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ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 
ΑΡΙΘΜ. Μ.Α.Ε. 17520/06/Β/88/18 

 
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2006 - 31.12.2006 

 

(βάσει των διατάξεων του άρθρου 136 του κωδ. Ν.2190/1920) 

************************************ 
 

Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε για έγκριση, σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό της Εταιρίας, τις 

Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε. για την χρήση 2006, οι οποίες 

περιλαµβάνουν τον Ισολογισµό, την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων 

Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταµειακών Ροών και τις Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων και να σας 

εκθέσουµε τα ακόλουθα, σχετικά µε την δραστηριότητα του Οµίλου και της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της 

χρήσεως, την οικονοµική θέση του Οµίλου και της Εταιρίας και την προβλεπόµενη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

πορεία την επόµενη χρήση. 

Οι ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης. 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Ο Ενοποιηµένος Ισολογισµός και η Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων προέκυψαν από την ενοποίηση των 

αντιστοίχων Οικονοµικών Καταστάσεων των εταιριών: «ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» 

και των θυγατρικών αυτής: 1. ΑΛΟΥΚΟΜ  Α.Ε., 2. ΑΛΟΥΝΕΦ Α.Ε., 3. ΑΛΟΥΣΥΣ Α.Ε., 4. ΑΛΟΥΦΥΛ Α.Ε. 5. Γ.Α. 

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Α.Ε., 6. ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε., 7. ALUMIL EGYPT FOR ALUMINIUM S.A.E., 8. ALUMIL 

EGYPT FOR ACCESSORIES S.A.E., 9. ALUMIL ALBANIA Sh.P.K., 10. ALUMIL BULGARIA S.R.L., 11. ALUMIL 

VARNA S.R.L., 12. ALUMIL FRANCE S.A.S., 13. ALUMIL DEUTZ GMBH, 14. ALUMIL ITALY S.R.L., 15. ALUMIL 

MILONAS CYPRUS LTD, 16. ALUMIL CY LTD, 17. ALUMIL MOLDAVIA S.R.L., 18. ALUMIL HUNGARY K.F.T., 19. 

ALUMIL UKRANIA S.R.L., 20. ALUMIL POLSKA S.R.L., 21. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., 22. ALUMIL YU 

INDUSTRY S.A., 23. ALUMIL SRB D.O.O., 24. ALUMIL COATING S.R.B. και 25. ALUMIL SKOPJE D.O.O. 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 (συντάσσει ενοποιηµένο ισολογισµό µε την ALUMIL 

EXTRUSION S.R.L. (ποσοστό συµµετοχής 100%)), της θυγατρικής Εταιρίας ALUMIL YU (συντάσσει ενοποιηµένο 

ισολογισµό µε την ALPRO VLASENICA A.D. (ποσοστό συµµετοχής 61,37%)) και της θυγατρικής Εταιρίας ALUMIL 

SRB (συντάσσει ενοποιηµένο ισολογισµό µε την ALUMIL MONTENEGRO D.O.O. (ποσοστό συµµετοχής 100%)). 

∆εν υπάρχουν µετοχές της Μητρικής Εταιρίας που κατέχονται είτε από την ίδια, είτε από άλλη επιχείρηση που 
περιλαµβάνεται στην ενοποίηση. 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Α. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Σύµφωνα µε την Έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, η πορεία της παγκόσµιας οικονοµίας παρέµεινε 

γενικά ευνοϊκή το 2006, παρά την περαιτέρω  άνοδο των διεθνών τιµών των βασικών εµπορευµάτων και το 

γεγονός ότι η νοµισµατική πολιτική κινήθηκε προς περισσότερο περιοριστική ή λιγότερο διευκολυντική, 

κατεύθυνση σε πολλές προηγµένες οικονοµίες. Ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ επιταχύνθηκε ελαφρά σε 5,1% το 

2006, από 4,9% το 2005, υπερβαίνοντας σηµαντικά για τρίτο συνεχές έτος, το µέσο όρο των τελευταίων 

δεκαετιών. Ο πληθωρισµός στις προηγµένες οικονοµίες αυξήθηκε σε 2,6% το 2006, από 2,3% το 2005, κυρίως 

λόγω της δυσµενούς εξέλιξης των τιµών στις διεθνείς αγορές των βασικών εµπορευµάτων, παρά τη σηµαντική 

υποχώρηση της διεθνούς τιµής του αργού πετρελαίου τους τελευταίους µήνες. 

Αναφορικά µε την εξέλιξη της τιµής της πρώτης ύλης της Εταιρίας, των ραβδών αλουµινίου, αναφέρουµε πως 

κατά τη διάρκεια της χρήσης 2006, η τιµή του αλουµινίου - όπως φαίνεται και από το παρακάτω γράφηµα, 

κινήθηκε µε εξαιρετικά ισχυρές διακυµάνσεις γύρω από τη µέση τιµή των $ 2.591,55/τόνο (τιµές τρίµηνων 

συµβολαίων από L.M.E.), λόγω των εξαιρετικά ευµετάβλητων συνθηκών στο διεθνές οικονοµικό προσκήνιο αλλά 

και λόγω κερδοσκοπικών κινήσεων. Από $ 2.270,00/τόνο στις 3.1.2006 έκλεισε στα $ 2.800,00/τόνο στις 

29.12.2006, σηµειώνοντας ραγδαία αύξηση για τρίτη συνεχή χρονιά κατά 23% (25% αύξηση το 2005 και 21,6% 

αύξηση για το 2004), δυσχερα ί νοντας  περα ι τ έρω  τη διαδικασία τιµολόγησης των προϊόντων της Εταιρίας 

και του Οµίλου. Η απότοµη και ραγδαία άνοδος της τιµής της πρώτης ύλης κατά το δεύτερο τρίµηνο του έτους 

στάθηκε η αιτία και για επιπρόσθετες δυσκολίες που επηρέασαν δυσµενώς τα αποτελέσµατα και τη συνολική 

οικονοµική θέση του έτους. Θετικός παράγοντας - όσον αφορά την προµήθεια της πρώτης ύλης - η ισχυροποίηση 

του ευρώ έναντι του δολαρίου κατά 9,9% (από €/$ 1,2014 στις 3.1.12006 στα €/$ 1,3202 στις 29.12.2006), η 

οποία όµως πλήττει τις εξαγωγές στις χώρες-πελάτες οι οποίες τιµολογούν σε δολάριο. 

London Metal Exchange: Aluminum 3-Month Price
graph,  3.1 - 29.12.2006
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Β. ΖΩΝΗ ΕΥΡΩ 

 
Σύµφωνα µε την Έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, στη ζώνη του ευρώ για το 2006, εκτιµάται ότι 

το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,6%, δηλαδή µε τον υψηλότερο ρυθµό από το 2000. Στην ενίσχυση της εγχώριας 

ζήτησης και του ρυθµού ανόδου του ΑΕΠ συνέβαλαν τόσο η ιδιωτική κατανάλωση, όσο και οι επενδύσεις, ενώ 

σηµαντική ήταν η αύξηση της απασχόλησης και η µείωση του ποσοστού της ανεργίας. Ο πληθωρισµός εµφάνισε 

αξιοσηµείωτη µεταβλητότητα το 2006, αντανακλώντας κυρίως τις εξελίξεις στις τιµές του πετρελαίου και το µέσο 

επίπεδό του διαµορφώθηκε τελικά στο 2,2%. 

Γ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
 
Η ελληνική οικονοµία παρά την επίτευξη εντυπωσιακά υψηλών ρυθµών ανάπτυξης την τελευταία δεκαετία, 

αντιµετωπίζει σοβαρές προκλήσεις όσον αφορά τις µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες αναπτυξιακές προοπτικές 

της. Ειδικότερα: 

 

I. Ο πληθωρισµός στην Ελλάδα εξακολουθεί να παραµένει υψηλός και αποκλίνει από το µέσο πληθωρισµό στη 

ζώνη του ευρώ. Συγκεκριµένα, ο µέσος ετήσιος πληθωρισµός στην Ελλάδα υποχώρησε ελαφρά στο 3,3% από 

3,5% το 2005, βάσει του Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή. 

II. Η άνοδος της οικονοµικής δραστηριότητας το 2006 συνοδεύτηκε από άνοδο της απασχόλησης και µείωση του 

αριθµού των ανέργων1. Το ποσοστό ανεργίας για το εννεάµηνο του 2006, αν και µειώθηκε στο 8,9% από 9,9% 

της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παραµένει σε υψηλά επίπεδα. 

III. Το έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών έχει διευρυνθεί τα τελευταία έτη σε εξαιρετικώς υψηλά 

επίπεδα (ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι το υψηλότερο µεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ). 

Σύµφωνα µε στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Αλουµινίου2, ο κλάδος του αλουµινίου συνεχίζει να διατηρεί την 
δυναµική του στη χώρα και κατατάσσεται ως ένας από τους πλέον υπολογίσιµους κλάδους της ελληνικής 
οικονοµίας, µε διαρκή ανάπτυξη. 
 

Αυτό αποδεικνύεται από τα πρώτα στοιχεία που ήρθαν από τις πωλήσεις σε ποσότητες των εταιριών του κλάδου 
(έλαση και διέλαση) κατά την διάρκεια της περασµένης χρονιάς, οι οποίες έφθασαν συνολικά γύρω στους 365 
χιλ. τόνους, έναντι 350 χιλ. τόνων το 2005 (αύξηση 4,3% περίπου).  
 

Η αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στις εξαγωγές, αφού σύµφωνα µε στελέχη της Ελληνικής Ένωσης 
Αλουµινίου, η εγχώρια κατανάλωση το 2006 ήταν σχεδόν αµετάβλητη. Αυτή έφθασε γύρω στους 135 χιλ. 
τόνους, από τους οποίους οι 95 χιλ. τόνοι αφορούν προϊόντα διέλασης (προφίλ), το 70% των οποίων πηγαίνει σε 
εφαρµογές κουφωµάτων. 

                                                 
1 Στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού (ΕΕ∆) για το τρία πρώτα τρίµηνα του 2006. 
2 www.aluminium.org.gr 
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Όσον αφορά στο 2006, το World Bureau of Metal Statistics (WBMS) στην τελευταία του έκθεση υπολόγισε το 
έλλειµµα στην αγορά πρωτόχυτου για το 11µήνο του περασµένου έτους στους 510 χιλ. τόνους µετάλλου. Η 
ζήτηση εκτιµάται ότι αυξήθηκε κατά 6,8% στους 31,4 εκατ. τόνους, µε την ευρωπαϊκή αγορά να παρουσιάζει 
σηµάδια ανάκαµψης από τα χαµηλά του Αυγούστου.  
Η παραγωγή σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Ένωση Αλουµινίου3 ανήλθε στους 23,9 εκατ. τόνους περίπου, 
παρουσιάζοντας αύξηση 1,7%, όπως φαίνεται και από τα στατιστικά παρακάτω: 
 

Στατιστικά Παγκόσµιας Παραγωγής Πρωτόχυτου Αλουµινίου (Χιλιάδες Μετρικοί Τόνοι) 

Έτος Αφρική Βόρειος 
Αµερική 

Λατινική 
Αµερική Ασία ∆υτική 

Ευρώπη 
Ανατ./ 

Κεντρική  
Ευρώπη 

Ωκεανία Σύνολο 

2003 1.428 5.495 2.275 2.475 4.068 3.996 2.198 21.935 
2004 1.711 5.110 2.356 2.735 4.295 4.139 2.246 22.592 

% Μεταβ. 
(2003-04) 19,8% -7,0% 3,6% 10,5% 5,6% 3,6% 2,2% 3,0% 

2005 1.753 5.382 2.391 3.139 4.352 4.194 2.252 23.463 
% Μεταβ. 
(2004-05) 2,5% 5,3% 1,5% 14,8% 1,3% 1,3% 0,3% 3,9% 

2006 1.864 5.333 2.493 3.494 4.176 4.232 2.274 23.866 
% Μεταβ. 
(2005-06) 6,3% -0,9% 4,3% 11,3% -4,0% 0,9% 1,0% 1,7% 

 
 
 
∆. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 
 
Σύµφωνα µε στοιχεία και εκτιµήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, οι προοπτικές παραµένουν ευνοϊκές και για το 

2007. Το παγκόσµιο ΑΕΠ αναµένεται να αυξηθεί µε υψηλό ρυθµό, µόνο ελαφρά χαµηλότερο από το 2006, παρά 

την προβλεπόµενη πιο αισθητή επιβράδυνση της ανόδου του ΑΕΠ στις προηγµένες οικονοµίες (ιδίως στις ΗΠΑ), 

καθώς και ο ρυθµός ανάπτυξης των αναδυόµενων και αναπτυσσόµενων οικονοµιών αναµένεται να παραµείνει 

υψηλός και ουσιαστικά αµετάβλητος. Ο πληθωρισµός στη ζώνη του Ευρώ αναµένεται να κυµανθεί µεταξύ 1,5%  

και 2,5% το 2007. 
 

Στην ελληνική οικονοµία ο ρυθµός ανάπτυξης το τρέχον έτος αναµένεται ότι θα παραµείνει περίπου στο υψηλό 

επίπεδο του 2006 και εποµένως θα εξακολουθήσει να υπερβαίνει αισθητά το ρυθµός ανάπτυξης της ζώνης του 

Ευρώ. Ο πληθωρισµός προβλέπεται ότι θα µειωθεί ελαφρά σε σχέση µε το 2006, καθώς και µε το µέσο όρο της 

                                                 
3 www.world-aluminium.org 



5 

εξαετίας 2001-2006, κυρίως λόγω της µείωσης της τιµής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Το ΑΕΠ 

προβλέπεται ότι θα αυξηθεί περίπου κατά 4% το 2007, όπως και το προηγούµενο έτος, δηλαδή µε ρυθµό 

ανάλογο µε το µέσο ετήσιο ρυθµό της τελευταίας δεκαετίας (4,1%). Το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών, το οποίο εκτιµάται ότι υπερέβη το 11,5% το 2006,  αναµένεται να παραµείνει εξαιρετικά υψηλό και 

να διαµορφωθεί γύρω στο 11,5% του ΑΕΠ το 2007. 
 

Αναφορικά µε τον κλάδο, η RUSAL, η µεγαλύτερη εταιρία παραγωγής πρωτόχυτου αλουµινίου στην Ρωσία και 

από τις µεγαλύτερες παγκοσµίως, παρουσιάζεται ιδιαίτερα µετριοπαθής στις εκτιµήσεις της για την πορεία της 

τιµής πρωτόχυτου το 2007. Η ρωσική εταιρία θεωρεί ότι η τιµή πρωτόχυτου θα υποχωρήσει στα $2.350/mt 

(ετήσιος µέσος) από τα $2.550/mt του 2006, καθώς περιµένει µειωµένη ζήτηση για το 2007 ειδικά από την Κίνα. 

Ο ρόλος της ασιατικής χώρας µε τους ξέφρενους ρυθµούς ανάπτυξης είναι πρωταγωνιστικός στην παγκόσµια 

αγορά αλουµινίου.  
 

Σε επίπεδο προσφοράς, η Κίνα αναµένεται να συνεχίσει να αποτελεί την µεγαλύτερη χώρα-παραγωγό 

πρωτόχυτου αλουµινίου στον κόσµο. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις η παραγωγή της χώρας θα αυξηθεί κατά 25%, 

φτάνοντας τους 11,7 εκατ. τόνους. Η τιµή της αλουµίνας, η οποία υποχώρησε πάνω από 60% το 2006, κατά 

µεγάλη πιθανότητα θα µειωθεί και άλλο το τρέχον έτος, καθώς η Κίνα σταδιακά θα πάρει και σε αυτόν τον τοµέα 

τα ηνία, καθιστώντας την παραγωγή πρωτόχυτου ακόµη φθηνότερη. Σύµφωνα µε την Antaike4, η παραγωγή 

αλουµίνας στην Κίνα θα αγγίξει τους 20 εκατ. τόνους το 2007. 
 

Σχετικά µε την ελληνική αγορά, οι προβλέψεις της Ελληνικής Ένωσης Αλουµινίου (www.a lum in ium.o rg .g r ), 

αναφέρονται σε ρυθµούς ανάπτυξης της αγοράς οι οποίοι κυµαίνονται στο 2-4% περίπου για το 2007. 

Σηµειώνεται πως οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου προδιαγράφονται θετικές και αναµένεται να 

ακολουθήσουν νέα  δυναµ ι κή  µετά το 20075, κυρίως λόγω: 1. της ολοκλήρωσης των έργων που έχουν 

δηµοπρατηθεί από το ΥΠΕΧΩ∆Ε το 2005 ύψους € 4,2 δις, 2. της µέγιστης αξιοποίησης των πόρων του ∆’ 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, 3. των ιδιαίτερα θετικών προοπτικών για την αύξηση της ιδιωτικής οικοδοµικής 

δραστηριότητας µε αφορµή τις αλλαγές του φορολογικού νόµου για τα ακίνητα, και τέλος, 4. της εξαιρετικής 

δυναµικής των ελληνικών κατασκευαστικών εταιριών στη Ν.Α. Ευρώπη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 www.antaike.com . Ηλεκτρονικός πυλώνας ενηµέρωσης για τον κλάδο των µετάλλων στην Κίνα και διεθνώς 
5 Πηγή: Εµπορική Τράπεζα, Ελληνική Ένωση Αλουµινίου 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 
Στις διεθνείς αγορές, η ισχυρή εξωστρέφεια που επιδεικνύει η Μητρική και ο Όµιλος εξακολουθεί να αποτελεί 

ικανότατο παράγοντα ανάπτυξης και για τα επόµενα έτη. Βάσει στρατηγικού σχεδιασµού, ιδιαίτερο βάρος δόθηκε 

- για ακόµη ένα έτος - στην περαιτέρω αύξηση του µεριδίου αγοράς στη Ρωσία και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 

συγκεκριµένα στη  Βουλγαρ ία ,  στη  Ρουµανία,  στην  Αλβαν ία ,  στη  Σερβ ία ,  στη  Βοσν ία ,  κ .α .  

Επ ίσης ,  βάρος  δόθηκε  στην  εν ίσχυση  της  εµπορ ικής  παρουσ ίας ,  µε  δ ιαρκή  ανάπτυξη  των  

δ ι κτύων  στη  ∆υτ ι κή  Ευρώπη  κα ι  στη  Μέση  Ανατολή .  

Συγκεκριµένα, σε ότι αφορά τα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα, ο όµιλος παρουσίασε σηµαντική αύξηση  

πωλήσεων  κατά  28 ,6%. Οι καθαρές  ενοπο ιηµένες  πωλήσε ι ς  διαµορφώθηκαν στα € 243,72 εκ. 

έναντι € 189,45 εκ. του 2005. 

Τα  κέρδη  προ  φόρων  τόκων  κα ι  αποσβέσεων  (EBITDA)  ανήλθαν  σε  €  39 ,51  εκ . ,  έναντι € 

31,7 εκ. του 2005, σηµειώνοντας εξίσου σηµαντική αύξηση 24,6%, παρά το ιδιαίτερα αυξηµένο κόστος 

πωληθέντων και τα λειτουργικά έξοδα που απαιτεί η νέα οργανωτική δοµή για την υποστήριξη της µεγέθυνσης 

των θυγατρικών. 

Η  κερδοφορία του  οµ ί λου  (κέρδη µετά φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας), σηµείωσε ιδιαίτερα σηµαντική 

αύξηση κατά 75,5%, διαµορφωµένη στα € 7,5 εκ. έναντι € 4,28 εκ. του 2005, τροφοδοτούµενη κατά βάση από 

την καλύτερη διαχείριση των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης (κυρίως περιορισµός αποθεµάτων) και ιδιαίτερα τη 

στρατηγική ανάπτυξης στις διεθνείς αγορές, στις οποίες τα προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας του Οµίλου 

(θερµοµονωτικά προφίλ) κατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. 

Ταυτόχρονα, οι λειτουργικές ταµειακές ροές παρουσίασαν ισχυρή βελτίωση κατά 504,7%, παράγοντας 

πλεόνασµα € 18,98 εκ. έναντι ελλείµµατος € 4,68 εκ. για το 2005. Ταυτόχρονα, παρά τις επενδύσεις που έπρεπε 

να κλείσουν µέσα στο 2006 (€ 22 εκ. περίπου), ο συνολικός δανεισµός του Οµίλου µειώθηκε κατά 3 εκ. 

φθάνοντας τα € 165 εκ. από € 168 εκ. του 2005. 

Αναφορικά µε  την  εξέλ ι ξη  των  ο ικονοµ ι κών  µεγεθών  της  Μητρ ι κής , αναφέρουµε πως ο ι  

πωλήσε ι ς  παρουσίασαν εξίσου σηµαντική αύξηση κατά 22,3% και ανήλθαν σε € 189,33 εκ. έναντι € 154,8 εκ. 

του 2005. Τα  λε ι τουργ ι κά  κέρδη  (προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων, EBITDA), ανήλθαν σε € 17,76 εκ., 

σηµειώνοντας σηµαντική άνοδο κατά 17% περίπου, έναντι € 15,18 εκ. του 2005, αποτέλεσµα παρόµοιων 

συνθηκών που ανέβασαν και την κερδοφορία του Οµίλου. Τα  καθαρά  κέρδη  µετά  από  φόρους  ανήλθαν 

σε € 5,24 εκ., έναντι € 3,47 εκ. περίπου του 2005, σηµειώνοντας σηµαντική άνοδο κατά 51%. Για το 2007 

αναµένεται περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας του Οµίλου και της Εταιρίας, η οποία δύναται να επιτευχθεί 

µέσω περιορισµού των λειτουργικών εξόδων, καλύτερης διαχείρισης των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης και 

βελτίωσης των περιθωρίων κέρδους µε ενδεχόµενη αύξηση των τιµών πώλησης. 

 
 

Α. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

 
Ο Όµιλος, στην προσπάθειά του για διαρκή πρωτοπορία στον κλάδο και παραγωγή καινοτόµων προϊόντων, 

συνέχισε την υλοποίηση του µακρόχρονου επενδυτικού προγράµµατος 2000-2007, για την επέκταση των 

εγκαταστάσεών του και τη βελτίωση του µηχανολογικού εξοπλισµού. 

Οι προσθήκες των παγίων του Οµίλου ανήλθαν σε € 22 εκατ. περίπου για την χρήση 2006. Οι σηµαντικότερες 

από αυτές αφορούν: 

Γ ια  τη  Μητρ ι κή :  

• Αγορά µηχανηµάτων και αναβάθµιση µηχανολογικού εξοπλισµού, ήτοι πρόσθετα εξαρτήµατα, καλούπια, 

µήτρες, συνολικής αξίας €  3 εκ. περίπου. 
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• Πρόσθετες κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής αξίας €  0,4 εκ. περίπου. 
 

Γ ια  τ ι ς  θυγατρ ι κέ ς :  

• Επενδύσεις στη θυγατρική ΑΛΟΥΚΟΜ (ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής), που αφορούν κυρίως προµήθεια καλουπιών, 

συνολικού ύψους € 0,4 εκ. περίπου. 

• Επενδύσεις στη θυγατρική ΑΛΟΥΝΕΦ (ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης), για πρόσθετες κτιριακές εγκαταστάσεις, αγορά 

πρέσας παραγωγής προφίλ και µηχανολογικού εξοπλισµού, συνολικού ύψους € 6,5 εκ. περίπου. 

• Επενδύσεις στη θυγατρική ΑΛΟΥΦΥΛ (ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς), συνολικού ύψους € 6,7 εκ. περίπου, που αφορούν 

κυρίως το υπόλοιπο της ανέγερσης µονάδας ανοδίωσης, δηλ. βαφής προφίλ αλουµινίου ειδικών προδιαγραφών. 

• Επενδύσεις στη θυγατρική ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ, που αφορούν προµήθεια και εγκατάσταση 

µηχανολογικού εξοπλισµού, συνολικού ύψους € 0,2 εκ. περίπου. 

• Επενδύσεις στη θυγατρική ALUMIL ROM INDUSTRY στο Βουκουρέστι, που αφορούν προµήθεια και 

εγκατάσταση µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού, συνολικού ύψους € 1 εκ. περίπου. 

• Επενδύσεις στη θυγατρική ALUMIL ALBANIA που αφορούν κυρίως προµήθεια και εγκατάσταση 

µηχανολογικού εξοπλισµού, συνολικού ύψους € 1,1 εκ. περίπου. Η επένδυση έχει ολοκληρωθεί. 

• Επενδύσεις στη θυγατρική ALUMIL BULGARIA που αφορούν ανέγερση αποθηκών, συνολικού ύψους € 0,6 

εκ. περίπου. 

• Επενδύσεις στη θυγατρική ALUMIL SRB και στην θυγατρική της (100%) ALUMIL MONTENEGRO που 

αφορούν προµήθεια και εγκατάσταση µηχανολογικού εξοπλισµού, συνολικού ύψους € 0,3 εκ. περίπου. 

• Επενδύσεις στη θυγατρική ALUMIL YU INDUSTRY και στη θυγατρική της (61,73%) ALPRO AD, που αφορούν 

κυρίως προµήθεια και εγκατάσταση µηχανολογικού εξοπλισµού, συνολικού ύψους € 0,6 εκ. περίπου. 

 

Β. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 
Η µείωση των αποθεµάτων του Οµίλου οφείλεται κατά βάση στην εφαρµογή επιτυχούς πολιτικής για τη βέλτιστη 

διαχείρισή τους. 

Η περιορισµένη αύξηση των απαιτήσεων του Οµίλου οφείλεται κατά βάση στη µεγέθυνση των πωλήσεων και στη 

βελτίωση της πιστωτικής πολιτικής. Η αύξηση των απαιτήσεων της Μητρικής Εταιρίας οφείλεται σε µεγάλο βαθµό 

στην αναπτυξιακή πολιτική της ∆ιοίκησης της Μητρικής απέναντι στις θυγατρικές. 

 

Γ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 
Τα µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα δάνεια του Οµίλου µειώθηκαν ελαφρώς, σκοπεύοντας στη 

χρηµατοδότηση των επενδυτικών σχεδίων και των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης της Μητρικής Εταιρίας και του 

Οµίλου συνολικά. 

 

 

∆. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ 

 

Οι βασ ικότερο ι  χρηµατοο ι κονοµ ι κο ί  δε ί κτε ς  που εκφράζουν την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου 

παρουσιάζονται παρακάτω. Η στήλη "% Μεταβ." εκφράζει την ποσοστιαία µεταβολή από την προηγούµενη 

χρονιά. 

 
 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  Χρήση 2005 Χρήση 2006  % Μεταβ. 

1. Άµεση ή Ταχεία (φορές) 0,90 0,86 -4,6% 

2. Κυκλοφοριακή (φορές) 1,61 1,36 -15,3% 
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ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ     

1. Σύν. Υποχρ. / Ίδ. Κεφ. 2,02 1,91 -5,6% 

2. Σύν. ∆ανείων / Ίδ. Κεφ. 1,39 1,26 -9,3% 

3. Μακροπρ. Τραπ. Υποχρ. / Σύν. ∆ανείων 0,63 0,47 -25,2% 

4. Μακροπρ. Υποχρ. / Ίδια Κεφάλαια 1,11  0,84 -24% 

5. ∆ανειακή Επιβάρυνση 1,55  1,42 -7,8% 

6. Net Debt / EBITDA 5,05 3,95 -21,9% 

7. EBITDA / Χρεωστικούς Τόκους 3,76 3,79 1,6% 

8. Σύνολο Πάγιου Ενεργητ. / Ίδ. Κεφ. 1,55 1,46 -6,1% 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ     
1. Κυκλοφ. Ταχύτ. Μ.Ο. Αποθεµάτων (ηµέρες) 193  146 -24% 

2. Κυκλοφ. Ταχύτ. Μ.Ο. Απαιτήσεων (ηµέρες) 151  137 -9,4% 

3. Κυκλοφ. Ταχύτ. Προµηθευτών (ηµέρες)  110  78 -28,8% 

ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ     
1. Καθ. Κέρδη µετά Φόρων / Ίδ. Κεφ. % 3,5% 5,7% 62,2% 

2. EBITDA  / Ίδ. Κεφ. % 26,1% 30,1% 15,1% 
 
 
Σηµ. EBITDA: Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων 
 
Σχολιασµός ∆εικτών 

 

Σηµείωση: Τα ποσοστά µεταβολής επί τοις εκατό των δεικτών, ενδέχεται να παρουσιάζουν µικρές αποκλίσεις 

λόγω στρογγυλοποιήσεων. 

 

∆είκτες Ρευστότητας  

 

Οι δείκτες Άµεσης και Κυκλοφοριακής Ρευστότητας σηµείωσαν ελαφρά πτώση κατά 4,6% και 15,3% αντίστοιχα, 

σε σχέση µε το 2005. ∆εν προσφέρουν έδαφος για προβληµατισµό ωστόσο, δεδοµένης της γενικότερης, 

ουσιαστικής βελτίωσης της χρηµατοοικονοµικής θέσης του Οµίλου. 

 

∆είκτες Μόχλευσης 

 

Ο δείκτης των συνολικών τραπεζικών υποχρεώσεων προς τα ίδια κεφάλαια παρουσιάζει πτώση κατά 9,3%, από 

το 1,39 στο 1,26, κυρίως λόγω καλύτερης διαχείρισης των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης. Στα επίπεδα του 2005 

παρουσιάζεται ο δείκτης του συνόλου των παγίων στοιχείων προς τα Ίδια Κεφάλαια, διαµορφωµένος στο 1,46 

για το 2006 (έναντι 1,55 του 2005). Τέλος, ο δείκτης κάλυψης τόκων από τα κέρδη προ φόρων, τόκων και 

αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκε ελαφρά, διαµορφωµένος στο 3,79 από το 3,73 του 2005, απόρροια των 

αιτιών που προαναφέρθηκαν στην αρχή της έκθεσης.. 

 

∆είκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας  

 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων µειώθηκε κατά 14 ηµέρες (από 151 σε 137 ηµέρες για το 2006), κυρίως 

λόγω βελτίωσης της πιστωτικής πολιτικής.  
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Ο δείκτης υποχρεώσεων µειώθηκε κατά 32 ηµέρες (από 110 σε 78 ηµέρες για το 2006), ως επακόλουθο και της 

βελτίωσης των ηµερών είσπραξης των απαιτήσεων. Κρίνεται ικανοποιητικός µε δεδοµένη την δυνατότητα της 

Εταιρίας να επιτύχει τις βέλτιστες τιµές µε τους προµηθευτές της και τις γενικότερες απαιτήσεις της αγοράς. 

Ο δείκτης ανακύκλωσης αποθεµάτων σηµείωσε βελτίωση κατά 47 ηµέρες (από 193 σε 146 ηµέρες για το 2006), 

λόγω ύπαρξης µικρότερων αποθεµάτων, συνέπεια της αποτελεσµατικότερης διαχείρισής τους.  

 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Μητρικής Εταιρίας, λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της οικονοµικής χρήσης 

του 2006, θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων διανοµή µερίσµατος € 0,083 ανά 

µετοχή, ήτοι ποσό ύψους € 1.827.349. Η παραπάνω απόφαση τελεί υπό την έγκριση των Μετόχων της Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης. 

 

Σηµειώνεται ότι η µερισµατική πολιτική της Μητρικής Εταιρίας είναι άµεσα  συνδεδεµένη µε την αποδοτικότητα 

της Εταιρίας και του Οµίλου, µε τη στρατηγική ανάπτυξη και κατ’ επέκταση µε τις κεφαλαιουχικές ανάγκες. 

 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Η στρατηγική του Οµίλου εστιάζεται τόσο στις προοπτικές της ελληνικής αγοράς, όσο και στην ανάπτυξη και 

επέκταση των προϊόντων της στις διεθνείς αγορές. Αναλυτικότερα: 

 

α) Στην ελληνική αγορά, ο Όµιλος στοχεύει: 

 

 στη διατήρηση της ηγετικής θέσης, τόσο από απόψεως όγκου πωλήσεων όσο και από απόψεως ποιοτικής 

διαφοροποίησης των προϊόντων της. Η µέχρι σήµερα ανάπτυξη της Εταιρίας και του Οµίλου έχει στηριχτεί στη 

δηµιουργία πρωτοποριακών συστηµάτων αλουµινίου µε διεθνείς προδιαγραφές και τα καλύτερα διεθνή 

πιστοποιητικά. Κύριο µοχλό της ανάπτυξης θα αποτελέσει η τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει στην παραγωγή 

συστηµάτων αλουµινίου, 

 

 στην περαιτέρω ανάπτυξη των νέων προϊόντων, όπως τα ειδικά προφίλ και νέα συµπληρωµατικά προϊόντα 

των συστηµάτων αλουµινίου. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Μητρική Εταιρία προχωρά σε ανάπτυξη της 

εµπορικής της δραστηριότητας και σε περισσότερες συνεργασίες µε διεθνείς οίκους προµηθευτών. 

 

β) Στις διεθνείς αγορές ο Όµιλος στοχεύει: 

 

 στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του, µε τη δηµιουργία νέων προϊόντων, τα οποία θα µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν σε βιοµηχανικές εφαρµογές για την κατάκτηση των αγορών της ∆. Ευρώπης. 

 

 στην παραγωγή επώνυµου αρχιτεκτονικού προφίλ µέσω της διεύρυνσης και ανάπτυξης συνεργασιών µε 

µεγάλους οίκους τους εξωτερικού. Η Μητρική Εταιρία ήδη συνεργάζεται µε κορυφαία κέντρα βιοµηχανικού 

design, όπως Porsche Design, ενώ στα σχέδιά της περιλαµβάνονται συνεργασίες και µε άλλους µεγάλους οίκους, 

και 

 
 στη διαρκή διεύρυνση εµπορικών συµφωνιών, στην ενίσχυση της εµπορικής παρουσίας στις χώρες της 

κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και στην επέκτασή της στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Για την 
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επίτευξη των στόχων αυτών, απαιτείται η διείσδυση σε νέες αγορές µέσω εξαγορών ή συνεργασιών, η ίδρυση 

βιοµηχανικών µονάδων µερικής µεταποίησης, κλπ.  

 

Η Μητρική Εταιρία τέλος συµµετέχει σε πολλά ερευνητικά προγράµµατα, ελληνικά και ευρωπαϊκά, για την 

ανάπτυξη νέων εφαρµογών αλουµινίου αλλά και τη βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής και διοίκησης. 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Σηµαντικά γεγονότα που έχουν συµβεί µέσα στο χρονικό διάστηµα από τη λήξη της χρήσεως µέχρι 

την υποβολή της έκθεσης. 

 

∆εν προέκυψαν γεγονότα που έχουν επέλθει από την ηµεροµηνία των Οικονοµικών Καταστάσεων έως και το 

χρόνο υποβολής αυτής της έκθεσης. 

 

Σηµαντικές ζηµίες που, κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης στη Γενική Συνέλευση, υπάρχουν, ή 

αναµένεται να προκύψουν στο µέλλον από ενδεχόµενα γεγονότα. 

 
∆εν προέκυψαν γεγονότα που έχουν επέλθει, από τη χρονολογία των Οικονοµικών Καταστάσεων έως και το 

χρόνο υποβολής της έκθεσης, που να είναι ζηµιογόνα και να δηλώνουν την ανάγκη προσαρµογών των 

ενεργητικών και παθητικών στοιχείων των δηµοσιευµένων των Οικονοµικών Καταστάσεων ή να απαιτούν 

αποκάλυψή τους στις οικονοµικές καταστάσεις της κλειόµενης χρήσης. Επίσης, δεν πιθανολογούνται µελλοντικά 

γεγονότα που ενδέχεται να είναι ζηµιογόνα, ώστε να απαιτείται η αποκάλυψή τους στους µετόχους και στους 

τρίτους, προκειµένου να εκτιµήσουν σωστά τα στοιχεία των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

 
Υποχρεώσεις πληροφόρησης σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Ν.3461/2006 

 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 30 του Ν. 3461/2006 και της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν. 

3371/2005, αναφέρονται τα εξής :  

 

• Οι µετοχές της «ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση 

στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών στις 26.01.1998 και ανέρχονται κατά την 31.12.2006 σε 

22.016.250 άϋλες, κοινές ονοµαστικές, ονοµαστικής αξίας € 0,32 έκαστη. Ως αποτέλεσµα, το µετοχικό κεφάλαιο 

της Μητρικής Εταιρείας ανέρχεται σε € 7.045.200. ∆εν υπάρχουν άλλες κατηγορίες µετοχών. Το σύνολο των 

22.016.250 µετοχών, που αντιπροσωπεύει το 100% του µετοχικού κεφαλαίου, διαπραγµατεύονται µόνο στο Χ.Α. 

και σε καµία άλλη οργανωµένη αγορά. 

• Οι µετοχές είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες και δεν υφίσταται κανένας περιορισµός στη µεταβίβασή τους 

από το Εταιρικό Καταστατικό.  

• Οι σηµαντικές συµµετοχές στο συνολικό µετοχικό κεφάλαιο, κατά την έννοια των διατάξεων του Π.∆. 

51/1992 την 31.12.2006 είχαν ως ακολούθως: Γεώργιος Αλεξ. Μυλωνάς 48,37% (10.648.976 µετοχές), 

Ευαγγελία Αλεξ. Μυλωνά 21,56% (4.746.887). Κανέναν άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό 

µεγαλύτερο του 5% του µετοχικού κεφαλαίου. 

• Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα ελέγχου υπέρ συγκεκριµένων µετόχων. 

• Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει περιορισµούς στα δικαιώµατα ψήφου.  

• ∆εν υπάρχουν συµφωνίες µεταξύ µετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην Εταιρεία και συνεπάγονται 

περιορισµούς στη µεταβίβαση µετόχων ή στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου. 
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• Οι κανόνες για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν 

διαφοροποιούνται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.2190/1920. 

• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει αρµοδιότητα για την έκδοση νέων µετοχών. Αντίθετα, ενεργώντας 

συλλογικά, είναι αρµόδιο να αποφασίσει για την έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών, προς το 

σκοπό της στήριξης της χρηµατιστηριακής τιµής, σύµφωνα µε τις επιµέρους αποφάσεις των Γενικών 

Συνελεύσεων των µετόχων της Εταιρείας. 

• ∆εν υπάρχει συµφωνία που έχει συνάψει η Εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε 

περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 

• Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή µε το προσωπικό της συµφωνία, η οποία 

προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο, ή τερµατισµού της θητείας ή 

της απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης. 

 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι σας παρουσιάσαµε τις Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 που έχουν 

συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 

 
Με βάση τα ανωτέρω, οι κύριοι µέτοχοι παρακαλούνται όπως εγκρίνουν τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες 

Οικονοµικές Καταστάσεις, καθώς επίσης και την παρούσα Έκθεση για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 

2006. 

 
 

Κιλκίς, 26 Μαρτίου 2007 
 

 
 

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

 
 
 
 
 

Γεώργιος Α. Μυλωνάς       Ευαγγελία Α. Μυλωνά       Σπυρίδων Ε. Μαυρικάκης                 ∆ηµήτριος Ν. Πλακίδης 
         Α∆Τ ΑΒ 717392         Α∆Τ ΑΒ 689463       Α∆Τ AΑ 273119                                 Α∆Τ AB 125806 

                                                              Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 7528  Α'ΤΑΞΗΣ              Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 23809  Α'ΤΑΞΗΣ 
 
 

 
     ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ  
 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων που αποτελείται από έντεκα (11) σελίδες είναι αυτή που 
αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου µου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 28.03.2007. 
 
 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2007 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 

ΛΟΙΖΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ  
ΑΜ ΣΟΕΛ 10931 

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

 


