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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, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

   3. Γεώργιος Δουκίδης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικώς προς τούτο ορισθείς με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 
 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 
 
εξ’ όσων γνωρίζουμε: 
 
α. οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 
2021 έως την 30η Ιουνίου 2021, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού 
και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» (η “Εταιρεία”) καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην 
ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο (ο “Όμιλος”), 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. 
 
  

 
Κιλκίς, 17 Σεπτεμβρίου 2021 

 
Οι βεβαιούντες 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων 

Σύμβουλος 
 
 
 

Γεώργιος Α. Μυλωνάς 

Το Μέλος του Δ.Σ.  
 
 
 
 

Ευαγγελία Α. Μυλωνά 

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου 

 
 
 

Γεώργιος Ι. Δουκίδης 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 4 

 
Β. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της Εταιρείας 
ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 

επί των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων 
της περιόδου 01/01/2021 - 30/06/2021 

(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 2021. 
 
Στην παρούσα Έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Ομίλου και 
της Εταιρείας «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» για το πρώτο εξάμηνο της 
τρέχουσας χρήσης, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην περίοδο αυτή και η επίδραση 
τους στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, περιγράφονται οι προοπτικές 
καθώς επίσης οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που ο Όμιλος και η Εταιρεία ενδέχεται να 
αντιμετωπίσουν στο δεύτερο εξάμηνο της χρήσης και τέλος παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές 
μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων μερών.  
 
I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Η Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης και η Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων και 
Συνολικού Εισοδήματος προέκυψαν από την ενοποίηση των αντίστοιχων Οικονομικών Καταστάσεων 
των εταιρειών: «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» και των θυγατρικών αυτής: 1. 
Γ.Α. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Α.Ε., 2. ALUTRADE A.E., 3. EGYPTIAN FOR ALUMINIUM TRADE 
S.A.E., 4. ALUMIL BULGARIA S.R.L., 5. ALUMIL FRANCE S.A.S., 6. ALUMIL 
DEUTSCHLAND GMBH,  7. ALUMIL CY LTD, 8. ALUMIL GROUP LTD, 9. ALUMIL 
MOLDAVIA S.R.L., 10. ALUMIL LLC., 11. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., 12. ALUMIL YU 
INDUSTRY S.A., 13. ALUMIL SKOPJE D.O.O., 14. ALUMIL GULF FZC, 15. ALUMIL 
FABRICATION INC., 16. ALUMIL EGE SA, 17. ALUMIL UK SYSTEMS, 18. ALUMIL SYSTEM 
INDIA PVT. LTD και 19.  ALUMIL SYSTEMS  EAST AFRICA LTD.  
Η σχέση που καθορίζει την ενοποίηση είναι σχέση Μητρικής-θυγατρικών. 

 
Σημειώνουμε ότι στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνονται οι Ενοποιημένες 
Οικονομικές Καταστάσεις της θυγατρικής Εταιρείας ALUMIL YU INDUSTRY S.A. (συντάσσει 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με την ALPRO VLASENICA A.D. (ποσοστό συμμετοχής 
61,37%), με την ALUMIL MONTENEGRO D.O.O. (ποσοστό συμμετοχής 100%), με την ALUMIL 
INTERNATIONAL AG (ποσοστό συμμετοχής 50,33%) και με την LMG EUROPΕAN 
TECHNOLOGIES LTD (ποσοστό συμμετοχής 54,82%), οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
της θυγατρικής Εταιρείας ΑLUMIL GROUP LTD (συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
με την ALUMIL YUG LTD ( ποσοστό συμμετοχής 90%) και με την ΑLUMIL ALBANIA Sh.P.K. 
(ποσοστό συμμετοχής 99,23%) και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της θυγατρικής 
Εταιρείας ALUMIL GULF FZC (συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με την ALUMIL 
MIDDLE EAST JLT (ποσοστό συμμετοχής 70%)). 
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ALPRO VLASENICA A.D. περιλαμβάνονται οι 
οικονομικές καταστάσεις της BH ALUMINIUM DOO (ποσοστό συμμετοχής 100%).  
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ALUMIL INTERNATIONAL AG περιλαμβάνονται 
οι οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών ALUMIL OCEANIA PTY LTD (ποσοστό συμμετοχής 
100%), ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ A.E. (ποσοστό συμμετοχής 50%), 
TERATSIA INVESTMENTS LTD (ποσοστό συμμετοχής 100%) και οι ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις της ALUMIL EGYPT FOR ALUMINIUM AND ACCESSORIES INDUSTRY JSC 
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(ποσοστό συμμετοχής 59%). Σημειώνεται ότι η Εταιρεία TERATSIA INVESTMENTS LTD 
βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης καθώς δεν ανέπτυξε ποτέ δραστηριότητα και δεν αναμένονται 
οφέλη από την λειτουργίας της. 
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑLUMIL ALBANIA Sh.P.K. περιλαμβάνονται οι 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ALUMIL KOSOVO SHPK (ποσοστό συμμετοχής 100%). 
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της LMG EUROPΕAN TECHNOLOGIES LTD 
περιλαμβάνονται οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΜΠΙ ΕΜ ΠΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Ε. (ποσοστό συμμετοχής 70,08%). 
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ALUMIL EGYPT FOR ALUMINIUM AND 
ACCESSORIES INDUSTRY JSC περιλαμβάνονται οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
ALUMIL MISR FOR TRADING S.A.E. (ποσοστό συμμετοχής 51%). 
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της BH ALUMINIUM DOO περιλαμβάνονται οι 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ALUMIL CROATIA DOO (ποσοστό συμμετοχής 100%). 
 
Σημειώνεται ότι στην ενοποίηση περιλήφθηκε η Εταιρεία «Γ.Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΥΛΩΝ Α.Ε.» και η Εταιρεία «ALUMIL YU INDUSTRY S.A.» παρά το γεγονός ότι η ΑΛΟΥΜΥΛ 
Α.Ε. κατέχει ποσοστό 50% και 48,35% αντίστοιχα, επειδή η Μητρική Εταιρεία ασκεί δεσπόζουσα 
επιρροή στις θυγατρικές και, κατόπιν συμφωνίας με τους μετόχους, έχει τον έλεγχο των θυγατρικών 
Εταιρειών με καθορισμό των μελλοντικών λειτουργικών, επενδυτικών και χρηματοδοτικών ροών 
τους. 

 
Δεν υπάρχουν μετοχές της Μητρικής Εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια, είτε από άλλη 
επιχείρηση που περιλαμβάνεται στην ενοποίηση. 

 
  

ΙI. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ  
 

1. Κύκλος Εργασιών 

Το σύνολο εσόδων από συμβάσεις με πελάτες του Ομίλου ανήλθε στο ποσό των € 140 εκατ. το πρώτο 
εξάμηνο του 2021 έναντι € 111 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης, 
εμφανίζοντας αύξηση κατά 26,61%. Το μικτό κέρδος ανήλθε σε €38,6 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 
2021, ήτοι ποσοστό 27,45% επί των πωλήσεων έναντι € 26,6 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου της 
προηγούμενης χρήσης ήτοι ποσοστό 23,99% επί των πωλήσεων της αντίστοιχης περιόδου της 
προηγούμενης χρήσης. 

 
Αντίστοιχα το σύνολο εσόδων από συμβάσεις με πελάτες της Μητρικής Εταιρείας ανήλθε στο ποσό 
των € 90,4 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2021 έναντι € 73,3 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου της 
προηγούμενης χρήσης, εμφανίζοντας αύξηση κατά 23,35%. Το μικτό κέρδος ανήλθε σε € 17,5 εκατ. 
ήτοι ποσοστό 19,38% επί των πωλήσεων έναντι ποσού € 10,5 εκατ. ήτοι ποσοστού 14,29% το 
αντίστοιχο εξάμηνο της προηγούμενης περιόδου.  
 
Το πρώτο εξάμηνο του 2021 ήταν εξαιρετικό, με αυξημένες πωλήσεις συγκριτικά με την προηγουμένη 
περίοδο, επιβεβαιώνοντας το επιχειρηματικό σχέδιο που εκπονήθηκε με την εποπτεία και την 
σύμφωνη γνώμη των συμβούλων αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού.  

 
2. Αποτελέσματα  

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 19,5 εκατ. το 
πρώτο εξάμηνο του 2021, έναντι κερδών Ευρώ 8,9 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης 
χρήσης, σημειώνοντας αύξηση κατά 119,37%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 11 
εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2021 έναντι Ευρώ 4 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης 
χρήσης ενώ το καθαρό αποτέλεσμα μετά φόρων για τον Όμιλο διαμορφώθηκε σε κέρδος ύψους Ευρώ 
9,1 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2021 έναντι κερδών μετά φόρων ύψους Ευρώ 3,4 εκατ. της 
αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης. 
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Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 9,4 εκατ. το 
πρώτο εξάμηνο του 2021, έναντι κερδών Ευρώ 1,9 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης 
χρήσης, σημειώνοντας αύξηση κατά 407,79%,. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 5,5 
εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2021 έναντι Ευρώ 1,5 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης 
χρήσης ενώ και το καθαρό αποτέλεσμα μετά φόρων για την Εταιρεία διαμορφώθηκε σε κέρδος ύψους 
Ευρώ 4,3 εκατ. έναντι Ευρώ 1,7 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης.  
 

3. Ταμειακές ροές 

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες παρουσιάζονται θετικές κατά το πρώτο εξάμηνο 
του 2021 σε επίπεδο Ομίλου και ανέρχονται σε Ευρώ 6,1 εκατ. περίπου ενώ για την Εταιρεία 
παρουσιάζονται αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους Ευρώ 750 χιλ. 
περίπου (30.06.2020: θετικές λειτουργικές ροές ποσού Ευρώ 6,4 εκατ. περίπου και Ευρώ 1,8 εκατ. 
περίπου για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα). 
 

4. Ενεργητικό 

Το ενεργητικό του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2021 ανήλθε σε € 325,7 εκατ. περίπου έναντι € 297,8 εκατ. 
την 31.12.2020 παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 9,37%. Το ενεργητικό της Εταιρείας την 30η Ιουνίου 
2021 ανήλθε σε € 230,4 εκατ. περίπου έναντι € 218,6 εκατ. την 31.12.2020 παρουσιάζοντας αύξηση 
περίπου 5,40%. 

 
5. Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (‘‘ ΕΔΜΑ’’) 

 
Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (‘‘ ΕΔΜΑ”) στα πλαίσια λήψης 
αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό του καθώς και 
για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών του. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην 
καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, της 
χρηματοοικονομικής του θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες 
(ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που 
έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά. 
 
Ο Όμιλος χρησιμοποιεί κυρίως δείκτες ρευστότητας, κυκλοφοριακής ταχύτητας καθώς και 
χρηματοοικονομικούς δείκτες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της απόδοσης του, και 
είναι ενδεικτικοί του κλάδου. 
 

 30.06.2021 
 
31.12.2020 

% 
Μεταβ.  

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ     
Άμεση ή Ταχεία (φορές) 0,23  0,34 -32,35 
Γενική ή Κυκλοφοριακή (φορές) 2,17  2,47 -12,15 
ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ     
Συνολικός Δανεισμός / Ίδ. Κεφάλαια 2,70  3,09 -12,62 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ     
Κυκλοφ. Ταχύτ. Μ.Ο. Αποθεμάτων (ημέρες) 142  143 -0,70 
Κυκλοφ. Ταχύτ. Μ.Ο. Απαιτήσεων (ημέρες) 66  67 -1,49 
Κυκλοφ. Ταχύτ. Προμηθευτών (ημέρες) 70  61 +14,75 
Σημείωση: Τα ποσοστά μεταβολής ενδέχεται να παρουσιάζουν αποκλίσεις λόγω στρογγυλοποιήσεων. 
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Δείκτες Ρευστότητας 
 
Δείκτης Γενικής Ρευστότητας 
Ο δείκτης γενικής ρευστότητας υπολογίζεται από το λόγο του Συνόλου Κυκλοφορούντων 
Περιουσιακών Στοιχείων προς το Σύνολο των Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων, και μετράει το 
υπόλοιπο των ρευστών κεφαλαίων πάνω από τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Το πλεόνασμα των 
Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων πάνω από τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, παρέχει ένα 
περιθώριο ασφαλείας για τους επενδυτές και τους αναγνώστες των Οικονομικών Καταστάσεων. 
Ο δείκτης Γενικής Ρευστότητας παρουσίασε μείωση κατά 12,15% (2,17 κατά την 30.06.2021 έναντι 
2,47 στις 31.12.2020) λόγω της σημαντικής αύξησης των εμπορικών υποχρεώσεων. 

 
Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας 
Ο δείκτης υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα με το Σύνολο των 
Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων, και δείχνει πόσες φορές τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  του 
Ομίλου καλύπτουν τις τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του. 
Ο δείκτες άμεσης ρευστότητας παρουσίασε μείωση κατά 32,35% (0,23 το πρώτο εξάμηνο του 2021, 
από 0,34 κατά την 31.12.2020) λόγω της σημαντικής αύξησης των εμπορικών υποχρεώσεων. 
 
Δείκτες Μόχλευσης 
 
Ο δείκτης συνολικός δανεισμός προς τα ίδια κεφάλαια δείχνει τη σχέση των ιδίων κεφαλαίων προς το 
συνολικό δανεισμό του Ομίλου. Χρησιμοποιείται από τους δανειστές της επιχείρησης για να 
εκτιμήσουν τον βαθμό ασφάλειας που τους εξασφαλίζουν τα ίδια κεφάλαια, αλλά και από την διοίκηση 
και τους μετόχους για να διαπιστώσουν το επίπεδο στο οποίο έχει φθάσει η χρήση κεφαλαιακής 
μόχλευσης. Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει μείωση κατά 12,62% και ανήλθε σε 2,70 κατά την 
30.06.2021 από 3,09 κατά την 31.12.2020 λόγω της σημαντικής αύξησης των ιδίων κεφαλαίων από 
την κερδοφορία της τρέχουσας περιόδου.. 

 
Δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας 
 
Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων υπολογίζεται από το λόγο του μέσου όρου 
Αποθεμάτων πολλαπλασιαζόμενος με τις ημέρες της περιόδου προς το Κόστος Πωληθέντων, και 
δείχνει σε πόσες ημέρες ο Όμιλος περιμένει να πουλήσει τα αποθέματα του. Ο δείκτης κυκλοφοριακής 
ταχύτητας αποθεμάτων σε ημέρες εμφανίζει μείωση κατά 0,7% και ανέρχεται στις 142 ημέρες την 
30.06.2021 από 143 ημέρες την 31.12.2020.  
 
Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των απαιτήσεων υπολογίζεται από το λόγο του μέσου όρου 
Εμπορικών Απαιτήσεων πολλαπλασιαζόμενες με τις ημέρες της περιόδου προς τις Πωλήσεις, και 
δείχνει σε πόσες ημέρες ο Όμιλος περιμένει να εισπράξει τις απαιτήσεις του, από την στιγμή που 
πραγματοποιηθήκαν οι πωλήσεις. Όσο μικρότερος είναι ο χρόνος αυτός, τόσο μεγαλύτερη είναι η 
ταχύτητα είσπραξης, άρα μικρότερος ο χρόνος δέσμευσης των κεφαλαίων, καλύτερη η θέση του 
Ομίλου από απόψεως χορηγουμένων πιστώσεων και μικρότερη η πιθανότητα ζημιών από επισφαλείς 
απαιτήσεις. Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων εμφανίζει μείωση κατά 1,49% την 
30.06.2021 και ανέρχεται στις 66 ημέρες από 67 ημέρες την 31.12.2020.  
 
Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας υποχρεώσεων υπολογίζεται από το λόγο του μέσου όρου των 
Εμπορικών Υποχρεώσεων πολλαπλασιαζόμενος με τις ημέρες της περιόδου προς το Κόστος 
Πωληθέντων, και δείχνει σε πόσες ημέρες ο Όμιλος περιμένει να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις προς 
προμηθευτές. Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας υποχρεώσεων εμφανίζει αύξηση κατά 14,75%  την 
30.06.2021 και ανέρχεται στις 70 ημέρες από 61 ημέρες την 31.12.2020 λόγω της αύξησης των αγορών 
στην τρέχουσα περίοδο και συνεπώς του υπολοίπου των εμπορικών υποχρεώσεων. 

 
 
 
 



 
 

 8 

 
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 και άυλων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας ανήλθαν σε 
Ευρώ 6,1 εκατ. περίπου και Ευρώ 2,9 εκατ. περίπου αντίστοιχα για την περίοδο που έληξε στις 30 
Ιουνίου 2021.  
Οι σημαντικότερες από αυτές αφορούν: 
 
Για τη Μητρική: 

Πρόσθετες κτιριακές εγκαταστάσεις και προμήθεια μηχανημάτων συνολικής αξίας 2,1 εκατ. περίπου 
και προμήθεια λοιπού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων συνολικής αξίας 688 χιλ περίπου. 
 
Για τις θυγατρικές εξωτερικού: 

Επενδύσεις στη θυγατρική ALUMIL MISR FOR TRADING S.A.E. συνολικού ύψους € 1,7 εκατ. 
περίπου, που αφορούν κυρίως πρόσθετες κτιριακές εγκαταστάσεις, προμήθεια μηχανημάτων, 
μεταφορικών μέσων και λοιπού εξοπλισμού. 
Επενδύσεις στη θυγατρική ALUMIL YU INDUSTRY S.A. συνολικού ύψους € 328 χιλ. περίπου, που 
αφορούν κυρίως προμήθεια μηχανημάτων. 
Επενδύσεις στη θυγατρική ALUMIL ALBANIA Sh.P.K συνολικού ύψους € 172 χιλ. περίπου, που 
αφορούν κυρίως προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. 
Επενδύσεις στη θυγατρική ALPRO VLASENICA A.D. συνολικού ύψους € 213 χιλ. περίπου, που 
αφορούν κυρίως προμήθεια μηχανημάτων.  
Επενδύσεις στη θυγατρική ALUTRADE A.E. συνολικού ύψους € 128 χιλ. περίπου, που αφορούν 
κυρίως προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. 
Επενδύσεις στη θυγατρική ΜΠΙ ΕΜ ΠΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. συνολικού ύψους € 253 χιλ. 
περίπου, που αφορούν κυρίως προμήθεια μηχανημάτων. 
 

 
ΙΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ & ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

 
Κατά την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε  την 30.06.2021 υλοποιήθηκε το επιχειρησιακό πλάνο του 
Ομίλου και της Εταιρείας παρουσιάζοντας υψηλή κερδοφορία και ισχυρή χρηματοοικονομική θέση. 
 
Κατά την τρέχουσα περίοδο δεν υπήρξε καμιά μεταβολή στην δομή του Ομίλου. Κατόπιν έγκρισής 
των δανειστριών τραπεζών η διοίκηση του Ομίλου θα προχωρήσει στο β’ εξάμηνο της χρήσης 2021 
τις διαδικασίες για μεταφορά της θυγατρικής εταιρείας ALUMIL MIDDLE EAST JLT από τον Όμιλο 
της ALUMIL GULF FZC στον Όμιλο της ALUMIL GROUP LTD ενώ ταυτόχρονα θα δρομολογηθεί 
και η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας ALUMIL CY LTD από την θυγατρική εταιρεία ALUMIL 
GROUP LTD. 
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ΙV. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  
 
Προοπτικές β’ εξαμήνου  
 
Ο αντίκτυπος της πανδημίας δεν είχε αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα και στη λειτουργία της 
Εταιρείας και του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021. Μάλιστα, οι επιδόσεις της Εταιρείας και 
του Ομίλου κατά του πρώτους μήνες του δεύτερου εξαμήνου του 2021 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, 
εμφανίζοντας αυξητικές τάσεις συγκριτικά με το ίδιο διάστημα του 2020.  
Καθώς, όμως, το τέλος της πανδημίας COVID-19 είναι αδύνατον να προβλεφθεί με ακρίβεια, ο 
Όμιλος και η Εταιρεία αξιολογούν διαρκώς τις μακροοικονομικές εξελίξεις και την τρέχουσα αγορά, 
προκειμένου να επαναξιολογούν τη συνολική επιχειρηματική στρατηγική τους. Η διατήρηση υγιούς 
κεφαλαιακής διάρθρωσης και επαρκούς ρευστότητας, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της 
χρηματοοικονομικής θέσης, αποτελούν προϋποθέσεις για τον περιορισμό ενδεχόμενων επιπτώσεων 
της πανδημίας και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης επιχειρησιακής συνέχειας. 

 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία, κατά την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους, εκτίθενται 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), το οποίο παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες 
σε όλες τις εταιρείες 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 Εταιρεία δεν χρησιμοποιούν παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα με στόχο την 
αντιστάθμιση ανάληψης κινδύνων. Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν συμμετέχουν σε χρηματοοικονομικά 
εργαλεία που θα μπορούσαν να τους εκθέσουν σε διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών ξένων 
νομισμάτων και επιτοκίων. 
 
Στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας της χρήσης 2020 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.  
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Κίνδυνος επιτοκίων 

Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές 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. 
 
Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας έχουν συναφθεί με κυμαινόμενα επιτόκια. 
Οι ανανεώσεις των επιτοκίων των βραχυπροθέσμων δανείων είναι για διάστημα 3-12 μηνών. Αυτό 
δίνει την δυνατότητα στον Όμιλο να αποφεύγει μερικώς τον κίνδυνο από μεγάλες διακυμάνσεις 
επιτοκίων. 

 
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 πιστωτικούς κινδύνους από εξατομικευμένες απαιτήσεις 
από πελάτες γίνονται προβλέψεις για πιστωτικές ζημίες. O Όμιλος και η Εταιρεία έχουν σχηματίσει 
πρόβλεψη για τις επισφαλείς απαιτήσεις που υφίστανται αξιολογώντας τις αρνητικές επιπτώσεις της 
πανδημίας COVID-19 στην οικονομική κατάσταση των πελατών του Ομίλου και της Εταιρείας που 
συνέβαλλε στη μικρή αύξηση των ημερών είσπραξης των απαιτήσεων. 
 
Επίσης όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, ο Όμιλος συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης είτε στο εσωτερικό είτε στο 
εξωτερικό.  
 
Κίνδυνος ρευστότητας  

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού 
ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Ο Όμιλος και η Εταιρεία 
διαχειρίζονται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας και 
έχουν αχρησιμοποίητα διαθέσιμα πιστωτικά όρια για μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια 
συνολικού ύψους Ευρώ 8,5 εκατ. και Ευρώ 1,8 εκατ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα.  
 

Κίνδυνος διακύμανσης τιμών πρώτων υλών (αλουμίνιο) 

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

 
V. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
 
Από την ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων έχουν απαλειφθεί έσοδα, κόστη και έξοδα, που 
προκύπτουν από συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των θυγατρικών Εταιρειών 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 υπόλοιπα και οι λοιπές συναλλαγές κατά την 30η Ιουνίου 2021 και 2020 που έχουν 
απαλειφθεί κατά την ενοποίηση αναλύονται ανά θυγατρική ως ακολούθως (σε χιλιάδες ευρώ): 

 
   
30 Ιουνίου 2021 Πωλήσεις 

προς 
Αγορές 
από 

Έξοδα 
σε 

Έσοδα  
από 

Απαιτήσεις 
από  

Υποχρεώσεις 
προς  

 
Θυγατρική Εταιρεία 

συνδεδεμένα 
μέρη 

συνδεδεμένα  
μέρη 

συνδεδεμένα 
μέρη 

συνδεδεμένα 
μέρη 

συνδεδεμένα 
μέρη 

συνδεδεμένα 
μέρη 

       
       
Γ.Α. ΒΙΟΜ. ΠΛΑΣΤ. ΥΛΩΝ ΑΕ 19 35 6 32 - 201 
ALUTRADE ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ A.E. 1105 - - 185 769 - 
ALUMIL BULGARIA SRL  2.076 8 - 128 757 - 
ALUMIL FRANCE SAS - - 247 - - 32 
ALUMIL DEUTSCHLAND GMBH - - 123 39 3.170 40 
ALUMIL CY LTD  2.767 - - 119 2.509 - 
ALUMIL LLC  410 - - 5 193 - 
ALUMIL ROM INDUSTRY SA 5.186 27 17 592 105 73 
ALUMIL EGE SA 1.524 - 54 77 - 3 
ALUMIL YU INDUSTRY SA (Υποόμιλος) 17.986 3.697 19 990 9.713 1.283 
ALUMIL SKOPJE DOO 631 - - 197 - 22 
ALUMIL FABRICATION INC 5 - 321 3 2.115 - 
ALUMIL GULF FZC (Υποόμιλος) 1.160 67 - 1.052 780 - 
ALUMIL GROUP LTD (Υποόμιλος) 6.487 769 - 300 1.219 - 
ALUMIL SYSTEM INDIA PRIVATE LTD 556 - 111 9 328 36 
ALUMIL UK SYSTEMS - - 49 - - 7 
ALUMIL SYSTEMS EAST AFRICA LTD 196 - - 30 474 - 

Σύνολο 40.108 4.603 947 3.758 22.132 1.697 
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 30 Ιουνίου 2020 31 Δεκεμβρίου 2020 

 Πωλήσεις 
προς 

Αγορές 
από 

Έξοδα 
σε 

Έσοδα  
από 

Απαιτήσεις 
από  

Υποχρεώσεις 
προς  

 
Θυγατρική Εταιρεία 

συνδεδεμένα 
μέρη 

συνδεδεμένα  
μέρη 

συνδεδεμένα 
μέρη 

συνδεδεμένα 
μέρη 

συνδεδεμένα 
μέρη 

συνδεδεμένα 
μέρη 

       
       
Γ.Α. ΒΙΟΜ. ΠΛΑΣΤ. ΥΛΩΝ ΑΕ 13 31 11 202 180 395 
ALUTRADE ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ A.E. 997 - - 34 378 - 
ALUMIL BULGARIA SRL  2.238 44 22 104 1.016 - 
ALUMIL FRANCE SAS - - 246 - - 59 
ALUMIL DEUTSCHLAND GMBH - - 204 39 3.092 42 
ALUMIL CY LTD  2.287 - - 137 2.469 - 
ALUMIL LLC  396 - - - 241 - 
ALUMIL ROM INDUSTRY SA 3.825 28 105 529 589 106 
ALUMIL EGE SA 1.687 - 74 76 28 - 
ALUMIL YU INDUSTRY SA (Υποόμιλος) 15.737 3.790 - 1.135 7.330 1.731 
ALUMIL SKOPJE DOO 385 - - 50 - 46 
ALUMIL FABRICATION INC 1 4 495 2 3.183 - 
ALUMIL GULF FZC (Υποόμιλος) 905 - 42 674 246 - 
ALUMIL GROUP LTD (Υποόμιλος) 4.297 395 - 294 263 - 
ALUMIL SYSTEM INDIA PRIVATE LTD 395 - 84 3 510 98 
ALUMIL UK SYSTEMS - - 59 - - - 
ALUMIL SYSTEMS EAST AFRICA LTD 36 - - 25 51 - 

Σύνολο 33.199 4.292 1.342 3.304 19.576 2.477 

       
       

Στα έσοδα από συνδεδεμένα μέρη συμπεριλαμβάνονται μερίσματα από τις θυγατρικές Εταιρείες  
ALUMIL ROM INDUSTRY SA, ALUMIL SKOPJE DOO και ALUMIL GULF FZC ποσού Ευρώ 
1.454 χιλ. περίπου (30.06.2020: Ευρώ 1.032 χιλ. περίπου), τα οποία απεικονίζονται στα 
χρηματοοικονομικά έσοδα στην ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων ενώ στις μη 
ελέγχουσες συμμετοχές καταβλήθηκαν μερίσματα συνολικού ποσού Ευρώ 816 χιλ. περίπου 
(30.06.2020: Ευρώ 833 χιλ. περίπου). 
 
Επίσης έχουν απαλειφθεί από την ενοποίηση, της 30ης Ιουνίου 2021, συναλλαγές μεταξύ θυγατρικών 
συνολικού ύψους Ευρώ 8.800 χιλ. περίπου (30.06.2020: Ευρώ 7.586 χιλ. περίπου) και απαιτήσεις – 
υποχρεώσεις συνολικού ύψους Ευρώ 14.907 χιλ. περίπου (31.12.2020: Ευρώ 13.515 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. Κατά την 30η 
Ιουνίου 2021, η Μητρική Εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 
συνολικού ύψους Ευρώ 4.804 χιλ. περίπου (31.12.2020: Ευρώ 3.948 χιλ. περίπου) η οποία σχετίζεται 
με ποσά που οφείλονται από άμεσα ή έμμεσα θυγατρικές εταιρείες με αρνητικά ίδια κεφάλαια και για 
τις οποίες έχει γίνει απομείωση της αξίας της συμμετοχής, όπου συντρέχει περίπτωση άμεσης 
συμμετοχής. 
 
Σημειώνεται επίσης ότι δεν υφίστανται μεταξύ της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών 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 συνδεδεμένα μέρη 

 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν πραγματοποιήσει από την αρχή της διαχειριστικής περιόδου πωλήσεις 
- έσοδα προς την Εταιρεία «CFT CARBON FIBER TECHNOLOGIES PRIVATE COMPANY ΙΚΕ», 
με την οποία η Μητρική Εταιρεία τελεί σε καθεστώς συνδέσεως λόγω ιδιοκτησιακής σχέσης συγγενών 
των βασικών μετόχων της Εταιρείας, ποσό ύψους Ευρώ 75,5 χιλ. περίπου (30.06.2020: Ευρώ 75,9 χιλ. 
περίπου για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα), αγορές – έξοδα ποσού ύψους Ευρώ 461,8 χιλ. 
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περίπου για τον Όμιλο και για  την Εταιρεία αντίστοιχα (30.06.2020: Ευρώ 340,7 χιλ. περίπου για τον 
Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα) ενώ έχουν καθαρή απαίτηση ποσού ύψους Ευρώ 566,2 χιλ. 
περίπου για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα (31.12.2020: καθαρή απαίτηση ποσού ύψους Ευρώ 
496 χιλ. περίπου για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα).  
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχουν πραγματοποιήσει από την αρχή της διαχειριστικής περιόδου 
πωλήσεις – έσοδα προς την Εταιρεία ALUMIL NA CORPORATION, με την οποία τελούσαν σε 
καθεστώς συνδέσεως λόγω κοινής διοίκησης μέχρι την λύση και εκκαθάριση της εταιρείας τον 
Φεβρουάριο του 2021 (30.06.2020: Ευρώ -). Με την εκκαθάριση της συνδεδεμένης εταιρείας ο Όμιλος 
και η Εταιρεία διέγραψαν από τα βιβλία τους τις απαιτήσεις με τη σχηματισθείσα σε προηγούμενες 
χρήσεις πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (31.12.2020: καθαρή απαίτηση ποσού ύψους Ευρώ 
5.877 χιλ. περίπου για τον Όμιλο και Ευρώ 5.683 χιλ. περίπου για την Εταιρεία πριν τον σχηματισμό 
ισόποσων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις) και συνεπώς δεν υπήρξε επιβάρυνση στα 
αποτελέσματα.  
 
Ο Όμιλος έχει πραγματοποιήσει από την αρχή της διαχειριστικής περιόδου πωλήσεις – έσοδα προς 
λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες, για την περίοδο που έληξε 30.06.2021, ποσού ύψους Ευρώ 126 χιλ. 
περίπου (30.06.2020: Ευρώ 219 χιλ. περίπου). Επιπλέον ο Όμιλος πραγματοποίησε αγορές – έξοδα 
από λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες, για την περίοδο που έληξε 30.06.2021, ποσού Ευρώ 126 χιλ. 
(30.06.2020: Ευρώ 225 χιλ. περίπου), ενώ έχει καθαρή απαίτηση ποσού ύψους Ευρώ 6,9 χιλ. περίπου 
(31.12.2020: καθαρή απαίτηση ποσού ύψους Ευρώ  6,7 χιλ. περίπου). 
 
Σε σχέση με την ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε., δεν υφίσταται μητρική με τη μορφή νομικής οντότητας, καθώς η 
πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου (79,57%) των κοινών μετοχών κατά την 30 Ιουνίου 2021 ανήκει 
στον κ. Γεώργιο Μυλωνά (32,85%), στην κα. Ευαγγελία Μυλωνά (14,64%) και στην εταιρεία 
Πλαστικά Νοτιοανατολικής Ευρώπης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (32,08%) και δεν υπάρχουν άλλοι βασικοί 
μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν σημαντικό μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. 

 
Αμοιβές μελών διοίκησης και διευθυντικών στελεχών 

  
Κατά την διάρκεια της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2021 καταβλήθηκαν σε 2 εκτελεστικά 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Μητρικής Εταιρείας μικτές αποδοχές ύψους Ευρώ 48,8 χιλ. 
περίπου (30.06.2020: Ευρώ 48,8 χιλ. περίπου) για υπηρεσίες που παρείχαν λόγω έμμισθης σχέσης 
εργασίας. 
 
Επίσης ο Όμιλος και η Εταιρεία κατέβαλλε σε διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης μικτές 
αποδοχές και αμοιβές ύψους Ευρώ 1.156 χιλ. περίπου (30.06.2020: Ευρώ 1.300 χιλ. περίπου) και Ευρώ 
311 χιλ. περίπου (30.06.2020: Ευρώ 363,3 χιλ. περίπου) αντίστοιχα. 
Κατά την 30.06.2021 και 31.12.2020 δεν οφείλονταν αμοιβές στα διευθυντικά στελέχη και τα μέλη 
της διοίκησης για τον Όμιλο  και την Εταιρεία. 
 
Τέλος αναφέρεται ότι στην σχηματισθείσα πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού του Ομίλου και 
της Εταιρείας περιλαμβάνεται ποσό ύψους Ευρώ 47,8 χιλ. περίπου (31.12.2020: Ευρώ 46,8 χιλ. 
περίπου) που αφορά τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

 
VI. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 
Δεν υπήρξαν γεγονότα μεταγενέστερα των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της 
30ης Ιουνίου 2021, που να αφορούν είτε την Εταιρεία 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 ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών 
καταστάσεων. 

 
Κιλκίς, 17 Σεπτεμβρίου 2021 

 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
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Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  
 
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» 

 
Εισαγωγή 
Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη 
κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 
της 30ης Ιουνίου 2021 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις 
αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις 
επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας 
οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007.  
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη 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»). Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης 
συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 
 
 
Εύρος Επισκόπησης  
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων 
Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 
που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης 
συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών 
ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά 
θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση 
έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς, δεν μας 
δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας 
όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια 
δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 
 
 
Συμπέρασμα  
Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας 
έκανε να πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 
Ορκωτοί Ελεγκτές–Λογιστές Α.Ε. 
Χειμάρρας 8Β 15125 
Αθήνα 

  
 
 
Τηλ.: 210 2886 000 
Φαξ: 210 2886 905 
ey.com 
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε 
σχέση με την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 
 

 
 
 

                                              Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2021 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 

Ανδρέας Χατζηδαμιανού 
ΑΜ ΣΟΕΛ: 61391 

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 

Χειμάρρας 8B 
15125 Μαρούσι 

Ελλάδα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 107 

 



 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων  16

Δ. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Συνολικού Εισοδήματος Ομίλου 
 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 
(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

                        
  Ο ΟΜΙΛΟΣ  

 Σημ. 
01/01 – 

30/06/2021  
01/01 – 

30/06/2020  
 
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες 4 140.489.030  110.960.215  
Κόστος πωληθέντων 4 (101.921.459)  (84.344.362)  
Μικτό κέρδος  38.567.571  26.615.853  
Άλλα έσοδα και κέρδη  3.043.641  2.295.845  
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  (17.616.853)  (15.382.684)  
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (8.474.068)  (6.498.089)  
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης  (1.058.723)  (836.033)  
Καθαρά κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές  373.520  530.294  
Λοιπά έξοδα   (704.624)  (2.902.021)  
Κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες 4 14.130.464  3.823.165  
      
Χρηματοοικονομικά έξοδα   (3.247.112)  (4.001.400)  
Χρηματοοικονομικά έσοδα  4 134.593  4.146.965  
Κέρδη προ φόρων  4 11.017.945  3.968.730  
      
Φόροι εισοδήματος 5 (1.911.730)  (526.610)  
Κέρδη μετά από φόρους   9.106.215  3.442.120  
      
      
Αποδιδόμενα σε:      
Μετόχους της Μητρικής  7.231.388  2.780.070  
Μη ελέγχουσες συμμετοχές  1.874.827  662.050  
  9.106.215  3.442.120  
      
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή      
- βασικά & απομειωμένα 6 0,2231  0,1263  
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

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

  01/01 - 30/06/2021  01/01 - 30/06/2020  
 
Κέρδη μετά από φόρους   9.106.215  3.442.120  
Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) μετά από 
φόρους 
Στοιχεία που θα ταξινομηθούν στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων μεταγενέστερα      
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών 
εξωτερικού  58.512  (764.866)  
Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων μεταγενέστερα      
Φόρος εισοδήματος που αναλογεί στην επαναμέτρηση 
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών  5.396  -  
Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) μετά από 
φόρους  63.908  (764.866)  
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από 
φόρους   9.170.123  2.677.254  
      
Αποδιδόμενα σε:      
Ιδιοκτήτες της Μητρικής  7.326.105  2.172.203  
Μη ελέγχουσες συμμετοχές  1.844.018  505.051  
  9.170.123  2.677.254  
      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων  18

Ε. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Συνολικού Εισοδήματος Εταιρείας 
 
 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 
(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 
                             Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

  Σημ. 01/01 - 30/06/2021  01/01 - 30/06/2020  
 
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες   90.391.226  73.278.668  
Κόστος πωληθέντων   (72.874.900)  (62.809.497)  
Μικτό κέρδος   17.516.326  10.469.171  
Άλλα έσοδα και κέρδη   3.206.480  2.826.050  
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως   (8.529.507)  (7.366.363)  
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   (3.344.937)  (2.709.815)  
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης   (1.058.723)  (836.033)  
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) από συναλλαγματικές διαφορές   44.794  (49.606)  
Λοιπά έξοδα   (1.096.742)  (2.868.271)  
Κέρδη/(Ζημίες) από λειτουργικές δραστηριότητες   6.737.691  (534.867)  
       
Χρηματοοικονομικά έξοδα    (2.825.726)  (3.093.012)  
Χρηματοοικονομικά έσοδα    1.586.458  5.175.007  
Κέρδη προ φόρων   5.498.423  1.547.128  
       
Φόροι εισοδήματος  5 (1.207.157)  109.184  
Κέρδη μετά από φόρους   4.291.266  1.656.312  
       
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή       
- βασικά & απομειωμένα  6 0,1324  0,0752  
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 
(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 

                                                                  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  01/01 - 30/06/2021  01/01 - 30/06/2020  
 
Κέρδη μετά από φόρους  4.291.266  1.656.312  
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους      
Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων μεταγενέστερα      
Φόρος εισοδήματος που αναλογεί στην επαναμέτρηση 
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών  5.370  -  
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους  5.370  -  
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα  μετά από 
φόρους  4.296.636  1.656.312  
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ΣΤ. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Ομίλου και Εταιρείας 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 
(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)  

 

   Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  Σημ.  30/06/2021 31/12/2020   30/06/2021 31/12/2020  
          

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ          

 Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό:          

 Ενσώματα πάγια στοιχεία 8 138.100.343 136.499.758   88.235.116 88.191.270  

 Άυλα περιουσιακά στοιχεία  591.608 633.523   471.438 524.749  

 Επενδυτικά ακίνητα  303.321 307.695   - -  

 Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 9 6.985.045 7.196.871   1.808.542 1.761.506  

 Συμμετοχές σε θυγατρικές 3 - -   37.116.085 37.116.085  

 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  1.017.491 1.319.128   2.296.616 2.734.406  

 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  2.794.804 3.974.854   1.485.154 2.686.941  

 Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  149.792.612 149.931.829   131.412.951 133.014.957  

          

 Αποθέματα  86.108.869 72.265.384   50.675.439 43.271.861  

 Εμπορικές απαιτήσεις  56.819.340 44.896.298   33.952.969 28.911.356  

 Λοιπές απαιτήσεις & προκαταβολές  12.915.284 9.051.973   8.822.358 5.799.116  

 Χρηματ/κά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτ/των  117.444 98.761   117.444 98.761  

 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  18.379.835 20.122.258   5.472.567 7.540.763  

 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  174.340.772 146.434.674   99.040.777 85.621.857  

 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
προοριζόμενα προς πώληση 8 1.610.388 1.478.922   - -  

          

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  325.743.772 297.845.425   230.453.728 218.636.814  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

 
 
Μετοχικό κεφάλαιο 10 11.993.061 11.993.061   11.993.061 11.993.061  

 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 10 34.908.197 34.908.197   34.908.197 34.908.197  

 Αποθεματικά  60.046.505 59.940.672   61.805.462 61.791.898  
 Ζημίες εις νέο  (74.160.771) (81.381.043)   (91.637.477) (95.920.549)  

 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων Εταιρείας  32.786.992 25.460.887   17.069.243 12.772.607  
 Μη ελέγχουσες συμμετοχές  33.652.681 32.624.484   - -  

 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  66.439.673 58.085.371   17.069.243 12.772.607  

          

 Μακροπρόθεσμα δάνεια 13 159.594.278 160.627.986   156.183.205 156.885.675  

 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού  2.580.427 2.530.594   1.810.509 1.829.985  

 Επιχορηγήσεις παγίων  11.018.198 11.415.757   7.812.621 8.040.376  

 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 9 4.863.690 5.043.314   952.060 1.001.319  

 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  571.073 611.021   - -  

 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  165.757 164.787   165.757 157.292  

 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  178.793.423 180.393.459   166.924.152 167.914.647  

          
 Εμπορικές υποχρεώσεις  46.919.370 31.709.630   30.184.000 21.323.045  
 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  18.071.798 13.188.111   8.748.291 9.787.788  

 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 9 1.875.320 2.298.568   410.879 763.411  

 Βραχυπρόθεσμα δάνεια 11 4.227.279 2.582.341   1.256.803 9.112  

 Μακρ/σμες υποχρ.πληρ. στην επόμενη χρήση 11 8.497.396 9.031.835   5.860.360 6.005.089  

 Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι  919.513 556.110   - 61.115  

 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  80.510.676 59.366.595   46.460.333 37.949.560  

          
 Σύνολο υποχρεώσεων  259.304.099 239.760.054   213.384.485 205.864.207  

          

 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  325.743.772 297.845.425   230.453.728 218.636.814  
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Ζ. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου 

 
ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2021 – 30/06/2021 

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

  

Μετοχικό 
Kεφάλαιο 
(σημ. 10) 

Υπέρ το 
Άρτιο 

(σημ. 10) Αποθεματικά 
Συναλ/κές 
διαφορές 

Αποτελέσματα εις 
νέο Σύνολο 

Μη 
ελέγχουσες 
συμμετοχές 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2021  11.993.061 34.908.197 63.518.925 (3.578.253) (81.381.043) 25.460.887 32.624.484 58.085.371 

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους  - - - - 7.231.388 7.231.388 1.874.827 9.106.215 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) μετά από φόρους  - - - 89.178 5.539 94.717 (30.809) 63.908 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους  - - - 89.178 7.236.927 7.326.105 1.844.018 9.170.123 

Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές (σημ. 12)   - - - - - - (815.821) (815.821) 

Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν. 3299/04  - - 16.655 - (16.655) - - - 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου 2021  11.993.061 34.908.197 63.535.580 (3.489.075) (74.160.771) 32.786.992 33.652.681 66.439.673 

          

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2020  8.146.012 33.153.265 61.243.713 (2.779.381) (88.069.959) 11.693.650 32.481.815 44.175.465 
Καθαρά αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους  - - - - 2.780.070 2.780.070 662.050 3.442.120 
Λοιπές συνολικές ζημίες μετά από φόρους  - - - (607.867) - (607.867) (156.999) (764.866) 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) μετά από 
φόρους  - - - (607.867) 2.780.070 2.172.203 505.051 2.677.254 

Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές (σημ. 12)  - - - - - - (832.982) (832.982) 

Μεταβολές ποσοστού σε μη ελέγχουσες συμμετοχές   - - - (8.256) 146.458 138.202 (138.202) - 

Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν. 3299/04  - - 18.292 - (18.292) - - - 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου 2020  8.146.012 33.153.265 61.262.005 (3.395.504) (85.161.723) 14.004.055 32.015.682 46.019.737 
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Η. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας 
 
 

 
ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2021 – 30/06/2021 

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

  
Μετοχικό  

Κεφάλαιο (σημ. 10)  
Υπέρ το Άρτιο 

(σημ. 10)  Αποθεματικά 
Αποτελέσματα 

εις νέο 
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

       

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2021  11.993.061 34.908.197 61.791.898 (95.920.549) 12.772.607 
Καθαρά αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους  - - - 4.291.266 4.291.266 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους  - - - 5.370 5.370 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους  - - - 4.296.636 4.296.636 

Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν. 3299/04   - - 13.564 (13.564) - 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου 2021  11.993.061 34.908.197 61.805.462 (91.637.477) 17.069.243 

       

       

       

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2020  8.146.012 33.153.265 59.542.217 (100.323.539) 517.955 

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους  - - - 1.656.312 1.656.312 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους  - - - - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους  - - - 1.656.312 1.656.312 

Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν. 3299/04   - - 15.200 (15.200) - 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου 2020  8.146.012 33.153.265 59.557.417 (98.682.427) 2.174.267 
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Θ. Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών Ομίλου και Εταιρείας 
 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2020 – 30/06/2020 

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

  

        
             Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  
     Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 Σημ. 
01/01 - 

30/06/2021 
01/01 - 

30/06/2020  
01/01 - 

30/06/2021 
01/01 - 

30/06/2020 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες       
Κέρδη περιόδου προ φόρων  11.017.945 3.968.730  5.498.423 1.547.128 
Αναπροσαρμογές για:       
Αποσβέσεις   5.794.999 5.519.196  2.913.148 2.665.179 
Καθαρά (κέρδη)/ζημίες από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 8 (237.304) 62.788  (135.067) 108.388 
Κέρδη από μεταβολές στις υποχρεώσεις από μισθώσεις  (81.519) (25.824)  (4.973) 520 

  Κέρδη από αποτίμηση επενδύσεων σε συμμετοχικούς τίτλους   - (4.090.872)  - (4.090.872) 
(Κέρδος)/Ζημία από αποτίμηση χρηματ. στοιχείων σε εύλογη αξία   (18.684) 35.706  (18.684) 35.706 
Μη πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές  (138.979) (269.387)  (5.856) 28.108 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  (109.577) (11.401)  (40.393) (41.556) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  3.212.742 3.965.695  2.795.410 3.057.306 
Έσοδα συμμετοχών 12 - -  (1.453.807) (1.032.360) 
Κέρδη από προεξόφληση απαιτήσεων  (5.503) (10.219)  (43.258) (10.219) 
Ζημία απομείωσης ενσώματων παγίων στοιχείων 8 - 1.191.448  - 1.191.448 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  (388.182) (436.411)  (227.755) (274.592) 
Καθαρά κέρδη από συν/κές διαφορές μετατροπής  (318.606) (264.389)  - - 
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις  (930.425) (893.455)  (268.225) (261.356) 
Πρόβλεψη για απομείωση εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων  691.273 1.163.174  1.096.371 1.130.188 
Πρόβλεψη για υποτίμηση αποθεμάτων  1.043.733 1.400.356  767.912 700.356 
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού  343.898 287.891  214.215 104.244 
  19.875.811 11.593.026  11.087.461 4.857.616 
(Αύξηση)/Μείωση σε:       

  Αποθέματα  (14.887.219) (88.287)  (8.171.489) 4.049.893 
  Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  (15.084.543) (5.340.560)  (8.407.284) (5.982.010) 
Αύξηση/(Μείωση) σε:       

  Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  19.886.033 3.944.390  7.593.718 1.294.958 
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού  (303.381) (105.876)  (233.690) (49.838) 
  9.486.701 10.002.693  1.868.716 4.170.619 
Μείον:       
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (2.880.337) (3.124.120)  (2.558.027) (2.406.442) 
Φόροι εισοδήματος καταβεβλημένοι  (483.146) (479.763)  (61.115) - 
Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

 
6.123.218 6.398.810  (750.426) 1.764.177 

       
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες       

Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων 8 (5.923.079) (2.950.602)  (2.776.922) (1.403.060) 
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων  283.531 87.007  152.430 8.808 
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων  (165.340) (48.545)  (35.948) (35.554) 
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα  7.650 28.135  40.393 41.556 
Μερίσματα εισπραχθέντα  - -  1.453.807 505.931 
Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες  (5.797.238) (2.884.005)  (1.166.240) (882.319) 
       
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες       
Καθαρή μεταβολή βραχυπροθέσμων δανείων 11 1.644.938 333.385  1.247.691 (107.090) 
Εισπράξεις από εκδοθέντα - αναληφθέντα μακροπρόθεσμα δάνεια 11 145.210 1.963.149  - - 
Εξοφλήσεις μακροπροθέσμων δανείων 11 (1.816.217) (607.175)  (847.199) - 
Πληρωμές υποχρεώσεων από μισθώσεις  (1.282.853) (1.102.930)  (552.022) (223.430) 
Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές 12 (815.821) (832.982)  - - 
Καθαρές ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες  (2.124.743) (246.553)  (151.530) (330.520) 
       
Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα  (1.798.763) 3.268.252  (2.068.196) 551.338 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου  20.122.258 16.834.425  7.540.763 5.347.723 
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  56.340 (117.839)  - - 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου  18.379.835 19.984.838  5.472.567 5.899.061 
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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 
Εταιρεία»), ιδρύθηκε το 1988 και αποτελεί τη Μητρική Εταιρεία του Ομίλου με έδρα στην ΒΙ.ΠΕ 
Σταυροχωρίου Κιλκίς. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ με αριθμό 14492035000 και στο 
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό μητρώου 17520/06/Β/88/18. Οι μετοχές της Εταιρείας 
εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 1998. 
 
Η Εταιρεία έχει δημιουργήσει, άμεσα ή έμμεσα μέσω θυγατρικών, θυγατρικές εταιρείες που είναι 
εγκατεστημένες στις εξής χώρες: Ελλάδα, Τουρκία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουκρανία, Σερβία, 
Μαυροβούνιο, Κύπρο, Αίγυπτο, Γερμανία, Αλβανία, Κόσσοβο, Μολδαβία, Βοσνία, Ινδία, Σκόπια, Γαλλία, 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ρωσία, Ελβετία, Αυστραλία, Αμερική, Κροατία, Ηνωμένο Βασίλειο και Κένυα.  
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 πωλήσεών 
της. Παράλληλα, μέσω των θυγατρικών της εταιρειών 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 «Εταιρεία»), καθώς 
και τις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών 
της (ο «Όμιλος»). 
 
Η Μητρική Εταιρεία λειτουργεί υποκατάστημα στην Αθήνα με αντικείμενο την εμπορία εξαρτημάτων και 
προφίλ αλουμινίου. 
 
O Όμιλος και η Εταιρεία δεν είχαν σημαντικές αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις στη λειτουργία, τα έσοδα, 
την κερδοφορία, τις ταμειακές ροές τους και την τήρηση των χρηματοοικονομικών δεικτών των δανειακών 
συμβάσεων, από την πρωτοφανή υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας COVID-19. 
 
Με απόφαση της από 12.07.2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, εκλέχθηκε νέο πενταμελές  
Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική 
Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και η σημερινή σύνθεσή του έχει ως εξής (Ανακοίνωση ΓΕΜΗ: 
Αρ. Πρωτ. 2404285/15.07.2021): 
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Γεώργιος Μυλωνάς  Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
Γεώργιος Δουκίδης Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 
Ευαγγελία Μυλωνά Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 
Αθανάσιος Σαββάκης Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 
Λουκία Σαράντη Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

 
Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν 
καταρτισθεί σύμφωνα με τις αρχές του ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις» και παρουσιάζουν 
την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές του Ομίλου και της Εταιρείας με βάση την 
αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις 
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την 
ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.alumil.com. 

 
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 2020, που έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.alumil.com) και οι οποίες περιλαμβάνουν πλήρη ανάλυση 
των λογιστικών αρχών, μεθόδων και εκτιμήσεων που εφαρμόστηκαν καθώς και ανάλυση των σημαντικών 
κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων. 

 
2.   ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
2.1 Βάση παρουσίασης των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων: Οι λογιστικές αρχές 
που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία και την παρουσίαση των συνημμένων εταιρικών και ενοποιημένων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς με αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των 
ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2020 εκτός από την υιοθέτηση των παρακάτω νέων τροποποιήσεων που ισχύουν για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2021. 

 
 Αναμόρφωση Επιτοκίου Αναφοράς – Φάση 2 ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4, ΔΠΧΑ 16 

(Τροποποιήσεις) 
Τον Αύγουστο του 2020, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε 
τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16, με τις οποίες 
ολοκληρώνονται  οι εργασίες του αναφορικά με τις επιπτώσεις της αναμόρφωσης των διατραπεζικών 
επιτοκίων δανεισμού στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι τροποποιήσεις προβλέπουν 
προσωρινές διευκολύνσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση όταν ένα διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού αντικαθίσταται με ένα εναλλακτικό επιτόκιο 
σχεδόν μηδενικού κινδύνου. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις προβλέπουν μια πρακτική διευκόλυνση  
για τη λογιστική αντιμετώπιση  αλλαγών στη βάση προσδιορισμού των συμβατικών ταμειακών ροών 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, απαιτώντας την προσαρμογή του 
πραγματικού επιτοκίου, όπως γίνεται στην περίπτωση αλλαγής στο επιτόκιο αγοράς. Επιπλέον, οι 
τροποποιήσεις εισάγουν διευκολύνσεις για τη μη διακοπή των σχέσεων αντιστάθμισης, 
συμπεριλαμβανομένης μιας προσωρινής διευκόλυνσης από την απαίτηση διακριτής 
αναγνωρισιμότητας ενός εναλλακτικού επιτοκίου σχεδόν μηδενικού κινδύνου, που προσδιορίζεται ως 
αντιστάθμιση ενός στοιχείου κινδύνου. Ακόμη, οι τροποποιήσεις εισάγουν στο ΔΠΧΑ 7 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» πρόσθετες γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους 
χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της αναμόρφωσης 
των διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στα χρηματοοικονομικά μέσα και στη στρατηγική διαχείρισης 
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κινδύνων της οικονομικής οντότητας. Οι τροποποιήσεις δεν απαιτούν από την οντότητα να 
αναμορφώσει τις προηγούμενες περιόδους αναφοράς. Η Διοίκηση του Ομίλου εκτίμησε ότι αυτές οι 
τροποποιήσεις δεν είχαν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 

 
 ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις-Εκπτώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον Covid-19 (Τροποποιήσεις) 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται, αναδρομικά, για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιουνίου 2020. Επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών 
καταστάσεων που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί για έκδοση κατά την 28η Μαΐου 2020. Το ΣΔΛΠ 
τροποποίησε το πρότυπο απαλλάσσοντας τους μισθωτές από την εφαρμογή των απαιτήσεων του 
ΔΠΧΑ 16 αναφορικά με τη λογιστική τροποποίησης μίσθωσης για εκπτώσεις ενοικίου που προκύπτουν 
ως άμεση συνέπεια της πανδημίας Covid-19. Η τροποποίηση παρέχει πρακτική διευκόλυνση στον 
μισθωτή να αντιμετωπίσει λογιστικά οποιαδήποτε αλλαγή ή έκπτωση επί μισθωμάτων ως συνέπεια του 
Covid-19, με τον ίδιο τρόπο βάσει των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16, εάν η αλλαγή ή έκπτωση δεν 
θεωρείτο τροποποίηση της μίσθωσης, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Η αλλαγή στις πληρωμές μισθωμάτων οδηγεί σε αναθεωρημένο αντάλλαγμα που είναι 
ουσιαστικά ίδιο με ή μικρότερο από το αντάλλαγμα για το μίσθωμα αμέσως πριν από την 
αλλαγή, 

 Οποιαδήποτε μείωση στις πληρωμές μισθωμάτων επηρεάζει πληρωμές που οφείλονται την  ή 
πριν από την 30η Ιουνίου 2021, 

 Δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή σε άλλους όρους και προϋποθέσεις της μίσθωσης 
Η Διοίκηση του Ομίλου εκτίμησε ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν είχαν σημαντκή επίδραση στις 
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 
 

 Απόφαση της Επιτροπής Διερμηνειών των ΔΠΧΑ, περί της «Κατανομής παροχών σε περιόδους 
υπηρεσίας (ΔΛΠ19)»:  
Η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς εξέδωσε τον Μάιο 
του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους 
υπηρεσίας (ΔΛΠ 19)» (στην οποία περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο 
κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων 
παροχών ανάλογου εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την παροχή 
αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (το «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού 
Δικαίου»). Οι εν λόγω επεξηγηματικές πληροφορίες διαφοροποιούν τον τρόπο με τον οποίο 
εφαρμόζονταν, στην Ελλάδα, κατά το παρελθόν οι βασικές αρχές και κανόνες του ΔΛΠ 19 ως προς το 
θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο “IASB Due Process Handbook 
(παρ.8.6)”, οι οικονομικές οντότητες που συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με 
τα ΔΠΧΑ απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την Λογιστική τους Πολιτική ως προς το θέμα αυτό. 
Βάσει των ανωτέρω, η ως άνω οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής θα 
αντιμετωπισθεί ως Μεταβολή Λογιστικής Πολιτικής. Η εφαρμογή της ως άνω απόφασης θα γίνει 
σύμφωνα με τις παρ. 19-22 του ΔΛΠ 8. Ο Όμιλος και η Εταιρεία κατανέμουν τις παροχές στην περίοδο 
από την πρόσληψη μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων, εξετάζουν τις 
επιπτώσεις αυτής της απόφασης με στόχο την ολοκλήρωση της αξιολόγησης μέχρι το τέλος του έτους 
για να αποτυπωθούν αναδρομικά οι επιπτώσεις στις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2021. 
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Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και ο Όμιλος 
και η Εταιρεία δεν έχουν υιοθετήσει νωρίτερα 

 

 ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς 
επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων 
μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του 
Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 
10 και εκείνες του ΔΛΠ 28, για την αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών 
στοιχείων μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια 
συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή 
περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική είτε όχι). Ένα μερικό κέρδος ή η ζημία 
αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, 
ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Το Δεκέμβριο του 2015 το ΣΔΛΠ ανέβαλε 
επ’ αόριστο την ημερομηνία εφαρμογής της τροποποίησης αυτής, αναμένοντας το αποτέλεσμα του 
έργου του για τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η Διοίκηση του Ομίλου προέβη σε αξιολόγηση της 
επίδρασης των τροποποιήσεων του προτύπου και κατέληξε ότι δεν έχουν σημαντική επίδραση στις 
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 
 

 ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Ταξινόμηση των Υποχρεώσεων ως 
Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες (Τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2022 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Ωστόσο, λόγω της πανδημίας Covid-19 το 
ΣΔΛΠ ανέβαλε την ημερομηνία εφαρμογής κατά ένα έτος, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2023, 
δίνοντας περισσότερο χρόνο στις εταιρείες να προσδιορίσουν τυχόν αλλαγές στην ταξινόμηση των 
υποχρεώσεων. Οι τροποποιήσεις έχουν στόχο την επίτευξη συνέπειας στην εφαρμογή των απαιτήσεων 
του προτύπου, βοηθώντας τις εταιρείες να καθορίσουν κατά πόσο ο δανεισμός και οι λοιπές 
υποχρεώσεις με αβέβαιη ημερομηνία διακανονισμού ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Οι τροποποιήσεις επηρεάζουν 
την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, ενώ δεν τροποποιούν τις 
υφιστάμενες απαιτήσεις αναφορικά με την επιμέτρηση ή το χρόνο αναγνώρισης ενός περιουσιακού 
στοιχείου, υποχρέωσης, εσόδου ή εξόδου ή τις γνωστοποιήσεις επί των στοιχείων αυτών. Επίσης, οι 
τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις απαιτήσεις ταξινόμησης για το δανεισμό, τον οποίο μπορεί να 
διακανονίσει μία εταιρεία εκδίδοντας συμμετοχικούς τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν 
θα έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 

 
 ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις, IAS 37 Προβλέψεις, 

ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και Ετήσιες Αναβαθμίσεις 2018-
2020 ΔΠΧΑ (Τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2022, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Το ΣΔΛΠ εξέδωσε, περιορισμένου πεδίου, 
τροποποιήσεις σε πρότυπα, ως κατωτέρω:  

 ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων: οι τροποποιήσεις επικαιροποιούν μία παραπομπή του 
ΔΠΧΑ 3 στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για Χρηματοοικονομικές Αναφορές χωρίς αλλαγή στις 
λογιστικές απαιτήσεις του προτύπου για συνενώσεις επιχειρήσεων. 

 ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις: οι τροποποιήσεις απαγορεύουν τη μείωση του κόστος 
των ενσώματων ακινητοποιήσεων με ποσά που λαμβάνονται από την πώληση στοιχείων που 
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παράγονται ενώ η εταιρεία προετοιμάζει το περιουσιακό στοιχείο για την προοριζόμενη χρήση 
του. Τα έσοδα από τις πωλήσεις και το σχετικό κόστος αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 

 ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία: οι 
τροποποιήσεις προσδιορίζουν τις δαπάνες εκπλήρωσης μιας σύμβασης, στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εάν είναι επαχθής. 

 Μικρές τροποποιήσεις διενεργήθηκαν στις Ετήσιες Αναβαθμίσεις 2018-2020 στα πρότυπα 
ΔΠΧΑ 1- Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 
στο ΔΠΧΑ 9-Χρηματοοικονομικά Μέσα, στο ΔΠΛ 41-Γεωργία και στα ενδεικτικά 
παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16-Μισθώσεις 

Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στις 
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 
 

 ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις-Εκπτώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον COVID-19 μετά την  30η 
Ιουνίου 2021 (Τροποποιήσεις) 
Η Τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 
1η Απριλίου 2021, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 
καταστάσεων που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί για έκδοση κατά την 31η Μαρτίου 2021. Τον Μάρτιο του 
2021, το ΣΔΛΠ τροποποίησε τους όρους της πρακτικής διευκόλυνσης που παρέχεται στον μισθωτή να 
αντιμετωπίσει λογιστικά οποιαδήποτε αλλαγή ή έκπτωση επί μισθωμάτων ως συνέπεια του Covid-19, 
με τον ίδιο τρόπο βάσει των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16, εάν η αλλαγή ή έκπτωση δεν θεωρείτο 
τροποποίηση της μίσθωσης. Με βάση την τροποποίηση, η πρακτική διευκόλυνση εφαρμόζεται για 
μειώσεις σε πληρωμές μισθωμάτων και επηρεάζει πληρωμές που οφείλονται την ή πριν από την 30η 
Ιουνίου 2022, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις της πρακτικής διευκόλυνσης. Η 
Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στις 
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 
 

 ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και Δήλωση Πρακτικής ΔΠΧΑ 2: 
Γνωστοποίηση των Λογιστικών Πολιτικών (Τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις ισχύουν για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2023, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την 
εφαρμογή κρίσης επί της σημαντικότητας στις γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών. Συγκεκριμένα, 
οι τροποποιήσεις αντικαθιστούν την απαίτηση γνωστοποίησης «σημαντικών» λογιστικών πολιτικών με 
την απαίτηση γνωστοποίησης «ουσιωδών» λογιστικών πολιτικών. Επίσης, προστίθενται οδηγίες και 
επεξηγηματικά παραδείγματα στη Δήλωση Πρακτικής για να βοηθήσουν στην εφαρμογή της έννοιας 
του ουσιώδους κατά τη διενέργεια κρίσεων στις γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά 
ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου 
και της Εταιρείας. 

 
 ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και σφάλματα: Ορισμός των 

λογιστικών εκτιμήσεων (Τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2023, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή και ισχύουν για αλλαγές στις λογιστικές 
πολιτικές και αλλαγές σε λογιστικές εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά ή μετά την έναρξη αυτής 
της περιόδου. Οι τροποποιήσεις εισάγουν νέο ορισμό της λογιστικής εκτίμησης ως νομισματικά ποσά 
στις οικονομικές καταστάσεις που υπόκεινται σε αβεβαιότητα επιμέτρησης. Επίσης, οι τροποποιήσεις 
διευκρινίζουν ποιες είναι οι αλλαγές στις λογιστικές  εκτιμήσεις και πώς διαφέρουν από τις αλλαγές 
στις λογιστικές πολιτικές και τις διορθώσεις λαθών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από 
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την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν 
σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 
 

 ΔΛΠ 12 Αναβαλλομένη φορολογία σχετιζόμενη με περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις από μια 
μεμονωμένη συναλλαγή (τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2023, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Τον Μάϊο του 2021, το ΣΔΛΠ εξέδωσε 
τροποποιήσεις οι οποίες περιορίζουν το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης αρχικής αναγνώρισης του ΔΛΠ 
12 και καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες πρέπει να αντιμετωπίσουν λογιστικά την 
αναβαλλόμενη φορολογία σε συναλλαγές όπως μισθώσεις και υποχρεώσεις παροπλισμού.  Σύμφωνα 
με τις τροποποιήσεις, η αρχική εξαίρεση αναγνώρισης δεν ισχύει για συναλλαγές που, κατά την αρχική 
αναγνώριση, δημιουργούν ίσες φορολογητέες και εκπεστέες προσωρινές διαφορές. Ισχύει μόνο εάν η 
αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου μίσθωσης και υποχρέωσης μίσθωσης (ή υποχρέωσης 
παροπλισμού και περιουσιακού στοιχείου παροπλισμού) δημιουργεί προσωρινές διαφορές που δεν 
είναι ίσες. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση του 
Ομίλου εκτιμά ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές 
καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 

 
 

3. Συμμετοχές σε θυγατρικές  
 
Οι θυγατρικές εταιρείες που περιλαμβάνονται στις συνοπτικές ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις και ενσωματώνονται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης, με τις αντίστοιχες έδρες και 
ποσοστά συμμετοχής της Μητρικής Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2021 και την 31η Δεκεμβρίου 2020 
αναλύονται ως ακολούθως: 
 

A/A Επωνυμία Εταιρείας Χώρα Δραστηριότητα Ποσοστό % 
30.06.2021 

Ποσοστό % 
31.12.2020 

1. Γ.Α. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΑΕ 
 

ΕΛΛΑΔΑ 
Παραγωγή & εμπορία πολυκαρβονικών 

φύλλων, πλαστικών & παρεμφερών υλικών 50% 50% 

2. ALUTRADE A.E. ΕΛΛΑΔΑ Εμπορία προφίλ & εξαρτημάτων αλουμινίου 93,34% 93,34% 

3. ALUMIL SYSTEM INDIA PVT. LTD ΙΝΔΙΑ Εμπορία προφίλ & εξαρτημάτων αλουμινίου 99,90% 99,90% 

4. EGYPTIAN FOR ALUMINIUM TRADE SAE ΑΙΓΥΠΤΟΣ Εταιρεία συμμετοχών 99% 99% 

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

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

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

8. ALUMIL CY LTD  ΚΥΠΡΟΣ Εμπορία προφίλ & εξαρτημάτων αλουμινίου 99,70% 99,70% 

9. ALUMIL GROUP LTD ΚΥΠΡΟΣ Εταιρεία συμμετοχών 100% 100% 

10. ALUMIL MOLDAVIA SRL  ΜΟΛΔΑΒΙΑ Εμπορία προφίλ & εξαρτημάτων αλουμινίου 70% 70% 
11. ALUMIL ROM INDUSTRY SΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Εμπορία προφίλ & εξαρτημάτων αλουμινίου 55,90% 55,90% 
12. ALUMIL YU INDUSTRY SA ΣΕΡΒΙΑ Παραγωγή & εμπορία προϊόντων αλουμινίου 48,35% 48,35% 
13. ALUMIL  SKOPJE DOO ΣΚΟΠΙΑ Εμπορία προφίλ & εξαρτημάτων αλουμινίου 99,89% 99,89% 
14. ALUMIL GULF FZC ΗΝ.ΑΡ.ΕΜ Εμπορία προφίλ & εξαρτημάτων αλουμινίου 99% 99% 
15. ALUMIL LLC  ΟΥΚΡΑΝΙΑ Εμπορία προφίλ & εξαρτημάτων αλουμινίου 100% 100% 
16. ALUMIL FABRICATION INC.  Η.Π.Α. Εμπορία προφίλ & εξαρτημάτων αλουμινίου 91,44% 91,44% 
17. ALUMIL EGE SA ΤΟΥΡΚΙΑ Εμπορία προφίλ & εξαρτημάτων αλουμινίου 36,73%* 36,73% 
18. ALUMIL UK SYSTEMS ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ Εμπορία προφίλ & εξαρτημάτων αλουμινίου 100% 100% 
19. ALUMIL SYSTEMS  EAST AFRICA LTD ΚΕΝΥΑ Εμπορία προφίλ & εξαρτημάτων αλουμινίου 99% 99% 

* Το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στη θυγατρική Εταιρεία ανέρχεται σε 64,84% 
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Σημειώνουμε ότι στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής Εταιρείας ALUMIL YU INDUSTRY S.A. (συντάσσει 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με την ALPRO VLASENICA A.D. (ποσοστό συμμετοχής 
61,37%), με την ALUMIL MONTENEGRO D.O.O. (ποσοστό συμμετοχής 100%), με την ALUMIL 
INTERNATIONAL AG (ποσοστό συμμετοχής 50,33%) και με την LMG EUROPΕAN TECHNOLOGIES 
LTD (ποσοστό συμμετοχής 54,82%), οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής Εταιρείας 
ΑLUMIL GROUP LTD (συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με την ALUMIL YUG LTD 
(ποσοστό συμμετοχής 90%) και με την ΑLUMIL ALBANIA Sh.P.K. (ποσοστό συμμετοχής 99,23%) και 
οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής Εταιρείας ALUMIL GULF FZC (συντάσσει 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με την ALUMIL MIDDLE EAST JLT (ποσοστό συμμετοχής 
70%)). 
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ALPRO VLASENICA A.D. περιλαμβάνονται οι 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της BH ALUMINIUM DOO (ποσοστό συμμετοχής 100%).  
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ALUMIL INTERNATIONAL AG περιλαμβάνονται οι 
οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών ALUMIL OCEANIA PTY LTD (ποσοστό συμμετοχής 100%), 
ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ A.E. (ποσοστό συμμετοχής 50%), TERATSIA 
INVESTMENTS LTD (ποσοστό συμμετοχής 100%) και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 
ALUMIL EGYPT FOR ALUMINIUM AND ACCESSORIES INDUSTRY JSC (ποσοστό συμμετοχής 
59%). Σημειώνεται ότι η Εταιρεία TERATSIA INVESTMENTS LTD βρίσκεται σε διαδικασία 
εκκαθάρισης καθώς δεν ανέπτυξε ποτέ δραστηριότητα και δεν αναμένονται οφέλη από την λειτουργίας 
της. 
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑLUMIL ALBANIA Sh.P.K. περιλαμβάνονται οι 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ALUMIL KOSOVO SHPK (ποσοστό συμμετοχής 100%). 
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της LMG EUROPΕAN TECHNOLOGIES LTD 
περιλαμβάνονται οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΜΠΙ ΕΜ ΠΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
(ποσοστό συμμετοχής 70,08%). 
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ALUMIL EGYPT FOR ALUMINIUM AND 
ACCESSORIES INDUSTRY JSC περιλαμβάνονται οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ALUMIL 
MISR FOR TRADING S.A.E. (ποσοστό συμμετοχής 51%). 
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της BH ALUMINIUM DOO περιλαμβάνονται οι οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας ALUMIL CROATIA DOO (ποσοστό συμμετοχής 100%). 
 
Σημειώνεται ότι στην ενοποίηση περιλήφθηκε η Εταιρεία «Γ.Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 
Α.Ε.» και η Εταιρεία «ALUMIL YU INDUSTRY S.A.» παρά το γεγονός ότι η ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. κατέχει 
ποσοστό 50% και 48,35% αντίστοιχα, επειδή η Μητρική Εταιρεία ασκεί δεσπόζουσα επιρροή στις 
θυγατρικές και, κατόπιν συμφωνίας με τους μετόχους, έχει τον έλεγχο των θυγατρικών Εταιριών με 
καθορισμό των μελλοντικών λειτουργικών, επενδυτικών και χρηματοδοτικών ροών τους. 
 
Δεν υπάρχουν μετοχές της Μητρικής Εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια, είτε από άλλη επιχείρηση 
που περιλαμβάνεται στην ενοποίηση. 
 
Μεταβολές περιόδου 
 
Κατά την τρέχουσα περίοδο δεν υπήρξε καμιά μεταβολή στην δομή του Ομίλου.  
Κατόπιν έγκρισής των δανειστριών τραπεζών η διοίκηση του Ομίλου θα προχωρήσει στο β’ εξάμηνο της 
χρήσης 2021 τις διαδικασίες για μεταφορά της θυγατρικής εταιρείας ALUMIL MIDDLE EAST JLT από 
τον Όμιλο της ALUMIL GULF FZC στον Όμιλο της ALUMIL GROUP LTD ενώ ταυτόχρονα θα 
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δρομολογηθεί και η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας ALUMIL CY LTD από την θυγατρική εταιρεία 
ALUMIL GROUP LTD. 
 
Μεταβολές συγκρίσιμης περιόδου 
 
Στις 29.05.2020 η θυγατρική εταιρεία ALUMIL INTERNATIONAL AG προχώρησε στη μεταβίβαση 
2.082.424 ονομαστικών μετοχών της θυγατρικής εταιρείας ALUMIL SYSTEM INDIA PVT. LTD 
(99,90% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) προς την Μητρική Εταιρεία ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε., 
έναντι τιμήματος ποσού Ευρώ 245 χιλ., καταβαλλόμενου σε 2 δόσεις των Ευρώ 110 χιλ και Ευρώ 135 χιλ. 
από τις οποίες η πρώτη καταβλήθηκε την 29η Σεπτεμβρίου 2020 και η δεύτερη είναι πληρωτέα την 30η 
Νοεμβρίου 2020. Από την ανωτέρω μεταβολή προέκυψε μείωση ποσού Ευρώ 138,2 χιλ. στις μη 
ελέγχουσες συμμετοχές που απεικονίζεται διακεκριμένα στην Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.  
 
Μετά την 30.06.2020 πραγματοποιήθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας 
«ALUMIL EGYPT FOR ALUMINIUM AND ACCESSORIES INDUSTRY JSC» ύψους EGP 3 εκατ., 
στην οποία συμμετείχαν με το ποσοστό τους όλοι οι μέτοχοι που αποτελούν θυγατρικές εταιρείες του 
Ομίλου και συνεπώς δεν υπήρχε ουσιαστική διαφοροποίηση των μη ελεγχουσών συμμετοχών. 
 

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 25 χώρες και οι εταιρείες 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  
 Λοιπές Χώρες 

 
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 
(αποτελέσματα 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 εταιρειών. Οι 
διατομεακές πωλήσεις απαλείφονται σε επίπεδο ενοποίησης. 
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Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τις πωλήσεις και τα αποτελέσματα του Ομίλου ανά τομέα για τις 
εξάμηνες περιόδους που έληξαν την 30η Ιουνίου 2021 και 2020, αντίστοιχα (ποσά σε χιλιάδες ευρώ): 
 
 

 
 

ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 
ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες 62.593 49.928 27.968 - 140.489

Διατομεακές πωλήσεις 36.866 2.820 817 (40.503) -

Σύνολο εσόδων από συμβάσεις με πελάτες 99.459 52.748 28.785 (40.503) 140.489

0,4260 0,3987 0,1754

Κόστος πωληθέντων (43.415) (40.631) (17.875) - (101.921)

Κόστος διατομεακών πωλήσεων (36.866) (2.820) (817) 40.503 -

Σύνολο κόστους πωληθέντων  (80.281) (43.451) (18.692) 40.503 (101.921)

Μικτό κέρδος 19.178 9.297 10.093 - 38.568

Άλλα έσοδα και κέρδη 1.299 959 786 - 3.044

Άλλα διατομεακά έσοδα και κέρδη (1.643) (6) - 1.649 -

Σύνολο άλλων εσόδων και κερδών  (344) 953 786 1.649 3.044

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (9.817) (7.170) (2.672) 2.042 (17.617)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (4.029) (2.415) (2.883) 853 (8.474)

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (1.059) - - - (1.059)

Λοιπά έξοδα (250) (371) (84) - (705)

Συναλλαγματικές διαφορές 50 25 298 - 373

Κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες 5.372 325 5.538 2.895 14.130

Κόστος χρηματοδότησης (καθαρό) (3.112)

Κέρδη προ φόρων 11.018

Φόρος εισοδήματος (1.912)

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 9.106

Αποδιδόμενα σε:

Μετόχους Μητρικής 7.231

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 1.875

9.106

Κέρδη προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 10.533 2.755 6.249 - 19.537

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01- 30/06/2021 (ποσά σε χιλιάδες ευρώ)
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ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 
ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες 48.618 38.776 23.566 - 110.960

Διατομεακές πωλήσεις 29.772 3.094 1.115 (33.981) -

Σύνολο εσόδων από συμβάσεις με πελάτες 78.390 41.870 24.681 (33.981) 110.960

0,3653 0,3188 0,1435

Κόστος πωληθέντων (37.230) (32.488) (14.626) - (84.344)

Κόστος διατομεακών πωλήσεων (29.772) (3.094) (1.115) 33.981 -

Σύνολο κόστους πωληθέντων  (67.002) (35.582) (15.741) 33.981 (84.344)

Μικτό κέρδος 11.388 6.288 8.940 - 26.616

Άλλα έσοδα και κέρδη 997 804 495 - 2.296

Άλλα διατομεακά έσοδα και κέρδη (1.789) - (86) 1.875 -

Σύνολο άλλων εσόδων και κερδών  (792) 804 409 1.875 2.296

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (8.239) (5.630) (3.859) 2.345 (15.383)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (3.250) (2.003) (1.917) 672 (6.498)

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (836) (43) - 43 (836)

Λοιπά έξοδα (2.180) (537) (185) - (2.902)

Συναλλαγματικές διαφορές (47) 245 332 - 530

Κέρδη/(Ζημίες) από λειτουργικές δραστηριότητες (3.956) (876) 3.720 4.935 3.823

Κόστος χρηματοδότησης (καθαρό) 146

Κέρδη προ φόρων 3.969

Φόρος εισοδήματος (527)

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 3.442

Αποδιδόμενα σε:

Μετόχους Μητρικής 2.780

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 662

3.442

Κέρδη προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 3.711 2.802 2.393 - 8.906

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01- 30/06/2020 (ποσά σε χιλιάδες ευρώ)
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Ο κύκλος εργασιών για τον Όμιλο και την Εταιρεία προέρχεται κατά κύριο λόγο από τις εξής κατηγορίες 
εσόδου: (i) πωλήσεις αρχιτεκτονικού προφίλ που αποτελεί την κυρίαρχη ομάδα προϊόντων του Ομίλου και 
καλύπτει όλες τις αρχιτεκτονικές εφαρμογές, όπως πόρτες, παράθυρα, προσόψεις (υαλοπετάσματα), 
αίθρια, διαχωριστικά γραφείων κ.α., σχεδιασμένα με γνώμονα τον τελικό χρήστη και την κάλυψη των 
αναγκών του, 
(ii) πωλήσεις βιομηχανικού προφίλ που αφορά προφίλ και προϊόντα αλουμινίου για την κάλυψη των 
αναγκών των πελατών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κατασκευής (καλούπια, βιομηχανικές 
κατασκευές), 
(iii) πωλήσεις εξαρτημάτων για τα συστήματα αλουμινίου, με στόχο την πληρέστερη τεχνική υποστήριξη 
των πωλήσεών. 
  
H αναγνώριση του εσόδου αναφορικά με τις πωλήσεις αρχιτεκτονικού και βιομηχανικού προφίλ καθώς 
και τις πωλήσεις εξαρτημάτων πραγματοποιείται σε μία δεδομένη στιγμή όταν οι πελάτες αποκτούν τον 
έλεγχο των αγοραζόμενων προϊόντων/εμπορευμάτων.  
 
Στην κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2021 αναγνωρίστηκαν 
πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων ποσού Ευρώ 1.043.733 και Ευρώ 767.912 για τον Όμιλο και την 
Εταιρεία αντίστοιχα (30.06.2020: Ευρώ 1.400.356 και 700.356 για τον Όμιλο και την Εταιρεία 
αντίστοιχα), πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων ποσού Ευρώ 691.273 και Ευρώ 1.096.371 για τον Όμιλο 
και την Εταιρεία αντίστοιχα (30.06.2020: Ευρώ 1.163.174 και Ευρώ 1.130.188 για τον Όμιλο και την 
Εταιρεία αντίστοιχα) ενώ αναγνωρίστηκε και έσοδο από μη χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις ποσού Ευρώ 930.425 και Ευρώ 268.225 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα 
(30.06.2020: Ευρώ 893.455 και Ευρώ 261.356 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα). 
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία παρακολουθούν τον δείκτη αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) και παραθέτουν τον υπολογισμό του, καθώς αυτός δεν 
ορίζεται στα Δ.Π.Χ.Α. όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  30.06.2021 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2020 
Κέρδη προ φόρων  11.017.945 3.968.730 5.498.423 1.547.128 
Πλέον: Χρηματοοικονομικά έξοδα   3.247.112 4.001.400 2.825.726 3.093.012 
Μείον: Χρηματοοικονομικά έσοδα  (134.593) (4.146.965) (1.586.458) (5.175.007) 
Πλέον: Αποσβέσεις ενσώματων παγίων, 
άυλων στοιχείων και δικαιωμάτων χρήσης 

 
5.794.999 5.519.196 2.913.148 2.665.179  

Μείον: Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  (388.182) (436.411) (227.755) (274.592) 
Λειτουργικά κέρδη (“EBITDA”)   19.537.281 8.905.950 9.423.084 1.855.720 

 
Στα πλαίσια της συγχώνευσης με απορρόφηση  από την ΑΛΟΥΜΥΛ της συνδεδεμένης εταιρείας 
ΑΛΟΥΦΟΝΤ ΑΒΕΕ, που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο 2020, είχε ανατεθεί σε ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα η 
αποτίμηση της απορροφώμενης εταιρείας προκειμένου να προσδιοριστεί η εύλογη αξία της κατά το χρόνο 
της έγκρισης της απορρόφησης από τις αρμόδιες αρχές. Η αξία που προσδιορίστηκε χρησιμοποιήθηκε για 
τον καθορισμό της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών μεταξύ των δύο εταιρειών. Η Εταιρεία χρησιμοποίησε 
την αξία αυτή για την αποτίμηση του ποσοστού 19% που κατείχε στην απορροφώμενη εταιρεία κατά την 
30.06.2020, η οποία απεικονίζονταν στην κατάσταση οικονομικής θέσης σαν επενδύσεις σε συμμετοχικούς 
τίτλους και ως αποτέλεσμα των ανωτέρω είχε αναγνωριστεί κέρδος ποσού Ευρώ 4.091 χιλ. που 
απεικονίζεται στα χρηματοοικονομικά έσοδα στην εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων 
της συγκρίσιμης περιόδου. 
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Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την κατανομή των ενοποιημένων στοιχείων του ενεργητικού και των 
υποχρεώσεων στους τομείς κατά την 30η Ιουνίου 2021 και 31η Δεκεμβρίου 2020:  
 

 

ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 
ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

Κεφαλαιουχικές δαπάνες

Ενσώματα πάγια στοιχεία  (Σημείωση 8) 3.185 916 1.822 - 5.923

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 36 127 2 - 165

Ενσώματα πάγια στοιχεία 95.358 31.057 11.685 - 138.100

Επενδυτικά ακίνητα - 303 - - 303

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 473 91 28 - 592

Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 2.252 2.813 2.025 (105) 6.985

Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.599 5.183 2.666 (6.635) 3.813

Αποθέματα 55.891 23.283 9.020 (2.085) 86.109

Εμπορικές και λοιπές Απαιτήσεις 58.171 20.048 23.178 (31.662) 69.735

Χρηματοοικονομικά στοιχεία 117 - - - 117

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8.689 6.206 3.485 - 18.380

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση - 1.610 - - 1.610

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 223.550 90.594 52.087 (40.487) 325.744

Δανειακές υποχρεώσεις 164.346 3.572 10.443 (6.042) 172.319

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 1.815 2.915 2.117 (108) 6.739

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - Προβλέψεις 12.221 1.799 370 (55) 14.335

Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 47.294 12.640 29.956 (23.979) 65.911

Σύνολο υποχρεώσεων 225.676 20.926 42.886 (30.184) 259.304

ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 
ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

Κεφαλαιουχικές δαπάνες

Ενσώματα πάγια στοιχεία  (Σημείωση 8) 5.034 2.397 4.508 - 11.939

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 87 13 16 - 116

Ενσώματα πάγια στοιχεία 95.140 31.653 9.707 - 136.500

Επενδυτικά ακίνητα - 308 - - 308

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 527 74 33 - 634

Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 2.230 3.102 2.013 (148) 7.197

Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 5.824 4.699 2.583 (7.813) 5.293

Αποθέματα 47.721 18.846 7.211 (1.513) 72.265

Εμπορικές και λοιπές Απαιτήσεις 42.084 17.794 19.312 (25.242) 53.948

Χρηματοοικονομικά στοιχεία 99 - - - 99

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9.381 5.549 5.192 - 20.122

Μη κυκλ. περ/κά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση - 1.479 - - 1.479

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 203.006 83.504 46.051 (34.716) 297.845

Δανειακές υποχρεώσεις 163.958 3.931 10.321 (5.968) 172.242

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 2.229 3.166 2.099 (152) 7.342

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - Προβλέψεις 12.271 1.828 338 285 14.722

Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 37.286 6.911 33.648 (32.391) 45.454
Σύνολο υποχρεώσεων 215.744 15.836 46.406 (38.226) 239.760

30 IOYNIOY 2021 (ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (ποσά σε χιλιάδες ευρώ)
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Οι υποχρεώσεις από συμβάσεις με πελάτες που περιλαμβάνονται στις λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
ανέρχονται κατά την 30η Ιουνίου 2021 σε Ευρώ 5.810.217 και Ευρώ 1.887.396 για τον Όμιλο και την 
Εταιρεία αντίστοιχα (31.12.2020: Ευρώ 3.419.906 και Ευρώ 737.407 για τον Όμιλο και την Εταιρεία 
αντίστοιχα) που θα μεταφερθούν στα έσοδα στην επόμενη περίοδο που θα πραγματοποιηθούν οι πωλήσεις. 
Κατά την 30.06.2021 και την 31.12.2020 ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία από 
συμβάσεις με πελάτες. 
 
Δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στον ορισμό ή στη βάση μέτρησης του κέρδους ή ζημίας των τομέων σε 
σχέση με τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 
2020.  
Δεν έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές στον ορισμό των τομέων ή στην ανάλυση ανά τομέα των 
συνόλων ενεργητικού και παθητικού σε σχέση με τις  ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για 
τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020. 
 
 

5. Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) 
 

O φόρος εισοδήματος που αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας 
αναλύεται ως ακολούθως:  
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  30.06.2021 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2020 
Τρέχων Φόρος εισοδήματος  764.004 465.893 - - 
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  1.147.726 60.717 1.207.157 (109.184) 
Έξοδο/(Έσοδο) φόρου εισοδήματος  1.911.730 526.610 1.207.157 (109.184) 

 
Σύμφωνα με το Ν. 4646/2019 προβλέπονταν αναπροσαρμογή του φορολογική συντελεστή που 
διαμορφώθηκε σε 24% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 και εφεξής. 
 
Τον Μάιο 2021 τέθηκε σε ισχύ ένας νέος φορολογικός νόμος στην Ελλάδα (Ν. 4799/2021). Ο νέος 
φορολογικός νόμος εισήγαγε ορισμένες τροποποιήσεις στην φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων 
όπως είναι η μείωση του φορολογικού συντελεστή από 24%, που ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, 
σε ποσοστό 22% για τις χρήσεις που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2021.     
Ο Όμιλος και η Εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη τους νέους φορολογικούς συντελεστές και σύμφωνα με το 
ΔΛΠ 12, αναπροσάρμοσε την αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζοντας τη διαφορά ως (έσοδο)/έξοδο από 
φόρο εισοδήματος στα αποτελέσματα και στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. 

 
Την 30η Ιουνίου 2021, ορισμένες θυγατρικές είχαν σωρευμένες μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες 
συνολικού ύψους Ευρώ 24,3 εκατ. περίπου (31.12.2020: ζημίες Ευρώ 24,9 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 και τις προσωρινές φορολογικές διαφορές της Μητρικής Εταιρείας 
αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ύψους Ευρώ 3,4 εκατ. περίπου (31.12.2020: Ευρώ 3,6 
εκατ. περίπου) στη βάση ότι η διοίκηση προβλέπει ότι θα υπάρχουν επαρκή μελλοντικά φορολογικά κέρδη. 
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6.  Κέρδη ανά μετοχή 
 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος της περιόδου που αναλογεί στους 
κοινούς μετόχους με το μέσο σταθμισμένο αριθμό των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία, κατά την διάρκεια 
της περιόδου.  
 
Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους 
μετόχους της Μητρικής (αφού αφαιρεθεί η επίδραση στα αποτελέσματα από την μετατροπή δυνητικών 
τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές) με τον μέσο σταθμισμένο αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη 
διάρκεια 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 ενδιάμεσες 
συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις, και συνεπώς δεν έχουν υπολογιστεί ξεχωριστά απομειωμένα κέρδη 
ανά μετοχή. 

 
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή την 30η Ιουνίου 2021 και 2020 έχει ως εξής: 

 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2020 
Καθαρό κέρδος αποδιδόμενο στους ιδιοκτήτες 
της Μητρικής  7.231.388 2.780.070 4.291.266 1.656.312 
     
Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών σε 
κυκλοφορία (σημ. 10) 32.413.681 22.016.250 32.413.681 22.016.250 
     
Βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή 
(σε ευρώ) 0,2231 0,1263 0,1324 0,0752 

 
 

7. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού  
 

Ο αριθμός των εργαζομένων στον Όμιλο και την Εταιρεία κατά την 30η Ιουνίου 2021 και 2020 έχει ως 
ακολούθως: 
 

Άτομα Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

 30.06.2021 30.06.2020  30.06.2021 30.06.2020 

Μισθωτοί 1.732 1.592  450 390 

Ημερομίσθιοι    759    578  703 511 

Σύνολο 2.491 2.170  1.153 901 
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8. Ενσώματα πάγια στοιχεία 
 

Η κίνηση των ενσώματων πάγιων στοιχείων αναλύεται ως ακολούθως: 
         

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Αξία κτήσεως 

 
  

Υπόλοιπο 01.01.2020 315.904.214  217.975.283 
Προσθήκες 11.938.722  4.722.734 
Μειώσεις/Διαγραφές (4.127.082)  (2.570.735) 
Μεταφορές (67.877)  (55.700) 
Απορρόφηση εταιρείας  18.821.252  18.821.252 
Συναλλαγματική Διαφορά (981.254)  - 
Μεταφορές σε διαθέσιμα προς πώληση (2.184.871)  - 
31 Δεκεμβρίου 2020 339.303.104  238.892.834 
Προσθήκες 5.923.079  2.776.922 
Μειώσεις/Διαγραφές (3.545.266)  (2.188.908) 
Συναλλαγματική Διαφορά  392.986  - 
Υπόλοιπο 30.06.2021 342.073.903  239.480.848 
 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  
  

    
Υπόλοιπο 01.01.2020 193.739.299  143.585.849 
Αποσβέσεις 10.293.075  6.447.244 
Συναλλαγματική διαφορά (355.579)  - 
Μειώσεις/Διαγραφές (1.358.948)  (522.977) 
Απομείωση παγίων  1.191.448  1.191.448 
Μεταφορές σε διαθέσιμα προς πώληση  (705.949)  - 
31 Δεκεμβρίου 2020 202.803.346  150.701.564 
Αποσβέσεις 4.619.020  2.715.719 
Μειώσεις/Διαγραφές (3.499.039)  (2.171.551) 
Συναλλαγματική Διαφορά 50.233  - 
Υπόλοιπο 30.06.2021 203.973.560  151.245.732 
 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2020 136.499.758 
  

88.191.270 
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2021 138.100.343  88.235.116 

 
Επί των παγίων στοιχείων της μητρικής Εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη ύψους Ευρώ 175,8 εκατ. 
κατά την 30 Ιουνίου 2021 για την εξασφάλιση μακροπροθέσμων δανείων, όπως προκύπτουν από τις 
συμβάσεις των ομολογιακών και μακροπροθέσμων δανείων της Εταιρείας. Επί ακινήτων θυγατρικών 
Εταιρειών του εξωτερικού (Ρουμανία, Σερβία, Αλβανία, Βοσνία και Βουλγαρία) έχουν συσταθεί υποθήκες 
ύψους Ευρώ 8,7 εκατ. περίπου για τη λήψη μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων τραπεζικών δανείων το 
ανοικτό υπόλοιπο των οποίων κατά την 30η Ιουνίου 2021 ανέρχεται σε Ευρώ 3,9 εκατ. περίπου, πιστωτικού 
ορίου ύψους Ευρώ 10,2 εκατ. περίπου, το αδιάθετο υπόλοιπο του οποίου κατά την 30η Ιουνίου 2021 
ανέρχεται σε Ευρώ 6,7 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 
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λοιπών, ακραίων και μη περιπτώσεων) για το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και του 
μηχανολογικού εξοπλισμού. 
 
Ενσώματες ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση, που δεν υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται σε κάθε 
ημερομηνία αναφοράς για τυχόν απομείωση. Για τα πάγια που υπόκεινται σε απόσβεση πραγματοποιείται 
έλεγχος απομείωσης, όταν τα γεγονότα και οι συνθήκες υποδεικνύουν ότι η αναπόσβεστη αξία τους μπορεί 
να μην είναι πλέον ανακτήσιμη. Εάν η αναπόσβεστη αξία των παγίων στοιχείων υπερβαίνει την ανακτήσιμη 
αξία τους, το επιπλέον ποσό αφορά ζημία απομείωσης, η οποία καταχωρείται απευθείας ως δαπάνη στα 
αποτελέσματα. Κατά την 30η Ιουνίου 2020 υφίστατο ενδείξεις απομείωσης σε μηχανολογικό εξοπλισμό 
που βρίσκεται στην Ελλάδα στις εγκαταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας που πλέον δεν χρησιμοποιείται 
στην παραγωγική διαδικασία και εκτιμήθηκε ότι έχει μηδενική ανακτήσιμη αξία συνολικού ποσού Ευρώ 
1.042 χιλ. περίπου, για τον οποίο σχηματίστηκε ισόποση πρόβλεψη απομείωσης στην συγκριτική περίοδο 
και αναγνωρίστηκε στα λοιπά έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας της 
30.06.2020. 
 
Επιπλέον, κατά την 30 Ιουνίου 2020 η Εταιρεία είχε υπογράψει προσύμφωνο πώλησης ακινήτων (γήπεδο 
και κτίριο) που ολοκληρώθηκε στο β’ εξάμηνο της χρήσης 2020 και το προϊόν αυτής άχθηκε σε μείωση των 
δανειακών υποχρεώσεων της Μητρικής Εταιρείας. Η Εταιρεία είχε μεταφέρει την εύλογη αξία των ακινήτων 
ποσού Ευρώ 500 χιλ., μετά την διενεργηθείσα απομείωση ποσού Ευρώ 149,5 χιλ., από το μη κυκλοφορούν 
ενεργητικό στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση, διακεκριμένα κάτω 
από το κυκλοφορούν ενεργητικό του Ομίλου και της Εταιρείας. 
 
Κατά την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021, πραγματοποιήθηκαν προσθήκες σε ενσώματα πάγια που 
ανήλθαν σε Ευρώ 5,9 εκατ. περίπου και Ευρώ 2,8 εκατ. περίπου για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα 
(30.06.2020: Ευρώ 2,9 εκατ. και Ευρώ 1,4 εκατ. περίπου για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα). Οι 
σημαντικότερες από αυτές αφορούν για την Εταιρεία και τον Όμιλο σε πρόσθετες κτιριακές εγκαταστάσεις, 
προμήθεια μηχανημάτων και αναβάθμιση μηχανολογικού εξοπλισμού. 
 
Κατά την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021, πουλήθηκαν ενσώματα πάγια αναπόσβεστης αξίας ύψους 
Ευρώ 46,2 χιλ. περίπου και Ευρώ 17,4 χιλ. περίπου για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα (30.06.2020: 
Ευρώ 149,8 χιλ. και Ευρώ 117 χιλ. περίπου για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα), πραγματοποιώντας 
κέρδος από την πώληση ύψους Ευρώ 237,3 χιλ. περίπου και Ευρώ 135,1 χιλ. περίπου για τον Όμιλο και την 
Εταιρεία αντίστοιχα (30.06.2020: ζημία Ευρώ 62,8 χιλ. και Ευρώ 108,4 χιλ. περίπου για τον Όμιλο και την 
Εταιρεία αντίστοιχα). 

 
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 η θυγατρική εταιρεία ALUMIL BULGARIA SRL έχει υπογράψει 
προσύμφωνο πώλησης ακινήτων (γήπεδο και κτίριο) η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο β’ εξάμηνο 
της χρήσης 2021 με σημαντικό κέρδος για τον Όμιλο και το προϊόν αυτής θα αχθεί σε εξόφληση των 
δανειακών υποχρεώσεων της θυγατρικής και το υπόλοιπο σε μείωση των δανειακών υποχρεώσεων της 
Μητρικής Εταιρείας. Ο Όμιλος έχει μεταφέρει την εύλογη αξία των ακινήτων ποσού Ευρώ 1.479 χιλ., από 
το μη κυκλοφορούν ενεργητικό στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση, 
διακεκριμένα κάτω από το κυκλοφορούν ενεργητικό του Ομίλου.  
Επιπλέον, κατά την 30 Ιουνίου 2021 η θυγατρική εταιρεία ALUMIL YU INDUSTRY S.A. έχει υπογράψει 
προσύμφωνο πώλησης ακινήτου (κτίριο) η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο β’ εξάμηνο της χρήσης 
2021. Ο Όμιλος έχει μεταφέρει την εύλογη αξία του ακινήτου ποσού Ευρώ 131 χιλ. από το μη κυκλοφορούν 
ενεργητικό στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση, διακεκριμένα κάτω 
από το κυκλοφορούν ενεργητικό του Ομίλου. 
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9. Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων – Υποχρεώσεις από μισθώσεις 
 

Τα αναγνωρισμένα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων αφορούν κτίρια, μηχανήματα, μεταφορικά 
μέσα καθώς και έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό και η κίνηση τους έχει ως ακολούθως: 
 

    Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ       
1 Ιανουαρίου 2020    6.744.621  1.330.700 
Προσθήκες    4.494.120  1.551.184 
Τροποποιήσεις     571.443  (26.594) 
Μειώσεις/Διαγραφές    (1.631.755)  (634.352) 
Συναλλαγματικές διαφορές    (99.428)  - 
31 Δεκεμβρίου 2020    10.079.001  2.220.938 
Προσθήκες    747.404  175.690 
Τροποποιήσεις    (26.439)  - 
Μειώσεις/Διαγραφές    (824.257)  (300.071) 
Συναλλαγματικές διαφορές    41.498  - 
30 Ιουνίου 2021    10.017.207  2.096.557 
       
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

      

1 Ιανουαρίου 2020    1.481.152  311.536 
Αποσβέσεις     2.076.634  362.039 
Μειώσεις/Διαγραφές    (630.217)  (214.143) 
Συναλλαγματικές διαφορές    (45.439)  - 
31 Δεκεμβρίου 2020    2.882.130  459.432 
Αποσβέσεις     963.214  108.170 
Μειώσεις/Διαγραφές    (810.469)  (279.587) 
Συναλλαγματικές διαφορές    (2.713)  - 
30 Ιουνίου 2021    3.032.162  288.015 
       
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ       
31 Δεκεμβρίου 2020    7.196.871  1.761.506 
30 Ιουνίου 2021    6.985.045  1.808.542 
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Η κίνηση των υποχρεώσεων από μισθώσεις αναλύεται ως ακολούθως: 
 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Υπόλοιπο 01.01.2020 5.357.352  1.030.306 
Προσθήκες 4.494.120  1.551.184 
Τροποποιήσεις  571.443  (26.594) 
Μειώσεις / Διαγραφές (1.100.447)  (428.888) 
Τόκοι μισθώσεων 222.518  21.548 
Πληρωμές (2.117.625)  (382.826) 
Συναλλαγματική διαφορά (85.479)  - 
Υπόλοιπο 31.12.2020 7.341.882  1.764.730 
Προσθήκες 747.404  175.690 
Τροποποιήσεις (26.439)  - 
Μειώσεις / Διαγραφές (88.619)  (25.459) 
Τόκοι μισθώσεων 112.628  23.878 
Πληρωμές (1.395.481)  (575.900) 
Συναλλαγματική διαφορά 47.635  - 
Υπόλοιπο 30.06.2021 6.739.010  1.362.939 

 
Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις για τον Όμιλο και την Εταιρεία ποσού Ευρώ 6.739.010 (31.12.2020: Ευρώ 
7.341.882) και ποσού Ευρώ 1.362.939 (31.12.2020: Ευρώ 1.764.730) αντίστοιχα αναλύονται ως εξής:  
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ  
  30.06.2021 31.12.2020 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις  1.875.320 2.298.568 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις  4.863.690 5.043.314 
Σύνολο  6.739.010 7.341.882 

 
  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
  30.06.2021 31.12.2020 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις  410.879 763.411 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις  952.060 1.001.319 
Σύνολο  1.362.939 1.764.730 

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

 
Το εγκεκριμένο και πλήρες καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο του Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως ακολούθως: 

 
  30.06.2021 31.12.2020 
Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο    
32.413.681 κοινές μετοχές ονομ. αξίας 0,37 Ευρώ έκαστη   11.993.061 11.993.061 

 
Η διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ανέρχεται σε Ευρώ 34.908.197 και περιλαμβάνει ποσό Ευρώ 
33.153.265 που προέκυψε το 1998 με την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών σε αξία μεγαλύτερη της 
ονομαστικής τους αξίας (μετά την αφαίρεση των εξόδων που αφορούσαν άμεσα την έκδοση νέων μετοχών) 
και ποσό Ευρώ 1.754.932 που προέκυψε από την απορρόφηση της συνδεδεμένης εταιρείας ΑΛΟΥΦΟΝΤ 
ΑΕΒΕ στη χρήση 2020. Η διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δεν μπορεί να διανεμηθεί κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρείας. 
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11. Δανειακές υποχρεώσεις  
 

Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας 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.  
 
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται, με βάση το χρόνο εξόφλησης τους, 
ως ακολούθως: 
 

    
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

   30.06.2021 31.12.2020 

Μέσα σε ένα έτος   8.497.396 9.031.835 

Από 1-5 έτη   53.308.163 54.437.550 

Πάνω από 5 έτη   106.286.115 106.190.436 

Σύνολο   168.091.674 169.659.821 

  

 

  
                   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

   30.06.2021 31.12.2020 

Μέσα σε ένα έτος   5.860.360 6.005.089 

Από 1-5 έτη   50.240.101 50.952.831 

Πάνω από 5 έτη    105.943.104 105.932.844 

Σύνολο   162.043.565 162.890.764 

 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2021 έγινε εκταμίευση νέου μακροπροθέσμου 
δανείου ύψους Ευρώ 145 χιλ. περίπου από την θυγατρική Εταιρεία «ALUMIL FABRICATION INC» με 
επιτόκιο 1% στα πλαίσια ενίσχυσης των εταιρειών λόγω της πανδημίας COVID-19.  

 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2021 οι συνολικές πληρωμές δόσεων 
μακροπροθέσμων δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 1.816 χιλ. και 847 χιλ. αντίστοιχα για τον Ομίλου και την 
Εταιρεία (30.06.2020: Ευρώ 607 χιλ. περίπου για τον Όμιλο). Ο Όμιλος στις 30.06.2021, δεν έχει 
χρησιμοποιήσει διαθέσιμα πιστωτικά όρια για μακροπρόθεσμα δάνεια ύψους Ευρώ 5,5 εκατ. περίπου 
(31.12.2020: Ευρώ 4,9 εκατ. περίπου). Η Εταιρεία, στις 30.06.2021 και 31.12.2020 αντίστοιχα, δεν έχει 
αχρησιμοποίητα διαθέσιμα πιστωτικά όρια για μακροπρόθεσμα δάνεια.  
Ο μέσος όρος επιτοκίου των ομολογιακών δανείων του Ομίλου κατά την 30η Ιουνίου 2021 ήταν 3,05% 
(30.06.2020: 3,00%) ενώ των λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων ήταν 4,41% (30.06.2020: 2,68%). 
 

 Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια ανέρχονται σε Ευρώ 4.227.279 (31.12.2020: Ευρώ 2.582.341) και Ευρώ 
1.256.803 (31.12.2020: Ευρώ 9.112) για τον Όμιλο και την Εταιρεία 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 30.06.2021, δεν έχει χρησιμοποιήσει διαθέσιμα πιστωτικά όρια για βραχυπρόθεσμα δάνεια ύψους Ευρώ 



ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 
Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων 
Της 30ης Ιουνίου 2021 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

  43

3 εκατ. περίπου (31.12.2020: Ευρώ 4,5 εκατ. περίπου). Η Εταιρεία, στις 30.06.2021, έχει αχρησιμοποίητα 
διαθέσιμα πιστωτικά όρια για βραχυπρόθεσμα δάνεια ύψους Ευρώ 1,8 εκατ. (31.12.2020: Ευρώ 3 εκατ.) 
καθώς στην τρέχουσα περίοδο χρησιμοποιήθηκε διαθέσιμο πιστωτικό όριο ποσού Ευρώ 1,2 εκατ. από την 
πρόσθετη χρηματοδότηση με τη μορφή πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων με δικαίωμα αναγωγής 
που προέβλεπε η συμφωνία αναδιάρθρωσης.   

 
Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων δανείων κατά την 30η Ιουνίου 2021 ήταν 4,29% και 5,35%  
για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα (30.06.2020: 4,93% για τον Όμιλο και 5,35% της Εταιρεία 
αντίστοιχα). 

 
12. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

 
Από την ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων έχουν απαλειφθεί έσοδα, κόστη και έξοδα, που προκύπτουν 
από συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των θυγατρικών Εταιρειών 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 υπόλοιπα και οι λοιπές 
συναλλαγές κατά την 30η Ιουνίου 2021 και 2020 που έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση αναλύονται ανά 
θυγατρική ως ακολούθως (σε χιλιάδες ευρώ): 

 
   
30 Ιουνίου 2021 Πωλήσεις 

Προς 
Αγορές 
από 

Έξοδα 
σε 

Έσοδα  
από 

Απαιτήσεις 
από  

Υποχρεώσεις 
προς  

 
Θυγατρική Εταιρεία 

συνδεδεμένα 
μέρη 

συνδεδεμένα  
μέρη 

συνδεδεμένα 
μέρη 

συνδεδεμένα 
μέρη 

συνδεδεμένα 
μέρη 

συνδεδεμένα 
μέρη 

       
       
Γ.Α. ΒΙΟΜ. ΠΛΑΣΤ. ΥΛΩΝ ΑΕ 19 35 6 32 - 201 
ALUTRADE ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ A.E. 1105 - - 185 769 - 
ALUMIL BULGARIA SRL  2.076 8 - 128 757 - 
ALUMIL FRANCE SAS - - 247 - - 32 
ALUMIL DEUTSCHLAND GMBH - - 123 39 3.170 40 
ALUMIL CY LTD  2.767 - - 119 2.509 - 
ALUMIL LLC  410 - - 5 193 - 
ALUMIL ROM INDUSTRY SA 5.186 27 17 592 105 73 
ALUMIL EGE SA 1.524 - 54 77 - 3 
ALUMIL YU INDUSTRY SA (Υποόμιλος) 17.986 3.697 19 990 9.713 1.283 
ALUMIL SKOPJE DOO 631 - - 197 - 22 
ALUMIL FABRICATION INC 5 - 321 3 2.115 - 
ALUMIL GULF FZC (Υποόμιλος) 1.160 67 - 1.052 780 - 
ALUMIL GROUP LTD (Υποόμιλος) 6.487 769 - 300 1.219 - 
ALUMIL SYSTEM INDIA PRIVATE LTD 556 - 111 9 328 36 
ALUMIL UK SYSTEMS - - 49 - - 7 
ALUMIL SYSTEMS EAST AFRICA LTD 196 - - 30 474 - 

Σύνολο 40.108 4.603 947 3.758 22.132 1.697 
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 30 Ιουνίου 2020 31 Δεκεμβρίου 2020 
 Πωλήσεις 

Προς 
Αγορές 
από 

Έξοδα 
σε 

Έσοδα  
από 

Απαιτήσεις 
από  

Υποχρεώσεις 
προς  

 
Θυγατρική Εταιρεία 

συνδεδεμένα 
μέρη 

συνδεδεμένα  
μέρη 

συνδεδεμένα 
μέρη 

συνδεδεμένα 
μέρη 

συνδεδεμένα 
μέρη 

συνδεδεμένα 
μέρη 

       
       
Γ.Α. ΒΙΟΜ. ΠΛΑΣΤ. ΥΛΩΝ ΑΕ 13 31 11 202 180 395 
ALUTRADE ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ A.E. 997 - - 34 378 - 
ALUMIL BULGARIA SRL  2.238 44 22 104 1.016 - 
ALUMIL FRANCE SAS - - 246 - - 59 
ALUMIL DEUTSCHLAND GMBH - - 204 39 3.092 42 
ALUMIL CY LTD  2.287 - - 137 2.469 - 
ALUMIL LLC  396 - - - 241 - 
ALUMIL ROM INDUSTRY SA 3.825 28 105 529 589 106 
ALUMIL EGE SA 1.687 - 74 76 28 - 
ALUMIL YU INDUSTRY SA (Υποόμιλος) 15.737 3.790 - 1.135 7.330 1.731 
ALUMIL SKOPJE DOO 385 - - 50 - 46 
ALUMIL FABRICATION INC 1 4 495 2 3.183 - 
ALUMIL GULF FZC (Υποόμιλος) 905 - 42 674 246 - 
ALUMIL GROUP LTD (Υποόμιλος) 4.297 395 - 294 263 - 
ALUMIL SYSTEM INDIA PRIVATE LTD 395 - 84 3 510 98 
ALUMIL UK SYSTEMS - - 59 - - - 
ALUMIL SYSTEMS EAST AFRICA LTD 36 - - 25 51 - 

Σύνολο 33.199 4.292 1.342 3.304 19.576 2.477 

       
       

Στα έσοδα από συνδεδεμένα μέρη συμπεριλαμβάνονται μερίσματα από τις θυγατρικές Εταιρείες  ALUMIL 
ROM INDUSTRY SA, ALUMIL SKOPJE DOO και ALUMIL GULF FZC ποσού Ευρώ 1.454 χιλ. περίπου 
(30.06.2020: Ευρώ 1.032 χιλ. περίπου), τα οποία απεικονίζονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα στην 
ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων ενώ στις μη ελέγχουσες συμμετοχές καταβλήθηκαν 
μερίσματα συνολικού ποσού Ευρώ 816 χιλ. περίπου (30.06.2020: Ευρώ 833 χιλ. περίπου). 
 
Επίσης έχουν απαλειφθεί από την ενοποίηση, της 30ης Ιουνίου 2021, συναλλαγές μεταξύ θυγατρικών 
συνολικού ύψους Ευρώ 8.800 χιλ. περίπου (30.06.2020: Ευρώ 7.586 χιλ. περίπου) και απαιτήσεις – 
υποχρεώσεις συνολικού ύψους Ευρώ 14.907 χιλ. περίπου (31.12.2020: Ευρώ 13.515 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. Κατά την 30η Ιουνίου 2021, η Μητρική 
Εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ύψους Ευρώ 4.804 χιλ. 
περίπου (31.12.2020: Ευρώ 3.948 χιλ. περίπου) η οποία σχετίζεται με ποσά που οφείλονται από άμεσα ή 
έμμεσα θυγατρικές εταιρείες με αρνητικά ίδια κεφάλαια και για τις οποίες έχει γίνει απομείωση της αξίας της 
συμμετοχής, όπου συντρέχει περίπτωση άμεσης συμμετοχής. 
 
Σημειώνεται επίσης ότι δεν υφίστανται μεταξύ της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών ειδικές συμφωνίες 
ή συνεργασίες και οι τυχόν μεταξύ τους συναλλαγές διεξάγονται με τους εκάστοτε συνήθεις όρους, εντός του 
πλαισίου και των ιδιαιτεροτήτων κάθε αγοράς. 
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Συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη 
 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν πραγματοποιήσει από την αρχή της διαχειριστικής περιόδου πωλήσεις - έσοδα 
προς την Εταιρεία «CFT CARBON FIBER TECHNOLOGIES PRIVATE COMPANY ΙΚΕ», με την οποία η 
Μητρική Εταιρεία τελεί σε καθεστώς συνδέσεως λόγω ιδιοκτησιακής σχέσης συγγενών των βασικών 
μετόχων της Εταιρείας, ποσό ύψους Ευρώ 75,5 χιλ. περίπου (30.06.2020: Ευρώ 75,9 χιλ. περίπου για τον 
Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα), αγορές – έξοδα ποσού ύψους Ευρώ 461,8 χιλ. περίπου για τον Όμιλο και 
για  την Εταιρεία αντίστοιχα (30.06.2020: Ευρώ 340,7 χιλ. περίπου για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα) 
ενώ έχουν καθαρή απαίτηση ποσού ύψους Ευρώ 566,2 χιλ. περίπου για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα 
(31.12.2020: καθαρή απαίτηση ποσού ύψους Ευρώ 496 χιλ. περίπου για τον Όμιλο και την Εταιρεία 
αντίστοιχα).  
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχουν πραγματοποιήσει από την αρχή της διαχειριστικής περιόδου πωλήσεις – 
έσοδα προς την Εταιρεία ALUMIL NA CORPORATION, με την οποία τελούσαν σε καθεστώς συνδέσεως 
λόγω κοινής διοίκησης μέχρι την λύση και εκκαθάριση της εταιρείας τον Φεβρουάριο του 2021 (30.06.2020: 
Ευρώ -). Με την εκκαθάριση της συνδεδεμένης εταιρείας ο Όμιλος και η Εταιρεία διέγραψαν από τα βιβλία 
τους τις απαιτήσεις με τη σχηματισθείσα σε προηγούμενες χρήσεις πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 
(31.12.2020: καθαρή απαίτηση ποσού ύψους Ευρώ 5.877 χιλ. περίπου για τον Όμιλο και Ευρώ 5.683 χιλ. 
περίπου για την Εταιρεία πριν τον σχηματισμό ισόποσων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις) και συνεπώς 
δεν υπήρξε επιβάρυνση στα αποτελέσματα. 
 
Ο Όμιλος έχει πραγματοποιήσει από την αρχή της διαχειριστικής περιόδου πωλήσεις – έσοδα προς λοιπές 
συνδεδεμένες εταιρείες, για την περίοδο που έληξε 30.06.2021, ποσού ύψους Ευρώ 126 χιλ. περίπου 
(30.06.2020: Ευρώ 219 χιλ. περίπου). Επιπλέον ο Όμιλος πραγματοποίησε αγορές – έξοδα από λοιπές 
συνδεδεμένες εταιρείες, για την περίοδο που έληξε 30.06.2021, ποσού Ευρώ 126 χιλ. (30.06.2020: Ευρώ 225 
χιλ. περίπου), ενώ έχει καθαρή απαίτηση ποσού ύψους Ευρώ 6,9 χιλ. περίπου (31.12.2020: καθαρή απαίτηση 
ποσού ύψους Ευρώ  6,7 χιλ. περίπου). 
 
Σε σχέση με την ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε., δεν υφίσταται μητρική με τη μορφή νομικής οντότητας, καθώς η 
πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου (79,57%) των κοινών μετοχών κατά την 30 Ιουνίου 2021 ανήκει στον 
κ. Γεώργιο Μυλωνά (32,85%), στην κα. Ευαγγελία Μυλωνά (14,64%) και στην εταιρεία Πλαστικά 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (32,08%) και δεν υπάρχουν άλλοι βασικοί μέτοχοι, οι 
οποίοι κατέχουν σημαντικό μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. 

 
Αμοιβές μελών διοίκησης και διευθυντικών στελεχών 

  
Κατά την διάρκεια της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2021 καταβλήθηκαν σε 2 εκτελεστικά μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Μητρικής Εταιρείας μικτές αποδοχές ύψους Ευρώ 48,8 χιλ. περίπου (30.06.2020: 
Ευρώ 48,8 χιλ. περίπου) για υπηρεσίες που παρείχαν λόγω έμμισθης σχέσης εργασίας. 
 
Επίσης ο Όμιλος και η Εταιρεία κατέβαλλε σε διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης μικτές αποδοχές 
και αμοιβές ύψους Ευρώ 1.156 χιλ. περίπου (30.06.2020: Ευρώ 1.300 χιλ. περίπου) και Ευρώ 311 χιλ. περίπου 
(30.06.2020: Ευρώ 363,3 χιλ. περίπου) αντίστοιχα. 
Κατά την 30.06.2021 και 31.12.2020 δεν οφείλονταν αμοιβές στα διευθυντικά στελέχη και τα μέλη της 
διοίκησης για τον Όμιλο  και την Εταιρεία. 
Τέλος αναφέρεται ότι στην σχηματισθείσα πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού του Ομίλου και της 
Εταιρείας περιλαμβάνεται ποσό ύψους Ευρώ 47,8 χιλ. περίπου (31.12.2020: Ευρώ 46,8 χιλ. περίπου) που 
αφορά τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.  
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13. Χρηματοοικονομικά μέσα – Εύλογη αξία 
 

Η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου είναι η τιμή που θα λάμβανε κάποιος για την πώληση ενός 
περιουσιακού στοιχείου ή που θα κατέβαλε κάποιος για τη μεταβίβαση μιας υποχρέωσης σε μια κανονική 
συναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. Η εύλογη αξία των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2021 και της 31ης 
Δεκεμβρίου 2020 προσδιορίστηκε με την καλύτερη δυνατή εκτίμηση από τη Διοίκηση. Σε περιπτώσεις όπου 
δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ή είναι αυτά περιορισμένα από ενεργές χρηματαγορές οι αποτιμήσεις των 
εύλογων αξιών έχουν προκύψει από την εκτίμηση της Διοίκησης σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες που 
υπάρχουν. 
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία χρησιμοποιούν την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και τη γνωστοποίηση της 
εύλογης αξίας των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων ανά μέθοδο αποτίμησης: 
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. 
 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων 1 και 2, ούτε μεταφορές εντός 
και εκτός του επιπέδου 3 για την μέτρησή της εύλογης αξίας. 
Τα ποσά που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις για τα ταμειακά διαθέσιμα, τα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία, τις επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους, τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, τις εμπορικές και 
λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις καθώς και τις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις προσεγγίζουν τις 
αντίστοιχες εύλογες αξίες τους λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης τους. Οι εύλογες αξίες των μακροπροθέσμων 
δανείων είναι σχεδόν ίδια με την εύλογη επειδή τα δάνεια αυτά είναι σε τοπικό νόμισμα και έντοκα με 
κυμαινόμενο επιτόκιο. 
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν χρησιμοποιούν παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 
 
Παρακάτω, παρουσιάζεται παράθεση, ανά κατηγορία, των εύλογων αξιών όλων των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας, τα οποία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις και η οποία 
συμπίπτει με τη λογιστική αξία τους:  

 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020 Ιεραρχία Εύλογης Αξίας

(Ποσά σε χιλ. €)

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Εμπορικές απαιτήσεις 56.819 44.896 33.953 28.911 Επίπεδο 3

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 117 99 117 99 Επίπεδο 1

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 18.380 20.122 5.473 7.541 Επίπεδο 1

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμα δάνεια 159.594 160.628 156.183 156.886 Επίπεδο 2

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 6.739 7.342 1.363 1.765 Επίπεδο 3

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 12.725 11.614 7.117 6.014 Επίπεδο 2

Εμπορικές υποχρεώσεις 46.919 31.710 30.184 21.323 Επίπεδο 3

Όμιλος Εταιρεία

Εύλογη αξία Εύλογη αξία
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14. Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
Δεν έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στις δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις είτε στον Όμιλο είτε 
στην Εταιρεία από την 31.12.2020. 
 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 109-112/29.06.2021 οριστικές πράξεις διορθωτικού 
προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και των σχετικών πράξεων επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν από την 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων), καταλογίστηκαν στην 
Εταιρεία πρόστιμα και προσαυξήσεις ποσού Ευρώ 694,3 χιλ. για την περίοδο 2015-2018. Τον Ιούλιο 2021 
η Εταιρεία κατέβαλε το σύνολο του ως άνω καταλογισθέντος φόρου, ενώ τον Σεπτέμβριο 2021 άσκησε 
ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ (δια του Κέντρου Ελέγχου 
Μεγάλων Επιχειρήσεων) ζητώντας την ακύρωση των ανωτέρω πράξεων καταλογισμού φόρων. Η Διοίκηση 
και οι νομικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι η Εταιρεία θα δικαιωθεί  στην υπόθεση αυτή, και ως εκ τούτου αυτό 
δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για το θέμα αυτό. 
 
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 Εταιρείας 
ή του Ομίλου. 
 
Για τη χρήση 2020 η μητρική Εταιρεία και οι θυγατρικές εταιρείες του εσωτερικού έχουν υπαχθεί στο 
φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α 
του Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό 
προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της 
περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2021. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν 
πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις ενδιάμεσες 
συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 
Κατά την 30η Ιουνίου 2021 ο Όμιλος και η Εταιρεία είχαν δεσμεύσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες ποσού 
Ευρώ 340 χιλ. περίπου και Ευρώ 317 χιλ. αντίστοιχα. (31.12.2020: Ευρώ 4,3 εκατ. περίπου για τον Όμιλο 
και Ευρώ 300 χιλ. για την Εταιρεία αντίστοιχα). Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό 
των Ευρώ 984 χιλ. περίπου και Ευρώ 865 χιλ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, από το οποίο έχει 
αναγνωριστεί στα ενσώματα πάγια στοιχεία ποσό ύψους Ευρώ 644 χιλ. περίπου για τον Όμιλο και Ευρώ 
548 χιλ. περίπου για την Εταιρεία αντίστοιχα μέχρι την 30η Ιουνίου 2021. 
Κατά την 30η Ιουνίου 2021 ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν δεσμευτεί για αγορά πρώτης ύλης (αλουμίνιο) 
ποσότητας 4.455 τόνοι η οποία θα παραδοθεί στη χρήση 2021 συνολικού κόστους ύψους Ευρώ 8,5 εκατ. 
περίπου (31.12.2020: 5.090 τόνοι συνολικού κόστους ύψους Ευρώ 9,8 εκατ. περίπου). 
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15.  Γεγονότα μετά την ημερομηνία των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών  Καταστάσεων 
 

Δεν υπήρξαν γεγονότα μεταγενέστερα των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της 30ης 
Ιουνίου 2021, που να αφορούν είτε την Εταιρεία 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 &             Το μέλος του Δ.Σ.           Ο Οικονομικός Διευθυντής      Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου 
              Δ/νων Σύμβουλος 
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