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Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

     (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

 

Οι 

1. Γεώργιος Μυλωνάς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νων Σύμβουλος 

2. Ευαγγελία Μυλωνά, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νουσα Σύμβουλος 

3. Γεώργιος Δουκίδης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικώς προς τούτο ορισθείς με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. 

 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 

 

εξ’ όσων γνωρίζουμε: 

 

α. οι συνημμένες συνοπτικές εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρίας «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» για την περίοδο από 1η 

Ιανουαρίου 2013 έως την 30η Ιουνίου 2013, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 

 

β. η Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του 

Ν.3556/2007. 

 

γ. οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν 

από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» την 

28/08/2013 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 

www.alumil.com. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία 

στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν 

παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας 

και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  

 

 

 

 

Κιλκίς, 28 Αυγούστου 2013 

 

Οι βεβαιούντες 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων 

Σύμβουλος 

 

 

 

Γεώργιος Α. Μυλωνάς 

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & 

Δ/νουσα Σύμβουλος 

 

 

 

Ευαγγελία Α. Μυλωνά 

Το Μέλος του         

Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

Γεώργιος Ι. Δουκίδης 
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Β. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
της Εταιρίας 

ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 

επί των ενοποιημένων και εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων 

της περιόδου 01/01/2013 - 30/06/2013 

(σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007) 

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας υποβάλλουμε την παρούσα εξαμηνιαία έκθεση για την περίοδο 

που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013. 

 

Στην παρούσα Έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Ομίλου 

και της Εταιρίας «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» για το πρώτο εξάμηνο της 

τρέχουσας χρήσης, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην περίοδο αυτή και η επίδραση 

τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, περιγράφονται οι προοπτικές καθώς 

επίσης οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που οι Εταιρίες του Ομίλου ενδέχεται να 

αντιμετωπίσουν στο δεύτερο εξάμηνο της χρήσης και τέλος παρατίθενται οι σημαντικές 

συναλλαγές μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων.  

 

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Η Ενοποιημένη Κατάσταση Oικονομικής 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. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 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 MILONAS CYPRUS L.T.D., 9. ALUMIL CY L.T.D., 10. 

ALUMIL GROUP L.T.D., 11. ALUMIL MOLDAVIA S.R.L., 12. ALUMIL HUNGARY K.F.T., 

13. ALUMIL UKRANIA S.R.L., 14. ALUMIL POLSKA S.R.L., 15. ALUMIL ROM INDUSTRY 

S.A., 16. ALUMIL YU INDUSTRY S.A., 17. ALUMIL SRB D.O.O., 18. ALUMIL SKOPJE 

D.O.O., 19. ALUMIL ITALY SRL και 20. ALUMIL GULF FZC. 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%) και με την LMG 

EUROPIAN TECHNOLOGIES LTD (ποσοστό συμμετοχής 100%)) και με την ΑLUMIL 

ALBANIA Sh.P.K. (ποσοστό συμμετοχής 99,27% η οποία συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις με την ALUMIL KOSOVO Sh.P.K (ποσοστό συμμετοχής 100%)) και της θυγατρικής 

Εταιρίας ALUMIL GULF FZC (συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με την 

ALUMIL MIDDLE EAST JLT (ποσοστό συμμετοχής 70%)). 

 



 

 

 5 

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%. 

 
Δεν υπάρχουν μετοχές της Μητρικής Εταιρίας που κατέχονται είτε από την ίδια, είτε από άλλη 

επιχείρηση που περιλαμβάνεται στην ενοποίηση. 

  

ΙI. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ  

 

Κύκλος Εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στο ποσό των € 84,6 εκατ. έναντι € 93,6 εκατ. της 

αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης, εμφανίζοντας μείωση κατά 9,6%. Το μικτό 

κέρδος ανήλθε σε € 15,2 εκατ. ήτοι ποσοστό 18% επί των πωλήσεων έναντι € 17 εκατ. της 

αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης ήτοι ποσοστό 18,2% επί των πωλήσεων της 

αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης.  

 

Αντίστοιχα ο κύκλος εργασιών της Μητρικής Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των € 60,6 εκατ. έναντι € 

69,6 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης, εμφανίζοντας μείωση κατά 13%. 

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε € 6,8 εκατ. ήτοι ποσοστό 11,2% επί των πωλήσεων έναντι ποσού € 7,5 

εκατ. ήτοι ποσοστού 10,8% το αντίστοιχο εξάμηνο της προηγούμενης περιόδου.  

  

Αποτελέσματα  

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε € 1,7 εκατ., 

έναντι € 2,9 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση κατά 

41,8%. Οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν στα € 8,4 εκατ. έναντι ζημιών ύψους € 7,7 εκατ. της 

αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης ενώ το καθαρό αποτέλεσμα για τον Όμιλο 

διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους € 9,8 εκατ. έναντι ζημιών ύψους € 8,1 εκατ. της αντίστοιχης 

περιόδου της προηγούμενης χρήσης.  

 

Η μείωση των αποτελεσμάτων προ φόρων οφείλεται κυρίως στη μείωση των πωλήσεων και του 

μικτού αποτελέσματος ενώ η περαιτέρω μείωση των αποτελεσμάτων μετά φόρων οφείλεται στην 

επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της περιόδου με τις διαφορές φορολογικού ελέγχου 

προηγουμένων χρήσεων και στην αύξηση του αναβαλλόμενου φόρου (έξοδο) λόγω αύξησης του 

φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%.  

 

Ταμιακές ροές 

Οι ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες παρουσιάζονται αρνητικές κατά το πρώτο 

εξάμηνο του 2013 τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε επίπεδο Μητρικής κυρίως λόγω της 

αύξησης των αποθεμάτων και της μείωσης των εμπορικών υποχρεώσεων. Οι ταμιακές ροές από 

επενδυτικές δραστηριότητες παρουσιάζονται αρνητικές σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε επίπεδο 

Μητρικής κυρίως λόγω αγορών ενσώματων παγίων στοιχείων και των μειωμένων εισροών από 

πώληση παγίων. 

 

Ενεργητικό 

Το ενεργητικό του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2013 ανήλθε σε € 331,2 εκατ. περίπου, έναντι € 343,5 

εκατ. τη χρήση 2012 (μετά την επαναδιατύπωση που έλαβε χώρα και περιγράφεται στη σημείωση 

2 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων) παρουσιάζοντας μείωση περίπου 

3,58%.  
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Οι σημαντικότερες μεταβολές έχουν ως ακολούθως: 

 

• μείωση των ενσώματων παγίων που οφείλεται κυρίως στις διενεργηθείσες αποσβέσεις της 

περιόδου, 

 

• αύξηση των αποθεμάτων λόγω των συντονισμένων ενεργειών για κάλυψη της ζήτησης, 

 

• μείωση των εμπορικών απαιτήσεων λόγω των συντονισμένων ενεργειών για βελτίωση της 

ρευστότητας και 

 

• μείωση των χρηματικών διαθεσίμων λόγω της αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων, 

αγορών ενσώματων παγίων και αποπληρωμής λοιπών τρεχουσών υποχρεώσεων.  

 

Υποχρεώσεις 

 

Δεν παρατηρείται ουσιαστική μεταβολή τόσο στα επιμέρους μεγέθη με εξαίρεση την μείωση των 

εμπορικών υποχρεώσεων κατά € 2,4 εκατ. περίπου. 

 

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.   

 

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 30.06.2013  31.12.2012 % Μεταβ.  

 Άμεση ή Ταχεία (φορές) 1,13  1,15 -1,5 

Κυκλοφοριακή (φορές) 1,93  1,84 4,5 

ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ     

Σύν. Δανείων / Ίδ. Κεφ. 1,98  1,76 12,0 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ     

Κυκλοφ. Ταχύτ. Μ.Ο. Αποθεμάτων (ημέρες) 185  166 10,9 

Κυκλοφ. Ταχύτ. Μ.Ο. Απαιτήσεων (ημέρες) 150  135 11,2 

Κυκλοφ. Ταχύτ Προμηθευτών (ημέρες) 68  60 12,8 

 

 
Σημείωση: Τα ποσοστά μεταβολής ενδέχεται να παρουσιάζουν αποκλίσεις λόγω στρογγυλοποιήσεων. 

 

Δείκτες Ρευστότητας 
 

Ο δείκτες άμεσης ρευστότητας (1,13 το εξάμηνο του 2013, από 1,15 το 2012) παρουσίασε μείωση 

κατά 1,5%. Επιπρόσθετα ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας παρουσίασε αύξηση κατά 4,5% 

(1,93 το εξάμηνο του 2013, από 1,84 το 2012). 

 

Δείκτες Μόχλευσης 
 

Ο δείκτης των συνολικών τραπεζικών υποχρεώσεων προς τα ίδια κεφάλαια παρουσιάζει αύξηση 

κατά 12% και ανήλθε σε 1,98 από 1,76 το 2012.  
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Δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας 
 

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων εμφανίζει αύξηση και ανέρχεται στις 185 ημέρες 

από 166 στις 31.12.2012. Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων διαμορφώνεται στις 

150 ημέρες από 135 στις 31.12.2012 ενώ ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας υποχρεώσεων 

διαμορφώνεται στις 68 ημέρες από 60 στις 31.12.2012. 
 

Επενδύσεις 

Ο Όμιλος, στην προσπάθειά του για διαρκή πρωτοπορία στον κλάδο και παραγωγή καινοτόμων 

προϊόντων, προχώρησε συντηρητικά στην επέκταση των εγκαταστάσεών του και τη βελτίωση του 

μηχανολογικού εξοπλισμού που κρίθηκαν αναγκαίες. 

 

Οι προσθήκες παγίων του Ομίλου ανήλθαν σε € 5,2 εκατ. περίπου για τη περίοδο που έληξε στις 

30 Ιουνίου 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 € 1,1 εκατ. περίπου. 

 

Για τις θυγατρικές εξωτερικού: 

Επενδύσεις στη θυγατρική ALUMIL ALBANIA Sh.P.K και τη θυγατρική της ALUMIL KOSOVO 

Sh.P.K, συνολικού ύψους € 231 χιλ. περίπου, που αφορούν κυρίως αγορά οικοπέδου και προμήθεια 

μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. 

Επενδύσεις στη θυγατρική ALUMIL YU INDUSTRY S.A. συνολικού ύψους 1,5 εκατ. περίπου, 

που αφορούν κυρίως πρόσθετες κτιριακές εγκαταστάσεις για την μετεγκατάσταση πρέσσας από 

την Ελλάδα. 

Επενδύσεις στη θυγατρική ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. συνολικού ύψους € 2,4 εκατ. 

περίπου, που αφορούν κυρίως πρόσθετες κτιριακές εγκαταστάσεις για τη δημιουργία νέας μονάδας 

ηλεκτροστατικής βαφής στο Φιλιπέστι και προμήθεια μηχανημάτων. 

 

ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  

 

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. 

 

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 συμμετοχής της στην ανωτέρω εταιρία και κατά συνέπεια δεν θα 

προκύψει ζημία από τη διενεργηθείσα εκκαθάριση. 
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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 2,5 χιλ.  

 

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 30η Ιουνίου 2013 σε Ευρώ 111,8 εκατ. και 

η αποπληρωμή του θα γίνει σε τέσσερις (4) εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη καταβλητέα 

τον Δεκέμβριο του 2013 ύψους Ευρώ 1 εκατ. και η τελευταία δόση ποσού Ευρώ 92,3 εκατ. 

καταβλητέα στη λήξη του ομολογιακού δανείου (Ιούνιος 2015).  

 

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 30η Ιουνίου 2013 σε Ευρώ 8 εκατ. και η αποπληρωμή του θα γίνει σε 

πέντε (5) εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη καταβλητέα τον Οκτώβριο του 2013 ύψους 

Ευρώ 100 χιλ. και η τελευταία δόση ποσού Ευρώ 6,5 εκατ. καταβλητέα στη λήξη του ομολογιακού 

δανείου (Οκτώβριος 2015). 

 

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ & 

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  

 

Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση συνεχίζει να προκαλεί τη σημαντική επιδείνωση της 

δημοσιονομικής θέσης της μεγάλης πλειονότητας των ανεπτυγμένων χωρών ενώ η κρίση χρέους 

που μαστίζει την “περιφέρεια” της ζώνης του ευρώ απειλεί να επεκταθεί και στον πυρήνα της.  

 

Στον τομέα του αλουμινίου, η μέση τιμή για το πρώτο εξάμηνο διαμορφώθηκε στα $ 1.956 ανά 

τόνο περίπου σημειώνοντας μικρή πτώση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα για το 2012. Σε 

παγκόσμιο επίπεδο παρόλο που η μακροοικονομική κατάσταση παραμένει δύσκολη, υπάρχουν 

εκτιμήσεις ότι η ζήτηση αλουμινίου αναμένεται να έχει ικανοποιητική ανάπτυξη κατά το τρέχον 

έτος.  

 

Λόγω της συνεχιζόμενης δημοσιονομικής κρίσης και των δυσοίωνων προοπτικών για την ομαλή 

επίλυση της κρίσης χρέους που ταλανίζει την Ελλάδα (αλλά και γενικότερα την Ευρωζώνη) 

εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η παρατεινόμενη πτώση της εγχώριας κατασκευαστικής και 

επισκευαστικής δραστηριότητας με αποτέλεσμα την πτώση στην ζήτηση για τα προϊόντα της 

Μητρικής και του Ομίλου και κατ’ επέκταση την συνεχιζόμενη αρνητική επίδραση στα 

αποτελέσματα τους. Ωστόσο, συνεχίζεται η προσπάθεια αύξησης των εξαγωγών αλλά έρχεται 

αντιμέτωπη με την ασθενική διεθνή ζήτηση, ιδιαιτέρως στις αγορές των άλλων χωρών της 

Βαλκανικής χερσονήσου και την κάμψη της ζήτησης του βιομηχανικού προφίλ στις μεγάλες 

ευρωπαϊκές χώρες με άμεση συνέπεια την πίεση στις τιμές πώλησης.  

 

Στις διεθνείς αγορές, η ισχυρή εξωστρέφεια που επιδεικνύει η Μητρική και ο Όμιλος εξακολουθεί 

να αποτελεί ικανότατο παράγοντα ανάπτυξης για την επόμενη πενταετία. Βάσει στρατηγικού 

σχεδιασμού, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ενίσχυση της εμπορικής παρουσίας στη Ρωσία, την 

Αμερική και την Αφρική καθώς επίσης και στην περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς στη 

Νοτιοανατολική και Δυτική Ευρώπη καθώς και στη Μέση Ανατολή, με διαρκή ανάπτυξη των 

εμπορικών δικτύων. 
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Ο Όμιλος, κατά την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του, 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. 

 

Οι βασικές πολιτικές διαχείρισης των κινδύνων καθορίζονται από την Διοίκηση του Ομίλου. Η 

διαχείριση του κινδύνου πραγματοποιείται από ένα κεντρικό τμήμα χρηματοοικονομικής 

διαχείρισης (Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης 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. Η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης δεν εκτελεί 

συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τις εμπορικές, 

επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες του Ομίλου. 

 

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. 

 

Στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας της χρήσης 2012 παρουσιάσθηκαν αναλυτικά οι 

κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Ακολούθως περιγράφονται οι 

βασικοί κίνδυνοι όπως διατυπώθηκαν στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση και όπως έκτοτε έχουν 

εξελιχθεί. 

 

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 και την μικρή χρήση προθεσμιακών συμβολαίων 

μελλοντικής εκπλήρωσης σε συνάλλαγμα.  

 

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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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 Διοίκηση. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται 

προβλέψεις για ζημίες από απαξίωση.   

 

Επίσης όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, ο Όμιλος συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.  

 

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. 

 

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.  

 

Διαχείριση 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 μετοχών.  

 

Το Διοικητικό 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. 

 

Δεν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί ο Όμιλος σχετικά με τη διαχείριση κεφαλαίου 

κατά την διάρκεια της τρέχουσας περιόδου. 

 

IV. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

Από την ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων 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 30η 
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Ιουνίου 2013 που έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση αναλύονται ανά θυγατρική ως 

ακολούθως (σε χιλιάδες ευρώ): 

30 Ιουνίου 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 

       

ΑΛΟΥΣΥΣ ΑΕ - - - - - - 

ΑΛΟΥΦΥΛ ΑΕ - - - - - - 

Γ.Α. ΒΙΟΜ. ΠΛΑΣΤ. ΥΛΩΝ ΑΕ 24 79 56 2 - 1.239 

ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΕ 39 24 - 21 1.513 - 

ALUMIL MISR FOR TRADING SAE 74 - - 8 746 - 

ALUMIL ALBANIA ShPK 3.658 144 - 52 3.745 - 

ALUMIL BULGARIA SRL 1.418 15 - 22 2.116 5 

ALUMIL VARNA SRL 480 - - 5 1.584 - 

ALUMIL FRANCE SAS - - 151 - - 24 

ALUMIL DEUTSCHLAND GMBH - - 72 39 2.574 - 

ALUMIL ITALY SRL - - - - - - 

ALUMIL CY LTD 621 - - 12 5.434 - 

ALUMIL HUNGARY KFT - - - - 593 - 

ALUMIL UKRANIA SRL 259 - - 6 3.016 - 

ALUMIL POLSKA SRL 190 - - 27 717 - 

ALUMIL EXTRUSION SRL - - - - - 2 

ALUMIL ROM INDUSTRY SA 4.877 2 - 47 2.589 2 

ALUMIL YU INDUSTRY SA 5.952 54 - 32 7.318 28 

ALPRO VLASENICA AD 172 - - 28 123 - 

ALUMIL SRB DOO 240 - - 33 1.795 - 

ALUMIL MONTENEGRO DOO 406 - - 7 59 - 

ALUMIL SKOPJE DOO 455 22 - 7 438 - 

ALUMIL GULF FZC 213 162 - 21 509 - 

ALUMIL GROUP LTD - - - - 109 - 

ALUMIL KOSOVO SHPK 116 - - - - - 

Σύνολο 19.194 502 279 369 34.978 1.300 

 

Επίσης έχουν απαλειφθεί από την ενοποίηση, της 30ης Ιουνίου 2013, αγοραπωλησίες μεταξύ 

θυγατρικών συνολικού ύψους Ευρώ 4.341 χιλ. περίπου (30.06.2012: Ευρώ 3.808 χιλ. περίπου) 

και απαιτήσεις – υποχρεώσεις συνολικού ύψους Ευρώ 4.962 χιλ. περίπου (30.06.2012: Ευρώ 

5.252 χιλ. περίπου). 

 

Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους περιόδου είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται σε 

μετρητά. Δεν έχουν παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για τις παραπάνω απαιτήσεις. Για τη 

περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2013, η Μητρική Εταιρία έχει σχηματίσει σωρευτική 

πρόβλεψη για επισφάλειες συνολικού ύψους Ευρώ 3.706 χιλ. περίπου (31.12.2012: Ευρώ 3.881 

χιλ. περίπου) η οποία σχετίζεται με ποσά που οφείλονται από θυγατρικές εταιρίες με αρνητικά 

ίδια κεφάλαια και για τις οποίες έχει γίνει απομείωση της αξίας της συμμετοχής. 

 

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 173 χιλ. περίπου και Ευρώ 7 χιλ. περίπου 

αντίστοιχα (30.06.2012: Ευρώ 292,4 χιλ. περίπου για τον Όμιλο και Ευρώ 220,4 χιλ. περίπου  
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για την Εταιρία), αγορές – έξοδα ποσού ύψους Ευρώ 1,8 εκατ. περίπου και Ευρώ 1,7 εκατ. 

περίπου αντίστοιχα (30.06.2012: Ευρώ 2,8 εκατ. περίπου και Ευρώ 2,8 εκατ. περίπου για τον 

Όμιλο και την Εταιρία αντίστοιχα) ενώ έχουν καθαρή απαίτηση ποσού ύψους Ευρώ 4,5 εκατ. 

περίπου και Ευρώ 4,4 εκατ. περίπου αντίστοιχα (31.12.2012: Ευρώ 2,9 εκατ. περίπου για τον 

Όμιλο και την Εταιρία). Επιπλέον η Μητρική Εταιρία έχει παράσχει εγγυήσεις ύψους Ευρώ 4,8 

εκατ. περίπου (31.12.2012: Ευρώ 5,2 εκατ. περίπου) για την εξασφάλιση τραπεζικών 

υποχρεώσεων ανεξόφλητου υπολοίπου κατά την 30.06.2013 ύψους Ευρώ 4,8 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 

2,6 εκατ. περίπου και Ευρώ 312 χιλ. περίπου αντίστοιχα (30.06.2012: Ευρώ 2,3 εκατ. περίπου 

και Ευρώ 382 χιλ. περίπου αντίστοιχα), αγορές – έξοδα ποσού ύψους Ευρώ 11 χιλ. περίπου για 

τον Όμιλο (30.06.2012: Ευρώ 6 χιλ. περίπου για τον Όμιλο) ενώ έχουν καθαρή απαίτηση 

ποσού ύψους Ευρώ 2,4 εκατ. περίπου και Ευρώ 847 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 

Ιουνίου 2012 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 περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2013 καταβλήθηκαν σε 2 

εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Μητρικής Εταιρίας μικτές αποδοχές ύψους 

Ευρώ 33,5 χιλ. περίπου (30.06.2012: Ευρώ 37 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 693,3 χιλ. περίπου (30.06.2012: Ευρώ 705,7 χιλ. 

περίπου) και Ευρώ 267,4 χιλ. περίπου (30.06.2012: Ευρώ 251,7 χιλ. περίπου) αντίστοιχα. Κατά 

την 30η Ιουνίου 2013 και την 31η Δεκεμβρίου 2012 δεν οφείλονταν αμοιβές στα διευθυντικά 

στελέχη και τα μέλη της διοίκησης. 

 

V. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Δεν υπήρξαν γεγονότα μεταγενέστερα των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 30ης 

Ιουνίου 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. 

 

 

Κιλκίς, 28 Αυγούστου 2013 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

Προς τους μετόχους της Εταιρείας «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» 

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» 

της 30ης Ιουνίου 2013 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις 

αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών 

ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες 

επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής 

έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και 

παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση 

Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη 

είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

 

Εύρος Επισκόπησης  

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 

«Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον 

Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς 

πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην 

εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης 

είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη 

διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα 

μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν 

διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 

 

 

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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Συμπέρασμα  

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε 

θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

 

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων  

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών 

στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής 

έκθεσης, με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

 

                                              Αθήνα, 28 Αυγούστου 2013 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
                                          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι.Κ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 

          ΑΜ ΣΟΕΛ 16631 
 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 

   ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 
      11ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ 

  14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 
                                                 Α.Μ. ΣΟΕΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 107 
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Δ. Ενδιάμεση Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Συνολικού Εισοδήματος Ομίλου 
 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013  

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

 

                        Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

  Σημ. 

01/01 – 

30/06/2013  

01/01 – 

30/06/2012  

01/04 - 

30/06/2013  

01/04 - 

30/06/2012 

          

Πωλήσεις   84.640.535  93.599.037  45.805.147  52.608.281 

Κόστος πωληθέντων   (69.430.009)  (76.598.489)  (37.735.897)  (42.723.295) 

Μικτό κέρδος   15.210.526  17.000.548  8.069.250  9.884.986 

Άλλα λειτουργικά έσοδα   2.148.330  2.512.891  943.976  1.600.626 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως   (13.907.121)  (14.350.228)  (7.425.215)  (7.914.696) 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   (5.818.350)  (6.680.898)  (2.734.681)  (3.413.542) 

Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης   (520.116)  (568.329)  (289.502)  (326.519) 

Καθαρές ζημίες από 

συναλλαγματικές διαφορές   (218.829)  (649.591)  (54.362)  (328.315) 

Ζημίες από λειτουργικές 

δραστηριότητες  4 (3.105.560)  (2.735.607)  (1.490.534)  (497.460) 

          

Χρηματοοικονομικά έξοδα    (5.494.354)  (5.681.256)  (2.610.606)  (2.793.805) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα    201.465  710.950  (39.422)  373.953 

Ζημίες προ φόρων   (8.398.449)  (7.705.913)  (4.140.562)  (2.917.312) 

          

Φόροι εισοδήματος  5 (1.390.698)  (370.269)  423.114  156.032 

Ζημίες μετά από φόρους   (9.789.147)  (8.076.182)  (3.717.448)  (2.761.280) 

          

Αποδιδόμενες σε:          

Μετόχους της μητρικής   (9.436.678)  (7.801.499)  (3.704.860)  (2.734.938) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   (352.469)  (274.683)  (12.588)  (26.342) 

   (9.789.147)  (8.076.182)  (3.717.448)  (2.761.280) 

          

Ζημίες μετά από φόρους ανά 

μετοχή          

- βασικές & απομειωμένες  6 (0,4286)  (0,3544)  (0,1683)  (0,1242) 

          

      

      

Κέρδη προ φόρων, 

χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων 

και συνολικών αποσβέσεων 

(«EBITDA»)  4 1.693.216  2.910.504 

 

870.701  2.262.402 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 

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

 

 

 

                                                                                                            Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

  

01/01 - 

30/06/2013  

01/01 - 

30/06/2012 

 01/04 - 

30/06/2013 

 01/04 - 

30/06/2012 

 Σημ.        

Καθαρή Ζημία μετά από φόρους  (9.789.147)  (8.076.182)  (3.717.448)  (2.761.280) 

Λοιπές συνολικές (ζημίες)/εισοδήματα 

μετά από φόρους 

Στοιχεία που θα ταξινομηθούν στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων 

μεταγενέστερα         

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής 

θυγατρικών εξωτερικού  (916.195)  (1.650.194)  (552.938)  (594.409) 

Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων 

μεταγενέστερα         

Φόρος εισοδήματος που αναλογεί στα 

αναλογιστικά κέρδη λόγω αλλαγής του 

φορολογικού συντελεστή 2 1.023  -  -  - 

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά 

από φόρους  (10.704.319)  (9.726.376)  (4.270.386)  (3.355.689) 

         

Αποδιδόμενες σε:         

Ιδιοκτήτες της μητρικής  (10.334.655)  (9.226.122)  (4.192.977)  (3.191.326) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  (369.664)  (500.254)  (77.409)  (164.363) 

  (10.704.319)  (9.726.376)  (4.270.386)  (3.355.689) 
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Ε. Ενδιάμεση Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Συνολικού Εισοδήματος Εταιρίας 
 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 

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

 

 

                             Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

  Σημ. 

01/01 - 

30/06/2013  

01/01 - 

30/06/2012  

01/04 - 

30/06/2013  

01/04 - 

30/06/2012 

          

Πωλήσεις   60.568.224  69.624.516  31.170.634  38.688.317 

Κόστος πωληθέντων   (53.748.053)  (62.085.935)  (28.287.198)  (34.404.592) 

Μικτό κέρδος   6.820.171  7.538.581  2.883.436  4.283.725 

Άλλα λειτουργικά έσοδα   1.512.995  1.360.515  806.238  656.170 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως   (7.727.505)  (7.914.671)  (4.195.523)  (4.206.677) 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   (3.748.869)  (3.686.660)  (1.841.054)  (1.751.061) 

Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης   (290.595)  (306.157)  (153.916)  (185.314) 

Καθαρές (ζημίες)/ κέρδη από 

συναλλαγματικές διαφορές   (42.548)  78.760  (9.263)  40.381 

Ζημίες από λειτουργικές 

δραστηριότητες   (3.476.351)  (2.929.632)  (2.510.082)  (1.162.776) 

          

Χρηματοοικονομικά έξοδα    (4.191.007)  (5.014.088)  (2.249.548)  (2.637.160) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα    86.550  260.299  36.962  196.530 

Ζημίες προ φόρων   (7.580.808)  (7.683.421)  (4.722.668)  (3.603.406) 

          

Φόροι εισοδήματος  5 (1.672.530)  (52.471)  459.910  142.037 

Ζημίες μετά από φόρους   (9.253.338)  (7.735.892)  (4.262.758)  (3.461.369) 

          

Ζημίες μετά από φόρους ανά 

μετοχή          

- βασικές & απομειωμένες  6 (0,4203)  (0,3514)  (0,1936)  (0,1572) 

          

 

 
Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων, 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών 

αποσβέσεων («EBITDA») 4  95.094  880.343  (752.837)  721.042 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 

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

 

 

                                                               Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σημ. 

01/01 - 

30/06/2013  

01/01 - 

30/06/2012  

01/04 - 

30/06/2013  

01/04 - 

30/06/2012 

         

Καθαρή ζημία μετά από φόρους  (9.253.338)  (7.735.892)  (4.262.758)  (3.461.369) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από 

φόρους         

Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

μεταγενέστερα         

Φόρος εισοδήματος που αναλογεί στις 

αναλογιστικές ζημίες  λόγω αλλαγής 

του φορολογικού συντελεστή 2 2.561  -  -  - 

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες 

μετά από φόρους  (9.250.777)  (7.735.892)  (4.262.758)  (3.461.369) 
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ΣΤ. Ενδιάμεση Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Ομίλου και Εταιρίας 

 

* Ορισμένα ποσά δεν συμφωνούν με αυτά που έχουν περιληφθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2012 λόγω της υιοθέτησης της αναθεώρησης  

του ΔΛΠ 19 όπως περιγράφεται στη σημείωση 2 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 

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

 

   Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  Σημ.  30/06/2013 31/12/2012 01/01/2012  30/06/2013 31/12/2012 01/01/2012 

    (Αναδιατυπωμένα)* (Αναδιατυπωμένα)   (Αναδιατυπωμένα)* (Αναδιατυπωμένα) 

     ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ          

     Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό:          

 Ενσώματα πάγια στοιχεία 8 155.098.542 155.942.752 164.702.305  100.311.690 103.372.153 92.857.076 

 Επενδύσεις σε ακίνητα  31.000 31.000 31.000  - - - 

 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9 498.172 497.399 566.457  370.136 350.021 332.106 

 Συμμετοχές σε θυγατρικές  - - -  30.368.937 30.612.473 54.754.363 

 Διαθέσιμα προς πώληση χρημ/κά στοιχεία  718.009 718.012 718.072  717.312 717.312 717.312 

 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  663.807 624.301 655.108  557.300 547.363 4.319.625 

 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  2.191.367 1.794.875 1.327.824  - - - 

 Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  159.200.897 159.608.339 168.000.766  132.325.375 135.599.322 152.980.482 

          

 Αποθέματα  71.084.742 69.436.618 75.200.976  42.059.384 40.773.297 40.741.205 

 Εμπορικές απαιτήσεις  68.545.345 70.401.918 75.836.105  70.350.734 72.671.304 72.939.006 

 Λοιπές απαιτήσεις & προκαταβολές  17.317.790 17.875.286 16.251.095  17.744.486 16.179.157 14.631.065 

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία 

μέσω αποτελεσμάτων 10 121.183 - -  121.183 - - 

 Χρηματικά Διαθέσιμα  14.975.596 26.188.811 20.875.115  5.393.351 14.987.985 11.080.508 

 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  172.044.656 183.902.633 188.163.291  135.669.138 144.611.743 139.391.784 

          

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  331.245.553 343.510.972 356.164.057  267.994.513 280.211.065 292.372.266 

 

     ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

 

 

Μετοχικό κεφάλαιο 11 8.146.012 8.146.012 8.146.012  8.146.012 8.146.012 8.146.012 

 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 11 33.153.265 33.153.265 33.153.265  33.153.265 33.153.265 33.153.265 

 Αποθεματικά  47.806.492 48.611.012 49.501.817  53.749.105 53.701.640 53.427.504 

 (Ζημίες)/Κέρδη εις νέο  (12.943.046) (3.397.129) 8.745.641  (35.969.940) (26.671.698) (7.369.163) 

 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων Εταιρίας  76.162.723 86.513.160 99.546.735  59.078.442 68.329.219 87.357.618 

 Μη ελέγχουσες συμμετοχές  12.089.712 12.446.078 13.230.804  - - - 

 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  88.252.435 98.959.238 112.777.539  59.078.442 68.329.219 87.357.618 

          

 Μακροπρόθεσμα δάνεια 13 122.786.532 114.140.609 1.586.454  119.275.717 110.588.000 123.265 

 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού  2.003.246 1.934.660 1.691.756  1.655.139 1.586.705 1.154.305 

 Επιχορηγήσεις παγίων  22.396.382 23.079.526 24.657.649  16.270.161 16.834.502 14.117.193 

 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  334.049 195.245 100.208  - - - 

 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  6.296.121 5.512.661 6.734.955  5.358.677 4.556.745 5.635.892 

 Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων  153.816.330 144.862.701 34.771.022  142.559.694 133.565.952 21.030.655 

          

 Εμπορικές υποχρεώσεις  24.582.521 26.952.034 25.212.940  19.530.287 22.128.467 19.931.392 

 Λοιπές βραχ/σμες υποχρ. και δεδουλ. έξοδα  9.963.810 9.337.408 9.472.967  5.604.055 5.433.704 5.644.447 

 Βραχυπρόθεσμα δάνεια 13 45.305.028 44.479.784 43.954.640  32.882.802 32.762.702 29.804.780 

 Μακρ/σμες υποχρ. πληρ. στην επόμ. χρήση 13 6.243.783 15.895.976 127.732.339  5.438.891 15.269.427 127.162.930 

 Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι  3.081.646 3.023.831 2.242.610  2.900.342 2.721.594 1.440.444 

 Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων  89.176.788 99.689.033 208.615.496  66.356.377 78.315.894 183.983.993 

 Σύνολο υποχρεώσεων  242.993.118 244.551.734 243.386.518  208.916.071 211.881.846 205.014.648 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  331.245.553 343.510.972 356.164.057  267.994.513 280.211.065 292.372.266 
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Ζ. Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου 
 

ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2013 – 30/06/2013 

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

          

  

Μετοχικό 

Kεφάλαιο 

Υπέρ το 

Άρτιο Αποθεματικά 

Συναλ/κές      

διαφορές 

Αποτελέσματα 

εις νέο Σύνολο 

Μη 

ελέγχουσες 

συμμετοχές 

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 

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  - - - - (9.436.678) (9.436.678) (352.469) (9.789.147) 

Λοιπές συνολικές (ζημίες)/εισοδήματα μετά από φόρους  - - - (899.500) 1.523 (897.977) (17.195) (915.172) 

Συγκεντρωτικές Συνολικές Ζημίες μετά από φόρους  - - - (899.500) (9435.155) (10.334.655) (369.664) (10.704.319) 

Διανομή κερδών σε αποθεματικά   - - 16.881 - (16.881) - - - 

Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν. 3299/04  - - 78.099 - (93.881) (15.782) 15.782 - 

Εκκαθάριση θυγατρικής (σημ.3)  - - - - - - (2.484) (2.484) 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου 2013  8.146.012 33.153.265 56.299.656 (8.493.164) (12.943.046) 76.162.723 12.089.712 88.252.435 

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  - - - - (7.801.499) (7.801.499) (274.683) (8.076.182) 

Λοιπές συνολικές ζημίες μετά από φόρους  - - - (1.424.623) - (1.424.623) (225.571) (1.650.194) 

Συγκεντρωτικές Συνολικές Ζημίες μετά από φόρους  - - - (1.424.623) (7.801.499) (9.226.122) (500.254) (9.726.376) 

Διανομή κερδών σε αποθεματικά   - - 122.422 - (122.422) - - - 

Εξαγορά μη ελέγχουσας συμμετοχής (σημ. 3)  - - 13.000 - (120.635) (107.635) 7.635 (100.000) 

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

Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν. 3299/04  - - 68.020 - (78.541) (10.521) 10.521 - 

Επιστροφή κεφαλαίου σε μη ελέγχουσες συμμετοχές (σημ.3)  - - (63.556) 66.013 15.280 17.737 (17.737) - 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου 2012  8.146.012 33.153.265 56.151.382 (7.868.289) 637.824 90.220.194 12.575.759 102.795.953 
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Η. Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρίας 

 

 
 

ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2013 – 30/06/2013 

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

 

  

Μετοχικό  

Κεφάλαιο  Υπέρ το Άρτιο  Αποθεματικά 

Αποτελέσματα 

εις νέο 
Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 

       

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 περιόδου  - - - (9.253.338) (9.253.338) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους  - - - 2.561 2.561 

Συγκεντρωτικές Συνολικές Ζημίες μετά από φόρους  - - - (9.250.777) (9.250.777) 

Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν. 3299/04   - - 47.465 (47.465) - 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου 2013  8.146.012 33.153.265 53.749.105 (35.969.940) 59.078.442 

       

       

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 περιόδου  - - - (7.735.892) (7.735.892) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους  - - - - - 

Συγκεντρωτικές Συνολικές Ζημίες μετά από φόρους  - - - (7.735.892) (7.735.892) 

Μεταβολή λόγω απορρόφησης θυγατρικών (σημ. 3)  - - - (313.563) (313.563) 

Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν. 3299/04   - - 34.574 (34.574) - 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου 2012  8.146.012 33.153.265 53.462.078 (15.453.192) 79.308.163 
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Θ. Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών Ομίλου και Εταιρίας 
 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2013 – 30/06/2013 

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

  

        

             Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  

     Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

 Σημ. 

01/01 - 

30/06/2013 

01/01 - 

30/06/2012  

01/01 - 

30/06/2013 

01/01 - 

30/06/2012 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες       

Ζημίες περιόδου προ φόρων  (8.398.449) (7.705.913)  (7.580.808) (7.683.421) 

Αναπροσαρμογές για:       

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 8 5.530.856 6.504.576  4.007.315 4.246.096 

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 9 148.076 151.327  128.471 110.791 

Καθαρά (κέρδη)/ ζημίες από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 8 (78.836) 629.207  (25.466) (15.969) 

Ζημία από αποτίμηση χρηματ. στοιχείων σε εύλογη αξία  10 26.647 -  26.647 - 

Μη πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές  45.171 113.917  23.737 (7.251) 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  (201.465) (710.950)  (86.550) (105.089) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  5.494.354 5.681.256  4.191.007 5.014.088 

Έσοδα συμμετοχών  - -  - (155.210) 

Ζημία από απομείωση συμμετοχών 3 - -  243.535 76.913 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  (880.156) (1.009.792)  (564.341) (546.912) 

Καθαρά κέρδη από συν/κές διαφορές μετατροπής  (719.510) (894.187)  - - 

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις  (47.802) (149.794)  (94.404) - 

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις  1.761.167 1.543.064  811.700 984.285 

Πρόβλεψη για υποτίμηση αποθεμάτων  1.372.711 785.089  1.315.264 363.658 

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού  165.423 479.860  128.726 331.169 

  4.218.187 5.417.660  2.524.833 2.613.148 

(Αύξηση)/Μείωση σε:       

  Αποθέματα  (3.020.835) 2.670.794  (2.601.351) 1.375.067 

  Εμπορικές απαιτήσεις  406.159 (1.996.823)  1.836.721 (310.507) 

  Λοιπές απαιτήσεις & προκαταβολές  306.234 (1.467.651)  (1.816.590) (378.784) 

  Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  (39.506) 33.624  (9.937) 1.701.032 

Αύξηση/(Μείωση) σε:       

  Εμπορικές υποχρεώσεις  (2.416.772) 34.569  (2.604.100) (682.385) 

  Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα  (41.879) 95.016  (426.742) (266.041) 

  Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  138.804 (57.692)  - - 

Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού  (77.561) (501.574)  (60.292) (369.994) 

  (527.169) 4.227.777  (3.157.458) 3.681.536 

Μείον:       

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  4.744.348 4.899.037  3.593.915 4.326.887 

Φόροι εισοδήματος καταβεβλημένοι  939.707 497.171  689.289 119.810 

Καθαρές ταμειακές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες  (6.211.224) (1.168.285)  (7.440.662) (765.161) 

       

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες       

Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων 8 (5.195.932) (2.073.433)  (1.075.794) (1.102.704) 

Εισπράξεις από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων  369.746 2.099.681  107.332 147.445 

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 9 (101.825) (94.896)  (101.510) (94.554) 

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα  144.375 261.788  86.550 105.089 

Είσπραξη επιχορήγησης   201.699 26.348  - - 

Αγορά χρηματ. στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω αποτελ. 10 (147.831) -  (147.831) - 

Αύξηση ταμειακών διαθεσίμων από απορρόφηση θυγατρικών 3 - -  - 92.836 

Μερίσματα εισπραχθέντα  - -  - 155.210 

Επενδύσεις σε θυγατρικές 3 - -  - (100.000) 

Καθαρές ταμειακές (εκροές)/εισροές από επενδ. δραστηριότητες  (4.729.768) 219.488  (1.131.253) (796.678) 

       

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες      

Καθαρή μεταβολή βραχυπροθέσμων δανείων 13 825.244 (244.482)  120.100 (200.360) 

Εισπράξεις από εκδοθέντα - αναληφθέντα μακροπρόθεσμα δάνεια 13 418.421 1.854.414  - - 

Εξοφλήσεις μακροπροθέσμων δανείων 13 (1.439.607) (1.310.417)  (1.142.819) (1.288.039) 

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

Καθαρές ταμειακές (εκροές)/εισροές από χρηματοδ. δραστηριότητες  (195.942) 144.305  (1.022.719) (1.488.399) 

       

Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα  (11.136.934) (804.492)  (9.594.634) (3.050.238) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου  26.188.811 20.875.115  14.987.985 11.080.508 

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  (76.281) (150.006)  - - 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου  14.975.596 19.920.617  5.393.351 8.030.270 
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Ι.  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
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. 

 

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 και Ρωσία. Τα ονόματα των θυγατρικών και η βασική δραστηριότητα τους 

περιγράφεται στη σημείωση 3 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 πωλήσεων 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 ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν τις ενδιάμεσες συνοπτικές 

εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της “ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.” 

(η «Εταιρία»), καθώς και τις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρίας και των θυγατρικών της (ο «Όμιλος»). 

 

Η ενδιάμεση συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων της Μητρικής Εταιρίας της 30.06.2013 

περιλαμβάνει τις απορροφηθείσες από 31.12.2012 θυγατρικές εταιρίες «ΑΛΟΥΦΥΛ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» και «ΑΛΟΥΣΥΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» και ως εκ τούτου δεν είναι άμεσα συγκρίσιμη με την αντίστοιχη περίοδο 

της προηγούμενης χρήσης. 

 

Μετά τις απορροφήσεις θυγατρικών Εταιριών η Μητρική Εταιρία λειτουργεί ένα 

υποκατάστημα στο Κιλκίς που εξάγει αυτοτελές αποτέλεσμα και υποκαταστήματα στην Αθήνα, 

στην Κομοτηνή και στη Ξάνθη. 

 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, 

που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2013, 

εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28 Αυγούστου 2013. Οι συνημμένες 

οικονομικές καταστάσεις έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη 

διεύθυνση www.alumil.com. 

 

 

 

http://www.alumil.com/
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2.   ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις έχουν 
καταρτισθεί σύμφωνα με τις αρχές του ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις». 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να διαβαστούν σε 
συνδυασμό με τις ετήσιες πλήρεις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2012, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και οι οποίες 
περιλαμβάνουν πλήρη ανάλυση των λογιστικών αρχών, μεθόδων και εκτιμήσεων που 
εφαρμόστηκαν καθώς και ανάλυση των σημαντικών κονδυλίων των Οικονομικών Καταστάσεων. 

Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία και την παρουσίαση των συνημμένων 
ενδιάμεσων 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 Δεκεμβρίου 2012 εκτός από την υιοθέτηση των παρακάτω νέων προτύπων και 
διερμηνειών που ισχύουν για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2013. 

 

➢ ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων (τροποποίηση) – Παρουσίαση των 

στοιχείων του Λοιπού Συνολικού Εισοδήματος 

➢ ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους (αναθεώρηση) 

➢ ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας  

➢ ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – Συμψηφισμός 

Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων 

➢ Διερμηνεία 20 Δαπάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου 

➢ Κύκλος ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2009 -2011 

 

• ΔΛΠ 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 είχε καμία επίδραση στην οικονομική θέση του Ομίλου και της Εταιρείας. 

 

• ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους (αναθεώρηση) 

Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 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 
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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 από την τροποποίηση αυτή παρατίθεται κατωτέρω στη 

σημείωση 2. 

  

• ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας  

Το ΔΠΧΑ 13 εγκαθιστά ένα ενιαίο σύνολο πηγών καθοδήγησης των ΔΠΧΑ για όλες τις 

επιμετρήσεις εύλογης αξίας. Το ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ όταν η εύλογη αξία απαιτείται ή επιτρέπεται. Η 

εφαρμογή του ΔΠΧΑ 13 δεν επηρέασε τις επιμετρήσεις εύλογης αξίας που πραγματοποιούνταν 

από τον Όμιλο και την Εταιρεία. Το ΔΠΧΑ 13 απαιτεί επίσης συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις 

εύλογης αξίας, μερικές από τις οποίες αντικαθιστούν τις υφιστάμενες απαιτήσεις 

γνωστοποίησης άλλων προτύπων, συμπεριλαμβάνοντας το ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά 

Μέσα: Γνωστοποιήσεις. Μερικές από αυτές τις γνωστοποιήσεις απαιτούνται συγκεκριμένα για 

χρηματοοικονομικά μέσα από το ΔΛΠ 34.16A (η) και συνεπώς επηρεάζουν τις συνοπτικές 

οικονομικές καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου. Για τον Όμιλο και την Εταιρεία η επίδραση 

από την τροποποίηση αυτή παρατίθεται κατωτέρω στη σημείωση  15. 

 
Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και η 

Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα 

 

Επιπλέον των προτύπων και διερμηνειών που έχουν γνωστοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις 

για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, τα παρακάτω νέα πρότυπα, 

τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις στα πρότυπα ή διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή 

στην λογιστική περίοδο που ξεκινά την 1 Ιανουαρίου 2013 και δεν εφαρμόστηκαν νωρίτερα από 

τον 'Ομιλο και την Εταιρεία: 

 

• Διερμηνεία 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 ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα 

Περιουσιακά Στοιχεία. Το ΔΛΠ 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 Διοίκηση του Ομίλου και της 

Εταιρείας εκτιμά ότι η διερμηνεία αυτή δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του 

Ομίλου και της Εταιρίας. 

 

• ΔΛΠ 36 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων – Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμου ποσού 

μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2014. Κατά την ανάπτυξη του ΔΠΧΑ 13, το ΣΔΛΠ αποφάσισε την τροποποίηση 

του ΔΛΠ 36 απαιτώντας τη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με το ανακτήσιμο ποσό των 

απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων και συγκεκριμένα στην περίπτωση που το ποσό αυτό 
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βασίζεται στην εύλογη αξία μείον το κόστος πώλησης. Συγκεκριμένα, αντί της απαίτησης 

γνωστοποίησης του ανακτήσιμου ποσού ενός περιουσιακού στοιχείου (συμπεριλαμβανόμενης 

της υπεραξίας) ή μίας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών επί της οποίας αναγνωρίστηκε ή 

αναστράφηκε σημαντική ζημία απομείωσης κατά την περίοδο αναφοράς, η τροποποίηση του 

ΔΛΠ 36 απαιτεί τη γνωστοποίηση του ανακτήσιμου ποσού για κάθε μονάδα δημιουργίας 

ταμειακών ροών στην οποία έχει κατανεμηθεί υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία με 

απεριόριστη ωφέλιμη ζωή με σημαντική λογιστική αξία σε σχέση με τη συνολική λογιστική 

αξία της υπεραξίας ή των άυλων περιουσιακών στοιχείων με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή της 

εταιρείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την οδηγία αυτή. Η Διοίκηση του 

Ομίλου και της Εταιρείας εκτιμά ότι η διερμηνεία αυτή δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας. 

 

• ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση - Ανανέωση των 

Παραγώγων και η συνέχιση της Λογιστικής Αντιστάθμισης (τροποποίηση) 

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 ΣΔΛΠ προέβη σε περιορισμένου περιεχομένου τροποποίηση του ΔΛΠ 

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 Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την οδηγία αυτή. 

Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας εκτιμά ότι η διερμηνεία αυτή δεν θα έχει επίδραση 

στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας. 

 

Αλλαγή λογιστικής πολιτικής 

 

Το 2013 ο Όμιλος και η Εταιρεία υιοθέτησαν την τροποποίηση του ΔΛΠ 19 που προβλέπει την 

αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών/ζημιών απευθείας στα λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα. 

Έως την 31η Δεκεμβρίου 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 ΔΛΠ 19. 

 

Η παραπάνω αλλαγή είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη αναγνώριση των υποχρεώσεων καθώς αυτές 

περιλαμβάνουν και τα αναλογιστικά κέρδη/ζημίες. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 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:   
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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 Δεκεμβρίου 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 

(λοιπών συνολικών εισοδημάτων) 

 

(20.304) (34.146) 

Αύξηση μη ελέγχουσων συμμετοχών  6.661 - 

Μείωση Συνόλου Ιδίων Κεφαλαίων           (13.643)                 (34.146) 

 

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους την 31 Δεκεμβρίου 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 

συνολικού εισοδήματος 

 

(415.400) (381.678) 

Προσαρμογή φόρου εισοδήματος  83.080 76.336 

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από 

φόρους μετά από την αλλαγή στη λογιστική 

πολιτική 

 

(13.563.090) (10.794.868) 

 

 

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 

 

98.959.238 112.775.539 
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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  (0,0005) (0,0004) 

Βασικές και απομειωμένες ζημίες ανά μετοχή 

μετά την αλλαγή στη λογιστική πολιτική 

 

(0,5204) (0,4768) 

 

 

Σημειώνεται ότι λόγω αλλαγής του φορολογικού συντελεστή όπως αναφέρεται στην σημείωση 

5, στην «Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος» του Ομίλου και της Εταιρίας απεικονίζεται 

έσοδο φόρου ύψους Ευρώ 1.023 και Ευρώ 2.561 αντίστοιχα που αναλογεί στις αναλογιστικές 

ζημίες που έχουν αναγνωριστεί στα «Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα» μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 

2012. 

 

3. Συμμετοχές σε θυγατρικές  

 
Οι θυγατρικές εταιρίες που περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και 

ενσωματώνονται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης, με τις αντίστοιχες έδρες και ποσοστά 

συμμετοχής της Μητρικής Εταιρίας κατά την 30η Ιουνίου 2013 και την 31η Δεκεμβρίου 2012 

αναλύονται ως ακολούθως: 

 

A/A Επωνυμία Εταιρίας Χώρα Δραστηριότητα 
Ποσοστό % 

30.06.13 

Ποσοστό % 

31.12.12 

1. Γ.Α. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΑΕ 

 

ΕΛΛΑΔΑ 

Παραγωγή & εμπορία πολυκαρβονικών φύλλων, 

πλαστικών & παρεμφερών υλικών 50% 50% 

2. ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΕ ΕΛΛΑΔΑ 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% 

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% 
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12. ALUMIL MOLDAVIA SRL ΜΟΛΔΑΒΙΑ 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% 

      

      

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%) και με την LMG 

EUROPIAN TECHNOLOGIES LTD (ποσοστό συμμετοχής 100%)) και με την ΑLUMIL 

ALBANIA Sh.P.K. (ποσοστό συμμετοχής 99,27% η οποία συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις με την ALUMIL KOSOVO Sh.P.K (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%. 

 

Μεταβολές περιόδου  

 
 

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 και καταβλήθηκε τον Ιούλιο του 2013. 
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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 2,5 χιλ.  

 

Κατά την 30η Ιουνίου 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 περιόδου (30.06.2012:Ευρώ 76,9 χιλ. 

περίπου). 

 

 

Μεταβολές συγκρίσιμης περιόδου 
 

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. Έτσι μετά την 

εξαγορά η ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. κατέχει το 100% των μετοχών της θυγατρικής. 

 

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%. 

 

Στις 25 Ιανουαρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε τη συγχώνευση με 

απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας «ΑΛΟΥΦΥΛ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.2166/93 με Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/03/2012. Τον Ιούλιο του 2012 εγκρίθηκε το 

Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως τόσο της θυγατρικής ΑΛΟΥΦΥΛ Α.Ε. όσο και 

της θυγατρικής εταιρίας ΑΛΟΥΣΥΣ Α.Ε.  

 

Τον Δεκέμβριο του 2011 ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση της θυγατρικής Εταιρίας «ALUMIL 

EGYPT FOR ACCESSORIES S.A.E.» ενώ τον Μάρτιο του 2012 ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση της 
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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 17,7 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 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 «ΑΛΟΥΜΥΛ ΗΛΙΑΚΑ Α.Ε» που 

ενσωματώθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής παρατίθενται ακολούθως (ποσά σε 

χιλ. Ευρώ): 

 

  Αξία  

  

που 

ενσωματώθηκε   

  

κατά την 

απορρόφηση  

Ενεργητικό    

Ενσώματες ακινητοποιήσεις   6  

Ασώματες ακινητοποιήσεις   2  

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση  1  

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  2  

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις   10  

Λοιπές απαιτήσεις   24  

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)  

Διαφορά που απεικονίζεται στα ίδια κεφάλαια  (314)  

 

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.  
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Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 

Μετόχων θυγατρικής Εταιρίας ΑΛΟΥΦΥΛ Α.Ε. είχε πραγματοποιηθεί αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου της θυγατρικής με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της προς την Μητρική Εταιρία ύψους 

Ευρώ 14,1 εκατ. Η απόφαση αυτή ακυρώθηκε με την από 30.03.2012 απόφαση της Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της θυγατρικής λόγω της επικείμενης απορρόφησης της. 

 

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.  

 

4. Πληροφόρηση κατά τομέα 

 
Σύμφωνα, με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 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 20 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 εξάμηνες περιόδους που έληξαν την 30η Ιουνίου 2013 και 2012, αντίστοιχα (ποσά σε χιλιάδες 

ευρώ):  
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ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ 

ΧΩΡΕΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΙΛΟΥ

Πωλήσεις προς τρίτους 46.060 25.117 13.464 - 84.641

Διατομεακές πωλήσεις 19.292 1.023 515 (20.830) -

Σύνολο πωλήσεων  65.352 26.140 13.979 (20.830) 84.641

Κόστος πωληθέντων (38.468) (19.685) (11.277) - (69.430)

Κόστος διατομεακών πωλήσεων (19.292) (1.023) (515) 20.830 -

Σύνολο κόστους πωληθέντων  (57.760) (20.708) (11.792) 20.830 (69.430)

Μικτό κέρδος 7.592 5.432 2.187 - 15.211

Άλλα λειτουργικά έσοδα 1.417 405 326 - 2.148

Άλλα λειτουργικά διατομεακά έσοδα 307 - 223 (530) -

Σύνολο άλλων εσόδων  1.724 405 549 (530) 2.148

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (8.870) (3.643) (1.704) 310 (13.907)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (3.897) (1.099) (956) 134 (5.818)

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (488) - (32) - (520)

Συναλλαγματικές διαφορές (43) (97) (79) - (219)

(Ζημίες)/Κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες (4.289) 998 (258) 444 (3.105)

Κόστος χρηματοδότησης (καθαρό) (5.293)

Ζημία προ φόρων (8.398)

Φόρος εισοδήματος (1.391)

Καθαρή ζημία μετά από φόρους  (9.789)

Αποδιδόμενη σε:

Μετόχους Μητρικής (9.437)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (352)

(9.789)

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) (523) 1.673 143 400 1.693

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων (Σημείωση 8) 4.398 745 431 (43) 5.531

Αποσβέσεις αϋλων περιουσιακών στοιχείων (Σημείωση 9) 143 5 - - 148

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 1.186 512 63 - 1.761

Προβλέψεις υποτίμησης αποθεμάτων 1.356 - 17 - 1.373

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 145 20 - - 165

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων (775) (75) (30) - (880)

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις - (16) (32) - (48)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ  01/01 - 30/06/2013
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ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ 

ΧΩΡΕΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΙΛΟΥ

Πωλήσεις προς τρίτους 58.367 20.442 14.790 - 93.599

Διατομεακές πωλήσεις 16.343 1.105 166 (17.614) -

Σύνολο πωλήσεων  74.710 21.547 14.956 (17.614) 93.599

Κόστος πωληθέντων (49.573) (15.139) (11.887) - (76.599)

Κόστος διατομεακών πωλήσεων (16.343) (1.105) (166) 17.614 -

Σύνολο κόστους πωληθέντων  (65.916) (16.244) (12.053) 17.614 (76.599)

Μικτό κέρδος 8.794 5.303 2.903 - 17.000

Άλλα λειτουργικά έσοδα 1.521 764 228 - 2.513

Άλλα λειτουργικά διατομεακά έσοδα 290 - 248 (538) -

Σύνολο άλλων εσόδων  1.811 764 476 (538) 2.513

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (8.765) (3.390) (2.562) 367 (14.350)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (4.277) (1.465) (1.093) 154 (6.681)

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (534) - (34) - (568)

Συναλλαγματικές διαφορές 80 (861) 131 - (650)

(Ζημίες)/Κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες (3.181) 351 (393) 521 (2.736)

Κόστος χρηματοδότησης (καθαρό) (4.970)

Ζημία προ φόρων (7.706)

Φόρος εισοδήματος (370)

Καθαρή ζημία μετά από φόρους  (8.076)

Αποδιδόμενη σε:

Μετόχους Μητρικής (7.801)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (275)

(8.076)

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 1.361 1.107 (30) 472 2.910

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων (Σημείωση  8) 5.263 810 481 (49) 6.505

Αποσβέσεις αϋλων περιουσιακών στοιχείων (Σημείωση  9) 122 29 - - 151

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 945 506 92 - 1.543

Προβλέψεις υποτίμησης αποθεμάτων 741 43 1 - 785

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 446 34 - - 480

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων (843) (83) (84) - (1.010)

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις (46) (98) (6) - (150)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ  01/01 - 30/06/2012
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Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 

αποσβέσεων (EBITDA) υπολογίστηκαν ως ακολούθως: 

 

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012 

Ζημίες προ φόρων   (8.398.449) (7.705.913) (7.580.808) (7.683.421) 

Πλέον: Χρηματοοικονομικά έξοδα   5.494.354 5.681.256 4.191.007 5.014.088 

Μείον: Χρηματοοικονομικά έσοδα  (201.465) (710.950) (86.550) (260.299) 

Πλέον: Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και 

άυλων στοιχείων  

 

5.678.932 6.655.903 4.135.786 4.356.887 

Μείον: Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  (880.156) (1.009.792) (564.341) (546.912) 

Λειτουργικά κέρδη (EBITDA)  1.693.216 2.910.504 95.094 880.343 

 

 

Κατά την 25η Μαρτίου 2013, ημερομηνία συμφωνίας του Eurogroup με την Κυπριακή Κυβέρνηση, 

ο Όμιλος είχε καταθέσεις συνολικού ποσού ύψους Ευρώ 866,9 χιλ. περίπου που τηρούνταν στην 

Cyprus Popular Bank (CPB) στην Κύπρο μέσω των θυγατρικών εταιρειών "ALUMIL CY LTD" 

ύψους Ευρώ 676,9 χιλ. περίπου και "ALUMIL GROUP LTD" ύψους Ευρώ 190 χιλ. περίπου 

αντίστοιχα.  

Η απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο περιλάμβανε σχέδια για την αναδιάρθρωση του 

χρηματοπιστωτικού τομέα διασφαλίζοντας τις καταθέσεις μόνο για ποσό κάτω από ευρώ 100.000 

σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μετρητά των εταιρειών του Ομίλου που 

επηρεάζονται από τα πιο πάνω μέτρα ήταν Ευρώ 666,9 χιλ. περίπου κατά την ημερομηνία 

εφαρμογής των αποφάσεων. Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης 

των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων, ο Όμιλος αναγνώρισε ζημία απομείωσης 

συνολικού ύψους Ευρώ 633,6 χιλ. περίπου η οποία καταχωρήθηκε στα χρηματοοικονομικά έξοδα 

στην ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου που έληξε την 30.06.2013, με 

βάση την παραδοχή ότι οι μη εξασφαλισμένες καταθέσεις στη CPB θα υποστούν ζημιά απομείωσης 

ύψους 95%, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους Ευρώ 33,3 χιλ. περίπου απεικονίζεται στις λοιπές 

μακροπρόθεσμες απαιτήσεις στην ενδιάμεση κατάσταση οικονομικής θέσης. Σε περίπτωση 

ανάκτησης στο μέλλον μεγαλύτερου μέρους των καταθέσεων αυτών θα αναγνωριστεί έσοδο στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων στη χρήση που η ανάκτηση θα λάβει χώρα. 

 

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την κατανομή των ενοποιημένων στοιχείων του ενεργητικού και 

των υποχρεώσεων στους τομείς κατά την 30η Ιουνίου 2013 και 31η Δεκεμβρίου 2012 (ποσά σε 

χιλιάδες ευρώ) :  
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ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ 

ΧΩΡΕΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΙΛΟΥ

Κεφαλαιουχικές δαπάνες

Ενσώματα πάγια στοιχεία  (Σημείωση 8) 1.095 3.847 254 - 5.196

Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Σημείωση 9) 102 - - - 102

Ενσώματα πάγια στοιχεία 111.765 30.484 13.207 (357) 155.099

Επενδύσεις σε ακίνητα 31 - - - 31

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 475 23 - - 498

Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.079 533 502 459 3.573

Αποθέματα 45.830 13.955 8.631 2.669 71.085

Εμπορικές και λοιπές Απαιτήσεις 94.646 21.510 7.139 (37.432) 85.863

Χρηματοοικονομικά στοιχεία 121 - - - 121

Διαθέσιμα 6.516 5.925 2.535 - 14.976

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 261.463 72.430 32.014 (34.661) 331.246

Δανειακές υποχρεώσεις 168.511 5.825 - - 174.335

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - Προβλέψεις 26.469 2.539 2.258 (236) 31.030

Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 32.681 23.389 19.298 (37.740) 37.628

Σύνολο υποχρεώσεων 227.660 31.753 21.556 (37.976) 242.993

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

 
 

ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ 

ΧΩΡΕΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 

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

Διαθέσιμα 16.049 7.518 2.622 - 26.189

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 274.220 69.504 33.417 (33.629) 343.511

Δανειακές 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 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
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5. Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) 
 

O φόρος εισοδήματος που αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων του Ομίλου και 

της Εταιρίας αναλύεται ως ακολούθως:  

  

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  30.06.13 30.06.12 30.06.13 30.06.12 

Τρέχων Φόρος εισοδήματος  134.834 120.731 - - 

Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις  240.000 - 240.000 - 

Διαφορές φορολογικού ελέγχου  628.038 - 628.038 - 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  387.826 249.538 804.492 52.471 

Έξοδο φόρου εισοδήματος  1.390.698 370.269 1.672.530 52.471 

 

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 ΔΛΠ 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. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος (έξοδο) που αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων από 

την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή ανέρχεται σε Ευρώ 634.677 και Ευρώ 1.369.585 για 

τον Όμιλο και την Εταιρία 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 

στην περίοδο που έληξε την 30.06.2013. 

 

Την 30η Ιουνίου 2013, ορισμένες θυγατρικές είχαν σωρευμένες μεταφερόμενες φορολογικές 

ζημίες συνολικού ύψους Ευρώ 8,6 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. 

 

6.  Ζημίες ανά μετοχή 
 

Οι βασικές ζημίες ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας την καθαρή ζημία της περιόδου που 

αναλογεί στους κοινούς μετόχους με το μέσο σταθμισμένο αριθμό των κοινών μετοχών σε 

κυκλοφορία, κατά την διάρκεια της περιόδου.  

 

Οι απομειωμένες ζημίες ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας την καθαρή 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 
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κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου (προσαρμοσμένο για την επίδραση των δυνητικών 

τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές). 

 

Δεν υπήρξαν ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές ή άλλοι δυνητικοί τίτλοι μετατρέψιμοι σε 

μετοχές που είναι μειωτικοί των κερδών κατά τις περιόδους στις οποίες αναφέρονται οι 

συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, και συνεπώς δεν έχουν υπολογιστεί ξεχωριστά 

απομειωμένες ζημίες ανά μετοχή. 

 
Ο υπολογισμός των βασικών ζημιών ανά μετοχή την 30η Ιουνίου 2013 και 2012 έχει ως εξής: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 30.06.13 30.06.12 30.06.13 30.06.12 

Καθαρή ζημία αποδιδόμενη στους 

ιδιοκτήτες της μητρικής (9.436.678) (7.801.499) (9.253.338) (7.735.892) 

     

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών 

σε κυκλοφορία (σημ. 11) 22.016.250 22.016.250 22.016.250 22.016.250 

     

Βασικές και απομειωμένες ζημίες 

ανά μετοχή (σε ευρώ) (0,4286) (0,3544) (0,4203) (0,3514) 

 

 

 

7. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού  

 
Ο αριθμός των εργαζομένων στον Όμιλο και την Εταιρία κατά την 30η Ιουνίου 2013 και 2012 

έχει ως ακολούθως: 

 

Άτομα Ο Όμιλος  Η Εταιρία 

 30.06.2013 30.06.2012  30.06.2013 30.06.2012 

Μισθωτοί    1.290 1.263     353 303 

Ημερομίσθιοι       544    457     451 290 

Σύνολο    1.834 1.720     804 593 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 

Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων 
Της 30ης Ιουνίου 2013 

 

  39 

 

8. Ενσώματα πάγια στοιχεία 

 
Η κίνηση των ενσώματων πάγιων στοιχείων αναλύεται ως ακολούθως: 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
  

 

Οικόπεδα  

 

Κτίρια  

 

Μηχανήματα  

Μεταφορικά 

μέσα  

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός  

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση  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. Διαφορά  (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 Δεκεμβρίου 2012  13.150.597  90.797.102  160.986.283  5.603.850  13.666.495  8.719.380  292.923.707 

Προσθήκες  118.834  9.381  934.136  42.525  165.219  3.925.837  5.195.932 

Μειώσεις  -  (170.882)  (244.190)  (282.927)  (89.694)  -  (787.693) 

Συναλλαγμ. Διαφορά  (19.114)  (89.775)  (110.859)  (13.414)  (10.945)  (30.776)  (274.883) 

Μεταφορές (σημ. 9)  -  2.866.393  821.217  239.817  4.120  (3.978.623)  (47.076) 

30, Ιουνίου 2013  13.250.317  93.412.219  162.386.587  5.589.851  13.735.195  8.635.818  297.009.987 

 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

 

             

1, Ιανουαρίου 2012  -  24.249.648  85.943.324  4.560.399  11.829.002  -  126.582.374 

Αποσβέσεις   -  3.402.758  8.000.363  368.889  690.371  -  12.462.381 

Συναλλαγμ. Διαφορά  -  (110.866)  (537.206)  (31.446)  (17.956)  -  (697.475) 

Μειώσεις  -  (890.072)  (153.978)  (184.908)  (137.367)  -  (1.366.325) 

31 Δεκεμβρίου 2012  -  26.651.468  93.252.503  4.712.934  12.364.050  -  136.980.955 

Αποσβέσεις  -  1.680.597  3.499.120  148.102  203.037  -  5.530.856 

Συναλλαγμ. Διαφορά  -  (21.785)  (65.839)  (8.890)  (7.069)  -  (103.583) 

Μειώσεις  -  (6.983)  (146.987)  (261.851)  (80.962)  -  (496.783) 

30, Ιουνίου 2013  -  28.303.297  96.538.797  4.590.295  12.479.056  -  141.911.445 

 

 

 

             

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, Δεκεμβρίου 2012  13.150.597  64.145.634  67.733.780  890.916  1.302.445  8.719.380  155.942.752 

30, Ιουνίου 2013  13.250.317  65.108.922  65.847.790  999.556  1.256.139  8.635.818  155.098.542 
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  

 

Οικόπεδα  

 

Κτίρια  

 

Μηχανήματα  

Μεταφορικά 

μέσα  

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός  

Ακινητοπ/σεις 

υπό εκτέλεση  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 θυγατρικής   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 Δεκεμβρίου 2012  7.349.114  59.662.106  121.032.074  3.054.246  9.659.241  2.103.185  202.859.966 

Προσθήκες  -  -  687.788  -  107.504  280.502  1.075.794 

Μειώσεις  -  -  (181.995)  (177.630)  (2.092)  -  (361.717) 

Μεταφορές   -  111.371  26.596  -  -  (185.043)  (47.076) 

30, Ιουνίου 2013  7.349.114  59.773.477  121.564.463  2.876.616  9.764.653  2.198.644  203.526.967 

               

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

 

             

1, Ιανουαρίου 2012  -  13.890.412  62.329.256  2.326.207  8.508.874  -  87.054.749 

Αποσβέσεις  -  2.354.000  6.019.011  115.449  393.930  -  8.882.390 

Απορρόφηση θυγατρικής  -  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 Δεκεμβρίου 2012  -  18.244.152  69.396.008  2.824.824  9.022.829  -  99.487.813 

Αποσβέσεις  -  1.203.958  2.673.128  44.489  85.740  -  4.007.315 

Μειώσεις  -  -  (100.886)  (177.403)  (1.562)  -  (279.851) 

30, Ιουνίου 2013  -  19.448.110  71.968.250  2.691.910  9.107.007  -  103.215.277 

               

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, Δεκεμβρίου 2012  7.349.114  41.417.954  51.636.066  229.422  636.412  2.103.185  103.372.153 

30, Ιουνίου 2013  7.349.114  40.325.367  49.596.213  184.706  657.646  2.198.644  100.311.690 

 

Επί των παγίων στοιχείων της μητρικής εταιρίας και ορισμένων θυγατρικών του εσωτερικού 

υφίστανται εμπράγματα βάρη ύψους Ευρώ 147,4 εκατ. για τη λήψη μακροπροθέσμων δανείων. Επί 

ενός ακινήτου μιας θυγατρικής Εταιρίας του εξωτερικού (Βοσνία) έχει συσταθεί υποθήκη ύψους 

Ευρώ 709 χιλ. περίπου για την λήψη βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανείου, πιστωτικού ορίου 

ύψους Ευρώ 409 χιλ. περίπου, το ανοιχτό υπόλοιπο του οποίου κατά την 30η Ιουνίου 2013 

ανέρχεται σε Ευρώ 300 χιλ. περίπου. 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 1,9 εκατ. περίπου, το ανοιχτό 

υπόλοιπο του οποίου κατά την 30η Ιουνίου 2013 ανέρχεται σε Ευρώ 1,1 εκατ. περίπου.  

 

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. 
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Κατά την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013, πουλήθηκαν ενσώματα πάγια αναπόσβεστης 

αξίας ύψους Ευρώ 291 χιλ. περίπου και Ευρώ 82 χιλ. περίπου για τον Όμιλο και την Εταιρία 

αντίστοιχα (30.06.2012: Ευρώ 2,7 εκατ. και Ευρώ 131 χιλ. περίπου για τον Όμιλο και την Εταιρία 

αντίστοιχα), πραγματοποιώντας κέρδος από την πώληση ύψους Ευρώ 79 χιλ. περίπου (30.06.2012: 

ζημία Ευρώ 629 χιλ. περίπου) και Ευρώ 25 χιλ. περίπου (30.06.2012: κέρδος Ευρώ 16 χιλ. περίπου) 

για τον Όμιλο και την Εταιρία αντίστοιχα.  

 

Οι αποσβέσεις των παγίων αναλύονται ανά λειτουργία ως ακολούθως: 

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  30.06.13 30.06.12 30.06.13 30.06.12 

Κόστος πωληθέντων  4.434.208 5.181.709 3.368.696 3.513.481 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως   789.802 840.045 464.010 488.961 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  224.422 434.316 102.869 206.017 

Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης  82.424 48.506 71.740 37.637 

Σύνολο  5.530.856 6.504.576 4.007.315 4.246.096 

 

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 101.825 - 101.825 

Διαγραφές (111.998) - (111.998) 

Μεταφορά από πάγια σε εκτέλεση (σημ. 8) 47.076 - 47.076 

Συναλλαγματική διαφορά (4.422) - (4.422) 

Υπόλοιπο 30.06.2013 7.799.757 149.840 7.949.597 

    

Συσσωρεμένες αποσβέσεις    

Υπόλοιπο 01.01.2012 7.155.714 - 7.155.714 

Αποσβέσεις χρήσεως 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 περιόδου  133.092 14.984 148.076 

Διαγραφές (111.998) - (111.998) 

Συναλλαγματική διαφορά (4.370) - (4.370) 

Υπόλοιπο 30.06.2013 7.406.473 44.952 7.451.425 

    

Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2012 416.617 149.840 566.457 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2012 377.527 119.872 497.399 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2013 393.284 104.888 498.172 
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

Αξία κτήσεως  Λογισμικά  

Υπόλοιπο 01.01.2012 5.889.677 

Προσθήκες 98.154 

Απορρόφηση θυγατρικών  73.535 

Μεταφορά από πάγια σε εκτέλεση (σημ.8) 135.000 

Υπόλοιπο 31.12.2012 6.196.366 

Προσθήκες 101.510 

Μεταφορά από πάγια σε εκτέλεση (σημ.8) 47.076 

Υπόλοιπο 30.06.2013 6.344.952 

  

Συσσωρεμένες αποσβέσεις  

Υπόλοιπο 01.01.2012 5.557.571 

Αποσβέσεις χρήσεως  226.739 

Απορρόφηση θυγατρικών  62.035 

Υπόλοιπο 31.12.2012 5.846.345 

Αποσβέσεις περιόδου 128.471 

Υπόλοιπο 30.06.2013 5.974.816 

  

Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2012 332.106 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2012 350.021 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2013 370.136 

 

 
Οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων αναλύονται ανά λειτουργία ως ακολούθως: 

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  30.06.13 30.06.12 30.06.13 30.06.12 

Κόστος πωληθέντων  40.060 50.876 39.192 42.113 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως   42.141 30.303 41.225 30.303 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  65.532 69.308 47.711 37.535 

Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης  343 840 343 840 

Σύνολο  148.076 151.327 128.471 110.791 

 

 

10. Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων  
 

Τον Ιούνιο του 2013 η Εταιρία συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ και της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ αποκτώντας μετοχές συνολικής αξίας κτήσης ύψους 

Ευρώ 147,8 χιλ. περίπου.  

Από την αποτίμηση των κατεχόμενων από την Εταιρεία μετοχών την 30η Ιουνίου 2013 προέκυψε 

ζημία ύψους Ευρώ 26,6 χιλ. περίπου η οποία απεικονίζεται στα χρηματοοικονομικά έξοδα στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων.  
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11. Μετοχικό Κεφάλαιο και διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο  
 

Το εγκεκριμένο και πλήρες καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο του Ομίλου και της Εταιρίας 

έχει ως ακολούθως: 

 

  30.06.13 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. 

 

12.  Μερίσματα  
 

Λόγω ζημιών στη χρήση 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δεν πρότεινε τη διανομή 

μερίσματος για τη χρήση 2012. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων στις 30.05.2013.  

 

Επίσης λόγω ζημιών στη χρήση 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δεν πρότεινε τη 

διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 25.05.2012. 

 

13. Μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα 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: 

 

          Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

  30.06.13 31.12.12 

Μέσα σε ένα χρόνο  6.243.783 15.895.976 

Από 1-5 έτη  122.676.582 114.004.400 

Μετά από 5 έτη  109.950 136.209 

Σύνολο  129.030.315 130.036.585 
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           Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

  30.06.13 31.12.12 

Μέσα σε ένα χρόνο  5.438.891 15.269.427 

Από 1-5 έτη  119.275.717 110.588.000 

Μετά από 5 έτη  - - 

Σύνολο  124.714.608 125.857.427 

 

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 30η Ιουνίου 

2013 σε Ευρώ 111,8 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 θα γίνει σε τέσσερις (4) εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη 

καταβλητέα τον Δεκέμβριο του 2013 ύψους Ευρώ 1 εκατ. και η τελευταία δόση ποσού Ευρώ 

92,3 εκατ. 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 Δάνειο (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 30η Ιουνίου 2013 σε Ευρώ 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 θα 

γίνει σε πέντε (5) εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη καταβλητέα τον Οκτώβριο του 

2013 ύψους Ευρώ 100 χιλ. και η τελευταία δόση ποσού Ευρώ 6,5 εκατ. 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.  

  

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 μηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, ποσού Ευρώ 13 χιλ. με έναρξη 
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αποπληρωμής τον Ιανουάριο του 2014. Στην περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2013 υπήρξε 

νέα εκταμίευση ύψους Ευρώ 418,4 χιλ. περίπου. Το δάνειο έχει πιστωτικό όριο Ευρώ 1,9 εκατ. 

περίπου και συνεπώς ο Όμιλος έχει αχρησιμοποίητο διαθέσιμο πιστωτικό όριο Ευρώ 800 χιλ. 

περίπου. 

 

Κατά την διάρκεια της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2013 οι συνολικές πληρωμές 

δόσεων μακροπροθέσμων δανείων του Ομίλου και της Εταιρίας ανήλθαν σε Ευρώ 1,4 εκατ. 

περίπου και σε Ευρώ 1,1 εκατ. περίπου αντίστοιχα (30.06.2012: Ευρώ 1,3 εκατ. περίπου και σε 

Ευρώ 1,3 εκατ. περίπου για τον Όμιλο και την Εταιρία αντίστοιχα).  

 

Ο μέσος όρος επιτοκίου των ομολογιακών δανείων του Ομίλου κατά την 30η Ιουνίου 2013 

ήταν 5,38% (31.12.2012: 4,68%) ενώ των λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων ήταν 3,12% 

(31.12.2012: 3,12%).  

 

 Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια ανέρχονται σε Ευρώ 45.305.028 (31.12.2012: 44.479.784 Ευρώ) και 

Ευρώ 32.882.802 (31.12.2012: 32.762.702 Ευρώ) για τον Όμιλο και την Εταιρία αντίστοιχα και 

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 30.06.2013, δεν έχει 

χρησιμοποιήσει διαθέσιμα πιστωτικά όρια ύψους Ευρώ 1,9 εκατ. περίπου (31.12.2012: Ευρώ 

2,1 εκατ. περίπου). Η Εταιρία, στις 30.06.2013 και 31.12.2012 δεν έχει αχρησιμοποίητα 

διαθέσιμα πιστωτικά όρια. 

  

 Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων δανείων την 30η Ιουνίου 2013 ήταν 6,64% 

(31.12.2012: 6,64%). 

 

14. Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη  

 
Από την ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων 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 30η 

Ιουνίου 2013 και 2012 που έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση αναλύονται ανά θυγατρική 

ως ακολούθως (σε χιλιάδες ευρώ): 

 

30 Ιουνίου 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 

       

ΑΛΟΥΣΥΣ ΑΕ - - - - - - 

ΑΛΟΥΦΥΛ ΑΕ - - - - - - 

Γ.Α. ΒΙΟΜ. ΠΛΑΣΤ. ΥΛΩΝ ΑΕ 24 79 56 2 - 1.239 

ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΕ 39 24 - 22 1.513 - 

ALUMIL MISR FOR TRADING SAE 74 - - 8 746 - 

ALUMIL ALBANIA ShPK 3.658 144 - 52 3.745 - 

ALUMIL BULGARIA SRL 1.418 15 - 22 2.116 5 

ALUMIL VARNA SRL 480 - - 5 1.584 - 

ALUMIL FRANCE SAS - - 151 - - 24 
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ALUMIL DEUTSCHLAND GMBH - - 72 39 2.574 - 

ALUMIL CY LTD 621 - - 12 5.434 - 

ALUMIL HUNGARY KFT - - - - 593 - 

ALUMIL UKRANIA SRL 259 - - 6 3.016 - 

ALUMIL POLSKA SRL 190 - - 27 717 - 

ALUMIL EXTRUSION SRL - - - - - 2 

ALUMIL ROM INDUSTRY SA 4.877 2 - 47 2.589 2 

ALUMIL YU INDUSTRY SA 5.952 54 - 32 7.318 28 

ALPRO VLASENICA AD 172 - - 28 123 - 

ALUMIL SRB DOO 240 - - 33 1.795 - 

ALUMIL MONTENEGRO DOO 406 - - 7 59 - 

ALUMIL SKOPJE DOO 456 22 - 7 438 - 

ALUMIL GULF FZC 213 162 - 21 509 - 

ALUMIL GROUP LTD - - - - 109 - 

ALUMIL KOSOVO SHPK 116 - - - - - 

Σύνολο 19.195 502 279 370 34.978 1.300 

 

 

Συγκριτικά Στοιχεία 

      

 Πωλήσεις 

προς 

Αγορές 

από 

Έξοδα 

σε 

Έσοδα  

από 

Απαιτήσεις 

από  

Υποχρεώσεις 

προς  

 

Θυγατρική Εταιρία 

συνδεόμενα 

μέρη 

30.06.2012 

συνδεόμενα 

μέρη 

30.06.2012 

συνδεόμενα 

μέρη 

30.06.2012 

συνδεόμενα 

μέρη 

30.06.2012 

 συνδεόμενα 

μέρη 

31.12.2012 

συνδεόμενα 

μέρη 

31.12.2012 

       

ΑΛΟΥΣΥΣ ΑΕ 587 12 - 38 - - 

ΑΛΟΥΦΥΛ ΑΕ 392 1.362 1.833 1 - - 

Γ.Α. ΒΙΟΜ. ΠΛΑΣΤ. ΥΛΩΝ ΑΕ 26 55 77 2 - 1.178 

ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΕ 56 92 51 21 1.255 - 

ALUMIL MISR FOR TRADING SAE 20 - - - 747 - 

ALUMIL ALBANIA ShPK 4.131 304 - 52 3.144 - 

ALUMIL BULGARIA SRL 1.696 106 - 22 2.130 - 

ALUMIL VARNA SRL 200 4 - 5 1.675 - 

ALUMIL FRANCE SAS - - 156 - - 33 

ALUMIL DEUTSCHLAND GMBH - - 92 65 2.515 - 

ALUMIL ITALY SRL - - - - 165 - 

ALUMIL CY LTD 1.737 - - 12 5.552 - 

ALUMIL HUNGARY KFT 122 163 - - 593 - 

ALUMIL UKRANIA SRL 385 - - 6 3.158 - 

ALUMIL POLSKA SRL 495 - - 39 711 - 

ALUMIL EXTRUSION SRL - - - - - 2 

ALUMIL ROM INDUSTRY SA 3.302 4 - 25 1.747 197 

ALUMIL YU INDUSTRY SA 2.744 105 - 36 6.607 111 

ALPRO VLASENICA AD 198 - - 28 84 - 

ALUMIL SRB DOO 376 - - 33 2.038 - 

ALUMIL MONTENEGRO DOO 298 - - 7 28 - 

ALUMIL SKOPJE DOO 358 - - 7 700 - 

ALUMIL GULF FZC 71 3 - 18 1.358 - 

ALUMIL GROUP LTD - - - - 109 - 

ALUMIL KOSOVO ShPK 56 - - - - - 

Σύνολο 17.250 2.210 2.209 417 34.316 1.521 
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 Επίσης έχουν απαλειφθεί από την ενοποίηση, της 30ης Ιουνίου 2013, αγοραπωλησίες μεταξύ 

θυγατρικών συνολικού ύψους Ευρώ 4.341 χιλ. περίπου (30.06.2012: Ευρώ 3.808 χιλ. περίπου) 

και απαιτήσεις – υποχρεώσεις συνολικού ύψους Ευρώ 4.962 χιλ. περίπου (31.12.2012: Ευρώ 

4.434 χιλ. περίπου). 

 

Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους περιόδου είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται σε 

μετρητά. Δεν έχουν παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για τις παραπάνω απαιτήσεις. Για τη 

περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2013, η Μητρική Εταιρία έχει σχηματίσει σωρευτική 

πρόβλεψη για επισφάλειες συνολικού ύψους Ευρώ 3.706 χιλ. περίπου (31.12.2012: Ευρώ 3.881 

χιλ. περίπου) η οποία σχετίζεται με ποσά που οφείλονται από θυγατρικές εταιρίες με αρνητικά 

ίδια κεφάλαια και για τις οποίες έχει γίνει απομείωση της αξίας της συμμετοχής. 

 

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 173 χιλ. περίπου και Ευρώ 7 χιλ. περίπου 

αντίστοιχα (30.06.2012: Ευρώ 292,4 χιλ. περίπου για τον Όμιλο και Ευρώ 220,4 χιλ. περίπου 

για την Εταιρία), αγορές – έξοδα ποσού ύψους Ευρώ 1,8 εκατ. περίπου και Ευρώ 1,7 εκατ. 

περίπου αντίστοιχα (30.06.2012: Ευρώ 2,8 εκατ. περίπου και Ευρώ 2,8 εκατ. περίπου για τον 

Όμιλο και την Εταιρία αντίστοιχα) ενώ έχουν καθαρή απαίτηση ποσού ύψους Ευρώ 4,5 εκατ. 

περίπου και Ευρώ 4,4 εκατ. περίπου αντίστοιχα (31.12.2012: Ευρώ 2,9 εκατ. περίπου για τον 

Όμιλο και την Εταιρία). Επιπλέον η Μητρική Εταιρία έχει παράσχει εγγυήσεις ύψους Ευρώ 4,8 

εκατ. περίπου (31.12.2012: Ευρώ 5,2 εκατ. περίπου) για την εξασφάλιση τραπεζικών 

υποχρεώσεων ανεξόφλητου υπολοίπου κατά την 30.06.2013 ύψους Ευρώ 4,8 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 

2,6 εκατ. περίπου και Ευρώ 312 χιλ. περίπου αντίστοιχα (30.06.2012: Ευρώ 2,3 εκατ. περίπου 

και Ευρώ 382 χιλ. περίπου αντίστοιχα), αγορές – έξοδα ποσού ύψους Ευρώ 11 χιλ. περίπου για 

τον Όμιλο (30.06.2012: Ευρώ 6 χιλ. περίπου για τον Όμιλο) ενώ έχουν καθαρή απαίτηση ποσού 

ύψους Ευρώ 2,4 εκατ. περίπου και Ευρώ 847 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 

Ιουνίου 2012 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. 
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Αμοιβές μελών διοίκησης 

  

Κατά την διάρκεια της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2013 καταβλήθηκαν σε 2 

εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Μητρικής Εταιρίας μικτές αποδοχές ύψους 

Ευρώ 33,5 χιλ. περίπου (30.06.2012: Ευρώ 37 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 693,3 χιλ. περίπου (30.06.2012: Ευρώ 705,7 χιλ. 

περίπου) και Ευρώ 267,4 χιλ. περίπου (30.06.2012: Ευρώ 251,7 χιλ. περίπου) αντίστοιχα. Κατά 

την 30η Ιουνίου 2013 και την 31η Δεκεμβρίου 2012 δεν οφείλονταν αμοιβές στα διευθυντικά 

στελέχη και τα μέλη της διοίκησης. 

 

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 50 χιλ. 

περίπου) και ποσό ύψους Ευρώ 38 χιλ. περίπου (31.12.2012: Ευρώ 35 χιλ. περίπου) που αφορά 

τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Μητρικής Εταιρίας και τα διευθυντικά 

στελέχη του Ομίλου και της Εταιρίας. 

 

15. Χρηματοοικονομικά μέσα – Εύλογη αξία 
 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της 

εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική επιμέτρησης:  

 

Οι μέθοδοι αποτίμησης της εύλογης αξίας ιεραρχούνται σε τρία επίπεδα: 

 

Επίπεδο 1: Διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια 

περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις,  

Επίπεδο 2: Λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην 

καταγεγραμμένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμες, είτε άμεσα είτε έμμεσα,  

Επίπεδο 3: Τεχνικές που χρησιμοποιούν δεδομένα που έχουν σημαντική επίδραση στην 

καταγεγραμμένη εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. 

 

Τα ποσά που εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις για τα ταμειακά διαθέσιμα, τις 

εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία, τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, 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. 

 

Κατά την διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων 1 και 2, ούτε 

μεταφορές εντός και εκτός του επιπέδου 3 για την μέτρηση της εύλογης αξίας. 

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία εμπίπτουν στο Επίπεδο 3 της 

ιεραρχίας για το προσδιορισμό της εύλογης αξίας. 

 

Ο Όμιλος και η Εταιρία δεν χρησιμοποιούν παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και δεν 

χρησιμοποιούν χρηματοοικονομικά στοιχεία που ταξινομούνται στο Επίπεδο 3. 
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16. Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 

α. Εκκρεμοδικίες – Δικαστικές 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 Διοίκηση 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 11,8 εκατ. περίπου (31.12.2012: Ευρώ 11,8 εκατ. περίπου) και Ευρώ 11,7 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 Ευρώ 549 χιλ. περίπου (31.12.2012: Ευρώ 431 χιλ.) 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 

30.06.2013 ύψους Ευρώ 19,4 εκατ. περίπου (31.12.2012: Ευρώ 19,3 εκατ. περίπου). Με 

βάση εκτιμήσεις της Διοίκησης η εύλογη αξία αυτών των εγγυήσεων είναι μηδενική. 

 

γ. Υποχρεώσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

 

Την 30η Ιουνίου 2013 ο Όμιλος και η Εταιρία είχαν ποικίλες συμφωνίες λειτουργικής 

μίσθωσης που αφορούν την ενοικίαση μεταφορικών μέσων και λήγουν σε διάφορες 

ημερομηνίες έως τον Σεπτέμβριο του 2016 και τον Ιούνιο του 2016. 

 

Τα μισθώματα περιλαμβάνονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση αποτελεσμάτων της 

περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2013 και ανέρχονται σε Ευρώ 142.688 (30.06.2012: 

Ευρώ 227.907) για τον Όμιλο και σε Ευρώ 115.792 (30.06.2012: Ευρώ 181.435) για την 

Εταιρία. 
 

Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα ενοικίασης βάσει μη ακυρώσιμων 

συμβολαίων λειτουργικής μίσθωσης την 30η Ιουνίου 2013 και 2012 για τον Όμιλο και την 

Εταιρία έχουν ως ακολούθως: 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

   

30.06.2013 

 

30.06.2012 

Πληρωτέες    

Εντός 1 έτους  143.756 194.827 

Από 2 μέχρι 5 χρόνια  173.723 76.141 

  317.479 270.968 
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

   

30.06.2013 

 

30.06.2012 

Πληρωτέες    

Εντός 1 έτους  124.762 145.703 

Από 2 μέχρι 5 χρόνια  142.228 32.485 

  266.990 178.188 

 

δ. Δεσμεύσεις  

 

Κατά την 30η Ιουνίου 2013 o Όμιλος και η Εταιρία δεν είχαν δεσμεύσεις για 

κεφαλαιουχικές δαπάνες. 

 

Κατά την 30η Ιουνίου 2013, ο Όμιλος και η Εταιρία έχουν δεσμευτεί για αγορά πρώτης 

ύλης (αλουμίνιο) ποσότητας 6.808 τόνοι η οποία θα παραδοθεί στους επόμενους μήνες 

συνολικού κόστους ύψους Ευρώ 12,3 εκατ. περίπου (31.12.2012: 2.805 τόνοι συνολικού 

κόστους ύψους Ευρώ 5,4 εκατ. περίπου). 

 

ε. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

 

Η ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τη χρήση 2010 (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 2011-2012 

4. ALUMIL KOSOVO ShPK 2012 

5. ALUMIL BULGARIA SRL 2003-2012 

6. ALUMIL VARNA SRL 2005-2012 

7. ALUMIL FRANCE SAS  Δεν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2005) 

8. ALUMIL DEUTSCHLAND GMBH 2008-2012 

9. ALUMIL MILONAS CYPRUS LTD 2006-2012 

10. ALUMIL CY LTD 2006-2012 

11. ALUMIL MOLDAVIA SRL 2009-2012 

12. ALUMIL HUNGARY KFT 2004-2012 

13. ALUMIL UKRANIA SRL 2012 

14. ALUMIL POLSKA SRL 2004-2012 

15. ALUMIL ROM INDUSTRY SA 2009-2012 

16. ALUMIL EXTRUSION SRL 2009-2012 

17. ALUMIL YU INDUSTRY SA Δεν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2001) 

18. ALPRO VLASENICA AD 2012 



ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 

Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων 
Της 30ης Ιουνίου 2013 

 

  51 

19. ALUMIL SRB DOO 2011-2012 

20. ALUMIL MONTENEGRO DOO Δεν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2005) 

21. ALUMIL SKOPJE DOO Δεν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2000) 

22. ALUMIL GULF FZC Δεν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2007) 

23. ALUMIL MIDDLE EAST JLT - 

24. ALUMIL GROUP LTD Δεν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2008) 

25. ALUMIL YUG LTD Δεν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2010) 

26. LMG EUROPIAN TECHNOLOGIES LTD Δεν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2012) 

27. EGYPTIAN FOR ALUMINIUM TRADE SAE Δεν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2009) 

28. ALUMINIUM MISR FOR TRADING SAE Δεν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2009) 

 

 

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. 

 

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. (31.12.12: Eυρώ 2.255 

χιλ.) αντίστοιχα 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. 

 

Ο έλεγχος για την έκδοση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 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.  
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17.  Γεγονότα μετά την ημερομηνία των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών  

Καταστάσεων 
 

 

Δεν υπήρξαν γεγονότα μεταγενέστερα των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 

30ης Ιουνίου 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 Δ.Σ &           Η Αντιπρόεδρος &          Ο Οικονομικός Διευθυντής     Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου 

              Δ/νων Σύμβουλος              Δ/νουσα Σύμβουλος 

 
 

 

 

           Γεώργιος Α. Μυλωνάς         Ευαγγελία Α. Μυλωνά        Μαυρικάκης Σπυρίδων           Δημήτριος Ν. Πλακίδης   

                ΑΔΤ ΑΒ 717392                  ΑΔΤ ΑΒ 689463                  ΑΔΤ  ΑΑ 273119                     ΑΔΤ ΑΕ  873647 

            Α.Μ. 7528  Α'ΤΑΞΗΣ   Α.Μ. 38267 Α'ΤΑΞΗΣ
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Κ. Στοιχεία και Πληροφορίες 

 

      ΑΛΟΥΜΥΛ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.  17520 / 06 / Β / 88 / 18  ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 14492035000  -   ΕΔΡΑ : ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 611 00 , ΚΙΛΚΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

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

Κιλκίς, 28 Αυγούστου 2013

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:
1)  Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 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 ΔΛΠ 19, η οποία 

επιτρέπει την άμεση αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών στα ίδια κεφάλαια σύμφωνα με το ΔΛΠ 8, όπως 

αναφέρεται στη σημείωση 2 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. Τα αντίστοιχα ποσά των συγκριτικών 

περιόδων έχουν αναπροσαρμοστεί αναλόγως, εφαρμόζοντας το ΔΛΠ 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 30η Ιουνίου 2013 και 

ενσωματώνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 3 των  ενδιάμεσων συνοπτικών 

οικονομικών καταστάσεων.

 3) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 16ε 

των ενδιάμεσων συνοπτικών 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 € 2,3 εκατ. περίπου, το ανοικτό υπόλοιπο των οποίων 

κατά την 30η Ιουνίου 2013 ανέρχεται σε € 1,4 εκατ.

 5) Το απασχολούμενο προσωπικό της Μητρικής Εταιρίας και του Ομίλου στις  30 Ιουνίου 2013 και στις 30 Ιουνίου 2012 

είναι 804 και 593 εργαζόμενοι αντίστοιχα για την Εταιρία και 1.834 και 1.720 εργαζόμενοι αντίστοιχα για τον Όμιλο.

 6) Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό της περιόδου της Μητρικής Εταιρίας και του Ομίλου ανήλθαν σε € 1.076 χιλ. περίπου 

και € 5.196 χιλ. περίπου αντίστοιχα.

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

καταστάσεων θυγατρικών σε ξένο νόμισμα για τον όμιλο και φόρο εισοδήματος που αναλογεί στα αναλογιστικά κέρδη / 

(ζημίες) λόγω αλλαγής του φορολογικού συντελεστή για τον Όμιλο και την Εταιρία.     

 8) Δεν 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 30η Ιουνίου 

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 τγης 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 περιόδου.

  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 3 των ενδιάμεσων συνοπτικών 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) 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 ΔΛΠ 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 30ης Ιουνίου 2013.

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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

   

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΥΛΩΝΑΣ

  ΑΔΤ ΑΒ 717392

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ 

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

   

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α. ΜΥΛΩΝΑ 

ΑΔΤ ΑΒ 689463

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ε. ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ

ΑΔΤ AΑ 273119

Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 7528 Α' ΤΑΞΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

   

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΠΛΑΚΙΔΗΣ

ΑΔΤ AE 873647

Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 38267 Α' ΤΑΞΗΣ

30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 155.098.542 155.942.752 100.311.690 103.372.153

Επενδύσεις σε ακίνητα 31.000 31.000 - -

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 498.172 497.399 370.136 350.021

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.573.183 3.137.188 31.643.549 31.877.148

Αποθέματα 71.084.742 69.436.618 42.059.384 40.773.297

Απαιτήσεις από πελάτες 68.545.345 70.401.918 70.350.734 72.671.304

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 32.414.569 44.064.097 23.259.020 31.167.142

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 331.245.553 343.510.972 267.994.513 280.211.065

ΙΔΙΑ 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 68.016.711 78.367.148 50.932.430 60.183.207

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής ( α ) 76.162.723 86.513.160 59.078.442 68.329.219

Μη ελέγχουσες συμμετοχές ( β ) 12.089.712 12.446.078 - -

Σύνολο  ιδίων κεφαλαίων ( γ ) = ( α ) + ( β ) 88.252.435 98.959.238 59.078.442 68.329.219

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 122.786.532 114.140.609 119.275.717 110.588.000

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 31.029.798 30.722.092 23.283.977 22.977.952

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 51.548.811 60.375.760 38.321.693 48.032.129

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 37.627.977 39.313.273 28.034.684 30.283.765

Σύνολο Υποχρεώσεων ( δ ) 242.993.118 244.551.734 208.916.071 211.881.846

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 331.245.553 343.510.972 267.994.513 280.211.065

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε €

Ο  Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

01.01 - 

30.06.2013

01.01 - 

30.06.2012

01.04 - 

30.06.2013

01.04 - 

30.06.2012
Κύκλος Εργασιών 84.640.535 93.599.037 45.805.147 52.608.281

Μικτά Κέρδη 15.210.526 17.000.548 8.069.250 9.884.986

Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων
(3.105.560) (2.735.607) (1.490.534) (497.460)

Ζημίες προ φόρων (8.398.449) (7.705.913) (4.140.562) (2.917.312)

Ζημίες μετά από φόρους (Α) (9.789.147) (8.076.182) (3.717.448) (2.761.280)

Ιδιοκτήτες μητρικής (9.436.678) (7.801.499) (3.704.860) (2.734.938)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (352.469) (274.683) (12.588) (26.342)

Λοιπές συνολικές ζημίες μετά από φόρους (Β) (915.172) (1.650.194) (552.938) (594.409)

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους (Α+Β) (10.704.319) (9.726.376) (4.270.386) (3.355.689)

Ιδιοκτήτες μητρικής (10.334.655) (9.226.122) (4.192.977) (3.191.326)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (369.664) (500.254) (77.409) (164.363)

Ζημίες μετά από Φόρους ανά μετοχή-βασικές και απομειωμένες (σε €) (0,4286) (0,3544) (0,1683) (0,1242)

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
1.693.216 2.910.504 870.701 2.262.402

01.01 - 

30.06.2013

01.01 - 

30.06.2012

01.04 - 

30.06.2013

01.04 - 

30.06.2012
Κύκλος Εργασιών 60.568.224 69.624.516 31.170.634 38.688.317

Μικτά Κέρδη 6.820.171 7.538.581 2.883.436 4.283.725

Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων
(3.476.351) (2.929.632) (2.510.082) (1.162.776)

Ζημίες προ φόρων (7.580.808) (7.683.421) (4.722.668) (3.603.406)

Ζημίες μετά από φόρους (Α) (9.253.338) (7.735.892) (4.262.758) (3.461.369)

Ιδιοκτήτες μητρικής (9.253.338) (7.735.892) (4.262.758) (3.461.369)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - -

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β) 2.561 - - -

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους (Α+Β) (9.250.777) (7.735.892) (4.262.758) (3.461.369)

Ιδιοκτήτες μητρικής (9.250.777) (7.735.892) (4.262.758) (3.461.369)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - -

Ζημίες μετά από Φόρους ανά μετοχή-βασικές και απομειωμένες (σε €) (0,4203) (0,3514) (0,1936) (0,1572)

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
95.094 880.343 (752.837) 721.042

Ο  Ο Μ Ι Λ Ο Σ

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε €

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

Όμιλος Εταιρíα

α)  Πωλήσεις - Έσοδα 2.765 19.884 

β)  Αγορές - Έξοδα 1.819 2.507 

γ)  Απαιτήσεις 6.854 40.191 

δ)  Υποχρεώσεις 0 1.300 

ε)  Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 740 301 

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

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

Περίοδος 01/01 - 31/06/2013

30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 

(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 (10.704.319) (9.726.376) (9.250.777) (7.735.892)

Διανεμηθέντα μερίσματα - (155.210) - -

Εκκαθάριση θυγατρικής (2.484) - - -

Μεταβολή λόγω απορρόφησης θυγατρικής - - - (313.563)

Εξαγορά μη ελεγχουσών συμμετοχών - (100.000) - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 

(30.06.2013 και 30.06.2012 αντίστοιχα)
88.252.435 102.795.953 59.078.442 79.308.163 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε €

Ο  Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

Διεύθυνση Διαδικτύου : www.alumil.com

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο 

των  εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων :
28 Αυγούστου 2013

Νόμιμος Ελεγκτής : Παναγιώτης Ι.Κ. Παπάζογλου

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

Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης : Με σύμφωνη γνώμη

01.01 - 

30.06.2013

01.01 - 

30.06.2012

01.01 - 

30.06.2013

01.01 - 

30.06.2012

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Ζημίες περιόδου προ φόρων (8.398.449) (7.705.913) (7.580.808) (7.683.421)

Πλέον/μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 5.530.856 6.504.576 4.007.315 4.246.096

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 148.076 151.327 128.471 110.791

Καθαρά (κέρδη) / ζημίες από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων (78.836) 629.207 (25.466) (15.969)

Ζημία από αποτίμηση χρηματ. στοιχείων σε εύλογη αξία 26.647 - 26.647 -

Μη πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές 45.171 113.917 23.737 (7.251)

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (201.465) (710.950) (86.550) (105.089)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5.494.354 5.681.256 4.191.007 5.014.088

Έσοδα συμμετοχών - - - (155.210)

Ζημία από απομείωση συμμετοχών - - 243.535 76.913

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (880.156) (1.009.792) (564.341) (546.912)

Καθαρά κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής (719.510) (894.187) - -

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις (47.802) (149.794) (94.404) -

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 1.761.167 1.543.064 811.700 984.285

Πρόβλεψη για υποτίμηση αποθεμάτων 1.372.711 785.089 1.315.264 363.658

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 165.423 479.860 128.726 331.169

4.218.187 5.417.660 2.524.833 2.613.148

(Αύξηση) / Μείωση αποθέματων (3.020.835) 2.670.794 (2.601.351) 1.375.067

Μείωση / (Αύξηση) εμπορικών απαιτήσεων 406.159 (1.996.823) 1.836.721 (310.507)

Μείωση / (Αύξηση) λοιπών απαιτήσεων & προκαταβολών 306.234 (1.467.651) (1.816.590) (378.784)

(Αύξηση) / Μείωση λοιπών μακροπροθέσμων απαιτήσεων (39.506) 33.624 (9.937) 1.701.032

(Μείωση) / Αύξηση εμπορικών υποχρεώσεων (2.416.772) 34.569 (2.604.100) (682.385)

(Μείωση) / Αύξηση λοιπών υποχρεώσεων και δεδουλευμένων εξόδων (41.879) 95.016 (426.742) (266.041)

Αύξηση / (Μείωση) λοιπών μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 138.804 (57.692) - -

Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού (77.561) (501.574) (60.292) (369.994)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 4.744.348 4.899.037 3.593.915 4.326.887

Καταβεβλημένοι φόροι 939.707 497.171 689.289 119.810

Σύνολο εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (6.211.224) (1.168.285) (7.440.662) (765.161)

Επενδυτικές Δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων (5.195.932) (2.073.433) (1.075.794) (1.102.704)

Εισπράξεις από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 369.746 2.099.681 107.332 147.445

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (101.825) (94.896) (101.510) (94.554)

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 144.375 261.788 86.550 105.089

Μερίσματα εισπραχθέντα - - - 155.210

Αγορά χρηματ.στοιχείων ατην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (147.831) - (147.831) -

Επενδύσεις σε θυγατρικές - - - (100.000)

Αύξηση ταμειακών διαθεσίμων από απορρόφηση θυγατρικών - - - 92.836

Είσπραξη επιχορηγήσεων 201.699 26.348 - -

Σύνολο (εκροών)  / εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (4.729.768) 219.488 (1.131.253) (796.678)

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Καθαρή μεταβολή βραχυπροθέσμων δανείων 825.244 (244.482) 120.100 (200.360)

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα μακροπρόθεσμα δάνεια 418.421 1.854.414 - -

Εξοφλήσεις μακροπροθέσμων δανείων (1.439.607) (1.310.417) (1.142.819) (1.288.039)

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

Σύνολο (εκροών) / εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (195.942) 144.305 (1.022.719) (1.488.399)

Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου 

(α)+(β)+(γ)
(11.136.934) (804.492) (9.594.634) (3.050.238)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 26.188.811 20.875.115 14.987.985 11.080.508

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (76.281) (150.006) - -

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 14.975.596 19.920.617 5.393.351 8.030.270

Ο  Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Ποσά εκφρασμένα σε €

 


