ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(δημοσιευμένα βάσει του Ν.2190 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη , κατά τα ΔΛΠ)
Αριθ. ΓΕ.ΜΗ. : 8524301000
Διεύθυνση έδρας : Μεσογείων 2-4 Αθήνα - 115 27
Eποπτεύουσα Αρχή : Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση διαδικτύου: www.symetal.gr
Σύνθεση Δ.Σ. : Οικονόμου Ιωάννης (Πρόεδρος), Κουδούνης Νικόλαος (Αντιπρόεδρος), Παναγιωτόπουλος Ιωάννης (Εντεταλμένος Σύμβουλος), Πασσάς Γεώργιος (Μέλος), Παπανικολάου Χαράλαμπος (Μέλος), Κυριακόπουλος Δημήτριος (Μέλος),
Κόντος Κωνσταντίνος (Μέλος), Δαλιάνης Ιωάννης (Μέλος), Στεργιόπουλος Γεώργιος (Μέλος)
Νόμιμος Ελεγκτής : Βελδέκης Αλέξανδρος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 26141)
Ελεγκτική εταιρία : KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτού : Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31/12/2016

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2015

53.695.410

802.965

31/12/2015

Συνεχιζόμενες

Συνεχιζόμενες

δραστηριότητες

δραστηριότητες

151.787.843

4.597.014

9.545.284

240.186

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

93.019

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

28.416

886.087

Αποθέματα

40.822.727

18.281

Απαιτήσεις από πελάτες

30.181.783

540.053

20.220.410

1.389.207

επενδυτικών αποτελεσμάτων

5.582.383

(2.270.691)

145.041.764

3.636.592

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

4.560.454

(2.273.306)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο ενεργητικού

-

31/12/2016

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
50.282.539

3.216.306

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

29.218.476

(2.251.574)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών της εταιρίας (α)

79.501.014

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

13.850.486

-

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

12.593.769

1.068

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

13.182.680

-

964.732

Ιδιοκτήτες εταιρίας
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

(1.360.025)

3.216.935

(1.360.025)

180.295

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)
Κατανέμονται σε :
Ιδιοκτήτες εταιρίας

145.041.764

3.636.592
-

913.281

3.216.935

Κατανέμονται σε :

2.671.860

Κέρδη/(ζημιές) μετά φόρων ανά μετοχή -βασικά (σε € )

820

3.397.230

(1.359.205)

3.397.230

(1.359.205)

0,252

(1,269)

9.847.121

(2.127.208)

4.264.738

143.483

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών

31/12/2016

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
31/12/2015

964.732
3.397.230
75.605.673
(466.621)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2016 και 31/12/2015 αντίστοιχα)

79.501.014

2.323.937
(1.359.205)

964.732

-

31/12/2015

Λειτουργικές δραστηριότητες
4.560.454

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2016

Αποσβέσεις (Ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος)

-

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) - έμμεση μέθοδος

Κέρδη / (Ζημιές) πρό φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)

2.670.792

ΕΤΑΙΡΙΑ

Έξοδα Αύξησης Κεφαλαίου

(1.343.519)

65.540.749

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

Απορρόφηση Κλαδου ΕΛΒΑΛ

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και

25.913.815

-

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

Μικτά Κέρδη

Φόροι

Μετοχικό κεφάλαιο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01/01/2016 και 01/01/2015 αντίστοιχα)

Κύκλος εργασιών

(2.273.306)

1. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Α.Ε. , η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με 100,00%.

Πλέον / μείον προσαρμογές για :
Αποσβέσεις ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
(Κέρδος )/Ζημιά από πώληση - καταστροφή ενσώματων παγίων
(Έσοδα) τόκων
(Κέρδος) / Ζημία από αποτίμηση - πώληση χρηματοοικονομικών
στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση
Άλλα (Έσοδα)/ Έξοδα που δεν επηρεάζουν τις ταμειακές ροές
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

4.264.738

143.483

(327.071)
(16.030)
(3.671)

3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων
που να ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας.
1.025.600

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

-

Αποτελέσματα(έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές)επενδυτικής δραστηριότητας

1.484.854

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
(Αύξηση)/ Μείωση Αποθεμάτων

(5.926.248)

497.302

(Αύξηση) / Μείωση -Απαιτήσεων

(7.286.149)

155.923

8.210.982

575.508

Αύξηση / (Μείωση) -Υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Αύξηση / (Μείωση) -Προβλέψεων
Αύξηση / (Μείωση) -Υποχρέωσης παροχών στο προσωπ.λόγω συνταξιοδ.

(25.125)

(3.168)

(1.665)

Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών(εκροών)λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)

(1.025.600)
3.450.214,41

(3.208)
577.388

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
(Απόκτηση)/πώληση θυγατρικών ,συγγενών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων

(2.067.250)
3.671
(2.047.548)

593
(1.238)

(5.759.686)
(1.631.006)

-

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμου δανεισμού
Μερίσματα πληρωθέντα
Είσπραξη επιχορήγησης
Έξοα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Σύνολο εισροών/(εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων(γ)
Καθαρή αύξηση/(μείωση)στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα Απορροφησης Κλάδου ΕΛΒΑΛ
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

4. Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010. Για τις χρήσεις 2011-2015
η εταιρία έχει λάβει "Έκθεση Φορολογικής Συμόρφωσης " ενώ για την χρήση 2016 ο
φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη . Για ανέλεγκτες χρήσεις έχει σχηματιστεί
πρόβλεψη ύψους € 150 χιλ.€.
5. O αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 334
άτομα ενώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης ήταν 2 άτομα.
6. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και
τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας
περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια
του - ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
31/12/2016
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Έσοδα
Έξοδα
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Συναλλαγές & αμοιβές διευθ. στελεχών & μελών Διοίκησης

23.532.504
92.338.202
4.771.048
12.100.114
272.990

(1.831)

16.030

(Αγορές) / Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών/ (εκροών)επενδυτικών δραστηριοτήτων (β)

2. Το 2016 πραγματοποιήθηκε σημαντικός εταιρικός μετασχηματισμός με την
απορρόφηση του κλάδου foil - επιχάρτωσης από την εταιρεία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

7. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους της περιόδου, αφορούν:
αποτίμηση παραγώγων για την κάλυψη κινδύνων ποσού € 82.498, αναλογιστικά κέρδη /
(ζημιές) € 97.797.
8. Στην κατάσταση συνολικών εσόδων το κονδύλι “φόροι” αναλύεται ως παρακάτω:
φόρος εισοδήματος € (676.842) και αναβαλλόμενος φόρος περιόδου € (666.677).

(466.621)
(7.857.313)
(6.454.647)

576.150

954.247

378.097

8.061.861
2.561.462

954.247

-

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΔΤ : ΑΒ 667146

Ο ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ : ΑΕ 012572

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ
ΑΔΤ : T 089132
Α.Μ.: 27139 A! ΤΑΞΗΣ

