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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

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

Κιλκίς, 29 Σεπτεμβρίου 2017

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 

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ
ΑΔΤ AΖ 683500

Α.Μ. 17696 Α' ΤΑΞΗΣ

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:
1) Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016 με 

εξαίρεση τη νέα λογιστική αρχή για κατασκευαστικά συμβόλαια και τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και 

διερμηνείες, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2017.

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

Εταιρίας - οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 

την 30η Ιουνίου 2017 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 18στ των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 

4) Επί των παγίων  στοιχείων της Μητρικής Εταιρίας και ορισμένων θυγατρικών του εσωτερικού υφίστανται 

εμπράγματα βάρη ύψους € 154,4 εκατ. και € 165,6 εκατ. αντίστοιχα περίπου για τη λήψη μακροπρόθεσμων 

ομολογιακών δανείων. Επίσης, επί ακινήτων θυγατρικών του εξωτερικού, έχει συσταθεί υποθήκη συνολικού ύψους 

€ 7,7 εκατ. περίπου για τη λήψη τραπεζικών δανείων, πιστωτικού ορίου ύψους € 7,1 εκατ. περίπου, το ανοικτό 

υπόλοιπο των οποίων κατά την 30η Ιουνίου 2017 ανέρχεται σε € 3,2 εκατ. περίπου.

5) Το απασχολούμενο προσωπικό της Μητρικής Εταιρίας και του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2016 και στις 30 Ιουνίου 

2016 είναι 832 και 766 εργαζόμενοι αντίστοιχα για την Εταιρία και 2.135 και 1.994 εργαζόμενοι αντίστοιχα για τον 

Όμιλο.

6) Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό της περιόδου της Μητρικής Εταιρίας και του Ομίλου ανήλθαν σε € 1.486 χιλ. 

περίπου και € 3.357 χιλ. περίπου αντίστοιχα.

7) Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα περιλαμβάνουν συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής οικονομικών 

καταστάσεων θυγατρικών σε ξένο νόμισμα για τον Όμιλο ύψους € 245 χιλ. περίπου.

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 2017 ανέρχεται για τον Όμιλο σε € 938 χιλ. και για την Εταιρία σε € 240 χιλ. 

9) 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 

χρήσης 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 2017.

10) Το θέμα έμφασης στην Έκθεση Επισκόπησης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναφέρεται στο 

γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρίας υπερβαίνει το σύνολο των 

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων τους και στην αβεβαιότητα της ικανότητας της Εταιρίας και του Ομίλου 

να ολοκληρώσουν την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της Μητρικής Εταιρίας και του Ομίλου.


