
Κιλκίς , 27 Μαίου  2009

      ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.  17520 / 06 / Β / 88 / 18   -   Ε∆ΡΑ : ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 611 00 , ΚΙΛΚΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ  2009

Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν απο τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε." και του 

Οµίλου ΑΛΟΥΜΥΛ.  Συνιστούµε  εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις , 

καθώς και η έκθεση επισκόπησης  του νόµιµου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:
1) Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31ης ∆εκεµβρίου 2008 µε εξαίρεση τα νέα ή

αναθεωρηµένα λογιστκά πρότυπα και διερµηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2009.

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

Εταιρίας - οι οποίες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του πρώτου τριµήνου 2009 και

ενσωµατώνονται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 3 των ενδιάµεσων

συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων.

3) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση

14ε  των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων.

4) Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Μητρικής Εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. Επί ενός ακινήτου

µιάς θυγατρικής εταιρίας στη Βοσνία, έχει συσταθεί υποθήκη ύψους € 898 χιλ. περίπου για τη λήψη βραχυπρόθεσµου

τραπεζικού δανείου, πιστωτικού ορίου ύψους € 409 χιλ. περίπου.  ∆εν υπάρχει ανοικτό υπόλοιπο την 31η Μαρτίου 2009.

5) Το απασχολούµενο προσωπικό της Μητρικής και του Οµίλου στις 31 Μαρτίου 2009 και στις 31 Μαρτίου 2008 είναι 519

και 573 εργαζόµενοι αντίστοιχα για την Εταιρία και 2.279 και 2.297 εργαζόµενοι αντίστοιχα για τον Όµιλο.

6) Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό της περιόδου της Μητρικής Εταιρίας και του Οµίλου ανήλθαν σε € 687 χιλ. περίπου

και € 2  εκατ. περίπου αντίστοιχα.

7) Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους του Οµίλου περιλαµβάνουν συναλλαγµατικές διαφορές µεταροπής

ισολογισµών θυγατρικών σε ξένο νόµισµα.     

8) ∆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 ή του Οµίλου. Το ποσό της πρόβλεψης για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

κατά την 31η Μαρτίου 2009 ανέρχεται για τον Όµιλο σε € 1.213 χιλ. περίπου, και για την εταιρία σε € 688 χιλ. περίπου.

∆εν έχουν σχηµατισθεί λοιπές προβλέψεις.

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

της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας, µε συνδεδεµένα µέρη, στην

λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 µέρη,

έχουν ως εξής:

Τα υπόλοιπα των πωλήσεων-εσόδων, αγορών-εξόδων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας µε συνδεδεµένα µέρη

έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση της 31ης Μαρτίου 2009.

10) Με το από 27 Απριλίου 2009 πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αποφασίσθηκε η ίδρυση νέας θυγατρικής εταιρίας

µε την επωνυµία «ALUMIL SOLAR A.E.», η οποία θα εδρεύει στο Κιλκίς. Το µετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας θα

ανέλθει σε Ευρώ 60.000 και η ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. θα συµµετέχει µε ποσοστό 90%.

11) Την 12η Μαίου 2009 ιδρύθηκε νέα θυγατρική εταιρία µε την επωνυµία «ALUMIL KOSOVO SH.P.K.», Το µετοχικό

κεφάλαιο της νέας εταιρίας θα ανέλθει σε Ευρώ 20.000 και αποκλειστικός µέτοχος θα είναι η Αlumil Albania.

12) Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 της Μητρικής Εταιρίας και του Οµίλου

εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας στις 27 Μαίου 2009.

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ 

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

   

 ΜΥΛΩΝΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Α∆Τ ΑΒ 717392

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

   

ΜΥΛΩΝΑ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Α∆Τ ΑΒ 689463

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΘΥΝΤΗΣ

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ Ε. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

Α∆Τ AΑ 273119

Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 7528 Α' ΤΑΞΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

   

ΠΛΑΚΙ∆ΗΣ Ν. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α∆Τ AE 873647

Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 23809 Α' ΤΑΞΗΣ

01.01 - 

31.03.2009

01.01 - 

31.03.2008

01.01 - 

31.03.2009

01.01 - 

31.03.2008

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Κέρδη περιόδου προ φόρων (6.938.097) 3.863.086 (6.821.665) 1.145.428

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 3.349.270 3.396.507 1.455.764 1.505.718

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 279.166 290.808 202.700 210.786

(Κέρδη)/Ζηµίες από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 1.215 (71.644) (3.220) (37.818)

Μη πραγµατοποιηθείσες συναλλαγµατικές διαφορές 748.590 161.752 (16.677) 14.635

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (184.849) (149.569) (47.944) (59.018)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.453.678 2.677.691 2.932.794 1.906.275

Έσοδα συµµετοχών (15.000) (25.000)

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (491.408) (452.861) (81.780) (76.816)

Καθαρά (κέρδη)/ζηµίες από συν/κές διαφορές µετατροπής 42.742 326.699

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 802.958 19.900 572.335

Πρόβλεψη υποτίµησης αποθεµάτων 242.019 93.440 58.847

Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 196.127 79.105 123.159 46.950

Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 1.501.411 10.234.914 (1.640.687) 4.631.140

Μείωση/(αύξηση) αποθέµατων 10.172.883 (11.146.957) 8.938.085 (7.701.027)

Μείωση/(αύξηση) εµπορικών απαιτήσεων 7.561.364 (12.189.306) 5.434.585 (12.344.696)

Μείωση/(αύξηση) λοιπών απαιτήσεων & προκαταβολών (1.837.875) (1.133.357) (2.423.550) (1.235.264)

Μείωση/(αύξηση) λοιπών µακροπροθέσµων απαιτήσεων 26.317 (1.093) (45.975) (46.581)

(Μείωση)/αύξηση εµπορικών υποχρεώσεων (18.663.685) (3.841.288) (12.389.489) (5.522.595)

(Μείωση)/αύξηση λοιπών υποχρεώσεων και δεδουλευµένων εξόδων (1.723.657) (355.464) (2.655.350) (346.787)

(Μείωση)/αύξηση λοιπών µακροπροθέσµων υποχρεώσεων 12.707 8.544

(Μείωση)/αύξηση πληρωµών για αποζηµίωση προσωπικού (187.179) (53.325) (133.605) (40.877)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 1.605.138 1.521.045 1.263.864 921.031

Καταβεβληµένοι φόροι 501.227 330.062

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (5.244.079) (20.328.439) (6.179.850) (23.527.718)

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων παγίων στοιχείων (2.004.027) (2.615.100) (687.455) (614.533)

Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 67.853 197.208 16.943 123.465

Αγορά άϋλων περιουσιακών στοιχείων (108.929) (83.047) (91.000) (104.900)

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 184.849 149.569 47.944 59.018

Έσοδα συµµετοχών 15.000 25.000

Επενδύσεις σε θυγατρικές (4.115)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.860.254) (2.351.370) (698.568) (516.065)

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες

Καθαρή µεταβολή βραχυπροθέσµων δανείων 8.295.982 17.365.535 8.249.206 15.712.545

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα µακροπρόθεσµα δάνεια 10.000.000 - 10.000.000

Εξοφλήσεις µακροπροθέσµων δανείων (3.487.542) (4.008.948) (2.000.000) (2.618.173)

Εισροές από µετόχους µειοψηφίας 2

Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους µειοψηφίας (37.559) (336.701)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 4.770.881 23.019.888 6.249.206 23.094.372

Καθαρή αύξηση /(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

περιόδου (α)+(β)+(γ)
(2.333.452) 340.079 (629.212) (949.411)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 12.195.233 16.079.368 1.791.872 2.800.787

Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (389.155) (589.604)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 9.472.626 15.829.843 1.162.660 1.851.376

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
Ποσά εκφρασµένα σε €

Ο  Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

31.03.2009 31.12.2008 31.03.2009 31.12.2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 186.259.134 189.527.927 65.803.854 66.673.874

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 1.507.515 1.605.730 1.107.587 1.131.299

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.143.249 2.498.459 46.487.294 46.441.319

Αποθέµατα 87.812.454 98.227.357 42.690.797 51.687.728

Απαιτήσεις από πελάτες 93.351.966 101.502.374 110.605.573 116.449.536

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 26.345.866 27.316.242 14.314.267 12.665.218

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 397.420.184 420.678.089 281.009.372 295.048.974

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο (22.016.250 µετοχές των € 0,37 έκαστη) 8.146.012 8.146.012 8.146.012 8.146.012

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 110.213.627 120.206.051 87.332.011 94.497.264

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής ( α ) 118.359.639 128.352.063 95.478.023 102.643.276

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας ( β ) 17.027.455 17.317.830 0 0

Σύνολο  ιδίων κεφαλαίων ( γ ) = ( α ) + ( β ) 135.387.094 145.669.893 95.478.023 102.643.276

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 107.514.411 110.923.030 100.516.483 103.016.483

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 37.668.185 37.429.156 9.150.739 8.926.876

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 84.563.059 76.146.891 56.448.802 47.699.596

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 32.287.435 50.509.119 19.415.325 32.762.743

Σύνολο Υποχρεώσεων ( δ ) 262.033.090 275.008.196 185.531.349 192.405.698

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 397.420.184 420.678.089 281.009.372 295.048.974

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε €

Ο  Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

01.01 - 

31.03.2009

01.01 - 

31.03.2008

01.01 - 

31.03.2009

01.01 - 

31.03.2008

Κύκλος Εργασιών 42.146.923 65.082.259 29.478.304 50.748.415

Μικτά Κέρδη 6.777.634 16.794.461 1.257.189 8.274.752

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων
(2.853.398) 6.391.208 (3.951.815) 2.967.685

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων (6.938.097) 3.863.086 (6.821.665) 1.145.428

Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους (Α) (8.364.244) 2.737.153 (7.165.253) 798.587

Ιδιοκτήτες µητρικής (8.642.919) 1.872.135 (7.165.253) 798.587

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 278.675 865.018

Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζηµίες) µετά από φόρους (Β) (1.880.996) (1.226.066)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α+Β) (10.245.240) 1.511.087 (7.165.253) 798.587

Ιδιοκτήτες µητρικής (9.996.172) 994.563 (7.165.253) 798.587

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (249.068) 516.524

Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από Φόρους ανά µετοχή-βασικά ( σε € ) -0,3926 0,0850 -0,3255 0,0363

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
283.630 9.625.662 (2.375.131) 4.607.373

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε €

Ο  Ο Μ Ι Λ Ο Σ

31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 

(01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα)
145.669.893 147.281.261 102.643.276 101.940.441

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζηµίες) µετά από 

φόρους
(10.245.240) 1.511.087 (7.165.253) 798.587

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (37.559) (336.701)

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 2

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 

(31.03.2009 και 31.03.2008 αντίστοιχα)
135.387.094 148.455.649 95.478.023 102.739.028 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε €

Ο  Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρίας : www.alumil.com

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

των εννιαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 27 Μαΐου 2009

Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης : ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη (ποσά σε χιλ. Ευρώ)

Όµιλος Εταιρíα

α)  Πωλήσεις - Έσοδα - 13.089 

β)  Αγορές - Έξοδα - 6.085 

γ)  Απαιτήσεις - 71.200 

δ)  Υποχρεώσεις - 3.020 

ε)  Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 340 122 

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης - -

ζ)  Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης - -

Τρέχουσα περίοδος


