
Αρµόδια Νοµαρχία : Θεσσαλονίκης

∆ιεύθυνση διαδικτύου :                                                                                                                                  www.alumil.com   01.01 - 31.12.2015 01.01 - 31.12.2014

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Σταµάτης Π. ∆ηµήτριος Κύκλος Εργασιών 3.133.302 3.365.887

                                        ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : Μπακόλας Στ. Ελευθέριος Μικτά Κέρδη 444.535 460.550

                                        
Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων 
(441.173) (342.314)

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Ζηµίες προ φόρων (439.289) (345.827)

των οικονοµικών καταστάσεων : 08 Ιουνίου 2016 Ζηµίες µετά από φόρους (355.195) (359.081)

Νόµιµος Ελεγκτής :    Αργυρού ΝικόλαοςΚωνσταντίνος Κατσαγάννης Λοιπές συνολικά εισοδήµατα/ (ζηµίες) µετά από φόρους 4.909 (8.435)

Ελεγκτική Εταιρία :    ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους (350.286) (367.516)

Τύπος Έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :    Με σύµφωνη γνώµη
(425.469) (322.016)

31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31.12.2015 31.12.2014

Ενσώµατα πάγια στοιχεία 102.693 119.070 -

Συµµετοχές σε θυγατρικές - - 120.000
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2015 και 

01.01.2014 αντίστοιχα)
(311.734) 194.436

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 102.415 17.805 8.628 Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους (350.286) (367.516)

Αποθέµατα 1.092.991 1.374.473 - Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 999.999 -

Απαιτήσεις από Πελάτες 1.474.246 2.139.959 - Μεταβολή λόγω απορρόφησης θυγατρικής - (138.654)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 126.369 340.003 93.532

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.898.714 3.991.310 222.160 337.979 (311.734)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο (1.562.399 µετοχές των € 3,28 έκαστη) 1.287.609 287.610 287.610

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (949.630) (599.344) (93.174)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ( α ) 337.979 (311.734) 194.436

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 31.262 38.296 23.154

Εµπορικές υποχρεώσεις 2.425.172 4.198.514 -

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 104.301 66.234 4.570

Σύνολο Υποχρεώσεων ( β ) 2.560.735 4.303.044 27.724 01.01 - 31.12.2015 01.01 - 31.12.2014

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( γ ) = ( α ) + ( β ) 2.898.714 3.991.310 222.160 Ζηµίες χρήσης προ φόρων (439.289) (345.827)

Αναπροσαρµογές για:

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 15.704 20.298

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (2.768) (86)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 884 3.599

(Κέρδη)/ Ζηµίες από πώληση ενσώµατων παγίων στοχείων (3.878) 2.309

Πρόβλεψη για υποτίµηση αποθέµατα 78.689 -

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 212.494 -

Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 13.278 11.315

(124.886) (308.392)

(Αύξηση)/Μείωση σε:

Αποθέµατα 202.793 509.670

Εµπορικές απαιτήσεις 465.937 (238.860)

Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές 17.715 159.713

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις (2.040) 655

Αύξηση/(Μείωση) σε:

Εµπορικές υποχρεώσεις (773.343) (64.006)

Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευµένα έξοδα 38.067 (34.089)

Πληρωµές για αποζηµίωση προσωπικού (13.879) (25.855)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 884 3.599

Καταβεβληµένοι φόροι - 1.147

Καθαρές ταµειακές εκροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 
(190.520) (5.910)

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων παγίων στοιχείων (3.449) (5.795)

Αύξηση ταµειακών διαθεσίµων από απορρόφηση θυγατρικής - 179.035

Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων 8.000 43.482

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 2.768 86

Καθαρές ταµειακές εισροές από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)
7.319 216.808

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)
- -

Καθαρή αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

χρήσης (α)+(β)+(γ)
(183.201) 210.898

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης  χρήσεως 299.858 88.960

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα τέλους χρήσεως 116.657 299.858

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2015 και 

31.12.2014 αντίστοιχα)

Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων ( «EBITDA»)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

Ποσά εκφρασµένα σε €

Θεσσαλονίκη, 8 Ιουνίου 2016

ALUTRADE ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕΧΡΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

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

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 59100104000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65349 / 062 / Β / 08 / 0028) - Ε∆ΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΕΛΗ: Καϊλακής Ι. Νικόλαος

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ALUTRADE ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 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. 

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 & 

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 ΣΤΑΜΑΤΗΣ Π. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Α∆Τ ΑΗ358172

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

   ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΣΤ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Α∆Τ ΑΗ171659

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΕΛΕΣΑΚΟΣ Ι.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

Α∆Τ ΑΖ188244  

Α. Α∆. 15509  Α’ΤΑΞΗΣ 

1) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας της 23.12.2015 αποφάσισε την κατάρτιση και δηµοσίευση των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς από την χρήση που έληξε την 31.12.2015. Αναλυτικές πληροφορίες για την 

µετατροπή των οικονoµικών καταστάσεων σε ∆ΠΧΑ παρατίθενται στις σηµειώσεις 2.2 και 4 των οικονοµικών καταστάσεων.

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 77,66% στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

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

4) Το απασχολούµενο προσωπικό στις 31.12.2015 και στις 31.12.2014 είναι 19  και 17 εργαζόµενοι αντίστοιχα.

5) Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό της χρήσεως ανήλθαν σε € 3,5 χιλ. περίπου (31.12.2014: € 5,8 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 και αγορών-εξόδων της Εταιρίας προς συνδεδεµένα µέρη σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσεως 

ανέρχονται στο ποσό των € 9 χιλ. και  € 1.890 χιλ. περίπου αντίστοιχα (31.12.2014: € 30 χιλ. και  € 1.852 χιλ. περίπου αντίστοιχα). Το υπόλοιπα 

των υποχρεώσεων της Εταιρίας, µε συνδεδεµένα µέρη, στην λήξη της τρέχουσας χρήσεως ανέρχονται σε  € 2.354 χιλ. περίπου (31.12.2014: € 13 

χιλ. περίπου απαίτηση και  € 3.791 χιλ. περίπου υποχρέωση). 

8)  Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές από την σύστασή της (2009) µέχρι τη χρήση 2014. Η Εταιρία δεν έχει σχηµατίσει 

πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις λόγω συσσωρευµένων ζηµιών.


