EUROGLASS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε.
ΑΡ. ΓΕΜΗ 57909504000 Αρ. Μ.Α.Ε. 32701/62/Β/95/34 ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ ΣΙΝΔΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(δημοσιευμένα βάσει του Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της EUROGLASS A.E . Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε
οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Αρμόδια Υπηρεσία - Περιφέρεια:
Διεύθυνση διαδικτύου:
Ημερομηνία Έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Νόμιμος Ελεγκτής:
Ελεγκτική Εταιρεία:
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτή:

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης - Διεύθυνση Εταιρειών
www.euroglass.com.gr
20 Απριλίου 2017
Πρόεδρος & Δ/νων Συμβουλος : Ξενάκης Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος & Δ/νων Συμβουλος: Παπαδόπουλος Ιωάννης
Μέλη: Παπαδοπούλου Γεωργία, Παπαδόπουλος Αναστάσιος, Παπαδοπούλου Εσθήρ
Τιμόθεος Θ. Βλαχόπουλος
BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ
Γνώμη με Επιφύλαξη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2016
1.301
72
4
283
2.092
1.171
4.924

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο (1.090 μετοχές των 84,81 €)
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (α)
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)
Σύνολο καθαρής θέσης (γ) = (α) + (β)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

31/12/2015
1.327
81
4
222
1.972
804
4.411

92
484
576
0
576
418
96
246
3.588
4.347
4.924

92
282
374
0
374
328
80
274
3.355
4.037
4.411

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημίες)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)
Κατανέμονται σε: Μετόχους εταιρείας

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/16
1/1-31/12/15
8.338
7.569
1.543
1.462
528
464
289
289

253
199
94
94

289

94

0,2653
0,1247

0,0862
0,0786

674

391

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)
Κατανέμονται σε: Μετόχους εταιρείας
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:
1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2015.
2. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην εταιρεία είναι:
Μισθωτοί (κατά την παρατιθέμενη ημερομηνία):
Ημερομίσθιοι (κατά την παρατιθέμενη ημερομηνία):
Σύνολο

31/12/16
5

31/12/15
5

0
5

0
5

3. Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
4. Η Εταιρεία έχει περαιώσει τις πάσης φύσεως φορολογικές της υποχρεώσεις μέχρι και την χρήση 2009.

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/16 και 1/1/15 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Αύξηση / (μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου
Διανεμηθέντα μερίσματα
Λοιπές μεταβολές
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/15 και 31/12/14 αντίστοιχα)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1/-31/12/2016
1/1-31/12/15
374
370
289
94
8
(87)
(87)
(12)
576
374

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/16
1/1-31/12/15
Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτελ/τα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημίες) επενδ. δραστηριότητας
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση /(μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές Δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδ.
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Μείωση/(αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρ. χρηματοδοτικών μισθώσεων (χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών/εκροών χρημ/κών δραστηριοτήτων (γ)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα της χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

464

199

145
0
64
-1

138
100
54
-

-35
(444)
252

52
-209
794

(64)
(184)
197

(54)
(188)
886

(116)
7
(109)

(317)
(317)

933
(871)

1.418
(1.378)

(140)
(78)

(370)
(329)

11
639
649

240
398
639

8. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας δεν περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ομίλου
εσωτερικού ή εξωτερικού.

5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σημαντική
9. Δεν υπάρχουν στο τέλος της χρήσης, μετοχές της εταιρείας που να κατέχονται από την ίδια.
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

6. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και 10. Οι προβλέψεις που έχει σχηματίσει η εταιρεία έως τη 31/12/2016 αφορούν α) σε αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου
υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως από την εργασία για συνταξιοδότηση, το ύψος των οποίων ανέρχονταν σε ποσό € 11.606,81, και β) σε επίδικες απαιτήσεις,
αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής (σε χιλ. €):
καθώς και σε απαιτήσεις που πιθανόν να καταστούν επισφαλείς, συνολικού ποσού € 100.457,63
31/12/16
31/12/15
11. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31/12/2016 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης:
136
361
διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης:
0
0
12. Η επιφύλαξη στην οποία αναφέρεται η έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή, αφορά στο γεγονός ότι η
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης:
0
0
φορολογική δήλωση διαχειριστικής χρήσης 2010 δεν έχει εξετασθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.
7. Τα κέρδη / ζημίες ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση τον αριθμό των εκδοθέντων μετοχών της εταιρείας κατά το τέλος της
κλειόμενης χρήσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 749924

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 688406

