
Αρμόδια Νομαρχία : Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση διαδικτύου :                                                                                                                                  www.alumil.com   01.01 - 31.12.2016 01.01 - 31.12.2015

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Σταύρος Ουζούνογλου Κύκλος Εργασιών 3.308.246 2.063.841

                                        Μικτά Κέρδη 519.338 274.017

                                        
Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων 
(74.258) (90.092)

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο Ζημίες προ φόρων (73.251) (89.792)

των οικονομικών καταστάσεων : 01/08/2017 Ζημίες μετά από φόρους (72.964) (67.612)

Νόμιμος Ελεγκτής :    Αργυρού ΝικόλαοςΚαλομενίδου Σοφία Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 1.825 -

Ελεγκτική Εταιρία :    ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους (71.139) (67.612)

Τύπος Έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :    Με σύμφωνη γνώμη
(67.277) (85.105)

31.12.2016 31.12.2015 01.01.2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2016 31.12.2015

Ενσώματα πάγια στοιχεία 18.195 19.908 -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2016 και 

01.01.2015 αντίστοιχα)
1.971.021 1.014.733

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 38.959 43.150 3.163 Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους (71.139) (67.612)

Αποθέματα 514.504 473.450 - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - 1.023.900

Απαιτήσεις από Πελάτες 1.024.804 269.222 -

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 754.514 2.428.367 1.011.840
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2016 και 

31.12.2015 αντίστοιχα)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.350.976 3.234.097 1.015.003 1.899.882 1.971.021

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο (68.263 μετοχές των € 30 έκαστη) 2.047.890 2.047.890 1.023.990

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (148.008) (76.869) (9.257)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ( α ) 1.899.882 1.971.021 1.014.733

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 38.385 37.594 -

Εμπορικές υποχρεώσεις 348.086 1.175.053 -

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 64.623 50.429 270 01.01 - 31.12.2016 01.01 - 31.12.2015

Σύνολο Υποχρεώσεων ( β ) 451.094 1.263.076 270

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Ζημίες χρήσης προ φόρων (73.251) (89.792)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( γ ) = ( α ) + ( β ) 2.350.976 3.234.097 1.015.003

Αναπροσαρμογές για:

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 2.933 1.992

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 4.048 2.995

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (2.138) (747)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.131 447

Πρόβλεψη για υποτίμηση αποθεμάτων 4.856 -

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 5.715 -

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 3.362 37.594

(53.344) (47.511)

(Αύξηση)/Μείωση σε:

Αποθέματα (45.909) (473.450)

Εμπορικές απαιτήσεις (732.509) (269.222)

Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές 47.146 (96.182)

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (317) (560)

Αύξηση/(Μείωση) σε:

Εμπορικές υποχρεώσεις (855.756) 1.175.053

Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα 14.194 50.159

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 1.131 447

Καθαρές ταμειακές (εκροές)/εισροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 
(1.627.626) 337.840

Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων παγίων στοιχείων (1.220) (21.900)

Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων - (20.242)

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 2.138 747

Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)
918 (41.395)

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - 1.023.900

Καθαρές ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)
- 1.023.900

Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
(1.626.708) 1.320.345

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης  χρήσεως 2.331.991 1.011.646

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα τέλους χρήσεως 705.283 2.331.991

Θεσσαλονίκη, 1 Αυγούστου 2017

ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

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

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 131330204000 - ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΕΛΗ: Σπυρίδων Μαυρικάκης και Δημήριος Κουτσουπιάς

Ζημίες 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 "ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε..".
Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση ελέγχου του 

νόμιμου ελεγκτή. 

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε  €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε  €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ617413

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Α.Δ.Τ. ΑΑ273119

Α.Μ. 7528 Α' ΤΑΞΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ683500

Α. ΑΔ. 17696  Α’ΤΑΞΗΣ

1)  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας της 02.07.2016 αποφάσισε την κατάρτιση και δημοσίευση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από την χρήση που έληξε την 31.12.2016. Αναλυτικές πληροφορίες για την 
μετατροπή των οικονoμικών καταστάσεων σε ΔΠΧΑ παρατίθενται στις σημειώσεις 2.2 και 4 των οικονομικών καταστάσεων.

2) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας ενσωματώνονται, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που 
συντάσσονται από τη ανώτερη Μητρική Εταιρία "ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.", η οποία έχει έδρα στη Βιομηχανική Περιοχή 
Σταυροχωρίου Κιλκίς.

3) Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 

4) Το απασχολούμενο προσωπικό στις 31.12.2016 και στις 31.12.2015 είναι 13 και 11 εργαζόμενοι αντίστοιχα.

5) Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό της χρήσεως ανήλθαν σε € 1,2 χιλ. περίπου (31.12.2015: 21,9 χιλ. περίπου).

6) Δεν 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 και αγορών-εξόδων της Εταιρίας προς συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσεως
ανέρχονται στο ποσό των € 361 χιλ. και  € 2.322 χιλ. περίπου αντίστοιχα. Το υπόλοιπα των απαιτήσεων της Εταιρίας, με συνδεδεμένα μέρη, στην 
λήξη της τρέχουσας χρήσεως ανέρχονται σε  € 235 χιλ. περίπου ενώ δεν υπήρχαν υπόλοιπα υποχρεώσεων της Εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη στη 
λήξη της τρέχουσας χρήσης. 

8)  Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές από την σύστασή της (2014). Η Εταιρία δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις λόγω συσσωρευμένων ζημιών.


