
Κιλκίς, 30 Μαίου 2011

      ΑΛΟΥΜΥΛ  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 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

∆ηµοσιευµένα βάσει του κ.ν.2190/1920, αρ.135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ

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  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.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ 

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

   

 ΜΥΛΩΝΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Α∆Τ ΑΒ 717392

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ 

∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

   

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

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:
1) Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31ης ∆εκεµβρίου 2010 µε εξαίρεση τα νέα ή

αναθεωρηµένα λογιστικά πρότυπα και διερµηνίες, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2011.

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

οι οποίες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31η Μαρτίου 2011 και

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

καταστάσεων.

3) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 13ε

των οικονοµικών καταστάσεων.

4) Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Μητρικής Εταιρίας και ορισµένων θυγατρικών του εσωτερικού υφίστανται

εµπράγµατα βάρη ύψους € 147,4 εκατ. περίπου. Επίσης, επί ενός ακινήτου µιάς θυγατρικής εταιρίας στη Βοσνία, έχει

συσταθεί υποθήκη ύψους € 1,3 εκατ. περίπου για τη λήψη βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανείου, πιστωτικού ορίου ύψους €

725 χιλ. περίπου, το ανοικτό υπόλοιπο του οποίου κατά την 31η Μαρτίου 2011 ανέρχεται σε € 229 χιλ περίπου.

5) Το απασχολούµενο προσωπικό της Μητρικής και του Οµίλου στις 31 Μαρτίου 2011 και στις 31 Μαρτίου 2010 είναι 616

και 517 εργαζόµενοι αντίστοιχα για την Εταιρία και 2.027 και 2.188 εργαζόµενοι αντίστοιχα για τον Όµιλο.

6) Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό της περιόδου της Μητρικής Εταιρίας και του Οµίλου ανήλθαν σε € 350 χιλ. περίπου και

€ 1,1  εκατ. περίπου αντίστοιχα.

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

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 2011 ανέρχεται για τον Όµιλο σε € 1.413 χιλ. περίπου, και για την εταιρία σε € 920 χιλ. περίπου. 

9) Στις 31.12.2010, εγκρίθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση της θυγατρικής Εταιρίας «ΑΛΟΥΝΕΦ Α.Ε» σύµφωνα µε τις

διατάξεις του Ν. 2166/93 (Κ2-11880 έγκριση του Υπουργείου Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας). 

10) Τον Μάρτιο του 2011 πραγµατοποιήθηκε από την Μητρική Εταιρία αγορά του ποσοστού 45% που κατείχε µέτοχος της

µειοψηφίας στη θυγατρική Εταιρία «ALUMIL SRB» καταβάλλοντας το ποσό των Ευρώ 5 χιλ. στο µέτοχο µειοψηφίας. Από την

ανωτέρω εξαγορά προέκυψε θετική υπεραξία ύψους Ευρώ 546 χιλ. 

11) Τον ∆εκέµβριο του 2010 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε την εκκαθάριση των παλαιών θυγατρικών

Εταιριών στην Αίγυπτο «ALUMIL EGYPT FOR ALUMINIUM» και «ALUMIL EGYPT FOR ACCESSORIES». Τον Ιανουάριο του 2011

έγινε µείωση του κεφαλαίου τους µε επιστροφή κεφαλαίων στους µετόχους. Η εκκαθάριση των ανωτέρω θυγατρικών εταιριών 

ενδέχεται να µην ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος της χρήσης λόγω των καταστάσεων και συνθηκών που υφίστανται στην

Αίγυπτο.

12) 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 2011.

01.01 - 

31.03.2011

01.01 - 

31.03.2010

01.01 - 

31.03.2011

01.01 - 

31.03.2010

Κύκλος Εργασιών 41.678.084 40.370.567 31.507.991 29.238.795

Μικτά Κέρδη 8.244.809 9.460.265 4.061.841 4.299.144

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων
(1.973.047) 793.114 (1.146.445) 491.052

Ζηµίες προ φόρων (4.288.495) (934.821) (2.906.522) (711.603)

Ζηµίες µετά από φόρους (Α) (4.340.495) (1.298.667) (2.928.237) (488.076)

Ιδιοκτήτες µητρικής (4.096.284) (1.293.602) (2.928.237) (488.076)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (244.211) (5.065) - -

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 1.233.901 83.428 - -

Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους (Α+Β) (3.106.594) (1.215.239) (2.928.237) (488.076)

Ιδιοκτήτες µητρικής (3.123.928) (1.388.918) (2.928.237) (488.076)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 17.334 173.679 - -

Ζηµίες µετά από Φόρους ανά µετοχή-βασικά ( σε € ) (0,1861) (0,0588) (0,1330) (0,0222)

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
1.131.560 3.918.466 678.043 1.985.656

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε €

Ο  Ο Μ Ι Λ Ο Σ

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

Όµιλος Εταιρíα

α)  Πωλήσεις - Έσοδα 1.336 12.686 

β)  Αγορές - Έξοδα 660 4.236 

γ)  Απαιτήσεις 7.262 79.616 

δ)  Υποχρεώσεις 1.822 9.937 

ε)  Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 439 142 

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

ζ)  Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 43 -

Περίοδος 01/01 - 31/03/2011

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου : www.alumil.com

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των  

ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων : 30 Μαΐου 2011

Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης : ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

31.03.2011 31.03.2010 31.03.2011 31.03.2010

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 

(01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)
126.560.896 131.214.018 97.436.073 90.448.442

Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους (3.106.594) (1.215.239) (2.928.237) (488.076)

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (88.805) (84.423) - -

Εξαγορά µη ελέγχουσας συµµετοχής (5.130) - -

Επιστροφή κεφαλαίου σε µη ελέγχουσες συµµετοχές (29.641) - - -

Μείωση αφορολόγητων αποθεµατικών - (44.237) - (39.971)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 

(31.03.2011 και 31.03.2010 αντίστοιχα)
123.330.726 129.870.119 94.507.836 89.920.395 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε €

Ο  Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

31.03.2011 31.12.2010 31.03.2011 31.12.2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 172.023.798 174.756.515 82.221.131 83.977.925

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 548.319 419.213 381.045 230.165

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.488.716 2.553.997 46.451.011 47.348.826

Αποθέµατα 82.226.432 79.633.540 39.801.025 39.539.910

Απαιτήσεις από πελάτες 85.199.030 86.028.065 104.635.953 99.757.686

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 40.291.994 44.307.979 26.655.242 31.363.513

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 382.778.289 387.699.309 300.145.407 302.218.025

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 101.782.481 104.365.714 86.361.824 89.290.061

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής ( α ) 109.928.493 112.511.726 94.507.836 97.436.073

Μη ελέγχουσες συµµετοχές ( β ) 13.402.233 14.049.170 - -

Σύνολο  ιδίων κεφαλαίων ( γ ) = ( α ) + ( β ) 123.330.726 126.560.896 94.507.836 97.436.073

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 122.051.745 122.188.260 111.677.814 111.801.829

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 35.007.846 35.382.844 16.632.589 16.782.192

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 62.568.884 61.060.421 44.946.658 42.672.392

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 39.819.088 42.506.888 32.380.510 33.525.539

Σύνολο Υποχρεώσεων ( δ ) 259.447.563 261.138.413 205.637.571 204.781.952

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 382.778.289 387.699.309 300.145.407 302.218.025

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε €

Ο  Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

01.01 - 

31.03.2011

01.01 - 

31.03.2010

01.01 - 

31.03.2011

01.01 - 

31.03.2010

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Ζηµίες περιόδου προ φόρων (4.288.495) (934.821) (2.906.522) (711.603)

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 3.525.738 3.458.394 1.964.991 1.461.797

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 86.961 153.322 62.945 114.588

(Κέρδη)/Ζηµίες από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 25.630 (63.758) (1.895) (15.316)

Μη πραγµατοποιηθείσες συναλλαγµατικές διαφορές (383.180) (15.451) (2.064) 13.601

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (218.520) (259.933) (64.893) (131.556)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.533.968 1.987.868 1.824.970 1.334.211

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (508.092) (486.364) (203.448) (81.780)

Καθαρά (κέρδη)/ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής 1.121.619 (18.632) - -

Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις (40.537) (114.217) (25.664) (28.341)

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 750.101 95.249 447.715 47.098

Πρόβλεψη για υποτίµηση αποθεµάτων 629.123 223.005 560.809 58.590

Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 166.156 110.184 116.646 56.509

3.400.472 4.134.846 1.773.590 2.117.798

Μείωση/(αύξηση) αποθέµατων (3.222.015) 325.538 (821.923) 1.416.436

Μείωση/(αύξηση) εµπορικών απαιτήσεων 74.642 6.259.697 (5.317.785) 2.083.770

Αύξηση λοιπών απαιτήσεων & προκαταβολών (2.628.437) (3.375.331) (1.463.699) (1.768.515)

Μείωση λοιπών µακροπροθέσµων απαιτήσεων 135.303 134.137 58.118 59.855

Μείωση εµπορικών υποχρεώσεων (4.101.557) (7.871.542) (2.201.137) (4.481.286)

(Μείωση)/Αύξηση λοιπών υποχρεώσεων και δεδουλευµένων εξόδων 14.728 93.157 (609.083) (402.288)

Μείωση λοιπών µακροπροθέσµων υποχρεώσεων (3.226) (878) - -

Πληρωµές για αποζηµίωση προσωπικού (124.596) (32.474) (84.517) (13.351)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 405.188 771.789 122.055 554.633

Καταβεβληµένοι φόροι 281.658 97.168 17.890 22.997

Σύνολο εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (7.141.532) (1.201.807) (8.806.381) (1.565.211)

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων παγίων στοιχείων (1.111.292) (1.182.180) (349.893) (371.539)

Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 369.526 659.109 67.002 17.089

Αγορά άϋλων περιουσιακών στοιχείων (137.686) (15.002) (137.236) -

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 143.960 169.804 64.894 131.556

Μείωση συµµετοχών - - 578.729 -

Επενδύσεις σε θυγατρικές - - (5.130) -

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατ/κά περιουσ.στοιχεία (14) 32 - -

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (735.506) (368.237) 218.366 (222.894)

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες

Καθαρή µεταβολή βραχυπροθέσµων δανείων 3.033.847 3.575.953 3.272.666 3.876.356

Εξοφλήσεις µακροπροθέσµων δανείων (1.666.123) (3.346.155) (1.122.415) (2.499.246)

Μερίσµατα πληρωθέντα σε µη ελέγχουσες συµµετοχές (88.805) (84.423) - -

Σύνολο εισροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1.278.919 145.375 2.150.251 1.377.110

Καθαρή µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου 

(α)+(β)+(γ)
(6.598.119) (1.424.669) (6.437.764) (410.995)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 27.618.860 13.385.983 15.809.778 1.528.278

Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (45.429) 219.175 - -

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 20.975.312 12.180.489 9.372.014 1.117.283

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
Ποσά εκφρασµένα σε €
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