
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία : Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών & Πίστεως 30 Μαρτίου 2016

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας : www.frigoglass.com Δέσποινα Μαρίνου  - Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 17681

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Πρόεδρος - μη εκτελεστικό μέλος : Χ. Δαυίδ PricewaterhouseCoopers

Αντιπρόεδρος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος:  Ι. Ανδρουτσόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος- εκτελεστικό μέλος : Ν. Μαμουλής

Σύμβουλος -  μη εκτελεστικό μέλος : Λ. Κόμης

Σύμβουλος - μη εκτελεστικό μέλος : Γ. Λεβέντης

Σύμβουλος - μη εκτελεστικό μέλος : Δ. Κωνσταντίνου

Σύμβουλος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος : Ε. Καλούσης

Σύμβουλος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος : Β. Φουρλής

Σύμβουλος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος : Ι. Κωστόπουλος

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

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Ενεργητικό: Κύκλος εργασιών 453.881        487.046        24.714          22.495          
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 207.486      201.527      6.204          6.737          Κόστος πωλήσεων (386.887)      (404.380)      (23.870)         (21.519)         
Ασώματες ακινητοποιήσεις 18.495        19.152        9.294          9.079          Μικτά κέρδη 66.994          82.666          844               976               
Συμμετοχές σε θυγατρικές -                   -                   58.045        58.045        Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (27.367)         (29.178)         (15.478)         (15.964)         
Αναβαλλόμενη φορολογία ενεργητικού 426              8.733          -                   1.310          Έξοδα λειτουργίας - διάθεσης & προώθησης (24.301)         (26.969)         (3.946)           (4.098)           
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.318          933              150              169              Έξοδα λειτουργίας ερευνών & αναπτύξεως (4.434)           (4.138)           (2.038)           (1.965)           
Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού 227.725      230.345      73.693        75.340        Λοιπά λειτουργικά έσοδα 8.145            7.206            18.449          21.011          
Αποθέματα 97.226        98.536        2.313          4.589          Λοιπές λειτουργικές <ζημιές> / κέρδη 101               8                    32                  -                     
Πελάτες 99.038        112.724      9.479          10.354        Κέρδη / <ζημίες> προ φόρων, χρηματοδοτικών    
Χρεώστες διάφοροι 34.909        31.359        937              1.978          & επενδυτικών αποτελεσμάτων 19.138          29.595          (2.137)           (40)                
Φόρος εισοδήματος εισπρακτέος 7.746          7.631          2.530          3.074          Χρηματοοικονομικά έξοδα (37.253)         (34.716)         (8.051)           (5.553)           
Απαιτήσεις από θυγατρικές επιχειρήσεις -                   -                   34.375        45.004        Κέρδη / <ζημίες> προ φόρων, ζημιών
Διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα 57.492        68.732        4.564          4.046          αναδιοργάνωσης, πυρκαγιάς, βελτιστοποίησης εύρους προϊόντων (18.115)        (5.121)           (10.188)        (5.593)           
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 571              80                95                4                  <Ζημιές> / Κέρδη  από αναδιοργάνωση δραστηριοτήτων -                     (36.000)         -                     -                     
Σύνολο βραχυπρόθεσμου ενεργητικού 296.982      319.062      54.293        69.049        <Ζημιές> / Κέρδη  από πυρκαγιά -                     (59)                -                     -                     
Σύνολο ενεργητικού 524.707      549.407      127.986      144.389      Μη επαναλαμβανόμενα κόστη (16.757)         -                     (2.064)           -                     

Κέρδη / <Ζημιές> προ φόρων (34.872)        (41.180)        (12.252)        (5.593)           
Φόροι εισοδήματος (23.443)         (10.948)         (3.130)           (591)              

Υποχρεώσεις: Κέρδη / <Ζημιές> μετά από φόρους (58.315)        (52.128)        (15.382)        (6.184)           
Μακροπρόθεσμα δάνεια 12                245.227      -                   -                   Κατανέμονται σε:
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 13.599        11.172        -                   -                   Μη ελέγχουσες συμμετοχές 3.771            4.374            -                     -                     
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 21.778        19.321        5.049          4.821          Μετόχους εταιρείας (62.086)         (56.502)         (15.382)         (6.184)           
Ομολογιακά δάνεια από θυγατρικές επιχειρήσεις -                   -                   76.650        71.100        
Προβλέψεις 3.906          4.841          -                   -                   Αποσβέσεις 33.666          33.370          3.393            2.917            
Αναβαλλόμενα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 26                33                26                33                Κέρδη / <Ζημιές> προ φόρων, χρηματοδοτικών
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 39.321        280.594      81.725        75.954         & επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων  (EBITDA) 52.804          62.965 1.256            2.877

Κέρδη/ <Ζημιές> ανά μετοχή μετά από φόρους
Προμηθευτές 77.440        86.003        5.429          5.562           - Βασικά (1,2271)         (1,1168)         (0,3040)         (0,1222)         
Πιστωτές διάφοροι 37.118        44.805        2.680          5.766           - Απομειωμένα (1,2271)         (1,1166)         (0,3040)         (0,1222)         
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος 8.857          10.048        -                   -                   
Υποχρεώσεις προς θυγατρικές επιχειρήσεις -                   -                   19.368        27.512        
Ομολογιακά δάνεια  από θυγατρικές επιχειρήσεις -                   -                   6.134          1.075          
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 362.002      57.838        -                   -                   Συναλλαγματικές Διαφορές  Μετατροπής / Ενοποίησης (4.260)           8.220            -                     -                     
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 393              3.144          -                   400              Αντιστάθμιση ταμειακών ροών 39                  (58)                -                     -                     
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 485.810      201.838      33.611        40.315        Αναλογιστικές <ζημίες> / κέρδη (550)              (756)              (146)              (756)              
Σύνολο υποχρεώσεων 525.131      482.432      115.336      116.269      Λοιπά Συνολικά Έσοδα / <Έξοδα> μετά από φόρους (4.771)           7.406            (146)              (756)              

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα / <Έξοδα> 
Καθαρή Θέση:  μετά από φόρους (63.086)        (44.722)        (15.528)        (6.940)           
Μετοχικό κεφάλαιο 15.178        15.178        15.178        15.178        
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 2.755          2.755          2.755          2.755          Κατανέμονται σε:
Ίδιες μετοχές -                   -                   -                   -                   Μη ελέγχουσες συμμετοχές 1.396            5.709            -                     -                     
Λοιπά αποθεματικά 13.000        15.473        16.353        16.295        Μετόχους εταιρείας (64.482)         (50.431)         (15.528)         (6.940)           
Αποτελέσματα εις νέον (77.894)       (5.227)         (21.636)       (6.108)         

Καθαρή θέση μετόχων Εταιρείας (46.961)       28.179        12.650        28.120        
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 46.537        38.796        -                   -                   
Σύνολο καθαρής θέσης (424)            66.975        12.650        28.120        

Σύνολο υποχρεώσεων & καθαρής θέσης 524.707      549.407      127.986      144.389      

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  01.01.2015 & 2014 66.975        112.510      28.120        35.555        

Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα/έξοδα μετά από φόρους (63.086)       (44.722)       (15.528)       (6.940)         
Μερίσματα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές (647)            (318)            -                   -                   
Μη ελέγχουσες συμμετοχές προερχόμενη από εξαγορές (3.724)           

Αποθεματικό προγραμμάτων χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης 58                (495)            58                (495)            Όμιλος Εταιρεία
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31.12.2015 & 2014 (424)            66.975        12.650        28.120        31.12.2015              5.280                 223 

31.12.2014              5.411                 215 

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €) ΟΜΙΛΟΣ

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 Όμιλος Εταιρεία

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες    α) Έσοδα 118.751        20.062          

Κέρδη / <Ζημίες> προ φόρων (34.872)       (41.180)       (12.252)       (5.593)            β) Έξοδα / Αγορές 735               11.945          
Πλέον/ <μείον> προσαρμογές για:     γ) Έξοδα από χρεωστικούς τόκους -                     6.978            
Αποσβέσεις 33.666        33.370        3.393          2.917             δ) Απαιτήσεις 19.750          35.929          
Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα 37.253        34.716        8.051          5.553             ε) Υποχρεώσεις & Δάνεια -                     102.152        
Προβλέψεις 18.868        26.512        249              59                   στ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης 3.451            2.834            

Ζημίες / <Κέρδη> από πωλήσεις 

ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων (101)            (8)                 (32)              -                      ζ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης - -

Πλέον / <Μείον> προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης  ή  που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:     

   η) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη & μέλη διοίκησης - -

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (13.631)       19.527        323              (275)            
Μείωση / (αύξηση) πελατών 12.242        4.382          309              1.022          

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων από θυγατρικές -                   -                   10.629        (8.222)           31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Μείωση / (αύξηση) λοιπών απαιτήσεων (3.550)         (9.020)         1.041          (1.121)              α) Προβλέψεις για σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία 
Μείωση / (αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων (385)            600              19                12                         διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων                      -                      -                      -                      - 
(Μείωση) / αύξηση προμηθευτών (8.563)         (8.771)         (133)            (188)                 β)  Προβλέψεις για εγγυήσεις καλής λειτουργίας              2.796              3.711                      -                      - 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων σε θυγατρικές -                   -                   (8.144)         6.977               γ)  Λοιπές προβλέψεις              1.110              1.130                      -                      - 
(Μείωση) / αύξηση  λοιπών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (19.001)       (5.642)         (3.577)         704                   Σύνολο              3.906              4.841                      -                      - 
Μείον:   
 Φόροι (12.697)       (6.386)         -                   179              

(α) Καθαρές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες 9.229          48.100        (124)            2.024          

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων (32.453)       (23.351)       (401)            (1.265)         

Αγορά άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (4.084)         (5.333)         (2.787)         (3.321)         
Καθαρές πληρωμές για απόκτηση θυγατρικών (3.724)         -                   -                   -                   
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων 417              3.087          187              157              
(β) Εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες (39.844)       (25.597)       (3.001)         (4.429)         

Καθαρές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές & επενδυτικές 

δραστηριότητες (α) + (β) (30.615)       22.503        (3.125)         (2.405)         Κηφισιά, 30 Μαρτίου 2016

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις δανείων 143.543      125.081      -                   -                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
<Εξοφλήσεις> δανείων (84.594)       (116.314)     -                   -                   

Εισπράξεις ομολογιακών δανείων από θυγατρικές -                   -                   7.715          9.975          

<Εξοφλήσεις> ομολογιακών δανείων από θυγατρικές -                   -                   (2.165)         (400)            ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΔΑΥΙΔ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Γ. ΜΑΜΟΥΛΗΣ
Τόκοι καταβληθέντες (26.764)       (26.251)       (1.907)         (5.159)         ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤ. J019516 Α.Δ.Τ. Χ 700986
Μερίσματα σε  μετόχους της Εταιρείας -                   (28)              -                   (28)              
Μερίσματα σε μετόχους μη ελέγχουσων συμμετοχών (647)            (318)            -                   -                   
(γ) Εισροές/(εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 31.538        (17.830)       3.643          4.388          

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα  (α) + (β) + (γ) 923              4.673          518              1.983          

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης 68.732        59.523        4.046          2.063          ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών (12.163)       4.536          -                   -                   Α.Δ.Τ.  ΑΚ 082011 Α.Δ.Τ. ΑΚ 204895
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης 57.492        68.732        4.564          4.046          

Χρήση που έληξε

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

καθώς και η μέθοδος ενοποίησης παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 14 των οικονομικών  καταστάσεων.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι σύμφωνες με τις αρχές για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2015.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

FRIGOGLASS 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ A.B.E.E.
Γ.Ε.ΜΗ: 1351401000

Α. Μεταξά 15, 145 64 Κηφισιά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015

(δημοσιευόμενα βάσει του κ ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά ΔΛΠ) 

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

Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία  να ανατρέξει στην διεύθυνση του διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου 

ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό 

Συμβούλιο των Οικονομικών καταστάσεων : 

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : 

Ελεγκτική Εταιρεία : 

Ορκωτός ελεγκτής-λογιστής: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα Έμφασης

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Χρήση που έληξε

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

κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας ή του Ομίλου.

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

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

31.12.2015

Όμιλος Εταιρεία

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

3. Οι παγιοποιήσεις της χρονιάς ανέρχονται για τον Όμιλο σε € 36,5 εκατ. (31.12.2014: € 28,7 εκατ.) και για την Μητρική Εταιρεία σε € 3,2 εκατ. 

(31.12.2014: € 4,6 εκατ.) 

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

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Χρήση που έληξε

ΟΜΙΛΟΣ

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

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

είναι  πιθανή.

10. Η Εταιρεία ανακοίνωσε στις 26 Φεβρουαρίου, 2016 τη λύση της συμφωνίας με την GZI Mauritius Limited (“GZI”) που υπεγράφη στις 21 Μαΐου 2015

σχετικά με την πώληση του Κλάδου Υαλουργίας. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Σημείωση 28 των οικονομικών καταστάσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

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

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

Χρήση που έληξε


