά δραστηριότητα / θυγατρική, όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο προς τη 

διοίκηση. 

• Την αυτοματοποίηση της διαδικασίας ενοποίησης. 
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4.4. Πληροφοριακά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων και τις βασικές εξουσίες της καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων 

των μετόχων και του τρόπου άσκησής τους   

 

Α.  Τρόπος λειτουργίας και βασικές εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων  

 

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων (η «Γενική Συνέλευση») συγκαλείται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και 

συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός 

του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μία φορά κάθε 

εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δέκατη (10
η
) ημερολογιακή ημέρα του ένατου 

μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα, όποτε το Διοικητικό 

Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο.  

  

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να 

αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το 

μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για: 

 

(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους 

δικαιούμενους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της, 

να προκαλέσουν τη σύγκλησή της. 

 

(β) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται, όσες 

αφορούν την αύξηση, ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, τη διάλυση της 

Εταιρίας, την αλλαγή εθνικότητας, την παράταση της διάρκειάς της, τη 

συγχώνευσή της με άλλη εταιρεία, τη διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της 

Εταιρίας. 

 

(γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και τον 

καθορισμό της αμοιβής τους. 

 

(δ) Την έγκριση ή τροποποίηση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διάθεση καθαρών κερδών της 

Εταιρίας.  

 

(ε) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της 

διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του Διοικητικού 

Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

 

(στ) Την ακρόαση των ελεγκτών, σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και 

λογαριασμών της Εταιρίας, που έχουν διενεργήσει. 
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(ζ)  Την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ή ομολογιακού δανείου με 

δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρίας. 

 

(η) Το διορισμό εκκαθαριστών, σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας. 

 

(θ) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, 

για παράβαση των καθηκόντων τους, που απορρέουν από το Νόμο και το 

καταστατικό της. 

 

 

Β.  Δικαιώματα των μετόχων και τρόποι άσκησής τους 

 

Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια 

πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μίας, τουλάχιστον, μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα 

υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται από 

τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Τα έγγραφα εκπροσώπησης μπορούν να είναι 

ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους. 

 

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα 

αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της 

μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως 

άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα 

αρχεία του τελευταίου, εφόσον υφίσταται σχετική σύνδεση. Η ιδιότητα του μετόχου 

πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα 

συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική 

πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το 

αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.   

 

Τα λοιπά δικαιώματα των μετόχων καθορίζονται στο καταστατικό της Εταιρίας και στον 

Κ.Ν. 2190/1920.  

 

O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι πρόεδροι των 

επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι εσωτερικοί και εξωτερικοί 

ελεγκτές της Εταιρίας ειναι διαθέσιμοι για να απαντήσουν στις ερωτήσεις των μετόχων. 
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4.5. Πληροφοριακά στοιχεία για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας   

 

Α.  Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη της διαχείρισης των εταιρικών θεμάτων 

αποκλειστικά προς το συμφέρον της Εταιρίας και των μετόχων της, σύμφωνα με το 

υπάρχον ρυθμιστικό πλαίσιο. Οι βασικές αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 

είναι οι εξής: 

 

• Ο προσδιορισμός των μακροπρόθεσμων στόχων της Εταιρίας.  

• Η λήψη στρατηγικών αποφάσεων. 

• Η εξασφάλιση όλων των πόρων που απαιτούνται για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων της Εταιρίας. 

• Ο διορισμός των μελών της ανώτατης διοίκησης.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας και κατά τη 

σύνταξη της παρούσας απαρτίζεται από 9 μέλη, εκ των οποίων τα 8 είναι μη 

εκτελεστικά, ενώ τα 4 εξ αυτών είναι συγχρόνως και ανεξάρτητα. Μοναδικό 

εκτελεστικό μέλος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος. Η θητεία των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου είναι τριετής δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 

που συνέρχεται μετά τη λήξη της θητείας τους. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία τους δεν 

μπορεί να υπερβεί τα 4 έτη.  

Η εμπειρία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει διαφορετικά 

επαγγελματικά υπόβαθρα, που εκπροσωπούν υψηλό επίπεδο επιχειρηματικών, 

διεθνών και οικονομικών γνώσεων συμβάλλοντας σημαντικά στην επιτυχημένη 

λειτουργία  της Εταιρίας. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα η 

σχέση μεταξύ του αριθμού των ανεξάρτητων και μη ανεξάρτητων μελών, βρίσκεται σε 

πλήρη ισορροπία. Τα ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη είναι σε θέση να παρέχουν στο 

Διοικητικό Συμβούλιο αμερόληπτες απόψεις και συμβουλές για τη λήψη των 

αποφάσεών του, να εξασφαλίσουν το συμφέρον της Εταιρίας, προστατεύοντας τους 

μετόχους και τους εργαζομένους, ενώ το εκτελεστικό μέλος είναι υπεύθυνο για την 

εξασφάλιση της εφαρμογής των στρατηγικών και πολιτικών που εκάστοτε αποφασίζει 

το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τις 

ημερομηνίες έναρξης και λήξης της θητείας τους, καθώς και τη συχνότητα συμμετοχής 

κάθε μέλους στις συνεδριάσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του έτους 2016. 
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Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένα σύμφωνα με τον Κώδικα 

Επιχειρησιακής Δεοντολογίας της Εταιρίας να αποφεύγουν πράξεις ή παραλείψεις από 

τις οποίες δύνανται να αποκομίσουν άμεσο ή έμμεσο όφελος που έρχεται σε 

σύγκρουση ή ενδεχομένως σε αντίθεση με το συμφέρον της Εταιρίας. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν αμοιβή η οποία εγκρίνεται από τη 

Γενική Συνέλευση της Εταιρίας σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο 

Καταστατικό και στο Νόμο. 

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζονται στην ετήσια 

οικονομική έκθεση (ιδ. σχετ. Σημείωση 20). 

 

 

  

Τίτλος 
Στοιχεία 

προσώπου 

Ιδιότητα 

Εκτελεστικού / 

Μη 

Εκτελεστικού 

Μέλους 

Ιδιότητα 

Ανεξάρτητ

ου Μέλος 

Έναρξη 

της 

θητείας 

 

Λήξη της 

θητείας 

Αριθμός 

Συμμετοχών 

σε Συνεδριάσεις Δ.Σ. 

κατά τη διάρκεια του 

έτους 2016 

Πρόεδρος Χαράλαμπος 

(Χάρης) Γ. 

Δαυίδ 

Μη 

Εκτελεστικό 

 26/5/2015 26/5/2018 14/15 

Αντιπρόεδρ

ος 

Ιωάννης 

Ανδρουτσόπουλ

ος 

Μη 

Εκτελεστικό 

Ανεξάρτητο 26/5/2015 26/5/2018 15/15 

Διευθύνων 

Σύμβουλος 

Νικόλαος 

Μαμουλής 

Εκτελεστικό  13/7/2015 26/5/2018 15/15 

Μέλος   Λουκάς Κόμης Μη 

Εκτελεστικό 

 26/5/2015 26/5/2018 15/15 

Μέλος Γεώργιος 

Λεβέντης 

Μη 

Εκτελεστικό 

 26/5/2015 26/5/2018 15/15 

Μέλος Δώρος 

Κωνσταντίνου 

Μη 

Εκτελεστικό 

 26/5/2015 26/5/2018 15/15 

Μέλος Ευάγγελος 

Καλούσης 

Μη 

Εκτελεστικό 

Ανεξάρτητο 26/5/2015 26/5/2018 15/15 

Μέλος Βασίλειος 

Φουρλής 

Μη 

Εκτελεστικό 

Ανεξάρτητο 26/5/2015 26/5/2018 13/15 

Μέλος  Ιωάννης  

Κωστόπουλος 

 

Μη 

Εκτελεστικό 

Ανεξάρτητο 11/3/2015 26/5/2018 15/15 
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Αρμοδιότητες του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Γραμματέα του 

Διοικητικού Συμβουλίου και του Εταιρικού Γραμματέα 

 

1)  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αρμόδιος μεταξύ άλλων: 

• Για τη διεύθυνση του Διοικητικού Συμβουλίου θέτοντας τα θέματα προς 

συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τα ζητήματα της Εταιρίας και τις εισηγήσεις των 

λοιπών μελών και εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την αποτελεσματική 

λειτουργία του.  

• Για την έγκαιρη παροχή εξακριβωμένων και σαφών πληροφοριών στο 

Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το 

Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.  

• Για την επίτευξη αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ του Διοικητικού 

Συμβουλίου και των μετόχων σε συνδυασμό με τη μεταβίβαση των απόψεων 

των σημαντικών επενδυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο και κατ’ επέκταση την 

κατανόηση από το Διοικητικό Συμβούλιο των απόψεων αυτών.  

 

2) Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος μεταξύ άλλων: 

• Για τη διεκπεραίωση των καθημερινών δραστηριοτήτων της Εταιρίας μέσα στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές έχουν καθοριστεί από το Διοικητικό 

Συμβούλιο.  

• Να διασφαλίζει την πιστή εφαρμογή των στρατηγικών αποφάσεων και 

διαδικασιών εντός της Εταιρίας, όπως αυτές έχουν οριστεί από το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

• Για τη διαχείριση και καθημερινή συνεργασία με την ανώτερη διοίκηση της 

Εταιρίας. 

• Για την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς την ομάδα διοίκησης, με 

απώτερο στόχο την κατάρτιση και ανάπτυξη στελεχών ικανών να επανδρώσουν 

διευθυντικές θέσεις στο μέλλον.  

 

3) Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αρμόδιος μεταξύ άλλων: 

• Για τη συμμετοχή των νεοδιοριζομένων μελών σε υιοθετούμενες διαδικασίες 

ένταξης και εκπαίδευσης.  

• Για τη γενική εποπτεία επαρκούς συμμόρφωσης της Εταιρίας με τυχόν θεσμικές 

και κανονιστικές απαιτήσεις.  

• Για την εποπτεία σύγκλησης και συνεδρίασης των Τακτικών Γενικών 

Συνελεύσεων σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας.  

 

4) Ο Εταιρικός Γραμματέας: 

Ο Εταιρικός Γραμματέας είναι αρμόδιος για τη διασφάλιση καλής ροής 

πληροφοριών ανάμεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις επιτροπές του, καθώς 

και μεταξύ της ανώτατης διοίκησης και του Διοικητικού Συμβουλίου. O 

Εταιρικός Γραμματέας διασφαλίζει την αποτελεσματική οργάνωση των Γενικών 

Συνελεύσεων των μετόχων και την εν γένει καλή επικοινωνία των τελευταίων με 

το Διοικητικό Συμβούλιο, με γνώμονα τη συμμόρφωση του Διοικητικού 

Συμβουλίου με τις νομικές και καταστατικές απαιτήσεις. 
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Β. Βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Χαράλαμπος (Χάρης) Γ. Δαυίδ 

Πρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος) 

Ο κ. Χαράλαμπος (Χάρης) Γ. Δαυίδ εξελέγη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου το 

Νοέμβριο του 2006. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 1999. 

 

Απόφοιτος του Providence College USA, 1987. Η επαγγελματική σταδιοδρομία του κ. 

Δαυίδ ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη από τη θέση του πιστοποιημένου επενδυτικού 

συμβούλου στην Credit Suisse. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του κατέλαβε 

διάφορες θέσεις στην ανώτερη διοίκηση του Ομίλου Εταιρειών Λεβέντη. Είναι επίσης 

μέλος του διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών, A.G. Leventis PLC (Nigeria), Nigerian 

Bottling Company, Beta Glass PLC (Nigeria), Ideal Group, Quest Energy και Pikwik 

(Nigeria) Ltd (νεοσύστατη κοινοπραξία με την Pick n Pay στη Νότια Αφρική). 

 

Είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), 

μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών,  όπως και της 

επιτροπής  Africa Acquisitions της TATE Modern.  

 

 Έχει υπάρξει μέλος στα διοικητικά συμβούλια της Alpha Finance, ΔΕΗ και της 

Εμπορικής Τράπεζας (Credit Agricole). 

 

Ιωάννης Κ. Ανδρουτσόπουλος 

Αντιπρόεδρος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) 

Ο κ. Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον Ιούλιο 

του 1996. 

 

Η μακροχρόνια σταδιοδρομία του στους κλάδους της εμφιάλωσης και παραγωγής 

περιλαμβάνει τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή στην Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως 

(1969-1985), του Γενικού Διευθυντή στο Βιομηχανικό Τομέα του Ομίλου Εταιρειών 3E 

(1986-1994), του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Frigorex (1995), μέλους 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Εταιρειών 3Ε (1995) και του Διευθύνοντος 

Συμβούλου της Frigoglass (1996-2001). Είναι πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του 

Πολυτεχνείου του Aachen όπου πραγματοποίησε και σπουδές οικονομικών. 

 

Λουκάς Δ. Κόμης 

Σύμβουλος (μη εκτελεστικό μέλος) 

Ο κ. Λουκάς Δ. Κόμης εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 1996. 

Είναι, επίσης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ 

και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (E.E.A.A.) καθώς και 

Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ). Κατά τη 

διάρκεια της σταδιοδρομίας του εργάσθηκε επί εννέα έτη  σε διευθυντικές θέσεις στον 

τομέα της παραγωγής οικιακών συσκευών (IZOLA Α.Ε.) και εν συνεχεία στην Coca-Cola 

Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. (Coca-Cola EEE), όπου υπηρέτησε και ως 
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Eκτελεστικό Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου επί σειρά ετών, παραμένει δε 

σύμβουλος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι σήμερα.  

 

Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Φυσικής), του Πανεπιστημίου της 

Ottawa (MSc Electrical Engineering) καθώς και του Πανεπιστημίου Mc Master (ΜΒΑ) 

στο Οντάριο του Καναδά. 

 

Γιώργος Λεβέντης 

Σύμβουλος (μη εκτελεστικό μέλος) 

O Γιώργος Λεβέντης εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Frigoglass ως μη-

εκτελεστικό μέλος τον Απρίλιο του 2014.  

 

Ο κ. Λεβέντης είναι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής οικογενειακής επιχείρησης και 

έχει εργαστεί στο παρελθόν στον κλάδο διαχείρισης κεφαλαίων ως αναλυτής μετοχών 

και πιο πρόσφατα, στον κλάδο ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων.  

 

Έχει πτυχίο στη Σύγχρονη Ιστορία από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και 

μεταπτυχιακό στη Νομική από το Πανεπιστήμιο City. Είναι επίσης κάτοχος 

Πιστοποιητικού Διαχείρισης Επενδύσεων. 

 

Δώρος Κωνσταντίνου  

Σύμβουλος (Μη εκτελεστικό μέλος) 

Ο κ. Δώρος Κωνσταντίνου εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον Οκτώβριο 

του 2011. 

 

Ο κ. Κωνσταντίνου αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά το 1974 και είναι 

πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ξεκίνησε την καριέρα του ως 

ελεγκτής στην PricewaterhouseCoopers όπου και εργάστηκε για δέκα χρόνια. Το 1985 

έγινε μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εμφιαλώσεως όπου κατείχε διάφορες 

υψηλόβαθμες θέσεις στην Οικονομική Διεύθυνση. Το 1996, διορίστηκε Οικονομικός 

Διευθυντής και παρέμεινε έως τον Αύγουστο του 2000. Ήταν βασικό μέλος της 

διοικητικής ομάδας που ηγήθηκε της συγχώνευσης της Ελληνικής Εταιρείας 

Εμφιαλώσεως με την Coca-Cola Beverages. Ο κ. Κωνσταντίνου διετέλεσε Διευθύνων 

Σύμβουλος της Frigoglass από το 2001 έως τον Αύγουστο του 2003 οπότε μετακινήθηκε 

στην θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Coca-Cola Hellenic, μέχρι τον Ιούλιο του 

2011, οπότε και αποχώρησε. Ο κ. Κωνσταντίνου διορίστηκε Εντεταλμένος Σύμβουλος 

της Frigoglass από τον Οκτώβριο του 2011 έως τον Μάιο του 2012.   
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Νίκος Μαμουλής  

Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος) 

Ο κ. Νίκος Μαμουλής  εντάχθηκε στη  Frigoglass ως Γενικός Διευθυντής Οικονομικών 

Υπηρεσιών τον Οκτώβριο του 2013 και διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος τον Ιούλιο 

του 2015.  

 

Έχει περισσότερα από είκοσι πέντε χρόνια εμπειρίας σε ανώτερες οικονομικές θέσεις 

μέσα σε διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους και είναι άριστος γνώστης των 

χρηματοοικονομικών και των διεθνών αγορών. Πριν από την ένταξή του στην Frigoglass 

ο κ. Μαμουλής εργάστηκε στην Coca-Cola Τρία Έψιλον για δώδεκα χρόνια, με την 

τελευταία θέση να είναι αυτή του οικονομικού ελεγκτή του ομίλου. Προηγουμένως είχε 

διατελέσει γενικός διευθυντής οικονομικών του ομίλου  Lafarge Ηρακλής αλλά και του 

ομίλου  Μπουτάρη. Ο κ. Μαμουλής είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών. 

 

Ευάγγελος Καλούσης 

Σύμβουλος (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) 

Ο κ. Ευάγγελος Καλούσης εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Frigoglass 

από τον Ιούνιο του 2006.  

 

Είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) από το 2006 

και Πρόεδρος στην Terra Creta SA. Επίσης έχει εκλεγεί μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Συνομοσπονδίας των Βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Ιούνιο του 2015. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Alpha Bank, της Τράπεζας Τροφίμων και Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Οικονομικών 

& Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). 

 

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας έχει υπηρετήσει σε μία σειρά 

ανώτατων διοικητικών θέσεων στον Πολυεθνικό Οργανισμό Nestle στην Ελβετία, τη 

Γαλλία, τη Νιγηρία και τη Νότια Αφρική και στην Ελλάδα ως Πρόεδρος της NESTLE 

HELLAS SA και υπεύθυνος για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι Μηχανικός 

Ηλεκτρολόγος του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Λωζάνης, σπούδασε Διοίκηση 

Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο της Λωζάνης και είναι απόφοιτος του Business School 

IMD της Ελβετίας 

 

Βασίλειος Φουρλής 

Σύμβουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) 

Ο κ. Βασίλης Φουρλής εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας τον 

Οκτώβριο του 2002. 

Γεννήθηκε το 1960 στην Αθήνα. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα 

Economic Development and Regional Planning από το University of California/Berkeley 

και μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα International Business από το  Boston 

University/Brussels. 
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Είναι Πρόεδρος της εταιρείας Fourlis A.E. Συμμετοχών. Επίσης, είναι μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας House Market A.E. (IKEA). Είναι, επίσης, μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ και του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής 

Διακυβέρνησης. Το 2004 του απονεμήθηκε το βραβείο «Επιχειρηματικότητας Κούρος» 

από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

 

Ιωάννης Κωστόπουλος  

Σύμβουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) 

Ο κ. Ιωάννης Κωστόπουλος εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας τον 

Μάρτιο του 2015. 

Ο κ. Ιωάννης Κωστόπουλος εργάζεται στην εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων Société 

d’Etudes Techniques et Economiques S.A.  (SETE S.A.),  στη Γενεύη της Ελβετίας, με 

εξειδίκευση σε θέματα επενδυτικής στρατηγικής και ενέργειας. 

Από το 2007 έως τον Μάιο του 2015 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου 

Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., ενός ηγετικού περιφερειακού Ομίλου στον εφοδιασμό, τη 

διύλιση και την εμπορία πετρελαιοειδών.  

Από το 2007 έως το 2015, διετέλεσε κατά διαστήματα Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΕΚΟ και της Ελληνικά Καύσιμα - θυγατρικές εταιρείες εμπορίας του 

Ομίλου ΕΛΠΕ - και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Elpedison SpA, θυγατρικής 

εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου, σε κοινοπραξία με την Edison 

SpA.   

Από το 2004 έως το 2007, ήταν εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., με αρμοδιότητες στην επιχειρησιακή  ανάπτυξη και στις 

διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου. Επίσης συμμετείχε ως μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και στο Ίδρυμα 

Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). 

Από το 1992 και μετά, ανέλαβε ανώτατες διευθυντικές θέσεις με έδρα την Ελλάδα και 

συγκεκριμένα: Διευθύνων Σύμβουλος της Diageo - Μεταξά (1992 - 1997), Διευθύνων 

Σύμβουλος της Johnson & Johnson Hellas Α.Ε. και Περιφερειακός Διευθυντής της 

Johnson & Johnson Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (1998 - 2000), καθώς και 

Διευθύνων Σύμβουλος της Πετρόλα Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. (2001-2003).  

Από το 1987 μέχρι το 1992, διετέλεσε ανώτερο στέλεχος της διεθνούς εταιρείας 

συμβούλων επιχειρήσεων Booz Allen & Hamilton, με έδρα το Λονδίνο, στους τομείς 

στρατηγικής ανάπτυξης και εταιρικής αναδιάρθρωσης. 

Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών (BSc. Honours) από το Πανεπιστήμιο του 

Southampton στην Αγγλία, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.) από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο στις Η.Π.Α. 

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Fourlis Holdings S.A. και της 

εταιρείας Austriacard AG, με έδρα τη Βιέννη, που εξειδικεύεται στην ασφάλεια 

ψηφιακών συστημάτων και στις τεχνολογικές λύσεις. 
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Γ. Τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος ή 

οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν. Κατά τη διάρκεια του έτους 2016 

πραγματοποιήθηκαν συνολικά 15 (δεκαπέντε) συνεδριάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 

γνωστοποιούνται στα μέλη του εκ των προτέρων, παρέχοντας τη δυνατότητα σε όποιο 

μέλος αδυνατεί να παραστεί, να εισφέρει τις απόψεις του. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον είναι 

παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας σύμβουλοι, σε καμία 

περίπτωση όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται δεν μπορεί να είναι 

μικρότερος των τριών (3).  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων 

που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις 

περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε 

περίπτωση προσωπικών ζητημάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική 

ψηφοφορία, που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ 

όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο, διαθέτει δύο (2) ψήφους. Εξαιρετικά, για 

τις περιπτώσεις των άρθρων 10 παρ. 3 και 9 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρίας, οι 

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται ομόφωνα από τα μέλη του, που 

είναι παρόντα και εκπροσωπούνται. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε τακτική αξιολόγηση της αποτελεσματικής 

εκπλήρωσης των καθηκόντων του, καθώς και  των επιτροπών του. Στη διαδικασία αυτή 

προΐσταται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της κάθε επιτροπής αντίστοιχα 

και εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιος τομέας χρήζει βελτίωσης αποφασίζεται άμεσα η 

λήψη σχετικών μέτρων. 
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4.6. Πληροφοριακά στοιχεία για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας των λοιπών 

διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ή επιτροπών της Εταιρίας   

 

Α.  Επιτροπή Ελέγχου 

Σύμφωνα με το άρθορ 37 του Ν. 3693/2008, η Εταιρία έχει συστήσει και διατηρεί  

επιτροπή ελέγχου (η «Επιτροπή Ελέγχου») η οποία είναι, μεταξύ άλλων, αρμόδια για 

την παρακολούθηση: 

•  της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

•  της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και 

του συστήματος διαχείρισης κινδύνου, 

•  της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων, 

•  θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αμεροληψίας και 

ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως 

όσον αφορά στην παροχή στην Εταιρία άλλων υπηρεσιών από τον νόμιμο 

ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. 

 

Περαιτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου είναι αρμόδια για την υποβολή προτάσεων προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με οιαδήποτε αλλαγή στον κανονισμό λήψης 

εσωτερικών εγκρίσεων (chart of authorities) και το οργανόγραμμα της Εταιρίας. 

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία έχουν οριστεί από τη Γενική Συνέλευση της 

Εταιρίας σύμφωνα με το Ν. 3693/2008, είναι τα εξής: 

Πρόεδρος:  Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος - Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος 

Μέλος:  Λουκάς Κόμης - Μη εκτελεστικό μέλος 

Μέλος:  Δώρος Κωνσταντίνου - Μη εκτελεστικό μέλος 

 

Τα παραπάνω μέλη διαθέτουν σημαντική επαγγελματική προϋπηρεσία από την 

απασχόλησή τους, στο παρελθόν, ως στελέχη οικονομικών διευθύνσεων αλλά και από 

άλλες σχετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.  

 

Τέλος, ο κ. Ανδρουτσόπουλος πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από το νόμο 

αναφορικά με τις απαιτούμενες γνώσεις σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. 

 

Η Επιτροπή Ελέγχου συνέρχεται όποτε κρίνεται αναγκαίο και σε κάθε περίπτωση 

τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο. Επίσης, οφείλει να πραγματοποιεί δύο 

τουλάχιστον συνεδριάσεις με τη συμμετοχή του τακτικού ελεγκτή της Εταιρίας, χωρίς 

την παρουσία των μελών της διοίκησης. 

 Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίστανται σε αυτήν τουλάχιστον δύο 

μέλη της εκ των οποίων το ένα θα είναι τουλάχιστον ο Πρόεδρος αυτής. Κατά τη 

διάρκεια του έτους 2016 η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε συνολικά πέντε (5) φορές. Οι 

εν λόγω συνεδριάσεις προγραμματίστηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συμπέσουν 

χρονικά με τη διαδικασία δημοσίευσης των οικονομικών πληροφοριών της Εταιρίας.  

Η Επιτροπή Ελέγχου προέβη στην εξέταση μιας σειράς θεμάτων σχετικών με τη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
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του 2015, καθώς και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2016. 

Επίσης, επανεξέτασε τις κυριότερες εκτιμήσεις και κρίσεις που επηρεάζουν σημαντικά 

τα οικονομικά αποτελέσματα, τα κυριότερα θέματα γνωστοποίησης και παρουσίασης 

ώστε να διασφαλίσει την πληρότητα, σαφήνεια και επαρκή πληροφόρηση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και πληροφοριών και των ανακοινώσεων 

αποτελεσμάτων, προ της υποβολής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επιπλέον, εξέτασε 

τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον έλεγχο της PwC επί των Εκθέσεων 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2015, καθώς και την 

επισκόπηση της PwC για το πρώτο εξάμηνο του 2016, η κατάρτιση των οποίων 

αποτελεί νομική υποχρέωση της Εταιρίας. 

 

Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια του έτους 2016, η Επιτροπή Ελέγχου επιθεώρησε: 

• τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιούνται από την διεύθυνση 

εσωτερικού έλεγχου και εξέτασε την ανταπόκριση της διοίκησης για τα 

ζητήματα που ανέδειξε, μεταξύ άλλων και την εφαρμογή τυχόν συστάσεων της,  

• και ενέκρινε το πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου για το 2017, 

συμπεριλαμβανομένης της προτεινόμενης προσέγγισης του ελέγχου, την 

κάλυψη και την κατανομή των πόρων, 

• την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τις 

απόψεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτερων διοικητικών στελεχών 

σε θέματα όπως είναι η ανεξαρτησία, η επάρκεια πόρων και επαγγελματικής 

κατάρτισης, η στρατηγική, ο προγραμματισμός και η μεθοδολογία του 

εσωτερικού ελέγχου, και 

• τις τακτικές εκθέσεις που αφορούν σε θέματα συστημάτων ελέγχου μείζονος 

σημασίας, καθώς και τις λεπτομέρειες  για κάθε επανορθωτική δράση που έχει 

ληφθεί. Επίσης, έλαβε υπόψη της τις εκθέσεις της διεύθυνσης εσωτερικού 

έλεγχου και της PwC σχετικά με τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας 

και υπέβαλλε στο Διοικητικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα της επισκόπησης. 

 

 

Β. Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 

 Στα βασικά καθήκοντα και στις υποχρεώσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 

περιλαμβάνονται: 

• Η παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής και τήρησης του καταστατικού της 

Εταιρίας, του Εσωτερικού Κανονισμού της και των οδηγιών καθώς και της εν 

γένει νομοθεσίας που εφαρμόζεται. 

 

• Η αναφορά περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή διευθυντικών στελεχών με τα συμφέροντα της Εταιρίας. 

 

• Η έγγραφη ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον μία φορά το 

τρίμηνο, για τυχόν σημαντικά ευρήματα των διενεργηθέντων εσωτερικών 

ελέγχων. 

 

• Η παράσταση στις Γενικές Συνελεύσεις. 
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• Η συνεργασία με τις εποπτικές αρχές της πολιτείας και η διευκόλυνση του 

έργου τους. 

 

Ο εσωτερικός ελεγκτής δρα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική 

Άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου και τις πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρίας και   

εποπτεύεται από την  Επιτροπή Ελέγχου. 

 

 

Γ.  Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών 

Η επιτροπή ανθρώπινου δυναμικού και αμοιβών (η «Επιτροπή Ανθρώπινου 

Δυναμικού και Αμοιβών») είναι αρμόδια για τη θέσπιση των αρχών που διέπουν την 

πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας, επί των οποίων 

στηρίζεται η διοίκηση κατά τη λήψη των αποφάσεών της και την άσκηση των σχετικών 

αρμοδιοτήτων της. 

Ειδικότερα, τα καθήκοντά της είναι: 

• Η επίβλεψη της πολιτικής προγραμματισμού διαδοχής στελεχών. 

• Η θέσπιση των αρχών που διέπουν την πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.  

• Ο προσδιορισμός της Στρατηγικής Αμοιβών και Επιδομάτων.  

• Η υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεων αναφορικά με τις αποδοχές 

των εκτελεστικών μελών του. 

 

Η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, η οποία διορίζεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο, αποτελείται από τα εξής 3 μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου: 

Πρόεδρος:  Λουκάς Κόμης - Μη εκτελεστικό μέλος 

Μέλος:  Χαράλαμπος(Χάρης) Γ. Δαυίδ - Μη εκτελεστικό μέλος 

Μέλος:  Ευάγγελος Καλούσης - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού παραβρίσκονται σε 

όλες τις συνεδριάσεις της εν λόγω επιτροπής, εξαιρουμένων αυτών των οποίων το 

αντικείμενο συζήτησης τους αφορά προσωπικά. 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2016 η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών 

πραγματοποίησε 4 συνεδριάσεις. 
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Δ.  Επιτροπή Επενδύσεων 

Η επιτροπή επενδύσεων (η «Επιτροπή Επενδύσεων») είναι αρμόδια για την υποβολή 

προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με τη στρατηγική και τις 

πρωτοβουλίες επιχειρηματικής ανάπτυξης, καθώς και την αξιολόγηση και εισήγηση 

νέων επενδυτικών προτάσεων ή/και προτάσεων επέκτασης στο Διοικητικό Συμβούλιο, 

σύμφωνα με την καθορισμένη στρατηγική της Εταιρίας.  

Επιπλέον, η Επιτροπή Επενδύσεων έχει την ευθύνη για την αξιολόγηση σημαντικών 

ευκαιριών επιχειρησιακής ανάπτυξης και επέκτασης μέσω εξαγορών και/ή 

στρατηγικών συνεργασιών, καθώς και για την υποβολή των σχετικών προτάσεων στο 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

Η Επιτροπή Επενδύσεων, η οποία διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελείται 

από 4 μέλη, δύο εκ των οποίων είναι μη εκτελεστικά και συγκεκριμένα συγκροτείται ως 

εξής: 

 

Πρόεδρος:  Χαράλαμπος(Χάρης) Γ. Δαυίδ - Μη εκτελεστικό μέλος 

Μέλος: Μαμουλής Νικόλαος – Εκτελεστικό μέλος  

Μέλος:  Λουκάς Κόμης - Μη εκτελεστικό μέλος 

Μέλος:  Φαφαλιός Μανώλης – Εκτελεστικό μέλος   

 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2016 η Επιτροπή Επενδύσεων πραγματοποίησε 2 

συνεδριάσεις. 

 

 

 

4.7. Επικοινωνία με τους Μετόχους 

Η Frigoglass αναγνωρίζει τη σημασία της αποτελεσματικής και έγκαιρης επικοινωνίας 

με τους μετόχους και το ευρύτερο επενδυτικό κοινό. Η Εταιρία διατηρεί ενεργή 

ιστοσελίδα www.frigoglass.com διαθέσιμη στο επενδυτικό κοινό και τους μετόχους, 

στην οποία είναι διαθέσιμος ο Κώδικας, δημοσιοποιείται περιγραφή της εταιρικής 

διακυβέρνησης, της διοικητικής διάρθρωσης, του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και κάθε 

άλλη χρήσιμη και αναγκαία για τους μετόχους και επενδυτές πληροφορία. Τέλος, η 

Frigoglass επικοινωνεί, με την επενδυτική κοινότητα μέσω της συμμετοχής της σε μια 

σειρά από συνέδρια και συναντήσεις που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα ή/και στο 

εξωτερικό καθώς και μέσω του προγράμματος των τηλεδιασκέψεων που έχει 

υιοθετήσει. 
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5) Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες  

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τη λογιστική αρχή 

της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Η χρήση αυτής της λογιστικής βάσης λαμβάνει 

υπόψη την τρέχουσα και την προβλεπόμενη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου.  

 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016, ο Όμιλος 

πραγματοποίησε ζημιές μετά από φόρους ύψους Ευρώ 48,8 εκατ., ως αποτέλεσμα της 

επιδείνωσης των λειτουργικών του αποτελεσμάτων και της αναγνώρισης ζημίας ποσού 

Ευρώ 22,3 εκατ. που σχετίζεται με έξοδα αναδιοργάνωσης λόγω της διακοπής της 

παραγωγικής δραστηριότητας στη μονάδα της Κίνας και αμοιβές για νομικούς και 

οικονομικούς συμβούλους σχετικές με τα κόστη επανεξέτασης της κεφαλαιακής δομής. 

 

Στο τέλος της κλεισμένης χρήσης η καθαρή θέση του Ομίλου ήταν αρνητική κατά Ευρώ 

95,8 εκατ.  

 

Ο Όμιλος έχει καταθέσεις όψεως και προθεσμίας Ευρώ 57 εκατ., εκ των οποίων  

καταθέσεις όψεως και προθεσμίας ύψους Ευρώ 17,8 εκατ. είναι σε Τράπεζες της 

Νιγηρίας, USD & Euro και είναι υποκείμενες σε περιορισμούς μεταφοράς κεφαλαίου. 

 

Η καθαρή θέση της Μητρικής εταιρείας είναι μικρότερη του 1/10 του μετοχικού 

κεφαλαίου και κατά συνέπεια ισχύουν οι απαιτήσεις της Ελληνικής νομοθεσίας άρθρο 

48 του περί Εταιρειών Νόμου 2190/1920 

 

Το Μάιο του 2013, ο Όμιλος ανακοίνωσε ότι η θυγατρική  Frigoglass Finance B.V. 

(«Εκδότρια εταιρεία») προέβη στην έκδοση ομολογιών ύψους € 250 εκατ. (Senior 

Notes) λήξεως την 15η Μαΐου 2018, με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 8,25% σε τιμή έκδοσης 

100%. 

Η έκδοση ολοκληρώθηκε την 20η Μαΐου 2013. Με το εισπραχθέν ποσό από τις  

εκδοθείσες ομολογίες ο Όμιλος αναχρηματοδότησε το μεγαλύτερο μέρος των 

προϋφιστάμενων δανείων. 

Επιπλέον, η Εκδότρια εταιρεία σύναψε δύο δανειακές συμβάσεις αναπληρούμενων 

πιστωτικών διευκολύνσεων («RCF») τριετούς διαρκείας ύψους € 25 εκατ. η καθεμία. Οι 

Ομολογίες καθώς και οι συμβάσεις RCF είναι πλήρως και ανεπιφύλακτα εγγυημένες σε 

προτιμώμενη βάση άνευ άλλης εξασφάλισης από την Frigoglass Α.Β.Ε.Ε (εκτός από τη 

μια σύμβαση RCF), την  Frigoinvest Holdings BV (άμεση μητρική της Εκδότριας) και 

ορισμένες άλλες θυγατρικές του Ομίλου (βλέπε Σημείωση 13). 

Οι Ομολογίες υπόκεινται σε περιοριστικές ρήτρες (restrictive covenants) ενώ για τις 

συμβάσεις RCF ο Όμιλος είναι  υποχρεωμένος μεταξύ άλλων να συμμορφώνεται με 

δείκτες εξυπηρέτησης χρέους και κεφαλαιακής επάρκειας. Στις 18 Μαρτίου 2014, ο 

Όμιλος προέβη σε τροποποίηση των συβάσεων RCF επαναπροσδιορίζοντας τους 

σχετικούς χρηματοοικονομικούς όρου σε νέα επίπεδα 

 

Στις 31 Μαρτίου 2016, οι τράπεζες, που έχουν χορηγήσει τις αναπληρούμενες 

πιστωτικές διευκολύνσεις, σύναψαν συμφωνία με την Εκδότρια εταιρεία με βάση την 

οποία συμφώνησαν στην παράταση ωρίμανσης των RCF έως την 31 Μαρτίου 2017 και 

στην  αναστολή των σχετικών δικαιωμάτων τους για όλα τα γεγονότα μη τήρησης των 

όρων των RCF, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκπληρωθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις 

35



  

και όροι (συμπεριλαμβανομένης και της παροχής δανεισμού από τον κύριο μέτοχο- 

Boval SA (“Boval”)). 

 

Σε συνδυασμό με την τροποποίηση και επέκταση  των RCF, η Frigoglass έχει 

συμφωνήσει να αποπληρώσει και ακυρώσει ποσό € 12 εκατ. από κάθε σύμβαση RCF 

έως την 31 Δεκεμβρίου 2016. 

 

Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς (IFRS) οι ομολογίες 

είναι ταξινομημένες στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά το τέλος της χρήσεως 

2016, με βάση την παραδοχή ότι το χρέος που απορρέει από τις προαναφερθείσες 

συμβάσεις RCF θα μπορούσε υπό τεχνικές προϋποθέσεις να καταστεί πληρωτέο στις 

δανείστριες τράπεζες εντός της χρήσεως 2017, και ως εκ τούτου να προκαλέσει γεγονός 

αθέτησης των όρων που αναφέρονται στις ομολογίες, καθόσον οι  αρχικά ληφθείσες 

απαλλακτικές εγκρίσεις από τους δανειστές,  κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016, δεν 

κάλυπταν περίοδο 12 μηνών από το τέλος της κλεισμένης χρήσεως. 

 

Η επίδραση αυτής της ταξινόμησης έχει σαν αποτέλεσμα οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις να υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά Ευρώ 241 εκατ. και 

σαν αποτέλεσμα μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη κεφαλαίου κίνησης, εάν το 

πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του χρέους που περιγράφεται κατωτέρω δεν ολοκληρωθεί 

εγκαίρως. 

 

Την 31
η
 Μαρτίου 2016, ο κύριος μέτοχος του Ομίλου δεσμεύτηκε όπως παράσχει στον 

Όμιλο δανειακή διευκόλυνση ύψους €30 εκ. (η «Δανειακή Σύμβαση») με ημερομηνία 

λήξης την 31
η
 Μαρτίου 2017, υπό όρους παρόμοιους με αυτών των Δανείων (RCFs) και 

υπό την έγκριση των μετόχων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Οι μέτοχοι 

ενέκριναν τη Δανειακή Σύμβαση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22
ας

 

Απριλίου 2016. Το Μάιο του 2016 πραγματοποιήθηκε ανάληψη ποσού ύψους €20 εκ. 

και τον Ιούλιο του 2016 πραγματοποιήθηκε ανάληψη ποσού ύψους €10 εκ. 

 

Στις αρχές του 2016 ο Όμιλος με τη βοήθεια διάφορων συμβούλων προχώρησε σε μία 

εκτενή αξιολόγηση των λειτουργιών του και των οικονομικών του υποχρεώσεων 

προκειμένου να βελτιστοποιήσει τη κεφαλαιακή δομή του και να εξασφαλίσει επαρκή 

ρευστότητα τόσο για τις τρέχουσες υποχρεώσεις όσο και για το μέλλον. 

 

Στις 12 Απριλίου 2017 ο Όμιλος συνήψε νομικά δεσμευτική συμφωνία (Lock up 

Agreement) σχετικά με τους βασικούς όρους της αναδιάρθρωσης του δανεισμού του (η 

«Αναδιάρθρωση») με τον κύριο μέτοχό του (Boval S.A.), την επιτροπή ομολογιούχων η 

οποία αντιπροσωπεύει ποσοστό περίπου 39% των εκδοθεισών ομολογιών, και τους 

βασικούς τραπεζικούς του δανειστές Citibank, HSBC, Alpha Bank και Eurobank ( οι 

"Τράπεζες”). 

 

Οι βασικοί όροι της συναλλαγής είναι οι εξής: 

 

(1) ο κύριος μέτοχος της Frigoglass, η Boval, θα εισφέρει συνολικά το ποσό των €60 

εκ., εκ των οποίων €30 εκ. σε μετρητά και τα υπόλοιπα €30 εκ. μέσω της 

κεφαλαιοποίησης της Δανειακής Σύμβασης της Boval. Η εισφορά των € 60 εκ.  

της BOVAL θα αποτελεί μέρος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας 

στην οποία  Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν και οι  υφιστάμενοι μέτοχοι. Με 
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την ολοκλήρωση της Αναδιάρθρωσης, η Boval αναμένεται να παραμείνει ο 

μεγαλύτερος μέτοχος της Εταιρείας. 

 

(2) ποσό €40 εκατ. θα διατεθεί μέσω παροχής νέου δανεισμού από τις Τράπεζες και 

τους κατόχους των Ομολογιών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στη Νέα 

Χρηματοδότηση με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης. Οι Τράπεζες και η Επιτροπή 

Ομολογιούχων έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν αναλογικά με το ποσοστό 

της πιστωτικής τους έκθεσης επί του Ομίλου κατά την ημερομηνία της 

Ανακοίνωσης του Μαρτίου (ποσοστό περίπου 32% για τους Ομολογιούχους) 

στην ανωτέρω Νέα Χρηματοδότηση με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης καθώς και να 

αυξήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους σε περίπτωση που Ομολογιούχοι 

επιλέξουν να μη συμμετάσχουν (underwriting). Για κάθε ποσό ύψους €1,000 

Νέας Χρηματοδότησης με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης που καταβάλλεται από 

τους Ομολογιούχους και τις Τράπεζες, αυτοί έχουν δικαίωμα ανταλλαγής ποσού 

ύψους €2,000 του υφιστάμενου δανεισμού με νέο δανεισμό με Εξασφάλιση 

Πρώτης Τάξης ύψους €2,000 ('‘Roll-up''). 

 

(3) Οι υπόλοιπες υφιστάμενες ομολογίες (αν και εφόσον υλοποιηθεί το ως άνω 

Roll-up) θα ανταλλαγούν με το 50% των Ομολογιών με Εξασφάλιση Δεύτερης 

Τάξης και με Μετοχές της Μητρικής. Ο υφιστάμενες τραπεζικός δανεισμός (αν 

και εφόσον υλοποιηθεί το ως άνω Roll-up) θα ανταλλαγεί με το 82.5% των 

Δανείων με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης και με το 17.5% των Μετοχών της 

Μητρικής. Η αποπληρωμή ή κεφαλαιοποίηση των υφιστάμενων ομολογιών και 

του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού θα ολοκληρωθεί μετά την περικοπή 

(discount) ποσού ύψους €45 εκατ. που θα κατανεμηθεί κατ’ αναλογία του 

συνολικού αρχικού δανεισμού προς αποπληρωμή ή κεφαλαιοποίηση. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους όρους της νέας χρηματοδότησης με 

εξασφάλιση πρώτης και δεύτερης τάξης (ομολογίες και δάνεια) γίνεται παραπομπή στη 

σημείωση 13. 

 

Με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης, ο Όμιλος θα επιτύχει τα κατωτέρω 

(οποιαδήποτε αναφορά γίνεται σε ονομαστική αξία): 

 

Σημαντική Μείωση Δανεισμού: Μετά την ολοκλήρωση της Αναδιάρθρωσης, ο 

δανεισμός του Ομίλου θα μειωθεί κατά €136 – 142 εκ. (πριν από τη νέα 

χρηματοδότηση ύψους €40 εκατ.), μέσω (α) της κεφαλαιοποίησης του δανείου της 

Boval συνολικού ύψους €30 εκατ. (η «Δανειακή Σύμβαση της Boval») και (β) είτε της 

αποπληρωμής είτε της κεφαλαιοποίησης ποσοστού έως 42% των Ομολογιών 

συνολικού ύψους €250 εκ., το οποίο αντιστοιχεί σε €105 εκατ. καθώς και ποσοστού 

έως 13% του συνολικού δανεισμού των συμμετεχουσών Τραπεζών, το οποίο 

αντιστοιχεί σε €11 εκατ. επί συνολικού δανεισμού ύψους €82 εκ. (το κατά πόσον θα 

αποπληρωθούν ή θα κεφαλαιοποιηθούν τα ως άνω θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή 

των υφιστάμενων μετόχων και των κατόχων των Ομολογιών σε αύξηση κεφαλαίου και 

στη Νέα Χρηματοδότηση με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης (First Lien New Money Debt) 

αντίστοιχα). 

 

Βελτίωση Ρευστότητας: Ο Όμιλος θα επωφεληθεί από συνολική πρόσθετη ρευστότητα 

ύψους €70 εκ. για την κάλυψη των επιχειρηματικών του αναγκών και την αποπληρωμή 
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των εξόδων της Αναδιάρθρωσης. Ποσό €30 εκ. θα εισφερθεί από τη Boval σε μετρητά 

μέσω της συμμετοχής της στην αύξηση κεφαλαίου, ενώ ποσό €40 εκ. θα διατεθεί μέσω 

παροχής νέου δανεισμού από τις Τράπεζες και τους κατόχους των Ομολογιών (οι 

«Ομολογιούχοι»), οι οποίοι θα συμμετέχουν στη Νέα Χρηματοδότηση με Εξασφάλιση 

Πρώτης Τάξης. 

 

Μείωση Εξόδων για Τόκους: Σημαντική μείωση του ετήσιου κόστους σε τόκους ύψους 

περίπου €13 εκ. (με εξαίρεση τους τόκους από τη Νέα Χρηματοδότηση με Εξασφάλιση 

Πρώτης Τάξης) μέσω της μείωσης του δανεισμού και της εξασφάλισης χαμηλότερου 

κόστους δανεισμού για το υπολειπόμενο ποσό αυτού σε επίπεδο Ομίλου. Το επιτόκιο 

των Ομολογιών, των τραπεζικών δανείων και της Δανειακής Σύμβασης της Boval θα 

προσαρμοστεί ως αν η Αναδιάρθρωση να είχε πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου 2017 

και όλοι οι δεδουλευμένοι τόκοι θα αποπληρωθούν σε μετρητά κατά την ολοκλήρωση 

της Αναδιάρθρωσης. Καταβολή τόκων δε θα πραγματοποιηθεί μέχρι την ολοκλήρωση 

της Αναδιάρθρωσης. 

 

Σημαντική Παράταση Λήξης Δανειακών Συμβάσεων: Οι ημερομηνίες λήξης των 

κυριότερων δανειακών συμβάσεων του Ομίλου θα παραταθούν κατά περίπου πέντε 

έτη.  

 

Η υλοποίηση της συμφωνίας προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσω Σχεδίου 

Συνδιαλλαγής αγγλικού δικαίου (Scheme of Arrangement) που θα επεκτείνει τη 

δεσμευτικότητα της συμφωνίας σε όλους τους κατόχους Ομολογιών. Στα πλαίσια αυτά, 

η Frigoglass Finance B.V. θα ζητήσει τη συναίνεση των Ομολογιούχων για τη 

διευκόλυνση της ολοκλήρωσης της Αναδιάρθρωσης μέσω του Σχεδίου Συνδιαλλαγής. Η 

Εταιρεία θα επικοινωνήσει σύντομα με τα σχετιζόμενα μέρη αναφορικά με τα επόμενα 

βήματα και θα παράσχει οδηγίες για τις απαιτούμενες εγκρίσεις και συναινέσεις. Η 

Αναδιάρθρωση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Ιουλίου 2017. Η 

καταβολή του Τιμήματος Συγκατάθεσης (consent fee) ύψους 60 μονάδων βάσης θα 

διενεργηθεί κατά την ολοκλήρωση της Αναδιάρθρωσης προς τους πιστωτές που θα 

συναινέσουν εντός των σχετικών προθεσμιών 

 

Οι συναλλαγές που προβλέπει η Αναδιάρθρωση είναι αλληλεξαρτώμενες (inter-

conditional) και υπόκεινται σε ορισμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων:  

• εγκρίσεις από τις προβλεπόμενες πλειοψηφίες των Ομολογιούχων,  

• έγκριση του Σχεδίου Συνδιαλλαγής από τα αρμόδια δικαστήρια,  

• έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και των εποπτικών 

αρχών σε σχέση με την έκδοση νέων μετοχών. 

 

Εάν η διαδικασία της αναδιάρθρωσης δεν έχει ολοκληρωθεί οριστικώς μέχρι τα τέλη 

του Ιουλίου 2017, ο Όμιλος ενδέχεται να βρεθεί σε κατάσταση αδυναμίας 

αποπληρωμής των υποχρεώσεών του. Σε αυτή την περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Εταιρείας ή/και των υπολοίπων εταιρειών του Ομίλου θα πρέπει να προχωρήσουν 

στις απαραίτητες εκ του νόμου ενέργειες για τη κήρυξη της Εταιρείας ή των υπολοίπων 

εταιρειών του Ομίλου σε κατάσταση πτώχευσης. Επιπλέον, οι περιοριστικές 

Οικονομικές Δεσμεύσεις (covenants) που εμπεριέχονται στις δανειακές συμβάσεις και 

στις ομολογίες του Ομίλου οι οποίες θα προκύψουν από την Αναδιάρθρωση, ενδέχεται 

να περιορίσουν τις λειτουργίες του Ομίλου και τη χρηματοοικονομική του ευελιξία 
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καθώς και να επιδράσουν αρνητικά στα οικονομικά αποτελέσματα και στην οικονομική 

κατάσταση του Ομίλου στο μέλλον. 

Περαιτέρω, δυσμενή δημοσιεύματα αναφορικά με την αναδιάρθρωση και την 

οικονομική κατάσταση του Ομίλου ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις σχέσεις του 

Ομίλου με τους πελάτες και τους προμηθευτές ή/και την αντίληψη που υπάρχει στην 

αγορά για τη λειτουργία του Ομίλου.  

Η Διοίκηση αναγνωρίζει ότι όλα τα ανωτέρω υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδης 

αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα του 

Ομίλου να συνεχίσει απρόσκοπτα την επιχειρηματική του δραστηριότητα στο προσεχές 

μέλλον. Υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης όλων των ανωτέρω σταδίων 

όπως αναλυτικά περιγράφονται, η οικονομική κατάσταση  του Ομίλου καθώς και η 

δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του θα ενισχυθούν σημαντικά. 

 

Επομένως , η Διοίκηση αναμένει εύλογα ότι ο Όμιλος θα αντεπεξέλθει την παρούσα 

συγκυρία και θα συνεχίσει την λειτουργία του. Ως εκ τούτου, οι οικονομικές 

καταστάσεις έχουν προετοιμαστεί λαμβάνοντας υπόψη τη συνέχιση της 

δραστηριότητας της Εταιρείας (on a going concern basis). 

 

Οι οικονομικές προβλέψεις του Ομίλου για τους επόμενους 12 μήνες, υπό την 

προϋπόθεση ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης θα ολοκληρωθεί όπως περιγράφεται 

ανωτέρω, δείχνουν ότι ο Όμιλος θα έχει τη δυνατότητα αποπληρωμής των 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του. Ωστόσο, η εκτίμηση αυτή υπόκειται σε μία σειρά 

κινδύνων όπως περιγράφονται στο αντίστοιχο τμήμα της Έκθεσης Διαχείρισης 

(Κυριοτεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες ) καθώς και στη σημείωση 3 των οικονομικών 

καταστάσεων του Ομίλου, ιδιαίτερα σε περίπτωση κατά την οποία συνυπάρξουν 

περισσότεροι κίνδυνοι εξ’ αυτών. 
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Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει 

ευμετάβλητο. 

Οι  περιορισμοί που υφίστανται στο  ελληνικό τραπεζικό σύστημα, μετά την  επιβολή 

ελέγχου στην κίνηση κεφαλαίων, έχουν οδηγήσει στον περιορισμό του διαθέσιμου 

εισοδήματος των καταναλωτών και στη μείωση της κίνησης κεφαλαίων προς το 

εξωτερικό. 

Για τη χρήση 2016 τα έσοδα από πωλήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν στο 2,9% των 

πωλήσεων του Ομίλου και το σύνολο του παγίου ενεργητικού ανήλθε σε 7,7% του 

συνόλου του πάγιου ενεργητικού του Ομίλου. 

 Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016, ταμιακά διαθέσιμα ύψους € 1,1 εκατ. είναι υποκείμενα 

σε ελέγχους κινήσεως κεφαλαίου.  

 

Επιπλέον στη Νιγηρία, στα μέσα του Ιουνίου του 2016 το Naira υποτιμήθηκε σημαντικά 

έναντι του Ευρώ, έχοντας  σαν αποτέλεσμα Ευρώ 47,6 εκατ. αρνητικές 

συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής / ενοποίησης να επιβαρύνον την κατάσταση 

συνολικού εισοδήματος. 

 

Παρ όλη την υποτίμηση, σαν αποτέλεσμα των πιέσεων στην οικονομία, η επίσημη 

ισοτιμία του Naira ενδεχομένως να μην αντικατοπτρίζει την προσφορά και ζήτηση του 

νομίσματος και ενδεχομένως να οδηγήσει στην περεταίρω  μεταβλητότητα του 

εγχώριου νομίσματος. 

 

Η διοίκηση παρακολουθεί και εκτιμά τις εξελίξεις σε συνεχή βάση, για την έγκαιρη 

λήψη των αναγκαίων μέτρων ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των εταιρειών 

του Ομίλου, ελαχιστοποιώντας τις όποιες αρνητικές επιδράσεις προκύψουν.  
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Οι οικονομικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν την καταναλωτική ζήτηση για 

αναψυκτικά και αυτό με τη σειρά του ενδέχεται να επηρεάσει τους πελάτες μας και 

να μειώσει τη ζήτηση για τα προϊόντα μας. 

 

Οι αλλαγές στις γενικές οικονομικές συνθήκες πλήττουν άμεσα την καταναλωτική 

εμπιστοσύνη και τις δαπάνες για καταναλωτικά αγαθά καθώς και το γενικότερο 

επιχειρηματικό κλίμα και τα επίπεδα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Όλα αυτά 

ενδεχομένως να επηρεάσουν τους πελάτες μας και τη ζήτησή τους για τα προϊόντα μας. 

Η ανησυχία για την πορεία των τιμών για πρώτες ύλες, το ενεργειακό κόστος, διάφορα 

ζητήματα γεωπολιτικής φύσης και η διαθεσιμότητα και το κόστος χρηματοδότησης 

έχουν συμβάλλει στην αύξηση της αστάθειας και τη δημιουργία αρνητικών 

προσδοκιών για ανάκαμψη της οικονομίας και των παγκόσμιων αγορών. Οι 

παράγοντες αυτοί, σε συνδυασμό με τη φθίνουσα πορεία των επιχειρήσεων 

παγκοσμίως, τη μείωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και την άνοδο του δείκτη της 

ανεργίας, έχουν επισπεύσει την επιβράδυνση της οικονομίας.  Η συνεχιζόμενη 

εξασθένηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και το συρρικνούμενο εισόδημα αλλά 

και η πτώση των αξιών των ακινήτων σε πολλές περιοχές, καθώς και άλλοι δυσμενείς 

παράγοντες που σχετίζονται με το σημερινό υποτονικό παγκόσμιο οικονομικό 

περιβάλλον οδηγούν – και ενδεχομένως να συνεχίσουν να οδηγούν – στη μείωση των 

δαπανών για προϊόντα των πελατών μας και συνεπώς, στη μειωμένη ή καθυστερημένη 

ζήτηση για τα δικά μας προϊόντα.  Μολονότι ο τομέας των επαγγελματικών ψυγείων 

ενισχύει τις πωλήσεις για τους πελάτες μας, τα επαγγελματικά ψυγεία συνιστούν 

κεφαλαιακή δαπάνη και, σε περιόδους οικονομικής επιβράδυνσης, οι πελάτες μας, 

στην προσπάθειά τους να μειώσουν το κόστος, μειώνουν τις κεφαλαιακές τους 

δαπάνες, καθώς και τις αγορές επαγγελματικών ψυγείων. Κύκλοι ύφεσης, είτε σε 

γενική είτε σε τοπική κλίμακα, στις βασικές γεωγραφικές περιοχές όπου 

δραστηριοποιούμαστε θα μπορούσαν εξίσου να επηρεάσουν δυσμενώς σε μεγάλο 

βαθμό τις επιδόσεις της επιχείρησής μας. 

 

Εξαρτόμαστε από έναν μικρό αριθμό σημαντικών πελατών. 

 

Το μεγαλύτερο μέρος των ετήσιων εσόδων μας προέρχεται από έναν μικρό αριθμό 

πολυεθνικών πελατών. 

Για το 2016 το 57% περίπου του κύκλου εργασιών μας στον Κλάδο της Επαγγελματικής 

Ψύξης και το 60% περίπου του κύκλου εργασιών μας στον Κλάδο της Υαλουργίας 

αφορά στους πέντε μεγαλύτερους πελάτες μας. 

Για το 2015 το 52% και το 64% του κύκλου εργασιών μας ήταν οι πέντε μεγαλύτεροι 

πελάτες μας στον Κλάδο της Επαγγελματικής Ψύξης και στον Κλάδο της Υαλουργίας 

αντίστοιχα. Η απώλεια μεγάλου πελάτη, η πτώση του όγκου πωλήσεων στους 

συγκεκριμένους πελάτες ή η επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης θα 

μπορούσε να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στις δραστηριότητές μας, στα αποτελέσματα 

εκμετάλλευσης, την οικονομική κατάσταση και τις ταμειακές ροές. Επιπλέον, κάποιες 

από τις συμφωνίες πωλήσεων με τους πελάτες μας ανανεώνονται σε ετήσια βάση. Δεν 

μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα είμαστε σε θέση να ανανεώσουμε τις 

συμφωνίες αυτές εγκαίρως, ή ότι οι όροι που θα συμφωνηθούν θα είναι λογικά 

αποδεκτοί από εμάς, ή ότι θα γίνουν αποδεκτοί. Η για οποιονδήποτε λόγο μη 

ανανέωση ή μη επίτευξη παράτασης της διάρκειας ισχύος των συμφωνιών πωλήσεων 

με τους πελάτες μας θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τις δραστηριότητές μας, την 

οικονομική μας κατάσταση, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης και τις ταμειακές ροές. 
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Εάν δεν είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε επιτυχώς τα προγραμματισμένα σχέδια 

βελτίωσης και να επιτύχουμε λειτουργική αποδοτικότητα, τότε ενδέχεται να πληγεί η 

ανάπτυξη και η κερδοφορία μας. 

 

Επιδιώκουμε με συνέπεια τον έλεγχο του κόστους, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και 

των ταμειακών ροών παράλληλα με τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας των 

προϊόντων μας, αποδεικνύοντας έτσι την προσήλωσή μας στην επιχειρηματική μας 

στρατηγική. Βρισκόμαστε στη φάση υλοποίησης αρκετών προγραμμάτων βελτίωσης 

της αποδοτικότητας, τα οποία στοχεύουν στην περαιτέρω βελτίωση της 

μακροπρόθεσμης κερδοφορίας και τη δημιουργία ταμειακών ροών. Τα προγράμματα 

αυτά αποτελούνται από τέσσερα σκέλη: α) τη μείωση του κόστους μέσω της 

απλοποίησης του χαρτοφυλακίου προϊόντων μας, β) τη μείωση των επιπέδων 

αποθεμάτων, γ) την εφαρμογή των αρχών της λιτής παραγωγής παράλληλα με τη 

βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και δ) τη δημιουργία αξίας από τις πρόσφατες 

στρατηγικές επενδύσεις μας. Εάν τα προγράμματα αυτά δεν υλοποιηθούν με επιτυχία 

και οι πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους και οι άλλες βελτιώσεις που έχουν 

προγραμματιστεί δεν αποδώσουν, η αδυναμία αυτή θα μπορούσε να έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης. Ακόμη κι αν επιτύχουμε τα 

αναμενόμενα οφέλη, ενδεχομένως να μην επιτευχθούν εντός του αναμενόμενου 

χρονικού πλαισίου. Η εξοικονόμηση κόστους και η μείωση των αποθεμάτων που 

αναμένουμε βασίζονται σε εκτιμήσεις και παραδοχές οι οποίες εμπεριέχουν ένα 

εγγενές στοιχείο αβεβαιότητας, αν και θεωρούνται εύλογες από εμάς, και μπορεί να 

υπόκεινται σε  σημαντικές αβεβαιότητες και απρόβλεπτες μελλοντικές υποχρεώσεις 

επιχειρηματικού και οικονομικού χαρακτήρα αλλά και σε σχέση με τον ανταγωνισμό, 

που είναι δύσκολο να προβλεφθούν και πολλές από τις οποίες εκφεύγουν του ελέγχου 

μας.  

 

Η κερδοφορία μας ενδέχεται να επηρεαστεί από τη διαθεσιμότητα και το κόστος των 

πρώτων υλών. 

 

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε ή οι οποίες περιέχονται στα συστατικά μέρη και 

τα υλικά των προϊόντων μας πάντα υπήρχαν σε επαρκές απόθεμα από πολλούς 

προμηθευτές. Όσον αφορά ορισμένες πρώτες ύλες, ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν 

προσωρινές ελλείψεις λόγω καθυστερήσεων στην παραγωγή, τη μεταφορά ή άλλους 

παράγοντες. Σε μια τέτοια περίπτωση, δεν μπορεί να δοθεί καμία διαβεβαίωση ότι θα 

είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε τις πρώτες ύλες από άλλες πηγές εκτός των 

προμηθευτών μας και ότι οι όροι που θα συμφωνήσουμε με αυτούς θα είναι εξίσου 

ευνοϊκοί με τους σημερινούς. Κάθε τέτοια έλλειψη καθώς και κάθε σημαντική αύξηση 

στο κόστος οποιασδήποτε από τις βασικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε, 

περιλαμβανομένου του κόστους μεταφοράς των υλικών στις μονάδες παραγωγής μας, 

θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητές μας, την οικονομική μας 

κατάσταση και τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης. Οι κύριες πρώτες ύλες που αφορούν 

τον Κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης είναι ο χάλυβας, ο χαλκός, το πλαστικό και το 

αλουμίνιο, και αποτελούν αντίστοιχα περίπου το 18%, το 6%, το 7% και το 4% του 

συνολικού κόστους των πρώτων υλών για τη χρήση που έκλεισε.  
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Σε γενικές γραμμές, αγοράζουμε χάλυβα βάσει ετήσιων συμβολαίων σε τιμές που 

έχουν οριστεί εκ των προτέρων, αν και σε κάποιες περιπτώσεις, τα συμβόλαια μπορεί 

να προβλέπουν προσαρμογές των τιμών ενώ έχουν ήδη υπογραφεί. Ωστόσο, κατά 

καιρούς μπορεί να αγοράζουμε χάλυβα και βάσει πολυετών συμβολαίων ή να 

αγοράζουμε μεγαλύτερες ποσότητες για αποθήκευση στις αποθήκες μας ή σε εκείνες 

των προμηθευτών μας ώστε να εκμεταλλευτούμε τις ευνοϊκές διακυμάνσεις των τιμών 

του χάλυβα. Κατά την ανανέωση τέτοιων πολυετών συμβολαίων το κόστος του χάλυβα 

θα υπόκειται στις τιμές χάλυβα που ισχύουν σε παγκόσμιο ή περιφερειακό επίπεδο 

κατά τη στιγμή της ανανέωσης, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από τις ιστορικές τιμές. 

Μολονότι σε γενικές γραμμές δεν αγοράζουμε απευθείας χαλκό και αλουμίνιο ως 

πρώτες ύλες για τα προϊόντα μας, ο χαλκός και το αλουμίνιο περιέχονται σε ορισμένα 

συστατικά μέρη κι άλλα υλικά που χρησιμοποιούμε στον Κλάδο της Επαγγελματικής 

Ψύξης. Οι τιμές τους σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις τιμές του χαλκού και του 

αλουμινίου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου το οποίο παραδοσιακά 

χαρακτηρίζεται από σημαντική διακύμανση τιμών. 

 

Για την καλύτερη διαχείριση της έκθεσής μας σε διακυμάνσεις των τιμών για πρώτες 

ύλες, αντισταθμίζουμε κάποιους από αυτούς τους κινδύνους για χαλκό και αλουμίνιο 

μέσω των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων για πρώτες ύλες. Στο βαθμό 

που με την αντιστάθμιση αυτή δεν επιτευχθεί ο καθορισμός των τιμών των πρώτων 

υλών που είναι ευνοϊκές σε σύγκριση με τις τιμές της αγοράς κατά τη στιγμή της 

αγοράς, το περιθώριο κέρδους μας θα πληγεί σε σχέση με εκείνο που θα είχαμε εάν 

δεν είχαμε δεσμευτεί ως προς τις τιμές, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να επηρεάσει 

τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης, την οικονομική μας κατάσταση και τις ταμειακές 

ροές στο μέλλον.  

 

Στον Κλάδο της Υαλουργίας απαιτούνται επίσης σημαντικές ποσότητες πρώτων υλών, 

κυρίως ανθρακικό δινάτριο (soda ash) (σε φυσική ή συνθετική μορφή), ανακυκλούμενα 

θραύσματα γυαλιών, άμμος υαλουργίας και ασβεστόλιθος, τα οποία αποτελούν 

αντίστοιχα περίπου το 29%, 9%, 5% και 2% του συνολικού κόστους των πρώτων υλών 

για τη χρήση που έκλεισε. Οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στην τιμή των πρώτων υλών 

που χρησιμοποιούμε για την υαλουργία θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις 

δραστηριότητές μας, την οικονομική μας κατάσταση και τα αποτελέσματα 

εκμετάλλευσης. 

 

Οι αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος ενδέχεται να επηρεάσουν την κερδοφορία του 

Κλάδου της Υαλουργίας. 

 

Στον Κλάδο της Υαλουργίας, η διαδικασία κατασκευής εξαρτάται από τη συνεχή 

λειτουργία των κλιβάνων λόγω του μεγάλου διαστήματος που απαιτείται ώστε η 

θερμοκρασία μέσα στους κλιβάνους να είναι η κατάλληλη για την τήξη του γυαλιού. 

Συνεπώς, οι μονάδες κατασκευής γυαλιού στη Νιγηρία και στα Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα (Jebel Ali) εξαρτώνται από την αδιάλειπτη τροφοδοσία ρεύματος και απαιτούν 

συγκεκριμένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, πετρελαίου και άλλων 

πηγών ενέργειας για να λειτουργούν ομαλά. Κάθε σημαντική αύξηση στην τιμή του 

φυσικού αερίου και άλλων πηγών ενέργειας θα μπορούσε να έχει δυσμενείς 

επιπτώσεις στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ή στην οικονομική μας κατάσταση. 
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Παρόλο που, σε γενικές γραμμές, είμαστε σε θέση να μετακυλίσουμε το αυξημένο 

κόστος ενέργειας στους πελάτες μας μέσω της αύξησης των τιμών, το αυξημένο κόστος 

ενέργειας που δεν μπορεί να μετακυλιστεί στους πελάτες μας μέσω αύξησης των τιμών 

επηρεάζει τα λειτουργικά μας έξοδα και ενδεχομένως να είχε σημαντικό αρνητικό 

αντίκτυπο στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης, την οικονομική μας κατάσταση και τις 

ταμειακές ροές. Συγκεκριμένα, δεδομένου ότι η διαπραγμάτευση των συμβολαίων με 

τους πελάτες μας γίνεται σε ετήσια βάση, μπορεί να δημιουργηθούν εμπόδια στη 

μετακύλιση της αύξησης του κόστους στους πελάτες μας στο διάστημα μεταξύ των 

αλλαγών στις τιμές βάσει των συμβολαίων μας με τους παρόχους ενέργειας και των 

αλλαγών στις τιμές βάσει των συμβολαίων με τους πελάτες μας.  

 

Ο ανταγωνισμός σε πολλές από τις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε είναι 

έντονος. 

 

Ο Κλάδος της Επαγγελματικής Ψύξης δέχεται έντονο ανταγωνισμό από περιφερειακούς 

ανταγωνιστές σε συγκεκριμένες αγορές. Σε γενικές γραμμές, τα κριτήρια για την 

υπεροχή ενός προϊόντος μας σε σχέση με τον ανταγωνισμό είναι ο σχεδιασμός, η 

ποιότητα, οι υπηρεσίες υποστήριξης, τα χαρακτηριστικά, τα έξοδα συντήρησης και η 

τιμή. Στην αγορά επαγγελματικής ψύξης η ένταση και η φύση του ανταγωνισμού 

διαφέρουν από τη μία γεωγραφική περιοχή στην άλλη. Τα αυξημένα επίπεδα 

ανταγωνισμού έχουν ως αποτέλεσμα την πίεση των τιμών προς τα κάτω, γεγονός το 

οποίο ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς το περιθώριο κέρδους μας και κατά συνέπεια 

τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης, την οικονομική μας κατάσταση και τις ταμειακές 

ροές σε μελλοντικές περιόδους. Εκτός από τον ανταγωνισμό άλλων μεγάλων και 

εδραιωμένων κατασκευαστών στον κλάδο κατασκευής γυάλινων φιαλών, 

ανταγωνιζόμαστε και κατασκευαστές άλλων ειδών άκαμπτης συσκευασίας, κυρίως 

πλαστικών κιβωτίων και κουτιών αλουμινίου, με βασικό κριτήριο την ποιότητα, την 

τιμή, την εξυπηρέτηση και την προτίμηση των καταναλωτών. Επίσης, ανταγωνιζόμαστε 

κατασκευαστές μη άκαμπτης συσκευασίας, όπως είναι οι ευέλικτες θήκες και τα 

ασηπτικά χάρτινα κουτιά. Πιστεύουμε ότι η χρήση γυάλινων φιαλών για αλκοολούχα 

και μη αλκοολούχα αναψυκτικά στις αναδυόμενες αγορές εξαρτάται κυρίως από το 

κόστος. 

 

Οι μεγάλοι πελάτες ασκούν σημαντική επιρροή στους προμηθευτές και πιέζουν τις 

τιμές προς τα κάτω. 

 

Αρκετοί μεγάλοι πολυεθνικοί πωλητές, ακόμη και κάποιοι από τους πελάτες μας, 

κατέχουν σημαντικό μερίδιο της αγοράς αναψυκτικών και ποτών. Οι κύριοι παραγωγοί 

τελικών προϊόντων στις αγορές αυτές ξεπερνούν το μέγεθος των προμηθευτών 

εμφιάλωσης και επαγγελματικής ψύξης, συμπεριλαμβανομένου και του Ομίλου μας. Ο 

ανταγωνισμός σε επίπεδο τιμών που υποκινείται από τους πελάτες έχει μειώσει τα 

περιθώρια κέρδους και ασκεί ισχυρές πιέσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του 

κλάδου, παρά την αύξηση της παραγωγικότητας. Δεν μπορεί να δοθεί καμία 

διαβεβαίωση ότι στο μέλλον δεν θα υποστούμε πιέσεις από τους πελάτες μας να 

δεχτούμε περαιτέρω μειώσεις στις τιμές, γεγονός που θα μπορούσε να έχει σημαντικό 

δυσμενή αντίκτυπο στις δραστηριότητές μας, στην οικονομική μας κατάσταση και στα 

αποτελέσματα εκμετάλλευσης.  
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Εκτιθέμεθα σε κινδύνους που σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων προϊόντων και 

τεχνολογιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις της κυκλοφορίας 

νέων προϊόντων και σε σημαντικό κόστος. 

 

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι να βελτιώσουμε τις επιδόσεις, τη χρησιμότητα, το 

σχεδιασμό και τα άλλα φυσικά χαρακτηριστικά των προϊόντων μας, καθώς και να 

αναπτύξουμε νέα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας. Για να 

παραμείνουμε ανταγωνιστικοί, πρέπει να αναπτύσσουμε νέα και πρωτοποριακά 

προϊόντα σε συνεχή βάση. Επενδύουμε στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, 

περιλαμβανομένων φιλικών προς το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτικών 

επαγγελματικών ψυγείων και ελαφριών γυάλινων φιαλών. Ως εκ τούτου, οι 

δραστηριότητές μας εκτίθενται σε κινδύνους που σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων 

προϊόντων και τεχνολογιών, καθώς και τα όποια απρόσμενα τεχνικά προβλήματα. 

Καθένας από τους παράγοντες αυτούς θα μπορούσε να οδηγήσει στην καθυστέρηση ή 

στην εγκατάλειψη του έργου ανάπτυξης μιας νέας τεχνολογίας ή προϊόντος. Δεν 

μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε νέες τεχνολογίες ή 

ότι θα μπορούμε να δημιουργούμε νέα επιτυχημένα προϊόντα. Η αποτυχία μας να 

αναπτύξουμε επιτυχημένα νέα προϊόντα ενδέχεται να επηρεάσει τις σχέσεις μας με 

τους πελάτες μας και να οδηγήσει υπάρχοντες ή δυνητικούς πελάτες να αγοράσουν 

μεταχειρισμένο εξοπλισμό ή τα προϊόντα των ανταγωνιστών, αντί να επενδύσουν σε 

νέα προϊόντα δικής μας κατασκευής. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έχει σημαντικό 

αρνητικό αντίκτυπο στις δραστηριότητές μας, στην οικονομική μας κατάσταση και στα 

αποτελέσματα εκμετάλλευσης. 

 

Οι διακοπές στον εφοδιασμό ή στο σύστημα διανομής ενδέχεται να επηρεάσουν 

αρνητικά τις δραστηριότητές μας. 

 

Βασιζόμαστε στα αποτελεσματικά δίκτυα εφοδιασμού και διανομής για τη λήψη των 

υλών που είναι απαραίτητες για τις διαδικασίες της παραγωγής και για την παράδοση 

των προϊόντων στους πελάτες μας. Κάθε βλάβη ή διαταραχή στα συστήματα 

εφοδιασμού ή διανομής των προϊόντων μας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, 

φυσικών καταστροφών, πυρκαγιάς, απώλειας νερού ή τροφοδοσίας με ρεύμα, 

τρομοκρατικής ενέργειας, πολιτικής αστάθειας, στρατιωτικής σύρραξης, πανδημίας, 

απεργιών, οικονομικής και/ή λειτουργικής αστάθειας των βασικών προμηθευτών, 

διανομέων, παρόχων αποθηκών και μεταφοράς ή των ενδιάμεσων πρακτόρων, ή για 

άλλους λόγους, θα μπορούσε να επηρεάσει την κατασκευή ή πώληση των προϊόντων 

μας. Μολονότι ο κίνδυνος τέτοιων διαταραχών είναι ιδιαίτερα οξύς στις λειτουργίες 

μας στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική αλλά και την Ασία, όπου οι 

υποδομές διανομής μπορεί να υστερούν σχετικά σε ανάπτυξη, και οι λειτουργίες μας 

στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική απειλούνται από τέτοιους κινδύνους. 

Αντιμετωπίζουμε διάφορους πολιτικούς, οικονομικούς, νομικούς, κανονιστικούς κι 

άλλους κινδύνους και αβεβαιότητες που σχετίζονται με την επιχειρηματική μας 

δραστηριότητα σε πολλές χώρες.  
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Η παρουσία μας σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς και στις αναδυόμενες αγορές, 

συνεπάγεται ότι οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα εκμετάλλευσής μας θα 

υπόκεινται σε διάφορους εγγενείς για τη διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα 

κινδύνους που εκφεύγουν του ελέγχου μας. Στους κινδύνους αυτούς 

συγκαταλέγονται οι εξής: 

 

• η αστάθεια ξένων οικονομιών και κυβερνήσεων, η οποία μπορεί να προκαλέσει 

την απόσυρση ή την καθυστέρηση επενδύσεων σε ζωτικής σημασίας έργα εκ 

μέρους δυνητικών πελατών μας, μειώνοντας έτσι ή εξαλείφοντας τη βιωσιμότητα 

κάποιων αγορών για τις υπηρεσίες μας 

• κίνδυνοι πολεμικής σύρραξης, εξεγέρσεων, τρομοκρατικών ενεργειών και 

πολιτικών αναταραχών, που θα μπορούσαν να καταστήσουν επικίνδυνη τη 

λειτουργία μας στην επίμαχη περιοχή, να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στους 

προϋπολογισμούς και τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης έργων και να μας 

προκαλέσουν ζημία 

• κίνδυνος πειρατείας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθυστέρηση ή καταγγελία 

των συμβολαίων εκ μέρους των πελατών μας στις επηρεαζόμενες περιοχές, η 

κατάσχεση, απαλλοτρίωση, η εθνικοποίηση ή η παρακράτηση περιουσιακών 

στοιχείων ή η επαναδιαπραγμάτευση ή η ακύρωση υφιστάμενων συμβολαίων 

• συναλλαγματικοί περιορισμοί, ποσοστώσεις εισαγωγών/εξαγωγών, κυρώσεις και 

άλλοι νόμοι και πολιτικές που επηρεάζουν τη φορολογία, το εμπόριο και τις 

επενδύσεις 

• περιορισμοί στον επαναπατρισμό συναλλάγματος ή επιβολή νέων νόμων ή 

κανονισμών που απαγορεύουν ή περιορίζουν τη μετατροπή νομισμάτων και την 

ελεύθερη ροή τους 

• δυσμενείς μεταβολές στη φορολογική νομοθεσία ή άλλους νόμους, 

περιλαμβανομένης της επιβολής νέων νόμων ή κανονισμών που περιορίζουν τις 

λειτουργίες μας ή αυξάνουν το κόστος αυτών 

• διακοπή ή καθυστέρηση της χορήγησης αδειών ή των πράξεων χρηματοδοτικής 

μίσθωσης 

• διακοπές εργασίας και αναπάντεχες ή μη προγραμματισμένες αυξήσεις μισθών 

• η διαθεσιμότητα του κατάλληλου προσωπικού και εξοπλισμού, τα οποία μπορούν 

να επηρεαστούν από την κυβερνητική πολιτική, ή από αλλαγές στην εταιρική 

πολιτική, η οποία περιορίζει την πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού ή την 

εισαγωγή εξειδικευμένου εξοπλισμού σε περιοχές όπου οι τοπικοί πόροι δεν 

επαρκούν. 

 

Όλες οι λειτουργίες μας εκτίθενται σε κινδύνους σε κάποιο βαθμό, και μια τέτοια 

έκθεση μπορεί να παίζει καθοριστικό ρόλο για την οικονομική μας κατάσταση και τα 

αποτελέσματα εκμετάλλευσης, ειδικά στις αναδυόμενες αγορές όπου το πολιτικό και 

νομικό περιβάλλον είναι λιγότερο σταθερό.  
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Εκτιθέμεθα σε εκτενείς κρατικές ρυθμίσεις, σε περιβαλλοντικούς κανονισμούς και 

κανονισμούς αδειών εκμετάλλευσης και σε αυξανόμενες πιέσεις για συμμόρφωση με 

διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης, τα 

οποία είναι πιθανό να οδηγήσουν σε αύξηση του κόστους και του παθητικού. 

 

Οι λειτουργίες μας και τα περιουσιακά μας στοιχεία, καθώς και τα προϊόντα μας, 

υπόκεινται σε διεθνείς, ευρωπαϊκούς, αμερικανικούς, εθνικούς, επαρχιακούς και 

τοπικούς νόμους, κανονισμούς και πρότυπα που αφορούν την περιβαλλοντική 

προστασία, τη διαφύλαξη της υγείας και την ασφάλεια. Οι νόμοι, οι κανονισμοί και τα 

πρότυπα αυτά διέπουν, μεταξύ άλλων, τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων και των 

αερίων του θερμοκηπίου, την υδροδότηση και τη χρήση του νερού, την παροχή νερού, 

τη διαχείριση και την απόρριψη των λυμάτων, την ηχορύπανση, τους φυσικούς πόρους, 

την ασφάλεια των προϊόντων, την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, τη 

δημιουργία, την αποθήκευση, τη διεκπεραίωση, το χειρισμό και την απόρριψη υλικών 

που διέπονται από ρυθμιστικό καθεστώς, τη διαχείριση του αμίαντου και την 

αποκατάσταση της μολυσμένης γης, των υδάτινων πόρων και των βιομηχανικών 

χώρων. Επιπλέον, ενδέχεται να μας ζητηθεί από αρμόδιες κρατικές αρχές να 

αποκτήσουμε κάποιες άδειες εκμετάλλευσης ή λειτουργίας στην περιφέρεια όπου 

δραστηριοποιούμαστε.  

 

Δραστηριοποιούμαστε σε πολλές χώρες στις οποίες οι νόμοι, οι κανονισμοί και τα 

πρότυπα για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια και η επιβολή τους βρίσκονται 

ακόμη σε φάση ανάπτυξης. Έχουμε την πεποίθηση ότι, στην πορεία του χρόνου, οι 

νόμοι για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο 

και στις αναπτυγμένες χώρες θα γίνουν πιο αυστηροί, συνεπώς, αναμένουμε 

σημαντική άνοδο του κόστους συμμόρφωσης με τους νόμους αυτούς στο μέλλον.  

Ολοένα και περισσότερο οι εταίροι μας και οι κοινωνίες στις οποίες 

δραστηριοποιούμαστε αναμένουν από τον Όμιλό μας να εφαρμόζει αυστηρούς, 

διεθνώς αναγνωρισμένους δείκτες αναφοράς για το περιβάλλον, την υγεία και την 

ασφάλεια στις λειτουργίες μας σε χώρες με λιγότερο ανεπτυγμένους νόμους και 

κανονισμούς. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να συνεπάγεται σημαντικές νέες υποχρεώσεις και 

έξοδα για τον Όμιλό μας. Η πιθανή αδυναμία διαχείρισης των σχέσεων με τις τοπικές 

κοινωνίες, τις κυβερνήσεις και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις μπορεί να βλάψει τη 

φήμη μας και να επηρεάσει την ικανότητά μας να παράγουμε, το οποίο με τη σειρά 

του, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα έσοδά μας, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης 

και τις ταμειακές ροές. Επιπλέον, στην πορεία του χρόνου, αναμένουμε αύξηση του 

κόστους και του χρόνου διαχείρισης που απαιτείται για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα 

κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης. 
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Οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών ενδέχεται να επηρεάσουν τα 

αποτελέσματα εκμετάλλευσης. 

 

Δεδομένης της παγκόσμιας δραστηριοποίησής μας, μεγάλο μέρος των εσόδων μας 

είναι σε ξένα νομίσματα εκτός του ευρώ, που είναι το νόμισμα αναφοράς μας, με 

αποτέλεσμα η οικονομική μας θέση και τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης να 

υπόκεινται σε κινδύνους συναλλαγματικής μετατροπής. Εκτός των άλλων, 

αντιμετωπίζουμε κινδύνους συναλλαγματικής ισοτιμίας εάν οι πωλήσεις σε ένα ξένο 

νόμισμα συνοδεύονται από έξοδα σε ένα άλλο. Η καθαρή έκθεση σε συναλλαγματικό 

κίνδυνο αφορά πωλήσεις που έχουν γίνει σε νομίσματα εκτός του ευρώ στο βαθμό που 

δεν γίνουν αντίστοιχα έξοδα στα ίδια ξένα νομίσματα. Σημαντικές διακυμάνσεις σε 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, ειδικά του δολαρίου ΗΠΑ, του νιγηριανού νάιρα, του 

νοτιοαφρικανικού ραντ, της ινδικής ρουπίας, της νορβηγικής κορώνας, του ρωσικού 

ρουβλιού, του ρουμανικού λέι και του κινεζικού γιουάν σε σχέση με το ευρώ μπορεί να 

έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις οικονομικές μας επιδόσεις. Οι θυγατρικές μας με 

λειτουργικά νομίσματα εκτός του ευρώ χρησιμοποιούν φυσική αντιστάθμιση για τον 

περιορισμό της έκθεσής τους στον συναλλαγματικό κίνδυνο. Η επίτευξη της φυσικής 

αντιστάθμισης γίνεται αντιστοιχώντας, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τις ταμειακές ροές 

εσόδων και εξόδων στο ίδιο νόμισμα, για να περιοριστεί ο αντίκτυπος των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η φυσική 

αντιστάθμιση, κάνουμε χρήση παραγώγων, κυρίως με τη μορφή προθεσμιακών 

συμβάσεων συναλλάγματος.  

 

Εκτιθέμεθα σε διάφορους λειτουργικούς κινδύνους. 

 

Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας που προκαλείται λόγω ανεπάρκειας ή 

αστοχίας εσωτερικών διεργασιών, ή συστημάτων, λόγω ανεπάρκειας του ανθρώπινου 

δυναμικού ή από εξωγενή γεγονότα. Στους λειτουργικούς κινδύνους κατατάσσονται, 

μεταξύ άλλων τα εξής: ζημίες που προκαλούνται από την απουσία ελέγχου των 

εσωτερικών διαδικασιών, παραβίαση εσωτερικών πολιτικών εκ μέρους των 

εργαζομένων, διακοπή λειτουργίας ή δυσλειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων, 

υπολογιστικών δικτύων και συστημάτων τηλεπικοινωνίας, μηχανικές βλάβες ή βλάβες 

εξοπλισμού, ανθρώπινο σφάλμα, εθνικές καταστροφές, καταστροφικά γεγονότα ή 

δόλιες ενέργειες εκ μέρους τρίτων. Γενικά, οι κίνδυνοι που διατρέχουμε σχετίζονται με 

την τεχνολογία της πληροφορίας, καθώς η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή η 

κατάχρηση δεδομένων η επεξεργασία των οποίων γίνεται στα υπολογιστικά μας 

συστήματα, ανθρώπινα σφάλματα που σχετίζονται με αυτά ή βλάβες οποιασδήποτε 

φύσης θα μπορούσαν να προκαλέσουν διακοπή των λειτουργιών μας, 

συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας παραγωγής, σχεδιασμού και εφαρμογής. Όπως 

κάθε άλλη επιχείρηση που χαρακτηρίζεται από περίπλοκες λειτουργίες κατασκευής, 

έρευνας, προμήθειας, πωλήσεων και μάρκετινγκ, χρηματοδότησης και σέρβις, είμαστε 

εκτεθειμένοι σε μια σειρά λειτουργικών κινδύνων. Εάν τα μέτρα ασφαλείας που 

υιοθετούμε αποδειχθούν ανεπαρκή, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης και οι 

οικονομικές μας συνθήκες θα μπορούσαν να επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό. 
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Είμαστε επίσης εκτεθειμένοι στον κίνδυνο επέλευσης καταστροφικών γεγονότων, όπως 

ακραίων καιρικών συνθηκών, πλημμυρών, φυσικών καταστροφών που προκαλούνται 

από σημαντικές κλιματικές αλλαγές, πυρκαγιές, σεισμούς, πανδημίες ή επιδημίες, ή 

τρομοκρατικές ενέργειες και πολεμικές συρράξεις σε οποιαδήποτε από τις περιφέρειες 

όπου δραστηριοποιούμαστε, και ιδίως στις αναδυόμενες αγορές και σε γεωγραφικές 

περιοχές με λιγότερο ανεπτυγμένη υποδομή, όπως ορισμένες περιοχές στη 

Νοτιοανατολική Ασία. Κάποια γεγονότα μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο όχι μόνο 

στην ικανότητα παραγωγής στην επηρεαζόμενη περιοχή αλλά και στους λιανεμπόρους, 

ειδικά εκείνους που πωλούν αγαθά που δεν είναι πρώτης ανάγκης. Η επέλευση κάθε 

τέτοιου γεγονότος θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες και τα 

αποτελέσματα εκμετάλλευσης. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια το κατά 

πόσον θα μπορούσαν να μας επηρεάσουν, άμεσα ή έμμεσα, τέτοια γεγονότα στο 

μέλλον. Ομοίως, δεν μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα είμαστε σε θέση να 

καλυφθούμε ασφαλιστικά ή να επιλέξουμε την αγορά ασφαλιστικής κάλυψης που να 

καλύπτει τρομοκρατικές ενέργειες και κάθε ζημιά που θα μπορούσε να προκύψει 

εξαιτίας αυτών. Εάν σημειωθεί παρατεταμένη διακοπή της λειτουργίας μας λόγω 

φυσικών καταστροφών, ακραίων καιρικών συνθηκών, τρομοκρατικών επιθέσεων ή 

άλλων καταστροφικών γεγονότων, τα  αποτελέσματα εκμετάλλευσης και η οικονομική 

μας κατάσταση θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά. 

 

Αντιμετωπίζουμε κινδύνους που σχετίζονται με την ικανότητά μας να 

ενσωματώσουμε επιτυχώς εταιρείες που έχουμε εξαγοράσει, να δημιουργήσουμε 

αξία μέσω της απόδοσης των πρόσφατων στρατηγικών επενδύσεων που έχουμε 

κάνει και να διαχειριστούμε την ανάπτυξη. 

 

Λόγω της ανάπτυξης, οι απαιτήσεις από τη διοίκηση και τους λειτουργικούς και 

οικονομικούς μας πόρους είναι μεγάλες και θα συνεχίσουν να είναι μεγάλες. Από το 

1996 έχουμε προβεί σε έναν αριθμό σημαντικών εξαγορών. Οι μελλοντικές εξαγορές 

θα απαιτούν την περαιτέρω ενοποίηση των λειτουργιών πωλήσεων και μάρκετινγκ, 

διανομής, κατασκευής, εφαρμογής, προμηθειών, χρηματοδότησης και διοίκησης των 

εταιρειών που εξαγοράστηκαν.  Δεν μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα είμαστε 

σε θέση να ενσωματώσουμε τις πρόσφατες εξαγορές ή τις όποιες μελλοντικές εξαγορές 

με επιτυχία, ότι οι αποκτηθείσες εταιρείες θα είναι κερδοφόρες ή ότι θα επιτευχθεί το 

αναμενόμενο ευνοϊκό αποτέλεσμα από τις εν λόγω εξαγορές.  

 

Η αύξηση του αριθμού των αξιώσεων που εγείρονται στο πλαίσιο εγγυήσεων 

προϊόντων ή οι μη αναμενόμενες αξιώσεις ενδέχεται να μας επηρεάσουν αρνητικά. 

 

Με κάθε πώληση επαγγελματικών ψυγείων στους πελάτες μας προσφέρουμε την 

επιλογή μιας εγγύησης ή ενός περιορισμένου αριθμού δωρεάν ανταλλακτικών. Σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης ενός προϊόντος με την εγγύηση, ενδέχεται να 

υποχρεωθούμε να διορθώσουμε, με δικά μας έξοδα, το όποιο ελάττωμα 

επισκευάζοντας το ελαττωματικό προϊόν ή αντικαθιστώντας το εξολοκλήρου. Κατά 

καιρούς, μπορεί επίσης να γίνονται ανακλήσεις προϊόντων μας είτε με δική μας 

πρωτοβουλία είτε μετά από εντολή δικαστηρίου. Δαπανούμε αξιόλογους πόρους για 

την ανάκληση προϊόντων. Κατά κανόνα, μια τέτοια κίνηση συνεπάγεται το κόστος των 

ανταλλακτικών μερών και την εργασία που απαιτείται για την αφαίρεση και την 

αντικατάσταση του όποιου ελαττωματικού μέρους.   
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Είμαστε εκτεθειμένοι στις συνέπειες των συναλλαγματικών ελέγχων οι οποίοι μπορεί 

να επηρεάσουν αρνητικά την κερδοφορία μας ή την ικανότητά μας να 

επαναπατρίσουμε τα κέρδη. 

 

Σε χώρες όπου το τοπικό νόμισμα είναι, ή μπορεί να γίνει, μετατρέψιμο ή 

μεταβιβάσιμο μόνο εντός προδιαγεγραμμένων ορίων ή για καθορισμένους σκοπούς, 

μπορεί να είναι απαραίτητο να συμμορφωθούμε με τις διατυπώσεις συναλλαγματικών 

ελέγχων και να διασφαλίσουμε ότι έχουμε λάβει όλες τις σχετικές εγκρίσεις για να 

μπορέσουμε να επαναπατρίσουμε τα κέρδη των θυγατρικών μας στις χώρες αυτές.  

 

Οι κυβερνήσεις των αναδυόμενων αγορών ασκούσαν και συνεχίζουν να ασκούν 

σημαντική επιρροή στην οικονομία των χωρών αυτών. Η επιρροή αυτή, καθώς και οι 

οικονομικοπολιτικές συνθήκες στις χώρες αυτές, μπορεί να μας επηρεάσουν 

αρνητικά. 

 

Οι κυβερνήσεις κάποιων από τις αναδυόμενες αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε, 

περιλαμβανομένης της Νιγηρίας, της Ρωσίας και της Ρουμανίας, έχουν παραδοσιακά 

υιοθετήσει επεμβατικό ρόλο στην οικονομία και κατά καιρούς έχουν προβεί σε 

σημαντικές αλλαγές στις πολιτικές και τους κανονισμούς τους. Οι κρατικές 

μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στον έλεγχο του πληθωρισμού στις χώρες αυτές, 

καθώς και άλλες πολιτικές και κανονισμοί, οδηγούν συχνά σε μέτρα όπως η αύξηση 

των επιτοκίων, η επιβολή συναλλαγματικών ελέγχων,  η υιοθέτηση αλλαγών στις 

φορολογικές πολιτικές, η επιβολή ελέγχων στις τιμές, η υποτίμηση του νομίσματος, οι 

έλεγχοι κεφαλαίων και οι περιορισμοί στις εισαγωγές, μεταξύ άλλων. Οι αλλαγές στις 

πολιτικές ή τους κανονισμούς των κυβερνήσεων στις χώρες αυτές όπου 

δραστηριοποιούμαστε ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις μας 

καθώς περικλείουν ή επηρεάζουν  διάφορους παράγοντες όπως τα επιτόκια, τις 

νομισματικές πολιτικές, τους συναλλαγματικούς ελέγχους και τους περιορισμούς στα 

εμβάσματα στο εξωτερικό, τις διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τον 

πληθωρισμό και τον αποπληθωρισμό, την κοινωνική αστάθεια, τις διακυμάνσεις των 

τιμών, τις εγκληματικές ενέργειες και την απουσία επιβολής του νόμου, την πολιτική 

αστάθεια, τη ρευστότητα των εγχώριων οικονομικών και κεφαλαιακών αγορών, τον 

αντίκτυπο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, τους φραγμούς στο εμπόριο και τους 

περιορισμούς στο εξωτερικό εμπόριο, τις πολιτικές περί φορολογίας και κοινωνικής 

ασφάλισης και άλλες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις που θα 

μπορούσαν να συμβούν ή να επηρεάσουν τις αναδυόμενες αγορές.  Οι παράγοντες 

αυτοί θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματά μας προκαλώντας διακοπές 

στις λειτουργίες μας, αυξάνοντας το κόστος λειτουργίας στις χώρες αυτές ή 

περιορίζοντας τη δυνατότητά μας να επαναπατρίσουμε κέρδη από τις αγορές αυτές. Οι 

χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι λειτουργίας σε αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες αγορές 

περιλαμβάνουν ακόμη κινδύνους ρευστότητας, πληθωρισμού, υποτίμησης, αστάθειας 

των τιμών, μετατρεψιμότητας των νομισμάτων και δυνατότητας μεταβίβασής τους, τον 

κίνδυνο αθέτησης υποχρεώσεων εκ μέρους χώρας και μέτρα λιτότητας που 

επιβάλλονται λόγω σημαντικών ελλειμμάτων καθώς και άλλους παράγοντες.  
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Οι δυσμενείς συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς μπορεί να επηρεάσουν τη 

διαθεσιμότητα χρηματοδότησης. 

 

Οι συνεχιζόμενες διακοπές, η αβεβαιότητα ή η αστάθεια των κεφαλαιακών ή 

πιστωτικών αγορών μπορεί να περιορίσουν την πρόσβασή μας σε πρόσθετο κεφάλαιο 

που απαιτείται για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων μας. Οι εν λόγω συνθήκες της 

αγοράς μπορεί να περιορίσουν την ικανότητά μας να αντικαθιστούμε έγκαιρα τις 

υποχρεώσεις που λήγουν και να έχουμε πρόσβαση στο απαραίτητο κεφάλαιο για την 

ανάπτυξη της επιχείρησής μας. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα πίστωσης μπορεί 

επίσης να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική μας κατάσταση, πλήττοντας ειδικά 

την αγοραστική ικανότητα κάποιων από τους πελάτες μας, και ενδέχεται επίσης να 

οδηγήσει σε απαιτήσεις για παράταση της προθεσμίας πληρωμής και να οδηγήσει σε 

πιστωτικές ζημίες, αφερεγγυότητα και μείωση των δικτύων πωλήσεων που είναι 

διαθέσιμα στον Όμιλό μας. Οι προμηθευτές μας μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες 

στην απόκτηση της απαραίτητης πίστωσης, γεγονός που θα μπορούσε να θέσουν σε 

κίνδυνο την ικανότητά τους να παραδίδουν εγκαίρως τις πρώτες ύλες και άλλες 

σημαντικές ύλες σε εμάς. Το τρέχον πιστωτικό περιβάλλον μπορεί επίσης να αναγκάσει 

ορισμένους από τους τοπικούς προμηθευτές μας να ζητούν πιστωτική στήριξη ή να 

πραγματοποιούν με άλλον τρόπο μείωση της πίστωσης, γεγονός το οποίο μπορεί να 

επηρεάσει αρνητικά τις ταμειακές ροές και το κεφάλαιο κίνησης. 

 

Οι οργανωμένες απεργίες ή οι διακοπές εργασίας από συνδικαλιστές εργαζομένους 

μπορεί να έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην επιχείρησή μας. 

 

Σε πολλές από τις εταιρείες μας εφαρμόζονται συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι 

οποίες ελέγχονται από διάφορες κλαδικές συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ένας αριθμός 

εργαζομένων στις επιχειρήσεις μας έχει συνδικαλιστεί και λειτουργεί στο πλαίσιο 

συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Με τη λήξη κάθε τέτοιας συλλογικής σύμβασης 

εργασίας η αδυναμία των εταιρειών μας να διαπραγματευτούν αποδεκτά συμβόλαια 

με συνδικαλιστικές οργανώσεις θα μπορούσε να οδηγήσει τους εργαζόμενους που 

επηρεάζονται σε κινητοποιήσεις και σε αυξημένα λειτουργικά έξοδα λόγω των 

υψηλότερων μισθών ή παροχών προς τα μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Δεν 

σημειώθηκε καμία διακοπή εργασίας λόγω συγκρούσεων με το εργατικό μας δυναμικό 

ή τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.  
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Οι ασφαλιστικές πολιτικές μας μπορεί να μην παρέχουν πλήρη κάλυψη ή να 

παρέχουν μερική κάλυψη από φυσικές καταστροφές, κάποιες περιπτώσεις διακοπής 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αναταραχές σε παγκόσμια κλίμακα ή εγγενείς 

κινδύνους των λειτουργιών και των προϊόντων μας. 

 

Μέσω διεθνών και τοπικών ασφαλιστικών εταιρειών έχουμε συνάψει ασφαλιστήρια 

συμβόλαια που καλύπτουν κάποιους λειτουργικούς κινδύνους, όπως κάποια είδη 

ζημιών σε περιουσιακά στοιχεία (και κάποιες περιπτώσεις διακοπής της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ορισμένες τοποθεσίες), αστική ευθύνη και ευθύνη 

προϊόντος, ασφάλιση εμπορευμάτων σε διαμετακόμιση (για ορισμένες εταιρείες), 

ασφάλιση τροχαίου υλικού και οχημάτων (σε ορισμένες τοποθεσίες) και ευθύνη 

διευθυντών και ανώτερων στελεχών. Αν και πιστεύουμε ότι τα είδη και τα ποσά 

ασφαλιστικής κάλυψης που καταβάλλουμε συμμορφώνονται με τη συνήθη πρακτική 

του κλάδου μας και είναι επαρκή για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεών μας, η ασφάλισή 

μας δεν καλύπτει όλους τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με τις λειτουργίες 

μας ή για τις οποίες μπορεί να θεωρηθούμε υπεύθυνοι με άλλον τρόπο.  

 

Εξαρτόμαστε άμεσα από το βασικό μας προσωπικό και η απώλειά του θα μπορούσε 

να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις δραστηριότητές μας. 

 

Η επιτυχία μας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες των στελεχών, των 

διευθυντών και του ειδικευμένου προσωπικού μας. Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι 

ότι θα είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε τα στελέχη και τους εργαζομένους μας. Εάν 

κάποτε χάναμε το βασικό μας προσωπικό θα μπορούσαμε να υποστούμε σοβαρές 

συνέπειες. 
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Η επιχείρησή μας μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από τις οικονομικοπολιτικές 

εξελίξεις στην Ελλάδα και την Νιγηρία. 

 

Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει 

ευμετάβλητο. 

Οι  περιορισμοί που υφίστανται στο  ελληνικό τραπεζικό σύστημα, μετά την  επιβολή 

ελέγχου στην κίνηση κεφαλαίων, έχουν οδηγήσει στον περιορισμό του διαθέσιμου 

εισοδήματος των καταναλωτών και στη μείωση της κίνησης κεφαλαίων προς το 

εξωτερικό. 

Για τη χρήση 2016 τα έσοδα από πωλήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν στο 2,9% των 

πωλήσεων του Ομίλου και το σύνολο του παγίου ενεργητικού ανήλθε σε 7,7% του 

συνόλου του πάγιου ενεργητικού του Ομίλου. 

 Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016, ταμιακά διαθέσιμα ύψους € 1,1 εκατ. είναι υποκείμενα 

σε ελέγχους κινήσεως κεφαλαίου.  

 

Επιπλέον στη Νιγηρία, στα μέσα του Ιουνίου του 2016 το Naira υποτιμήθηκε σημαντικά 

έναντι του Ευρώ, έχοντας  σαν αποτέλεσμα Ευρώ 47,6 εκατ. αρνητικές 

συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής / ενοποίησης να επιβαρύνον την κατάσταση 

συνολικού εισοδήματος. 

 

Παρ όλη την υποτίμηση, σαν αποτέλεσμα των πιέσεων στην οικονομία, η επίσημη 

ισοτιμία του Naira ενδεχομένως να μην αντικατοπτρίζει την προσφορά και ζήτηση του 

νομίσματος και ενδεχομένως να οδηγήσει στην περεταίρω  μεταβλητότητα του 

εγχώριου νομίσματος. 

 

Η διοίκηση παρακολουθεί και εκτιμά τις εξελίξεις σε συνεχή βάση, για την έγκαιρη 

λήψη των αναγκαίων μέτρων ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των εταιρειών 

του Ομίλου, ελαχιστοποιώντας τις όποιες αρνητικές επιδράσεις προκύψουν 
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6) Σημαντικά Γεγονότα μετά τη λήξη της περιόδου & λοιπές πληροφορίες  

 

Την 12.04.2017 η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. («Frigoglass», ή η «Εταιρεία» και μαζί με τις 

θυγατρικές της ο «Όμιλος») σύναψε μια νομικά δεσμευτική συμφωνία (η «Δεσμευτική 

Συμφωνία») σχετικά με τους βασικούς όρους της αναδιάρθρωσης του δανεισμού της (η 

«Αναδιάρθρωση») με την επιτροπή ομολογιούχων (η «Επιτροπή Ομολογιούχων»), η 

οποία αντιπροσωπεύει ποσοστό περίπου 39% των εκδοθεισών από τη θυγατρική της 

Frigoglass Finance B.V. ομολογιών επιτοκίου 8.25% και λήξης 2018 (οι «Ομολογίες»), τους 

βασικούς τραπεζικούς της δανειστές (Citibank, HSBC, Alpha Bank και Eurobank, από 

κοινού οι  «Τράπεζες»), καθώς και τον κύριο μέτοχό της Boval S.A. (η «Boval»).  Η 

Αναδιάρθρωση λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των μερών και θα ενισχύσει 

σημαντικά την κεφαλαιακή δομή του Ομίλου, ώστε αυτός να διατηρήσει τη θέση του 

στην αγορά στο σύγχρονο απαιτητικό περιβάλλον.  

Η Δεσμευτική Συμφωνία περιλαμβάνει συνήθεις για τις συναλλαγές του είδους αυτού 

περιορισμούς μεταβίβασης των Ομολογιών και των απαιτήσεων των συμβαλλομένων και 

όρους καταγγελίας (όπως π.χ. για την περίπτωση μη τήρησης ορισμένων προϋποθέσεων 

σε σχέση με την Αναδιάρθρωση ή λόγω σημαντικής μεταβολής των συνθηκών που 

σχετίζονται με τον Όμιλο). 

 

Τα βασικά σημεία της συναλλαγής αφορούν την σημαντική μείωση δανεισμού, βελτίωση 

ρευστότητας, μείωση εξόδων για τόκους, σημαντική παράταση λήξης δανειακών 

συμβάσεων. 

 

Οι συναλλαγές που προβλέπει η Αναδιάρθρωση είναι αλληλεξαρτώμενες (inter-

conditional) και υπόκεινται σε ορισμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων: εγκρίσεις 

από τις προβλεπόμενες πλειοψηφίες των Ομολογιούχων, έγκριση του Σχεδίου 

Συνδιαλλαγής από τα αρμόδια δικαστήρια, έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 

της Εταιρείας και των εποπτικών αρχών σε σχέση με την έκδοση νέων μετοχών.   

 

Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού που να έχουν 

σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις ή λειτουργία της Εταιρίας και του 

Ομίλου πέρα αυτών που αναφέρονται παραπάνω. 
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7) Σημαντικές Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη 

 

Οι σημαντικότερες συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεμένα µε αυτή μέρη κατά την 

έννοια του ∆.Λ.Π. 24 εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

Ποσά σε χιλιάδες € 31.12.2016

126.285 Όμιλος Coca-Cola HBC AG
362 Όμιλος Coca-Cola HBC AG

20.117 Όμιλος Coca-Cola HBC AG

30.000 Boval S.A.

1.211 Boval S.A.

Μητρική Εταιρία:

Πωλήσεις 

αγαθών & 

υπηρεσιών

Αγορές 

αγαθών & 

υπηρεσιών

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις 

από Δάνεια

Έσοδα από 

αμοιβές 

διοικητικής 

υποστήριξης

Frigoglass South Africa Ltd 62               67                9.318           34                      -                        1.526             

Frigoglass (Guangzhou) I.C.E. Co. 17               48                3.638           25                      -                        853                

Frigoglass Turkey S. S. D. Ticaret AS 7                 38                5                    7                        -                        -                      

Frigoglass North America Ltd. Co 8                 -                    8                    -                         -                        -                      

Frigoglass Indonesia PT 926            865              6.329           507                   -                        1.741             

Frigoglass East Africa Ltd. 2                 4                   2                    -                         -                        -                      

Frigoglass Romania SRL 752            9.882          4.418           13.783             -                        3.705             

Frigoglass Eurasia LLC 179            1.141          1.340           1.448               -                        5.780             

Frigoglass India PVT.Ltd. 55               1.640          4.053           675                   -                        1.086             

Scandinavian Appliances A.S 4.800        1                   (152)             12                      -                        -                      

3P Frigoglass Romania SRL 8                 54                43                 31                      -                        50                   

Frigoglass Jebel Ali FZE -                  53                47                 54                      -                        -                      

Frigoglass MENA FZE 340            204              -                     -                         -                        -                      

Frigoglass Cyprus Limited 11               42                12                 42                      1.176              -                      

Frigoglass Global Ltd. -                  -                    843               -                         -                        1.550             

Frigoglass West Africa Ltd. 104            -                    158               15                      -                        -                      

Frigoglass GmbH -                  -                    -                     3                        -                        -                      

Frigoglass Nordic 4                 -                    4                    23                      -                        -                      

Frigoglass Industries (Nig.) Ltd -                  5                   -                     5                        -                        -                      

Frigoglass Finance B.V. -                  652              -                     -                         -                        -                      

Frigoinvest Holdings B.V. -                  -                    -                     -                         90.383           -                      

Σύνολο 7.275        14.696        30.066        16.664             91.559           16.291          

Όμιλος Coca-Cola HBC AG 14.788      116              655               -                         -                        -                      

Γενικό Σύνολο 22.063      14.812        30.721        16.664             91.559           16.291          

Όμιλος
Μητρική 

Εταιρία

170                  170                

2.851              2.329             

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ & ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ : 

Όμιλος:

Χρήση που έληξε

Αμοιβές μελών Δ.Σ

Αμοιβές Στελεχών

31.12.2016

Πωλήσεις αγαθών
Αγορές αγαθών & Υπηρεσιών

Απαιτήσεις

Yπόλοιπο του δανείου 

Tόκοι του δανείου 
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8) Έρευνα και Ανάπτυξη 

 

H Frigoglass λειτουργεί κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) τα οποία 

βρίσκονται στη Ελλάδα, την Ρουμανία και την και Ινδία.  

Τα κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) τα οποία βρίσκονται στη Ρουμανία, 

την Ινδία δουλεύουν αποκλειστικά για το κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης 

(R&D) το οποίο βρίσκεται στην Ελλάδα. 

Οι κύριοι στόχοι των κέντρων Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) είναι η 

ανάπτυξη καινοτόμων, πρωτοποριακών λύσεων επαγγελματικής ψύξης για 

τους πελάτες μας. Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού είναι η τυποποίηση, 

ελαχιστοποιώντας και απλοποιώντας σημαντικά τη συντήρηση των 

προϊόντων, προσφέροντας δυνατότητες διαφοροποίησης και 

εξατομίκευσης. 

 

 

 

9) Επεξηγηματική Έκθεση του ΔΣ σύμφωνα με τις παραγράφους 7 & 8 του 

άρθρου4 του Ν.3556/2007 

 

 

Α. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 15.178.149,60 

 διαιρούμενο σε 50.593.832 μετοχές ονομαστικής αξίας  Ευρώ 0,30 η κάθε μία. 

Όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές και εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά 

Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Κάθε κοινή μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου καθώς και όλα τα δικαιώματα και 

τις υποχρεώσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. 

Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν.  

 

 

Β. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας 

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν 

υφίστανται περιορισμοί στη μεταβίβαση από το Καταστατικό της. 

 

 

Γ. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια του Π.Δ. 51/1992 

Την 31.12.2016 οι κατωτέρω μέτοχοι κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του 

συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας: 

• Truad Verwaltungs A.G. 44.41% 

• Wellington Management Company LLP 5.18% 
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Δ. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου 

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 

 

 

Ε. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 

Δεν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. 

 

 

Στ. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας 

Δεν είναι γνωστές στην Εταιρεία ούτε προβλέπεται στο Καταστατικό της η δυνατότητα 

συμφωνιών μετόχων που συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών ή 

περιορισμούς στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου. 

 

 

Ζ. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Δ.Σ. και τροποποίησης 

καταστατικού που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/20 

 

Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την 

αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των 

διατάξεων του Καταστατικού της δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον 

Κ.Ν. 2190/20. 

 

Η. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. ή ορισμένων μελών του για την έκδοση νέων μετοχών  

ή την αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 εδ. β’ και γ’  του Κ.Ν. 2190/1920, η 

Γενική Συνέλευση, με απόφασή της η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας 

του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την 

εξουσία να αυξάνει με απόφασή του το μετοχικό κεφάλαιο. 

 

Επίσης , σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/20, με απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, 

μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν 

εταιριών, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης ( option) απόκτησης μετοχών, κατά 

τους ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής , περίληψη της οποίας υπόκειται στις 

διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. 

Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 

συνολικά το 1/10 του καταβεβλημένου κεφαλαίου κατά την ημερομηνία της απόφασης 

της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, αποφασίζει κάθε 

άλλη σχετική λεπτομέρεια, που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση 

και, ανάλογα με τον αριθμό των δικαιούχων που άσκησαν το δικαίωμά τους, 

αποφασίζει την αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και την 

έκδοση νέων μετοχών. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, μετά από έγκριση της 

Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία μπορεί να αποκτήσει δικές της μετοχές, με ευθύνη του 
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Διοικητικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση ότι η ονομαστική αξία των μετοχών που 

αποκτώνται , συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που είχε αποκτήσει η Εταιρεία 

προηγουμένως και διατηρεί, δεν υπερβαίνει το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού 

της κεφαλαίου. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζει επίσης τους όρους 

και τις προϋποθέσεις των προβλεπομένων αποκτήσεων , τον ανώτατο αριθμό των 

μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν , τη διάρκεια της χορηγούμενης έγκρισης , 

η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες και σε περίπτωση απόκτησης από 

επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. 

 

Την 01/04/2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της Frigoglass ΑΒΕΕ αποφάσισε την αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 75.121 κοινές μετοχές ως συνέπεια της 

εξάσκησης των παρερχομένων δικαιωμάτων προαίρεσης των δικαιούχων του 

προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας.  Οι εισπράξεις από την έκδοση των 

μετοχών ανήλθαν σε € 231 χιλ. 

 

Την 01/10/2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της Frigoglass ΑΒΕΕ αποφάσισε την αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.459 κοινές μετοχές ως συνέπεια της 

εξάσκησης των παρερχομένων δικαιωμάτων προαίρεσης των δικαιούχων του 

προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας.  Οι εισπράξεις από την έκδοση των 

μετοχών ανήλθαν σε €4 χιλ. 

 

 

 

Θ. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 

περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή 

λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης. 

 

Η μητρική εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν κατέχουν ιδιες μετοχές. 

 

 

 

Ι. Σημαντικές συμφωνίες με μέλη του Δ.Σ. ή το προσωπικό της Εταιρείας 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με 

το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε 

περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή 

της απασχόλησής τους εξ αιτίας δημόσιας πρότασης. 
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10) Ανασκόπηση Μη Χρηματοοικονομικών Επιδόσεων - Βιώσιμη ανάπτυξη 

 

Στη Frigoglass αναγνωρίσαμε από νωρίς την ανάγκη να ενσωματώσουμε στον πυρήνα 

των επιχειρηματικών μας λειτουργιών θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, την 

κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση και να εναρμονίσουμε τη στρατηγική 

βιώσιμης ανάπτυξης με την επιχειρησιακή μας στρατηγική.  

Για εμάς, δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει ευθυγράμμιση των 

επιχειρηματικών προτεραιοτήτων με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των 

ενδιαφερομένων μερών - πελατών, προμηθευτών, εργαζομένων και μετόχων σε όλο 

τον κόσμο. 

 

Ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση των θεμάτων που είναι ουσιαστικά για τον 

οργανισμό μας και τους ενδιαφερόμενους φορείς είναι μέγιστης σημασίας για την 

παροχή στρατηγικής κατεύθυνσης και στόχευσης στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, 

η οποία περιλαμβάνει τις επιχειρησιακές απαιτήσεις, παρακολουθεί την πρόοδο και 

οδηγεί την εξέλιξη. 

 

Η εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών κτίζει εμπιστοσύνη, βελτιώνει την κατανόηση 

των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του Ομίλου και βοηθάει στην αντιμετώπιση των 

ανησυχιών των ενδιαφερόμενων μερών. Η μέθοδος επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης 

με τα ενδιαφερόμενα μέρη ποικίλλει ανά περιοχή, ανάλογα με τις τοπικές πρακτικές. Η 

δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών και η προσφορά ανατροφοδότησης είναι 

καθοριστική για να διασφαλιστεί ότι ο απολογισμός σχετίζεται με τις ανάγκες τους και 

δημιουργεί αξία για αυτούς.    

 

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί βασικό μέρος της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας 

και επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: ευθύνη για το προϊόν, το περιβάλλον 

και την κοινωνία.   

 

Προϊοντική Υπευθυνότητα 

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επαγγελματικών μας ψυγείων και η 

ελαχιστοποίηση του αντίκτυπού τους στο περιβάλλον αποτελεί βασική προτεραιότητά 

μας στο σχεδιασμό και ανάπτυξη των προϊόντων μας, κατά τη διάρκεια όλης της 

χρονιάς. Μέσα από συστηματικές προσπάθειες τεχνολογικής καινοτομίας έχουμε 

καταφέρει να μειώσουμε σημαντικά την ενεργειακή απόδοση των ψυγείων μας τα 

τελευταία πέντε χρόνια. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να μειώνουμε τη μέση 

κατανάλωση ενέργειας των προϊόντων μας από έτος σε έτος.  

Σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, έχουμε επίσης καταφέρει να αυξήσουμε σημαντικά 

το μερίδιο πωλήσεων ψυγείων που είναι φιλικά στο περιβάλλον (π.χ. ψυγεία που 

χρησιμοποιούν ψυκτικό υγρό χωρίς Υδροφθοράνθρακες). Πιο συγκεκριμένα, το μερίδιο 

μεταβλήθηκε από μικρότερο του 25% το 2012 σε μεγαλύτερο του 65% των συνολικών 

πωλούμενων ψυγείων το 2016. Τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στα ψυγεία μας, 

όπως οι συσκευές διαχείρισης ενέργειας, ο φωτισμός τύπου LED, οι ανεμιστήρες, τα 
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ενεργειακά τζάμια και οι οικολογικές καμπίνες, επιλέγονται προσεκτικά για να 

βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση.  

Η μείωση του θορύβου είναι μια ακόμη βασική προτεραιότητα στο σχεδιασμό και 

ανάπτυξη των προϊόντων μας. Η τοποθέτηση ψυγείων στην αγορά μπορεί να έχει 

σημαντική επίδραση στα μέσα επίπεδα θορύβου του χώρου, ειδικά στο εσωτερικό 

περιβάλλον των καταστημάτων λιανικής και των εστιατορίων. Τα τελευταία χρόνια οι 

προσπάθειές μας έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές, ιδιαίτερα στις νέες σειρές 

ψυγείων ICOOL και Smart. Ο απώτερος στόχος μας στον τομέα αυτό είναι να 

δημιουργήσουμε αθόρυβα ψυγεία.    

Επίσης, έχουμε καταφέρει τα νέα προϊόντα μας να έχουν πολύ υψηλό ποσοστό 

ανακυκλωσιμότητας, αφού περισσότερο από το 95% των πρώτων υλών που 

χρησιμοποιούνται είναι ανακυκλώσιμες. Αυτό έχει επιτευχθεί με τη χρήση λιγότερων, 

προσεκτικά επιλεγμένων υλικών, καθώς επίσης και μέσω της χρήσης προηγμένων 

τεχνικών συναρμολόγησης που διευκολύνουν την αποσυναρμολόγηση και 

ανακύκλωση.   

 

Περιβαλλοντική Ευθύνη 

Στις επιχειρήσεις μας, η βιωσιμότητα είναι μέρος της νοοτροπίας και του τρόπου 

λειτουργίας μας και καθορίζει την επιχειρηματική μας συμπεριφορά απέναντι σε 

προμηθευτές, συνεργάτες, πελάτες και υπαλλήλους. Σε συνδυασμό με τις αρχές Λιτής 

Παραγωγής (Lean manufacturing), εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα συνεχούς βελτίωσης 

που ελαχιστοποιεί την επίδρασή των εργοστασίων μας στο περιβάλλον.   

Τα περισσότερα από τα εργοστάσιά μας έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO14001 πρότυπο 

συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το 2016 δυο εργοστάσια στη Νιγηρία 

λάβανε την πιστοποίηση και στόχος μας είναι όλα τα εργοστάσια να πιστοποιηθούν 

κατά  ISO14001 μέχρι το 2019.   

Σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε, τηρούμε την τοπική νομοθεσία σχετικά 

με όλες τις μορφές διαχείρισης αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του νερού και της 

διάθεσης επικίνδυνων υλικών. Στόχος μας είναι να ανακυκλώνουμε ή να 

επαναχρησιμοποιούμε περισσότερο από 80% των αποβλήτων μας και μας κάνει 

περήφανους να αναφέρουμε ότι το 2016 επιτύχαμε ποσοστό συλλογής μεγαλύτερο 

από 85%. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον Κλάδο του Γυαλιού, οι ελαττωματικές γυάλινες 

φιάλες ανακυκλώνονται 100%, καθώς χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στη διαδικασία 

παραγωγής. Επίσης διατηρούμε σταθερούς δείκτες χρήσης υλικών διαχρονικά, παρά το 

διαφορετικό μείγμα προϊόντων, που επιτυγχάνεται μέσω της αποτελεσματικής 

σχεδίασης προϊόντων και διαδικασιών. 

 

Κοινωνική Ευθύνη & Εργασιακά Θέματα 

Στη Frigoglass, αναγνωρίζουμε ότι η πρόοδός μας βασίζεται στους ανθρώπους μας και 

για αυτό το λόγο καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να αναπτύξουμε τα ταλαντούχα 

στελέχη μας και να διαφυλάξουμε την υγεία και την ευημερία τους στον χώρο 

εργασίας. Υλοποιούμε διάφορα προγράμματα και έργα για την προώθηση της ισότητας 

μεταξύ των εργαζομένων και την εξάλειψη των διακρίσεων. Κάποιες από τις 

επιχειρήσεις μας (Ελλάδα, Ρουμανία, Ρωσία και Νότια Αφρική) έχουν ήδη πιστοποιηθεί 
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κατά OHSAS 18001, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο που προδιαγράφει τις 

απαιτήσεις για την πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας 

στην εργασία. Στα επόμενα χρόνια, έχει προγραμματιστεί να πιστοποιηθούν και τα 

υπόλοιπα εργοστάσιά μας.  

Βασικό μας μέλημα, μεταξύ άλλων, είναι η ενεργή μας συμβολή στις τοπικές κοινωνίες 

όπου δραστηριοποιούμαστε. Στην Ελλάδα, την έδρα των κεντρικών γραφείων της 

εταιρείας, πραγματοποιήσαμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την επιτυχημένη ενέργεια 

«Χαμόγελα Δροσιάς». Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής, η Frigoglass προσέφερε 

καινούρια επαγγελματικά ψυγεία σε οργανισμούς κοινωφελούς πρόνοιας και μη 

κερδοσκοπικά ιδρύματα, βοηθώντας εκατοντάδες ανθρώπους που έχουν ανάγκη. 

Μέσω των επιχειρήσεών μας στη Ρουμανία, στηρίζουμε συστηματικά τον Φάρο 

Τυφλών της Ελλάδας, καθώς είναι ο προτιμώμενος προμηθευτής μας για τα μεταλλικά 

στηρίγματα ραφιών που χρησιμοποιούνται στα επαγγελματικά ψυγεία μας. Από τη 

συνεργασία αυτή, το συγκεκριμένο σωματείο αποκομίζει ετησίως ποσό άνω των 

200.000 ευρώ.  

Το 2016, η Frigoglass επισφράγισε την υποστήριξή της στις Δέκα Αρχές του Παγκόσμιου 

Συμφώνου του ΟΗΕ σε θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Περιβάλλοντος 

και Καταπολέμησης της Διαφθοράς. Στην Έκθεση Προόδου μας για το 2016, 

περιγράψαμε τις πρακτικές που εφαρμόστηκαν και τα αποτελέσματά τους σε σχέση με 

τις Δέκα Αρχές, οι οποίες έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής, της 

κουλτούρας και της καθημερινής λειτουργίας της εταιρείας μας. Επίσης, έχουμε θέσει 

σε εφαρμογή μια σειρά πολιτικών που επιτηρούνται συστηματικά και καλύπτουν και 

τους τέσσερις τομείς του Παγκόσμιου Συμφώνου, ιδίως: τον Κώδικα Επαγγελματικής 

Δεοντολογίας και Ηθικής, την Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Πολιτική 

Αναφοράς (Speak Up), τον Κώδικα Προμηθευτών της Frigoglass, τον Έλεγχο 

Προμηθευτών της Frigoglass και τα σχετικά έντυπα υποβολής αιτημάτων προσφορών 

(RFQ), καθώς και την Περιβαλλοντική Πολιτική. Στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας 

δημοσιεύονται οι ενημερωμένες εκδόσεις των πολιτικών αυτών.  

 

Ορθές Επιχειρηματικές Πρακτικές 

Η Frigoglass καταφέρνει να διακρίνεται απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη της, 

καθοδηγούμενη από τις αξίες που διέπουν την επιχειρηματική της δραστηριότητα, με 

κοινωνικά υπεύθυνο και ηθικό τρόπο. Μέχρι στιγμής, οι πολιτικές και οι διαδικασίες 

που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την επιχειρησιακή ηθική, την 

καταπολέμηση της διαφθοράς και τη δωροδοκία, έχουν επικοινωνηθεί σε όλους τους 

(μόνιμους) υπαλλήλους και επιχειρηματικούς εταίρους (π.χ. πελάτες και προμηθευτές) 

μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και επικοινωνίας στο διαδίκτυο ή και σε προσωπικό 

επίπεδο. Από το 2017 και μετά, θα εφαρμοστεί, αρχικά για τα στελέχη της εταιρείας, 

μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης η οποία θα τους παρέχει περιοδικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα και θα αξιολογεί το επίπεδο κατανόησης και το ποσοστό 

κάλυψης της κατάρτισής τους μέσω διαδικασίας εξετάσεων (test). Η εκπαίδευση θα 

περιλαμβάνει: 

� Δομημένους μηχανισμούς για την αντιμετώπιση παραβιάσεων της πολιτικής 
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� Τακτική αξιολόγηση των κινδύνων και έλεγχους κατά της διαφθοράς, της 

δωροδοκίας, της αντι-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς, της επιχειρηματικής 

δεοντολογίας και της ασφάλειας των πληροφοριών, τόσο εσωτερικά όσο και με 

τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες 

� Εκπαίδευση σχετικά με τις ορθές επιχειρηματικές πρακτικές 

 

Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Στη Frigoglass δίνουμε αξία στους ανθρώπους μας και αναγνωρίζουμε ότι η επιτυχία 

μας εξαρτάται από αυτούς. Όλοι οι εργαζόμενοι μας πρέπει να εργάζονται σε ένα 

ασφαλές και ευνοϊκό περιβάλλον με τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα που θα 

προασπίζουν τα δικαιώματά τους.  

Για να διασφαλίσουμε την ευημερία των ανθρώπων μας, έχουμε θεσπίσει την πολιτική 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία θέτει τις αρχές που ακολουθούμε στις διαδικασίες 

μας σε ολόκληρη την εταιρεία. Η πολιτική διέπεται από τον Διεθνή Χάρτη των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ιnternational Bill of Human Rights) και τη Διακήρυξη της 

ΔΟΕ για τις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία (ILO Declaration on 

Fundamental Principles and Rights at Work.) 

Η πολιτική έχει ισχύ για ολόκληρο τον όμιλο της Frigoglass και τις νομικές της 

οντότητες. Έχουμε δεσμευθεί στο να διαφυλάξουμε της αρχές της πολιτικής αυτής. Η 

Frigoglass έχει νομικές οντότητες σε πολλαπλές τοποθεσίες και λειτουργεί σύμφωνα με 

τις ισχύουσες νομοθεσίες (εθνικές ή διεθνείς αναλόγως με το ποιες είναι νομικά 

δεσμευτικές).  

1. Διάκριση: Όλοι οι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται με βάση την καταλληλότητα τους 

στις απαιτήσεις του ρόλου και μόλις προσληφθούν, αξιολογούνται αποκλειστικά 

και δίκαια ανάλογα με την απόδοσή τους έναντι των απαιτήσεων του εκάστοτε 

ρόλου. Όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων διασφαλίζονται και προστατεύονται 

από περιπτώσεις μεροληψίας και προκατάληψης. 

2. Καταναγκαστική και παιδική εργασία: Απαγορεύουμε κάθε μορφής 

καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας και τη συμμετοχή στην εμπορία 

ανθρώπων.  

3. Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και συλλογικές διαπραγματεύσεις: Όλοι οι 

εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να ενταχθούν, να σχηματίσουν ή να μην 

προσχωρήσουν σε εργατική ένωση ή σε άλλους οργανισμούς που εκλέγονται 

ελεύθερα από αυτούς για να εκπροσωπούν τα συλλογικά τους συμφέροντα.  

4. Δίκαιη αμοιβή: Αμείβουμε ανταγωνιστικά τους υπαλλήλους μας με βάση το ρόλο, 

τις εσωτερικές ανάγκες, τις πρακτικές της αγοράς και της βιομηχανίας χωρίς καμία 

διάκριση. 

5. Υγεία και ασφάλεια: Δεσμευόμαστε να παρέχουμε στους εργαζομένους μας ένα 

ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Όπου είναι απαραίτητο, οι εργαζόμενοι διαθέτουν 

όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας, ανάλογα με την εργασία που εκτελούν. 

 

Ανεξάρτητη Αξιολόγηση 

Η πρόοδός μας επικυρώνεται σε ετήσια βάση μέσω μιας πλειάδας ανεξάρτητων 

παγκόσμιων οργανισμών και φορέων, όπως οι CDP, ECOVADIS και SEDEX, που 
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παρέχουν αντικειμενική και ανεξάρτητη αξιολόγηση. Κάθε χρόνο καταβάλλουμε 

προσπάθειες να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας και τις αντίστοιχες βαθμολογίες. Το 

2016, στις αξιολογήσεις της CPD οι επιδόσεις μας κινήθηκαν στην  κλίμακα «B», όταν ο 

μέσος όρος του κλάδου ήταν στο «D». Στην Ecovadis, το πρόγραμμα εφοδιαστικής 

αλυσίδας της Frigoglass σε σχέση με την κλιματική αλλαγή απέσπασε την αργυρή 

διάκριση (silver recognition). Η επίδοση αυτή κατατάσσει τη Frigoglass στο κορυφαίο 

30% των εταιρειών που αξιολογήθηκαν συνολικά από την Ecovadis.   

 

Πλαίσιο Βιωσιμότητας 

Το 2016 αποφασίσαμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τις εκθέσεις για τη 

βιωσιμότητα υιοθετώντας ένα αναγνωρισμένο πλαίσιο για την εκπόνηση 

τυποποιημένης έκθεσης βιωσιμότητας. Η Frigoglass εφάρμοσε την Παγκόσμια 

Πρωτοβουλία Αναφοράς (GRI G4), ένα πλαίσιο που παρέχει λεπτομερείς οδηγίες και 

καθορίζει το περιεχόμενο και τον τρόπο δημοσίευσης των πληροφοριών σχετικά με τη 

βιώσιμη ανάπτυξη.  

Χάρη στην GRI, η Frigoglass πληροί τα κριτήρια συμμόρφωσης με τη νέα Οδηγία της ΕΕ 

περί της δημοσιοποίησης πληροφοριών μη χρηματοοικονομικής φύσης και έχει 

αποκτήσει ευρύτερη οργανωτική διαφάνεια. Στόχος είναι να βελτιωθούν οι επιδόσεις 

της εταιρείας σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα καθώς και η τήρηση ενός 

υψηλού επιπέδου επαγγελματικής δεοντολογίας. Η αύξηση του βαθμού διαφάνειας θα 

συμβάλλει επίσης στην καλύτερη διαχείριση των κινδύνων και στην εξεύρεση νέων 

επιχειρηματικών ευκαιριών. 

Η ανάλυση σημαντικότητας οδήγησε στον προσδιορισμό 20 ζητημάτων σχετικά με τη 

βιώσιμη ανάπτυξη, τα οποία απεικονίστηκαν στον Πίνακα Ουσιαστικότητας.   

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προτεραιότητες της Frigoglass σε θέματα 

βιώσιμης ανάπτυξης και συγκρίσιμα κριτήρια, ανατρέξτε στον επερχόμενο Απολογισμό 

Βιωσιμότητας 2016.  
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Πολυμορφία στο Διοικητικό Συμβούλιο 

Στόχος μας είναι να καλλιεργήσουμε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, στο οποίο οι 

άνθρωποί μας μπορούν να αναπτύξουν και να ξεπεράσουν τις προσδοκίες τους, 

ανεξάρτητα από το υπόβαθρο ή το φύλο τους, αλλά και να αξιοποιήσουν στο έπακρο 

την πολυμορφία για να προσδώσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή αξία στα ενδιαφερόμενα 

μέρη. Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε την αναλογία μεταξύ ανδρών και 

γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο και έχουμε θέσει στόχους για να επιτύχουμε σε 

αυτόν τον τομέα. 

 

Διοικητικές Θέσεις  Άνδρες Γυναίκες 

Κεντρικά γραφεία 7 0 

Νιγηρία 76 6 

Ινδία 6 1 

Ινδονησία 3 1 

Ντουμπάι 3  1 

Ρουμανία 5 1 

Ρωσία 6 1 

Νότια Αφρική 9 1 

Σύνολο 
115 

(90,6%) 

12 

(9,4%) 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά τιμής, 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας Frigoglass Α.Ε.Β.Ε. 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Χρηµατοοικονοµικών 
Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 
Frigoglass Α.Ε.Β.Ε. , οι οποίες αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης 
∆εκεµβρίου 2016, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως και συνολικού 
εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές 
επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές 
Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και 
ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και 
για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 
δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων 
από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα 
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική  Nοµοθεσία 
(ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες 
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης 
διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιηµένες  χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την 
απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις 
ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση 
του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών 
και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 
σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών 
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του 
εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 
παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
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Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας Frigoglass 
Α.Ε.Β.Ε.  και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016, τη χρηµατοοικονοµική τους 
επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
Έµφαση Θέµατος 
 
Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 2.1 των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, όπου 
περιγράφεται  ότι ο Όµιλος κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως πραγµατοποίησε ζηµία µετά 
φόρων   ύψους € 48,7 εκατ., µε αποτέλεσµα οι συνολικές υποχρεώσεις  του Οµίλου να υπερβαίνουν το 
σύνολο του ενεργητικού κατά € 95.8 εκατ. Επίσης οι συνολικές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του 
οµίλου όπως αναφέρεται στην παραπάνω σηµείωση υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 
κατά  €241 εκατ. ,λόγω της ανακατάταξης του δανεισµού  στις τρέχουσες υποχρεώσεις.  Σχετικά µε 
την κατάσταση του δανεισµού του Οµίλου, ο Όµιλος έχει προχωρήσει στη σύναψη νοµικά δεσµευτικής 
συµφωνίας (η «∆εσµευτική Συµφωνία»)  µε τον κύριο µέτοχό  την επιτροπή οµολογιούχων η οποία 
αντιπροσωπεύει µέρος των κατόχων των εκδοθεισών οµολογιών ύψους €250 εκατ., επιτοκίου 8.25% 
και λήξης 2018 καθώς και τους βασικούς τραπεζικούς δανειστές της. Αυτή η συµφωνία όταν 
ολοκληρωθεί αναµένεται ότι θα µειώσει σηµαντικά τον δανεισµό του Οµίλου καθώς και το κόστος 
δανεισµού , θα παρατείνει την ηµεροµηνία λήξεως των κυριότερων δανειακών υποχρεώσεών  και θα 
εξασφαλίσει νέα χρηµατοδότηση.  H Αναδιάρθρωση του χρέους όπως περιγράφεται και στη σηµείωση 
παραταύτα υπόκειται σε ορισµένες προϋποθέσεις και εγκρίσεις γεγονός το οποίο σε συνδυασµό µε τις 
υπόλοιπες  επικρατούσες συνθήκες, όπως  περιγράφονται αναλυτικά στη Σηµείωση 2.1 των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που µπορεί 
να εγείρει σηµαντική αµφιβολία για την ικανότητα του Οµίλου να συνεχίσει απρόσκοπτα τη 
δραστηριότητά του.. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
1) Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης  
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της ∆ήλωσης Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που περιλαµβάνεται στην 
έκθεση αυτή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (µέρος Β) του Ν. 
4336/2015, σηµειώνουµε ότι: 
 
α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής 
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει  τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43ββ του Κωδ. 
Ν. 2190/1920.  
 
β) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί  σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις των άρθρων 43α και 107Α [και της παραγράφου 1 (περιπτώσεις γ’ 
και δ’) του άρθρου 43ββ  του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί  µε τις 
συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 
31/12/2016. 
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γ) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την Εταιρεία Frigoglass Α.Ε.Β.Ε. Α.Ε. 
και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του 
∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 
 
2) Εξαιτίας των συσσωρευµένων ζηµιών, η καθαρή θέση της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητική µε 
συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920 
 
 
 
 

Aθήνα, 27 Απριλίου 2017 
 
      
Πράιςγουωτερχαους Κούπερς 
Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία 
Λ. Κηφισίας 268      ∆έσποινα Μαρίνου 
15232 Χαλάνδρι       Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: Εταιρείας 113     Αρ. Μ.ΣΟΕΛ 17681 
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FRIGOGLASS A.B.E.E  

Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων 

 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση  

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Σελίδα 

1. Ισολογισμός         70 

2. Κατάσταση αποτελεσμάτων       71 

3. Κατάσταση αποτελεσμάτων Δ’ Τριμήνου     72 

4. Κατάσταση συνολικού εισοδήματος      73 

5. Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης      74 

6. Κατάσταση ταμειακών ροών       76 

7. Σημειώσεις στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

(1) Γενικές πληροφορίες       77 

(2) Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών     78 

(3) Διαχείριση Χρηματοοικονομικών κινδύνων                      108 

(4) Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης  113 

(5) Πληροφόρηση ανά τομέα       115 

(6) Ενσώματες Ακινητοποιήσεις       117 

(7) Ασώματες Ακινητοποιήσεις       120 

(8) Αποθέματα         123 

(9) Πελάτες         123 

(10) Χρεώστες Διάφοροι       124 

(11) Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα          124 

(12) Πιστωτές Διάφοροι       125 

(13) Μακροπρόθεσμος & βραχυπρόθεσμος δανεισμός    126 

(14) Συμμετοχές σε θυγατρικές       130 

(15) Μετοχικό κεφάλαιο, ίδιες μετοχές, διανομή μερισμάτων και  

δικαιώματα προαιρέσεως μετοχών     132 

(16) Λοιπά αποθεματικά        135 

(17) Χρηματοοικονομικά Έξοδα      137 

(18) Φορολογία         138 

(19) Ανειλημμένες υποχρεώσεις / δεσμεύσεις    140 

(20) Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη     141 

(21) Κέρδη ανά μετοχή        142 

(22) Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις       142 

(23) Εποχικότητα δραστηριοτήτων      143 

(24) Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού   143 
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(25) Μέσος Όρος απασχολούμενου Προσωπικού     143 

(26) Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα / <Έξοδα>     144 

(27) Αναδιάταξη της κατηγοριοποίησης των στοιχείων της Κατάστασης  

 Ταμειακών Ροών                    145 

(28) Έξοδα Αναδιοργάνωσης              146 

(29) Προβλέψεις                                                 148 

(30) Αναβαλλόμενη φορολογία       149 

(31) Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού     153 

(32) Έξοδα ανά κατηγορία                                156 

(33) Ανάλυση τραπεζικών καταθέσεων     157  

(34) Ανάλυση μακροπρόθεσμου & βραχυπρόθεσμου τραπεζικού  

 δανεισμού                                                          157 

(35) Ανάλυση Πελατών                                                                                  158 

(36) Χρονική ανάλυση μη προεξοφλημένων ταμειακών  

 εκροών χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων    159 

(37) Παράγωγα Χρηματοοικονομικά μέσα                                                        160 
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Frigoglass A.B.E.E

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ποσά σε χιλιάδες €

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Ενεργητικό:

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 6 163.644     207.486     5.540          6.204          

Ασώματες ακινητοποιήσεις 7 15.673       18.495       8.484          9.294          

Συμμετοχές σε θυγατρικές 14 -                   -                   58.045       58.045       

Αναβαλλόμενη φορολογία ενεργητικού 30 1.683          426             -                   -                   

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 867             1.318          116             150             

Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού 181.867     227.725     72.185       73.693       

Αποθέματα 8 93.045       97.226       2.409          2.313          

Πελάτες 9 77.707       99.038       3.175          9.479          

Χρεώστες διάφοροι 10 27.274       34.909       765             937             

Φόρος εισοδήματος εισπρακτέος 3.043          7.746          -                   2.530          

Απαιτήσεις από θυγατρικές επιχειρήσεις 20 -                   -                   30.066       34.375       

Διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα 11 57.526       57.492       1.145          4.564          

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 37 -                   571             -                   95                

Σύνολο βραχυπρόθεσμου ενεργητικού 258.595     296.982     37.560       54.293       

Σύνολο ενεργητικού 440.462     524.707     109.745     127.986     

Υποχρεώσεις:

Μακροπρόθεσμα δάνεια 13 4                  12                -                   -                   

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 30 16.357       13.599       -                   -                   

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 31 16.536       21.778       5.088          5.049          

Ομολογιακά δάνεια από θυγατρικές επιχειρήσεις 13 -                   -                   -                   76.650       

Προβλέψεις 29 3.520          3.906          56                -                   

Αναβαλλόμενα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 21                26                21                26                

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 36.438       39.321       5.165          81.725       

Προμηθευτές 67.103       77.440       5.386          5.429          

Πιστωτές διάφοροι 12 44.117       37.118       4.225          2.680          

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος 6.786          8.857          -                   -                   

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές επιχειρήσεις 20 -                   -                   16.664       19.368       

Ομολογιακά δάνεια  από θυγατρικές επιχειρήσεις 13 -                   -                   91.559       6.134          

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 13 381.871     362.002     -                   -                   

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 37 -                   393             -                   -                   

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 499.877     485.810     117.834     33.611       

Σύνολο υποχρεώσεων 536.315     525.131     122.999     115.336     

Καθαρή Θέση:

Μετοχικό κεφάλαιο 15 15.178       15.178       15.178       15.178       

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 15 2.755          2.755          2.755          2.755          

Λοιπά αποθεματικά 16 (13.773)      13.000       16.380       16.353       

Αποτελέσματα εις νέον (139.113)   (77.894)      (47.567)      (21.636)      

Καθαρή θέση μετόχων Εταιρείας (134.953)   (46.961)      (13.254)      12.650       

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 39.100       46.537       -                   -                   

Σύνολο καθαρής θέσης (95.853)      (424)            (13.254)      12.650       

Σύνολο υποχρεώσεων & καθαρής θέσης 440.462     524.707     109.745     127.986     

Μητρική Εταιρεία
Σημείωση

Όμιλος

 
 

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες  77 έως 160 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
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Frigoglass A.B.E.E

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά σε χιλιάδες €

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Κύκλος εργασιών 5 & 23 413.203    453.881    27.404      24.714      

Κόστος πωλήσεων 32 (351.764)  (386.887)  (25.491)     (23.870)     

Μικτά κέρδη 61.439      66.994      1.913         844            

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 32 (23.342)     (27.367)     (15.744)     (15.478)     

Έξοδα λειτουργίας - διάθεσης & προώθησης 32 (27.293)     (24.301)     (7.944)       (3.946)       

Έξοδα λειτουργίας ερευνών & αναπτύξεως 32 (4.085)       (4.434)       (2.119)       (2.038)       

Λοιπά λειτουργικά έσοδα  / < έξοδα > 26 3.620         8.246         17.190      18.481      

Κέρδη / <Ζημιές> προ φόρων, χρηματοδοτικών 

& επενδυτικών αποτελεσμάτων 10.339      19.138      (6.704)       (2.137)       

Χρηματοοικονομικά έξοδα 17 (17.257)     (37.253)     (6.328)       (8.051)       

Κέρδη / <Ζημιές> προ φόρων και εξόδων 

αναδιοργάνωσης (6.918)       (18.115)     (13.032)     (10.188)     

Έξοδα Αναδιοργάνωσης 28 (22.338)     (16.757)     (9.022)       (2.064)       

Κέρδη / <Ζημιές> προ φόρων (29.256)     (34.872)     (22.054)     (12.252)     

Φόροι εισοδήματος 18 (19.516)     (23.443)     (3.877)       (3.130)       

Κέρδη / <Ζημιές> μετά από φόρους (48.772)     (58.315)     (25.931)     (15.382)     

Κατανέμονται σε:

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 8.958         3.771         -                  -                  

Μετόχους εταιρείας (57.730)     (62.086)     (25.931)     (15.382)     

Αποσβέσεις 32 29.784      33.666      3.535         3.393         

Κέρδη / <Ζημιές> προ χρηματοοικονομικών εξόδων,

 εξόδων αναδιοργάνωσης, φόρων & αποσβέσεων  

(EBITDA) 40.123      52.804      (3.169)       1.256         

Κέρδη/ <Ζημιές> ανά μετοχή μετά από φόρους

 - Βασικά 21 (1,1410)     (1,2271)     (0,5125)     (0,3040)     

 - Απομειωμένα 21 (1,1410)     (1,2271)     (0,5125)     (0,3040)     

Ποσά σε € Ποσά σε €

Μητρική ΕταιρείαΌμιλος

Σημείωση Χρήση που έληξεΧρήση που έληξε
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Δ' Τριμήνου

Ποσά σε χιλιάδες €

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Κύκλος εργασιών 90.309      89.913      4.736         5.185         

Κόστος πωλήσεων (78.257)     (77.334)     (4.621)       (5.332)       

Μικτά κέρδη 12.052      12.579      115            (147)           

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (5.598)       (7.245)       (2.560)       (3.439)       

Έξοδα λειτουργίας - διάθεσης & προώθησης (8.768)       (7.161)       (4.817)       (1.446)       

Έξοδα λειτουργίας ερευνών & αναπτύξεως (797)           (1.118)       (399)           (358)           

Λοιπά λειτουργικά έσοδα  / < έξοδα > 1.118         6.475         4.808         4.312         

Κέρδη / <Ζημιές> προ φόρων, χρηματοδοτικών 

& επενδυτικών αποτελεσμάτων (1.993)       3.530         (2.853)       (1.078)       

Χρηματοοικονομικά έξοδα (7.185)       (13.411)     (1.064)       (2.173)       

Κέρδη / <Ζημιές> προ φόρων και εξόδων 

αναδιοργάνωσης (9.178)       (9.881)       (3.917)       (3.251)       

Έξοδα Αναδιοργάνωσης (4.802)       (16.757)     (2.708)       (2.064)       

Κέρδη / <Ζημιές> προ φόρων (13.980)     (26.638)     (6.625)       (5.315)       

Φόροι εισοδήματος (3.156)       (14.297)     (1.277)       (1.927)       

Κέρδη / <Ζημιές> μετά από φόρους (17.136)     (40.935)     (7.902)       (7.242)       

Κατανέμονται σε:

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 1.794         578            -                  -                  

Μετόχους εταιρείας (18.930)     (41.513)     (7.902)       (7.242)       

Αποσβέσεις 6.190         9.087         863            846            

Κέρδη / <Ζημιές> προ χρηματοοικονομικών εξόδων,

 εξόδων αναδιοργάνωσης, φόρων & αποσβέσεων  

(EBITDA) 4.197         12.617      (1.990)       (232)           

Κέρδη/ <Ζημιές> ανά μετοχή μετά από φόρους

 - Βασικά (0,3742)     (0,8205)     (0,1562)     (0,1431)     

 - Απομειωμένα (0,3742)     (0,8205)     (0,1562)     (0,1431)     

Ποσά σε € Ποσά σε €

Όμιλος Μητρική Εταιρεία

Τρίμηνο που έληξε Τρίμηνο που έληξε
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ποσά σε χιλιάδες €

31.12.2016 31.12.2015 31.12.201631.12.2015

(48.772)      (58.315)      (17.136)    (40.935)   

(47.566)      (4.260)         2.526        3.418       

Αντιστάθμιση ταμειακών ροών:

-               (211)             -             (77)            

-               21                 -             8                

-               254              -             75             
-               (25)               -             (7)              

(47.566)      (4.221)         2.526        3.417       

1.543          (609)             1.543        (609)         

(494)             59                 (494)          -            

1.049          (550)             1.049        (609)         

(46.517)      (4.771)         3.575        2.808       

(95.289)      (63.086)      (13.561)    (38.127)   

(7.271)         1.396          4.715        1.635       

(88.019)      (64.482)      (17.782)    (39.762)   

(95.289)      (63.086)      (13.067)    (38.127)   

31.12.2016 31.12.2015 31.12.201631.12.2015

(25.931)      (15.382)      (7.902)      (7.242)     

-               (205)             -             (205)         

-               59                 -             59             

-               (146)             -             (146)         

(25.931)      (15.528)      (7.902)      (7.388)     

-               -                    -             -            

(25.931)      (15.528)      (7.902)      (7.388)     

(25.931)      (15.528)      (7.902)      (7.388)     

Λοιπά συνολικά έσοδα / έξοδα μετά από φόρους

Κέρδη / <Ζημίες> μετά από φόρους 

( Κατάσταση Αποτελεσμάτων )

Αναλογιστικές <ζημίες> / κέρδη

Μητρική Εταιρεία

Στοιχεία που δε θα μεταφερθούν στα αποτελέσματα

 - Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Φόρος που αναλογεί

  -  Φόρος που αναλογεί

Λοιπά συνολικά έσοδα / έξοδα:

Λοιπά συνολικά έσοδα / έξοδα μετά από φόρους

  -  Φόρος που αναλογεί

Συναλλαγματικές διαφορές  μετατροπής / ενοποίησης

Φόρος που αναλογεί

 - Μετόχους Εταιρείας

 - Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Αναλογούν σε:

  -  Μεταφορά στο λογαριασμό αποτελεσμάτων

Σύνολο Συνολικών εσόδων/εξόδων μετά από φόρους

Αναλογιστικές <ζημίες> / κέρδη (Σημ. 32)

Στοιχεία που δε μεταφέρονται στα αποτελέσματα σε 

μεταγενέστερες περιόδους:

Ο αντίκτυπος της απότομης υποτίμησης του Νάιρα είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της καθαρής θέσης του Ομίλου

Τρίμηνο που έληξε

Αναλογούν σε:

 - Μετόχους Εταιρείας

Χρήση που έληξε

Όμιλος

Σύνολο συνολικών εσόδων/εξόδων μετά από φόρους

Κέρδη / <Ζημιές> μετά από φόρους 

( Κατάσταση Αποτελεσμάτων )

  -  Αποτίμηση στην εύλογη αξία

Στοιχεία που θα μεταφερθούν στα αποτελέσματα

Στοιχεία που δε θα μεταφερθούν στα αποτελέσματα :

Λοιπά συνολικά έσοδα / έξοδα:

Τρίμηνο που έληξεΧρήση που έληξε

Στοιχεία που θα μεταφερθούν στα αποτελέσματα :

 
Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες  77 έως 160 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά σε χιλιάδες €

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Διαφορά 

από έκδοση 

μετοχών 

υπέρ το 

άρτιο

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον

Καθαρή 

θέση 

μετόχων 

Εταιρείας

Μη 

ελέγχουσες 

συμμετοχές

Σύνολο 

καθαρής 

θέσης

Υπόλοιπο  01.01.2015 15.178    2.755          15.473           (5.227)              28.179        38.796        66.975       

Καθαρό κέρδος /<ζημιά> χρήσης -                 -                    -                        (62.086)            (62.086)      3.771          (58.315)      

Λοιπά συνολικά έσοδα / έξοδα μετά από 

φόρους -                 -                    1.000              (3.396)              (2.396)         (2.375)         (4.771)        

 Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα/έξοδα μετά από φόρους -                 -                    1.000              (65.482)            (64.482)      1.396          (63.086)      

Μη ελέγχουσες συμμετοχές προερχόμενη 

από εξαγορές -                 -                    (3.531)            (7.185)              (10.716)      6.992          (3.724)        

Μερίσματα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές -                 -                    -                        -                         -               (647)             (647)            

Αποθεματικό προγραμμάτων χορήγησης 

δικαιωμάτων προαίρεσης -                 -                    58                    -                         58                 -                    58                

Υπόλοιπο  31.12.2015 15.178    2.755          13.000           (77.894)            (46.961)      46.538        (424)            

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Διαφορά 

από έκδοση 

μετοχών 

υπέρ το 

άρτιο

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον

Καθαρή 

θέση 

μετόχων 

Εταιρείας

Μη 

ελέγχουσες 

συμμετοχές

Σύνολο 

καθαρής 

θέσης

Υπόλοιπο  01.01.2016 15.178    2.755          13.000           (77.894)            (46.961)      46.538        (424)            

Καθαρό κέρδος /<ζημιά> χρήσης -                 -                    -                        (57.730)            (57.730)      8.958          (48.772)      

Λοιπά συνολικά έσοδα / έξοδα μετά από 

φόρους -                 -                    (26.800)          (3.489)              (30.289)      (16.229)      (46.517)      

 Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα/έξοδα μετά από φόρους -                 -                    (26.800)          (61.219)            (88.019)      (7.271)         (95.289)      

Μερίσματα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές -                 -                    -                        -                         -                    (167)             (167)            

Αποθεματικό προγραμμάτων χορήγησης 

δικαιωμάτων προαίρεσης -                 -                    27                    -                         27                 -                    27                

Υπόλοιπο  31.12.2016 15.178    2.755          (13.773)          (139.113)         (134.953)    39.100        (95.853)      

Όμιλος

Όμιλος

Ο αντίκτυπος της απότομης υποτίμησης του Νάιρα είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της καθαρής θέσης του Ομίλου  
 

 

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες  77 έως 160 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά σε χιλιάδες €

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Διαφορά 

από έκδοση 

μετοχών 

υπέρ το 

άρτιο

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον

Σύνολο 

καθαρής 

θέσης

Υπόλοιπο  01.01.2015 15.178    2.755          16.295           (6.108)              28.120    

Καθαρό κέρδος /<ζημιά> χρήσης -                 -                    -                        (15.382)            (15.382)   

Λοιπά συνολικά έσοδα / έξοδα 

μετά από φόρους -                 -                    -                        (146)                  (146)         

Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα/<έξοδα> μετά από φόρους -                 -                    -                        (15.528)            (15.528)   

Αποθεματικό προγραμμάτων 

χορήγησης δικαιωμάτων 

προαίρεσης -                 -                    58                    -                         58             

Υπόλοιπο  31.12.2015 15.178    2.755          16.353           (21.636)            12.650    

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Διαφορά 

από έκδοση 

μετοχών 

υπέρ το 

άρτιο

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον

Σύνολο 

καθαρής 

θέσης

Υπόλοιπο  01.01.2016 15.178    2.755          16.353           (21.636)            12.650    

Καθαρό κέρδος /<ζημιά> χρήσης -                 -                    -                        (25.931)            (25.931)   

Λοιπά συνολικά έσοδα / έξοδα 

μετά από φόρους -                 -                    -                        -                         -                 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα/<έξοδα> μετά από φόρους -                 -                    -                        (25.931)            (25.931)   

Αποθεματικό προγραμμάτων 

χορήγησης δικαιωμάτων 

προαίρεσης -                 -                    27                    -                         27             

Υπόλοιπο  31.12.2016 15.178    2.755          16.380           (47.567)            (13.254)   

Μητρική Εταιρεία

Μητρική Εταιρεία

 
 

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες  77 έως 160 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

75



  

Frigoglass A.B.E.E

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά σε χιλιάδες €

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Κέρδη / <Ζημιές> μετά από φόρους (48.772)      (58.315)      (25.931)      (15.382)      

Πλέον/ <μείον> προσαρμογές για:

Φόρους εισοδήματος 19.516        23.443        3.877          3.130          

Αποσβέσεις 29.784        33.666        3.535          3.393          

Προβλέψεις 15.909        19.191        4.094          249              

Χρηματοοικονομικά έξοδα 17 17.257        37.253        6.328          8.051          

Ζημίες/<Κέρδη> από πωλήσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων 41                 (101)             -                    (32)               

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 3.625          (13.662)      585              323              

Μείωση / (αύξηση) πελατών 5.694          12.802        3.202          309              

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων από θυγατρικές 20 -                    -                    4.309          10.629        

Μείωση / (αύξηση) λοιπών απαιτήσεων 2.910          (3.869)         (1.174)         1.042          

Μείωση / (αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 453              (380)             35                 19                 

(Μείωση) / αύξηση προμηθευτών (6.994)         (10.228)      (43)               (133)             

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων σε θυγατρικές 20 -                    -                    (2.705)         (8.145)         

(Μείωση) / αύξηση  λοιπών υποχρεώσεων 2.805          (30.185)      1.464          (3.577)         

Μείον:

Καταβεβλημένοι Φόροι (13.947)      (12.697)      -                    -                    

(α) Καθαρές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες 28.281        (3.082)         (2.424)         (124)             

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 6 (11.044)      (32.453)      (155)             (401)             

Αγορά άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 7 (2.728)         (4.084)         (1.997)         (2.787)         

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων 5.106          417              -                    187              

(β) Εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες (8.666)         (36.120)      (2.152)         (3.001)         

Καθαρές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές & επενδυτικές 

δραστηριότητες (α) + (β) 19.615        (39.202)      (4.576)         (3.125)         

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις δανείων 146.012     143.543     -                    -                    

<Εξοφλήσεις> δανείων (125.196)    (84.595)      -                    -                    

Εισπράξεις ομολογιακών δανείων από θυγατρικές -                    -                    23.702        7.715          

<Εξοφλήσεις> ομολογιακών δανείων από θυγατρικές -                    -                    (10.852)      (2.165)         

Τόκοι καταβληθέντες (28.540)      (26.764)      (11.690)      (1.907)         

Εξαγορά ποσοστού θυγατρικής από μη ελέγχουσες συμμετοχές -                    (3.724)         -                    -                    

Μερίσματα σε  μετόχους της Εταιρείας (3)                  -                    (3)                  -                    

Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές (167)             (647)             -                    -                    

(γ) Εισροές/(εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (7.894)         27.813        1.157          3.643          

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα  (α) + (β) + (γ) 11.721        (11.389)      (3.419)         518              

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης 57.492        68.732        4.564          4.046          

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών 27 (11.687)      149              -                    -                    

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης 57.526        57.492        1.145          4.564          

Σημείωση

Μητρική Εταιρεία

Χρήση που έληξε Χρήση που έληξε

Όμιλος

 
 

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες  77 έως 160 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
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Frigoglass Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων Α.Β.Ε.Ε 

Αρ. Μητρώου Α.Ε: 29454/06/Β/93/32 

 

 

Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

1. Γενικές πληροφορίες 

 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρικές οικονομικές 

καταστάσεις της Frigoglass Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων Α.Β.Ε.Ε -η «Εταιρεία»- και τις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της -ο «Όμιλος»-. 

Τα ονόματα των θυγατρικών εταιρειών παρουσιάζονται στη Σημείωση 14 των 

Χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής, εμπορίας και διανομής ψυκτικών 

μονάδων επαγγελματικής χρήσης καθώς και υλικών συσκευασίας για την βιομηχανία 

αναψυκτικών. Ο Όμιλος διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής και γραφεία πωλήσεων σε 

Ευρώπη, Ασία, Αφρική και Αμερική.  

 

Η Εταιρεία είναι Ανώνυμη με έδρα στην Κηφισιά Αττικής, και οι μετοχές της είναι 

ονομαστικές και εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.  

 

Η διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας είναι η εξής: 

 

 Ανδρέα Μεταξά 15 

145 64 Κηφισιά - Αθήνα 

 

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας είναι www.frigoglass.com 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις  

25
 
Απριλίου 2017 και υπόκεινται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 
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2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών 

 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη των Χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια 

για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

Οι παρούσες ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί 

από τη διοίκηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 

και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και τα ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ).   

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τη λογιστική αρχή της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Η χρήση αυτής της λογιστικής βάσης λαμβάνει υπόψη την 

τρέχουσα και την προβλεπόμενη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου.  

 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016, ο Όμιλος 

πραγματοποίησε ζημιές μετά από φόρους ύψους Ευρώ 48,8 εκατ., ως αποτέλεσμα της 

επιδείνωσης των λειτουργικών του αποτελεσμάτων και της αναγνώρισης ζημίας ποσού 

Ευρώ 22,3 εκατ. που σχετίζεται έξοδα αναδιοργάνωσης λόγω της διακοπής της 

παραγωγικής δραστηριότητας στη μονάδα της Κίνας και αμοιβές για νομικούς και 

οικονομικούς συμβούλους σχετικές με τα κόστη επανεξέτασης της κεφαλαιακής δομής. 

Στο τέλος της κλεισμένης χρήσης η καθαρή θέση του Ομίλου ήταν αρνητική κατά Ευρώ 95,8 

εκατ.  

Ο Όμιλος έχει καταθέσεις όψεως και προθεσμίας Ευρώ 57 εκατ., εκ των οποίων  

καταθέσεις όψεως και προθεσμίας ύψους Ευρώ 17,8 εκατ. είναι σε Τράπεζες της Νιγηρίας, 

USD & Euro και είναι υποκείμενες σε περιορισμούς μεταφοράς κεφαλαίου. 

Η καθαρή θέση της Μητρικής εταιρείας είναι μικρότερη του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου 

και κατά συνέπεια ισχύουν οι απαιτήσεις της Ελληνικής νομοθεσίας άρθρο 48 του περί 

Εταιρειών Νόμου 2190/1920 

 

Το Μάιο του 2013, ο Όμιλος ανακοίνωσε ότι η θυγατρική  Frigoglass Finance B.V. 

(«Εκδότρια εταιρεία») προέβη στην έκδοση ομολογιών ύψους € 250 εκατ. (Senior Notes) 

λήξεως την 15η Μαΐου 2018, με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 8,25% σε τιμή έκδοσης 100%. 

Η έκδοση ολοκληρώθηκε την 20η Μαΐου 2013. Με το εισπραχθέν ποσό από τις  εκδοθείσες 

ομολογίες ο Όμιλος αναχρηματοδότησε το μεγαλύτερο μέρος των προϋφιστάμενων 

δανείων. 

Επιπλέον, η Εκδότρια εταιρεία σύναψε δύο δανειακές συμβάσεις αναπληρούμενων 

πιστωτικών διευκολύνσεων («RCF») τριετούς διαρκείας ύψους € 25 εκατ. η καθεμία. Οι 

Ομολογίες καθώς και οι συμβάσεις RCF είναι πλήρως και ανεπιφύλακτα εγγυημένες σε 

προτιμώμενη βάση άνευ άλλης εξασφάλισης από την Frigoglass Α.Β.Ε.Ε (εκτός από τη μια 

σύμβαση RCF), την  Frigoinvest Holdings BV (άμεση μητρική της Εκδότριας) και ορισμένες 

άλλες θυγατρικές του Ομίλου (βλέπε Σημείωση 13). 
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Οι Ομολογίες υπόκεινται σε περιοριστικές ρήτρες (restrictive covenants) ενώ για τις 

συμβάσεις RCF ο Όμιλος είναι  υποχρεωμένος μεταξύ άλλων να συμμορφώνεται με δείκτες 

εξυπηρέτησης χρέους και κεφαλαιακής επάρκειας. Στις 18 Μαρτίου 2014, ο Όμιλος προέβη 

σε τροποποίηση των συβάσεων RCF επαναπροσδιορίζοντας τους σχετικούς 

χρηματοοικονομικούς όρου σε νέα επίπεδα 

 

Στις 31 Μαρτίου 2016, οι τράπεζες, που έχουν χορηγήσει τις αναπληρούμενες πιστωτικές 

διευκολύνσεις, σύναψαν συμφωνία με την Εκδότρια εταιρεία με βάση την οποία 

συμφώνησαν στην παράταση ωρίμανσης των RCF έως την 31 Μαρτίου 2017 και στην  

αναστολή των σχετικών δικαιωμάτων τους για όλα τα γεγονότα μη τήρησης των όρων των 

RCF, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκπληρωθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όροι 

(συμπεριλαμβανομένης και της παροχής δανεισμού από τον κύριο μέτοχο- Boval SA 

(“Boval”). 

 

Σε συνδυασμό με την τροποποίηση και επέκταση  των RCF, η Frigoglass έχει συμφωνήσει να 

αποπληρώσει και ακυρώσει ποσό € 12 εκατ. από κάθε σύμβαση RCF έως την 31 

Δεκεμβρίου 2016. 

 

Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς (IFRS) οι ομολογίες είναι 

ταξινομημένες στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά το τέλος της χρήσεως 2016, με 

βάση την παραδοχή ότι το χρέος που απορρέει από τις προαναφερθείσες συμβάσεις RCF 

θα μπορούσε υπό τεχνικές προϋποθέσεις να καταστεί πληρωτέο στις δανείστριες τράπεζες 

εντός της χρήσεως 2017, και ως εκ τούτου να προκαλέσει γεγονός αθέτησης των όρων που 

αναφέρονται στις ομολογίες, καθόσον οι  αρχικά ληφθείσες απαλλακτικές εγκρίσεις από 

τους δανειστές,  κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016, δεν κάλυπταν περίοδο 12 μηνών από το 

τέλος της κλεισμένης χρήσεως. 

 

Η επίδραση αυτής της ταξινόμησης έχει σαν αποτέλεσμα οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

να υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά Ευρώ 241 εκατ. και σαν αποτέλεσμα 

μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη κεφαλαίου κίνησης, εάν το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης 

του χρέους που περιγράφεται κατωτέρω δεν ολοκληρωθεί εγκαίρως. 

 

Την 31
η
 Μαρτίου 2016, ο κύριος μέτοχος του Ομίλου δεσμεύτηκε όπως παράσχει στον 

Όμιλο δανειακή διευκόλυνση ύψους €30 εκ. (η «Δανειακή Σύμβαση») με ημερομηνία λήξης 

την 31
η
 Μαρτίου 2017, υπό όρους παρόμοιους με αυτών των Δανείων (RCFs) και υπό την 

έγκριση των μετόχων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Οι μέτοχοι ενέκριναν τη 

Δανειακή Σύμβαση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22
ας

 Απριλίου 2016. Το 

Μάιο του 2016 πραγματοποιήθηκε ανάληψη ποσού ύψους €20 εκ. και τον Ιούλιο του 2016 

πραγματοποιήθηκε ανάληψη ποσού ύψους €10 εκ. 

 

Στις αρχές του 2016 ο Όμιλος με τη βοήθεια διάφορων συμβούλων προχώρησε σε μία 

εκτενή αξιολόγηση των λειτουργιών του και των οικονομικών του υποχρεώσεων 

προκειμένου να βελτιστοποιήσει τη κεφαλαιακή δομή του και να εξασφαλίσει επαρκή 

ρευστότητα τόσο για τις τρέχουσες υποχρεώσεις όσο και για το μέλλον. 
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Στις 12 Απριλίου 2017 ο Όμιλος συνήψε νομικά δεσμευτική συμφωνία (Lock up Agreement) 

σχετικά με τους βασικούς όρους της αναδιάρθρωσης του δανεισμού του (η 

«Αναδιάρθρωση») με τον κύριο μέτοχό του (Boval S.A.), την επιτροπή ομολογιούχων η 

οποία αντιπροσωπεύει ποσοστό περίπου 39% των εκδοθεισών ομολογιών, και τους 

βασικούς τραπεζικούς του δανειστές Citibank, HSBC, Alpha Bank και Eurobank ( οι 

"Τράπεζες”). 

 

Οι βασικοί όροι της συναλλαγής είναι οι εξής: 

 

(1) ο κύριος μέτοχος της Frigoglass, η Boval, θα εισφέρει συνολικά το ποσό των €60 εκ., 

εκ των οποίων €30 εκ. σε μετρητά και τα υπόλοιπα €30 εκ. μέσω της 

κεφαλαιοποίησης της Δανειακής Σύμβασης της Boval. Η εισφορά των € 60 εκ.  της 

BOVAL θα αποτελεί μέρος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας στην 

οποία  Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν και οι  υφιστάμενοι μέτοχοι. Με την 

ολοκλήρωση της Αναδιάρθρωσης, η Boval αναμένεται να παραμείνει ο μεγαλύτερος 

μέτοχος της Εταιρείας. 

 

(2) ποσό €40 εκατ. θα διατεθεί μέσω παροχής νέου δανεισμού από τις Τράπεζες και 

τους κατόχους των Ομολογιών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στη Νέα Χρηματοδότηση 

με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης. Οι Τράπεζες και η Επιτροπή Ομολογιούχων έχουν 

συμφωνήσει να συμμετάσχουν αναλογικά με το ποσοστό της πιστωτικής τους 

έκθεσης επί του Ομίλου κατά την ημερομηνία της Ανακοίνωσης του Μαρτίου 

(ποσοστό περίπου 32% για τους Ομολογιούχους) στην ανωτέρω Νέα 

Χρηματοδότηση με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης καθώς και να αυξήσουν το ποσοστό 

συμμετοχής τους σε περίπτωση που Ομολογιούχοι επιλέξουν να μη συμμετάσχουν 

(underwriting). Για κάθε ποσό ύψους €1,000 Νέας Χρηματοδότησης με Εξασφάλιση 

Πρώτης Τάξης που καταβάλλεται από τους Ομολογιούχους και τις Τράπεζες, αυτοί 

έχουν δικαίωμα ανταλλαγής ποσού ύψους €2,000 του υφιστάμενου δανεισμού με 

νέο δανεισμό με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης ύψους €2,000 ('‘Roll-up''). 

 

(3) Οι υπόλοιπες υφιστάμενες ομολογίες (αν και εφόσον υλοποιηθεί το ως άνω Roll-up) 

θα ανταλλαγούν με το 50% των Ομολογιών με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης και με 

Μετοχές της Μητρικής. Ο υφιστάμενες τραπεζικός δανεισμός (αν και εφόσον 

υλοποιηθεί το ως άνω Roll-up) θα ανταλλαγεί με το 82.5% των Δανείων με 

Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης και με το 17.5% των Μετοχών της Μητρικής. Η 

αποπληρωμή ή κεφαλαιοποίηση των υφιστάμενων ομολογιών και του υφιστάμενου 

τραπεζικού δανεισμού θα ολοκληρωθεί μετά την περικοπή (discount) ποσού ύψους 

€45 εκατ. που θα κατανεμηθεί κατ’ αναλογία του συνολικού αρχικού δανεισμού 

προς αποπληρωμή ή κεφαλαιοποίηση. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους όρους της νέας χρηματοδότησης με 

εξασφάλιση πρώτης και δεύτερης τάξης (ομολογίες και δάνεια) γίνεται παραπομπή στη 

σημείωση 13. 

 

Με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης, ο Όμιλος θα επιτύχει τα κατωτέρω (οποιαδήποτε 

αναφορά γίνεται σε ονομαστική αξία): 
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Σημαντική Μείωση Δανεισμού: Μετά την ολοκλήρωση της Αναδιάρθρωσης, ο δανεισμός 

του Ομίλου θα μειωθεί κατά €136 – 142 εκ. (πριν από τη νέα χρηματοδότηση ύψους €40 

εκατ.), μέσω (α) της κεφαλαιοποίησης του δανείου της Boval συνολικού ύψους €30 εκατ. (η 

«Δανειακή Σύμβαση της Boval») και (β) είτε της αποπληρωμής είτε της κεφαλαιοποίησης 

ποσοστού έως 42% των Ομολογιών συνολικού ύψους €250 εκ., το οποίο αντιστοιχεί σε 

€105 εκατ. καθώς και ποσοστού έως 13% του συνολικού δανεισμού των συμμετεχουσών 

Τραπεζών, το οποίο αντιστοιχεί σε €11 εκατ. επί συνολικού δανεισμού ύψους €82 εκ. (το 

κατά πόσον θα αποπληρωθούν ή θα κεφαλαιοποιηθούν τα ως άνω θα εξαρτηθεί από τη 

συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων και των κατόχων των Ομολογιών σε αύξηση 

κεφαλαίου και στη Νέα Χρηματοδότηση με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης (First Lien New 

Money Debt) αντίστοιχα). 

 

Βελτίωση Ρευστότητας: Ο Όμιλος θα επωφεληθεί από συνολική πρόσθετη ρευστότητα 

ύψους €70 εκ. για την κάλυψη των επιχειρηματικών του αναγκών και την αποπληρωμή των 

εξόδων της Αναδιάρθρωσης. Ποσό €30 εκ. θα εισφερθεί από τη Boval σε μετρητά μέσω της 

συμμετοχής της στην αύξηση κεφαλαίου, ενώ ποσό €40 εκ. θα διατεθεί μέσω παροχής 

νέου δανεισμού από τις Τράπεζες και τους κατόχους των Ομολογιών (οι «Ομολογιούχοι»), 

οι οποίοι θα συμμετέχουν στη Νέα Χρηματοδότηση με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης. 

 

Μείωση Εξόδων για Τόκους: Σημαντική μείωση του ετήσιου κόστους σε τόκους ύψους 

περίπου €13 εκ. (με εξαίρεση τους τόκους από τη Νέα Χρηματοδότηση με Εξασφάλιση 

Πρώτης Τάξης) μέσω της μείωσης του δανεισμού και της εξασφάλισης χαμηλότερου 

κόστους δανεισμού για το υπολειπόμενο ποσό αυτού σε επίπεδο Ομίλου. Το επιτόκιο των 

Ομολογιών, των τραπεζικών δανείων και της Δανειακής Σύμβασης της Boval θα 

προσαρμοστεί ως αν η Αναδιάρθρωση να είχε πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου 2017 και 

όλοι οι δεδουλευμένοι τόκοι θα αποπληρωθούν σε μετρητά κατά την ολοκλήρωση της 

Αναδιάρθρωσης. Καταβολή τόκων δε θα πραγματοποιηθεί μέχρι την ολοκλήρωση της 

Αναδιάρθρωσης. 

 

Σημαντική Παράταση Λήξης Δανειακών Συμβάσεων: Οι ημερομηνίες λήξης των 

κυριότερων δανειακών συμβάσεων του Ομίλου θα παραταθούν κατά περίπου πέντε έτη.  

 

Η υλοποίηση της συμφωνίας προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσω Σχεδίου Συνδιαλλαγής 

αγγλικού δικαίου (Scheme of Arrangement) που θα επεκτείνει τη δεσμευτικότητα της 

συμφωνίας σε όλους τους κατόχους Ομολογιών. Στα πλαίσια αυτά, η Frigoglass Finance B.V. 

θα ζητήσει τη συναίνεση των Ομολογιούχων για τη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης της 

Αναδιάρθρωσης μέσω του Σχεδίου Συνδιαλλαγής. Η Εταιρεία θα επικοινωνήσει σύντομα με 

τα σχετιζόμενα μέρη αναφορικά με τα επόμενα βήματα και θα παράσχει οδηγίες για τις 

απαιτούμενες εγκρίσεις και συναινέσεις. Η Αναδιάρθρωση αναμένεται να ολοκληρωθεί 

μέχρι το τέλος του Ιουλίου 2017. Η καταβολή του Τιμήματος Συγκατάθεσης (consent fee) 

ύψους 60 μονάδων βάσης θα διενεργηθεί κατά την ολοκλήρωση της Αναδιάρθρωσης προς 

τους πιστωτές που θα συναινέσουν εντός των σχετικών προθεσμιών 

 

Οι συναλλαγές που προβλέπει η Αναδιάρθρωση είναι αλληλεξαρτώμενες (inter-conditional) 

και υπόκεινται σε ορισμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων:  
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• εγκρίσεις από τις προβλεπόμενες πλειοψηφίες των Ομολογιούχων,  

• έγκριση του Σχεδίου Συνδιαλλαγής από τα αρμόδια δικαστήρια,  

• έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και των εποπτικών 

αρχών σε σχέση με την έκδοση νέων μετοχών. 

 

Εάν η διαδικασία της αναδιάρθρωσης δεν έχει ολοκληρωθεί οριστικώς μέχρι τα τέλη του 

Ιουλίου 2017, ο Όμιλος ενδέχεται να βρεθεί σε κατάσταση αδυναμίας αποπληρωμής των 

υποχρεώσεών του. Σε αυτή την περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ή/και 

των υπολοίπων εταιρειών του Ομίλου θα πρέπει να προχωρήσουν στις απαραίτητες εκ του 

νόμου ενέργειες για τη κήρυξη της Εταιρείας ή των υπολοίπων εταιρειών του Ομίλου σε 

κατάσταση πτώχευσης. Επιπλέον, οι περιοριστικές Οικονομικές Δεσμεύσεις (covenants) 

που εμπεριέχονται στις δανειακές συμβάσεις και στις ομολογίες του Ομίλου οι οποίες θα 

προκύψουν από την Αναδιάρθρωση, ενδέχεται να περιορίσουν τις λειτουργίες του Ομίλου 

και τη χρηματοοικονομική του ευελιξία καθώς και να επιδράσουν αρνητικά στα οικονομικά 

αποτελέσματα και στην οικονομική κατάσταση του Ομίλου στο μέλλον. 

Περαιτέρω, δυσμενή δημοσιεύματα αναφορικά με την αναδιάρθρωση και την οικονομική 

κατάσταση του Ομίλου ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις σχέσεις του Ομίλου με τους 

πελάτες και τους προμηθευτές ή/και την αντίληψη που υπάρχει στην αγορά για τη 

λειτουργία του Ομίλου.  

Η Διοίκηση αναγνωρίζει ότι όλα τα ανωτέρω υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδης 

αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα του Ομίλου 

να συνεχίσει απρόσκοπτα την επιχειρηματική του δραστηριότητα στο προσεχές μέλλον. 

Υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης όλων των ανωτέρω σταδίων όπως 

αναλυτικά περιγράφονται, η οικονομική κατάσταση  του Ομίλου καθώς και η δυνατότητα 

συνέχισης της λειτουργίας του θα ενισχυθούν σημαντικά. 

 

Επομένως , η Διοίκηση αναμένει εύλογα ότι ο Όμιλος θα αντεπεξέλθει την παρούσα 

συγκυρία και θα συνεχίσει την λειτουργία του. Ως εκ τούτου, οι οικονομικές καταστάσεις 

έχουν προετοιμαστεί λαμβάνοντας υπόψη τη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας 

(on a going concern basis). 

 

Οι οικονομικές προβλέψεις του Ομίλου για τους επόμενους 12 μήνες, υπό την προϋπόθεση 

ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης θα ολοκληρωθεί όπως περιγράφεται ανωτέρω, δείχνουν ότι 

ο Όμιλος θα έχει τη δυνατότητα αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του. 

Ωστόσο, η εκτίμηση αυτή υπόκειται σε μία σειρά κινδύνων όπως περιγράφονται στο 

αντίστοιχο τμήμα της Έκθεσης Διαχείρισης (Κυριοτεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες ) καθώς 

και στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, ιδιαίτερα σε περίπτωση 

κατά την οποία συνυπάρξουν περισσότεροι κίνδυνοι εξ’ αυτών. 
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Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει 

ευμετάβλητο. 

Οι  περιορισμοί που υφίστανται στο  ελληνικό τραπεζικό σύστημα, μετά την  επιβολή 

ελέγχου στην κίνηση κεφαλαίων, έχουν οδηγήσει στον περιορισμό του διαθέσιμου 

εισοδήματος των καταναλωτών και στη μείωση της κίνησης κεφαλαίων προς το εξωτερικό. 

Για τη χρήση 2016 τα έσοδα από πωλήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν στο 2,9% των πωλήσεων 

του Ομίλου και το σύνολο του παγίου ενεργητικού ανήλθε σε 7,7% του συνόλου του 

πάγιου ενεργητικού του Ομίλου. 

 Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016, ταμιακά διαθέσιμα ύψους € 1,1 εκατ. είναι υποκείμενα σε 

ελέγχους κινήσεως κεφαλαίου.  

 

Επιπλέον στη Νιγηρία, στα μέσα του Ιουνίου του 2016 το Naira υποτιμήθηκε σημαντικά 

έναντι του Ευρώ, έχοντας  σαν αποτέλεσμα Ευρώ 47,6 εκατ. αρνητικές συναλλαγματικές 

διαφορές  μετατροπής / ενοποίησης να επιβαρύνουν την κατάσταση συνολικού 

εισοδήματος.  

 

Παρ όλη την υποτίμηση, σαν αποτέλεσμα των πιέσεων στην οικονομία, η επίσημη ισοτιμία 

του Naira ενδεχομένως να μην αντικατοπτρίζει την προσφορά και ζήτηση του νομίσματος 

και ενδεχομένως να οδηγήσει στην περαιτέρω  μεταβλητότητα του εγχώριου νομίσματος. 

 

Η διοίκηση παρακολουθεί και εκτιμά τις εξελίξεις σε συνεχή βάση, για την έγκαιρη λήψη 

των αναγκαίων μέτρων ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των εταιρειών του 

Ομίλου, ελαχιστοποιώντας τις όποιες αρνητικές επιδράσεις προκύψουν.  

 

Η σύνταξη των ετησίων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί 

τη χρήση ορισμένων λογιστικών εκτιμήσεων και παραδοχών. Επίσης, απαιτεί την άσκηση 

κρίσης από τη Διοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών της 

Εταιρείας.  Οι περιοχές που εμπεριέχουν μεγαλύτερο βαθμό εκτιμήσεων ή 

πολυπλοκότητας, ή όπου οι εκτιμήσεις και παραδοχές είναι σημαντικές για τη σύνταξη των 

Χρηματοοικονομικών καταστάσεων, παρουσιάζονται στη Σημείωση 4.  

 

Διαφορές που τυχόν παρουσιάζονται μεταξύ των κονδυλίων στις οικονομικές καταστάσεις 

και των αντίστοιχων κονδυλίων στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Όπου 

ήταν αναγκαίο, τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ταξινομηθεί για να συμφωνούν με τυχόν 

αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας χρήσης 
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2.2. Ενοποίηση 

 

2.2.1. Θυγατρικές 

 

Θυγατρικές είναι όλες οι επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων ειδικού 

σκοπού) στις οποίες ο όμιλος ασκεί έλεγχο. Ο όμιλος ασκεί έλεγχο σε μια επιχείρηση όταν 

ο όμιλος εκτίθεται ή έχει δικαιώματα σε μεταβλητές αποδόσεις από τη συμμετοχή του στην 

επιχείρηση και έχει την ικανότητα να επηρεάζει αυτές τις αποδόσεις μέσω της δύναμης 

που ασκεί στην επιχείρηση. Οι θυγατρικές ενοποιούνται με ολική ενοποίηση από την 

ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος από τον όμιλο και παύουν να ενοποιούνται από την 

ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. 

 

Η λογιστική μέθοδος της εξαγοράς χρησιμοποιείται για τον λογισμό εξαγοράς θυγατρικών. 

Το κόστος εξαγοράς μιας θυγατρικής υπολογίζεται ως το άθροισμα των εύλογων αξιών, 

κατά την ημερομηνία ανταλλαγής, των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων που 

υφίστανται ή τεκμαίρονται και των μετοχών που εκδόθηκαν από τον Όμιλο, με αντάλλαγμα 

τον έλεγχο του εξαγοραζόμενου, πλέον οποιοδήποτε κόστος σχετίζεται άμεσα με την 

εξαγορά. Τα αποκτώμενα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις που αποκτώνται σε μια επιχειρηματική συνένωση, επιμετρώνται αρχικά στην 

εύλογη τους αξία κατά την ημερομηνία εξαγοράς. 

 

Τα έξοδα που σχετίζονται με την εξαγορά καταχωρούνται στα αποτελέσματα.  

 

Εάν η επιχειρηματική συνένωση επιτυγχάνεται σταδιακά, η εύλογη αξία της συμμετοχής 

που κατείχε ο όμιλος στην αποκτηθείσα εταιρεία επαναμετράται στην εύλογη αξία κατά 

την ημερομηνία της εξαγοράς. Το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει από την επαναμέτρηση 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.  

 

Τυχόν ενδεχόμενο τίμημα που μεταβιβάζεται από τον όμιλο αναγνωρίζεται στην εύλογη 

αξία κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Οποιεσδήποτε μεταγενέστερες μεταβολές στην 

εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος, που θεωρείται περιουσιακό στοιχείο ή 

υποχρέωση, αναγνωρίζονται σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 είτε στα αποτελέσματα είτε ως 

μεταβολή στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Εάν το ενδεχόμενο τίμημα κατατάσσεται ως 

στοιχείο της καθαρής θέσης δεν επαναμετράται έως την τελική τακτοποίησή του μέσω της 

καθαρής θέσης. 

  

Το ποσό κατά το οποίο το κόστος εξαγοράς υπερβαίνει την εύλογη αξία της καθαρής θέσης 

της θυγατρικής που εξαγοράστηκε, καταχωρείται ως υπεραξία. H παράγραφος 2.6.1 

περιγράφει την λογιστική αντιμετώπιση της υπεραξίας.  Στις περιπτώσεις στις οποίες το 

συνολικό κόστος εξαγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία της καθαρής θέσης της 

θυγατρικής που αποκτήθηκε, η διαφορά αναγνωρίζεται άμεσα στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης. 
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Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές, τα υπόλοιπα και μη δεδουλευμένα κέρδη στις συναλλαγές 

μεταξύ των εταιριών του Ομίλου απαλείφονται. Οι μη δεδουλευμένες ζημίες απαλείφονται 

εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες το κόστος τους είναι μη ανακτήσιμο. Οι λογιστικές 

αρχές των θυγατρικών εταιριών έχουν αναπροσαρμοστεί, όπου κρίθηκε απαραίτητο, ώστε 

να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο.  

 

O Όμιλος έχει υιοθετήσει την πολιτική σύμφωνα με την οποία χειρίζεται τις συναλλαγές με 

τους μετόχους της μειοψηφίας με τον ίδιο τρόπο που χειρίζεται τις συναλλαγές με τους 

κύριους μετόχους του Ομίλου. Όσον αφορά τις αγορές που πραγματοποιούνται από τους 

μετόχους της μειοψηφίας, η διαφορά μεταξύ του τιμήματος που καταβλήθηκε και του 

αποκτηθέντος σχετικού μεριδίου της λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής 

αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια. Κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από την πώληση στους 

μετόχους της μειοψηφίας καταχωρούνται επίσης στα ίδια κεφάλαια.  

 

Όταν ο όμιλος παύσει να έχει έλεγχο, το εναπομένον ποσοστό συμμετοχής επιμετράται εκ 

νέου στην εύλογη αξία του, ενώ τυχόν διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με την 

τρέχουσα αξία καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Κατόπιν, το περιουσιακό αυτό στοιχείο 

αναγνωρίζεται ως συγγενής επιχείρηση, κοινοπραξία ή χρηματοοικονομικό περιουσιακό 

στοιχείο ενεργητικού στην εύλογη αυτή αξία. Επιπροσθέτως, σχετικά ποσά που είχαν 

προηγουμένως καταχωρηθεί στα λοιπά συνολικά εισοδήματα λογιστικοποιούνται με τον 

ίδιο τρόπο που θα ακολουθούνταν σε περίπτωση πώλησης των εν λόγω περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων, δηλαδή μπορεί να μεταφερθούν στα αποτελέσματα. 

 

Στις οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας, οι επενδύσεις στις θυγατρικές 

εταιρείες παρουσιάζονται ως το αποτέλεσμα του κόστους εξαγοράς αυτών, μείον τυχόν 

απομείωση του περιουσιακού στοιχείου. 

 

2.3. Πληροφόρηση κατά τομέα  

 

Οι τομείς παρουσιάζονται με τρόπο που να είναι σύμφωνος με την εσωτερική 

πληροφόρηση που παρέχεται στον επικεφαλής της λήψης των επιχειρηματικών 

αποφάσεων. Ο επικεφαλής της λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων, που είναι 

υπεύθυνος για την κατανομή των πόρων και την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των 

τομέων, είναι ο διευθύνων σύμβουλος και η εκτελεστική επιτροπή του, οι οποίοι 

λαμβάνουν τις στρατηγικές αποφάσεις του Ομίλου. 

 

2.4. Μετατροπή ξένου νομίσματος 

 

2.4.1. Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης  

 

Τα στοιχεία των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιριών του Ομίλου 

υπολογίζονται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, 

στο οποίο λειτουργεί κάθε εταιρεία (καλούμενο «λειτουργικό νόμισμα »).  

 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ το οποίο είναι το 

λειτουργικό νόμισμα  και το νόμισμα παρουσίασης της Μητρικής Εταιρείας.  
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2.4.2. Συναλλαγές και υπόλοιπα 

 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα βάσει των 

ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία της κάθε συναλλαγής. Στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται κέρδη και ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές, οι 

οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση αυτών των συναλλαγών και από τη μετατροπή 

των χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα με τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία ισολογισμού.  

 

2.4.3.  Εταιρείες του Ομίλου 

 

Η μετατροπή των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των εταιριών του Ομίλου, οι 

οποίες έχουν διαφορετικό λειτουργικό νόμισμα από το νόμισμα παρουσίασης του Ομίλου, 

γίνεται ως εξής: 

 

• Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις κάθε ισολογισμού μετατρέπονται με τις 

ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

• Τα έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται με τη μέση ισοτιμία της περιόδου, εκτός εάν 

η μέση ισοτιμία δεν είναι λογική προσέγγιση της συσσωρευμένης επίδρασης των 

ισοτιμιών που ίσχυαν κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών, στην οποία 

περίπτωση τα έσοδα και έξοδα μετατρέπονται με τις ισοτιμίες που ίσχυαν τις 

ημερομηνίες των συναλλαγών. 

• Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό 

στοιχείο της καθαρής θέσης. 

• Κατά την πώληση αλλοδαπής εταιρείας, οι συσσωρευμένες συναλλαγματικές 

διαφορές που σχετίζονται με αυτή τη δραστηριότητα και οι οποίες μεταφέρθηκαν 

ως ξεχωριστό στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα 

χρήσης ως μέρος του κέρδους ή της ζημίας από την πώληση.  

 

Η υπεραξία και οι αναπροσαρμογές των ευλόγων αξιών που προκύπτουν από την εξαγορά 

αλλοδαπής εταιρείας αναγνωρίζονται ως στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της 

αλλοδαπής εταιρείας και μετατρέπονται με βάση την τιμή κλεισίματος που ισχύει την 

ημερομηνία ισολογισμού. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν αναγνωρίζονται 

στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. 

 

2.5. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 

Tα κτίρια περιλαμβάνουν κυρίως εργοστάσια και γραφεία. Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις 

παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν 

απομείωση, με εξαίρεση τα γήπεδα τα οποία παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης μείον 

τυχόν απομείωση. 
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Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει τις δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων. Μεταγενέστερες δαπάνες είτε περιλαμβάνονται στην 

λογιστική αξία των ενσώματων παγίων ή εφόσον κριθεί πιο κατάλληλο, αναγνωρίζονται ως 

ξεχωριστό πάγιο, μόνο όταν θεωρείται πιθανόν ότι θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη για τον Όμιλο και υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος του παγίου μπορεί να 

επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται ως έξοδο 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά το χρόνο πραγματοποίησής του.  

 

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο με ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις 

κατά το χρονικό διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής του στοιχείου, έτσι ώστε να 

διαγραφεί το κόστος στην υπολειμματική του αξία. Η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής των 

σημαντικότερων κατηγοριών παγίων είναι η εξής:  

 

Κτίρια      έως 40 έτη 

Μεταφορικά μέσα    έως 6 έτη 

Φούρνοι υαλουργίας    έως 16 έτη 

Μήτρες υαλουργίας     2 έτη 

Μηχανήματα     έως 15 έτη  

Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός   έως 6 έτη 

 

Το κόστος μεταγενέστερων δαπανών αποσβένεται στο διάστημα της αναμενόμενης 

ωφέλιμης ζωής κάθε στοιχείου ή στην περίπτωση που το πρόσθετο κόστος 

επαναλαμβάνεται, αποσβένεται για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη 

προγραμματισμένη βελτίωση. Όταν ένα μηχάνημα απαρτίζεται από μεγάλα εξαρτήματα με 

διαφορετική ωφέλιμη ζωή, τότε τα εξαρτήματα λαμβάνονται ως ξεχωριστά στοιχεία. 

 

Οι υπολειμματικές αξίες και η ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων μπορούν να 

αναθεωρηθούν και να προσαρμοστούν, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, σε κάθε ημερομηνία 

ισολογισμού.    

 

Όταν η αναπόσβεστη αξία του ενσώματου πάγιου στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη 

αξία του, η διαφορά καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και το 

πάγιο καταχωρείται στην ανακτήσιμη αξία του . 

 

Τα κέρδη και οι ζημίες από την πώληση ενσώματων παγίων προσδιορίζονται από την 

διαφορά του εσόδου και της αναπόσβεστης αξίας αυτών και συμπεριλαμβάνονται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων. 
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2.6. Ασώματες ακινητοποιήσεις  

 

2.6.1.  Υπεραξία 

 

Η υπεραξία προκύπτει από εξαγορά θυγατρικών και αποτελεί το υπερβάλλον ποσό μεταξύ 

του αθροίσματος του τιμήματος εξαγοράς, του ποσού της μη ελέγχουσας συμμετοχής στην 

αποκτηθείσα εταιρεία και της εύλογης αξίας οποιασδήποτε προηγούμενης συμμετοχής 

στην αποκτηθείσα εταιρεία κατά την ημερομηνία εξαγοράς και της εύλογης αξίας των 

αναγνωρίσιμων καθαρών περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής που αποκτήθηκε. Αν το 

άθροισμα του συνολικού τιμήματος εξαγοράς, της μη ελέγχουσας συμμετοχής που 

αναγνωρίστηκε και της εύλογης αξίας της προηγούμενης συμμετοχής στην αποκτηθείσα 

εταιρεία είναι μικρότερο από την εύλογη αξία της καθαρής θέσης της θυγατρικής που 

αποκτήθηκε σε περίπτωση μίας συμφέρουσας αγοράς, η διαφορά αναγνωρίζεται άμεσα 

στα αποτελέσματα 

 

Η υπεραξία υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης σε ετήσια βάση και αποτιμάται στο κόστος 

μείον τις τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης. Κατά την εκάστοτε ημερομηνία 

ισολογισμού ο Όμιλος εκτιμά κατά πόσον υφίστανται ενδείξεις απομείωσης. Εάν υπάρχουν 

τέτοιες ενδείξεις, πραγματοποιείται ανάλυση με στόχο να αξιολογηθεί κατά πόσον η 

λογιστική αξία της υπεραξίας είναι πλήρως ανακτήσιμη. 

 

Η υπεραξία κατανέμεται σε μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών για λόγους ελέγχου  

απομείωσης. Η κατανομή γίνεται στις μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών που 

αναμένεται να ωφεληθούν από την εξαγορά από την οποία προήλθε η υπεραξία.  

 

Ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται όταν η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη από την 

αναπόσβεστη λογιστική αξία. Τα κέρδη και ζημίες από πώληση εταιρείας 

συμπεριλαμβάνουν την υπεραξία της εταιρείας που πωλήθηκε.   

 

2.6.2. Έξοδα Ερευνών 

 

Το κόστος έρευνας λογίζεται ως έξοδο κατά την πραγματοποίησή του. 

 

2.6.3. Έξοδα αναπτύξεως 

 

Το κόστος των έργων ανάπτυξης (που αφορούν κυρίως σχεδιασμό και δοκιμή νέων ή 

βελτιωμένων προϊόντων) αναγνωρίζεται ως κατηγορία των ασώματων παγίων στοιχείων 

μόνον όταν υπάρχει πιθανότητα επιτυχίας των έργων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη το 

βαθμό εμπορικής και τεχνολογικής βιωσιμότητας τους και εφόσον το κόστος μπορεί να 

επιμετρηθεί με αξιοπιστία. Λοιπές δαπάνες ανάπτυξης καταχωρούνται ως δαπάνες κατά 

την πραγματοποίησή τους. Κόστη ανάπτυξης στοιχείων με πεπερασμένη ωφέλιμη ζωή, τα 

οποία έχουν κεφαλαιοποιηθεί, αποσβένονται από την έναρξη της εμπορικής παραγωγής 

των προϊόντων που αναφέρονται με την σταθερή μέθοδο απόσβεσης σε ισόποσες ετήσιες 

επιβαρύνσεις στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής του στοιχείου, η οποία σε 

κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη. 
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2.6.4. Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών 

 

Οι κεφαλαιοποιημένες άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον 

συσσωρευμένες αποσβέσεις, μείον οποιαδήποτε συσσωρευμένη απομείωση.  

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη λογισμικού, αποτελούν περιουσιακά 

στοιχεία της εταιρείας από τα οποία η εταιρεία εκτιμά να λάβει μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη, και για το λόγο αυτό κεφαλαιοποιούνται. 

Τα κόστη αυτά αφορούν είτε εξωτερική δαπάνη είτε δημιουργούνται εσωτερικά της 

εταιρείας όταν είναι άμεσα συνδεδεμένα με την ανάπτυξη του λογισμικού. 

 

Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση τη σταθερή μέθοδο στο διάστημα της ωφέλιμης 

ζωής τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη. 

 

Οι δαπάνες που απαιτούνται για συντήρηση λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την πραγματοποίησή τους. 

 

 

2.6.5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις – Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, 

Εμπορικά Σήματα 

 

Τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα και τα άλλα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

παρουσιάζονται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις, μείον 

οποιαδήποτε συσσωρευμένη απομείωση.  

Τα κόστη τα οποία πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης περιουσιακών στοιχείων, ελέγχονται 

από την εταιρεία και από τα οποία η εταιρεία εκτιμά να λάβει μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη κεφαλαιοποιούνται. 

Τα κόστη αυτά αφορούν είτε εξωτερική δαπάνη είτε δημιουργούνται εσωτερικά της 

εταιρείας. 

Αυτές οι ασώματες ακινητοποιήσεις έχουν πεπερασμένη ωφέλιμη ζωή και το κόστος τους 

αποσβένεται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους η οποία 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 έτη. 

 

2.7. Απομείωση αξίας μη-Χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

 

Πάγια που έχουν αόριστη διάρκεια ωφέλιμης ζωής δεν υπόκεινται σε αποσβέσεις αλλά 

υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης κατ’ ελάχιστον ετησίως ή όταν γεγονότα ή μεταβολή 

συνθηκών υποδεικνύουν ότι η αναπόσβεστη αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη. 

Πάγια περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε αποσβέσεις, υπόκεινται  σε έλεγχο 

απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η αναπόσβεστη λογιστική τους 

αξία δεν θα ανακτηθεί.  

 

Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται αμέσως ως έξοδα και ισούνται με την διαφορά 

μεταξύ της αναπόσβεστης και της άμεσα ανακτημένης αξίας του υποκειμένου παγίου. 
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Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από την σύγκριση μεταξύ της 

εύλογης αξίας του στοιχείου ενεργητικού μείον το κόστος πώλησης και της αξίας χρήσεως 

του παγίου. Για σκοπούς υπολογισμού της απομείωσης, τα πάγια κατηγοριοποιούνται στο 

χαμηλότερο δυνατό επίπεδο ώστε να συνδεθούν με ξεχωριστές αναγνωρίσιμες ταμειακές 

ροές (μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών).  

Οι απομειώσεις που έχουν αναγνωριστεί σε προηγούμενες περιόδους σε μη 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (εκτός της υπεραξίας) εξετάζονται σε κάθε 

ημερομηνία αναφοράς για τυχόν αναστροφή. 

 

 

 

2.8. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού  

 

Ο Όμιλος κατατάσσει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού του στις κάτωθι 

κατηγορίες: αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, δάνεια και 

απαιτήσεις, και διαθέσιμα προς πώληση. Η κατηγοριοποίηση εξαρτάται από τον σκοπό για 

τον οποίο αποκτήθηκαν. Η διοίκηση ορίζει την κατηγορία στην οποία θα ενταχθούν τα 

συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού κατά την αρχική ημερομηνία 

αναγνώρισης και επαναξιολογεί αυτή την κατηγοριοποίηση σε κάθε ημερομηνία 

δημοσίευσης των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

(α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων  

 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποκτήθηκαν με 

κύριο σκοπό την πώληση τους σε βραχύ χρονικό διάστημα καθώς και τα όσα έχουν ορισθεί 

από τη διοίκηση του Ομίλου.  Τα παράγωγα προϊόντα κατηγοριοποιούνται επίσης ως 

κατεχόμενα για εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν οριστεί ως μέσα 

αντιστάθμισης. Τα περιουσιακά στοιχεία αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στο 

κυκλοφορούν ενεργητικό. Τα στοιχεία αυτά αποτιμώνται από τον Όμιλο και την Εταιρεία 

στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

 

Για τις χρήσεις σύνταξης των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων ο Όμιλος και η εταιρεία 

δεν κατέχει χρηματοοικονομικά στοιχεία, περιλαμβανομένων παραγώγων 

χαρακτηριζόμενων ως προς εμπορία. Στην περίπτωση που ο Όμιλος κατέχει στοιχεία αυτής 

της κατηγορίας τα αποτιμά στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.  

 

(β) Δάνεια και απαιτήσεις 

 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτελούν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού με σταθερές ή προκαθορισμένες πληρωμές που δεν διαπραγματεύονται σε 

μία ενεργή αγορά. Συμπεριλαμβάνονται στα βραχυπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού εκτός 

από αυτά με ωρίμανση άνω των 12 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης των 

Χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Αυτά χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμα στοιχεία 

ενεργητικού. Οι απαιτήσεις εντάσσονται στον ισολογισμό είτε στην κατηγορία «εμπορικές 

απαιτήσεις» είτε στην κατηγορία « μετρητά και ισοδύναμα μετρητών» (Σημείωση 2.11 και 
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2.12) και παρουσιάζονται στο αποσβεσμένο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού 

επιτοκίου. 

 

Για τις χρήσεις σύνταξης των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων ο Όμιλος δεν είχε 

απαιτήσεις από συμβάσεις δανείων. 

   

(γ) Διαθέσιμα προς πώληση 

 

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αποτελούν μη 

παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία είτε έχουν ορισθεί σε αυτή την κατηγορία 

είτε δεν εντάσσονται σε καμία από τις άλλες κατηγορίες. Συμπεριλαμβάνονται στα 

μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού εκτός εάν η διοίκηση σκοπεύει να πωλήσει τις 

συμμετοχές εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της δημοσίευσης των 

Χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 

στοιχεία ενεργητικού αποτιμώνται στην εύλογη αξία και το κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται 

απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 

 

Για τις χρήσεις σύνταξης των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων ο Όμιλος και η Εταιρεία 

δεν κατέχουν χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού τα οποία μπορούν να 

χαρακτηριστούν διαθέσιμα προς πώληση.  

 

(δ) Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 

 

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες επιμετρώνται, στις οικονομικές καταστάσεις της 

Μητρικής Εταιρείας, στο κόστος μείον την απομείωση. Οι ζημίες απομείωσης 

αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης. 

 

(ε) Απομείωση αξίας Χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

 

Ο όμιλος αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία αναφοράς εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων έχει απομειωθεί. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μία ομάδα 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων είναι απομειωμένο και έχουν 

πραγματοποιηθεί ζημιές απομείωσης, αν και μόνο αν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη 

απομείωσης σαν αποτέλεσμα ενός ή περισσότερων γεγονότων που συνέβησαν μετά την 

αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου (‘ζημιογόνο γεγονός’) και αυτό το 

ζημιογόνο γεγονός (ή γεγονότα) έχει επίδραση στις μελλοντικές ταμειακές ροές του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της ομάδας χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων, και η επίδραση αυτή μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

Ενδείξεις απομείωσης μπορεί να αποτελούν τα εξής γεγονότα: σημαντική οικονομική 

δυσκολία του χρεώστη ή ομάδας χρεωστών, καθυστέρηση ή διακοπή πληρωμής τόκων και 

δόσεων,  πιθανότητα χρεοκοπίας ή άλλης χρηματοοικονομικής αναδιοργάνωσης και 

παρατηρήσιμα στοιχεία που δείχνουν μετρήσιμη μείωση στις αναμενόμενες μελλοντικές 

ταμειακές ροές.  
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Αν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι υπάρχει ζημιά απομείωσης που αφορά δάνεια και 

απαιτήσεις, το ποσό της ζημιάς επιμετρείται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του 

περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών 

ροών (εξαιρώντας μελλοντικές πιστωτικές ζημιές που δεν έχουν πραγματοποιηθεί) 

προεξοφλημένες με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου. Η 

λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων μειώνεται με το ποσό της ζημιάς απομείωσης 

και η ζημιά καταχωρείται στα αποτελέσματα. Αν ένα δάνειο έχει μεταβλητό επιτόκιο, το 

επιτόκιο προεξόφλησης για την επιμέτρηση της ζημιάς απομείωσης είναι το τρέχον 

αποτελεσματικό επιτόκιο όπως προσδιορίστηκε από τη σύμβαση.    

Αν σε επόμενη περίοδο, το ποσό της απομείωσης μειωθεί και η μείωση μπορεί 

αντικειμενικά να συσχετισθεί με γεγονός που συνέβη μετά την αναγνώριση της 

απομείωσης (π.χ. βελτίωση της πιστοληπτικής διαβάθμισης του χρεώστη), η αναστροφή 

της αναγνωρισμένης ζημιάς απομείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.  

 Η απομείωση των εμπορικών απαιτήσεων περιγράφεται στη σημείωση 2.11.  

 

 

(στ) Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία και μέσα αντιστάθμισης 

 

Τα παράγωγα προϊόντα αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία της ημέρας που το 

παράγωγο συμβόλαιο οριστικοποιείται και μεταγενέστερα επαναμετρώνται κάθε φορά 

στην δίκαιη αξία τους. Μεταβολές της εύλογης αξίας παράγωγου στοιχείου αναγνωρίζονται 

απευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης μέσα από το κονδύλι Λοιπά 

κέρδη/(ζημίες) – καθαρά.   
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O Όμιλος έχει συνάψει παράγωγα χρηματοοικονομικά συμβόλαια με σκοπό την 

αντιστάθμιση κινδύνου. Τα παράγωγα αυτά χρηματοοικονομικά μέσα αναγνωρίζονται στην 

εύλογη αξία κατά την ημερομηνία σύναψης του συμβολαίου, και μεταγενέστερα 

επαναποτιμούνται στην εύλογη αξία τους. Η μέθοδος αναγνώρισης του κέρδους ή της 

ζημιάς που προκύπτει, εξαρτάται από τη φύση του στοιχείου του οποίου ο κίνδυνος 

αντισταθμίζεται. Ο Όμιλος έχει ορίσει συγκεκριμένα παράγωγα ως αντιστάθμιση μιας 

προϋπολογισθείσας συναλλαγής ή μιας δέσμευσης του Ομίλου (μέσα αντιστάθμισης 

ταμειακών ροών)  

 

Ο Όμιλος στοιχειοθετεί κατά την έναρξη μιας συναλλαγής τη σχέση μεταξύ των μέσων 

αντιστάθμισης και των στοιχείων που αντισταθμίζονται, καθώς και το σκοπό και τη 

στρατηγική διαχείρισης κινδύνου που εξυπηρετείται μέσω της σύναψης διαφόρων 

συναλλαγών αντιστάθμισης. Επίσης ο Όμιλος στοιχειοθετεί, τόσο κατά την σύναψη της 

αντιστάθμισης όσο και σε συνεχή βάση, την εκτίμησή του για την αποτελεσματικότητα των 

παραγώγων - που χρησιμοποιούνται σε συναλλαγές αντιστάθμισης - στο να συμψηφίζουν 

μεταβολές στις ταμειακές ροές των στοιχείων που αντισταθμίζουν. 

 

Αντιστάθμιση ταμειακών ροών 

 

Η αποτελεσματική αναλογία της μεταβολής της εύλογης αξίας των παραγώγων που 

προσδιορίζονται ως μέσα αντιστάθμισης ταμειακών ροών, αναγνωρίζεται στα Λοιπά 

συνολικά έσοδα / έξοδα. Το κέρδος ή η ζημία της μη αποτελεσματικής αναλογίας, 

αναγνωρίζεται απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, στα  «Λοιπά λειτουργικά κέρδη 

/(ζημιές)» 

 

Ποσά που έχουν συσσωρευτεί στα ίδια κεφάλαια, μεταφέρονται στο λογαριασμό 

αποτελεσμάτων τις περιόδους κατά τις οποίες το αντισταθμιζόμενο στοιχείο επιδρά στα 

αποτελέσματα. Το κέρδος ή η ζημία της αποτελεσματικής αναλογίας από ανταλλαγή 

επιτοκίων για αντιστάθμιση μεταβλητού επιτοκίου δανεισμού, αναγνωρίζεται στα 

χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του λογαριασμού αποτελεσμάτων. Το κέρδος ή η ζημία 

της μη αποτελεσματικής αναλογίας, αναγνωρίζεται απευθείας στο λογαριασμό 

αποτελεσμάτων, στα  «Άλλα κέρδη /(ζημιές)». 

 

Στις περιπτώσεις αντιστάθμισης προβλεπόμενων μελλοντικών συναλλαγών, οι οποίες 

καταλήγουν στην αναγνώριση ενός μη χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού π.χ. 

απόθεμα ή πάγια περιουσιακά στοιχεία, το κέρδος ή η ζημιά που είχαν καταχωρηθεί 

αρχικά στα ίδια κεφάλαια μεταφέρονται στο κόστος κτήσεων του μη χρηματοοικονομικού 

αυτού περιουσιακού στοιχείου. Συνεπώς, τα συσσωρευμένα αυτά ποσά αναγνωρίζονται 

τελικά στο κόστος πωληθέντων στην περίπτωση των αποθεμάτων ή στις αποσβέσεις στην 

περίπτωση των παγίων περιουσιακών στοιχείων.  
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Όταν ένα μέσο αντιστάθμισης λήγει ή πωλείται, ή όταν μια σχέση αντιστάθμισης δεν 

πληρεί, πλέον, τα κριτήρια της αντισταθμιστικής λογιστικής, τα συσσωρευμένα στα ίδια 

κεφάλαια κέρδη ή ζημιές παραμένουν ως αποθεματικό και μεταφέρονται στα 

αποτελέσματα, όταν το αντισταθμισμένο στοιχείο επηρεάζει τα κέρδη ή τις ζημιές. Στην 

περίπτωση της αντιστάθμισης μιας προβλεπόμενης μελλοντικής συναλλαγής, η οποία δεν 

αναμένεται πλέον να πραγματοποιηθεί, τα συσσωρευμένα στα ίδια κεφάλαια κέρδη ή 

ζημιές μεταφέρονται στα  «Λοιπά λειτουργικά κέρδη /(ζημιές)» της κατάστασης 

αποτελεσμάτων. 

 

2.9. Μισθώσεις 

 

2.9.1. Όταν ο μισθωτής είναι εταιρεία του Ομίλου  

 

Οι μισθώσεις στις οποίες ο εκμισθωτής διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κίνδυνους, αλλά και 

τις ωφέλειες που απορρέουν από το ιδιοκτησιακό καθεστώς καταχωρούνται ως 

λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των 

λειτουργικών μισθώσεων (καθαρές από τυχόν άλλα κίνητρα που έλαβε ο εκμισθωτής) 

καταχωρούνται αναλογικά στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης κατά την διάρκεια της 

μίσθωσης. 

 

Ως χρηματοδοτικές μισθώσεις λογίζονται οι μισθώσεις ακινήτων, μηχανολογικών 

εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού κατά τις οποίες μία από τις εταιρείες του Ομίλου 

ουσιαστικά φέρει το σύνολο των κινδύνων και των ωφελειών που απορρέουν από την 

κυριότητα του παγίου. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη 

της μίσθωσης στην χαμηλότερη αξία που προκύπτει μεταξύ της εύλογης αξίας του πάγιου 

στοιχείου και της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε πληρωμή του 

μισθώματος επιμερίζεται μεταξύ των υποχρεώσεων και των Χρηματοοικονομικών εξόδων 

ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική 

υποχρέωση.  

 

Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από το μίσθωμα, καθαρές από χρηματοοικονομικές χρεώσεις, 

περιλαμβάνονται στο παθητικό ως μακροχρόνιες υποχρεώσεις. Το μέρος του 

χρηματοοικονομικού κόστους που αφορά στο επιτόκιο καταχωρείται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων κατά την διάρκεια της περιόδου εκμίσθωσης ώστε να προκύπτει ένα 

σταθερό περιοδικό ποσοστό επιτοκίου επί του υπόλοιπου των υποχρεώσεων για κάθε 

περίοδο. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία που αποκτήθηκαν στα πλαίσια χρηματοδοτικών 

μισθώσεων αποσβένονται στην μικρότερη περίοδο μεταξύ της διάρκειας της ωφέλιμης 

ζωής του στοιχείου, και της περιόδου διάρκειας της μίσθωσης. 
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2.9.2. Όταν ο εκμισθωτής είναι εταιρεία του Ομίλου 

 

Κατά την εκμίσθωση στοιχείων του ενεργητικού στα πλαίσια χρηματοδοτικής μίσθωσης, η 

παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών των μισθωμάτων αναγνωρίζεται ως απαίτηση. Η 

διαφορά μεταξύ της μεικτής αξίας και της παρούσας αξίας της απαίτησης αναγνωρίζεται 

ως μη εισπραχθέν χρηματοοικονομικό έσοδο. Το έσοδο από τις μισθώσεις αναγνωρίζεται 

κατά την διάρκεια της μίσθωσης με χρήση της μεθόδου της καθαρής επένδυσης (net 

investment), η οποία αντανακλά σταθερό περιοδικό ποσοστό απόδοσης. 

 

Στοιχεία του ενεργητικού που έχουν εκμισθωθεί σε τρίτους στα πλαίσια των λειτουργικών 

μισθώσεων καταχωρούνται ως ενσώματες ακινητοποιήσεις. Η απόσβεσή τους 

πραγματοποιείται κατά την διάρκεια τις αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους, η οποία 

καθορίζεται μετά από σύγκριση με παρόμοιας φύσης ενσώματες ακινητοποιήσεις 

ιδιοκτησίας του Ομίλου. Το εισόδημα από εκμισθώσεις (εκτός ενδεχόμενων κινήτρων προς 

τους μισθωτές) αναγνωρίζεται με τη σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της περιόδου 

μίσθωσης. 

 

2.10. Αποθέματα 

 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. 

   

Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία 

των εργασιών, μειωμένη κατά το ποσό των εξόδων διάθεσης. 

 

Το κόστος των ετοίμων προϊόντων και της παραγωγής σε εξέλιξη προσδιορίζεται με τη 

μέθοδο του σταθμικού κόστους και αποτελείται από τις πρώτες ύλες, το άμεσο κόστος 

εργασίας και τα γενικά βιομηχανικά έξοδα τα οποία κατανέμονται με βάση την κανονική 

παραγωγική δυναμικότητα. 

 

Κατάλληλη μέριμνα λαμβάνεται για τα άχρηστα, απαξιωμένα και με πολύ χαμηλή 

κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθέματα εφόσον αυτά υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα. Η 

μείωση της αξίας από την λογιστική στην καθαρή ρευστοποιήσιμη και οι ζημίες στα 

αποθέματα, εξοδοποιούνται στην περίοδο στην οποία αντιστοιχεί η υποτίμηση ή ζημία. 

 

2.11. Εμπορικές απαιτήσεις  

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, με την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, εκτός 

εάν το αποτέλεσμα της προεξόφλησης δεν είναι σημαντικό, μειωμένο με τυχόν πρόβλεψη 

απομείωσης. Οι προβλέψεις απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική 

ένδειξη ότι η εταιρεία του Ομίλου δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα οφειλόμενα ποσά 

με βάση τους αρχικούς όρους της συμφωνίας.  
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Σημαντικές ταμειακές δυσκολίες του πελάτη, βεβαιότητα ότι ο πελάτης θα κηρύξει 

πτώχευση ή χρηματοοικονομική αναδιοργάνωση, αθέτηση ή παράλειψη της καταβολής 

των πληρωμών (για περισσότερες από 120 ημέρες καθυστέρησης) θεωρούνται ενδείξεις 

ότι οι εμπορικές απαιτήσεις είναι απομειωμένες.   

 

Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και 

της ανακτήσιμης αξίας. 

 

Η ανακτήσιμη αξία, εφόσον το οφειλόμενο ποσό εκκρεμεί για περίοδο μεγαλύτερη του 

ενός έτους, είναι η παρούσα αξία των προσδοκώμενων ταμιακών ροών προεξοφλούμενων 

κατά το πραγματικό επιτόκιο για παρόμοιους δανειολήπτες. Το ποσόν της πρόβλεψης 

καταχωρείται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

Μεταγενέστερες ανακτήσεις ποσών τα οποία προηγουμένως είχαν διαγραφεί πιστώνονται 

στο κονδύλι ‘’Έξοδα Διάθεσης’’ στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

2.12. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στοιχεία 

 

Για σκοπούς παρουσίασης στην κατάσταση ταμειακών ροών τα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 

τρεις μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και τραπεζικές υπεραναλήψεις. Οι υπέρ-

αναλήψεις εμπεριέχονται στον ισολογισμό στις τρέχουσες υποχρεώσεις στο παθητικό ως 

δανεισμός. 

 

2.13. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Οι κοινές μετοχές περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια.  

 

Τα άμεσα έξοδα για την έκδοση νέων μετοχών εμφανίζονται στη καθαρή θέση αφαιρετικά, 

καθαρά από φόρους.   

 

Όταν η Εταιρεία ή οι θυγατρικές της αγοράζουν μέρος μετοχικού κεφαλαίου τους, το ποσό 

που πληρώθηκε, περιλαμβανομένων οποιονδήποτε επιπλέον εξόδων και καθαρό από 

φορολογία εισοδήματος, εμφανίζεται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια τους υπό μορφή 

ιδίων μετοχών, έως ότου οι μετοχές αυτές ακυρωθούν ή επανεκδοθούν.  Όταν οι εν λόγω 

μετοχές μετέπειτα πωληθούν ή επανεκδοθούν, η αξία οποιασδήποτε τέτοιας συναλλαγής 

θα περιληφθεί στα ίδια κεφάλαια. 

 

2.14. Δανεισμός 

 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους ως εισπραχθέντα ποσά μείον τα 

τυχόν άμεσα έξοδα για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα, 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού 

(καθαρού από σχετικά έξοδα συναλλαγών) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την διάρκεια του δανεισμού με τη μέθοδο του 

πραγματικού επιτοκίου. 
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Οι προμήθειες που πληρώνονται κατά την έναρξη της σύμβασης δανεισμού 

αναγνωρίζονται ως έξοδα για την πραγματοποίηση της συναλλαγής όταν είναι πιθανό ότι 

ένα μέρος ή ολόκληρο το δάνειο θα εκταμιευθεί. Σε αυτή την περίπτωση, η αναγνώριση της 

προμήθειας αναβάλλεται μέχρι την εκταμίευση του δανείου. Όταν δεν υπάρχει κάποια 

ένδειξη ότι η εκταμίευση μέρους ή ολόκληρου του δανείου είναι πιθανό να 

πραγματοποιηθεί, η προμήθεια κεφαλαιοποιείται σαν προπληρωμή και αποσβένεται κατά 

τη διάρκεια του σχετικού δανεισμού. 

Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκτός εάν ο Όμιλος έχει το 

δικαίωμα να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά από 

την ημερομηνία του ισολογισμού. 

 

2.15. Τρέχων και Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται πάνω στη βάση των φορολογικών νόμων που 

έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού σε εκείνες 

τις χώρες που οι εταιρείες του Ομίλου λειτουργούν και παράγουν φορολογητέο εισόδημα. 

Η διοίκηση περιοδικά αξιολογεί τα σημεία εκείνα στις φορολογικές δηλώσεις που 

σχετίζονται με καταστάσεις στις οποίες οι ισχύουσες φορολογικές διατάξεις υπόκεινται σε 

διαφορετική ερμηνεία και σχηματίζει προβλέψεις όπου απαιτείται πάνω στη βάση των 

ποσών που αναμένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. 

 

Αναβαλλόμενος φόρος ορίζεται ο φόρος ο οποίος αναμένεται να είναι πληρωτέος ή 

ανακτήσιμος για διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και 

υποχρεώσεων σε επίπεδο Χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της αντίστοιχης 

φορολογικής βάσης που έχει χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό του φορολογητέου κέρδους, 

και λογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υπολογισμού με βάσει τον ισολογισμό.  

 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική 

αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή άλλη εκτός της 

επιχειρηματικής συνένωσης και τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό, 

ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανόν να 

υπάρξουν μελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων θα χρησιμοποιηθούν οι 

προσωρινές διαφορές. 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για τις προσωρινές διαφορές 

που προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις με εξαίρεση την περίπτωση 

στην οποία η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο, οπότε είναι 

πιθανόν ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προσεχές μέλλον. 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος καθορίζεται χρησιμοποιώντας φορολογικούς 

συντελεστές που είχαν τεθεί σε ισχύ ή είχαν ουσιωδώς τεθεί σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία 

του ισολογισμού και αναμένεται να είναι σε ισχύ την περίοδο που οι αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις θα καταστούν απαιτητές και οι υποχρεώσεις πληρωτέες. 
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Η αναβαλλόμενη φορολογία χρεώνεται ή πιστώνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

εκτός εάν αφορά στοιχεία που χρεώνονται ή πιστώνονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια 

οπότε και η αναβαλλόμενη φορολογία λογιστικοποιείται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 

 

 

2.16. Προμηθευτές 

 

Οι προμηθευτές αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα στο 

αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Οι εμπορικές 

υποχρεώσεις καταχωρούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις όταν η πληρωμή τους 

πρέπει να πραγματοποιηθεί  μέσα στον επόμενο χρόνο. Αν η πληρωμή τους μπορεί να γίνει 

και πέραν του έτους, τότε καταχωρούνται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 

2.17.  Παροχές στο προσωπικό 

 

2.17.1.  Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις 

 

Οι εταιρείες του Ομίλου έχουν διάφορα συνταξιοδοτικά και λοιπά προγράμματα 

αποχώρησης σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες και πρακτικές στις χώρες 

δραστηριοποίησής τους. Στα εν λόγω προγράμματα περιλαμβάνονται χρηματοδοτούμενα 

και μη χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα 

χρηματοδοτούνται μέσω καταβολής εισφορών (ασφαλίστρων) σε ασφαλιστικές εταιρείες ή 

συνταξιοδοτικά ταμεία παρακαταθήκης βάσει περιοδικών αναλογιστικών υπολογισμών. Οι 

εργαζόμενοι του Ομίλου συμμετέχουν σε πρόγραμμα καθορισμένων παροχών καθώς και 

σε πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών. 

 

Ως πρόγραμμα καθορισμένων παροχών ορίζεται το συνταξιοδοτικό ή αντίστοιχο 

πρόγραμμα αποχώρησης, το οποίο ορίζει καταβολή συγκεκριμένου ποσού σύνταξης ή 

αποζημίωσης, συνήθως σε συνάρτηση με έναν ή περισσότερους παράγοντες όπως είναι η 

ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας και ο μισθός κάθε εργαζόμενου.  

 

Οι υποχρεώσεις που αφορούν προγράμματα συνταξιοδότησης ή οικειοθελούς 

αποχώρησης καθορισμένων παροχών, περιλαμβανομένων και των μη χρηματοδοτούμενων 

παροχών τερματισμού της απασχόλησης, λογίζονται στην παρούσα αξία της δέσμευσης για 

την καθορισμένη παροχή την ημερομηνία του ισολογισμού μείον την εύλογη αξία των 

στοιχείων ενεργητικού του προγράμματος (εφόσον πρόκειται για χρηματοδοτούμενο 

πρόγραμμα) και τυχόν μεταβολές που προκύπτουν από τα μη αναγνωρισμένα 

αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το κόστος της προγενέστερης υπηρεσίας. Η δέσμευση 

της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται κατά περιοδικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν 

τα δύο έτη από ανεξάρτητους αναλογιστές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 

προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Η παρούσα αξία της 

δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή προσδιορίζεται από τις εκτιμώμενες μελλοντικές 

ταμιακές εκροές χρησιμοποιώντας τα επιτόκια που θα ίσχυαν για υψηλής αξιοπιστίας 

εταιρικά ομόλογα ή κρατικούς τίτλους, οι ημερομηνίες λήξης των οποίων προσεγγίζουν τα 

χρονικά όρια της σχετικής υποχρέωσης. 
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Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που προέρχονται από εμπειρικές προσαρμογές, 

τροποποιήσεις αναλογιστικών παραδοχών και αναθεωρήσεις συνταξιοδοτικών 

προγραμμάτων, χρεώνονται ή αντίστοιχα πιστώνονται απευθείας στα λοιπά συνολικά 

εισοδήματα  κατά την περίοδο αποτίμησης από εξωτερικούς αναλογιστές. 

 

Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται ως έξοδο πάνω σε μία σταθερή βάση κατά την 

διάρκεια της μέσης περιόδου μέχρι να κατοχυρωθούν  οι παροχές. Κατά την έκταση που οι 

παροχές αυτές έχουν ήδη κατοχυρωθεί αμέσως μετά την καθιέρωση ή τις μεταβολές ενός 

προγράμματος καθορισμένων παροχών, η εταιρεία καταχωρεί το κόστος προϋπηρεσίας 

άμεσα.   

 

Ως πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών θεωρείται το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στα 

πλαίσια του οποίου η εταιρεία του Ομίλου που το εφαρμόζει καταβάλλει πάγιες εισφορές 

σε ξεχωριστό νομικό πρόσωπο (υπό μορφή ταμείου) και δεν βαρύνεται με περαιτέρω, 

νομική ή συμβατική υποχρέωση καταβολής εισφορών εάν το ταμείο δεν διαθέτει επαρκείς 

πόρους ώστε να πληρώνει τις παροχές προς όλους τους εργαζόμενους, οι οποίες 

απορρέουν από τα έτη υπηρεσίας τους, τρέχοντα και προηγούμενα.  Οι τακτικές εισφορές 

λογίζονται ως καθαρές περιοδικές δαπάνες κατά το έτος οφειλής τους και ως εκ τούτου 

περιλαμβάνονται στο κόστος προσωπικού. 

 

2.17.2.  Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης είναι πληρωτέες όταν η απασχόληση ενός 

εργαζόμενου λήξει πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία συνταξιοδότησης ή όταν ο 

εργαζόμενος δέχεται να αποχωρήσει εθελούσια με αντάλλαγμα αυτές τις παροχές.  

 

Ο Όμιλος αναγνωρίζει τις παροχές αυτές όταν έχει καταφανώς δεσμευτεί είτε να 

τερματίσει την απασχόληση εργαζομένων σύμφωνα με λεπτομερές πρόγραμμα για το 

οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα να ανακληθεί, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως 

κίνητρο εθελούσιας αποχώρησης. Παροχές απόλυσης ή εθελούσιας αποχώρησης, οι οποίες 

καθίστανται πληρωτέες σε διάστημα μεγαλύτερο από 12 μήνες μετά από την ημερομηνία 

του ισολογισμού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία. 

 

2.17.3.  Προγράμματα διανομής κερδών και επιδομάτων απόδοσης (bonus) 

 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος αναγνωρίζουν την υποχρέωση καταβολής πριμ αποδοτικότητας,   η 

οποία αναμένεται να διευθετηθεί μέσα σε 12 μήνες και επιμετρείται με τα βάση τα ποσά 

που αναμένεται να καταβληθούν όταν οι υποχρεώσεις διευθετηθούν . 

 

2.17.4. Παροχές δικαιωμάτων προαίρεσης   

 

Η Εταιρεία εφαρμόζει  πρόγραμμα παροχών με ειδικά δικαιώματα απόκτησης μετοχών σε 

ευνοϊκή τιμή, τα οποία χορηγούνται σε ορισμένα στελέχη, βάσει της απόδοσής τους, της 

διάρκειας απασχόλησής τους στην εταιρεία καθώς και της υπευθυνότητας της θέσης τους. 
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Τα δικαιώματα κατοχυρώνονται πλήρως σε δύο χρόνια από την ημερομηνία χορήγησή τους 

και μπορούν να ασκηθούν για περίοδο δέκα ετών από την ημερομηνία κατοχύρωσης. 

 

Η εύλογη αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών του προσωπικού  που λαμβάνεται σε 

αντάλλαγμα της χορήγησης των δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών σε ευνοϊκή τιμή 

αναγνωρίζεται ως έξοδο. Το συνολικό ποσό που θα αναγνωριστεί ως έξοδο κατά τη 

διάρκεια της περιόδου ωρίμανσης  καθορίζεται σε σχέση με την εύλογη αξία των 

χορηγηθέντων δικαιωμάτων, εάν εξαιρέσουμε την επίδραση οποιονδήποτε συνθηκών 

κατοχύρωσης  που δεν προέρχονται από την αγορά. 

 

Τα έσοδα που λαμβάνονται, καθαρά από οποιοδήποτε άμεσα αποδοτέο κόστος 

συναλλαγής πιστώνονται στα ίδια κεφάλαια (στην ονομαστική αξία) και στο αποθεματικό 

υπέρ το άρτιο όταν τα δικαιώματα ασκούνται.  

 

2.18. Προβλέψεις 

 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: α) μια εταιρεία του Ομίλου έχει μια τρέχουσα νομική ή 

τεκμαιρόμενη δέσμευση που απορρέει από παρελθόντα γεγονότα β) είναι πιθανόν ότι θα 

απαιτηθεί εκροή πόρων για την εξόφληση της υποχρέωσης και γ) το απαιτούμενο ποσό 

μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης περιλαμβάνουν τυχόν 

κυρώσεις τερματισμού των συμβάσεων μίσθωσης καθώς και για καταβολές τερματισμού 

της απασχόλησης εργαζομένων και αναγνωρίζονται την περίοδο κατά την οποία η 

επιχείρηση μέλος του Ομίλου καθίσταται νομικά ή τεκμαρτά δεσμευμένη να καταβάλει τα 

αντίστοιχα ποσά. Μελλοντικές ζημίες που συνδέονται με τρέχουσες δραστηριότητες του 

Ομίλου δεν εγγράφονται ως προβλέψεις. 

 

Όπου υπάρχουν διάφορες παρόμοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή 

κατά την εκκαθάριση προσδιορίζεται με την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων 

συνολικά. Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμα και εάν η πιθανότητα εκροής σχετικά με 

οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαμβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων μπορεί να 

είναι μικρή.    

 

Στις περιπτώσεις εκείνες που η εταιρεία μέλος του Ομίλου αναμένει μια πρόβλεψη να 

καλυφθεί από τρίτο, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, η 

κάλυψη αναγνωρίζεται ως ξεχωριστή απαίτηση αλλά μόνο όταν η κάλυψη είναι απολύτως 

εξασφαλισμένη. 

 

Οι εταιρείες του Ομίλου αναγνωρίζουν μια πρόβλεψη για επαχθείς συμφωνίες όταν τα 

οφέλη που αναμένεται να παράσχει μια τέτοια συμφωνία είναι μικρότερα από τις 

αναπόφευκτες δαπάνες της τήρησης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η εταιρεία στα 

πλαίσια της εν λόγω συμφωνίας. 

 

Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάση της 

καλύτερης εκτίμηση της διοίκησης, απαιτούνται για να καλυφθεί η παρούσα υποχρέωση 

κατά την ημερομηνία ισολογισμού (σημείωση 4.1 & 3.1). Το προεξοφλητικό επιτόκιο που 

χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες 
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εύλογες εκτιμήσεις για την χρονική αξία του χρήματος που αφορούν την συγκεκριμένη 

υποχρέωση.  

 

Οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης αποτελούνται από πρόστιμα που αφορούν στη πρώιμη 

λήξη μισθωμάτων, αποζημιώσεις του προσωπικού καθώς και προβλέψεις αναφορικά με 

προγράμματα αναδιοργάνωσης που έχουν αποφασιστεί και ανακοινωθεί από τη Διοίκηση 

και καταχωρούνται στη περίοδο στην οποία  προκύπτουν νομικές ή τεκμαιρόμενες 

δεσμεύσεις πληρωμών από τον Όμιλο. Οι αποζημιώσεις προσωπικού καταχωρούνται μόνο 

είτε εφόσον υπάρξει συμφωνία με τους αντιπροσώπους των εργαζομένων η οποία 

καθορίζει τους όρους της αποχώρησης και τον αριθμό των απολυθέντων, είτε εφόσον οι 

συγκεκριμένοι εργαζόμενοι έχουν ενημερωθεί για τους συγκεκριμένους όρους 

αποχώρησης. 

 

2.19. Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία από την πώληση αγαθών και υπηρεσιών, 

καθαρή από το φόρο προστιθέμενης αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές και αφού 

απαλειφθούν οι πωλήσεις μεταξύ εταιριών του Ομίλου στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις. Οι εκπτώσεις αναγνωρίζονται  στην χρονιά την οποία αφορούν. 

 

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:  

 

Πωλήσεις αγαθών 

Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα 

οφέλη από την κυριότητα των αγαθών μεταβιβάζονται στον αγοραστή τους (συνήθως κατά 

την παράδοση και αποδοχή τους από τον πελάτη) και εφόσον έχει εξασφαλιστεί σε εύλογο 

βαθμό η δυνατότητα είσπραξης του οφειλόμενου ποσού.  

 

Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την περίοδο που παρέχονται οι 

υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το 

σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών.  

Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του 

πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία 

αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο ισούται με την παρούσα αξία των 

αναμενόμενων μελλοντικών ταμιακών ροών προεξοφλούμενων με το αρχικό πραγματικό 

επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας 

λογιστικής) αξίας.  

 

Μερίσματα 

Τα μερίσματα (είτε προ-μερίσματα είτε τελικά μερίσματα) λογίζονται ως έσοδα όταν το 

δικαίωμα για την είσπραξη τους έχει θεμελιωθεί.  

 

2.20. Διανομή Μερισμάτων  

Τα μερίσματα καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις την περίοδο που εγκρίνονται 

από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
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2.21. Επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με 

βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η επιχείρηση μέλος του Ομίλου θα 

συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους.  

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται με τις δαπάνες που προορίζονται να  

αποζημιώσουν. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά ενσώματων παγίων 

περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως αναβαλλόμενα έσοδα και 

μεταφέρονται ως έσοδα (πιστώνονται) στην κατάσταση αποτελεσμάτων με την σταθερή 

μέθοδο, κατά την διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής των σχετικών παγίων 

στοιχείων. 

 

2.22. Κόστη δανεισμού  

 

Τα γενικά κόστη δανεισμού καθώς και τα κόστη δανεισμού που έχουν αναληφθεί ειδικά 

για την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις 

προϋποθέσεις, κεφαλαιοποιούνται, ως τμήμα του κόστους του στοιχείου αυτού, για το 

χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο να είναι 

έτοιμο για χρήση ή πώληση. Περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις είναι ένα 

περιουσιακό στοιχείο για το οποίο απαιτείται εκτεταμένη χρονική περίοδος, προκειμένου 

να είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προσδιορίζεται ή την πώληση.  

 

Το έσοδο από τόκους από την προσωρινή τοποθέτηση του δανεισμού που έχει αναληφθεί 

ειδικά για την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου αφαιρείται 

από τα κόστη δανεισμού που επιτρέπεται να κεφαλαιοποιηθούν.  

 

Όλα τα υπόλοιπα κόστη δανεισμού καταχωρούνται στα αποτελέσματα με την 

πραγματοποίησή τους 
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2.23.   Νέα πρότυπα,  τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: 

 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα 

οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της 

παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα και δεν επιφέρουν σημαντικές μεταβολές στην 

οικονομική θέση του Ομίλου. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

 

ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»  

Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή 

τρίτων μερών στα προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιεί την 

λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που 

παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάση 

ενός σταθερού ποσοστού του μισθού.  

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες»  

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς 

όταν αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία 

‘επιχείρηση’.  

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων 

Απόσβεσης»  

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι 

κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης 

διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης 

των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.  

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) «Γεωργία: Διαρκείς φυτείες»  

Αυτές οι τροποποιήσεις αλλάζουν τη χρηματοοικονομική αναφορά των διαρκών φυτειών, 

όπως τα αμπέλια και τα δέντρα που παράγουν φρούτα. Οι διαρκείς φυτείες πρέπει να 

λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως τα ιδιοκατασκευασμένα ενσώματα πάγια. 

Συνεπώς, οι τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν τις διαρκείς φυτείες στο πεδίο εφαρμογής 

του ΔΛΠ 16, αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις διαρκείς φυτείες 

παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41.  

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις»  

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο 

της καθαρής θέσης προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, 

κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης 

ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών καταστάσεων.   

ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της 

σημαντικότητας και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την 

δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών.  

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της 

απαλλαγής από την υποχρέωση ενοποίησης”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων 

και των θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης.  
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Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012  

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται 

σε ορισμένα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου 

προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.  

ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει 

διακριτά τον ‘όρο απόδοσης’ και τον ‘όρο υπηρεσίας’. 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί 

τον ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική 

υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 

«Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο 

τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της 

καθαρής θέσης επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά 

την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της 

επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων 

σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη. 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 

Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον 

οποίο αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου 

και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο 

της αναπροσαρμογής. 

ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία 

εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική 

οντότητα ή στην μητρική εταιρεία της οικονομικής οντότητας. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014  

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε 

τέσσερα ΔΠΧΑ.  

ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και 

διακοπείσες δραστηριότητες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή ομάδα στοιχείων) 

αναταξινομείται από «διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς 

διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή 

και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. 

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση 

να προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν 

συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που 

απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός 
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χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για 

όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34.  

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις 

υποχρεώσεις παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό 

είναι το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία 

αυτές προκύπτουν. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται 

οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο 

πρότυπο. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και 

ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και 

επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών 

το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που 

εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης 

βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του 

ΔΛΠ 39. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις 

οικονομικές του καταστάσεις.  

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα 

ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες 

ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών 

κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να 

εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και 

τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα 

θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή 

υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για 

αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της 

επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές του καταστάσεις.  

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του 

προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη 

πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν 

μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την 

πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία 

και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός 

εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό 
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χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις 

απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις 

συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί 

διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Ο Όμιλος βρίσκεται στη 

διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το 

πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη 

πραγματοποιηθείσες ζημιές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν 

προκύψει από δάνεια που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα 

στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των 

υποχρεώσεων που προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις 

δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν 

παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την βάση επιμέτρησης όσον αφορά 

παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και τον 

λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που 

διακανονίζεται σε μετρητά σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. 

Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία 

παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε 

συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά 

ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που 

προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει 

στις φορολογικές αρχές. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποιήσεις) “Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα στο ΔΠΧΑ 4 

Ασφαλιστήρια συμβόλαια”  (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις. Το τροποποιημένο πρότυπο θα α) παρέχει 

την επιλογή σε όλες τις οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να 

αναγνωρίζουν στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων τις 

τυχόν αποκλίσεις που θα προκύψουν λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του 

νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, και β) παρέχει στις οντότητες, οι 

δραστηριότητες των οποίων αφορούν κυρίως τον κλάδο των ασφαλίσεων, την επιλογή για 

προσωρινή απαλλαγή από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021. Οι οντότητες οι οποίες  

θα αναβάλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το υπάρχον 

πρότυπο ΔΛΠ 39 για τα χρηματοοικονομικά μέσα. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί 

ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων” (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά 

προς ή από τα επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. 

Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στην χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να 

αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισμό και η αλλαγή στη χρήση να μπορεί να 

τεκμηριωθεί. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές” (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της 

συναλλαγής όταν εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, 

ΔΛΠ 21. Η  Διερμηνεία έχει εφαρμογή όταν μία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει 

προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. Η Διερμηνεία δεν 

έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 – 2016) (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε δύο 

ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 12 “Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες” 

H τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με το ότι η υποχρέωση για παροχή των 

γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 12 έχει εφαρμογή σε συμμετοχές σε οντότητες που έχουν 

κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενες προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή 

συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

ΔΛΠ 28 “Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” 

 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισμοί 

διαχείρισης επενδύσεων κεφαλαίων, τα αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με 

παρόμοιες δραστηριότητες εφαρμόζουν την επιλογή να επιμετρούν τις συμμετοχές σε 

συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα 

πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση. 
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3. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών κινδύνων 

 

3.1. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

Ό Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κίνδυνο αγοράς (μεταβολές 

σε τιμές αγοράς και μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες) πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο 

ρευστότητας και κίνδυνο ταμιακών ροών από μεταβολές επιτοκίων.    

 

Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου εστιάζεται στο γεγονός ότι οι 

χρηματοπιστωτικές αγορές δεν είναι προβλέψιμες, και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την 

ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στην χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου 

συνολικά. 

 

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία του Ομίλου 

(Διαχείριση Κεφαλαίων Ομίλου) σύμφωνα με πολιτικές που έχουν εγκριθεί από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου. Η Διαχείριση Κεφαλαίων του Ομίλου προσδιορίζει, 

αξιολογεί και λαμβάνει μέτρα αποφυγής των Χρηματοοικονομικών κινδύνων σε στενή 

συνεργασία με τις επιχειρησιακές μονάδες του Ομίλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ομίλου εκδίδει κανόνες που αφορούν γενικά την διαχείριση κινδύνων καθώς και γραπτές 

πολιτικές σχετικές με συγκεκριμένους τομείς, όπως οι κίνδυνοι που αφορούν 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, πιστώσεις, χρήση παραγώγων Χρηματοοικονομικών 

προϊόντων και την επένδυση πλεονάσματος ρευστών διαθεσίμων. 

 

Η Διαχείριση Κεφαλαίων του Ομίλου δεν πραγματοποιεί κερδοσκοπικές συναλλαγές ή 

συναλλαγές που δεν έχουν σχέση με τις εμπορικές δραστηριότητες του Ομίλου. 

 

Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου εστιάζεται στην αντιστάθμιση των 

κινδύνων διαμέσου της ισοσκέλισης των χρηματικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε 

ξένο νόμισμα (natural hedging), ώστε οι χρηματοπιστωτικές αγορές να είναι πιο 

προβλέψιμες, και επιδιώκει να ελαχιστοποιεί την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση 

στην χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου.  

 

Τα χρηματικά στοιχεία της Εταιρείας και του Ομίλου περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο 

τραπεζικές καταθέσεις, τραπεζικές υπεραναλήψεις, απαιτήσεις από πελάτες και 

υποχρεώσεις σε προμηθευτές, δάνεια προς και από θυγατρικές και συνδεδεμένες 

εταιρείες, επενδύσεις κεφαλαίου, μερίσματα πληρωτέα και υποχρεώσεις από μισθώσεις. 

 

 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία επίσης χρησιμοποιούν παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 

με στόχο την αντιστάθμιση κινδύνων.  
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Α. Κίνδυνος αγοράς  

 

i. Συναλλαγματικός Κίνδυνος 

 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία δραστηριοποιούνται διεθνώς και ως εκ τούτου εκτίθενται σε 

κινδύνους συναλλαγματικών ισοτιμιών από διάφορα νομίσματα, κυρίως όμως σε σχέση με 

το δολάριο ΗΠΑ, το Νιγηριανό Νάιρα, το Νοτιοαφρικανικό Ράντ, την Ινδική Ρουπία, την 

Νορβηγική Κορόνα, τη Σουηδική Κορόνα, το Ρωσικό Ρούβλι, το κινέζικο Γουάν.  

 

O εταιρείες χρησιμοποιούν το natural hedging σε συνεργασία με την Διαχείριση Κεφαλαίων 

του Ομίλου, με στόχο την διασφάλιση των κινδύνων που οφείλονται σε συναλλαγματικές 

ισοτιμίες σε συνδυασμό με το νόμισμα παρουσίασης.  

 

O Όμιλος έχει συμμετοχές σε θυγατρικές που δραστηριοποιούνται σε χώρες της αλλοδαπής, 

των οποίων η καθαρή θέση είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο κατά την 

μετατροπή των Χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων για σκοπό ενοποίησης. Ο Όμιλος 

δεν εκτίθεται σε σημαντικό βαθμό σε αυτήν την μορφή του κινδύνου, καθώς οι 

περισσότερες εταιρείες του έχουν ως λειτουργικό νόμισμα το Ευρώ, με εξαίρεση οι 

θυγατρικές στην Νιγηρία, Ινδονησία, Κένυα, Πολωνία και Κίνα. 

 

 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2016,  

σε περίπτωση που το Ευρώ είχε ενδυναμωθεί κατά 5% έναντι του Αμερικανικού δολαρίου, 

του Νιγηριανού, του Ντιρχάμ, του Ρουμάνικου, του Κινεζικού, του Ινδικού και του 

νομίσματος της Νοτίου Αφρικής με δεδομένο ότι όλοι οι υπόλοιποι προσδιοριστικοί 

παράγοντες είχαν παραμείνει σταθεροί,  

τα κέρδη/<ζημιές> μετά φόρων θα είχαν διαμορφωθεί σε 

Ευρώ 897 χιλ.  ζημιές χαμηλότερες ( 2015: 1.148 χιλ. ζημιές χαμηλότερες), 

τα ίδια κεφάλαια θα είχαν διαμορφωθεί  

Ευρώ 7,443 χιλ. χαμηλότερα ( 2015: Ευρώ 6.234 χιλ. χαμηλότερα ) 
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ii. Κίνδυνος από μεταβολές σε τιμές  

 

Ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε κινδύνους από μεταβολές στις τιμές των χρεογράφων (equity 

securities) καθώς ο Όμιλος δεν κατέχει χρεόγραφα που να χαρακτηρίζονται ούτε σαν 

διαθέσιμα προς πώληση στοιχεία ούτε χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην 

εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των πρώτων υλών. Ο κίνδυνος αυτός 

αντισταθμίζεται από την αύξηση της παραγωγικότητας, την αύξηση του όγκου πωλήσεων 

και επομένως τον επιμερισμό των σταθερών εξόδων σε μεγαλύτερο όγκο παραγωγής 

καθώς και από την ενσωμάτωση της μεταβολής του κόστους στην τελική τιμή του 

προϊόντος. 

 

 

Β. Πιστωτικός κίνδυνος 

  

Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει από τα μετρητά και ταμειακά διαθέσιμα καθώς επίσης και 

από πιστωτική έκθεση σε πελάτες, συμπεριλαμβάνοντας εκκρεμείς απαιτήσεις και 

δεσμευμένες συναλλαγές. 

 

Για τράπεζες και λοιπά χρηματοοικονομικά ιδρύματα, γίνονται αποδεκτά μόνο όσα 

προέρχονται από ανεξάρτητα αξιολογημένα ιδρύματα υψηλής ποιότητας πίστωση. 

 

Για τους πελάτες, ο Όμιλος έχει θεσπίσει και εφαρμόσει αρχές με τις οποίες διασφαλίζει ότι 

οι πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με καλό πιστοληπτικό ιστορικό. Οι εισπρακτέοι 

εμπορικοί λογαριασμοί περιλαμβάνουν κυρίως απαιτήσεις από μεγάλους Ομίλους 

εταιριών. Όλες οι εταιρείες του Ομίλου παρακολουθούν συνεχώς την οικονομική 

κατάσταση των οφειλετών τους. 

 

Εφόσον κρίνεται απαραίτητο η Εταιρεία συνάπτει ασφαλιστήρια συμβόλαια κάλυψης 

πιστωτικών κινδύνων. Η χορήγηση πίστωσης ελέγχεται μέσω πιστωτικών ορίων και 

εφαρμογής συγκεκριμένων όρων. Τέλος, για συγκεκριμένους πιστωτικούς κινδύνους 

γίνονται κατάλληλες προβλέψεις για ενδεχόμενες απώλειες λόγω απομείωσης. Στο τέλος 

της περιόδου η διοίκηση του Ομίλου εκτίμησε ότι δεν υπήρχαν ουσιαστικοί πιστωτικοί 

κίνδυνοι για την εταιρεία, οι οποίοι να μην έχουν ήδη καλυφθεί από ασφαλιστήρια 

συμβόλαια, ή από προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν 

χρησιμοποιούν παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 

 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου αναφορικά 

με τα ταμιακά υπόλοιπα και τα έσοδα από πώληση προϊόντων και εμπορευμάτων.  

 

Κανένα πιστωτικό όριο δεν ξεπεράστηκε κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης και η 

διοίκηση δεν αναμένει ζημίες από τη μη επίτευξη της αποδοτικότητας αυτών των φορέων.  
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Γ. Κίνδυνος ρευστότητας  

 

Η συνετή διαχείριση των κινδύνων ρευστότητας προϋποθέτει επαρκή ταμειακά διαθέσιμα 

και διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους μέσω της διάθεσης επαρκών δεσμευμένων 

πιστωτικών δυνατοτήτων και της ικανότητας εξόδου από επαχθείς θέσεις στην αγορά.  

 

Λόγω της δυναμικότητας των εταιριών του Ομίλου, το τμήμα διαχείρισης κεφαλαίων 

στοχεύει να συντηρεί την ευελιξία χρηματοδότησης διατηρώντας ορισμένες δεσμευμένες 

(αποκλειστικές) γραμμές πίστωσης. 

 

Ο Όμιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους ρευστότητας μέσω σωστής διαχείρισης του 

κεφαλαίου κίνησης και των ταμιακών του ροών. Παρακολουθεί τις προβλεπόμενες 

ταμιακές ροές και διασφαλίζει την ύπαρξη επαρκών τραπεζικών δανείων και 

δανειοληπτικών μέσων.  

Τον Απρίλιο του 2017 ο Όμιλος συνήψε νομικά δεσμευτική συμφωνία σχετικά με τους 

βασικούς όρους της αναδιάρθρωσης του δανεισμού του λεπτομέρειες του οποίου 

αναλύονται στη Σημείωση 2.1 & Σημείωση 13.  

 

Δ. Κίνδυνος από διακυμάνσεις επιτοκίων  

Τα έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας καθώς και οι λειτουργικές ταμειακές ροές είναι σε 

μεγάλο βαθμό ανεξάρτητες από τις διακυμάνσεις επιτοκίων στην αγορά διότι ο όμιλος δεν 

διαθέτει άλλα έντοκα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού εκτός από βραχυπρόθεσμες 

προθεσμιακές καταθέσεις. 

Η έκθεση σε κινδύνους οι οποίοι οφείλονται σε διακύμανση επιτοκίων επί των δανειακών 

υποχρεώσεων περιορίζεται ως κίνδυνος ταμειακών ροών από μεταβολές στα κυμαινόμενα 

επιτόκια.    

Η προσέγγιση του Ομίλου συνίσταται σε συνεχή επισκόπηση των τάσεων των επιτοκίων, 

και της διάρκειας των αναγκών χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, ο Όμιλος συνάπτει 

βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια με κυμαινόμενα επιτόκια που 

οι συμβατικές ημερομηνίες αλλαγής αυτών γίνεται σε λιγότερο από 6 μήνες. 

Για την επίδραση των επιτοκίων από την προτεινόμενη κεφαλαιακή αναδιάρθρωση 

υπάρχει ανάλυση στην Σημείωση 2.1 και Σημείωση 13.  

 

3.2. Διαχείριση κεφαλαιακού κινδύνου 

 

Οι στόχοι του Ομίλου κατά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει την 

ικανότητα του ομίλου να συνεχίσει να υπάρχει οικονομική οντότητα και στο μέλλον για να 

είναι σε θέση να προσφέρει αποδόσεις στους μετόχους  και οφέλη για όλους τους 

εμπλεκόμενους και να διατηρήσει μία κατάλληλη κεφαλαιακή δομή για να μειώσει το 

κόστος του κεφαλαίου. 

Προκειμένου να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή δομή, ο Όμιλος μπορεί να 

προσαρμόσει το ποσό των μερισμάτων που πληρώνονται στους μετόχους, την απόδοση 

του κεφαλαίου στους μετόχους, την έκδοση νέων μετοχών ή την προσφυγή σε δανεισμό.  

Η καθαρή θέση της Μητρικής εταιρείας έχει καταστεί λιγότερο από το 1/10 του Μετοχικού 

κεφαλαίου. Στη Σημείωση 2.1 υπάρχει ανάλυση για τις ενέργειες της διοίκησης σε σχέση με 

την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση. 
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3.3. Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών 

 

Η λογιστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται 

ότι προσεγγίζει την πραγματική τους αξία. Οι εύλογες αξίες των Χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων για σκοπούς εμφάνισης τους στις οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με 

βάση τη παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών που προκύπτουν από 

συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο 

για τον Όμιλο για τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων.  

 

Η δίκαιη αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές υποβάλλεται σε έλεγχο απομείωσης όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτές οι επενδύσεις ενδεχομένως να είναι απομειωμένες. Η δίκαιη 

αξία καθορίζεται με τη χρήση τεχνικών προεξόφλησης των ταμειακών ροών και στηρίζεται 

σε υποθέσεις οι οποίες βασίζονται σε δεδομένα της αγοράς τα οποία υφίστανται σε κάθε 

ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. 

 

Εκτός από τις απαιτήσεις, τα μετρητά και τα ταμειακά διαθέσιμα, τις επενδύσεις σε 

θυγατρικές ο Όμιλος δεν έχει κανένα άλλο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο το 

οποίο να υποβάλλεται σε εκτίμηση της εύλογης αξίας.  
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4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης 

 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε 

ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, οι οποίες κρίνονται εύλογες 

σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

 

4.1. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

 

Ο Όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών 

γεγονότων. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν 

ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες αφορούν το φόρο εισοδήματος και την υπεραξία. 

 

4.1.1. Φόρος Εισοδήματος 

 

Ο Όμιλος υπόκειται σε φορολόγηση σε διάφορες χώρες.  Απαιτείται η άσκηση κρίσης από 

την διοίκηση του  Ομίλου για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. 

Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός 

του φόρου είναι αβέβαιος. Εάν ο τελικός φόρος είναι διαφορετικός από τον αρχικώς 

αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για 

αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου. 

 

4.1.2. Εκτιμώμενη απομείωση της υπεραξίας  

 

Ο έλεγχος απομείωσης της αξίας της υπεραξίας γίνεται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τη 

λογιστική πολιτική που περιγράφεται στην Σημείωση 2.6.1 των ετήσιων 

Χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι ανακτήσιμες αξίες των μονάδων δημιουργίας 

ταμειακών ροών προσδιορίζονται με βάση την αξία χρήσεως αυτών.  Οι υπολογισμοί της 

αξίας χρήσης απαιτούν την χρήση εκτιμήσεων (βλ. Σημ.7). 

 

4.1.3. Εκτιμώμενη απομείωση συμμετοχών   

 

Οι συμμετοχές του Ομίλου σε θυγατρικές εταιρείες υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της 

αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική τους αξία δεν θα ανακτηθεί. Οι 

ανακτήσιμες αξίες των θυγατρικών εταιρειών αυτόν προσδιορίζονται με βάση την αξία 

χρήσεως αυτών (value in use) που απαιτεί την χρήση εκτιμήσεων όπως περεταίρω 

περιγράφετε  στην σημείωση 14. 

 

4.1.4. Εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής περιουσιακών στοιχειών 

 

Ο Όμιλος επανεξετάζει ετησίως την ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων καθώς και των 

άυλων περιουσιακών στοιχειών. Οι εκτιμήσεις αυτές λαμβάνουν υπόψη τα ανάλογα 

επιχειρησιακά  δεδομένα και μελλοντικά σχέδια κατά την ημερομηνία επανεξέτασης καθώς 

και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς. 
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4.1.5.  Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 

 

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις έχουν υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη το 

ανοικτό υπόλοιπο των επιμέρους χρεωστών, την ενηλικίωση των απαιτήσεων και τους 

όρους πιστωτικής πολιτικής. Από αυτό τον έλεγχο έχουν εξαιρεθεί οι απαιτήσεις από 

θυγατρικές εταιρείες, καθώς η Διοίκηση δεν θεωρεί ότι για τις απαιτήσεις αυτές υπάρχει 

κίνδυνος για πιθανή απομείωση της αξίας τους. Η ανάλυση της πρόβλεψης επισφαλών 

απαιτήσεων παρουσιάζεται στην Σημείωση 9.  Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τις 

απαιτήσεις από πελάτες παρουσιάζεται στην Σημείωση 35.  

 

4.1.6. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 

 

Η παρούσα αξία των χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων είναι συνάρτηση πολλών 

παραγόντων, που καθορίζονται με αναλογιστικές μελέτες χρησιμοποιώντας παραδοχές. Οι 

παραδοχές που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της σχετικής υποχρέωσης είναι το 

προεξοφλητικό επιτόκιο, η αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του 

προγράμματος, οι μελλοντικές αυξήσεις μισθών, ο πληθωρισμός και οι μελλοντικές 

αυξήσεις συντάξεων. Οποιαδήποτε μεταβολή σε αυτές τις παραδοχές έχει αντίκτυπο στην 

παρούσα αξία των χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων. Ο Όμιλος αναθέτει τις 

αναλογιστικές μελέτες σε έμπειρους ανεξάρτητους αναλογιστές οι οποίοι καθορίζουν το 

ύψος των χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων στο τέλος κάθε έτους  

(βλ. Σημ. 31 για αναλυτικές πληροφορίες). 

 

4.2. Καθοριστικές κρίσεις της διοίκησης για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών 

 

Δεν υπάρχουν πεδία στα οποία χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν σημαντικές εκτιμήσεις της 

διοίκησης για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. 
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Frigoglass A.B.E.E

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ποσά σε χιλιάδες €

Σημείωση 5 -  Πληροφόρηση ανά τομέα

  -   Επαγγελματική Ψύξη
  -   Υαλουργία 

α) Στοιχεία ανά τομέα

    i) Κατάσταση αποτελεσμάτων

Επαγγελμα-

τική Ψύξη Υαλουργία
Σύνολο

Επαγγελμα-

τική Ψύξη Υαλουργία
Σύνολο

Κύκλος εργασιών 289.916           123.287           413.203     316.632           137.249           453.881     

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών & 

επενδυτικών αποτελεσμάτων (49)                   10.388             10.339       5.754               13.384             19.138       

Χρηματοοικονομικά <έξοδα> / έσοδα (32.452)           15.195             (17.257)      (37.769)           516                  (37.253)      

Κέρδη / <Ζημιές> προ φόρων και εξόδων 

αναδιοργάνωσης (32.501)           25.583             (6.918)        (32.015)           13.900             (18.115)      

Έξοδα Αναδιοργάνωσης (22.297)           (41)                   (22.338)      (16.757)           -                       (16.757)      

Κέρδη / <Ζημιές> προ φόρων (54.798)           25.542             (29.256)      (48.772)           13.900             (34.872)      

Φόροι εισοδήματος (8.212)              (11.304)           (19.516)      (14.092)           (9.351)              (23.443)      

Κέρδη / <Ζημιές> μετά από φόρους (63.010)           14.238             (48.772)      (62.864)           4.549               (58.315)      

Κέρδη / <Ζημιές> κατανέμονται σε μετόχους 

Εταιρείας (62.802)           5.072               (57.730)      (62.830)           744                  (62.086)      

Αποσβέσεις 15.175             14.609             29.784       15.380             18.286             33.666       

Κέρδη / <Ζημιές> προ χρηματοοικονομικών 

εξόδων,

 εξόδων αναδιοργάνωσης, φόρων & 

αποσβέσεων  (EBITDA) 15.126             24.997             40.123       21.134             31.670             52.804       

Απομείωση απαιτήσεων 6.019               156                  6.175          1.414               93                    1.507          
Απομείωση αποθεμάτων 1.513               710                  2.223          15.867             667                  16.534       

Επαγγελμα-

τική Ψύξη Υαλουργία
Σύνολο

-8,4% -10,2% -9,0%

-100,9% -22,4% -46,0%

-28,4% -21,1% -24,0%

Τομέας είναι κάθε διακεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου με ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της δραστηριότητας, τους 

επιχειρηματικούς κινδύνους που συνεπάγεται καθώς και ως προς το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται η δραστηριότητα. Οι 

πληροφορίες για την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου που παρουσιάζονται παρακάτω βασίζονται σε πληροφορίες που λαμβάνουν υπόψη 

τους οι επικεφαλείς λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων (ο διευθύνων σύμβουλος και η εκτελεστική επιτροπή του) για να αξιολογήσουν την απόδοση 

των επιχειρηματικών τομέων του Ομίλου. 

Κύκλος εργασιών

Η κατανομή των ενοποιημένων  στοιχείων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων περιόδου ανά τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας αναλύεται 

ως εξής:

Συνεκτιμώντας τα παραπάνω η κατάτμηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου σε τομείς γίνεται ως εξής:

Ο διευθύνων σύμβουλος και η εκτελεστική επιτροπή, για να αξιολογήσουν την απόδοση των επιχειρηματικών τομέων του Ομίλου σε μηνιαία βάση 

λαμβάνουν λεπτομερείς αναφορές σχετικά με τις Πωλήσεις, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, τον Ισολογισμό και τις Ταμειακές ροές κάθε 

επιχειρηματικού τομέα.

Δεν υπάρχουν Πωλήσεις μεταξύ των δυο τομέων

Χρήση που έληξε

31.12.2016

Χρήση που έληξε

31.12.2015

31.12.2016 vs 31.12.2015

% Διαφορά

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων

Κέρδη / <Ζημιές> προ χρηματοοικονομικών εξόδων,

 εξόδων αναδιοργάνωσης, φόρων & αποσβέσεων  (EBITDA)
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Ποσά σε χιλιάδες €

Σημείωση 5 -  Πληροφόρηση ανά τομέα (συνέχεια)

    ii) Ισολογισμός

Επαγγελμα-

τική Ψύξη Υαλουργία
Σύνολο

Επαγγελμα-

τική Ψύξη Υαλουργία
Σύνολο

Γενικό σύνολο ενεργητικού 257.405           183.057           440.462     310.598           214.109           524.707     

Γενικό σύνολο υποχρεώσεων 486.128           50.187             536.315     396.518           128.613           525.131     

Επενδύσεις/ Κεφαλαιακές δαπάνες 7.925               5.847               13.772       13.644             22.893             36.537       

Σημ. 6 & 7 

β) Πωλήσεις ανά γεωγραφική περιοχή - Χώρες εγκατάστασης πελατών

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013

Τομέας Επαγγελματικής Ψύξης:

Ανατολική Ευρώπη 105.697     113.759           137.071           154.864     

Δυτική Ευρώπη 66.131        56.801             60.760             56.063        

Αφρική / Μέση Ανατολή 59.076        68.446             65.799             70.414        

Ασία / Ωκεανία 54.209        63.737             64.437             94.722        

Αμερική 4.803          13.889             11.568             22.363        

Σύνολο 289.916     316.632          339.635          398.426     

Τομέας Υαλουργίας:

Ανατολική Ευρώπη -                  -                       -                       -                  

Δυτική Ευρώπη -                  2.262               2.431               2.276          

Αφρική / Μέση Ανατολή 109.206     121.352           132.039           107.088     

Ασία / Ωκεανία 14.081        13.624             12.665             14.718        

Αμερική -                  11                    276                  -                  

Σύνολο 123.287     137.249          147.411          124.082     

Σύνολο Πωλήσεων:

Ανατολική Ευρώπη 105.697     113.759           137.071           154.864     

Δυτική Ευρώπη 66.131        59.063             63.191             58.339        

Αφρική / Μέση Ανατολή 168.282     189.798           197.838           177.502     

Ασία / Ωκεανία 68.290        77.361             77.102             109.440     

Αμερική 4.803          13.900             11.844             22.363        

Γενικό Σύνολο 413.203     453.881          487.046          522.508     

γ) Επενδύσεις/ Κεφαλαιακές δαπάνες  ανά γεωγραφική περιοχή 

31.12.2016 31.12.2015

Τομέας Επαγγελματικής Ψύξης:

Ανατολική Ευρώπη 3.271          5.254               

Δυτική Ευρώπη 2.134          3.365               

Αφρική / Μέση Ανατολή 899             982                  

Ασία / Ωκεανία 1.621          4.033               

Αμερική -                  10                    

Σύνολο 7.925          13.644             

Τομέας Υαλουργίας:

Αφρική / Μέση Ανατολή 5.846          22.893             

Σύνολο 5.846          22.893             

Γενικό Σύνολο 13.771       36.537             

Οι υποχρεώσεις των τομέων επιμετρούνται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο επιμετρούνται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Αυτές οι υποχρεώσεις κατανέμονται με βάση τις λειτουργίες του κάθε τομέα.

Το μεγαλύτερο μέρος των ετήσιων εσόδων μας προέρχεται από έναν μικρό αριθμό πολυεθνικών πελατών. 

Για τη χρήση που έκλεισε την 31η Δεκεμβρίου 2016, το 57% περίπου του κύκλου εργασιών μας στον Κλάδο της Επαγγελματικής Ψύξης και το 60% 

περίπου του κύκλου εργασιών μας στον Κλάδο της Υαλουργίας αφορά στους πέντε μεγαλύτερους πελάτες μας. 

Όμιλος

Χρήση που έληξε

Όμιλος

Χρήση που έληξε

31.12.2015

Χρήση που έληξε

31.12.2016

Χρήση που έληξε
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Ποσά σε χιλιάδες €

Σημείωση 6 - Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Γήπεδα &  

οικόπεδα

Κτίρια & 

τεχνικά έργα

Μηχανήματα & 

μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός

Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο  01.01.2016 9.894        94.183          343.727             7.058             13.729         468.591   

Προσθήκες -                 1.106            8.337                  1.097              404               10.944      

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 

& προκαταβολές -                 100               -                           -                      -                     100           

Πωλήσεις (4.172)       (4.489)           (2.044)                 (268)                (269)              (11.242)    

Αναδιάταξη λογαριασμών -                 -                     -                           -                      -                     -                 

Συναλλαγματικές διαφορές (213)          (2.774)           (44.392)              (1.616)            (319)              (49.314)    

Υπόλοιπο  31.12.2016 5.509        88.126          305.628             6.271             13.545         419.079   

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο  01.01.2016 -                 39.208          205.352             5.150             11.395         261.105   

Προσθήκες -                 3.378            20.457                765                 911               25.511      

Πωλήσεις -                 (3.525)           (2.060)                 (244)                (266)              (6.095)       

Απομείωση αξίας από 

αναδιοργάνωση δραστηριοτήτων -                 -                     5.365                  -                      30                  5.395        

Συναλλαγματικές διαφορές -                 (712)              (28.132)              (1.220)            (417)              (30.481)    

Υπόλοιπο  31.12.2016 -                 38.349          200.982             4.451             11.653         255.435   

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2016 5.509        49.777          104.646             1.820             1.892            163.644   

Όμιλος

Η απομείωση αξίας από αναδιοργάνωση δραστηριοτήτων σχετίζεται με την διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας στο

εργοστάσιο της Κίνας. ( Σημ 28 )

Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και οι προκαταβολές κεφαλαιοποιούνται πάντα έως την 31.12 της επόμενης χρονιάς.

Συναλλαγματικές διαφορές, η κυριότερη μεταβολή προέρχεται από την υποτίμηση του Naira και αφορά τα  Πάγια των 

Θυγατρικών της Νιγηρίας.
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Ποσά σε χιλιάδες €

Σημείωση 6 - Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (συνέχεια)

Γήπεδα &  

οικόπεδα

Κτίρια & 

τεχνικά έργα

Μηχανήματα & 

μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός

Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο  01.01.2015 9.998        88.844          327.541             6.737             12.937         446.057   

Προσθήκες -                 1.196            25.281                874                 811               28.162      

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 

& προκαταβολές -                 2.023            2.075                  -                      193               4.291        

Πωλήσεις -                 (23)                (13.644)              (369)                (266)              (14.302)    

Αναδιάταξη λογαριασμών -                 409               (414)                    -                      5                    -                 

Συναλλαγματικές διαφορές (104)          1.734            2.888                  (184)                49                  4.383        

Υπόλοιπο  31.12.2015 9.894        94.183          343.727             7.058             13.729         468.591   

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο  01.01.2015 -                 35.115          193.618             4.954             10.843         244.530   

Προσθήκες -                 3.330            24.468                672                 773               29.243      

Πωλήσεις -                 (23)                (13.361)              (345)                (257)              (13.986)    

Αναδιάταξη λογαριασμών -                 191               (191)                    -                      -                     -                 

Συναλλαγματικές διαφορές -                 595               818                     (131)                36                  1.318        

Υπόλοιπο  31.12.2015 -                 39.208          205.352             5.150             11.395         261.105   

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2015 9.894        54.975          138.375             1.908             2.334            207.486   

Όμιλος

Δεν υπάρχουν υφιστάμενα επί των παγίων εμπράγματα βάρη κατά την 31.12.2015 και την 31.12.2016.
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Ποσά σε χιλιάδες €

Σημείωση 6 - Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (συνέχεια)

Γήπεδα &  

οικόπεδα

Κτίρια & 

τεχνικά έργα

Μηχανήματα & 

μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός

Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο  01.01.2016 303            9.016            14.071                260                 2.591            26.241     

Προσθήκες -                 14                  110                     7                      24                  155           

Υπόλοιπο  31.12.2016 303            9.030            14.181                267                 2.615            26.396     

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο  01.01.2016 -                 4.768            12.672                245                 2.352            20.037     

Προσθήκες -                 394               321                     5                      99                  819           

Υπόλοιπο  31.12.2016 -                 5.162            12.993                250                 2.451            20.856     

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2016 303            3.868            1.188                  17                   164               5.540        

Γήπεδα &  

οικόπεδα

Κτίρια & 

τεχνικά έργα

Μηχανήματα & 

μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός

Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο  01.01.2015 303            8.992            16.504                297                 2.468            28.564     

Προσθήκες -                 -                     240                     -                      128               368           

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 

& προκαταβολές -                 33                  -                           -                      -                     33              

Πωλήσεις -                 (43)                (2.639)                 (37)                  (5)                  (2.724)       

Αναδιάταξη Λογαριασμών -                 34                  (34)                      -                      -                     -                 

Υπόλοιπο  31.12.2015 303            9.016            14.071                260                 2.591            26.241     

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο  01.01.2015 -                 4.388            14.896                274                 2.269            21.827     

Προσθήκες -                 402               283                     8                      86                  779           

Πωλήσεις -                 (22)                (2.507)                 (37)                  (3)                  (2.569)       

Υπόλοιπο  31.12.2015 -                 4.768            12.672                245                 2.352            20.037     

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2015 303            4.248            1.399                  15                   239               6.204        

Δεν υπάρχουν υφιστάμενα επί των παγίων εμπράγματα βάρη κατά την 31.12.2015 και την 31.12.2016.

Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και οι προκαταβολές κεφαλαιοποιούνται πάντα έως την 31.12 της επόμενης χρονιάς.

Μητρική Εταιρεία

Μητρική Εταιρεία
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Ποσά σε χιλιάδες €

Σημείωση 7 - Ασώματες Ακινητοποιήσεις

Υπεραξία
Έξοδα 

ανάπτυξης

Δικαιώματα 

βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας & 

εμπορικά 

σήματα

Λογισμικά & 

λοιπές 

ασώματες 

ακινητοποι-

ήσεις

Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο  01.01.2016 1.513            30.076          216                       25.310                 57.115     

Προσθήκες -                     326                -                            752                       1.078       
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές -                     1.455             -                            195                       1.650       
Συναλλαγματικές διαφορές -                     (141)               9                            (304)                      (436)         

Υπόλοιπο  31.12.2016 1.513            31.716          225                       25.953                 59.407     

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο  01.01.2016 -                     20.713          190                       17.717                 38.620     

Προσθήκες -                     1.996             27                         2.645                    4.668       

Απομείωση αξίας από αναδιοργάνωση 

δραστηριοτήτων -                     613                -                            17                         630           
Συναλλαγματικές διαφορές -                     (2)                   8                            (190)                      (184)         

Υπόλοιπο  31.12.2016 -                     23.320          225                       20.189                 43.734     

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2016 1.513            8.396            -                            5.764                    15.673     

Όμιλος

Η υπεραξία υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης σε ετήσια βάση και αποτιμάται στο κόστος μείον τις τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης.

Κατά την εκάστοτε ημερομηνία ισολογισμού ο Όμιλος πραγματοποιεί ανάλυση με στόχο να αξιολογηθεί κατά πόσον η λογιστική αξία της

υπεραξίας είναι ανακτήσιμη. Η υπεραξία κατανέμεται σε μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών για λόγους ελέγχου απομείωσης. Η

κατανομή γίνεται στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών που αναμένεται να ωφεληθούν από την εξαγορά από την οποία προήλθε η

υπεραξία. Στην προκειμένη περίπτωση η κατανομή της υπεραξίας ποσού € 1.514 χιλ. αφορά την δραστηριότητα της θυγατρικής Frigoglass

Jebel Ali FΖΕ (Ντουμπάι) και τον κλάδο της Υαλουργίας.

Η ανακτήσιμη αξία µιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών καθορίζεται σύμφωνα µε υπολογισμό της αξίας χρήσεως της (value in use).

Ο υπολογισμός αυτός χρησιμοποιεί προβλέψεις ταμειακών ροών που προκύπτουν από οικονομικούς προϋπολογισμούς οι οποίοι έχουν

εγκριθεί από την διοίκηση και καλύπτουν πενταετή περίοδο. 

Παρακάτω αναφέρονται οι κύριες παραδοχές που υιοθετήθηκαν από τη ∆ιοίκηση κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016. 

Η απομείωση αξίας από αναδιοργάνωση δραστηριοτήτων σχετίζεται με την διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας στο εργοστάσιο της 

Κίνας. ( Σημ 28 )

Επιτόκιο αναγωγής σε παρούσα αξία: 11%, Ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές: 2%

Από τον έλεγχο για απομείωση δεν προέκυψε η ανάγκη για απομείωση της υπεραξίας το 2016 & 2015.
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Ποσά σε χιλιάδες €

Σημείωση 7 - Ασώματες Ακινητοποιήσεις (συνέχεια)

Υπεραξία
Έξοδα 

ανάπτυξης

Δικαιώματα 

βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας & 

εμπορικά 

σήματα

Λογισμικά & 

λοιπές 

ασώματες 

ακινητοποι-

ήσεις

Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο  01.01.2015 1.513            27.393          226                       23.615                 52.747     

Προσθήκες -                     840                -                            1.543                    2.383       

 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές -                     1.697             -                            4                            1.701       
Συναλλαγματικές διαφορές -                     146                (10)                        148                       284           

Υπόλοιπο  31.12.2015 1.513            30.076          216                       25.310                 57.115     

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο  01.01.2015 -                     18.492          165                       14.939                 33.596     

Προσθήκες -                     2.153             33                         2.679                    4.865       
Συναλλαγματικές διαφορές -                     68                  (8)                          99                         159           

Υπόλοιπο  31.12.2015 -                     20.713          190                       17.717                 38.620     

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2015 1.513            9.363            26                         7.593                    18.495     

Όμιλος

Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και οι προκαταβολές κεφαλαιοποιούνται πάντα έως την 31.12 της επόμενης χρονιάς.
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Σημείωση 7 - Ασώματες Ακινητοποιήσεις (συνέχεια)

Έξοδα 

ανάπτυξης

Δικαιώματα 

βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας

Λογισμικά & 

λοιπές 

ασώματες 

ακινητοποι-

ήσεις

Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο  01.01.2016 18.873          35                         16.040                 34.948     

Προσθήκες 108                -                            467                       575           

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές 1.422             -                            -                            1.422       
Αναδιάταξη Λογαριασμών -                     -                            (37)                        (37)           

Υπόλοιπο  31.12.2016 20.403          35                         16.470                 36.908     

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο  01.01.2016 13.993          35                         11.626                 25.654     

Προσθήκες 1.307             -                            1.463                    2.770       

Πωλήσεις -                     -                            -                            -                

Υπόλοιπο  31.12.2016 15.300          35                         13.089                 28.424     

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2016 5.103            -                            3.381                    8.484       

 Έξοδα 

ανάπτυξης 

Δικαιώματα 

βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας

Λογισμικά & 

λοιπές 

ασώματες 

ακινητοποι-

ήσεις

Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο  01.01.2015 16.896          35                         15.230                 32.161     

Προσθήκες 222                -                            808                       1.030       

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές 1.755             -                            2                            1.757       

Υπόλοιπο  31.12.2015 18.873          35                         16.040                 34.948     

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο  01.01.2015 12.846          35                         10.201                 23.082     

Προσθήκες 1.147             -                            1.425                    2.572       

Υπόλοιπο  31.12.2015 13.993          35                         11.626                 25.654     

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2015 4.880            -                            4.414                    9.294       

Μητρική Εταιρεία

Μητρική Εταιρεία

Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και οι προκαταβολές κεφαλαιοποιούνται πάντα έως την 31.12 της επόμενης χρονιάς.
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Σημείωση 8 - Αποθέματα

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Πρώτες & βοηθητικές ύλες, ανταλλακτικά 62.029        64.880        3.048          4.091          

Παραγωγή σε εξέλιξη 1.616          2.102          34                222              

Έτοιμα προϊόντα  46.841        50.657        1.403          757              

Μείον: Προβλέψεις (17.441)       (20.413)       (2.076)         (2.757)         
Σύνολο 93.045        97.226        2.409          2.313          

Ανάλυση Προβλέψεων για Αποθέματα:

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Σύνολο προβλέψεων κατά την έναρξη της χρήσης 20.413        5.472          2.757          804             

Προσθήκες κατά τη διάρκεια της χρήσης 879              2.143          250              210              

Έξοδα Αναδιοργάνωσης Σημ. 27 1.262          14.110        -                   2.064          

Αντιλογισμός αχρησιμοποίητων προβλέψεων -                   (317)            -                   -                   

Σύνολο χρεώσεων στα αποτελέσματα χρήσης 

από προβλέψεις 2.141          15.936        250             2.274          

Πραγματοποιηθείσες κατά τη διάρκεια της χρήσης (4.475)         (1.275)         (450)            (321)            

Αναδιάταξη λογαριασμών 217              459              (481)            -                   

Συναλλαγματικές διαφορές (855)            (179)            -                   -                   
Σύνολο προβλέψεων κατά την λήξη της χρήσης 17.441        20.413        2.076          2.757          

Σημείωση 9 - Πελάτες

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Πελάτες 86.861        102.590      9.731          11.260        

Μείον: Προβλέψεις (9.154)         (3.552)         (6.556)         (1.781)         
Σύνολο 77.707        99.038        3.175          9.479          

Η εύλογη αξία των εμπορικών απαιτήσεων προσεγγίζει τις λογιστικές αξίες. Ο Όμιλος και η Εταιρεία παρουσιάζουν

σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε βασικούς πελάτες, που ανήκουν σε μεγάλους διεθνείς ομίλους, όπως η

Coca - Cola HBC, άλλοι εμφιαλωτές Coca - Cola, όμιλος Diageo - Guinness, όμιλος Heineken, όμιλος Efes.

Η Εταιρεία δεν ζητά εμπράγματες ή χρηματικές εγγυήσεις από τους πελάτες της και αυτό οφείλεται κυρίως στην ποιότητα

του πελατολογίου της Frigoglass και το διεθνές κύρος των πελατών αυτών.

Η διοίκηση δεν αναμένει ζημίες από τη μη ανάκτηση των υπολοίπων των πελατών (μείον προβλέψεων) κατά την

31.12.2016.

Η μείωση του υπολοίπου των πελατών οφείλεται στην βελτίωση  της εισπραξιμότητας και την μείωση των πωλήσεων.

Όμιλος Μητρική Εταιρεία

Όμιλος Μητρική Εταιρεία

Όμιλος Μητρική Εταιρεία
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Σημείωση 9 - Πελάτες (συνέχεια)

Ανάλυση Προβλέψεων για Πελάτες:

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Σύνολο προβλέψεων κατά την έναρξη της χρήσης 3.552          2.108          1.781          1.215          

Προσθήκες κατά τη διάρκεια της περιόδου 6.182          1.495          4.295          924              

Προσθήκες από αναδιοργάνωση δραστηριοτήτων -                   -                   -                   -                   

Αντιλογισμός αχρησιμοποίητων προβλέψεων (17)              (7)                 -                   -                   

Σύνολο χρεώσεων στα αποτελέσματα 

από προβλέψεις 6.165          1.488          4.295          924             

(984)            (53)              -                   (358)            

Αναδιάταξη λογαριασμών 365              -                   480              -                   

Συναλλαγματικές διαφορές 56                9                  -                   -                   

Σύνολο προβλέψεων κατά τη λήξη 9.154          3.552          6.556          1.781          

Σημείωση 10 - Χρεώστες Διάφοροι

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Δημόσιο - επιστρεπτέος Φ.Π.Α. 8.374          9.857          104              280              

Εισπρακτέες επιχορηγήσεις για εξαγωγές 8.363          11.222        -                   -                   

Προκαταβολές για Ασφάλιστρα 1.186          1.781          165              164              

Προκαταβολές εξόδων επομένης χρήσης 2.218          1.927          324              178              

Λοιποί φόροι εισπρακτέοι 3.684          3.459          -                   -                   

Προκαταβολές προσωπικού 702              956              16                51                

Λοιποί χρεώστες 2.747          5.707          156              264              
Σύνολο 27.274        34.909        765             937             

Σημείωση 11 - Διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Ταμείο 13                60                2                  3                  

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 57.513        57.432        1.143          4.561          
Σύνολο 57.526        57.492        1.145          4.564          

Μητρική Εταιρεία

Οι λοιποί μη εμπορικοί χρεώστες περιλαμβάνουν διάφορες προκαταβολές και δεδουλευμένα έσοδα μη τιμολογηθέντα.

Όμιλος Μητρική Εταιρεία

Η αύξηση του ποσού των προβλέψεων αφορά κυρίως την εφάπαξ πρόβλεψη για τον πελάτη Global Beverages Co. στην 

Λιβύη

Όμιλος

Πραγματοποιηθείσες κατά τη διάρκεια της περιόδου

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας ύψους Ευρώ 17,8 εκατ. σε Τράπεζες της Νιγηρίας, USD & Euro είναι υποκείμενες σε 

περιορισμούς κίνησης κεφαλαίου.

Οι επιχορηγήσεις για εξαγωγές έχουν χορηγηθεί από τη Νιγηριανή κυβέρνηση για εξαγωγές παραγόμενων προϊόντων και

αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία. Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι δεν τίθεται θέμα απομείωσης για τις συγκεκριμένες

επιχορηγήσεις. 

Η εύλογη αξία των λοιπών απαιτήσεων προσεγγίζει τις λογιστικές αξίες.

Το μεσοσταθμικό επιτόκιο καταθέσεων για τον Δεκέμβριο του 2016 είναι 1,68% (Δεκέμβριος 2015 : 0,27%).

Όμιλος Μητρική Εταιρεία

Ο επιστρεπτέος Φ.Π.Α. είναι πλήρως ανακτήσιμος μέσω της λειτουργικής δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας.
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Σημείωση 12 - Πιστωτές Διάφοροι

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 3.981          3.967          475              459              

Δημόσιο - Καταβλητέος Φ.Π.Α. 480              257              -                   -                   

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 1.154          1.052          457              487              

Μερίσματα πληρωτέα σε μετόχους -                   3                  -                   3                  

Προκαταβολές πελατών 841              1.168          77                26                

Λοιποί Φόροι Πληρωτέοι 1.564          1.345          -                   -                   
Δεδουλευμένες Εκπτώσεις Πωλήσεων μη 

τιμολογηθείσες 7.560          3.621          171              -                   

Δεδουλευμένες αμοιβές & έξοδα προμηθευτών 6.333          5.673          2.101          523              

Δεδουλευμένες αποδοχές προσωπικού 5.017          4.272          232              419              

Λοιπά δεδουλευμένα έξοδα 5.985          6.040          67                165              

Έξοδα για αναδιοργάνωση δραστηριοτήτων 910              1.662          -                   -                   

Δεδουλευμένα έξοδα για εγγυήσεις καλής λειτουργίας 5.317          4.055          401              364              

Λοιποί πιστωτές 4.975          4.003          244              234              
Σύνολο 44.117        37.118        4.225          2.680          

Η εύλογη αξία των λοιπών υποχρεώσεων προσεγγίζει τις λογιστικές αξίες.

Όμιλος Μητρική Εταιρεία
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Σημείωση 13 - Μακροπρόθεσμος & βραχυπρόθεσμος δανεισμός

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Δάνεια τραπεζών 4                    12                  -                     -                     
Ομολογιακά δάνεια από

θυγατρικές επιχειρήσεις -                     -                     -                     76.650          

Ομολογιακά Δάνεια -                     -                     -                     -                     

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Δανείων 4                    12                  -                     76.650          

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Τραπεζικές υπεραναλήψεις 2.652            2.709            -                     -                     

Δάνεια τραπεζών 101.591        112.682        -                     -                     

Δάνεια από Μετόχους 30.000          -                     -                     -                     

Ομολογιακά δάνεια από

θυγατρικές επιχειρήσεις -                     -                     91.559          6.134            

Ομολογιακά Δάνεια 247.628        246.095        -                     -                     
Μακροπρόθεσμα πληρωτέα

την επόμενη χρήση -                     516               -                     -                     

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 381.871        362.002        91.559          6.134            

Σύνολο δανεισμού 381.875        362.014        91.559          82.784          

Περίοδος λήξης μακροπρόθεσμων δανείων

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Μεταξύ 1 & 2 ετών 4                    12                  -                     -                     

Μεταξύ 2 & 5 ετών -                     -                     -                     76.650          

Πάνω από 5 έτη -                     -                     -                     -                     

Σύνολο 4                    12                  -                     76.650          

Μέσο σταθμικό κόστος δανεισμού

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Ομολογιακά Δάνεια 8,98% 8,98% 9,13% 9,13%

Μακροπρόθεσμα δάνεια 8,98% 8,98% -                     -                     

Τραπεζικές Υπεραναλήψεις 11,20% 8,19% -                     -                     

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 5,70% 5,88% 9,13% 9,13%

Δάνεια προς κεφάλαια

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Σύνολο τραπεζικού δανεισμού 381.875        362.014        91.559          82.784          

Διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα (57.526)         (57.492)         (1.145)           (4.564)           

Καθαρός τραπεζικός δανεισμός   (A) 324.349        304.522        90.414          78.220          

Σύνολο καθαρής θέσης   (B) (95.853)         (424)              (13.254)         12.650          

Σύνολο κεφαλαίων  ( Γ) = (Α) + (Β) 228.496        304.098        77.160          90.870          

Δάνεια προς κεφάλαια   (Α) / (Γ) 141,9% 100,1% 117,2% 86,1%

Όμιλος Μητρική Εταιρεία

Όμιλος Μητρική Εταιρεία

Μητρική Εταιρεία

Όμιλος Μητρική Εταιρεία

Όμιλος Μητρική Εταιρεία

Όμιλος
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Σημείωση 13 - Μακροπρόθεσμος & βραχυπρόθεσμος δανεισμός (συνέχεια)

Τα υπόλοιπα του δανεισμού είναι εκφρασμένα στα παρακάτω νομίσματα:

Βραχυ-

πρόθεσμα 

δάνεια

Μακρο-

πρόθεσμα 

δάνεια

Σύνολο

Βραχυ-

πρόθεσμα 

δάνεια

Μακρο-

πρόθεσμα 

δάνεια

Σύνολο

  -  EURO 353.321   -                     353.321    331.153    -                 331.153    

  -  USD 25.898      -                     25.898      25.076      -                 25.076      

  -  AED -                 4                    4                44              12              56              

  -  CNY -                 -                     -                 -                 -                 -                 

  -  INR 2.652        -                     2.652        2.709        -                 2.709        

  -  NAIRA -                 -                     -                 2.907        -                 2.907        

  -  RON -                 -                     -                 113            -                 113            

Σύνολο 381.871   4                    381.875    362.002    12              362.014    

Βραχυ-

πρόθεσμα 

δάνεια

Μακρο-

πρόθεσμα 

δάνεια

Σύνολο

Βραχυ-

πρόθεσμα 

δάνεια

Μακρο-

πρόθεσμα 

δάνεια

Σύνολο

  -  EURO 91.559      -                     91.559      6.134        76.650      82.784      

Σύνολο 91.559     -                     91.559      6.134        76.650      82.784      

31.12.2016 31.12.2015

Δεν υπάρχουν υφιστάμενα επί των παγίων εμπράγματα βάρη κατά την 31.12.2015 και την 31.12.2016.

Επιπλέον τον Μάιο του 2013 η Frigoglass Finance B.V. υπέγραψε δύο αναπληρούμενες δανειακές συμβάσεις (Revolving 

Credit Facility) ύψους € 50 εκατ. λήξης την 17η Μαΐου 2016  η οποία επεκτάθηκε όπως περιγράφεται παρακάτω.

Κύριες πηγές ρευστότητας του Ομίλου αποτελούν οι ροές από λειτουργική δραστηριότητα, τοπικές τραπεζικές 

υπεραναλήψεις, βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός, δύο ισότιμες αναπληρούμενες 

δανειακές συμβάσεις και άλλες μορφές υποχρεώσεων.

Το Μάιο του 2013, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι η έμμεση θυγατρική της Frigoglass Finance B.V. ολοκλήρωσε με επιτυχία 

τη διαδικασία έκδοση ομολογιών (Senior Notes) ύψους €250.000.000 λήξεως την 15η Μαΐου 2018 (οι “Ομολογίες”), με 

σταθερό ετήσιο επιτόκιο 8.25% και τιμή έκδοσης (issue price) 100%.

Η διαδικασία της έκδοσης ολοκληρώθηκε την 20η Μαΐου 2013.

Με την έκδοση των Ομολογιών, ο Όμιλος αναχρηματοδότησε το μεγαλύτερο μέρος των υφιστάμενων δανείων του και 

την καταβολή των αμοιβών και εξόδων σε σχέση με την προσφορά και πώληση των Ομολογιών.

Οι Ομολογίες καθώς και οι αναπληρούμενες δανειακές συμβάσεις είναι εγγυημένες σε προτιμώμενη βάση άνευ άλλης 

εξασφάλισης (οn a senior unsecured basis) από την Frigoglass Α.Β.Ε.Ε., την Frigoinvest Holdings B.V. (άμεση μητρική της 

Εκδότριας) και των εξής θυγατρικών της Frigoinvest Holdings B.V.: Beta Glass Plc, Frigoglass Eurasia LLC, Frigoglass 

Indonesia PT, Frigoglass Industries (Nigeria) Ltd, Frigoglass Jebel Ali FZE, Frigoglass North America Ltd. Co., Frigoglass 

Turkey Soğutma Sanayi İç ve Dıs Ticaret A.Ş., Frigoglass South Africa Ltd και Frigoglass Romania SRL.

Όμιλος

Μητρική Εταιρεία

31.12.2016 31.12.2015
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Σημείωση 13 - Μακροπρόθεσμος & βραχυπρόθεσμος δανεισμός (συνέχεια)

Το πλήρες ποσό των € 30 εκατ καταβλήθηκε από την BOVAL S.A. εως την 31.12.2016

Σύμφωνα με την τροποποιημένη και αναδιατυπωμένη αναπληρούμενη δανειακή σύμβαση, 

οι δανειστές των RCF επέκτειναν την λήξη των RCFs έως τις 31 Μαρτίου 2017 και συμφώνησαν να αφαιρέσουν 

ορισμένες  χρηματοοικονομικές ρήτρες (financial covenants ) και παραιτούνται από οποιουσδήποτε 

χρηματοοικονομικούς όρους των αναπληρούμενων δανειακών συμβάσεων για τους οποίους  οι χρηματοοικονομικές 

ρήτρες (financial covenants) δεν τηρήθηκαν.

Η εγκυρότητα της τροποποιημένης και αναδιατυπωμένης αναπληρούμενης δανειακής σύμβασης εξαρτιόταν από την 

διάρκεια του δανείου που θα περεχόταν από την Boval SA, θυγατρική του τελικού μετόχου της Frigoglass, Truad 

Verwaltungs AG.

α) Καθαρός δανεισμός προς κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων

β) Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων προς καθαρά έξοδα / <έσοδα> από τόκους

Σε συνδυασμό με την τροποποίηση και επέκταση  των RCF, η Frigoglass αποπλήρωσε και ακύρωσε ποσό €5 εκατ. από 

κάθε μία σύμβαση RCF και επιπλέον έχει συμφωνήσει σε ένα πρόγραμμα αποπληρωμής το οποίο προβλέπει 

επιπρόσθετη αποπληρωμή ύψους €14 εκατ., που απαρτίζεται από αποπληρωμή και ακύρωση ποσού € 5 εκατ. από κάθε 

σύμβαση RCF την 31 Οκτωβρίου 2016 και αποπληρωμή € 2 εκατ. από κάθε σύμβαση RCF την 31 Δεκεμβρίου 2016 και 

τελική αποπληρωμή την 31 Μαρτίου 2017.

Οι ενδιάμεσες αποπληρωμές έγιναν με βάση την παραπάνω συμφωνία αλλά η τελική αποπληρωμή δεν 

πραγματοποιήθηκε με βάση την τελική συμφωνία για την συνολική κεφαλαιακής αναδιάρθρωση του Ομίλου ( βλ. 

παρακάτω )

Οι Ομολογίες φέρουν στον Όμιλο περιοριστικές ρήτρες (restrictive covenants) και για τις αναπληρούμενες δανειακές 

συμβάσεις ο Όμιλος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί επαρκή κεφαλαιακή επάρκεια, κερδοφορία και ρευστότητα όπως 

αυτές καθορίζονται από τις παρακάτω χρηματοοικονομικές ρήτρες (financial covenants):   

Με εξαίρεση των Ομολογιών, ο Όμιλος δανείζεται με μεταβλητά επιτόκια, τα οποία αναπροσαρμόζονται σε διάστημα 

που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες.  

Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς (IFRS) οι ομολογίες ειναι ταξινομημένες στις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά το τέλος της χρήσεως 2016 & 2015, με βάση την παραδοχή  ότι το χρέος που 

απορρέει από τις προαναφερθείσες συμβάσεις RCF θα μπορούσε υπό τεχνικές προϋποθέσεις να καταστεί πληρωτέο 

στις δανείστριες τράπεζες εντός της επομένης χρήσης, και ως εκ τούτου να προκαλέσει γεγονός αθέτησης των όρων που 

αναφέρονται στις ομολογίες, καθόσον οι  αρχικά ληφθείσες απαλλακτικές εγκρίσεις από τους δανειστές,  κατά την 31 

Δεκεμβρίου, δεν κάλυπταν περίοδο 12 μηνών από το τέλος της κλειόμενη χρήσεως.

Τον Απρίλιο του 2016 η Frigoglass Finance B.V. υπέγραψε δανειακή σύμβαση ύψους € 30 εκατ. λήξεως την 31.03.2017  

με την BOVAL S.A. με τους ίδιους όρους με τις αναπληρούμενες δανειακές συμβάσεις (Revolving Credit Facilities). Η 

BOVAL S.A. έχει έδρα το Λουξεμβούργο και είναι θυγατρική της Truad Verwaltungs A.G.

Στο τέλος της χρήσης του 2015 ο Όμιλος πήρε απαλλακτικές εγκρίσεις  για τους προβλεπόμενους  χρηματοοικονομικούς 

όρους των αναπληρούμενων δανειακών συμβάσεων που δεν ικανοποιούσε και στις 22 Απριλίου 2016 τα RCF 

τροποποιήθηκαν για την κατάργηση των χρηματοοικονομικών δεικτών.

Στις 26 Απριλίου, το 2016, οι δανείστριες τράπεζες  για τις αναπληρούμενες δανειακές συμβάσεις (Revolving Credit 

Facility) και η Εταιρεία σύναψαν μια τροποποιημένη και αναδιατυπωμένη αναπληρούμενη δανειακή σύμβαση.
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Σημείωση 13 - Μακροπρόθεσμος & βραχυπρόθεσμος δανεισμός (συνέχεια)

Ο Δανεισμός με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης αποτελεί δάνεια αυξημένης εξασφάλισης σε σχέση με το Δανεισμό με 

Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης και αποτελείται από Δάνεια με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης και Ομολογίες με Εξασφάλιση 

Πρώτης Τάξης, με ημερομηνία λήξεως το Δεκέμβριο του 2012 και περιθώριο Euribor+ 4,25%. Ο Δανεισμός με 

Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης θα αποπληρωθεί σε δόσεις ποσού Ευρώ 2 εκ. σε εξάμηνη βάση, αρχομένων τον Μάρτιο του 

2019. Τα Δάνεια με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης υπόκεινται σε οικονομικές δεσμεύσεις (financial covenants) (ελάχιστη 

ρευστότητα, ρήτρα μόχλευσης, ολική αποπληρωμή δανείων για μία εβδομάδα) ενώ οι Ομολογίες με Εξασφάλιση 

Πρώτης Τάξης υπόκεινται σε λόγους καταγγελίας σε περίπτωση παραβίασης των οικονομικών δεσμεύσεων και των 

όρων αποπληρωμής των Δανείων με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης.

Ο Δανεισμός με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης αποτελείται από Δάνεια με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης και Ομολογίες με 

Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης, με ημερομηνία λήξεως τον Μάρτιο του 2022 και περιθώριο Euribor + 3,25% και 7% 

(σταθερό) αντίστοιχα. Τα Δάνεια με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης υπόκεινται σε οικονομικές δεσμεύσεις (financial 

covenants) αντίστοιχες με τα Δάνεια με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης ενώ οι Ομολογίες με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης 

περιλαμβάνουν ό,τι και οι υφιστάμενες Ομολογίες αλλά με πρόσθετους περιορισμούς.

Στις 12 Απριλίου 2017 ο Όμιλος συνήψε νομικά δεσμευτική συμφωνία (Lock up Agreement) σχετικά με τους βασικούς 

όρους της αναδιάρθρωσης του δανεισμού του (η «Αναδιάρθρωση») με τον κύριο μέτοχό του (Boval S.A.), την επιτροπή 

ομολογιούχων η οποία αντιπροσωπεύει ποσοστό περίπου 38% των εκδοθεισών από τη θυγατρική Frigoglass Finance 

B.V. ομολογιών ποσού Ευρώ 250 εκ., επιτοκίου 8.25% και λήξης 2018 και τους βασικούς τραπεζικούς του δανειστές 

(Citibank, HSBC, Alpha Bank και Eurobank).

Τα βασικά σημεία της νομικά δεσμευτικής συμφωνίας (lock up agreement)έχουν ως ακολούθως:

Σημαντική Μείωση Δανεισμού: Μετά την ολοκλήρωση της Αναδιάρθρωσης, ο δανεισμός του Ομίλου θα μειωθεί κατά 

€136 – 142 εκατ. (πριν από τη νέα χρηματοδότηση ύψους €40 εκατ. η οποία περιγράφεται παρακάτω), μέσω (α) της 

κεφαλαιοποίησης του δανείου της Boval συνολικού ύψους €30 εκατ. (το «Δάνειο της Boval») και (β) είτε της 

αποπληρωμής είτε της κεφαλαιοποίησης  ποσοστού έως 42% των Ομολογιών συνολικού ύψους €250 εκατ., το οποίο 

αντιστοιχεί σε €105 εκατ. καθώς και ποσοστού έως 13%  του συνολικού δανεισμού των συμμετεχουσών Τραπεζών, το 

οποίο αντιστοιχεί σε €11 εκατ. επί συνολικού δανεισμού ύψους €82 εκατ. (το κατά πόσον θα αποπληρωθούν ή θα 

κεφαλαιοποιηθούν τα ως άνω θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων και των κατόχων των 

Ομολογιών (οι «Ομολογιούχοι») σε αύξηση κεφαλαίου και στη Νέα Χρηματοδότηση με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης (First 

Lien New Money Debt) αντίστοιχα). Η ως άνω αποπληρωμή ή κεφαλαιοποίηση θα ολοκληρωθεί μετά την περικοπή 

(discount) ποσού ύψους €45 εκατ. που θα κατανεμηθεί κατ’ αναλογία του συνολικού αρχικού δανεισμού προς 

αποπληρωμή ή κεφαλαιοποίηση (οι σχετικές λεπτομέρειες θα καθορισθούν μεταξύ των μερών της Δεσμευτικής 

Συμφωνίας).

Βελτίωση Ρευστότητας: Ο Όμιλος θα επωφεληθεί από συνολική πρόσθετη ρευστότητα ύψους €70 εκατ. για την κάλυψη 

των επιχειρηματικών του αναγκών και την αποπληρωμή των εξόδων της Αναδιάρθρωσης. Ποσό €30 εκατ. θα εισφερθεί 

από τη Boval σε μετρητά μέσω της συμμετοχής της στην αύξηση κεφαλαίου, ενώ ποσό €40 εκατ. θα διατεθεί μέσω 

παροχής νέου δανεισμού από τις Τράπεζες και τους Ομολογιούχους, οι οποίοι θα συμμετέχουν στη Νέα Χρηματοδότηση 

με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης. 

Σημαντική Παράταση Λήξης Δανειακών Συμβάσεων: Οι ημερομηνίες λήξης των κυριότερων δανειακών συμβάσεων του 

Ομίλου θα παραταθούν κατά περίπου πέντε έτη. 

Μείωση Εξόδων για Τόκους: Σημαντική μείωση του ετήσιου κόστους σε τόκους ύψους περίπου €13 εκατ. (με εξαίρεση 

τους τόκους από τη Νέα Χρηματοδότηση με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης) μέσω της μείωσης του δανεισμού και της 

εξασφάλισης χαμηλότερου κόστους δανεισμού για το υπολειπόμενο ποσό αυτού σε επίπεδο Ομίλου.
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Σημείωση 14 - Συμμετοχές σε θυγατρικές

31.12.2016 31.12.2015

Καθαρή 

Λογιστική 

Αξία

Καθαρή 

Λογιστική 

Αξία

Frigoinvest Holdings B.V  ( Ολλανδία ) 58.045            58.045            
Σύνολο 58.045            58.045            

Όνομα Εταιρείας & Τομέας Χώρα
Μέθοδος 

Ενοποίησης

Ποσοστό 

Ομίλου

Τομέας Επαγγελματικής  Ψύξης

Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. Ελλάδα Μητρική Εταιρεία

SC. Frigoglass Romania SRL Ρουμανία Πλήρης 100%
PT Frigoglass Indonesia Ινδονησία Πλήρης 99,98%
Frigoglass South Africa Ltd Ν. Αφρική Πλήρης 100%
Frigoglass Eurasia LLC Ρωσία Πλήρης 100%

Κίνα Πλήρης 100%
Scandinavian Appliances A.S Νορβηγία Πλήρης 100%
Frigoglass Ltd. Ιρλανδία Πλήρης 100%
Frigoglass Iberica SL Ισπανία Πλήρης 100%
Frigoglass Sp zo.o Πολωνία Πλήρης 100%
Frigoglass India PVT.Ltd. Ινδία Πλήρης 100%

Τουρκία Πλήρης 99,60%
Frigoglass North America Ltd. Co Η.Π.Α. Πλήρης 100%
Frigoglass Philippines Inc. Φιλιππίνες Πλήρης 100%
Frigoglass East Africa Ltd. Κένυα Πλήρης 100%
Frigoglass GmbH Γερμανία Πλήρης 100%
Frigoglass Nordic AS Νορβηγία Πλήρης 100%

Frigoglass West Africa Limited Νιγηρία Πλήρης 76,03%

Frigoglass Cyprus Limited Κύπρος Πλήρης 100%
Norcool Holding A.S Νορβηγία Πλήρης 100%
Frigoinvest Holdings B.V Ολλανδία Πλήρης 100%
Frigoglass Finance B.V Ολλανδία Πλήρης 100%
Frigoglass MENA FZE Ντουμπάι Πλήρης 100%
3P Frigoglass Romania SRL Ρουμανία Πλήρης 100%

Τομέας Υαλουργίας

Frigoglass Global Limited Κύπρος Πλήρης 100%
Frigoglass Jebel Ali FZE Ντουμπάι Πλήρης 100%
Beta Glass Plc. Νιγηρία Πλήρης 55,21%

Frigoglass Industries (NIG.) Ltd Νιγηρία Πλήρης 76,03%

Μητρική Εταιρεία

Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις και ποσοστά συμμετοχής που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες

οικονομικές καταστάσεις είναι:

Στις οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας, οι επενδύσεις στις θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζονται ως το

αποτέλεσμα του κόστους ίδρυσης ή εξαγοράς αυτών, μείον τυχόν απομείωση του περιουσιακού στοιχείου.

Frigoglass (Guangzhou) Ice Cold Equipment Co. Ltd.

Frigoglass Turkey Soğutma Sanayi İç ve Dış Ticaret AŞ

Όλες οι θυγατρικές συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση. Η Μητρική Εταιρεία δεν έχει ποσοστά σε προνομιούχες μετοχές

των θυγατρικών της που ενοποιούνται.

Τον Μάιο του 2015 η Εταιρία εξαγόρασε το υπόλοιπο 20% της Frigoglass Jebel Ali FZE έναντι του ποσού των Ευρώ 3,724

εκατ. και την 31.12.2015 κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και κατέγραψε ζημιά Ευρώ 10,7 εκατ. στα ίδια

κεφάλαια.
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Σημείωση 14 - Συμμετοχές σε θυγατρικές (συνέχεια)

2016 2015

103.601                      98.861                        

59.885                        50.707                        

43.716                        48.154                        

24.072                        42.610                        

13.219                        5.528                          

23,97% 23,97%

3.169                          1.325                          

-                                   -                                   

771                             462                             

2016 2015

172.370                      169.591                      

105.591                      87.724                        

66.779                        81.867                        

68.351                        74.766                        

13.603                        9.444                          

44,79% 44,79%

6.092                          4.230                          

167                             647                             

3.753                          19.618                        

2016 2015

19.952                        23.843                        

19.747                        22.505                        

205                             1.338                          

16.591                        5.708                          

(845)                            (669)                            

23,97% 23,97%

(203)                            (160)                            

-                                   -                                   

193                             164                             

Παρακάτω παρουσιάζονται οικονομικά στοιχεία για τις θυγατρικές του Ομίλου στις οποίες ο Όμιλος 

έχει μη ελέγχουσες συμμετοχές:

Σύνολο Ενεργητικού

Σύνολο Ενεργητικού

Σύνολο Παθητικού

Σύνολο Καθαρής Θέσης

Frigoglass Industries ( Nigeria ) Ltd.

Beta Glass Plc.

Κέρδη / <ζημίες> μετά από φόρους  που κατανέμονται 

σε μη ελέγχουσες συμμετοχές

Μερίσματα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές

Επενδύσεις/ Κεφαλαιακές δαπάνες 

Σύνολο Παθητικού

Σύνολο Καθαρής Θέσης

Κύκλος εργασιών

Κέρδη / <ζημίες> μετά από φόρους  

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - %

Επενδύσεις/ Κεφαλαιακές δαπάνες 

Κύκλος εργασιών

Κέρδη / <ζημίες> μετά από φόρους  

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - %

Κέρδη / <ζημίες> μετά από φόρους  που κατανέμονται 

σε μη ελέγχουσες συμμετοχές

Μερίσματα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας ύψους Ευρώ 17,8 εκατ. σε Τράπεζες της Νιγηρίας, USD & Euro είναι 

υποκείμενες σε περιορισμούς κίνησης κεφαλαίου.

Frigoglass West Africa Ltd.

Σύνολο Ενεργητικού

Σύνολο Παθητικού

Σύνολο Καθαρής Θέσης

Κύκλος εργασιών

Κέρδη / <ζημίες> μετά από φόρους  

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - %

Κέρδη / <ζημίες> μετά από φόρους  που κατανέμονται 

σε μη ελέγχουσες συμμετοχές

Μερίσματα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές

Επενδύσεις/ Κεφαλαιακές δαπάνες 
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α) Μετοχικό κεφάλαιο:

Αριθμός μετοχών 
Μετοχικό κεφάλαιο

-000' Ευρώ-

Διαφορά από έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο

-000' Ευρώ-

Υπόλοιπο  01.01.2015 50.593.832                                         15.178                                                 2.755                                                   

Υπόλοιπο 31.12.2015 50.593.832                                         15.178                                                 2.755                                                   

Υπόλοιπο  01.01.2016 50.593.832                                         15.178                                                 2.755                                                   

Υπόλοιπο  31.12.2016 50.593.832                                         15.178                                                 2.755                                                   

β) Διανομή μερισμάτων

γ) Δικαιώματα προαιρέσεως μετοχών

Τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται. Τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών που δεν έχουν εξασκηθεί κατά την 

περίοδο της 10ετίας λήγουν αυτόματα.

Κατά το 2016 δεν έχει εξασκηθεί κανένα δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών.

ii) Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Frigoglass ΑΒΕΕ στις 5 Ιουνίου 2009 ενέκρινε τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς

μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

Σύμφωνα με την απόφαση της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε η διάθεση 500.000 δικαιωμάτων προαίρεσης κατά ανώτατο όριο, έκαστο των οποίων

αντιστοιχεί σε μία κοινή ανώνυμη μετοχή της Εταιρείας.

Η τιμή των μετοχών με τη μορφή προαίρεσης που χορηγούνται στους συμμετέχοντες καθορίζεται στη Γενική Συνέλευση.  Τα δικαιώματα προαίρεσης κάθε 

προγράμματος ωριμάζουν σε διάστημα τριετίας:  Α) το 1/3 του συνολικού αριθμού της χορήγησης δικαιωμάτων ωριμάζει εντός 12 μηνών από την ημερομηνία 

χορήγηση  Β) το 1/3 του συνολικού αριθμού της χορήγησης δικαιωμάτων ωριμάζει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία χορήγησης   Γ) το υπόλοιπο 1/3 του 

συνολικού αριθμού της χορήγησης δικαιωμάτων ωριμάζει εντός 36 μηνών από την ημερομηνία χορήγησης.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να εξασκήσουν το δικαίωμά τους μέχρι και 10 έτη από την ημερομηνία της χορήγησης. Η εξάσκηση των δικαιωμάτων 

που έχουν ωριμάσει είναι δυνατή τέσσερις φορές το χρόνο: Δεκέμβριο, Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο.

Το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή προαίρεσης της Frigoglass αφορά τα μέλη της Ανώτατης και Ανώτερης Διοίκησης, με σκοπό την ενίσχυση της 

συνεισφοράς των στελεχών στην επίτευξη της ων μακροχρόνιων στόχων της εταιρείας, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία. 

Το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή προαίρεσης παρέχει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αγοράσουν μετοχές σε μια προκαθορισμένη τιμή 

και να εξασκήσουν το δικαίωμα τους σε συγκεκριμένες περιόδους στο μέλλον.

Το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί δικαιώματα με τη μορφή προαίρεσης σύμφωνα με την πολιτική Αμοιβών της εταιρείας. Η διάθεση μετοχών με τη μορφή 

προαίρεσης συνδέεται με το επίπεδο της θέσης, την απόδοση και την προοπτική των στελεχών, όπως προσδιορίζονται στα συστήματα του Ανθρώπινου 

Δυναμικού της εταιρείας. Σύμφωνα με την παρούσα πολιτική αμοιβών, συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προαίρεσης μετοχών είναι α) μέλη της Ανώτατης 

Διοίκησης και β) στελέχη της Ανώτερης Διοίκησης με επίπεδο θέσης ML και άνω.

Η Frigoglass θέσπισε το πρώτο πρόγραμμα διάθεσης μετοχών το 2007 και έκτοτε συνέχισε ετησίως. Η διάρκεια των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών είναι 10 

χρόνια από την ημερομηνία διάθεσης.

iii) Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Frigoglass ΑΒΕΕ στις 14 Μαΐου 2010 ενέκρινε τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς

μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

Σύμφωνα με την απόφαση της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε η διάθεση 600.000 δικαιωμάτων προαίρεσης κατά ανώτατο όριο, έκαστο των οποίων

αντιστοιχεί σε μία κοινή ανώνυμη μετοχή της Εταιρείας.

Σχετικά με την προαναφερόμενη απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ταυτόχρονα και την αύξηση των δικαιωμάτων  προαίρεσης απόκτησης 

μετοχών κατά 25% ώστε να συμπίπτει με την αναλογία μιας νέας δωρεάν μετοχής για κάθε τέσσερις παλιές.

v) Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Frigoglass ΑΒΕΕ στις 29 Μαΐου 2012 ενέκρινε τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς

μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

Σύμφωνα με την απόφαση της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε η διάθεση 600.000 δικαιωμάτων προαίρεσης κατά ανώτατο όριο, έκαστο των οποίων

αντιστοιχεί σε μία κοινή ανώνυμη μετοχή της Εταιρείας.

vi) Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Frigoglass ΑΒΕΕ στις 27 Μαΐου 2014 ενέκρινε τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς

μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

Σύμφωνα με την απόφαση της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε η διάθεση 600.000 δικαιωμάτων προαίρεσης κατά ανώτατο όριο, έκαστο των οποίων

αντιστοιχεί σε μία κοινή ανώνυμη μετοχή της Εταιρείας.

iv) Στις 14.12.2011 το Διοικητικό Συμβούλιο της Frigoglass ΑΒΕΕ αποφάσισε την αναπροσαρμογή της τιμής άσκησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων 

άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών μετά την τροποποίηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική 

Συνέλευση των μετόχων της 31ης Μαΐου 2011.

Σημείωση 15 - Μετοχικό κεφάλαιο - Ιδιες Μετοχές - Διανομή μερισμάτων & Δικαιώματα Προαιρέσεως Μετοχών

i) Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Frigoglass ΑΒΕΕ στις 8 Ιουνίου 2007 ενέκρινε τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς

μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών σε

αντικατάσταση του προηγούμενου Phantom option plan.  

Σύμφωνα με την απόφαση της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε η διάθεση 428.870 δικαιωμάτων προαίρεσης κατά ανώτατο όριο, έκαστο των οποίων

αντιστοιχεί σε μία κοινή ανώνυμη μετοχή της Εταιρείας.

Τα μερίσματα καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις την περίοδο που εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 50.593.832  κοινές ονομαστικές μετοχές του € 0,30 εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Το υπέρ 

το άρτιο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε με την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών σε αξία μεγαλύτερης της ονομαστικής τους αξίας.
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Ποσά σε χιλιάδες €

Ανάλυση των προγραμμάτων διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς  μετοχών:

Πρόγραμμα δικαιωμάτων

Έναρξη 

περιόδου 

άσκησης 

δικαιώματος

Λήξη 

περιόδου 

άσκησης 

δικαιώματος

Αριθμός 

δικαιωμάτων 

που 

εκδόθηκαν

Αριθμός 

δικαιωμάτων 

που 

εξασκήθηκαν/

ακυρώθηκαν

Αριθμός 

δικαιωμάτων 

που 

εκκρεμούν 

Πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Δ.Σ την 02.08.2007:
με τιμή άσκησης 13,15 Ευρώ ανά μετοχή 08.06.2007 17.12.2016 34.589             34.589              -                       

με τιμή άσκησης 13,15 Ευρώ ανά μετοχή 01.01.2008 17.12.2016 34.589             24.875              9.714              

με τιμή άσκησης 13,15 Ευρώ ανά μετοχή 01.01.2009 17.12.2016 34.586             22.736              11.850            

Σύνολο 103.764           82.200             21.564            

Πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Δ.Σ την 14.05.2008:
με τιμή άσκησης 15,83 Ευρώ ανά μετοχή 14.05.2008 17.12.2017 33.083             18.750              14.333            
με τιμή άσκησης 15,83 Ευρώ ανά μετοχή 14.05.2009 17.12.2017 33.083             18.750              14.333            
με τιμή άσκησης 15,83 Ευρώ ανά μετοχή 14.05.2010 17.12.2017 33.088             18.753              14.335            

Σύνολο 99.253             56.253             43.000            
Πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Δ.Σ την 19.06.2009:
με τιμή άσκησης 3,07 Ευρώ ανά μετοχή 19.06.2009 31.12.2018 204.673           144.886           59.787            
με τιμή άσκησης 3,07 Ευρώ ανά μετοχή 01.01.2010 31.12.2018 204.673           144.907           59.765            
με τιμή άσκησης 3,07 Ευρώ ανά μετοχή 01.01.2011 31.12.2018 204.671           141.701           62.970            

Σύνολο 614.016           431.495           182.522         
Πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Δ.Σ την 11.12.2009:
με τιμή άσκησης 3,07 Ευρώ ανά μετοχή 11.12.2009 31.12.2018 3.541               -                         3.541              
με τιμή άσκησης 3,07 Ευρώ ανά μετοχή 01.01.2010 31.12.2018 3.541               -                         3.541              
με τιμή άσκησης 3,07 Ευρώ ανά μετοχή 01.01.2011 31.12.2018 3.543               -                         3.543              

Σύνολο 10.625             -                         10.625            
Πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Δ.Σ την 17.11.2010:
με τιμή άσκησης 5,54 Ευρώ ανά μετοχή 17.11.2010 31.12.2019 74.699             43.905              30.794            
με τιμή άσκησης 5,54 Ευρώ ανά μετοχή 01.01.2011 31.12.2019 74.729             38.961              35.768            
με τιμή άσκησης 5,54 Ευρώ ανά μετοχή 01.01.2012 31.12.2019 74.735             32.755              41.980            

Σύνολο 224.163           115.620           108.543         
Πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Δ.Σ την 03.01.2011:
με τιμή άσκησης 5,54 Ευρώ ανά μετοχή 03.01.2011 31.12.2020 80.326             44.143              36.184            
με τιμή άσκησης 5,54 Ευρώ ανά μετοχή 03.01.2012 31.12.2020 80.354             36.781              43.573            
με τιμή άσκησης 5,54 Ευρώ ανά μετοχή 03.01.2013 31.12.2020 80.364             36.784              43.580            

Σύνολο 241.044           117.708           123.336         
Πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Δ.Σ την 15.06.2012:
με τιμή άσκησης 3,55 Ευρώ ανά μετοχή 01.12.2013 31.12.2022 10.000             -                         10.000            
με τιμή άσκησης 3,55 Ευρώ ανά μετοχή 01.12.2014 31.12.2022 10.000             -                         10.000            
με τιμή άσκησης 3,55 Ευρώ ανά μετοχή 01.12.2015 31.12.2022 10.000             -                         10.000            

Σύνολο 30.000             -                         30.000            

Σημείωση 15 - 

Μετοχικό κεφάλαιο - Ιδιες Μετοχές - Διανομή μερισμάτων & Δικαιώματα Προαιρέσεως Μετοχών  ( συνέχεια )
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Ποσά σε χιλιάδες €

Πρόγραμμα δικαιωμάτων

Έναρξη 

περιόδου 

άσκησης 

δικαιώματος

Λήξη 

περιόδου 

άσκησης 

δικαιώματος

Αριθμός 

δικαιωμάτων 

που 

εκδόθηκαν

Αριθμός 

δικαιωμάτων 

που 

εξασκήθηκαν/

ακυρώθηκαν

Αριθμός 

δικαιωμάτων 

που 

εκκρεμούν 

Πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Δ.Σ την 10.12.2012:
με τιμή άσκησης 5,54 Ευρώ ανά μετοχή 10.12.2012 31.12.2021 79.707             16.732              62.975            
με τιμή άσκησης 5,54 Ευρώ ανά μετοχή 01.01.2013 31.12.2021 79.720             16.736              62.984            
με τιμή άσκησης 5,54 Ευρώ ανά μετοχή 01.01.2014 31.12.2021 79.743             21.186              58.557            

Σύνολο 239.170           54.654             184.516         

Πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Δ.Σ την 23.10.2013:
με τιμή άσκησης 5,59 Ευρώ ανά μετοχή 01.12.2013 31.12.2022 90.503             2.500                88.003            
με τιμή άσκησης 5,59 Ευρώ ανά μετοχή 01.12.2014 31.12.2022 90.503             8.000                82.503            
με τιμή άσκησης 5,59 Ευρώ ανά μετοχή 01.12.2015 31.12.2022 90.494             8.000                82.494            

Σύνολο 271.500           18.500             253.000         

Πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Δ.Σ την 27.06.2014:
με τιμή άσκησης 3,79 Ευρώ ανά μετοχή 01.12.2014 31.12.2023 99.499             -                         99.499            
με τιμή άσκησης 3,79 Ευρώ ανά μετοχή 01.12.2015 31.12.2023 99.499             -                         99.499            
με τιμή άσκησης 3,79 Ευρώ ανά μετοχή 01.12.2016 31.12.2023 99.502             -                         99.502            

Σύνολο 298.500           -                         298.500         

Πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Δ.Σ την 12.05.2015:
με τιμή άσκησης 1,90 Ευρώ ανά μετοχή 01.12.2015 31.12.2024 99.998             -                         99.998            
με τιμή άσκησης 1,90 Ευρώ ανά μετοχή 01.12.2016 31.12.2024 99.998             -                         99.998            
με τιμή άσκησης 1,90 Ευρώ ανά μετοχή 01.12.2017 31.12.2024 100.004           -                         100.004          

Σύνολο 300.000           -                         300.000         

Πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Δ.Σ την 04.11.2015:

με τιμή άσκησης 2,21 Ευρώ ανά μετοχή 01.12.2015 31.12.2024 6.667               -                         6.667              

με τιμή άσκησης 2,21 Ευρώ ανά μετοχή 01.12.2016 31.12.2024 6.667               -                         6.667              

με τιμή άσκησης 2,21 Ευρώ ανά μετοχή 01.12.2017 31.12.2024 6.666               -                         6.666              

Σύνολο 20.000             -                         20.000            

Πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Δ.Σ την 26.07.2016:
με τιμή άσκησης 0,15 Ευρώ ανά μετοχή 01.12.2016 31.12.2025 93.167             -                         93.167            
με τιμή άσκησης 0,15 Ευρώ ανά μετοχή 01.12.2017 31.12.2025 93.167             -                         93.167            
με τιμή άσκησης 0,15 Ευρώ ανά μετοχή 01.12.2018 31.12.2025 93.166             -                         93.166            

Σύνολο 279.500           -                         279.500         

Γενικό Σύνολο 2.731.534       876.429           1.855.105      

26.07.2016
Οι βασικές παραδοχές του μοντέλου αποτίμησης είναι: Μέση σταθμική τιμή μετοχής 0,15 €

Διακύμανση 15,40%

Μερισματική απόδοση 0,0%

Προεξοφλητικό Επιτόκιο -0,001%

Σημείωση 15 - 

Μετοχικό κεφάλαιο - Ιδιες Μετοχές - Διανομή μερισμάτων & Δικαιώματα Προαιρέσεως Μετοχών  ( συνέχεια )

Στις 5.11.2014 το Διοικητικό Συμβούλιο της Frigoglass ΑΒΕΕ αποφάσισε την ακύρωση 488.861 δικαιωμάτων προαίρεσης

αγοράς μετοχών λόγω του ότι οι δικαιούχοι των δικαιωμάτων αυτών έχουν αποχωρήσει από την Εταιρεία. 

Η μέση σταθμική εύλογη αξία των νέων δικαιωμάτων που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης ανήλθε

σε Ευρώ 0,01 ανά δικαίωμα και υπολογίστηκε με το Black-Scholes μοντέλο αποτίμησης.

Πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Δ.Σ την:
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Ποσά σε χιλιάδες €

Σημείωση 16 - Λοιπά αποθεματικά

Τακτικό 

Αποθεμα-

τικό

Αποθεματικό 

Προγραμμάτων 

Χορήγησης 

Δικαιωμάτων 

Προαίρεσης

Έκτακτα 

αποθεμα-

τικά

Αποθεματικό 

Αντιστά-

θμισης 

Ταμειακών 

Ροών

Αφορολόγητα 

αποθεματικά 

ειδικών 

διατάξεων 

νόμων

Συναλλαγμα-

τική διαφορά 

μετατροπής    

ισολογισμών 

θυγατρικών 

εξωτερικού

Σύνολο

Υπόλοιπο  01.01.2015 4.177      609                      9.224              (39)                  6.831              (5.329)               15.473    

Προσθήκες περιόδου -               58                        -                       (190)               -                       -                         (132)        

Μεταφορά από/ <προς>

Καθαρό Κέρδος -               -                           -                       229                 -                       -                         229         

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 

προερχόμενη από εξαγορές -               -                           -                       -                      -                       (3.531)               (3.531)     

Συναλλαγματικές Διαφορές -               -                           (319)                -                      -                       1.280                 961         

Υπόλοιπο  31.12.2015 4.177      667                      8.905              -                      6.831              (7.580)               13.000    

Υπόλοιπο  01.01.2016 4.177      667                      8.905              -                      6.831              (7.580)               13.000    

Προσθήκες περιόδου -               27                        -                       -                      -                       -                         27            

Συναλλαγματικές Διαφορές -               -                           (1.159)             -                      -                       (25.641)             (26.800)  

Υπόλοιπο  31.12.2016 4.177      694                      7.746              -                      6.831              (33.221)             (13.773)  

Όμιλος

Ο αντίκτυπος της απότομης υποτίμησης του Νάιρα είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της καθαρής θέσης του Ομίλου
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Ποσά σε χιλιάδες €

Σημείωση 16 - Λοιπά αποθεματικά (συνέχεια)

Τακτικό 

Αποθεματικό

Αποθεματικό 

Προγραμμά-

των 

Χορήγησης 

Δικαιωμάτων 

Προαίρεσης

Έκτακτα 

αποθεματικά

Αφορολόγητα 

αποθεματικά 

ειδικών 

διατάξεων 

νόμων

Σύνολο

Υπόλοιπο  01.01.2015               4.020                  609               4.835                  6.831     16.295 

Προσθήκες χρήσης                        -                     58                        -                           -             58 

Υπόλοιπο  31.12.2015               4.020                  667               4.835                  6.831     16.353 

Υπόλοιπο  01.01.2016               4.020                  667               4.835                  6.831     16.353 

Προσθήκες χρήσης                        -                     27                        -                           -             27 

Υπόλοιπο  31.12.2016               4.020                  694               4.835                  6.831     16.380 

Μητρική Εταιρεία

Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο Περί Ανωνύμων Εταιρειών 2190/1920 να μεταφέρει το 5% των

ετήσιων καθαρών κερδών σε τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου τα συσσωρευμένα αποθεματικά να ισούνται με το 1/3 του

καταβλημένου (κοινού) μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό το αποθεματικό δεν μπορεί να διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρείας

εξαιρουμένης της περίπτωσης ρευστοποίησης. 

Το Αποθεματικό Προγραμμάτων Χορήγησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης αφορά, πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης

μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας το οποίο αναλύεται στην Σημείωση 15

των  οικονομικών καταστάσεων.

Η Εταιρεία έχει δημιουργήσει αφορολόγητα αποθεματικά, σύμφωνα με διάφορους Ελληνικούς φορολογικούς νόμους με την

πάροδο των χρόνων με σκοπό να επιτύχει φορολογικές ελαφρύνσεις, είτε

α) αναβάλλοντας την τακτοποίηση των φορολογικών της υποχρεώσεων μέχρις ότου αυτά τα αποθεματικά διανεμηθούν στους

μετόχους της Εταιρείας, είτε 

β) απαλείφοντας αποτελεσματικά κάθε μελλοντική πληρωμή φόρου εισοδήματος χρησιμοποιώντας αυτά τα αποθεματικά για να

εκδώσει δωρεάν μετοχές στους μετόχους της εταιρείας.

Στην περίπτωση που αυτά τα αποθεματικά θα διανέμονταν στους μετόχους της Εταιρείας ως μερίσματα, τα διανεμηθέντα κέρδη θα

φορολογούνταν με τους συντελεστές που ισχύουν τη στιγμή της διανομής.

Δεν έχει αναγνωριστεί καμία πρόβλεψη για ενδεχόμενες υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος στο ενδεχόμενο μιας μελλοντικής

διανομής τέτοιου είδους αποθεματικών στους μετόχους της Εταιρείας, αφού τέτοιου είδους υποχρεώσεις αναγνωρίζονται

ταυτόχρονα με την υποχρέωση μερίσματος που σχετίζεται με τέτοιες διανομές.
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Σημείωση 17 - Χρηματοοικονομικά  Έξοδα

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

29.415          28.731        7.626          6.979          

(982)              (822)            (5)                 (10)              

28.433          27.909        7.621          6.969          

(15.252)        (4.604)         (1.496)         78                

4.076            13.948        203             1.004          

Σύνολο Χρηματοοικονομικών

εξόδων / <εσόδων> 17.257          37.253        6.328          8.051          

Σημείωση 18 - Φορολογία

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Φόρος Εισοδήματος 15.587          9.806          3.877          1.761          

Φόρος Εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων 991               1.701          -                   -                   

Διαγραφή αναβαλλόμενης φορολογίας 

ενεργητικού προηγούμενων χρήσεων -                     8.826          -                   1.369          

Αναβαλλόμενη Φορολογία 2.938            3.110          -                   -                   

Σύνολο 19.516          23.443        3.877          3.130          

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Κέρδη  / <Ζημίες> προ φόρων (29.256)        (34.872)       (22.054)       (12.252)       

Φόρος Εισοδήματος βάσει ονομαστικού 

φορολογικού συντελεστή (2.381)          (5.055)         (6.396)         (3.553)         

Επίδραση φόρου από:

Φόρος εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων 991               1.701          -                   -                   

Αφορολόγητα ή κατ' ειδικό τρόπο 

φορολογούμενα έσοδα -                     (59)              -                   (59)              

Μη εκπιπτόμενες δαπάνες 6.047            1.736          4.396          1.026          

Ζημιές για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε 

αναβαλλόμενη φορολογία 10.314          14.533        2.000          2.586          

Διαγραφή αναβαλλόμενης φορολογίας 

ενεργητικού προηγούμενων χρήσεων -                     8.826          -                   1.369          

Λοιποί Φόροι 4.545            1.761          3.877          1.761          

Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων 19.516          23.443        3.877          3.130          

Όμιλος Μητρική Εταιρεία

Μητρική ΕταιρείαΌμιλος

Ο Όμιλος δεν αναγνώρισε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  για συσσωρευμένες φορολογικές 

μεταφερόμενες  ζημίες ύψους Ευρώ 107 εκατ. επειδή δεν είναι  πιθανόν να υπάρξουν αρκετά μελλοντικά 

φορολογητέα κέρδη τα επόμενα χρόνια έναντι των οποίων θα χρησιμοποιηθούν οι τωρινές συσσωρευμένες 

φορολογικές ζημίες.

Συναλλαγματικές διαφορές Ζημίες/ <Κέρδη> 

& Λοιπά Χρηματοοικονομικά Κόστη

Έξοδα από χρεωστικούς τόκους

Έσοδα από πιστωτικούς τόκους

Καθαρά Έξοδα / <Έσοδα> από τόκους

Ζημίες / <Κέρδη> από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα

Όμιλος Μητρική Εταιρεία
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Σημείωση 18 - Φορολογία  (συνέχεια)

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης

Για τη Μητρική Εταιρεία, έχει εκδοθεί το "Φορολογικό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης" για τις χρήσεις 2011 έως και

2015 χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στο φόρο και στη σχετική φορολογική πρόβλεψη που συμπεριλήφθηκε στις

οικονομικές καταστάσεις των ετών 2011 έως και 2015. 

Η Μητρική Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010.

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2015, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης που οι

ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, λαμβάνουν το «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που

προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, για τις χρήσεις 2011-2013 και το άρθρο 65Α του

Ν.4174/2013 για τις χρήσεις 2014-2015, το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον

ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή  ελεγκτικό γραφείο  που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.  

Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει «Έκθεση

Φορολογικής Συμμόρφωσης», που υποβάλλεται  ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών.

Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις:

Η μη φορολογική έκπτωση συγκεκριμένων εξόδων, οι ζημιές για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενη

φορολογία οι διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστές στις χώρες που ο Όμιλος δραστηριοποιείται, μη φορολογητέα

εισοδήματα και η επιβολή άλλων εφ' άπαξ φόρων διαμορφώνουν τον πραγματικό τελικό φορολογικό συντελεστή

για τον  Όμιλο. 

Από το 2015 ισχύει στην Ελλάδα νέος φορολογικός συντελεστής 29%. 

Οι φορολογικές δηλώσεις των θυγατρικών δεν έχουν εξετασθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για διάφορες

φορολογικές χρήσεις. (βλ. πίνακα παρακάτω)

Μέχρι την οριστικοποίηση του φορολογικού ελέγχου στις παρακάτω εταιρείες η φορολογική επιβάρυνση για τον

Όμιλο δεν μπορεί να καθοριστεί με ακρίβεια για τις χρήσεις αυτές. Ο Όμιλος σχηματίζει προβλέψεις για τυχόν

επιπροσθέτους φόρους που θα προκύψουν από φορολογικούς ελέγχους στο βαθμό που η υποχρέωση αυτή είναι

πιθανή και μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.

Οι φορολογικοί συντελεστές στις χώρες όπου ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυμαίνονται μεταξύ 0% και 38,3%.
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Σημείωση 18 - Φορολογία  (συνέχεια)

Εταιρεία Χώρα
Ανέλεγκτες 

Χρήσεις

Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. - Μητρική Εταιρεία Ελλάδα 2010 & 2016

SC. Frigoglass Romania SRL Ρουμανία 2010-2016

PT Frigoglass Indonesia Ινδονησία 2014-2016

Frigoglass South Africa Ltd Ν. Αφρική 2006-2016

Frigoglass Eurasia LLC Ρωσία 2014-2016

Frigoglass (Guangzhou) Ice Cold 

Equipment Co. ,Ltd.
Κίνα 2016

Frigoglass Ltd. Ιρλανδία 2002-2016

Frigoglass Iberica SL Ισπανία 2004-2016

Frigoglass Spa zoo Πολωνία 2011-2016

Frigoglass India PVT.Ltd. Ινδία 2015-2016

Frigoglass Turkey Soğutma Sanayi İç ve Dış 

Ticaret AS Τουρκία 2016

Frigoglass North America Ltd. Co Η.Π.Α. 2008-2016

Frigoglass Philippines Inc. Φιλιππίνες 2012-2015

Frigoglass Jebel Ali FZE Ντουμπάι -

Frigoglass MENA FZE Ντουμπάι -

Beta Glass Plc. Νιγηρία 2014-2016

Frigoglass Industries (NIG.) Ltd Νιγηρία 2014-2016

Frigoglass West Africa Limited Νιγηρία 2015-2016

3P Frigoglass Romania SRL Ρουμανία 2009-2016

Frigoglass East Africa Ltd. Κένυα 2014-2016

Frigoglass GmbΗ Γερμανία 2011-2016

Scandinavian Appliances A.S Νορβηγία 2015 -2016

Frigoglass Nordic AS Νορβηγία 2015 -2016

Norcool Holding A.S Νορβηγία 2015 - 2016

Frigoglass Cyprus Limited Κύπρος 2011-2016

Frigoglass Global Limited Κύπρος 2015 - 2016

Frigoinvest Holdings B.V Ολλανδία 2008-2016

Frigoglass Finance B.V. Ολλανδία 2013-2016

Παραγωγή Ψυκτικών Θαλάμων

Γραφείο Πωλήσεων

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Παραγωγή Ψυκτικών Θαλάμων

Παραγωγή Γυαλιού

Γραφείο Πωλήσεων

Παραγωγή Γυαλιού

Γραφείο Πωλήσεων

Παραγωγή Ψυκτικών Θαλάμων

Γραφείο Πωλήσεων

Παραγωγή Ψυκτικών Θαλάμων

Εταιρεία Συμμετοχών

Γραφείο Πωλήσεων

Γραφείο Πωλήσεων

Παραγωγή: πωμάτων, πλαστικών 

κιβωτίων, ψυκτικών θαλάμων

Γραφείο Πωλήσεων

Γραφείο Πωλήσεων

Παραγωγή Πλαστικών

Εταιρεία Συμμετοχών

Εταιρεία Συμμετοχών

Τομέας Δραστηριότητας

Παραγωγή Ψυκτικών Θαλάμων

Σημείωση: 

Για ορισμένες χώρες, ο φορολογικός έλεγχος δεν είναι υποχρεωτικός και γίνεται μόνο υπό κάποιες προϋποθέσεις.

Γραφείο Πωλήσεων

Γραφείο Πωλήσεων

Παραγωγή Ψυκτικών Θαλάμων

Παραγωγή Ψυκτικών Θαλάμων

Παραγωγή Ψυκτικών Θαλάμων

Εταιρεία Συμμετοχών

Γραφείο Πωλήσεων
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Σημείωση 19 - Ανειλημμένες υποχρεώσεις / δεσμεύσεις

Κεφαλαιακές υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων

Κτίρια

Μεταφ.    

Μέσα Σύνολο Κτίρια

Μεταφ.    

Μέσα Σύνολο

Έως 1 έτος 2.065                           523           2.588         1.797        569             2.366          

Από 1 έως 5 έτη 4.352                           343           4.695         4.168        674             4.842          

Άνω των 5 ετών 2.786                           -                 2.786         1.363        -                  1.363          

Σύνολο 9.203                           866           10.069       7.328        1.243          8.571          

Κτίρια

Μεταφ.    

Μέσα Σύνολο Κτίρια

Μεταφ.    

Μέσα Σύνολο

Έως 1 έτος 266                               305           571             266            371             637             

Από 1 έως 5 έτη 798                               89              887             1.062        265             1.327          

Άνω των 5 ετών -                                    -                 -                  -                 -                  -                  

Σύνολο 1.064                           394           1.458         1.328        636             1.964          

Μητρική Εταιρεία

Οι υποχρεώσεις για κεφαλαιακές δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεσθεί κατά την 31.12.2016 είναι για

τον Όμιλο € 36 χιλ. (31.12.2015: € 235 χιλ.) και αφορά κυρίως αγορά μηχανημάτων.

Η Μητρική Εταιρεία δεν έχει υποχρεώσεις για κεφαλαιακές δαπάνες για τις περιόδους 31.12.2015 και 31.12.2016.

31.12.2016 31.12.2015

Ο Όμιλος μισθώνει ενσώματες ακινητοποιήσεις (κτίρια και μεταφορικά μέσα) με λειτουργικές μισθώσεις.

Τα μελλοντικά πληρωτέα συνολικά μισθώματα σύμφωνα με τις λειτουργικές μισθώσεις έχουν ως εξής:

Όμιλος

31.12.2016 31.12.2015
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Σημείωση 20 - Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη ( βάσει Δ.Λ.Π. 24 )

31.12.2016 31.12.2015

30.000 0 

1.211 0 

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών     126.285      118.751         14.788         13.814 

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών             362              735               116               489 

Απαιτήσεις / <Υποχρεώσεις>       20.117         19.750               655           1.554 

31.12.2016 31.12.2015

Πωλήσεις αγαθών  & υπηρεσιών  & προμήθειες πωλήσεων           7.275           7.161 

        16.291         15.884 

Αγορές αγαθών  & Έξοδα από θυγατρικές εταιρίες         14.696         13.160 

Έξοδα από χρεωστικούς τόκους           7.626           6.979 

Μερίσματα                    -                    - 

Απαιτήσεις         30.066         34.375 

Υποχρεώσεις         16.664         19.368 

Υποχρεώσεις από δάνεια (σημ. 13)         91.559         82.784 

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Αμοιβές μελών Δ.Σ             170              170               170               170 

Αμοιβές Στελεχών          2.851           3.281           2.329           2.664 

β) Τα ποσά των συναλλαγών και υπολοίπων της Μητρικής Εταιρείας με τις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου της Frigoglass

ανέρχονταν:

Μητρική Εταιρεία

Όμιλος Μητρική Εταιρεία

γ) Οι αμοιβές των Διοικητικών οργάνων οι οποίες περιλαμβάνουν μισθοδοσία, αποζημιώσεις αποχωρήσεων και λοιπές

παροχές σωρευτικά ανέρχονταν σε: 

Έσοδα από θυγατρικές εταιρίες: αμοιβές διοικητικής υποστήριξης & δικαιώματα πωλήσεων

α) Τα ποσά των συναλλαγών και υπολοίπων με συνδεδεμένες εταιρίες σωρευτικά ανέρχονταν σε:

Όμιλος Μητρική Εταιρεία

Βασικός μέτοχος της Frigoglass Α.Β.Ε.Ε αποτελεί η εταιρεία Truad Verwaltungs A.G με ποσοστό 44,41%.

Τον Απρίλιο του 2016 η Frigoglass Finance B.V. υπέγραψε δανειακή σύμβαση ύψους € 30 εκατ. λήξεως την 31.03.2017  με την 

BOVAL S.A. με τους ίδιους όρους με τις αναπληρούμενες δανειακές συμβάσεις (Revolving Credit Facilities). Η BOVAL S.A. έχει 

έδρα το Λουξεμβούργο και είναι θυγατρική της Truad Verwaltungs A.G.

Το υπόλοιπο του δανείου με την BOVAL S.A. είναι

Ποσά σε χιλιάδες €

Βάσει σύμβασης, που ανανεώθηκε έως την 31.12.2018, ο Όμιλος της Coca-Cola HBC AG προμηθεύεται από την Frigoglass, σε

τιμές διαπραγματεύσιμες ετησίως, επαγγελματικά ψυγεία.

Οι Συμμετοχές στις  θυγατρικές εμφανίζονται στην Σημείωση 14.

Η Coca-Cola HBC AG είναι ανώνυμη εταιρεία εμφιάλωσης μη αλκοολούχων ποτών. Εκτός από την εν μέρει κοινή μετοχική

σύνθεση μέσω της συμμετοχής της Truad Verwaltungs A.G. κατά 23,2% στο μετοχικό κεφάλαιο της Coca-Cola HBC AG , η

Frigoglass είναι και η πλειοψηφούσα μέτοχος της εταιρείας Frigoglass Industries (NIG ) Ltd. η οποία εδρεύει στη Νιγηρία με

76,03% και στην οποία η Coca-Cola HBC AG έχει απώτερη συμμετοχή 23,9%.

H εταιρεία Frigoglass Industries (NIG ) Ltd. έχει υπογράψει σύμβαση εκμίσθωσης γραφείων με την A.G. Leventis plc. για τα

γραφεία της στο Λαγός της Νιγηρίας. Η εταιρεία A.G. Leventis plc. είναι εταιρεία συμμετοχών στον όμιλο εταιρειών Λεβέντης

και ελέγχεται μέσω της Truad Verwaltungs A.G. Η σύμβαση εκμίσθωσης ανανεώνεται ετησίως.

Σύμβαση με Coca-Cola HBC AG:

Σύμβαση εκμίσθωσης με A.G. Leventis plc. :

H Truad Verwaltungs A.G. συμμετέχει επίσης και στο μετοχικό κεφάλαιο της Coca-Cola HBC AG κατά ποσοστό περίπου 23,2%.

Οι τόκοι του δανείου με την BOVAL S.A. είναι
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Σημείωση 21 - Κέρδη ανά μετοχή

Βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή 

ποσά σε χιλ. Ευρώ 

( εκτός ανά μετοχή & αριθμός μετοχών) 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

(57.730)        (62.086)        (25.931)        (15.382)        

50.593.832  50.593.832  50.593.832  50.593.832  

50.592.832  50.593.832  50.592.832  50.593.832  

(1,1410)        (1,2271)        (0,5125)        (0,3040)        

(1,1411)        (1,2271)        (0,5125)        (0,3040)        

Σημείωση 22 - Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις

 

Οι εγγυήσεις του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας ήταν:

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Εγγυήσεις 11.429 94.809          406.294 390.571

Χρήση που έληξε Χρήση που έληξε

Βασικά Κέρδη / <Ζημίες> ανά μετοχή

Μητρική ΕταιρείαΌμιλος

Βασικός μέσος σταθμικός αριθμός κοινών μετοχών

Απομειωμένος μέσος σταθμικός αριθμός κοινών μετοχών

Κέρδη / <ζημίες> μετά από φόρους που αναλογούν στους 

μετόχους της εταιρείας

Τα βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους της

μητρικής Εταιρείας, με το σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουμένων των

ιδίων κοινών μετοχών που αγοράστηκαν από την Εταιρεία.

Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή (diluted earnings per share) υπολογίζονται αναπροσαρµόζοντας τον σταθµισµένο

µέσο αριθμό των σε κυκλοφορία κοινών μετοχών, µε τις επιδράσεις όλων των δυνητικών τίτλων των µετατρέψιµων σε

κοινές µετοχές. Τα δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς μετοχών αποτελούν τη μοναδική κατηγορία δυνητικών τίτλων

µετατρέψιµων σε κοινές μετοχές, που έχει η Εταιρεία. Όσον αφορά στα προαναφερθέντα δικαιώματα, γίνεται

υπολογισμός του αριθμού των μετοχών οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν αποκτηθεί στην εύλογη αξία (οριζόμενη ως η

µέση ετήσια χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας) µε βάση την αξία των δικαιωμάτων συµµετοχής, που

σχετίζονται µε τα υφιστάμενα προγράµµατα δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών. Ο αριθμός των μετοχών που προκύπτει

από τον παραπάνω υπολογισμό συγκρίνεται µε τον αριθμό των μετοχών που θα μπορούσαν να είχαν εκδοθεί σε

περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων. Η διαφορά που προκύπτει, προστίθεται στον παρανομαστή ως έκδοση κοινών

μετοχών χωρίς αντάλλαγμα. Τέλος, καμία αναπροσαρμογή δεν γίνεται στα κέρδη (αριθμητής). 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος για διάφορες περιόδους έχουν ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις (βλέπε Σημ. 18). Επίσης, κατά

καιρούς θυγατρικές του Ομίλου λαμβάνουν διάφορες επιπλέον απαιτήσεις από διάφορες φορολογικές αρχές, οι οποίες

αξιολογούνται από την Διοίκηση και όπου απαιτείται λαμβάνει τις απαραίτητες νομικές ενέργειες.

Η διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι δεν πρόκειται να προκύψουν σημαντικά ποσά επιπλέον φόρου πέρα αυτών που

έχουν αναγνωρισθεί στις οικονομικές καταστάσεις.

Tέλος, ο Όμιλος έχει σημαντικές επίδικες υποθέσεις σχετικά με αποζημιώσεις για τη γη όπου είναι εγκατεστημένες

κάποιες θυγατρικές του. Η Διοίκηση πιστεύει ότι η πιθανότητα να πληρωθούν αποζημιώσεις για τη γη είναι

απομακρυσμένη και αν οι συγκεκριμένες θυγατρικές πληρώσουν αυτές τις αποζημιώσεις, τα συγκεκριμένα ποσά θα

κεφαλαιοποιηθούν. 

Μητρική Εταιρεία

Δεν υπάρχουν άλλες σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν

σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις ή λειτουργία της Εταιρείας ή του Ομίλου.

Όμιλος

Όπως φαίνεται στη Σημ. 13 η έκδοση των Ομολογιών και της αναπληρούμενης δανειακής σύμβασης θα είναι εγγυημένη

σε προτιμώμενη βάση άνευ άλλης εξασφάλισης (οn a senior unsecured basis).

Απομειωμένα Κέρδη/<Ζημίες> ανά μετοχή

Η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με εγγυήσεις σε τράπεζες υπέρ θυγατρικών της από θέματα που

προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της. 

Η Μητρική εταιρεία έχει δώσει εγγυήσεις για την κάλυψη οικονομικών αναγκών και καλής λειτουργίας ορισμένων 

θυγατρικών.
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Ποσά σε χιλιάδες €

Σημείωση 23 - Εποχικότητα δραστηριοτήτων

Κύκλος εργασιών

Περίοδος

Α Τρίμηνο 140.619    27% 124.247    26% 120.005        26% 101.898        25%

Β Τρίμηνο 172.378    33% 145.916    30% 145.156        32% 137.801        33%

Γ Τρίμηνο 82.674      16% 89.367      18% 98.808          22% 83.195          20%

Δ Τρίμηνο 126.837    24% 127.516    26% 89.913          20% 90.309          22%

Σύνολο Έτους 522.508    100% 487.046    100% 453.882        100% 413.203 100%

Σημείωση 24 - Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

Σημείωση 25 - Μέσος Όρος απασχολούμενου Προσωπικού

31.12.2016 31.12.2015

3.611            3.689            

1.581            1.591            

5.192            5.280            

31.12.2016 31.12.2015

210               223               

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

59.404          64.238          9.516            10.452          

5.875            6.509            1.908            2.096            

65.279          70.747          11.424          12.548          

1.580            1.776            619               819               

2.263            3.471            387               319               

27                  58                  27                  58                  

69.149          76.052          12.457          13.744          

Μέσος Όρος Απασχολούμενου προσωπικού

Όμιλος

Την 12.04.2017 η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. («Frigoglass», ή η «Εταιρεία» και μαζί με τις θυγατρικές της ο «Όμιλος») σύναψε νομικά 

δεσμευτική συμφωνία (η «Δεσμευτική Συμφωνία») σχετικά με τους βασικούς όρους της αναδιάρθρωσης του δανεισμού της (η 

«Αναδιάρθρωση») με την επιτροπή ομολογιούχων (η «Επιτροπή Ομολογιούχων»), η οποία αντιπροσωπεύει ποσοστό περίπου 39% 

των εκδοθεισών από τη θυγατρική της Frigoglass Finance B.V. ομολογιών επιτοκίου 8.25% και λήξης 2018 (οι «Ομολογίες»), τους 

βασικούς τραπεζικούς της δανειστές (Citibank, HSBC, Alpha Bank και Eurobank, από κοινού οι  «Τράπεζες»), καθώς και τον κύριο 

μέτοχό της Boval S.A. (η «Boval»).  Η Αναδιάρθρωση λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των μερών και θα ενισχύσει σημαντικά 

την κεφαλαιακή δομή του Ομίλου, ώστε αυτός να διατηρήσει τη θέση του στην αγορά στο σύγχρονο απαιτητικό περιβάλλον. 

Η Δεσμευτική Συμφωνία περιλαμβάνει συνήθεις για τις συναλλαγές του είδους αυτού περιορισμούς μεταβίβασης των Ομολογιών 

και των απαιτήσεων των συμβαλλομένων και όρους καταγγελίας (όπως π.χ. για την περίπτωση μη τήρησης ορισμένων 

προϋποθέσεων σε σχέση με την Αναδιάρθρωση ή λόγω σημαντικής μεταβολής των συνθηκών που σχετίζονται με τον Όμιλο).

Τα βασικά σημεία της συναλλαγής αφορούν την σημαντική μείωση δανεισμού, βελτίωση ρευστότητας, μείωση εξόδων για τόκους, 

σημαντική παράταση λήξης δανειακών συμβάσεων.

Οι συναλλαγές που προβλέπει η Αναδιάρθρωση είναι αλληλεξαρτώμενες (inter-conditional) και υπόκεινται σε ορισμένες 

προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων: εγκρίσεις από τις προβλεπόμενες πλειοψηφίες των Ομολογιούχων, έγκριση του Σχεδίου 

Συνδιαλλαγής από τα αρμόδια δικαστήρια, έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και των εποπτικών αρχών 

σε σχέση με την έκδοση νέων μετοχών.  

Επιπλέον ανάλυση περιλαμβάνεται στην Σημείωση 13

Μισθοί και ημερομίσθια 

Όμιλος

Όμιλος

Μητρική Εταιρεία

2015 20162013 2014

Όπως εμφανίζεται ανωτέρω η δραστηριότητα του Ομίλου παρουσιάζει εποχικότητα και ως εκ τούτου οι πωλήσεις των ενδιάμεσων

περιόδων δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για εκτίμηση των ετήσιων πωλήσεων.

Κλάδος Επαγγελματικής Ψύξης

Κλάδος Υαλουργίας

Σύνολο

Σύνολο

Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα για παροχές μετά από την έξοδο από την 

υπηρεσία  καθορισμένων παροχών ( Σημ. 31 )

Προβλέψεις για παροχές δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών 

Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού που να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις ή τη λειτουργία της Εταιρίας και του Ομίλου πέρα αυτών που αναφέρονται παραπάνω.

Συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων εισφορών

Σύνολο Μισθοδοσίας ( Σημ. 32 )

Εργοδοτικές Εισφορές

Περιγραφή Κλάδου

Ο μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού ανά κλάδο δραστηριοποίησης για τον Όμιλο καθώς και για την Μητρική Εταιρεία

αναλύεται ως εξής:

Μητρική Εταιρεία
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Ποσά σε χιλιάδες €

Σημείωση 26 - Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα  / < Έξοδα >  

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

0 0 16.291 15.884

0 0 926 913

Έσοδα από ασφαλιστικές αποζημιώσεις 374 2.102 0 1.620

Έσοδα από πώληση αχρησιμοποίητων μετάλλων ( scrap ) 162 600 0 0

Λοιπές Χρεώσεις σε Πελάτες 1.363 2.108 0 0

Εκπτώσεις προμηθευτών για προηγούμενες χρήσεις 31 406 0 0

Κέρδη / <Ζημίες> από πωλήσεις ακινητοποιήσεων -41 101 0 32

Λοιπά λειτουργικά έσοδα / <έξοδα> 1.731 2.929 -27 32

Σύνολο: Λοιπά λειτουργικά έσοδα  / < έξοδα > 3.620 8.246 17.190 18.481 

Έσοδα από θυγατρικές εταιρίες:  

αμοιβές διοικητικής υποστήριξης & δικαιώματα πωλήσεων

Έσοδα από θυγατρικές εταιρίες: προμήθειες πωλήσεων

Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα  / < Έξοδα > 
Όμιλος Μητρική Εταιρεία
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Σημείωση 27 - Αναδιάταξη της κατηγοριοποίησης των στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών

31.12.2015 31.12.2015

Αναμορφωμένος Δημοσιευμένος Διαφορά

Καθαρές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες (3.082)                    9.230                      (12.312)    ( Α )

Εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες (36.120)                  (39.845)                  3.725        ( Β )

Εισροές/(εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 27.813                   31.538                   (3.725)       ( Β )

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (11.389)                  923                         (12.312)    

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης 68.732                   68.732                   -                 

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών 149                         (12.163)                  12.312      ( Α )

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης 57.492                   57.492                   -                 

   

( Β ) Η διοίκηση προχώρησε στην επαναταξινόμηση των εξής όπως προβλέπεται από το ΔΛΠ 7:

Λόγω  της απότομης και σημαντικής υποτίμησης του Νάιρα, κατά τη διάρκεια του 2016  η διοίκηση προχώρησε στην επανεξέταση 

της παρουσίασης της κατάστασης των ταμειακών ροών και για λόγους συγκρισιμότητας προχώρησε σε αναμόρφωση των κονδυλίων 

του 2015

Όμιλος

Χρήση που έληξε

( Α ) Για το 2015 το ποσό των Ευρώ - 12.312 χιλ αφορά Ευρώ + 149 χιλ. από συναλλαγματικές διαφορές που αφορούν τα Διαθέσιμα 

& Ταμειακά ισοδύναμα και το υπόλοιπο συναλλαγματικές διαφορές που αφορούν τις Καθαρές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές 

δραστηριότητες.

 - το ποσό των Ευρώ 3.725 χιλ που αφορά εξαγορά ποσοστού θυγατρικής από μη ελέγχουσες συμμετοχές λόγω της ενδεχόμενης 

πώλησης του τομέα υαλουργίας από τις επενδυτικές δραστηριότητες στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες.
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Όμιλος Μητρική Εταιρεία

31.12.2016 31.12.2016

(8.844)                        (8.739)                        

(13.494)                      (283)                           

Έξοδα Αναδιοργάνωσης (22.338)                      (9.022)                        

Κόστη επανεξέτασης της κεφαλαιακής δομής

<Ζημιές> για αναδιοργάνωση δραστηριοτήτων στον κλάδο της Επαγγελματικής Ψύξης

<Ζημιές> για αναδιοργάνωση δραστηριοτήτων στον κλάδο της Επαγγελματικής Ψύξης

(6.025)                        

(1.262)                        

(6.207)                        

(13.494)                      

Στις 15 Ιουλίου 2016, η Frigoglass ανακοίνωσε την αλλαγή του λειτουργικού της μοντέλου στην αγορά της Ασίας. 

Η αλλαγή αυτή περιλαμβάνει τη διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας στη μονάδα της στην Guangzhou της Κίνας στο

τέλος του τρίτου τριμήνου του 2016.

Ο όγκος παραγωγής του εργοστασίου της Κίνας θα ενσωματωθεί στις μονάδες της Frigoglass στην Ινδία και την Ινδονησία,

όπου η εστίαση στην συνεχή βελτίωση των λειτουργικών διαδικασιών έχει απελευθερώσει επαρκή δυναμικότητα, ικανή να

απορροφήσει τον μεταφερόμενο όγκο. 

Η Frigoglass θα διατηρήσει τις εμπορικές της δραστηριότητες και τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών στην αγορά της Κίνας,

καλύπτοντας απρόσκοπτα τις ανάγκες των πελατών της από το υπάρχον παραγωγικό της δίκτυο. Η απόφαση αυτή θα

επιτρέψει τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής της βάσης στην Ασία, τη μείωση του σταθερού κόστους και θα ενισχύσει την

μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά της. 

Μέσω της εδραιωμένης παρουσίας και πρόσβασης στην εφοδιαστική βάση της Κίνας, η Frigoglass θα συνεχίσει να διατηρεί

μια εύρωστη και αποδοτική αλυσίδα εφοδιασμού για τον Όμιλο, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα και ανταγωνιστικό κόστος. 

Επίσης κατά την διάρκεια του 2016 ο Όμιλος προχώρησε σε διάφορες αλλαγές και αναδιοργάνωση της διοικητικής δομής του 

κλάδου επαγγελματικής ψύξης οι οποίες θα έχουν σημαντική επίδραση στον τρόπο με τον οποίο ασκείται η επιχειρηματική 

δραστηριότητα.

Ο Όμιλος βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης του δανεισμού και του κεφαλαίου του και στα πλαίσια αυτής τον Απρίλιο 

του 2017 η FRIGOGLASS S.A.I.C. συνήψε μία νομικά δεσμευτική συμφωνία (lock-up agreement) με την επιτροπή 

ομολογιούχων, τους βασικούς τραπεζικούς της δανειστές καθώς και τον κύριο μέτοχό της.

Η Αναδιάρθρωση αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2017. 

Σημείωση 28 -  Έξοδα Αναδιοργάνωσης

<Ζημιές> για αναδιοργάνωση δραστηριοτήτων στον κλάδο της Επαγγελματικής 

Ψύξης

Κόστη επανεξέτασης της κεφαλαιακής δομής

Για την διαδικασία αυτή ο όμιλος συνεργάζεται με Νομικούς και οικονομικούς συμβούλους. Τα έξοδα έως την 31.12.2016 

ανέρχονται σε Ευρώ 8,844 εκατ.

Απομείωση μηχανημάτων, κτιρίων & ασώματων ακινητοποιήσεων

Απομείωση αποθεμάτων

Αποζημιώσεις και λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης

<Ζημιές> για αναδιοργάνωση δραστηριοτήτων στον κλάδο της 

Επαγγελματικής Ψύξης
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Όμιλος Μητρική Εταιρεία

Έξοδα Αναδιοργάνωσης 31.12.2015 31.12.2015

(14.110)                      (2.064)                        

(2.647)                        -                                  

Σύνολο (16.757)                      (2.064)                        

Κόστη για την βελτιστοποίηση εύρους προϊόντων (14.110)                      

<Ζημιές>  από την πώληση του κλάδου υαλουργίας (2.647)                        

Σημείωση 28 -  Έξοδα Αναδιοργάνωσης (συνέχεια)

Η Εταιρεία ανακοίνωσε στις 22 Μαΐου 2015 ότι έχει συμφωνήσει την πώληση του κλάδου υαλουργίας που περιλαμβάνει τις 

δραστηριότητες υαλουργίας της Beta Glass Plc. στη Νιγηρία και της Frigoglass Jebel Ali FZΕ στο Ντουμπάι, καθώς και τις 

συμπληρωματικές δραστηριότητες παραγωγής πλαστικών κιβωτίων και μεταλλικών πωμάτων της Frigoglass Industries (Nig.) 

Ltd στη Νιγηρία, ένα διακριτό και ξεχωριστό λειτουργικό τομέα του Ομίλου.

Η απόφαση για την πώληση των προαναφερομένων δραστηριοτήτων ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2015.

Ο Όμιλος τo 2015 συνέχισε τη βελτιστοποίηση της γκάμας των προϊόντων του (Product Rationalization) με στόχο την παραγωγή 

και πώληση υψηλών προδιαγραφών εμπορευμάτων με έμφαση στην ποιότητα, στην υψηλή ανταποδοτικότητα κόστους και 

την αύξηση της αξίας για τους πελάτες.

Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι η σταδιακή απόσυρση παλιάς τεχνολογίας προϊόντων και η προώθηση της νέας 

άκρως πρωτοποριακής γενιάς επαγγελματικών ψυγείων ICOOL. 

Οι αλλαγές αυτές οδήγησαν τον Όμιλο και την Μητρική Εταιρεία σε διαγραφές παλιάς τεχνολογίας προϊόντων και σχετικών με 

αυτών πρώτων υλών.

Κατά συνέπεια, ο Όμιλος και η Μητρική Εταιρεία παρουσιάζουν ζημίες για κόστη σχετικά με την βελτιστοποίηση του εύρους 

των προϊόντων.

Για τον Όμιλο, τα έξοδα αυτά αφορούν απομείωση αποθεμάτων ύψους € 14,110 εκατ. που έχει ενσωματωθεί στις προβλέψεις 

απομείωσης αποθεμάτων.

Για την Μητρική Εταιρεία, τα έξοδα αυτά αφορούν απομείωση αποθεμάτων ύψους € 2,064 εκατ. που έχει ενσωματωθεί στις 

προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων.

Η Εταιρεία ανακοίνωσε στις  26 Φεβρουαρίου, 2016  την λύση της συμφωνίας με την GZI Mauritius Limited (“GZI”) που 

υπεγράφη στις 21 Μαΐου 2015 σχετικά με την πώληση του Κλάδου Υαλουργίας.

Ο όρος της εξασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης για την εξαγορά δεν πληρούται από την πλευρά της GZI. Τροποποιημένες 

προσφορές που υπεβλήθησαν από την πλευρά της GZI δεν αντικατόπτριζαν την αξία του Κλάδου Υαλουργίας και ως εκ τούτου 

δεν κρίθηκαν συμφέρουσες για την Frigoglass.  

Το ποσό των € 2.6 εκατ. αφορά αμοιβές τρίτων για χρηματοοικονομικές & νομικές υπηρεσίες για την πώληση του κλάδου 

υαλουργίας.

Κόστη για την βελτιστοποίηση εύρους προϊόντων

<Ζημιές>  από την πώληση του κλάδου υαλουργίας 
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Ποσά σε χιλιάδες €

Σημείωση 29 - Προβλέψεις

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Προβλέψεις για εγγυήσεις καλής λειτουργίας 2.904          2.796          -                   -                   

Λοιπές προβλέψεις 616              1.110          56                -                   
Σύνολο 3.520          3.906          56                -                   

Προβλέψεις για εγγυήσεις καλής λειτουργίας

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Σύνολο προβλέψεων κατά την έναρξη της χρήσης 2.796          3.711          -                   -                   

Προσθήκες κατά τη διάρκεια της χρήσης 531              480              -                   -                   

Αντιλογισμός αχρησιμοποίητων προβλέψεων (181)            (645)            -                   -                   

Σύνολο χρεώσεων στα αποτελέσματα χρήσης 350             (165)            -                   -                   

Πραγματοποιηθείσες κατά τη διάρκεια της χρήσης (276)            (407)            -                   

Αναδιάταξη Λογαριασμών -                   (385)            -                   -                   

Συναλλαγματικές διαφορές 34                42                -                   -                   
Σύνολο προβλέψεων κατά την λήξη της χρήσης 2.904          2.796          -                   -                   

Λοιπές προβλέψεις

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Σύνολο προβλέψεων κατά την έναρξη της χρήσης 1.110          1.130          -                   -                   

Προσθήκες κατά τη διάρκεια της χρήσης 56                47                56                -                   

Αντιλογισμός αχρησιμοποίητων προβλέψεων (452)            -                   -                   -                   

Σύνολο χρεώσεων στα αποτελέσματα χρήσης (396)            47                56                -                   

Πραγματοποιηθείσες κατά τη διάρκεια της χρήσης -                   (150)            -                   -                   

Αναδιάταξη Λογαριασμών (99)              -                   -                   -                   

Συναλλαγματικές διαφορές 1                  83                -                   -                   
Σύνολο προβλέψεων κατά την λήξη της χρήσης 616             1.110          56                -                   

Σύνολο προβλέψεων κατά την λήξη της χρήσης 3.520          3.906          56                -                   

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

για κόστος ανακύκλωσης.

Μητρική ΕταιρείαΌμιλος

Όμιλος Μητρική Εταιρεία

Όμιλος Μητρική Εταιρεία

Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η συνολική πρόβλεψη για εγγυήσεις του Ομίλου αντικατοπτρίζει την πολιτική του Ομίλου

αναφορικά με εγγύησεις και υποθέτει ότι έκτακτα θέματα ποιοτικού ελέγχου δεν θα προκύψουν με βάση το ότι δεν

υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις κατά την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων.
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Ποσά σε χιλιάδες €

Σημείωση 30 - Αναβαλλόμενη φορολογία

Υποχρεώ-

σεις και 

προβλέψεις

Μεταφορές 

λειτουργικών 

ζημιών για 

μελλοντική 

χρήση

Απομείωση 

παγίων

Προγράμματα 

συνταξιοδοτικά 

και παροχών 

στους 

εργαζόμενους

Λοιπά Σύνολο

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Υπόλοιπο  01.01.2016 1.645            3                      -                     4.115                   86                5.849            

Χρέωση κατάστασης αποτελεσμάτων (1.006)           410                  -                     (722)                     -                   (1.318)           

Χρέωση (πίστωση) στην καθαρή θέση -                     -                        -                     (494)                     -                   (494)              

Συναλλαγματικές διαφορές (383)              15                    -                     (892)                     -                   (1.260)           

Υπόλοιπο  31.12.2016 256                428                  -                     2.007                   86                2.777            

Φόροι 

επιπλέον 

των 

λογιστικών 

αποσβέ-

σεων

Αναγνώριση 

Εσόδων

Επανεκτίμη-

ση Παγίων

Εισόδημα 

φορολογητέο 

σε προνομιακά 

ποσοστά

Λοιπά Σύνολο

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Υπόλοιπο  01.01.2016 18.987          -                       -                     -                            35                19.022          

Χρέωση κατάστασης αποτελεσμάτων 1.620            -                        -                     -                            -                   1.620            

Χρέωση (πίστωση) στην καθαρή θέση -                     -                        -                     -                            -                   -                     

Συναλλαγματικές διαφορές (3.191)           -                        -                     -                            -                   (3.191)           

Υπόλοιπο  31.12.2016 17.416          -                       -                     -                            35                17.451          

(14.674)        

Υπόλοιπα κατά την ημερομηνία Ισολογισμού :

31.12.2016 31.12.2015

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 1.683          426                

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 16.357        13.599          

(14.674)      (13.173)        

Όμιλος

Όμιλος

Καθαρές απαιτήσεις / (υποχρεώσεις) από αναβαλλόμενη φορολογία

Καθαρές απαιτήσεις / (υποχρεώσεις) από αναβαλλόμενους φόρους

149



Frigoglass A.B.E.E

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ποσά σε χιλιάδες €

Σημείωση 30 - Αναβαλλόμενη φορολογία (συνέχεια)

Υποχρεώ-

σεις και 

προβλέψεις

Μεταφορές 

λειτουργικών 

ζημιών για 

μελλοντική 

χρήση

Απομείωση 

παγίων

Προγράμματα 

συνταξιοδοτικά 

και παροχών 

στους 

εργαζόμενους

Λοιπά Σύνολο

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Υπόλοιπο  01.01.2015 2.761            6.724              -                     5.034                   3                  14.522          

Χρέωση κατάστασης αποτελεσμάτων (1.074)           (6.992)             -                     (886)                     84                (8.868)           

Χρέωση (πίστωση) στην καθαρή θέση -                     -                        -                     60                         (5)                 55                  

Συναλλαγματικές διαφορές (42)                 271                  -                     (93)                        4                  140                

Υπόλοιπο  31.12.2015 1.645            3                      -                     4.115                   86                5.849            

Φόροι 

επιπλέον 

των 

λογιστικών 

αποσβέ-

σεων

Αναγνώριση 

Εσόδων

Επανεκτίμη-

ση Παγίων

Εισόδημα 

φορολογητέο σε 

προνομιακά 

ποσοστά

Λοιπά Σύνολο

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Υπόλοιπο  01.01.2015 16.891          -                       -                     -                            70                16.961          

Χρέωση κατάστασης αποτελεσμάτων 3.098            -                        -                     -                            (30)              3.068            

Συναλλαγματικές διαφορές (1.002)           -                        -                     -                            (5)                 (1.007)           

Υπόλοιπο  31.12.2015 18.987          -                       -                     -                            35                19.022          

0 0 0 0

(13.173)        

Υπόλοιπα κατά την ημερομηνία Ισολογισμού :

31.12.2015 31.12.2014

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 426             8.733            

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 13.599        11.172          

(13.173)      (2.439)           

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να

συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι

φόροι εισοδήματος αφορούν την ίδια φορολογική αρχή. Το σύνολο σχεδόν των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων /

υποχρεώσεων είναι ανακτήσιμο σε περίοδο μεγαλύτερη των 12 μηνών. Ο Όμιλος αναγνωρίζει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

αναφορικά με λειτουργικές φορολογικές ζημιές στο βαθμό που κρίνει ότι θα χρησιμοποιηθούν στο προσεχές μέλλον.

Όμιλος

Καθαρές απαιτήσεις / (υποχρεώσεις) από αναβαλλόμενη φορολογία

Καθαρές Απαιτήσεις / (Υποχρεώσεις) από αναβαλλόμενους φόρους

Όμιλος
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Ποσά σε χιλιάδες €

Σημείωση 30 - Αναβαλλόμενη φορολογία (συνέχεια)

Υποχρεώ-

σεις και 

προβλέψεις

Μεταφορές 

λειτουργικών 

ζημιών για 

μελλοντική 

χρήση

Απομείωση 

παγίων

Προγράμματα 

συνταξιοδοτικά 

και παροχών 

στους 

εργαζόμενους

Λοιπά Σύνολο

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Υπόλοιπο  01.01.2016 -                     -                       -                     -                            -                   -                     

Χρέωση κατάστασης αποτελεσμάτων -                     -                        -                     -                            -                   -                     

Χρέωση (πίστωση) στην καθαρή θέση -                     -                        -                     -                            -                   -                     

Υπόλοιπο  31.12.2016 -                     -                       -                     -                            -                   -                     

Φόροι 

επιπλέον 

των 

λογιστικών 

αποσβέ-

σεων

Αναγνώριση 

εσόδων

Επανεκτίμησ

η παγίων

Εισόδημα 

φορολογητέο σε 

προνομιακά 

ποσοστά

Λοιπά Σύνολο

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Υπόλοιπο  01.01.2016 -                     -                       -                     -                            -                   -                     

Χρέωση κατάστασης αποτελεσμάτων -                     -                        -                     -                            -                   -                     

Υπόλοιπο  31.12.2016 -                     -                       -                     -                            -                   -                     

-                     

Υπόλοιπα κατά την ημερομηνία Ισολογισμού :

31.12.2016 31.12.2015

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις -                   -                     

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις -                   -                     

-                   -                     

Μητρική Εταιρεία

Καθαρές απαιτήσεις / (υποχρεώσεις) από αναβαλλόμενους φόρους

Μητρική Εταιρεία

Καθαρές απαιτήσεις / (υποχρεώσεις) από αναβαλλόμενη  φορολογία
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Ποσά σε χιλιάδες €

Σημείωση 30 - Αναβαλλόμενη φορολογία (συνέχεια)

Υποχρεώ-

σεις και 

προβλέψεις

Μεταφορές 

λειτουργικών 

ζημιών για 

μελλοντική 

χρήση

Απομείωση 

παγίων

Προγράμματα 

συνταξιοδοτικά 

και παροχών 

στους 

εργαζόμενους

Λοιπά Σύνολο

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Υπόλοιπο  01.01.2015 247                360                  -                     1.253                   -                   1.860            

Χρέωση κατάστασης αποτελεσμάτων (247)              (360)                 -                     (1.313)                  -                   (1.920)           

Χρέωση (πίστωση) στην καθαρή θέση -                     -                        -                     60                         -                   60                  

Υπόλοιπο  31.12.2015 -                     -                       -                     -                            -                   -                     

Φόροι 

επιπλέον 

των 

λογιστικών 

αποσβέ-

σεων

Αναγνώριση 

εσόδων

Επανεκτίμησ

η παγίων

Εισόδημα 

φορολογητέο σε 

προνομιακά 

ποσοστά

Λοιπά Σύνολο

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Υπόλοιπο  01.01.2015 550                -                       -                     -                            -                   550                

Χρέωση κατάστασης αποτελεσμάτων (550)              -                        -                     -                            -                   (550)              

Υπόλοιπο  31.12.2015 -                     -                       -                     -                            -                   -                     

0 0 0 0

-                     

Υπόλοιπα κατά την ημερομηνία Ισολογισμού :

31.12.2015 31.12.2014

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις -                   1.310            

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις -                   -                     

-                   1.310            

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να

συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι

φόροι εισοδήματος αφορούν την ίδια φορολογική αρχή. Αυτή η αρχή εφαρμόστηκε για την μητρική εταιρία. Το σύνολο σχεδόν των

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων / υποχρεώσεων είναι ανακτήσιμο σε περίοδο μεγαλύτερη των 12 μηνών. Η Εταιρία

αναγνωρίζει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναφορικά με λειτουργικές φορολογικές ζημιές στο βαθμό που κρίνει ότι θα

χρησιμοποιηθούν στο προσεχές μέλλον.

Μητρική Εταιρεία

Καθαρές απαιτήσεις / (υποχρεώσεις) από αναβαλλόμενη  φορολογία

Μητρική Εταιρεία

Καθαρές απαιτήσεις / (υποχρεώσεις) από αναβαλλόμενους φόρους
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Ποσά σε χιλιάδες €

Σημείωση 31 - Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Παροχές Προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 16.536          21.778          5.088            5.049            

Σύνολο υποχρεώσεων παροχών προσωπικού 16.536         21.778         5.088            5.049            

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Σύνολο προβλέψεων κατά την έναρξη της χρήσης 21.778         19.321         5.049            4.821            

Προσθήκες κατά την διάρκεια της χρήσης 3.368            3.592            510               440               

Αντιλογισμός αχρησιμοποίητων προβλέψεων (1.105)           (121)              (123)              (121)              

Σύνολο χρεώσεων στα αποτελέσματα χρήσης 2.263            3.471            387               319               

Πραγματοποιηθείσες κατά τη διάρκεια της χρήσης (598)              (631)              (348)              (296)              

Αναγνωριζόμενα αναλογιστικά <κέρδη> /  ζημίες (1.543)           609               -                     205               

Συναλλαγματικές διαφορές (5.364)           (992)              -                     -                     

Σύνολο προβλέψεων κατά την λήξη της χρήσης 16.536         21.778         5.088            5.049            

Παροχές Προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισμό έχουν

προσδιοριστεί ως ακολούθως: 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 16.536          21.778          5.088            5.049            

Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος -                     -                     -                     -                     

Σύνολο 16.536         21.778         5.088            5.049            

Μη αναγνωρισμένο κόστος προϋπηρεσίας -                     -                     -                     -                     

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό 16.536         21.778         5.088            5.049            

Όμιλος Μητρική Εταιρεία

Όμιλος Μητρική Εταιρεία

Η κίνηση των προβλέψεων κατά την διάρκεια της χρήσης είχε ως εξής:

Όμιλος Μητρική Εταιρεία
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Ποσά σε χιλιάδες €

Σημείωση 31 - Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού (συνέχεια)

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση

λογαριασμού αποτελεσμάτων έχουν ως εξής: 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 922               2.150            261               217               

Τόκος στην υποχρέωση 1.318            767               103               102               

Κανονικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 

χρήσεως 2.240            2.917            364               319               

Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας 23                  -                     23                  -                     

Κόστος επιπλέον παροχών -                     554               -                     -                     

Σύνολο χρεώσεων στα αποτελέσματα χρήσης 2.263            3.471            387               319               

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη 

στον ισολογισμό: 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 21.778         19.321         5.049            4.821            

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (598)              (631)              (348)              (296)              

Σύνολο χρεώσεων στα αποτελέσματα χρήσης 2.263            3.471            387               319               

Αναγνωριζόμενα αναλογιστικά <κέρδη> /  ζημίες απ' 

ευθείας στις λοιπές συνολικές <ζημίες>/ κέρδη (1.543)           609               -                     205               

Συναλλαγματικές διαφορές (5.364)           (992)              -                     -                     

Καθαρή υποχρέωση κατά την λήξη του έτους 16.536         21.778         5.088            5.049            

Κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν:

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Προεξοφλητικό επιτόκιο 8,51% 9,94% 1,71% 2,00%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 9,03% 9,09% 1,75% 2,00%

Αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή σε έτη 10,87 10,97 15,43 17,21

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Αλλαγή στις χρηματοοικονομικές παραδοχές (1.543)           609               -                     205               
Προϋπηρεσία -                     -                     -                     -                     

Αναγνωριζόμενα αναλογιστικά <κέρδη> /  ζημίες απ' 

ευθείας στις λοιπές συνολικές <ζημίες>/ κέρδη (1.543)          609               -                     205               

Όμιλος

Όμιλος Μητρική Εταιρεία

Όμιλος Μητρική Εταιρεία

Τα στοιχεία των αναγνωριζόμενων αναλογιστικών (κερδών)/ζημιών στις λοιπές συνολικές (ζημίες)/ κέρδη παρουσιάζονται

παρακάτω:

Όμιλος Μητρική Εταιρεία

Μητρική Εταιρεία
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Σημείωση 31 - Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού (συνέχεια)

Ανάλυση ευαισθησίας για σημαντικές παραδοχές

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την ποσοτική ανάλυση ευαισθησίας για σημαντικές παραδοχές της 31.12.2016:

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Επιτόκιο προεξόφλησης 0,5% υψηλότερο (274)              (546)              (219)              (414)              

Επιτόκιο προεξόφλησης 0,5% Χαμηλότερο 623               600               564               459               

Οι υποχρεώσεις που προέρχονται από τέτοιου είδους δεσμεύσεις αποτιμώνται με αναλογιστικές μελέτες, που εκπονούνται 

από ανεξάρτητες αναλογιστικές εταιρίες.

Η τελευταία αναλογιστική μελάτη πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2016.

Στους επόμενους 12 μήνες  δεν αναμένονται σημαντικές ταμειακές εκροές.

Όμιλος Μητρική Εταιρεία

Τα σημαντικότερα προγράμματα καθορισμένων παροχών τα οποία χρησιμοποίει ο Όμιλος είναι εκείνα της Ελλάδας και της

Νιγηρίας τα οποία σχετίζονται με την εκάστοτε τοπική νομοθεσία.

Οι εργαζόμενοι της Frigoglass στις θυγατρικές της Νιγηρίας και της Ελλάδας δικαιούνται αποζημίωση για αποχώρηση λόγω

συνταξιοδότησης με βάση τα χρόνια υπηρεσίας στην εταιρία, την κατηγορία του εργαζόμενου και τις αποδοχές.

Είναι μη χρηματοδοτούμενα προγράμματα τα οποία η εταιρία πρέπει να πληρώσει στο μέλλον κατά την ημερομηνία της

ωρίμανσής τους.
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Σημείωση 32 - Έξοδα ανά κατηγορία

Τα έξοδα του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρίας μπορούν να αναλυθούν στις παρακάτω κατηγορίες:

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

233.136      256.213      16.549        14.662        

65.279        70.747        11.424        12.548        

12.011        19.413        807              897              

8.379          9.740          1.440          2.150          

4.400          5.174          1.192          1.306          

2.861          4.102          735              615              

15.343        12.989        5.358          2.916          

8.697          9.665          985              1.070          

11.049        10.107        4.406          1.036          

13.237        8.638          2.986          2.741          

1.224          1.569          214              295              

2.462          2.463          1.974          1.645          

27                58                27                58                

29.784        33.666        3.535          3.393          

(1.070)         (1.555)         -                   -                   

406.818     442.989     51.632        45.332        

Ταξινομημένα ως:

351.764      386.887      25.491        23.870        

23.342        27.367        15.744        15.478        

27.293        24.301        7.944          3.946          

4.085          4.434          2.119          2.038          

406.484     442.989     51.298        45.332        

Αποσβέσεις ενσωματωμένες στο:

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

23.281        27.497        355              389              

3.537          3.279          1.281          1.312          

239              221              70                74                

2.727          2.669          1.829          1.618          

29.784        33.666        3.535          3.393          

Έξοδα συμβούλων & λοιπά έξοδα σε τρίτους

Έξοδα λειτουργίας ερευνών & αναπτύξεως

Σύνολο

Σχηματισμένες προβλέψεις και καταβεβλημένο κόστος 

προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών 

(Σημ 15 & 16)

Έσοδα από επιχορηγήσεις για εξαγωγές

Αποσβέσεις χρήσης

Μεταφορικά έξοδα

Λοιπά έξοδα προσωπικού, παροχές εργαζομένων

Έξοδα ταξιδίων και αυτοκινήτων

Σχηματισμένες προβλέψεις & καταβεβλημένο κόστος για 

αποζημίωση προσωπικού (Σημ 31)

Τηλεπικοινωνίες, συνδρομές, αναλώσιμα γραφείου

Σχηματισμένες προβλέψεις και καταβεβλημένο κόστος για: 

επισφαλείς πελάτες, απαξιωμένα αποθέματα, εγγυήσεις και δωρεάν 

διάθεση προϊόντων

Έξοδα προώθησης και έξοδα After Sales 

Ενοίκια, ασφάλειες, πληρωμές μισθώσεων & έξοδα φύλαξης

Λοιπά έξοδα

Έξοδα λειτουργίας- διάθεσης

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

Κόστος πωληθέντων

Σύνολο

Έξοδα λειτουργίας ερευνών -αναπτύξεως

Σύνολο

Μητρική Εταιρεία

Κόστος παραγωγής

Έξοδα λειτουργίας -διάθεσης

Όμιλος

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

Μητρική Εταιρεία

Πρώτες ύλες & αναλώσιμα, ενέργεια και λοιπά έξοδα, συντήρηση

Αμοιβές εργαζομένων ( Σημ 25 )

Όμιλος

156



Frigoglass A.B.E.E

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ποσά σε χιλιάδες €

Σημείωση 33 - Ανάλυση τραπεζικών καταθέσεων

Πιστοληπτική Ικανότητα Τράπεζας ( S&P, Fitch, Moody's rating )

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Α1 Citibank 1.584          6.438          17               8                 

Β I.B.T.C ( Stanbic ) 33.596       29.329       -                  -                  

Α1 HSBC 10.493       6.892          621             3.262          

Baa1 China Merchand Bank ( CMB ) 581             1.297          -                  -                  

Aa1 TD Bank 167             -                  -                  -                  

Ba1 First National Bank  (S.Africa) 2.487          1.483          -                  -                  

Caa3 Alpha Bank 738             1.242          52               86               

Ba2 Sberbank 1.242          26               -                  -                  

Baa3 Union Bank of Nigeria PLC -                  -                  -                  -                  

Caa3 Eurobank Ergasias 2.621          4.639          344             1.194          

Α+ D n B Nor Bank  (Norway) 708             1.117          -                  -                  

Baa1 ING Group 1.305          272             -                  -                  

Μη Διαθέσιμα Millennium 3                 5                 -                  -                  

Μη Διαθέσιμα Λοιπές Τράπεζες 1.988          4.692          109             11               

57.513       57.432       1.143          4.561          

Σημείωση 34 - Ανάλυση μακροπρόθεσμου & βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού

Πιστοληπτική Ικανότητα Τράπεζας (S&P, Fitch, Moody's rating)

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Μη Διαθέσιμα Ομολογιακό δάνειο 247.628     246.095     91.559       82.784       

Α1 Citibank 11.722       23.427       -                  -                  

Β I.B.T.C ( Stanbic ) 563             2.905          

Α1 HSBC 30.887       40.529       -                  -                  

Caa2 Alpha Bank 21.966       12.572       -                  -                  

Ba2 Sberbank 20.078       12.000       

Caa3 Eurobank Ergasias 19.031       23.970       -                  -                  

Baa1 ING Group -                  235             -                  -                  

Δάνεια από Μετόχους 30.000       -                  

Μη Διαθέσιμα Millennium -                  281             -                  -                  

Μη Διαθέσιμα Λοιπές Τράπεζες -                  -                  -                  -                  

381.875     362.014     91.559       82.784       

Σύνολο

Μητρική ΕταιρείαΌμιλος

Ο Όμιλος έχει εγκεκριμένα πιστωτικά όρια και είναι σε θέση να αποκτήσει επιπρόσθετα πιστωτικά όρια για να καλύψει

λειτουργικές δραστηριότητες καθώς και σκοπούς στρατηγικής ανάπτυξης.

Σύνολο

Μητρική ΕταιρείαΌμιλος
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Πιστοληπτική Ικανότητα Πελάτη ( S&P rating )

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

CCH  Group (BBB+) 20.117       19.750       655             1.554         

Λοιποί Εμφιαλωτές Coca Cola (Μη διαθέσιμα) 16.670       18.513       5.920         5.566         

Όμιλος Diageo / Guinness (Α-) 3.009         3.728         -                  5                 

Όμιλος Heineken (BBB+) 5.776         6.055         872             828             

Όμιλος Pepsi (A) 6.533         1.426         

Λοιποί Πελάτες (Μη διαθέσιμα) 34.756       53.118       2.284         3.307         

Σύνολο 86.861       102.590    9.731         11.260       

Η χρονική απεικόνιση της Ενηλικίωσης των Απαιτήσεων από Πελάτες αναλύεται ως εξής:

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

00 - 30 ημέρες 49.616       43.657       960             2.014         

31 - 60 ημέρες 11.643       17.272       338             347             

61 - 90 ημέρες 5.124         9.360         351             133             

91 - 120 ημέρες 6.222         6.939         825             910             

121 - 150 ημέρες 3.242         8.204         76               121             

151 - 180 ημέρες 938             1.003         -                  -                  

> 180 ημέρες 10.076       16.155       7.181         7.735         
Σύνολο 86.861       102.590    9.731         11.260       

Η χρονική απεικόνιση των Ληξιπρόθεσμων Απαιτήσεων από Πελάτες αναλύεται ως εξής:

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Δεν είναι σε καθυστέρηση 62.840       67.416       3.358         5.164         

Καθυστέρηση 00 - 30 ημέρες 8.621         13.943       107             96               

Καθυστέρηση 31 - 60 ημέρες 2.458         5.049         65               36               

Καθυστέρηση 61 - 90 ημέρες 1.511         2.239         280             37               

Καθυστέρηση 91 - 120 ημέρες 2.905         1.512         -                  18               

Καθυστέρηση 121 - 150 ημέρες 440             3.026         27               51               

Καθυστέρηση 151 - 180 ημέρες 124             332             -                  -                  

Καθυστέρηση > 180 ημέρες 7.962         9.073         5.894         5.858         

Σύνολο 86.861       102.590    9.731         11.260       

Μείον:Προβλέψεις για πελάτες (9.154)        (3.552)        (6.556)        (1.781)        

Πελάτες 77.707       99.038       3.175         9.479         

Σημείωση 35 - Ανάλυση Πελατών

Οι πελάτες της Frigoglass είναι μεγάλοι διεθνείς όμιλοι όπως η Coca - Cola HBC AG, Coca Cola Amatil, Coca Cola India, άλλοι

εμφιαλωτές Coca - Cola, όμιλος Diageo - Guinness, όμιλος Heineken, όμιλος Efes. Η Εταιρεία δεν ζητά εμπράγματες ή χρηματικές

εγγυήσεις από τους πελάτες της και αυτό οφείλεται κυρίως στην ποιότητα του πελατολογίου της Frigoglass και το διεθνές κύρος των

πελατών αυτών.

Όμιλος Μητρική Εταιρεία

Οι πωλήσεις σε κύριους πελάτες γίνονται βάση ετήσιου σχεδιασμού μετά από συμφωνία με τον πελάτη.

Όμιλος Μητρική Εταιρεία

Όμιλος Μητρική Εταιρεία

Οι προβλέψεις για πελάτες αφορούν κυρίως υπόλοιπα σε καθυστέρηση άνω των 180 ημερών
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Λιγότερο 

από 1 

Χρόνο

Μεταξύ 

1 & 2 

χρόνια

Μεταξύ 

2 & 5 

χρόνια

Πάνω 

από 5 

χρόνια

Όμιλος 31.12.2016

Προμηθευτές 67.103 0 0 0

Πιστωτές διάφοροι

( Εξαιρουμένων Υποχρεώσεων από φόρους - τέλη & 

Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ) 38.502 0 0 0

Δάνεια 392.754 4 0 0

Όμιλος 31.12.2015

Προμηθευτές 77.440 0 0 0

Πιστωτές διάφοροι

( Εξαιρουμένων Υποχρεώσεων από φόρους - τέλη & 

Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ) 31.842 0 0 0

Δάνεια 372.645 13 0 0

Μητρική Εταιρία  31.12.2016

Προμηθευτές 5.386 0 0 0

Πιστωτές διάφοροι

( Εξαιρουμένων Υποχρεώσεων από φόρους - τέλη & 

Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ) 3.293 0 0 0

Δάνεια 95.739 0 0 0

Μητρική Εταιρία  31.12.2015

Προμηθευτές 5.429 0 0 0

Πιστωτές διάφοροι

( Εξαιρουμένων Υποχρεώσεων από φόρους - τέλη & 

Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ) 1.734 0 0 0

Δάνεια 6.414 0 97.644 0

Σημείωση 36 - Χρονική ανάλυση μη προεξοφλημένων ταμειακών εκροών χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
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Σημείωση 37 - Παράγωγα Χρηματοοικονομικά μέσα

Ενεργη-

τικό

Παθη-

τικό

Ενεργη-

τικό

Παθη-

τικό

Ενεργη-

τικό

Παθη-

τικό

Ενεργη-

τικό

Παθη-

τικό

Παράγωγα διακρατούμενα

για εμπορικούς σκοπούς
Προθεσμιακά συμβόλαια 

συναλλάγματος -             -             571        393        -             -             95          -             

Παράγωγα διακρατούμενα για 

αντιστάθμιση ταμειακών ροών

Σύνολο βραχυπρόθεσμων 

παράγωγων χρηματοοικονομικών 

μέσων -             -             571        393        -             -             95          -             

Τα κέρδη και οι ζημιές που αφορούν την αποτελεσματική αναλογία της αντιστάθμισης αναγνωρίζονται στην κατάσταση

των συνολικών εσόδων / εξόδων. Μεταγενέστερα τα ποσά αυτά μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων τις

περιόδους κατά τις οποίες η αντισταθμιζόμενη προϋπολογισθείσα συναλλαγή επιδρά στα αποτελέσματα με εξαίρεση

τις περιπτώσεις όπου το κέρδος ή η ζημιά περιλαμβάνεται στο αρχικό ποσό που αναγνωρίζεται για την αγορά

αποθεμάτων ή παγίων περιουσιακών στοιχείων. Τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται τελικά στο κόστος πωληθέντων στην

περίπτωση των αποθεμάτων ή στις αποσβέσεις στην περίπτωση των παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με την τροποποίηση του ΔΠΧΑ 7, για τη χρήση του 2016, η Εταιρεία και ο 'Ομιλος πρέπει να γνωστοποιήσουν

τον τρόπο καθορισμού της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών εργαλείων που παρουσιάζονται στον Ισολογισμό

τους. Τα μοναδικά χρηματοοικονομικά εργαλεία σε εύλογες αξίες που έχει η Εταιρεία είναι τα παράγωγα

χρηματοοικονομικά εργαλεία που αναλύονται στους παραπάνω πίνακες. Τα χρηματοοικονομικά αυτά εργαλεία

επιμετρώνται στο "Επίπεδο 2" της ιεραρχία των εύλογων αξιών όπως περιγράφεται στο ΔΠΧΑ 7. Το "Επίπεδο 2" των

εύλογων αξιών αφορά σε εύλογες αξίες που βασίζονται σε δεδομένα που είτε άμεσα είτε έμμεσα είναι διαθέσιμα σε

ενεργές αγορές.

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα που διακρατώνται για εμπορικούς σκοπούς κατατάσσονται στα

βραχυπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού ή παθητικού. Η εύλογη αξία των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων που

διακρατώνται για αντιστάθμιση κινδύνων κατατάσσονται σε μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού αν η

υπολειπομένη περίοδο μέχρι τη λήξη του αντισταθμιζόμενου στοιχείου υπερβαίνει τους 12 μήνες και σαν

βραχυπρόθεσμο στοιχείο ενεργητικού και παθητικού αν η περίοδος αυτή είναι μικρότερη από 12 μήνες.

Όμιλος Μητρική Εταιρεία

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
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30/11/2016 Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2016

24/11/2016
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 

τρίτο τρίμηνο του 2016 και τηλεδιάσκεψη 

4/8/2016 Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α. 

4/8/2016 Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2016 

28/7/2016
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 

δεύτερο τρίμηνο του 2016 και τηλεδιάσκεψη 

15/7/2016 Η Frigoglass αλλάζει το λειτουργικό της μοντέλο στην αγορά της Ασίας 

6/6/2016 Γνωστοποίηση Κράτους - Μέλους Προέλευσης 

31/5/2016 Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2016 

11/5/2016
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 

πρώτο τρίμηνο του 2016 και τηλεδιάσκεψη 

27/4/2016 Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 

25/4/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1/4/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

31/3/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

31/3/2016 Οικονομικά Αποτελέσματα Τετάρτου Τριμήνου 2015

22/3/2016
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 

τέταρτο τρίμηνο του 2015 και τηλεδιάσκεψη 

26/2/2016 Η Frigoglass διατηρεί τον Κλάδο Υαλουργίας. Λύση της συμφωνίας πώλησης στην GZI 

25/2/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

20/1/2016 Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου 

Οι παρακάτω Ανακοινώσεις / Γνωστοποιήσεις έχουν σταλεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και βρίσκονται 

αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Χ.Α. όπως επίσης και στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.frigoglass.com

161


