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Α. ∆ηλώσεις των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
     (σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

 
Οι 
1. Γεώργιος Μυλωνάς, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆/νων Σύµβουλος 
2. Ευαγγελία Μυλωνά, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆/νουσα Σύµβουλος 
3. Γεώργιος ∆ουκίδης, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ειδικώς προς τούτο ορισθείς µε 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας. 

 
∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 

 
εξ’ όσων γνωρίζουµε: 
 
α. οι συνηµµένες συνοπτικές εξαµηνιαίες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρίας «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» για την περίοδο από 1η 
Ιανουαρίου 2015 έως την 30η Ιουνίου 2015, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα 
λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του 
παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της Εταιρίας «ΑΛΟΥΜΥΛ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην 
ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του 
άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 
 
β. η Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις 
πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του 
Ν.3556/2007. 
 
γ. οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» την 
31/08/2015 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 
www.alumil.com. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα 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 Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.  
 
 
 
 

Κιλκίς, 28 Αυγούστου 2015 
 

Οι βεβαιούντες 
 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆/νων 

Σύµβουλος 
 
 
 

Γεώργιος Α. Μυλωνάς 

Η Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. & 
∆/νουσα Σύµβουλος 

 
 
 

Ευαγγελία Α. Μυλωνά 

Το Μέλος του         
∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
 
 

Γεώργιος Ι. ∆ουκίδης 
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Β. Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της Εταιρίας 
ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 

επί των ενοποιηµένων και εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων 
της περιόδου 01/01/2015 - 30/06/2015 

(σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007) 
 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας υποβάλλουµε την παρούσα εξαµηνιαία έκθεση για την περίοδο 
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015. 

 
Στην παρούσα Έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες του Οµίλου 
και της Εταιρίας «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» για το πρώτο εξάµηνο της 
τρέχουσας χρήσης, σηµαντικά γεγονότα που διαδραµατίστηκαν στην περίοδο αυτή και η επίδραση 
τους στις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις. Επίσης, περιγράφονται οι προοπτικές καθώς 
επίσης οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που οι Εταιρίες του Οµίλου ενδέχεται να 
αντιµετωπίσουν στο δεύτερο εξάµηνο της χρήσης και τέλος παρατίθενται οι σηµαντικές 
συναλλαγές µεταξύ του εκδότη και των συνδεδεµένων µε αυτόν προσώπων.  
 
I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
Η Ενοποιηµένη Κατάσταση Oικονοµικής Θέσης και η Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
και Συνολικού Εισοδήµατος προέκυψαν από την ενοποίηση των αντιστοίχων οικονοµικών 
καταστάσεων των εταιριών: «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» και των 
θυγατρικών αυτής: 1. Γ.Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Α.Ε., 2. ΜΕΤΡΟΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε., 3. ALUTRADE A.E. 4. EGYPTIAN FOR ALUMINIUM TRADE S.A.E, 
5. ALUMIL BULGARIA S.R.L., 6. ALUMIL FRANCE S.A.S., 7. ALUMIL DEUTSCHLAND 
GMBH, 8. ALUMIL MILONAS CYPRUS L.T.D., 9 ALUMIL CY L.T.D., 10. ALUMIL GROUP 
L.T.D., 11. ALUMIL MOLDAVIA S.R.L., 12. ALUMIL HUNGARY K.F.T., 13. ALUMIL 
UKRANIA S.R.L., 14. ALUMIL POLSKA S.R.L., 15. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., 16. 
ALUMIL YU INDUSTRY S.A., 17. ALUMIL SKOPJE D.O.O., 18. ALUMIL FABRICATION 
INC. και 19. ALUMIL GULF FZC. Η σχέση που καθορίζει την ενοποίηση είναι σχέση Μητρικής-
θυγατρικών. 
 
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%)), µε την ALUMIL MONTENEGRO D.O.O. (ποσοστό συµµετοχής 100%) και µε την 
ALUSYS HELLAS A.E. (ποσοστό συµµετοχής 99,98%)), της θυγατρικής Εταιρίας ALUMIL 
BULGARIA (συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την ALUMIL VARNA 
(ποσοστό συµµετοχής 96%)), 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% )) και µε την 
ΑLUMIL ALBANIA Sh.P.K. (ποσοστό συµµετοχής 99,27%) και της θυγατρικής Εταιρίας 
ALUMIL GULF FZC (συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την ALUMIL 
MIDDLE EAST JLT (ποσοστό συµµετοχής 70%)). 
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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. 
 
  
ΙI. ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ  

 
Κύκλος Εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου ανήλθε στο ποσό των € 94 εκατ. έναντι € 78,4 εκατ. της 
αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης, εµφανίζοντας αύξηση κατά 19,93%. Το µικτό 
κέρδος ανήλθε σε € 17,9 εκατ. ήτοι ποσοστό 19,02% επί των πωλήσεων έναντι € 14,5 εκατ. της 
αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης ήτοι ποσοστό 18,48% επί των πωλήσεων της 
αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η αύξηση του κύκλου 
εργασιών οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τιµών του αλουµινίου διεθνώς σε σχέση µε την 
αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης. Οι ποσότητες πώλησης κυµάνθηκαν στα ίδια 
περίπου επίπεδα µε τη συγκρίσιµη περίοδο.   
 
Αντίστοιχα ο κύκλος εργασιών της Μητρικής Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των € 54,6 εκατ. έναντι € 
48,1 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης, εµφανίζοντας αύξηση κατά 
13,72% που οφείλεται στην αύξηση των τιµών του αλουµινίου διεθνώς σε σχέση µε την αντίστοιχη 
περίοδο της προηγούµενης χρήσης. Το µικτό κέρδος ανήλθε σε € 4,7 εκατ. ήτοι ποσοστό 8,67% 
επί των πωλήσεων έναντι ποσού € 5,2 εκατ. ήτοι ποσοστού 10,74% το αντίστοιχο εξάµηνο της 
προηγούµενης περιόδου.  
  
Αποτελέσµατα  

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου ανήλθαν σε Ευρώ 1,8 εκατ., 
έναντι Ευρώ 3,3 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης, σηµειώνοντας µείωση 
κατά 46,23%. Οι ζηµίες προ φόρων διαµορφώθηκαν στα Ευρώ 7 εκατ. έναντι ζηµιών ύψους Ευρώ 
6,8 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης ενώ το καθαρό αποτέλεσµα για τον 
Όµιλο διαµορφώθηκε σε ζηµία ύψους Ευρώ 6,3 εκατ. έναντι ζηµιών ύψους Ευρώ 6,5 εκατ. της 
αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης.  
 
Ταµιακές ροές 

Οι ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες παρουσιάζονται σηµαντικά θετικές κατά το 
πρώτο εξάµηνο του 2015 σε επίπεδο Οµίλου και ανέρχονται σε Ευρώ 3,9 εκατ. περίπου ενώ σε 
επίπεδο Μητρικής κυµαίνονται στα ίδια επίπεδα µε την συγκρίσιµη περίοδο και είναι αρνητικές 
κατά Ευρώ 836 χιλ. περίπου. 
 
Ενεργητικό 

Το ενεργητικό του Οµίλου την 30η Ιουνίου 2015 ανήλθε σε € 307 εκατ. περίπου, έναντι € 305 
εκατ. τη χρήση 2014 παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 0,46%.  
 
Οι σηµαντικότερες µεταβολές έχουν ως ακολούθως: 
 

• µείωση των ενσώµατων παγίων που οφείλεται κυρίως στις διενεργηθείσες αποσβέσεις της 
περιόδου, 

• αύξηση των αποθεµάτων λόγω της αύξησης των τιµών πρώτων υλών και των 
συντονισµένων ενεργειών για κάλυψη της αυξηµένης ζήτησης σε ορισµένες θυγατρικές 
του εξωτερικού, 

• µείωση των χρηµατικών διαθεσίµων λόγω αγορών ενσώµατων παγίων και αποπληρωµής 
δανειακών υποχρεώσεων.  
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Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες 
 
Ο Όµιλος έχει την πολιτική να αξιολογεί τα αποτελέσµατα του και την επίδοση του σε µηνιαία 
βάση εντοπίζοντας έγκαιρα και αποτελεσµατικά αποκλίσεις από τους στόχους και λαµβάνοντας 
αντίστοιχα διορθωτικά µέτρα.   
 
Οι βασικότεροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες που εκφράζουν την οικονοµική κατάσταση του 
Οµίλου παρουσιάζονται παρακάτω. Η στήλη "% Μεταβ." εκφράζει την ποσοστιαία µεταβολή από 
την προηγούµενη χρήση. 
 
 30.06.2015  31.12.2014 % Μεταβ.  

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ     

 Άµεση ή Ταχεία (φορές) 1,61  1,01 59,48 

Κυκλοφοριακή (φορές) 2,95  1,86 58,83 

ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ     

Σύν. ∆ανείων / Ίδ. Κεφ. 2,95  2,53 7,63 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ     

Κυκλοφ. Ταχύτ. Μ.Ο. Αποθεµάτων (ηµέρες) 174  185 -6,12 

Κυκλοφ. Ταχύτ. Μ.Ο. Απαιτήσεων (ηµέρες) 118  121 -2,24 

Κυκλοφ. Ταχύτ Προµηθευτών (ηµέρες) 66  56 18,55 
 
Σηµείωση: Τα ποσοστά µεταβολής ενδέχεται να παρουσιάζουν αποκλίσεις λόγω στρογγυλοποιήσεων. 

 

∆είκτες Ρευστότητας 
 
Ο δείκτες άµεσης ρευστότητας (1,61 το πρώτο εξάµηνο του 2015, από 1,01 το αντίστοιχο εξάµηνο 
του 2014) παρουσίασε αύξηση κατά 59,48%. Επιπρόσθετα ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας 
παρουσίασε αύξηση κατά 58,83% (2,95 το πρώτο εξάµηνο του 2015, από 1,86 το αντίστοιχο 
εξάµηνο 2014). 
 
∆είκτες Μόχλευσης 
 
Ο δείκτης των συνολικών τραπεζικών υποχρεώσεων προς τα ίδια κεφάλαια παρουσιάζει αύξηση 
κατά 7,63% και ανήλθε σε 2,95 από 2,53 το 2014.  
 
∆είκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας 
 
Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων σε ηµέρες εµφανίζει µείωση και ανέρχεται στις 
174 ηµέρες από 185 ηµέρες στις 31.12.2014. Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων 
διαµορφώνεται στις 118 ηµέρες από 121 ηµέρες στις 31.12.2014 ενώ ο δείκτης κυκλοφοριακής 
ταχύτητας υποχρεώσεων διαµορφώνεται στις 66 ηµέρες από 56 ηµέρες στις 31.12.2014. 
 
Επενδύσεις 

Ο Όµιλος, στην προσπάθειά του για διαρκή πρωτοπορία στον κλάδο και παραγωγή καινοτόµων 
προϊόντων, προχώρησε συντηρητικά στην επέκταση των εγκαταστάσεών του και τη βελτίωση του 
µηχανολογικού εξοπλισµού που κρίθηκαν αναγκαίες. 
 
Οι προσθήκες παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου και της Εταιρίας ανήλθαν σε 
Ευρώ 2,4 εκατ. περίπου και 1,5 εκατ. περίπου αντίστοιχα για την περίοδο που έληξε στις 30 
Ιουνίου 2015.  
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Οι σηµαντικότερες από αυτές αφορούν: 
 
Για τη Μητρική: 

Πρόσθετες κτιριακές εγκαταστάσεις, προµήθεια µηχανηµάτων και αναβάθµιση µηχανολογικού 
εξοπλισµού, ήτοι πρόσθετα εξαρτήµατα, καλούπια, µήτρες, συνολικής αξίας Ευρώ 1,5 εκατ. 
περίπου. 
 
Για τις θυγατρικές εξωτερικού: 

 
Επενδύσεις στη θυγατρική ALUMIL YU INDUSTRY S.A. συνολικού ύψους 500 χιλ. περίπου, που 
αφορούν κυρίως πρόσθετες προµήθεια µηχανηµάτων.  
Επενδύσεις στη θυγατρική ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. συνολικού ύψους € 194 χιλ. περίπου, 
που αφορούν κυρίως προµήθεια µηχανηµάτων. 
Επενδύσεις στη θυγατρική ALUMIL ALBANIA Sh.P.K και τη θυγατρική της ALUMIL KOSOVO 
Sh.P.K, συνολικού ύψους € 51 χιλ. περίπου, που αφορούν κυρίως προµήθεια µηχανηµάτων και 
λοιπού εξοπλισµού. 
Επενδύσεις στη θυγατρική ALUMIL MIDDLE EAST JLT. συνολικού ύψους € 29 χιλ. περίπου, 
που αφορούν κυρίως προµήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισµού. 
 
ΙΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  
 
Τον Μάιο του 2015 υπογράφηκε σύµβαση για την έκδοση νέου οµολογιακού δανείου µε 
διοργανωτή έκδοσης την «ALPHA BANK» και συµµετέχοντες οµολογιούχους τις «ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ»,  «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ «EFG EUROBANK ERGASIAS» και «ATTICA BANK» 
ύψους Ευρώ 31.895.000,00 µε επιτόκιο Euribor εξαµήνου +4,50% ετησίως. Το οµολογιακό δάνειο 
είναι κοινό, χωρίς δικαίωµα διαπραγµάτευσης σε οργανωµένες αγορές που λειτουργούν στην 
Ελλάδα και χωρίς δικαίωµα µετατροπής του σε µετοχές. Η αποπληρωµή ορίστηκε σε µία 
χρεολυτική δόση καταβλητέα στη λήξη του οµολογιακού δανείου τον Ιούνιο 2017. Σε περίπτωση 
που δεν καταστεί εφικτή η πληρωµή της δόσης, αυτή θα είναι καταβλητέα τον Ιούνιο του 2020. Για 
τη λήψη του δανείου συστάθηκε πλασµατικό ενέχυρο (κυµαινόµενη ασφάλεια) επί αποθεµάτων σε 
ποσοστό 70% του κεφαλαίου του οµολογιακού δανείου καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου. 

 
Σε εκτέλεση της από 26.11.2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της θυγατρικής 
Εταιρίας «ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε.», υπογράφτηκε στις 9 ∆εκεµβρίου 2014 σύµβαση 
έκδοσης πενταετούς κοινού εµπραγµάτως εξασφαλισµένου οµολογιακού δανείου ποσού ΕΥΡΩ 
9.298.000,00 µε διοργανωτή έκδοσης την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» και συµµετέχοντες 
οµολογιούχους την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ» και την «EFG EUROBANK ERGASIAS» για 
αναχρηµατοδότηση του υφιστάµενου µακροπρόθεσµου και βραχυπροθέσµου δανεισµού της µε 
επιτόκιο Euribor+3% για τα πρώτα δύο έτη από την ηµεροµηνία έναρξης του δανείου και το οποίο 
θα διαµορφωθεί σε Euribor+5% για όλη την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου. Το οµολογιακό δάνειο 
είναι κοινό, χωρίς δικαίωµα διαπραγµάτευσης σε οργανωµένες αγορές που λειτουργούν στην 
Ελλάδα και χωρίς δικαίωµα µετατροπής του σε µετοχές. Η αποπληρωµή ορίστηκε σε έξι (6) 
εξαµηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη καταβλητέα τον Ιούνιο του 2016 ποσού Ευρώ 150 χιλ. 
και  η τελευταία δόση ποσού Ευρώ 6,2 εκατ. είναι καταβλητέα στη λήξη του οµολογιακού δανείου 
(∆εκέµβριος 2018). Το δάνειο θα ασφαλίζεται µε Α’ τάξεως υποθήκη η οποία θα εγγραφεί υπέρ 
του Εκπροσώπου και για λογαριασµό των Οµολογιούχων για ποσό ΕΥΡΩ έντεκα εκατοµµυρίων 
εκατόν εξήντα χιλιάδων (11.160.000,00), µε εγγύηση της Μητρικής Εταιρίας για το σύνολο του 
δανείου και µε ενέχυρο επί µετοχών της µειοψηφίας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 31% του 
κεφαλαίου της θυγατρικής. 
 
Στα τέλη Ιουνίου 2015, η θυγατρική Εταιρία «ALUMIL YU INDUSTRY» απέκτησε το 99,98% 
των µετοχών της Εταιρίας «ALUSYS HELLAS Α.Ε.» µε κύρια δραστηριότητα την εµπορία προφίλ 
αλουµινίου και εξαρτηµάτων καταβάλλοντας το ποσό των Ευρώ 1.023.810. 
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ΙV. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ & 
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  
 
Προοπτικές β’ εξαµήνου  
 
Η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση συνεχίζει να προκαλεί τη σηµαντική επιδείνωση της 
δηµοσιονοµικής θέσης της µεγάλης πλειονότητας των ανεπτυγµένων χωρών ενώ η κρίση χρέους 
που µαστίζει την “περιφέρεια” της ζώνης του ευρώ απειλεί να επεκταθεί και στον πυρήνα της.  
 
Λόγω της συνεχιζόµενης δηµοσιονοµικής κρίσης, των δυσοίωνων προοπτικών για την οµαλή 
επίλυση της κρίσης χρέους που ταλανίζει την Ελλάδα (αλλά και γενικότερα την Ευρωζώνη) και 
των υφιστάµενων περιορισµών στη διακίνηση κεφαλαίων λόγω των “capital controls”, εκτιµάται 
ότι θα συνεχιστεί η παρατεινόµενη πτώση της εγχώριας κατασκευαστικής και επισκευαστικής 
δραστηριότητας.  Τα µέτρα που ήδη θεσπίστηκαν ως προαπαιτούµενα για την έναρξη των 
διαπραγµατεύσεων, µε κυριότερο την εκ νέου αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων στην 
κατανάλωση, στα εισοδήµατα και στα επιχειρηµατικά κέρδη, αναµένεται να επιδράσουν αρνητικά 
στην οικονοµική και επενδυτική δραστηριότητα. Τα ανωτέρω γεγονότα θα έχουν σαν συνέπεια την 
πτώση στην ζήτηση για τα προϊόντα της Μητρικής και του Οµίλου και κατ’ επέκταση την 
συνεχιζόµενη αρνητική επίδραση στα αποτελέσµατα τους και τη δηµιουργία πρόσθετων επισφαλών 
απαιτήσεων για τις οποίες θα πρέπει να σχηµατιστούν πρόσθετες προβλέψεις σε βάρος των 
αποτελεσµάτων.  
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την οµαλοποίηση των οικονοµικών συνθηκών που έχουν 
διαµορφωθεί είναι η σύναψη συµφωνίας για το νέο πρόγραµµα χρηµατοδότησης από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης ώστε να αποφευχθεί ένας νέος κύκλος πολιτικής 
αποσταθεροποίησης και η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, ώστε να 
καταστεί εφικτή η άρση των κεφαλαιακών ελέγχων το συντοµότερο δυνατόν. 
 
Στις διεθνείς αγορές, η ισχυρή εξωστρέφεια που επιδεικνύει η Μητρική Εταιρία και ο Όµιλος 
εξακολουθεί να αποτελεί ικανότατο παράγοντα ανάπτυξης για την επόµενη πενταετία. Βάσει 
στρατηγικού σχεδιασµού, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ενίσχυση της εµπορικής παρουσίας στη 
Ρωσία, την Αµερική, την Ασία και την Αφρική καθώς επίσης και στην περαιτέρω αύξηση του 
µεριδίου αγοράς στη Νοτιοανατολική και ∆υτική Ευρώπη καθώς και στη Μέση Ανατολή, µε 
διαρκή ανάπτυξη των εµπορικών δικτύων. 
 
Στα πλαίσια αυτά, ο Όµιλος και η Εταιρία αναµένεται στο δεύτερο εξάµηνο να συνεχίσουν την 
αύξηση των πωλήσεων στη Μέση Ανατολή, Αφρική, Ασία και Αµερική µε σκοπό την ενίσχυση 
των µεριδίων αγοράς χωρίς ωστόσο να αναµένεται σηµαντική διαφοροποίηση στα ετήσια 
αποτελέσµατα.  
Συνεχίζεται η προσπάθεια αύξησης των εξαγωγών αλλά έρχεται αντιµέτωπη µε την ασθενική 
διεθνή ζήτηση, ιδιαιτέρως στις αγορές των άλλων χωρών της Βαλκανικής χερσονήσου και την 
κάµψη της ζήτησης του βιοµηχανικού προφίλ στις µεγάλες ευρωπαϊκές χώρες µε άµεση συνέπεια 
την πίεση στις τιµές πώλησης.  
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
Ο Όµιλος, κατά την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του, εκτίθεται σε διάφορους 
χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές 
ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το συνολικό 
πρόγραµµα διαχείρισης του κινδύνου του Οµίλου έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές 
επιπτώσεις που µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου. 
 
Οι βασικές πολιτικές διαχείρισης των κινδύνων καθορίζονται από την ∆ιοίκηση του Οµίλου. Η 
διαχείριση του κινδύνου πραγµατοποιείται από ένα κεντρικό τµήµα χρηµατοοικονοµικής 
διαχείρισης (∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης Οµίλου), η οποία παρέχει 
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε όλες τις εταιρίες του Οµίλου, συντονίζει την πρόσβαση στις 
εγχώριες και διεθνείς χρηµαταγορές και διαχειρίζεται τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους στους 
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οποίους εκτίθεται ο Όµιλος. Η ∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης δεν εκτελεί 
συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται µε τις εµπορικές, 
επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες του Οµίλου. 
 
Ο Όµιλος και η Εταιρία δεν χρησιµοποιούν παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα µε στόχο την 
αντιστάθµιση ανάληψης κινδύνων. Ο Όµιλος και η Εταιρία δεν συµµετέχουν σε 
χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που θα µπορούσαν να τους εκθέσουν σε διακυµάνσεις 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών ξένων νοµισµάτων και επιτοκίων. 
 
Στην Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της Εταιρίας της χρήσης 2014 παρουσιάσθηκαν αναλυτικά οι 
κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες. Ακολούθως περιγράφονται οι 
βασικοί κίνδυνοι όπως διατυπώθηκαν στην Ετήσια Οικονοµική Έκθεση και όπως έκτοτε έχουν 
εξελιχθεί. 
 
Συναλλαγµατικός κίνδυνος  

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο και διενεργεί συναλλαγές σε συνάλλαγµα. Ως εκ 
τούτου, εκτίθεται στις διακυµάνσεις συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Η έκθεση του Οµίλου σε 
συναλλαγµατικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από εµπορικές συναλλαγές σε ξένο νόµισµα που 
αφορούν εισαγωγές ή εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών και από επενδύσεις σε χώρες του 
εξωτερικού των οποίων η καθαρή θέση είναι εκτεθειµένη σε συναλλαγµατικό κίνδυνο κατά την 
µετατροπή των οικονοµικών τους καταστάσεων για σκοπό ενοποίησης. Ο κίνδυνος από την 
διενέργεια συναλλαγών σε ξένο νόµισµα αντιµετωπίζεται στα πλαίσια των εγκεκριµένων 
κατευθύνσεων, µε την φυσική αντιστάθµιση µεταξύ αγοράς α’ ύλης σε ξένο νόµισµα και πώλησης 
τελικού προϊόντος σε αντίστοιχο νόµισµα και την µικρή χρήση προθεσµιακών συµβολαίων 
µελλοντικής εκπλήρωσης σε συνάλλαγµα.  
 
Κίνδυνος επιτοκίων 

Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταµιακές ροές του Οµίλου επηρεάζονται από τις διακυµάνσεις των 
επιτοκίων. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για τις υποχρεώσεις και επενδύσεις παρακολουθείται σε 
προϋπολογιστική βάση. Πολιτική του Οµίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των 
επιτοκίων καθώς και τις χρηµατοδοτικές ανάγκες του Οµίλου. 
 
Ο Όµιλος χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις του καθώς και τις ανάγκες του σε κεφάλαια κίνησης µέσω 
τραπεζικού δανεισµού και οµολογιακών δανείων, µε αποτέλεσµα να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα 
του µε χρεωστικούς τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια (µεταβολή των επιτοκίων βάσης 
δανεισµού (EURIBOR) θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσµατα καθώς ο Όµιλος θα 
επιβαρύνεται µε επιπλέον κόστος δανεισµού. 
 
Τα ελάχιστα εναποµείναντα βραχυπρόθεσµα δάνεια σε επίπεδο Οµίλου και Εταιρίας έχουν 
συναφθεί µε κυµαινόµενα επιτόκια. Οι ανανεώσεις των επιτοκίων των βραχυπροθέσµων δανείων 
είναι για διάστηµα 3-12 µηνών. Αυτό δίνει την δυνατότητα στον Όµιλο να αποφεύγει µερικώς τον 
κίνδυνο από µεγάλες διακυµάνσεις επιτοκίων. 
 
Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου έναντι των συµβαλλοµένων 
µερών λόγω κυρίως της µεγάλης διασποράς του πελατολογίου. Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους 
παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση.  

 
Ειδική µηχανογραφική εφαρµογή ελέγχει το µέγεθος της παροχής των πιστώσεων καθώς και τα 
πιστωτικά όρια των πελατών τα οποία καθορίζονται βάσει αξιολογήσεων και σύµφωνα πάντα µε 
όρια που έχουν καθοριστεί από την ∆ιοίκηση.  Η τραπεζική αργία και ο περιορισµός στη διακίνηση 
κεφαλαίων δηµιούργησε ορισµένες καθυστερήσεις στην τακτοποίηση ανοικτών υπολοίπων από 
πελάτες του εσωτερικού. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζηµίες από 
απαξίωση.  O Όµιλος και η Εταιρία έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη για τις επισφαλείς απαιτήσεις που 
υφίστανται. 
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Επίσης όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, ο Όµιλος συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης είτε στο εσωτερικό είτε στο 
εξωτερικό.  
 
Κίνδυνος ρευστότητας  

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασµού 
ρευστών διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων. 

 
Ο Όµιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς 
ρευστότητας ενώ ταυτόχρονα οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου είναι στο µεγαλύτερο µέρος 
τους µακροπρόθεσµες µε την έκδοση νέων οµολογιακών δανείων για την Μητρική Εταιρία και µία 
θυγατρική του εσωτερικού. 
 
Κίνδυνος διακύµανσης τιµών πρώτων υλών (αλουµίνιο) 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε µεταβολές της αγοραίας αξίας των πρώτων υλών (αλουµίνιο) και των 
εµπορευµάτων του (βιοµηχανικό προφίλ αλουµινίου). Για τα συµβόλαια που κλείνονται µε πελάτες σε 
ετήσια βάση υπάρχει πάντα αντίστοιχο συµβόλαιο αγοράς α’ ύλης. Για τις πωλήσεις που γίνονται βάση 
ζήτησης και όχι µε συγκεκριµένα συµβόλαια η προστασία παρέχεται από την αύξηση των τιµών 
πώλησης.  
 
∆ιαχείριση κεφαλαίου 

Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου του Οµίλου είναι να εξασφαλιστεί η διατήρηση 
της υψηλής πιστοληπτικής του διαβάθµισης καθώς και των υγιών δεικτών κεφαλαίου, ώστε να 
υποστηρίζονται και να επεκτείνονται οι δραστηριότητες του Οµίλου και να µεγιστοποιείται η αξία 
των µετοχών.  

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προσπαθεί να διατηρεί µια ισορροπία µεταξύ υψηλότερων αποδόσεων 
που θα ήταν εφικτές µε υψηλότερα επίπεδα δανεισµού και των πλεονεκτηµάτων και της ασφάλειας 
που θα παρείχε µια ισχυρή και υγιής κεφαλαιακή θέση. Ο Όµιλος δεν διαθέτει ένα συγκεκριµένο 
πλάνο αγοράς ιδίων µετοχών. 

 
∆εν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί ο Όµιλος σχετικά µε τη διαχείριση κεφαλαίου 
κατά την διάρκεια της τρέχουσας περιόδου. 
 
 
V. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 
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 Ιουνίου 2015 και 2014 
που έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση αναλύονται ανά θυγατρική ως ακολούθως (σε χιλιάδες 
ευρώ): 
 

 
30 Ιουνίου 2015 

Πωλήσεις 
προς 

Αγορές 
από 

Έξοδα 
σε 

Έσοδα  
από 

Απαιτήσεις 
από  

Υποχρεώσεις 
προς  

 
Θυγατρική Εταιρία 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

 συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

       
Γ.Α. ΒΙΟΜ. ΠΛΑΣΤ. ΥΛΩΝ ΑΕ 9 82 42 27 - 1.367 
ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΕ 69 48 - 17 1.548 - 
ALUMIL MISR FOR TRADING SAE 238 - - 140 73 - 
ALUMIL BULGARIA SRL 1.353 2 - 23 3.025 2 
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ALUMIL FRANCE SAS - - 170 - - 26 
ALUMIL DEUTSCHLAND GMBH - - 68 40 2.687 - 
ALUMIL CY LTD 743 45 - 12 1.820 - 
ALUMIL HUNGARY KFT - - - - 568 - 
ALUMIL UKRANIA SRL 116 - - 6 3.128 - 
ALUMIL ROM INDUSTRY SA 3.239 176 - 25 1.324 316 
ALUMIL YU INDUSTRY SA 7.186 547 - 105 4.446 625 
ALUMIL SKOPJE DOO 474 - - 10 - 2 
ALUMIL GULF FZC 1.248 - - 52 54 - 
ALUMIL FABRICATION INC 

1.058 103 - - 1.847 - 
ALUMIL GROUP LTD 4.606 819 - 71 5.625 15 

Σύνολο 20.399 1.822 280 528 26.145 2.353 

 
30 Ιουνίου 2014 (Έσοδα – Έξοδα) – 
31 ∆εκεµβρίου 2014 (Απαιτήσεις – 
Υποχρεώσεις) 

 
 
 
 

Πωλήσεις 
προς 

 
 
 
 

Αγορές 
από 

 
 
 
 

Έξοδα 
σε 

 
 
 
 

Έσοδα  
από 

 
 
 
 

Απαιτήσεις 
από  

 
 
 
 

Υποχρεώσεις 
προς  

 
Θυγατρική Εταιρία 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

 συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

       
Γ.Α. ΒΙΟΜ. ΠΛΑΣΤ. ΥΛΩΝ ΑΕ 18 69 - 2 - 1.312 
ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΕ 59 71 - 14 1.608 - 
ALUMIL MISR FOR TRADING SAE 103 - - 5 95 - 
ALUMIL BULGARIA SRL 960 10 - 24 1.590 - 
ALUMIL VARNA SRL 308 - - 4 1.464 - 
ALUMIL FRANCE SAS - - 154 - - - 
ALUMIL DEUTSCHLAND GMBH - - 69 39 2.650 - 
ALUMIL CY LTD 792 47 - 12 1.834 - 
ALUMIL HUNGARY KFT - - - - 584 - 
ALUMIL UKRANIA SRL 319 17 - 6 3.071 - 
ALUMIL POLSKA SRL - - - 15 - - 
ALUMIL ROM INDUSTRY SA 3.186 26 - 24 547 72 
ALUMIL YU INDUSTRY SA 4.717 541 - 66 3.328 582 
ALUMIL SKOPJE DOO 425 - - 7 - 199 
ALUMIL GULF FZC 205 92 - 21 237 - 
ALUMIL FABRICATION INC 109 - - - 834 - 
ALUMIL GROUP LTD 4.770 706 - 65 6.255 13 

Σύνολο 15.971 1.579 223 304 24.097 2.178 

 

 Επίσης έχουν απαλειφθεί από την ενοποίηση, της 30ης Ιουνίου 2015, αγοραπωλησίες µεταξύ 
θυγατρικών συνολικού ύψους Ευρώ 1.020 χιλ. περίπου (30.06.2014: Ευρώ 947 χιλ. περίπου) και 
απαιτήσεις – υποχρεώσεις συνολικού ύψους Ευρώ 287 χιλ. περίπου (31.12.2014: Ευρώ 3.040 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 Ιουνίου 2015, η Μητρική Εταιρία έχει σχηµατίσει σωρευτική πρόβλεψη για 
επισφάλειες συνολικού ύψους Ευρώ 6.199 χιλ. περίπου (31.12.2014: Ευρώ 5.653 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. 
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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 153 χιλ. περίπου και Ευρώ 6 χιλ. περίπου 
αντίστοιχα (30.06.2014: Ευρώ 143 χιλ. περίπου για τον Όµιλο και Ευρώ 4 χιλ. περίπου για την 
Εταιρία αντίστοιχα), αγορές – έξοδα ποσού ύψους Ευρώ 2.746 χιλ. περίπου για τον Όµιλο και την 
Εταιρία αντίστοιχα (30.06.2014: Ευρώ 1,9 εκατ. περίπου για τον Όµιλο και την Εταιρία 
αντίστοιχα) ενώ έχουν καθαρή απαίτηση ποσού ύψους Ευρώ 1,8 εκατ. περίπου για τον Όµιλο και 
Ευρώ 1,7 εκατ. περίπου για την Εταιρία αντίστοιχα (31.12.2014: Ευρώ 2,8 εκατ. περίπου για τον 
Όµιλο και την Εταιρία αντίστοιχα). Επιπλέον η Μητρική Εταιρία έχει παράσχει εγγυήσεις ύψους 
Ευρώ 4,7 εκατ. περίπου (31.12.2014: Ευρώ 4,7 εκατ. περίπου) για την εξασφάλιση τραπεζικών 
υποχρεώσεων ανεξόφλητου υπολοίπου κατά την 30.06.2015 ύψους Ευρώ 4,7 εκατ. περίπου 
(31.12.2014: Ευρώ 4,7 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» συµµετέχει µε ποσοστό 19%, ποσού ύψους Ευρώ 3 εκατ. περίπου και 
Ευρώ 383 χιλ. περίπου αντίστοιχα (30.06.2014: Ευρώ 2,8 εκατ. περίπου και Ευρώ 254 χιλ. περίπου 
αντίστοιχα), αγορές – έξοδα ποσού ύψους Ευρώ 2 χιλ. περίπου για τον Όµιλο (30.06.2014: Ευρώ 
10 χιλ. περίπου για τον Όµιλο) ενώ έχουν καθαρή απαίτηση ποσού ύψους Ευρώ 1,7 εκατ. περίπου 
και Ευρώ 20 χιλ. περίπου για τον Όµιλο και την Εταιρία αντίστοιχα (31.12.2014: Ευρώ 1,7 εκατ. 
περίπου για τον Όµιλο). 
 
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 31 Μαρτίου 2014 
ανήκει στον κ. Γεώργιο Μυλωνά (48,37%) και στην κα. Ευαγγελία Μυλωνά (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 Ιουνίου 2015 καταβλήθηκαν σε 2 εκτελεστικά 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Μητρικής Εταιρίας µικτές αποδοχές ύψους Ευρώ 48,8 χιλ. 
περίπου (30.06.2014: Ευρώ 35,6 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 761 χιλ. περίπου (30.06.2014: Ευρώ 722,3 χιλ. περίπου) και 
Ευρώ 241,9 χιλ. περίπου (30.06.2014: Ευρώ 274,8 χιλ. περίπου) αντίστοιχα.  
Κατά την 30.06.2015 και 31.12.2014 δεν οφείλονταν αµοιβές στα διευθυντικά στελέχη και τα µέλη 
της διοίκησης για τον Όµιλο  και την Εταιρία. 
 
Τέλος αναφέρεται ότι στην σχηµατισθείσα πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού του Οµίλου και 
της Εταιρίας περιλαµβάνεται ποσό ύψους Ευρώ 64,5 χιλ. περίπου (31.12.2014: Ευρώ 63,5 χιλ. 
περίπου) και ποσό ύψους Ευρώ 49,6 χιλ. περίπου (31.12.2014: Ευρώ 49,3 χιλ. περίπου) που αφορά 
τα εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Μητρικής Εταιρίας και τα διευθυντικά 
στελέχη του Οµίλου και της Εταιρίας. 

 
VI. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 
Στις σηµειώσεις των συνηµµένων ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων της 30ης 
Ιουνίου 2015, γνωστοποιούνται όλα τα µεταγενέστερα γεγονότα που αφορούν είτε την Εταιρία είτε 
τον Όµιλο και επηρεάζουν την κατανόηση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.  
 

Κιλκίς, 28 Αυγούστου 2015 
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

 

Προς τους µετόχους της Εταιρείας «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» 

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση 

χρηµατοοικονοµικής θέσης της Εταιρείας «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» 

της 30ης Ιουνίου 2015 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις 

αποτελεσµάτων και συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών 

ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες 

επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής 

έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και 

παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση 

Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη 

είναι να εκφράσουµε συµπέρασµα επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 

 

Εύρος Επισκόπησης  

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 

«Επισκόπηση Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον 

Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς 

πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην 

εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης 

είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη 

διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα 

µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν 

διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 

 

 

 

 

 
 
 

EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 
Χειµάρρας 8Β 15125 
Αθήνα 
 

 
 

 
  Τηλ.: 210 2886 000 
Φαξ: 210 2886 905 
 ey.com 
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Συµπέρασµα  

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε 

θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική 

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, 

σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 

 

Έµφαση Θέµατος 

Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 17 της ενδιάµεσης συνοπτικής 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, όπου περιγράφεται το θέµα των συνεχώς 

µεταβαλλόµενων οικονοµικών συνθηκών στο οικονοµικό περιβάλλον που 

δραστηριοποιείται η Εταιρεία και οι πιθανοί κίνδυνοι που απορρέουν από αυτές. Στο 

συµπέρασµά µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. 

 

Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων  

Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών 

στοιχείων της προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής 

έκθεσης, µε τη συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. 

 

 
                                              Αθήνα, 28 Αυγούστου 2015 

 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 

ΚΑΛΟΜΕΝΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ 
     Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13301 
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 

   ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 
     ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Β 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 

                                            Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ 107 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων  15 

∆. Ενδιάµεση Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσµάτων και Συνολικού 
Εισοδήµατος Οµίλου 
 
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015  

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

  Σηµ. 
01/01 – 

30/06/2015  
01/01 – 

30/06/2014  
01/04 - 

30/06/2015  
01/04 - 

30/06/2014 
   (Ανέλεγκτη)  (Ανέλεγκτη)  (Ανέλεγκτη)  (Ανέλεγκτη) 
 
Πωλήσεις   94.010.994  78.386.196  50.570.569  42.162.187 
Κόστος πωληθέντων   (76.132.899)  (63.902.971)  (41.337.053)  (33.747.222) 
Μικτό κέρδος   17.878.095  14.483.225  9.233.516  8.414.965 
Άλλα λειτουργικά έσοδα   2.392.847  2.083.246  1.102.376  1.185.048 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως   (16.628.614)  (12.393.218)  (10.186.093)  (6.582.168) 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   (5.576.746)  (5.694.235)  (2.707.428)  (3.021.639) 
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης   (609.800)  (408.218)  (263.520)  (225.645) 
Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) από 
συναλλαγµατικές διαφορές   14.671  28.324  (17.391)  93.180 
Ζηµίες από λειτουργικές 
δραστηριότητες  4 (2.529.547)  (1.900.876)  (2.838.540)  (136.259) 
          
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα    (4.590.474)  (5.037.480)  (1.856.643)  (2.456.030) 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα    74.620  144.558  14.169  77.598 
Ζηµίες προ φόρων   (7.045.401)  (6.793.798)  (4.681.014)  (2.514.691) 
          
Φόροι εισοδήµατος  5 773.701  264.247  582.322  79.722 
Ζηµίες µετά από φόρους   (6.271.700)  (6.529.551)  (4.098.692)  (2.434.969) 
          
Αποδιδόµενες σε:          
Μετόχους της µητρικής   (6.901.973)  (6.404.717)  (4.362.626)  (2.338.784) 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές   630.273  (124.834)  263.934  (96.185) 
   (6.271.700)  (6.529.551)  (4.098.692)  (2.434.969) 
          
Ζηµίες µετά από φόρους ανά 
µετοχή          
- βασικές & αποµειωµένες  6 (0,3135)  (0,2909)  (0,1982)  (0,1062) 

          
      

      
Κέρδη/ (Ζηµίες) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων 
και συνολικών αποσβέσεων 
(«EBITDA»)  4 1.762.789  3.278.107 

 

(704.589)  2.451.904 
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ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

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

 Σηµ. 
01/01 - 

30/06/2015  
01/01 - 

30/06/2014 
 01/04 - 

30/06/2015 
 01/04 - 

30/06/2014 
  (Ανέλεγκτη)  (Ανέλεγκτη)  (Ανέλεγκτη)  (Ανέλεγκτη) 
 
Καθαρή Ζηµία µετά από φόρους  (6.271.700)  (6.529.551)  (4.098.692)  (2.434.969) 
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/ (ζηµίες) 
µετά από φόρους 
Στοιχεία που θα ταξινοµηθούν στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων 
µεταγενέστερα         
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής 
θυγατρικών εξωτερικού  712.596  417.368  (480.940)  197.811 
Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά 
από φόρους  (5.559.104)  (6.112.183)  (4.579.632)  (2.237.158) 
         
Αποδιδόµενες σε:         
Ιδιοκτήτες της µητρικής  (6.255.506)  (6.147.927)  (4.722.773)  (2.297.521) 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές  696.402  35.744  143.141  60.363 
  (5.559.104)  (6.112.183)  (4.579.632)  (2.237.158) 
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Ε. Ενδιάµεση Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσµάτων και Συνολικού 
Εισοδήµατος Εταιρίας 
 

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

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 
(όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 
                             Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

  Σηµ. 
01/01 - 

30/06/2015  
01/01 - 

30/06/2014  
01/04 - 

30/06/2015  
01/04 - 

30/06/2014 
   (Ανέλεγκτη)  (Ανέλεγκτη)  (Ανέλεγκτη)  (Ανέλεγκτη) 
 
Πωλήσεις   54.651.320  48.057.770  29.980.996  25.474.500 
Κόστος πωληθέντων   (49.910.988)  (42.894.535)  (27.023.562)  (21.898.615) 
Μικτό κέρδος   4.740.332  5.163.235  2.957.434  3.575.885 
Άλλα λειτουργικά έσοδα   1.633.078  1.217.207  712.270  597.072 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως   (8.366.281)  (6.805.623)  (4.577.302)  (3.777.246) 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   (2.554.000)  (3.156.818)  (1.304.065)  (1.661.660) 
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης   (492.309)  (291.472)  (199.905)  (159.735) 
Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) από 
συναλλαγµατικές διαφορές   9.486  13.700  (1.085)  58.332 
Ζηµίες από λειτουργικές 
δραστηριότητες   (5.029.694)  (3.859.771)  (2.412.653)  (1.367.352) 
          
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα    (3.578.915)  (3.734.455)  (1.922.118)  (1.753.828) 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα    179.008  59.780  154.486  30.568 
Ζηµίες προ φόρων   (8.429.601)  (7.534.446)  (4.180.285)  (3.090.612) 
          
Φόροι εισοδήµατος  5 1.002.252  293.702  693.219  127.911 
Ζηµίες µετά από φόρους   (7.427.349)  (7.240.744)  (3.487.066)  (2.962.701) 
          
Ζηµίες µετά από φόρους ανά 
µετοχή          
- βασικές & αποµειωµένες  6 (0,3374)  (0,3289)  (0,1584)  (0,1346) 

          
 
 

(Ζηµίες)/ Κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων («EBITDA») 4  (2.353.354)  (376.165)  (1.069.108)  368.547 
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ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

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

                                                               Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Σηµ. 
01/01 - 

30/06/2015  
01/01 - 

30/06/2014  
01/04 - 

30/06/2015  
01/04 - 

30/06/2014 
  (Ανέλεγκτη)  (Ανέλεγκτη)  (Ανέλεγκτη)  (Ανέλεγκτη) 
 
Καθαρή ζηµία µετά από φόρους  (7.427.349)  (7.240.744)  (3.487.066)  (2.962.701) 
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από 
φόρους  -  -  -  - 
Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες 
µετά από φόρους  (7.427.349)  (7.240.744)  (3.487.066)  (2.962.701) 
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ΣΤ. Ενδιάµεση Συνοπτική Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Οµίλου και Εταιρίας 
 

 
 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  
ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

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

   Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  Σηµ.  30/06/2015 31/12/2014   30/06/2015 31/12/2014  
   (Ανέλεγκτη) (Ελεγµένη)   (Ανέλεγκτη) (Ελεγµένη)  

     ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ          

     Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό:          

 Ενσώµατα πάγια στοιχεία 8 141.701.272 144.337.873   90.251.995 91.889.961  

 Επενδύσεις σε ακίνητα  31.000 31.000   - -  

 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9 664.794 746.078   521.047 638.580  

 Συµµετοχές σε θυγατρικές  - -   34.600.795 33.600.796  

 ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµ/κά στοιχεία  717.973 717.970   717.312 717.312  

 Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις  510.502 601.045   337.289 470.139  

 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  2.023.482 1.991.888   - -  

 Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού  145.649.023 148.425.854   126.428.438 127.316.788  

          

 Αποθέµατα  73.316.220 71.759.343   43.981.199 44.045.191  

 Εµπορικές απαιτήσεις  62.845.258 58.596.960   50.657.596 49.074.060  

 Λοιπές απαιτήσεις & προκαταβολές  11.346.831 12.382.026   10.327.470 11.981.560  

 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία 
µέσω αποτελεσµάτων 10 4.366 2.869   4.366 2.869  

 Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα  13.683.743 14.260.315   4.081.055 6.172.725  

 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  161.196.418 157.001.513   109.051.686 111.276.405  

          

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  306.845.441 305.427.367   235.480.124 238.593.193  
 
     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  51.180.452 50.470.241   56.461.065 56.431.397  
 Ζηµίες εις νέο  (40.353.211) (33.378.402)                (65.425.444) (57.968.427)  

 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µετόχων Εταιρίας  52.126.518 58.391.116   32.334.898 39.762.247  
 Μη ελέγχουσες συµµετοχές  11.322.043 10.617.686   - -  

 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  63.448.561 69.008.802   32.334.898 39.762.247  

          

 Μακροπρόθεσµα δάνεια 13 162.656.931 124.118.781   152.289.765 120.731.274  

 Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού  2.191.449 2.216.266   1.741.345 1.805.953  

 Επιχορηγήσεις παγίων  20.216.119 20.916.934   14.195.689 14.679.468  

 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  3.681.930 4.623.982   3.152.532 4.154.784  

 Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων  188.746.429 151.875.963   171.379.331 141.371.479  

          
 Εµπορικές υποχρεώσεις  31.533.120 23.654.370   21.894.027 16.546.960  

 Λοιπές βραχ/σµες υποχρ. και δεδ/να έξοδα  12.171.336 9.076.009   5.369.315 4.266.142  

 Βραχυπρόθεσµα δάνεια 13 5.947.672 46.298.180   1.111.946 32.993.583  

 Μακρ/σµες υποχρ.πληρ. στην επόµ. χρήση 13 3.807.076 3.823.924   2.438.389 2.273.233  

 Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι  1.191.247 1.690.119   952.218 1.379.549  

 Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων  54.650.451 84.542.602   31.765.895 57.459.467  

          
 Σύνολο υποχρεώσεων  243.396.880 236.418.565   203.145.226 198.830.946  

          

 
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  306.845.441 305.427.367   235.480.124 238.593.193  
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Ζ. Ενδιάµεση Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Οµίλου 
 

ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 01/01/2015 – 30/06/2015 

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

          

  
Μετοχικό 

Kεφάλαιο (σηµ. 11) 

Υπέρ το 
Άρτιο 

(σηµ. 11) Αποθεµατικά 
Συναλ/κές      
διαφορές 

Αποτελέσµατα 
εις νέο Σύνολο 

Μη 
ελέγχουσες 
συµµετοχές 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2015  8.146.012 33.153.265 59.069.683 (8.599.442) (33.378.402) 58.391.116 10.617.686 69.008.802 

Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου µετά από φόρους  - - - - (6.901.973) (6.901.973) 630.273 (6.271.700) 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους  - - - 646.467 - 646.467 66.129 712.596 

Συγκεντρωτικές Συνολικές Ζηµίες µετά από φόρους  - - - 646.467 (6.901.973) (6.255.506) 696.402 (5.559.104) 

∆ιανοµή κερδών σε αποθεµατικά   - - 16.428 - (16.428) - - - 

Μερίσµατα πληρωθέντα   - - - - - - (1.313) (1.313) 

Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν. 3299/04  - - 47.316 - (56.408) (9.092) 9.092 - 

Εκκαθάριση θυγατρικής (σηµ. 3)   - - - - - - (4) (4) 

Εισροές από µη ελέγχουσες συµµετοχές (σηµ.3)  - - - - - - 180 180 
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου 2015 
(Ανέλεγκτη)  8.146.012 33.153.265 59.133.427 (7.952.975) (40.353.211) 52.126.518 11.322.043 63.448.561 

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 µετά από φόρους  - - - - (6.404.717) (6.404.717) (124.834) (6.529.551) 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους  - - - 256.790 - 256.790 160.578 417.368 

Συγκεντρωτικές Συνολικές Ζηµίες µετά από φόρους  - - - 256.790 (6.404.717) (6.147.927) 35.744 (6.112.183) 

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

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

Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν. 3299/04  - - 60.337 - (70.253) (9.916) 9.916 - 

Μεταβολή ποσοστού µειοψηφίας (σηµ.3)  - - - - (3.470) (3.470) 3.470 - 
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου 2014 
(Ανέλεγκτη)  8.146.012 33.153.265 56.454.592 (8.267.620) (25.983.108) 63.503.141 12.243.217 75.746.358 
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Η. Ενδιάµεση Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρίας 
 
 

 
ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 01/01/2015 – 30/06/2015 

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

  
Μετοχικό  

Κεφάλαιο (σηµ. 11)  
Υπέρ το Άρτιο 

(σηµ. 11)  Αποθεµατικά 
Αποτελέσµατα 

εις νέο 
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

       

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2015  8.146.012 33.153.265 56.431.397 (57.968.427) 39.762.247 
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου µετά από φόρους  - - - (7.427.349) (7.427.349) 
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους  - - - - - 

Συγκεντρωτικές Συνολικές Ζηµίες µετά από φόρους  - - - (7.427.349) (7.427.349) 
Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν. 3299/04   - - 29.668 (29.668) - 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου 2015 (Ανέλεγκτη)  8.146.012 33.153.265 56.461.065 (65.425.444) 32.334.898 

       
       
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 µετά από φόρους  - - - (7.240.744) (7.240.744) 
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους  - - - - - 

Συγκεντρωτικές Συνολικές Ζηµίες µετά από φόρους  - - - (7.240.744) (7.240.744) 
Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν. 3299/04   - - 41.091 (41.091) - 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου 2014 (Ανέλεγκτη)  8.146.012 33.153.265 53.834.851 (51.815.986) 43.318.142 
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Θ. Ενδιάµεση Συνοπτική Κατάσταση Ταµειακών Ροών Οµίλου και Εταιρίας 
 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 01/01/2015 – 30/06/2015 

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

  

        
             Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  
     Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

 Σηµ. 
01/01 - 

30/06/2015 
01/01 - 

30/06/2014  
01/01 - 

30/06/2015 
01/01 - 

30/06/2014 
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  (Ανέλεγκτη) (Ανέλεγκτη)  (Ανέλεγκτη) (Ανέλεγκτη) 
 
Ζηµίες περιόδου προ φόρων  (7.045.401) (6.793.798)  (8.429.601) (7.534.446) 
Αναπροσαρµογές για:       
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 8 4.755.385 5.706.376  2.942.576 3.787.554 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 9 244.731 240.488  217.543 220.575 
Καθαρά κέρδη από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 8 (130.871) (75.619)  (125.425) (65.853) 
(Κέρδη)/ Ζηµία από αποτίµηση χρηµατ. στοιχείων σε εύλογη αξία  10 (1.497) 6.550  (1.497) 6.550 
Μη πραγµατοποιηθείσες συναλλαγµατικές διαφορές  (74.922) 30.968  (59.244) 27.003 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  (74.620) (144.558)  (49.008) (59.780) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  4.590.474 5.037.480  3.578.915 3.734.455 
Έσοδα συµµετοχών  - -  (130.000) - 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  (707.780) (767.881)  (483.779) (524.523) 
Καθαρές ζηµίες από συν/κές διαφορές µετατροπής  509.817 480.721  - - 
Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις  (53.933) (198.024)  (39.641) (23.756) 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις  4.398.265 931.988  2.354.182 816.605 
Πρόβλεψη για υποτίµηση αποθεµάτων  1.547.870 734.151  918.765 554.625 
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού  169.022 246.693  100.303 185.590 
  8.126.540 5.435.535  794.089 1.124.599 
(Αύξηση)/Μείωση σε:       

  Αποθέµατα  (2.653.969) (3.335.527)  (854.773) (2.516.054) 
  Εµπορικές απαιτήσεις  (8.867.209) (5.931.208)  (4.846.300) (1.189.624) 
  Λοιπές απαιτήσεις & προκαταβολές  1.123.863 (2.299.822)  1.643.707 (1.091.604) 
  Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  91.102 104.248  132.850 69.793 
Αύξηση/(Μείωση) σε:       

  Εµπορικές υποχρεώσεις  7.972.480 6.036.979  5.362.073 4.996.307 
  Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευµένα έξοδα  2.341.335 1.457.987  497.689 1.518.081 
  Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  - (232.457)  - - 
Πληρωµές για αποζηµίωση προσωπικού  (180.225) (182.095)  (164.912) (168.727) 
  7.953.917 1.053.640  2.564.423 2.742.771 
Μείον:       
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  3.321.920 3.755.173  2.973.431 3.137.415 
Φόροι εισοδήµατος καταβεβληµένοι  686.516 536.051  427.331 441.580 
Καθαρές ταµειακές εισροές/(εκροές) από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

 
3.945.481 (3.237.584)  (836.339) (836.224) 

       
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες       
Αγορές ενσώµατων παγίων στοιχείων 8 (2.258.557) (1.563.458)  (1.397.904) (672.699) 
Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων  361.118 221.179  218.719 181.377 
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 9 (144.207) (120.649)  (100.010) (113.624) 
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα  38.421 144.558  49.008 59.780 
Εξαγορά θυγατρικής εταιρίας  3 (845.996) -  - - 
Μείωση συµµετοχών σε θυγατρικές  3 - -  2.845 - 
Μερίσµατα εισπραχθέντα  - -  130.000 - 
Καθαρές ταµειακές εκροές από επενδ. δραστηριότητες  (2.849.221) (1.318.370)  (1.097.342) (545.166) 
       
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες      
Καθαρή µεταβολή βραχυπροθέσµων δανείων 13 (8.455.508) 1.541.295  13.363 (34.490) 
Εισπράξεις από εκδοθέντα - αναληφθέντα µακροπρόθεσµα δάνεια 13 9.618.000 976.374  - - 
Εξοφλήσεις µακροπροθέσµων δανείων 13 (2.955.499) (572.802)  (171.352) - 
Εισροές από µη ελέγχουσες συµµετοχές  3 180 -  - - 
Καταβολές σε µη ελέγχουσες συµµετοχές από εκκαθάριση θυγατρικής 3 (4) -  - - 
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µη ελέγχουσες συµµετοχές  (1.313) -  - - 
Καθαρές ταµειακές (εκροές)/εισροές από χρηµατοδ. δραστηριότητες  (1.794.144) 1.944.867  (157.989) (34.490) 
       
Καθαρή µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα  (697.884) (2.611.087)  (2.091.670) (1.415.880) 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου  14.260.315 18.400.982  6.172.725 6.079.835 
Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  121.312 115.224  - - 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου  13.683.743 15.905.119  4.081.055 4.663.955 
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Ι.  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 εταιρικές και ενοποιηµένες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις 
έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις» 
και εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 28 Αυγούστου 2015. Οι συνηµµένες 
ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους 
στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.alumil.com. 
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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 2014, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.alumil.com) και 
οι οποίες περιλαµβάνουν πλήρη ανάλυση των λογιστικών αρχών, µεθόδων και εκτιµήσεων που 
εφαρµόστηκαν καθώς και ανάλυση των σηµαντικών κονδυλίων των Οικονοµικών 
Καταστάσεων. 
 

2.   ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Οι λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν για την ετοιµασία και την παρουσίαση των 
συνηµµένων ενδιάµεσων συνοπτικών 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 2014 εκτός από την υιοθέτηση των 
παρακάτω τροποποιήσεων των προτύπων που ισχύουν για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 
1η Ιανουαρίου 2015. 
 
Ο Όµιλος και η Εταιρία έχουν υιοθετήσει τις παρακάτω αναβαθµίσεις των ∆ΠΧΑ κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2015, οι οποίες δεν είχαν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και 
της Εταιρίας: 
 

• Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε νέο  κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2011-2013, το οποίο 
είναι µια συλλογή των τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014.  

 
� ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι το 

∆ΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρµογής του τη λογιστική αντιµετώπιση για 
το σχηµατισµό µιας από κοινού συµφωνίας στις οικονοµικές καταστάσεις της 
ίδιας της από κοινού συµφωνίας. 

� ∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης αξίας: Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι το 
πεδίο εφαρµογής της εξαίρεσης χαρτοφυλακίου που ορίζεται στην παράγραφο 
52 του ∆ΠΧΑ 13 περιλαµβάνει όλες τις συµβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν 
εντός του πεδίου εφαρµογής του ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: 
Αναγνώριση και Επιµέτρηση ή του ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα, 
ανεξάρτητα από το εάν πληρούν τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων ή χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων όπως ορίζονται 
στο ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση.  

� ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι ο 
προσδιορισµός του εάν µια συγκεκριµένη συναλλαγή πληροί τον ορισµό τόσο 
της συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις 
Επιχειρήσεων, όσο και του επενδυτικού ακινήτου, όπως αυτά ορίζονται στο 
∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτεί τη χωριστή εφαρµογή και των δύο 
προτύπων ανεξάρτητα του ενός από το άλλο. 

 
Επιπλέον των προτύπων και διερµηνειών που έχουν γνωστοποιηθεί στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2014, δεν υπάρχουν νέα 
πρότυπα, τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις στα πρότυπα ή διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν 
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έχουν εφαρµογή στην λογιστική περίοδο που ξεκινά την 1 Ιανουαρίου 2015, εκτός από την 
παρακάτω αλλαγή: 
 
∆ΠΧΑ 15 Έσοδα από Συµβάσεις µε πελάτες: Το Σ∆ΛΠ αποφάσισε να αναβάλει την 
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νέου προτύπου, κατά ένα έτος. Ως εκ τούτου, το ∆ΠΧΑ 15 θα 
εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018. 

 

Επιπλέον ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν έχουν υιοθετήσει νωρίτερα κάποιο πρότυπο, διερµηνεία 
ή τροποποίηση, που να έχει εκδοθεί αλλά δεν έχει εφαρµογή στην παρούσα λογιστική περίοδο. 

 
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 Ιουνίου 2015 και την 31η ∆εκεµβρίου 2014 
αναλύονται ως ακολούθως: 

 

A/A Επωνυµία Εταιρίας Χώρα ∆ραστηριότητα Ποσοστό % 
30.06.15 

Ποσοστό % 
31.12.14 

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.  ALUTRADE AE ΕΛΛΑ∆Α Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 77,66% - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. ALUMIL POLSKA SRL ΠΟΛΩΝΙΑ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 99,66% 99,66% 

16. ALUMIL ROM INDUSTRY SΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 55,90% 55,90% 
17. ALUMIL YU INDUSTRY SA ΣΕΡΒΙΑ Παραγωγή & εµπορία προϊόντων αλουµινίου 98,50% 98,50% 
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% 

 
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%)), µε την ALUMIL MONTENEGRO D.O.O. (ποσοστό συµµετοχής 100%) και µε την 
ALUSYS HELLAS A.E. (ποσοστό συµµετοχής 99,98%)), της θυγατρικής Εταιρίας ALUMIL 
BULGARIA (συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την ALUMIL VARNA 
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(ποσοστό συµµετοχής 96%)), 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% )) και µε την 
ΑLUMIL ALBANIA Sh.P.K. (ποσοστό συµµετοχής 99,27%) 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. 
 
Μεταβολές περιόδου 
 
Τον Ιούνιο 2015 η Μητρική Εταιρία ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. συµµετείχε στην αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της θυγατρικής Εταιρίας “ALUTRADE ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ A.E.” κατά το 
ποσό των Ευρώ 999.999 µε κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης που υφίστατο προς τη Μητρική, 
παραιτουµένης ρητώς του δικαιώµατος προτίµησης της ήδη µετόχου θυγατρικής Εταιρίας 
ALUMIL GROUP LTD. Ως εκ τούτου η Μητρική Εταιρία κατέχει ποσοστό 77,66% του µετοχικού 
κεφαλαίου της θυγατρικής ενώ ποσοστό 22,34% συνεχίζει να κατέχεται από τη θυγατρική Εταιρία 
ALUMIL GROUP LTD οπότε δεν υπήρξε µεταβολή στα Ίδια κεφάλαια και στα αποτελέσµατα του 
Οµίλου. Επίσης καθώς δεν υπήρχε ταµειακή εκροή, δεν υπήρξε επίδραση στην Κατάσταση 
Ταµειακών Ροών της Μητρικής Εταιρίας. 
 
Σε συνέχεια της εξαγοράς ποσοστού 24% της θυγατρικής εταιρία ALUMIL VARNA LTD που  
πραγµατοποιήθηκε το ∆εκέµβριο του 2014 από την θυγατρική εταιρία ALUMIL BULGARIA LTD 
από τη µειοψηφία, τον Ιούνιο του 2015 πραγµατοποιήθηκε εξαγορά του ποσοστού συµµετοχής 
72% που κατείχε η Μητρική Εταιρία στη θυγατρική όπου καταβλήθηκε στην Μητρική το πόσο των 
Ευρώ 1.849 διαµορφώνοντας έτσι το ποσοστό συµµετοχής της ALUMIL BULGARIA LTD σε 
96%. Από την ανωτέρω µεταβίβαση δεν υπήρξε µεταβολή στα Ίδια κεφάλαια και στα 
αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρίας. 
 
Σε συνέχεια της από 19.04.2013 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 
θυγατρικής εταιρίας ALUMIL POLSKA SRL που είχε αποφασίσει 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 εκκαθάριση προχώρησε στη περίοδο που έληξε την 30.06.2015 και αποµένει η εγκριτική 
απόφαση για την ολοκλήρωση της. Από την ολοκλήρωση της εκκαθάριση της θυγατρικής η 
Μητρική Εταιρία εισέπραξε το ποσό των Ευρώ 996 ενώ ταυτόχρονα καταβλήθηκε στην µειοψηφία 
το ποσό των Ευρώ 4 που της αναλογούσε. 
 
Στα τέλη Ιουνίου 2015, η θυγατρική Εταιρία «ALUMIL YU INDUSTRY» απέκτησε το 99,98% 
των µετοχών της Εταιρίας «ALUSYS HELLAS Α.Ε.» µε κύρια δραστηριότητα την εµπορία προφίλ 
αλουµινίου και εξαρτηµάτων καταβάλλοντας το ποσό των Ευρώ 1.023.810 ενώ στις µη ελέγχουσες 
συµµετοχές αντιστοιχεί το ποσό των Ευρώ 180.   
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Η εύλογη αξία των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά την 
ηµεροµηνία εξαγοράς και οι αντίστοιχες λογιστικές αξίες παρατίθενται ακολούθως: 
 

  Εύλογη αξία   

  

που 
αναγνωρίστηκε   

  

κατά την 
εξαγορά  

Λογιστικά 
υπόλοιπα 

Ενεργητικό     
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις (σηµ. 8)  21  21 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις (σηµ. 9)  19  30 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις   4  1 
Αποθέµατα  451  451 
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις   764  764 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  178  178 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων   1.437  1.445 
 
     
Υποχρεώσεις     
Προµηθευτές  376  376 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   37  37 
Σύνολο υποχρεώσεων   413  413 
     

 
Από την ανωτέρω εξαγορά δεν προέκυψε υπεραξία αλλά η διαδικασία του προσδιορισµού της 
εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και ενδεχόµενων υποχρεώσεων της 
εξαγορασθείσας Εταιρίας, ο επιµερισµός του τιµήµατος εξαγοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ο συνεπακόλουθος οριστικός προσδιορισµός της 
υπεραξίας θα οριστικοποιηθούν εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία εξαγοράς µε βάση τη 
δυνατότητα που παρέχεται από το ανωτέρω πρότυπο. 
 
Η ταµειακή εκροή του Οµίλου υπολογίστηκε ως ακολούθως: 
 
 
Ταµειακά διαθέσιµα που αποκτήθηκαν   
από την εξαγορά των θυγατρικών  178                   
Ταµειακά διαθέσιµα που 
καταβλήθηκαν   (1.024) 
Καθαρή ταµειακή εκροή  (846) 

 
Καθώς η εξαγορά πραγµατοποιήθηκε στα τέλη Ιουνίου δεν υπήρξε συνεισφορά της 
εξαγορασθείσας Εταιρίας στις πωλήσεις και στα αποτελέσµατα προ και µετά φόρων του Οµίλου. 
Εάν η εξαγορά λάµβανε χώρα από την αρχή του τρέχοντος έτους, οι πωλήσεις του Οµίλου θα ήταν 
αυξηµένες κατά το ποσό των Ευρώ 711 χιλ. περίπου και τα αποτελέσµατα προ φόρων αυξηµένα 
κατά το ποσό των Ευρώ 12 χιλ. περίπου. 
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Κατά την 30η Ιουνίου 2015 πραγµατοποιήθηκε εκ νέου έλεγχος αποµείωσης των συµµετοχών σε 
θυγατρικές και δεν πρόκυψε πρόσθετη αποµείωση τους. 
 
Μεταβολές συγκρίσιµης 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.  
 
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 (αποτελέσµατα 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. 
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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 εξάµηνες περιόδους που έληξαν την 30η Ιουνίου 2015 και 2014, αντίστοιχα (ποσά σε χιλιάδες 
ευρώ): 

ΕΛΛΑ∆Α ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ 
ΧΩΡΕΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 
∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

Πωλήσεις προς τρίτους 40.114 24.794 29.103 - 94.011

∆ιατοµεακές πωλήσεις 20.355 1.336 1.034 (22.725) 0

Σύνολο πωλήσεων  60.469 26.130 30.137 (22.725) 94.011

Κόστος πωληθέντων (33.813) (20.061) (22.259) - (76.133)

Κόστος διατοµεακών πωλήσεων (20.355) (1.336) (1.034) 22.725 0

Σύνολο κόστους πωληθέντων  (54.168) (21.397) (23.293) 22.725 (76.133)

Μικτό κέρδος 6.301 4.733 6.844 - 17.878

Άλλα λειτουργικά έσοδα 1.590 607 196 - 2.393

Άλλα λειτουργικά διατοµεακά έσοδα 312 - 238 (550) 0

Σύνολο άλλων εσόδων  1.902 607 434 (550) 2.393

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (8.803) (3.627) (4.482) 283 (16.629)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (2.833) (1.391) (1.505) 152 (5.577)

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (610) - (32) 32 (610)

Συναλλαγµατικές διαφορές 11 566 (562) - 15

(Ζηµίες) / Κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες (4.344) 888 459 467 (2.530)

Κόστος χρηµατοδότησης (καθαρό) (4.515)

Ζηµία προ φόρων (7.045)

Φόρος εισοδήµατος 773

Καθαρή ζηµία µετά από φόρους  (6.272)

Αποδιδόµενη σε:

Μετόχους Μητρικής (6.902)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 630

(6.272)

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) (1.529) 1.973 894 425 1.763

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων (Σηµείωση 8) 3.232 1.130 435 (42) 4.755

Αποσβέσεις αϋλων περιουσιακών στοιχείων (Σηµείωση 9) 243 2 - - 245

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 1.880 669 1.849 - 4.398

Προβλέψεις υποτίµησης αποθεµάτων 919 251 378 - 1.548

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 117 5 47 - 169

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων (661) (47) - - (708)

Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις (37) (17) - - (54)

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 01/01/ - 30/06/2015
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ΕΛΛΑ∆Α ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ 
ΧΩΡΕΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 
∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

Πωλήσεις προς τρίτους 38.125 26.124 14.137 - 78.386

∆ιατοµεακές πωλήσεις 16.032 1.076 968 (18.076) 0

Σύνολο πωλήσεων  54.157 27.200 15.105 (18.076) 78.386

Κόστος πωληθέντων (31.337) (20.930) (11.636) - (63.903)

Κόστος διατοµεακών πωλήσεων (16.032) (1.076) (968) 18.076 0

Σύνολο κόστους πωληθέντων  (47.369) (22.006) (12.604) 18.076 (63.903)

Μικτό κέρδος 6.788 5.194 2.501 - 14.483

Άλλα λειτουργικά έσοδα 1.276 580 227 - 2.083

Άλλα λειτουργικά διατοµεακά έσοδα 249 - 223 (472) 0

Σύνολο άλλων εσόδων  1.525 580 450 (472) 2.083

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (7.322) (3.317) (2.013) 259 (12.393)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (3.498) (1.100) (1.233) 137 (5.694)

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (408) - (32) 32 (408)

Συναλλαγµατικές διαφορές 14 548 (534) - 28

(Ζηµίες) / Κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες (3.150) 1.905 (1.084) 428 (1.901)

Κόστος χρηµατοδότησης (καθαρό) (4.893)

Ζηµία προ φόρων (6.794)

Φόρος εισοδήµατος 264

Καθαρή ζηµία µετά από φόρους  (6.530)

Αποδιδόµενη σε:

Μετόχους Μητρικής (6.405)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (125)

(6.530)

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 544 3.003 (655) 386 3.278

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων (Σηµείωση 8) 4.174 1.145 429 (42) 5.706

Αποσβέσεις αϋλων περιουσιακών στοιχείων (Σηµείωση 9) 235 5 - - 240

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 486 429 17 - 932

Προβλέψεις υποτίµησης αποθεµάτων 568 166 - - 734

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 205 5 37 - 247

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων (716) (52) - - (768)

Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις (24) (170) (4) - (198)

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  01/01 - 30/06/2014

 
 



ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 
Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων 
Της 30ης Ιουνίου 2015 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

  31 

Στο πρώτο εξάµηνο του 2015 συνεχίστηκε η υποτίµηση του νοµίσµατος στην Ουκρανία µε συνέπεια 
την επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της τρέχουσας περιόδου µε συναλλαγµατικές διαφορές ύψους 
Ευρώ 552 χιλ. περίπου οι οποίες έχουν απεικονιστεί στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα. 
 
Τα κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων (“EBITDA”) υπολογίστηκαν ως ακολούθως: 
 
 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  30.06.2015 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2014 
Ζηµίες προ φόρων   (7.045.401) (6.793.798) (8.429.601) (7.534.446) 
Πλέον: Χρηµατοοικονοµικά έξοδα   4.590.474 5.037.480 3.578.915 3.734.455 
Μείον: Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  (74.620) (144.558) (179.008) (59.780) 
Πλέον: Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων και 
άυλων στοιχείων  

 
5.000.116 5.946.864 3.160.119 4.008.129 

Μείον: Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  (707.780) (767.881) (483.779) (524.523) 
Λειτουργικά κέρδη/(ζηµίες) (“EBITDA”)   1.762.789 3.278.107 (2.353.354) (376.165) 
 
 
Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την κατανοµή των ενοποιηµένων στοιχείων του ενεργητικού και 
των υποχρεώσεων στους τοµείς κατά την 30η Ιουνίου 2015 και 31η 

∆εκεµβρίου 2014 (ποσά σε 
χιλιάδες ευρώ) :  
 

ΕΛΛΑ∆Α ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ 
ΧΩΡΕΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 
∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

Κεφαλαιουχικές δαπάνες

Ενσώµατα πάγια στοιχεία  (Σηµείωση 8) 1.426 739 94 - 2.259

Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Σηµείωση 9) 142 2 - - 144

Ενσώµατα πάγια στοιχεία 100.537 28.443 12.910 (189) 141.701

Επενδύσεις σε ακίνητα 31 - - - 31

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 628 37 - - 665

Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.135 431 334 351 3.252

Αποθέµατα 47.894 13.385 10.323 1.714 73.316

Εµπορικές και λοιπές Απαιτήσεις 67.976 13.757 15.046 (22.587) 74.192

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία 4 - - - 4

∆ιαθέσιµα 5.872 4.418 3.394 - 13.684

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 225.078 60.472 42.007 (20.711) 306.845

∆ανειακές υποχρεώσεις 166.614 5.798 - - 172.412

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - Προβλέψεις 21.896 2.568 2.430 (805) 26.089

Εµπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 33.726 11.754 24.545 (25.129) 44.896

Σύνολο υποχρεώσεων 222.235 20.120 26.975 (25.934) 243.397

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
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ΕΛΛΑ∆Α ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ 
ΧΩΡΕΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 
∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

Κεφαλαιουχικές δαπάνες

Ενσώµατα πάγια στοιχεία  (Σηµείωση 8) 1.701 1.452 649 - 3.802

Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Σηµείωση 9) 185 3 - - 188

Ενσώµατα πάγια στοιχεία 102.443 28.780 13.346 (231) 144.338

Επενδύσεις σε ακίνητα 31 - - - 31

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 728 18 - - 746

Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.279 386 268 378 3.311

Αποθέµατα 47.846 12.801 9.186 1.926 71.759

Εµπορικές και λοιπές Απαιτήσεις 67.534 13.530 10.877 (20.962) 70.979

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία 3 - - - 3

∆ιαθέσιµα 7.420 4.195 2.645 - 14.260

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 228.284 59.710 36.321 (18.888) 305.427

∆ανειακές υποχρεώσεις 166.888 7.353 - - 174.241

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - Προβλέψεις 23.549 2.607 2.358 (757) 27.757

Εµπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 26.641 9.683 21.094 (22.997) 34.420

Σύνολο υποχρεώσεων 217.078 19.642 23.452 (23.754) 236.419

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

 
 
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 
  30.06.15 30.06.14 30.06.15 30.06.14 
Τρέχων Φόρος εισοδήµατος  254.663 92.480 - - 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  (1.028.364) (356.727) (1.002.252) (293.702) 
Έσοδο φόρου εισοδήµατος  (773.701) (264.247) (1.002.252) (293.702) 

 
Σύµφωνα µε το φορολογικό νόµο Ν. 4110/2013, ο φορολογικός συντελεστής της χρήσης 2015 
είναι 26% (2014:26%). 
 
Το Φεβρουάριο του 2015 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της ανέλεγκτης χρήσης 2007 
της θυγατρικής εταιρίας «Γ.Α. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΑΕ». Από τον φορολογικό έλεγχο 
προέκυψαν φόροι ύψους Ευρώ 67.650 οι οποίοι συµψηφίστηκαν µε σχηµατισθείσα σε 
προηγούµενες χρήσεις πρόβλεψη. 

 
Την 30η Ιουνίου 2015, ορισµένες θυγατρικές είχαν σωρευµένες µεταφερόµενες φορολογικές 
ζηµίες συνολικού ύψους Ευρώ 13,1 εκατ. περίπου (31.12.2014: Ευρώ 11,5 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 της Μητρικής Εταιρίας 
αναγνωρίστηκε αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ύψους Ευρώ 2,8 εκατ. περίπου 
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(31.12.2014: 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 ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις, και συνεπώς δεν έχουν 
υπολογιστεί ξεχωριστά αποµειωµένες ζηµίες ανά µετοχή. 

 
Ο υπολογισµός των βασικών ζηµιών ανά µετοχή την 30η Ιουνίου 2015 και 2014 έχει ως εξής: 

 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 30.06.15 30.06.14 30.06.15 30.06.14 
Καθαρή ζηµία αποδιδόµενη στους 
ιδιοκτήτες της µητρικής (6.901.973) (6.404.717) (7.427.349) (7.240.744) 
     
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) (0,3135) (0,2909) (0,3374) (0,3289) 

 
 
7. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού  
 

Ο αριθµός των εργαζοµένων στον Όµιλο και την Εταιρία κατά την 30η Ιουνίου 2015 και 2014 
έχει ως ακολούθως: 

 
Άτοµα Ο Όµιλος  Η Εταιρία 

 30.06.2015 30.06.2014  30.06.2015 30.06.2014 

Μισθωτοί 1.301 1.329  313    316 

Ηµεροµίσθιοι    543    461  431    395 

Σύνολο 1.844 1.790  744    711 
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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 2014  13.327.753  97.556.450  164.969.872  5.702.844  13.755.025  3.418.954  298.730.898 
Προσθήκες  -  158.498  1.778.148  70.623  365.462  1.428.836  3.801.567 

Μειώσεις  -  -  (875.080)  (536.673)  (206.676)  -  (1.618.429) 

Συναλλαγµ. ∆ιαφορά  (55.157)  (625.740)  (511.671)  (41.286)  (26.138)  (68.714)  (1.328.706) 

Μεταφορές (σηµ. 9)  -  1.631.177  966.837  26.185  27.060  (2.653.390)  (2.131) 

31 ∆εκεµβρίου 2014  13.272.596  98.720.385  166.328.106  5.221.693  13.914.733  2.125.686  299.583.199 
Προσθήκες  -  20.533  1.002.443  7.491  466.029  762.061  2.258.557 
Εξαγορά θυγατρικής (σηµ. 3)  -  -  -  17.900  4.000  -  21.900 
Μειώσεις  -  (29.686)  (529.638)  (159.732)  (46.244)  -  (765.300) 
Συναλλαγµ. ∆ιαφορά  (3.396)  11.465  92.515  5.320  7.558  (1.670)  111.792 
Μεταφορές   -  8.733  103.843  -  24.978  (137.554)  - 
30 Ιουνίου 2015  13.269.200  98.731.430  166.997.269  5.092.672  14.371.054  2.748.523  301.210.148 
 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

 

             
1 Ιανουαρίου 2014  -  29.974.220  100.025.235  4.652.776  12.440.176  -  147.092.407 
Αποσβέσεις  -  2.191.777  7.009.814  281.870  338.496  -  9.821.957 
Συναλλαγµ. ∆ιαφορά  -      (8.787)  (339.678)  (64.048)  (63.166)  -  (475.679) 
Μειώσεις  -  -  (590.463)  (514.547)  (88.349)  -  (1.193.359) 
31 ∆εκεµβρίου 2014  -  32.157.210  106.104.908  4.356.051  12.627.157  -  155.245.326 
Αποσβέσεις  -  1.066.737  3.379.258  124.768  184.622  -  4.755.385 
Εξαγορά θυγατρικής (σηµ. 3)  -  -  -  464  142  -  606 
Συναλλαγµ. ∆ιαφορά  -  80.494  31.962  (36.219)  (33.625)  -  42.612 
Μειώσεις  -  (12.195)  (327.259)  (155.610)  (39.989)  -  (535.053) 
30 Ιουνίου 2015  -  33.292.246  109.188.869  4.289.454  12.738.307  -  159.508.876 
 
 

 
             

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ               
31 ∆εκεµβρίου 2014  13.272.596  66.563.175  60.223.198  865.642  1.287.576  2.125.686  144.337.873 
30 Ιουνίου 2015  13.269.200  65.439.184  57.808.400  803.218  1.632.747  2.748.523  141.701.272 
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  

 
Οικόπεδα  

 
Κτίρια  

 
Μηχανήµατα  

Μεταφορικά 
µέσα  

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός  
Ακινητοπ/σεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο 

               
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ               
1 Ιανουαρίου 2014  7.349.114  60.967.120  122.114.523  2.900.891  9.820.093  619.923  203.771.664 
Προσθήκες  -  8.100  1.040.116  -  172.569  375.555  1.596.340 

Μειώσεις  -  -  (356.164)  (402.556)  (8.790)  -  (767.510) 

Μεταφορές (σηµ. 9)  -  191.878  280.663  -  -  (472.541)  - 

31 ∆εκεµβρίου 2014  7.349.114  61.167.098  123.079.138  2.498.335  9.983.872  522.937  204.600.494 
Προσθήκες  -  5.670  728.606  -  351.420  312.208  1.397.904 
Μειώσεις  -  -  (275.003)  (149.163)  (19.591)  -  (443.757) 
30 Ιουνίου 2015  7.349.114  61.172.768  123.532.741  2.349.172  10.315.701  835.145  205.554.641 
               
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

 
             

1 Ιανουαρίου 2014  -  20.649.443  74.481.840  2.735.492  9.186.040  -  107.052.815 
Αποσβέσεις   -  1.162.733  4.838.290  78.851  146.888  -  6.226.762 

Μειώσεις  -  -  (158.150)  (402.384)  (8.510)  -  (569.044) 

31 ∆εκεµβρίου 2014  -  21.812.176  79.161.980  2.411.959  9.324.418  -  112.710.533 
Αποσβέσεις  -  534.351  2.297.283  30.714  80.228  -  2.942.576 
Μειώσεις  -  -  (181.868)  (149.163)  (19.432)  -  (350.463) 
30 Ιουνίου 2015  -  22.346.527  81.277.395  2.293.510  9.385.214  -  115.302.646 
               
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ               
31 ∆εκεµβρίου 2014  7.349.114  39.354.922  43.917.158  86.376  659.454  522.937  91.889.961 
30 Ιουνίου 2015  7.349.114  38.826.241  42.255.346  55.662  930.487  835.145  90.251.995 

 
Επί των παγίων στοιχείων της µητρικής εταιρίας και ορισµένων θυγατρικών του εσωτερικού 
υφίστανται εµπράγµατα βάρη ύψους Ευρώ 154,4 εκατ. και Ευρώ 165,6 εκατ. αντίστοιχα περίπου  
για τη λήψη µακροπροθέσµων δανείων. Επί ακινήτων θυγατρικών Εταιριών του εξωτερικού 
(Ρουµανία, Σερβία, Βοσνία) έχουν συσταθεί υποθήκες ύψους Ευρώ 5,2 εκατ. περίπου για τη λήψη 
µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων τραπεζικών δανείων, πιστωτικού ορίου ύψους Ευρώ 4,2 
εκατ. περίπου, το ανοιχτό υπόλοιπο του οποίου κατά την 30η Ιουνίου 2015 ανέρχεται σε Ευρώ 2,5 
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 Ιουνίου 2015, πουλήθηκαν ενσώµατα πάγια αναπόσβεστης 
αξίας ύψους Ευρώ 230 χιλ. περίπου και Ευρώ 93 χιλ. περίπου για τον Όµιλο και την Εταιρία 
αντίστοιχα (30.06.2014: Ευρώ 146 χιλ. και Ευρώ 116 χιλ. περίπου για τον Όµιλο και την Εταιρία 
αντίστοιχα), πραγµατοποιώντας κέρδος από την πώληση ύψους Ευρώ 131 χιλ. και Ευρώ 125 χιλ. 
περίπου ) για τον Όµιλο και την Εταιρία αντίστοιχα (30.06.2014: κέρδος Ευρώ 76 χιλ. και Ευρώ 66 
χιλ περίπου για τον Όµιλο και την Εταιρία αντίστοιχα). 
Οι αποσβέσεις των παγίων αναλύονται ανά λειτουργία ως ακολούθως: 
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  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  30.06.15 30.06.14 30.06.15 30.06.14 
Κόστος πωληθέντων  3.865.881 4.588.148 2.562.905 3.170.415 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως   638.570 802.961 230.028 429.693 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  170.998 230.869 75.550 114.024 
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης  79.936 84.397 74.093 73.422 
Σύνολο  4.755.385 5.706.376 2.942.576 3.787.554 

 
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 01.01.2014 8.509.495 173.840 8.683.335 
Προσθήκες 188.315 - 188.315 
Μεταφορά από πάγια σε εκτέλεση (σηµ. 8) 2.131 - 2.131 
∆ιαγραφές (3.543) - (3.543) 
Συναλλαγµατική διαφορά (11.270) - (11.270) 
Υπόλοιπο 31.12.2014 8.685.128 173.840 8.858.968 
Προσθήκες 109.757 34.450 144.207 
Εξαγορά θυγατρικής  (σηµ. 3) 20.242 - 20.242 
Συναλλαγµατική διαφορά 2.482 - 2.482 
Υπόλοιπο 30.06.2015 8.817.609 208.290 9.025.899 
    
Συσσωρεµένες αποσβέσεις    
Υπόλοιπο 01.01.2014 7.601.895 59.936 7.661.831 
Αποσβέσεις χρήσεως 435.714 29.968 465.682 
∆ιαγραφές (3.543) - (3.543) 
Συναλλαγµατική διαφορά (11.080) - (11.080) 
Υπόλοιπο 31.12.2014 8.022.986 89.904 8.112.890 
Αποσβέσεις περιόδου  220.881 23.850 244.731 
Εξαγορά θυγατρικής (σηµ. 3) 954 - 954 
Συναλλαγµατική διαφορά 2.530 - 2.530 
Υπόλοιπο 30.06.2015 8.247.351 113.754 8.361.105 
 
    
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 662.142 83.936 746.078 
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2015 570.258 94.536 664.794 
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
Αξία κτήσεως  Λογισµικά  
Υπόλοιπο 01.01.2014 7.057.499 
Προσθήκες 178.975 
Υπόλοιπο 31.12.2014 7.236.474 
Προσθήκες 100.010 
Υπόλοιπο 30.06.2015 7.336.484 
  
Συσσωρεµένες αποσβέσεις  
Υπόλοιπο 01.01.2014 6.169.323 
Αποσβέσεις χρήσεως  428.571 
Υπόλοιπο 31.12.2014 6.597.894 
Αποσβέσεις περιόδου 217.543 
Υπόλοιπο 31.06.2015 6.815.437 
 
  
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 638.580 
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2015 521.047 

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

 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  30.06.15 30.06.14 30.06.15 30.06.14 
Κόστος πωληθέντων  48.542 43.092 48.261 43.008 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως   154.711 152.901 140.230 148.935 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  41.176 44.278 28.748 28.415 
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης  303 217 303 217 
Σύνολο  244.731 240.488 217.543 220.575 

 
 
10. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων  

 
Από την αποτίµηση των κατεχόµενων από την Εταιρεία µετοχών την 30η Ιουνίου 2015 
προέκυψε κέρδος ύψους Ευρώ 1.497 (30.06.2014: ζηµία Ευρώ 6.550) το οποίο απεικονίζεται 
στα χρηµατοοικονοµικά έσοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων και η εύλογη αξία των 
µετοχών κατά την 30η Ιουνίου 2015 ανέρχεται σε Ευρώ 4,4 χιλ. περίπου (31.12.2014: Ευρώ 2,9 
χιλ. περίπου). Λόγω της τραπεζικής αργίας δεν υπήρχε η δυνατότητα να ληφθεί τιµή µετοχής 
της 30.06.2015 και ως εκ τούτου χρησιµοποιήθηκε η τιµή της πλησιέστερης ηµεροµηνίας στο 
τέλος της περιόδου. Σε κάθε περίπτωση δεν εκτιµάται σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις.     
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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: 
 
  30.06.15 31.12.14 
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 2014, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δεν πρότεινε τη διανοµή 
µερίσµατος για τη χρήση 2014 που εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων στις 28.05.2015.  

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

 
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 

 
  30.06.15 31.12.14 

Μέσα σε ένα χρόνο  3.807.076 3.823.924 

Από 1-5 έτη  162.656.931 124.118.781 

Σύνολο  166.464.007 127.942.705 
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         Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

  30.06.15 31.12.14 
Μέσα σε ένα χρόνο  2.438.389 2.273.233 

Από 1-5 έτη  152.289.765 120.731.274 

Σύνολο  154.728.154 123.004.507 

 
 

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25.05.2012 είχε 
εξουσιοδοτηθεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την 
αναχρηµατοδότηση των βραχυπρόθεσµων δανείων της Μητρικής Εταιρίας µε την έκδοση νέου 
ισόποσου κοινού οµολογιακού δανείου κατά την έννοια του αρ.6 του νόµου 3156/2003.  
Τον Μάιο του 2015 υπογράφηκε σύµβαση για την έκδοση νέου οµολογιακού δανείου µε 
διοργανωτή έκδοσης την «ALPHA BANK» και συµµετέχοντες οµολογιούχους τις «ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ», «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ «EFG EUROBANK ERGASIAS» και «ATTICA BANK» 
ύψους Ευρώ 31.895.000,00 µε επιτόκιο Euribor εξαµήνου +4,50% ετησίως. Το οµολογιακό 
δάνειο είναι κοινό, χωρίς δικαίωµα διαπραγµάτευσης σε οργανωµένες αγορές που λειτουργούν 
στην Ελλάδα και χωρίς δικαίωµα µετατροπής του σε µετοχές. Η αποπληρωµή ορίστηκε σε µία 
χρεολυτική δόση καταβλητέα στη λήξη του οµολογιακού δανείου τον Ιούνιο 2017. Σε 
περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η πληρωµή της δόσης, αυτή θα είναι καταβλητέα τον 
Ιούνιο του 2020. Για τη λήψη του δανείου συστάθηκε πλασµατικό ενέχυρο (κυµαινόµενη 
ασφάλεια) επί αποθεµάτων σε ποσοστό 70% του κεφαλαίου του οµολογιακού δανείου καθ’ όλη 
τη διάρκεια του δανείου. 
 
Σε εκτέλεση της από 26.11.2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της θυγατρικής 
Εταιρίας «ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε.», υπογράφτηκε στις 9 ∆εκεµβρίου 2014 
σύµβαση έκδοσης πενταετούς κοινού εµπραγµάτως εξασφαλισµένου οµολογιακού δανείου 
ποσού ΕΥΡΩ 9.298.000,00 µε διοργανωτή έκδοσης την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» και 
συµµετέχοντες οµολογιούχους την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ» και την «EFG EUROBANK 
ERGASIAS» για αναχρηµατοδότηση του υφιστάµενου µακροπρόθεσµου και βραχυπροθέσµου 
δανεισµού της µε επιτόκιο Euribor+3% για τα πρώτα δύο έτη από την ηµεροµηνία έναρξης του 
δανείου και το οποίο θα διαµορφωθεί σε Euribor+5% για όλη την υπόλοιπη διάρκεια του 
δανείου. Το οµολογιακό δάνειο είναι κοινό, χωρίς δικαίωµα διαπραγµάτευσης σε οργανωµένες 
αγορές που λειτουργούν στην Ελλάδα και χωρίς δικαίωµα µετατροπής του σε µετοχές. Η 
αποπληρωµή ορίστηκε σε έξι (6) εξαµηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη καταβλητέα τον 
Ιούνιο του 2016 ποσού Ευρώ 150 χιλ. και  η τελευταία δόση ποσού Ευρώ 6,2 εκατ. είναι 
καταβλητέα στη λήξη του οµολογιακού δανείου (∆εκέµβριος 2018). Το δάνειο θα ασφαλίζεται 
µε Α’ τάξεως υποθήκη η οποία θα εγγραφεί υπέρ του Εκπροσώπου και για λογαριασµό των 
Οµολογιούχων για ποσό ΕΥΡΩ έντεκα εκατοµµυρίων εκατόν εξήντα χιλιάδων (11.160.000,00), 
µε εγγύηση της Μητρικής Εταιρίας για το σύνολο του δανείου και µε ενέχυρο επί µετοχών της 
µειοψηφίας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 31% του κεφαλαίου της θυγατρικής.  
Tην 17.02.2015 έγινε η εκταµίευση του οµολογιακού δανείου και πραγµατοποιήθηκε η 
αποπληρωµή των υφιστάµενων βραχυπροθέσµων δανείων καθώς και του µακροπροθέσµου 
δανείου.  

 
Τoν Φεβρουάριο του 2015 έγινε εκταµίευση µακροπροθέσµου δανείου ύψους Ευρώ 320 χιλ. 
από την θυγατρική Εταιρία «ALUMIL YU INDUSTRY SA» από την "PROCREDIT BANK" 
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για την χρηµατοδότηση επενδύσεων σε πάγιο εξοπλισµό. Το δάνειο έχει διάρκεια 2 έτη µε 
περίοδο χάριτος 6 µηνών και µε επιτόκιο Euribor +3,93% (ετησίως). Η αποπληρωµή του 
δανείου θα γίνει σε 18 µηνιαίες χρεολυτικές δόσεις µε έναρξη αποπληρωµής τον Σεπτέµβριο 
του 2015. 
 
Κατά την διάρκεια της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2015 οι συνολικές πληρωµές 
δόσεων µακροπροθέσµων δανείων του Οµίλου ανήλθαν σε Ευρώ 2.955 χιλ. περίπου ενώ δεν 
υπήρχαν πληρωµές δόσεων µακροπροθέσµων δανείων κατά την περίοδο αυτή για την Εταιρία 
(30.06.2014: Ευρώ 573 χιλ. για τον Όµιλο και την Εταιρία αντίστοιχα).  
 
Ο µέσος όρος επιτοκίου των οµολογιακών δανείων του Οµίλου κατά την 30η Ιουνίου 2015 
ήταν 5,38% (31.12.2014: 5,38%) ενώ των λοιπών µακροπρόθεσµων δανείων ήταν 3,22% 
(31.12.2014: 3,12%).  
 

 Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια ανέρχονται σε Ευρώ 5.947.672 (31.12.2014: 46.298.180 Ευρώ) και 
Ευρώ 1.111.946 (31.12.2014: 32.993.583 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 30.06.2015, δεν έχει 
χρησιµοποιήσει διαθέσιµα πιστωτικά όρια ύψους Ευρώ 1.526 χιλ. περίπου (31.12.2014: Ευρώ 
223 χιλ. περίπου). Η Εταιρία, στις 30.06.2015 και 31.12.2014 δεν έχει αχρησιµοποίητα 
διαθέσιµα πιστωτικά όρια. 

  
 Το µέσο σταθµικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσµων δανείων του Οµίλου και της Εταιρίας την 

30η Ιουνίου 2015 ήταν 6,14% (31.12.2014: 6,64%). 
 
 
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 
Ιουνίου 2015 και 2014 που έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση αναλύονται ανά θυγατρική 
ως ακολούθως (σε χιλιάδες ευρώ): 

 

 
30 Ιουνίου 2015 

Πωλήσεις 
προς 

Αγορές 
από 

Έξοδα 
σε 

Έσοδα  
από 

Απαιτήσεις 
από  

Υποχρεώσεις 
προς  

 
Θυγατρική Εταιρία 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

 συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

       
Γ.Α. ΒΙΟΜ. ΠΛΑΣΤ. ΥΛΩΝ ΑΕ 9 82 42 27 - 1.367 
ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΕ 69 48 - 17 1.548 - 
ALUMIL MISR FOR TRADING SAE 238 - - 140 73 - 
ALUMIL BULGARIA SRL 1.353 2 - 23 3.025 2 
ALUMIL FRANCE SAS - - 170 - - 26 
ALUMIL DEUTSCHLAND GMBH - - 68 40 2.687 - 
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ALUMIL CY LTD 743 45 - 12 1.820 - 
ALUMIL HUNGARY KFT - - - - 568 - 
ALUMIL UKRANIA SRL 116 - - 6 3.128 - 
ALUMIL ROM INDUSTRY SA 3.239 176 - 25 1.324 316 
ALUMIL YU INDUSTRY SA 7.186 547 - 105 4.446 625 
ALUMIL SKOPJE DOO 474 - - 10 - 2 
ALUMIL GULF FZC 1.248 - - 52 54 - 
ALUMIL FABRICATION INC 1.058 103 - - 1.847 - 
ALUMIL GROUP LTD 4.606 819 - 71 5.625 15 

Σύνολο 20.399 1.822 280 528 26.145 2.353 

 

 
30 Ιουνίου 2014 (Έσοδα – Έξοδα) – 
31 ∆εκεµβρίου 2014 (Απαιτήσεις – 
Υποχρεώσεις) 

 
 
 
 

Πωλήσεις 
προς 

 
 
 
 

Αγορές 
από 

 
 
 
 

Έξοδα 
σε 

 
 
 
 

Έσοδα  
από 

 
 
 
 

Απαιτήσεις 
από  

 
 
 
 

Υποχρεώσεις 
προς  

 
Θυγατρική Εταιρία 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

 συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

       
Γ.Α. ΒΙΟΜ. ΠΛΑΣΤ. ΥΛΩΝ ΑΕ 18 69 - 2 - 1.312 
ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΕ 59 71 - 14 1.608 - 
ALUMIL MISR FOR TRADING SAE 103 - - 5 95 - 
ALUMIL BULGARIA SRL 960 10 - 24 1.590 - 
ALUMIL VARNA SRL 308 - - 4 1.464 - 
ALUMIL FRANCE SAS - - 154 - - - 
ALUMIL DEUTSCHLAND GMBH - - 69 39 2.650 - 
ALUMIL CY LTD 792 47 - 12 1.834 - 
ALUMIL HUNGARY KFT - - - - 584 - 
ALUMIL UKRANIA SRL 319 17 - 6 3.071 - 
ALUMIL POLSKA SRL - - - 15 - - 
ALUMIL ROM INDUSTRY SA 3.186 26 - 24 547 72 
ALUMIL YU INDUSTRY SA 4.717 541 - 66 3.328 582 
ALUMIL SKOPJE DOO 425 - - 7 - 199 
ALUMIL GULF FZC 205 92 - 21 237 - 
ALUMIL FABRICATION INC 109 - - - 834 - 
ALUMIL GROUP LTD 4.770 706 - 65 6.255 13 

Σύνολο 15.971 1.579 223 304 24.097 2.178 

 
Επίσης έχουν απαλειφθεί από την ενοποίηση, της 30ης Ιουνίου 2015, αγοραπωλησίες µεταξύ 
θυγατρικών συνολικού ύψους Ευρώ 1.020 χιλ. περίπου (30.06.2014: Ευρώ 947 χιλ. περίπου) 
και απαιτήσεις – υποχρεώσεις συνολικού ύψους Ευρώ 287 χιλ. περίπου (31.12.2014: Ευρώ 
3.040 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 Ιουνίου 2015, η Μητρική Εταιρία έχει σχηµατίσει σωρευτική 
πρόβλεψη για επισφάλειες συνολικού ύψους Ευρώ 6.199 χιλ. περίπου (31.12.2014: Ευρώ 5.653 
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. 
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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 153 χιλ. περίπου και Ευρώ 6 χιλ. περίπου 
αντίστοιχα (30.06.2014: Ευρώ 143 χιλ. περίπου για τον Όµιλο και Ευρώ 4 χιλ. περίπου για την 
Εταιρία αντίστοιχα), αγορές – έξοδα ποσού ύψους Ευρώ 2.746 χιλ. περίπου για τον Όµιλο και 
την Εταιρία αντίστοιχα (30.06.2014: Ευρώ 1,9 εκατ. περίπου για τον Όµιλο και την Εταιρία 
αντίστοιχα) ενώ έχουν καθαρή απαίτηση ποσού ύψους Ευρώ 1,8 εκατ. περίπου για τον Όµιλο 
και Ευρώ 1,7 εκατ. περίπου για την Εταιρία αντίστοιχα (31.12.2014: Ευρώ 2,8 εκατ. περίπου 
για τον Όµιλο και την Εταιρία αντίστοιχα). Επιπλέον η Μητρική Εταιρία έχει παράσχει 
εγγυήσεις ύψους Ευρώ 4,7 εκατ. περίπου (31.12.2014: Ευρώ 4,7 εκατ. περίπου) για την 
εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων ανεξόφλητου υπολοίπου κατά την 30.06.2015 ύψους 
Ευρώ 4,7 εκατ. περίπου (31.12.2014: Ευρώ 4,7 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» συµµετέχει µε ποσοστό 19%, ποσού ύψους Ευρώ 3 εκατ. 
περίπου και Ευρώ 383 χιλ. περίπου αντίστοιχα (30.06.2014: Ευρώ 2,8 εκατ. περίπου και Ευρώ 
254 χιλ. περίπου αντίστοιχα), αγορές – έξοδα ποσού ύψους Ευρώ 2 χιλ. περίπου για τον Όµιλο 
(30.06.2014: Ευρώ 10 χιλ. περίπου για τον Όµιλο) ενώ έχουν καθαρή απαίτηση ποσού ύψους 
Ευρώ 1,7 εκατ. περίπου και Ευρώ 20 χιλ. περίπου για τον Όµιλο και την Εταιρία αντίστοιχα 
(31.12.2014: Ευρώ 1,7 εκατ. περίπου για τον Όµιλο). 
 
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 31 
Μαρτίου 2014 ανήκει στον κ. Γεώργιο Μυλωνά (48,37%) και στην κα. Ευαγγελία Μυλωνά 
(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 Ιουνίου 2015 καταβλήθηκαν σε 2 
εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Μητρικής Εταιρίας µικτές αποδοχές ύψους 
Ευρώ 48,8 χιλ. περίπου (30.06.2014: Ευρώ 35,6 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 761 χιλ. περίπου (30.06.2014: Ευρώ 722,3 χιλ. 
περίπου) και Ευρώ 241,9 χιλ. περίπου (30.06.2014: Ευρώ 274,8 χιλ. περίπου) αντίστοιχα.  
Κατά την 30.06.2015 και 31.12.2014 δεν οφείλονταν αµοιβές στα διευθυντικά στελέχη και τα 
µέλη της διοίκησης για τον Όµιλο  και την Εταιρία. 
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Τέλος αναφέρεται ότι στην σχηµατισθείσα πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού του Οµίλου 
και της Εταιρίας περιλαµβάνεται ποσό ύψους Ευρώ 64,5 χιλ. περίπου (31.12.2014: Ευρώ 63,5 
χιλ. περίπου) και ποσό ύψους Ευρώ 49,6 χιλ. περίπου (31.12.2014: Ευρώ 49,3 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 της 30ης Ιουνίου 2015 προσδιορίστηκε µε την καλύτερη δυνατή 
εκτίµηση από τη ∆ιοίκηση. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα ή είναι 
αυτά περιορισµένα από ενεργές χρηµαταγορές οι αποτιµήσεις των εύλογων αξιών έχουν 
προκύψει από την εκτίµηση της ∆ιοίκησης σύµφωνα µε τις διαθέσιµες πληροφορίες που 
υπάρχουν. 

 
Η Εταιρεία χρησιµοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισµό και τη γνωστοποίηση της 
εύλογης αξίας των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων ανά µέθοδο αποτίµησης: 

 
Επίπεδο 1: ∆ιαπραγµατεύσιµες (µη προσαρµοσµένες) τιµές σε ενεργές αγορές για όµοια 
περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις,  
Επίπεδο 2: Λοιπές  τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση στην 
καταγεγραµµένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιµες, είτε άµεσα είτε έµµεσα,  
Επίπεδο 3: Τεχνικές που χρησιµοποιούν δεδοµένα που έχουν σηµαντική επίδραση στην 
καταγεγραµµένη  εύλογη αξία και  δεν βασίζονται σε παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς. 
 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν µεταφορές µεταξύ των επιπέδων 1 και 2, ούτε 
µεταφορές εντός και εκτός του επιπέδου 3 για την µέτρησή της εύλογης αξίας. 
 
Τα ποσά που εµφανίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις για τα ταµειακά διαθέσιµα, τις 
εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, 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. 
 
Ο Όµιλος και η Εταιρία δεν χρησιµοποιούν παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. 

 
Παρακάτω, παρουσιάζεται µία σύγκριση, ανά κατηγορία, των λογιστικών και εύλογων αξιών 
όλων των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του Οµίλου και της Εταιρίας, τα οποία 
απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις:  
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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 (31.12.2014: 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 (31.12.2014: Ευρώ 549 χιλ.) και έχει παράσχει 
εγγυήσεις, υπέρ θυγατρικών και λοιπού συµµετοχικού ενδιαφέροντος εταιριών σε τράπεζες 
συνολικού ποσού ύψους Ευρώ 23,1 εκατ. περίπου (31.12.2014: Ευρώ 23,1 εκατ. περίπου) 
για την εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων ανεξόφλητου υπολοίπου κατά την 
30.06.2015 ύψους Ευρώ 19,7 εκατ. περίπου (31.12.2014: Ευρώ 20,5 εκατ. περίπου).  

 
γ. Υποχρεώσεις από λειτουργικές µισθώσεις – Ως µισθωτής 

 
Την 30η Ιουνίου 2015 ο Όµιλος και η Εταιρία είχαν ποικίλες συµφωνίες λειτουργικής 
µίσθωσης που αφορούν την ενοικίαση µηχανηµάτων, κτιρίων και µεταφορικών µέσων και 
λήγουν σε διάφορες ηµεροµηνίες έως τον  ∆εκέµβριο του 2019 και τον Οκτώβριο του 2017 
για τον Όµιλο και την Εταιρία αντίστοιχα. 
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Τα µισθώµατα περιλαµβάνονται στην επισυναπτόµενη κατάσταση αποτελεσµάτων της 
περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2015 και ανέρχονται σε Ευρώ 675.928 (30.06.2014: 
Ευρώ 673.995) για τον Όµιλο και σε Ευρώ 158.598 (30.06.2014: Ευρώ 168.683) για την 
Εταιρία αντίστοιχα. 

 

Τα ελάχιστα µελλοντικά πληρωτέα µισθώµατα ενοικίασης βάσει µη ακυρώσιµων 
συµβολαίων λειτουργικής µίσθωσης την 30η Ιουνίου 2015 και 2014 για τον Όµιλο και την 
Εταιρία έχουν ως ακολούθως: 
 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 
  30.06.2015 30.06.2014 
Πληρωτέες    
Εντός 1 έτους  975.219 1.026.248 
Από 2 µέχρι 5 χρόνια  987.964 1.567.860 

  1.963.183 2.594.108 
 

 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  30.06.2015 30.06.2014 
Πληρωτέες    
Εντός 1 έτους  267.339 308.344 
Από 2 µέχρι 5 χρόνια  90.166 334.972 

  357.597 643.316 
 

Το κόστος των λειτουργικών µισθώσεων αναλύεται ανά λειτουργία ως ακολούθως: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  

30.06.2015 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2014 
Κόστος πωληθέντων  133.968 126.835 59.087 55.185 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  447.308 445.535 68.778 81.468 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  92.647 99.790 28.728 30.166 
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης   2.005 1.865 2.005 1.864 
Σύνολο   675.928 673.995 158.598 168.683 

 
 

δ. Απαιτήσεις από λειτουργικές µισθώσεις – Ως εκµισθωτής 
 
Την 30η Ιουνίου 2015 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 Ιουνίου 2015 και ανέρχονται σε Ευρώ 105.291 για τον Όµιλο 
(30.06.2014: Ευρώ 46.586) και σε Ευρώ 34.426 για την Εταιρία (30.06.2014: Ευρώ 10.010). 
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Τα ελάχιστα µελλοντικά εισπρακτέα µισθώµατα βάσει µη ακυρώσιµων συµβολαίων 
λειτουργικής µίσθωσης την 30η Ιουνίου 2015 και 2014 για τον Όµιλο και την Εταιρία έχουν 
ως ακολούθως: 
 
    Ο ΟΜΙΛΟΣ  

  30.06.2015 30.06.2014 
Εισπρακτέα    
Εντός 1 έτους  227.818 77.819 
Από 1 µέχρι 5 χρόνια  790.059 124.731 
Πάνω από 5 έτη  62.718 67.082 

  1.080.595 269.632 
 

 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  30.06.2015 30.06.2014 
Εισπρακτέα    
Εντός 1 έτους  144.195 20.242 
Από 1 µέχρι 5 χρόνια  598.645 74.331 
Πάνω από 5 έτη  48.985 67.082 

  791.825 161.655 
ε. ∆εσµεύσεις  

 
Κατά την 30η Ιουνίου 2015 o Όµιλος και η Εταιρία δεν είχαν δεσµεύσεις για 
κεφαλαιουχικές δαπάνες. 

 
Κατά την 30η Ιουνίου 2015, ο Όµιλος και η Εταιρία έχουν δεσµευτεί για αγορά πρώτης 
ύλης (αλουµίνιο) ποσότητας 2.841 τόνοι η οποία θα παραδοθεί στους επόµενους µήνες 
συνολικού κόστους ύψους Ευρώ 6,1 εκατ. περίπου (31.12.2014: 2.497 τόνοι συνολικού 
κόστους ύψους Ευρώ 5,6 εκατ. περίπου για τον Όµιλο και την Εταιρία αντίστοιχα). 

 
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. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΑΕ 2008-2010 
3. ALUTRADE AE ∆εν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2009) 
4. ALUMIL ALBANIA ShPK 2013-2014 
5. ALUMIL KOSOVO ShPK 2012-2014 
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6. ALUMIL BULGARIA SRL 2007-2014 
7. ALUMIL FRANCE SAS  ∆εν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2005) 
8. ALUMIL DEUTSCHLAND GMBH 2008-2014 
9. ALUMIL MILONAS CYPRUS LTD 2006-2014 
10. ALUMIL CY LTD 2006-2014 
11. ALUMIL MOLDAVIA SRL 2008-2014 
12. ALUMIL HUNGARY KFT 2004-2014 
13. ALUMIL UKRANIA SRL 2014 
14. ALUMIL POLSKA SRL 2014 
15. ALUMIL ROM INDUSTRY SA 2008-2014 
16. ALUMIL EXTRUSION SRL 2009-2014 
17. ALUMIL YU INDUSTRY SA 2002-2014 
18. ALPRO VLASENICA AD 2012-2014 
19. ALUMIL MONTENEGRO DOO 2004-2014 
20. ALUMIL SKOPJE DOO ∆εν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2000) 
21. ALUMIL GULF FZC - 
22. ALUMIL MIDDLE EAST JLT - 
23. ALUMIL GROUP LTD ∆εν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2008) 
24. ALUMIL YUG LTD ∆εν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2010) 
25. LMG EUROPIAN TECHNOLOGIES LTD ∆εν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2012) 
26. EGYPTIAN FOR ALUMINIUM TRADE SAE ∆εν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2007) 
27. ALUMINIUM MISR FOR TRADING SAE 2013-2014 
28. ALUMIL FABRICATION INC ∆εν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της (2013) 
29. ALUMIL VARNA SRL 2005-2014 

 
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. 

 
Βάσει της ΠΟΛ 1159/2011, για όλες τις Εταιρίες που οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 
τους ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόµιµους Ελεγκτές, εκδίδεται Ετήσιο Φορολογικό 
Πιστοποιητικό µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τους ίδιους νόµιµους 
ελεγκτές που ελέγχουν τις 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. Σηµειώνεται 
ότι η Μητρική Εταιρία και µία θυγατρική του εσωτερικού έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων τους µε το κίνητρο της επιχορήγησης. 
Στις αποφάσεις υπαγωγής αναφέρονται οι όροι χορήγησης της ενίσχυσης τους οποίους 
είναι υποχρεωµένη να πληροί η Εταιρεία και ο Όµιλος πριν την έναρξη της παραγωγικής 
δραστηριότητας προκειµένου να εγκριθεί η υπαγωγή της επένδυσης στο Ν.3299/2004 και 
οι  υποχρεώσεις που έχει η Εταιρία και ο Όµιλος µέχρι την παρέλευση πενταετίας από την 
δηµοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της 
κάθε επένδυσης. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ξεκινήσει διαδικασίες ελέγχου των 
επιχειρήσεων που υπάγονται στον Ν.3299/2004 (απόφαση 53517/14.12.2013) προκειµένου 
να κριθεί η τήρηση των υποχρεώσεων που ορίζονται στις αποφάσεις υπαγωγής.  Αν και 
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υπάρχουν επενδύσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει η πενταετία από την δηµοσίευση της 
απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας τους, η ∆ιοίκηση του 
Οµίλου δεν είναι σε θέση να εκτιµήσει αν από τον έλεγχο του Υπουργείου προκύψει η µη 
τήρηση κάποιων υποχρεώσεων και υφίσταται θέµα επιστροφής µέρους των επιχορηγήσεων 
αυτών. 

 
Για τη χρήση 2014 η µητρική εταιρία και οι θυγατρικές εταιρείες του εσωτερικού έχουν 
υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από 
τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και 
το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των 
ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2015. Αν µέχρι την 
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις 
εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις εταιρικές και ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις.  

 
Ο Όµιλος και η Εταιρία έχουν προβεί στην διενέργεια σχετικής πρόβλεψης ύψους Ευρώ 
270 χιλ. περίπου (31.12.14: Eυρώ 338 χιλ.) και Ευρώ 240 χιλ. (31.12.14: 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. 
 

17.  Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών  
Καταστάσεων 
 
Η τραπεζική αργία που έλαβε χώρα εντός του πρώτου 20 ήµερου του Ιουλίου 2015 και η 
συνεχιζόµενη επιβολή διαφόρων περιορισµών στη διακίνηση κεφαλαίων ενέτειναν την 
οικονοµική αβεβαιότητα, καθώς και τις πιέσεις στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και στα 
δηµοσιονοµικά µεγέθη. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Κυβέρνηση στις 8 Ιουλίου 2015 υπέβαλε αίτηµα τριετούς 
χρηµατοδότησης στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ΕΜΣ). Στις 12 Ιουλίου 2015 
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε σχετική ανακοίνωση σύµφωνα 
µε την οποία η Ελληνική Κυβέρνηση θα πρέπει να θεσµοθετήσει σειρά µέτρων ως 
προαπαιτούµενα για την έναρξη των διαπραγµατεύσεων µε στόχο την κατάρτιση ενός νέου 
προγράµµατος οικονοµικής βοήθειας στο πλαίσιο του EΜΣ. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο 
στις 15 και 23 Ιουλίου ενέκρινε µέρος από τα προαπαιτούµενα που είχαν τεθεί από το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενώ στις 14 Αυγούστου 2015 ψήφισε την κύρωση του σχεδίου 
σύµβασης οικονοµικής ενίσχυσης από τον ΕΜΣ και διάφορες ρυθµίσεις για την υλοποίηση 
της συµφωνίας χρηµατοδότησης. Στο πλαίσιο του οικονοµικού περιβάλλοντος που 
δηµιουργείται από τα παραπάνω γεγονότα ανακύπτουν κίνδυνοι οι σηµαντικότεροι εκ των 
οποίων αφορούν στη ρευστότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και των 
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επιχειρήσεων, στην εισπραξιµότητα απαιτήσεων, στην αποµείωση περιουσιακών 
στοιχείων, στην αναγνώριση εσόδων, στην εξυπηρέτηση υφιστάµενων δανειακών 
υποχρεώσεων ή/και στην ικανοποίηση όρων και χρηµατοοικονοµικών δεικτών αυτών, στην 
ανακτησιµότητα αναβαλλόµενων φορολογικών ωφελειών, στην αποτίµηση 
χρηµατοοικονοµικών µέσων, στην επάρκεια προβλέψεων και στη δυνατότητα συνέχισης 
της απρόσκοπτης δραστηριότητας της Εταιρίας και του Οµίλου. 
Οι ανωτέρω συνθήκες και τυχόν περαιτέρω δυσµενείς εξελίξεις στην Ελλάδα, ενδέχεται να 
επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσµατα και την χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρίας και 
των θυγατρικών της που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να µπορεί επί 
του παρόντος να προβλεφθεί επακριβώς η επίπτωση. 
Παρά την τραπεζική αργία η Μητρική Εταιρία και οι θυγατρικές του εσωτερικού συνέχισαν 
απρόσκοπτα τη δραστηριότητα τους παρακολουθώντας σε καθηµερινή βάση τα ταµειακά 
διαθέσιµα και χρησιµοποιώντας λογαριασµούς εκτός Ελλάδος για την πληρωµή των 
προµηθευτών τόσο του εξωτερικού όσο και των µεγάλων προµηθευτών του εσωτερικού. Η 
απαίτηση µεγάλης µερίδας  προµηθευτών για προπληρωµή των παραγγελιών, 
αντιµετωπίστηκε από την Μητρική Εταιρία και τις θυγατρικές της µε αντίστοιχη απαίτηση 
προπληρωµών για την εκτέλεση παραγγελιών προς ορισµένους πελάτες της κατά το 
διάστηµα αυτό, µε δεδοµένη την δυσχέρεια άµεσης είσπραξης των ανοικτών υπολοίπων 
απαιτήσεων. Παράλληλα οι παραγγελίες για αναπλήρωση αποθεµάτων περιορίστηκαν στα 
απολύτως απαραίτητα ώστε να µειωθούν οι ταµειακές εκροές µε σκοπό την περαιτέρω 
διατήρηση ρευστότητας για την αντιµετώπιση εκτάκτων γεγονότων. 
Στον τοµέα των εξαγωγών παρά τις καθυστερήσεις τις πρώτες ηµέρες της τραπεζικής 
αργίας στις φορτώσεις προς την ∆. Ευρώπη, υπήρξε σχετική οµαλοποίηση στη συνέχεια 
αλλά µε αυξηµένο µεταφορικό κόστος  σε σχέση µε την προγενέστερη προ τραπεζικής 
αργίας περίοδο. Η αύξηση προήλθε από την αδυναµία των µεταφορέων να επιστρέψουν µε 
γεµάτα δροµολόγια, λόγω του περιορισµού των εισαγωγών στην Ελλάδα από τις χώρες 
εξαγωγής των προϊόντων.             
 
Τον Ιούλιο 2015 πραγµατοποιήθηκε από την θυγατρική Εταιρία «ALUMIL YU 
INDUSTRY» εξαγορά ποσοστού 41,32% σε Εταιρία που δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή συνθετικών υλών καταβάλλοντας το ποσό των Ευρώ 999.999 χωρίς να προκύψει 
ουσιαστική διαφορά µεταξύ τιµήµατος αγοράς και εύλογης αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων που αποκτήθηκαν. Η επένδυση θα απεικονιστεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις ως επένδυση σε συγγενή. 
 
Τον Ιούλιο 2015 τέθηκε σε ισχύ ένας νέος φορολογικός νόµος στην Ελλάδα (Ν.4334/2015). 
Ο νέος φορολογικός νόµος εισήγαγε ορισµένες τροποποιήσεις στην φορολογία 
εισοδήµατος νοµικών προσώπων όπως είναι η αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 
26%, που ίσχυε µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2014, σε 29% για τις χρήσεις που αρχίζουν την 
1η Ιανουαρίου 2015 και µετά. 

 
Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 (παρ. 47) και στο ∆ΛΠ 10 (παρ. 22η) η αλλαγή του φορολογικού 
συντελεστή που πραγµατοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2015 αποτελεί ‘µη διορθωτικό γεγονός’ 
και κατά συνέπεια ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίστηκαν µε τον 
ισχύοντα κατά την 30η Ιουνίου 2015 φορολογικό συντελεστή. Σε περίπτωση εφαρµογής 
του νέου συντελεστή στις προσωρινές διαφορές της 30ης Ιουνίου 2015, η αναβαλλόµενη 
φορολογική απαίτηση στον Όµιλο θα ανέρχονταν σε Ευρώ 2.150.875, η αναβαλλόµενη 
φορολογική υποχρέωση θα ανέρχονταν σε Ευρώ 4.060.623 και Ευρώ 3.516.286 για τον 
Όµιλο και την Εταιρία αντίστοιχα και τα καθαρά συνολικά εισοδήµατα της περιόδου θα 



ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 
Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων 
Της 30ης Ιουνίου 2015 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ήταν µειωµένα κατά Ευρώ 251.301 και Ευρώ 363.754 για τον Όµιλο και την Εταιρία 
αντίστοιχα ενώ οι φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι θα ανέρχονταν σε Ευρώ 1.196.129 και τα 
καθαρά συνολικά εισοδήµατα της περιόδου θα ήταν µειωµένα κατά 4.882 ευρώ. 

 
 

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
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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 2015 ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

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

Κιλκίς, 28 Αυγούστου 2015

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  

   

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 2014 µε 

εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρηµένα λογιστικά πρότυπα και διερµηνίες, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2015.

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

Εταιρίας - οι οποίες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30η 

Ιουνίου 2015 και ενσωµατώνονται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 3 των 

ενδιάµεσων 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 και ορισµένων θυγατρικών του εσωτερικού υφίστανται 

εµπράγµατα βάρη ύψους € 154,4 εκατ. και € 165,6 εκατ. αντίστοιχα περίπου για τη λήψη µακροπρόθεσµων 

οµολογιακών δανείων. Επίσης, επί ακινήτων θυγατρικών του εξωτερικού, έχει συσταθεί υποθήκη συνολικού ύψους € 

5,2 εκατ. περίπου για τη λήψη τραπεζικών δανείων, πιστωτικού ορίου ύψους € 4,2 εκατ. περίπου, το ανοικτό υπόλοιπο 

των οποίων κατά την 30η Ιουνίου 2015 ανέρχεται σε € 2,5 εκατ. περίπου.

5) Το απασχολούµενο προσωπικό της Μητρικής Εταιρίας και του Οµίλου στις 30 Ιουνίου 2015 και στις 30 Ιουνίου 

2014 είναι 744 και 711 εργαζόµενοι αντίστοιχα για την Εταιρία και 1.844 και 1.790 εργαζόµενοι αντίστοιχα για τον 

Όµιλο.

6)  Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό της περιόδου της Μητρικής Εταιρίας και του Οµίλου ανήλθαν σε € 1.398 χιλ. 

περίπου και € 2.259 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 Ιουνίου 2015 ανέρχεται για τον Όµιλο σε € 270 χιλ. και για την Εταιρία σε € 240 χιλ.

 9) Τον Ιούνιο του 2015 πραγµατοποιήθηκε εξαγορά ποσοστού 99,98% της εταιρίας ALUSYS HELLAS Α.Ε. από την 

θυγατρική εταιρία ALUMIL YU INDUSTRY SA καταβάλλοντας το ποσό των € 1.024 χιλ. περίπου (Λεπτοµέρειες 

παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 3 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων).

10) Τα γεγονότα που πραγµατοποιήθηκαν µεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2015 παρατίθενται στη σηµείωση 17 των 

ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.

11) Η έµφαση θέµατος στην έκθεση επισκόπησης αναφέρεται στις µεταβαλόµενες οικονοµικές συνθήκες και στους 

πιθανούς κινδύνους που απορρέουν από αυτές όπως περιγράφονται στη σηµείωση 17 των ενδιάµεσων οικονοµικών 

καταστάσεων.

12) 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 Ιουνίου 2015.

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου : www.alumil.com

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των  

εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων :
28 Αυγούστου 2015

Νόµιµος Ελεγκτής : Σοφία Καλοµενίδου

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

Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης : Σύµφωνη γνώµη (µε θέµα έµφασης)

30.06.2015 

(Ανέλεγκτη)

31.12.2014 

(Ελεγµένη)

30.06.2015 

(Ανέλεγκτη)

31.12.2014 

(Ελεγµένη)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 141.701.272 144.337.873 90.251.995 91.889.961

Επενδύσεις σε ακίνητα 31.000 31.000 - -

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 664.794 746.078 521.047 638.580

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.251.957 3.310.903 35.655.396 34.788.247

Αποθέµατα 73.316.220 71.759.343 43.981.199 44.045.191

Απαιτήσεις από πελάτες 62.845.258 58.596.960 50.657.596 49.074.060

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 25.034.940 26.645.210 14.412.891 18.157.154

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 306.845.441 305.427.367 235.480.124 238.593.193

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 43.980.506 50.245.104 24.188.886 31.616.235

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής ( α ) 52.126.518 58.391.116 32.334.898 39.762.247

Μη ελέγχουσες συµµετοχές ( β ) 11.322.043 10.617.686 - -

Σύνολο  ιδίων κεφαλαίων ( γ ) = ( α ) + ( β ) 63.448.561 69.008.802 32.334.898 39.762.247

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 162.656.931 124.118.781 152.289.765 120.731.274

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 26.089.498 27.757.182 19.089.566 20.640.205

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 9.754.748 50.122.104 3.550.335 35.266.816

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 44.895.703 34.420.498 28.215.560 22.192.651

Σύνολο Υποχρεώσεων ( δ ) 243.396.880 236.418.565 203.145.226 198.830.946

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 306.845.441 305.427.367 235.480.124 238.593.193

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε €

Ο  Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

30.06.2015 

(Ανέλεγκτη)

 30.06.2014 

(Ελεγµένη)

30.06.2015 

(Ανέλεγκτη)

 30.06.2014 

(Ελεγµένη)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 

(01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)
69.008.802 81.858.825 39.762.247 50.558.886

Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους (5.559.104) (6.112.183) (7.427.349) (7.240.744)

Μερίσµατα πληρωθέντα (1.313) - - -

Μείωση κεφαλαίου θυγατρικής - (284) - -

Εκκαθάριση θυγατρικής (4) - - -

Εισροές από µη ελέγχουσες συµµετοχές 180 - - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 

(30.06.2015 και 30.06.2014 αντίστοιχα)
63.448.561 75.746.358 32.334.898 43.318.142 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε €

Ο  Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

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

Όµιλος Εταιρíα

α)  Πωλήσεις - Έσοδα 3.106 21.256 

β)  Αγορές - Έξοδα 2.749 4.849 

γ)  Απαιτήσεις 3.493 27.890 

δ)  Υποχρεώσεις - 2.353 

ε)  Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης - -

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

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

Περίοδος 01.01 - 30.06.2015

01.01 - 

30.06.2015 

(Ανέλεγκτη)

01.01 - 

30.06.2014 

(Ελεγµένη)

01.04 - 

30.06.2015 

(Ανέλεγκτη)

01.04 - 

30.06.2014 

(Ανέλεγκτη)

Κύκλος Εργασιών 94.010.994 78.386.196 50.570.569 42.162.187

Μικτά Κέρδη 17.878.095 14.483.225 9.233.516 8.414.965

Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων
(2.529.547) (1.900.876) (2.838.540) (136.259)

Ζηµίες προ φόρων (7.045.401) (6.793.798) (4.681.014) (2.514.691)

Ζηµίες µετά από φόρους (Α) (6.271.700) (6.529.551) (4.098.692) (2.434.969)

Ιδιοκτήτες µητρικής (6.901.973) (6.404.717) (4.362.626) (2.338.784)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 630.273 (124.834) 263.934 (96.185)

Λοιπές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους (Β) 712.596 417.368 (480.940) 197.811

Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους (Α+Β) (5.559.104) (6.112.183) (4.579.632) (2.237.158)

Ιδιοκτήτες µητρικής (6.255.506) (6.147.927) (4.722.773) (2.297.521)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 696.402 35.744 143.141 60.363

Ζηµίες µετά από Φόρους ανά µετοχή-βασικές και αποµειωµένες (σε €) (0,3135) (0,2909) (0,1982) (0,1062)

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
1.762.789 3.278.107 (704.589) 2.451.904

Κύκλος Εργασιών 54.651.320 48.057.770 29.980.996 25.474.500

Μικτά Κέρδη 4.740.332 5.163.235 2.957.434 3.575.885

Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων
(5.029.694) (3.859.771) (2.412.653) (1.367.352)

Ζηµίες προ φόρων (8.429.601) (7.534.446) (4.180.285) (3.090.612)

Ζηµίες µετά από φόρους (Α) (7.427.349) (7.240.744) (3.487.066) (2.962.701)

Ιδιοκτήτες µητρικής (7.427.349) (7.240.744) (3.487.066) (2.962.701)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές - - - -

Λοιπές συνολικές (ζηµίες) / εισοδήµατα µετά από φόρους (Β) - - - -

Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους (Α+Β) (7.427.349) (7.240.744) (3.487.066) (2.962.701)

Ιδιοκτήτες µητρικής (7.427.349) (7.240.744) (3.487.066) (2.962.701)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές - - -

Ζηµίες µετά από Φόρους ανά µετοχή-βασικές και αποµειωµένες (σε €) (0,3374) (0,3289) (0,1584) (0,1346)

Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
(2.353.354) (376.165) (1.069.108) 368.547

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Ποσά εκφρασµένα σε €

Ο  Ο Μ Ι Λ Ο Σ
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01.01 - 

30.06.2015 

(Ανέλεγκτη)

01.01 - 

30.06.2014 

(Ανέλεγκτη)

01.01 - 

30.06.2015 

(Ανέλεγκτη)

01.01 - 

30.06.2014 

(Ανέλεγκτη)

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Ζηµίες περιόδου προ φόρων (7.045.401) (6.793.798) (8.429.601) (7.534.446)

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 4.755.385 5.706.376 2.942.576 3.787.554

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 244.731 240.488 217.543 220.575

Καθαρά κέρδη από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων (130.871) (75.619) (125.425) (65.853)

(Κέρδη)/Ζηµία από αποτίµηση χρηµατ. στοιχείων σε εύλογη αξία (1.497) 6.550 (1.497) 6.550

Μη πραγµατοποιηθείσες συναλλαγµατικές διαφορές (74.922) 30.968 (59.244) 27.003

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (74.620) (144.558) (49.008) (59.780)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.590.474 5.037.480 3.578.915 3.734.455

Έσοδα συµµετοχών - - (130.000) -

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (707.780) (767.881) (483.779) (524.523)

Καθαρές ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής 509.817 480.721 - -

Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις (53.933) (198.024) (39.641) (23.756)

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 4.398.265 931.988 2.354.182 816.605

Πρόβλεψη για υποτίµηση αποθεµάτων 1.547.870 734.151 918.765 554.625

Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 169.022 246.693 100.303 185.590

8.126.540 5.435.535 794.089 1.124.599

Αύξηση αποθεµάτων (2.653.969) (3.335.527) (854.773) (2.516.054)

Αύξηση εµπορικών απαιτήσεων (8.867.209) (5.931.208) (4.846.300) (1.189.624)

Μείωση/(αύξηση) λοιπών απαιτήσεων & προκαταβολών 1.123.863 (2.299.822) 1.643.707 (1.091.604)

Μείωση λοιπών µακροπροθέσµων απαιτήσεων 91.102 104.248 132.850 69.793

Αύξηση εµπορικών υποχρεώσεων 7.972.480 6.036.979 5.362.073 4.996.307

Αύξηση λοιπών υποχρεώσεων και δεδουλευµένων εξόδων 2.341.335 1.457.987 497.689 1.518.081

Μείωση λοιπών µακροπροθέσµων υποχρεώσεων - (232.457) - -

Πληρωµές για αποζηµίωση προσωπικού (180.225) (182.095) (164.912) (168.727)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 3.321.920 3.755.173 2.973.431 3.137.415

Καταβεβληµένοι φόροι 686.516 536.051 427.331 441.580

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 3.945.481 (3.237.584) (836.339) (836.224)

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

Αγορές ενσώµατων παγίων στοιχείων (2.258.557) (1.563.458) (1.397.904) (672.699)

Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 361.118 221.179 218.719 181.377

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (144.207) (120.649) (100.010) (113.624)

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 38.421 144.558 49.008 59.780

Μερίσµατα εισπραχθέντα - - 130.000 -

Εξαγορά θυγατρικής εταιρίας (845.996) - - -

Μείωση συµµετοχών σε θυγατρικές - - 2.845 -

Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (2.849.221) (1.318.370) (1.097.342) (545.166)

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες

Καθαρή µεταβολή βραχυπροθέσµων δανείων (8.455.508) 1.541.295 13.363 (34.490)

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα µακροπρόθεσµα δάνεια 9.618.000 976.374 - -

Εξοφλήσεις µακροπροθέσµων δανείων (2.955.499) (572.802) (171.352) -

Εισροές από µη ελέγχουσες συµµετοχές 180 - - -

Καταβολές σε µη ελέγχουσες συµµετοχές από εκκαθάριση θυγατρικής (4) - - -

Μερίσµατα πληρωθέντα σε µη ελέγχουσες συµµετοχές (1.313) - - -

Σύνολο (εκροών)/εισροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (1.794.144) 1.944.867 (157.989) (34.490)

Καθαρή µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου 

(α)+(β)+(γ)
(697.884) (2.611.087) (2.091.670) (1.415.880)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 14.260.315 18.400.982 6.172.725 6.079.835

Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 121.312 115.224 - -

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 13.683.743 15.905.119 4.081.055 4.663.955

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
Ποσά εκφρασµένα σε €
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