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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

(∆ΠΧΑ) 
 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες 
που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» την 26/11/2014 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή 
τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.alumil.com. Επισηµαίνεται ότι τα 
δηµοσιοποιηθέντα στο διαδίκτυο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να 
παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν 
την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της 
Εταιρίας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, 
επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στο διαδίκτυο συνοπτικά 
οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις κονδυλίων.  
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Α. Ενδιάµεση Κατάσταση Αποτελεσµάτων και Συνολικού Εισοδήµατος Οµίλου 
 

 
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

(όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
                        Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  Σηµ. 
01/01 – 

30/09/2014  
01/01 – 

30/09/2013 
 01/07 - 

30/09/2014 
 01/07 - 

30/09/2013 
          
 
Πωλήσεις   124.399.250  128.738.493 

 
46.013.054 

 
44.097.958 

Κόστος πωληθέντων   (99.769.153)  (106.165.388)  (35.866.182)  (36.735.379) 
Μικτό κέρδος   24.630.097  22.573.105  10.146.872  7.362.579 
Άλλα λειτουργικά έσοδα   3.175.895  3.374.047  1.092.649  1.225.717 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως   (18.406.478)  (20.042.371)  (6.013.260)  (6.135.250) 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   (8.491.365)  (8.463.121)  (2.797.130)  (2.644.771) 
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης   (617.179)  (739.402)  (208.961)  (219.286) 
Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) από 
συναλλαγµατικές διαφορές   79.562  (302.925) 

 
51.238 

 
(84.096) 

Κέρδη/ (Ζηµίες) από 
λειτουργικές δραστηριότητες  4 370.532  (3.600.667) 

 
2.271.408 

 
(495.107) 

          
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα    (7.844.722)  (8.183.268)  (2.807.242)  (2.688.914) 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα    163.104  211.901  18.546  10.436 
Ζηµίες προ φόρων   (7.311.086)  (11.572.034)  (517.288)  (3.173.585) 
          
Φόροι εισοδήµατος  5 210.072  (1.014.280)  (54.175)  376.418 
Ζηµίες µετά από φόρους   (7.101.014)  (12.586.314)  (571.463)  (2.797.167) 
          
Αποδιδόµενες σε:          
Μετόχους της µητρικής   (7.185.382)  (12.282.910)  (780.665)  (2.846.232) 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές   84.368  (303.404)  209.202  49.065 
   (7.101.014)  (12.586.314)  (571.463)  (2.797.167) 
          
Ζηµίες µετά από φόρους ανά 
µετοχή      

    

- βασικές & αποµειωµένες  6 (0,3264)  (0,5579)  (0,0355)  (0,1293) 

          

 
      

      
Κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων («EBITDA»)  4 8.087.090  3.695.519 

 

4.808.983  2.002.303 
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ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

(όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 
 
                                                                                                            Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

 Σηµ. 
01/01 - 

30/09/2014  
01/01 - 

30/09/2013 
 01/07 - 

30/09/2014 
 01/07 - 

30/09/2013 

  
     

 
  

 
Καθαρή Ζηµία µετά από φόρους  (7.101.014)  (12.586.314)  (571.463)  (2.797.167) 
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/ (ζηµίες) 
µετά από φόρους 
Στοιχεία που θα ταξινοµηθούν στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων 
µεταγενέστερα         
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής 
θυγατρικών εξωτερικού  186.521  (1.009.210)  (230.847)  (93.015) 
Στοιχεία που δεν θα ταξινοµηθούν στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων 
µεταγενέστερα         
Φόρος εισοδήµατος που αναλογεί στα 
αναλογιστικά κέρδη λόγω αλλαγής του 
φορολογικού συντελεστή  -  1.023  -  - 
 
Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά 
από φόρους  (6.914.493)  (13.594.501)  (802.310)  (2.890.182) 
         
Αποδιδόµενες σε:         
Ιδιοκτήτες της µητρικής  (7.150.570)  (13.268.817)  (1.002.643)  (2.934.162) 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές  236.077  (325.684)  200.333  43.980 
  (6.914.493)  (13.594.501)  (802.310)  (2.890.182) 
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Β. Ενδιάµεση Κατάσταση Αποτελεσµάτων και Συνολικού Εισοδήµατος Εταιρίας 
 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 
(όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 
                             Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

  Σηµ. 
01/01 - 

30/09/2014  
01/01 - 

30/09/2013  
01/07 - 

30/09/2014  
01/07 - 

30/09/2013 
          
 
Πωλήσεις   77.905.779  90.915.723  29.848.009  30.347.499 
Κόστος πωληθέντων   (68.342.469)  (81.639.762)  (25.447.934)  (27.891.709) 
Μικτό κέρδος   9.563.310  9.275.961  4.400.075  2.455.790 
Άλλα λειτουργικά έσοδα   1.932.563  2.362.001  715.356  849.006 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως   (10.472.362)  (11.016.219)  (3.666.739)  (3.288.714) 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   (4.669.174)  (5.283.010)  (1.512.356)  (1.534.141) 
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης   (445.722)  (470.642)  (154.250)  (180.047) 
Καθαρές ζηµίες από 
συναλλαγµατικές διαφορές   (12.490)  (89.320)  (26.190)  (46.772) 
Ζηµίες από λειτουργικές 
δραστηριότητες   (4.103.875)  (5.221.229)  (244.104)  (1.744.878) 
          
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα    (5.528.592)  (6.481.592)  (1.794.137)  (2.290.585) 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα    2.626.709  119.414  2.566.929  32.864 
(Ζηµίες)/ Κέρδη προ φόρων   (7.005.758)  (11.583.407)  528.688  (4.002.599) 
          
Φόροι εισοδήµατος  5 526.057  (1.350.891)  232.355  321.639 
(Ζηµίες)/ Κέρδη µετά από 
φόρους   (6.479.701)  (12.934.298)  761.043  (3.680.960) 
          
(Ζηµίες)/ Κέρδη µετά από 
φόρους ανά µετοχή          
- βασικές & αποµειωµένες  6 (0,2943)  (0,5875)  0,0346  (0,1672) 

          
 
 

Κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων («EBITDA») 4  1.097.634  132.494  1.473.799  37.400 
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ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

(όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 

                                                               Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Σηµ. 
01/01 - 

30/09/2014  
01/01 - 

30/09/2013  
01/07 - 

30/09/2014  
01/07 - 

30/09/2013 
         
 
Καθαρή ζηµία µετά από φόρους  (6.479.701)  (12.934.298)  761.043  (3.680.960) 
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από 
φόρους         
Στοιχεία που δεν θα ταξινοµηθούν 
στην κατάσταση αποτελεσµάτων 
µεταγενέστερα         
Φόρος εισοδήµατος που αναλογεί στις 
αναλογιστικές ζηµίες λόγω αλλαγής του 
φορολογικού συντελεστή  -  2.561  -  - 
Συγκεντρωτικές συνολικές (ζηµίες)/ 
κέρδη µετά από φόρους  (6.479.701)  (12.931.737)  761.043  (3.680.960) 
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Γ. Ενδιάµεση Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Οµίλου και Εταιρίας 

 
 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

(όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)  
 

   Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  Σηµ.  30/09/2014 31/12/2013   30/09/2014 31/12/2013  
          

     ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ          

     Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό:          

 Ενσώµατα πάγια στοιχεία 8 144.972.566 151.638.491   92.097.369 96.718.849  

 Επενδύσεις σε ακίνητα  31.000 31.000   - -  

 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9 808.818 1.021.504   682.433 888.176  

 Συµµετοχές σε θυγατρικές  - -   33.600.796 30.600.796  

 ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµ/κά στοιχεία  717.982 718.006   717.312 717.312  

 Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις  591.986 698.238   470.139 542.065  

 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  2.080.097 2.319.187   - -  

 Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού  149.202.449 156.426.426   127.568.049 129.467.198  

          

 Αποθέµατα  75.914.488 68.923.231   44.521.741 39.796.200  

 Εµπορικές απαιτήσεις  60.901.227 55.202.076   56.262.089 59.377.772  

 Λοιπές απαιτήσεις & προκαταβολές  17.323.684 15.051.790   15.308.118 16.367.356  

 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία 
µέσω αποτελεσµάτων 10 5.115 15.283   5.115 15.283  

 Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα  11.253.889 18.400.982   4.069.135 6.079.835  

 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  165.398.403 157.593.362   120.166.198 121.636.446  

          

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  314.600.852 314.019.788   247.734.247 251.103.644  
 
     Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

 
 
Μετοχικό κεφάλαιο 11 8.146.012 8.146.012   8.146.012 8.146.012  

 ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 11 33.153.265 33.153.265   33.153.265 33.153.265  

 Αποθεµατικά  47.995.615 47.859.251   53.855.529 53.793.760  

 Ζηµίες εις νέο  (26.846.658) (19.494.074)   (51.075.621) (44.534.151)  

 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µετόχων Εταιρίας  62.448.234 69.664.454   44.079.185 50.558.886  
 Μη ελέγχουσες συµµετοχές  10.486.827 12.194.371   - -  

 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  72.935.061 81.858.825   44.079.185 50.558.886  

          

 Μακροπρόθεσµα δάνεια 13 124.767.581 102.101.385   121.451.490 98.462.118  

 Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού  1.667.333 1.647.418   1.288.229 1.289.679  

 Επιχορηγήσεις παγίων  21.120.847 22.293.127   14.940.295 15.730.917  

 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  - 250.352   - -  

 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  5.594.308 6.189.339   4.755.155 5.281.213  

 Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων  153.150.069 132.481.621   142.435.169 120.763.927  

          
 Εµπορικές υποχρεώσεις  24.151.823 18.725.723   19.443.311 15.061.772  

 Λοιπές βραχ/σµες υποχρ. και δεδ/να έξοδα  13.174.203 7.336.385   5.742.537 4.706.565  

 Βραχυπρόθεσµα δάνεια 13 46.052.559 45.107.785   32.716.888 32.950.330  

 Μακρ/σµες υποχρ.πληρ. στην επόµ. χρήση 13 3.330.930 26.057.041   1.723.942 24.813.703  

 Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι  1.806.207 2.452.408   1.593.215 2.248.461  

 Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων  88.515.722 99.679.342   61.219.893 79.780.831  

          
 Σύνολο υποχρεώσεων  241.665.791 232.160.963   203.655.062 200.544.758  

          

 
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  314.600.852 314.019.788   247.734.247 251.103.644  
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∆. Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Οµίλου 
 

ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 01/01/2014 – 30/09/2014 

(όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

  
Μετοχικό 
Kεφάλαιο 

Υπέρ το 
Άρτιο Αποθεµατικά 

Συναλ/κές      
διαφορές 

Αποτελέσµατα 
εις νέο Σύνολο 

Μη 
ελέγχουσες 
συµµετοχές 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2014  8.146.012 33.153.265 56.383.661 (8.524.410) (19.494.074) 69.664.454 12.194.371 81.858.825 

Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου  - - - - (7.185.382) (7.185.382) 84.368 (7.101.014) 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/ (ζηµίες) µετά από φόρους  - - - 34.812 - 34.812 151.709 186.521 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα/ (Ζηµίες) µετά από φόρους  - - - 34.812 (7.185.382) (7.150.570) 236.077 (6.914.493) 

∆ιανοµή κερδών σε αποθεµατικά   - - 10.594 - (10.594) - - - 

Μείωση κεφαλαίου θυγατρικής (σηµ. 3)        (284) (284) 

Μερίσµατα πληρωθέντα  - - - - - - (2.008.987) (2.008.987) 

Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν. 3299/04  - - 90.958 - (105.995) (15.037) 15.037 - 

Μεταβολή ποσοστού µειοψηφίας (σηµ. 3)  - - - - (50.613) (50.613) 50.613 - 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2014  8.146.012 33.153.265 56.485.213 (8.489.598) (26.846.658) 62.448.234 10.486.827 72.935.061 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2013  8.146.012 33.153.265 56.204.676 (7.593.664) (3.397.129) 86.513.160 12.446.078 98.959.238 

Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου  - - - - (12.282.910) (12.282.910) (303.404) (12.586.314) 

Λοιπές συνολικές (ζηµίες)/εισοδήµατα µετά από φόρους  - - - (987.430) 1.523 (985.907) (22.280) (1.008.187) 

Συγκεντρωτικές Συνολικές Ζηµίες µετά από φόρους  - - - (987.430) (12.281.387) (13.268.817) (325.684) (13.594.501) 

∆ιανοµή κερδών σε αποθεµατικά   - - 31.911 - (31.911) - - - 

Μερίσµατα πληρωθέντα  - - - - - - (53.735) (53.735) 

Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν. 3299/04  - - 110.523 - (131.218) (20.695) 20.695 - 

Εκκαθάριση θυγατρικής (σηµ. 3)  - - - - - - (2.277) (2.277) 

Εισροές από µη ελέγχουσες συµµετοχές (σηµ. 3)  - - - - - - 24.606 24.606 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2013   8.146.012 33.153.265 56.347.110 (8.581.094) (15.841.645) 73.223.648 12.109.683 85.333.331 
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Ε. Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρίας 
 
 

 
ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 01/01/2014 – 30/09/2014 

(όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

  
Μετοχικό  
Κεφάλαιο  Υπέρ το Άρτιο  Αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέο 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

       

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2014  8.146.012 33.153.265 53.793.760 (44.534.151) 50.558.886 
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου  - - - (6.479.701) (6.479.701) 
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους  - - - - - 

Συγκεντρωτικές Συνολικές Ζηµίες µετά από φόρους  - - - (6.479.701) (6.479.701) 
Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν. 3299/04   - - 61.769 (61.769) - 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2014   8.146.012 33.153.265 53.855.529 (51.075.621) 44.079.185 

       
       
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2013  8.146.012 33.153.265 53.701.640 (26.671.698) 68.329.219 
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου  - - - (12.934.298) (12.934.298) 
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους  - - - 2.561 2.561 

Συγκεντρωτικές Συνολικές Ζηµίες µετά από φόρους  - - - (12.931.737) (12.931.737) 
Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν. 3299/04   - - 70.349 (70.349) - 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2013   8.146.012 33.153.265 53.771.989 (39.673.784) 55.397.482 
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ΣΤ. Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών Οµίλου και Εταιρίας 
 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 01/01/2014– 30/09/2014 

 (όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

  

        
             Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  
     Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

 Σηµ. 
01/01 - 

30/09/2014 
01/01 - 

30/09/2013  
01/01 - 

30/09/2014 
01/01 - 

30/09/2013 
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες       
Ζηµίες περιόδου προ φόρων  (7.311.086) (11.572.034)  (7.005.758) (11.583.407) 
Αναπροσαρµογές για:       
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 8 8.520.138 8.316.792  5.667.765 5.982.721 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 9 352.832 235.821  324.367 206.720 
Καθαρά κέρδη από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 8 (151.461) (163.631)  (106.093) (36.865) 
Ζηµία από αποτίµηση χρηµατ. στοιχείων σε εύλογη αξία  10 10.168 25.080  10.168 25.080 
Μη πραγµατοποιηθείσες συναλλαγµατικές διαφορές  (40.867) 69.244  15.302 76.440 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  (163.104) (211.901)  (79.707) (119.414) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  7.844.722 8.183.268  5.528.592 6.481.592 
Έσοδα συµµετοχών  - -  (2.547.002) - 
Ζηµία από αποµείωση συµµετοχών 3 - -  - 243.535 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  (1.156.412) (1.256.427)  (790.623) (835.718) 
Καθαρές ζηµίες/ (κέρδη) από συν/κές διαφορές µετατροπής  521.188 (664.242)  - - 
Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις  (240.076) (486.433)  (52.353) (349.480) 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις  1.558.590 2.126.717  1.871.089 989.948 
Πρόβλεψη για υποτίµηση αποθεµάτων  741.047 1.874.683  489.943 1.762.909 
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού  427.014 265.322  346.990 217.696 
  10.912.693 6.742.259  3.672.680 3.061.757 
(Αύξηση)/Μείωση σε:       

  Αποθέµατα  (7.732.304) (2.818.485)  (5.215.483) (2.941.237) 
  Εµπορικές απαιτήσεις  (9.845.417) 4.884.429  (1.647.612) 6.601.282 
  Λοιπές απαιτήσεις & προκαταβολές  (2.360.951) 1.257.641  995.882 (1.041.776) 
  Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  106.252 (36.792)  71.926 (9.872) 
Αύξηση/(Μείωση) σε:       

  Εµπορικές υποχρεώσεις  7.162.966 (5.087.212)  4.374.151 (4.094.752) 
  Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευµένα έξοδα  4.026.743 (1.384.412)  (653.415) (1.211.579) 
  Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  (250.352) 57.979  - - 
Πληρωµές για αποζηµίωση προσωπικού  (376.486) (144.349)  (348.440) (124.493) 
  1.643.144 3.471.058  1.249.689 239.330 
Μείον:       
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  4.774.137 6.227.099  3.839.206 4.777.118 
Φόροι εισοδήµατος καταβεβληµένοι  825.159 1.367.995  655.246 1.036.421 
Καθαρές ταµειακές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες  (3.956.152) (4.124.036)  (3.244.763) (5.574.209) 
       
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες       
Αγορές ενσώµατων παγίων στοιχείων 8 (2.534.896) (6.599.246)  (1.196.007) (1.826.462) 
Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων  387.595 709.702  255.815 186.416 
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 9 (140.235) (173.214)  (118.624) (148.813) 
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα  163.104 200.514  79.707 119.414 
Είσπραξη επιχορήγησης   - 322.831  - - 
Αγορά χρηµατ. στοιχείων στην εύλογη αξία µέσω αποτελ.  - (166.545)  - (166.545) 
Μερίσµατα εισπραχθέντα  - -  2.547.002 - 
Καθαρές ταµειακές (εκροές)/ εισροές από επενδ. δραστηριότητες  (2.124.432) (5.705.958)  1.567.893 (1.835.990) 
       
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες      
Καθαρή µεταβολή βραχυπροθέσµων δανείων  944.774 591.224  (233.442) (70.358) 
Εισροές από µη ελέγχουσες συµµετοχές  3 - 24.606  - - 
Εισπράξεις από εκδοθέντα - αναληφθέντα µακροπρόθεσµα δάνεια 13 976.374 981.675  - - 
Εξοφλήσεις µακροπροθέσµων δανείων 13 (1.123.031) (1.997.295)  (100.388) (1.496.649) 
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µη ελέγχουσες συµµετοχές  (2.008.987) (53.735)  - - 
Καθαρές ταµειακές εκροές από χρηµατοδ. δραστηριότητες  (1.210.870) (453.525)  (333.830) (1.567.007) 
       
Καθαρή µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα  (7.291.454) (10.283.519)  (2.010.700) (8.977.206) 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου  18.400.982 26.188.811  6.079.835 14.987.985 
Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  144.361 (108.782)  - - 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου  11.253.889 15.796.510  4.069.135 6.010.779 
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Ζ.  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
1.    ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Η «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» µε διακριτικό τίτλο ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. 
(«η Εταιρία»), ιδρύθηκε το 1988 και αποτελεί τη Μητρική Εταιρία του Οµίλου. Η Εταιρία είναι 
εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό µητρώου 17520/06/Β/88/18. Οι 
µετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο Αθηνών το 1998. 
 
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων άλλαξε η επωνυµία της Εταιρίας 
από «ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» σε «ΑΛΟΥΜΥΛ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» η οποία εγκρίθηκε µε την αριθ. Κ2-6215/15/6/2009 
απόφασή του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, 
στη συνεδρίασή του της 02/07/2009, ενηµερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση. 

 
Η Εταιρία έχει δηµιουργήσει θυγατρικές εταιρίες που είναι εγκατεστηµένες στις εξής χώρες:  
Ελλάδα, Ρουµανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ουκρανία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Κύπρο, 
Αίγυπτο, Γερµανία, Αλβανία, Κόσσοβο, Μολδαβία, Βοσνία, Σκόπια, Γαλλία, Ηνωµένα 
Αραβικά Εµιράτα, Ρωσία και Αµερική. Τα ονόµατα των θυγατρικών και η βασική 
δραστηριότητα τους περιγράφεται στη σηµείωση 3 κατωτέρω. 
 
Η ΑΛΟΥΜΥΛ δραστηριοποιείται στην παραγωγή προφίλ αλουµινίου, στην παραγωγή 
οµογενοποιηµένων ράβδων (µπιγιέτες) αλουµινίου που τις χρησιµοποιεί ως πρώτη ύλη στην 
παραγωγή των προφίλ και στην επεξεργασία µέρους της παραγωγής της. Επίσης, παράγει, 
εισάγει και εµπορεύεται εξαρτήµατα για τα συστήµατα αλουµινίου που έχει σχεδιάσει, µε 
στόχο την πληρέστερη τεχνική υποστήριξη των πωλήσεών της καθώς και εσωτερικές θύρες, 
ερµάρια επίπλων και είδη κιγκαλερίας. Παράλληλα, µέσω των θυγατρικών της εταιριών 
παράγει εξειδικευµένα προϊόντα αλουµινίου για ειδικές εφαρµογές, εξαρτήµατα, υπερσύγχρονα 
συστήµατα αυτοµατισµών (για πόρτες, ασανσέρ, κ.α.), πολυκαρβονικά φύλλα αλουµινίου και 
σύνθετα φύλλα αλουµινίου και έχει δυνατότητα νέων τεχνικών βαφής (ανοδίωση). 

 
Οι Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις περιλαµβάνουν τις ενδιάµεσες 
συνοπτικές εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της “ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.” (η «Εταιρία»), καθώς και τις ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και των θυγατρικών της (ο «Όµιλος»). 

 
Η Μητρική Εταιρία λειτουργεί ένα υποκατάστηµα στο Κιλκίς που εξάγει αυτοτελές 
αποτέλεσµα και υποκατάστηµα στην Αθήνα µε αντικείµενο την εµπορία εξαρτηµάτων και 
προφίλ αλουµινίου. 

 
Οι Συνηµµένες Ενδιάµεσες Συνοπτικές Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, 
που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, για την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 
2014, εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 26 Νοεµβρίου 2014. Οι συνηµµένες 
οικονοµικές καταστάσεις έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη 
διεύθυνση www.alumil.com. 
 

 
 



ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 
Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων 
Της 30ης Σεπτεµβρίου 2014 
 

  12 

2.   ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Οι συνηµµένες ενδιάµεσες εταιρικές και ενοποιηµένες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν 
καταρτισθεί σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις». 

Οι συνηµµένες ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις πρέπει να διαβαστούν σε 
συνδυασµό µε τις ετήσιες πλήρεις Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η 
∆εκεµβρίου 2013, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και οι οποίες 
περιλαµβάνουν πλήρη ανάλυση των λογιστικών αρχών, µεθόδων και εκτιµήσεων που 
εφαρµόστηκαν καθώς και ανάλυση των σηµαντικών κονδυλίων των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

Οι λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν για την ετοιµασία και την παρουσίαση των συνηµµένων 
ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε αυτές που ακολουθήθηκαν στην 
κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Οµίλου για τη χρήση που 
έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2013 εκτός από την υιοθέτηση των παρακάτω νέων προτύπων και 
διερµηνειών που ισχύουν για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η 

Ιανουαρίου 2014. 

 
� ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση)  
� ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση) – Συµψηφισµός 

Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών 
Υποχρεώσεων 

� ∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, ∆ΛΠ 27 Ατοµικές Οικονοµικές 
Καταστάσεις 

� ∆ΠΧΑ 11 Από Κοινού Συµφωνίες 
� ∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις 
� ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση - Ανανέωση των 

Παραγώγων και η συνέχιση της Λογιστικής Αντιστάθµισης 
� ∆ΛΠ 36 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων (Τροποποίηση) – Γνωστοποιήσεις 

ανακτήσιµου ποσού µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
 
•  ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση)  

Ως συνέπεια των νέων προτύπων ∆ΠΧΑ 11 Από κοινού συµφωνίες και ∆ΠΧΑ 12 
Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις, το ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς 
επιχειρήσεις µετονοµάστηκε σε ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και 
Κοινοπραξίες και περιγράφει την εφαρµογή της µεθόδου καθαρής θέσης στις επενδύσεις σε 
κοινοπραξίες πέραν των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις. Το πρότυπο αυτό δεν είχε 
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρίας. 

 
• ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση) – Συµψηφισµός 

Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων 
Οι τροποποιήσεις αυτές διευκρινίζουν την έννοια “υφίσταται στο παρόν νοµικά επιβαλλόµενο 
δικαίωµα για συµψηφισµό”. Οι τροποποιήσεις επίσης διευκρινίζουν την εφαρµογή των 
κριτηρίων συµψηφισµού του ∆ΛΠ 32 στα συστήµατα διακανονισµού (όπως σε κεντρικά 
συστήµατα οίκων εκκαθάρισης) τα οποία εφαρµόζουν µηχανισµούς µεικτούς διακανονισµού οι 
οποίοι δεν λειτουργούν ταυτόχρονα. Η τροποποίηση αυτή δεν είχε  επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρίας.  
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• ∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, ∆ΛΠ 27 Ατοµικές Οικονοµικές 
Καταστάσεις 
Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά το µέρος του ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές 
Καταστάσεις που σχετίζεται µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Επίσης, αναφέρεται 
σε θέµατα που αναπτύσσονται στη ∆ιερµηνεία 12 Ενοποίηση – Οικονοµικές Οντότητες Ειδικού 
Σκοπού. Το ∆ΠΧΑ 10 εγκαθιστά ένα ενιαίο µοντέλο ελέγχου που έχει εφαρµογή σε όλες τις 
εταιρείες, συµπεριλαµβανοµένων και των οικονοµικών οντοτήτων ειδικού σκοπού. Οι αλλαγές 
που εισάγονται από το ∆ΠΧΑ 10 απαιτούν από τη διοίκηση να ασκεί σηµαντική κρίση 
προκειµένου να καθορίσει ποιες οντότητες ελέγχονται και, συνεπώς, είναι απαραίτητο να 
ενοποιηθούν από τη µητρική, συγκρινόµενες µε τις απαιτήσεις που βρίσκονταν στο ∆ΛΠ 27. 
Το πρότυπο αυτό δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της 
Εταιρίας. 
 

• ∆ΠΧΑ 11 Από Κοινού Συµφωνίες 
Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 Συµµετοχή σε Κοινοπραξίες  και τη ∆ιερµηνεία 13 Από 
κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες – Μη χρηµατικές συνεισφορές από 
κοινοπρακτούντες. Το ∆ΠΧΑ 11 καταργεί την επιλογή της αναλογικής ενοποίησης των από 
κοινού ελεγχόµενων εταιρειών. Αντί αυτού, οι από κοινού ελεγχόµενες εταιρείες οι οποίες 
πληρούν τον ορισµό της κοινοπραξίας πρέπει να λογίζονται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο 
καθαρής θέσης. Το πρότυπο αυτό δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου 
και της Εταιρίας. 
 

• ∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις 
Το ∆ΠΧΑ 12 περιλαµβάνει όλες τις γνωστοποιήσεις που προηγουµένως εµπεριέχονταν στο 
∆ΛΠ 27 και σχετίζονταν µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καθώς επίσης και όλες 
τις γνωστοποιήσεις που προηγουµένως εµπεριέχονταν στο ∆ΛΠ 31 και στο ∆ΛΠ 28. Οι 
γνωστοποιήσεις αυτές σχετίζονται µε τη συµµετοχή µιας εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες, σε 
από κοινού συµφωνίες, σε συγγενείς εταιρείες και δοµηµένες εταιρείες. Απαιτούνται επίσης µια 
σειρά από νέες γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο αυτό δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρίας. 

 
• ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση - Ανανέωση των 

Παραγώγων και η συνέχιση της Λογιστικής Αντιστάθµισης 
Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Ιανουαρίου 2014. Σύµφωνα µε την τροποποίηση αυτή δεν απαιτείται διακοπή της 
λογιστικής αντιστάθµισης εάν ένα παράγωγο αντιστάθµισης ανανεωθεί, εφόσον πληρούνται 
ορισµένα κριτήρια. Το Σ∆ΛΠ προέβη σε περιορισµένης έκτασης τροποποίηση του ∆ΛΠ 39, 
ώστε να επιτραπεί η συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης σε ορισµένες περιπτώσεις στις 
οποίες αλλάζει ο αντισυµβαλλόµενος ενός αντισταθµιστικού µέσου, προκειµένου για την 
εκκαθάριση του µέσου αυτού. Η τροποποίηση αυτή δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρίας. 
 

• ∆ΛΠ 36 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων (Τροποποίηση) – Γνωστοποιήσεις 
ανακτήσιµου ποσού µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση αυτή αποµακρύνει τις ακούσιες επιπτώσεις του ∆ΠΧΑ 13 
στις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ∆ΛΠ 36. Επιπρόσθετα, η τροποποίηση απαιτεί 
γνωστοποίηση του ανακτήσιµου ποσού των περιουσιακών στοιχείων ή των Μ∆ΤΡ για τα οποία 
έχει αναγνωριστεί αποµείωση ή αναστραφεί αποµείωση κατά τη διάρκεια της περιόδου. Η 
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τροποποίηση αυτή δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της 
Εταιρίας. 

 
Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρµογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και ο 
Όµιλος και η Εταιρεία δεν έχουν υιοθετήσει νωρίτερα 

 
Επιπλέον των προτύπων και διερµηνειών που έχουν γνωστοποιηθεί στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2013, τα παρακάτω νέα 
πρότυπα, τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις στα πρότυπα ή διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν 
έχουν εφαρµογή στην λογιστική περίοδο που ξεκινά την 1 Ιανουαρίου 2014 και δεν 
εφαρµόστηκαν νωρίτερα από τον 'Οµιλο και την Εταιρεία.  

 

• ∆ΛΠ 16 Ενσώµατα πάγια και ∆ΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Τροποποιήσεις): 

Αποσαφήνιση των αποδεκτών µεθόδων απόσβεσης  

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2016. Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά µε το πώς πρέπει να 
υπολογίζεται η απόσβεση των ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων. Η τροποποίηση 
αυτή αποσαφηνίζει την αρχή του ∆ΛΠ 16 Ενσώµατα Πάγια και του ∆ΛΠ 38 Άυλα Περιουσιακά 
Στοιχεία ότι τα έσοδα αντανακλούν τις οικονοµικές ωφέλειες που δηµιουργούνται από τη 
λειτουργία µιας επιχείρησης (της οποίας το περιουσιακό στοιχείο αποτελεί µέρος) αντί των 
οικονοµικών ωφελειών που καταναλώνονται µέσω χρήσης του περιουσιακού στοιχείου. Ως 
αποτέλεσµα, ο λόγος των εσόδων που δηµιουργούνται προς το σύνολο των εσόδων που 
αναµένεται να δηµιουργηθούν, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την απόσβεση των ενσώµατων 
παγίων περιουσιακών στοιχείων και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο σε πολύ περιορισµένες 
περιπτώσεις για την απόσβεση των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 
έχει ακόµη υιοθετήσει ακόµα την τροποποίηση αυτή. Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας δεν αναµένει ότι 
αυτές οι τροποποιήσεις θα έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 

• ∆ΠΧΑ 11 Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο (Τροποποίηση): Λογιστικοποίηση απόκτησης 

συµµετοχικών τίτλων σε σχήµατα υπό κοινό έλεγχο 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2016. Το ∆ΠΧΑ 11 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό των συµµετοχών σε 
κοινοπραξίες και κοινές επιχειρήσεις. Η τροποποίηση προσθέτει νέες οδηγίες σχετικά µε τη 
λογιστικοποίηση της απόκτησης συµµετοχής σε µια κοινή επιχείρηση που αποτελεί επιχείρηση 
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ και διευκρινίζει τον κατάλληλο λογιστικό χειρισµό για τις αποκτήσεις 
αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η ∆ιοίκηση του 
Οµίλου και της Εταιρίας δεν αναµένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις. 
 

• ∆ΠΧΑ 15 Έσοδα από Συµβάσεις µε πελάτες 

Το πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2017. Το ∆ΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα µοντέλο πέντε βηµάτων που θα εφαρµόζεται για 
έσοδα που προκύπτουν από µια σύµβαση µε έναν πελάτη (µε περιορισµένες εξαιρέσεις), 
ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα 
εφαρµόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιµέτρηση των κερδών και ζηµιών από την 
πώληση ορισµένων µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν 
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παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της οικονοµικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταµένες 
γνωστοποιήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες 
σχετικά µε τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων 
σύµβασης και των υποχρεώσεων σύµβασης µεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και 
εκτιµήσεις. Το πρότυπο δεν έχει ακόµα υιοθετηθεί από την ΕΕ. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της 
Εταιρίας δεν αναµένει ότι αυτό το πρότυπο θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 

• ∆ΛΠ 27 Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις (τροποποίηση) 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2016. Η τροποποίηση αυτή θα επιτρέψει στις οντότητες να χρησιµοποιούν τη 
µέθοδο της καθαρής θέσης για επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες, κοινοπραξίες και συγγενείς 
επιχειρήσεις στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις τους και θα βοηθήσει σε ορισµένες 
δικαιοδοσίες τη µετάβαση των εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων στα ∆ΠΧΑ µειώνοντας τα 
κόστη συµµόρφωσης χωρίς τον περιορισµό της πληροφόρησης που είναι διαθέσιµη στους 
επενδυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η ∆ιοίκηση 
του Οµίλου και της Εταιρίας δεν αναµένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις 
οικονοµικές καταστάσεις. 

 
• ∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς   
επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων 
µεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του 
Οι τροποποιήσεις αντιµετωπίζουν µια αναγνωρισµένη ασυνέπεια µεταξύ των απαιτήσεων του 
∆ΠΧΑ 10 και εκείνες του ∆ΛΠ 28 (2011), για την αντιµετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς 
των περιουσιακών στοιχείων µεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της 
κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζηµία 
αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαµβάνει µια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε µια θυγατρική 
είτε όχι). Ένα µερικό κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαµβάνει στοιχεία 
ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόµη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται σε 
θυγατρική. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
1η Ιανουαρίου 2016. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρίας δεν αναµένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση 
στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 
• Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2012 -2014, το οποίο είναι 
µια συλλογή τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεν έχει ακόµη υιοθετήσει αυτές τις αναβαθµίσεις. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρίας 
εκτιµά ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 

- ∆ΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση 
και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες:  
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από µία µέθοδο διάθεσης σε µία άλλη (πώληση ή 
διανοµή στους ιδιοκτήτες) δεν θα πρέπει να θεωρείται ένα νέο σχέδιο πώλησης, αλλά σαν 
µία συνέχιση του αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρµογής των 
απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της µεθόδου 
διάθεσης δεν αλλάζει την ηµεροµηνία ταξινόµησης. 

- ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις:  
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Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύµβαση εξυπηρέτησης που περιλαµβάνει αµοιβή µπορεί 
να αποτελέσει συνεχιζόµενη συµµετοχή σε ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο. 
Επίσης, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 σχετικά µε τον 
συµψηφισµό των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν 
απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. 

- ∆ΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζοµένους: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της 
ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων αξιολογείται µε βάση το 
νόµισµα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση, όχι στη χώρα όπου βρίσκεται η υποχρέωση. 
Όταν δεν υπάρχει ενεργή αγορά για υψηλής ποιότητας εταιρικά οµόλογα σε αυτό το 
νόµισµα, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών οµολόγων. 

- ∆ΛΠ 34 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις:  
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι απαιτούµενες ενδιάµεσες γνωστοποιήσεις πρέπει να 
βρίσκονται είτε στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις είτε να ενσωµατώνονται µε 
παραποµπές µεταξύ των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων και του σηµείου όπου 
συµπεριλαµβάνονται στην ενδιάµεση οικονοµική έκθεση (π.χ., στην Έκθεση ∆ιαχείρισης ή 
στην Έκθεση κινδύνου). Το Σ∆ΛΠ διευκρίνισε ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της 
ενδιάµεσης οικονοµικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών µε τους ίδιους 
όρους και την ίδια στιγµή όπως και οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες 
δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες µε αυτόν τον τρόπο, τότε η ενδιάµεση 
οικονοµική έκθεση είναι ελλιπής. 

 
3. Συµµετοχές σε θυγατρικές  
 

Οι θυγατρικές εταιρίες που περιλαµβάνονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και 
ενσωµατώνονται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης, µε τις αντίστοιχες έδρες και ποσοστά 
συµµετοχής της Μητρικής Εταιρίας κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2014 και την 31η ∆εκεµβρίου 
2013 αναλύονται ως ακολούθως: 

A/A Επωνυµία Εταιρίας Χώρα ∆ραστηριότητα Ποσοστό % 
30.09.14 

Ποσοστό % 
31.12.13 

1. Γ.Α. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΑΕ 
 

ΕΛΛΑ∆Α 
Παραγωγή & εµπορία πολυκαρβονικών φύλλων, 

πλαστικών & παρεµφερών υλικών 50% 50% 

2. ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α Παραγωγή & εµπορία συστηµάτων αυτοµατισµού 66% 66% 

3. EGYPTIAN FOR ALUMINIUM TRADE SAE ΑΙΓΥΠΤΟΣ Εταιρία συµµετοχών 99% 99% 

4. ALUMIL BULGARIA SRL  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Επεξεργασία προφίλ αλουµινίου & εµπορία 99,98% 99,98% 

5. ALUMIL VARNA SRL ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 72% 72% 

6. ALUMIL FRANCE SAS ΓΑΛΛΙΑ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 97% 97% 

7. ALUMIL DEUTSCHLAND GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ Εµπορία προφίλ αλουµινίου 100% 100% 

8. ALUMIL MILONAS CYPRUS LTD ΚΥΠΡΟΣ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 100% 100% 

9. ALUMIL CY LTD ΚΥΠΡΟΣ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 99,93% 97% 

10. ALUMIL GROUP LTD ΚΥΠΡΟΣ Εταιρία συµµετοχών 100% 100% 

11. ALUMIL MOLDAVIA SRL ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 70% 70% 

12. ALUMIL HUNGARY KFT ΟΥΓΓΑΡΙΑ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 100% 100% 

13. ALUMIL UKRANIA SRL ΟΥΚΡΑΝΙΑ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 90% 90% 

14. ALUMIL POLSKA SRL ΠΟΛΩΝΙΑ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 99,66% 99,66% 
15. ALUMIL ROM INDUSTRY SΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 55,90% 55,90% 
16. ALUMIL YU INDUSTRY SA ΣΕΡΒΙΑ Παραγωγή & εµπορία προϊόντων αλουµινίου 98,50% 98,51% 
17. ALUMIL SRB DOO ΣΕΡΒΙΑ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου - 90% 
18. ALUMIL SKOPJE DOO ΣΚΟΠΙΑ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 99,89% 99,89% 
19. ALUMIL GULF FZC ΗΝ.ΑΡ.ΕΜ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 99% 99% 
20. ALUMIL FABRICATION INC Η.Π.Α Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 100% 100% 
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Σηµειώνουµε ότι στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις περιλαµβάνονται οι Ενοποιηµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις της θυγατρικής Εταιρίας ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. (συντάσσει 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την ALUMIL EXTRUSION S.R.L (ποσοστό 
συµµετοχής 100%)), της θυγατρικής Εταιρίας ALUMIL YU INDUSTRY S.A. (συντάσσει 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την ALPRO VLASENICA A.D. (ποσοστό συµµετοχής 
61,37%)) και µε την ALUMIL MONTENEGRO D.O.O. (ποσοστό συµµετοχής 100%)), της 
θυγατρικής Εταιρίας EGYPTIAN FOR ALUMINIUM TRADE S.A.E (συντάσσει ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις µε την ALUMIL MISR FOR TRADING S.A.E (ποσοστό συµµετοχής 
99,5%)), της θυγατρικής Εταιρίας ΑLUMIL GROUP LTD (συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις µε την ALUMIL YUG LTD ( ποσοστό συµµετοχής 90%), µε την LMG EUROPIAN 
TECHNOLOGIES LTD (ποσοστό συµµετοχής 100% )), µε την ΑLUMIL ALBANIA Sh.P.K. 
(ποσοστό συµµετοχής 99,27%) και µε την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. 
(ποσοστό συµµετοχής 100%) και της θυγατρικής Εταιρίας ALUMIL GULF FZC (συντάσσει 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την ALUMIL MIDDLE EAST JLT (ποσοστό 
συµµετοχής 70%)). 
 
Επίσης σηµειώνεται ότι στην ενοποίηση περιλήφθηκε η Εταιρία «Γ.Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Α.Ε.» παρά το γεγονός ότι η ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. κατέχει ποσοστό 50% επειδή 
η Μητρική Εταιρία ασκεί δεσπόζουσα επιρροή στη θυγατρική. 
 
∆εν υπάρχουν µετοχές της Μητρικής Εταιρίας που κατέχονται είτε από την ίδια, είτε από άλλη 
επιχείρηση που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση. 
 
Μεταβολές περιόδου  
 
Τον Ιανουάριο του 2014 πραγµατοποιήθηκε 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. 
 
Τον Ιούνιο του 2014 η Μητρική Εταιρία προέβει σε διαγραφή συµµετοχής από τη θυγατρική 
Εταιρία «ALUMIL POLSKA Z.O.O.» ύψους Ευρώ 77 χιλ. περίπου καθώς η θυγατρική συµψήφισε 
µέρος των λογιστικών ζηµιών µε µετοχικό κεφάλαιο. H Εταιρία είχε σχηµατίσει πρόβλεψη 
αποµείωσης για την συµµετοχή της στην ανωτέρω εταιρία και κατά συνέπεια δεν προέκυψε ζηµία 
από τη διενεργηθείσα διαγραφή συµµετοχής καθώς χρησιµοποιήθηκε η σχηµατισθείσα, σε 
προηγούµενες χρήσεις, πρόβλεψη ενώ οι µη ελέγχουσες συµµετοχές υπέστησαν ζηµία ύψους Ευρώ 
284 ευρώ.  
 
Τον Σεπτέµβριο του 2014 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής 
Εταιρίας «ALUMIL CYPRUS LTD» ύψους Ευρώ 3 εκατ. µε κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης προς την 
Μητρική Εταιρία, ανεβάζοντας έτσι, το συνολικό ποσό της συµµετοχής της Μητρικής Εταιρίας σε 
99,93%. 
 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2014 δεν υπήρξαν άλλες µεταβολές 
στα ποσοστά συµµετοχής ή αύξηση κεφαλαίου σε κάποια θυγατρική εταιρία. 
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Μεταβολές συγκρίσιµης περιόδου 
 
Τον Ιούνιο του 2013 ιδρύθηκε νέα θυγατρική εταιρία µε την επωνυµία «ALUMIL MIDDLE EAST 
JLT», η οποία εδρεύει στο Ντουµπάι (Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα). Η κύρια δραστηριότητα της 
εταιρίας είναι η εµπορία οικοδοµικών υλικών στην ευρύτερη περιοχή. Το µετοχικό κεφάλαιο της 
νέας εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 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 που κατέβαλλε πόσο ύψους ευρώ 24,6 χιλ..  
 
Τον Ιούνιο του 2013 ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση της θυγατρικής Εταιρίας «ALUMIL ITALY 
SRL». Το προϊόν εκκαθάρισης ανήλθε σε ευρώ 63,4 χιλ. Καθώς η Μητρική εταιρία είχε σχηµατίσει 
πρόβλεψη αποµείωσης για την συµµετοχή της στη θυγατρική και πρόβλεψη αποµείωσης για την 
απαίτηση από την ανωτέρω θυγατρική δεν προέκυψε πρόσθετη ζηµία από την ολοκλήρωση της 
εκκαθάρισης. 
 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 19ης Απριλίου 2013 της θυγατρικής εταιρίας 
ALUMIL POLSKA SRL αποφάσισε τη λύση και τη θέση της θυγατρικής σε εκκαθάριση από την 
1η Μαΐου 2013 λόγω συνεχών ζηµιογόνων χρήσεων, αρνητικών ιδίων κεφαλαίων και έλλειψης 
γενικότερης προοπτικής συνέχισης της δραστηριότητάς της. 
Η εν λόγω απόφαση δεν θα έχει σηµαντικές επιπτώσεις στον Όµιλο. H Εταιρία είχε σχηµατίσει 
πρόβλεψη αποµείωσης για τη συµµετοχή της στην ανωτέρω εταιρία και κατά συνέπεια δεν θα 
προκύψει ζηµία από τη διενεργηθείσα εκκαθάριση. 
Τον Ιούνιο του 2013 η Μητρική Εταιρία προέβει σε διαγραφή συµµετοχής από τη θυγατρική 
Εταιρία «ALUMIL POLSKA Z.O.O.» ύψους Ευρώ 677,6 χιλ. περίπου καθώς η θυγατρική 
συµψήφισε µέρος των λογιστικών ζηµιών µε µετοχικό κεφάλαιο. H Εταιρία είχε σχηµατίσει 
πρόβλεψη αποµείωσης για την συµµετοχή της στην ανωτέρω εταιρία και κατά συνέπεια δεν 
προέκυψε ζηµία από τη διενεργηθείσα διαγραφή συµµετοχής καθώς χρησιµοποιήθηκε η 
σχηµατισθείσα, σε προηγούµενες χρήσεις, πρόβλεψη ενώ οι µη ελέγχουσες συµµετοχές υπέστησαν 
ζηµία ύψους Ευρώ 2,5 χιλ.  
 
Κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2013 πραγµατοποιήθηκε έλεγχος αποµείωσης των συµµετοχών σε 
θυγατρικές λόγω ενδείξεων αποµείωσης. Από τον έλεγχο προέκυψε πρόσθετη ζηµία αποµείωσης 
της συµµετοχής στη θυγατρική εταιρία «ALUMIL POLSKA SRL» συνολικού ύψους Ευρώ 243,5 
χιλ. περίπου που επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της κλειόµενης περιόδου (30.09.2012:Ευρώ 356,5 
χιλ. περίπου). 
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4. Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 
Σύµφωνα, µε τις διατάξεις του ∆ΠΧΑ 8, ο καθορισµός των λειτουργικών τοµέων βασίζεται στην 
«διοικητική προσέγγιση». Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, η πληροφόρηση που θα 
γνωστοποιείται για τους λειτουργικούς τοµείς πρέπει να είναι αυτή που βασίζεται στις εσωτερικές 
οργανωτικές και διοικητικές δοµές του Οµίλου και στα κυριότερα κονδύλια των εσωτερικών 
οικονοµικών αναφορών που δίνονται στους επικεφαλείς λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων. 
 
Για διοικητικούς σκοπούς, ο Όµιλος είναι οργανωµένος σε γεωγραφικούς τοµείς µε βάση την 
τοποθεσία δραστηριοποίησης του Οµίλου. Ο Όµιλος έχει παρουσία σε 20 χώρες και οι εταιρίες στις 
διάφορες χώρες είναι οργανωµένες και διοικούνται ξεχωριστά. Κάθε λειτουργικός τοµέας 
αποτελείται από ένα σύνολο χωρών. Οι λειτουργικοί (γεωγραφικοί) τοµείς προς παρουσίαση του 
Οµίλου είναι οι ακόλουθοι:  
 

• Ελλάδα  
• Βαλκάνια  
• Λοιπός Κόσµος 

 
Η διοίκηση παρακολουθεί τα λειτουργικά αποτελέσµατα των γεωγραφικών τοµέων ξεχωριστά µε 
σκοπό τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη διάθεση πόρων και την αξιολόγηση της απόδοσης. Η 
αξιολόγηση της απόδοσης του τοµέα βασίζεται στις πωλήσεις, στα λειτουργικά αποτελέσµατα και 
στο EBITDA (κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων). Σηµειώνεται ότι ο Όµιλος εφαρµόζει τις ίδιες λογιστικές αρχές για την επιµέτρηση 
των λειτουργικών αποτελεσµάτων των τοµέων µε αυτές των οικονοµικών καταστάσεων. Η 
χρηµατοδότηση του Οµίλου, που περιλαµβάνει τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα και τα 
χρηµατοοικονοµικά έσοδα, καθώς και οι φόροι εισοδήµατος παρακολουθούνται σε ενοποιηµένο 
επίπεδο χωρίς να επιµερίζονται στους λειτουργικούς τοµείς που δηµιουργούν κέρδος. 
Οι συναλλαγές µεταξύ των γεωγραφικών τοµέων πραγµατοποιούνται µέσα στα φυσιολογικά 
πλαίσια λειτουργίας του Οµίλου κατά τρόπο παρόµοιο µε αυτές µεταξύ των συνδεδεµένων 
εταιριών. Οι διατοµεακές πωλήσεις απαλείφονται σε επίπεδο ενοποίησης. 
 
Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τις πωλήσεις και τα αποτελέσµατα του Οµίλου ανά τοµέα για 
τις περιόδους που έληξαν την 30η Σεπτεµβρίου 2014 και 2013, αντίστοιχα (ποσά σε χιλιάδες 
ευρώ):  
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ΕΛΛΑ∆Α ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ 
ΧΩΡΕΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 
∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

Πωλήσεις προς τρίτους 59.383 42.174 22.842 - 124.399

∆ιατοµεακές πωλήσεις 27.363 2.071 1.494 (30.928) -

Σύνολο πωλήσεων  86.746 44.245 24.336 (30.928) 124.399

Κόστος πωληθέντων (47.467) (33.582) (18.720) - (99.769)

Κόστος διατοµεακών πωλήσεων (27.363) (2.071) (1.494) 30.928 -

Σύνολο κόστους πωληθέντων  (74.830) (35.653) (20.214) 30.928 (99.769)

Μικτό κέρδος 11.916 8.592 4.122 - 24.630

Άλλα λειτουργικά έσοδα 2.013 863 300 - 3.176

Άλλα λειτουργικά διατοµεακά έσοδα 371 81 844 (1.296) -

Σύνολο άλλων εσόδων  2.384 944 1.144 (1.296) 3.176

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (11.074) (5.358) (2.956) 981 (18.407)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (5.162) (1.649) (1.877) 197 (8.491)

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (616) - (49) 48 (617)

Συναλλαγµατικές διαφορές (12) 1.164 (1.072) - 80

(Ζηµίες) / Κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες (2.935) 3.612 (1.532) 1.226 371

Κόστος χρηµατοδότησης (καθαρό) (7.682)

Ζηµία προ φόρων (7.311)

Φόρος εισοδήµατος 210

Καθαρή ζηµία µετά από φόρους  (7.101)

Αποδιδόµενη σε:

Μετόχους Μητρικής (7.185)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 84

(7.101)

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 2.585 5.221 (882) 1.163 8.087

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων (Σηµείωση 8) 6.250 1.683 650 (63) 8.520

Αποσβέσεις αϋλων περιουσιακών στοιχείων (Σηµείωση 9) 348 5 - - 353

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 710 821 28 - 1.559

Προβλέψεις υποτίµησης αποθεµάτων 504 237 - - 741

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 382 8 37 - 427

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων (1.077) (79) - - (1.156)

Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις (52) (184) (4) - (240)

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  01/01 - 30/09/2014
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ΕΛΛΑ∆Α ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ 
ΧΩΡΕΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 
∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

Πωλήσεις προς τρίτους 68.809 39.409 20.520 - 128.738

∆ιατοµεακές πωλήσεις 29.266 1.332 832 (31.430) -

Σύνολο πωλήσεων  98.075 40.741 21.352 (31.430) 128.738

Κόστος πωληθέντων (58.178) (30.686) (17.301) - (106.165)

Κόστος διατοµεακών πωλήσεων (29.266) (1.332) (832) 31.430 -

Σύνολο κόστους πωληθέντων  (87.444) (32.018) (18.133) 31.430 (106.165)

Μικτό κέρδος 10.631 8.723 3.219 - 22.573

Άλλα λειτουργικά έσοδα 2.211 728 435 - 3.374

Άλλα λειτουργικά διατοµεακά έσοδα 451 - 321 (772) -

Σύνολο άλλων εσόδων  2.662 728 756 (772) 3.374

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (12.510) (5.368) (2.599) 435 (20.042)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (5.556) (1.660) (1.425) 178 (8.463)

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (740) - (48) 48 (740)

Συναλλαγµατικές διαφορές (91) (1) (211) - (303)

(Ζηµίες) / Κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες (6.055) 2.422 (629) 661 (3.601)

Κόστος χρηµατοδότησης (καθαρό) (7.971)

Ζηµία προ φόρων (11.572)

Φόρος εισοδήµατος (1.014)

Καθαρή ζηµία µετά από φόρους  (12.586)

Αποδιδόµενη σε:

Μετόχους Μητρικής (12.283)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (303)

(12.586)

(Ζηµίες) / Κέρδη προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) (404) 3.517 (15) 597 3.695

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων (Σηµείωση 8) 6.565 1.171 645 (64) 8.317

Αποσβέσεις αϋλων περιουσιακών στοιχείων (Σηµείωση 9) 229 7 - - 236

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 1.366 677 84 - 2.127

Προβλέψεις υποτίµησης αποθεµάτων 1.856 - 19 - 1.875

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 243 22 - - 265

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων (1.142) (83) (31) - (1.256)

Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις (206) (254) (26) - (486)

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  01/01 - 30/09/2013
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Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων (EBITDA) υπολογίστηκαν ως ακολούθως: 
 
 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  30.09.2014 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2013 
Ζηµίες προ φόρων   (7.311.086) (11.572.034) (7.005.758) (11.583.407) 
Πλέον: Χρηµατοοικονοµικά έξοδα   7.844.722 8.183.268 5.528.592 6.481.592 
Μείον: Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  (163.104) (211.901) (2.626.709) (119.414) 
Πλέον: Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων και 
άυλων στοιχείων  

 
8.872.970 8.552.613 5.992.132 6.189.441 

Μείον: Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  (1.156.412) (1.256.427) (790.623) (835.718) 
Λειτουργικά κέρδη (EBITDA)   8.087.090 3.695.519 1.097.634 132.494 
 
Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την κατανοµή των ενοποιηµένων στοιχείων του ενεργητικού και 
των υποχρεώσεων στους τοµείς κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2014 και 31η 

∆εκεµβρίου 2013 (ποσά σε 
χιλιάδες ευρώ) :  
 
 

ΕΛΛΑ∆Α ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ 
ΧΩΡΕΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 
∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

Κεφαλαιουχικές δαπάνες

Ενσώµατα πάγια στοιχεία  (Σηµείωση 8) 1.292 764 479 - 2.535

Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Σηµείωση 9) 125 15 - - 140

Ενσώµατα πάγια στοιχεία 102.666 29.091 13.468 (252) 144.973

Επενδύσεις σε ακίνητα 31 - - - 31

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 779 29 - - 809

Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.277 526 196 392 3.390

Αποθέµατα 48.545 14.439 10.493 2.437 75.914

Εµπορικές και λοιπές Απαιτήσεις 78.328 16.575 9.123 (25.801) 78.225

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία 5 - - - 5

∆ιαθέσιµα 4.989 4.073 2.192 - 11.254

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 237.621 64.733 35.471 (23.224) 314.601

∆ανειακές υποχρεώσεις 166.783 7.369 - - 174.151

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - Προβλέψεις 23.885 2.748 2.371 (621) 28.382

Εµπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 31.303 15.195 19.683 (27.049) 39.132

Σύνολο υποχρεώσεων 221.970 25.312 22.054 (27.670) 241.666

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
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ΕΛΛΑ∆Α ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ 
ΧΩΡΕΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 
∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

Κεφαλαιουχικές δαπάνες

Ενσώµατα πάγια στοιχεία  (Σηµείωση 8) 2.331 5.393 683 - 8.407

Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Σηµείωση 9) 172 1 - - 173

Ενσώµατα πάγια στοιχεία 107.783 30.325 13.845 (315) 151.638

Επενδύσεις σε ακίνητα 31 - - - 31

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.002 19 - - 1.022

Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.377 410 516 432 3.735

Αποθέµατα 43.319 13.701 9.103 2.800 68.923

Εµπορικές και λοιπές Απαιτήσεις 82.129 15.470 7.680 (35.025) 70.254

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία 15 - - - 15

∆ιαθέσιµα 7.519 8.717 2.165 - 18.401

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 244.176 68.644 33.308 (32.108) 314.020

∆ανειακές υποχρεώσεις 167.141 6.126 - - 173.266

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - Προβλέψεις 25.358 3.091 2.298 (367) 30.380

Εµπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 26.589 17.042 20.662 (35.779) 28.515

Σύνολο υποχρεώσεων 219.087 26.260 22.961 (36.146) 232.161

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

 
 
Στη χρήση 2014, υφίστανται πολιτικές αναταραχές στην Ουκρανία αυξάνοντας την πολιτική και 
οικονοµική αβεβαιότητα στην περιοχή. Το τοπικό νόµισµα υποτιµήθηκε σηµαντικά έναντι άλλων 
νοµισµάτων, η Τράπεζα της Ουκρανίας επέβαλλε περιορισµούς στην αγορά συναλλάγµατος και οι 
αξιολογήσεις των διεθνών οίκων έχουν γίνει δυσµενέστερες.  
Λόγω της σηµαντικής υποτίµησης του νοµίσµατος, ο Όµιλος επιβαρύνθηκε την τρέχουσα περίοδο 
µε συναλλαγµατικές διαφορές ύψους 1.079.910 Ευρώ, που έχουν απεικονιστεί στα 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα. 
Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και δεν αναµένει µελλοντικά σηµαντική επίπτωση 
στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου αν και θα πρέπει να υπάρξει ένα εύλογο χρονικό διάστηµα για να 
διαπιστωθεί και η αντίδραση της τοπικής αγοράς ως προς το κατά πόσο θα µειωθεί η 
κατασκευαστική δραστηριότητα. 
 
5. Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) 

 
O φόρος εισοδήµατος που αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων του Οµίλου και 
της Εταιρίας αναλύεται ως ακολούθως:  
  

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  30.09.14 30.09.13 30.09.14 30.09.13 
Τρέχων Φόρος εισοδήµατος  172.072 193.846 - - 
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις  - 240.000 - 240.000 
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου  33.431 628.038 - 628.038 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  (415.575) (47.604) (526.057) 482.853 
Φόρος εισοδήµατος  (210.072) 1.014.280 (526.057) 1.350.891 
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Σύµφωνα µε το φορολογικό νόµο Ν. 4110/2013, ο φορολογικός συντελεστής της χρήσης 2014 
είναι 26% (2013:26%). 

 
Την 30η Σεπτεµβρίου 2014, ορισµένες θυγατρικές είχαν σωρευµένες µεταφερόµενες 
φορολογικές ζηµίες συνολικού ύψους Ευρώ 11 εκατ. περίπου (31.12.2013: Ευρώ 9,4 εκατ. 
περίπου), για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση στη βάση ότι 
η διοίκηση δεν προβλέπει ότι θα υπάρχουν επαρκή µελλοντικά φορολογικά κέρδη, για την 
ανάκτηση της απαίτησης από αναβαλλόµενους φόρους. Για τις φορολογικές ζηµίες-
αφορολόγητες εκπτώσεις της Μητρικής Εταιρίας αναγνωρίστηκε αναβαλλόµενη φορολογική 
απαίτηση ύψους Ευρώ 2,8 εκατ. περίπου (31.12.2013: Ευρώ 2,8 εκατ. περίπου) στη βάση ότι η 
διοίκηση προβλέπει ότι θα υπάρχουν επαρκή µελλοντικά φορολογικά κέρδη. 
 

6.  Ζηµίες ανά µετοχή 
 
Οι βασικές ζηµίες ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας την καθαρή ζηµία της περιόδου που 
αναλογεί στους κοινούς µετόχους µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό των κοινών µετοχών σε 
κυκλοφορία, κατά την διάρκεια της περιόδου.  
 
Οι αποµειωµένες ζηµίες ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας την καθαρή ζηµία που αποδίδεται 
στους µετόχους της µητρικής (αφού αφαιρεθεί η επίδραση στα αποτελέσµατα από την µετατροπή 
δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε µετοχές) µε τον µέσο σταθµισµένο αριθµό των µετοχών σε 
κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου (προσαρµοσµένο για την επίδραση των δυνητικών 
τίτλων µετατρέψιµων σε µετοχές). 
 
∆εν υπήρξαν οµολογίες µετατρέψιµες σε µετοχές ή άλλοι δυνητικοί τίτλοι µετατρέψιµοι σε 
µετοχές που είναι µειωτικοί των κερδών κατά τις περιόδους στις οποίες αναφέρονται οι 
συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, και συνεπώς δεν έχουν υπολογιστεί ξεχωριστά 
αποµειωµένες ζηµίες ανά µετοχή. 

 
Ο υπολογισµός των βασικών ζηµιών ανά µετοχή την 30η Σεπτεµβρίου 2014 και 2013 έχει ως 
εξής: 

 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 30.09.14 30.09.13 30.09.14 30.09.13 
Καθαρή ζηµία αποδιδόµενη στους 
ιδιοκτήτες της µητρικής (7.185.382) (12.282.910) (6.479.701) (12.934.298) 
     
Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών 
σε κυκλοφορία (σηµ. 11) 22.016.250 22.016.250 22.016.250 22.016.250 
     
Βασικές και αποµειωµένες ζηµίες 
ανά µετοχή (σε ευρώ) (0,3264) (0,5579) (0,2943) (0,5875) 
 
 
7. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού  
 

Ο αριθµός των εργαζοµένων στον Όµιλο και την Εταιρία κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2014 και 
2013 έχει ως ακολούθως: 
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Άτοµα Ο Όµιλος  Η Εταιρία 

 30.09.2014 30.09.2013  30.09.2014 30.09.2013 

Μισθωτοί 1.317 1.301     312    352 

Ηµεροµίσθιοι    482    538     420    445 

Σύνολο 1.799 1.839     732    797 
 
 
8. Ενσώµατα πάγια στοιχεία 
 

Η κίνηση των ενσώµατων πάγιων στοιχείων αναλύεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 
  

 
Οικόπεδα  

 
Κτίρια  

 
Μηχανήµατα  

Μεταφορικά 
µέσα  

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός  
Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση  Σύνολο 

               
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ               
1 Ιανουαρίου 2013  13.150.597  90.797.102  160.986.283  5.603.850  13.666.495  8.719.380  292.923.707 
Προσθήκες  195.717  227.755  2.598.062  176.845  320.046  4.888.634  8.407.059 
Εξαγορά θυγατρ.  -  -  77.129  114.918  40.278  11.288  243.613 
Μειώσεις  -  (328.064)  (784.424)  (422.284)  (254.708)  -  (1.789.480) 
Συναλλαγµ. ∆ιαφορά  (18.561)  (115.959)  (106.877)  (16.840)  (17.086)  (66.358)  (341.681) 
Μεταφορές (σηµ.9)  -  6.975.616  2.199.699  246.355  -  (10.133.990)  (712.320) 
31 ∆εκεµβρίου 2013  13.327.753  97.556.450  164.969.872  5.702.844  13.755.025  3.418.954  298.730.898 
Προσθήκες  -  188.278  1.384.996  32.522  182.208  746.892  2.534.896 
Μειώσεις  -  -  (537.520)  (153.300)  (47.437)  -  (738.257) 
Συναλλαγµ. ∆ιαφορά  (22.235)  (338.444)  (268.064)  (12.957)  (15.043)  (43.486)  (700.229) 
Μεταφορές   -  216.503  678.689  26.185  21.281  (942.658)  - 
30 Σεπτεµβρίου 2014  13.305.518  97.622.787  166.227.973  5.595.294  13.896.034  3.179.702  299.827.308 
 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

 

             
1 Ιανουαρίου 2013  -  26.651.468  93.252.503  4.712.934  12.364.050  -  136.980.955 
Αποσβέσεις  -  3.396.884  7.107.400  284.557  387.480  -  11.176.321 
Εξαγορά θυγατρ.  -  -  11.257  31.516  21.476  -  64.249 
Συναλλαγµ. ∆ιαφορά  -  (23.298)  (78.557)  (11.165)  (11.627)  -  (124.647) 
Μειώσεις  -  (50.834)  (267.368)  (365.066)  (321.203)  -  (1.004.471) 
31 ∆εκεµβρίου 2013  -  29.974.220  100.025.235  4.652.776  12.440.176  -  147.092.407 
Αποσβέσεις  -  2.654.121  5.389.028  220.696  256.293  -  8.520.138 
Συναλλαγµ. ∆ιαφορά  -  33.230  (190.535)  (47.092)  (51.283)  -  (255.680) 
Μειώσεις  -  -  (339.335)  (129.647)  (33.141)  -  (502.123) 
30 Σεπτεµβρίου 2014  -  32.661.571  104.884.393  4.696.733  12.612.045  -  154.854.742 
               
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ               
1 Ιανουαρίου 2013  13.150.597  64.145.634  67.733.780  890.916  1.302.445  8.719.380  155.942.752 
31 ∆εκεµβρίου 2013  13.327.753  67.582.230  64.944.637  1.050.068  1.314.849  3.418.954  151.638.491 
30 Σεπτεµβρίου 2014  13.305.518  64.961.216  61.343.580  898.561  1.283.989  3.179.702  144.972.566 
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  
 

Οικόπεδα  
 

Κτίρια  
 

Μηχανήµατα  
Μεταφορικά 

µέσα  

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός  
Ακινητοπ/σεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο 

               
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ               
1 Ιανουαρίου 2013  7.349.114  59.662.106  121.032.074  3.054.246  9.659.241  2.103.185  202.859.966 
Προσθήκες  -  -  1.537.164  24.275  163.124  582.357  2.306.920 

Μειώσεις  -  -  (484.815)  (177.630)  (20.457)  -  (682.902) 

Μεταφορές  -  1.305.014  30.100  -  18.185  (2.065.619)  (712.320) 

31 ∆εκεµβρίου 2013  7.349.114  60.967.120  122.114.523  2.900.891  9.820.093  619.923  203.771.664 
Προσθήκες  -  8.100  780.975  -  139.496  267.436  1.196.007 
Μειώσεις  -  -  (256.412)  (26.413)  (8.140)  -  (290.965) 
Μεταφορές (σηµ.9)  -  191.878  23.004  -  -  (214.882)  - 
30 Σεπτεµβρίου 2014  7.349.114  61.167.098  122.662.090  2.874.478  9.951.449  672.477  204.676.706 
               
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

 
             

1 Ιανουαρίου 2013  -  18.244.152  69.396.008  2.824.824  9.022.829  -  99.487.813 
Αποσβέσεις   -  2.405.291  5.259.887  88.071  170.336  -  7.923.585 

Μειώσεις  -  -  (174.055)  (177.403)  (7.125)  -  (358.583) 

31 ∆εκεµβρίου 2013  -  20.649.443  74.481.840  2.735.492  9.186.040  -  107.052.815 
Αποσβέσεις  -  1.801.137  3.689.434  62.255  114.939  -  5.667.765 
Μειώσεις  -  -  (106.962)  (26.412)  (7.869)  -  (141.243) 
30 Σεπτεµβρίου 2014  7.349.114  22.450.580  78.064.312  2.771.335  9.293.110  -  112.579.337 
               
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ               
1, Ιανουαρίου 2013  7.349.114  41.417.954  51.636.066  229.422  636.412  2.103.185  103.372.153 
31 ∆εκεµβρίου 2013  7.349.114  40.317.677  47.632.683  165.399  634.053  619.923  96.718.849 
30 Σεπτεµβρίου 2014  7.349.114  38.716.518  44.597.778  103.143  658.339  672.477  92.097.369 

 
Επί των παγίων στοιχείων της µητρικής εταιρίας και ορισµένων θυγατρικών του εσωτερικού 
υφίστανται εµπράγµατα βάρη ύψους Ευρώ 147,4 εκατ. για τη λήψη µακροπροθέσµων δανείων. Επί 
ενός ακινήτου µιας θυγατρικής Εταιρίας του εξωτερικού (Βοσνία) έχει συσταθεί υποθήκη ύψους 
Ευρώ 520,4 χιλ. περίπου για την λήψη βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανείου, πιστωτικού ορίου 
ύψους Ευρώ 409,1 χιλ. περίπου, το ανοιχτό υπόλοιπο του οποίου κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2014 
ανέρχεται σε Ευρώ 409,1 χιλ. περίπου. Τέλος, επί ενός ακινήτου µιας θυγατρικής Εταιρίας του 
εξωτερικού (Ρουµανία) έχει συσταθεί υποθήκη ύψους Ευρώ 2,1 εκατ. περίπου για την λήψη 
µακροπρόθεσµου τραπεζικού δανείου, πιστωτικού ορίου ύψους Ευρώ 1,6 εκατ. περίπου, το ανοιχτό 
υπόλοιπο του οποίου κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2014 ανέρχεται σε Ευρώ 1,4 εκατ. περίπου.  
 
Ο Όµιλος έχει συνάψει ασφαλιστήρια συµβόλαια καλύπτοντας όλους τους πιθανούς κινδύνους 
(εκρήξεις και ζηµίες πάσης φύσεως, στάσεις, απεργίες, σεισµούς, πυρκαγιές, τροµοκρατικές 
ενέργειες και πλήθος λοιπών, ακραίων και µη περιπτώσεων) για το σύνολο των κτιριακών 
εγκαταστάσεων καθώς και του µηχανολογικού εξοπλισµού. 
 
Κατά την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2014, πουλήθηκαν ενσώµατα πάγια 
αναπόσβεστης αξίας ύψους Ευρώ 236,1 χιλ. περίπου και Ευρώ 149,7 χιλ. περίπου για τον Όµιλο 
και την Εταιρία αντίστοιχα (30.09.2013: Ευρώ 546,1 χιλ. και Ευρώ 149,6 χιλ. περίπου για τον 
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Όµιλο και την Εταιρία αντίστοιχα), πραγµατοποιώντας κέρδος από την πώληση ύψους Ευρώ 151,5 
χιλ. περίπου (30.09.2013: κέρδος Ευρώ 163,6 χιλ. περίπου) και Ευρώ 106,1 χιλ. περίπου 
(30.09.2013: κέρδος Ευρώ 36,9 χιλ. περίπου) για τον Όµιλο και την Εταιρία αντίστοιχα.  
 
Οι αποσβέσεις των παγίων αναλύονται ανά λειτουργία ως ακολούθως: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  30.09.14 30.09.13 30.09.14 30.09.13 

Κόστος πωληθέντων  6.849.945 6.690.586 4.748.060 5.033.008 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως   1.203.569 1.165.445 641.395 681.311 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  340.041 332.620 168.188 157.106 
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης  126.583 128.141 110.122 111.296 
Σύνολο  8.520.138 8.316.792 5.667.765 5.982.721 

 
9. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Η κίνηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου και της Μητρικής Εταιρίας αναλύεται ως 
ακολούθως: 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 
Αξία κτήσεως  Λογισµικά  Άδειες Σύνολο 
Υπόλοιπο 01.01.2013 7.767.276 149.840 7.917.116 
Προσθήκες 149.375 24.000 173.375 
∆ιαγραφές (111.998) - (111.998) 
Μεταφορά από πάγια σε εκτέλεση (σηµ. 8) 712.320 - 712.320 
Συναλλαγµατική διαφορά (7.478) - (7.478) 
Υπόλοιπο 31.12.2013 8.509.495 173.840 8.683.335 
Προσθήκες 140.235 - 140.235 
∆ιαγραφές (3.543) - (3.543) 
Συναλλαγµατική διαφορά 10.518 - 10.518 
Υπόλοιπο 30.09.2014 8.656.705 173.840 8.830.545 
    
Συσσωρεµένες αποσβέσεις    
Υπόλοιπο 01.01.2013 7.389.749 29.968 7.419.717 
Αποσβέσεις χρήσεως 331.524 29.968 361.492 
∆ιαγραφές (111.998) - (111.998) 
Συναλλαγµατική διαφορά (7.380) - (7.380) 
Υπόλοιπο 31.12.2013 7.601.895 59.936 7.661.831 
Αποσβέσεις περιόδου  330.356 22.476 352.832 
∆ιαγραφές (3.543) - (3.543) 
Συναλλαγµατική διαφορά 10.607 - 10.607 
Υπόλοιπο 30.09.2014 7.939.315 82.412 8.021.727 
    
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2013 377.527 119.872 497.399 
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 907.600 113.904 1.021.504 
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεµβρίου 2014 717.390 91.428 808.818 
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

Αξία κτήσεως  Λογισµικά  
Υπόλοιπο 01.01.2013 6.196.366 
Προσθήκες 148.813 
Μεταφορά από πάγια σε εκτέλεση (σηµ. 8) 712.320 
Υπόλοιπο 31.12.2013 7.057.499 
Προσθήκες 118.624 
Υπόλοιπο 30.09.2014 7.176.123 
  
Συσσωρεµένες αποσβέσεις  
Υπόλοιπο 01.01.2013 5.846.345 
Αποσβέσεις χρήσεως  322.978 
Υπόλοιπο 31.12.2013 6.169.323 
Αποσβέσεις περιόδου 324.367 
Υπόλοιπο 30.09.2014 6.493.690 
  
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2013 350.021 
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 888.176 
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεµβρίου 2014 682.433 

 
 

Οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων αναλύονται ανά λειτουργία ως ακολούθως: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  30.09.14 30.09.13 30.09.14 30.09.13 

Κόστος πωληθέντων  61.705 61.129 61.568 61.035 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως   224.084 86.736 220.001 82.200 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  66.672 87.452 42.427 62.980 
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης  371 504 371 505 
Σύνολο  352.832 235.821 324.367 206.720 

 
 
10. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων  

 
Κατά την διάρκεια της χρήσης 2013 η Εταιρία συµµετείχε στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 
της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ αποκτώντας µετοχές συνολικής αξίας κτήσης ύψους Ευρώ 18,7 
χιλ. περίπου.  
 
Από την αποτίµηση των κατεχόµενων από την Εταιρεία µετοχών την 30η Σεπτεµβρίου 2014 
προέκυψε ζηµία ύψους Ευρώ 10,2 χιλ. περίπου η οποία απεικονίζεται στα χρηµατοοικονοµικά 
έξοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων και η εύλογη αξία των µετοχών κατά την 30η 
Σεπτεµβρίου 2014 ανέρχεται σε Ευρώ 5,1 χιλ. περίπου. 
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11. Μετοχικό Κεφάλαιο και διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο  
 
Το εγκεκριµένο και πλήρες καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο του Οµίλου και της Εταιρίας 
έχει ως ακολούθως: 
 
  30.09.14 31.12.13 
Καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο    
22.016.250 κοινές µετοχές ονοµ. αξίας 0,37 Ευρώ έκαστη   8.146.012 8.146.012 

 
Η διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ανέρχεται σε Ευρώ 33.153.265 και προέκυψε το 
1998 µε την έκδοση µετοχών έναντι µετρητών σε αξία µεγαλύτερη της ονοµαστικής τους αξίας. 
Το εισπραχθέν υπέρ το άρτιο ποσό προκύπτει µετά την αφαίρεση των εξόδων που αφορούν 
άµεσα την έκδοση νέων µετοχών και δεν µπορεί να διανεµηθεί κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας της εταιρίας. 
 

12. Μερίσµατα  
 

Λόγω ζηµιών στη χρήση 2013, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δεν πρότεινε τη διανοµή 
µερίσµατος για τη χρήση 2013 που εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων στις 29.05.2014. 
 
Επίσης λόγω ζηµιών στη χρήση 2012, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δεν πρότεινε τη 
διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2012. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 30.05.2013. 

 
13. Μακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα δάνεια 

 
Τα µακροπρόθεσµα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρίας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές και 
ξένες τράπεζες και είναι εκφρασµένα σε Ευρώ. Τα ποσά που είναι αποπληρωτέα εντός ενός 
έτους από την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων καταχωρούνται στις 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ενώ τα ποσά που είναι πληρωτέα σε µεταγενέστερο στάδιο, 
χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµα.  
 
Η εύλογη αξία του δανεισµού προσεγγίζει αυτή που εµφανίζεται στα βιβλία.  
 
Τα µακροπρόθεσµα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται, µε βάση το χρόνο 
εξόφλησης τους, ως ακολούθως: 

          Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

  30.06.14 31.12.13 
Μέσα σε ένα χρόνο  3.330.930 26.057.041 

Από 1-5 έτη  124.767.581 102.101.385 

Μετά από 5 έτη  - - 

Σύνολο  128.098.511 128.158.426 
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         Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

  30.09.14 31.12.13 
Μέσα σε ένα χρόνο  1.723.942 24.813.703 

Από 1-5 έτη  121.451.490 98.462.118 

Μετά από 5 έτη  - - 

Σύνολο  123.175.432 123.275.821 

 
Οµολογιακό δάνειο ( ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ALPHA) 
Τον Ιούνιο του 2013 υπογράφτηκε πρόσθετη πράξη τροποποίησης των όρων της από 
09.03.2010 σύµβασης οµολογιακού δανείου µε διοργανωτές έκδοσης την «ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ» και την «ALPHA BANK» και συµµετέχοντες οµολογιούχους τις «ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ», «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», «EFG EUROBANK ERGASIAS» και 
«ΤΡΑΠΕΖΑ HSBC». Το ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου ανέρχεται κατά την 30η 
Σεπτεµβρίου 2014 σε Ευρώ 110,8 εκατ. µε επιτόκιο Euribor+4,50% ετησίως. Στη συνέχεια το 
περιθώριο θα αναπροσαρµόζεται ανάλογα µε την πορεία του δείκτη EBITDA/Χρεωστικούς 
τόκους και θα αυξάνεται µέχρι 5%. Το οµολογιακό δάνειο είναι κοινό, χωρίς δικαίωµα 
διαπραγµάτευσης σε οργανωµένες αγορές που λειτουργούν στην Ελλάδα και χωρίς δικαίωµα 
µετατροπής του σε µετοχές. Για τη λήψη του δανείου υφίστανται υποθήκες επί του παγίου 
εξοπλισµού ποσού ύψους Ευρώ 136,2 εκατ. Και έχουν ενεχυριαστεί µετοχές 4 θυγατρικών που 
κατέχονται από τη Μητρική Εταιρία. 
 
Οµολογιακό ∆άνειο (ΠΕΙΡΑΙΩΣ – πρώην MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ) 
Τον Φεβρουάριο του 2008 έγινε εκταµίευση οµολογιακού δανείου ύψους Ευρώ 10 εκατ., από 
την Μητρική Εταιρία µε διοργανωτή έκδοσης την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ». Το οµολογιακό 
δάνειο είναι κοινό, χωρίς δικαίωµα διαπραγµάτευσης σε οργανωµένες αγορές που λειτουργούν 
στην Ελλάδα και χωρίς δικαίωµα µετατροπής του σε µετοχές. Το ανεξόφλητο κεφάλαιο του 
δανείου ανέρχεται κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2014 σε Ευρώ 6,2 εκατ.   

 
Οµολογιακό ∆άνειο (ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ) 
Τον Ιούνιο του 2013 υπογράφτηκε πρόσθετη πράξη τροποποίησης των όρων της από 
28.07.2010 σύµβασης οµολογιακού δανείου µε διοργανωτή έκδοσης την «ALPHA BANK» και 
συµµετέχοντες οµολογιούχους τις «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» και «EFG EUROBANK 
ERGASIAS» που είχε συνάψει η απορροφηθείσα θυγατρική Εταιρία ΑΛΟΥΚΟΜ Α.Ε. Το 
ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου ανέρχεται κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2014 σε Ευρώ 7,8 
εκατ. µε επιτόκιο Euribor+4,50% ετησίως. Στη συνέχεια το περιθώριο θα αναπροσαρµόζεται 
ανάλογα µε την πορεία του δείκτη EBITDA/Χρεωστικούς τόκους και θα αυξάνεται µέχρι 5%. 
Το οµολογιακό δάνειο είναι κοινό, χωρίς δικαίωµα διαπραγµάτευσης σε οργανωµένες αγορές 
που λειτουργούν στην Ελλάδα και χωρίς δικαίωµα µετατροπής του σε µετοχές. 
Για τη λήψη του δανείου έχουν συσταθεί υποθήκες επί του παγίου εξοπλισµού της Εταιρίας 
ποσού ύψους Ευρώ 10,2 εκατ.  

  
Τoν Απρίλιο του 2014 έγινε εκταµίευση µακροπροθέσµου δανείου ύψους Ευρώ 700 χιλ. από 
την θυγατρική Εταιρία «ALUMIL YU INDUSTRY SA» από την "PROCREDIT BANK" για 
την χρηµατοδότηση επενδύσεων σε πάγιο εξοπλισµό. Το δάνειο έχει διάρκεια 2 έτη µε περίοδο 
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χάριτος 6 µηνών και µε επιτόκιο Euribor + 5,43% (ετησίως). Η αποπληρωµή του δανείου θα 
γίνει σε 18 µηνιαίες  χρεολυτικές δόσεις µε έναρξη αποπληρωµής τον Νοέµβριο του 2014. 
 
Τoν Ιούνιο του 2014 έγινε νέα εκταµίευση µακροπροθέσµου δανείου ύψους Ευρώ 276,4 χιλ. 
από την θυγατρική Εταιρία «ALUMIL YU INDUSTRY SA» από την "PROCREDIT BANK" 
για την χρηµατοδότηση επενδύσεων σε πάγιο εξοπλισµό. Το δάνειο έχει διάρκεια 2 έτη και  
επιτόκιο Euribor + 5,37% (ετησίως). Η αποπληρωµή του δανείου θα γίνει σε 18 µηνιαίες  
χρεολυτικές δόσεις µε έναρξη αποπληρωµής τον Ιούλιο του 2014. 
 
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25/05/2012, 
εξουσιοδοτήθηκε  το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την 
αναχρηµατοδότηση των βραχυπρόθεσµων δανείων της Μητρικής Εταιρίας ύψους 32 εκατ. 
περίπου µε την έκδοση νέου ισόποσου κοινού οµολογιακού δανείου κατά την έννοια του αρ.6 
του νόµου 3156/2003. Η συγκεκριµένη αναχρηµατοδότηση αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι 
τα τέλη της χρήσης.   
 
Επίσης η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την διαπραγµάτευση για 
τροποποίηση των όρων του συνόλου των οµολογιακών δανείων που έχει συνάψει η Μητρική 
Εταιρία, µε τρόπο ευνοϊκότερο και λιγότερο επαχθή προς τα συµφέροντα της. Στα πλαίσια αυτά 
έχουν προχωρήσει οι συζητήσεις µε τις δανείστριες τράπεζες και αναµένεται η υπογραφή των 
πρόσθετων πράξεων τροποποίησης των οµολογιακών δανείων µέχρι τα τέλη της χρήσης.  
 
Κατά την διάρκεια της περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2014 οι συνολικές πληρωµές 
δόσεων µακροπροθέσµων δανείων του Οµίλου και της Εταιρίας ανήλθαν σε Ευρώ 1.123 χιλ. 
περίπου και σε Ευρώ 100 χιλ. περίπου αντίστοιχα (30.09.2013: Ευρώ 1.997 χιλ. περίπου και σε 
Ευρώ 1.497 χιλ. περίπου για τον Όµιλο και την Εταιρία αντίστοιχα).  
 
Ο µέσος όρος επιτοκίου των οµολογιακών δανείων του Οµίλου κατά την 30η Σεπτεµβρίου 
2014 ήταν 4,58% (31.12.2013: 5,38%) ενώ των λοιπών µακροπρόθεσµων δανείων ήταν 3,12% 
(31.12.2013: 3,12%).  
 

 Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια ανέρχονται σε Ευρώ 46.052.559 (31.12.2013: 45.107.785 Ευρώ) και 
Ευρώ 32.716.888 (31.12.2013: 32.950.330 Ευρώ) για τον Όµιλο και την Εταιρία αντίστοιχα και 
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για κεφάλαιο κίνησης. Οι εύλογες αξίες των ανωτέρω 
δανειακών υποχρεώσεων προσεγγίζουν τα ανωτέρω υπόλοιπα, λόγω των κυµαινόµενων 
επιτοκίων και της βραχυπρόθεσµης λήξης τους. Ο Όµιλος στις 30.09.2014, δεν έχει 
χρησιµοποιήσει διαθέσιµα πιστωτικά όρια ύψους Ευρώ 19 χιλ. περίπου (31.12.2013: Ευρώ 472 
χιλ. περίπου). Η Εταιρία, στις 30.09.2014 και 31.12.2013 δεν έχει αχρησιµοποίητα διαθέσιµα 
πιστωτικά όρια. 

  
 Το µέσο σταθµικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσµων δανείων του Οµίλου κατά την 30η 

Σεπτεµβρίου 2014 ήταν 6,64% (31.12.2013: 6,64%). 
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14. Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη  
 

Από την ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων έχουν απαλειφθεί έσοδα, κόστη και έξοδα, 
που προκύπτουν από συναλλαγές µεταξύ της Εταιρίας και των θυγατρικών Εταιριών της. Αυτές 
οι συναλλαγές αφορούν πωλήσεις και αγορές αγαθών, υπηρεσιών και παγίων κατά την 
κανονική λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι συνολικές αγορές και πωλήσεις µεταξύ µητρικής 
και θυγατρικών, τα εκκρεµή ενδοεταιρικά υπόλοιπα και οι λοιπές συναλλαγές κατά την 30η 
Σεπτεµβρίου 2014 και 2013 που έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση αναλύονται ανά 
θυγατρική ως ακολούθως (σε χιλιάδες ευρώ): 

 
30 Σεπτεµβρίου 2014 

 
Πωλήσεις 

προς 

 
Αγορές 

Από 

 
Έξοδα 

Σε 

 
Έσοδα  

aπό 

 
Απαιτήσεις 

από  

 
Υποχρεώσεις 

προς  
 
Θυγατρική Εταιρία 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

 συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

Γ.Α. ΒΙΟΜ. ΠΛΑΣΤ. ΥΛΩΝ ΑΕ 34 104 - 3 - 1.236 
ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΕ 99 97 - 22 1.608 - 
ALUMIL MISR FOR TRADING SAE 156 - - 7 166 - 
ALUMIL BULGARIA SRL 1.575 10 - 36 1.669 - 
ALUMIL VARNA SRL 450 - - 7 1.493 - 
ALUMIL FRANCE SAS - - 218 - - 21 
ALUMIL DEUTSCHLAND GMBH - - 101 59 2.648 - 
ALUMIL CY LTD 1.102 51 - 17 1.935 - 
ALUMIL HUNGARY KFT - - - - 584 - 
ALUMIL UKRANIA SRL 501 17 - 9 3.038 - 
ALUMIL POLSKA SRL - - - 15 - - 
ALUMIL ROM INDUSTRY SA 6.365 26 82 2.584 1.539 72 
ALUMIL YU INDUSTRY SA 7.780 1.144 - 100 4.674 1.070 
ALUMIL SKOPJE DOO 672 - - 10 210 - 
ALUMIL GULF FZC 510 92 - 36 238 38 
ALUMIL FABRICATION INC 536 - - - 834 - 
ALUMIL GROUP LTD 7.500 1.156 - 97 7.037 - 

Σύνολο 27.280 2.697 401 3.002 27.673 2.437 

 

 
Συγκριτικά Στοιχεία 

 
Πωλήσεις 

προς 

 
Αγορές 

Από 

 
Έξοδα 

Σε 

 
Έσοδα  

aπό 

 
Απαιτήσεις 

από  

 
Υποχρεώσεις 

προς  
 
Θυγατρική Εταιρία 

συνδεόµενα 
µέρη 

30.09.2013 

συνδεόµενα 
µέρη 

30.09.2013 

συνδεόµενα 
µέρη 

30.09.2013 

συνδεόµενα 
µέρη 

30.09.2013 

 συνδεόµενα 
µέρη 

31.12.2013 

συνδεόµενα 
µέρη 

31.12..2013 
Γ.Α. ΒΙΟΜ. ΠΛΑΣΤ. ΥΛΩΝ ΑΕ 37 122 56 3 - 1.357 
ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΕ 85 37 - 33 1.574 - 
ALUMIL MISR FOR TRADING SAE 126 - - 9 360 - 
ALUMIL BULGARIA SRL 2.041 19 - 38 1.836 - 
ALUMIL VARNA SRL 598 - - 7 1.556 - 
ALUMIL FRANCE SAS - - 217 - - - 
ALUMIL DEUTSCHLAND GMBH - - 104 59 2.604 - 
ALUMIL CY LTD 1.036 - - 17 5.097 - 
ALUMIL HUNGARY KFT - - - - 593 - 
ALUMIL UKRANIA SRL 608 - - 9 2.994 - 
ALUMIL POLSKA SRL 194 115 - 34 560 - 
ALUMIL ROM INDUSTRY SA 6.644 2 - 68 2.344 190 
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ALUMIL YU INDUSTRY SA 10.613 79 - 150 6.619 109 
ALUMIL SKOPJE DOO 749 22 - 10 319 - 
ALUMIL GULF FZC 278 162 - 30 689 - 
ALUMIL GROUP LTD 6.150 221 - 78 6.507 - 
ALUMIL FABRICATION INC - - - - 334 - 

Σύνολο 29.159 779 377 545 33.986 1.656 

  
Επίσης έχουν απαλειφθεί από την ενοποίηση, της 30ης Σεπτεµβρίου 2014, αγοραπωλησίες 
µεταξύ θυγατρικών συνολικού ύψους Ευρώ 1.569 χιλ. περίπου (30.09.2013: Ευρώ 6.372 χιλ. 
περίπου) και απαιτήσεις – υποχρεώσεις συνολικού ύψους Ευρώ 537 χιλ. περίπου (31.12.2013: 
Ευρώ 4.121 χιλ. περίπου). 
 
Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους περιόδου είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται σε 
µετρητά. ∆εν έχουν παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για τις παραπάνω απαιτήσεις. Για τη 
περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2014, η Μητρική Εταιρία έχει σχηµατίσει σωρευτική 
πρόβλεψη για επισφάλειες συνολικού ύψους Ευρώ 4.846 χιλ. περίπου (31.12.2013: Ευρώ 4.191 
χιλ. περίπου) η οποία σχετίζεται µε ποσά που οφείλονται από θυγατρικές εταιρίες µε αρνητικά 
ίδια κεφάλαια και για τις οποίες έχει γίνει αποµείωση της αξίας της συµµετοχής. 
 
Σηµειώνεται επίσης ότι δεν υφίστανται µεταξύ της Εταιρίας και των θυγατρικών εταιριών 
ειδικές συµφωνίες ή συνεργασίες και οι τυχόν µεταξύ τους συναλλαγές διεξάγονται µε τους 
εκάστοτε συνήθεις όρους, εντός του πλαισίου και των ιδιαιτεροτήτων κάθε αγοράς. 
 
Συναλλαγές µε λοιπά συνδεόµενα µέρη 
 
Ο Όµιλος και η Εταιρία έχουν πραγµατοποιήσει από την αρχή της διαχειριστικής περιόδου 
πωλήσεις - έσοδα προς την εταιρία «ΑΛΟΥΦΟΝΤ ΑΕΒΕ», στην οποία η Μητρική Εταιρία 
συµµετέχει µε ποσοστό 19%, ποσό ύψους Ευρώ 253 χιλ. περίπου και Ευρώ 8 χιλ. περίπου 
αντίστοιχα (30.09.2013: Ευρώ 270 χιλ. περίπου για τον Όµιλο και Ευρώ 11 χιλ. περίπου για την 
Εταιρία), αγορές – έξοδα ποσού ύψους Ευρώ 3,1 εκατ. περίπου για τον Όµιλο και την Εταιρία 
αντίστοιχα (30.09.2013: Ευρώ 2,8 εκατ. περίπου και Ευρώ 2,7 εκατ. περίπου για τον Όµιλο και 
την Εταιρία αντίστοιχα) ενώ έχουν καθαρή απαίτηση ποσού ύψους Ευρώ 4 εκατ. περίπου 
(31.12.2013: Ευρώ 4,4 εκατ. περίπου για τον Όµιλο και την Εταιρία). Επιπλέον η Μητρική 
Εταιρία έχει παράσχει εγγυήσεις ύψους Ευρώ 4,7 εκατ. περίπου (31.12.2013: Ευρώ 4,7 εκατ. 
περίπου) για την εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων ανεξόφλητου υπολοίπου κατά την 
30.09.2014 ύψους Ευρώ 4,6 εκατ. περίπου (31.12.2013: Ευρώ 4,6 εκατ. περίπου). 
 
Επίσης, ο Όµιλος και η Εταιρία έχουν πραγµατοποιήσει από την αρχή της διαχειριστικής 
περιόδου πωλήσεις- έσοδα προς την εταιρία «ΒΗ ALUMINIUM», στην οποία η θυγατρική 
Εταιρία «ALUMIL YU INDUSTRY S.A.» συµµετέχει µε ποσοστό 19%, ποσού ύψους Ευρώ 
4,6 εκατ. περίπου και Ευρώ 456 χιλ. περίπου αντίστοιχα (30.09.2013: Ευρώ 3,8 εκατ. περίπου 
και Ευρώ 501 χιλ. περίπου αντίστοιχα), αγορές – έξοδα ποσού ύψους Ευρώ 10 χιλ. περίπου για 
τον Όµιλο (30.09.2013: Ευρώ 161 χιλ. περίπου για τον Όµιλο) ενώ έχουν καθαρή απαίτηση 
ποσού ύψους Ευρώ 1,9 εκατ. περίπου και Ευρώ 46 χιλ. περίπου αντίστοιχα (31.12.2013: Ευρώ 
2 εκατ. περίπου και Ευρώ 515 χιλ. περίπου αντίστοιχα). 
 
Σε σχέση µε την ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε., δεν υφίσταται µητρική µε τη µορφή νοµικής οντότητας, 
καθώς η πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου (69,93%) των κοινών µετοχών κατά την 30 
Σεπτεµβρίου 2013 ανήκει στον κ. Γεώργιο Μυλωνά (48,37%) και στην κα. Ευαγγελία Μυλωνά 
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(21,56%) και δεν υπάρχουν άλλοι βασικοί µέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν σηµαντικό µέρος του 
µετοχικού κεφαλαίου της ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. 

 
Αµοιβές µελών διοίκησης 
  
Κατά την διάρκεια της περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2014 καταβλήθηκαν σε 2 
εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Μητρικής Εταιρίας µικτές αποδοχές ύψους 
Ευρώ 60 χιλ. περίπου (30.09.2013: Ευρώ 49 χιλ. περίπου) για υπηρεσίες που παρείχαν λόγω 
έµµισθης σχέσης εργασίας.  
 
Επίσης ο Όµιλος και η Εταιρία κατέβαλλε σε διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 
µικτές αποδοχές και αµοιβές ύψους Ευρώ 1.083 χιλ. περίπου (30.09.2013: Ευρώ 1.024 χιλ. 
περίπου) και Ευρώ 409 χιλ. περίπου (30.09.2013: Ευρώ 400 χιλ. περίπου) αντίστοιχα. Κατά την 
30η Σεπτεµβρίου 2014 και την 31η ∆εκεµβρίου 2013 δεν οφείλονταν αµοιβές στα διευθυντικά 
στελέχη και τα µέλη της διοίκησης. 
 
Τέλος αναφέρεται ότι στην σχηµατισθείσα πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού του Οµίλου 
και της Εταιρίας περιλαµβάνεται ποσό ύψους Ευρώ 51 χιλ. περίπου (31.12.2013: Ευρώ 48 χιλ. 
περίπου) και ποσό ύψους Ευρώ 35 χιλ. περίπου (31.12.2013: Ευρώ 34 χιλ. περίπου) που αφορά 
τα εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Μητρικής Εταιρίας και τα διευθυντικά 
στελέχη του Οµίλου και της Εταιρίας. 

 
15. Χρηµατοοικονοµικά µέσα – Εύλογη αξία 

 
Η εύλογη αξία ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου είναι η τιµή που θα λάµβανε κάποιος για 
την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή που θα κατέβαλε κάποιος για τη µεταβίβαση µιας 
υποχρέωσης σε µια κανονική συναλλαγή µεταξύ συµµετεχόντων στην αγορά κατά την 
ηµεροµηνία επιµέτρησης. Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων των 
Οικονοµικών Καταστάσεων στις 30.09.2014 και 31.12.2013 προσδιορίστηκε µε την καλύτερη 
δυνατή εκτίµηση από τη ∆ιοίκηση. 
 
Ο Όµιλος χρησιµοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισµό και την γνωστοποίηση της 
εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων ανά τεχνική επιµέτρησης:  

 
Επίπεδο 1: Χρηµατιστηριακές αξίες από ενεργές χρηµαταγορές για ακριβώς ίδια εµπορεύσιµα 
στοιχεία,  
Επίπεδο 2: Αξίες που δεν είναι επιπέδου 1 αλλά µπορεί να εντοπισθούν ή να προσδιοριστούν 
άµεσα ή έµµεσα µέσω χρηµατιστηριακών τιµών από ενεργές αγορές,  
Επίπεδο 3: Αξίες για περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που δε βασίζονται σε 
χρηµατιστηριακές τιµές από ενεργές χρηµαταγορές. 
 
Τα ποσά που εµφανίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις για τα ταµειακά διαθέσιµα, τις 
εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, τα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, τις εµπορικές και λοιπές 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις καθώς και τις βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 
προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες τους λόγω της βραχυπρόθεσµης λήξης τους. Οι 
εύλογες αξίες των µακροπροθέσµων δανείων είναι σχεδόν ίδια µε την εύλογη επειδή τα δάνεια 
αυτά είναι σε τοπικό νόµισµα και έντοκα µε κυµαινόµενο επιτόκιο. 
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Κατά την διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν µεταφορές µεταξύ των επιπέδων 1 και 2, 
ούτε µεταφορές εντός και εκτός του επιπέδου 3 για την µέτρηση της εύλογης αξίας. 

 
16. ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

 
α. Εκκρεµοδικίες – ∆ικαστικές Υποθέσεις 

 
Ο Όµιλος εµπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόµενου και του ενάγοντος) σε διάφορες 
δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας 
του. Η ∆ιοίκηση καθώς και οι νοµικοί σύµβουλοι του Οµίλου εκτιµούν ότι δεν υπάρχουν 
σηµαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να 
έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση, στην χρηµατοοικονοµική θέση ή 
στα αποτελέσµατα της λειτουργίας της Εταιρίας ή του Οµίλου.  
 

β.  Εγγυητικές επιστολές – Λοιπές εγγυήσεις 
 
Ο Όµιλος και η Εταιρία έχουν εκδώσει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων συνολικού ύψους 
Ευρώ 8,2 εκατ. περίπου (31.12.2013: Ευρώ 8,2 εκατ. περίπου) αντίστοιχα.  
 
Επίσης η Μητρική Εταιρία έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές για την εκπλήρωση 
υποχρεώσεων θυγατρικών και λοιπού συµµετοχικού ενδιαφέροντος εταιριών της προς 
τρίτους ποσού ύψους Ευρώ 549 χιλ. περίπου (31.12.2013: Ευρώ 549 χιλ.) και έχει παράσχει 
εγγυήσεις, υπέρ θυγατρικών και λοιπού συµµετοχικού ενδιαφέροντος εταιριών σε τράπεζες 
συνολικού ποσού ύψους Ευρώ 23,7 εκατ. περίπου (31.12.2013: Ευρώ 22,6 εκατ. περίπου) 
για την εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων ανεξόφλητου υπολοίπου κατά την 
30.09.2014 ύψους Ευρώ 20,5 εκατ. περίπου (31.12.2013: Ευρώ 19,7 εκατ. περίπου). Με 
βάση εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης η εύλογη αξία αυτών των εγγυήσεων είναι µηδενική. 
 

γ. Υποχρεώσεις από λειτουργικές µισθώσεις 
 
Την 30η Σεπτεµβρίου 2014 ο Όµιλος και η Εταιρία είχαν ποικίλες συµφωνίες λειτουργικής 
µίσθωσης που αφορούν την ενοικίαση µεταφορικών µέσων και λήγουν σε διάφορες 
ηµεροµηνίες έως τον Ιούλιο του 2019. 
 
Τα µισθώµατα περιλαµβάνονται στην επισυναπτόµενη κατάσταση αποτελεσµάτων της 
περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2014 και ανέρχονται σε Ευρώ 214.448 
(30.09.2013: Ευρώ 225.169) για τον Όµιλο και σε Ευρώ 138.625 (30.09.2012: Ευρώ 
168.230) για την Εταιρία αντίστοιχα. 

 

Τα ελάχιστα µελλοντικά πληρωτέα µισθώµατα ενοικίασης βάσει µη ακυρώσιµων 
συµβολαίων λειτουργικής µίσθωσης την 30η Σεπτεµβρίου 2014 και 2013 για τον Όµιλο και 
την Εταιρία έχουν ως ακολούθως: 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 
   

30.09.2014 
 

30.09.2013 
Πληρωτέες    
Εντός 1 έτους  244.224 190.260 
Από 2 µέχρι 5 χρόνια  213.840 265.618 

  458.064 455.878 
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

   
30.09.2014 

 
30.09.2013 

Πληρωτέες    
Εντός 1 έτους  156.566 170.995 
Από 2 µέχρι 5 χρόνια  102.993 238.587 

  259.559 409.582 
 
Το κόστος των λειτουργικών µισθώσεων αναλύεται ανά λειτουργία ως ακολούθως: 

 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  

30.09.2014 
 

30.09.2013 30.09.2014 
 

 30.09.2013 
Κόστος πωληθέντων  23.051 31.966 18.252 27.374 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  139.707 160.146 89.015 107.799 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  49.135 30.582 28.803 30.582 
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης   2.555 2.475 2.555 2.475 
Σύνολο   214.448 225.169 138.625 168.230 

 
 
 

δ. Απαιτήσεις από λειτουργικές µισθώσεις – Ως εκµισθωτής 
 
Την 30η Σεπτεµβρίου 2014 ο Όµιλος και η Εταιρία είχαν ποικίλες συµφωνίες λειτουργικής 
µίσθωσης που αφορούν την ενοικίαση κτιρίων και λήγουν σε διάφορες ηµεροµηνίες έως τον 
∆εκέµβριο του 2023 για τον Όµιλο και την Εταιρία. 
  
Τα µισθώµατα περιλαµβάνονται στην επισυναπτόµενη κατάσταση αποτελεσµάτων της 
χρήσης που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2014 και ανέρχονται σε Ευρώ 78.130 για τον Όµιλο 
(30.09.2013: Ευρώ -) και σε Ευρώ 15.062 για την Εταιρία (30.09.2013: Ευρώ -). 
 
Τα ελάχιστα µελλοντικά εισπρακτέα µισθώµατα βάσει µη ακυρώσιµων συµβολαίων 
λειτουργικής µίσθωσης την 30η Σεπτεµβρίου 2014 και 2013 για τον Όµιλο και την Εταιρία 
έχουν ως ακολούθως: 
 
    Ο ΟΜΙΛΟΣ  

  
30.09.14 

 
30.09.13 

Εισπρακτέα    
Εντός 1 έτους  77.462 - 
Από 1 µέχρι 5 χρόνια  292.726 - 
Πάνω από 5 έτη  63.737 - 

  433.925 - 
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  

30.09.14 
 

30.09.13 
Εισπρακτέα    
Εντός 1 έτους  20.435 - 
Από 1 µέχρι 5 χρόνια  74.072 - 
Πάνω από 5 έτη  63.738 - 

  158.245 - 
 

ε. ∆εσµεύσεις  
 
Κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2014 o Όµιλος και η Εταιρία δεν είχαν δεσµεύσεις για 
κεφαλαιουχικές δαπάνες. 

 
Κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2014, ο Όµιλος και η Εταιρία έχουν δεσµευτεί για αγορά 
πρώτης ύλης (αλουµίνιο) ποσότητας 1.735 τόνοι η οποία θα παραδοθεί στους επόµενους 
µήνες συνολικού κόστους ύψους Ευρώ 3,8 εκατ. περίπου (31.12.2013: 2.805 τόνοι 
συνολικού κόστους ύψους Ευρώ 5,4 εκατ. περίπου). 

 
στ. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

 
Η ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τη χρήση 2010 (η 
απορροφηθείσα εταιρία ΑΛΟΥΝΕΦ Α.Ε. έχει ελεγχθεί µέχρι τη χρήση 2004, οι 
απορροφηθείσες Εταιρίες ΑΛΟΥΚΟΜ Α.Ε., ΑΛΟΥΣΥΣ Α.Ε., ΑΛΟΥΦΥΛ Α.Ε. και 
ΙΝΤΕΡΝΟ Α.Β.Ε.Ε. έχουν ελεγχθεί µέχρι τη χρήση 2009 ενώ η απορροφηθείσα εταιρία 
ΑΛΟΥΜΥΛ ΗΛΙΑΚΑ Α.Ε. δεν έχει ελεγχθεί από τη σύσταση της). 

 
Αναφορικά µε τις θυγατρικές Εταιρίες, τα βιβλία και στοιχεία τους έχουν ελεγχθεί από τις 
Φορολογικές αρχές µέχρι τις χρήσεις που αναλύονται κατωτέρω: 
 
 

A/A Επωνυµία Εταιρίας Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
1. ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΕ 2010 
2. Γ.Α. ΒΙΟΜ. ΠΛΑΣ. ΥΛΩΝ ΑΕ 2007-2010 
3. ALUMIL ALBANIA ShPK 2013 
4. ALUMIL KOSOVO ShPK 2012-2013 
5. ALUMIL BULGARIA SRL 2003-2013 
6. ALUMIL VARNA SRL 2005-2013 
7. ALUMIL FRANCE SAS  ∆εν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2005) 
8. ALUMIL DEUTSCHLAND GMBH 2008-2013 
9. ALUMIL MILONAS CYPRUS LTD 2006-2013 
10. ALUMIL CY LTD 2006-2013 
11. ALUMIL MOLDAVIA SRL 2008-2013 
12. ALUMIL HUNGARY KFT 2004-2013 
13. ALUMIL UKRANIA SRL 2013 
14. ALUMIL POLSKA SRL 2004-2013 
15. ALUMIL ROM INDUSTRY SA 2008-2013 
16. ALUMIL EXTRUSION SRL 2009-2013 
17. ALUMIL YU INDUSTRY SA ∆εν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2001) 
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18. ALPRO VLASENICA AD 2012-2013 
19. ALUMIL SRB DOO 2013 
20. ALUMIL MONTENEGRO DOO ∆εν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2005) 
21. ALUMIL SKOPJE DOO ∆εν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2000) 
22. ALUMIL GULF FZC - 
23. ALUMIL MIDDLE EAST JLT - 
24. ALUMIL GROUP LTD ∆εν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2008) 
25. ALUMIL YUG LTD ∆εν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2010) 
26. LMG EUROPIAN TECHNOLOGIES LTD ∆εν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2012) 
27. EGYPTIAN FOR ALUMINIUM TRADE SAE ∆εν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2007) 
28. ALUMINIUM MISR FOR TRADING SAE 2011-2013 
29. ALUMIL FABRICATION INC ∆εν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2013) 

 
 

Οι Εταιρίες του Οµίλου υπόκεινται σε διαφορετικές νοµοθεσίες φορολογίας εισοδήµατος. 
Κατά την κανονική ροή των εργασιών της επιχείρησης λαµβάνουν χώρα πολλές 
συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο ακριβής υπολογισµός του φόρου είναι 
αβέβαιος. 

 
Ο Όµιλος και η Εταιρία έχουν προβεί στην διενέργεια σχετικής πρόβλεψης ύψους Ευρώ 
310 χιλ. περίπου (31.12.13: Eυρώ 310 χιλ.) και Ευρώ 240 χιλ. (31.12.13: Eυρώ 240 χιλ.) 
αντίστοιχα για πιθανές µελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν σε 
µελλοντικό έλεγχο από τις φορολογικές αρχές για τις διαχειριστικές χρήσεις για τις οποίες 
η µητρική εταιρία και ορισµένες ενοποιούµενες εταιρίες παραµένουν ανέλεγκτες αν και την 
παρούσα χρονική στιγµή δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί µε ακρίβεια το ύψος των 
επιπλέον φόρων και προστίµων που πιθανόν να επιβληθούν καθώς αυτό εξαρτάται από τα 
ευρήµατα του φορολογικού ελέγχου. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν 
µετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν 
καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν τον φόρο εισοδήµατος στην χρήση που ο 
προσδιορισµός των φορολογικών διαφορών θα λάβει χώρα.  
Οι φόροι που ενδεχοµένως προκύψουν δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις εταιρικές και 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Ο έλεγχος για την έκδοση της έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης για τις χρήσεις 2011- 
2013 διενεργήθηκε από τους νόµιµους ελεγκτές της Μητρικής Εταιρείας και των 
θυγατρικών εσωτερικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της §5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994. 
Από τον έλεγχο αυτό δεν προέκυψαν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις.  
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17.  Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών  
Καταστάσεων 
 
∆εν υπήρξαν γεγονότα µεταγενέστερα των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών 
καταστάσεων της 30ης Σεπτεµβρίου 2014, που να αφορούν είτε την Εταιρία είτε τον 
Όµιλο, που να επηρεάζουν σηµαντικά την κατανόηση αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων και θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των 
δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

 
 

 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ &           Η Αντιπρόεδρος &          Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής     Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου 

              ∆/νων Σύµβουλος              ∆/νουσα Σύµβουλος 
 

 
 

 
           Γεώργιος Α. Μυλωνάς         Ευαγγελία Α. Μυλωνά        Μαυρικάκης Σπυρίδων           ∆ηµήτριος Ν. Πλακίδης   
                Α∆Τ ΑΒ 717392                  Α∆Τ ΑΒ 689463                  Α∆Τ  ΑΑ 273119                    Α∆Τ ΑΕ  873647 

            Α.Μ. 7528  Α'ΤΑΞΗΣ   Α.Μ. 38267 Α'ΤΑΞΗΣ



 

40 

Κ. Στοιχεία και Πληροφορίες 
 

 

      ΑΛΟΥΜΥΛ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.  17520 / 06 / Β / 88 / 18  ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 14492035000  -   Ε∆ΡΑ : ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 611 00 , ΚΙΛΚΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

Κιλκίς, 26 Νοεµβρίου 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

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

Όµιλος Εταιρíα

α)  Πωλήσεις - Έσοδα 1.300 7.950 

β)  Αγορές - Έξοδα 1.098 1.660 

γ)  Απαιτήσεις 6.337 36.899 

δ)  Υποχρεώσεις - 1.501 

ε)  Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 16 149 

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 - 31/03/2014

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:
1)  Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2013 µε 

εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρηµένα λογιστικά πρότυπα και διερµηνίες, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2014.

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

Εταιρίας - οι οποίες περιλαµβάνονται στις ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε 

την 30η Σεπτεµβρίου 2014 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 16στ των ενδιάµεσων 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 € 2,6 εκατ. περίπου για τη λήψη τραπεζικών δανείων, πιστωτικού ορίου ύψους € 2 εκατ. περίπου, 

το ανοικτό υπόλοιπο των οποίων κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2014 ανέρχεται σε € 1,8 εκατ. περίπου.

 5) Το απασχολούµενο προσωπικό της Μητρικής Εταιρίας και του Οµίλου στις 30 Σεπτεµβρίου 2014 και στις 30 

Σεπτεµβρίου 2013 είναι 732 και 797 εργαζόµενοι αντίστοιχα για την Εταιρία και 1.799 και 1.839 εργαζόµενοι 

αντίστοιχα για τον Όµιλο.

 6)  Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό της περιόδου της Μητρικής Εταιρίας και του Οµίλου ανήλθαν σε € 1.196 χιλ. 

περίπου και € 2.535 χιλ. περίπου αντίστοιχα.

 7)  Τα λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους, περιλαµβάνουν συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής 

οικονοµικών καταστάσεων 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 30η Σεπτεµβρίου 2014 ανέρχεται για τον Όµιλο σε € 310 χιλ. περίπου και για την Εταιρία σε € 240 

χιλ. περίπου.

 9) 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.

10) 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 30ης Σεπτεµβρίου 2014.

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου : www.alumil.com

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

των  ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Νοεµβρίου 2014

Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης : ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

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

Όµιλος Εταιρíα

α)  Πωλήσεις - Έσοδα 4.853 30.746 

β)  Αγορές - Έξοδα 3.138 6.225 

γ)  Απαιτήσεις 5.940 31.762 

δ)  Υποχρεώσεις 0 2.437 

ε)  Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 1.143 469 

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

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

Περίοδος  01/01 - 30/09/2014

30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 144.972.566 151.638.491 92.097.369 96.718.849

Επενδύσεις σε ακίνητα 31.000 31.000 - -

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 808.818 1.021.504 682.433 888.176

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.390.065 3.735.431 34.788.247 31.860.173

Αποθέµατα 75.914.488 68.923.231 44.521.741 39.796.200

Απαιτήσεις από πελάτες 60.901.227 55.202.076 56.262.089 59.377.772

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 28.582.688 33.468.055 19.382.368 22.462.474

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 314.600.852 314.019.788 247.734.247 251.103.644

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 54.302.222 61.518.442 35.933.173 42.412.874

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής ( α ) 62.448.234 69.664.454 44.079.185 50.558.886

Μη ελέγχουσες συµµετοχές ( β ) 10.486.827 12.194.371 - -

Σύνολο  ιδίων κεφαλαίων ( γ ) = ( α ) + ( β ) 72.935.061 81.858.825 44.079.185 50.558.886

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 124.767.581 102.101.385 121.451.490 98.462.118

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 28.382.488 30.380.236 20.983.679 22.301.809

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 49.383.489 71.164.826 34.440.830 57.764.033

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 39.132.233 28.514.516 26.779.063 22.016.798

Σύνολο Υποχρεώσεων ( δ ) 241.665.791 232.160.963 203.655.062 200.544.758

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 314.600.852 314.019.788 247.734.247 251.103.644

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε €

Ο  Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

30.09.2014 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2013

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 

(01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)
81.858.825 98.959.238 50.558.886 68.329.219

Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους (6.914.493) (13.594.501) (6.479.701) (12.931.737)

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (2.008.987) (53.735) - -

Μείωση κεφαλαίου θυγατρικής (284) - - -

Εκκαθάριση θυγατρικής - (2.277) - -

Εισροές από µη ελέγχουσες συµµετοχές - 24.606 - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 

(30.09.2014 και 30.09.2013 αντίστοιχα)
72.935.061 85.333.331 44.079.185 55.397.482 

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 - 

30.09.2014

01.01 - 

30.09.2013

01.01 - 

30.09.2014

01.01 - 

30.09.2013
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Ζηµίες περιόδου προ φόρων (7.311.086) (11.572.034) (7.005.758) (11.583.407)

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 8.520.138 8.316.792 5.667.765 5.982.721

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 352.832 235.821 324.367 206.720

Καθαρά κέρδη από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων (151.461) (163.631) (106.093) (36.865)

Ζηµία από αποτίµηση χρηµατ. στοιχείων σε εύλογη αξία 10.168 25.080 10.168 25.080

Μη πραγµατοποιηθείσες συναλλαγµατικές διαφορές (40.867) 69.244 15.302 76.440

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (163.104) (211.901) (79.707) (119.414)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 7.844.722 8.183.268 5.528.592 6.481.592

Έσοδα συµµετοχών - - (2.547.002) -

Ζηµία από αποµείωση συµµετοχών - - - 243.535

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (1.156.412) (1.256.427) (790.623) (835.718)

Καθαρές ζηµίες/(κέρδη) από συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής 521.188 (664.242) - -

Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις (240.076) (486.433) (52.353) (349.480)

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 1.558.590 2.126.717 1.871.089 989.948

Πρόβλεψη για υποτίµηση αποθεµάτων 741.047 1.874.683 489.943 1.762.909

Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 427.014 265.322 346.990 217.696

10.912.693 6.742.259 3.672.680 3.061.757

Αύξηση αποθεµάτων (7.732.304) (2.818.485) (5.215.483) (2.941.237)

(Αύξηση)/µείωση εµπορικών απαιτήσεων (9.845.417) 4.884.429 (1.647.612) 6.601.282

(Αύξηση)/µείωση λοιπών απαιτήσεων & προκαταβολών (2.360.951) 1.257.641 995.882 (1.041.776)

Μείωση/(αύξηση) λοιπών µακροπροθέσµων απαιτήσεων 106.252 (36.792) 71.926 (9.872)

Αύξηση/(µείωση) εµπορικών υποχρεώσεων 7.162.966 (5.087.212) 4.374.151 (4.094.752)

Αύξηση/(µείωση) λοιπών υποχρεώσεων και δεδουλευµένων εξόδων 4.026.743 (1.384.412) (653.415) (1.211.579)

(Μείωση)/αύξηση λοιπών µακροπροθέσµων υποχρεώσεων (250.352) 57.979 - -

Πληρωµές για αποζηµίωση προσωπικού (376.486) (144.349) (348.440) (124.493)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 4.774.137 6.227.099 3.839.206 4.777.118

Καταβεβληµένοι φόροι 825.159 1.367.995 655.246 1.036.421

Σύνολο εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (3.956.152) (4.124.036) (3.244.763) (5.574.209)

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

Αγορές ενσώµατων παγίων στοιχείων (2.534.896) (6.599.246) (1.196.007) (1.826.462)

Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 387.595 709.702 255.815 186.416

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (140.235) (173.214) (118.624) (148.813)

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 163.104 200.514 79.707 119.414

Μερίσµατα εισπραχθέντα - - 2.547.002 -

Αγορά χρηµατ.στοιχείων ατην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων - (166.545) - (166.545)

Είσπραξη επιχορηγήσεων - 322.831 - -

Σύνολο (εκροών)/εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (2.124.432) (5.705.958) 1.567.893 (1.835.990)

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες

Καθαρή µεταβολή βραχυπροθέσµων δανείων 944.774 591.224 (233.442) (70.358)

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα µακροπρόθεσµα δάνεια 976.374 981.675 - -

Εξοφλήσεις µακροπροθέσµων δανείων (1.123.031) (1.997.295) (100.388) (1.496.649)

Εισροές από µη ελέγχουσες συµµετοχές - 24.606 - -

Μερίσµατα πληρωθέντα σε µη ελέγχουσες συµµετοχές (2.008.987) (53.735) - -

Σύνολο εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (1.210.870) (453.525) (333.830) (1.567.007)

Καθαρή µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου 

(α)+(β)+(γ)
(7.291.454) (10.283.519) (2.010.700) (8.977.206)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 18.400.982 26.188.811 6.079.835 14.987.985

Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 144.361 (108.782) - -

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 11.253.889 15.796.510 4.069.135 6.010.779

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
Ποσά εκφρασµένα σε €

Ο  Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

01.01 - 

30.09.2014

01.01 - 

30.09.2013

01.07 - 

30.09.2014

01.07 - 

30.09.2013
Κύκλος Εργασιών 124.399.250 128.738.493 46.013.054 44.097.958

Μικτά Κέρδη 24.630.097 22.573.105 10.146.872 7.362.579

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων
370.532 (3.600.667) 2.271.408 (495.107)

Ζηµίες προ φόρων (7.311.086) (11.572.034) (517.288) (3.173.585)

Ζηµίες µετά από φόρους (Α) (7.101.014) (12.586.314) (571.463) (2.797.167)

Ιδιοκτήτες µητρικής (7.185.382) (12.282.910) (780.665) (2.846.232)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 84.368 (303.404) 209.202 49.065

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/(ζηµίες) µετά από φόρους (Β) 186.521 (1.008.187) (230.847) (93.015)

Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους (Α+Β) (6.914.493) (13.594.501) (802.310) (2.890.182)

Ιδιοκτήτες µητρικής (7.150.570) (13.268.817) (1.002.643) (2.934.162)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 236.077 (325.684) 200.333 43.980

Ζηµίες µετά από Φόρους ανά µετοχή-βασικές και αποµειωµένες (σε €) (0,3264) (0,5579) (0,0355) (0,1293)

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
8.087.090 3.695.519 4.808.983 2.002.303

01.01 - 

30.09.2014

01.01 - 

30.09.2013

01.07 - 

30.09.2014

01.07 - 

30.09.2013
Κύκλος Εργασιών 77.905.779 90.915.723 29.848.009 30.347.499

Μικτά Κέρδη 9.563.310 9.275.961 4.400.075 2.455.790

Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων

(4.103.875) (5.221.229) (244.104) (1.744.878)

(Ζηµίες)/Κέρδη προ φόρων (7.005.758) (11.583.407) 528.688 (4.002.599)

(Ζηµίες)/Κέρδη µετά από φόρους (Α) (6.479.701) (12.934.298) 761.043 (3.680.960)

Ιδιοκτήτες µητρικής (6.479.701) (12.934.298) 761.043 (3.680.960)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές - - - -

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Β) - 2.561 - -

Συγκεντρωτικές συνολικές (ζηµίες)/κέρδη µετά από φόρους (Α+Β) (6.479.701) (12.931.737) 761.043 (3.680.960)

Ιδιοκτήτες µητρικής (6.479.701) (12.931.737) 761.043 (3.680.960)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές - - - -

(Ζηµίες)/Κέρδη µετά από Φόρους ανά µετοχή-βασικές και αποµειωµένες (σε €) (0,2943) (0,5875) 0,0346 (0,1672)

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
1.097.634 132.494 1.473.799 37.400

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε €

Ο  Ο Μ Ι Λ Ο Σ

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α


