
Αρµόδια Νοµαρχία : Σερρών

∆ιεύθυνση διαδικτύου :                                                                                                                                  www.alumil.com   01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2012

(Αναδιατυπωµένα)

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μυλωνάς Α. Γεώργιος Κύκλος Εργασιών 7.822.594 7.423.911

                                        ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Σάνδρος Α. Ιωάννης Μικτά Κέρδη 1.419.159 1.525.811

                                        
Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 

(954.332) (2.029.600)

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Ζηµίες προ φόρων (1.598.949) (2.727.849)

των οικονοµικών καταστάσεων :    24 Απριλίου 2014 Ζηµίες µετά από φόρους (1.064.415) (2.433.919)

Νόµιµος Ελεγκτής :    Αργυρού ΝικόλαοςΚωνσταντίνος Κατσαγάννης Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/(ζηµίες) µετά από φόρους 19.793 (25.328)

Ελεγκτική Εταιρία :    ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους (1.044.622) (2.459.247)

Τύπος Έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :    Με σύµφωνη γνώµη
(451.308) (1.481.401)

31.12.2013 31.12.2012
(Αναδιατυπωµένα)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 8.843.745 9.500.473 31.12.2013 31.12.2012

Επενδύσεις σε ακίνητα 31.000 31.000 (Αναδιατυπωµένα)

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 113.925 120.043
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2013 και 

01.01.2012 αντίστοιχα)
3.449.796 5.909.043

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.096.726 543.581 Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους (1.046.890) (2.459.247)

Αποθέµατα 3.007.592 2.810.675

Απαιτήσεις από Πελάτες 4.217.043 5.272.421

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 697.403 714.233

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 18.007.434 18.992.426 2.402.906 3.449.796 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο (1.562.399 µετοχές των € 3,28 έκαστη) 5.124.669 5.124.669

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (2.721.763) (1.674.873)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ( α ) 2.402.906 3.449.796

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.873.409 1.873.409

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.140.166 2.350.519

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 7.493.269 7.499.277

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 4.097.684 3.819.425

Σύνολο Υποχρεώσεων ( β ) 15.604.528 15.542.630 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2012

(Αναδιατυπωµένα)

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( γ ) = ( α ) + ( β ) 18.007.434 18.992.426 Ζηµίες χρήσης προ φόρων (1.598.949) (2.727.849)

Αναπροσαρµογές για:

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 666.534 706.519

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 30.118 30.118

Καθαρά κέρδη από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων - (12.308)

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (2.356) (48)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 646.973 698.297

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (193.628) (188.438)

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 517.712 1.671.203

Πρόβλεψη για υποτίµηση αποθεµάτων 52.626 80.059

Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 35.539 22.797

154.569 280.350

(Αύξηση)/Μείωση σε:

Αποθέµατα (251.811) (233.208)

Εµπορικές απαιτήσεις 612.277 769.994

Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές 191.035 398.010

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις (27.838) 14.766

Αύξηση/(Μείωση) σε:

Εµπορικές υποχρεώσεις 185.884 (190.616)

Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευµένα έξοδα 129.037 40.457

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις (10.619) (5.973)

Πληρωµές για αποζηµίωση προσωπικού (12.625) (19.279)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 586.539 592.580

Καταβεβληµένοι φόροι 97.096 105.922

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

(α) 
286.274 355.999

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων παγίων στοιχείων (20.690) (22.888)

Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων (24.000) -

Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 10.884 26.720

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 2.356 48

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 

(β)
(31.450) 3.880

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες

Καθαρή µεταβολή βραχυπροθέσµων δανείων (6.008) (609.105)

Εξοφλήσεις µακροπροθέσµων δανείων - (522)

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)
(6.008) (609.627)

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)
248.816 (249.748)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης  χρήσεως 259.639 509.387

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα τέλους χρήσεως 508.455 259.639

Σέρρες, 24 Απριλίου  2014

ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΕΧΡΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(∆ηµοσιευµένα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆.Λ.Π.)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46758 / 59 / Β / 00 / 10 - Ε∆ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 113880752000

ΜΕΛΗ: Μυλωνά Α. Ευαγγελία, Konstantin - Sergey Vostrikov, Μυλωνά Α.Ευτυχία

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2013 και 

31.12.2012 αντίστοιχα)

Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων ( «EBITDA»)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

Ποσά εκφρασµένα σε €

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε.".
Συνιστούµε, εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση ελέγχου 

του νόµιµου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται. 

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε  €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε  €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε €

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

   

 ΜΥΛΩΝΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Α∆Τ ΑΒ 717392

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

   ΣΑΝ∆ΡΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ

Α∆Τ Ξ 597870

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΥΜΑΝΗ Β. ΑΘΑΝΑΣΙΑ  

Α∆Τ ΑΖ 344577   

Α. Α∆. 0031235  Α’ΤΑΞΗΣ

1)  Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2012 µε εξαίρεση τα νέα ή 

αναθεωρηµένα λογιστικά πρότυπα και διερµηνίες, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2013, λαµβάνοντας υπόψη τη διαφοροποίηση της λογιστικής 

πολιτικής που αφορά τις προβλέψεις αποζηµίωσης των εργαζοµένων του ∆ΛΠ 19, η οποία επιτρέπει την άµεση αναγνώριση των αναλογιστικών 

κερδών και ζηµιών στα ίδια κεφάλαια σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8, όπως αναφέρεται στη σηµείωση 2 των οικονοµικών καταστάσεων. Τα αντίστοιχα 

ποσά των συγκριτικών περιόδων έχουν αναπροσαρµοστεί αναλόγως, εφαρµόζοντας το ∆ΛΠ 8.

2) Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας ενσωµατώνονται, µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

που συντάσσονται από τη Μητρική Εταιρία "ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.", η οποία έχει έδρα στη Βιοµηχανική Περιοχή 

Σταυροχωρίου Νοµού Κιλκίς και συµµετέχει µε ποσοστό 66% στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

3) Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 

4) Το απασχολούµενο προσωπικό στις 31.12.2013 και στις 31.12.2012 είναι 121  και 123 εργαζόµενοι αντίστοιχα.

5) Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό της χρήσεως ανήλθαν σε € 45 χιλ. περίπου (31.12.2012: 23 χιλ. περίπου).

6) ∆εν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που να έχουν 

σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση, στην χρηµατοοικονοµική θέση ή στα αποτελέσµατα της λειτουργίας της Εταιρίας.

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

χρήσεως ανέρχονται στο ποσό των € 70 χιλ. περίπου (31.12.2012: Ευρώ 205 χιλ.) και  € 168 χιλ. περίπου αντίστοιχα (31.12.2012: Ευρώ 160 χιλ.). 

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας, µε συνδεδεµένα µέρη, στην λήξη της τρέχουσας χρήσεως ανέρχονται σε € 21 χιλ. 

περίπου (31.12.2012: Ευρώ 54 χιλ.) και € 1.146 χιλ. περίπου αντίστοιχα (31.12.2012: Ευρώ 806 χιλ.). 

8)  Η Εταιρία έχει δεν ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τη χρήση 2010. ∆εν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

λόγω συσσωρευµένων ζηµιών.


