
Αρμόδια Νομαρχία : Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση διαδικτύου :                                                                                                                                  www.alumil.com   01.01 - 31.12.2016 01.01 - 31.12.2015

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Σταμάτης Π. Δημήτριος Κύκλος Εργασιών 3.021.005 3.133.302

                                        ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπακόλας Στ. Ελευθέριος Μικτά Κέρδη 478.910 444.535

                                        
Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων 
(544.724) (441.173)

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο Ζημίες προ φόρων (546.009) (439.289)

των οικονομικών καταστάσεων : 01/08/2017 Ζημίες μετά από φόρους (586.295) (355.195)

Νόμιμος Ελεγκτής :    Αργυρού ΝικόλαοςΣοφία Καλομενίδου Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους - 4.909

Ελεγκτική Εταιρία :    ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους (586.295) (350.286)

Τύπος Έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :    Με σύμφωνη γνώμη
(525.803) (425.469)

31.12.2016 31.12.2015
31.12.2016 31.12.2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ενσώματα πάγια στοιχεία 90.764 102.693
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2016 και 

01.01.2015 αντίστοιχα)
337.979 (311.734)

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 65.500 102.415 Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους (586.295) (350.286)

Αποθέματα 958.103 1.092.991 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 999.999 999.999

Απαιτήσεις από Πελάτες 1.073.792 1.474.246

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 179.173 126.369 751.683 337.979 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.367.332 2.898.714

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο (529.777 μετοχές των € 3 έκαστη) 1.589.331 1.287.609

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (837.648) (949.630)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ( α ) 751.683 337.979

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 34.456 31.262

Εμπορικές υποχρεώσεις 1.462.659 2.425.172 01.01 - 31.12.2016 01.01 - 31.12.2015

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 118.534 104.301

Σύνολο Υποχρεώσεων ( β ) 1.615.649 2.560.735

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( γ ) = ( α ) + ( β ) 2.367.332 2.898.714 Λειτουργικές Δραστηριότητες

Ζημίες χρήσης προ φόρων (546.009) (439.289)

Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 18.921 15.704

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (7) (2.768)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.292 884

Ζημίες/ (Κέρδη) από πώληση ενσώματων παγίων στοχείων 2.850 (3.878)

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις (1.034) -

Πρόβλεψη για υποτίμηση αποθεμάτων 8.029 78.689

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 261.453 212.494

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 5.839 13.278

(248.666) (124.886)

(Αύξηση)/Μείωση σε:
Αποθέματα 126.859 202.793

Εμπορικές απαιτήσεις 139.000 465.937

Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές (1.249) 17.715

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (3.371) (2.040)

Αύξηση/(Μείωση) σε:
Εμπορικές υποχρεώσεις 37.486 (773.343)

Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα 14.233 38.067

Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού (2.645) (13.879)

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 1.292 884

Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 
60.355 (190.520)

Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων παγίων στοιχείων (11.342) (3.449)

Εισπράξεις από πώληση ενσώματων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων
1.500 8.000

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 7 2.768

Καθαρές ταμειακές (εκροές)/εισροές από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)
(9.835) 7.319

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
50.520 (183.201)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης  χρήσεως 116.657 299.858

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα τέλους χρήσεως 167.177 116.657

ALUTRADE ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

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

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

ΜΕΛΗ: Καϊλακής Ι. Νικόλαος

Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων («EBITDA»)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά εκφρασμένα σε €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2016 και 

31.12.2015 αντίστοιχα)

Θεσσαλονίκη, 1 Αυγούστου 2017

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, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση ελέγχου 

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε  €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε  €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ358172

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΣΤ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ171659

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΕΛΕΣΑΚΟΣ Ι.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ188244 

Α. ΑΔ. 15509  Α’ΤΑΞΗΣ

1) Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 με εξαίρεση τα νέα ή 
αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνίες, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2016.

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 87,43% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

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

4) Το απασχολούμενο προσωπικό στις 31.12.2016 και στις 31.12.2015 είναι 21 και 19 εργαζόμενοι αντίστοιχα.

5) Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό της χρήσεως ανήλθαν σε € 11,3 χιλ. περίπου (31.12.2015: € 3,5 χιλ. περίπου).

6) Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που να 
έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση, στην χρηματοοικονομική θέση ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας της 
Εταιρίας.

7) Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών-εξόδων της Εταιρίας προς συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής 
χρήσεως ανέρχονται στο ποσό των € 28 χιλ. και  € 1.978 χιλ. περίπου αντίστοιχα. Το υπόλοιπα των υποχρεώσεων της Εταιρίας, με 
συνδεδεμένα μέρη, στην λήξη της τρέχουσας χρήσεως ανέρχονται σε  € 1.362 χιλ. περίπου, ενώ δεν υπάρχουν υπόλοιπα απαιτήσεων 
της Εταιρίας από συνδεδεμένα μέρη στη λήξη της τρέχουσας χρήσης. 

8) Τον Ιούνιο 2016 η Μητρική Εταιρία ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
της Εταιρίας κατά το ποσό των Ευρώ 999.999 με κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης που υφίστατο προς αυτή, παραιτουμένης ρητώς του 
δικαιώματος προτίμησης της ήδη μετόχου ALUMIL GROUP LTD και στην ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά το ποσό 
των Ευρώ 698.277 με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων. Ως εκ τούτου η Μητρική Εταιρία κατέχει ποσοστό 87,43% του 
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ενώ ποσοστό 12,57% συνεχίζει να κατέχεται από τη θυγατρική Εταιρία ALUMIL GROUP LTD (Αρ. 
Πρωτ. ΓΕΜΗ: 12080/03.11.2016).

9)  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.


