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

Κιλκίς, 26 Νοεµβρίου 2014

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

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

η έκθεση ελέγχου  του νόµιµου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ 

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

   

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΥΛΩΝΑΣ

  Α∆Τ ΑΒ 717392

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ 

∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

   

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α. ΜΥΛΩΝΑ 

Α∆Τ ΑΒ 689463

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΘΥΝΤΗΣ

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Ε. ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ

Α∆Τ AΑ 273119

Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 7528 Α' ΤΑΞΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

   

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΠΛΑΚΙ∆ΗΣ

Α∆Τ AE 873647

Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 38267 Α' ΤΑΞΗΣ

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

Όµιλος Εταιρíα

α)  Πωλήσεις - Έσοδα 1.300 7.950 

β)  Αγορές - Έξοδα 1.098 1.660 

γ)  Απαιτήσεις 6.337 36.899 

δ)  Υποχρεώσεις - 1.501 

ε)  Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 16 149 

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

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

Χ ρ ή σ η  01/01 - 31/03/2014

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:
1)  Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2013 µε 

εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρηµένα λογιστικά πρότυπα και διερµηνίες, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2014.

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

Εταιρίας - οι οποίες περιλαµβάνονται στις ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε 

την 30η Σεπτεµβρίου 2014 και ενσωµατώνονται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, παρατίθενται αναλυτικά στη 

σηµείωση 3 των οικονοµικών καταστάσεων.

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

σηµείωση 16στ των ενδιάµεσων 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 € 2,6 εκατ. περίπου για τη λήψη τραπεζικών δανείων, πιστωτικού ορίου ύψους € 2 εκατ. περίπου, 

το ανοικτό υπόλοιπο των οποίων κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2014 ανέρχεται σε € 1,8 εκατ. περίπου.

 5) Το απασχολούµενο προσωπικό της Μητρικής Εταιρίας και του Οµίλου στις 30 Σεπτεµβρίου 2014 και στις 30 

Σεπτεµβρίου 2013 είναι 732 και 797 εργαζόµενοι αντίστοιχα για την Εταιρία και 1.799 και 1.839 εργαζόµενοι 

αντίστοιχα για τον Όµιλο.

 6)  Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό της περιόδου της Μητρικής Εταιρίας και του Οµίλου ανήλθαν σε € 1.196 χιλ. 

περίπου και € 2.535 χιλ. περίπου αντίστοιχα.

 7)  Τα λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους, περιλαµβάνουν συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής 

οικονοµικών καταστάσεων θυγατρικών σε ξένο νόµισµα.  

 8) ∆εν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 

οργάνων, που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση, στην χρηµατοοικονοµική θέση ή στα 

αποτελέσµατα της λειτουργίας της Εταιρίας ή του Οµίλου.  Το ποσό της πρόβλεψης για τις ανέλεγκτες φορολογικά 

χρήσεις κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2014 ανέρχεται για τον Όµιλο σε € 310 χιλ. περίπου και για την Εταιρία σε € 240 

χιλ. περίπου.

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

Εταιρία µε ποσοστό συµµετοχής 90% από την επίσης θυγατρική Εταιρία «ALUMIL YU INDUSTRY S.A.». Από την 

απορρόφηση αυτή δεν υπήρξε ουσιαστική επίδραση στα αποτελέσµατα και τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου ούτε και στα 

ποσοστά συµµετοχής της Μητρικής και των µη ελεγχουσών συµµετοχών.

10) Τα ποσά των πωλήσεων-εσόδων και αγορών-εξόδων προς συνδεδεµένα µέρη σωρευτικά από την έναρξη της 

περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων, µε συνδεδεµένα µέρη, στην λήξη της τρέχουσας 

περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 µέρη, έχουν ως 

εξής:

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

µέρη έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση της 30ης Σεπτεµβρίου 2014.

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου : www.alumil.com

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

των  ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Νοεµβρίου 2014

Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης : ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

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

Όµιλος Εταιρíα

α)  Πωλήσεις - Έσοδα 4.853 30.746 

β)  Αγορές - Έξοδα 3.138 6.225 

γ)  Απαιτήσεις 5.940 31.762 

δ)  Υποχρεώσεις 0 2.437 

ε)  Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 1.143 469 

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

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

Περίοδος  01/01 - 30/09/2014

30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 144.972.566 151.638.491 92.097.369 96.718.849

Επενδύσεις σε ακίνητα 31.000 31.000 - -

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 808.818 1.021.504 682.433 888.176

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.390.065 3.735.431 34.788.247 31.860.173

Αποθέµατα 75.914.488 68.923.231 44.521.741 39.796.200

Απαιτήσεις από πελάτες 60.901.227 55.202.076 56.262.089 59.377.772

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 28.582.688 33.468.055 19.382.368 22.462.474

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 314.600.852 314.019.788 247.734.247 251.103.644

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

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

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 54.302.222 61.518.442 35.933.173 42.412.874

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής ( α ) 62.448.234 69.664.454 44.079.185 50.558.886

Μη ελέγχουσες συµµετοχές ( β ) 10.486.827 12.194.371 - -

Σύνολο  ιδίων κεφαλαίων ( γ ) = ( α ) + ( β ) 72.935.061 81.858.825 44.079.185 50.558.886

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 124.767.581 102.101.385 121.451.490 98.462.118

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 28.382.488 30.380.236 20.983.679 22.301.809

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 49.383.489 71.164.826 34.440.830 57.764.033

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 39.132.233 28.514.516 26.779.063 22.016.798

Σύνολο Υποχρεώσεων ( δ ) 241.665.791 232.160.963 203.655.062 200.544.758

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 314.600.852 314.019.788 247.734.247 251.103.644

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε €

Ο  Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

30.09.2014 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2013

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 

(01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)
81.858.825 98.959.238 50.558.886 68.329.219

Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους (6.914.493) (13.594.501) (6.479.701) (12.931.737)

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (2.008.987) (53.735) - -

Μείωση κεφαλαίου θυγατρικής (284) - - -

Εκκαθάριση θυγατρικής - (2.277) - -

Εισροές από µη ελέγχουσες συµµετοχές - 24.606 - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 

(30.09.2014 και 30.09.2013 αντίστοιχα)
72.935.061 85.333.331 44.079.185 55.397.482 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε €

Ο  Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α
01.01 - 

30.09.2014

01.01 - 

30.09.2013

01.01 - 

30.09.2014

01.01 - 

30.09.2013
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Ζηµίες περιόδου προ φόρων (7.311.086) (11.572.034) (7.005.758) (11.583.407)

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 8.520.138 8.316.792 5.667.765 5.982.721

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 352.832 235.821 324.367 206.720

Καθαρά κέρδη από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων (151.461) (163.631) (106.093) (36.865)

Ζηµία από αποτίµηση χρηµατ. στοιχείων σε εύλογη αξία 10.168 25.080 10.168 25.080

Μη πραγµατοποιηθείσες συναλλαγµατικές διαφορές (40.867) 69.244 15.302 76.440

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (163.104) (211.901) (79.707) (119.414)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 7.844.722 8.183.268 5.528.592 6.481.592

Έσοδα συµµετοχών - - (2.547.002) -

Ζηµία από αποµείωση συµµετοχών - - - 243.535

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (1.156.412) (1.256.427) (790.623) (835.718)

Καθαρές ζηµίες/(κέρδη) από συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής 521.188 (664.242) - -

Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις (240.076) (486.433) (52.353) (349.480)

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 1.558.590 2.126.717 1.871.089 989.948

Πρόβλεψη για υποτίµηση αποθεµάτων 741.047 1.874.683 489.943 1.762.909

Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 427.014 265.322 346.990 217.696

10.912.693 6.742.259 3.672.680 3.061.757

Αύξηση αποθεµάτων (7.732.304) (2.818.485) (5.215.483) (2.941.237)

(Αύξηση)/µείωση εµπορικών απαιτήσεων (9.845.417) 4.884.429 (1.647.612) 6.601.282

(Αύξηση)/µείωση λοιπών απαιτήσεων & προκαταβολών (2.360.951) 1.257.641 995.882 (1.041.776)

Μείωση/(αύξηση) λοιπών µακροπροθέσµων απαιτήσεων 106.252 (36.792) 71.926 (9.872)

Αύξηση/(µείωση) εµπορικών υποχρεώσεων 7.162.966 (5.087.212) 4.374.151 (4.094.752)

Αύξηση/(µείωση) λοιπών υποχρεώσεων και δεδουλευµένων εξόδων 4.026.743 (1.384.412) (653.415) (1.211.579)

(Μείωση)/αύξηση λοιπών µακροπροθέσµων υποχρεώσεων (250.352) 57.979 - -

Πληρωµές για αποζηµίωση προσωπικού (376.486) (144.349) (348.440) (124.493)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 4.774.137 6.227.099 3.839.206 4.777.118

Καταβεβληµένοι φόροι 825.159 1.367.995 655.246 1.036.421

Σύνολο εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (3.956.152) (4.124.036) (3.244.763) (5.574.209)

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

Αγορές ενσώµατων παγίων στοιχείων (2.534.896) (6.599.246) (1.196.007) (1.826.462)

Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 387.595 709.702 255.815 186.416

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (140.235) (173.214) (118.624) (148.813)

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 163.104 200.514 79.707 119.414

Μερίσµατα εισπραχθέντα - - 2.547.002 -

Αγορά χρηµατ.στοιχείων ατην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων - (166.545) - (166.545)

Είσπραξη επιχορηγήσεων - 322.831 - -

Σύνολο (εκροών)/εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (2.124.432) (5.705.958) 1.567.893 (1.835.990)

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες

Καθαρή µεταβολή βραχυπροθέσµων δανείων 944.774 591.224 (233.442) (70.358)

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα µακροπρόθεσµα δάνεια 976.374 981.675 - -

Εξοφλήσεις µακροπροθέσµων δανείων (1.123.031) (1.997.295) (100.388) (1.496.649)

Εισροές από µη ελέγχουσες συµµετοχές - 24.606 - -

Μερίσµατα πληρωθέντα σε µη ελέγχουσες συµµετοχές (2.008.987) (53.735) - -

Σύνολο εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (1.210.870) (453.525) (333.830) (1.567.007)

Καθαρή µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου 

(α)+(β)+(γ)
(7.291.454) (10.283.519) (2.010.700) (8.977.206)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 18.400.982 26.188.811 6.079.835 14.987.985

Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 144.361 (108.782) - -

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 11.253.889 15.796.510 4.069.135 6.010.779

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
Ποσά εκφρασµένα σε €

Ο  Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

01.01 - 

30.09.2014

01.01 - 

30.09.2013

01.07 - 

30.09.2014

01.07 - 

30.09.2013
Κύκλος Εργασιών 124.399.250 128.738.493 46.013.054 44.097.958

Μικτά Κέρδη 24.630.097 22.573.105 10.146.872 7.362.579

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων
370.532 (3.600.667) 2.271.408 (495.107)

Ζηµίες προ φόρων (7.311.086) (11.572.034) (517.288) (3.173.585)

Ζηµίες µετά από φόρους (Α) (7.101.014) (12.586.314) (571.463) (2.797.167)

Ιδιοκτήτες µητρικής (7.185.382) (12.282.910) (780.665) (2.846.232)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 84.368 (303.404) 209.202 49.065

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/(ζηµίες) µετά από φόρους (Β) 186.521 (1.008.187) (230.847) (93.015)

Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους (Α+Β) (6.914.493) (13.594.501) (802.310) (2.890.182)

Ιδιοκτήτες µητρικής (7.150.570) (13.268.817) (1.002.643) (2.934.162)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 236.077 (325.684) 200.333 43.980

Ζηµίες µετά από Φόρους ανά µετοχή-βασικές και αποµειωµένες (σε €) (0,3264) (0,5579) (0,0355) (0,1293)

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
8.087.090 3.695.519 4.808.983 2.002.303

01.01 - 

30.09.2014

01.01 - 

30.09.2013

01.07 - 

30.09.2014

01.07 - 

30.09.2013
Κύκλος Εργασιών 77.905.779 90.915.723 29.848.009 30.347.499

Μικτά Κέρδη 9.563.310 9.275.961 4.400.075 2.455.790

Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων
(4.103.875) (5.221.229) (244.104) (1.744.878)

(Ζηµίες)/Κέρδη προ φόρων (7.005.758) (11.583.407) 528.688 (4.002.599)

(Ζηµίες)/Κέρδη µετά από φόρους (Α) (6.479.701) (12.934.298) 761.043 (3.680.960)

Ιδιοκτήτες µητρικής (6.479.701) (12.934.298) 761.043 (3.680.960)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές - - - -

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

Συγκεντρωτικές συνολικές (ζηµίες)/κέρδη µετά από φόρους (Α+Β) (6.479.701) (12.931.737) 761.043 (3.680.960)

Ιδιοκτήτες µητρικής (6.479.701) (12.931.737) 761.043 (3.680.960)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές - - - -

(Ζηµίες)/Κέρδη µετά από Φόρους ανά µετοχή-βασικές και αποµειωµένες (σε €) (0,2943) (0,5875) 0,0346 (0,1672)

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
1.097.634 132.494 1.473.799 37.400

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε €
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