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Α. ∆ηλώσεις των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
     (σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

 
 

Τα µέλη  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΛΟΥΜΥΛ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.»: 
 
1. Γεώργιος Μυλωνάς, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆/νων Σύµβουλος 
2. Ευαγγελία Μυλωνά, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆/νουσα Σύµβουλος 
3. Γεώργιος ∆ουκίδης, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ειδικώς προς τούτο ορισθείς µε 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας. 

Υπό την ανωτέρω ιδιότητα µας, δηλώνουµε µε την παρούσα, ότι εξ’ όσων γνωρίζουµε: 

 
α. Οι ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας «ΑΛΟΥΜΥΛ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως την 31η 
∆εκεµβρίου 2013, οι οποίες καταρτίσθηκαν 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 Εταιρίας «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» 
καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο. 
και 
β. Η ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις 
επιδόσεις και τη θέση της ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε., καθώς και των 
επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, 
συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 
αντιµετωπίζουν. 
 
 

Κιλκίς, 27 Μαρτίου 2014 
 

Οι βεβαιούντες, 
 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆/νων 

Σύµβουλος 
 
 
 

Γεώργιος Α. Μυλωνάς 

Η Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. & 
∆/νουσα Σύµβουλος 

 
 
 

Ευαγγελία Α. Μυλωνά 

Το Μέλος του         
∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
 
 

Γεώργιος Ι. ∆ουκίδης 
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Β. Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της Εταιρίας 
ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 

επί των ενοποιηµένων και εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων 
της χρήσεως 01/01/2013 - 31/12/2013 

 
 

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες του 
Οµίλου και της Εταιρίας «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για την τρέχουσα χρήση, σηµαντικά γεγονότα που διαδραµατίστηκαν στην 
χρήση αυτή και η επίδραση τους στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Επίσης, περιγράφονται 
οι προοπτικές καθώς επίσης οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που ο Όµιλος και η 
Εταιρία ενδέχεται να αντιµετωπίσουν στην επόµενη χρήση και τέλος παρατίθενται οι 
σηµαντικές συναλλαγές µεταξύ του εκδότη και των συνδεδεµένων µε αυτόν προσώπων.  

 
Επιπλέον παρατίθεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 
2 του Ν. 3873/2010. 

 
I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
Η Ενοποιηµένη Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης και η Ενοποιηµένη Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων και Συνολικού Εισοδήµατος προέκυψαν από την ενοποίηση των αντιστοίχων 
Οικονοµικών Καταστάσεων των εταιριών: «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
Α.Ε.» και των θυγατρικών αυτής: 1. Γ.Α. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Α.Ε., 2. ΜΕΤΡΟΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε., 3. EGYPTIAN FOR ALUMINIUM TRADE S.A.E., 4. ALUMIL 
BULGARIA S.R.L., 5. ALUMIL VARNA S.R.L., 6. ALUMIL FRANCE S.A.S., 7. ALUMIL 
DEUTSCHLAND GMBH, 8. ALUMIL ITALY S.R.L., 9. ALUMIL MILONAS CYPRUS 
LTD, 10. ALUMIL CY LTD, 11. ALUMIL GROUP LTD, 12. ALUMIL MOLDAVIA S.R.L., 
13. ALUMIL HUNGARY K.F.T., 14. ALUMIL UKRANIA S.R.L., 15. ALUMIL POLSKA 
S.R.L., 16. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., 17. ALUMIL YU INDUSTRY S.A., 18. 
ALUMIL SRB D.O.O., 19. ALUMIL SKOPJE D.O.O., 20. ALUMIL GULF FZC, 21. 
ALUMIL FABRICATION INC.  Η σχέση που καθορίζει την ενοποίηση είναι σχέση Μητρικής-
θυγατρικών. 

 
Σηµειώνουµε ότι στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις περιλαµβάνονται οι 
Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της θυγατρικής Εταιρίας ALUMIL ROM INDUSTRY 
S.A. (συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την ALUMIL EXTRUSION S.R.L 
(ποσοστό συµµετοχής 100%)), της θυγατρικής Εταιρίας ALUMIL YU INDUSTRY S.A. 
(συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την ALPRO VLASENICA A.D. 
(ποσοστό συµµετοχής 61,37%)), της θυγατρικής Εταιρίας ALUMIL SRB D.O.O. (συντάσσει 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την ALUMIL MONTENEGRO D.O.O. (ποσοστό 
συµµετοχής 100%)), της θυγατρικής Εταιρίας EGYPTIAN FOR ALUMINIUM TRADE S.A.E 
(συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την ALUMIL MISR FOR TRADING 
S.A.E (ποσοστό συµµετοχής 99,5%)), της θυγατρικής Εταιρίας ΑLUMIL GROUP LTD 
(συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την ALUMIL YUG LTD ( ποσοστό 
συµµετοχής 90%), µε την LMG EUROPIAN TECHNOLOGIES LTD (ποσοστό συµµετοχής 
100% )), µε την ΑLUMIL ALBANIA Sh.P.K. (ποσοστό συµµετοχής 99,27%) και µε την 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. (ποσοστό συµµετοχής 100%) και της 
θυγατρικής Εταιρίας ALUMIL GULF FZC (συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
µε την ALUMIL MIDDLE EAST JLT (ποσοστό συµµετοχής 70%)). 
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Επίσης σηµειώνεται ότι στην ενοποίηση περιλήφθηκε η Εταιρία «Γ.Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Α.Ε.» παρά το γεγονός ότι η ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. κατέχει ποσοστό 50% 
επειδή η Μητρική Εταιρία ασκεί δεσπόζουσα επιρροή στη θυγατρική. 

 
Τέλος σηµειώνεται ότι λόγω της απορρόφησης της Εταιρίας «ALUMIL TECHNIC D.O.O.» 
στην οποία συµµετείχε η θυγατρική Εταιρία «ALUMIL GROUP LTD» από την επίσης 
θυγατρική Εταιρία «ALUMIL YU INDUSTRY S.A.», η θυγατρική Εταιρία «ALUMIL 
GROUP LTD» συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής Εταιρίας «ALUMIL YU 
INDUSTRY S.A.» µε ποσοστό 1,45% ενώ το ποσοστό της Μητρικής Εταιρίας ανέρχεται σε 
98,51%. 
 
∆εν υπάρχουν µετοχές της Μητρικής Εταιρίας που κατέχονται είτε από την ίδια, είτε από άλλη 
επιχείρηση που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση. 
 

 
ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
Το 2013 εξακολούθησε να είναι µια ακόµη δύσκολη χρονιά ύφεσης, µε την παγκόσµια 
οικονοµία να επιβραδύνεται ακόµα περισσότερο λόγω της υψηλής αβεβαιότητας που 
τροφοδοτήθηκε από την κρίση χρέους της ευρωζώνης, τις επιπτώσεις της δηµοσιονοµικής 
πολιτικής που εφαρµόστηκε σε πολλές προηγµένες οικονοµίες, τη µείωση της αγοραστικής 
δύναµης των νοικοκυριών και την αύξηση της ανεργίας.  
Στην ελληνική οικονοµία, η κατάσταση ήταν ακόµη χειρότερη µε την βαθιά κρίση του χρέους 
του κράτους να οδηγεί σε πρόσθετα µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής που οδήγησαν στην 
πτώση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, ενώ ο περιορισµός της ρευστότητας από το 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα  που κινήθηκε σε οριακά επίπεδα είχαν σαν αποτέλεσµα την 
έλλειψη κεφαλαίων κίνησης για την οµαλή λειτουργία πολλών ελληνικών εταιρειών. 
 
Ο Όµιλος δραστηριοποιήθηκε σε αυτό το αντίξοο οικονοµικό περιβάλλον, προσαρµόζοντας τη 
λειτουργία του σε επίπεδα που του επέτρεπαν οι ταµειακές του ροές. Όµιλος και η Εταιρία 
έχουν προσηλωθεί στην παραγωγή προϊοντων υψηλής προστιθέµενης αξίας και ακολουθώντας 
µία στρατηγική εξωστρέφειας, έχουν καταφέρει να διεισδύσουν σε  νέες αγορές ώστε να 
αντιστρέψουν την πτώση του κύκλου εργασιών και την αύξησης των ζηµιών τους. 
 

 
Κλάδος Αλουµινίου 

 
Αναφορικά µε την εξέλιξη της τιµής της πρώτης ύλης της Εταιρίας, των ράβδων αλουµινίου, 
αναφέρουµε πως κατά τη διάρκεια της χρήσης 2013, η τιµή του αλουµινίου - όπως φαίνεται και 
από το παρακάτω γράφηµα, κινήθηκε µε σηµαντικές διακυµάνσεις λόγω των εξαιρετικά 
ευµετάβλητων συνθηκών στις αγορές εµπορευµάτων.  
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Πηγή: London Metal Exchange 

 
 
Όσον αφορά την τιµολόγηση του αλουµινίου, οι αναλυτές διατηρούν τις προβλέψεις στα ίδια 
επίπεδα για το 2014. 

 
 

Στατιστικά Παγκόσµιας Παραγωγής Πρωτόχυτου Αλουµινίου (Χιλιάδες µετρικοί τόνοι)  

Έτος Αφρική Ασία 
Αραβικές 
Χώρες/ 
Κόλπος 

Βόρεια 
Αµερική 

Νότια 
Αµερική 

∆υτική 
Ευρώπη 

Αν. & 
Κεντ. 

Ευρώπη 
Ωκεανία Σύνολο 

2013 1.810,00 25.155,00 3.886,00 4.918,00 1.920,00 3.525,00 3.995,00 2.105,00 47.314,00 
2012 1.639,00 23.069,00 3.662,00 4.851,00 2.052,00 3.605,00 4.323,00 2.186,00 45.387,00 
2011 1.805,00 20.895,00 3.483,00 4.969,00 2.185,00 4.027,00 4.319,00 2.306,00 43.989,00 
2010 1.742,00 18.363,00 2.724,00 4.689,00 2.305,00 3.800,00 4.253,00 2.277,00 40.153,00 
2009 1.681,00 17.988,00 - 4.759,00 2.508,00 3.722,00 4.117,00 2.211,00 36.986,00 
2008 1.715,00 17.760,00 - 5.783,00 2.660,00 4.618,00 4.658,00 2.297,00 39.491,00 

Πηγή: International Aluminium Institute 

 
Αναφορά Συνολικού Αποθέματος LME (χιλιάδες μετρικοί τόνοι) 

    Βόρεια Νότια         

Έτος Αφρική Αμερική Αμερική Ασία Ευρώπη Ωκεανία Σύνολο 

2007 119 787 229 339 1.243 131 2.848 

2008 98 668 237 394 1.442 120 2.959 

2009 79 522 180 336 1.003 108 2.228 

2010 137 544 181 424 1.153 80 2.519 

2011 137 575 194 440 953 92 2.391 

2012 102 632 197 446 822 69 2.268 

2013 85 598 192 444 773 73 2.165 

Πηγή: International Aluminium Institute 
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IΙI. ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ   
 

Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 176,3 εκατ. έναντι Ευρώ 198,1 
εκατ. της προηγούµενης χρήσης, εµφανίζοντας µείωση κατά 11,01%. Το µικτό κέρδος ανήλθε 
σε Ευρώ 31,7 εκατ., ήτοι ποσοστό 18% επί των πωλήσεων παρουσιάζοντας µείωση σε σχέση 
µε το αντίστοιχο της προηγούµενης χρήσης κατά 2%.  
 
Ο κύκλος εργασιών της Μητρικής Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 118,2 εκατ. έναντι 
Ευρώ 144,6 εκατ. της προηγούµενης χρήσης, εµφανίζοντας µείωση κατά 18,28%.Το µικτό 
κέρδος ανήλθε σε Ευρώ 12,7 εκατ. ήτοι ποσοστό 10,76% επί των πωλήσεων παρουσιάζοντας 
µείωση σε σχέση µε το αντίστοιχο της προηγούµενης χρήσης κατά 0,4%.  
 
Η µείωση των µικτών κερδών στον Όµιλο και στην Εταιρία οφείλεται κυρίως στην µείωση των 
πωλήσεων γενικότερα αλλά και στη µείωση των πωλήσεων προιόντων µε µεγαλύτερο µικτό 
περιθώριο κέρδους. 
   
EBITDA -  Αποτελέσµατα προ φόρων  

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου ανήλθαν σε 
Ευρώ 5,9 εκατ., έναντι Ευρώ 9,5 εκατ., του 2012, σηµειώνοντας µείωση 37,86%. Οι ζηµίες προ 
φόρων ανήλθαν στα Ευρώ 14,9 εκατ. από Ευρώ 11,7 εκατ. το 2012 ενώ οι καθαρές ζηµίες του 
Οµίλου (ζηµίες µετά φόρων και µη ελεγχουσών συµµετοχών), διαµορφώθηκαν σε Ευρώ 16,1 
εκατ. έναντι Ευρώ 11,4 εκατ. της χρήσης 2012). 
 
Η αύξηση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων, σε επίπεδο Οµίλου, σε σχέση µε την αντίστοιχη 
προηγούµενη χρήση οφείλεται στα υψηλότερα επιτόκια δανεισµού και στα νέα µακροπρόθεσµα 
δάνεια που έχουν ληφθεί από θυγατρικές για επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό. Ο καθαρός 
τραπεζικός δανεισµός του Οµίλου παρουσιάζει αύξηση κατά 4,3% από Ευρώ 148,3 εκατ. σε 
Ευρώ 154,9 εκατ. 

 
Ταµιακές ροές 

Οι ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες παρουσιάζονται οριακά θετικές στη χρήση 
2013 σε επίπεδο Οµίλου µε µείωση σε σχέση µε την χρήση 2012 που συνέβάλε  στην καθαρή 
µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα του Οµίλου κατά Ευρώ 7,7 εκατ. και τη Εταιρία κατά  Ευρώ 
8,9 εκατ. 
 
Περιουσιακά στοιχεία – υποχρεώσεις 

Το ενεργητικό του Οµίλου την 31η ∆εκεµβρίου 2013 ανήλθε σε Ευρώ 314 εκατ. περίπου 
παρουσιάζοντας µείωση έναντι του 2012 κατά Ευρώ 29,5 εκατ. περίπου, ήτοι ποσοστό 8,59%.   
 
Οι σηµαντικότερες µεταβολές στο ενεργητικό και στις υποχρεώσεις του Οµίλου έχουν ως 
ακολούθως: 
 
α) Η µείωση των αποθεµάτων του Οµίλου, είναι κυρίως αποτέλεσµα της συντονισµένης 
προσπάθειας της  ∆ιοίκησης του Οµίλου για τη βελτίωση της ρευστότητας. 
β) Η σηµαντική µείωση των εµπορικών απαιτήσεων είναι αποτέλεσµα της συνεχιζόµενης 
προσπάθειας που καταβάλλει η διοίκηση στον τοµέα αυτό, παρά τα πολύ σηµαντικά 
προβλήµατα ρευστότητας που παρατηρούνται στην αγορά. 
 
Ο Όµιλος έχει την πολιτική να αξιολογεί τα αποτελέσµατα του και την επίδοση του σε µηνιαία 
βάση εντοπίζοντας έγκαιρα και αποτελεσµατικά αποκλίσεις από τους στόχους και λαµβάνοντας 
αντίστοιχα διορθωτικά µέτρα.    
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Οι βασικότεροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες που εκφράζουν την οικονοµική κατάσταση του 
Οµίλου παρουσιάζονται παρακάτω. Η στήλη "% Μεταβ." εκφράζει την ποσοστιαία µεταβολή από 
την προηγούµενη χρήση. 
 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 31.12.2013 31.12.2012 % Μεταβ.  

 Άµεση ή Ταχεία (φορές) 0,94 1,15 -18,7 

Κυκλοφοριακή  (φορές) 1,66 1,84 -10,1 

ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ    

Σύν. ∆ανείων / Ίδ. Κεφ. 2,12 1,76 20,1 

Καθαρός ∆ανεισµός / EBITDA 26,13 15,55 68,1 
 
 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ   

 

Κυκλοφ. Ταχύτ Μ.Ο. Αποθεµάτων (ηµέρες) 175 166 5 

Κυκλοφ. Ταχύτ Μ.Ο. Απαιτήσεων (ηµέρες) 131 135 -3,5 

Κυκλοφ. Ταχύτ Προµηθευτών (ηµέρες) 58 60 -4 

 

∆είκτες Ρευστότητας 

Οι δείκτες άµεσης (0,94 το 2013, από 1,15 το 2012) και κυκλοφοριακής (1,66 το 2013, από 1,84 το 
2012) ρευστότητας παρουσίασαν µείωση, κατά 10,1% και 104,5% αντίστοιχα, σε σχέση µε την 
προηγούµενη χρήση. 

 
∆είκτες Μόχλευσης 

Ο δείκτης των συνολικών τραπεζικών υποχρεώσεων προς τα ίδια κεφάλαια παρουσιάζει αύξηση 
στο 2,12 από 1,76 το 2012 επιδεινούµενος παρουσιάζεται και ο δείκτης του καθαρού δανεισµού 
(σύνολο δανειακών υποχρεώσεων µείον τα διαθέσιµα) προς τα λειτουργικά (EBITDA) κέρδη, 
διαµορφωµένος στο 26,13 από 15,55 το 2012.  

 

∆είκτες Κυκλοφοριακής ταχύτητας 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων (175 ηµέρες το 2013, από 166 ηµέρες το 2012) µειώθηκε 
κατά 5% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.  
Η κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων (131 ηµέρες το 2013, από 135 ηµέρες το 2012) βελτιώθηκε 
κατά 3,5% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. 
Η κυκλοφοριακή ταχύτητα προµηθευτών (58 ηµέρες το 2013, από 60 ηµέρες το 2012) µειώθηκε 
κατά 4% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. 
 
Επενδύσεις 

Ο Όµιλος, στην προσπάθειά του για διαρκή πρωτοπορία στον κλάδο και παραγωγή καινοτόµων 
προϊόντων, υλοποίησε επενδύσεις στοχεύοντας στην διεύρυνση των δραστηριοτήτων του, στην 
επέκταση των εγκαταστάσεών του και τη βελτίωση του µηχανολογικού εξοπλισµού. 
 
Οι προσθήκες παγίων του Οµίλου ανήλθαν σε Ευρώ 8,4 εκατ. περίπου για τη χρήση που έληξε στις 
31 ∆εκεµβρίου 2013. Οι σηµαντικότερες από αυτές αφορούν: 
 

Για τη Μητρική: 

Πρόσθετες κτιριακές εγκαταστάσεις, προµήθεια µηχανηµάτων και αναβάθµιση 
µηχανολογικού εξοπλισµού, ήτοι πρόσθετα εξαρτήµατα, καλούπια, µήτρες, συνολικής 
αξίας Ευρώ 2,3 εκατ. περίπου. 
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Για τις θυγατρικές εξωτερικού: 

Επενδύσεις στη θυγατρική ALUMIL YU INDUSTRY S.A. και στη θυγατρική της Εταιρία 
ALPRO AD, που αφορούν κυρίως την προµήθεια και εγκατάσταση κτιριακού, µηχανολογικού 
και λοιπού εξοπλισµού ύψους Ευρώ 1,7 εκατ. περίπου. 
 
Επενδύσεις στη θυγατρική ALUMIL ROM INDUSTRY που αφορούν κυρίως κτιριακό και 
µηχανολογικό εξοπλισµό συνολικού ύψους Ευρώ 2,7 εκατ. περίπου. 
 
Επενδύσεις στη θυγατρική ALUMIL ALBANIA Sh.P.K. και στη θυγατρική της Εταιρία 
ALUMIL KOSOVO Sh.P.K. που αφορούν κυρίως προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού και 
πρόσθετες κτιριακές εγκαταστάσεις, συνολικού ύψους Ευρώ 0,4 εκατ. περίπου. 

 

Περιβάλλον 

Ο Όµιλος ΑΛΟΥΜΥΛ, ένας Όµιλος µε πολύχρονη εµπειρία και συνεχή ανάπτυξη στον κλάδο του 
σχεδιασµού, ανάπτυξης, παραγωγής και εµπορίας συστηµάτων αλουµινίου για αρχιτεκτονική και 
βιοτεχνική χρήση έχει συνειδητοποιήσει και αναγνωρίζει ότι η ανεξέλεγκτη οικονοµική ανάπτυξη 
δεν συµβαδίζει µε την πρόοδο και την ευηµερία των πολιτών.  
Συµπορεύονται µόνο όταν διασφαλίζεται η φιλικότητα των παραγωγικών διαδικασιών απέναντι στο 
περιβάλλον, η πρόληψη και ο περιορισµός της ρύπανσης, η εξοικονόµηση ενέργειας, φυσικών 
πόρων και αναλωσίµων υλικών, η αναζήτηση και η αξιοποίηση εναλλακτικών και ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας και η µείωση στον µικρότερο δυνατό βαθµό των αρνητικών επιπτώσεων στο 
περιβάλλον µέσα από στόχους, προσχεδιασµένες και οργανωµένες ενέργειες και µέσα από 
προγράµµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
Η φιλοσοφία αυτή, σύµφωνα µε την πολιτική της βιώσιµης ανάπτυξης, είχε σαν αποτέλεσµα την 
απόφαση της ∆ιοίκησης της εταιρίας για την εγκατάσταση, εφαρµογή και πιστοποίηση το 2002 
Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 14001:1996 
για τα τµήµατα διέλασης, ηλεκτροστατικής βαφής, βαφής σε αποµίµηση ξύλου και παραγωγής 
θερµοµονωτικών προφίλ και περαιτέρω την αναβάθµιση του πιστοποιητικού σύµφωνα µε την 
βελτιωµένη έκδοση του προτύπου ΕΝ ISO 14001: 2004 το έτος 2005.     
Η παρακάτω δήλωση αρχών και προθέσεων που αποτελεί και την Περιβαλλοντική Πολιτική της 
επιχείρησης στόχο έχει να προδιαγράψει το πλαίσιο για την ανάπτυξη και εφαρµογή του 
Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. 

 

Στόχος της επιχείρησης 
 

Η ΑΛΟΥΜYΛ Α.Ε., µία συνεχώς αναπτυσσόµενη βιοµηχανία αλουµινίου αναγνωρίζει ότι η 
οικονοµική ανάπτυξη µπορεί και πρέπει να συµβαδίζει µε ένα υγιές περιβάλλον και συνεπώς, ήταν 
και είναι στους στόχους της να συνδυάσει τη δυναµική της πορεία µε τον απαραίτητο σεβασµό 
προς το περιβάλλον, τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση του. 

 
Αρχές βελτίωσης 
Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η ∆ιοίκηση της ΑΛΟΥΜΥΛ δεσµεύεται να παρέχει τους 
απαραίτητους πόρους (οικονοµικούς και ανθρώπινους) ώστε να επιτύχει: 

 

• Την ενσωµάτωση του περιβαλλοντικού τρόπου σκέψης στις καθηµερινές της αποφάσεις. 

• Την ορθολογικότερη χρήση φυσικών πόρων και ενέργειας. 

• Την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. 
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• Την πρόληψη και αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών που θα µπορούσαν να 
προκαλέσουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

• Την παρακολούθηση της εξέλιξης νέων καθαρότερων τεχνολογιών µε σκοπό την υιοθέτηση 
τους. 

• Τη συµµόρφωση και, όπου είναι δυνατό, την υπέρβαση των απαιτήσεων της 
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 

• Την διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.  

• Την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του προσωπικού, πελατών και προµηθευτών της. 

• Τη γνωστοποίηση της παρούσας πολιτικής στο προσωπικό και τη διαθεσιµότητά της σε 
όλους τους ενδιαφερόµενους. 

 
Εφαρµογή της πολιτικής 
Η ΑΛΟΥΜΥΛ θα επιτύχει την εφαρµογή των αρχών αυτών µε τα εξής µέτρα: 

• Θέσπιση σαφών και µετρήσιµων στόχων, όπου είναι δυνατό, ώστε να αξιολογεί την 
επίδοσή της. 

• ∆ιενέργεια τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων.  

• Προσφορά της κατάλληλης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο προσωπικό της και ιδιαίτερα 
στο προσωπικό που έχει περιβαλλοντικές υπευθυνότητες. 

• Εφαρµογή στρατηγικής ελαχιστοποίησης των αποβλήτων και βελτίωση της ανακύκλωσης. 

• ∆ιενέργεια τακτικών ενεργειακών επιθεωρήσεων και εισαγωγή µέτρων εξοικονόµησης 
ενέργειας. 

• Όπου είναι δυνατό, θα λάβει υπ’ όψη της, την περιβαλλοντική επίδοση των προµηθευτών 
της.  

• Οι νέες δραστηριότητες επέκτασης ή ανάπτυξης θα λαµβάνουν υπ’ όψη περιβαλλοντικά 
κριτήρια. 

• Αναφορά τυχόν περιβαλλοντικών ατυχηµάτων στις σχετικές αρχές. 

• Θέσπιση διαδικασιών για την εξουδετέρωση και την κατάλληλη απόρριψη των αποβλήτων 
της. 

• Χρηµατοδότηση όλων εκείνων των µέτρων για την επίτευξη του προγράµµατος της. 

 

Υγιεινή και ασφάλεια 

Τα εργοστάσια του Οµίλου χρησιµοποιούν καθαρά οικολογικές βαφές µε σκοπό το µέγιστο δυνατό 
σεβασµό και προσοχή προς το περιβάλλον και το προσωπικό. Η ΑΛΟΥΜΥΛ προέβη από το 2000 
στην αντικατάσταση πουδρών ηλεκτροστατικής βαφής µε επιβάρυνση τιµής έως και 100% επί των 
βλαβερών βαφών που περιείχαν την επικίνδυνη και ιδιαίτερα επιβλαβή ουσία TGIC και επίσης 
βαρέων µετάλλων (µόλυβδο, χρώµιο). Την τελευταία δεκαετία τα εργατικά ατυχήµατα κινήθηκαν 
σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα, χαρακτηριζόµενα από πολύ ελαφρά έως ελαφρά. 
Η διασφάλιση της υγιεινής και του ασφαλούς περιβάλλοντος των εργαζοµένων – υιοθετώντας 
πρακτικές πέρα από όσα ορίζει ο νόµος - αποτελεί διαρκή στόχο και καθηµερινή επιδίωξη της 
Εταιρίας και του Οµίλου. Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας δεσµεύεται απέναντι στους εργαζοµένους της, 
αλλά και στις κοινωνίες µέσα στις οποίες ενεργεί, για την υπεύθυνη και ασφαλή λειτουργία των 
εγκαταστάσεών της, σύµφωνα µε τους κανόνες του δικαίου και της ηθικής. 

 
Η δέσµευση της ∆ιοίκησης της ΑΛΟΥΜΥΛ αποδεικνύεται µέσα από µία δέσµη ενεργειών οι 
οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί, όπως: 

• Πιστοποίηση από τον Ιανουάριο του 2005 µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγείας & 
Ασφάλειας στην Εργασία (Σ.Υ.Α.Ε.) σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801. 
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• Επικαιροποίηση της µελέτης εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου, µε στόχο την 
ενσωµάτωση των νέων παραγωγικών λειτουργιών. 

• Τυποποίηση των διαδικασιών για τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων για τα 
ατυχήµατα και για την παρακολούθηση δεικτών, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλουµινίου. 

• Εφαρµογή προγράµµατος ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου υγραερίου και 
συντήρησης του δικτύου και των συστηµάτων ανίχνευσης διαρροών. Εκπαίδευση του 
προσωπικού σε θέµατα υγραερίου σε συνεργασία µε την κατασκευάστρια και 
προµηθεύτρια Εταιρία. 

• Εφαρµογή προγράµµατος συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία για την απόκτηση 
πιστοποιητικών καταλληλότητας και την αντικατάσταση πεπαλαιωµένου εξοπλισµού όσο 
αφορά τα περονοφόρα οχήµατα, τις γερανογέφυρες και τα αεροφυλάκια. 

•  
και ταυτόχρονα σε σειρά ενεργειών οι οποίες βρίσκονται διαρκώς σε εξέλιξη, όπως: 
 

• ∆ιενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων για τον εντοπισµό µη ασφαλών συνθηκών εργασίας.  
• Μετρήσεις φυσικών και χηµικών παραγόντων (θερµοκρασίας / υγρασίας, θορύβου, σκόνης 

και επάρκειας φωτισµού) στους χώρους εργασίας για τη λήψη διορθωτικών µέτρων. 
• Μετρήσεις σε διµηνιαία βάση της ποιότητας του πόσιµου νερού του δικτύου.  
• Εκπαιδεύσεις του προσωπικού σε θέµατα ασφάλειας και υγείας της εργασίας και 

πυρασφάλειας. 
 

ΙV. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

Στα τέλη ∆εκεµβρίου 2013, η θυγατρική Εταιρία “ALUMIL GROUP LTD” απέκτησε το 100% 
των µετοχών της Εταιρίας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΝΟΤΙΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.» µε κύρια 
δραστηριότητα την εµπορία προφίλ αλουµινίου και εξαρτηµάτων καταβάλλοντας το ποσό των 
Ευρώ 71.902,50.   

 
Τον Οκτώβριο του 2013 ιδρύθηκε νέα θυγατρική εταιρία µε την επωνυµία «ALUMIL 
FABRICATION INC», η οποία εδρεύει στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Η κύρια 
δραστηριότητα της εταιρίας είναι η εµπορία προφίλ αλουµινίου και εξαρτηµάτων της 
ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. και άλλων εταιρειών, η εµπορία άλλων δοµικών υλικών, η εµπορία 
φωτοβολταϊκών και αιολικών συστηµάτων, καθώς και η εµπορία προφίλ από πλαστική ύλη και 
υαλοπινάκων. Το µετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 150,5 χιλ. (USD 
200.000) και στην οποία συµµετέχει η Μητρική Εταιρία µε ποσοστό 100%. 

 
Τον Ιούνιο του 2013 ιδρύθηκε νέα θυγατρική εταιρία µε την επωνυµία «ALUMIL MIDDLE 
EAST JLT», η οποία εδρεύει στο Ντουµπάι (Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα). Η κύρια 
δραστηριότητα της εταιρίας είναι η εµπορία οικοδοµικών υλικών στην ευρύτερη περιοχή. Το 
µετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 82 χιλ. (AED 400.000) και στην οποία 
συµµετέχει η θυγατρική εταιρία «ALUMIL GULF FZC» µε ποσοστό 70% ενώ το υπόλοιπο 
ποσοστό κατέχεται από τρίτο φυσικό πρόσωπο που κατέβαλλε ποσό Ευρώ 25 χιλ. περίπου.  

 
V. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ & 
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ  

 
Προοπτικές για το 2013  
 
Η αβεβαιότητα για την πορεία τόσο της Ελληνικής όσο και της παγκόσµιας οικονοµίας για το 
έτος που διανύουµε, δεν µπορεί να αφήσει ανεπηρέαστη την πορεία του Οµίλου που θα 
εξακολουθήσει να επενδύει στην διεθνή δραστηριοποίηση του ενώ και για το 2013 θα 
συνεχιστεί η δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας µέσω της αναδιοργάνωσης του Οµίλου και η 
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προσπάθεια µείωσης του κόστους παραγωγής µέσω της βελτιστοποίησης των διαδικασιών και 
εκµετάλλευσης πόρων.   

 
     Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς 
(µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και 
κίνδυνο ρευστότητας.  Το συνολικό πρόγραµµα διαχείρισης του κινδύνου του Οµίλου έχει 
στόχο να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην 
χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου. 

 
Η διαχείριση του κινδύνου πραγµατοποιείται από ένα κεντρικό τµήµα χρηµατοοικονοµικής 
διαχείρισης (∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης Οµίλου) η οποία παρέχει 
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε όλες τις εταιρίες του Οµίλου,  συντονίζει την πρόσβαση στις 
εγχώριες και διεθνείς χρηµαταγορές και διαχειρίζεται τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους 
στους οποίους εκτίθεται ο Όµιλος. Αυτό περιλαµβάνει, σε συνεργασία µε τις διάφορες εταιρίες 
του Οµίλου, την αναγνώριση, αποτίµηση και αν χρειαστεί, την αντιστάθµιση των 
χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Η ∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης δεν εκτελεί 
συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται µε τις εµπορικές, 
επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες του Οµίλου. 

 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της κατάστασης οικονοµικής 
θέσης περιλαµβάνουν διαθέσιµα, απαιτήσεις, συµµετοχές, διαθέσιµα προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία καθώς και βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
∆εν υφίσταται διαφορά µεταξύ των εύλογων αξιών  και των αντίστοιχων λογιστικών αξιών των 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. 

 
Ο Όµιλος και η Εταιρία δεν χρησιµοποιούν παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα µε στόχο 
την αντιστάθµιση ανάληψης κινδύνων. Ο Όµιλος και η Εταιρία δεν συµµετέχουν σε 
χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που θα µπορούσαν να τους εκθέσουν σε διακυµάνσεις 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών ξένων νοµισµάτων και επιτοκίων. 

 
Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

   
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο και διενεργεί συναλλαγές σε συνάλλαγµα.  Ως 
εκ τούτου, εκτίθεται στις διακυµάνσεις συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Η έκθεση του Οµίλου σε 
συναλλαγµατικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από εµπορικές συναλλαγές σε ξένο νόµισµα 
που αφορούν εισαγωγές ή εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών και από επενδύσεις σε χώρες του 
εξωτερικού των οποίων η καθαρή θέση είναι εκτεθειµένη σε συναλλαγµατικό κίνδυνο κατά την 
µετατροπή των οικονοµικών τους καταστάσεων για σκοπό ενοποίησης. Ο κίνδυνος από την 
διενέργεια συναλλαγών σε ξένο νόµισµα αντιµετωπίζεται στα πλαίσια των εγκεκριµένων 
κατευθύνσεων, µε την φυσική αντιστάθµιση µεταξύ αγοράς α’ ύλης σε ξένο νόµισµα και 
πώλησης τελικού προϊόντος σε αντίστοιχο νόµισµα.   

 
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις µεταβολές στα αποτελέσµατα προ φόρων του Οµίλου και στα 
Ίδια Κεφάλαια, σε πιθανές αλλαγές ισοτιµιών στο Ρουµανικό Λέι (RON), Σέρβικο ∆ηνάριο 
(RSD), Αιγυπτιακή Λίρα (EGP) και σε λοιπά νοµίσµατα τα οποία περιλαµβάνουν ∆ηνάριο 
Σκοπίων (MKD), Φιορίνι Ουγγαρίας (HUF), Ζλότι Πολωνίας (PLN), Λέι Μολδαβίας (MDL), 
Ντίρχαµς Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων (AED), ∆ολάριο Αµερικής (USD) και Γρίβνιε 
Ουκρανίας (UAN) κρατώντας όλες τις άλλες µεταβλητές σταθερές: 
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Ξένο νόµισµα
Αύξηση/µείωση 
ξένου νοµίσµατος 

έναντι €

Επίδραση στα 
αποτελέσµατα 
προ φόρων

Επίδραση 
στα ίδια 
κεφάλαια

5% 10 760
-5% -10 -760
5% 136 1.171
-5% -136 -1.171
5% 13 54
-5% -13 -54
5% -19 17
-5% 19 -17
5% 41 757
-5% -41 -757
5% 107 1.080
-5% -107 -1.080
5% 15 51
-5% -15 -51
5% -45 23
-5% 45 -23

ΛΟΙΠΑ 

ποσά χρήσης 2013

ποσά χρήσης 2012

RON 

RSD

EGP

ΛΟΙΠΑ 

EGP

(ποσά σε χιλιάδες €)

Ανάλυση Ευαισθησίας σε Μεταβολές Συναλλάγµατος

RON 

RSD

 
 

Σηµείωση: Ο υπολογισµός της «Επίδρασης στα αποτελέσµατα προ φόρων» βασίζεται στις 
µεταβολές του µέσου όρου των ισοτιµιών συναλλάγµατος της χρονιάς, ενώ ο υπολογισµός 
της «Επίδρασης στα Ίδια Κεφάλαια» βασίζεται στις µεταβολές των ισοτιµιών συναλλάγµατος 
κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων.  
 
Κίνδυνος επιτοκίων 
 
Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταµιακές ροές του Οµίλου επηρεάζονται από τις διακυµάνσεις 
των επιτοκίων. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για τις υποχρεώσεις και επενδύσεις 
παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. Πολιτική του Οµίλου είναι να παρακολουθεί 
διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηµατοδοτικές ανάγκες του Οµίλου. 
 
Ο Όµιλος χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις του καθώς και τις ανάγκες του σε κεφάλαια κίνησης 
µέσω τραπεζικού δανεισµού και οµολογιακών δανείων, µε αποτέλεσµα να επιβαρύνει τα 
αποτελέσµατα του µε χρεωστικούς τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια  (µεταβολή των 
επιτοκίων βάσης δανεισµού (EURIBOR) θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσµατα 
καθώς ο Όµιλος θα επιβαρύνεται µε επιπλέον κόστος δανεισµού. 
    
Όλα τα βραχυπρόθεσµα δάνεια έχουν συναφθεί µε κυµαινόµενα επιτόκια.  Οι ανανεώσεις 
των επιτοκίων των βραχυπροθέσµων δανείων είναι για διάστηµα 1-3 µηνών και των 
µακροπροθέσµων για διάστηµα 3-6 µηνών. Αυτό δίνει την δυνατότητα στον Όµιλο να 
αποφεύγει µερικώς τον κίνδυνο από µεγάλες διακυµάνσεις επιτοκίων. 
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις µεταβολές στα κέρδη προ φόρων του Οµίλου (µέσω των 
επιπτώσεων που έχουν τα υπόλοιπα των δανείων στο τέλος της χρήσης µε κυµαινόµενο 
επιτόκιο στα κέρδη) σε πιθανές αλλαγές επιτοκίων, κρατώντας όλες τις άλλες µεταβλητές 
σταθερές: 
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Νόµισµα
Μεταβλητότητα 

Επιτοκίων

Επίδραση στα 
αποτελέσµατα 
προ φόρων

1% -1.657
-1% 1.657
1% -26
-1% 26
1% -12
-1% 12
1% -1
-1% 1
1% -1.929
-1% 1.929
1% -13
-1% 13
1% -1
-1% 1
1% -18
-1% 18

(ποσά σε χιλιάδες €)

Ανάλυση Ευαισθησίας των ∆ανείων του Οµίλου σε Μεταβολές Επιτοκίων

RON

BGN

EUR

RSD

ποσά χρήσης 2013

ποσά χρήσης 2012
RON

RSD

BGN

EUR

 
 

Νόµισµα
Μεταβλητότητα 

Επιτοκίων

Επίδραση στα 
αποτελέσµατα 
προ φόρων

1% -1.530
-1% 1.530

1% -1.809
-1% 1.809

ποσά χρήσης 2012
EUR

Ανάλυση Ευαισθησίας των ∆ανείων της Εταιρίας σε Μεταβολές Επιτοκίων

(ποσά σε χιλιάδες €)

ποσά χρήσης 2013
EUR

 
Σηµείωση: Ο παραπάνω πίνακας δεν περιλαµβάνει την θετική επίπτωση των εισπραχθέντων 
τόκων από τις καταθέσεις καθώς τα ποσά είναι ασήµαντα.  

 
Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου έναντι των συµβαλλοµένων 
µερών λόγω κυρίως της µεγάλης διασποράς του πελατολογίου. Η έκθεση σε πιστωτικούς 
κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση.   
 
Ειδική µηχανογραφική εφαρµογή ελέγχει το µέγεθος της παροχής των πιστώσεων καθώς και 
τα πιστωτικά όρια των πελατών τα οποία καθορίζονται βάσει αξιολογήσεων και σύµφωνα 
πάντα µε όρια που έχουν καθοριστεί από την ∆ιοίκηση. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους, 
ο Όµιλος και η Εταιρία σχηµατίζουν προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Στο τέλος του 
έτους η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να 
µην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. 
Εκτενής ανάλυση των εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων παρατίθεται στις σηµειώσεις 15 και 
16. 
Επίσης όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, ο Όµιλος συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης. Εκτενής ανάλυση των 
ταµειακών διαθεσίµων παρατίθεται στη σηµείωση 17. 
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Κίνδυνος ρευστότητας  
 
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη του κατάλληλου 
συνδυασµού ρευστών διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων. 
 
Ο Όµιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς 
ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισµένες τραπεζικές πιστώσεις προς 
χρήση. 
 
Οι υπάρχουσες διαθέσιµες αχρησιµοποίητες εγκεκριµένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον 
Όµιλο, είναι επαρκείς ώστε να αντιµετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταµιακών 
διαθεσίµων. 

 
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ηµεροµηνίες λήξεως των χρηµατοοικονοµικών 
υποχρεώσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και 2012 αντίστοιχα, µε βάση τις πληρωµές που 
απορρέουν από τις σχετικές συµβάσεις και συµφωνίες, σε µη προεξοφληµένες τιµές: 
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ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά χρήσης 2013
Λιγότερο 

από 4 µήνες 4 µε 12 µήνες 1 µε 2 έτη 2 µε 5 έτη > 5 έτη Σύνολο 
(ποσά σε χιλιάδες €)

Εµπορικές Υποχρεώσεις 18.626 100 - - - 18.726
Λοιπές βραχ. υποχρεώσεις & δεδ. έξοδα 7.336 - - - - 7.336
∆ανειακές Υποχρεώσεις 1.358 70.960 105.300 6.344 - 183.963
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - - - 250 - 250

27.320 71.060 105.300 6.594 - 210.275

Ποσά χρήσης 2012
Λιγότερο 

από 4 µήνες 4 µε 12 µήνες 1 µε 2 έτη 2 µε 5 έτη > 5 έτη Σύνολο 
(ποσά σε χιλιάδες €)

Εµπορικές Υποχρεώσεις 26.835 117 - - - 26.952
Λοιπές βραχ. υποχρεώσεις & δεδ. έξοδα 9.333 4 - - - 9.337
∆ανειακές Υποχρεώσεις 1.061 64.785 23.410 98.735 - 187.991
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - - 21 174 - 195

37.229 64.906 23.431 98.909 - 224.475

ΕΤΑΙΡΙΑ

Ποσά χρήσης 2013
Λιγότερο 

από 4 µήνες 4 µε 12 µήνες 1 µε 2 έτη 2 µε 5 έτη > 5 έτη Σύνολο 
(ποσά σε χιλιάδες €)

Εµπορικές Υποχρεώσεις 14.962 100 - - - 15.062
Λοιπές βραχ. υποχρεώσεις & δεδ. έξοδα 4.707 - - - - 4.707
∆ανειακές Υποχρεώσεις 970 57.721 104.380 3.160 - 166.231

20.638 57.821 104.380 3.160 - 185.999

Ποσά χρήσης 2012
Λιγότερο 

από 4 µήνες 4 µε 12 µήνες 1 µε 2 έτη 2 µε 5 έτη > 5 έτη Σύνολο 
(ποσά σε χιλιάδες €)

Εµπορικές Υποχρεώσεις 22.015 113 - - - 22.128
Λοιπές βραχ. υποχρεώσεις & δεδ. έξοδα 5.434 - - - - 5.434
∆ανειακές Υποχρεώσεις 799 52.495 21.865 96.526 - 171.685

28.249 52.608 21.865 96.526 - 199.248

 
 

Κίνδυνος διακύµανσης τιµών πρώτων υλών (αλουµίνιο) 
 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε µεταβολές της αγοραίας αξίας των πρώτων υλών (αλουµίνιο) και των 
εµπορευµάτων του (βιοµηχανικό προφίλ αλουµινίου). Για τα συµβόλαια που κλείνονται µε 
πελάτες σε ετήσια βάση υπάρχει πάντα αντίστοιχο συµβόλαιο αγοράς α’ ύλης. Για τις 
πωλήσεις που γίνονται βάση ζήτησης και όχι µε συγκεκριµένα συµβόλαια η προστασία 
παρέχεται από την αύξηση των τιµών πώλησης.  

 
∆ιαχείριση κεφαλαίου 
 
Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου του Οµίλου είναι να εξασφαλιστεί η 
διατήρηση της υψηλής πιστοληπτικής του διαβάθµισης καθώς και των υγιών δεικτών 
κεφαλαίου, ώστε να υποστηρίζονται και να επεκτείνονται οι δραστηριότητες του Οµίλου και 
να µεγιστοποιείται η αξία των µετόχων.  
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προσπαθεί να διατηρεί µια ισορροπία µεταξύ υψηλότερων 
αποδόσεων που θα ήταν εφικτές µε υψηλότερα επίπεδα δανεισµού και των πλεονεκτηµάτων 
και της ασφάλειας που θα παρείχε µια ισχυρή και υγιής κεφαλαιακή θέση.   

 
Ο Όµιλος δεν διαθέτει ένα συγκεκριµένο πλάνο αγοράς ιδίων µετοχών. 

 
∆εν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί ο Όµιλος σχετικά µε τη διαχείριση 
κεφαλαίου κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης.  

 
VI. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 
Από την ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως έχουν απαλειφθεί έσοδα, κόστη και 
έξοδα, που προκύπτουν από συναλλαγές µεταξύ της Εταιρίας και των θυγατρικών Εταιριών 
της. Αυτές οι συναλλαγές αφορούν πωλήσεις και αγορές αγαθών, υπηρεσιών και παγίων κατά 
την κανονική λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι συνολικές αγορές και πωλήσεις µεταξύ 
µητρικής και θυγατρικών, τα εκκρεµή ενδοεταιρικά υπόλοιπα και οι λοιπές συναλλαγές κατά 
την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 που έχουν απαλειφθεί κατά την 
ενοποίηση αναλύονται ανά θυγατρική ως ακολούθως (σε χιλιάδες ευρώ): 

 
31 ∆εκεµβρίου 2013 

 
Πωλήσεις 

προς 

 
Αγορές 
Από 

 
Έξοδα 
Σε 

 
Έσοδα  

aπό 

 
Απαιτήσεις 

από  

 
Υποχρεώσεις 

προς  
 
Θυγατρική Εταιρία 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

 συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

Γ.Α. ΒΙΟΜ. ΠΛΑΣΤ. ΥΛΩΝ ΑΕ 55 149 117 4 - 1.357 
ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΕ 113 52 - 34 1.574 - 
ALUMIL MISR FOR TRADING SAE 180 - - 13 360 - 
ALUMIL BULGARIA SRL 2.795 36 - 52 1.836 - 
ALUMIL VARNA SRL 760 - - 9 1.556 - 
ALUMIL FRANCE SAS - - 309 - - - 
ALUMIL DEUTSCHLAND GMBH - - 147 79 2.604 - 
ALUMIL CY LTD 1.422 - - 23 5.097 - 
ALUMIL HUNGARY KFT - - - - 593 - 
ALUMIL UKRANIA SRL 1.042 2 - 12 2.994 - 
ALUMIL POLSKA SRL 194 172 - 42 560 - 
ALUMIL ROM INDUSTRY SA 8.512 78 113 94 2.344 190 
ALUMIL YU INDUSTRY SA 12.538 165 - 122 4.840 109 
ALUMIL SRB DOO 1.340 - - 80 1.779 - 
ALUMIL SKOPJE DOO 937 22 - 14 319 - 
ALUMIL GULF FZC 433 162 - 57 689 - 
ALUMIL GROUP LTD 8.110 344 - 105 6.507 - 
ALUMIL FABRICATION INC  333 - - - 334 - 
Σύνολο 38.764 1.182 686 740 33.986 1.656 
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31 ∆εκεµβρίου 2012  
Πωλήσεις 

προς 

 
Αγορές 
από 

 
Έξοδα 
σε 

 
Έσοδα  

aπό 

 
Απαιτήσεις 

από  

 
Υποχρεώσεις 

προς  
 
Θυγατρική Εταιρία 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

 συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

       
Γ.Α. ΒΙΟΜ. ΠΛΑΣΤ. ΥΛΩΝ ΑΕ 55 241 78 159 - 1.178 
ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΕ 116 113 52 44 1.255 - 
ALUMIL MISR FOR TRADING SAE 100 - - - 747 - 
ALUMIL BULGARIA SRL 3.288 208 - 45 2.130 - 
ALUMIL VARNA SRL 574 4 - 9 1.675 - 
ALUMIL FRANCE SAS - - 313 - - 33 
ALUMIL DEUTSCHLAND GMBH - - 183 128 2.515 - 
ALUMIL ITALY SRL - - - - 165 - 
ALUMIL CY LTD 2.936 24 - 23 5.552 - 
ALUMIL HUNGARY KFT 122 344 - - 593 - 
ALUMIL UKRANIA SRL 1.163 - - 12 3.158 - 
ALUMIL POLSKA SRL 1.007 34 - 77 711 - 
ALUMIL ROM INDUSTRY SA 7.007 197 - 49 1.747 199 
ALUMIL YU INDUSTRY SA 9.460 207 - 126 6.691 111 
ALUMIL SRB DOO 1.562 - - 80 2.066 - 
ALUMIL SKOPJE  DOO 907 - - 14 700 - 
ALUMIL GULF  FZC 258 144 - 42 1.358 - 
ALUMIL GROUP LTD 8.553 491 - 105 3.253 - 

Σύνολο 37.108 2.007 626 913 34.316 1.521 

 
Επίσης έχουν απαλειφθεί από την ενοποίηση, της 31ης ∆εκεµβρίου 2013, αγοραπωλησίες 
µεταξύ θυγατρικών συνολικού ύψους Ευρώ 3.409 χιλ. περίπου (31.12.2012: Ευρώ 8.985 χιλ. 
περίπου) και απαιτήσεις – υποχρεώσεις συνολικού ύψους Ευρώ 3.676 χιλ. περίπου 
(31.12.2012: Ευρώ 4.434 χιλ. περίπου). 

 
Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους χρήσεως είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται σε 
µετρητά. ∆εν έχουν παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για τις παραπάνω απαιτήσεις. Για τη χρήση 
που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2013, η Μητρική Εταιρία έχει σχηµατίσει σωρευτική πρόβλεψη 
για επισφάλειες συνολικού ύψους Ευρώ 4.191 χιλ. περίπου (31.12.2012: 3.881 χιλ. περίπου) η 
οποία σχετίζεται µε ποσά που οφείλονται από θυγατρικές εταιρίες µε αρνητική καθαρή θέση. 
 
Σηµειώνεται επίσης ότι δεν υφίστανται µεταξύ της Εταιρίας και των θυγατρικών εταιριών 
ειδικές συµφωνίες ή συνεργασίες και οι τυχόν µεταξύ τους συναλλαγές διεξάγονται µε τους 
εκάστοτε συνήθεις όρους, εντός του πλαισίου και των ιδιαιτεροτήτων κάθε αγοράς. 
 
Συναλλαγές µε λοιπά συνδεόµενα µέρη 
 
Ο Όµιλος και η Εταιρία έχουν πραγµατοποιήσει από την αρχή της διαχειριστικής περιόδου 
πωλήσεις - έσοδα προς την εταιρία «ΑΛΟΥΦΟΝΤ ΑΕΒΕ», στην οποία η Μητρική Εταιρία 
συµµετέχει µε ποσοστό 19%, ποσό ύψους Ευρώ 343 χιλ. περίπου και Ευρώ 14 χιλ. περίπου 
αντίστοιχα (31.12.2012: Ευρώ 1,1 εκατ. περίπου για τον Όµιλο και Ευρώ 833 χιλ. περίπου για 
την Εταιρία), αγορές – έξοδα ποσού ύψους Ευρώ 3,8 εκατ. περίπου και Ευρώ 3,7 εκατ. περίπου 
αντίστοιχα (31.12.2012: Ευρώ 5,4 εκατ. περίπου και Ευρώ 4,8 εκατ. περίπου για τον Όµιλο και 
την Εταιρία αντίστοιχα) ενώ έχουν καθαρή απαίτηση ποσού ύψους Ευρώ 4,4 εκατ. περίπου για 
τον Όµιλο και την Εταιρία αντίστοιχα (31.12.2012: Ευρώ 3,8 εκατ. περίπου για τον Όµιλο και 
την Εταιρία). Επιπλέον η Μητρική Εταιρία έχει παράσχει εγγυήσεις ύψους Ευρώ 4,6 εκατ. 
περίπου (31.12.2012: Ευρώ 5,2 εκατ. περίπου) για την εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων 
ανεξόφλητου υπολοίπου κατά την 31.12.2013 ύψους Ευρώ 4,6 εκατ. περίπου (31.12.2012: 
Ευρώ 5,2 εκατ. περίπου). 
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Επίσης, ο Όµιλος και η Εταιρία έχουν πραγµατοποιήσει από την αρχή της διαχειριστικής 
περιόδου πωλήσεις- έσοδα προς την εταιρία «ΒΗ ALUMINIUM», στην οποία η θυγατρική 
Εταιρία «ALUMIL YU INDUSTRY S.A.» συµµετέχει µε ποσοστό 19%, ποσού ύψους Ευρώ 
5,2 εκατ. περίπου και Ευρώ 657 χιλ. περίπου αντίστοιχα (31.12.2012: Ευρώ 5,5 εκατ. περίπου 
και Ευρώ 947 χιλ. περίπου αντίστοιχα), αγορές – έξοδα ποσού ύψους Ευρώ 49 χιλ. περίπου για 
τον Όµιλο (31.12.2012: Ευρώ 33 χιλ. περίπου για τον Όµιλο) ενώ έχουν καθαρή απαίτηση 
ποσού ύψους Ευρώ 2 εκατ. περίπου και Ευρώ 515 χιλ. περίπου αντίστοιχα (31.12.2012: Ευρώ 
2,3 εκατ. περίπου και Ευρώ 920 χιλ. περίπου αντίστοιχα). 
 
Σε σχέση µε την ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε., δεν υφίσταται µητρική µε τη µορφή νοµικής οντότητας, 
καθώς η πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου (69,93%) των κοινών µετοχών κατά την 30 
Σεπτεµβρίου 2013 ανήκει στον κ. Γεώργιο Μυλωνά (48,37%) και στην κα. Ευαγγελία Μυλωνά 
(21,56%) και δεν υπάρχουν άλλοι βασικοί µέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν σηµαντικό µέρος του 
µετοχικού κεφαλαίου της ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. 
 
Αµοιβές µελών διοίκησης 
  
Κατά την διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2013 καταβλήθηκαν σε 2 
εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Μητρικής Εταιρίας µικτές αποδοχές ύψους 
Ευρώ 83 χιλ. περίπου (31.12.2012: Ευρώ 68 χιλ. περίπου) για υπηρεσίες που παρείχαν λόγω 
έµµισθης σχέσης εργασίας. 
 
Επίσης ο Όµιλος και η Εταιρία κατέβαλλε σε διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 
µικτές αποδοχές και αµοιβές ύψους Ευρώ 1.403 χιλ. περίπου (31.12.2012: Ευρώ 1.395 χιλ.) και 
Ευρώ 548 χιλ. περίπου (31.12.2012: Ευρώ 499 χιλ.) αντίστοιχα.  
Την 31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα δεν οφείλονται αµοιβές στα διευθυντικά στελέχη 
και τα µέλη της διοίκησης για τον Όµιλο και για την Εταιρία. 
 
Τέλος αναφέρεται ότι στην σχηµατισθείσα πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού του Οµίλου 
και της Εταιρίας περιλαµβάνεται ποσό ύψους Ευρώ 53 χιλ. περίπου (31.12.2012: Ευρώ 62 χιλ.) 
και ποσό ύψους Ευρώ 38 χιλ. περίπου (31.12.2012: Ευρώ 42 χιλ.) που αφορά τα εκτελεστικά 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Μητρικής Εταιρίας και τα διευθυντικά στελέχη του 
Οµίλου και της Εταιρίας. 

 
VII. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

Λόγω ζηµιών στη χρήση 2013, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δεν πρότεινε τη 
διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2013. 

 
Σηµειώνεται ότι η µερισµατική πολιτική της Μητρικής Εταιρίας είναι άµεσα συνδεδεµένη µε 
την αποδοτικότητα της Εταιρίας και του Οµίλου, µε την στρατηγική ανάπτυξη και κατ’ 
επέκταση µε τις κεφαλαιουχικές ανάγκες. 
 

VIII. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Τον Ιανουάριο του 2014 πραγµατοποιήθηκε απορρόφηση της Εταιρίας «ALUMIL SRB 
D.O.O» στην οποία συµµετείχε η Μητρική Εταιρία µε ποσοστό συµµετοχής 90% από την 
επίσης θυγατρική Εταιρία «ALUMIL YU INDUSTRY S.A.». Από την απορρόφηση αυτή δεν 
υπήρξε ουσιαστική επίδραση στα αποτελέσµατα και τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου ούτε και 
στα ποσοστά συµµετοχής της Μητρικής και των µη ελεγχουσών συµµετοχών. 
 
Μεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2013, υφίστανται πολιτικές αναταραχές στην Ουκρανία 
αυξάνοντας την πολιτική και οικονοµική αβεβαιότητα στην περιοχή. Από την έναρξη της 
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επόµενης χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων το τοπικό 
νόµισµα υποτιµήθηκε σηµαντικά έναντι άλλων νοµισµάτων, η Τράπεζα της Ουκρανίας 
επέβαλλε περιορισµούς στην αγορά συναλλάγµατος και οι αξιολογήσεις των διεθνών οίκων 
έχουν γίνει δυσµενέστερες.  
Μεταξύ των εταιριών του Οµίλου είναι η Εταιρία “ALUMIL U ΚRAΝΙΑ SRL”  που έχει έδρα 
στην Oυκρανία. Η θυγατρική εταιρεία εµφανίζει κατά την 31.12.2013 κύκλο εργασιών ύψους 
Ευρώ 1,9 εκατ., ζηµία µετά φόρων ύψους Ευρώ 242 χιλ. περίπου και σύνολο ενεργητικού 
ύψους Ευρώ 1,9 εκατ. που δεν είναι στο σύνολο τους σηµαντικά για τα ενοποιηµένα µεγέθη 
του Οµίλου. Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και δεν αναµένει µελλοντικά 
σηµαντική επίπτωση στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου αν και θα πρέπει να υπάρξει ένα εύλογο 
χρονικό διάστηµα για να διαπιστωθεί και η αντίδραση της τοπικής αγοράς ως προς το κατά 
πόσο θα µειωθεί η κατασκευαστική δραστηριότητα. 
 
∆εν υπήρξαν άλλα γεγονότα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων της 31ης 
∆εκεµβρίου 2013, που να αφορούν είτε την Εταιρία είτε τον Όµιλο, που να επηρεάζουν 
σηµαντικά την κατανόηση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων και θα έπρεπε ή να 
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών 
καταστάσεων.  

 
∆ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 3873/2010  
 
Ι) Αναφορά στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, στον οποίο   υπάγεται η 
Εταιρία ή τον οποίο έχει αποφασίσει αυτοβούλως να εφαρµόζει η Εταιρία, καθώς 
και τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιµο στο κοινό το σχετικό κείµενο. 
 
Η Εταιρία µε την από 16/03/2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει θεσπίσει και 
ακολουθεί Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, σύµφωνα µε τον Νόµο 3873/2010, ο οποίος 
βρίσκεται αναρτηµένος στον ιστότοπο της εταιρίας στην διεύθυνση,  http://www.alumil.com/. 
 
II) Αναφορά στις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρία 
πλέον των προβλέψεων του Νόµου και παραποµπή στον τόπο όπου τις έχει 
δηµοσιοποιήσει  
 
Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση αναφέρεται σε ένα σύνολο αρχών και πρακτικών, βάση των οποίων 
επιδιώκεται η υπεύθυνη οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και έλεγχος της επιχείρησης, µε 
στόχο τη µεγιστοποίηση της αξίας της και τη διαφύλαξη των έννοµων συµφερόντων όλων των 
παραγόντων που αναµειγνύονται στην εταιρική δραστηριότητα (stakeholders).  
Η ΑΛΟΥΜΥΛ, σε πλήρη συµµόρφωση µε την κείµενη εγχώρια νοµοθεσία και συνδυάζοντας 
τους διεθνείς κώδικες, τις βέλτιστες πρακτικές και την κουλτούρα της εταιρίας, έχει ορίσει ένα 
πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης το οποίο περιλαµβάνει κανονισµούς και πρακτικές 
συµµόρφωσης καθώς επίσης και πρακτικές που δεν είναι υποχρεωτικές από τους νόµους.   
 
Οι πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η ΑΛΟΥΜΥΛ αφορούν στο ρόλο του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, της εκτελεστικής διοίκησης και του ελέγχου, στην προστασία των 
µετόχων και στην ενίσχυση της διαφάνειας και της δηµοσιοποίησης 
πληροφοριών.  Συγκεκριµένα, οι πρακτικές που εφαρµόζει η ΑΛΟΥΜΥΛ έγκεινται: 
Στη σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης Στρατηγικού Σχεδιασµού («Steering Committee»), 
µε σκοπό την υποστήριξη και παρακολούθηση της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασµού 
της εταιρίας καθώς και τον επανασχεδιασµό και την παρακολούθηση των διαδικασιών που 
διέπουν την εταιρία. Επιδιώκει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρίας. 
Στη σύσταση Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών και Αµοιβών («Nomination and 
Compensation Committee») που αποσκοπεί στη διαµόρφωση και υιοθέτηση του συστήµατος 
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αµοιβών και διοίκησης απόδοσης για την προσέλκυση, διατήρηση και παρακίνηση του 
κατάλληλου ανώτατου στελεχιακού δυναµικού µε ικανότητες να επιτυγχάνουν την απόδοση 
που απαιτείται από τους µετόχους.  

 
Στον προσανατολισµό και δέσµευση της ∆ιοίκησης για επανασχεδιασµό και ανάπτυξη 
συγκεκριµένων εταιρικών διαδικασιών  («project & process oriented») που απεικονίζουν τον 
τρόπο καθηµερινής εργασίας και διασφαλίζουν την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος 
εσωτερικού ελέγχου. 
 
Οι πρακτικές που έχει θεσπίσει και εφαρµόζει η Εταιρία περιγράφονται αναλυτικά στον 
Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που εφαρµόζει και ο οποίος είναι αναρτηµένος στον 
ιστότοπο της Εταιρίας στη διεύθυνση http://www.alumil.com/. 
 

 
ΙΙΙ) Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστηµάτων εσωτερικού 
ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας σε σχέση µε τη διαδικασία 
σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

 
Υποχρέωση της ∆ιοίκησης της ΑΛΟΥΜΥΛ αποτελεί η τακτική εξέταση του συστήµατος 
εσωτερικού ελέγχου ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητά του. Το σύστηµα 
εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας, αποτελείται από το σύνολο των διαδικασιών που τίθενται σε 
εφαρµογή από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τη ∆ιοίκηση και το υπόλοιπο προσωπικό της 
Εταιρίας, µε σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των 
εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και τη 
συµµόρφωση µε την κείµενη νοµοθεσία και τους κανονισµούς. 
 
Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων είναι σχεδιασµένο ώστε να 
συµβάλλει: 

 
1. Στη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. 
2. Στην αποφυγή αλλά και τον εντοπισµό περιπτώσεων απάτης. 
3. Στη διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων. 
4. Στη συµµόρφωση µε την κείµενη νοµοθεσία και τους κανονισµούς. 
5. Στη διαφύλαξη της επένδυσης του µετόχου. 

 
Τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σε σχέση µε τη διαδικασία 
σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της ΑΛΟΥΜΥΛ είναι τα εξής: 
 
(α) ∆ιαχείριση κινδύνων 

 
Η διαχείριση κινδύνων είναι µια συνεχής δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, που 
πρακτικά υλοποιείται µε τις εργασίες του ∆Σ και της ∆ιοίκησης. Οι σηµαντικότεροι από τους 
κινδύνους που αντιµετωπίζει ο Όµιλος περιγράφονται στο κεφάλαιο ‘V. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ’ της Ετήσιας Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το εφαρµοζόµενο 
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων λειτουργεί κατά τρόπο, ώστε να 
παρέχει λελογισµένη και όχι απόλυτη ασφάλεια σε περίπτωση έλευσης των σχετικών 
κινδύνων. 

 
(β) Χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση 

 
Η ∆ιοίκηση λαµβάνει τακτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, που περιλαµβάνει µεταξύ 
άλλων µηνιαία υπόλοιπα λογαριασµών, µηνιαίες αναφορές προόδου προϋπολογισµού και 
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ελέγχους αποκλίσεων, καθώς και εξαµηνιαία επανεξέταση του ετήσιου προϋπολογισµού του 
Οµίλου. Οι ανωτέρω διαδικασίες διασφαλίζουν τη ∆ιοίκηση στον πλήρη και αποτελεσµατικό 
έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών θεµάτων. Επιπλέον η Επιτροπή Παρακολούθησης 
Στρατηγικού Σχεδιασµού που αποτελείται από τα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας και 
εκτελεστικό µέλος του ∆Σ, εποπτεύει τις δραστηριότητες του Οµίλου και συµβάλλει στην 
επίλυση θεµάτων που σχετίζονται µε την απόδοση, ανάπτυξη και αντιµετώπιση κινδύνων  σε 
θέµατα λειτουργίας των εταιριών. 
 
Η καθηµερινή διαχείριση των εταιριών του Οµίλου έχει ανατεθεί σε διοικητικά στελέχη µε ένα 
σαφώς καθορισµένο σύστηµα ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων και: 

 
• Της ύπαρξης οργανωτικής δοµής µε την κατάλληλη εξουσιοδότηση στο αρµόδιο 

προσωπικό. 
• Τον προσδιορισµό και την αξιολόγηση των επιχειρηµατικών και οικονοµικών κινδύνων, 

τόσο τυπικά στα πλαίσια της ετήσιας διαδικασίας για την προετοιµασία του 
προϋπολογισµού του Οµίλου, όσο και ανεπίσηµα µέσω της στενής παρακολούθησης των 
εργασιών. 

• Τη λειτουργία ολοκληρωµένου χρηµατοοικονοµικού συστήµατος πληροφόρησης (ERP) 
εντός του οποίου τα πραγµατικά αποτελέσµατα συγκρίνονται µε τον εγκεκριµένο 
προϋπολογισµό, καθώς και µε αριθµητικά στοιχεία προηγούµενων ετών σε µηνιαία βάση 
και αναθεωρούνται τόσο σε επίπεδο Εταιρίας όσο και σε επίπεδο Οµίλου. 

• Τη διαδικασία αξιολόγησης των επενδύσεων για την εξασφάλιση ενός κατάλληλου 
επιπέδου ελέγχου και έγκρισης για όλες τις κεφαλαιουχικές δαπάνες. 
 

(γ) Έλεγχοι χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
 

Η Εταιρία έχει συστήσει επιτροπή ελέγχου, η οποία είναι επιτροπή του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε καθορισµένα καθήκοντα και αρµοδιότητες. Η Επιτροπή Ελέγχου συνέρχεται 
τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο και µεταξύ των κύριων ευθυνών της είναι η 
παρακολούθηση της πορείας της επισκόπησης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων και 
του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων από τους εξωτερικούς 
ορκωτούς ελεγκτές, η επανεξέταση του συστήµατος εσωτερικού έλεγχου του Οµίλου, η 
διασφάλιση ότι οι οικονοµικές επιδόσεις του Οµίλου γνωστοποιούνται και παρακολουθούνται 
κατάλληλα και η επισκόπηση θεµάτων συναφών µε την ύπαρξη και διατήρηση της 
αντικειµενικότητας και ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, 
ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην ελεγχόµενη οντότητα άλλων υπηρεσιών από τον 
νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. 
 
Η Επιτροπή Ελέγχου λαµβάνει τακτικά εκθέσεις σχετικά µε τις εσωτερικές διαδικασίες 
ελέγχου και συζητά θέµατα που αφορούν τους λογαριασµούς της Εταιρίας, του Οµίλου και το 
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Η ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας 
αναφέρεται απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου γεγονός που αλληλοσυµπληρώνεται µε την 
υπόλοιπη διοικητική και χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση που λαµβάνει η Επιτροπή Ελέγχου 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και από τους Εξωτερικούς Ελεγκτές σε συνεχή βάση.  

 
IV) Πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 
στοιχεία (γ), (δ), (στ΄), (η) και (θ) της οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τις 
δηµόσιες προσφορές εξαγοράς, εφόσον η εταιρία υπάγεται στην εν λόγω οδηγία 
 
Τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας 
2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου εµπεριέχονται σύµφωνα µε το 
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άρθρο 4 παρ. 7 του Ν. 3556/2007 στην Επεξηγηµατική Έκθεση, η οποία παρατίθεται 
κατωτέρω στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
V) 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 άσκησης τους 

 
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και αποφασίζει 
για κάθε υπόθεση της Εταιρίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόµο ή στο παρόν 
καταστατικό. 
Η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας πραγµατοποιείται σύµφωνα 
µε τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.  
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και συνέρχεται, στην έδρα της 
Εταιρίας, τακτικώς µια φορά το χρόνο και µέσα σε έξι (6) µήνες από το τέλος της εταιρικής 
χρήσης. 
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και εκτάκτως οποτεδήποτε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κρίνει 
αυτό αναγκαίο, όταν το ζητήσουν µέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο του κεφαλαίου ή οι 
ελεγκτές, καθώς και στις προβλεπόµενες από το νόµο ή το καταστατικό περιπτώσεις. 
 
Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει επί των ακόλουθων θεµάτων: 
 
1. Τροποποίηση του καταστατικού, συµπεριλαµβανοµένων και των αυξήσεων ή µειώσεων 

του εταιρικού κεφαλαίου. 
2. ∆ιάλυση, παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή και αναβίωση της 

Εταιρίας. 
3. Εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 9, και των Ελεγκτών 

και έγκριση αµοιβών αυτών. 
4. Έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας. 
5. ∆ιάθεση των ετήσιων κερδών. 
6. Έκδοση οµολογιακού δανείου. 
7. Απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη. 
8. ∆ιορισµό εκκαθαριστών. 
9. Έγερση αγωγών κατά των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών σε 

περίπτωση παραβάσεως των εκ του νόµου καθηκόντων τους. 
 

Το ∆Σ διασφαλίζει ότι η προετοιµασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 
διευκολύνουν την αποτελεσµατική άσκηση των δικαιωµάτων των µετόχων, οι οποίοι θα πρέπει 
να είναι πλήρως ενηµερωµένοι για όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τη συµµετοχή τους στη 
Γενική Συνέλευση, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων ηµερήσιας διάταξης και των 
δικαιωµάτων τους κατά τη Γενική Συνέλευσης. 

 
Σύµφωνα µε τον ν. 3884/2010, η εταιρία είναι υποχρεωµένη να αναρτήσει στον ιστότοπό της 
είκοσι (20) ηµέρες τουλάχιστον πριν από την Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά µε: 

 
1. την ηµεροµηνία, ώρα και τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης 
2. τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συµµετοχής, συµπεριλαµβανοµένου του 

δικαιώµατος εισαγωγής θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη και υποβολής ερωτήσεων, καθώς 
και των προθεσµιών εντός των οποίων τα δικαιώµατα αυτά µπορούν να ασκηθούν 

3. τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης µέσω πληρεξουσίου και τα 
χρησιµοποιηµένα έντυπα για ψηφοφορία µέσω πληρεξουσίου, την προτεινόµενη ηµερήσια 
διάταξη της συνέλευσης, τα σχέδια των αποφάσεων προς συζήτηση και ψήφιση, καθώς 
επίσης και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων 
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4. το συνολικό αριθµό των µετόχων και των δικαιωµάτων ψήφου κατά την ηµεροµηνία της 
σύγκλησης 

 
Στην Γενική Συνέλευση της εταιρίας µπορεί να συµµετέχει και να ψηφίζει κάθε µέτοχος που 
εµφανίζεται µε την ιδιότητα αυτή στα αρχεία του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες 
της εταιρίας. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων γίνεται σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα 
νοµοθεσία. Ο µέτοχος µπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο εφόσον το επιθυµεί.  

 
VI) Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τυχόν άλλων 
διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ή επιτροπών της εταιρίας 
 
∆ιοικητικό συµβούλιο  

 
Το µέγεθος και η σύνθεση του ∆Σ της Εταιρίας αντικατοπτρίζουν πλήρως το µέγεθος, τη 
δραστηριότητα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης. Η ποιότητα των µελών του ∆Σ 
που προκύπτει από τα προσόντα και την εµπειρία τους, τους καθιστά ικανούς να 
ανταποκρίνονται στους εταιρικούς στόχους.   
Η Εταιρία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως επτά (7) 
συµβούλους. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των 
µετόχων της Εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόµατα µέχρι την πρώτη 
τακτική Γενική Συνέλευση µετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν µπορεί όµως να περάσει 
την εξαετία. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επανεκλέγονται και είναι 
ελεύθερα ανακλητά. Μέλος του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να είναι και νοµικό πρόσωπο. 
Στην περίπτωση αυτή το νοµικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την 
άσκηση των εξουσιών του νοµικού προσώπου ως µέλους του διοικητικού συµβουλίου. Τα 
ανεξάρτητα -  µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (κατά το άρθρο 4 του ν. 
3016/2002, όπως ισχύει κάθε φορά) πρέπει, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να µην 
κατέχουν µετοχές σε ποσοστό µεγαλύτερο του 0,5 % του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου.  

 
Υποχρέωση των µελών του ∆Σ είναι: 
1. Να ενεργούν προς το συµφέρον της Εταιρίας,  
2. Να διαφυλάττουν εµπιστευτικές πληροφορίες,  
3. Να αποφεύγουν δραστηριότητες που δηµιουργούν σύγκρουση ανάµεσά τους, καθώς επίσης 

και σχέσεις ανταγωνισµού µεταξύ αυτών και της Εταιρίας.  
4. Να γνωστοποιούν τυχόν επαγγελµατικές δεσµεύσεις πριν εκλεγούν στο ∆Σ και να 

αναφέρονται οι δεσµεύσεις αυτές στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.  
 

Η ανάδειξη υποψηφίων για το ∆Σ γίνεται αξιοκρατικά και µε αντικειµενικά κριτήρια. Το ∆Σ 
διασφαλίζει την οµαλή διαδοχή των µελών του, καθώς επίσης και των ανώτατων διοικητικών 
στελεχών του. 
 
Το ∆Σ της Εταιρίας συνέρχεται µε την απαραίτητη συχνότητα, ώστε να εκτελεί 
αποτελεσµατικά τα καθήκοντά του. 
 
Οι κανόνες λειτουργίας του ∆Σ είναι σαφείς, επαρκώς λεπτοµερείς και περιγράφονται 
επακριβώς στο καταστατικό της Εταιρίας. Οι αποφάσεις του ∆Σ καταγράφονται σε πρακτικά. 
Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης διανέµονται και εγκρίνονται στην επόµενη συνεδρίαση του ∆Σ 
και τηρούνται φυσικά στην έδρα της Εταιρίας. Το ∆Σ έχει την δυνατότητα να χρησιµοποιεί 
ανεξάρτητους συµβούλους, µε δαπάνη της Εταιρίας, όποτε το κρίνει σκόπιµο για την σωστή 
εκτέλεση των καθηκόντων του. Προς αυτό το σκοπό, τα µέλη του ∆Σ έχουν το δικαίωµα να 
προτείνουν στον Πρόεδρο το διορισµό συµβούλων. 
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Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την περίοδο 01.01.2013 έως 31.12.2013 ήταν η 
εξής: 
1. Γεώργιος Μυλωνάς, Πρόεδρος ∆.Σ. – ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
2. Ευαγγελία Μυλωνά, Αντιπρόεδρος ∆.Σ. – ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος 
3. Ευτυχία Μυλωνά, Εκτελεστικό µέλος 
4. Γεώργιος ∆ουκίδης, Μη εκτελεστικό µέλος 
5. Αναστάσιος Αλεξανδρίδης, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
6. Νικόλαος Καϊλακής, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 

 
Επιτροπή ελέγχου  
 

Η Επιτροπή Ελέγχου προβλέπεται από το άρθρο 37 του Ν.3693 και έχει ως βασικό έργο να 
συνδράµει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την εκπλήρωση των εποπτικών αρµοδιοτήτων του 
για τη διαδικασία χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, τη 
διαδικασία ελέγχου, καθώς και τη διαδικασία της Εταιρίας για την παρακολούθηση της 
συµµόρφωσης µε τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς.  
 
Τα µέλη της επιτροπής ελέγχου είναι τα εξής:  
1. Γεώργιος ∆ουκίδης, Μη εκτελεστικό µέλος 
2. Αναστάσιος Αλεξανδρίδης, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
3. Νικόλαος Καϊλακής, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 

 
Επιτροπή παρακολούθησης στρατηγικού σχεδιασµού  
 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Στρατηγικού Σχεδιασµού επιδιώκει την εκπλήρωση των 
στρατηγικών στόχων της Εταιρίας.  
 
Τα καθήκοντα της Επιτροπής Παρακολούθησης Στρατηγικού Σχεδιασµού καθορίζονται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο και περιλαµβάνουν:  
Την υποστήριξη και παρακολούθηση της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασµού της 
Εταιρίας Τον επανασχεδιασµό και την παρακολούθηση των διαδικασιών που διέπουν την 
Εταιρία. Η Επιτροπή συστήνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας και απαρτίζεται 
από ένα εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. και το σύνολο των διευθυντικών στελεχών.  

 
Επιτροπή τοποθετήσεων στελεχών και αµοιβών 
 

Τα κύρια καθήκοντα της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών και Αµοιβών είναι: 
 

1. Η εισήγηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο/∆ιοίκηση της πολιτικής αµοιβών, παροχών και 
οικονοµικών κινήτρων για τα ανώτατα στελέχη της Εταιρίας σύµφωνα και µε τις συνθήκες 
της αγοράς 

2. Η εν γένει συµµόρφωσης της Εταιρίας µε τις αρχές και πρακτικές της εταιρικής 
διακυβέρνησης 

3. Η υιοθέτηση του συστήµατος αµοιβών  
4. Η υιοθέτηση του συστήµατος διοίκησης απόδοσης.  

 
Η Επιτροπή απαρτίζεται από ένα εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και από τον 
επικεφαλή της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναµικού.  
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  ΤΟΥ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

(σύµφωνα  µε  τ ις  παραγράφους  7 και  8 του  άρθρου  4 του  ν .  3556/2007) 

 
α) ∆ιάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 8.146.012,50 ευρώ και διαιρείται σε 22.016.250 κοινές 

ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,37 ευρώ έκαστης. 

Όλες οι µετοχές είναι άϋλες και εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην αγορά αξιών (Κατηγορία “Μεσαίας 

και Μικρής Κεφαλαιοποίησης’’) του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας 

ψήφου. 

Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. ∆εν έχουν αποκτηθεί 

ίδιες µετοχές. 

Με βάση τα στοιχεία του µετοχολογίου την 31.12.2013, η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας ήταν: 

 
Μέτοχος: Αριθµός µετοχών Ποσοστό % 
Γεώργιος Αλεξ. Μυλωνάς:  10.648.976 48,37% 
Ευαγγελία Αλεξ. Μυλωνά: 4.746.887 21,56% 
Ευρύ επενδυτικό κοινό και θεσµικοί 
επενδυτές: 6.620.387 30,07% 
Σύνολο: 22.016.250 100,00% 

 
β) Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρίας 
 
Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο νόµος και δεν υφίστανται περιορισµοί στη 

µεταβίβασή τους από το Καταστατικό της. 

 
γ) Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9-11 του Ν. 
3556/2007 
 
Την 31.12.2013 οι κατωτέρω µέτοχοι κατείχαν ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωµάτων 

ψήφου της Εταιρίας: 

 

Γεώργιος Μυλωνάς: ποσοστό 48,37 % 

Ευαγγελία Μυλωνά: ποσοστό  21,56% 

 
Πέραν των ανωτέρω κανένα άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο του 5% των 

δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρίας. 

 
δ) Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου  
 
∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρίας που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου στους κατόχους τους. 
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ε) Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου 
 
∆εν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρίας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 

 
στ) Συµφωνίες µετόχων της Εταιρίας, γνωστές στην Εταιρία, που συνεπάγονται περιορισµούς στη 
µεταβίβαση των µετοχών ή περιορισµούς στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου 
 
∆εν είναι γνωστές στην Εταιρία, ούτε προβλέπεται στο Καταστατικό της συµφωνίες µετόχων που 

συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετόχων ή περιορισµούς στην άσκηση δικαιωµάτων 

ψήφου. 

ζ) Κανόνες για το διορισµό και την αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
τροποποίησης του καταστατικού 
 

Οι κανόνες που προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρίας τόσο για το διορισµό και για την 

αντικατάσταση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όσο και για τις τροποποιήσεις των διατάξεων του, 

δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/20. 

 
η) Αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων 
µετοχών 
 
Στο καταστατικό της Εταιρίας δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου για την έκδοση νέων µετοχών ή αγορά ιδίων µετοχών. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να 

προβαίνει στην αγορά ιδίων µετοχών στο πλαίσιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, σύµφωνα µε το αρ. 16, 

παρ.5 έως 13 του Κ.Ν. 2190/20. 

 
θ) Σηµαντικές συµφωνίες που έχει συνάψει η Εταιρία και οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή 
λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης 
 
∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρίας, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 

αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 

 
ι) Συµφωνίες που η Εταιρία έχει συνάψει µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή µε το προσωπικό της, 
η οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή 
τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας της δηµόσιας πρότασης 
 
∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρίας µε µέλη του ∆ιοικητικού 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, εξαιτίας της δηµόσιας πρότασης. 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή          

 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» 
 
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε., οι οποίες αποτελούνται από την 
εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2013, 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 Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών 
και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, 
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 
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 
οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 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 οικονοµικές 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 οικονοµικές 
καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά 
τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες 
που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων 
οικονοµικών 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 δικλείδων 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 οικονοµικών 
καταστάσεων. 

 
 
 
EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 
Ορκωτοί Ελεγκτές–Λογιστές Α.Ε. 
11ο  χλµ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας 144 51 
Αθήνα 

  
 
 
Τηλ.: 210 2886 000 
Φαξ: 210 2886 905 
ey.com 
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Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα 
για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
 
Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας 
ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2013 και 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. 
 
 
Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων 
 
α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής 

διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην 
παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
β) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης 

∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 
του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
 
 

  Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 
 

 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 
 
  

                                            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι.Κ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 
        Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16631 
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 
       11ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ 

14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 
           Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ 107
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∆. Οικονοµικές Καταστάσεις Οµίλου και Εταιρίας 
 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013  

(όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

  Σηµ. 01/01 – 31/12/2013  01/01 -31/12/2012 

     
(Αναδιατυπωµένα*)  

 
Πωλήσεις  5α 176.296.785  198.108.367 
Κόστος πωληθέντων  5γ (144.569.316)  (158.559.351) 
Μικτό κέρδος   31.727.469  39.549.016 
Άλλα λειτουργικά έσοδα  5β 4.300.311        4.991.602 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  5δ (26.888.695)  (29.580.981) 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  5ε (11.902.448)  (15.357.395) 
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης  5στ (951.976)  (1.094.756) 
Καθαρές (ζηµίες)/κέρδη από συναλ/κές 
διαφορές   (252.686)  160.101 
Ζηµίες από λειτουργικές δραστηριότητες   (3.968.025)  (1.332.413) 
      
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  5ζ (11.248.605)  (10.839.045) 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   5ζ 297.170  435.033 

Ζηµίες προ φόρων   (14.919.460)  (11.736.425) 
      
Φόροι εισοδήµατος  6 (1.363.880)  (131.556) 
Ζηµίες µετά από φόρους    (16.283.340)  (11.867.981) 
      
Αποδιδόµενες σε:      
Μετόχους της µητρικής   (16.068.786)  (11.454.627) 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές   (214.554)  (413.354) 
   (16.283.340)  (11.867.981) 
      
Ζηµίες ανά µετοχή      
- βασικές & αποµειωµένες  7 (0,7299)  (0,5203) 

      
 
 
 
     
Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων («EBITDA»)  31                 5.926.753  9.537.668 

 
 
 
*  Ορισµένα ποσά δεν συµφωνούν µε αυτά που έχουν περιληφθεί στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2012 λόγω της 
υιοθέτησης της αναθεώρησης  του ∆ΛΠ 19 όπως περιγράφεται στη σηµείωση 2 των οικονοµικών καταστάσεων
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 
 (όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 
 
                                                                               Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 
 

  01/01 - 31/12/2013  01/01 - 31/12/2012  

 Σηµ.   
(Αναδιατυπωµένα*)  

 
 

Καθαρή Ζηµία µετά από φόρους  (16.283.340)  (11.867.981)  
Λοιπές συνολικές (ζηµίες)/εισοδήµατα µετά 
από φόρους 
Στοιχεία που θα ταξινοµηθούν στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων µεταγενέστερα      
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής 
θυγατρικών εξωτερικού  (966.155)  (1.362.789)  
Στοιχεία που δεν θα ταξινοµηθούν στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων µεταγενέστερα      
Κέρδη/(ζηµίες) από επαναµέτρηση 
προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 23 242.532  (415.400)  
Φόρος εισοδήµατος που αναλογεί στις 
αναλογιστικές (ζηµίες)/ κέρδη  6 (62.035)  83.079  
Λοιπές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους  (785.658)  (1.695.110)  
      
Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από 
φόρους  (17.068.998)  (13.563.091)  
      
Αποδιδόµενες σε:      
Ιδιοκτήτες της µητρικής  (16.822.404)  (12.928.334)  
Μη ελέγχουσες συµµετοχές  (246.594)  (634.757)  
  (17.068.998)  (13.563.091)  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013  
(όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 
  Σηµ. 01/01 – 31/12/2013  01/01 -31/12/2012 

     
(Αναδιατυπωµένα*)  

 
Πωλήσεις  5α 118.175.203  144.608.956 
Κόστος πωληθέντων  5γ (105.455.881)  (124.655.451) 
Μικτό κέρδος   12.719.322  19.953.505 
Άλλα λειτουργικά έσοδα  5β 2.862.572  4.660.979 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  5δ (15.054.891)  (16.168.637) 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  5ε (7.251.519)  (9.346.772) 
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης  5στ (629.256)  (639.447) 
Καθαρές (ζηµίες)/κέρδη από συναλ/κές 
διαφορές    (99.911)  58.535 
Ζηµίες από λειτουργικές δραστηριότητες   (7.453.682)  (1.481.837) 
      
Xρηµατοοικονοµικά έξοδα  5ζ (9.124.278)  (9.204.211) 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   5ζ 177.342  359.083 

Ζηµίες προ φόρων   (16.400.618)  (10.326.965) 
      
Φόροι εισοδήµατος  6 (1.537.140)  (170.426) 
Ζηµίες µετά από φόρους   (17.937.759)  (10.497.391) 
      
Ζηµίες ανά µετοχή      
- βασικές & αποµειωµένες  7 (0,8148)  (0,4768) 

      
 
 

     
(Ζηµίες)/Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων («EBITDA»)  31                 (310.704)     6.383.381 

 
 
*  Ορισµένα ποσά δεν συµφωνούν µε αυτά που έχουν περιληφθεί στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2012 λόγω της 
υιοθέτησης της αναθεώρησης  του ∆ΛΠ 19 όπως περιγράφεται στη σηµείωση 2 των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013  
 (όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 

                     Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

  01/01 - 31/12/2013  01/01 - 31/12/2012  

 Σηµ.   
(Αναδιατυπωµένα*)  

 
 

Καθαρή Ζηµία µετά από φόρους  (17.937.759)  (10.497.391)  
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/(ζηµίες) µετά από 
φόρους      
Στοιχεία που δεν θα ταξινοµηθούν στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων µεταγενέστερα      
Κέρδη/(ζηµίες) από επαναµέτρηση 
προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 23 222.791  (381.678)  
Φόρος εισοδήµατος που αναλογεί στις 
αναλογιστικές (ζηµίες)/ κέρδη  6 (55.365)  76.336  
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/(ζηµίες) µετά από 
φόρους  167.426  (305.342)  
      
Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από 
φόρους  (17.770.333)  (10.802.733)  
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*  Ορισµένα ποσά δεν συµφωνούν µε αυτά που έχουν περιληφθεί στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2012 λόγω της υιοθέτησης της αναθεώρησης   
του ∆ΛΠ 19 όπως περιγράφεται στη σηµείωση 2 των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 
(όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)  

 

   Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  Σηµ.  31/12/2013 31/12/2012 01/01/2012  31/12/2013 31/12/2012 01/01/2012 
    (Αναδιατυπωµένα)* (Αναδιατυπωµένα)   (Αναδιατυπωµένα)* (Αναδιατυπωµένα) 

     ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

     Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό:         

 Ενσώµατα πάγια στοιχεία 8 151.638.491 155.942.752 164.702.305  96.718.849 103.372.153 92.857.076 

 Επενδύσεις σε ακίνητα 10 31.000 31.000 31.000  - - - 

 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9 1.021.504 497.399 566.457  888.176 350.021 332.106 

 Συµµετοχές σε θυγατρικές   11 - - -  30.600.796 30.612.473 54.754.363 

 ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµ/κά στοιχεία   12 718.006 718.012 718.072  717.312 717.312 717.312 

 Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις   13 698.238 624.301 655.108  542.065 547.363 4.319.625 

 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 6 2.319.187 1.794.875 1.327.824  - - - 

 Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού  156.426.426 159.608.339 168.000.766  129.467.198 135.599.322 152.980.482 

          

 Αποθέµατα 14 68.923.231 69.436.618 75.200.976  39.796.200 40.773.297 40.741.205 

 Εµπορικές απαιτήσεις 15 55.202.076 70.401.918 75.836.105  59.377.772 72.671.304 72.939.006 

 Λοιπές απαιτήσεις & προκαταβολές 16 15.051.790 17.875.286 16.251.095  16.367.356 16.179.157 14.631.065 

 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη 
αξία µέσω αποτελεσµάτων 17 15.283 - -  15.283 - - 

 Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα 18 18.400.982 26.188.811 20.875.115  6.079.835 14.987.985 11.080.508 

 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  157.593.362 183.902.633 188.163.291  121.636.446 144.611.743 139.391.784 

          

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  314.019.788 343.510.972 356.164.057  251.103.644 280.211.065 292.372.266 
 
     Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

 
 
Μετοχικό κεφάλαιο 19 8.146.012 8.146.012 8.146.012  8.146.012 8.146.012 8.146.012 

 ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 19 33.153.265 33.153.265 33.153.265  33.153.265 33.153.265 33.153.265 

 Αποθεµατικά 20 47.859.251 48.611.012 49.501.817  53.793.760 53.701.640 53.427.504 

 (Ζηµίες)/Κέρδη εις νέο  (19.494.074) (3.397.129) 8.745.641  (44.534.151) (26.671.698) (7.369.163) 

 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µετόχων 
Εταιρίας  69.664.454 86.513.160 99.546.735  50.558.886 68.329.219 87.357.618 

 Μη ελέγχουσες συµµετοχές  12.194.371 12.446.078 13.230.804  - - - 

 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  81.858.825 98.959.238 112.777.539  50.558.886 68.329.219 87.357.618 

          

 Μακροπρόθεσµα δάνεια 22 102.101.385 114.140.609 1.586.454  98.462.118 110.588.000 123.265 

 Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 23 1.647.418 1.934.660 1.691.756  1.289.679 1.586.705 1.154.305 

 Επιχορηγήσεις παγίων 24 22.293.127 23.079.526 24.657.649  15.730.917 16.834.502 14.117.193 

 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 25 250.352 195.245 100.208  - - - 

 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 6 6.189.339 5.512.661 6.734.955  5.281.213 4.556.745 5.635.892 

 Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων  132.481.621 144.862.701 34.771.022  120.763.927 133.565.952 21.030.655 

          

 Εµπορικές υποχρεώσεις 26 18.725.723 26.952.034 25.212.940  15.061.772 22.128.467 19.931.392 

 Λοιπές βραχ/σµες υποχρ. και δεδουλ. έξοδα 27 7.336.385 9.337.408 9.472.967  4.706.565 5.433.704 5.644.447 

 Βραχυπρόθεσµα δάνεια 28 45.107.785 44.479.784 43.954.640  32.950.330 32.762.702 29.804.780 

 Μακρ/σµες υποχρ. πληρ. στην επόµ. χρήση 22 26.057.041 15.895.976 127.732.339  24.813.703 15.269.427 127.162.930 

 Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι 29 2.452.408 3.023.831 2.242.610  2.248.461 2.721.594 1.440.444 

 Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων  99.679.342 99.689.033 208.615.496  79.780.831 78.315.894 183.983.993 

 Σύνολο υποχρεώσεων  232.160.963 244.551.734 243.386.518  200.544.758 211.881.846 205.014.648 

 
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  314.019.788 343.510.972 356.164.057  251.103.644 280.211.065 292.372.266 
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01/01/2013 – 31/12/2013 

(όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 Σηµ.  
01/01 - 

31/12/2013 
01/01 - 

31/12/2012  
01/01 - 

31/12/2013 
01/01 - 

31/12/2012 
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   (Αναδιατυπωµένα)   (Αναδιατυπωµένα) 
Ζηµίες χρήσεως προ φόρων  (14.919.460) (11.736.425)  (16.400.618) (10.326.965) 
Αναπροσαρµογές για:       
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 5θ, 8 11.176.321 12.462.381  7.923.585 8.882.390 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 5θ, 9 361.492 300.720  322.978 226.739 
Καθαρές (κέρδη)/ζηµίες από πώληση ενσωµ. παγ. στοιχείων 5β, 5ε (129.914) 615.515  (50.832) (1.749.730) 
Ζηµία από αποτίµηση χρηµατ. στοιχείων σε εύλογη αξία 17 3.431 -  3.431 - 
Μη πραγµατοποιηθείσες συναλλαγµατικές διαφορές  (93.915) (157.764)  89.846 (5.121) 
Πιστωτική διαφορά από εξαγορά θυγατρικής 5β,11 (1.013) -  - - 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 5ζ (297.170) (435.033)  (177.342) (203.873) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5ζ 11.248.605 10.839.045  9.124.278 9.204.211 
Έσοδα συµµετοχών 5ζ - -  - (155.210) 
Καθαρή ζηµία από αποµείωση συµµετοχών 5β,5ε,11 - -  162.159 504.728 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 5β, 24 (1.643.035) (1.893.020)  (1.103.585) (1.243.911) 
Καθαρές (κέρδη)/ζηµίες από συν/κές διαφορές µετατροπής  (588.653) 222.932  - - 
Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις 5β,15,16,23 (332.437) (286.951)  (42.477) - 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 5δ,15,16 2.602.518 6.558.725  1.557.482 3.509.677 
Πρόβλεψη υποτίµησης αποθεµάτων 5γ, 14 1.678.831 2.356.598  1.419.347 2.009.581 
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 5η, 23 1.348.996 508.923  1.266.123 449.219 
  10.414.597 19.355.646  4.094.375 11.101.735 
(Αύξηση) / Μείωση σε:       
Αποθέµατα  718.698 3.415.070  (442.250) 1.574.189 
Εµπορικές απαιτήσεις  14.962.760 13.113.623  11.866.621 11.876.230 
Λοιπές απαιτήσεις & προκαταβολές  2.792.797 (2.480.866)  (363.959) (281.282) 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  (72.572) 30.807  5.298 3.825.804 
Αύξηση / (Μείωση) σε:       
Εµπορικές υποχρεώσεις  (12.579.258) (12.470.811)  (7.068.874) (14.751.705) 
Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευµένα έξοδα  (2.161.707) (955.511)  (727.139) (1.648.325) 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  55.107 95.037  - - 
Πληρωµές για αποζηµίωση προσωπικού 23 (1.406.957) (662.593)  (1.340.358) (625.289) 
Μείον:       
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  10.887.400 9.613.519  9.124.279 8.491.377 
Φόροι εισοδήµατος καταβεβληµένοι  1.827.786 806.466  1.341.171 279.992 
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  8.279 9.020.417  (4.441.736) 2.299.988 
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες       
Αγορές ενσώµατων παγίων στοιχείων 8 (8.407.059) (8.120.733)  (2.306.920) (2.312.693) 
Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων  914.923 2.804.242  375.151 3.834.283 
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 9 (173.375) (99.704)  (148.813) (98.154) 
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 5ζ 291.884 357.681  177.342 203.873 
Αύξηση ταµειακών διαθεσίµων από απορρόφηση θυγατρικών 11 - -  - 175.335 
Αγορά χρηµατ. στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτ/των  17 (166.544) -  (166.544) - 
Πώληση χρηµατ. στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτ/των 17 147.830 -  147.830 - 
Επενδύσεις σε θυγατρικές 11 - -  (150.482) (100.000) 
Μερίσµατα εισπραχθέντα 5ζ - -  - 155.210 
Είσπραξη επιχορηγήσεων 24 867.013 496.026  - - 
Εξαγορά θυγατρικής Εταιρίας 11 196.093 -  - - 
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  (6.329.235) (4.562.488)  (2.072.436) 1.857.854 
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες       
Καθαρή µεταβολή βραχυπροθέσµων δανείων  628.001 525.144  187.628 1.178.403 
Εισπράξεις από εκδοθέντα µακροπρόθεσµα δάνεια 22 982.291 2.181.082  - - 
Εξοφλήσεις µακροπροθέσµων δανείων 22 (2.900.971) (1.484.966)  (2.581.606) (1.428.768) 
Εισροές από µη ελέγχουσες συµµετοχές 11 24.606 -  - - 
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µη ελέγχουσες συµµετοχές  (53.735) (155.210)  - - 
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατ/κές δραστηριότητες  (1.319.808) 1.066.050  (2.393.978) (250.365) 
       
Καθαρή (µείωση)/αύξηση  στα ταµειακά διαθέσιµα  (7.640.764) 5.523.979  (8.908.150) 3.907.477 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσεως 18 26.188.811 20.875.115  14.987.985 11.080.508 
Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα   (147.065) (210.283)  - - 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα τέλους χρήσεως 18 18.400.982 26.188.811  6.079.835 14.987.985 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01/01/2013 – 31/12/2013 
(όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

  
Μετοχικό 

Kεφάλαιο (σηµ. 19) 

Υπέρ το 
Άρτιο 

(σηµ. 19) 
Αποθεµατικά 

(σηµ. 20) 

Συναλ/κές 
διαφορές  
(σηµ. 20) 

Αποτελέσµατα 
εις νέο Σύνολο 

Μη 
ελέγχουσες 
συµµετοχές Σύνολο 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2013  8.146.012 33.153.265 56.204.676 (7.593.664) (3.376.825) 86.533.464 12.439.417 98.972.881 

Επίδραση αλλαγής πολιτικής (σηµ. 2)  - - - - (20.304) (20.304) 6.661 (13.643) 
Προσαρµοσµένο αρχικό υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 
1η Ιανουαρίου 2013*  8.146.012 33.153.265 56.204.676 (7.593.664) (3.397.129) 86.513.160 12.446.078 98.959.238 

Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου  - - - - (16.068.786) (16.068.786) (214.554) (16.283.340) 

Λοιπές συνολικές (ζηµίες)/εισοδήµατα µετά από φόρους  - - - (930.746) 177.128 (753.618) (32.040) (785.658) 

Συγκεντρωτικές Συνολικές Ζηµίες µετά από φόρους  - - - (930.746) (15.891.658) (16.822.404) (246.594) (17.068.998) 

∆ιανοµή κερδών σε αποθεµατικά   - - 35.808 - (35.808) - - - 

Μερίσµατα πληρωθέντα  - - - - - - (53.735) (53.735) 

Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν. 3299/04  - - 143.177 - (169.479) (26.302) 26.302 - 

Εκκαθάριση θυγατρικής (σηµ.11)  - - - - - - (2.286) (2.286) 

Εισροές από µη ελέγχουσες συµµετοχές (σηµ.11)  - - - - - - 24.606 24.606 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013  8.146.012 33.153.265 56.383.661 (8.524.410) (19.494.074) 69.664.454 12.194.371 81.858.825 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2012  8.146.012 33.153.265 56.011.496 (6.509.679) 8.432.857 99.233.951 13.214.755 112.448.706 

Επίδραση αλλαγής πολιτικής (σηµ. 2)  - - - - 312.784 312.784 16.049 328.833 
Προσαρµοσµένο αρχικό υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 
1η Ιανουαρίου 2012*  8.146.012 33.153.265 56.011.496 (6.509.679) 8.745.641 99.546.735 13.230.804 112.777.539 

Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου  - - - - (11.454.627) (11.454.627) (413.354) (11.867.981) 

Λοιπές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους  - - - (1.149.998) (323.709) (1.473.707) (221.403) (1.695.110) 

Συγκεντρωτικές Συνολικές Ζηµίες µετά από φόρους  - - - (1.149.998) (11.778.336) (12.928.334) (634.757) (13.563.091) 

∆ιανοµή κερδών σε αποθεµατικά   - - 127.932 - (127.932) - - - 

Εξαγορά µη ελέγχουσας συµµετοχής (σηµ. 11)  - - 13.000 - (120.635) (107.635) 7.635 (100.000) 

Μερίσµατα πληρωθέντα  - - - - - - (155.210) (155.210) 

Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν. 3299/04  - - 110.197 - (131.147) (20.950) 20.950 - 

Επιστροφή κεφαλαίου σε µη ελέγχουσες συµµετοχές (σηµ.11)  - - (57.949) 66.013 15.280 23.344 (23.344) - 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012  8.146.012 33.153.265 56.204.676 (7.593.664) (3.397.129) 86.513.160 12.446.078 98.959.238 

*  Ορισµένα ποσά δεν συµφωνούν µε αυτά που έχουν περιληφθεί στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2012 λόγω της υιοθέτησης της αναθεώρησης του ∆ΛΠ 19 όπως περιγράφεται στη σηµείωση 2 των οικονοµικών καταστάσεων. 



 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων  39 

 
 

 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01/01/2013 – 31/12/2013 
(όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

  
Μετοχικό  

Κεφάλαιο (σηµ. 19) 
Υπέρ το Άρτιο 

(σηµ. 19) 
Αποθεµατικά 

(σηµ. 20) 
Αποτελέσµατα 

εις νέο Σύνολο 
       

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2013  8.146.012 33.153.265 53.701.640 (26.637.552) 68.363.365 
Επίδραση αλλαγής πολιτικής (σηµ. 2)  - - - (34.146) (34.146) 
Προσαρµοσµένο αρχικό υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2013*  8.146.012 33.153.265 53.701.640 (26.671.698) 68.329.219 
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως µετά από φόρους  - - - (17.937.759) (17.937.759) 
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους  - - - 167.426 167.426 

Συγκεντρωτικές Συνολικές Ζηµίες µετά από φόρους  - - - (17.770.333) (17.770.333) 
Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν. 3299/04   - - 92.120 (92.120) - 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013  8.146.012 33.153.265 53.793.760 (44.534.151) 50.558.886 

       
       
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2012  8.146.012 33.153.265 53.427.504 (7.648.224) 87.078.557 
Επίδραση αλλαγής πολιτικής (σηµ. 2 )  - - - 279.061 279.061 
Προσαρµοσµένο αρχικό υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2012*  8.146.012 33.153.265 53.427.504 (7.369.163) 87.357.618 
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως µετά από φόρους  - - - (10.497.391) (10.497.391) 
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους  - - - (305.342) (305.342) 

Συγκεντρωτικές Συνολικές Ζηµίες µετά από φόρους  - - - (10.802.733) (10.802.733) 
Μεταβολή λόγω απορρόφησης θυγατρικών (σηµ. 11)  - - 204.608 (8.430.274) (8.225.666) 
Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν. 3299/04   - - 69.528 (69.528) - 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012  8.146.012 33.153.265 53.701.640 (26.671.698) 68.329.219 

 
 

*  Ορισµένα ποσά δεν συµφωνούν µε αυτά που έχουν περιληφθεί στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2012 λόγω της υιοθέτησης της αναθεώρησης  του ∆ΛΠ 19 όπως περιγράφεται στη σηµείωση 2 των οικονοµικών 
καταστάσεων.



ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  
Της 31ης ∆εκεµβρίου 2013 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 40 
 

Ε.  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Η «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» µε διακριτικό τίτλο ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. («η 
Εταιρία»), ιδρύθηκε το 1988 και αποτελεί τη Μητρική Εταιρία του Οµίλου.  Η Εταιρία είναι 
εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό µητρώου 17520/06/Β/88/18. Οι µετοχές 
της Εταιρίας εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο Αθηνών το 1998. 
 
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων άλλαξε η επωνυµία της Εταιρίας από 
«ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» σε «ΑΛΟΥΜΥΛ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» η οποία εγκρίθηκε µε την αριθ. Κ2-6215/15/6/2009 απόφασή 
του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, στη 
συνεδρίασή του της 02/07/2009, ενηµερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση. 
 
Η Εταιρία έχει δηµιουργήσει θυγατρικές εταιρίες που είναι εγκατεστηµένες στις εξής χώρες:  
Ελλάδα, Ρουµανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ουκρανία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Κύπρο, 
Αίγυπτο, Γερµανία, Ιταλία, Αλβανία, Κόσσοβο, Μολδαβία, Βοσνία, Σκόπια, Γαλλία, Ηνωµένα 
Αραβικά Εµιράτα, Ρωσία και Αµερική.  Τα ονόµατα των θυγατρικών και η βασική δραστηριότητα 
τους περιγράφεται στη σηµείωση 11 κατωτέρω. 
 
Η ΑΛΟΥΜΥΛ δραστηριοποιείται στην παραγωγή προφίλ αλουµινίου, στην παραγωγή 
οµογενοποιηµένων ράβδων (µπιγιέτες) αλουµινίου που τις χρησιµοποιεί ως πρώτη ύλη στην 
παραγωγή των προφίλ και στην επεξεργασία µέρους της παραγωγής της. Επίσης, παράγει, εισάγει και 
εµπορεύεται εξαρτήµατα για τα συστήµατα αλουµινίου που έχει σχεδιάσει, µε στόχο την πληρέστερη 
τεχνική υποστήριξη των πωλήσεών της καθώς και εσωτερικές θύρες, ερµάρια επίπλων και είδη 
κιγκαλερίας. Παράλληλα, µέσω των θυγατρικών της εταιριών παράγει εξειδικευµένα προϊόντα 
αλουµινίου για ειδικές εφαρµογές, εξαρτήµατα, υπερσύγχρονα συστήµατα αυτοµατισµών (για 
πόρτες, ασανσέρ, κ.α.), πολυκαρβονικά φύλλα αλουµινίου και σύνθετα φύλλα αλουµινίου και έχει 
δυνατότητα νέων τεχνικών βαφής (ανοδίωση). 

 
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις ετήσιες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις 
της «ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.» (η «Εταιρία») και τις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρίας και των θυγατρικών της (ο «Όµιλος»). 

 
H Μητρική Εταιρία λειτουργεί ένα υποκατάστηµα στο Κιλκίς που εξάγει αυτοτελές λογιστικό 
αποτέλεσµα και ένα υποκατάστηµα στην Αθήνα, στην Κοµοτηνή και στη Ξάνθη.   
  
Οι συνηµµένες Εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα 
µε τα ∆ΠΧΑ, για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2013, εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο στις 27 Μαρτίου 2014 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων. Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο 
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.alumil.com. 
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2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 

2.1 Βάση παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων: Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν 
καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), όπως αυτά 
έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) καθώς και σύµφωνα µε 
τις σχετικές ∆ιερµηνείες τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών 
Προτύπων του Σ∆ΛΠ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται 
υποχρεωτικά για τη χρήση που λήγει την 31 ∆εκεµβρίου 2013. ∆εν υπάρχουν πρότυπα και 
διερµηνείες προτύπων που να έχουν εφαρµοστεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής τους. 
 
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού 
κόστους (εξαιρουµένων των οικοπέδων και κτιρίων τα οποία αποτιµήθηκαν στις εύλογες αξίες τους 
οι οποίες και θεωρήθηκαν ως τεκµαρτό κόστος (deemed cost) κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα 
∆ΠΧΑ) και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας («going concern»). 
       
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς απαιτεί όπως η ∆ιοίκηση του Οµίλου προβαίνει σε σηµαντικές παραδοχές και 
λογιστικές εκτιµήσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασµών Ενεργητικού και Παθητικού, 
την γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των 
οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και τα παρουσιαζόµενα έσοδα και έξοδα κατά την υπό εξέταση 
χρήση. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της 
∆ιοίκησης σε σχέση µε τις περιστάσεις και τις τρέχουσες συνθήκες  τα πραγµατικά αποτελέσµατα 
µπορεί τελικά να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις αξιολογούνται 
συνεχώς και βασίζονται σε εµπειρικά δεδοµένα και άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων 
των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναµενόµενα υπό εύλογες συνθήκες. Η 
∆ιοίκηση της Εταιρίας εκτιµά ότι δεν υπάρχουν εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό 
κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων.  
 
Οι τοµείς όπου απαιτείται υψηλότερου βαθµού κρίση και όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι 
σηµαντικές για τις οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως ακολούθως: 
 
Φόρος εισοδήµατος 

Απαιτείται κρίση από τον Όµιλο για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος. Η 
πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος µε βάση το ∆ΛΠ 12 υπολογίζεται µε εκτίµηση των φόρων που θα 
καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος για κάθε 
χρήση, πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν από µελλοντικούς 
φορολογικούς ελέγχους και αναγνώριση µελλοντικών φορολογικών ωφελειών. Εάν ο τελικός 
φόρος είναι διαφορετικός από τον αρχικά αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει το φόρο 
εισοδήµατος στη χρήση που ο προσδιορισµός των φορολογικών διαφορών θα λάβει χώρα. 

 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις αχρησιµοποίητες 
φορολογικές ζηµίες στον βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που 
θα συµψηφιστούν µε αυτές τις φορολογικές ζηµίες. Για τον καθορισµό του ύψους της 
αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης που µπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται σηµαντικές 
κρίσεις και εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης του Οµίλου, οι οποίες βασίζονται στα µελλοντικά 
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φορολογικά κέρδη σε συνδυασµό µε τις µελλοντικές φορολογικές στρατηγικές που θα 
ακολουθηθούν. 

 
Ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 
 
Η ∆ιοίκηση προβαίνει σε ορισµένες εκτιµήσεις αναφορικά µε την ωφέλιµη ζωή των αποσβέσιµων 
παγίων. Αυτές οι υπολειπόµενες ωφέλιµες ζωές επανεκτιµώνται περιοδικά για να εκτιµηθεί κατά 
πόσο συνεχίζουν να είναι κατάλληλες. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην παράγραφο 
3.3. 

 
Προβλέψεις για αποθέµατα 
 
O Όµιλος προβαίνει σε εκτιµήσεις σχετικά µε την αποτίµηση των αποθεµάτων στη χαµηλότερη 
τιµή µεταξύ τρέχουσας και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η ρευστοποιήσιµη αξία µπορεί να 
διαφέρει σε σχέση µε εκείνη που εκτιµήθηκε κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών 
καταστάσεων. 

 
 

Προβλέψεις για εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις  
 

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίµηση της επάρκειας της πρόβλεψης 
σχετικά µε τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση µε την πιστωτική της πολιτική και 
λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νοµικής Υπηρεσίας του Οµίλου, τα οποία προκύπτουν βάσει 
επεξεργασίας ιστορικών δεδοµένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται.  
 
Προγράµµατα συγκεκριµένων παροχών 
 
Το κόστος ωφεληµάτων για τα προγράµµατα συγκεκριµένων παροχών υπολογίζεται 
χρησιµοποιώντας αναλογιστικές εκτιµήσεις, κατά τις οποίες χρησιµοποιούνται παραδοχές για τους 
προεξοφλητικούς συντελεστές, το ρυθµό αύξησης των µισθών και τα ποσοστά θνησιµότητας. 
Λόγω της µακροχρόνιας φύσης των προγραµµάτων, οι παραδοχές αυτές υπόκεινται σε σηµαντική 
αβεβαιότητα. 

 
2.2 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 

 
Οι λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν για την ετοιµασία και την παρουσίαση των συνηµµένων 
οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Οµίλου για τη χρήση που έληξε την 
31η ∆εκεµβρίου 2012 εκτός από την υιοθέτηση των παρακάτω νέων προτύπων και διερµηνειών 
που ισχύουν για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η 

Ιανουαρίου 2013. 
 
Ο Όµιλος και η Εταιρία έχουν υιοθετήσει τα παρακάτω νέα ή τροποποιηµένα πρότυπα και διερµηνείες 
κατά την 1η Ιανουαρίου 2013: 

 
� ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων (τροποποίηση) – Παρουσίαση των 
στοιχείων του Λοιπού Συνολικού Εισοδήµατος 
� ∆ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζοµένους (αναθεώρηση) 
� ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – Συµψηφισµός 
Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων 
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� ∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας  
� ∆ιερµηνεία 20 ∆απάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου 
� Κύκλος ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2009 -2011 

 
• ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων (τροποποίηση) – Παρουσίαση των 

στοιχείων του Λοιπού Συνολικού Εισοδήµατος 
Η τροποποίηση αυτή αλλάζει την οµαδοποίηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στα Λοιπά 
Συνολικά Εισοδήµατα. Τα στοιχεία που µπορούν να αναταξινοµηθούν (ή να "ανακυκλωθούν¨) στα 
Αποτελέσµατα Χρήσης σε κάποια χρονική στιγµή στο µέλλον (για παράδειγµα, καθαρό κέρδος από 
αντιστάθµιση καθαρής επένδυσης, συναλλαγµατικές διαφορές από τη µετατροπή αλλοδαπών 
δραστηριοτήτων, καθαρή µεταβολή αντισταθµίσεων ταµειακών ροών και καθαρή ζηµία/κέρδος 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση) θα παρουσιάζονται 
χωριστά από άλλα στοιχεία τα οποία δεν θα αναταξινοµηθούν ποτέ (για παράδειγµα, αναλογιστικά 
κέρδη και ζηµιές σε προγράµµατα καθορισµένων παροχών και αναπροσαρµογή οικοπέδων και 
κτηρίων). Η τροποποίηση επηρεάζει µόνο την παρουσίαση και δεν έχει καµία επίδραση στην 
οικονοµική θέση της Εταιρείας και του Οµίλου ή στη δραστηριότητα τους.  

 
• ∆ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζοµένους (αναθεώρηση) 

Το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 19 εισάγει µια σειρά από τροποποιήσεις της λογιστικής των προγραµµάτων 
καθορισµένων παροχών, συµπεριλαµβανοµένων των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών τα οποία 
αναγνωρίζονται πλέον στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα και εξαιρούνται µόνιµα από τα 
Αποτελέσµατα Χρήσης. Επίσης, οι αναµενόµενες αποδόσεις των προγραµµάτων περιουσιακών 
στοιχείων δεν αναγνωρίζονται πλέον στα Αποτελέσµατα Χρήσης, ενώ υπάρχει απαίτηση 
αναγνώρισης του τόκου επί της καθαρής υποχρέωσης (ή περιουσιακού στοιχείου) καθορισµένης 
παροχής στα Αποτελέσµατα Χρήσης, ο οποίος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας το προεξοφλητικό 
επιτόκιο που χρησιµοποιείται για την επιµέτρηση της υποχρέωσης καθορισµένης παροχής. Τα µη 
κατοχυρωµένα κόστη προϋπηρεσίας αναγνωρίζονται πλέον στα Αποτελέσµατα Χρήσης στη 
νωρίτερη ηµεροµηνία µεταξύ της ηµεροµηνίας πραγµατοποίησης της τροποποίησης και της 
ηµεροµηνίας αναγνώρισης του κόστους της σχετικής αναδιάρθρωσης ή τερµατισµού. Άλλες 
τροποποιήσεις περιλαµβάνουν νέες γνωστοποιήσεις, όπως ποσοτικές γνωστοποιήσεις ευαισθησίας. 
Για τον Όµιλο και την Εταιρεία η επίδραση αυτής της τροποποίησης παρουσιάζεται αναλυτικά στη 
σηµείωση 2.3 των οικονοµικών καταστάσεων. 

 
• ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – Συµψηφισµός 

Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων 
Οι τροποποιήσεις αυτές απαιτούν από µια εταιρεία να γνωστοποιήσει πληροφορίες για τα δικαιώµατα 
συµψηφισµού και σχετικούς διακανονισµούς (πχ. διακανονισµούς εξασφαλίσεων).  Οι 
γνωστοποιήσεις αυτές παρέχουν στους χρήστες πληροφόρηση η οποία είναι χρήσιµη για την 
αξιολόγηση της επίδρασης των διακανονισµών συµψηφισµού στην κατάσταση οικονοµικής θέσης 
µιας εταιρείας. Οι νέες γνωστοποιήσεις απαιτούνται για όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που έχουν 
αναγνωριστεί και έχουν υποστεί συµψηφισµό σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: 
Παρουσίαση. Οι γνωστοποιήσεις εφαρµόζονται επίσης σε χρηµατοοικονοµικά µέσα που υπόκεινται 
σε εκτελεστέους «κύριους διακανονισµούς συµψηφισµού» (master netting arrangement) ή 
παρόµοιους διακανονισµούς, ανεξάρτητα από το εάν έχουν συµψηφιστεί σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 32. Η 
τροποποίηση αυτή δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.  
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• ∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας  
Το ∆ΠΧΑ 13 εγκαθιστά ένα ενιαίο σύνολο πηγών καθοδήγησης των ∆ΠΧΑ για όλες τις 
επιµετρήσεις εύλογης αξίας. Το ∆ΠΧΑ 13 δεν αλλάζει τις απαιτήσεις αναφορικά µε το πότε η 
εταιρεία απαιτείται να χρησιµοποιήσει την εύλογη αξία αλλά παρέχει καθοδήγηση στο τρόπο 
επιµέτρησης της εύλογης αξίας στα ∆ΠΧΑ όταν η εύλογη αξία απαιτείται ή επιτρέπεται. Η εφαρµογή 
του ∆ΠΧΑ 13 δεν επηρέασε σηµαντικά τις επιµετρήσεις εύλογης αξίας που πραγµατοποιούνταν από 
τον Όµιλο και την Εταιρεία. Το ∆ΠΧΑ 13 απαιτεί επίσης συγκεκριµένες γνωστοποιήσεις εύλογης 
αξίας, µερικές από τις οποίες αντικαθιστούν τις υφιστάµενες απαιτήσεις γνωστοποίησης άλλων 
προτύπων, συµπεριλαµβάνοντας το ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις.  
 

 
• ∆ιερµηνεία 20 ∆απάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου 

Η διερµηνεία αυτή εφαρµόζεται για τις δαπάνες αποκάλυψης που πραγµατοποιούνται κατά την 
διαδικασία εξόρυξης της επιφάνειας στη διάρκεια της παραγωγικής φάσης του ορυχείου  ('δαπάνες 
αποκάλυψης κατά την παραγωγή'). Η διερµηνεία αναφέρεται στη λογιστική απεικόνιση της ωφέλειας 
από τη δραστηριότητα αποκάλυψης. Η διερµηνεία αυτή δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρίας.    

 
• Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε ένα κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2009 -2011, το οποίο περιέχει 

τροποποιήσεις των προτύπων και των σχετικών βάσεων συµπεράσµατος. Το πρόγραµµα των ετήσιων 
αναβαθµίσεων παρέχει ένα µηχανισµό εφαρµογής απαραίτητων αλλά όχι επειγουσών τροποποιήσεων 
των ∆ΠΧΑ. Οι αναβαθµίσεις αυτές δεν είχαν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και 
της Εταιρίας.   
 

� ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει τη 
διαφορά µεταξύ εθελοντικών πρόσθετων συγκριτικών πληροφοριών και των συγκριτικών   
πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ ελάχιστο. Γενικά, η απαιτούµενη συγκριτική περίοδος 
που απαιτείται κατ’ ελάχιστο είναι η προηγούµενη περίοδος.  

� ∆ΛΠ 16 Ενσώµατα πάγια: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι τα βασικά ανταλλακτικά και 
ο εξοπλισµός συντήρησης που πληροί τον ορισµό των ενσώµατων παγίων και εξοπλισµού 
δεν είναι απόθεµα. 

� ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι οι 
φόροι εισοδήµατος που προκύπτουν από διανοµές κατόχων συµµετοχικών τίτλων λογίζονται 
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος.   

� ∆ΛΠ 34 Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά: Η αναβάθµιση αυτή συµµορφώνει τις 
απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία ανά τοµέα 
πληροφόρησης µε τις συνολικές υποχρεώσεις ανά τοµέα πληροφόρησης στις ενδιάµεσες 
οικονοµικές καταστάσεις. Η διευκρίνηση αυτή εξασφαλίζει επίσης τη συµµόρφωση των 
γνωστοποιήσεων στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις µε τις ετήσιες. 
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Β) Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρµογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και η 
Εταιρία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα  
 
• Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση)  

Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2014. Ως συνέπεια των νέων προτύπων ∆ΠΧΑ 11 Από κοινού συµφωνίες και ∆ΠΧΑ 12 
Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις, το ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 
µετονοµάστηκε σε ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες και περιγράφει 
την εφαρµογή της µεθόδου καθαρής θέσης στις επενδύσεις σε κοινοπραξίες πέραν των επενδύσεων 
σε συγγενείς επιχειρήσεις. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρίας δεν αναµένει ότι αυτό το 
πρότυπο θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 
• ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση) – Συµψηφισµός 

Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων 
Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2014. Οι τροποποιήσεις αυτές διευκρινίζουν την έννοια “υφίσταται στο παρόν νοµικά 
επιβαλλόµενο δικαίωµα για συµψηφισµό”. Οι τροποποιήσεις επίσης διευκρινίζουν την εφαρµογή των 
κριτηρίων συµψηφισµού του ∆ΛΠ 32 στα συστήµατα διακανονισµού (όπως σε κεντρικά συστήµατα 
οίκων εκκαθάρισης) τα οποία εφαρµόζουν µηχανισµούς µεικτούς διακανονισµού οι οποίοι δεν 
λειτουργούν ταυτόχρονα. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρίας δεν αναµένει ότι αυτή η 
τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.  
 

• ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα - Ταξινόµηση και Επιµέτρηση και µεταγενέστερες 
τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 και ∆ΠΧΑ 7: Υποχρεωτική ηµεροµηνία έναρξης ισχύος και 
Γνωστοποιήσεις µετάβασης, Λογιστική Αντιστάθµισης και τροποποιήσεις των ∆ΠΧΑ 9, ∆ΠΧA 
7 και ∆ΛΠ 39 
Όπως έχει εκδοθεί το ∆ΠΧΑ 9 αντικατοπτρίζει την πρώτη φάση της εργασίας του Σ∆ΛΠ για την 
αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και εφαρµόζεται κατά την ταξινόµηση και επιµέτρηση των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων όπως 
ορίζονται από το ∆ΛΠ 39. Η υιοθέτηση της πρώτης φάσης του ∆ΠΧΑ 9 θα έχει επίπτωση στην 
ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αλλά δεν θα έχει 
επίπτωση στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Στις επόµενες 
φάσεις, το Σ∆ΛΠ θα ασχοληθεί µε τη λογιστική αντιστάθµισης και την αποµείωση των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Το µεταγενέστερο πακέτο τροποποιήσεων που 
εκδόθηκε το Νοέµβριο 2013 εισάγει επιπλέον λογιστικές απαιτήσεις για χρηµατοοικονοµικά µέσα. Οι 
τροποποιήσεις αυτές α) θέτουν σε ισχύ µια ουσιαστική αναθεώρηση της λογιστικής αντιστάθµισης 
που θα επιτρέψει στις εταιρείες να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις δραστηριότητες διαχείρισης του 
κινδύνου τους στις οικονοµικές καταστάσεις, β) επιτρέπουν τις αλλαγές για την αντιµετώπιση της 
θέµατος γνωστού ως «ίδιος πιστωτικός κίνδυνος», που είχε ήδη συµπεριληφθεί στο ∆ΠΧΑ 9 
Χρηµατοοικονοµικά µέσα ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί από µόνο του, χωρίς να χρειάζεται να 
αλλάξει οποιοσδήποτε άλλος λογιστικός χειρισµός των χρηµατοοικονοµικών µέσων και γ) 
αποµακρύνουν την 1 Ιανουαρίου 2018 ως ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9 ώστε 
να παρέχεται επαρκής χρόνος για τη µετάβαση στις νέες απαιτήσεις κατά την προετοιµασία των 
οικονοµικών καταστάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο και την 
τροποποίηση αυτή. Ο Όµιλος και η Εταιρεία θα ποσοτικοποιήσουν την επίπτωση σε συνδυασµό µε τις 
άλλες φάσεις, όταν θα εκδοθεί το τελικό πρότυπο το οποίο θα περιλαµβάνει όλες τις φάσεις. 
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• ∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, ∆ΛΠ 27 Ατοµικές Οικονοµικές 
Καταστάσεις 
Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2014. Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά το µέρος του ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ατοµικές 
Οικονοµικές Καταστάσεις που σχετίζεται µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Επίσης, 
αναφέρεται σε θέµατα που αναπτύσσονται στη ∆ιερµηνεία 12 Ενοποίηση – Οικονοµικές Οντότητες 
Ειδικού Σκοπού. Το ∆ΠΧΑ 10 εγκαθιστά ένα ενιαίο µοντέλο ελέγχου που έχει εφαρµογή σε όλες τις 
εταιρείες, συµπεριλαµβανοµένων και των οικονοµικών οντοτήτων ειδικού σκοπού. Οι αλλαγές που 
εισάγονται από το ∆ΠΧΑ 10 απαιτούν από τη διοίκηση να ασκεί σηµαντική κρίση προκειµένου να 
καθορίσει ποιες οντότητες ελέγχονται και, συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενοποιηθούν από τη 
µητρική, συγκρινόµενες µε τις απαιτήσεις που βρίσκονταν στο ∆ΛΠ 27. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και 
της Εταιρίας δεν αναµένει ότι αυτό το πρότυπο θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.  
 

• ∆ΠΧΑ 11 Από Κοινού Συµφωνίες 
Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2014. Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 Συµµετοχή σε Κοινοπραξίες  και τη 
∆ιερµηνεία 13 Από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες – Μη χρηµατικές συνεισφορές από 
κοινοπρακτούντες. Το ∆ΠΧΑ 11 καταργεί την επιλογή της αναλογικής ενοποίησης των από κοινού 
ελεγχόµενων εταιρειών. Αντί αυτού, οι από κοινού ελεγχόµενες εταιρείες οι οποίες πληρούν τον 
ορισµό της κοινοπραξίας πρέπει να λογίζονται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο καθαρής θέσης. Η 
∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρίας δεν αναµένει ότι αυτό το πρότυπο θα έχει επίδραση στις 
οικονοµικές καταστάσεις.  

 
• ∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις 

Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2014. Το ∆ΠΧΑ 12 περιλαµβάνει όλες τις γνωστοποιήσεις που προηγουµένως 
εµπεριέχονταν στο ∆ΛΠ 27 και σχετίζονταν µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καθώς 
επίσης και όλες τις γνωστοποιήσεις που προηγουµένως εµπεριέχονταν στο ∆ΛΠ 31 και στο ∆ΛΠ 28. 
Οι γνωστοποιήσεις αυτές σχετίζονται µε τη συµµετοχή µιας εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες, σε 
από κοινού συµφωνίες, σε συγγενείς εταιρείες και δοµηµένες εταιρείες. Απαιτούνται επίσης µια 
σειρά από νέες γνωστοποιήσεις. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρίας δεν αναµένει ότι αυτό το 
πρότυπο θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.  

 
• Οδηγία µετάβασης  (Τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12) 

Η οδηγία εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2014. Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, του 
∆ΠΧΑ 11 Από Κοινού Συµφωνίες και του ∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες 
επιχειρήσεις. Οι τροποποιήσεις αλλάζουν την οδηγία µετάβασης έτσι ώστε να παρέχουν µεγαλύτερη 
ελάφρυνση από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή. Η ηµεροµηνία της «πρώτης εφαρµογής» του 
∆ΠΧΑ 10 ορίζεται ως «η έναρξη της ετήσιας περιόδου στην οποία εφαρµόζεται το ∆ΠΧΑ 10 για 
πρώτη φορά». Η εκτίµηση για την ύπαρξη ελέγχου πραγµατοποιείται κατά την «ηµεροµηνία της 
πρώτης εφαρµογής» αντί της έναρξης της συγκριτικής περιόδου. Εφόσον η εκτίµηση ελέγχου είναι 
διαφορετική µεταξύ ∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ 27/∆ιερµηνία 12, πρέπει να καθοριστούν οι αναδροµικές 
προσαρµογές. Ωστόσο, εάν η εκτίµηση ελέγχου είναι όµοια, δεν απαιτείται αναδροµική εφαρµογή. 
Εάν παρουσιάζονται περισσότερες από µία συγκριτικές περίοδοι, παρέχεται πρόσθετη ελάφρυνση 
που απαιτεί την επαναδιατύπωση µόνο µιας περιόδου. Για τους ίδιους λόγους το Σ∆ΛΠ τροποποίησε 
το ∆ΠΧΑ 11 Από Κοινού Συµφωνίες  και το ∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες 
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επιχειρήσεις για να παρέχει ελάφρυνση κατά τη µετάβαση. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρίας 
δεν αναµένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 
• Επενδυτικές επιχειρήσεις (Τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27) 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε µια συγκεκριµένη κατηγορία επιχειρήσεων που 
χαρακτηρίζονται ως επενδυτικές επιχειρήσεις. Το Σ∆ΛΠ χρησιµοποιεί τον όρο «επενδυτική 
επιχείρηση» αναφερόµενο σε επιχειρήσεις µε αποκλειστικό επιχειρηµατικό σκοπό την επένδυση 
κεφαλαίων προκειµένου για απόδοση από κεφαλαιακή ανατίµηση, εισόδηµα από επενδύσεις ή και τα 
δύο. Η επενδυτική επιχείρηση πρέπει επίσης να αποτιµά την απόδοση των επενδύσεων στη βάση της 
εύλογης αξίας. Οι επιχειρήσεις αυτές θα µπορούσαν να συµπεριλάβουν οργανισµούς ιδιωτικών 
επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισµούς επιχειρηµατικών κεφαλαίων, συνταξιοδοτικών ταµείων, 
κρατικών επενδυτικών κεφαλαίων και λοιπών επενδυτικών κεφαλαίων. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 10 
Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, οι επιχειρήσεις που ετοιµάζουν οικονοµικές καταστάσεις 
είναι υποχρεωµένες  να ενοποιούν τις συµµετοχές σε άλλες επιχειρήσεις στις οποίες ασκούν έλεγχο 
(δηλ. όλες τις θυγατρικές). Η τροποποίηση για τις επενδυτικές επιχειρήσεις παρέχει εξαίρεση στις 
απαιτήσεις ενοποίησης του ∆ΠΧΑ 10 και απαιτεί από τις επενδυτικές επιχειρήσεις να επιµετρούν τις 
θυγατρικές αυτές σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων χρήσης αντί να τις ενοποιούν.  Επίσης, η 
τροποποίηση παραθέτει απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις επενδυτικές επιχειρήσεις. Η ∆ιοίκηση 
του Οµίλου και της Εταιρίας δεν αναµένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα έχουν επίδραση στις 
οικονοµικές καταστάσεις. 
 

• ∆ΠΧΑ 14 Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων Τιµών  
Το πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2016. Το Σ∆ΛΠ έχει προγραµµατίσει να εξετάσει τα ευρύτερα ζητήµατα τιµολογιακής ρύθµισης και 
σχεδιάζει να δηµοσιεύσει έγγραφο συζήτησης για το θέµα αυτό εντός του 2014. Εν αναµονή των 
αποτελεσµάτων του συνολικού έργου για δραστηριότητες µε ρυθµιζόµενες τιµές, το Σ∆ΛΠ 
αποφάσισε να αναπτύξει το ∆ΠΧΑ 14 ως προσωρινό µέτρο. Το ∆ΠΧΑ 14 επιτρέπει σε εκείνους που 
εφαρµόζουν πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ να συνεχίσουν να αναγνωρίζουν τα ποσά που αφορούν σε 
τιµολογιακές ρυθµίσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προηγούµενου πλαισίου λογιστικών αρχών 
όταν υιοθετήσουν τα ∆ΠΧΑ. Ωστόσο, για να ενισχυθεί η συγκρισιµότητα µε τις οντότητες που 
εφαρµόζουν ήδη τα ∆ΠΧΑ και δεν αναγνωρίζουν τέτοια ποσά, το πρότυπο απαιτεί όπως η επίδραση 
της τιµολογιακής ρύθµισης παρουσιάζεται χωριστά από άλλα στοιχεία. Μια οικονοµική οντότητα 
που παρουσιάζει ήδη ∆ΠΧΑ οικονοµικές καταστάσεις δεν δύναται να εφαρµόσει το πρότυπο αυτό. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της 
Εταιρίας δεν αναµένει ότι αυτό το πρότυπο θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 
• ∆ΛΠ 36 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων (Τροποποίηση) – Γνωστοποιήσεις 

ανακτήσιµου ποσού µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση αυτή αποµακρύνει τις ακούσιες επιπτώσεις του ∆ΠΧΑ 13 στις 
γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ∆ΛΠ 36. Επιπρόσθετα, η τροποποίηση απαιτεί 
γνωστοποίηση του ανακτήσιµου ποσού των περιουσιακών στοιχείων ή των Μ∆ΤΡ για τα οποία έχει 
αναγνωριστεί αποµείωση ή αναστραφεί αποµείωση κατά τη διάρκεια της περιόδου. Η ∆ιοίκηση του 
Οµίλου και της Εταιρίας δεν αναµένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις. 
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• ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση - Ανανέωση των Παραγώγων 
και η συνέχιση της Λογιστικής Αντιστάθµισης 
Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2014. Σύµφωνα µε την τροποποίηση αυτή δεν απαιτείται διακοπή της λογιστικής 
αντιστάθµισης εάν ένα παράγωγο αντιστάθµισης ανανεωθεί, εφόσον πληρούνται ορισµένα κριτήρια. 
Το Σ∆ΛΠ προέβη σε περιορισµένης έκτασης τροποποίηση του ∆ΛΠ 39, ώστε να επιτραπεί η 
συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης σε ορισµένες περιπτώσεις στις οποίες αλλάζει ο 
αντισυµβαλλόµενος ενός αντισταθµιστικού µέσου, προκειµένου για την εκκαθάριση του µέσου αυτού. 
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρίας δεν αναµένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις 
οικονοµικές καταστάσεις. 
 

• ∆ΛΠ 19 Προγράµµατα καθορισµένων παροχών (Τροποποίηση): Εισφορές των εργαζοµένων  
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιουλίου 2014. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για εισφορές από εργαζοµένους ή τρίτους σε 
προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Ο στόχος της τροποποίησης είναι η απλοποίηση του 
λογιστικού χειρισµού των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθµό των ετών υπηρεσίας των 
εργαζοµένων, για παράδειγµα, για τις εισφορές των εργαζοµένων που υπολογίζονται σύµφωνα µε ένα 
σταθερό ποσοστό του µισθού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση 
αυτή. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρίας δεν αναµένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει 
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 
• ∆ιερµηνεία 21: Εισφορές 

Η διερµηνεία εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή διερµηνειών κλήθηκε να εξετάσει πώς µία οικονοµική οντότητα θα 
πρέπει να λογιστικοποιεί στις οικονοµικές της καταστάσεις τις υποχρεώσεις για πληρωµή εισφορών 
που επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις, εκτός από φόρους εισοδήµατος. Η διερµηνεία αυτή είναι µία 
διερµηνεία του ∆ΛΠ 37 Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Περιουσιακά 
Στοιχεία. Το ∆ΛΠ 37 καθορίζει τα κριτήρια για την αναγνώριση µίας υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων 
είναι η απαίτηση να υπάρχει παρούσα υποχρέωση ως αποτέλεσµα ενός παρελθόντος γεγονότος 
(γνωστό και ως δεσµευτικό γεγονός). Η διερµηνεία διευκρινίζει ότι το δεσµευτικό γεγονός που 
δηµιουργεί την υποχρέωση καταβολής εισφοράς είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική 
νοµοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωµή της εισφοράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη 
υιοθετήσει την οδηγία αυτή. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρίας δεν αναµένει ότι αυτή η 
διερµηνεία θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 

• Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2010 -2012, το οποίο είναι µια 
συλλογή τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη 
υιοθετήσει αυτές τις αναβαθµίσεις. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρείας εκτιµά ότι αυτές οι 
αναβαθµίσεις δεν θα έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 

� ∆ΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών: Η αναβάθµιση αυτή 
τροποποιεί τους ορισµούς «προϋπόθεση κατοχύρωσης» και «συνθήκες αγοράς» και 
προσθέτει τους ορισµούς «όρος απόδοσης» και «όρος υπηρεσίας» (που προηγουµένως ήταν 
µέρος του ορισµού της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης»).  

� ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι το ενδεχόµενο 
αντάλλαγµα σε µία απόκτηση επιχείρησης που δεν κατατάσσεται στην καθαρή θέση, 
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µεταγενέστερα επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων ανεξάρτητα από το 
εάν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα.  

� ∆ΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τοµείς: Η αναβάθµιση αυτή απαιτεί από µια οικονοµική οντότητα να 
γνωστοποιεί τις κρίσεις της διοίκησης σχετικά µε την εφαρµογή των κριτηρίων συνάθροισης 
στους λειτουργικούς τοµείς και διευκρινίζει ότι η οντότητα θα πρέπει να παρέχει συµφωνίες 
µεταξύ του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των τοµέων και των περιουσιακών 
στοιχείων της οντότητας µόνο εάν πραγµατοποιείται τακτική αναφορά των περιουσιακών 
στοιχείων του τοµέα.  

� ∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης αξίας: Αυτή η αναβάθµιση στην βάση συµπεράσµατος του 
∆ΠΧΑ 13 διευκρινίζει ότι η έκδοση του ∆ΠΧΑ 13 και η τροποποίηση των ∆ΠΧΑ 9 και 
∆ΛΠ 39 δεν αποµάκρυνε την ικανότητα επιµέτρησης των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων για τα οποία δεν υπάρχει δηλωµένο επιτόκιο στην τιµολογιακή αξία, χωρίς 
προεξόφληση, εφόσον η επίπτωση της µη προεξόφλησης είναι ασήµαντη.  

� ∆ΛΠ 16 Ενσώµατα Πάγια: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα στοιχείο των 
ενσώµατων παγίων αναπροσαρµόζεται, η µικτή λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά 
τρόπο που να συνάδει µε την αναπροσαρµογή της λογιστικής αξίας.  

� ∆ΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία 
εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικών διοικητικών στελεχών στην αναφέρουσα 
οικονοµική οντότητα ή στη µητρική εταιρεία της αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας, 
αποτελεί συνδεδεµένο µέρος της αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας.  

� ∆ΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα άυλο 
περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρµόζεται, η µικτή λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά 
τρόπο που να συνάδει µε την αναπροσαρµογή της λογιστικής αξίας.  

 
•  Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2011 -2013, το οποίο είναι µια 

συλλογή των τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη 
υιοθετήσει αυτές τις αναβαθµίσεις. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι αυτές οι αναβαθµίσεις δεν θα 
έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 

� ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΑ 3 εξαιρεί 
από το πεδίο εφαρµογής του τη λογιστική αντιµετώπιση για το σχηµατισµό µιας από κοινού 
συµφωνίας στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συµφωνίας. 

� ∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης αξίας: Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι το πεδίο 
εφαρµογής της εξαίρεσης χαρτοφυλακίου που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ∆ΠΧΑ 13 
περιλαµβάνει όλες τις συµβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν εντός του πεδίου εφαρµογής του 
∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση ή του ∆ΠΧΑ 9 
Χρηµατοοικονοµικά Μέσα, ανεξάρτητα από το εάν πληρούν τον ορισµό των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων όπως 
ορίζονται στο ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση.  

� ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι ο προσδιορισµός του 
εάν µια συγκεκριµένη συναλλαγή πληροί τον ορισµό τόσο της συνένωσης επιχειρήσεων, 
όπως ορίζεται στο ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, όσο και του επενδυτικού ακινήτου, 
όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτεί τη χωριστή εφαρµογή και 
των δύο προτύπων ανεξάρτητα του ενός από το άλλο.  
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2.3 Αλλαγή λογιστικής πολιτικής 
 
Το 2013 ο Όµιλος και η Εταιρεία υιοθέτησαν την τροποποίηση του ∆ΛΠ 19 που προβλέπει την 
αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών/ζηµιών απευθείας στα λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήµατα. Έως 
την 31η ∆εκεµβρίου 2012 ο Όµιλος και η Εταιρία αναγνώριζαν µόνο τα αναλογιστικά κέρδη/ζηµίες που 
προέκυπταν από εµπειρικές αναπροσαρµογές και αλλαγές στις αναλογιστικές υποθέσεις που υπερέβαιναν 
σωρευτικά το 10% της προβλεπόµενης υποχρέωσης της παροχής στην αρχή κάθε περιόδου και 
καταχωρούνταν στην κατάσταση αποτελεσµάτων ισόποσα, ανάλογα µε το µέσο χρόνο εναποµένουσας 
υπηρεσίας των εργαζοµένων που αφορούσαν, εφαρµόζοντας τη µέθοδο του περιθωρίου του ∆ΛΠ 19. 
 
Η παραπάνω αλλαγή είχε ως αποτέλεσµα την πλήρη αναγνώριση των υποχρεώσεων καθώς αυτές 
περιλαµβάνουν και τα αναλογιστικά κέρδη/ζηµίες. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, 
Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιµήσεων και Λάθη», η αλλαγή αυτή έχει αναδροµική εφαρµογή µε 
αποτέλεσµα την αναπροσαρµογή του προηγούµενου έτους στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Η αλλαγή της λογιστικής πολιτικής έχει τις ακόλουθες επιδράσεις στις οικονοµικές καταστάσεις του 
Οµίλου και της Εταιρίας:   
 
Την 1 Ιανουαρίου 2012 (ποσά σε ευρώ): 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
Μείωση υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών παροχών   (411.041) (348.826) 
Αύξηση Αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων  68.456 69.765 
Μείωση Αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων  (13.752) - 
Αύξηση ιδίων κεφαλαίων – Ιδιοκτήτες Μητρικής 
(αποτελεσµάτων εις νέο) 

 
312.784 279.061 

Αύξηση µη ελέγχουσων συµµετοχών  16.049 - 
Αύξηση Συνόλου Ιδίων Κεφαλαίων                328.833                279.061 

 
Την 31 ∆εκεµβρίου 2012 (ποσά σε ευρώ): 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
Αύξηση υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών παροχών   17.053 42.683 
Μείωση Αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων  (9.021) (8.537) 
Μείωση Αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων  5.610 - 
Μείωση ιδίων κεφαλαίων  - Ιδιοκτήτες Μητρικής 
(αποτελεσµάτων εις νέο) 

 
(20.304) (34.146) 

Αύξηση µη ελέγχουσων συµµετοχών  6.661 - 
Μείωση Συνόλου Ιδίων Κεφαλαίων           (13.643)                 (34.146) 
Αύξηση εξόδων διοικητικής λειτουργίας   12.694 9.831 
Μείωση φόρου εισοδήµατος  (2.539) (1.966) 
Μείωση λοιπών συνολικών εισοδηµάτων  (332.321) (305.342) 
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Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους την 31 ∆εκεµβρίου 2012 (ποσά σε ευρώ): 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από 
φόρους πριν από την αλλαγή στη λογιστική 
πολιτική 

 

(13.220.615) (10.489.526) 
Παροχές που αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων και συνολικού εισοδήµατος 

 
(428.094) (391.509) 

Προσαρµογή φόρου εισοδήµατος  85.618 78.302 
Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από 
φόρους µετά από την αλλαγή στη λογιστική 
πολιτική 

 

(13.563.091) (10.802.733) 
 
 
Ίδια Κεφάλαια Οµίλου (ποσά σε ευρώ): 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ 
  31/12/2012 1/1/2012 
Ίδια Κεφάλαια πριν από την αλλαγή στη 
λογιστική πολιτική 

 
98.972.881 112.448.706 

Μεταβολή στα αποτελέσµατα εις νέο   (20.304) 312.784 
Μεταβολή στις µη ελέγχουσες συµµετοχές  6.661 16.049 
Ίδια Κεφάλαια µετά την αλλαγή στη 
λογιστική πολιτική 

 
98.959.238 112.777.539 

 
 

Ίδια Κεφάλαια Εταιρίας (ποσά σε ευρώ): 
  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31/12/2012 1/1/2012 
Ίδια Κεφάλαια πριν από την αλλαγή στη 
λογιστική πολιτική 

 
68.363.365 87.078.557 

 Μεταβολή στα αποτελέσµατα εις νέο   (34.146) 279.061 
Ίδια Κεφάλαια µετά την αλλαγή στη 
λογιστική πολιτική 

 
68.329.219 87.357.618 

 
Η επίδραση των αλλαγών λογιστικής πολιτικής του Οµίλου και της Εταιρίας στις βασικές και 
αποµειωµένες ζηµίες ανά µετοχή της προηγούµενης χρήσης αναλύεται παρακάτω: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31/12/2012 31/12/2012 
Βασικές και αποµειωµένες ζηµίες ανά µετοχή 
πριν από την αλλαγή στη λογιστική πολιτική 

 
(0,5199) (0,4764) 

Επίδραση από την αλλαγή στη λογιστική πολιτική  (0,0004) (0,0004) 
Βασικές και αποµειωµένες ζηµίες ανά µετοχή 
µετά την αλλαγή στη λογιστική πολιτική 

 
(0,5203) (0,4768) 

 
Η αλλαγή της λογιστικής πολιτικής δεν είχε ουσιαστική επίδραση στην κατάσταση ταµειακών ροών. 
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3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Όµιλο και την Εταιρία κατά την 
προετοιµασία και σύνταξη των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων παρουσιάζονται 
κατωτέρω.  
 

(1) Βάση Ενοποίησης: Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαµβάνουν τις 
οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής Εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. καθώς και όλων των 
θυγατρικών εταιρειών στις οποίες η ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. ασκεί έλεγχο («ο Όµιλος»). Ο έλεγχος 
υφίσταται όταν η ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. έχει τη δυνατότητα να ορίζει τις αποφάσεις που αφορούν τις 
χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές αρχές διαχείρισης των θυγατρικών, µε σκοπό να έχει οφέλη 
από αυτές. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ηµεροµηνία που ο 
ουσιαστικός έλεγχος µεταφέρεται στον Όµιλο και παύουν να ενοποιούνται από την ηµέρα κατά την 
οποία ο έλεγχος παύει να υφίσταται.  

 
 Η χρησιµοποιούµενη λογιστική µέθοδος για την ενοποίηση είναι η µέθοδος απόκτησης. Το κόστος 

απόκτησης µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των 
µετοχών που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της 
ανταλλαγής, πλέον του ποσού µη ελέγχουσας συµµετοχής επιµετρηµένο, για κάθε συνένωση, είτε 
στην εύλογη αξία είτε στην αναλογία της µη ελέγχουσας συµµετοχής στην εύλογη αξία των επί 
µέρους καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν. Άµεσα συνδεδεµένα µε την απόκτηση 
κόστη εξοδοποιούνται όταν πραγµατοποιούνται. Το κόστος απόκτησης, πέραν της εύλογης αξίας 
των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος 
της αγοράς είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των επί µέρους καθαρών περιουσιακών στοιχείων 
που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα.   

 
Εάν τα αποκτηθέντα στοιχεία του ενεργητικού δεν αποτελούν επιχείρηση, η συναλλαγή ή άλλο 
γεγονός αντιµετωπίζονται λογιστικά ως µία απόκτηση ενός στοιχείου του ενεργητικού και το 
κόστος κτήσης κατανέµεται στα στοιχεία του ενεργητικού και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις µε 
βάση τις σχετικές εύλογες αξίες τους κατά την ηµεροµηνία απόκτησης.  

Όλες οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα καθώς και τα µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από 
συναλλαγές µεταξύ των εταιριών του Οµίλου απαλείφονται. Οι απραγµατοποίητες ζηµίες 
διαγράφονται, εφόσον δεν υπάρχει ένδειξη αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού 
στοιχείου. Η ηµεροµηνία κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων και οι λογιστικές αρχές των 
θυγατρικών συµπίπτουν µε αυτήν της Μητρικής Εταιρίας. Όπου απαιτήθηκε, οι λογιστικές αρχές 
των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια µε τις λογιστικές αρχές 
που υιοθετήθηκαν από τον Όµιλο.  

 
Οι µη ελέγχουσες συµµετοχές  αντιπροσωπεύουν το ποσοστό των κερδών ή ζηµιών και τα ίδια 
κεφάλαια που δεν ανήκουν στον Όµιλο και παρουσιάζονται ξεχωριστά στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων και στα ίδια κεφάλαια στην ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης, ξεχωριστά 
από τα ίδια κεφάλαια µετόχων Εταιρίας.  
Τυχόν ζηµίες µερίζονται σε µη ελέγχουσες συµµετοχές ακόµη και αν το υπόλοιπο καταστεί αρνητικό. 
 
Συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική καταχωρούνται στην 
καθαρή θέση. Τα αποτελέσµατα των εξαγοραζόµενων ή πωλούµενων θυγατρικών περιλαµβάνονται 
στην Ενοποιηµένη Κατάσταση Συνολικών Εισοδηµάτων από ή έως την ηµεροµηνία εξαγοράς ή 
πώλησης, αντίστοιχα. 
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(2)   Συναλλαγµατικές µετατροπές 
(i) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης: Τα στοιχεία των Οικονοµικών 

Καταστάσεων της Εταιρίας και των θυγατρικών της, αποτιµώνται µε χρήση του 
νοµίσµατος του οικονοµικού περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο λειτουργεί η κάθε οντότητα 
(λειτουργικό νόµισµα). Οι Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι 
το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρίας.  

 
(ii) Συναλλαγές και υπόλοιπα: Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο 

λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών που υφίστανται κατά την ηµεροµηνία 
των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις, τα διαθέσιµα και οι υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα κατά 
την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων προσαρµόζονται ώστε να 
αντανακλούν τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες της ηµέρας σύνταξης των οικονοµικών 
καταστάσεων. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν 
από µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα κατά την 
διάρκεια της χρήσεως και κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων µε τις 
υπάρχουσες ισοτιµίες, καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.  

 
Η µετατροπή των Οικονοµικών καταστάσεων των Εταιριών του Οµίλου (καµία εκ των 
οποίων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και 2011 δεν είχε νόµισµα υπερπληθωριστικής 
οικονοµίας), οι οποίες έχουν διαφορετικό λειτουργικό νόµισµα από το νόµισµα 
παρουσίασης του Οµίλου γίνεται ως εξής: 
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των θυγατρικών του εξωτερικού, οι οποίες 
αποτελούν αυτόνοµες οικονοµικές µονάδες, µετατρέπονται σε Ευρώ χρησιµοποιώντας 
τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ίσχυαν την ηµεροµηνία των οικονοµικών 
καταστάσεων, τα ίδια κεφάλαια µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που υπήρχαν κατά την 
ηµεροµηνία που προέκυψαν, ενώ τα έσοδα και τα έξοδα µετατρέπονται µε βάση τις 
µέσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες της χρήσεως. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που 
προκύπτουν από τη χρήση διαφορετικών συναλλαγµατικών ισοτιµιών, καταχωρούνται 
απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Κατά την πώληση θυγατρικών εταιριών που 
δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, οι σωρευµένες συναλλαγµατικές διαφορές 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων ως µέρος του κέρδους ή της ζηµίας 
από την πώληση. 
 

(3) Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία: Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία αποτιµώνται στο κόστος 
κτήσεως µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν προβλέψεις αποµείωσης της αξίας τους. 
Όπως αναφέρεται στην σηµείωση 2, ο Όµιλος αποτίµησε τα γήπεδα και κτίρια στις εύλογες αξίες 
τους οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν ως τεκµαρτό κόστος (‘deemed cost’) κατά την ηµεροµηνία 
µετάβασης στα ∆ΠΧΑ. Έκτοτε τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο 
κόστος κτήσης. 

 
 Το κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισµού αποτελείται από την τιµή 
αγοράς συµπεριλαµβανοµένων των δασµών εισαγωγής και των µη επιστρεφόµενων φόρων 
αγοράς καθώς και οποιοδήποτε κόστος χρειάζεται για να καταστεί το πάγιο λειτουργικό και 
έτοιµο για µελλοντική χρήση. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της 
χρήσεως όπου πραγµατοποιούνται. Μεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις 
κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των σχετικών παγίων όταν προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή του 
παγίου ή µειώνουν το κόστος λειτουργίας του.   
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 Πάγια τα οποία κατασκευάζονται από τις Εταιρίες του Οµίλου, καταχωρούνται στο κόστος 
ιδιοκατασκευής το οποίο συµπεριλαµβάνει έξοδα σε υπεργολάβους, υλικά και έξοδα µισθοδοσίας 
τεχνικών όσον αφορά τις κατασκευές (συµπεριλαµβανοµένων σχετικών εργοδοτικών εισφορών) 
όπως και αναλογία γενικών διαχειριστικών εξόδων. 
Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση περιλαµβάνουν πάγια υπό εκτέλεση και απεικονίζονται στο 
κόστος τους. Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση δεν αποσβένονται µέχρι να ολοκληρωθεί το πάγιο 
και να είναι διαθέσιµο για την προοριζόµενη παραγωγική του λειτουργία.  
 
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των λοιπών ενσώµατων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων λογίζονται µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης µε βάση τις ακόλουθες ωφέλιµες 
ζωές ανά κατηγορίες παγίων:  

 
Κατηγορία Ωφέλιµη Ζωή 

Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων 30-40 χρόνια 
Μηχανήµατα 10-25 χρόνια 
Τεχνικές Εγκαταστάσεις – Μηχανολογικός εξοπλισµός 3-20 χρόνια 
Μεταφορικά Μέσα 5-8 χρόνια 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 5 χρόνια 

 
Η διοίκηση του Οµίλου εξετάζει σε ετήσια βάση τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία προκειµένου 
να διαπιστώσει, εάν υφίστανται ενδείξεις για αποµείωση της αξίας τους. Εάν υπάρχουν ενδείξεις 
υπολογίζεται η ανακτήσιµη αξία τους και όπου η λογιστική αξία ενός ενσώµατου περιουσιακού 
στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του, σχηµατίζεται πρόβλεψη για ζηµιά από 
αποµείωση προκειµένου η λογιστική αξία του παγίου να απεικονίζει την ανακτήσιµη αξία του.  
Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται από τον ισολογισµό, όταν διατίθεται ή όταν  δεν 
αναµένονται µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρήση τους.  
 
Κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση ενσώµατων περιουσιακών 
στοιχείων προσδιορίζονται µε βάση τη διαφορά µεταξύ του εκτιµώµενου καθαρού εσόδου από 
τη διάθεση και της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και καταχωρούνται ως έσοδα ή 
έξοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων.  
  

(4) Κόστος ∆ανεισµού: Ο Όµιλος κεφαλαιοποιεί όλα τα κόστη δανεισµού που µπορεί να 
κατανεµηθούν άµεσα στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που 
πληρεί τις προϋποθέσεις.  

 
(5) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ταξινοµηµένα ως κρατούµενα προς πώληση: Ο 

Όµιλος ταξινοµεί ένα µακροπρόθεσµο περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων ως διακρατούµενα προς πώληση, αν η αξία τους αναµένεται να 
ανακτηθεί κατά κύριο λόγο µέσω διάθεσης των στοιχείων και όχι µέσω της χρήσης τους.  

 
Οι βασικές προϋποθέσεις για να ταξινοµηθεί ένα µακροπρόθεσµο περιουσιακό στοιχείο ή µια 
οµάδα στοιχείων (περιουσιακών και υποχρεώσεων) ως διακρατούµενα προς πώληση, είναι το 
περιουσιακό στοιχείο ή η οµάδα να είναι διαθέσιµα προς άµεση πώληση στην παρούσα τους 
κατάσταση, η δε ολοκλήρωση της πώλησης να εξαρτάται µόνο από συνθήκες που είναι συνήθεις 
και τυπικές για πωλήσεις τέτοιων στοιχείων και η πώληση θα πρέπει να είναι εξαιρετικά πιθανή.  
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Για να θεωρείται η πώληση εξαιρετικά πιθανή, θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω 
προϋποθέσεις:  
• να υπάρχει δέσµευση της ∆ιοίκησης αναφορικά µε το σχέδιο πώλησης των περιουσιακών 

στοιχείων ή της οµάδας,  
• να έχει ενεργοποιηθεί πρόγραµµα εξεύρεσης αγοραστή ή/και ολοκλήρωσης της συναλλαγής,  
• η προσφερόµενη τιµή πώλησης θα πρέπει να είναι σε λογική συσχέτιση µε την τρέχουσα 

αγοραία αξία των προς πώληση περιουσιακών στοιχείων ή της οµάδας περιουσιακών 
στοιχείων,  

• η πώληση αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την ηµέρα που το 
περιουσιακό στοιχείο ή οµάδα στοιχείων ταξινοµήθηκαν ως διακρατούµενα προς πώληση, 
εκτός ορισµένων εξαιρέσεων, και  

• οι ενέργειες που απαιτείται να γίνουν προκειµένου να ολοκληρωθεί το σχέδιο πώλησης θα 
πρέπει να καταδεικνύουν ότι δεν είναι πιθανόν να απαιτηθούν σηµαντικές τροποποιήσεις στο 
σχέδιο ούτε ότι το σχέδιο θα ακυρωθεί.  

 
Αµέσως πριν από την αρχική ταξινόµηση του περιουσιακού στοιχείου ή της οµάδας στοιχείων 
και υποχρεώσεων ως διακρατούµενα προς πώληση, το περιουσιακό στοιχείο (ή όλα τα 
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που περιλαµβάνονται στην οµάδα) αποτιµάται µε βάση 
τα ισχύοντα σε κάθε περίπτωση ∆ΠΧΑ.  
Τα µακροπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία (ή οι οµάδες περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων) που ταξινοµούνται ως διακρατούµενα προς πώληση αποτιµώνται (µετά την 
αρχική ταξινόµηση ως ανωτέρω) στη χαµηλότερη αξία µεταξύ της λογιστικής τους αξίας και της 
εύλογης αξίας τους µειωµένης κατά τα άµεσα έξοδα διάθεσης, και οι προκύπτουσες ζηµίες 
αποµείωσης καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως. Κάποια πιθανή αύξηση της εύλογης 
αξίας σε µεταγενέστερη αποτίµηση θα καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσεως, αλλά όχι για 
ποσό µεγαλύτερο της αρχικά καταχωρηθείσας ζηµίας αποµείωσης.  

 
Από την ηµέρα κατά την οποία ένα µακροπρόθεσµο περιουσιακό στοιχείο που αποσβένεται (ή τα 
µακροπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται σε µια οµάδα περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων) ταξινοµείται ως διακρατούµενο προς πώληση, δεν λογίζονται 
αποσβέσεις επί των εν λόγω µακροπρόθεσµων περιουσιακών στοιχείων. 
 

(6) Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων: Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36, τα ακίνητα, οι 
εγκαταστάσεις, οι εξοπλισµοί και τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία, πρέπει να αξιολογούνται σε 
ετήσια βάση για το εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου 
υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό αυτού. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, προσδιορίζεται το 
ανακτήσιµο ποσό του συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου και εάν η λογιστική αξία του 
υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµιά αποµείωσης, καταχωρείται στα 
αποτελέσµατα χρήσης.  Η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το µεγαλύτερο 
ποσό µεταξύ της εύλογης αξίας µείον έξοδα πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου και της αξίας 
χρήσεως («value in use»). Εύλογη αξία µείον έξοδα πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από 
την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µίας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην 
οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικιοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε 
πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσεως είναι η 
παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να 
πραγµατοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεσή του 
στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Αν µία επιχείρηση δεν έχει την δυνατότητα να 
εκτιµήσει το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη 
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αποµείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζει το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας που δηµιουργεί 
ταµιακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. 

 
 Αντιλογισµός ζηµίας αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε 
προηγούµενα έτη, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι οι εκτιµήσεις που 
χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό της ανακτήσιµης αξίας έχουν αλλάξει. Στις περιπτώσεις 
αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός αναγνωρίζεται ως έσοδο.  
 

(7)          Άϋλα περιουσιακά στοιχεία: Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν κόστος αγοράς 
λογισµικού καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί κατά την ανάπτυξη λογισµικού 
προκειµένου αυτό να τεθεί σε λειτουργική κατάσταση. Η απόσβεση του λογισµικού λογίζεται 
βάσει της σταθερής µεθόδου και εντός περιόδου 3 - 5 ετών. 

 
Επίσης στα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου περιλαµβάνεται το κόστος για την απόκτηση 
άδειας πιστοποίησης των προϊόντων θυγατρικής Εταιρίας για την εµπορία τους σε χώρες του 
εξωτερικού. Η απόσβεση της εν λόγω άδειας θα γίνει σε διάστηµα 5 ετών (2012-2016) που 
αποτελεί το διάστηµα εκµετάλλευσής της.    

 
Μετά την αρχική αναγνώριση, η ∆ιοίκηση του Οµίλου εξετάζει σε ετήσια βάση τα άϋλα 
περιουσιακά στοιχεία για να διαπιστώσει εάν υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης της αξίας τους. 
Όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία ενός άυλου 
περιουσιακού στοιχείου δεν είναι ανακτήσιµη, σχηµατίζεται πρόβλεψη για ζηµιά από αποµείωση 
ώστε η λογιστική αξία του στοιχείου αυτού να απεικονίζει την ανακτήσιµη αξία του. 
 
∆απάνες που απαιτούνται για την συντήρηση του λογισµικού αναγνωρίζονται ως έξοδα στην 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων στη χρήση που προκύπτουν. 
 

(8)  Επενδύσεις σε ακίνητα: Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης 
τους συµπεριλαµβανοµένου και των εξόδων απόκτησης. Μεταγενέστερα της αρχικής 
αναγνώρισης τα επενδυτικά ακίνητα αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους η οποία εξετάζεται κάθε 
χρόνο. Η λογιστική αξία που αναγνωρίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου 
αντικατοπτρίζει τις συνθήκες της αγοράς κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων. 
Κάθε κέρδος ή ζηµία που προκύπτει από µεταβολή στην εύλογη αξία της επένδυσης 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της περιόδου στην οποία προκύπτει.  

 
(9)  Κόστος Έρευνας και Ανάπτυξης Προϊόντων: Το κόστος έρευνας εξοδοποιείται κατά την 

πραγµατοποίησή του. Τα έξοδα ανάπτυξης πραγµατοποιούνται κυρίως για την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων. Τα κόστη που πραγµατοποιούνται για την ανάπτυξη ενός ξεχωριστού προγράµµατος 
αναγνωρίζονται σαν ασώµατο πάγιο στοιχείο µόνο όταν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του ∆ΛΠ 
38 «Ασώµατες Ακινητοποιήσεις». Ο Όµιλος δεν έχει κεφαλαιοποιήσει έξοδα ανάπτυξης. 

 
(10)  Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα 

χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική 
υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση.  
 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που εµπίπτουν και ρυθµίζονται από τις διατάξεις 
του ∆ΛΠ 39, ταξινοµούνται ανάλογα µε την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε µία από τις 
κάτωθι τέσσερις κατηγορίες: 
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• Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές 
στα αποτελέσµατα, 

• ∆άνεια και απαιτήσεις,  
• Επενδύσεις διακρατούµενες έως την λήξη τους, και  
• ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.  
 

i. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα 
αποτελέσµατα 
Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: 

- Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς 
(συµπεριλαµβάνονται τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, εκτός από εκείνα που είναι 
καθορισµένα και αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης, αυτά που αποκτώνται ή 
δηµιουργούνται µε σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν 
µέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα). 

- Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται 
στην εύλογη αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
Χρήσης. 

 
Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις 
µεταβολές της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα 
στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την 
περίοδο που προκύπτουν. 

 
ii. ∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή 
προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει 
πρόθεση πώλησης τους.  
 
Τα ∆άνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε 
λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων. Τα 
τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 
 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του 
πραγµατικού επιτοκίου. 

 
iii.  Επενδύσεις διακρατούµενες ως την λήξη 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή 
προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία ο Όµιλος έχει την πρόθεση και 
τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους. 
Κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων ο Όµιλος δεν είχε επενδύσεις αυτής της 
κατηγορίας. 
 

iv. ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 
προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία είτε δε µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις 
ανωτέρω κατηγορίες.  
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Περιλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να 
τα ρευστοποιήσει σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων.  

 
Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον του κόστους συναλλαγής. 
Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται 
στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων 
κεφαλαίων µέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. 

 
Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται 
στα αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν 
αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων. 

 
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της 
συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το 
στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα 
επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση όσον αφορά τις άµεσα επιρριπτέες στη 
συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στη εύλογη αξία τους µε µεταβολές 
στα αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις 
επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους 
και τις ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

 
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγµατεύσιµα 
σε ενεργείς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές κλεισίµατος. Για τα µη 
διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης 
όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και 
προεξόφληση ταµειακών ροών. Οι µη διαπραγµατεύσιµοι σε ενεργό αγορά συµµετοχικοί τίτλοι 
που έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και 
των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µε αξιοπιστία αποτιµώνται στο 
κόστος κτήσης τους.  

 
Σε κάθε ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων ο Όµιλος εκτιµά εάν υπάρχουν 
αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
του ενεργητικού έχουν υποστεί αποµείωση. Για µετοχές εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά ή σηµαντική ή 
παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται 
αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως 
και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα.  
 
Μια επένδυση θεωρείται ότι έχει υποστεί αποµείωση της αξίας της όταν η λογιστική αξία 
υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία της και υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι η πτώση της αξίας της 
έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο πού καθιστά µη εφικτή την ανάκτηση του επενδυµένου κεφαλαίου 
στο εγγύς µέλλον.  
 
Για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτιµώνται στην αποσβέσιµη αξία τους, 
το ποσό της ζηµιάς από αποµείωση της αξίας τους, υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ της 
λογιστικής αξίας τους και της παρούσας αξίας των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, 
προεξοφληµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου.  
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Ο συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών στοιχείων µε υποχρεώσεις και η απεικόνιση του καθαρού 
ποσού στις οικονοµικές καταστάσεις πραγµατοποιείται µόνο εφόσον υπάρχει νόµιµο δικαίωµα 
για συµψηφισµό και υπάρχει πρόθεση για διακανονισµό του καθαρού ποσού που προκύπτει από 
τον συµψηφισµό ή για ταυτόχρονο διακανονισµό. 
 

(11)  Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρίες (απλές οικονοµικές καταστάσεις): Οι συµµετοχές  της 
µητρικής Εταιρίας στις ενοποιούµενες θυγατρικές της αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον 
τυχόν σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. Οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων χρήσης. 

 
 Κατά την απορρόφηση θυγατρικών εταιριών (τις οποίες η Εταιρία έχει ιδρύσει), η Εταιρία 

καταχωρεί στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης, κατά την ηµεροµηνία ενσωµάτωσης τους, τα 
περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις τους. Η διαφορά µεταξύ της αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων και του κόστους συµµετοχής κατανέµεται στους λογαριασµούς των 
ιδίων κεφαλαίων.     

 
 (12)  Αποθέµατα: Τα αποθέµατα αποτιµούνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους και καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης κατά 
τη συνήθη πορεία εργασιών της επιχείρησης, µειωµένη µε το υπολογιζόµενο κόστος 
παραγωγικής ολοκληρώσεως και το υπολογιζόµενο κόστος που είναι αναγκαίο για να 
πραγµατοποιηθεί η πώληση. 

 
Το κόστος κτήσεως των αγοραζόµενων αποθεµάτων υπολογίζεται µε βάση τη µέθοδο του µέσου 
σταθµικού κόστους. Το κόστος των ετοίµων προϊόντων συµπεριλαµβάνει τα άµεσα κόστη των 
υλικών, τα άµεσα κόστη παραγωγής και την κατάλληλη κατανοµή των σταθερών και 
µεταβλητών γενικών εξόδων παραγωγής σύµφωνα µε την κανονική παραγωγική δυναµικότητα. 
Το κόστος των αποθεµάτων δεν περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά έξοδα. 
 
Τα αναλώσιµα υλικά και τα ανταλλακτικά γενικής χρήσεως περιλαµβάνονται στα αποθέµατα και 
εξοδοποιούνται κατά τον χρόνο της ανάλωσης τους. 
 
Κατάλληλες προβλέψεις σχηµατίζονται για απαξιωµένα, άχρηστα και αποθέµατα µε πολύ 
χαµηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα. Οι µειώσεις της αξίας των αποθεµάτων στην καθαρή 
ρευστοποιήσιµη αξία και οι λοιπές ζηµίες από αποθέµατα καταχωρούνται στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων κατά την περίοδο που εµφανίζονται. 
 

(13)  Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις: Οι βραχυπρόθεσµοι λογαριασµοί απαιτήσεων, οι οποίοι 
γενικά έχουν πίστωση µέχρι 150 ηµέρες, εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία, µετά από 
προβλέψεις για τυχόν µη εισπρακτέα υπόλοιπα ενώ οι µακροπρόθεσµοι λογαριασµοί απαιτήσεων 
(υπόλοιπα που αποκλίνουν των κανονικών όρων πίστωσης) αποτιµώνται στο αναπόσβεστο 
κόστος µε βάση την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις διενεργείται όταν δεν είναι πλέον πιθανή η είσπραξη 
ολόκληρου του οφειλόµενου ποσού. Το υπόλοιπο της συγκεκριµένης πρόβλεψης για επισφαλείς 
απαιτήσεις προσαρµόζεται κατάλληλα σε κάθε ηµεροµηνία κλεισίµατος των οικονοµικών 
καταστάσεων ώστε να αντανακλά τους πιθανολογούµενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή 
υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Αποτελεί 
πολιτική του Οµίλου να µη διαγράφεται καµία απαίτηση µέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές 
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νοµικές ενέργειες για την είσπραξή της. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως δαπάνη στα 
έξοδα διάθεσης στην κατάσταση αποτελεσµάτων.  
 
Μεταγενέστερες ανακτήσεις ποσών για τα οποία είχε σχηµατιστεί πρόβλεψη πιστώνονται στο 
κονδύλι «Άλλα λειτουργικά έσοδα» στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 
 

(14)   Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα: Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 
περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες 
επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου. Τραπεζικές υπεραναλήψεις 
απεικονίζονται στο Παθητικό στις βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις. Τα στοιχεία των 
ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων έχουν αµελητέο κίνδυνο µεταβολής στην αξία. 

 
(15) Μετοχικό κεφάλαιο: Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει την αξία των κοινών µετοχών της 

Εταιρίας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίµηµα που καταβλήθηκε πλέον της 
ονοµαστικής αξίας ανά µετοχή καταχωρείται στο λογαριασµό «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών 
υπέρ το άρτιο» στα Ίδια Κεφάλαια. Τα έξοδα που αφορούν άµεσα την έκδοση νέων µετοχών 
παρουσιάζονται στα Ίδια Κεφάλαια αφαιρετικά από το αποθεµατικό µετοχών υπέρ το άρτιο. 

 
(16)     Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα και ενδεχόµενες υποχρεώσεις:  Προβλέψεις 

αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει µια παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως 
αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, είναι πιθανή µια εκροή πόρων που ενσωµατώνουν 
οικονοµικά οφέλη και το ποσό της σχετικής δέσµευσης µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία.  Όταν 
ο Όµιλος αναµένει µια πρόβλεψη να καλυφθεί µε αποζηµίωση, π.χ. από ένα ασφαλιστικό 
συµβόλαιο, και υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα για την είσπραξη της τότε η συγκεκριµένη 
αποζηµίωση καταχωρείται ως ξεχωριστή απαίτηση. 

 
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και 
προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία του εξόδου που αναµένεται να 
χρειαστεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος 
είναι σηµαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναµενόµενες µελλοντικές 
ταµειακές ροές µε έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιµήσεις 
της αγοράς για την χρονική αξία του χρήµατος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που 
σχετίζονται συγκεκριµένα µε την υποχρέωση. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται 
στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή 
πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν 
καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή 
οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή. 

 
(17)     Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού - Παροχές στο προσωπικό: Σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας η Εταιρία και οι ελληνικές θυγατρικές της καταβάλλουν 
αποζηµιώσεις στους συνταξιοδοτηµένους, το δε ύψος των σχετικών αποζηµιώσεων εξαρτάται 
από τα έτη προϋπηρεσίας και το ύψος των αποδοχών. Η υποχρέωση για παροχή σύνταξης στο 
προσωπικό του οµίλου, καλύπτεται από το ΙΚΑ και λοιπά αρµόδια κρατικά ταµεία. Οι εισφορές 
στα ταµεία αυτά αναγνωρίζονται όταν καθίστανται δεδουλευµένες. 
Το πρόγραµµα θεωρείται πρόγραµµα καθορισµένων παροχών («defined benefit plan») µε βάση 
το ∆ΛΠ 19 «Παροχές στους εργαζοµένους». Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση υπολογίζονται 
στην προεξοφληµένη αξία των µελλοντικών παροχών που έχουν σωρευθεί κατά τη λήξη του 
έτους, µε βάση την αναγνώριση δικαιώµατος παροχών των εργαζοµένων κατά τη διάρκεια της 
αναµενόµενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση τις 
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οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές και καθορίζονται χρησιµοποιώντας την αναλογιστική 
µέθοδο αποτίµησης των εκτιµώµενων µονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Method). Τα 
καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της χρήσεως συµπεριλαµβάνονται στην Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων και αποτελούνται από την παρούσα αξία των παροχών που έγιναν 
δεδουλευµένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, και τα 
αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες τα οποία καταχωρούνται άµεσα απευθείας στα λοιπά συνολικά 
εισοδήµατα και δε µεταφέρονται στα αποτελέσµατα σε µεταγενέστερη περίοδο. Για την 
προεξόφληση χρησιµοποιείται η µέθοδος Full Yield curve (καµπύλης επιτοκίου). 

 
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής 
σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν 
ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη 
καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό 
ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) µόνο κατά την έκταση που η 
προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή. 
 
Εκτός των ανωτέρω, η Εταιρία και ο Όµιλος δεν έχει νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις 
µακροπρόθεσµου χαρακτήρα προς τους εργαζοµένους. 

 
(18) Κρατικά Ασφαλιστικά προγράµµατα: Το προσωπικό της Εταιρίας και των θυγατρικών της 

καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον ιδιωτικό τοµέα 
(ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρµακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόµενος είναι 
υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος του µηνιαίου µισθού του στο ταµείο, ενώ τµήµα της 
συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό 
ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους συνταξιούχους. 
Κατά συνέπεια η Εταιρία δεν έχει καµία νοµική ή τεκµαρτή  υποχρέωση για την πληρωµή 
µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το πρόγραµµα. 

 
(19) Κρατικές επιχορηγήσεις: Οι κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες σχετίζονται µε την επιδότηση 

ενσώµατων παγίων στοιχείων αναγνωρίζονται όταν υπάρχει εύλογη εξασφάλιση ότι η 
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ότι ο Όµιλος θα συµµορφωθεί µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την καταβολή τους. Όταν οι κρατικές επιχορηγήσεις 
σχετίζονται µε ένα περιουσιακό στοιχείο, η εύλογη αξία πιστώνεται στις µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις σαν αναβαλλόµενα έσοδα και µεταφέρεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε 
ισόποσες ετήσιες δόσεις µε βάση την αναµενόµενη ωφέλιµη διάρκεια ζωής του περιουσιακού 
στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Όταν η επιχορήγηση σχετίζεται µε δαπάνη, αναγνωρίζεται σαν 
έσοδο στην διάρκεια της χρήσεως που απαιτείται για την αντιστοίχηση της επιχορήγησης σε 
συστηµατική βάση στις δαπάνες τις οποίες προορίζεται να αποζηµιώσει. Οι αποσβέσεις των 
επιχορηγήσεων εµφανίζονται στα «Άλλα λειτουργικά έσοδα» στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 

 
(20)  ∆ανειακές υποχρεώσεις: Όλα τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στο κόστος, το οποίο αντανακλά 

την εύλογη αξία των εισπρακτέων ποσών  µειωµένη µε τα σχετικά άµεσα έξοδα σύναψης, όπου 
αυτά είναι σηµαντικά. Μετά την αρχική καταχώρηση, τα έντοκα δάνεια αποτιµούνται στο 
αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Το αναπόσβεστο 
κόστος υπολογίζεται αφού ληφθούν υπόψη δαπάνες έκδοσης και η διαφορά µεταξύ του αρχικού 
ποσού και του ποσού λήξεως. Κέρδη και ζηµιές καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν οι 
υποχρεώσεις διαγράφονται ή αποµειώνονται και µέσω της διαδικασίας απόσβεσης. 
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 Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, εκτός εάν ο Όµιλος έχει το δικαίωµα 
να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία των 
οικονοµικών καταστάσεων. 

 
(21) Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις: Τα υπόλοιπα προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων 

αναγνωρίζονται στο κόστος που ταυτίζεται µε την εύλογη αξία της µελλοντικής πληρωµής για τις 
αγορές αγαθών και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. Οι εµπορικές και οι λοιπές βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόροι λογαριασµοί και συνήθως διακανονίζονται σε διάστηµα µέχρι 
120 ηµέρες για τον Όµιλο και την Εταιρία. 

 
(22)   Τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος: Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει των 

οικονοµικών καταστάσεων κάθε µιας εκ των εταιρειών που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα ή 
άλλα φορολογικά πλαίσια εντός των οποίων λειτουργούν οι θυγατρικές εξωτερικού. Η δαπάνη για 
τρέχοντα φόρο εισοδήµατος περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει βάσει των κερδών 
της κάθε εταιρίας όπως αναµορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις, πρόσθετους φόρους 
εισοδήµατος που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών και 
προβλέψεις  για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και 
υπολογίζεται σύµφωνα µε φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των 
οικονοµικών καταστάσεων.  

 
  Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της 

υποχρέωσης, βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου που θα ισχύουν κατά τον χρόνο 
καταλογισµού τους, σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ηµεροµηνία των 
οικονοµικών καταστάσεων µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.   Εάν ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προκύπτει 
από την αρχική καταχώρηση ενός στοιχείου ενεργητικού ή υποχρεώσεων σε συναλλαγή άλλη 
εκτός από εκείνη της συνένωσης επιχειρήσεων, τότε κατά τη στιγµή της συναλλαγής δεν επηρεάζει 
ούτε τα λογιστικά ούτε τα φορολογητέα κέρδη και ζηµίες και εποµένως δεν λαµβάνεται υπόψη. 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές 
διαφορές, τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές και τα µεταφερόµενα δικαιώµατα 
αφορολόγητης έκπτωσης επενδυτικών νόµων κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα 
υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές, οι 
µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες και τα µεταφερόµενα δικαιώµατα αφορολόγητης έκπτωσης 
επενδυτικών νόµων µπορεί να αξιοποιηθούν. 

 
Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε 
ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και µειώνεται στο βαθµό που δεν πιθανολογείται ότι 
θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το 
σύνολο των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων. 
 

(23)    Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την αξία πώλησης των αγαθών και υπηρεσιών, 
απαλλαγµένη από τον φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.), τις επιστροφές, τις εκπτώσεις και 
αφού διενεργηθούν οι απαλοιφές των ενδοοµιλικών εσόδων.  

 
 Έσοδα από την πώληση αγαθών, λογίζονται όταν η επιχείρηση έχει µεταβιβάσει στον αγοραστή 

όλους τους ουσιαστικούς κινδύνους και ωφέλειες που απορρέουν από την κυριότητα των αγαθών 
και η είσπραξη των αντίστοιχων ποσών είναι βέβαιη.  
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Έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρούνται όταν το ποσό του εσόδου και τα αντίστοιχα κόστη 
µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα, τα οικονοµικά οφέλη πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν 
στην επιχείρηση και το στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής κατά την ηµεροµηνία των 
Οικονοµικών Καταστάσεων µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 

 
 Έσοδα από τόκους λογίζονται βάση µιας χρονικής αναλογίας, που προσδιορίζεται από την 

πραγµατική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου. 
 Έσοδα από µερίσµατα λογίζονται, όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξης τους από τους 

µετόχους µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 
 

Τα έσοδα από τόκους και µερίσµατα που αφορούν αξιόγραφα επενδύσεων, καταχωρούνται στους 
λογαριασµούς «τόκοι και συναφή έσοδα» και «έσοδα από µερίσµατα» αντίστοιχα. 
 

(24)    Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που 
πραγµατοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στα αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά 
το χρόνο χρήσης του µισθίου.  

 
(25)     Μερίσµατα: Τα µερίσµατα που διανέµονται στους µετόχους της Εταιρίας αναγνωρίζονται ως 

υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων. 

 
(26)     Μισθώσεις σαν µισθωτής: Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις που µεταφέρουν στον Όµιλο ουσιωδώς 

όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που σχετίζονται µε το µισθωµένο πάγιο, κεφαλαιοποιούνται 
κατά την έναρξη της µίσθωσης στην εύλογη αξία του µισθωµένου παγίου ή, αν αυτή είναι 
χαµηλότερη, στη παρούσα αξία των ελάχιστων µισθωµάτων. Οι πληρωµές για χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις επιµερίζονται µεταξύ των χρηµατοοικονοµικών εξόδων και της µείωσης της 
χρηµατοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναποµείναν 
υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα χρεώνονται στα αποτελέσµατα. Τα 
κεφαλαιοποιηθέντα µισθωµένα πάγια αποσβένονται µε βάση τη µικρότερη περίοδο από την 
εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή του παγίου ή την διάρκεια της µίσθωσης. 

 
Μισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους κινδύνους που 
απορρέουν από την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου ταξινοµούνται ως λειτουργικές 
µισθώσεις. Τα καταβαλλόµενα µισθώµατα για λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδα 
στα αποτελέσµατα σε συστηµατική βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Σε περίπτωση που 
σύµβαση λειτουργικής µίσθωσης διακοπεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της, το ποσό που 
καταβάλλεται στον εκµισθωτή µε τη µορφή αποζηµίωσης, αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο 
στην οποία γίνεται η διακοπή της µίσθωσης. 
Η Εταιρία και ο Όµιλος δεν είχαν χρηµατοδοτικές µισθώσεις κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και 
2012 αντίστοιχα. 
 

(27)  Κέρδη/(Ζηµίες) ανά Μετοχή: Τα βασικά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας 
το καθαρό κέρδος/(ζηµία) της χρήσεως που αναλογεί στους κοινούς µετόχους µε το µέσο 
σταθµισµένο αριθµό των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία κατά την διάρκεια της χρήσεως.  

 
Τα αποµειωµένα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος /(ζηµία) 
που αποδίδεται στους µετόχους της µητρικής (αφού αφαιρεθεί η επίδραση στα αποτελέσµατα από 
την µετατροπή δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε µετοχές) µε τον µέσο σταθµισµένο αριθµό των 
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µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους (προσαρµοσµένο για την επίδραση των 
δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε µετοχές). 
 
∆εν υπήρξαν οµολογίες µετατρέψιµες σε µετοχές ή άλλοι δυνητικοί τίτλοι µετατρέψιµοι σε 
µετοχές που είναι µειωτικοί των κερδών κατά τις χρήσεις στις οποίες αναφέρονται οι συνηµµένες 
οικονοµικές καταστάσεις, και συνεπώς δεν έχουν υπολογιστεί αποµειωµένα κέρδη/(ζηµίες) ανά 
µετοχή. 
 

 

4. Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 
Σύµφωνα, µε τις διατάξεις του ∆ΠΧΑ 8, ο καθορισµός των λειτουργικών τοµέων βασίζεται στην 
«διοικητική προσέγγιση».  Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, η πληροφόρηση που θα γνωστοποιείται για 
τους λειτουργικούς τοµείς πρέπει να είναι αυτή που βασίζεται στις εσωτερικές οργανωτικές και 
διοικητικές δοµές του Οµίλου και στα κυριότερα κονδύλια των εσωτερικών οικονοµικών αναφορών που 
δίνονται στους επικεφαλείς λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων. 
 
Για διοικητικούς σκοπούς, ο Όµιλος είναι οργανωµένος σε γεωγραφικούς τοµείς µε βάση την τοποθεσία 
δραστηριοποίησης του Οµίλου. Ο Όµιλος έχει παρουσία σε 21 χώρες και οι εταιρίες στις διάφορες χώρες 
είναι οργανωµένες και διοικούνται ξεχωριστά. Κάθε λειτουργικός τοµέας αποτελείται από ένα σύνολο 
χωρών. Οι λειτουργικοί (γεωγραφικοί) τοµείς προς παρουσίαση του Οµίλου είναι οι ακόλουθοι:  
 

• Ελλάδα  
• Βαλκάνια  
• Λοιπός Κόσµος 

 
Η διοίκηση παρακολουθεί τα λειτουργικά αποτελέσµατα των γεωγραφικών τοµέων ξεχωριστά µε σκοπό 
τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη διάθεση πόρων και την αξιολόγηση της απόδοσης. Η αξιολόγηση της 
απόδοσης του τοµέα βασίζεται στις πωλήσεις, στα λειτουργικά αποτελέσµατα και στο EBITDA (κέρδη 
προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων). Σηµειώνεται 
ότι ο Όµιλος εφαρµόζει τις ίδιες λογιστικές αρχές για την επιµέτρηση των λειτουργικών αποτελεσµάτων 
των τοµέων µε αυτές των οικονοµικών καταστάσεων. Η χρηµατοδότηση του Οµίλου, που περιλαµβάνει 
τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα και τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα, καθώς και οι φόροι εισοδήµατος 
παρακολουθούνται σε ενοποιηµένο επίπεδο χωρίς να επιµερίζονται στους λειτουργικούς τοµείς που 
δηµιουργούν κέρδος. 
 
Οι συναλλαγές µεταξύ των γεωγραφικών τοµέων πραγµατοποιούνται µέσα στα φυσιολογικά πλαίσια 
λειτουργίας του Οµίλου κατά τρόπο παρόµοιο µε αυτές µεταξύ των συνδεδεµένων εταιριών. Οι 
διατοµεακές πωλήσεις απαλείφονται σε επίπεδο ενοποίησης. 
 
Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τις πωλήσεις και τα αποτελέσµατα του Οµίλου ανά τοµέα για τις 
χρήσεις που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και 2012, αντίστοιχα (ποσά σε χιλιάδες ευρώ):  
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ΕΛΛΑ∆Α ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ 
ΧΩΡΕΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 
∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

Πωλήσεις προς τρίτους 89.449 58.747 28.101 - 176.297

∆ιατοµεακές πωλήσεις 38.928 1.856 1.051 (41.835) 0

Σύνολο πωλήσεων  128.377 60.603 29.152 (41.835) 176.297

Κόστος πωληθέντων (74.741) (46.958) (22.870) - (144.569)

Κόστος διατοµεακών πωλήσεων (38.928) (1.856) (1.051) 41.835 0

Σύνολο κόστους πωληθέντων  (113.669) (48.814) (23.921) 41.835 (144.569)

Μικτό κέρδος 14.708 11.789 5.231 - 31.728

Άλλα λειτουργικά έσοδα 2.771 1.015 514 - 4.300

Άλλα λειτουργικά διατοµεακά έσοδα 623 112 457 (1.192) 0

Σύνολο άλλων εσόδων  3.394 1.127 971 (1.192) 4.300

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (16.721) (7.310) (3.577) 719 (26.889)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (7.692) (2.319) (2.132) 241 (11.902)

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (952) - (64) 64 (952)

Συναλλαγµατικές διαφορές (105) 74 (222) - (253)

(Ζηµίες) / Κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες (7.991) 3.249 (250) 1.024 (3.968)

Κόστος χρηµατοδότησης (καθαρό) (10.951)

Ζηµία προ φόρων (14.919)

Φόρος εισοδήµατος (1.364)

Καθαρή ζηµία µετά από φόρους  (16.283)

Αποδιδόµενη σε:

Μετόχους Μητρικής (16.069)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (214)

(16.283)

Κέρδη προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) (Σηµείωση (445) 4.866 567 939 5.927

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων (Σηµείωση  5θ & 8) 8.702 1.712 847 (85) 11.176

Αποσβέσεις αϋλων περιουσιακών στοιχείων (Σηµείωση  5θ & 9) 353 8 - - 361

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  (Σηµείωση  5δ & 15-16) 1.681 830 92 - 2.603

Προβλέψεις υποτίµησης αποθεµάτων  (Σηµείωση  5γ & 14) 1.491 122 66 - 1.679

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού  (Σηµείωση  5η & 23) 1.305 44 - - 1.349

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων  (Σηµείωση  5β & 24) (1.509) (104) (30) - (1.643)

Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις (Σηµείωση  5β & 15-16) (47) (285) - - (332)

ΧΡΗΣΗ  01/01 - 31/12/2013
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ΕΛΛΑ∆Α ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ 
ΧΩΡΕΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 
∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

Πωλήσεις προς τρίτους 118.169 48.713 31.226 - 198.108

∆ιατοµεακές πωλήσεις 37.309 2.934 546 (40.789) 0

Σύνολο πωλήσεων  155.478 51.647 31.772 (40.789) 198.108

Κόστος πωληθέντων (96.457) (37.036) (25.066) - (158.559)

Κόστος διατοµεακών πωλήσεων (37.309) (2.934) (546) 40.789 0

Σύνολο κόστους πωληθέντων  (133.766) (39.970) (25.612) 40.789 (158.559)

Μικτό κέρδος 21.712 11.677 6.160 - 39.549

Άλλα λειτουργικά έσοδα 2.812 1.676 504 - 4.992

Άλλα λειτουργικά διατοµεακά έσοδα 581 - 496 (1.077) 0

Σύνολο άλλων εσόδων  3.393 1.676 1.000 (1.077) 4.992

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (18.443) (7.894) (3.978) 734 (29.581)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (9.736) (2.910) (2.999) 288 (15.357)

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (1.028) - (67) - (1.095)

Συναλλαγµατικές διαφορές 59 26 75 - 160

(Ζηµίες) /Κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες (4.624) 2.575 (238) 1.022 (1.332)

Κόστος χρηµατοδότησης (καθαρό) (10.404)

Ζηµία προ φόρων (11.736)

Φόρος εισοδήµατος (132)

Καθαρή ζηµία µετά από φόρους  (11.868)

Αποδιδόµενη σε:

Μετόχους Μητρικής (11.455)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (413)

(11.868)

Κέρδη προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) (Σηµείωση 31) 4.069 3.755 490 1.224 9.538

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων (Σηµείωση  5θ & 8) 9.994 1.293 973 202 12.462

Αποσβέσεις αϋλων περιουσιακών στοιχείων (Σηµείωση  5θ & 9) 252 49 - - 301

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  (Σηµείωση  5δ & 15-16) 4.343 1.820 396 - 6.559

Προβλέψεις υποτίµησης αποθεµάτων  (Σηµείωση  5γ & 14) 2.126 209 22 - 2.357

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού  (Σηµείωση  5η & 23) 475 34 - - 509

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων  (Σηµείωση  5β & 24) (1.553) (162) (178) - (1.893)

Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις (Σηµείωση  5β & 15-16) - (282) (5) - (287)

ΧΡΗΣΗ  01/01 - 31/12/2012



ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Οµίλου και Εταιρίας 
της 31ης ∆εκεµβρίου 2013 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

  67 

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την κατανοµή των ενοποιηµένων στοιχείων του ενεργητικού και των 
υποχρεώσεων στους λειτουργικούς τοµείς κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και 31η 

∆εκεµβρίου 2012 
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ) :  
 

 
 
 

 
 

ΕΛΛΑ∆Α ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ 
ΧΩΡΕΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 
∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

Κεφαλαιουχικές δαπάνες

Ενσώµατα πάγια στοιχεία  (Σηµείωση 8) 2.331 5.393 683 - 8.407

Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Σηµείωση 9) 172 1 - - 173

Ενσώµατα πάγια στοιχεία 107.783 30.325 13.845 (315) 151.638

Επενδύσεις σε ακίνητα 31 - - - 31

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.002 19 - - 1.022

Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.377 410 516 432 3.735

Αποθέµατα 43.319 13.701 9.103 2.800 68.923

Εµπορικές και λοιπές Απαιτήσεις 82.129 15.470 7.680 (35.025) 70.254

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία 15 - - - 15

∆ιαθέσιµα 7.519 8.717 2.165 - 18.401

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 244.176 68.644 33.308 (32.108) 314.020

∆ανειακές υποχρεώσεις 167.141 6.126 - - 173.266

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - Προβλέψεις 25.358 3.091 2.298 (367) 30.380

Εµπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 26.589 17.042 20.662 (35.779) 28.515

Σύνολο υποχρεώσεων 219.087 26.260 22.961 (36.146) 232.161

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΛΛΑ∆Α ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ 
ΧΩΡΕΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 
∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

Κεφαλαιουχικές δαπάνες

Ενσώµατα πάγια στοιχεία  (Σηµείωση 8) (936) 8.221 836 - 8.121

Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Σηµείωση 9) 99 1 - - 100

Ενσώµατα πάγια στοιχεία 115.215 27.600 13.528 (400) 155.943

Επενδύσεις σε ακίνητα 31 - - - 31

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 470 27 - - 497

Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.829 520 406 382 3.137

Αποθέµατα 44.191 13.663 8.804 2.779 69.437

Εµπορικές και λοιπές Απαιτήσεις 96.435 20.176 8.056 (36.390) 88.277

∆ιαθέσιµα 16.049 7.518 2.622 - 26.189

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 274.220 69.504 33.417 (33.629) 343.511

∆ανειακές υποχρεώσεις 169.541 4.976 - - 174.516

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - Προβλέψεις 26.273 2.305 2.256 (112) 30.722

Εµπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 34.635 21.468 20.021 (36.811) 39.313

Σύνολο υποχρεώσεων 230.449 28.748 22.277 (36.923) 244.552

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
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5. Έσοδα και Έξοδα 
 
α) Πωλήσεις 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 
Εµπορεύµατα   58.407.842 63.940.572 17.102.748 24.345.005 
Προϊόντα  112.261.370 127.298.225 95.202.406 115.393.983 
Α’ ύλες και λοιπά αποθέµατα   4.591.540 5.858.405 5.636.331 4.640.231 
Παροχή υπηρεσιών  1.036.033 1.011.165 233.718 229.737 
Σύνολο  176.296.785 198.108.367 118.175.203 144.608.956 

 
β) Άλλα λειτουργικά έσοδα  

 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 
Επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις υπουργείων  17.221 - - - 
Επιδοτήσεις από ΟΑΕ∆  535.524 731.749 505.337 675.390 
Αναγνωρισθέντα έσοδα επιχορηγήσεων παγίων (σηµείωση 24)  1.643.035 1.893.020 1.103.585 1.243.911 
Έσοδα από συνδεόµενα µέρη (σηµείωση 30)  - - 660.850 629.816 
Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις (σηµείωση 15, 16 & 23)  332.437 286.951 42.477 - 
Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους  168.431 1.219.294 142.550 - 
Εισπραττόµενα έξοδα αποστολής αγαθών  429.785 363.983 231.085 164.266 
Πιστωτική διαφορά από εξαγορά (σηµείωση 11)  1.013 - - - 
Έσοδο από αχρησιµοποίητη πρόβλεψη αποµείωσης συµµετοχών 
(σηµείωση 11) 

 
- - 81.376 30.498 

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων (σηµείωση 33ε)  72.906 - 8.277 - 
Κέρδη από πωλήσεις παγίων (σηµείωση 8)  250.920 97.385 73.938 1.767.236 
Λοιπά έσοδα  849.039 399.220 13.097 149.862 
Σύνολο   4.300.311 4.991.602 2.862.572 4.660.979 

 
 

γ) Κόστος πωληθέντων 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 
Αποσβέσεις (σηµείωση 8 & 9)  9.110.594 9.992.362 6.745.093 7.417.469 
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο  107.582.413 118.606.452 78.241.336 96.018.868 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (σηµείωση 5η)  15.627.596 13.847.984 10.940.251 9.337.226 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων  3.829.787 5.905.681 3.563.343 5.534.105 
Έξοδα σε συνδεόµενα µέρη (σηµείωση 30)  - - - 51.671 
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων (σηµ. 33δ)  46.519 34.991 39.209 27.670 
Παροχές τρίτων  6.773.890 7.002.558 5.064.088 5.190.295 
∆ιάφορα έξοδα  1.598.517 3.169.323 862.561     1.078.147 
Σύνολο  144.569.316 158.559.351 105.455.881 124.655.451 
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Στο κόστος των αποθεµάτων του Οµίλου και της Εταιρίας, κατά την 31.12.2013, περιλαµβάνεται ποσό 
ύψους Ευρώ 1.679 χιλ. περίπου (31.12.2012: Ευρώ 2.357 χιλ. περίπου) και Ευρώ 1.419 χιλ. περίπου 
(31.12.2012: Ευρώ 2.010 χιλ. περίπου) αντίστοιχα που αφορά ζηµία από την αποτίµηση των αποθεµάτων 
τέλους χρήσεως στην ρευστοποιήσιµη αξία τους (σηµ. 14). 
 
δ) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 
Αποσβέσεις (σηµ. 5θ, 8 & 9)  1.698.060 1.644.463 1.059.242 952.843 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (σηµ. 5η)  10.583.599 9.501.450 5.415.285 4.559.137 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων  1.500.095 1.783.138 577.129 975.386 
Έξοδα σε συνδεόµενα µέρη (σηµ. 30)  - - 568.860 495.769 
Αναλώσεις Υλικών Συσκευασίας-Ανταλ/κών  58.868 72.762 58.868 72.762 
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων (σηµ. 33δ)  203.702 234.583 140.775 175.346 
Ασφάλιστρα  183.528 259.157 112.283 191.652 
∆ιαφηµίσεις  498.639 552.283 325.015 317.767 
Λοιπές παροχές τρίτων  2.316.935 2.172.621 529.083 512.420 
Φόροι – τέλη  369.884 334.022 171.890 148.652 
Μεταφορικά  3.405.552 3.769.828 2.544.984 2.910.630 
Προβλέψεις για επισφ. απαιτήσεις (σηµ. 15 & 16)  2.602.518 6.558.725 1.557.482 3.509.677 
Λοιπά έξοδα  3.467.315 2.697.949 1.993.995 1.346.596 
Σύνολο  26.888.695 29.580.981 15.054.891 16.168.637 

 
 

ε) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 
Αποσβέσεις (σηµ. 5θ, 8 & 9)  554.798 1.003.976 290.317 638.239 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (σηµ. 5η)  5.311.935 7.317.188 2.966.824 4.921.128 
Ζηµίες από πώληση παγίων (σηµ. 8)  121.006 712.900 23.106 17.506 
Ζηµία από αποµείωση συµµετοχών (σηµ. 11)  - - 243.535 535.226 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων  2.059.797 2.616.418 1.550.214 1.585.786 
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων (σηµ. 33δ)  35.326 114.926 29.209 108.109 
Ασφάλιστρα  118.193 87.454 68.233 39.043 
Λοιπές παροχές τρίτων  981.913 879.698 478.148 480.051 
Φόροι – τέλη  694.633 467.477 266.806 290.368 
∆ιάφορα έξοδα  2.024.847 2.157.358 1.335.127 731.316 
Σύνολο  11.902.448 15.357.395 7.251.519 9.346.772 
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στ) Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 
 Αποσβέσεις (σηµ. 5θ, 8 & 9)  174.361 122.300 151.911 100.578 
 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (σηµ. 5η)  592.464 660.389 369.808 396.169 
 Αµοιβές και έξοδα τρίτων  73.497 144.899 16.763 4.853 
 Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων (σηµ. 33δ)  6.685 8.674 3.300 2.950 
 Παροχές τρίτων  8.212 16.495 7.728 15.155 
 ∆ιάφορα έξοδα  96.757 141.999 79.746 119.742 
 Σύνολο  951.976 1.094.756 629.256 639.447 

 
 
ζ) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (καθαρά) 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 
Τόκοι µακροπροθέσµων δανείων (σηµ. 22)  6.615.821 7.054.982 6.364.565 6.888.589 
Τόκοι βραχυπροθέσµων δανείων (σηµ. 28)  3.074.947 2.841.936 2.271.353 2.063.897 
Χρηµατοοικ/κά έξοδα από συνδ. µέρη (σηµ. 30)  - - 117.089 77.547 
Ζηµία από αποτ.χρηµ/κών στοιχείων σε εύλογη αξία 
(σηµ.17) 

 
3.431 - 3.431 - 

Απόσβεση εξόδων οµολογιακών δανείων  27.102 1.200 27.102 1.200 
Συναλλαγµατικές διαφορές  300.771 406.976 - - 
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα  1.226.533 533.951 340.738 172.978 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων  11.248.605 10.839.045 9.124.278 9.204.211 
 
Τόκοι καταθέσεων όψεως και προθεσµίας (σηµ. 18) 

 
212.763 242.334 30.786 23.333 

Χρηµατοοικ/κά έσοδα από συνδ. µέρη (σηµ. 30)  - - 78.883 128.368 
Κέρδη από πώληση χρηµ. στοιχείων σε ευλ. αξία (σηµ. 
17)  

 
26.496 - 

 
26.496 

 
- 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (σηµ. 15)  52.625 115.347 41.177 52.172 
Έσοδα από συµµετοχές  - - - 155.210 
Συναλλαγµατικές διαφορές  5.286 77.352 - - 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων  297.170 435.033 177.342 359.083 
      
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα   10.951.435 10.404.012 8.946.936 8.845.128 

 
 
η) Κόστος µισθοδοσίας 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 
Μισθοί – Ηµεροµίσθια  23.920.274 23.916.465 14.198.987 14.482.051 
Εργοδοτικές εισφορές  6.258.141 6.336.472 4.013.088 4.024.246 
Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού  588.183 565.151 213.970 258.144 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού (σηµ. 23)  1.348.996 508.923 1.266.123 449.219 

  Σύνολο  32.115.594 31.327.011 19.692.168 19.213.660 
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Ο αριθµός των εργαζοµένων στον Όµιλο και την Εταιρία κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και 2012 έχει 
ως ακολούθως: 
 
 
Άτοµα 

 
Ο Όµιλος 

  
Η Εταιρία 

 31 ∆εκεµβρίου 2013 31 ∆εκεµβρίου 2012  31 ∆εκεµβρίου 2013 31 ∆εκεµβρίου 2012 

Μισθωτοί 1.283 1.273  323 351 

Ηµεροµίσθιοι    430    552  332 457 

Σύνολο 1.713 1.825  655 808 
 

Το κόστος µισθοδοσίας αναλύεται ανά λειτουργία ως ακολούθως: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 
Κόστος πωληθέντων (σηµ. 5γ)  15.627.596 13.847.984 10.940.251 9.337.226 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (σηµ. 5δ)  10.583.599 9.501.450 5.415.285 4.559.137 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (σηµ. 5ε)  5.311.935 7.317.188 2.966.824 4.921.128 
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης (σηµ. 5στ)  592.464 660.389 369.808 396.169 
 Σύνολο  32.115.594 31.327.011 19.692.168 19.213.660 

 
 
θ) Αποσβέσεις 
 

Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων και των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που 
έχουν καταχωρηθεί στη Κατάσταση Αποτελεσµάτων συνοψίζονται ως ακολούθως: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 
Ενσώµατα πάγια στοιχεία  11.176.321 12.462.381 7.923.585 8.882.390 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία   361.492 300.720 322.978 226.739 
 Σύνολο  11.537.813 12.763.101 8.246.563 9.109.129 

 
 

Οι ανωτέρω αποσβέσεις αναλύονται ανά λειτουργία ως ακολούθως: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 
Κόστος πωληθέντων (σηµ. 5γ)  9.110.594 9.992.362 6.745.093 7.417.469 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (σηµ. 5δ)  1.698.060 1.644.463 1.059.242 952.843 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (σηµ. 5ε)  554.798 1.003.976 290.317 638.239 
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης (σηµ. 5στ)  174.361 122.300 151.911 100.578 
Σύνολο (σηµείωση 8 & 9)  11.537.813 12.763.101 8.246.563 9.109.129 
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6. Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) 
 
O φόρος εισοδήµατος που αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων του Οµίλου και της 
Εταιρίας αναλύεται ως ακολούθως:  

 
 
Σύµφωνα µε το φορολογικό νόµο Ν.3943/2011, ο φορολογικός συντελεστής της χρήσης 2013 είναι 
26% (2012:20%). Ο Όµιλος και η Εταιρία λαµβάνοντας υπόψη τους νέους φορολογικούς 
συντελεστές και σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12, έχουν αναπροσαρµόσει την αναβαλλόµενη φορολογία 
αναγνωρίζοντας τη διαφορά ως έσοδο/(έξοδο) από φόρο εισοδήµατος στα αποτελέσµατα και στα 
λοιπά συνολικά εισοδήµατα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων και στην Κατάσταση Συνολικού 
Εισοδήµατος αντίστοιχα. 
 
Τον Απρίλιο του 2013 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των ανέλεγκτων χρήσεων 2003 έως 
2009 της Μητρικής εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. Από τον φορολογικό έλεγχο προέκυψαν πρόσθετοι 
φόροι και προσαυξήσεις ύψους Ευρώ 2.883 χιλ. περίπου, µέρος των οποίων ύψους Ευρώ 2.255 χιλ 
συµψηφίστηκαν µε σχηµατισθείσα σε προηγούµενες χρήσεις πρόβλεψη, ενώ το υπόλοιπο ποσό 
ύψους Ευρώ 628 χιλ. περίπου αναγνωρίστηκε σαν έξοδο στο φόρο εισοδήµατος στη χρήση που έληξε 
την 31.12.2013. 
 
Την 31η ∆εκεµβρίου 2013, ορισµένες θυγατρικές είχαν σωρευµένες µεταφερόµενες φορολογικές 
ζηµίες συνολικού ύψους Ευρώ 9,4 εκατ. περίπου (31.12.2012: Ευρώ 8,2 εκατ. περίπου), για τις 
οποίες δεν αναγνωρίστηκε αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση στη βάση ότι η διοίκηση δεν 
προβλέπει ότι θα υπάρχουν επαρκή µελλοντικά φορολογικά κέρδη, για την ανάκτηση της απαίτησης 
από αναβαλλόµενους φόρους. Για τις φορολογικές ζηµίες – αφορολόγητες εκπτώσεις της Μητρικής 
Εταιρίας αναγνωρίστηκε αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ύψους Ευρώ 2,8 εκατ. περίπου 
(31.12.2012: Ευρώ 2,1 εκατ. περίπου) στη βάση ότι η διοίκηση προβλέπει ότι θα υπάρχουν επαρκή 
µελλοντικά φορολογικά κέρδη.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 
Τρέχων Φόρος εισοδήµατος (σηµ. 29)  396.272 389.251 - - 
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις (σηµ. 29)  240.000 1.250.000 240.000 1.250.000 
Φόρος περαίωσης ανέλεγκτων χρήσεων   628.037 - 628.037 - 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  99.571 (1.507.695) 669.103 (1.079.574) 
Έξοδο φόρου εισοδήµατος  1.363.880 131.556 1.537.140 170.426 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουµε τη συµφωνία µεταξύ του ονοµαστικού και του 
πραγµατικού φορολογικού συντελεστή: 
 
      Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  31.12.2013      31.12.2012 
Ζηµίες προ φόρων εισοδήµατος  (14.919.460) (11.736.425) 
Φόρος εισοδήµατος υπολογισµένος µε τον ισχύοντα φορολογικό 
συντελεστή (2013: 26%, 2012: 20%) 

 
(3.879.060) (2.347.285) 

Φορολογική επίδραση µη εκπιπτόµενων δαπανών  1.723.303 804.583 
Φορολογική επίδραση µη φορολογηθέντων εσόδων  (758.277) (522.310) 
Φορολογική επίδραση από φορολογική αναπροσαρµογή παγίων  - (45.362) 
Φορολογική επίδραση από την αλλαγή του φορολογικού 
συντελεστή 

 
1.232.052 - 

Φορολογική επίδραση ζηµιών για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε 
αναβαλλόµενη φορολογ. απαίτηση 

 
2.623.083 1.095.298 

Φορολογική επίδραση από αποτελέσµατα θυγατρικών που 
φορολογούνται µε διαφορετικό συντελεστή 

 
(445.258) (103.368) 

Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις  240.000 1.250.000 
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου  628.037 - 
Φόροι εισοδήµατος που εµφανίζονται στην ενοποιηµένη 
κατάσταση αποτελεσµάτων 

 
1.363.880 131.556 

 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 31.12.2013     31.12.2012 
Ζηµίες προ φόρων εισοδήµατος  (16.400.618) (10.326.965) 
Φόρος εισοδήµατος υπολογισµένος µε τον ισχύοντα φορολογικό 
συντελεστή (2013: 26%, 2012: 20%) 

 
(4.264.161) (2.065.393) 

Φορολογική επίδραση µη εκπιπτόµενων δαπανών  1.121.882 651.865 
Φορολογική επίδραση µη φορολογηθέντων εσόδων  (23.951) (44.947) 
Φορολογική επίδραση από την αλλαγή του φορολογικού 
συντελεστή 

 
1.369.585 - 

Φορολογική επίδραση ζηµιών για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε 
αναβαλλόµενη φορολογ. απαίτηση 

 
2.465.748 378.901 

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου   628.037 - 
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις  240.000 1.250.000 
Φόροι εισοδήµατος που εµφανίζονται στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων 

 
1.537.140 170.426 

  
Οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται κάθε χρόνο, αναπροσαρµόζοντας τα λογιστικά κέρδη µε τις 
φορολογικές διαφορές δήλωσης, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµιές που αναφέρονται σ’ αυτές θεωρούνται 
προσωρινές µέχρι τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου από τις φορολογικές αρχές και την έκδοση της 
σχετικής έκθεσης µε την οποία οι φορολογικές υποχρεώσεις οριστικοποιούνται. Φορολογικές ζηµιές 
που µεταφέρονται από προηγούµενες χρήσεις, στο βαθµό που είναι αποδεκτές από τις φορολογικές 
αρχές, µπορούν να συµψηφισθούν, για τις εταιρίες του εσωτερικού, µε τα κέρδη των πέντε επόµενων 
χρήσεων που ακολουθούν. 
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Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τη χρήση 2010. Αναφορικά µε τις 
θυγατρικές της ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε., τα βιβλία και στοιχεία τους δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές 
αρχές για τις χρήσεις που αναφέρονται στην σηµείωση 33γ.  
 
Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος, υπολογίζονται σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 
χρησιµοποιώντας τον φορολογικό  συντελεστή που θα ισχύει κατά την χρήση που µια απαίτηση 
πραγµατοποιείται ή µια υποχρέωση διακανονίζεται, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς 
συντελεστές που έχουν θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων. 

 
Η κίνηση του λογαριασµού αναβαλλόµενων φόρων εισοδήµατος έχει ως εξής: 

 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2012 (καθαρή αναβαλλόµενη 
φορολογική υποχρέωση) 

 
5.407.131 5.635.892 

Απορρόφηση θυγατρικής (σηµ. 11)  - 76.763 
Πίστωση στα αποτελέσµατα χρήσεως  (1.507.695) (1.079.574) 
Πίστωση στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα  (83.079) (76.336) 
Συναλλαγµατική διαφορά  (98.571) - 
Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2012 (καθαρή αναβαλλόµενη 
φορολογική υποχρέωση) 

 
3.717.786 4.556.745 

Έξαγορά θυγατρικής (σηµ. 11)  (21.365) - 
Χρέωση στα αποτελέσµατα χρήσεως  99.571 669.103 
Χρέωση στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα  62.035 55.365 
Συναλλαγµατική διαφορά  12.125 - 
Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2013 (καθαρή αναβαλλόµενη 
φορολογική υποχρέωση) 

 
3.870.152 5.281.213 

 
Η χρέωση για αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος (αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση), στα 
αποτελέσµατα χρήσεως, περιέχει τις προσωρινές φορολογικές διαφορές που προκύπτουν κυρίως από 
λογισθέντα έσοδα-κέρδη τα οποία θα φορολογηθούν σε µελλοντικό χρόνο. Η πίστωση για 
αναβαλλόµενους φόρους (αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση) περιέχει κυρίως προσωρινές 
φορολογικές διαφορές που προκύπτουν από συγκεκριµένες προβλέψεις, οι οποίες είναι φορολογικά 
εκπεστέες κατά την πραγµατοποίηση τους.  
 
Χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα αναβαλλόµενης φορολογίας συµψηφίζονται όταν υπάρχει νοµικά 
ισχυρό δικαίωµα συµψηφισµού και οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
αφορούν σε φόρους εισοδήµατος εισπραττόµενους από την ίδια φορολογική αρχή. 
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Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος ενεργητικού και παθητικού του Οµίλου και της Εταιρίας 
προέρχονται από τα ακόλουθα στοιχεία: 

      
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  

Αναβαλλόµενη φορολογική 
απαίτηση  

Αναβαλλόµενη 
φορολογική υποχρέωση 

  31.12.2013 31.12.2012  31.12.2013 31.12.2012 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  - -  (102.886) (67.893) 

Ενσώµατα πάγια στοιχεία  - -  (14.613.388) (11.796.411) 

Επιχορηγήσεις  2.771.071 2.142.491   - 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης 
προσωπικού  387.624 361.933   - 

Απαιτήσεις  3.035.759 2.107.587   - 

Αποθέµατα   622.733 486.486   - 
Μεταφερόµενες φορολογικές 
ζηµίες  3.939.133 3.019.878   - 

Λοιπά  89.802 28.143   - 

Σύνολο  10.846.121 8.146.518  (14.716.274) (11.864.304) 
Καθαρή αναβαλλόµενη 
φορολογική υποχρέωση     (6.189.339) (5.512.661) 
Καθαρή αναβαλλόµενη 
φορολογική απαίτηση  2.319.187 1.794.875    

 
 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  

Αναβαλλόµενη φορολογική 
απαίτηση  

Αναβαλλόµενη 
φορολογική υποχρέωση 

  31.12.2013 31.12.2012  31.12.2013 31.12.2012 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  - -  (107.577) (67.483) 

Ενσώµατα πάγια στοιχεία  - -  (13.150.388) (10.570.363) 

Επιχορηγήσεις  2.050.602 1.564.153  - - 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης 
προσωπικού  335.316 317.342  - - 

Απαιτήσεις  1.883.245 1.274.086  - - 

Αποθέµατα   888.719 759.563  - - 
Μεταφερόµενες 
φορολογικές ζηµίες  2.779.758 2.138.275  - - 

Λοιπά  39.112 27.682  - - 

Σύνολο  7.976.752 6.081.101  (13.257.965) (10.637.846) 

       
Καθαρή αναβαλλόµενη 
φορολογική υποχρέωση     (5.281.213) (4.556.745) 
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Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος της Κατάστασης Αποτελεσµάτων του Οµίλου και της Εταιρίας 
προέρχονται από τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

   Ο ΟΜΙΛΟΣ           Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31.12.2013 31.12.2012  31.12.2013 31.12.2012 

Ενσώµατα πάγια στοιχεία  2.822.248 (759.341)  2.580.025 (1.027.641) 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  40.417 122.964  40.094 120.562 

Επιχορηγήσεις  (628.580) (72.013)  (486.449) 347.895 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης 
προσωπικού  (83.029) 33.935  (73.339) 35.314 

Απαιτήσεις  (929.306) (715.194)  (609.159) (388.146) 
Αποθέµατα   (136.815) (181.739)  (129.156) (176.336) 
Μεταφερόµενες φορολογικές 
ζηµίες  (923.712) 54.326  (641.483) - 

Λοιπά  (61.652) 9.367  (11.430) 8.878 

Σύνολο – Έξοδο/(Έσοδο)  99.571 (1.507.695)  669.103 (1.079.574) 
 
 

Στην περίπτωση που αφορολόγητα αποθεµατικά της µητρικής και των θυγατρικών του εσωτερικού 
διανεµηθούν στους µετόχους, αυτά θα υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος µε τον ισχύοντα φορολογικό 
συντελεστή κατά την ηµεροµηνία της διανοµής τους. ∆εν έχει υπολογιστεί αναβαλλόµενη 
φορολογική υποχρέωση για τα ποσά αυτά. 

 
7.  Κέρδη / (Ζηµίες) ανά µετοχή 
 

Τα βασικά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος/(ζηµία)  της 
χρήσεως που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό των κοινών 
µετοχών σε κυκλοφορία, κατά την διάρκεια της χρήσεως.  
 
Τα αποµειωµένα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος/(ζηµία) που 
αποδίδεται στους µετόχους της µητρικής (αφού αφαιρεθεί η επίδραση στα αποτελέσµατα από την 
µετατροπή δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε µετοχές) µε τον µέσο σταθµισµένο αριθµό των µετοχών 
σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους (προσαρµοσµένο για την επίδραση των δυνητικών τίτλων 
µετατρέψιµων σε µετοχές). 
 
∆εν υπήρξαν οµολογίες µετατρέψιµες σε µετοχές ή άλλοι δυνητικοί τίτλοι µετατρέψιµοι σε µετοχές 
που είναι µειωτικοί των κερδών κατά τις χρήσεις στις οποίες αναφέρονται οι συνηµµένες οικονοµικές 
καταστάσεις, και συνεπώς δεν έχουν υπολογιστεί ξεχωριστά αποµειωµένα κέρδη/(ζηµίες) ανά 
µετοχή. 

 
Ο υπολογισµός των βασικών ζηµιών ανά µετοχή για τις χρήσεις που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2013 
και 2012 για τον Όµιλο και την Εταιρία έχει ως εξής: 
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 
Καθαρή ζηµία αποδιδόµενη στους ιδιοκτήτες της 
µητρικής (16.068.786) (11.454.627) (17.937.759) (10.497.391) 
     
Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 
(σηµ. 19) 22.016.250 22.016.250 22.016.250 22.016.250 
     
Βασικές και αποµειωµένες ζηµίες ανά µετοχή (σε 
ευρώ) (0,7299) (0,5203) (0,8148) (0,4768) 

 
 

8. Ενσώµατα πάγια στοιχεία 
  

Ο ΟΜΙΛΟΣ 
   

 
 

Οικόπεδα 

  
 
 

Κτίρια 

  
 
 

Μηχανήµατα 

  
 

Μεταφορικά 
µέσα 

  
Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 

  
Ακινητοπ.  

υπό εκτέλεση 
& προκ/λές 

  
 
 

Σύνολο 
               
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ               
1 Ιανουαρίου 2012  13.573.645  91.265.821  159.342.794  5.732.785  13.530.188  7.839.445  291.284.679 
Προσθήκες  300.064  177.328  2.482.331  110.954  304.907  4.745.149  8.120.733 
Μειώσεις  (642.354)  (3.031.696)  (825.810)  (186.491)  (156.211)  (18.742)  (4.861.304) 
Συναλλαγµ. ∆ιαφορά  (80.758)  (604.991)  (629.643)  (53.399)  (33.140)  (83.470)  (1.485.401) 
Μεταφορές (σηµ. 9)  -  2.990.640  616.611  -  20.751  (3.763.002)  (135.000) 
31 ∆εκεµβρίου 2012  13.150.597  90.797.102  160.986.283  5.603.850  13.666.495  8.719.380  292.923.707 
Προσθήκες  195.717  227.755  2.598.062  176.845  320.046  4.888.634  8.407.059 
Εξαγορά θυγατρ. (σηµ.11)  -  -  77.129  114.918  40.278  11.288  243.613 
Μειώσεις  -  (328.064)  (784.424)  (422.284)  (254.708)  -  (1.789.480) 
Συναλλαγµ. ∆ιαφορά  (18.561)  (115.959)  (106.877)  (16.840)  (17.086)  (66.358)  (341.681) 
Μεταφορές (σηµ. 9)  -  6.975.616  5.500.627  246.355  -  (13.434.918)  (712.320) 
31 ∆εκεµβρίου 2013  13.327.753  97.556.450  168.270.800  5.702.844  13.755.025  118.026  298.730.898 
 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

              

1 Ιανουαρίου 2012  -  24.249.648  85.943.324  4.560.399  11.829.002  -  126.582.374 
Αποσβέσεις (σηµ. 5θ)  -  3.402.758  8.000.363  368.889  690.371  -  12.462.381 
Συναλλαγµ. ∆ιαφορά  -  (110.866)  (537.206)  (31.446)  (17.956)  -  (697.475) 
Μειώσεις  -  (890.072)  (153.978)  (184.908)  (137.367)  -  (1.366.325) 
31 ∆εκεµβρίου 2012  -  26.651.468  93.252.503  4.712.934  12.364.050  -  136.980.955 
Αποσβέσεις (σηµ. 5θ)  -  3.396.884  7.107.400  284.557  387.480  -  11.176.321 
Εξαγορά θυγατρ. (σηµ.11)  -  -  11.257  31.516  21.476  -  64.249 
Συναλλαγµ. ∆ιαφορά  -  (23.298)  (78.557)  (11.165)  (11.627)  -  (124.647) 
Μειώσεις  -  (50.834)  (267.368)  (365.066)  (321.203)  -  (1.004.471) 
31 ∆εκεµβρίου 2013  -  29.974.220  100.025.235  4.652.776  12.440.176  -  147.092.407 
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ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ               
1 Ιανουαρίου 2012  13.573.645  67.016.173  73.399.470  1.172.386  1.701.186  7.839.445  164.702.305 
31 ∆εκεµβρίου 2012  13.150.597  64.145.634  67.733.780  890.916  1.302.445  8.719.380  155.942.752 
31 ∆εκεµβρίου 2013  13.327.753  67.582.230  68.245.565  1.050.068  1.314.849  118.026  151.638.491 

 
 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
   

 
Οικόπεδα 

  
 

Κτίρια 

  
 

Μηχανήµατα 

  
Μεταφορικά 

µέσα 

 Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 

 Ακινητοπ.  
υπό εκτέλεση 
& προκ/λές 

  
 

Σύνολο 
               
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ               
1 Ιανουαρίου 2012  6.338.449  50.410.395  109.255.565  2.632.050  9.259.899  2.015.467  179.911.825 
Προσθήκες  -  3.360  1.742.776  29.355  156.265  380.937  2.312.693 

Απορρόφηση θυγ. (σηµ. 11)   1.010.665  9.248.351  16.704.377  408.568  249.307  -  27.621.268 

Μειώσεις  -  -  (6.828.863)  (15.727)  (6.230)  -  (6.850.820) 

Μεταφορές (σηµ. 9)  -  -  158.219  -  -  (293.219)  (135.000) 

31 ∆εκεµβρίου 2012  7.349.114  59.662.106  121.032.074  3.054.246  9.659.241  2.103.185  202.859.966 
Προσθήκες  -  -  1.537.164  24.275  163.124  582.357  2.306.920 

Μειώσεις  -  -  (484.815)  (177.630)  (20.457)  -  (682.902) 

Μεταφορές (σηµ. 9)  -  1.305.014  30.100  -  18.185  (2.065.619)  (712.320) 

31 ∆εκεµβρίου 2013  7.349.114  60.967.120  122.114.523  2.900.891  9.820.093  619.923  203.771.664 

               
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

              

1 Ιανουαρίου 2012  -  13.890.412  62.329.256  2.326.207  8.508.874  -  87.054.749 
Αποσβέσεις (σηµ. 5θ)  -  2.354.000  6.019.011  115.449  393.930  -  8.882.390 

Απορρόφηση θυγ. (σηµ. 11)  -  1.999.740  4.101.351  398.895  125.864  -  6.625.850 

Μειώσεις  -  -  (3.053.610)  (15.727)  (5.839)  -  (3.075.176) 

31 ∆εκεµβρίου 2012  -  18.244.152  69.396.008  2.824.824  9.022.829  -  99.487.813 
Αποσβέσεις (σηµ. 5θ)  -  2.405.291  5.259.887  88.071  170.336  -  7.923.585 

Μειώσεις  -  -  (174.055)  (177.403)  (7.125)  -  (358.583) 

31 ∆εκεµβρίου 2013  -  20.649.443  74.481.840  2.735.492  9.186.040  -  107.052.815 

               
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ               
1 Ιανουαρίου 2012  6.338.449  36.519.983  46.926.309  305.843  751.025  2.015.467  92.857.076 
31 ∆εκεµβρίου 2012  7.349.114  41.417.954  51.636.066  229.422  636.412  2.103.185  103.372.153 
31 ∆εκεµβρίου 2013  7349.114  40.317.677  47.632.683  165.399  634.053  619.923  96.718.849 

 
Επί των παγίων στοιχείων της µητρικής εταιρίας υφίστανται εµπράγµατα βάρη ύψους Ευρώ 147,4 
εκατ. περίπου για την λήψη µακροπροθέσµων οµολογιακών δανείων (σηµ. 22). Επί ενός ακινήτου µιας 
θυγατρικής Εταιρίας του εξωτερικού (Βοσνία) έχει συσταθεί υποθήκη ύψους Ευρώ 709 χιλ. περίπου 
για τη λήψη βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανείου, πιστωτικού ορίου ύψους Ευρώ 409 χιλ. περίπου, το 
ανοιχτό υπόλοιπο του οποίου κατά την 31η 

∆εκεµβρίου 2013 ανέρχεται σε Ευρώ 155 χιλ. περίπου 
(σηµ. 28). Τέλος, επί ενός ακινήτου µιας θυγατρικής Εταιρίας του εξωτερικού (Ρουµανία) έχει 
συσταθεί υποθήκη ύψους Ευρώ 100 χιλ. περίπου για την λήψη µακροπρόθεσµου τραπεζικού δανείου, 
πιστωτικού ορίου ύψους Ευρώ 1,7 εκατ. περίπου, το ανοιχτό υπόλοιπο του οποίου κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2013 ανέρχεται σε Ευρώ 1,7 εκατ. περίπου. 
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Ο Όµιλος έχει συνάψει ασφαλιστήρια συµβόλαια καλύπτοντας όλους τους πιθανούς κινδύνους 
(εκρήξεις και ζηµίες πάσης φύσεως, στάσεις, απεργίες, σεισµούς, πυρκαγιές, τροµοκρατικές ενέργειες 
και πλήθος λοιπών, ακραίων και µη περιπτώσεων) για το σύνολο των κτιριακών  εγκαταστάσεων 
καθώς και του µηχανολογικού εξοπλισµού. 

 
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις που δεν υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται ετησίως για τυχόν 
αποµείωση. Για τα πάγια που υπόκεινται σε απόσβεση πραγµατοποιείται έλεγχος αποµείωσης, όταν τα 
γεγονότα και οι συνθήκες υποδεικνύουν ότι η αναπόσβεστη αξία τους µπορεί να µην είναι πλέον 
ανακτήσιµη. Εάν η αναπόσβεστη αξία των παγίων στοιχείων υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία τους, το 
επιπλέον ποσό αφορά ζηµία αποµείωσης, η οποία καταχωρείται απευθείας ως δαπάνη στα 
αποτελέσµατα. ∆εν καταχωρήθηκε ζηµία αποµείωσης για τις χρήσεις 2013 και 2012 καθώς δεν υπήρξε 
ένδειξη αποµείωσης. 

 
Κατά τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2013, πουλήθηκαν ενσώµατα πάγια αναπόσβεστης αξίας 
(συµπεριλαµβανοµένου των επιχορηγήσεων παγίων) ύψους Ευρώ 785 χιλ. περίπου και Ευρώ 324 χιλ. 
περίπου για τον Όµιλο και την Εταιρία αντίστοιχα, πραγµατοποιώντας καθαρή ζηµία από την πώληση 
ύψους Ευρώ 130 χιλ. περίπου (31.12.2012: καθαρή ζηµία Ευρώ 616 χιλ. περίπου) και καθαρό κέρδος 
Ευρώ 51 χιλ. περίπου (31.12.2012: καθαρό κέρδος Ευρώ 1.750 χιλ. περίπου) για τον Όµιλο και την 
Εταιρία αντίστοιχα.  

 
Οι αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων αναλύονται ανά λειτουργία ως 
ακολούθως: 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31.12.13 31.12.12 31.12.13 31.12.12 
Κόστος πωληθέντων (σηµ.5γ)  9.026.021 9.881.679 6.660.664 7.321.845 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (σηµ.5δ)  1.532.391 1.588.426 899.578 896.806 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (σηµ.5ε)  444.130 871.717 212.013 564.902 
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης (σηµ.5στ)  173.779 120.559 151.330 98.837 
Σύνολο  11.176.321 12.462.381 7.923.585 8.882.390 

 

9.  Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

Η κίνηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου και της Μητρικής Εταιρίας αναλύεται ως 
ακολούθως:   

    
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

Αξία κτήσεως  Λογισµικά  Άδειες Σύνολο 
Υπόλοιπο 01.01.2012 7.572.331 149.840 7.722.171 
Προσθήκες  99.704 - 99.704 
Μεταφορά από πάγια σε εκτέλεση (σηµ. 8) 135.000 - 135.000 
Συναλλαγµατική διαφορά  (39.759) - (39.759) 
Υπόλοιπο 31.12.2012 7.767.276 149.840 7.917.116 
Προσθήκες 149.375 24.000 173.375 
∆ιαγραφές (111.998) - (111.998) 
Μεταφορά από πάγια σε εκτέλεση (σηµ. 8) 712.320 - 712.320 
Συναλλαγµατική διαφορά (7.478) - (7.478) 
Υπόλοιπο 31.12.2013 8.509.495 173.840 8.683.335 
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Συσσωρεµένες αποσβέσεις    
Υπόλοιπο 01.01.2012 7.155.714 - 7.155.714 
Αποσβέσεις χρήσεως (σηµ.5θ) 270.752 29.968 300.720 
Συναλλαγµατική διαφορά (36.717) - (36.717) 
Υπόλοιπο 31.12.2012 7.389.749 29.968 7.419.717 
Αποσβέσεις χρήσεως (σηµ. 5θ) 331.524 29.968 361.492 
∆ιαγραφές (111.998) - (111.998) 
Συναλλαγµατική διαφορά (7.380) - (7.380) 
Υπόλοιπο 31.12.2013 7.601.895 59.936 7.661.831 
 
    
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2012 416.617 149.840 566.457 
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 377.527 119.872 497.399 
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 907.600 113.904 1.021.504 

 
 
 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
Αξία κτήσεως  Λογισµικά  
Υπόλοιπο 01.01.2012 5.889.677 
Προσθήκες 98.154 
Απορρόφηση θυγατρικών (σηµ. 11) 73.535 
Μεταφορά από πάγια σε εκτέλεση (σηµ. 8) 135.000 
Υπόλοιπο 31.12.2012 6.196.366 
Προσθήκες 148.813 
Μεταφορά από πάγια σε εκτέλεση (σηµ. 8) 712.320 
Υπόλοιπο 31.12.2013 7.057.499 
  
Συσσωρεµένες αποσβέσεις  
Υπόλοιπο 01.01.2012 5.557.571 
Αποσβέσεις χρήσεως (σηµ. 5θ) 226.739 
Απορρόφηση θυγατρικών (σηµ. 11) 62.035 
Υπόλοιπο 31.12.2012 5.846.345 
Αποσβέσεις χρήσεως (σηµείωση 5θ) 322.978 
Υπόλοιπο 31.12.2013 6.169.323 
  
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2012 332.106 
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 350.021 
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 888.176 
 
Οι άδειες στον Όµιλο αφορούν την απόκτηση από θυγατρική του εσωτερικού άδειας  πιστοποίησης 
των προϊόντων της για την εµπορία τους σε αγορές του εξωτερικού. Οι άδειες αυτές έχουν διάρκεια 5 
έτη και θα αποσβεστούν την περίοδο 2012 – 2016. 
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Οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων αναλύονται ανά λειτουργία ως ακολούθως: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31.12.13 31.12.12 31.12.13 31.12.12 

Κόστος πωληθέντων (σηµ.5γ)  84.573 110.683 84.429 95.624 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (σηµ.5δ)  165.669 56.037 159.664 56.037 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (σηµ.5ε)  110.668 132.259 78.304 73.337 
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης (σηµ.5στ)  582 1.741 581 1.741 
Σύνολο  361.492 300.720 322.978 226.739 

 

10.  Ακίνητα σε επένδυση  
 
Στο λογαριασµό έχει καταχωρηθεί η αξία ακινήτου (κτίριο) που αποκτήθηκε από την θυγατρική 
εταιρία  «ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε.» κόστους κτήσης ευρώ 31 χιλ.  
Η εύλογη αξία του ακινήτου συµπίπτει µε την αξία κτήσης του κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2013. 

 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2013 δεν υπήρχαν µισθώµατα και ούτε πραγµατοποιήθηκε δαπάνη 
επισκευής και συντήρησης για το ανωτέρω ακίνητο. 

 
11. Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρίες 
 

 
A/A Επωνυµία Εταιρίας 

Κόστος

Κτήσης

31.12.13

Κόστος

Κτήσης

31.12.12
1. Γ.Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Α.Ε. 711.505 711.505
2. ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε.  3.323.888 3.323.888
3. EGYPTIAN FOR ALUMINIUM TRADE S.A.E.  14.198 14.198
4. ALUMIL BULGARIA S.R.L.  4.964.956 4.964.956
5. ALUMIL VARNA S.R.L. 1.849 1.849
6. ALUMIL FRANCE S.A.S  35.890 35.890
7. ALUMIL DEUTSCHLAND GMBH 1.650.000 1.650.000
8. ALUMIL ITALY S.R.L. - 90.000
9. ALUMIL MILONAS CYPRUS L.T.D  261.337 261.337
10. ALUMIL CY L.T.D  66.348 66.348
11. ΑLUMIL GROUP L.T.D  11.805.190 11.805.190
12. ALUMIL MOLDAVIA S.R.L. 34.890 34.890
13. ALUMIL HUNGARY K.F.T.  102.838 102.838
14. ALUMIL UKRANIA S.R.L. 12.536 12.536
15. ALUMIL POLSKA S.R.L. 78.374 859.847
16. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.  1.502.842 1.502.842
17. ALUMIL YU INDUSTRY S.A.  6.949.149 6.949.149
18. ALUMIL SRB D.O.O. 10.261 10.261
19. ALUMIL SKOPJE D.O.O.  902.504 902.504
20. ALUMIL GULF F.Z.C 81.376 81.376
21. ALUMIL FABRICATION INC. 150.482 -

 Υποσύνολο 32.660.413 33.381.404
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 Ζηµία αποµείωσης (2.059.617) (2.768.931)
 Σύνολο 30.600.796 30.612.473

 
 
Η ζηµία αποµείωσης, που έχει αναγνωριστεί στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ανά 
θυγατρική εταιρία ως ακολούθως: 
 
 

A/A Επωνυµία Εταιρίας 31.12.2013 31.12.2012
1. ALUMIL POLSKA S.R.L. 78.374 616.312
2. ALUMIL UKRANIA S.R.L. 12.536 12.536
3. ALUMIL DEUTSCHLAND GMBH 1.650.000 1.650.000
4. ALUMIL ITALY S.R.L. - 90.000
5. ALUMIL MILONAS CYPRUS LTD 214.020 214.020
6. ALUMIL GULF F.Z.C. - 81.376
7. ALUMIL HUNGARY K.F.T. 102.838 102.838
8. ALUMIL VARNA S.R.L. 1.849 1.849
 Σύνολο 2.059.617 2.768.931

 
Η κίνηση της πρόβλεψης για αποµείωση συµµετοχών είχε ως ακολούθως: 
 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2011  2.314.515 
Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (σηµ. 5ε)  535.226 
Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη  (50.312) 
Μη χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη (σηµ. 5β)  (30.498) 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2012  2.768.931 
Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (σηµ. 5ε)  243.535 
Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη  (871.473) 
Μη χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη (σηµ. 5β)  (81.376) 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2013  2.059.617 

 
 
Οι θυγατρικές εταιρίες που περιλαµβάνονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις µε τη µέθοδο 
της ολικής ενοποίησης  µε τις αντίστοιχες έδρες και ποσοστά συµµετοχής της Μητρικής κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2013 και 2012 αναλύονται ως ακολούθως: 
 

A/A Επωνυµία Εταιρίας Χώρα ∆ραστηριότητα Ποσοστό % 
31.12.13 

Ποσοστό % 
31.12.12 

1. Γ.Α. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΑΕ 
 

ΕΛΛΑ∆Α 
Παραγωγή & εµπορία πολυκαρβονικών φύλλων, 

πλαστικών & παρεµφερών υλικών 50% 50% 

2. ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α Παραγωγή & εµπορία συστηµάτων αυτοµατισµού 66% 66% 

3. EGYPTIAN FOR ALUMINIUM TRADE SAE ΑΙΓΥΠΤΟΣ Εταιρία συµµετοχών 99% 99% 

4. ALUMIL BULGARIA SRL  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Επεξεργασία προφίλ αλουµινίου & εµπορία 99,98% 99,98% 

5. ALUMIL VARNA SRL ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 72% 72% 

6. ALUMIL FRANCE SAS ΓΑΛΛΙΑ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 97% 97% 

7. ALUMIL DEUTSCHLAND GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ Εµπορία προφίλ αλουµινίου 100% 100% 

8. ALUMIL ITALY SRL ΙΤΑΛΙΑ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου - 100% 
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9. ALUMIL MILONAS CYPRUS LTD ΚΥΠΡΟΣ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 100% 100% 

10. ALUMIL CY LTD ΚΥΠΡΟΣ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 97% 97% 

11. ALUMIL GROUP LTD ΚΥΠΡΟΣ Εταιρία συµµετοχών 100% 100% 

12. ALUMIL MOLDAVIA SRL ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 70% 70% 

13. ALUMIL HUNGARY KFT ΟΥΓΓΑΡΙΑ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 100% 100% 

14. ALUMIL UKRANIA SRL ΟΥΚΡΑΝΙΑ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 90% 90% 

15. ALUMIL POLSKA SRL ΠΟΛΩΝΙΑ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 99,66% 99,66% 

16. ALUMIL ROM INDUSTRY SΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 55,90% 55,90% 
17. ALUMIL YU INDUSTRY SA ΣΕΡΒΙΑ Παραγωγή & εµπορία προϊόντων αλουµινίου 98,51% 98,51% 
18. ALUMIL SRB DOO ΣΕΡΒΙΑ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 90% 90% 
19. ALUMIL SKOPJE DOO ΣΚΟΠΙΑ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 99,89% 99,89% 
20. ALUMIL GULF FZC ΗΝ.ΑΡ.ΕΜ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 99% 99% 
21. ALUMIL FABRICATION INC Η.Π.Α Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 100% - 

      

      
Σηµειώνουµε ότι στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις περιλαµβάνονται οι Ενοποιηµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις της θυγατρικής Εταιρίας ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. (συντάσσει 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την ALUMIL EXTRUSION S.R.L (ποσοστό συµµετοχής 
100%)), της θυγατρικής Εταιρίας ALUMIL YU INDUSTRY S.A. (συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις µε την ALPRO VLASENICA A.D. (ποσοστό συµµετοχής 61,37%)), της θυγατρικής 
Εταιρίας ALUMIL SRB D.O.O. (συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την ALUMIL 
MONTENEGRO D.O.O. (ποσοστό συµµετοχής 100%)), της θυγατρικής Εταιρίας EGYPTIAN FOR 
ALUMINIUM TRADE S.A.E (συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την ALUMIL 
MISR FOR TRADING S.A.E (ποσοστό συµµετοχής 99,5%)), της θυγατρικής Εταιρίας ΑLUMIL 
GROUP LTD (συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την ALUMIL YUG LTD ( ποσοστό 
συµµετοχής 90%), µε την LMG EUROPIAN TECHNOLOGIES LTD (ποσοστό συµµετοχής 100% )), µε 
την ΑLUMIL ALBANIA Sh.P.K. (ποσοστό συµµετοχής 99,27%) και µε την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. (ποσοστό συµµετοχής 100%) και της θυγατρικής Εταιρίας 
ALUMIL GULF FZC (συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την ALUMIL MIDDLE 
EAST JLT (ποσοστό συµµετοχής 70%)). 
 
Επίσης σηµειώνεται ότι στην ενοποίηση περιλήφθηκε η Εταιρία «Γ.Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΥΛΩΝ Α.Ε.» παρά το γεγονός ότι η ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. κατέχει ποσοστό 50% επειδή η Μητρική Εταιρία 
ασκεί δεσπόζουσα επιρροή στη θυγατρική. 
 
Τέλος σηµειώνεται ότι λόγω της απορρόφησης της Εταιρίας «ALUMIL TECHNIC D.O.O.» στην οποία 
συµµετείχε η θυγατρική Εταιρία «ALUMIL GROUP LTD» από την επίσης θυγατρική Εταιρία 
«ALUMIL YU INDUSTRY S.A.», η θυγατρική Εταιρία «ALUMIL GROUP LTD» συµµετέχει στο 
µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής Εταιρίας «ALUMIL YU INDUSTRY S.A.» µε ποσοστό 1,45% ενώ 
το ποσοστό της Μητρικής Εταιρίας ανέρχεται σε 98,51%. 
 
∆εν υπάρχουν µετοχές της Μητρικής Εταιρίας που κατέχονται είτε από την ίδια, είτε από άλλη 
επιχείρηση που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση. 
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Μεταβολές χρήσης 

Στα τέλη ∆εκεµβρίου 2013, η θυγατρική Εταιρία “ALUMIL GROUP LTD” απέκτησε το 100% των 
µετοχών της Εταιρίας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΝΟΤΙΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.» µε κύρια δραστηριότητα 
την εµπορία προφίλ αλουµινίου και εξαρτηµάτων καταβάλλοντας το ποσό των Ευρώ 71.902,50.   

Η εύλογη αξία των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία 
εξαγοράς και οι αντίστοιχες λογιστικές αξίες της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΝΟΤΙΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
Α.Ε.» παρατίθενται ακολούθως: 
 

  Εύλογη αξία   

  

που 
αναγνωρίστηκε   

  

κατά την 
εξαγορά  

Λογιστικά 
υπόλοιπα 

Ενεργητικό     
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις (σηµ.8)  179  179 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις   -  15 
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση (σηµ.6)  21  - 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  1  1 
Αποθέµατα  1.884  1.884 
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις   1.901  1.901 
Λοιπές απαιτήσεις   201  200 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  268  268 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων   4.455  4.449 
     
Υποχρεώσεις     
Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού (σηµ.23)  18  - 
Προµηθευτές  4.263  4.263 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   101  101 
Σύνολο υποχρεώσεων   4.382  4.364 
 
     
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων   73  
Συνολικό κόστος εξαγοράς   72                        
Πιστωτική διαφορά που καταχωρήθηκε στα 
αποτελέσµατα χρήσης  1                                  

 

Η ταµειακή εκροή του Οµίλου υπολογίστηκε ως ακολούθως: 

Ταµειακά διαθέσιµα που αποκτήθηκαν   
από την εξαγορά της θυγατρικής  268                                
Ταµειακά διαθέσιµα που 
καταβλήθηκαν   (72) 
Καθαρή ταµειακή εισροή  196 
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Καθώς η εξαγορά πραγµατοποιήθηκε στα τέλη ∆εκεµβρίου δεν υπήρξε συνεισφορά της εξαγορασθείσας 
Εταιρίας στις πωλήσεις και στα αποτελέσµατα προ και µετά φόρων του Οµίλου. Εάν η εξαγορά λάµβανε 
χώρα από την αρχή του τρέχοντος έτους, οι πωλήσεις του Οµίλου θα ήταν αυξηµένες κατά το ποσό των 
Ευρώ 4.377 χιλ. περίπου και τα αποτελέσµατα προ φόρων µειωµένα κατά το ποσό των Ευρώ 193 χιλ. 
περίπου. 
 
Τον Οκτώβριο του 2013 ιδρύθηκε νέα θυγατρική εταιρία µε την επωνυµία «ALUMIL FABRICATION 
INC», η οποία εδρεύει στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρίας είναι η 
εµπορία προφίλ αλουµινίου και εξαρτηµάτων της ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. και άλλων εταιρειών, η εµπορία 
άλλων δοµικών υλικών, η εµπορία φωτοβολταϊκών και αιολικών συστηµάτων, καθώς και η εµπορία 
προφίλ από πλαστική ύλη και υαλοπινάκων. Το µετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 
150,5 χιλ. (USD 200.000) και στην οποία συµµετέχει η Μητρική Εταιρία µε ποσοστό 100%. 
 
Τον Ιούνιο του 2013 ιδρύθηκε νέα θυγατρική εταιρία µε την επωνυµία «ALUMIL MIDDLE EAST JLT», 
η οποία εδρεύει στο Ντουµπάι (Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα). Η κύρια δραστηριότητα της εταιρίας είναι η 
εµπορία οικοδοµικών υλικών στην ευρύτερη περιοχή. Το µετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας ανέρχεται 
σε Ευρώ 82 χιλ. (AED 400.000) και στην οποία συµµετέχει η θυγατρική εταιρία «ALUMIL GULF FZC» 
µε ποσοστό 70% ενώ το υπόλοιπο ποσοστό κατέχεται από τρίτο φυσικό πρόσωπο που κατέβαλλε ποσό 
Ευρώ 24,6 χιλ. περίπου.  
 
Τον Ιούνιο του 2013 ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση της θυγατρικής Εταιρίας «ALUMIL ITALY SRL». 
Το προϊόν εκκαθάρισης ανήλθε σε Ευρώ 63,4 χιλ. Καθώς η Μητρική εταιρία είχε σχηµατίσει πρόβλεψη 
αποµείωσης για την συµµετοχή της στη θυγατρική και πρόβλεψη αποµείωσης για την απαίτηση από την 
ανωτέρω θυγατρική δεν προέκυψε πρόσθετη ζηµία από την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. 
 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 19ης Απριλίου 2013 της θυγατρικής εταιρίας ALUMIL 
POLSKA SRL αποφάσισε τη λύση και τη θέση της θυγατρικής σε εκκαθάριση από την 1η Μαΐου 2013 
λόγω συνεχών ζηµιογόνων χρήσεων, αρνητικών ιδίων κεφαλαίων και έλλειψης γενικότερης προοπτικής 
συνέχισης της δραστηριότητάς της. 
Η εν λόγω απόφαση δεν θα έχει σηµαντικές επιπτώσεις στον Όµιλο. H Εταιρία είχε σχηµατίσει πρόβλεψη 
αποµείωσης για τη συµµετοχή της στην ανωτέρω εταιρία και κατά συνέπεια δεν θα προκύψει ζηµία από 
τη διενεργηθείσα εκκαθάριση. 
Τον Ιούνιο του 2013 η Μητρική Εταιρία προέβει σε διαγραφή συµµετοχής από τη θυγατρική Εταιρία 
«ALUMIL POLSKA Z.O.O.» ύψους Ευρώ 677,6 χιλ. περίπου καθώς η θυγατρική συµψήφισε µέρος των 
λογιστικών ζηµιών µε µετοχικό κεφάλαιο. H Εταιρία είχε σχηµατίσει πρόβλεψη αποµείωσης για την 
συµµετοχή της στην ανωτέρω εταιρία και κατά συνέπεια δεν προέκυψε ζηµία από τη διενεργηθείσα 
διαγραφή συµµετοχής καθώς χρησιµοποιήθηκε η σχηµατισθείσα, σε προηγούµενες χρήσεις, πρόβλεψη 
ενώ οι µη ελέγχουσες συµµετοχές υπέστησαν ζηµία ύψους Ευρώ 2,3 χιλ.  
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 πραγµατοποιήθηκε εκ νέου έλεγχος αποµείωσης των συµµετοχών σε 
θυγατρικές λόγω ενδείξεων αποµείωσης. Από τον έλεγχο προέκυψε πρόσθετη ζηµία αποµείωσης της 
συµµετοχής στη θυγατρική εταιρία «ALUMIL POLSKA SRL» συνολικού ύψους Ευρώ 243,5 χιλ. 
περίπου που επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης (31.12.2012:Ευρώ 533,2 χιλ. περίπου) 
(σηµ.5ε) ενώ αναστράφηκε η πρόβλεψη αποµείωσης που είχε καταχωρηθεί για τη θυγατρική εταιρία 
«ALUMIL GULF FZK» ύψους Ευρώ 81,4 χιλ. περίπου και αναγνωρίστηκε ως έσοδο στην Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων (σηµ.5β) λόγω της σηµαντικής κερδοφορίας και των προοπτικών που υφίστανται για την 
θυγατρική. 
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Μεταβολές προηγούµενης χρήσης 
 
Τον Ιανουάριο του 2012 πραγµατοποιήθηκε από την Μητρική Εταιρία αγορά του ποσοστού 25% που 
κατείχε µέτοχος της µειοψηφίας στη θυγατρική Εταιρία «ΑΛΟΥΣΥΣ Α.Ε.» καταβάλλοντας το ποσό των 
Ευρώ 100 χιλ. στο µέτοχο µειοψηφίας. Από την ανωτέρω εξαγορά προέκυψε αρνητική διαφορά ύψους 
Ευρώ 108 χιλ. περίπου που επηρέασε τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου.  
 
Τον Ιανουάριο του 2012 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας 
«ALUMIL POLSKA SRL» ύψους Ευρώ 700 χιλ., µε κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης προς την µητρική 
εταιρία, ανεβάζοντας έτσι, το συνολικό ποσοστό της συµµετοχής της Μητρικής Εταιρίας σε 99,66%. 
 
Τον ∆εκέµβριο του 2011 ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση της θυγατρικής Εταιρίας «ALUMIL EGYPT 
FOR ACCESSORIES S.A.E.» ενώ τον Μάρτιο του 2012 ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση της θυγατρικής 
εταιρίας «ALUMIL EGYPT FOR ALUMINIUM S.A.E.». Το προϊόν εκκαθάρισης που αναλογούσε στην 
Μητρική Εταιρία από την θυγατρική Εταιρία «ALUMIL EGYPT FOR ALUMINIUM S.A.E.» 
εκχωρήθηκε στη θυγατρική Εταιρία «ALUMIL MISR FOR TRADING S.A.E.» ενώ οι µη ελέγχουσες 
συµµετοχές εισέπραξαν το µερίδιο που τους αναλογούσε ύψους Ευρώ 23,3 χιλ. περίπου. 
Καθώς η Μητρική εταιρία είχε σχηµατίσει πρόβλεψη αποµείωσης για µέρος της συµµετοχής της στη 
θυγατρική προέκυψε κέρδος από την διενέργεια εκκαθάρισης ύψους Ευρώ 30 χιλ. περίπου λόγω 
µεταβολής των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. 
Η εµπορική δραστηριότητα στην Αίγυπτο πραγµατοποιείται πλέον εξ’ ολοκλήρου από τη θυγατρική 
Εταιρία «ALUMIL MISR FOR TRADING S.A.E». 
 
Τον Μάρτιο του 2012 αποφασίστηκε η µεταβίβαση των µεριδίων που κατέχει η Μητρική Εταιρία  στην 
θυγατρική εταιρία «ALUMIL ALBANIA Sh.P.K. », που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,27%, στη 
θυγατρική Εταιρία στην Kύπρο «ALUMIL GROUP LTD». Η µεταβίβαση έγινε τον Ιούνιο του 2012 στην 
ονοµαστική αξία των µεριδίων.  
 
Στο β’ τρίµηνο του 2012 ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της Εταιρίας «ALUMIL TECHNIC D.O.O» 
στην οποία συµµετείχε η θυγατρική Εταιρία «ALUMIL GROUP LTD» από την επίσης θυγατρική 
Εταιρία «ALUMIL YU INDUSTRY S.A.». Από την απορρόφηση αυτή δεν υπήρξε καµία επίδραση στα 
αποτελέσµατα και τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου.  
 
Τον ∆εκέµβριο του 2012 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση της θυγατρικής Εταιρίας 
«ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» µε την υπ’ αριθµ. Κ2-8686/28-12-2012 έγκριση 
του Υπουργείου Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας µε Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της 
31.03.2012. Επίσης την ίδια ηµεροµηνία ολοκληρώθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση της θυγατρικής 
Εταιρίας «ΑΛΟΥΣΥΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» µε την υπ’ αριθµ. Κ2-
8332/17-12-2012 έγκριση του Υπουργείου Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας µε Ισολογισµό 
Μετασχηµατισµού της 31.12.2011. 
 
Τέλος τον Μάρτιο του 2012 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση της θυγατρικής Εταιρίας 
«ΑΛΟΥΜΥΛ ΗΛΙΑΚΑ Α.Ε. » µε την υπ’ αριθµ. Κ2-1815/22-03-2012 έγκριση του Υπουργείου 
Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας µε Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της 31.03.2011. 
 
Η αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
Α.Ε.», της «ΑΛΟΥΣΥΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» και της «ΑΛΟΥΜΥΛ 
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ΗΛΙΑΚΑ Α.Ε.» που ενσωµατώθηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις της Μητρικής παρατίθενται 
ακολούθως: 

  Αξία  
ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 

  
που 

ενσωµατώθηκε   

  
κατά την 

απορρόφηση  
Ενεργητικό    
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις (σηµ. 8)  20.970  
Ασώµατες ακινητοποιήσεις (σηµ. 9)  1  
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  50  
Αποθέµατα  2.930  
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις   8  
Λοιπές απαιτήσεις   180  
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  31  
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων   24.170  
    
 
Υποχρεώσεις    
    
Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων (σηµ. 23)   5.652  
Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού (σηµ. 22)  197  
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (σηµ. 6)  217  
Προµηθευτές  14.632  
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   637  
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις  1.390  
Φόρος Εισοδήµατος  217  
Σύνολο υποχρεώσεων   22.942  
    
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων   1.228 
Κόστος συµµετοχής   (8.713)  
∆ιαφορά που απεικονίζεται στα ίδια κεφάλαια  (7.485)  

 
 

ΑΛΟΥΣΥΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ   Αξία  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 
  

που 
ενσωµατώθηκε   

  
κατά την 

απορρόφηση  
Ενεργητικό    
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις (σηµ. 8)  21  
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις (σηµ. 6)  140  
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  1  
Αποθέµατα  686  
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις   1.645  
Λοιπές απαιτήσεις   3  
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  51  
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων   2.547  
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Υποχρεώσεις    
    
Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού (σηµ. 22)  30  
Προµηθευτές  1.919  
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   86  
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις  389  
Φόρος Εισοδήµατος  91  
Σύνολο υποχρεώσεων   2.515  
    
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων   32 
Κόστος συµµετοχής   (459)  
∆ιαφορά που απεικονίζεται στα ίδια κεφάλαια  (427)  

 
  Αξία  
ΑΛΟΥΜΥΛ ΗΛΙΑΚΑ Α.Ε. 

  

που 
ενσωµατώθηκε   

  

κατά την 
απορρόφηση  

Ενεργητικό    
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις   4  
Ασώµατες ακινητοποιήσεις   10  
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση  1  
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  2  
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις   10  
Λοιπές απαιτήσεις   18  
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  93  
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων   138  
    
 
 
 
Υποχρεώσεις    
    
Προµηθευτές  391  
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   1  
Σύνολο υποχρεώσεων   392  
    
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων   (254) 
Κόστος συµµετοχής   (60)  
∆ιαφορά που απεικονίζεται στα ίδια κεφάλαια  (314)  
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12. ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 
 
   Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 Έδρα Ποσοστό 

συµµετοχής 31.12.13 31.12.12 31.12.13 31.12.12 
ΑΛΟΥΦΟΝΤ ΑΕΒΕ Ελλάδα 19% 717.312 717.312 717.312 717.312 
BH ALUMINIUM DOO   Βοσνία   19% 694 700 - - 
Σύνολο   718.006 718.012 717.312 717.312 
 
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιµηθεί στο κόστος 
κτήσης λόγω του ότι δεν είναι δυνατή η αξιόπιστη αποτίµησή τους σε εύλογες αξίες. Κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2013 δεν υπάρχει καµία ένδειξη αποµείωσης της αξίας τους.   
 
 
13.  Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
 
Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρίας, οι οποίες εµφανίζονται στο κόστος, 
αναλύονται ως εξής: 

 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31.12.13  31.12.12 31.12.13   31.12.12 
Εγγυήσεις ∆.Ε.Η  479.736 478.987 453.500 454.116 
Εγγυήσεις ενοικίων κτιρίων  7.820 18.921 4.369 15.469 
Εγγυήσεις ενοικίων αυτοκινήτων  75.791 75.759 63.206 63.174 
Γραµµάτια και Επιταγές Εισπρακτέες  34.225 - 6.387 - 
Λοιπά   100.666 50.634 14.603 14.604 
Σύνολο  698.238 624.301 542.065 547.363 

 
 
14. Αποθέµατα 
 

Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31.12.13  31.12.12 31.12.13   31.12.12 
Εµπορεύµατα      
   Στο κόστος  25.819.423 26.940.070 11.288.128 12.278.613 
   Σε καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία  25.272.906 25.928.170 9.958.950 10.472.844 
Έτοιµα προϊόντα       
   Στο κόστος  27.717.775 26.867.383 19.409.476 19.201.846 
   Σε καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία  26.970.971 26.239.707 18.410.881 18.368.761 
Α’ Ύλες, Αναλώσιµα       
   Στο κόστος  15.343.569 15.091.293 10.839.149 10.601.979 
   Σε καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία  14.719.160 14.365.876 10.098.560 9.715.215 
Υποπροϊόντα και υπολείµµατα       
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   Στο κόστος  1.191.209 2.184.997 1.047.956 1.995.542 
   Σε καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία  1.294.127 2.360.094 698.169 1.723.343 
Αγορές υπό παραλαβή  666.067 542.771 629.640 493.134 
Σύνολο αποθεµάτων στην χαµηλότερη αξία 
κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης 

 

68.923.231 69.436.618 39.796.200 40.773.297 
 

Κάθε µεταβολή στην πρόβλεψη αποµείωσης από την αποτίµηση των αποθεµάτων τέλους χρήσης 
στην ρευστοποιήσιµη αξία τους περιλαµβάνεται στο κόστος των αποθεµάτων που καταχωρήθηκε ως 
έξοδο στο κόστος πωληθέντων. 

 
Η κίνηση της πρόβλεψης για αποµείωση της αξίας των αποθεµάτων για τις χρήσεις που έληξαν την 
31η ∆εκεµβρίου 2013 και 2012, είχε ως ακολούθως: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2012  3.800.906 2.449.242 
Απορρόφηση θυγατρικής   - 466.896 
Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (σηµ. 5γ)  2.356.598 2.009.581 
Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη  (1.186.870) (1.127.903) 
Συναλλαγµατική διαφορά  (1.503) - 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2012  4.969.131 3.797.816 
Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (σηµ. 5γ)  1.678.831 1.419.347 
Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη  (2.027.948) (1.799.014) 
Συναλλαγµατική διαφορά  (5.084) - 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2013  4.614.930 3.418.149 

 
Επί των αποθεµάτων του Οµίλου και της Εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 
 
 

15.  Εµπορικές απαιτήσεις 
 
 Οι εµπορικές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31.12.13  31.12.12 31.12.13   31.12.12 
Πελάτες  54.377.623 64.605.864 27.636.747 37.234.659 
Απαιτήσεις από θυγατρικές (σηµ. 30)  - - 30.733.118 30.511.932 
Επιταγές εισπρακτέες µεταχρονολογηµένες  15.884.482 22.421.100 11.020.862 16.059.434 
Γραµµάτια εισπρακτέα  1.526.447 1.490.377 756.697 725.567 
Υποσύνολο  71.788.552 88.517.341 70.147.424 84.531.592 
Μείον: πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις  (16.586.476) (18.115.423) (10.769.652) (11.860.288) 
Σύνολο  55.202.076 70.401.918 59.377.772 72.671.304 

 
Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς πελάτες για τις χρήσεις που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2013 
και 2012, είχε ως ακολούθως: 
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  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2012  12.882.842 7.860.896 
Απορρόφηση θυγατρικών  - 599.052 
Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (σηµ. 5δ)  6.191.711 3.447.354 
Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη  (433.759) (47.014) 
Μη χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη (σηµ. 5β)  (282.354) - 
Συναλλαγµατική διαφορά  (243.017) - 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2012  18.115.423 11.860.288 
Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (σηµ. 5δ)  2.453.389 1.463.115 
Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη  (3.635.143) (2.511.274) 
Μη χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη (σηµ. 5β)  (298.538) (42.477) 
Συναλλαγµατική διαφορά  (48.655) - 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2013  16.586.476 10.769.652 

 
Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις έχει σχηµατιστεί για συγκεκριµένα υπόλοιπα πελατών που 
έχουν ξεπεράσει την πιστωτική πολιτική του Οµίλου, για τα περισσότερα από τα οποία ο Όµιλος έχει 
προσφύγει στα δικαστήρια. 
 

  ∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς 
ο Όµιλος έχει µεγάλο αριθµό πελατών, διεθνώς διασκορπισµένων.   

 
Επί των απαιτήσεων του Οµίλου και της Εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 

 
Ο λογαριασµός απαιτήσεις από πελάτες συνήθως διακανονίζεται σε: Όµιλο και Εταιρεία µέχρι 150 
ηµέρες. Σε περίπτωση αντικατάστασης επιταγών και καθυστέρησης πληρωµών ή παραλαβής 
επιταγών µε λήξη µεγαλύτερη από την πιστωτική πολιτική, η Μητρική Εταιρία και οι θυγατρικές της 
έχουν το δικαίωµα να χρεώνουν τόκους στους πελάτες τους µε βάση το δικαιοπρακτικό επιτόκιο το 
οποίο κυµάνθηκε από 5,75%-6,50% (31.12.2012: 6,50%-6,75%). Τα έσοδα από τόκους ανέρχονται, 
για τις χρήσεις που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και 2012, σε Ευρώ 53 χιλ. και Ευρώ 115 χιλ. 
περίπου αντίστοιχα για τον Όµιλο και σε Ευρώ 41 χιλ. και Ευρώ 52 χιλ. περίπου αντίστοιχα για την 
Εταιρία και συµπεριλαµβάνονται στα λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (σηµ. 5ζ).  

Στις 31 ∆εκεµβρίου, η χρονική απεικόνιση των απαιτήσεων έχει ως εξής: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31.12.13 31.12.12 31.12.13 31.12.12 

∆εν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι αποµειωµένα  27.615.971 45.840.158 28.339.392 39.035.967 

Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι αποµειωµένα      
< 30 ηµέρες  1.661.635 3.382.255 1.702.881 1.649.979 

30 - 210 ηµέρες  18.428.337 18.869.742 9.445.118 16.492.050 
> 210 ηµέρες  7.496.133 2.309.763 19.890.381 15.493.308 

  55.202.076 70.401.918 59.377.772 72.671.304 
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16.  Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές 
 
 Οι λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31.12.13 31.12.12 31.12.13 31.12.12 
Προκαταβληµένοι φόροι εισοδήµατος  21.442 15.947 11.241 11.241 
Λοιποί προκατ/νοι και παρακρ/νοι φόροι  266.910 703.659 3.066 352.274 
ΦΠΑ  2.295.582 3.061.178 1.756.167 614.174 
Προκαταβολές στο προσωπικό  64.291 93.249 6.932 20.895 
Προκαταβολές σε προµηθευτές – πιστωτές  9.260.058 10.680.135 8.872.076 9.109.308 
Προκαταβολές επί αποδώσει λογαριασµού  63.740 29.308 35.840 27.365 
Προκαταβολή για αύξηση κεφαλαίου (σηµ. 11)  - - 109.007 105.000 
Προπληρωθέντα έξοδα  417.581 303.298 45.807 113.333 
Απαίτηση από επιδοτήσεις  - 494.461 - - 
Απαίτηση από ΟΑΕ∆  3.127.674 2.856.393 3.004.512 2.755.635 
Λοιπές απαιτήσεις (θυγατρικές εταιρίες–σηµ. 30)  - - 3.144.074 3.698.501 
Λοιποί χρεώστες  544.204 674.339 43.527 43.505 
Υποσύνολο  16.061.482 18.911.967 17.032.249 16.851.231 
Μείον: πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις  (1.009.692) (1.036.681) (664.893) (672.074) 
Σύνολο  15.051.790 17.875.286 16.367.356 16.179.157 

 
Η κίνηση της πρόβλεψης για λοιπές απαιτήσεις για τις χρήσεις που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και 2012, 
είχε ως ακολούθως: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2012  740.506 614.810 
Μεταβολή λόγω απορρόφησης θυγατρικής (σηµ. 11)  - 1.917 
Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (σηµ. 5δ)  367.014 62.323 
Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη  (64.219) (6.976) 
Μη χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη (σηµ. 5β)  (4.597) - 
Συναλλαγµατική διαφορά  (2.023) - 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2012  1.036.681 672.074 
Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (σηµ. 5δ)  149.129 94.367 
Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη  (145.019) (101.548) 
Μη χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη (σηµ. 5β)  (29.358) - 
Συναλλαγµατική διαφορά  (1.741) - 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2013  1.009.692 664.893 
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17. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων  
 

Κατά την διάρκεια της χρήσης που έληξε η Εταιρία συµµετείχε στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 
της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
αποκτώντας µετοχές συνολικής αξίας κτήσης ύψους Ευρώ 166,5 χιλ. περίπου.  

Τον Οκτώβριο του 2013 η Εταιρία πούλησε το σύνολο των µετοχών που κατείχε στην ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ και την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ύψους Ευρώ 147,8 χιλ περίπου πραγµατοποιώντας κέρδος 
συνολικού ύψους Ευρώ 26,5 χιλ. το οποίο απεικονίζεται στα χρηµατοοικονοµικά έσοδα στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων (σηµ. 5ζ). 

Από την αποτίµηση των κατεχόµενων από την Εταιρεία µετοχών την 31η ∆εκεµβρίου 2013 
προέκυψε ζηµία ύψους Ευρώ 3,4 χιλ. περίπου η οποία απεικονίζεται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα 
στην κατάσταση αποτελεσµάτων (σηµ. 5ζ) και η εύλογη αξία των µετοχών κατά την 31η ∆εκεµβρίου 
2013 ανέρχεται σε Ευρώ 15,3 χιλ. περίπου.  

18. Χρηµατικά διαθέσιµα  
 
 Τα χρηµατικά διαθέσιµα του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31.12.13 31.12.12 31.12.13 31.12.12 
Ταµείο  121.322 220.452 24.309 45.064 
Καταθέσεις όψεως  11.534.357 22.172.922 5.555.526 14.442.921 
Καταθέσεις προθεσµίας  6.745.303 3.795.437 500.000 500.000 
Σύνολο  18.400.982 26.188.811 6.079.835 14.987.985 

 
Οι λογαριασµοί καταθέσεων όψεως είναι εκφρασµένοι σε διάφορα νοµίσµατα και τοκίζονται µε 
κυµαινόµενα επιτόκια ανάλογα µε το ύψος της κατάθεσης και µε βάση τα επιτόκια των τραπεζών για 
υπόλοιπα σε λογαριασµούς όψεως και καταθέσεων. Η τρέχουσα αξία των εν λόγω καταθέσεων 
όψεως και προθεσµίας προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία λόγω των κυµαινόµενων επιτοκίων και 
των βραχυπρόθεσµων λήξεών τους. Το µέσο σταθµισµένο επιτόκιο των καταθέσεων όψεως και 
προθεσµίας κατά την διάρκεια της χρήσης 2013 και 2012 ήταν 2,8% και 2,3% αντίστοιχα. Το µέσο 
σταθµισµένο επιτόκιο των καταθέσεων προθεσµίας κατά την διάρκεια της χρήσης 2013 και 2012 
ήταν 2,5% και 2% αντίστοιχα.. Τα έσοδα από τόκους από καταθέσεις όψεως ανέρχονται, για τις 
χρήσεις που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και 2012, σε Ευρώ 213 χιλ. και Ευρώ 242 χιλ. περίπου 
αντίστοιχα για τον Όµιλο και σε Ευρώ 31 χιλ. και Ευρώ 23 χιλ. περίπου αντίστοιχα για την Εταιρία 
και συµπεριλαµβάνονται στα χρηµατοοικονοµικά έσοδα στις συνηµµένες καταστάσεις 
αποτελεσµάτων  (σηµείωση 5ζ).  

 
Τα διαθέσιµα του Οµίλου, ανά νόµισµα αναλύονται ως ακολούθως: 
 
Νόµισµα 31.12.13 

 
31.12.12 

Ευρώ 13.636.186 20.125.552 
Ρουµάνικο Λέι 3.305.882 3.652.076 
Βουλγαρικό Λέβα 321.283 419.084 
Αλβανικό Λεκ 47.992 32.750 
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∆ηνάριο Σερβίας 66.495 43.200 
Αιγυπτιακή Λίρα 356.013 545.866 
Λίρα Αγγλίας 111.273             358.844 
Μάρκο Βοσνίας 2.550 1.471 
∆ολλάριο Αµερικής 135.234 203.146 
Γρíβνια Ουκρανίας 18.858 19.027 
Φιορίνι Ουγγαρίας 47.856 48.632 
∆ηνάριο Σκοπίων 208.892 179.697 
Λοιπά 142.468 559.466 
Σύνολο 18.400.982 26.188.811 

 
Τα διαθέσιµα της Εταιρίας, ανά νόµισµα αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 
Νόµισµα 

 
31.12.13 

 
31.12.12 

Ευρώ 5.937.115 14.510.029 
Λίρα Αγγλίας 111.272 358.844 
∆ολλάριο Αµερικής 31.448 119.112 
Σύνολο 6.079.835 14.987.985 

 
 
19.  Μετοχικό Κεφάλαιο και διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 
 

Το εγκεκριµένο και πλήρες καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας έχει ως ακολούθως: 
 
 

     31.12.13     31.12.12 
Καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο    
22.016.250 κοινές µετοχές ονοµ. αξίας 0,37 Ευρώ έκαστη   8.146.012 8.146.012 
 

Η διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ανέρχεται σε Ευρώ 33.153.265 και προέκυψε το 1998  µε 
την έκδοση µετοχών έναντι µετρητών σε αξία µεγαλύτερη της ονοµαστικής τους αξίας. Το εισπραχθέν 
υπέρ το άρτιο ποσό προκύπτει µετά την αφαίρεση των εξόδων που αφορούν άµεσα την έκδοση νέων 
µετοχών και δεν µπορεί να διανεµηθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εταιρίας. 
 
 
20. Αποθεµατικά  

 
Τα αποθεµατικά του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

   
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  31.12.13       31.12.12 
Τακτικό Αποθεµατικό  3.781.648 3.777.751 
Αφορολόγητα Αποθεµατικά αναπτυξιακών νόµων  49.436.181 49.293.004 
Αποθεµατικό από Αφορολόγητα έσοδα   8.207 8.207 
Αποθεµατικό από έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο  62.925 62.925 
Ειδικό Αποθεµατικό Ν. 3299/2004  1.601.913 1.601.913 
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Ειδικό Αποθεµατικό   50.143 50.143 
Αποθεµατικό συναλλαγµατικών διαφορών   (8.524.410) (7.593.664) 
Λοιπά Αποθεµατικά   1.442.644 1.410.733 

Σύνολο  47.859.251 48.611.012 
 
 
 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31.12.13      31.12.12 
Τακτικό Αποθεµατικό  3.511.911 3.511.911 
Αφορολόγητα Αποθεµατικά αναπτυξιακών νόµων  48.104.909 48.012.789 
Αποθεµατικό από Αφορολόγητα έσοδα   8.207 8.207 
Αποθεµατικό από έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο  62.924 62.924 
Ειδικό Αποθεµατικό Ν. 3299/2004  1.404.048 1.404.048 
Ειδικό Αποθεµατικό  50.143 50.143 
Λοιπά αποθεµατικά   651.618 651.618 

Σύνολο  53.793.760 53.701.640 
 
Η κίνηση των αποθεµατικών για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και 2012, είχε ως 
ακολούθως (σε χιλιάδες ευρώ): 
 

                                ΟΜΙΛΟΣ 
  Αφορολ.  Αποθεµ.         

  Αποθεµατικά Αποθεµ. από έσοδα   Ειδικό     Αποθε-     

 Τακτικό  αναπτυ- Από φορολογ. Αποθε- Ειδικό µατικό Λοιπά   

 αποθε- ξιακών Αφορολόγητα κατ'ειδικό µατικό αποθε- συν/κων αποθε-   

  µατικό νόµων Έσοδα τρόπο Ν.3299/04 µατικό διαφορών µατικά Σύνολο 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)          

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  2012 3.759 49.176 8 63 1.602 50 (6.509) 1.353 49.502 

Μεταφορά από κέρδη εις νέο 6 7 - - - - - 116 129 

Μεταβολή ποσοστού µειοψηφίας 13 - - - - - - - 13 
Επιστροφή σε µη ελέγχουσες 
συµµεοτοχές - - - - - - 66 (58) 8 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - - - (1.151) - (1.151) 
Μεταφορά απόσβεσης 
επιχορήγησης Ν. 3299/04 - 110 - - - - - - 110 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012 3.778 49.293 8 63 1.602 50 (7.594) 1.411 48.611 

Μεταφορά από κέρδη εις νέο 4 - - - - - - 32 36 

Μεταβολή ποσοστού µειοψηφίας - - - - - - - -  
Επιστροφή σε µη ελέγχουσες 
συµµεοτοχές - - - - - - - -  
Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - - - (931) - (931) 
Μεταφορά απόσβεσης 
επιχορήγησης Ν. 3299/04 - 143 - - - - - - 143 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013 3.782 49.436 8 63 1.602 50 (8.525) 1.443 47.859 
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   ΕΤΑΙΡΙΑ     
  Αφορολ.  Αποθεµ.         

  Αποθεµατικά Αποθεµ. από έσοδα   Ειδικό      

 Τακτικό  αναπτυ- από φορολογ. Αποθε- Ειδικό Λοιπά   

 αποθε- ξιακών αφορολόγητα κατ'ειδικό µατικό αποθε- αποθε-   

 µατικό νόµων έσοδα τρόπο Ν.3299/04 µατικό Ματικά Σύνολο 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)         
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 3.460 47.791 8 63 1.404 50 652 53.428 
Μεταβολή λόγω απορρόφησης 
θυγατρικής (σηµ. 11) 52 153 - - - - - 205 
Μεταφορά απόσβεσης 
επιχορήγησης Ν. 3299/04 - 69 - - - - - 69 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012 3.512 48.013 8 63 1.404 50 652 53.702 
Μεταφορά απόσβεσης 
επιχορήγησης Ν. 3299/04 - 92 - - - - - 92 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013 3.512 48.105 8 63 1.404 50 652 53.794 

          

 
Τακτικό αποθεµατικό: Σύµφωνα µε την Ελληνική εµπορική νοµοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται, 
από τα κέρδη της χρήσης, να σχηµατίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεµατικό µέχρις ότου αυτό φτάσει 
το ένα τρίτο του καταβληµένου µετοχικού τους κεφαλαίου.  Κατά την διάρκεια της ζωής της 
Εταιρίας απαγορεύεται η διανοµή του τακτικού αποθεµατικού. 

 
Αφορολόγητα αποθεµατικά αναπτυξιακών νόµων: Αφορά αποθεµατικά φορολογικών νόµων που 
δηµιουργήθηκαν µε βάση τις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας οι οποίες, είτε παρέχουν τη 
δυνατότητα µετάθεσης της φορολογίας ορισµένων εισοδηµάτων στο χρόνο της διανοµής τους προς 
τους µετόχους είτε παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας επενδύσεων. Με 
βάση την Ελληνική φορολογική νοµοθεσία, αυτά τα αποθεµατικά εξαιρούνται του φόρου 
εισοδήµατος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διανεµηθούν στους µετόχους. Ο Όµιλος δεν 
προτίθεται να διανείµει τα συγκεκριµένα αποθεµατικά και εποµένως δεν έχει προβεί στον 
υπολογισµό αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης για το φόρο εισοδήµατος που θα καταστεί 
πληρωτέος κατά την περίπτωση διανοµής των αποθεµατικών.  

 
Αποθεµατικά από αφορολόγητα ή φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο έσοδα: Αφορούν έσοδα από 
τόκους οι οποίοι είτε δε φορολογήθηκαν είτε έχει γίνει παρακράτηση φόρου στην πηγή. Με βάση 
την Ελληνική φορολογική νοµοθεσία, τα αποθεµατικά από φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο 
έσοδα εξαιρούνται του φόρου εισοδήµατος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διανεµηθούν στους 
µετόχους ενώ τα αποθεµατικά από αφορολόγητα έσοδα θα συµψηφιστούν, στη επόµενη χρήση µε 
ζηµίες προηγούµενων χρήσεων σύµφωνα µε την Ελληνική φορολογική νοµοθεσία. Ο Όµιλος δεν 
προτίθεται να διανείµει τα αποθεµατικά από φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο έσοδα και 
εποµένως δεν έχει προβεί στον υπολογισµό αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης για το φόρο 
εισοδήµατος που θα καταστεί πληρωτέος κατά την περίπτωση διανοµής των αποθεµατικών. 
Ειδικό αποθεµατικό Ν. 3299/2004: Το ειδικό φορολογηθέν αποθεµατικό της Μητρικής Εταιρίας 
σχηµατίστηκε τις χρήσεις 2005-2006 για την κάλυψη της ίδιας συµµετοχής της στα πλαίσια της 
υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3299/2004. Το ειδικό 
φορολογηθέν αποθεµατικό του Οµίλου συµπεριλαµβάνει το αποθεµατικό που σχηµατίστηκε από 
θυγατρική του εσωτερικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3299/2004. 
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Ειδικό αποθεµατικό: Το ειδικό αποθεµατικό, το οποίο σχηµατίστηκε την χρήση 2000, είναι 
πλήρως φορολογηµένο και ελεύθερο προς διανοµή κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής 
Συνέλευσης. 
 
Αποθεµατικό συναλλαγµατικών διαφορών: Το αποθεµατικό αυτό χρησιµοποιείται για την 
καταχώρηση συναλλαγµατικών διαφορών από την µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων 
θυγατρικών εταιριών του εξωτερικού. 
 
Λοιπά αποθεµατικά: Τα λοιπά αποθεµατικά αφορούν τις θυγατρικές που δραστηριοποιούνται στο 
εξωτερικό (Ρουµανία, Σερβία, Αλβανία, Αίγυπτος, Ουγγαρία και Σκόπια) και σχηµατίζονται 
σύµφωνα µε αυτά που επιβάλλονται από την νοµοθεσία αυτών των χωρών. Τα ανωτέρω 
αποθεµατικά δεν δύνανται να διανεµηθούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της κάθε θυγατρικής 
εταιρίας. Επίσης στα λοιπά αποθεµατικά της Εταιρίας έχει καταχωρηθεί το αποθεµατικό που 
προέκυψε από την  απορρόφηση των εταιριών ΑΛΟΥΝΕΦ Α.Ε. και ΑΛΟΥΚΟΜ Α.Ε. σύµφωνα 
µε το Ν. 2166/93 και αφορούσε τη διαφορά αναπροσαρµογής της συµµετοχής στις απορροφηθείσες 
εταιρίες και το οποίο µπορεί να κεφαλαιοποιηθεί στο µέλλον κατόπιν σχετικής απόφασης της 
Γενικής Συνέλευσης.  

 
21. Μερίσµατα  
 

Με βάση την Ελληνική νοµοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται κάθε χρήση να διανέµουν στους 
µετόχους τους, το 35% των κερδών µετά από φόρους και µετά την κράτηση για τακτικό 
αποθεµατικό.  
 
Λόγω ζηµιών στις χρήσεις 2012 και 2011, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δεν πρότεινε τη 
διανοµή µερίσµατος. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε από τις Ετήσιες Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις 
των Μετόχων.  
 
Λόγω ζηµιών στη χρήση 2013, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δεν πρότεινε τη διανοµή 
µερίσµατος για τη χρήση 2013. 

  
22. Μακροπρόθεσµα δάνεια 
       

Τα Μακροπρόθεσµα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρίας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές και ξένες 
τράπεζες και είναι εκφρασµένα σε Ευρώ. Τα ποσά που είναι αποπληρωτέα εντός ενός έτους από 
την ηµεροµηνία των Οικονοµικών Καταστάσεων καταχωρούνται στις βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις ενώ τα ποσά που είναι πληρωτέα σε µεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως 
µακροπρόθεσµα.  
 
Η εύλογη αξία του δανεισµού προσεγγίζει αυτή που εµφανίζεται στα βιβλία.  
 
Τα µακροπρόθεσµα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται, µε βάση το χρόνο εξόφλησης 
τους, ως ακολούθως: 
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          Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  31.12.13 31.12.12 

Μέσα σε ένα έτος  26.057.041 15.895.976 

Από 1-5 έτη  102.101.385 114.004.400 

Μετά από 5 έτη  - 136.209 

Σύνολο  128.158.426 130.036.585 

 

   
                   Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31.12.13 31.12.12 

Μέσα σε ένα έτος  24.813.703 15.269.427 

Από 1-5 έτη  98.462.118 110.588.000 

Μετά από 5 έτη  - - 

Σύνολο  123.275.821 125.857.427 

 
 
 
Η ανάλυση των µακροπροθέσµων δανείων του Οµίλου, κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και 2012, 
έχει ως ακολούθως: 

31 ∆εκεµβρίου 2013 
 

Τράπεζα Μακρ/σµες 
δόσεις 

Σύνολο  
ανεξόφλητου 

δανείου 

Λήξη 

 

Βραχ/σµες 
δόσεις 

    2-5 χρόνια     +5 χρόνια   
ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ALPHA 
(ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ) 18.223.702 90.921.499 - 109.145.202 06.2015 
MARFIN EΓΝΑΤΙΑ 
(ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ)  6.240.000 - - 6.240.000 01.2017 
ALPHA (ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ) 350.000 7.540.619 - 7.890.619 10.2015 
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ - 1.873.409 - 1.873.409 06.2018 
MILLENIUM BANK 332.675 1.330.699 - 1.663.373 12.2018 
HYPO BANK 34.000 56.667 - 90.667 08.2016 
PROCREDIT BANK 876.664 378.492 - 1.255.156 05.2015 

Σύνολο 26.057.041 102.101.385 - 128.158.426  
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31 ∆εκεµβρίου 2012 
 

Τράπεζα Μακρ/σµες 
δόσεις 

Σύνολο  
ανεξόφλητου 

δανείου 

Λήξη 

 

Βραχ/σµες 
δόσεις 

    2-5 χρόνια     +5 χρόνια   
ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ALPHA 
(ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ) 14.126.162 97.378.000 - 111.504.162 06.2015 
MARFIN EΓΝΑΤΙΑ 
(ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ)  - 6.240.000 - 6.240.000 01.2017 
ALPHA (ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ) 1.020.000 6.970.000 - 7.990.000 05.2016 
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ - 1.873.409 - 1.873.409 04.2015 
ΓΕΝΙΚΗ 123.265 - - 123.265 01.2013 
MILLENIUM BANK -  544.873 136.209 681.082 12.2018 
HYPO BANK 34.000 90.667 - 124.667 08.2016 
PROCREDIT BANK 592.549 907.451 - 1.500.000 08.2016 

Σύνολο 15.895.976 114.004.400 136.209 130.036.585  

 
 
Η ανάλυση των µακροπροθέσµων δανείων της Εταιρίας, κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και 2012, 
έχει ως ακολούθως: 
 

31 ∆εκεµβρίου 2013 
 

Τράπεζα Μακρ/σµες 
δόσεις 

Σύνολο  
ανεξόφλητου 

δανείου 

Λήξη 

 

Βραχ/σµες 
δόσεις 

    2-5 χρόνια     +5 χρόνια   
ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ALPHA 
(ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ) 18.223.703 90.921.499 - 109.145.202 06.2015 
MARFIN EΓΝΑΤΙΑ 
(ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ) 6.240.000 - - 6.240.000 01.2017 
ALPHA 
(ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ) 350.000 7.540.619 - 7.890.619 10.2015 

Σύνολο 24.813.703 98.462.118 - 123.275.821  
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31 ∆εκεµβρίου 2012 
 
 

Τράπεζα Μακρ/σµες 
δόσεις 

Σύνολο  
ανεξόφλητου 

δανείου 

Λήξη 

 

Βραχ/σµες 
δόσεις 

    2-5 χρόνια     +5 χρόνια   
ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ALPHA 
(ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ) 14.126.162 97.378.000 - 111.504.162 06.2015 
MARFIN EΓΝΑΤΙΑ 
(ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ) - 6.240.000 - 6.240.000 01.2017 
ALPHA 
(ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ) 1.020.000 6.970.000 - 7.990.000 05.2016 
ΓΕΝΙΚΗ 123.265 - - 123.265 01.2013 

Σύνολο 15.269.427 110.588.000 - 125.857.427  

 
Τα µακροπρόθεσµα (οµολογιακά) δάνεια του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

Οµολογιακό δάνειο ( ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ALPHA) 
Τον Ιούνιο του 2013 υπογράφτηκε πρόσθετη πράξη τροποποίησης των όρων της από 09.03.2010 
σύµβασης οµολογιακού δανείου µε διοργανωτές έκδοσης την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» και την 
«ALPHA BANK» και συµµετέχοντες οµολογιούχους τις «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ», «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», 
«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», «EFG EUROBANK ERGASIAS» και «ΤΡΑΠΕΖΑ HSBC». Το 
ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου ανέρχεται κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 σε Ευρώ 110,8 εκατ. µε 
επιτόκιο Euribor+4,50% ετησίως. Στη συνέχεια το περιθώριο θα αναπροσαρµόζεται ανάλογα µε την 
πορεία του δείκτη EBITDA/Χρεωστικούς τόκους και θα αυξάνεται µέχρι 5%. Το οµολογιακό δάνειο 
είναι κοινό, χωρίς δικαίωµα διαπραγµάτευσης σε οργανωµένες αγορές που λειτουργούν στην Ελλάδα 
και χωρίς δικαίωµα µετατροπής του σε µετοχές. Η αποπληρωµή ορίστηκε σε τέσσερις (4) 
εξαµηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, εκ των οποίων η τελευταία δόση ποσού Ευρώ 92,3 εκατ. είναι 
καταβλητέα στη λήξη του οµολογιακού δανείου (Ιούνιος 2015). Για τη λήψη του δανείου υφίστανται 
υποθήκες επί του παγίου εξοπλισµού ποσού ύψους Ευρώ 136,2 εκατ. και έχουν ενεχυριαστεί µετοχές 
4 θυγατρικών που κατέχονται από τη Μητρική Εταιρία.  

 
Οµολογιακό ∆άνειο (MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ) 
Τον Φεβρουάριο του 2008 έγινε εκταµίευση οµολογιακού δανείου ύψους Ευρώ 10 εκατ., από την 
Μητρική Εταιρία µε διοργανωτή έκδοσης την «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ». Το οµολογιακό 
δάνειο είναι κοινό, χωρίς δικαίωµα διαπραγµάτευσης σε οργανωµένες αγορές που λειτουργούν στην 
Ελλάδα και χωρίς δικαίωµα µετατροπής του σε µετοχές. Σε συνέχεια απόφασης της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων πραγµατοποιήθηκε τροποποίηση των όρων του οµολογιακού 
δανείου. Μετά την τροποποίηση, το ανεξόφλητο υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2013 ύψους Ευρώ 
6.250 χιλ. θα αποπληρωθεί σε τρείς (3) εξαµηνιαίες ισόποσες χρεολυτικές δόσεις συνολικού ύψους 
Ευρώ 2.250 χιλ. και σε τέσσερεις (4) εξαµηνιαίες ισόποσες χρεολυτικές δόσεις συνολικού ύψους 
Ευρώ 4.000 χιλ., η πρώτη καταβλητέα τον Ιανουάριο του 2014. Λόγω µη εκπλήρωσης ορισµένων 
χρηµατοοικονοµικών δεικτών που ορίζονται στη δανειακή σύµβαση, το δάνειο έχει απεικονιστεί στο 
σύνολό του στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
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Οµολογιακό ∆άνειο (ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ) 
Τον Ιούνιο του 2013 υπογράφτηκε πρόσθετη πράξη τροποποίησης των όρων της από 28/07/2010 
σύµβασης οµολογιακού δανείου µε διοργανωτή έκδοσης την «ALPHA BANK» και συµµετέχοντες 
οµολογιούχους τις «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» και «EFG EUROBANK ERGASIAS» που είχε συνάψει 
η απορροφηθείσα θυγατρική Εταιρία ΑΛΟΥΚΟΜ Α.Ε. Το ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου 
ανέρχεται κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 σε Ευρώ 7,9 εκατ. µε επιτόκιο Euribor+4,50% ετησίως. 
Στη συνέχεια το περιθώριο θα αναπροσαρµόζεται ανάλογα µε την πορεία του δείκτη 
EBITDA/Χρεωστικούς τόκους και θα αυξάνεται µέχρι 5%. Το οµολογιακό δάνειο είναι κοινό, χωρίς 
δικαίωµα διαπραγµάτευσης σε οργανωµένες αγορές που λειτουργούν στην Ελλάδα και χωρίς 
δικαίωµα µετατροπής του σε µετοχές. Η αποπληρωµή ορίστηκε σε πέντε (5) εξαµηνιαίες χρεολυτικές 
δόσεις, εκ των οποίων η τελευταία δόση ποσού Ευρώ 6,5 εκατ. είναι καταβλητέα στη λήξη του 
οµολογιακού δανείου (Οκτώβριος 2015). 
Για τη λήψη του δανείου έχουν συσταθεί υποθήκες επί του παγίου εξοπλισµού της Εταιρίας ποσού 
ύψους Ευρώ 10,2 εκατ.  

 
Γενικές πληροφορίες για οµολογιακά δάνεια 
Οι όροι των οµολογιακών δανείων προβλέπουν περιπτώσεις καταγγελίας που περιλαµβάνουν, µεταξύ 
άλλων, µη εµπρόθεσµη καταβολή πληρωµών, µη συµµόρφωση µε τις γενικές και οικονοµικές 
διασφαλίσεις που έχουν παρασχεθεί, παροχή πληροφοριών που εµπεριέχουν σηµαντικά λάθη και 
παραλήψεις, συγκεκριµένα γεγονότα αφερεγγυότητας, παύση επιχειρηµατικής δραστηριότητας, 
µείωση του µετοχικού κεφαλαίου του εκδότη, ιδιοκτησιακό καθεστώς των δανειζόµενων και ύπαρξη 
γεγονότων που επηρεάζουν ουσιωδώς την οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας και του Οµίλου. 
 
Επίσης στους όρους των οµολογιακών δανείων συµπεριλαµβάνονται και οικονοµικές ρήτρες, οι 
οποίες περιλαµβάνουν προϋποθέσεις διατήρησης συγκεκριµένων οικονοµικών δεικτών όπως 
κυκλοφοριακή ρευστότητα, καθαρές δανειακές υποχρεώσεις προς EBITDA και πωλήσεις, συνολικές 
υποχρεώσεις προς την Καθαρή Θέση και EBITDA προς το σύνολο των χρεωστικών τόκων. Επιπλέον 
η Μητρική Εταιρία έχει παράσχει συγκεκριµένες διασφαλίσεις αναφορικά κυρίως µε την 
συµµόρφωση της µε νόµους και κανονισµούς, την διάθεση περιουσιακών στοιχείων ή την σύναψη 
συµβάσεων χρηµατοδοτικής πωλήσεως και επανεκµίσθωσεως ακίνητων («sale and lease back»), την 
επαρκή ασφάλιση των παγίων περιουσιακών στοιχείων, την µη εγγραφή προσηµειώσεων επί των 
παγίων περιουσιακών στοιχείων, την µη εισαγωγή των οµολογιών στο Χρηµατιστήριο ή την 
διαφήµιση ή µε άλλο τρόπο προώθηση της διάθεσης των οµολογιών στο κοινό και την διατήρηση της 
φύσης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

 
Στη χρήση 2009 έγινε εκταµίευση µακροπροθέσµου δανείου ύψους Ευρώ 2.677.045 την θυγατρική 
Εταιρία «ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε.» από την "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." για 
την χρηµατοδότηση επενδυτικού σχεδίου της θυγατρικής. Στη χρήση 2013 έλαβε χώρα τροποποιήση 
των όρων του δανείου.Το δάνειο είναι εξαετούς διάρκειας, µε επιτόκιο Euribor (εξαµήνου) +2,5% 
(ετησίως). Με βάση την τροποποίηση, το ανεξόφλητο υπόλοιπο ύψους Ευρώ 1.873.409 θα 
αποπληρωθεί σε επτά (7) ισόποσες εξαµηνιαίες χρεολυτικές δόσεις µε  την τελευταία δόση 
καταβλητέα στις 14.04.2017. Ήδη η θυγατρική Εταιρία βρίσκεται σε προχωρηµένες συζητήσεις για 
αναχρηµατόδοτηση του µακροπρόθεσµου και βραχυπροθέσµου δανεισµού της µε την έκδοση 
οµολογιακού δανείου, που αναµένεται να ολοκληρωθεί στα µέσα της χρήσης 2014.  
 
Στην χρήση 2012 έγινε σταδιακή εκταµίευση µακροπροθέσµου δανείου ύψους Ευρώ 681 χιλ. από 
την θυγατρική Εταιρία «ALUMIL ROM INDUSTRY SA» από την "MILLENIUM BANK" για την 
χρηµατοδότηση επενδυτικού σχεδίου της θυγατρικής. Το δάνειο έχει διάρκεια 6,5 έτη, µε επιτόκιο 
Euribor + 3,75% (τριµηνιαίως) και η αποπληρωµή του δανείου θα γίνει σε εξήντα (60) ισόποσες 
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µηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, ποσού Ευρώ 13 χιλ. µε έναρξη αποπληρωµής τον Ιανουάριο του 2014. 
Στην περίοδο που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2013 υπήρξε νέα εκταµίευση ύψους Ευρώ 982 χιλ. 
περίπου. Το δάνειο έχει πιστωτικό όριο Ευρώ 1.881 χιλ. περίπου και συνεπώς ο Όµιλος έχει 
αχρησιµοποίητο διαθέσιµο πιστωτικό όριο Ευρώ 218 χιλ. περίπου. 

 
Τον Απρίλιο του 2012 έγινε εκταµίευση µακροπροθέσµου δανείου ύψους Ευρώ 1,5 εκατ. από την 
θυγατρική Εταιρία «ALUMIL YU INDUSTRY SA» από την "PROCREDIT BANK" για την 
χρηµατοδότηση επενδύσεων σε πάγιο εξοπλισµό. Το δάνειο έχει διάρκεια 3 έτη, µε επιτόκιο Euribor 
+ 3,8% (ετησίως) και η αποπληρωµή του δανείου θα γίνει σε είκοσι επτά (27) µηνιαίες  χρεολυτικές 
δόσεις µε έναρξη αποπληρωµής τον Φεβρουάριο του 2013. 
 
Τον Νοέµβριο του 2013 έγινε επιπρόσθετη εκταµίευση ύψους Ευρώ 350 χιλ. από την θυγατρική 
Εταιρία «ALUMIL YU INDUSTRY SA» από την "PROCREDIT BANK" µε επιτόκιο Euribor + 
4,093% (ετησίως). Η αποπληρωµή της επιπρόσθετης εκταµίευσης θα γίνει σε δώδεκα (12) µηνιαίες  
χρεολυτικές δόσεις µε έναρξη αποπληρωµής τον Ιούνιο του 2014. 

 
Κατά την διάρκεια της περιόδου που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2013 οι συνολικές πληρωµές δόσεων  
µακροπροθέσµων δανείων του Οµίλου και της Εταιρίας ανήλθαν σε Ευρώ 2.901 χιλ. περίπου 
(31.12.2012: Ευρώ 1.485 χιλ. περίπου) και σε Ευρώ 2.582 χιλ. περίπου (31.12.2012: Ευρώ 1.429 χιλ. 
περίπου) αντίστοιχα. 

 
Ο µέσος όρος επιτοκίου των οµολογιακών δανείων του Οµίλου κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 ήταν 
5,38% (31.12.2012: 4,68%) ενώ των λοιπών µακροπρόθεσµων δανείων ήταν 3,12% (31.12.2012: 
3,12%). Ο Όµιλος στις 31.12.2013, δεν έχει αχρησιµοποιήτα διαθέσιµα πιστωτικά όρια για 
µακροπρόθεσµα δάνεια (31.12.2012: Ευρώ 1,2 εκατ. περίπου). Η Εταιρία, στις 31.12.2013 και 
31.12.2012 αντίστοιχα, δεν είχε αχρησιµοποίητα διαθέσιµα πιστωτικά όρια για µακροπρόθεσµα 
δάνεια. 
 
Το συνολικό έξοδο για τόκους, των µακροπροθέσµων δανείων για τις χρήσεις που έληξαν την 31η 
∆εκεµβρίου 2013 και 2012, ανέρχεται σε Ευρώ 6,6 εκατ. περίπου και Ευρώ 7,1 εκατ. περίπου 
αντίστοιχα για τον Όµιλο και σε Ευρώ 6,4 εκατ. περίπου και Ευρώ 6,9 εκατ. περίπου αντίστοιχα για 
την Εταιρία και συµπεριλαµβάνεται στα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα στις συνηµµένες 
καταστάσεις αποτελεσµάτων (σηµ. 5ζ).  

 

23. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 
 

Ο λογαριασµός στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31.12.13 31.12.12 31.12.13 31.12.12 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού  
(Μητρική & θυγατρικές εσωτερικού) 

 
1.470.185 1.765.120 1.289.679 1.586.705 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού  
(θυγατρικές εξωτερικού) 

 
177.233 169.540 - - 

Σύνολο  1.647.418 1.934.660 1.289.679 1.586.705 
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Σύµφωνα µε το ελληνικό εργατικό δίκαιο κάθε εργαζόµενος δικαιούται εφάπαξ αποζηµίωση σε 
περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησης. Το ποσό της αποζηµίωσης εξαρτάται από το χρόνο 
προϋπηρεσίας και τις αποδοχές του εργαζόµενου την ηµέρα της απόλυσης ή συνταξιοδότησης του. 
Αν ο εργαζόµενος παραµείνει στην Εταιρία µέχρι να συνταξιοδοτηθεί κανονικά, δικαιούται ποσό 
εφάπαξ ίσο µε το 40% της αποζηµίωσης που θα έπαιρνε αν απολυόταν την ίδια µέρα.  
 
Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν µέσω αναλογιστικής µελέτης για την 
µητρική εταιρία και τις θυγατρικές εσωτερικού.  
 
Οι πίνακες που ακολουθούν εµφανίζουν την κίνηση των σχετικών λογαριασµών προβλέψεων για 
αποζηµίωση προσωπικού που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης  της χρήσεως 
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2013 και της χρήσεως που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012 και την 
σύνθεση της καθαρής δαπάνης για τη σχετική πρόβλεψη που καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα. 
 
Η κίνηση της πρόβλεψης, για τον Όµιλο (Μητρική & θυγατρικές εσωτερικού) και την Εταιρία  
αναλύεται ως ακολούθως: 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31.12.13 31.12.12 31.12.13 31.12.12 
Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσεως   1.765.120 1.524.551 1.586.705 1.154.305 
Απορρόφηση θυγατρικών (σηµ. 11)  - - - 226.792 
Συνολική χρέωση στα αποτελέσµατα (σηµ. 5η)  1.305.122 475.065 1.266.123 449.219 
Μη χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη  (4.541) - - - 
Συνολική (πίστωση)/ χρέωση στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα  (242.532) 415.400 (222.791) 381.678 
Πληρωθείσες παροχές  (1.352.984) (649.896) (1.340.358) (625.289) 
Καθαρή υποχρέωση λήξης χρήσεως   1.470.185 1.765.120 1.289.679 1.586.705 

 
 
Η συνολική χρέωση για αποζηµίωση προσωπικού που αναγνωρίστηκε στα Αποτελέσµατα Χρήσεως 
του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύεται ως ακολούθως: 

   
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31.12.13 31.12.12 31.12.13 31.12.12 
Τρέχον κόστος υπηρεσίας  162.025 167.394 137.917 147.070 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος  47.877 69.452 42.618 63.004 
Πρόσθετο κόστος επιπλέον παροχών  1.099.761 238.219 1.085.588 239.145 
Σύνολο  1.305.122 475.065 1.266.123 449.219 

 
Το πρόσθετο κόστος των επιπλέον παροχών σχετίζεται µε παροχές που πληρώθηκαν σε υπαλλήλους 
οι οποίοι απολύθηκαν. Τα περισσότερα από τα επιδόµατα αυτά δεν ήταν αναµενόµενα στα πλαίσια 
αυτού του προγράµµατος και συνεπώς οι επιπρόσθετες πληρωµές παροχών πλέον των υπαρχόντων 
αποθεµατικών αντιµετωπίστηκαν ως πρόσθετη συνταξιοδοτική χρέωση.  
 
Οι κυρίες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των σχετικών 
προβλέψεων αποζηµίωσης προσωπικού λόγω αποχώρησης για την Μητρική Εταιρία και τις 
θυγατρικές εσωτερικού έχουν ως εξής:  
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        Ο ΟΜΙΛΟΣ 
  2013 2012 
Επιτόκιο προεξόφλησης  3,20% 2,70% 
Αναµενόµενη αύξηση αποδοχών  1,75% 2% 
Αύξηση δείκτη τιµών καταναλωτή  1,75% 2% 
Εκτιµώµενη µέση µελλοντική υπηρεσία  19,35 19,84 

  
   

Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  2013 2012 
Επιτόκιο προεξόφλησης  3,20% 2,70% 
Αναµενόµενη αύξηση αποδοχών  1,75% 2% 
Αύξηση δείκτη τιµών καταναλωτή  1,75% 2% 
Εκτιµώµενη µέση µελλοντική υπηρεσία  18,25 19,64 

 
Σε περίπτωση αύξησης της µέσης ετήσιας αύξησης µισθοδοσίας προσωπικού κατά 0,5%, τότε το 
σύνολο των παροχών προσωπικού θα αυξάνονταν κατά 9,5%, ενώ σε περίπτωση µείωσης της µέσης 
ετήσιας αύξησης µισθοδοσίας προσωπικού κατά 0,5%, τότε το σύνολο των παροχών προσωπικού θα 
µειώνονταν κατά 8,6%.  
  
Σε περίπτωση αύξησης του επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5%, τότε το σύνολο των παροχών 
προσωπικού θα µειώνονταν κατά 8,7% ενώ σε περίπτωση µείωσης του επιτοκίου προεξόφλησης 
κατά 0,5%, τότε το σύνολο των παροχών προσωπικού θα αυξάνονταν κατά 8,6%.   
 
Για τις θυγατρικές Εταιρίες του εξωτερικού που το τοπικό εργατικό δίκαιο προβλέπει δικαίωµα των 
εργαζοµένων για λήψη αποζηµίωσης σε περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησης, η πρόβλεψη 
προσδιορίσθηκε είτε µε αναλογιστική µελέτη είτε σύµφωνα µε τις διατάξεις της εργατικής 
νοµοθεσίας της κάθε χώρας αφού έχουν προεξοφληθεί τα σχετικά ποσά σε παρούσες αξίες. 

 
Η κίνηση της πρόβλεψης αναλύεται ως ακολούθως:  
 
     31.12.13     31.12.12 
Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσεως  169.540  167.205 
Εξαγορά θυγατρικής Εταιρίας  18.284  - 
Συνολική χρέωση στα αποτελέσµατα (σηµ. 5η)  43.874  33.858 
Συναλλαγµατική διαφορά  (492)  (18.826) 
Πληρωθείσες παροχές  (53.973)  (12.697) 
Καθαρή υποχρέωση λήξης χρήσεως   177.233  169.540 

 
24.  Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 

 
Η Μητρική Εταιρία και ορισµένες θυγατρικές εταιρίες του εσωτερικού και εξωτερικού έχουν λάβει 
επιχορηγήσεις για την απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων. Οι επιχορηγήσεις που σχετίζονται 
µε την αγορά ενσώµατων παγίων, περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σαν 
αναβαλλόµενα έσοδα και µεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε την σταθερή 
µέθοδο και µε ετήσιους συντελεστές, ανάλογους µε τους συντελεστές απόσβεσης των περιουσιακών 
στοιχείων για τα οποία λήφθηκαν.  
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Η κίνηση των επιχορηγήσεων έχει ως ακολούθως: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2012  24.657.649 14.117.193 
Μεταβολή λόγω απορρόφησης θυγατρικών (σηµ. 11)  - 5.652.311 
Είσπραξη επιχορηγήσεων   496.026 - 
Πώληση επιχορηγούµενων παγίων (σηµ. 8)  (75.222) (1.691.091) 
Συναλλαγµατική διαφορά  (105.907) - 
Έσοδο που αναγνωρίστηκε στα Αποτελέσµατα (σηµ. 5β)  (1.893.020) (1.243.911) 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2012  23.079.526 16.834.502 
Είσπραξη επιχορηγήσεων   867.013 - 
Συναλλαγµατική διαφορά  (10.377) - 
Έσοδο που αναγνωρίστηκε στα Αποτελέσµατα (σηµ. 5β)  (1.643.035) (1.103.585) 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2013  22.293.127 15.730.917 
 
25.  Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31.12.13 31.12.12 31.12.13 31.12.12 
Μακροπρόθεσµη υποχρέωση από αγορά αυτοκινήτων  - 8.769 - - 
∆οσµένες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης  250.352 174.078 - - 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  - 12.398 - - 
Σύνολο  250.352 195.245 - - 

 
26.  Εµπορικές υποχρεώσεις  
 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 31.12.13 31.12.12 31.12.13 31.12.12 
Προµηθευτές (εκτός από θυγατρικές) 11.186.514 16.709.245 7.495.259 12.292.709 
Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες) 7.539.209 10.242.789 5.910.907 8.314.648 
Υποχρεώσεις προς θυγατρικές εταιρίες (σηµ. 30) - - 1.655.606 1.521.110 
Σύνολο 18.725.723 26.952.034 15.061.772 22.128.467 
 
Οι εµπορικές υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόροι λογαριασµοί και συνήθως διακανονίζονται σε διάστηµα µέχρι 
120 ηµέρες για τον Όµιλο και την Εταιρία. 
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27.  Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις & δεδουλευµένα έξοδα  
 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31.12.13 31.12.12 31.12.13 31.12.12 
Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες  1.192.940 1.208.719 828.622 950.857 
Παρακρατηµένοι πληρωτέοι φόροι  970.714 1.316.526 529.179 416.291 
Προκαταβολές πελατών  2.311.789 3.290.637 1.444.739 1.895.341 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες  939.320 972.041 598.761 747.222 
∆εδουλευµένα έξοδα  1.375.246 1.512.903 1.128.957 1.193.664 
Λοιποί πιστωτές  546.376 1.036.582 176.307 230.329 
Σύνολο  7.336.385 9.337.408 4.706.565 5.433.704 

 
28. Βραχυπρόθεσµα δάνεια 
 
 Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για κεφάλαιο κίνησης. Οι εύλογες αξίες 

των ανωτέρω δανειακών υποχρεώσεων προσεγγίζουν τα ανωτέρω υπόλοιπα, λόγω των 
κυµαινόµενων επιτοκίων και της βραχυπρόθεσµης λήξης τους. Ο Όµιλος στις 31.12.2013, δεν έχει 
χρησιµοποιήσει διαθέσιµα πιστωτικά όρια ύψους Ευρώ 472 χιλ. περίπου (31.12.2012: Ευρώ 2,1 εκατ. 
περίπου). Η Εταιρία, στις 31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα, δεν είχε αχρησιµοποίητα διαθέσιµα 
πιστωτικά όρια για βραχυπρόθεσµα δάνεια. 

       
 Το µέσο σταθµικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσµων δανείων την 31η ∆εκεµβρίου 2012 ήταν 6,64% 

(31.12.2012: 6,64 %). Το συνολικό έξοδο για τόκους, των βραχυπροθέσµων δανείων για τις χρήσεις 
που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και 2012, ανέρχεται σε Ευρώ 3,1 εκατ. περίπου και Ευρώ 2,8 
εκατ. περίπου αντίστοιχα για τον Όµιλο και σε Ευρώ 2,3 εκατ. περίπου και Ευρώ 2,1 εκατ. περίπου 
αντίστοιχα για την Εταιρία και συµπεριλαµβάνεται στα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα στις 
συνηµµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων (σηµ. 5ζ).  

 
 Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια, του Οµίλου, ανά νόµισµα αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 

Νόµισµα 31.12.13 31.12.12 
Ευρώ 44.652.367 43.963.287 
Λέι Ρουµανίας - 424.464 
∆ηνάριο Σερβίας 304.587 - 
Μάρκο Βοσνίας 150.831 92.033 
Σύνολο 45.107.785 44.479.784 
 
Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια της Εταιρίας, ύψους Ευρώ 32.950.330 (31.12.2012: Ευρώ 32.762.702) 
είναι όλα εκφρασµένα σε Ευρώ.  

 
Για τη λήψη ενός βραχυπροθέσµου δανείου θυγατρικής του εξωτερικού συστάθηκε υποθήκη επί του 
παγίου εξοπλισµού ποσού ύψους Ευρώ 725 χιλ. περίπου (σηµείωση 8). ∆εν υπάρχουν άλλες 
εµπράγµατες εξασφαλίσεις για τα βραχυπρόθεσµα δάνεια του Οµίλου. 
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29. Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι 
 

Οι φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31.12.13 31.12.12 31.12.13 31.12.12 
Φόρος εισοδήµατος (σηµ. 6)  396.272 389.251 - - 
Φόροι φορολογικού ελέγχου  2.017.332 563.289 2.008.461 466.194 
Προκαταβολές / Πληρωµές φόρων  (271.196) (254.109) - - 
Προβλέψεις για ανέλεγκτες χρήσεις (σηµ. 33γ)  310.000 2.325.400 240.000 2.255.400 
Σύνολο  2.452.408 3.023.831 2.248.461 2.721.594 

 
Η κίνηση της πρόβλεψης για ανέλεγκτες χρήσεις έχει ως ακολούθως: 
 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2012  1.075.400 920.000 
Μεταβολή λόγω απορρόφησης θυγατρικής (σηµ. 11)  - 85.400 
Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (σηµ. 6)  1.250.000 1.250.000 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2012  2.325.400 2.255.400 
Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (σηµ. 6)  240.000 240.000 
Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη (σηµ. 6)  (2.255.400) (2.255.400) 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2013  310.000 240.000 

 

30.  Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη 
 

Από την ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως έχουν απαλειφθεί έσοδα, κόστη και 
έξοδα, που προκύπτουν από συναλλαγές µεταξύ της Εταιρίας και των θυγατρικών Εταιριών της. 
Αυτές οι συναλλαγές αφορούν πωλήσεις και αγορές αγαθών, υπηρεσιών και παγίων κατά την 
κανονική λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι συνολικές αγορές και πωλήσεις µεταξύ µητρικής και 
θυγατρικών, τα εκκρεµή ενδοεταιρικά υπόλοιπα και οι λοιπές συναλλαγές κατά την 31η ∆εκεµβρίου 
2013 και κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 που έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση αναλύονται ανά 
θυγατρική ως ακολούθως (σε χιλιάδες ευρώ): 

 
31 ∆εκεµβρίου 2013 

 
Πωλήσεις 

προς 

 
Αγορές 
Από 

 
Έξοδα 
Σε 

 
Έσοδα  

aπό 

 
Απαιτήσεις 

από  

 
Υποχρεώσεις 

προς  
 
Θυγατρική Εταιρία 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

 συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

Γ.Α. ΒΙΟΜ. ΠΛΑΣΤ. ΥΛΩΝ ΑΕ 55 149 117 4 - 1.357 
ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΕ 113 52 - 34 1.574 - 
ALUMIL MISR FOR TRADING SAE 180 - - 13 360 - 
ALUMIL BULGARIA SRL 2.795 36 - 52 1.836 - 
ALUMIL VARNA SRL 760 - - 9 1.556 - 
ALUMIL FRANCE SAS - - 309 - - - 
ALUMIL DEUTSCHLAND GMBH - - 147 79 2.604 - 
ALUMIL CY LTD 1.422 - - 23 5.097 - 
ALUMIL HUNGARY KFT - - - - 593 - 
ALUMIL UKRANIA SRL 1.042 2 - 12 2.994 - 
ALUMIL POLSKA SRL 194 172 - 42 560 - 
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ALUMIL ROM INDUSTRY SA 8.512 78 113 94 2.344 190 
ALUMIL YU INDUSTRY SA 12.538 165 - 122 4.840 109 
ALUMIL SRB DOO 1.340 - - 80 1.779 - 
ALUMIL SKOPJE DOO 937 22 - 14 319 - 
ALUMIL GULF FZC 433 162 - 57 689 - 
ALUMIL GROUP LTD 8.110 344 - 105 6.507 - 
ALUMIL FABRICATION INC  333 - - - 334 - 
Σύνολο 38.764 1.182 686 740 33.986 1.656 

 

 
31 ∆εκεµβρίου 2012 

 
Πωλήσεις 

προς 

 
Αγορές 
από 

 
Έξοδα 
σε 

 
Έσοδα  

aπό 

 
Απαιτήσεις 

από  

 
Υποχρεώσεις 

προς  
 
Θυγατρική Εταιρία 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

 συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

       
Γ.Α. ΒΙΟΜ. ΠΛΑΣΤ. ΥΛΩΝ ΑΕ 55 241 78 159 - 1.178 
ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΕ 116 113 52 44 1.255 - 
ALUMIL MISR FOR TRADING SAE 100 - - - 747 - 
ALUMIL BULGARIA SRL 3.288 208 - 45 2.130 - 
ALUMIL VARNA SRL 574 4 - 9 1.675 - 
ALUMIL FRANCE SAS - - 313 - - 33 
ALUMIL DEUTSCHLAND GMBH - - 183 128 2.515 - 
ALUMIL ITALY SRL - - - - 165 - 
ALUMIL CY LTD 2.936 24 - 23 5.552 - 
ALUMIL HUNGARY KFT 122 344 - - 593 - 
ALUMIL UKRANIA SRL 1.163 - - 12 3.158 - 
ALUMIL POLSKA SRL 1.007 34 - 77 711 - 
ALUMIL ROM INDUSTRY SA 7.007 197 - 49 1.747 199 
ALUMIL YU INDUSTRY SA 9.460 207 - 126 6.691 111 
ALUMIL SRB DOO 1.562 - - 80 2.066 - 
ALUMIL SKOPJE  DOO 907 - - 14 700 - 
ALUMIL GULF  FZC 258 144 - 42 1.358 - 
ALUMIL GROUP LTD 8.553 491 - 105 3.253 - 

Σύνολο 37.108 2.007 626 913 34.316 1.521 

 
Επίσης έχουν απαλειφθεί από την ενοποίηση, της 31ης ∆εκεµβρίου 2013, αγοραπωλησίες µεταξύ 
θυγατρικών συνολικού ύψους Ευρώ 3.409 χιλ. περίπου (31.12.2012: Ευρώ 8.985 χιλ. περίπου) και 
απαιτήσεις – υποχρεώσεις συνολικού ύψους Ευρώ 3.676 χιλ. περίπου (31.12.2012: Ευρώ 4.434 χιλ. 
περίπου). 

 
Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους χρήσεως είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται σε 
µετρητά. ∆εν έχουν παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για τις παραπάνω απαιτήσεις. Για τη χρήση που 
έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2013, η Μητρική Εταιρία έχει σχηµατίσει σωρευτική πρόβλεψη για 
επισφάλειες συνολικού ύψους Ευρώ 4.191 χιλ. περίπου (31.12.2012: 3.881 χιλ. περίπου) η οποία 
σχετίζεται µε ποσά που οφείλονται από θυγατρικές εταιρίες µε αρνητική καθαρή θέση. 
 
Σηµειώνεται επίσης ότι δεν υφίστανται µεταξύ της Εταιρίας και των θυγατρικών εταιριών ειδικές 
συµφωνίες ή συνεργασίες και οι τυχόν µεταξύ τους συναλλαγές διεξάγονται µε τους εκάστοτε 
συνήθεις όρους, εντός του πλαισίου και των ιδιαιτεροτήτων κάθε αγοράς. 
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Συναλλαγές µε λοιπά συνδεόµενα µέρη 
 
Ο Όµιλος και η Εταιρία έχουν πραγµατοποιήσει από την αρχή της διαχειριστικής περιόδου πωλήσεις 
- έσοδα προς την εταιρία «ΑΛΟΥΦΟΝΤ ΑΕΒΕ», στην οποία η Μητρική Εταιρία συµµετέχει µε 
ποσοστό 19%, ποσό ύψους Ευρώ 343 χιλ. περίπου και Ευρώ 14 χιλ. περίπου αντίστοιχα (31.12.2012: 
Ευρώ 1,1 εκατ. περίπου για τον Όµιλο και Ευρώ 833 χιλ. περίπου για την Εταιρία), αγορές – έξοδα 
ποσού ύψους Ευρώ 3,8 εκατ. περίπου και Ευρώ 3,7 εκατ. περίπου αντίστοιχα (31.12.2012: Ευρώ 5,4 
εκατ. περίπου και Ευρώ 4,8 εκατ. περίπου για τον Όµιλο και την Εταιρία αντίστοιχα) ενώ έχουν 
καθαρή απαίτηση ποσού ύψους Ευρώ 4,4 εκατ. περίπου για τον Όµιλο και την Εταιρία αντίστοιχα 
(31.12.2012: Ευρώ 3,8 εκατ. περίπου για τον Όµιλο και την Εταιρία). Επιπλέον η Μητρική Εταιρία 
έχει παράσχει εγγυήσεις ύψους Ευρώ 4,6 εκατ. περίπου (31.12.2012: Ευρώ 5,2 εκατ. περίπου) για την 
εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων ανεξόφλητου υπολοίπου κατά την 31.12.2013 ύψους Ευρώ 
4,6 εκατ. περίπου (31.12.2012: Ευρώ 5,2 εκατ. περίπου). 
 
Επίσης, ο Όµιλος και η Εταιρία έχουν πραγµατοποιήσει από την αρχή της διαχειριστικής περιόδου 
πωλήσεις- έσοδα προς την εταιρία «ΒΗ ALUMINIUM», στην οποία η θυγατρική Εταιρία «ALUMIL 
YU INDUSTRY S.A.» συµµετέχει µε ποσοστό 19%, ποσού ύψους Ευρώ 5,2 εκατ. περίπου και Ευρώ 
657 χιλ. περίπου αντίστοιχα (31.12.2012: Ευρώ 5,5 εκατ. περίπου και Ευρώ 947 χιλ. περίπου 
αντίστοιχα), αγορές – έξοδα ποσού ύψους Ευρώ 49 χιλ. περίπου για τον Όµιλο (31.12.2012: Ευρώ 33 
χιλ. περίπου για τον Όµιλο) ενώ έχουν καθαρή απαίτηση ποσού ύψους Ευρώ 2 εκατ. περίπου και 
Ευρώ 515 χιλ. περίπου αντίστοιχα (31.12.2012: Ευρώ 2,3 εκατ. περίπου και Ευρώ 920 χιλ. περίπου 
αντίστοιχα). 
 
Σε σχέση µε την ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε., δεν υφίσταται µητρική µε τη µορφή νοµικής οντότητας, καθώς η 
πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου (69,93%) των κοινών µετοχών κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2013 
ανήκει στον κ. Γεώργιο Μυλωνά (48,37%) και στην κα. Ευαγγελία Μυλωνά (21,56%) και δεν 
υπάρχουν άλλοι βασικοί µέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν σηµαντικό µέρος του µετοχικού κεφαλαίου της 
ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. 
 
Αµοιβές µελών διοίκησης 
  
Κατά την διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2013 καταβλήθηκαν σε 2 
εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Μητρικής Εταιρίας µικτές αποδοχές ύψους Ευρώ 
83 χιλ. περίπου (31.12.2012: Ευρώ 68 χιλ. περίπου) για υπηρεσίες που παρείχαν λόγω έµµισθης 
σχέσης εργασίας. 
 
Επίσης ο Όµιλος και η Εταιρία κατέβαλλε σε διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης µικτές 
αποδοχές και αµοιβές ύψους Ευρώ 1.403 χιλ. περίπου (31.12.2012: Ευρώ 1.395 χιλ.) και Ευρώ 548 
χιλ. περίπου (31.12.2012: Ευρώ 499 χιλ.) αντίστοιχα.  
Την 31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα δεν οφείλονται αµοιβές στα διευθυντικά στελέχη και τα 
µέλη της διοίκησης για τον Όµιλο και για την Εταιρία. 
 
Τέλος αναφέρεται ότι στην σχηµατισθείσα πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού του Οµίλου και 
της Εταιρίας περιλαµβάνεται ποσό ύψους Ευρώ 53 χιλ. περίπου (31.12.2012: Ευρώ 62 χιλ.) και ποσό 
ύψους Ευρώ 38 χιλ. περίπου (31.12.2012: Ευρώ 42 χιλ.) που αφορά τα εκτελεστικά µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Μητρικής Εταιρίας και τα διευθυντικά στελέχη του Οµίλου και της 
Εταιρίας. 
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31. Στόχοι και πολιτικές προγράµµατος διαχείρισης χρηµατοοικονοµικού 
κινδύνου 

 
        Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς 
(µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο 
ρευστότητας.  Το συνολικό πρόγραµµα διαχείρισης του κινδύνου του Οµίλου έχει στόχο να 
ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην 
χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου. 
 
Η διαχείριση του κινδύνου πραγµατοποιείται από ένα κεντρικό τµήµα χρηµατοοικονοµικής 
διαχείρισης (∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης Οµίλου) η οποία παρέχει 
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε όλες τις εταιρίες του Οµίλου,  συντονίζει την πρόσβαση στις 
εγχώριες και διεθνείς χρηµαταγορές και διαχειρίζεται τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους στους 
οποίους εκτίθεται ο Όµιλος. Αυτό περιλαµβάνει, σε συνεργασία µε τις διάφορες εταιρίες του 
Οµίλου, την αναγνώριση, αποτίµηση και αν χρειαστεί, την αντιστάθµιση των χρηµατοοικονοµικών 
κινδύνων. Η ∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται µε τις εµπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές 
δραστηριότητες του Οµίλου. 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της κατάστασης οικονοµικής θέσης 
περιλαµβάνουν διαθέσιµα, απαιτήσεις, συµµετοχές, διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία καθώς και βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. ∆εν υφίσταται διαφορά 
µεταξύ των εύλογων αξιών  και των αντίστοιχων λογιστικών αξιών των χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. 
 
Ο Όµιλος και η Εταιρία δεν χρησιµοποιούν παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα µε στόχο την 
αντιστάθµιση ανάληψης κινδύνων. Ο Όµιλος και η Εταιρία δεν συµµετέχουν σε 
χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που θα µπορούσαν να τους εκθέσουν σε διακυµάνσεις 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών ξένων νοµισµάτων και επιτοκίων. 
 
Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
   
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο και διενεργεί συναλλαγές σε συνάλλαγµα.  Ως εκ 
τούτου, εκτίθεται στις διακυµάνσεις συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Η έκθεση του Οµίλου σε 
συναλλαγµατικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από εµπορικές συναλλαγές σε ξένο νόµισµα που 
αφορούν εισαγωγές ή εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών και από επενδύσεις σε χώρες του 
εξωτερικού των οποίων η καθαρή θέση είναι εκτεθειµένη σε συναλλαγµατικό κίνδυνο κατά την 
µετατροπή των οικονοµικών τους καταστάσεων για σκοπό ενοποίησης. Ο κίνδυνος από την 
διενέργεια συναλλαγών σε ξένο νόµισµα αντιµετωπίζεται στα πλαίσια των εγκεκριµένων 
κατευθύνσεων, µε την φυσική αντιστάθµιση µεταξύ αγοράς α’ ύλης σε ξένο νόµισµα και πώλησης 
τελικού προϊόντος σε αντίστοιχο νόµισµα.   
 
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις µεταβολές στα αποτελέσµατα προ φόρων του Οµίλου και στα Ίδια 
Κεφάλαια, σε πιθανές αλλαγές ισοτιµιών στο Ρουµανικό Λέι (RON), Σέρβικο ∆ηνάριο (RSD), 
Αιγυπτιακή Λίρα (EGP) και σε λοιπά νοµίσµατα τα οποία περιλαµβάνουν ∆ηνάριο Σκοπίων 
(MKD), Φιορίνι Ουγγαρίας (HUF), Ζλότι Πολωνίας (PLN), Λέι Μολδαβίας (MDL), Ντίρχαµς 
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Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων (AED), ∆ολάριο Αµερικής (USD) και Γρίβνιε Ουκρανίας (UAN) 
κρατώντας όλες τις άλλες µεταβλητές σταθερές: 
 

Ξένο νόµισµα
Αύξηση/µείωση 
ξένου νοµίσµατος 

έναντι €

Επίδραση στα 
αποτελέσµατα 
προ φόρων

Επίδραση 
στα ίδια 
κεφάλαια

5% 10 760
-5% -10 -760
5% 136 1.171
-5% -136 -1.171
5% 13 54
-5% -13 -54
5% -19 17
-5% 19 -17
5% 41 757
-5% -41 -757
5% 107 1.080
-5% -107 -1.080
5% 15 51
-5% -15 -51
5% -45 23
-5% 45 -23

ΛΟΙΠΑ 

ποσά χρήσης 2013

ποσά χρήσης 2012

RON 

RSD

EGP

ΛΟΙΠΑ 

EGP

(ποσά σε χιλιάδες €)

Ανάλυση Ευαισθησίας σε Μεταβολές Συναλλάγµατος

RON 

RSD

 
 

Σηµείωση: Ο υπολογισµός της «Επίδρασης στα αποτελέσµατα προ φόρων» βασίζεται στις 
µεταβολές του µέσου όρου των ισοτιµιών συναλλάγµατος της χρονιάς, ενώ ο υπολογισµός της 
«Επίδρασης στα Ίδια Κεφάλαια» βασίζεται στις µεταβολές των ισοτιµιών συναλλάγµατος κατά την 
ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων.  
 
Κίνδυνος επιτοκίων 
 
Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταµιακές ροές του Οµίλου επηρεάζονται από τις διακυµάνσεις των 
επιτοκίων. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για τις υποχρεώσεις και επενδύσεις παρακολουθείται σε 
προϋπολογιστική βάση. Πολιτική του Οµίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των 
επιτοκίων καθώς και τις χρηµατοδοτικές ανάγκες του Οµίλου. 
 
Ο Όµιλος χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις του καθώς και τις ανάγκες του σε κεφάλαια κίνησης µέσω 
τραπεζικού δανεισµού και οµολογιακών δανείων, µε αποτέλεσµα να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα 
του µε χρεωστικούς τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια  (µεταβολή των επιτοκίων βάσης 
δανεισµού (EURIBOR) θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσµατα καθώς ο Όµιλος θα 
επιβαρύνεται µε επιπλέον κόστος δανεισµού. 
    
Όλα τα βραχυπρόθεσµα δάνεια έχουν συναφθεί µε κυµαινόµενα επιτόκια.  Οι ανανεώσεις των 
επιτοκίων των βραχυπροθέσµων δανείων είναι για διάστηµα 1-3 µηνών και των µακροπροθέσµων 
για διάστηµα 3-6 µηνών. Αυτό δίνει την δυνατότητα στον Όµιλο να αποφεύγει µερικώς τον 
κίνδυνο από µεγάλες διακυµάνσεις επιτοκίων. 
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Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις µεταβολές στα κέρδη προ φόρων του Οµίλου (µέσω των 
επιπτώσεων που έχουν τα υπόλοιπα των δανείων στο τέλος της χρήσης µε κυµαινόµενο επιτόκιο 
στα κέρδη) σε πιθανές αλλαγές επιτοκίων, κρατώντας όλες τις άλλες µεταβλητές σταθερές: 
 

Νόµισµα
Μεταβλητότητα 

Επιτοκίων

Επίδραση στα 
αποτελέσµατα 
προ φόρων

1% -1.657
-1% 1.657
1% -26
-1% 26
1% -12
-1% 12
1% -1
-1% 1
1% -1.929
-1% 1.929
1% -13
-1% 13
1% -1
-1% 1
1% -18
-1% 18

(ποσά σε χιλιάδες €)

Ανάλυση Ευαισθησίας των ∆ανείων του Οµίλου σε Μεταβολές Επιτοκίων

RON

BGN

EUR

RSD

ποσά χρήσης 2013

ποσά χρήσης 2012
RON

RSD

BGN

EUR

 

Νόµισµα
Μεταβλητότητα 

Επιτοκίων

Επίδραση στα 
αποτελέσµατα 
προ φόρων

1% -1.530
-1% 1.530

1% -1.809
-1% 1.809

ποσά χρήσης 2012
EUR

Ανάλυση Ευαισθησίας των ∆ανείων της Εταιρίας σε Μεταβολές Επιτοκίων

(ποσά σε χιλιάδες €)

ποσά χρήσης 2013
EUR

 
Σηµείωση: Ο παραπάνω πίνακας δεν περιλαµβάνει την θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων 
από τις καταθέσεις καθώς τα ποσά είναι ασήµαντα.  

 
Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου έναντι των συµβαλλοµένων 
µερών λόγω κυρίως της µεγάλης διασποράς του πελατολογίου. Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους 
παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση.   
 
Ειδική µηχανογραφική εφαρµογή ελέγχει το µέγεθος της παροχής των πιστώσεων καθώς και τα 
πιστωτικά όρια των πελατών τα οποία καθορίζονται βάσει αξιολογήσεων και σύµφωνα πάντα µε 
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όρια που έχουν καθοριστεί από την ∆ιοίκηση. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους, ο Όµιλος και η 
Εταιρία σχηµατίζουν προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Στο τέλος του έτους η διοίκηση 
θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να µην καλύπτεται ήδη 
από κάποια εξασφάλιση ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. Εκτενής ανάλυση των 
εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων παρατίθεται στις σηµειώσεις 15 και 16. 
 
Επίσης όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, ο Όµιλος συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης. Εκτενής ανάλυση των ταµειακών 
διαθεσίµων παρατίθεται στη σηµείωση 17. 
 
Κίνδυνος ρευστότητας  
 
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασµού 
ρευστών διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων. 
 
Ο Όµιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς 
ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισµένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. 
 
Οι υπάρχουσες διαθέσιµες αχρησιµοποίητες εγκεκριµένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όµιλο, 
είναι επαρκείς ώστε να αντιµετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταµιακών διαθεσίµων. 

 
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ηµεροµηνίες λήξεως των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 
την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και 2012 αντίστοιχα, µε βάση τις πληρωµές που απορρέουν από τις 
σχετικές συµβάσεις και συµφωνίες, σε µη προεξοφληµένες τιµές: 
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ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά χρήσης 2013
Λιγότερο 

από 4 µήνες 4 µε 12 µήνες 1 µε 2 έτη 2 µε 5 έτη > 5 έτη Σύνολο 
(ποσά σε χιλιάδες €)

Εµπορικές Υποχρεώσεις 18.626 100 - - - 18.726
Λοιπές βραχ. υποχρεώσεις & δεδ. έξοδα 7.336 - - - - 7.336
∆ανειακές Υποχρεώσεις 1.358 70.960 105.300 6.344 - 183.963
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - - - 250 - 250

27.320 71.060 105.300 6.594 - 210.275

Ποσά χρήσης 2012
Λιγότερο 

από 4 µήνες 4 µε 12 µήνες 1 µε 2 έτη 2 µε 5 έτη > 5 έτη Σύνολο 
(ποσά σε χιλιάδες €)

Εµπορικές Υποχρεώσεις 26.835 117 - - - 26.952
Λοιπές βραχ. υποχρεώσεις & δεδ. έξοδα 9.333 4 - - - 9.337
∆ανειακές Υποχρεώσεις 1.061 64.785 23.410 98.735 - 187.991
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - - 21 174 - 195

37.229 64.906 23.431 98.909 - 224.475

ΕΤΑΙΡΙΑ

Ποσά χρήσης 2013
Λιγότερο 

από 4 µήνες 4 µε 12 µήνες 1 µε 2 έτη 2 µε 5 έτη > 5 έτη Σύνολο 
(ποσά σε χιλιάδες €)

Εµπορικές Υποχρεώσεις 14.962 100 - - - 15.062
Λοιπές βραχ. υποχρεώσεις & δεδ. έξοδα 4.707 - - - - 4.707
∆ανειακές Υποχρεώσεις 970 57.721 104.380 3.160 - 166.231

20.638 57.821 104.380 3.160 - 185.999

Ποσά χρήσης 2012
Λιγότερο 

από 4 µήνες 4 µε 12 µήνες 1 µε 2 έτη 2 µε 5 έτη > 5 έτη Σύνολο 
(ποσά σε χιλιάδες €)

Εµπορικές Υποχρεώσεις 22.015 113 - - - 22.128
Λοιπές βραχ. υποχρεώσεις & δεδ. έξοδα 5.434 - - - - 5.434
∆ανειακές Υποχρεώσεις 799 52.495 21.865 96.526 - 171.685

28.249 52.608 21.865 96.526 - 199.248

 
Κίνδυνος διακύµανσης τιµών πρώτων υλών (αλουµίνιο) 
 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε µεταβολές της αγοραίας αξίας των πρώτων υλών (αλουµίνιο) και των 
εµπορευµάτων του (βιοµηχανικό προφίλ αλουµινίου). Για τα συµβόλαια που κλείνονται µε πελάτες 
σε ετήσια βάση υπάρχει πάντα αντίστοιχο συµβόλαιο αγοράς α’ ύλης. Για τις πωλήσεις που 
γίνονται βάση ζήτησης και όχι µε συγκεκριµένα συµβόλαια η προστασία παρέχεται από την 
αύξηση των τιµών πώλησης.  
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∆ιαχείριση κεφαλαίου 
 
Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου του Οµίλου είναι να εξασφαλιστεί η διατήρηση 
της υψηλής πιστοληπτικής του διαβάθµισης καθώς και των υγιών δεικτών κεφαλαίου, ώστε να 
υποστηρίζονται και να επεκτείνονται οι δραστηριότητες του Οµίλου και να µεγιστοποιείται η αξία 
των µετόχων.  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προσπαθεί να διατηρεί µια ισορροπία µεταξύ υψηλότερων αποδόσεων 
που θα ήταν εφικτές µε υψηλότερα επίπεδα δανεισµού και των πλεονεκτηµάτων και της 
ασφάλειας που θα παρείχε µια ισχυρή και υγιής κεφαλαιακή θέση.   
 
Ο Όµιλος δεν διαθέτει ένα συγκεκριµένο πλάνο αγοράς ιδίων µετοχών. 
 
∆εν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί ο Όµιλος σχετικά µε τη διαχείριση κεφαλαίου 
κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης.  
 
Ο Όµιλος και η Εταιρία ελέγχουν την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων χρησιµοποιώντας τον δείκτη 
καθαρού δανεισµού προς τα λειτουργικά κέρδη και τον δείκτη συνολικού δανεισµού προς τα ίδια 
κεφάλαια. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) είναι τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων. Στον καθαρό δανεισµό 
περιλαµβάνονται τοκοφόρα δάνεια µείον διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα. 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  2013 2012 2013 2012 
Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις   102.101.385 114.140.609 98.462.118 110.588.000 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις  71.164.826 60.375.760 57.764.033 48.032.129 
∆ανεισµός  173.266.211 174.516.369 156.226.151 158.620.129 
Μείον: ∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα  (18.400.982) (26.188.811) (6.079.835) (14.987.985) 
Καθαρός δανεισµός  154.865.229 148.327.558 150.146.316 143.632.144 

 
EBITDA  5.926.753 9.537.668 (310.704) 6.383.381 

 
Καθαρός δανεισµός/EBITDA  26,13 15,55 (483,25) 22,50 

 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  2013 2012 2013 2012 
Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις   102.101.385 114.140.609 98.462.118 110.588.000 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις  71.164.826 60.375.760 57.764.033 48.032.129 
∆ανεισµός  173.266.211 174.516.369 156.226.151 158.620.129 

 
Ίδια Κεφάλαια                                                    81.858.825 98.959.238 50.558.886 68.329.219 

 
Σύνολο δανείων/Ίδια Κεφάλαια  2,12 1,76 3,09 2,32 

 
 
 
 



ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Οµίλου και Εταιρίας 
της 31ης ∆εκεµβρίου 2013 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

  116 

Τα λειτουργικά κέρδη/(ζηµίες) (EBITDA) υπολογίστηκαν ως ακολούθως: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  2013 2012 2013 2012 
Ζηµίες προ φόρων    (14.919.460) (11.736.425) (16.400.618) (10.326.965) 
Πλέον: Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 
(σηµ. 5ζ) 

 
10.951.435 10.404.012 8.946.936 8.845.128 

Πλέον: Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων και 
άυλων στοιχείων (σηµ. 5θ) 

 
11.537.813 12.763.101 8.246.563 9.109.129 

Μείον: Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (σηµ. 5β)  (1.643.035) (1.893.020) (1.103.585) (1.243.911) 
Λειτουργικά κέρδη/(ζηµίες) ( EBITDA)  5.926.753 9.537.668 (310.704) 6.383.381 

 
 
32.  Χρηµατοοικονοµικά µέσα – Εύλογη αξία 
 

Παρακάτω, παρουσιάζεται µία σύγκριση, ανά κατηγορία, των λογιστικών και εύλογων αξιών 
όλων των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του Οµίλου και της Εταιρίας, τα οποία απεικονίζονται 
στις οικονοµικές καταστάσεις:  

 

(Ποσά σε χιλ. €) 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία

Συµµετοχές σε θυγατρικές - - - - 30.601 30.612 30.601 30.612
∆ιαθέσιµα προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 718 718 718 718 717 717 717 717

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 698 624 698 624 542 2.740 542 2.740

Εµπορικές απαιτήσεις 55.202 70.402 55.202 70.402 59.378 70.478 59.378 70.478

Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές 15.052 17.875 15.052 17.875 16.367 16.179 16.367 16.179
Xρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην 
εύλογη αξία µέςσω αποτ/των 15 - 15 - 15 - 15 -

Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα 18.401 26.189 18.401 26.189 6.080 14.988 6.080 14.988

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 102.101 114.141 102.101 114.141 98.462 110.588 98.462 110.588
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές  
υποχρεώσεις 71.165 60.376 71.165 60.376 57.764 48.032 57.764 48.032

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 250 195 250 195 - - - -

Εµπορικές υποχρεώσεις 18.726 26.952 18.726 26.952 15.062 22.128 15.062 22.128
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και 
δεδουλευµένα έξοδα 7.336 9.337 7.336 9.337 4.707 5.434 4.707 5.434

Λογιστική αξία Εύλογη αξία
Όµιλος Εταιρία

Λογιστική αξία Εύλογη αξία
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Η εύλογη αξία ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου είναι το ποσό που εισπράττεται για την 
πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή πληρώνεται για το διακανονισµό µίας υποχρέωσης σε 
µία συναλλαγή υπό καιανονικές συνθήκες µεταξύ δύο εµπορικά συναλλασσόµενων κατά την 
ηµεροµηνία αποτίµησής της. Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων των 
Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2013 και προσδιορίστηκε µε την καλύτερη 
δυνατή εκτίµηση από τη ∆ιοίκηση. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα ή 
είναι αυτά περιορισµένα από ενεργές χρηµαταγορές οι αποτιµήσεις των εύλογων αξιών έχουν 
προκύψει από την εκτίµηση της ∆ιοίκησης σύµφωνα µε τις διαθέσιµες πληροφορίες που 
υπάρχουν. 

 
Οι µέθοδοι αποτίµησης της εύλογης αξίας ιεραρχούνται σε τρία επίπεδα: 
Επίπεδο 1: Χρηµατιστηριακές αξίες από ενεργές χρηµαταγορές για ακριβώς ίδια εµπορεύσιµα 
στοιχεία, 
Επίπεδο 2: Αξίες που δεν είναι επιπέδου 1 αλλά µπορεί να εντοπισθούν ή να προσδιοριστούν 
άµεσα ή έµµεσα µέσω χρηµατιστηριακών τιµών από ενεργές αγορές,  
Επίπεδο 3: Αξίες για περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που δε βασίζονται σε 
χρηµατιστηριακές τιµές από ενεργές χρηµαταγορές.  
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν υπήρξαν µεταφορές µεταξύ των επιπέδων 1 και 2, ούτε 
µεταφορές εντός και εκτός του επιπέδου 3 για την µέτρησή της εύλογης αξίας. 

 
Τα ποσά που εµφανίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις για τα ταµειακά διαθέσιµα, τις 
εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, τις 
εµπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις καθώς και τις βραχυπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες τους λόγω της βραχυπρόθεσµης λήξης 
τους. Οι εύλογες αξίες των µακροπροθέσµων δανείων είναι σχεδόν ίδια µε την εύλογη επειδή τα 
δάνεια αυτά είναι σε τοπικό νόµισµα και έντοκα µε κυµαινόµενο επιτόκιο. 
 
Ο Όµιλος και η Εταιρία δεν χρησιµοποιούν παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. 

 
33.  ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
  

α. Εκκρεµοδικίες – ∆ικαστικές Υποθέσεις 
 
Ο Όµιλος εµπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόµενου και του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές 
υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας του. Η ∆ιοίκηση 
καθώς και οι νοµικοί σύµβουλοι του Οµίλου εκτιµούν ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές επίδικες ή υπό 
διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην 
οικονοµική κατάσταση, στην χρηµατοοικονοµική θέση ή στα αποτελέσµατα της λειτουργίας της 
Εταιρίας ή του Οµίλου.  
 

β.  Εγγυητικές επιστολές – Λοιπές εγγυήσεις 
 
Ο Όµιλος και η Εταιρία έχουν εκδώσει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων συνολικού ύψους Ευρώ 
8,2 εκατ. περίπου (31.12.2012: Ευρώ 11,8 εκατ. περίπου) και Ευρώ 8,2 εκατ. περίπου 
(31.12.2012: Ευρώ 11,7 εκατ. περίπου) αντίστοιχα. 
Επίσης η Μητρική Εταιρία έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές για την εκπλήρωση υποχρεώσεων 
θυγατρικών και λοιπού συµµετοχικού ενδιαφέροντος εταιριών της προς τρίτους ποσού ύψους 
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Ευρώ 549 χιλ. (31.12.2012: Ευρώ 431 χιλ. περίπου) και έχει παράσχει εγγυήσεις υπέρ 
θυγατρικών και λοιπού συµµετοχικού ενδιαφέροντος εταιριών σε τράπεζες συνολικού ποσού 
ύψους Ευρώ 22,6 εκατ. περίπου (31.12.2012: Ευρώ 22,9 εκατ. περίπου) για την εξασφάλιση 
τραπεζικών υποχρεώσεων ανεξόφλητου υπολοίπου κατά την 31.12.2013 ύψους Ευρώ  19,7 εκατ. 
περίπου (31.12.2012: Ευρώ 19,3 εκατ. περίπου). 
 

γ. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
Η ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές µέχρι την χρήση που έληξε στις 31 
∆εκεµβρίου 2009 (η απορροφηθείσα εταιρία ΑΛΟΥΝΕΦ Α.Ε. έχει ελεγχθεί µέχρι τη χρήση 
2004, οι απορροφηθείσες Εταιρίες ΑΛΟΥΚΟΜ Α.Ε., ΑΛΟΥΣΥΣ Α.Ε., ΑΛΟΥΦΥΛ Α.Ε. και 
ΙΝΤΕΡΝΟ Α.Β.Ε.Ε. έχουν ελεγχθεί µέχρι τη χρήση 2009 ενώ η απορροφηθείσα εταιρία 
ΑΛΟΥΜΥΛ ΗΛΙΑΚΑ Α.Ε. δεν έχει ελεγχθεί από τη σύσταση της). 

 
Αναφορικά µε τις θυγατρικές Εταιρίες, τα βιβλία και στοιχεία τους έχουν ελεγχθεί από τις 
Φορολογικές αρχές µέχρι τις χρήσεις που αναλύονται κατωτέρω: 
 

A/A Επωνυµία Εταιρίας Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
1. ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΕ 2010 
2. Γ.Α. ΒΙΟΜ. ΠΛΑΣ. ΥΛΩΝ ΑΕ 2007-2010 
3. ALUMIL ALBANIA ShPK 2013 
4. ALUMIL KOSOVO ShPK 2012-2013 
5. ALUMIL BULGARIA SRL 2003-2013 
6. ALUMIL VARNA SRL 2005-2013 
7. ALUMIL FRANCE SAS  ∆εν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2005) 
8. ALUMIL DEUTSCHLAND GMBH 2008-2013 
9. ALUMIL MILONAS CYPRUS LTD 2006-2013 
10. ALUMIL CY LTD 2006-2013 
11. ALUMIL MOLDAVIA SRL 2008-2013 
12. ALUMIL HUNGARY KFT 2004-2013 
13. ALUMIL UKRANIA SRL 2013 
14. ALUMIL POLSKA SRL 2004-2013 
15. ALUMIL ROM INDUSTRY SA 2008-2013 
16. ALUMIL EXTRUSION SRL 2009-2013 
17. ALUMIL YU INDUSTRY SA ∆εν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2001) 
18. ALPRO VLASENICA AD 2012-2013 
19. ALUMIL SRB DOO 2013 
20. ALUMIL MONTENEGRO DOO ∆εν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2005) 
21. ALUMIL SKOPJE DOO ∆εν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2000) 
22. ALUMIL GULF FZC 2013 
23. ALUMIL MIDDLE EAST JLT ∆εν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2013) 
24. ALUMIL GROUP LTD ∆εν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2008) 
25. ALUMIL YUG LTD ∆εν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2010) 
26. LMG EUROPIAN TECHNOLOGIES LTD ∆εν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2012) 
27. EGYPTIAN FOR ALUMINIUM TRADE SAE ∆εν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2007) 
28. ALUMINIUM MISR FOR TRADING SAE 2011-2013 
29. ALUMIL FABRICATION INC ∆εν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2013) 



ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Οµίλου και Εταιρίας 
της 31ης ∆εκεµβρίου 2013 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

  119 

 
Οι Εταιρίες του Οµίλου υπόκεινται σε διαφορετικές νοµοθεσίες φορολογίας εισοδήµατος. Κατά 
την κανονική ροή των εργασιών της επιχείρησης λαµβάνουν χώρα πολλές συναλλαγές και 
υπολογισµοί για τους οποίους ο ακριβής υπολογισµός του φόρου είναι αβέβαιος. 

 
Βάσει της ΠΟΛ 1159/2011, για όλες τις Εταιρίες που οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις τους 
ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόµιµους Ελεγκτές, εκδίδεται Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό 
µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τους ίδιους νόµιµους ελεγκτές που ελέγχουν 
τις οικονοµικές καταστάσεις.  
 
Ο έλεγχος για την έκδοση της έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης για τις χρήσεις 2011 και 2012 
διενεργήθηκε από τους νόµιµους ελεγκτές της Μητρικής Εταιρείας και των θυγατρικών 
εσωτερικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της §5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994. Από τον έλεγχο 
αυτό δεν προέκυψαν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που 
καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Για τη χρήση 2013 η µητρική εταιρία και οι θυγατρικές εταιρείες του εσωτερικού έχουν υπαχθεί 
στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 82 παραγρ. 5 του Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το 
σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των 
οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 2013. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού 
ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν 
ουσιώδη επίδραση στις εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.  

 
Ο Όµιλος και η Εταιρία έχουν προβεί στην διενέργεια σχετικής πρόβλεψης ύψους Ευρώ 310 χιλ. 
περίπου (31.12.12: Eυρώ 2.325 χιλ.) και Ευρώ 240 χιλ. περίπου (31.12.12: Eυρώ 2.255 χιλ.) 
αντίστοιχα (σηµείωση 29) για πιθανές µελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν 
σε µελλοντικό έλεγχο από τις φορολογικές αρχές για τις διαχειριστικές χρήσεις για τις οποίες η 
µητρική εταιρία και ορισµένες ενοποιούµενες εταιρίες παραµένουν ανέλεγκτες αν και την 
παρούσα χρονική στιγµή δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί µε ακρίβεια το ύψος των επιπλέον 
φόρων και προστίµων που πιθανόν να επιβληθούν καθώς αυτό εξαρτάται από τα ευρήµατα του 
φορολογικού ελέγχου. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν µετά από τους 
φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι 
διαφορές αυτές θα επηρεάσουν τον φόρο εισοδήµατος στην χρήση που ο προσδιορισµός των 
φορολογικών διαφορών θα λάβει χώρα.  
Οι φόροι που ενδεχοµένως προκύψουν δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις εταιρικές και 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

 
Σηµειώνεται ότι η Μητρική Εταιρία και µία θυγατρική του εσωτερικού έχουν υπαχθεί στις 
διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων τους µε το κίνητρο της 
επιχορήγησης.  
Στις αποφάσεις υπαγωγής αναφέρονται οι όροι χορήγησης της ενίσχυσης τους οποίους είναι 
υποχρεωµένη να πληροί η Εταιρεία και ο Όµιλος πριν την έναρξη της παραγωγικής 
δραστηριότητας προκειµένου να εγκριθεί η υπαγωγή της επένδυσης στο Ν.3299/2004 και οι  
υποχρεώσεις που έχει η Εταιρία και ο Όµιλος µέχρι την παρέλευση πενταετίας από την 
δηµοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της κάθε 
επένδυσης.  
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Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ξεκινήσει διαδικασίες ελέγχου των επιχειρήσεων που υπάγονται 
στον Ν.3299/2004 (απόφαση 53517/14.12.2012) προκειµένου να κριθεί η τήρηση των 
υποχρεώσεων που ορίζονται στις αποφάσεις υπαγωγής.  Αν και υπάρχουν επενδύσεις για τις 
οποίες δεν έχει παρέλθει η πενταετία από την δηµοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας τους, η ∆ιοίκηση του Οµίλου δεν είναι σε θέση να 
εκτιµήσει αν από τον έλεγχο του Υπουργείου προκύψει η µη τήρηση κάποιων υποχρεώσεων και 
υφίσταται θέµα επιστροφής µέρους των επιχορηγήσεων αυτών. 
 

δ. Υποχρεώσεις από λειτουργικές µισθώσεις – Ως µισθωτής 
 
Την 31η ∆εκεµβρίου 2013 ο Όµιλος και η Εταιρία είχαν ποικίλες συµφωνίες λειτουργικής 
µίσθωσης που αφορούν την ενοικίαση µεταφορικών µέσων και λήγουν σε διάφορες ηµεροµηνίες 
έως τον  Οκτώβριο του 2016 και το Σεπτέµβριο του 2016 αντίστοιχα.  

 

Τα µισθώµατα περιλαµβάνονται στην επισυναπτόµενη κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης που 
έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και ανέρχονται σε Ευρώ 292.232 για τον Όµιλο (31.12.2012: 
Ευρώ 393.174) και σε Ευρώ 212.493 για την Εταιρία (31.12.2012: Ευρώ 314.075). 
 
Τα ελάχιστα µελλοντικά πληρωτέα µισθώµατα βάσει µη ακυρώσιµων συµβολαίων λειτουργικής 
µίσθωσης την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και 2012 για τον Όµιλο και την Εταιρία έχουν ως ακολούθως: 
 
 
    Ο ΟΜΙΛΟΣ  

  
31.12.13 

 
31.12.12 

Πληρωτέες    
Εντός 1 έτους  212.519 132.520 
Από 1 µέχρι 5 χρόνια  269.313 88.290 

  481.832 220.810 
 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  
31.12.13 

 
31.12.12 

Πληρωτέες    
Εντός 1 έτους  165.144 118.443 
Από 1 µέχρι 5 χρόνια  200.269 68.049 

  365.413 186.492 
 
 

Το κόστος των λειτουργικών µισθώσεων αναλύεται ανά λειτουργία ως ακολούθως: 
 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 
Κόστος πωληθέντων (σηµ. 5γ)  46.519 34.991 39.209 27.670 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (σηµ. 5δ)  203.702 234.583 140.775 175.346 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (σηµ. 5ε)  35.326 114.926 29.209 108.109 
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης (σηµ. 5στ)  6.685 8.674 3.300 2.950 
Σύνολο   292.232 393.174 212.493 314.075 
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ε. Απαιτήσεις από λειτουργικές µισθώσεις – Ως εκµισθωτής 
 
Την 31η ∆εκεµβρίου 2013 ο Όµιλος και η Εταιρία είχαν ποικίλες συµφωνίες λειτουργικής 
µίσθωσης που αφορούν την ενοικίαση κτιρίων και λήγουν σε διάφορες ηµεροµηνίες έως τον  
Ιούλιο του 2023 για τον Όµιλο και την Εταιρία. 
  
Τα µισθώµατα περιλαµβάνονται στην επισυναπτόµενη κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης που 
έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και ανέρχονται σε Ευρώ 72.906 για τον Όµιλο (31.12.2012: Ευρώ 
-) και σε Ευρώ 8.277 για την Εταιρία (31.12.2012: Ευρώ -) (σηµείωση 5β). 
 
Τα ελάχιστα µελλοντικά εισπρακτέα µισθώµατα βάσει µη ακυρώσιµων συµβολαίων λειτουργικής 
µίσθωσης την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και 2012 για τον Όµιλο και την Εταιρία έχουν ως ακολούθως: 
 
    Ο ΟΜΙΛΟΣ  

  
31.12.13 

 
31.12.12 

Εισπρακτέα    
Εντός 1 έτους  74.117 - 
Από 1 µέχρι 5 χρόνια  118.517 - 
Πάνω από 5 έτη  15.971 - 

  208.605 - 
 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  
31.12.13 

 
31.12.12 

Εισπρακτέα    
Εντός 1 έτους  10.394 - 
Από 1 µέχρι 5 χρόνια  39.760 - 
Πάνω από 5 έτη  15.971 - 

  66.125 - 
 

στ. ∆εσµεύσεις  
 
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και 2012 η Μητρική Εταιρία δεν είχε δεσµεύσεις για 
κεφαλαιουχικές δαπάνες. 

 
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 ο Όµιλος και η Εταιρία έχουν δεσµευτεί για αγορά πρώτης ύλης 
(αλουµίνιο) ποσότητας  3.941 τόνοι η οποία θα παραδοθεί µέσα στο 2014 συνολικού κόστους 
ύψους Ευρώ 7,1 εκατ. περίπου (31.12.2012: 2.805 τόνοι συνολικού κόστους ύψους Ευρώ 5,4 
εκατ. περίπου). 
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34.  Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία των Οικονοµικών Καταστάσεων  
 

Τον Ιανουάριο του 2014 πραγµατοποιήθηκε απορρόφηση της Εταιρίας «ALUMIL SRB D.O.O» 
στην οποία συµµετείχε η Μητρική Εταιρία µε ποσοστό συµµετοχής 90% από την επίσης 
θυγατρική Εταιρία «ALUMIL YU INDUSTRY S.A.». Από την απορρόφηση αυτή δεν υπήρξε 
ουσιαστική επίδραση στα αποτελέσµατα και τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου ούτε και στα ποσοστά 
συµµετοχής της Μητρικής και των µη ελεγχουσών συµµετοχών. 
 
Μεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2013, υφίστανται πολιτικές αναταραχές στην Ουκρανία 
αυξάνοντας την πολιτική και οικονοµική αβεβαιότητα στην περιοχή. Από την έναρξη της 
επόµενης χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων το τοπικό 
νόµισµα υποτιµήθηκε σηµαντικά έναντι άλλων νοµισµάτων, η Τράπεζα της Ουκρανίας επέβαλλε 
περιορισµούς στην αγορά συναλλάγµατος και οι αξιολογήσεις των διεθνών οίκων έχουν γίνει 
δυσµενέστερες.  
Μεταξύ των εταιριών του Οµίλου είναι η Εταιρία “ALUMIL U ΚRAΝΙΑ SRL”  που έχει έδρα 
στην Oυκρανία. Η θυγατρική εταιρεία εµφανίζει κατά την 31.12.2013 κύκλο εργασιών ύψους 
Ευρώ 1,9 εκατ., ζηµία µετά φόρων ύψους Ευρώ 242 χιλ. περίπου και σύνολο ενεργητικού ύψους 
Ευρώ 1,9 εκατ. που δεν είναι στο σύνολο τους σηµαντικά για τα ενοποιηµένα µεγέθη του 
Οµίλου. Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και δεν αναµένει µελλοντικά σηµαντική 
επίπτωση στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου αν και θα πρέπει να υπάρξει ένα εύλογο χρονικό 
διάστηµα για να διαπιστωθεί και η αντίδραση της τοπικής αγοράς ως προς το κατά πόσο θα 
µειωθεί η κατασκευαστική δραστηριότητα. 
 
∆εν υπήρξαν άλλα γεγονότα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων της 31ης 
∆εκεµβρίου 2013, που να αφορούν είτε την Εταιρία είτε τον Όµιλο, που να επηρεάζουν 
σηµαντικά την κατανόηση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων και θα έπρεπε ή να 
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
 

 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ &           Η Αντιπρόεδρος         Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής     Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου 

               ∆/νων Σύµβουλος 
 
 

 
 

            Γεώργιος Α. Μυλωνάς    Ευαγγελία Α. Μυλωνά        Μαυρικάκης Σπυρίδων           ∆ηµήτριος Ν. Πλακίδης   
                 Α∆Τ ΑΒ 717392              Α∆Τ ΑΒ 689463              Α.∆.Τ.  ΑΑ 273119                     Α∆Τ ΑΕ 873647 

        Α.Μ. 7528  Α'ΤΑΞΗΣ             Α.Μ. 23809 Α'ΤΑΞΗΣ



ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  
Της 31ης ∆εκεµβρίου 2013 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΣΤ. Στοιχεία και Πληροφορίες 
      ΑΛΟΥΜΥΛ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.  17520 / 06 / Β / 88 / 18  ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 14492035000  -   Ε∆ΡΑ : ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 611 00 , ΚΙΛΚΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΕΧΡΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

∆ηµοσιευµένα βάσει του κ.ν.2190/1920, αρ.135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ.

Κιλκίς, 27 Μαρτίου 2014

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν απο τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ΑΛΟΥΜΥΛ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε." και του Οµίλου 

ΑΛΟΥΜΥΛ.  Συνιστούµε  εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις , καθώς 

και η έκθεση ελέγχου  του νόµιµου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ 

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

   

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΥΛΩΝΑΣ

  Α∆Τ ΑΒ 717392

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ 

∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

   

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α. ΜΥΛΩΝΑ 

Α∆Τ ΑΒ 689463

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΘΥΝΤΗΣ

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Ε. ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ

Α∆Τ AΑ 273119

Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 7528 Α' ΤΑΞΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

   

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΠΛΑΚΙ∆ΗΣ

Α∆Τ AE 873647

Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 38267 Α' ΤΑΞΗΣ

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:
1)  Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2012 µε εξαίρεση τα νέα ή 

αναθεωρηµένα λογιστικά πρότυπα και διερµηνίες, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2013, λαµβάνοντας υπόψη τη διαφοροποίηση της λογιστικής 

πολιτικής που αφορά τις προβλέψεις αποζηµίωσης των εργαζοµένων του ∆ΛΠ 19, η οποία επιτρέπει την άµεση αναγνώριση των 

αναλογιστικών κερδών και ζηµιών στα ίδια κεφάλαια σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8, όπως αναφέρεται στη σηµείωση 2 των οικονοµικών 

καταστάσεων. Τα αντίστοιχα ποσά των συγκριτικών περιόδων έχουν αναπροσαρµοστεί αναλόγως, εφαρµόζοντας το ∆ΛΠ 8.

2)  Οι Εταιρίες του Οµίλου - µε την αντίστοιχη επωνυµία, καταστατική έδρα και ποσοστά συµµετοχής της µητρικής Εταιρίας - οι οποίες 

περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και ενσωµατώνονται µε τη 

µέθοδο της ολικής ενοποίησης, παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 11 των οικονοµικών καταστάσεων.

3) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 33γ των οικονοµικών 

καταστάσεων.

4) Επί των παγίων  στοιχείων της Μητρικής Εταιρίας υφίστανται εµπράγµατα βάρη ύψους € 147,4 εκατ. περίπου για τη λήψη 

µακροπρόθεσµων δανείων. Επίσης, επί ακινήτων θυγατρικών του εξωτερικού, έχει συσταθεί υποθήκη συνολικού ύψους € 809 χιλ. περίπου για 

τη λήψη τραπεζικών δανείων, πιστωτικού ορίου ύψους € 2,1 εκατ. περίπου, το ανοικτό υπόλοιπο των οποίων κατά την 31η ∆εκεµβρίου  2013 

ανέρχεται σε € 1,9 εκατ. περίπου.

5) Το απασχολούµενο προσωπικό της Μητρικής Εταιρίας και του Οµίλου στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 και στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 είναι 655 και 

808 εργαζόµενοι αντίστοιχα για την Εταιρία και 1.713 και 1.825 εργαζόµενοι αντίστοιχα για τον Όµιλο.

6) Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό της περιόδου της Μητρικής Εταιρίας και του Οµίλου ανήλθαν σε € 2.307 χιλ. περίπου και € 8.407 χιλ. 

περίπου αντίστοιχα.

7) Οι λοιπές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους, περιλαµβάνουν συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής οικονοµικών καταστάσεων 

θυγατρικών σε ξένο νόµισµα (ζηµία) για τον Όµιλο ύψους € 966 χιλ. περίπου και µεταβολή σε αναλογιστικές ζηµίες (κέρδος) µείον τον φόρο 

εισοδήµατος που αναλογεί στα αναλογιστικά κέρδη ύψους € 180,5 χιλ. και € 167,4 χιλ. περίπου για τον Όµιλο και την Εταιρία αντίστοιχα.     

8) ∆εν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που να έχουν 

σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση, στην χρηµατοοικονοµική θέση ή στα αποτελέσµατα της λειτουργίας της Εταιρίας ή του 

Οµίλου.  Το ποσό της πρόβλεψης για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις κατά την 31η ∆κεεµβρίου 2013 ανέρχεται για τον Όµιλο σε € 310 

χιλ. περίπου και για την Εταιρία σε € 240 χιλ. περίπου. Τον Απρίλιο του 2013  ολοκληρώθηκε ο τακτικός  φορολογικός έλεγχος της Εταιρίας 

για τις χρήσεις 2003-2009 από τον οποίο προέκυψε συνολική επιβάρυνση € 2.883 χιλ., µέρος της οποίας ύψους € 2.255 χιλ. συµψηφίστηκε 

µε σχηµατισθείσα σε προηγούµενες χρήσεις πρόβλεψη ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους € 628 χιλ. περίπου επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της 

τρέχουσας χρήσης.

9) Τον Απρίλιο του 2013 αποφασίστηκε η λύση και η εκκαθάριση της θυγατρικής εταιρίας «ALUMIL POLSKA SRL». Τον Ιούνιο του 2013 

ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση της θυγατρικής εταιρίας «ALUMIL ITALIA SRL».  Πληροφορίες παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 11 των 

οικονοµικών καταστάσεων. 

10) Τον Ιούνιο του 2013 ιδρύθηκε νέα θυγατρική εταιρία µε την επωνυµία «ALUMIL MIDDLE EAST JLT», η οποία εδρεύει στο Ντουµπάι 

(Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα).  Το µετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας ανέρχεται σε € 82 χιλ. (AED 400.000) και στην οποία συµµετέχει η 

θυγατρική εταιρία «ALUMIL GULF FZC» µε ποσοστό 70% ενώ το υπόλοιπο ποσοστό κατέχεται από τρίτο φυσικό πρόσωπο.

11) Τον Οκτώβριο του 2013 ιδρύθηκε νέα θυγατρική εταιρία µε την επωνυµία «ALUMIL FABRICATION INC», η οποία εδρεύει στις Ηνωµένες 

Πολιτείες Αµερικής.  Το µετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας ανέρχεται σε € 150,5 χιλ. (USD 200.000) και στην οποία συµµετέχει η Μητρική 

εταιρία µε ποσοστό 100% .

12) Στα τέλη ∆εκεµβρίου 2013, η θυγατρική Εταιρία “ALUMIL GROUP LTD” απέκτησε το 100% των µετοχών της Εταιρίας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

ΝΟΤΙΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.» καταβάλλοντας το ποσό των Ευρώ 72 χιλ περίπου (εκτενής αναφορά γίνεται στη σηµείωση 11 των 

οικονοµικών καταστάσεων).  

13) Τον Ιανουάριο του 2014 έγινε απορρόφηση της Εταιρίας «ALUMIL SRB D.O.O» στην οποία συµµετείχε η Μητρική Εταιρία µε ποσοστό 

συµµετοχής 90% από την επίσης θυγατρική Εταιρία «ALUMIL YU INDUSTRY S.A.». Από την απορρόφηση αυτή δεν υπήρξε ουσιαστική 

επίδραση στα αποτελέσµατα και τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου ούτε και στα ποσοστά συµµετοχής της Μητρικής και των µη ελεγχουσών 

συµµετοχών.

14) Τα ποσά των πωλήσεων-εσόδων και αγορών-εξόδων προς συνδεδεµένα µέρη σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου και τα υπόλοιπα 

των απαιτήσεων και υποχρεώσεων, µε συνδεδεµένα µέρη, στην λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα 

συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 µέρη, έχουν ως εξής:

Τα υπόλοιπα των πωλήσεων-εσόδων, αγορών-εξόδων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας µε συνδεδεµένα µέρη έχουν απαλειφθεί 

κατά την ενοποίηση της 31ης ∆εκεµβρίου 2013.

Συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη (ποσά σε χιλ. Ευρώ)

Όµιλος Εταιρíα

α)  Πωλήσεις - Έσοδα 5.538 40.174 

β)  Αγορές - Έξοδα 3.897 5.634 

γ)  Απαιτήσεις 6.444 38.939 

δ)  Υποχρεώσεις 28 1.656 

ε)  Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 1.486 631 

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης - -

ζ)  Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης - -

Χ ρ ή σ η  01/01 - 31/12/2013

Αρµόδια Υπηρεσία : Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ∆ιεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου : www.alumil.com

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :  Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος: Μυλωνάς Α. Γεώργιος.

 Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος: Μυλωνά Α. Ευαγγελία, 

 Εκτελεστικό Μέλος: Μυλωνά Α. Ευτυχία, Μη Εκτελεστικό Μέλος: ∆ουκίδης Ι. Γεώργιος,

 Ανεξάρτητα-Μη Εκτελεστικά Μέλη: Καϊλακής Ι. Νικόλαος και Αλεξανδρίδης X. Αναστάσιος.

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων : 27 Μαρτίου 2014

Νόµιµος Ελεγκτής : Παναγιώτης Ι.Κ. Παπάζογλου

Ελεγκτική Εταιρία : ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου ελεγκτών : Με σύµφωνη γνώµη

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Αναδιατυπωµένα) (Αναδιατυπωµένα)

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 151.638.491 155.942.752 96.718.849 103.372.153

Επενδύσεις σε ακίνητα 31.000 31.000 - -

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 1.021.504 497.399 888.176 350.021

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.735.431 3.137.188 31.860.173 31.877.148

Αποθέµατα 68.923.231 69.436.618 39.796.200 40.773.297

Απαιτήσεις από πελάτες 55.202.076 70.401.918 59.377.772 72.671.304

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 33.468.055 44.064.097 22.462.474 31.167.142

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 314.019.788 343.510.972 251.103.644 280.211.065

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο (22.016.250 µετοχές των € 0,37 έκαστη) 8.146.012 8.146.012 8.146.012 8.146.012

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 61.518.442 78.367.148 42.412.874 60.183.207

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής ( α ) 69.664.454 86.513.160 50.558.886 68.329.219

Μη ελέγχουσες συµµετοχές ( β ) 12.194.371 12.446.078 - -

Σύνολο  ιδίων κεφαλαίων ( γ ) = ( α ) + ( β ) 81.858.825 98.959.238 50.558.886 68.329.219

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 102.101.385 114.140.609 98.462.118 110.588.000

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 30.380.236 30.722.092 22.301.809 22.977.952

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 71.164.826 60.375.760 57.764.033 48.032.129

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 28.514.516 39.313.273 22.016.798 30.283.765

Σύνολο Υποχρεώσεων ( δ ) 232.160.963 244.551.734 200.544.758 211.881.846

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 314.019.788 343.510.972 251.103.644 280.211.065

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε €

Ο  Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

01.01 - 

31.12.2013

01.01 - 

31.12.2012

01.01 - 

31.12.2013

01.01 - 

31.12.2012
(Αναδιατυπωµένα) (Αναδιατυπωµένα)

Κύκλος Εργασιών 176.296.785 198.108.367 118.175.203 144.608.956

Μικτά Κέρδη 31.727.469 39.549.016 12.719.322 19.953.505

Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων
(3.968.025) (1.332.413) (7.453.682) (1.481.837)

Ζηµίες προ φόρων (14.919.460) (11.736.425) (16.400.618) (10.326.965)

Ζηµίες µετά από φόρους (Α) (16.283.340) (11.867.981) (17.937.759) (10.497.391)

Ιδιοκτήτες µητρικής (16.068.786) (11.454.627) (17.937.759) (10.497.391)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (214.554) (413.354) - -

Λοιπές συνολικές (ζηµίες)/εισοδήµατα µετά από φόρους (Β) (785.658) (1.695.110) 167.426 (305.342)

Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους (Α+Β) (17.068.998) (13.563.091) (17.770.333) (10.802.733)

Ιδιοκτήτες µητρικής (16.822.404) (12.928.334) (17.770.333) (10.802.733)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (246.594) (634.757) - -

Ζηµίες µετά από Φόρους ανά µετοχή-βασικές και αποµειωµένες (σε €) (0,7299) (0,5203) (0,8148) (0,4768)

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
5.926.753 9.537.668 (310.704) 6.383.381

Ο  Ο Μ Ι Λ Ο Σ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε €

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

(Αναδιατυπωµένα) (Αναδιατυπωµένα)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 

(01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)
98.959.238 112.777.539 68.329.219 87.357.618

Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους (17.068.998) (13.563.091) (17.770.333) (10.802.733)

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (53.735) (155.210) - -

Εκκαθάριση θυγατρικής (2.286) - - -

Μεταβολή λόγω απορρόφησης θυγατρικής - - - (8.225.666)

Εξαγορά µη ελεγχουσών συµµετοχών - (100.000) - -

Εισροές από µη ελέγχουσες συµµετοχές 24.606 - - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 

(31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)
81.858.825 98.959.238 50.558.886 68.329.219 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε €

Ο  Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

01.01 - 

31.12.2013

01.01 - 

31.12.2012

01.01 - 

31.12.2013

01.01 - 

31.12.2012

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες (Αναδιατυπωµένα) (Αναδιατυπωµένα)

Ζηµίες χρήσης προ φόρων (14.919.460) (11.736.425) (16.400.618) (10.326.965)

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 11.176.321 12.462.381 7.923.585 8.882.390

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 361.492 300.720 322.978 226.739

Καθαρά (κέρδη) / ζηµίες από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων (129.914) 615.515 (50.832) (1.749.730)

Ζηµία από αποτίµηση χρηµατ. στοιχείων σε εύλογη αξία 3.431 - 3.431 -

Μη πραγµατοποιηθείσες συναλλαγµατικές διαφορές (93.915) (157.764) 89.846 (5.121)

Πιστωτική διαφορά από εξαγορά θυγατρικής εταιρίας (1.013) - - -

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (297.170) (435.033) (177.342) (203.873)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 11.248.605 10.839.045 9.124.278 9.204.211

Έσοδα συµµετοχών - - - (155.210)

Ζηµία από αποµείωση συµµετοχών - - 162.159 504.728

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (1.643.035) (1.893.020) (1.103.585) (1.243.911)

Καθαρά (κέρδη)/ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής (588.653) 222.932 - -

Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις (332.437) (286.951) (42.477) -

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 2.602.518 6.558.725 1.557.482 3.509.677

Πρόβλεψη για υποτίµηση αποθεµάτων 1.678.831 2.356.598 1.419.347 2.009.581

Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 1.348.996 508.923 1.266.123 449.219

10.414.597 19.355.646 4.094.375 11.101.735

Μείωση / (Αύξηση) αποθέµατων 718.698 3.415.070 (442.250) 1.574.189

Μείωση εµπορικών απαιτήσεων 14.962.760 13.113.623 11.866.621 11.876.230

Μείωση / (Αύξηση) λοιπών απαιτήσεων & προκαταβολών 2.792.797 (2.480.866) (363.959) (281.282)

(Αύξηση) / Μείωση λοιπών µακροπροθέσµων απαιτήσεων (72.572) 30.807 5.298 3.825.804

Μείωση εµπορικών υποχρεώσεων (12.579.258) (12.470.811) (7.068.874) (14.751.705)

Μείωση λοιπών υποχρεώσεων και δεδουλευµένων εξόδων (2.161.707) (955.511) (727.139) (1.648.325)

Αύξηση λοιπών µακροπροθέσµων υποχρεώσεων 55.107 95.037 - -

Πληρωµές για αποζηµίωση προσωπικού (1.406.957) (662.593) (1.340.358) (625.289)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 10.887.400 9.613.519 9.124.279 8.491.377

Καταβεβληµένοι φόροι 1.827.786 806.466 1.341.171 279.992

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 8.279 9.020.417 (4.441.736) 2.299.988

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

Αγορές ενσώµατων παγίων στοιχείων (8.407.059) (8.120.733) (2.306.920) (2.312.693)

Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 914.923 2.804.242 375.151 3.834.283

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (173.375) (99.704) (148.813) (98.154)

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 291.884 357.681 177.342 203.873

Αύξηση ταµειακών διαθεσίµων από απορρόφηση θυγατρικών - - - 175.335

Αγορά χρηµατ.στοιχείων ατην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων (166.544) - (166.544) -

Πώληση χρηµατ.στοιχείων ατην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 147.830 - 147.830 -

Επενδύσεις σε θυγατρικές - - (150.482) (100.000)

Μερίσµατα εισπραχθέντα - - - 155.210

Είσπραξη επιχορηγήσεων 867.013 496.026 - -

Εξαγορά θυγατρικής εταιρίας 196.093 - - -

Σύνολο (εκροών)/εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (6.329.235) (4.562.488) (2.072.436) 1.857.854

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες

Καθαρή µεταβολή βραχυπροθέσµων δανείων 628.001 525.144 187.628 1.178.403

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα µακροπρόθεσµα δάνεια 982.291 2.181.082 - -

Εξοφλήσεις µακροπροθέσµων δανείων (2.900.971) (1.484.966) (2.581.606) (1.428.768)

Εισροές από µη ελέγχουσες συµµετοχές 24.606 - - -

Μερίσµατα πληρωθέντα σε µη ελέγχουσες συµµετοχές (53.735) (155.210) - -

Σύνολο (εκροών)/εισροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (1.319.808) 1.066.050 (2.393.978) (250.365)

Καθαρή (µείωση)/αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

χρήσης (α)+(β)+(γ)
(7.640.764) 5.523.979 (8.908.150) 3.907.477

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 26.188.811 20.875.115 14.987.985 11.080.508
Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (147.065) (210.283) - -

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 18.400.982 26.188.811 6.079.835 14.987.985
`

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε €

Ο  Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α
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Ζ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν. 3401/2005 
 
Οι πληροφορίες του άρθρου 10 του ν. 3401/2005, αφορούν την Εταιρία, τις µετοχές και τους µετόχους 
της καθώς και την αγορά κινητών αξιών στην οποία διαπραγµατεύονται οι µετοχές της εκδότριας, τις 
οποίες πληροφορίες η Εταιρία δηµοσίευσε και κατέστησε διαθέσιµες στο κοινό κατά τη διάρκεια της 
χρήσης 2013, κατ’ εφαρµογή της νοµοθεσίας. 
Σηµειώνεται ότι το σύνολο των ανακοινώσεων και οικονοµικών στοιχείων που δηµοσιεύθηκαν στο 
Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών (Η∆Τ) του Χ.Α. κατά το 2013 – όπως φαίνεται από τις παρακάτω 
παραποµπές – βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφεροµένων στην ηλεκτρονική σελίδα www.alumil.com 
 
 

Ηµεροµηνία Θέµα
1 03.12.2013 Ανακοίνωση Παραγραφής Μερίσµατος Εταιρικής Χρήσης 2007
2 29.11.2013 Ανακοίνωση αποτελεσµάτων εννιαµήνου 2013
3 22.11.2013 Ηµεροµηνία ανακοίνωσης αποτελεσµάτων εννεαµήνου 2013
4 15.10.2013 Ανακοίνωση για ίδρυση θυγατρικής εταιρίας στις ΗΠΑ
5 29.08.2013 Ανακοίνωση αποτελεσµάτων εξαµήνου 2013
6 27.08.2013 Ανακοίνωση σχετικά µε σχολιασµό δηµοσιεύµατος στον τύπο
7 26.08.2013 Ανακοίνωση Οικονοµικού Ηµερολογίου

8 17.07.2013
Ανακοίνωση άλλων σηµαντικών γεγονότων (δεν προβλέπονται σε άλλες κατηγορίες) - σύµβαση ειδικής 
διαπραγµάτευσης

9 17.07.2013
Ανακοίνωση άλλων σηµαντικών γεγονότων (δεν προβλέπονται σε άλλες κατηγορίες) - ανανέωση σύµβασης 
ειδικής διαπραγµάτευσης

10 02.07.2013 Ανακοίνωση για την ίδρυση εταιρίας από θυγατρική του Οµίλου

11 01.07.2013 Γνωστοποίηση αλλαγής ανώτατων διευθυντικών στελεχών

12 30.05.2013 Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
13 29.05.2013 Ανακοίνωση Οικονοµικού Ηµερολογίου
14 02.05.2013 Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης
15 30.04.2013 Ανακοίνωση της αποφασης για την λύση και τη θέση της Εταιρίας ALUMIL POLSKA SRL σε εκκαθάριση
16 30.04.2013 Ανακοίνωση για αποτελέσµατα φορολογικού ελέγχου
17 28.03.2013 Ανακοίνωση περί σχολιασµού οικονοµικών καταστάσεων/ εκθέσεων

18 27.03.2013 Ανακοίνωση οικονοµικού ηµερολογίου
19 27.03.2013 Απαντήσεις σε επιστολές - ερωτήµατα του Χ.Α./της Ε.Κ.
20 07.01.2013 Έγκριση συγχώνευσης ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. µε την θυγατρική ΑΛΟΥΦΥΛ Α.Ε.  


