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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΕΧΡΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

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

Κιλκίς, 27 Μαρτίου 2014

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 ελέγχου  του νόµιµου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ 

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

   

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΥΛΩΝΑΣ

  Α∆Τ ΑΒ 717392

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ 

∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

   

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α. ΜΥΛΩΝΑ 

Α∆Τ ΑΒ 689463

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΘΥΝΤΗΣ

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Ε. ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ

Α∆Τ AΑ 273119

Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 7528 Α' ΤΑΞΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

   

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΠΛΑΚΙ∆ΗΣ

Α∆Τ AE 873647

Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 38267 Α' ΤΑΞΗΣ

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:
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 Εταιρίες του Οµίλου - µε την αντίστοιχη επωνυµία, καταστατική έδρα και ποσοστά συµµετοχής της µητρικής Εταιρίας - οι οποίες 

περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και ενσωµατώνονται µε τη 

µέθοδο της ολικής ενοποίησης, παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 11 των οικονοµικών καταστάσεων.

3) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 33γ των οικονοµικών 

καταστάσεων.

4) Επί των παγίων  στοιχείων της Μητρικής Εταιρίας υφίστανται εµπράγµατα βάρη ύψους € 147,4 εκατ. περίπου για τη λήψη µακροπρόθεσµων 

δανείων. Επίσης, επί ακινήτων θυγατρικών του εξωτερικού, έχει συσταθεί υποθήκη συνολικού ύψους € 809 χιλ. περίπου για τη λήψη 

τραπεζικών δανείων, πιστωτικού ορίου ύψους € 2,1 εκατ. περίπου, το ανοικτό υπόλοιπο των οποίων κατά την 31η ∆εκεµβρίου  2013 ανέρχεται 

σε € 1,9 εκατ. περίπου.

5) Το απασχολούµενο προσωπικό της Μητρικής Εταιρίας και του Οµίλου στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 και στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 είναι 655 και 

808 εργαζόµενοι αντίστοιχα για την Εταιρία και 1.713 και 1.825 εργαζόµενοι αντίστοιχα για τον Όµιλο.

6) Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό της περιόδου της Μητρικής Εταιρίας και του Οµίλου ανήλθαν σε € 2.307 χιλ. περίπου και € 8.407 χιλ. 

περίπου αντίστοιχα.

7) Οι λοιπές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους, περιλαµβάνουν συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής οικονοµικών καταστάσεων 

θυγατρικών σε ξένο νόµισµα (ζηµία) για τον Όµιλο ύψους € 966 χιλ. περίπου και µεταβολή σε αναλογιστικές ζηµίες (κέρδος) µείον τον φόρο 

εισοδήµατος που αναλογεί στα αναλογιστικά κέρδη ύψους € 180,5 χιλ. και € 167,4 χιλ. περίπου για τον Όµιλο και την Εταιρία αντίστοιχα.     

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 ∆κεεµβρίου 2013 ανέρχεται για τον Όµιλο σε € 310 χιλ. 

περίπου και για την Εταιρία σε € 240 χιλ. περίπου. Τον Απρίλιο του 2013  ολοκληρώθηκε ο τακτικός  φορολογικός έλεγχος της Εταιρίας για τις 

χρήσεις 2003-2009 από τον οποίο προέκυψε συνολική επιβάρυνση € 2.883 χιλ., µέρος της οποίας ύψους € 2.255 χιλ. συµψηφίστηκε µε 

σχηµατισθείσα σε προηγούµενες χρήσεις πρόβλεψη ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους € 628 χιλ. περίπου επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της 

τρέχουσας χρήσης.

9) Τον Απρίλιο του 2013 αποφασίστηκε η λύση και η εκκαθάριση της θυγατρικής εταιρίας «ALUMIL POLSKA SRL». Τον Ιούνιο του 2013 

ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση της θυγατρικής εταιρίας «ALUMIL ITALIA SRL».  Πληροφορίες παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 11 των 

οικονοµικών καταστάσεων. 

10) Τον Ιούνιο του 2013 ιδρύθηκε νέα θυγατρική εταιρία µε την επωνυµία «ALUMIL MIDDLE EAST JLT», η οποία εδρεύει στο Ντουµπάι 

(Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα).  Το µετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας ανέρχεται σε € 82 χιλ. (AED 400.000) και στην οποία συµµετέχει η 

θυγατρική εταιρία «ALUMIL GULF FZC» µε ποσοστό 70% ενώ το υπόλοιπο ποσοστό κατέχεται από τρίτο φυσικό πρόσωπο.

11) Τον Οκτώβριο του 2013 ιδρύθηκε νέα θυγατρική εταιρία µε την επωνυµία «ALUMIL FABRICATION INC», η οποία εδρεύει στις Ηνωµένες 

Πολιτείες Αµερικής.  Το µετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας ανέρχεται σε € 150,5 χιλ. (USD 200.000) και στην οποία συµµετέχει η Μητρική 

εταιρία µε ποσοστό 100% .

12) Στα τέλη ∆εκεµβρίου 2013, η θυγατρική Εταιρία “ALUMIL GROUP LTD” απέκτησε το 100% των µετοχών της Εταιρίας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

ΝΟΤΙΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.» καταβάλλοντας το ποσό των Ευρώ 72 χιλ περίπου (εκτενής αναφορά γίνεται στη σηµείωση 11 των 

οικονοµικών καταστάσεων).  

13) Τον Ιανουάριο του 2014 έγινε απορρόφηση της Εταιρίας «ALUMIL SRB D.O.O» στην οποία συµµετείχε η Μητρική Εταιρία µε ποσοστό 

συµµετοχής 90% από την επίσης θυγατρική Εταιρία «ALUMIL YU INDUSTRY S.A.». Από την απορρόφηση αυτή δεν υπήρξε ουσιαστική επίδραση 

στα αποτελέσµατα και τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου ούτε και στα ποσοστά συµµετοχής της Μητρικής και των µη ελεγχουσών συµµετοχών.

14) Τα ποσά των πωλήσεων-εσόδων και αγορών-εξόδων προς συνδεδεµένα µέρη σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου και τα υπόλοιπα 

των απαιτήσεων και υποχρεώσεων, 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 ∆εκεµβρίου 2013.

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

Όµιλος Εταιρíα

α)  Πωλήσεις - Έσοδα 5.538 40.174 

β)  Αγορές - Έξοδα 3.897 5.634 

γ)  Απαιτήσεις 6.444 38.939 

δ)  Υποχρεώσεις 28 1.656 

ε)  Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 1.486 631 

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

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

Χ ρ ή σ η  01/01 - 31/12/2013

Αρµόδια Υπηρεσία : Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ∆ιεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου : www.alumil.com

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :  Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος: Μυλωνάς Α. Γεώργιος.

 Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος: Μυλωνά Α. Ευαγγελία, 

 Εκτελεστικό Μέλος: Μυλωνά Α. Ευτυχία, Μη Εκτελεστικό Μέλος: ∆ουκίδης Ι. Γεώργιος,

 Ανεξάρτητα-Μη Εκτελεστικά Μέλη: Καϊλακής Ι. Νικόλαος και Αλεξανδρίδης X. Αναστάσιος.

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων : 27 Μαρτίου 2014

Νόµιµος Ελεγκτής : Παναγιώτης Ι.Κ. Παπάζογλου

Ελεγκτική Εταιρία : ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου ελεγκτών : Με σύµφωνη γνώµη

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Αναδιατυπωµένα) (Αναδιατυπωµένα)

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 151.638.491 155.942.752 96.718.849 103.372.153

Επενδύσεις σε ακίνητα 31.000 31.000 - -

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 1.021.504 497.399 888.176 350.021

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.735.431 3.137.188 31.860.173 31.877.148

Αποθέµατα 68.923.231 69.436.618 39.796.200 40.773.297

Απαιτήσεις από πελάτες 55.202.076 70.401.918 59.377.772 72.671.304

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 33.468.055 44.064.097 22.462.474 31.167.142

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 314.019.788 343.510.972 251.103.644 280.211.065

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 61.518.442 78.367.148 42.412.874 60.183.207

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής ( α ) 69.664.454 86.513.160 50.558.886 68.329.219

Μη ελέγχουσες συµµετοχές ( β ) 12.194.371 12.446.078 - -

Σύνολο  ιδίων κεφαλαίων ( γ ) = ( α ) + ( β ) 81.858.825 98.959.238 50.558.886 68.329.219

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 102.101.385 114.140.609 98.462.118 110.588.000

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 30.380.236 30.722.092 22.301.809 22.977.952

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 71.164.826 60.375.760 57.764.033 48.032.129

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 28.514.516 39.313.273 22.016.798 30.283.765

Σύνολο Υποχρεώσεων ( δ ) 232.160.963 244.551.734 200.544.758 211.881.846

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 314.019.788 343.510.972 251.103.644 280.211.065

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε €

Ο  Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

01.01 - 

31.12.2013

01.01 - 

31.12.2012

01.01 - 

31.12.2013

01.01 - 

31.12.2012
(Αναδιατυπωµένα) (Αναδιατυπωµένα)

Κύκλος Εργασιών 176.296.785 198.108.367 118.175.203 144.608.956

Μικτά Κέρδη 31.727.469 39.549.016 12.719.322 19.953.505

Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων
(3.968.025) (1.332.413) (7.453.682) (1.481.837)

Ζηµίες προ φόρων (14.919.460) (11.736.425) (16.400.618) (10.326.965)

Ζηµίες µετά από φόρους (Α) (16.283.340) (11.867.981) (17.937.759) (10.497.391)

Ιδιοκτήτες µητρικής (16.068.786) (11.454.627) (17.937.759) (10.497.391)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (214.554) (413.354) - -

Λοιπές συνολικές (ζηµίες)/εισοδήµατα µετά από φόρους (Β) (785.658) (1.695.110) 167.426 (305.342)

Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους (Α+Β) (17.068.998) (13.563.091) (17.770.333) (10.802.733)

Ιδιοκτήτες µητρικής (16.822.404) (12.928.334) (17.770.333) (10.802.733)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (246.594) (634.757) - -

Ζηµίες µετά από Φόρους ανά µετοχή-βασικές και αποµειωµένες (σε €) (0,7299) (0,5203) (0,8148) (0,4768)

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
5.926.753 9.537.668 (310.704) 6.383.381

Ο  Ο Μ Ι Λ Ο Σ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε €

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

(Αναδιατυπωµένα) (Αναδιατυπωµένα)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 

(01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)
98.959.238 112.777.539 68.329.219 87.357.618

Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους (17.068.998) (13.563.091) (17.770.333) (10.802.733)

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (53.735) (155.210) - -

Εκκαθάριση θυγατρικής (2.286) - - -

Μεταβολή λόγω απορρόφησης θυγατρικής - - - (8.225.666)

Εξαγορά µη ελεγχουσών συµµετοχών - (100.000) - -

Εισροές από µη ελέγχουσες συµµετοχές 24.606 - - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 

(31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)
81.858.825 98.959.238 50.558.886 68.329.219 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε €

Ο  Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

01.01 - 

31.12.2013

01.01 - 

31.12.2012

01.01 - 

31.12.2013

01.01 - 

31.12.2012

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες (Αναδιατυπωµένα) (Αναδιατυπωµένα)

Ζηµίες χρήσης προ φόρων (14.919.460) (11.736.425) (16.400.618) (10.326.965)

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 11.176.321 12.462.381 7.923.585 8.882.390

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 361.492 300.720 322.978 226.739

Καθαρά (κέρδη) / ζηµίες από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων (129.914) 615.515 (50.832) (1.749.730)

Ζηµία από αποτίµηση χρηµατ. στοιχείων σε εύλογη αξία 3.431 - 3.431 -

Μη πραγµατοποιηθείσες συναλλαγµατικές διαφορές (93.915) (157.764) 89.846 (5.121)

Πιστωτική διαφορά από εξαγορά θυγατρικής εταιρίας (1.013) - - -

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (297.170) (435.033) (177.342) (203.873)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 11.248.605 10.839.045 9.124.278 9.204.211

Έσοδα συµµετοχών - - - (155.210)

Ζηµία από αποµείωση συµµετοχών - - 162.159 504.728

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (1.643.035) (1.893.020) (1.103.585) (1.243.911)

Καθαρά (κέρδη)/ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής (588.653) 222.932 - -

Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις (332.437) (286.951) (42.477) -

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 2.602.518 6.558.725 1.557.482 3.509.677

Πρόβλεψη για υποτίµηση αποθεµάτων 1.678.831 2.356.598 1.419.347 2.009.581

Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 1.348.996 508.923 1.266.123 449.219

10.414.597 19.355.646 4.094.375 11.101.735

Μείωση / (Αύξηση) αποθέµατων 718.698 3.415.070 (442.250) 1.574.189

Μείωση εµπορικών απαιτήσεων 14.962.760 13.113.623 11.866.621 11.876.230

Μείωση / (Αύξηση) λοιπών απαιτήσεων & προκαταβολών 2.792.797 (2.480.866) (363.959) (281.282)

(Αύξηση) / Μείωση λοιπών µακροπροθέσµων απαιτήσεων (72.572) 30.807 5.298 3.825.804

Μείωση εµπορικών υποχρεώσεων (12.579.258) (12.470.811) (7.068.874) (14.751.705)

Μείωση λοιπών υποχρεώσεων και δεδουλευµένων εξόδων (2.161.707) (955.511) (727.139) (1.648.325)

Αύξηση λοιπών µακροπροθέσµων υποχρεώσεων 55.107 95.037 - -

Πληρωµές για αποζηµίωση προσωπικού (1.406.957) (662.593) (1.340.358) (625.289)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 10.887.400 9.613.519 9.124.279 8.491.377

Καταβεβληµένοι φόροι 1.827.786 806.466 1.341.171 279.992

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 8.279 9.020.417 (4.441.736) 2.299.988

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

Αγορές ενσώµατων παγίων στοιχείων (8.407.059) (8.120.733) (2.306.920) (2.312.693)

Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 914.923 2.804.242 375.151 3.834.283

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (173.375) (99.704) (148.813) (98.154)

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 291.884 357.681 177.342 203.873

Αύξηση ταµειακών διαθεσίµων από απορρόφηση θυγατρικών - - - 175.335

Αγορά χρηµατ.στοιχείων ατην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων (166.544) - (166.544) -

Πώληση χρηµατ.στοιχείων ατην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 147.830 - 147.830 -

Επενδύσεις σε θυγατρικές - - (150.482) (100.000)

Μερίσµατα εισπραχθέντα - - - 155.210

Είσπραξη επιχορηγήσεων 867.013 496.026 - -

Εξαγορά θυγατρικής εταιρίας 196.093 - - -

Σύνολο (εκροών)/εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (6.329.235) (4.562.488) (2.072.436) 1.857.854

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες

Καθαρή µεταβολή βραχυπροθέσµων δανείων 628.001 525.144 187.628 1.178.403

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα µακροπρόθεσµα δάνεια 982.291 2.181.082 - -

Εξοφλήσεις µακροπροθέσµων δανείων (2.900.971) (1.484.966) (2.581.606) (1.428.768)

Εισροές από µη ελέγχουσες συµµετοχές 24.606 - - -

Μερίσµατα πληρωθέντα σε µη ελέγχουσες συµµετοχές (53.735) (155.210) - -

Σύνολο (εκροών)/εισροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (1.319.808) 1.066.050 (2.393.978) (250.365)

Καθαρή (µείωση)/αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

χρήσης (α)+(β)+(γ)
(7.640.764) 5.523.979 (8.908.150) 3.907.477

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 26.188.811 20.875.115 14.987.985 11.080.508
Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (147.065) (210.283) - -

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 18.400.982 26.188.811 6.079.835 14.987.985
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