
Αρµόδια Νοµαρχία : Σερρών

∆ιεύθυνση διαδικτύου :                                                                                                                                  www.alumil.com   01.01 - 31.12.2015 01.01 - 31.12.2014

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μυλωνάς Α. Γεώργιος Κύκλος Εργασιών 10.364.681 9.709.302

                                        ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Σάνδρος Α. Ιωάννης Μικτά Κέρδη 2.803.985 2.472.579

                                        
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων 
871.961 563.510

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
Κέρδη/ (Ζηµίες) προ φόρων 523.185 (72.957)

των οικονοµικών καταστάσεων : 04 Μαΐου 2016 Κέρδη/ (Ζηµίες) µετά από φόρους 746.643 (140.839)

Νόµιµος Ελεγκτής :    Αργυρού ΝικόλαοςΚωνσταντίνος Κατσαγάννης Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/ (ζηµίες) µετά από φόρους 22.273 (40.394)

Ελεγκτική Εταιρία :    ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα/ (ζηµίες) µετά από φόρους 768.916 (181.233)

Τύπος Έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :    Με σύµφωνη γνώµη
1.272.618 944.265

31.12.2015 31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2015 31.12.2014

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 7.937.466 8.368.738

Επενδύσεις σε ακίνητα 26.040 31.000
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2015 και 

01.01.2014 αντίστοιχα)
2.221.673 2.402.906

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 97.348 89.431 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα/(ζηµίες) µετά από φόρους 768.916 (181.233)

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.386.688 1.070.404

Αποθέµατα 3.202.037 3.203.693
Απαιτήσεις από Πελάτες 4.125.583 4.168.018

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.247.392 713.921 2.990.589 2.221.673 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 18.022.554 17.645.205

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο (1.562.399 µετοχές των € 3,28 έκαστη) 5.124.669 5.124.669

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (2.134.080) (2.902.996)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ( α ) 2.990.589 2.221.673

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 8.928.185 1.873.099

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.907.401 2.045.430

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 2.340.775 2.561.229

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 1.855.604 8.943.774 01.01 - 31.12.2015 01.01 - 31.12.2014

Σύνολο Υποχρεώσεων ( β ) 15.031.965 15.423.532

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Κέρδη/ (Ζηµίες) χρήσης προ φόρων 523.185 (72.957)

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( γ ) = ( α ) + ( β ) 18.022.554 17.645.205 Αναπροσαρµογές για:

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 474.881 500.947

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 48.010 30.716

Αποσβέσεις ακινήτων σε επένδυση 4.960 -

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (53) (2.897)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 348.829 639.364

Έσοδο από αχρησιµοποιήτες προβλέψεις (415.445) (25.280)

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (127.194) (150.908)

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 296.245 96.536

Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 39.258 22.744

1.192.676 1.038.265

(Αύξηση)/Μείωση σε:

Αποθέµατα 1.655 (196.101)

Εµπορικές απαιτήσεις 90.776 (8.530)

Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές (143.099) 13.468

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 14.916 6.064

Αύξηση/(Μείωση) σε:

Εµπορικές υποχρεώσεις (220.454) (51.941)

Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευµένα έξοδα (140.716) (70.031)

Πληρωµές για αποζηµίωση προσωπικού (18.618) (21.157)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 241.836 579.243

Καταβεβληµένοι φόροι - 33.432

Καθαρές ταµειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

(α) 
535.300 97.362

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων παγίων στοιχείων (43.609) (25.940)

Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων (55.927) (6.221)

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 53 2.897

Καθαρές ταµειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες 

(β)
(99.483) (29.264)

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες

Καθαρή µεταβολή βραχυπροθέσµων δανείων (7.469.064) (24.099)

Αναλήψεις από µακροπρόθεσµα δάνεια 9.298.000 -

Εξοφλήσεις µακροπροθέσµων δανείων (1.945.241) (310)

Καθαρές ταµειακές εκροές από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)
(116.305) (24.409)

Καθαρή αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

χρήσης (α)+(β)+(γ)
319.512 43.689

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης  χρήσεως 552.144 508.455

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα τέλους χρήσεως 871.656 552.144

Σέρρες, 4 Μαΐου  2016

ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕΧΡΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(∆ηµοσιευµένα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆.Λ.Π.)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 113880752000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46758 / 59 / Β / 00 / 10) - Ε∆ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ

ΜΕΛΗ: Μυλωνά Α. Ευαγγελία, Σάνδρος Ι. Αλέξανδρος, Μυλωνά Α.Ευτυχία

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2015 και 

31.12.2014 αντίστοιχα)

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 

και συνολικών αποσβέσεων («EBITDA»)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

Ποσά εκφρασµένα σε €

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε.".
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. 

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε  €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Ποσά εκφρασµένα σε  €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε €

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

   

 ΜΥΛΩΝΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Α∆Τ ΑΒ 717392

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

   ΣΑΝ∆ΡΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ

Α∆Τ Ξ 597870

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΥΜΑΝΗ Β. ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

Α∆Τ ΑΖ 344577  

Α. Α∆. 0031235  Α’ΤΑΞΗΣ 

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 Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας ενσωµατώνονται, µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που 

συντάσσονται από τη Μητρική Εταιρία "ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.", η οποία έχει έδρα στη Βιοµηχανική Περιοχή Σταυροχωρίου Νοµού 

Κιλκίς και συµµετέχει µε ποσοστό 66% στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

3) Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων υφίσταται α’ τάξεως υποθήκη ποσού Ευρώ 11,2 εκατ. για την εξασφάλιση του µακροπροθέσµου οµολογιακού 

δανείου. 

4) Το απασχολούµενο προσωπικό στις 31.12.2015 και στις 31.12.2014 είναι 134 και 132 εργαζόµενοι αντίστοιχα.

5) Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό της χρήσεως ανήλθαν σε € 43,6 χιλ. περίπου (31.12.2014: 25,9 χιλ. περίπου).

6) ∆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.

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

ανέρχονται στο ποσό των € 78 χιλ. περίπου και  € 144 χιλ. περίπου αντίστοιχα (31.12.2014: € 119 χιλ. περίπου και  € 140 χιλ. περίπου αντίστοιχα). Τα 

υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας, µε συνδεδεµένα µέρη, στην λήξη της τρέχουσας χρήσεως ανέρχονται σε € 2 χιλ. περίπου και € 

1.582 χιλ. περίπου αντίστοιχα (31.12.2014: € 21 χιλ. περίπου και  € 1.629 χιλ. περίπου αντίστοιχα). 

8) Σε εκτέλεση της από 26.11.2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, υπογράφτηκε στις 9 ∆εκεµβρίου 2014 σύµβαση έκδοσης 

πενταετούς κοινού εµπραγµάτως εξασφαλισµένου οµολογιακού δανείου ποσού Ευρώ 9.298.000,00 και το οποίο εκταµιεύτηκε στις 17.02.2015 όπου και 

πραγµατοποιήθηκε η αποπληρωµή των υφιστάµενων βραχυπροθέσµων δανείων καθώς και του µακροπροθέσµου δανείου (εκτενής αναφορά γίνεται στη 

σηµείωση 17 των οικονοµικών καταστάσεων).

9)  Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τη χρήση 2010. Το ποσό της πρόβλεψης για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις κατά την 31η 

∆εκεµβρίου 2015 ανέρχεται σε € 116 χιλ. 


