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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

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

Κιλκίς, 30 Μαϊου 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 ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31η 

Μαρτίου 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 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 € 2,8 εκατ. περίπου για τη λήψη τραπεζικών δανείων, πιστωτικού ορίου ύψους € 2 εκατ. περίπου, 

το ανοικτό υπόλοιπο των οποίων κατά την 31η Μαρτίου 2014 ανέρχεται σε € 2 εκατ. περίπου.

 5) Το απασχολούµενο προσωπικό της Μητρικής Εταιρίας και του Οµίλου στις 31 Μαρτίου 2014 και στις 31 Μαρτίου 

2013 είναι 661 και 789 εργαζόµενοι αντίστοιχα για την Εταιρία και 1.713 και 1.812 εργαζόµενοι αντίστοιχα για τον 

Όµιλο.

 6)  Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό της περιόδου της Μητρικής Εταιρίας και του Οµίλου ανήλθαν σε € 311 χιλ. 

περίπου και € 804 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 31η Μαρτίου 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 31ης Μαρτίου 2014.

01.01 - 

31.03.2014

01.01 - 

31.03.2013

01.01 - 

31.03.2014

01.01 - 

31.03.2013

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Ζηµίες περιόδου προ φόρων (4.279.106) (4.257.887) (4.443.834) (2.858.140)

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 2.846.455 2.810.668 1.892.560 2.031.863

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 126.151 75.788 116.109 65.793

Καθαρά κέρδη από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων (35.583) (32.232) (31.055) (33.659)

Ζηµία από αποτίµηση χρηµατ. στοιχείων σε εύλογη αξία 7.361 - 7.361 -

Μη πραγµατοποιηθείσες συναλλαγµατικές διαφορές (193.730) 27.222 44.254 14.607

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (66.960) (240.887) (29.212) (49.588)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.581.450 2.883.748 1.980.627 1.941.459

Ζηµία από αποµείωση συµµετοχών - - - 62.416

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (381.787) (448.915) (260.962) (283.456)

Καθαρές ζηµίες/(κέρδη) από συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής 423.544 (623.234) - -

Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις (26.915) (34.543) (9.112) -

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 229.344 882.235 114.527 490.751

Πρόβλεψη για υποτίµηση αποθεµάτων 1.110.666 1.229.720 1.080.284 1.156.176

Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 59.798 78.890 48.589 52.525

2.400.688 2.350.573 510.136 2.590.747

Μείωση/(αύξηση) αποθέµατων 1.483.277 (5.855.300) 1.549.688 (4.521.742)

(Αύξηση)/µείωση εµπορικών απαιτήσεων (3.502.999) 2.819.249 590.533 1.368.115

(Αύξηση)/µείωση λοιπών απαιτήσεων & προκαταβολών (2.128.717) 65.189 (842.268) (1.588.289)

Μείωση/(αύξηση) λοιπών µακροπροθέσµων απαιτήσεων 42.847 (61.662) 10.950 (30.148)

Αύξηση/(µείωση) εµπορικών υποχρεώσεων 70.686 (4.062.917) (1.377.583) (3.566.172)

Αύξηση/(µείωση) λοιπών υποχρεώσεων και δεδουλευµένων εξόδων 493.020 921.228 (110.685) 1.157.800

Αύξηση λοιπών µακροπροθέσµων υποχρεώσεων 662 107.793 - -

Πληρωµές για αποζηµίωση προσωπικού (57.441) (11.220) (53.308) (11.220)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 648.283 1.038.373 404.798 106.551

Καταβεβληµένοι φόροι 232.596 285.337 226.100 127.143

Σύνολο εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (2.078.856) (5.050.777) (353.435) (4.834.603)

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

Αγορές ενσώµατων παγίων στοιχείων (804.063) (2.553.053) (311.438) (497.738)

Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 87.972 111.478 78.506 57.336

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (93.126) (89.012) (92.935) (88.809)

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 56.155 85.594 29.212 49.588

Είσπραξη επιχορηγήσεων - 53.628 - -

Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (753.062) (2.391.365) (296.655) (479.623)

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες

Καθαρή µεταβολή βραχυπροθέσµων δανείων (129.720) 280.339 (258.146) (119.404)

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα µακροπρόθεσµα δάνεια - 100.614 - -

Εξοφλήσεις µακροπροθέσµων δανείων (276.373) (192.844) (619) (71.857)

Σύνολο (εκροών) / εισροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (406.093) 188.109 (258.765) (191.261)

Καθαρή µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (3.238.011) (7.254.033) (908.855) (5.505.487)
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 8.046 31.454 - -
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 15.171.017 18.966.232 5.170.980 9.482.498

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
Ποσά εκφρασµένα σε €

Ο  Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου : www.alumil.com

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

των  ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων : 30 Μαΐου 2014

31.03.2014 31.12.2013 31.03.2014 31.12.2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 149.322.485 151.638.491 95.090.276 96.718.849

Επενδύσεις σε ακίνητα 31.000 31.000 - -

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 988.463 1.021.504 865.002 888.176

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.667.842 3.735.431 31.849.223 31.860.173

Αποθέµατα 66.329.287 68.923.231 37.166.228 39.796.200

Απαιτήσεις από πελάτες 58.615.635 55.202.076 58.793.383 59.377.772

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 32.209.105 33.468.055 22.238.184 22.462.474

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 311.163.817 314.019.788 246.002.296 251.103.644

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 57.659.825 61.518.442 38.134.831 42.412.874

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής ( α ) 65.805.837 69.664.454 46.280.843 50.558.886

Μη ελέγχουσες συµµετοχές ( β ) 12.177.785 12.194.371 - -

Σύνολο  ιδίων κεφαλαίων ( γ ) = ( α ) + ( β ) 77.983.622 81.858.825 46.280.843 50.558.886

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 105.740.312 102.101.385 102.455.099 98.462.118

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 29.789.299 30.380.236 21.870.336 22.301.809

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 67.137.528 71.164.826 53.512.287 57.764.033

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 30.513.056 28.514.516 21.883.731 22.016.798

Σύνολο Υποχρεώσεων ( δ ) 233.180.195 232.160.963 199.721.453 200.544.758

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 311.163.817 314.019.788 246.002.296 251.103.644

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε €

Ο  Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

01.01 - 

31.03.2014

01.01 - 

31.03.2013

01.01 - 

31.03.2014

01.01 - 

31.03.2013
Κύκλος Εργασιών 36.224.009 38.835.388 22.583.270 29.397.590

Μικτά Κέρδη 6.068.260 7.141.276 1.587.350 3.936.735

Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων
(1.764.617) (1.615.026) (2.492.419) (966.269)

Ζηµίες προ φόρων (4.279.107) (4.257.887) (4.443.834) (2.858.140)

Ζηµίες µετά από φόρους (Α) (4.094.582) (6.071.699) (4.278.043) (4.990.580)

Ιδιοκτήτες µητρικής (4.065.933) (5.731.818) (4.278.043) (4.990.580)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (28.649) (339.881) - -

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/(ζηµίες) µετά από φόρους (Β) 219.557 (362.234) - 2.561

Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους (Α+Β) (3.875.025) (6.433.933) (4.278.043) (4.988.019)

Ιδιοκτήτες µητρικής (3.850.406) (6.141.678) (4.278.043) (4.988.019)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (24.619) (292.255) - -

Ζηµίες µετά από Φόρους ανά µετοχή-βασικές και αποµειωµένες (σε €) (0,1847) (0,2603) (0,1943) (0,2267)

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
826.203 822.515 (744.712) 847.931

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε €

Ο  Ο Μ Ι Λ Ο Σ

31.03.2014 31.03.2013 31.03.2014 31.03.2013

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 (3.875.025) (6.433.933) (4.278.043) (4.988.019)

Εκκαθάριση θυγατρικής (178) - - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 

(31.03.2014 και 31.03.2013 αντίστοιχα)
77.983.622 92.525.305 46.280.843 63.341.200 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε €

Ο  Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

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 0 1.501 

ε)  Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 361 149 

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

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

Περίοδος  01/01 - 31/03/2014


