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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες 
που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε.» 
την 19/11/2007 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη 
διεύθυνση www.alumil.com. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο 
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 Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν 
απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν 
γίνει ορισµένες συµπτύξεις κονδυλίων.  
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ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007  
(όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
      Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  Σηµ. 
01/01 - 

30/09/2007  
01/01 - 

30/09/2006  
01/07 - 

30/09/2007  
01/07 - 

30/09/2006 
          
Πωλήσεις   208.310.745  172.786.581  70.467.512  62.937.754 
Κόστος πωληθέντων   (159.307.292)  (131.543.268)  (52.728.527)  (47.542.040) 
Μικτό κέρδος   49.003.453  41.243.313  17.738.985  15.395.714 
Άλλα λειτουργικά έσοδα   3.982.438  6.386.123  1.133.907  1.946.436 
Έξοδα λειτουργίας 
διαθέσεως   (20.795.021)  (18.537.027)  (7.251.021)  (7.111.863) 
Έξοδα διοικητικής 
λειτουργίας   (8.933.368)  (9.637.096)  (2.694.451)  (2.510.413) 
Έξοδα ερευνών και 
ανάπτυξης   (645.384)  (560.933)  (203.025)  (133.701) 
Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) από 
συναλλαγµατικές διαφορές   578.809  1.354.549  (50.835)  569.292 
Κέρδη από λειτουργικές 
δραστηριότητες  4 23.190.927  20.248.929  8.673.560  8.155.465 
          
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα    (7.899.406)  (6.443.472)  (2.741.428)  (1.986.754) 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα    241.917  193.670  125.873  82.525 

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ   15.533.438  13.999.127  6.058.005  6.251.236 
          
Φόροι εισοδήµατος  5 (4.513.377)  (3.724.463)  (1.482.338)  (1.376.250) 
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ∆ΟΣ   11.020.061  10.274.664  4.575.667  4.874.986 
          
Αποδιδόµενο σε:          
Μετόχους της µητρικής   8.478.948  8.166.237  3.615.766  3.951.644 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας   2.541.113  2.108.427  959.901  923.342 
   11.020.061  10.274.664  4.575.667  4.874.986 
          
Κέρδη ανά µετοχή          
- βασικά & αποµειωµένα  6 0,39  0,37  0,16  0,18 
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ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007  

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

  Σηµ. 
01/01 - 

30/09/2007  
01/01 - 

30/09/2006  
01/07 - 

30/09/2007  
01/07 - 

30/09/2006 
          
Πωλήσεις   174.372.391  138.157.115  59.891.963  48.016.026 
Κόστος πωληθέντων   (150.829.704)  (116.404.525)  (51.302.396)  (40.243.772) 
Μικτό κέρδος   23.542.687  21.752.590  8.589.567  7.772.254 
Άλλα λειτουργικά έσοδα   1.138.582  2.517.055  462.794  409.378 
Έξοδα λειτουργίας 
διαθέσεως   (10.819.042)  (10.214.184)  (3.583.955)  (3.204.498) 
Έξοδα διοικητικής 
λειτουργίας   (4.022.502)  (4.604.619)  (1.264.545)  (1.590.834) 
Έξοδα ερευνών και 
ανάπτυξης   (453.865)  (406.603)  (132.728)  (87.853) 
Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) από 
συναλλαγµατικές διαφορές   489.386  527.857  11.137  170.097 
Κέρδη από λειτουργικές 
δραστηριότητες   9.875.246  9.572.096  4.082.270  3.468.544 
          
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα    (5.847.587)  (4.461.214)  (1.983.197)  (1.351.415) 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα    3.206.898  1.175.640  379.551  338.211 

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ   7.234.557  6.286.522  2.478.624  2.455.340 
          
Φόροι εισοδήµατος  5 (1.960.315)  (1.937.033)  (689.661)  (751.626) 
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ∆ΟΣ   5.274.242  4.349.489  1.788.963  1.703.714 
          
Κέρδη ανά µετοχή          
- βασικά & αποµειωµένα  6 0,24  0,20  0,08  0,08 
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ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 
ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 
(όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)  

 
   Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  Σηµ. 30/09/2007  31/12/2006  30/09/2007  31/12/2006 

          
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         
Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό:         
 Ενσώµατα πάγια στοιχεία 8 191.251.903  187.708.005  69.711.246  70.949.490 
 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9 2.118.327  1.672.152  1.352.958  1.613.695 
 Συµµετοχές σε θυγατρικές 3 -  -  40.397.466  37.563.461 
 ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµ/κά στοιχεία  10 293.931  -  293.931  - 
 Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις  707.405  724.569  428.976  448.433 
 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  1.233.016  1.195.904  -  - 
 Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού  195.604.582  191.300.630  112.184.577  110.575.079 
          
Κυκλοφορούν ενεργητικό:         
 Αποθέµατα  91.521.002  70.927.727  45.786.962  37.703.972 
 Εµπορικές απαιτήσεις  124.480.353  98.381.683  136.750.460  116.791.945 
 Λοιπές απαιτήσεις & προκαταβολές  10.854.183  12.122.622  7.807.397  12.687.204 
 Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα  10.340.545  9.236.281  903.261  2.497.325 
 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  237.196.083  190.668.313  191.248.080  169.680.446 
          
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  432.800.665  381.968.943  303.432.657  280.255.525 
          
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         
Ίδια κεφάλαια         
 Μετοχικό κεφάλαιο 11 8.146.012  7.045.200  8.146.012  7.045.200 
 Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 11 33.153.265  33.153.265  33.153.265  33.153.265 
 Αποθεµατικά  52.841.108  53.182.754  48.400.081  48.454.814 
 Κέρδη εις νέο  34.864.502  25.719.949  12.501.191  10.100.377 
   129.004.887  119.101.168   102.200.549  98.753.656 
 ∆ικαιώµατα µειοψηφίας  17.471.659  12.197.417  -  - 
 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  146.476.546  131.298.585  102.200.549  98.753.656 
          
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις:         
 Μακροπρόθεσµα δάνεια 12 55.241.881  78.321.102  48.568.503  69.963.469 
 Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού  1.297.508  1.197.508  774.657  719.655 
 Επιχορηγήσεις παγίων  22.121.394  23.447.488  4.267.786  4.516.338 
 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  144.379  124.501  -  - 
 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  9.709.306  7.612.363  6.002.350  4.492.027 
 Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων  88.514.468  110.702.962  59.613.296  79.691.489 
          
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις:         
 Εµπορικές υποχρεώσεις  47.422.830  41.811.725  37.968.440  44.390.200 
 Λοιπές βραχ/σµες υποχρ. και δεδουλευµένα έξοδα  7.637.101  9.408.086  2.876.256  5.374.809 
 Παράγωγα χρηµατ/κά περιουσιακά στοιχεία 13 18.272  -  18.272  - 
 Βραχυπρόθεσµα δάνεια  114.562.593  57.669.307  78.735.257  27.333.005 
 Μακρ/σµες υποχρεώσεις πληρ. στην επόµ. χρήση  25.441.082  29.176.923  21.298.121  24.227.437 
 Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι  2.727.773  1.901.355  722.466  484.929 
 Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων  197.809.651  139.967.396  141.618.812  101.810.380 
          

 
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  432.800.665  381.968.943  303.432.657  280.255.525 
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ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 01/01/2007 – 30/09/2007 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 Σηµ. 
01/01 - 

30/09/2007 
01/01 - 

30/09/2006  
01/01 - 

30/09/2007 
01/01 - 

30/09/2006 
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες       
Κέρδη περιόδου προ φόρων  15.533.438 13.999.127  7.234.557 6.286.522 
Αναπροσαρµογές για:       
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 8 10.025.901 10.602.381  4.489.302 5.395.182 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 9 724.352 550.761  505.084 525.611 
Καθαρά Κέρδη από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων  (548.088) (2.254.624)  (182.241) (1.303.954) 
Μη πραγµατοποιηθείσες συναλλαγµατικές διαφορές  (407.686) (251.341)  (120.810) (243.039) 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  (241.917) (193.670)  (35.811) (23.488) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  7.899.406 6.443.472  5.847.587 4.461.214 
Έσοδα συµµετοχών  - -  (3.171.087) (1.152.151) 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  (1.320.991) (1.443.403)  (248.553) (491.062) 
Καθαρά (κέρδη)/ζηµίες από συν/κές διαφορές µετατροπής  68.634 (633.502)  - - 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις  705.631 856.727  584.359 690.785 
Πρόβλεψη υποτίµησης αποθεµάτων  853.703 1.245.826  380.000 688.056 
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού  211.459 215.428  133.879 124.473 
Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης  33.503.842 29.137.182  15.416.266 14.958.149 
(Αύξηση) / Μείωση σε:       
Αποθέµατα  (21.446.978) 1.780.411  (8.462.990) 5.966.505 
Εµπορικές απαιτήσεις  (26.774.525) (33.106.852)  (20.580.000) (27.887.476) 
Λοιπές απαιτήσεις & προκαταβολές  1.152.039 717.439  4.679.101 (5.737.183) 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  17.164 30.404  19.457 10.062 
Αύξηση / (Μείωση) σε:       
Εµπορικές υποχρεώσεις  6.141.390 4.085.587  (6.245.551) 7.054.219 
Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευµένα έξοδα  (2.481.111) (44.033)  (3.085.439) (3.346.188)
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  19.878 (559)  - - 
Πληρωµές για αποζηµίωση προσωπικού  (11.698) (94.770)  (78.877) (60.455) 
Μείον:       
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα πληρωθέντα  7.189.281 5.771.277  5.260.702 3.951.114 
Φόροι εισοδήµατος πληρωθέντες  1.673.508 1.804.703  11.748 23.283 
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  (18.842.788) (5.071.171)  (23.610.483) (13.016.764) 
       
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες       
Αγορές ενσώµατων παγίων στοιχείων 8 (15.267.319) (16.333.093)  (4.311.668) (2.649.386) 
Πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων  1.599.289 3.645.555  1.242.851 2.283.936 
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 9 (487.707) (265.449)  (439.097) (248.060) 
Πώληση άϋλων περιουσιακών στοιχείων 9 - -  194.750 - 
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα  241.917 193.670  35.811 23.488 
Είσπραξη επιχορηγήσεων  - 1.530.848  - 671.300 
Μερίσµατα εισπραχθέντα  - -  3.171.087 357.900 
Επενδύσεις σε θυγατρικές  3 - -  (2.834.005) (3.331.176) 
Μείωση συµµετοχών  - -  - 322.465 
Πώληση συµµετοχών  - -  - 842 
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατ/κά περιουσ.στοιχεία 10 (293.931) -  (293.931) - 
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  (14.207.751) (11.228.469)  (3.234.202) (2.568.691) 
       
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες      
Καθαρή µεταβολή βραχυπροθέσµων δανείων  56.893.287 26.937.532  51.402.253 23.831.259 
Αναλήψεις από µακροπρόθεσµα δάνεια 12 2.234.735 843.256  - - 
Πληρωµές µακροπροθέσµων δανείων 12 (29.007.674) (11.892.682)  (24.324.283) (8.315.876) 
Εισροές από µετόχους µειοψηφίας  8.370.083 -  - - 
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους µειοψηφίας  (2.517.712) (253.531)  - - 
Mερίσµατα πληρωθέντα στους µετόχους της µητρικής  (1.827.349) (256.046)  (1.827.349) (286.211) 
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  34.145.370 15.378.529  25.250.621 15.229.172 
       
Καθαρή µεταβολή στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  1.094.831 (921.111)  (1.594.064) (356.283) 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου  9.236.281 8.063.641  2.497.325 1.237.088 
Συναλ/κές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  9.433 22.087  - - 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου  10.340.545 7.164.617  903.261 880.805 
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ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 01/01/2007 – 30/09/2007 
          

  
Μετοχικό 

Kεφάλαιο (σηµ. 11) 

Υπέρ το 
Άρτιο 

(σηµ. 11) Αποθεµατικά 
Συναλλαγµατικές 

διαφορές 
Αποτελέσµατα 

εις νέον Σύνολο 
∆ικαιώµατα
Μειοψηφίας Σύνολο 

          
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2007  7.045.200 33.153.265 52.793.309 389.445 25.719.949 119.101.168 12.197.417 131.298.585 
          

Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 01/01-30/09/2007  - - - - 8.478.948 8.478.948 2.541.113 11.020.061 
Συναλλαγµατικές διαφορές  - - - 53.494 - 53.494 79.384 132.878 
∆ιανοµή κερδών σε αποθεµατικά  - - 140.251 - (140.251) - - - 
Μερίσµατα   - - - - (1.827.349) (1.827.349) (2.517.712) (4.345.061) 
Aύξηση µετοχικού κεφαλαίου (σηµ. 11)  1.100.812 - (54.733) - (1.046.079) - - - 
Μεταβολές δικαιωµάτων µειοψηφίας  - - (228.673) (251.985) 3.679.284 3.198.626 4.633.024 7.831.650 
Aύξηση κεφαλαίου θυγατρικής – Σύσταση εταιρίας  - - - - - - 538.433 538.433 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η 
Σεπτεµβρίου 2007  8.146.012 33.153.265 52.650.154 190.954 34.864.502 129.004.887 17.471.659 146.476.546 

          
          
          
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006, 
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ  7.045.200 33.153.265 47.904.337 (181.027) 23.413.942 111.335.717 10.042.544 121.378.261 
          

Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 01/01-30/09/2006  - - - - 8.166.237 8.166.237 2.108.427 10.274.664 
Προσαρµογή συναλλαγµατικών διαφορών  - - - 333.650 - 333.650 146.857 480.507 
Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής  - - (658) (84.675) 24.605 (60.728) 60.728 - 
Μερίσµατα   - - - - (286.211) (286.211) (253.532) (539.743) 
Εξαγορά ποσοστού µειοψηφίας  - - - - - - - - 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η 
Σεπτεµβρίου 2006  7.045.200 33.153.265 47.903.679 67.948 31.318.573 119.488.665 12.105.024 131.593.689 
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ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 01/01/2007 – 30/09/2007 
 

  Μετοχικό κεφάλαιο 
Υπέρ το 
Άρτιο Αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

  (σηµ. 11) (σηµ. 11)    

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ  7.045.200 33.153.265 48.454.814 10.100.377 98.753.656 
       
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 01/01-30/09/2007  - - - 5.274.242 5.274.242 
Aύξηση µετοχικού κεφαλαίου (σηµ. 11)  1.100.812 - (54.733) (1.046.079) - 
Μερίσµατα (σηµ. 12)  - - - (1.827.349) (1.827.349) 
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2007  8.146.012 33.153.265 48.400.081 12.501.191 102.200.549 

       
       
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ  7.045.200 33.153.265 43.785.343 9.811.152 93.794.960 
       
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 01/01-30/09/2006  - - - 4.349.489 4.349.489 
Μερίσµατα   - - - (286.211) (286.211) 
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2006  7.045.200 33.153.265 43.785.343 13.874.430 97.858.238 
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Η «ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ – 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. 
 
Η Εταιρία έχει δηµιουργήσει θυγατρικές εταιρίες που είναι εγκατεστηµένες στις εξής χώρες:  
Ελλάδα, Ρουµανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ουκρανία, Σερβία, Κύπρο, Αίγυπτο, 
Γερµανία, Ιταλία, Αλβανία, Μολδαβία, Βοσνία, Σκόπια, Γαλλία και Ηνωµένα Αραβικά 
Εµιράτα. 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. 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. 
 
Οι συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις περιλαµβάνουν τις 
ενδιάµεσες συνοπτικές εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της “ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ - 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.” (η «Εταιρία»), καθώς και τις ενδιάµεσες συνοπτικές 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και των θυγατρικών της (ο «Όµιλος»). 
 
Οι συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές απλές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, που 
έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, για την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2007, 
εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 19 Νοεµβρίου 2007. 

 
2.  ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
(α) Βάση κατάρτισης:. Οι συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν 

καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), 
περιλαµβανοµένων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ) και ερµηνειών που έχουν 
εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα ∆ΠΧΠ 
που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) και ειδικότερα 
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις». 

 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους 
(εξαιρουµένων των οικοπέδων και κτιρίων τα οποία αποτιµήθηκαν στις εύλογες αξίες τους οι 
οποίες και θεωρήθηκαν ως τεκµαρτό κόστος (deemed cost) κατά την ηµεροµηνία µετάβασης 
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στα ∆ΠΧΠ) και µε την υπόθεση ότι η Εταιρία θα συνεχίσει κανονικά την επιχειρηµατική της 
δράση (“going concern assumption”).  
 
Οι λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν για την ετοιµασία και την παρουσίαση των 
συνηµµένων ενδιάµεσων 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 2006. 
 
Οι συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν όλες τις 
πληροφορίες και σηµειώσεις που απαιτούνται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και πρέπει 
να διαβαστούν σε συνδυασµό µε τις ετήσιες πλήρεις οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 
που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2006, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και οι 
οποίες περιλαµβάνουν πλήρη ανάλυση των λογιστικών αρχών, µεθόδων και εκτιµήσεων που 
εφαρµόστηκαν καθώς και ανάλυση των σηµαντικών κονδυλίων των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
 
Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 

        
Έχει γίνει έκδοση νέων ∆ΠΧΠ, τροποποιήσεων και διερµηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά 
για λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν από 1 Ιανουαρίου 2007 ή µεταγενέστερα.  Η εκτίµηση της 
∆ιοίκησης του Οµίλου και της Εταιρίας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των 
νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω: 
         
∆ΠΧΠ 7, Χρηµατοοικονοµικά µέσα : Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική προσαρµογή 
στο ∆ΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων – Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2007). 
 
Το ∆ΠΧΠ 7 απαιτεί περαιτέρω γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα µε 
σκοπό τη βελτίωση της παρεχόµενης πληροφόρησης και συγκεκριµένα απαιτεί τη 
γνωστοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών σχετικά µε την έκθεση σε κινδύνους 
προερχόµενους από χρηµατοοικονοµικά µέσα. Ειδικότερα, προκαθορίζει ελάχιστες 
απαιτούµενες γνωστοποιήσεις σε σχέση µε τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας 
και τον κίνδυνο αγοράς (επιβάλλει την ανάλυση ευαισθησίας σχετικά µε τον κίνδυνο αγοράς). 
Το ∆ΠΧΠ 7 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 30 (Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Τραπεζών και Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων) και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 
32, (Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση).  Έχει εφαρµογή σε όλες τις 
εταιρίες που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. 

 
Η σχετική προσαρµογή του ∆ΛΠ 1 αφορά σε γνωστοποιήσεις σχετικά µε το ύψος των 
κεφαλαίων µιας επιχείρησης καθώς και για τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση αυτών. 
 
Καθώς οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι συνοπτικές, ο Όµιλος και η Εταιρία θα 
γνωστοποιήσουν τις πρόσθετες πληροφορίες που απαιτεί το ∆ΠΧΠ 7 κατά την σύνταξη των 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31 ∆εκεµβρίου 2007. 
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∆ΠΧΠ 8, Λειτουργικοί Τοµείς (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 
 
Το ∆ΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14 Οικονοµικές Πληροφορίες κατά τοµέα και υιοθετεί µια 
διοικητική προσέγγιση αναφορικά µε τις οικονοµικές πληροφορίες που δίνονται κατά τοµέα.  Η 
πληροφόρηση που θα παρέχεται θα είναι αυτή που χρησιµοποιεί η διοίκηση εσωτερικά για την 
αξιολόγηση της απόδοσης των λειτουργικών τοµέων και την κατανοµή πόρων σε αυτούς τους 
τοµείς.  Αυτή η πληροφόρηση µπορεί να είναι διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται στον 
ισολογισµό και κατάσταση αποτελεσµάτων και οι εταιρίες θα πρέπει να δώσουν επεξηγήσεις 
και συµφωνίες αναφορικά µε τις εν λόγω διαφορές. Ο Όµιλος είναι στη διαδικασία εκτίµησης 
της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές του καταστάσεις.  Το ∆ΠΧΠ 8 δεν έχει 
ακόµη υιοθετηθεί από την ΕΕ. 
 
∆ΛΠ 23, Κόστος δανεισµού (τροποποίηση) 
 
Στην τροποποιηµένη έκδοση του ∆ΛΠ 23 «Κόστος ∆ανεισµού», η προηγουµένως θεωρούµενη 
βασική µέθοδος της αναγνώρισης του κόστους δανεισµού στα αποτελέσµατα, έχει εξαλειφθεί. 
Αντιθέτως, κόστος δανεισµού το οποίο είναι άµεσα αποδιδόµενο στην απόκτηση, κατασκευή ή 
παραγωγή ενός επιλέξιµου στοιχείου του ενεργητικού, όπως αυτό καθορίζεται από το ∆ΛΠ 23, 
θα πρέπει να αποτελεί µέρος του κόστους αυτού του στοιχείου. Η τροποποιηµένη έκδοση του 
∆ΛΠ 23 είναι υποχρεωτική για ετήσιες περιόδους οι οποίες αρχίζουν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2009. Ο Όµιλος είναι στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης αυτού του προτύπου 
στις οικονοµικές του καταστάσεις.  
 
∆ιερµηνεία 11, ∆ΠΧΠ 2 – Συναλλαγές µε Ίδιες Μετοχές και µεταξύ εταιριών ιδίου Οµίλου 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Μαρτίου 
2007). 
 
Αυτή η ∆ιερµηνεία απαιτεί όπως συναλλαγές στις οποίες παραχωρείται σε εργαζόµενο 
δικαίωµα επί συµµετοχικών τίτλων, θεωρούνται για σκοπούς λογιστικής αντιµετώπισης ως 
αµοιβές που καθορίζονται από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται µε συµµετοχικούς 
τίτλους, ακόµη και στην περίπτωση όπου η εταιρία επιλέγει ή έχει την υποχρέωση να αγοράσει 
αυτούς τους συµµετοχικούς τίτλους από τρίτους ή οι µέτοχοι της εταιρίας παρέχουν τους προς 
παραχώρηση τίτλους. Η ∆ιερµηνεία επεκτείνεται επίσης και στον τρόπο που οι θυγατρικές 
χειρίζονται στις απλές τους οικονοµικές καταστάσεις, προγράµµατα όπου οι εργαζόµενοι τους 
λαµβάνουν δικαιώµατα επί συµµετοχικών τίτλων της µητρικής εταιρίας.  Η ∆ιερµηνεία 11 δεν 
έχει εφαρµογή στον Όµιλο, καθώς επίσης δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την ΕΕ. 
 
∆ιερµηνεία 12, Συµβάσεις Παραχώρησης (Service Concession Arrangements) (εφαρµόζεται 
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008). 
 
Η ∆ιερµηνεία 12 πραγµατεύεται τον τρόπο µε τον οποίο οι οργανισµοί που παρέχουν υπηρεσίες 
θα πρέπει να εφαρµόζουν τα υπάρχοντα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  
(∆ΠΧΠ) για να καταχωρήσουν τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν και τα δικαιώµατα που 
τους παραχωρούνται στις σχετικές συµβάσεις παραχώρησης. Με βάση τη ∆ιερµηνεία οι 
οργανισµοί αυτοί δεν θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σχετική υποδοµή ως ενσώµατα πάγια 
στοιχεία, αλλά να αναγνωρίσουν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού κατά ή ένα 
ασώµατο περιουσιακό στοιχείο.  Η ∆ιερµηνεία 12 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο, καθώς 
επίσης δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την ΕΕ.  
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∆ιερµηνεία 13, Προγράµµατα αφοσίωσης πελατών (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιουλίου 2008). 
 
Η  Ε∆∆ΠΧΠ εξέδωσε µια διερµηνεία η οποία σχετίζεται µε την εφαρµογή των όσων ορίζει το 
∆ΛΠ 18 για την αναγνώριση των εσόδων. Η Ε∆∆ΠΧΠ 13 «Προγράµµατα αφοσίωσης 
πελατών» διευκρινίζει ότι όταν οι επιχειρήσεις παρέχουν ανταλλάγµατα επιβράβευσης (π.χ. 
πόντους) ως µέρος µιας συναλλαγής πώλησης και οι πελάτες µπορούν να εξαργυρώσουν αυτά 
τα ανταλλάγµατα στο µέλλον για τη λήψη δωρεάν ή µε έκπτωση αγαθών ή υπηρεσιών, θα 
πρέπει να εφαρµόζεται η παράγραφος 13 του ∆ΛΠ 18. Αυτή απαιτεί τα ανταλλάγµατα 
επιβράβευσης να χειρίζονται λογιστικά ως ένα ξεχωριστό στοιχείο της συναλλαγής πώλησης 
και ένα µέρος του αντιτίµου το οποίο εισπράχθηκε ή της απαίτησης η οποία αναγνωρίστηκε να 
κατανέµεται στα ανταλλάγµατα επιβράβευσης. Ο χρόνος αναγνώρισης αυτού του στοιχείου του 
εσόδου αναβάλλεται έως ότου η επιχείρηση ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της που συνδέονται 
µε τα ανταλλάγµατα επιβράβευσης, είτε παρέχοντας τα ανταλλάγµατα αυτά άµεσα είτε 
µεταβιβάζοντας την υποχρέωση σε κάποιο τρίτο µέρος.  

 
(β) Βάση Ενοποίησης: Οι ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρίας περιλαµβάνουν τις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής 
Εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. καθώς και όλων των θυγατρικών εταιρειών στις οποίες η 
ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. ασκεί έλεγχο («ο Όµιλος»). Ο έλεγχος υφίσταται όταν η ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. 
µέσω άµεσης ή έµµεσης κατοχής διατηρεί την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου ή έχει τη 
δύναµη άσκησης ελέγχου στο Συµβούλιο των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως 
(ολική ενοποίηση) από την ηµεροµηνία που ο ουσιαστικός έλεγχος µεταφέρεται στον Όµιλο 
και παύουν να ενοποιούνται από την ηµέρα κατά την οποία ο έλεγχος παύει να υφίσταται.  
Η χρησιµοποιούµενη λογιστική µέθοδος για την ενοποίηση είναι η µέθοδος αγοράς. Το κόστος 
απόκτησης µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, 
των συµµετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την 
ηµεροµηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα επιρριπτέου στην συναλλαγή. Τα 
εξατοµικευµένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που 
αποκτώνται σε µια επιχειρηµατική συνένωση αποτιµώνται κατά την ηµεροµηνία απόκτησης 
στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. Το κόστος απόκτησης, πέραν 
της εύλογης αξίας των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν καταχωρείται ως υπεραξία. Αν 
το συνολικό κόστος της αγοράς είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των καθαρών 
περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα.  

 
Όλες οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα καθώς και τα µη πραγµατοποιηµένα κέρδη 
από συναλλαγές µεταξύ των εταιριών του Οµίλου απαλείφονται. Οι απραγµατοποίητες ζηµίες 
διαγράφονται, εφόσον δεν υπάρχει ένδειξη αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού 
στοιχείου. Όπου απαιτήθηκε, οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί έτσι 
ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια µε τις λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Όµιλο. 

 
 Η επίπτωση στα αποτελέσµατα εις νέο και δικαιώµατα µειοψηφίας λόγω αλλαγής ποσοστών σε 

συµµετοχές θεωρούνται ως συναλλαγές µεταξύ µετόχων του Οµίλου και συνεπώς 
αναγνωρίζονται κατευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια.  

 
(γ) Εκτιµήσεις ∆ιοίκησης: Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης απαιτεί όπως η ∆ιοίκηση του Οµίλου προβαίνει 
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σε σηµαντικές παραδοχές και λογιστικές εκτιµήσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των 
λογαριασµών Ενεργητικού και Παθητικού, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και τα 
παρουσιαζόµενα έσοδα και έξοδα κατά την υπό εξέταση χρήση. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι 
υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης σε σχέση µε τις 
περιστάσεις και τις τρέχουσες συνθήκες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να 
διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές. Οι τοµείς όπου απαιτούν υψηλότερου βαθµού κρίση και 
όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές καταστάσεις, 
αναφέρονται σε εκτιµήσεις σχετικά µε τις ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων και άυλων 
περιουσιακών στοιχείων, σε εκτιµήσεις σχετικά µε την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των 
αποθεµάτων για την αποτίµηση των αποθεµάτων στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους και 
καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας, σε εκτιµήσεις σχετικά µε την επάρκεια της πρόβλεψης για 
επισφαλείς απαιτήσεις, σε εκτιµήσεις που απαιτούνται για την διενέργεια πρόβλεψης για 
αποζηµίωση προσωπικού και σε εκτιµήσεις για την επιβάρυνση από διαφορές φορολογικού 
ελέγχου για τις ανέλεγκτες χρήσεις. 

 
3. Συµµετοχές σε θυγατρικές  
 

Οι θυγατρικές εταιρίες που περιλαµβάνονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις  
µε τις αντίστοιχες έδρες και ποσοστά συµµετοχής της Μητρικής κατά την 30η Σεπτεµβρίου 
2007 και την 31η ∆εκεµβρίου 2006 αναλύονται ως ακολούθως: 
 

A/A Επωνυµία Εταιρίας Έδρα ∆ραστηριότητα Ποσοστό %
30.09.07 

Ποσοστό %
31.12.06 

1. ΑΛΟΥΚΟΜ  Α.Ε ΕΛΛΑ∆Α Παραγωγή & εµπορία προϊόντων αλουµινίου 85,86% 85,86% 
2. ΑΛΟΥΝΕΦ Α.Ε ΕΛΛΑ∆Α Παραγωγή & εµπορία προϊόντων αλουµινίου 99,44% 99,33% 
3. ΑΛΟΥΣΥΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α Εµπορία µηχανισµών & εξαρτηµάτων αλουµινίου 51% 51% 
4. ΑΛΟΥΦΥΛ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α Παραγωγή & εµπορία προϊόντων αλουµινίου 99,98% 99,98% 

5. Γ.Α. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Α.Ε. 
 

ΕΛΛΑ∆Α 
Παραγωγή & εµπορία πολυκαρβονικών φύλλων, 

πλαστικών & παρεµφερών υλικών 50% 50% 
6. ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α Παραγωγή & εµπορία συστηµάτων αυτοµατισµού 66% 66% 
7. ALUMIL EGYPT FOR ALUMINIUM ΑΙΓΥΠΤΟΣ ∆ιέλαση & βαφή προϊόντων αλουµινίου 98% 98% 
8. ALUMIL EGYPT ACCESSORIES  ΑΙΓΥΠΤΟΣ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 99% 99% 
9. ALUMIL ALBANIA ΑΛΒΑΝΙΑ Παραγωγή & εµπορία προφίλ αλουµινίου 96,90% 96,90% 
10. ALUMIL BULGARIA  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Επεξεργασία προφίλ αλουµινίου & εµπορία 99,87% 99,87% 
11. ALUMIL VARNA S.R.L. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 71% 71% 
12. ALUMIL FRANCE S.A.S. ΓΑΛΛΙΑ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 97% 97% 
13. ALUMIL DEUTZ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Εµπορία προφίλ αλουµινίου 100% 100% 
14. ALUMIL ITALY SRL ΙΤΑΛΙΑ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 100% 100% 
15. ALUMIL MILONAS CYPRUS ΚΥΠΡΟΣ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 100% 100% 
16. ALUMIL CY LTD ΚΥΠΡΟΣ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 97% 97% 
17. ALUMIL MOLDAVIA ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 70% 70% 
18. ALUMIL HUNGARY K.F.T. ΟΥΓΓΑΡΙΑ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 100% 100% 
19. ALUMIL UKRANIA ΟΥΚΡΑΝΙΑ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 90% 90% 
20. ALUMIL POLSKA S.R.L. ΠΟΛΩΝΙΑ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 51% 51% 
21. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. ΡΟΥΜΑΝΙΑ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 55,90% 69,88% 
22. ALUMIL YU INDUSTRY ΣΕΡΒΙΑ Παραγωγή & εµπορία προϊόντων αλουµινίου 99,96% 99,96% 
23. ALUMIL SRB ΣΕΡΒΙΑ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 45% 45% 
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24. ALUMIL COATING S.R.B ΣΕΡΒΙΑ Επεξεργασία προϊόντων αλουµινίου 99,97% 99,97% 
25. ALUMIL SKOPJE ΣΚΟΠΙΑ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 99,89% 99,89% 
26. ALUMIL GULF ΗΝ.ΑΡ.ΕΜ Εµπορία προφίλ & εξαρτηµάτων αλουµινίου 99% - 

 
Μεταβολές περιόδου  
 
Τον Απρίλιο του 2007 ιδρύθηκε ανώνυµη εµπορική Εταιρία στα Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα 
προκειµένου να εδραιώσει η Εταιρία την παρουσία της στην ευρύτερη περιοχή. Η νέα Εταιρία έχει 
την µορφή κεφαλαιουχικής εταιρίας µε διακριτικό τίτλο «ALUMIL GULF» και έδρα στην 
ευρύτερη περιοχή των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων, που ονοµάζεται RAK FREE TRADE 
ZONE, καθώς ισχύει ιδιαίτερο καθεστώς ελεύθερου εµπορίου. Η ΑΛΟΥΜΥΛ συµµετέχει µε 
ποσοστό 99% στο µετοχικό κεφάλαιο ενώ το υπόλοιπο 1% κατέχει ο βασικός µέτοχος της 
Μητρικής Εταιρίας. Σκοπός της Εταιρίας είναι η εµπορία προφίλ και εξαρτηµάτων αλουµινίου ή 
παρεµφερών προϊόντων. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε στο ποσό των 100 
χιλ. AED (€ 21,6 χιλ. περίπου) και καταβλήθηκε στις 16.04.2007 ενώ µε την από 02.05.2007 
συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η καταβολή πρόσθετου ποσού ύψους 276 
χιλ. AED (€ 56,3 χιλ. περίπου) για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας προκειµένου 
να ανταπεξέλθει στις οικονοµικές της υποχρεώσεις και να ξεκινήσει την εµπορική της 
δραστηριότητα. 
 
Εντός του α’ τριµήνου 2007, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής 
εταιρίας «ΑΛΟΥΝΕΦ Α.Ε.» ύψους Ευρώ 1.831 χιλ. περίπου, την οποία ανέλαβε να καταβάλλει εξ’ 
ολοκλήρου η µητρική εταιρία, ανεβάζοντας έτσι, το συνολικό ποσοστό της συµµετοχής της σε 
99,44%. 
 
Εντός του α’ τριµήνου 2007, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής 
εταιρίας «ΑΛΟΥΦΥΛ Α.Ε.» ύψους Ευρώ 925 χιλ. περίπου, την οποία ανέλαβε να καταβάλλει εξ’ 
ολοκλήρου η µητρική εταιρία, ανεβάζοντας έτσι, το συνολικό ποσοστό της συµµετοχής της σε 
99,98% (διαφοροποιήθηκε το ποσοστό σε δεκαδικά ψηφία). 
 
Στις 31-1-2007 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της 
θυγατρικής «ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.», ενόψει της διαπραγµάτευσης των µετοχών της 
στο Χρηµατιστήριο του Βουκουρεστίου µε ∆ηµόσια Εγγραφή.  
 

Συγκεκριµένα, µετά την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου για τη ∆ηµόσια Εγγραφή, το Μετοχικό 
Κεφάλαιο της ALUMIL ROM ανέρχεται σε 6.250.000 RΟΝ, διαιρούµενο σε  31.250.000 µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας 0,2 RΟΝ έκαστη. Η διαπραγµάτευση των µετοχών στο BSE ξεκίνησε στις 16 
Απριλίου µε τιµή διάθεσης 4,6 RΟΝ. Η χρονική υστέρηση που παρατηρήθηκε ανάµεσα στην 
ολοκλήρωση των διαδικασιών και στην έναρξη διαπραγµάτευσης των µετοχών οφείλεται 
αποκλειστικά σε διαδικαστικές ελλείψεις των συµµετεχόντων χρηµατιστηριακών εταιριών στη 
Ρουµανική Κεφαλαιαγορά. Η διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής αξίας των µετοχών και της τιµής 
διάθεσης (µετά την αφαίρεση των εξόδων που αφορούν άµεσα την έκδοση µετοχών), ήτοι RON 
26,7 εκατ. περίπου ή € 7,8 εκατ. περίπου, πιστώθηκε στον Λογαριασµό «Αποθεµατικό από έκδοση 
µετοχών υπέρ το άρτιο» της θυγατρικής εταιρίας και κατανεµήθηκε µεταξύ του Οµίλου 
(Αποτελέσµατα εις Νέο) και των ∆ικαιωµάτων Τρίτων. 
 

Μετά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, στην οποία δεν συµµετείχε η ΑΛΟΥΜΥΛ, το 
ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρίας διαµορφώθηκε σε 55,90%. 
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4. Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 
Πρωτεύον τοµέας πληροφόρησης –  γεωγραφικοί τοµείς 
 
Ο πρωτεύον τύπος αναφοράς του Οµίλου είναι οι γεωγραφικοί τοµείς (µε βάση την τοποθεσία 
δραστηριοποίησης του Οµίλου). Ο Όµιλος έχει παρουσία σε 17 χώρες και οι εταιρίες στις διάφορες 
χώρες είναι οργανωµένες και διοικούνται ξεχωριστά. Η κατηγοριοποίηση µε βάση τους 
γεωγραφικούς τοµείς και µε κριτήριο τον κύκλο εργασιών έχει ως εξής:  

• Ελλάδα  
• Βαλκάνια  
• Λοιπός Κόσµος 

 
Τα αποτελέσµατα του Οµίλου ανά τοµέα αναλύονται ως εξής: (σε χιλιάδες ευρώ) 
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Σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων 
της 30ης Σεπτεµβρίου 2007 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΕΛΛΑ∆Α ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΛΟΙΠΕΣ 
ΧΩΡΕΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 
∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

Πωλήσεις προς τρίτους 138.080 57.525 12.706 208.311
∆ιατοµεακές πωλήσεις 49.592 2.005 284 (51.881) 0

Σύνολο πωλήσεων  187.672 59.530 12.990 (51.881) 208.311

Κόστος πωληθέντων 103.222 46.096 9.989 159.307
Κόστος διατοµεακών πωλήσεων 49.592 2.005 284 (51.881) 0

Σύνολο κόστους πωληθέντων  152.814 48.101 10.273 (51.881) 159.307

Μικτό κέρδος 34.858 11.429 2.717 49.004

Άλλα λειτουργικά έσοδα 2.240 1.547 195 3.982
Άλλα λειτουργικά διατοµεακά έσοδα 153 - 114 (267) 0

Σύνολο άλλων εσόδων  2.393 1.547 309 (267) 3.982

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 13.272 5.553 1.970 20.795
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5.983 1.831 1.119 8.933
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 645 - - 645
Συναλλαγµατικές διαφορές και λοιπά έξοδα (449) (339) 209 (579)

Κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες 17.647 5.931 (386) 23.191

Κόστος χρηµατοδότησης (καθαρό) 7.658
Κέρδη προ φόρων 15.533

Φόρος εισοδήµατος 4.513
Καθαρό κέρδος µετά από φόρους  11.020

Αποδιδόµενο σε:
Μετόχους Μητρικής 8.479
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 2.541

11.020
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 7.282 2.616 250 (122) 10.026
Αποσβέσεις αϋλων περιουσιακών στοιχείων 531 192 1 724
Προβλέψεις 1.151 440 180 1.771
Αναγνωρισθέντα έσοδα επιχορηγήσεων παγίων (1.004) (317) - (1.321)

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  01/01 - 30/09/2007

 



ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε. 
Σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων 
της 30ης Σεπτεµβρίου 2007 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΕΛΛΑ∆Α ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΛΟΙΠΕΣ 
ΧΩΡΕΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 
∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

Πωλήσεις προς τρίτους 119.299 42.807 10.680 172.786
∆ιατοµεακές πωλήσεις 34.700 3.621 97 (38.418) 0

Σύνολο πωλήσεων  153.999 46.428 10.777 (38.418) 172.786

Κόστος πωληθέντων 91.412 31.866 8.265 131.543
Κόστος διατοµεακών πωλήσεων 34.700 3.621 97 (38.418) 0

Σύνολο κόστους πωληθέντων  126.112 35.487 8.362 (38.418) 131.543

Μικτό κέρδος 27.887 10.941 2.415 41.243

Άλλα λειτουργικά έσοδα 3.894 2.219 273 6.386
Άλλα λειτουργικά διατοµεακά έσοδα 252 - - (252) 0

Σύνολο άλλων εσόδων  4.146 2.219 273 (252) 6.386

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 12.921 4.141 1.475 18.537
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6.432 2.006 1.199 9.637
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 561 - - 561
Συναλλαγµατικές διαφορές και λοιπά έξοδα (537) (743) (75) (1.355)

Κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες 12.404 7.756 89 0 20.249

Κόστος χρηµατοδότησης (καθαρό) 6.250
Κέρδη προ φόρων 13.999

Φόρος εισοδήµατος 3.725
Καθαρό κέρδος µετά από φόρους  10.274

Αποδιδόµενο σε:
Μετόχους Μητρικής 8.166
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 2.108

10.274
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 7.967 2.544 237 (146) 10.602
Αποσβέσεις αϋλων περιουσιακών στοιχείων 550 0 1 551
Προβλέψεις 2.224 93 1 2.318
Αναγνωρισθέντα έσοδα επιχορηγήσεων παγίων (1.308) (135) - (1.443)

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  01/01 - 30/09/2006



ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε. 
Σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων 
της 30ης Σεπτεµβρίου 2007 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Η κατανοµή των ενοποιηµένων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων στους 
γεωγραφικούς τοµείς αναλύεται ως εξής: (σε χιλιάδες ευρώ) 
 
 

ΕΛΛΑ∆Α ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΛΟΙΠΕΣ 
ΧΩΡΕΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 
∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Ενσώµατα πάγια στοιχεία 12.081 4.067 214 (1.095) 15.267
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 453 229 1 (195) 488

Ενεργητικό τοµέα 380.868 93.248 20.931 (64.480) 430.567
Ενεργητικό µη κατανεµηµένο στους τοµείς 2.234
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 380.868 93.248 20.931 (64.480) 432.801

Υποχρεώσεις τοµέα 73.389 45.535 24.197 (64.480) 78.641
Υποχρεώσεις µη κατανεµηµένες στους τοµείς 207.683
Σύνολο υποχρεώσεων 73.389 45.535 24.197 (64.480) 286.324

ΕΛΛΑ∆Α ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΛΟΙΠΕΣ 
ΧΩΡΕΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 
∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Ενσώµατα πάγια στοιχεία 18.322 3.707 371 (317) 22.083
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 419 1 420

Ενεργητικό τοµέα 331.289 79.509 18.554 (49.303) 380.049
Ενεργητικό µη κατανεµηµένο στους τοµείς 1.920
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 331.289 79.509 18.554 (49.303) 381.969

Υποχρεώσεις τοµέα 70.185 37.141 17.966 (49.303) 75.989
Υποχρεώσεις µη κατανεµηµένες στους τοµείς 174.681
Σύνολο υποχρεώσεων 70.185 37.141 17.966 (49.303) 250.670

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006



ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε. 
Σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων 
της 30ης Σεπτεµβρίου 2006 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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∆ευτερεύον τοµέας πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς 
 
Ο Όµιλος έχει 2 επιχειρηµατικούς τοµείς και συγκεκριµένα τον τοµέα της παραγωγής και διάθεσης 
συστηµάτων αλουµινίου και ένα τοµέα για τα λοιπά στα οποία περιλαµβάνονται η παραγωγή και 
διάθεση πολυκαρβονικών φύλλων και η κατασκευή εξοπλισµού ανύψωσης και διακίνησης 
φορτίων. 
 
Οι πωλήσεις του Οµίλου ανά επιχειρηµατικό τοµέα αναλύονται ως εξής: (σε χιλιάδες ευρώ) 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΟΙΠΑ
ΑΠΑΛΟΙΦΗ 

∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

Πωλήσεις προς τρίτους 196.181 12.130 208.311
∆ιατοµεακές πωλήσεις 811 2.497 (3.308) 0

Σύνολο πωλήσεων  196.992 14.627 (3.308) 208.311

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΟΙΠΑ
ΑΠΑΛΟΙΦΗ 

∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

Πωλήσεις προς τρίτους 163.428 9.358 172.786
∆ιατοµεακές πωλήσεις 765 1.087 (1.852) 0

Σύνολο πωλήσεων  164.193 10.445 (1.852) 172.786

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  01/01 - 30/09/2007

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  01/01 - 30/09/2006

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε. 
Σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων 
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(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 20

Η κατανοµή των ενοποιηµένων στοιχείων του ενεργητικού στους επιχειρηµατικούς τοµείς 
αναλύεται ως εξής: (σε χιλιάδες ευρώ) 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΟΙΠΑ
ΑΠΑΛΟΙΦΗ 

∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Ενσώµατα πάγια στοιχεία 14.850 540 (123) 15.267
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 474 14 0 488

Ενεργητικό τοµέα 408.430 23.510 (1.373) 430.567
Ενεργητικό µη κατανεµηµένο στους τοµείς 2.234
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 408.430 23.510 (1.373) 432.801

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΟΙΠΑ
ΑΠΑΛΟΙΦΗ 

∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Ενσώµατα πάγια στοιχεία 22.163 237 (317) 22.083
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 404 16 420

Ενεργητικό τοµέα 409.246 20.106 (49.303) 380.049
Ενεργητικό µη κατανεµηµένο στους τοµείς 1.920
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 409.246 20.106 (49.303) 381.969

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

 
 
 
 
 
 
 
Σηµειώνεται 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. 
 
 
 



ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε. 
Σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων 
της 30ης Σεπτεµβρίου 2007 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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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 
  30.09.07 30.09.06 30.09.07 30.09.06 
Τρέχων Φόρος εισοδήµατος  2.286.519 1.888.335 367.491 300.344
∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου προηγ. χρήσεων  - 145.757 - -
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις  176.250 176.250 82.500 82.500
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  2.050.608 1.514.121 1.510.324 1.554.189
Σύνολο  4.513.377 3.724.463 1.960.315 1.937.033

 
Την 30η Σεπτεµβρίου 2007, συγκεκριµένες θυγατρικές του εξωτερικού και µία εταιρία του 
εσωτερικού είχαν σωρευµένες µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες συνολικού ύψους Ευρώ 9,8 
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. 

 
6. Κέρδη ανά µετοχή 

 
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος της περιόδου που 
αναλογεί στους κοινούς µετόχους µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό των κοινών µετοχών σε 
κυκλοφορία, κατά τη διάρκεια της περιόδου.  
 
Τα αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος 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 του έτους (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 οικονοµικές καταστάσεις, και συνεπώς δεν έχουν υπολογιστεί ξεχωριστά 
αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή. 

 
 

Ο υπολογισµός των βασικών κερδών ανά µετοχή την 30η Σεπτεµβρίου 2007 και 2006 έχει ως 
εξής: 

 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 30.09.07 30.09.06 30.09.07 30.09.06 
Καθαρό κέρδος αποδιδόµενο στους µετόχους 8.478.948 8.166.237 5.274.242 4.349.489
   
Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 22.016.250 22.016.250 22.016.250 22.016.250
   
Βασικά και αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή 0,39 0,37 0,24 0,20
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7. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού  
 

Ο αριθµός των εργαζοµένων στον Όµιλο και την Εταιρία κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2007 και 
2006 έχει ως ακολούθως: 

 
Άτοµα Ο Όµιλος  Η Εταιρία 
 30.09.2007 30.09.2006  30.09.2007 30.09.2006 

Μισθωτοί 1.555 1.373  279 259 
Ηµεροµίσθιοι 692 608  295 279 
Σύνολο 2.247 1.981  574 538 

 
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 2007  13.587.913  77.329.039 130.781.622 5.154.097 11.110.351  14.844.861 252.807.883
Προσθήκες  -  968.966 2.792.429 768.705 729.380  10.007.839 15.267.319
Μειώσεις  (452.292)  (653) (401.162) (239.648) (51.200)  (269.804) (1.414.759)
Συναλλαγµ. ∆ιαφορά  (39.978)  63.887 74.640 5.920 118.594  (8.763) 214.300
Μεταφορές (σηµ. 9)  679.864  537.634 1.260.144 310.766 (488.661)  (3.911.278) (1.611.531)
30, Σεπτεµβρίου 2007  13.775.507  78.898.873 134.507.673 5.999.840 11.418.464  20.662.855 265.263.212

 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

      

1, Ιανουαρίου 2007  -  8.968.757 45.576.831 3.240.745 7.313.545  - 65.099.878
Αποσβέσεις  -  2.167.000 6.431.637 443.997 983.267  - 10.025.901
Μειώσεις  -  - (111.810) (165.452) (68.681)  - (345.943)
Συναλλαγµ. ∆ιαφορά  -  30.720 13.005 1.426 66.673  - 111.824
Μεταφορές (σηµ. 9)  -  - (1.098.191) 101.352 116.488  - (880.351)
30, Σεπτεµβρίου 2007  -  11.166.477 50.811.472 3.622.068 8.411.292  - 74.011.309
           
 
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 
ΑΞΙΑ 

      

1, Ιανουαρίου 2007  13.587.913  68.360.282 85.204.791 1.913.352 3.796.806  14.844.861 187.708.005
30, Σεπτεµβρίου 2007  13.775.507  67.732.396 83.696.201 2.377.772 3.007.172  20.662.855 191.251.903
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Ο ΟΜΙΛΟΣ 
   

Οικόπεδα 
  

Κτίρια 
 

Μηχανήµατα
Μεταφορικά 

µέσα 
Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 

 Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση 

Σύνολο 

       
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ       
1, Ιανουαρίου 2006  14.391.581  73.215.636 118.096.928 4.996.637 9.365.424  16.164.104 236.230.310
Προσθήκες  89.672  69.377 5.686.401 363.036 568.011  9.556.596 16.333.093
Μειώσεις  (1.105.067)  (73.827) (191.393) (115.154) (5.092)  (12.700) (1.503.233)
Συναλλαγµ. ∆ιαφορά  (6.459)  331.043 320.979 16.420 19.914  8.742 690.639
Μεταφορές  -  1.658.684 9.934.436 - 122.339  (11.715.459) -
30 Σεπτεµβρίου 2006  13.369.727  75.200.913 133.847.351 5.260.939 10.070.596  14.001.283 251.750.809

 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

      

1, Ιανουαρίου 2006  -  6.052.579 36.646.434 2.827.557 5.755.584  - 51.282.154
Αποσβέσεις  -  2.094.300 6.958.115 426.902 1.123.064  - 10.602.381
Συναλλαγµ. ∆ιαφορά  -  53.901 33.435 4.890 10.345  - 102.571
Μειώσεις  -  (23.700) (29.284) (56.283) (3.035)  - (112.302)
30, Σεπτεµβρίου 2006  -  8.177.080 43.608.700 3.203.066 6.885.958  - 61.874.804
           
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 
ΑΞΙΑ 

      

1, Ιανουαρίου 2006  14.391.581  67.163.057 81.450.494 2.169.080 3.609.840  16.164.104 184.948.156
30, Σεπτεµβρίου 2006  13.369.727  67.023.833 90.238.651 2.057.873 3.184.638  14.001.283 189.876.005

 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

   
Οικόπεδα 

  
Κτίρια 

 
Μηχανήµατα 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 

 Ακινητοπ/σεις 
υπό εκτέλεση

 Σύνολο 

      
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ      
1, Ιανουαρίου 2007  3.966.855    28.998.123 63.368.828 2.323.757 6.817.721  3.083.482 108.558.766
Προσθήκες  -  825.300 1.683.907 380.531 447.114  974.816 4.311.668
Μειώσεις  -  - (1.124.124) (167.663) (28.564)  - (1.320.351)
Μεταφορές  -  135.000 535.074 51.450 4.813  (726.337) -
30, Σεπτεµβρίου 2007  3.966.855  29.958.423 64.463.685 2.588.075 7.241.084  3.331.961 111.550.083

      
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

     

1, Ιανουαρίου 2007  -  3.433.416 27.296.683 1.796.410 5.082.767  - 37.609.276
Αποσβέσεις  -  896.743 2.864.478 126.633 601.448  - 4.489.302
Μειώσεις  -  - (134.464) (107.469) (17.808)  - (259.741)
30, Σεπτεµβρίου 2007  -  4.330.159 30.026.697 1.815.574 5.666.407  - 41.838.837
            
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ      
1, Ιανουαρίου 2007  3.966.855  25.564.707 36.072.145 527.347 1.734.954  3.083.482 70.949.490
30, Σεπτεµβρίου 2007  3.966.855  25.628.264 34.436.988 772.501 1.574.677  3.331.961 69.711.246
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
   

Οικόπεδα 
  

Κτίρια 
 

Μηχανήµατα
Μεταφορικά 

µέσα 
Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 

 Ακινητοπ/σεις 
υπό εκτέλεση

 Σύνολο 

      
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ      
1, Ιανουαρίου 2006  4.847.266  28.199.307 61.190.685 2.449.354 6.228.234  4.139.310 107.054.156
Προσθήκες  -  22.434 1.737.916 - 277.903  611.133 2.649.386
Μειώσεις  (880.411)  - (1.914.859) - (3.296)  - (2.798.566)
Μεταφορές  -  739.882 1.451.784 - 102.042  (2.293.708) -
30, Σεπτεµβρίου 2006  3.966.855  28.961.623 62.465.526 2.449.354 6.604.883  2.456.735 106.904.976

      
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

     

1, Ιανουαρίου 2006  -  2.270.518 24.402.862 1.725.906 4.258.825  - 32.658.111
Αποσβέσεις  -  865.262 3.744.561 164.541 620.817  - 5.395.182
Μειώσεις  -  - (1.816.930) - (1.654)  - (1.818.584)
30, Σεπτεµβρίου 2006  -  3.135.780 26.330.494 1.890.447 4.877.988  - 36.234.709
            
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ      
1, Ιανουαρίου 2006  4.847.266  25.928.789 36.787.823 723.448 1.969.409  4.139.310 74.396.045
30, Σεπτεµβρίου 2006  3.966.855  25.825.843 36.135.032 558.907 1.726.895  2.456.735 70.670.267

 
Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας και του Οµίλου δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 
 
Οι αποσβέσεις των παγίων αναλύονται ανά λειτουργία ως ακολούθως: 

 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

30.09.07 30.09.06 30.09.07 30.09.06
Κόστος πωληθέντων  7.745.313 7.876.583 3.182.351 4.062.326
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως   1.724.556 1.930.350 1.133.703 1.010.796
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  530.621 766.766 157.333 302.860
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης  25.411 28.682 15.915 19.200
Σύνολο  10.025.901 10.602.381 4.489.302 5.395.182
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9. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

Η κίνηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων αναλύεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ  
Αξία κτήσεως   
Υπόλοιπο 01.01.2007 4.158.550
Προσθήκες  487.707
Μεταφορά από πάγια (σηµ. 8) 1.611.530
Συναλλαγµατική διαφορά (106.654)
Υπόλοιπο 30.09.2007 6.151.133 
 
  

Συσσωρεµένες αποσβέσεις  
Υπόλοιπο 01.01.2007 2.486.398 
Αποσβέσεις περιόδου 724.352 
Μεταφορά από πάγια (σηµ. 8) 880.351 
Συναλλαγµατική διαφορά (58.295) 
Υπόλοιπο 30.09.2007 4.032.806 
  
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2007 1.672.152 
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεµβρίου 2007 2.118.327 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ  

Αξία κτήσεως   
Υπόλοιπο 01.01.2006 3.738.698 
Προσθήκες  265.449 
Συναλλαγµατική διαφορά (33) 
Υπόλοιπο 30.09.2006 4.004.114 
 
  

Συσσωρεµένες αποσβέσεις  
Υπόλοιπο 01.01.2006 1.749.076 
Αποσβέσεις περιόδου 550.761 
Συναλλαγµατική διαφορά (23) 
Υπόλοιπο 30.09.2006 2.299.814 
  
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2006 1.989.622 
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 1.704.300 
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ  
Αξία κτήσεως   
Υπόλοιπο 01.01.2007 4.010.622 
Προσθήκες 439.097 
Μειώσεις (194.750) 
Υπόλοιπο 30.09.2007 4.254.969 
  
Συσσωρεµένες αποσβέσεις  
Υπόλοιπο 01.01.2007 2.396.927 
Αποσβέσεις περιόδου 505.084 
Υπόλοιπο 30.09.2007 2.902.011 
  
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2007 1.613.695 
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεµβρίου 2007 1.352.958 

 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ  

Αξία κτήσεως   
Υπόλοιπο 01.01.2006 3.608.111 
Προσθήκες 248.060 
Υπόλοιπο 30.09.2006 3.856.171 
  
Συσσωρεµένες αποσβέσεις  
Υπόλοιπο 01.01.2006 1.693.244 
Αποσβέσεις περιόδου 525.611 
Υπόλοιπο 30.09.2006 2.218.855 
  
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2006 1.914.867 
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 1.637.316 

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

 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

30.09.07 30.09.06 30.09.07 30.09.06
Κόστος πωληθέντων  118.763 122.397 107.838 108.315
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως   251.637 292.658 251.637 292.658
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  335.678 98.150 127.335 87.082
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης  18.274 37.556 18.274 37.556
Σύνολο  724.352 550.761 505.084 525.611

 
  
10. ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Τον Απρίλιο του 2007 ιδρύθηκε ανώνυµη βιοµηχανική Εταιρία µε την επωνυµία «ΑΛΟΥΦΟΝΤ 
Α.Β.Ε.Ε.»  µε έδρα τη βιοµηχανική περιοχή Κιλκίς στην οποία η ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε. 
συµµετέχει µε ποσοστό 19% καταβάλλοντας ποσό ύψους € 11,4 χιλ. για το αρχικό µετοχικό 
κεφάλαιο ενώ µε µεταγενέστερες αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καταβλήθηκαν πρόσθετα 
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ποσά συνολικού ύψους € 282,5 χιλ. περίπου για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 
προκειµένου να ανταπεξέλθει στις οικονοµικές της υποχρεώσεις και να ξεκινήσει την 
δραστηριότητα της. Σκοπός της Εταιρίας είναι η έγχυση κραµάτων, η θερµική κατεργασία 
αλουµινίου και η παραγωγή χυτών αντικειµένων αλουµινίου ή άλλων µετάλλων.  
 
11. Μετοχικό Κεφάλαιο - Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο  

 
Το εγκεκριµένο και πλήρες καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας έχει ως ακολούθως: 
 

  30.09.07 31.12.06 
Καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο   
22.016.250 κοινές µετοχές ονοµ. αξίας 0,37 Ευρώ έκαστη   8.146.012 7.045.200
 
Με την από 22.06.2006 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του 
Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των € 1.100.812,50, µε κεφαλαιοποίηση της διαφοράς 
αναπροσαρµογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων της χρήσης 2000 που εµφανίζονταν στα 
Αποθεµατικά ύψους € 54,7 χιλ. περίπου και της διαφοράς αναπροσαρµογής των παγίων 
περιουσιακών στοιχείων της χρήσης 2004 που περιλαµβάνονταν στα Αποτελέσµατα εις Νέο 
ύψους € 1.046 χιλ. περίπου, µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά 0,05 λεπτά. Η 
αύξηση ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2007 µε την υπ’ αριθµ. Κ2-135/15.01.2007 απόφαση 
του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
 
Η διαφορά 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. Μακροπρόθεσµα δάνεια 
 

Κατά την διάρκεια της περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2007, οι συνολικές αναλήψεις 
µακροπροθέσµων δανείων από τον Όµιλο ανήλθαν σε Ευρώ 2,2 εκατ. περίπου και αφορούν 
δάνειο που έλαβε η θυγατρική Εταιρία «ΑΛΟΥΝΕΦ Α.Ε.» ύψους € 1,2 εκατ. περίπου από την 
«ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» µε επιτόκιο 5,45% και πληρωτέο µέχρι τον 01/2013 και δάνειο που 
έλαβε η θυγατρική Εταιρία «ALUMIL SRB D.O.O.» ύψους € 1 εκατ. από την «ALPHA BANK 
LONDON LIMITED» µε επιτόκιο 6,35% και πληρωτέο µέχρι τον 09/2009. 

 
Επίσης κατά την τρέχουσα περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2007, ο Όµιλος και η 
Εταιρία αποπλήρωσαν δόσεις µακροπροθέσµων δανείων συνολικού ύψους Ευρώ 29 εκατ. 
περίπου και Ευρώ 24,3 εκατ. περίπου αντίστοιχα. 
 
Σηµειώνεται ότι τον Ιούνιο του 2007 η Μητρική Εταιρία εξόφλησε  το υπόλοιπο του δανείου 
προς την Παρευξείνια Τράπεζα (Black Sea Trade & Development Bank - BSTDB) ύψους € 
13,3 εκατ. περίπου µε σκοπό την επαναχρηµατοδότηση του µε την συµµετοχή της τράπεζας σε 
κοινοπρακτικό οµολογιακό δάνειο συνολικού ύψους € 80 εκατ. το οποίο εκταµιεύτηκε τον 
Οκτώβριο του 2007.  
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13. Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
 
 Υποχρέωση για αγορά συναλλάγµατος 
 

Η Εταιρία έχει συνάψει προθεσµιακές πράξεις για την αγορά ξένου συναλλάγµατος (USD). 
Κατά την 30.09.2007 το συνολικό ποσό αγοράς, µε βάση τις προθεσµιακές πράξεις ανέρχεται  
σε € 380.975 (USD 514.663) µε ηµεροµηνία λήξης από τον Οκτώβριο του 2007 έως τον 
Φεβρουάριο του 2008.  
 
Όλα τα συµβόλαια έχουν αποτιµηθεί στην τρέχουσα αξία τους και το αποτέλεσµα που 
προέκυψε (ζηµία) ύψους € 18.272 αναγνωρίστηκε στα καθαρά κέρδη/(ζηµίες) από 
συναλλαγµατικές διαφορές στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 
 

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 
Σεπτεµβρίου 2007 και 2006 που έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση αναλύονται ανά 
θυγατρική ως ακολούθως (σε χιλιάδες ευρώ): 

 
30 Σεπτεµβρίου 2007 

Πωλήσεις 
προς 

Αγορές 
Από 

Έξοδα 
σε 

Έσοδα 
από 

Πωλήσεις  
παγίων  

Αγορές 
παγίων από 

Απαιτήσεις 
από  

Υποχρεώσεις 
προς  

 
Θυγατρική Εταιρία 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

- άυλων προς 
συνδεόµενα 

µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

 συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

   
ΑΛΟΥΚΟΜ Α.Ε. 10.628 2.000 - - - - 535 - 
ΑΛΟΥΝΕΦ Α.Ε. 12.888 16.369 - - 53 - 1.572 - 
ΑΛΟΥΣΥΣ Α.Ε. 1.520 1 - 30 - - 1.956 1 
ΑΛΟΥΦΥΛ Α.Ε. 3.361 4.678 1.790 - - - 7.207 - 
Γ.Α. ΠΛΑΣΤ. ΥΛΩΝ Α.Ε. 138 363 103 93 - - - 77 
ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜ/ΣΜΟΙ Α.Ε. 673 866 - - - 123 665 - 
ALUMIL MISR ALUMINIUM  84 - - - - - 360 - 
ALUMIL ALBANIA 8.161 431 - - 69 - 12.474 446 
ALUMIL BULGARIA 4.836 145 - - 107 - 6.161 499 
ALUMIL VARNA 1.215 - - - - - 1.548 - 
ALUMIL FRANCE SAS - - 114 - - - - 13 
ALUMIL DEUTZ 691 140 40 2 - - 7.117 440 
ALUMIL ITALY SRL - - - - - - 3.496 1.502 
ALUMIL CY LTD 2.707 - - - - - 4.198 - 
ALUMIL HUNGARY 713 34 - - - - 1.101 246 
ALUMIL UKRANIA 1.932 69 - - - - 3.445 - 
ALUMIL POLSKA 2.279 - - - - - 1.979 4 
ALUMIL EXTRUSION - 189 - - - - - 718 
ALUMIL ROMANIA SRL 12.291 419 - - - - 5.743 145 
ALUMIL YU INDUSTRY 8.006 14 - - 102 - 5.463 - 
ALPRO VLASENICA 1.453 441 - - 786 - 2.354 - 
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ALUMIL SRB 2.270 82 - - - - 927 82 
ALUMIL MONTENEGRO 457 - - - - - 119 - 
ALUMIL COATING S.R.B 341 - - - - - 570 - 
ALUMIL SKOPJE 403 - - 4 - - 839 - 
ALUMIL GULF 523 - - - 50 - 509 - 

Σύνολο 77.570 26.241 2.047 129 1.167 123 70.338 4.173 

 

30 Σεπτεµβρίου 2006 Πωλήσεις 
προς 

Αγορές 
από 

Έξοδα 
σε 

Πωλήσεις 
παγίων προς 

Αγορές 
παγίων από 

Απαιτήσεις 
από  

Υποχρεώσεις 
προς  

 
Θυγατρική Εταιρία 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

 συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

   
ΑΛΟΥΚΟΜ Α.Ε. 4.527 3.865 - - 6 167 375 
ΑΛΟΥΝΕΦ Α.Ε. 7.618 11.313 - - 22 10.181 11.566 
ΑΛΟΥΣΥΣ Α.Ε. 1.293 - - - - 676 - 
ΑΛΟΥΦΥΛ Α.Ε. 1.770 2.114 1.483 - - 8.334 27 
Γ.Α. ΒΙΟΜ. ΠΛΑΣΤ. ΥΛΩΝ Α.Ε. 207 284 - - - 1.169 94 
ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε. 559 802 - - - 406 - 
ALUMIL MISR ALUMINIUM  137 - - - - 521 25 
ALUMIL ALBANIA 5.879 1.801 - 233 - 11.687 1.801 
ALUMIL BULGARIA 2.923 196 - - - 4.562 1.643 
ALUMIL VARNA 1.096 - - - - 1.314 2 
ALUMIL DEUTZ 598 - - - - 3.378 5 
ALUMIL ITALY SRL 43 97 - - - 3.496 - 
ALUMIL CY LTD 1.389 - - - - 4.154 - 
ALUMIL HUNGARY 586 - - - - 1.032 212 
ALUMIL UKRANIA 1.204 - - - - 1.403 - 
ALUMIL POLSKA 2.583 - - - - 2.000 - 
ALUMIL EXTRUSION - 112 - - - - 477 
ALUMIL ROMANIA SRL 10.865 440 - - - 5.839 440 
ALUMIL YU INDUSTRY 3.758 39 - 46 - 4.263 146 
ALPRO VLASENICA 448 718 - - - 329 14 
ALUMIL SRB 1.609 - - - - 1.529 - 
ALUMIL MONTENEGRO 195 - - - - 59 - 
ALUMIL COATING S.R.B 257 - - - - 1.117 - 
ALUMIL SKOPJE 288 - - - - 454 - 

Σύνολο 49.832 21.781 1.483 279 28 68.070 16.827 

 
 Επίσης έχουν απαλειφθεί από την ενοποίηση αγοραπωλησίες µεταξύ θυγατρικών συνολικού 

ύψους Ευρώ 12,1 εκατ. περίπου και απαιτήσεις – υποχρεώσεις συνολικού ύψους Ευρώ 10,9 
εκατ. περίπου. 

 
Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους χρήσεως 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 Σεπτεµβρίου 2007, η Μητρική Εταιρία έχει σχηµατίσει σωρευτική 
πρόβλεψη για επισφάλειες συνολικού ύψους Ευρώ 5.550 χιλ. (31.12.2006: 5.078 χιλ. περίπου) 
η οποία σχετίζεται µε ποσά που οφείλονται από θυγατρικές εταιρείες µε αρνητική καθαρή 
θέση. 
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Σηµειώνεται 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. 
 
Επίσης ο Όµιλος έχει πραγµατοποιήσει από την αρχή της διαχειριστικής χρήσης πωλήσεις προς 
την εταιρία «ΙΝΤΕΡΝΟ ΑΒΕΕ», στην οποία η Μητρική Εταιρία συµµετέχει µε ποσοστό 6,34% 
και είναι έµµεσα υπό κοινό έλεγχο µε την Μητρική Εταιρία, ποσού ύψους Ευρώ 755 χιλ. 
περίπου, αγορές  ποσού ύψους Ευρώ 201 χιλ. περίπου ενώ έχει απαίτηση ποσού ύψους Ευρώ 
2,6 εκατ. περίπου. Επιπλέον η Μητρική Εταιρία έχει παράσχει εγγυήσεις ύψους Ευρώ 940 χιλ. 
περίπου για την εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων. 
 
Σε σχέση µε την ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε., δεν υφίσταται µητρική µε τη µορφή νοµικής 
οντότητας, καθώς η πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου (69,93%) των κοινών µετοχών κατά 
την 30η Σεπτεµβρίου 2006 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 ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε. 
 
Αµοιβές µελών διοίκησης 
  
Κατά την διάρκεια της περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2007 καταβλήθηκαν σε 2 
εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µικτές αποδοχές ύψους Ευρώ 48,7 χιλ. περίπου 
για υπηρεσίες που παρείχαν λόγω έµµισθης σχέσης εργασίας (30.09.2006: Ευρώ 48,3 χιλ. 
περίπου). Κατά την διάρκεια της περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2007, η Εταιρία 
κατέβαλλε αµοιβή ύψους Ευρώ 4,5 χιλ. σε έναν µη-εκτελεστικό ∆ιοικητικό Σύµβουλο 
αποκλειστικά για την συµµετοχή του στις τακτικές συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
(30.09.2006: Ευρώ 4,5 χιλ.). 
 
Επίσης ο Όµιλος και η Εταιρία κατέβαλλε σε διευθυντικά στελέχη και σε µέλη της ∆ιοίκησης 
µικτές αποδοχές και αµοιβές ύψους € 865 χιλ. περίπου και € 346 χιλ. περίπου αντίστοιχα. 
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15. ∆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, στη χρηµατοοικονοµική θέση ή στα 
αποτελέσµατα της λειτουργίας της Εταιρίας ή του Οµίλου.  
 

β.  Εγγυητικές επιστολές – Λοιπές εγγυήσεις 
 
Ο Όµιλος έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων συνολικού ύψους Ευρώ 11,3 
εκατ. περίπου για την καλή εκτέλεση συµβάσεων.  
 
Επίσης η Μητρική Εταιρία έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές ποσού ύψους Ευρώ 4,2 εκατ. 
για την εκπλήρωση υποχρεώσεων θυγατρικών εταιριών της προς τρίτους και έχει παράσχει 
εγγυήσεις, υπέρ θυγατρικών της Εταιριών σε τράπεζες συνολικού ποσού ύψους Ευρώ 73,7 
εκατ. περίπου για την εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων.  

 
γ. Υποχρεώσεις από λειτουργικές µισθώσεις 

 
Την 30η Σεπτεµβρίου 2007 ο Όµιλος και η Εταιρία είχαν ποικίλες συµφωνίες λειτουργικής 
µίσθωσης που αφορούν την ενοικίαση µεταφορικών µέσων και λήγουν σε διάφορες 
ηµεροµηνίες έως τον Ιούνιο του 2012.  
 
Τα µισθώµατα περιλαµβάνονται στην επισυναπτόµενη κατάσταση αποτελεσµάτων της 
χρήσης που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2007 και ανέρχονται σε 297.008 Ευρώ για τον Όµιλο 
(30.09.2006: 242.140 Ευρώ) και σε  223.814 Ευρώ για την Εταιρία (30.09.2006: 191.905 
Ευρώ). 

 
Τα ελάχιστα µελλοντικά πληρωτέα µισθώµατα ενοικίασης βάσει µη ακυρώσιµων 
συµβολαίων λειτουργικής µίσθωσης την 30η Σεπτεµβρίου 2007 και 2006 έχουν ως 
ακολούθως: 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 
  30.09.2007 30.09.2006 
Πληρωτέα   
Εντός 1 έτους  303.902 284.690
Από 2 µέχρι 5 χρόνια  410.860 394.916

  714.762 679.606
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  30.09.2007 30.09.2006 
Πληρωτέα   
Εντός 1 έτους  227.046 208.607
Από 2 µέχρι 5 χρόνια  283.151 248.452

  510.197 457.059
 
Επίσης ο Όµιλος (µία θυγατρική του εξωτερικού) είχε 2 συµφωνίες λειτουργικής µίσθωσης 
που αφορούν την ενοικίαση κτιρίων και λήγουν τον Φεβρουάριο του 2011. 
 
Τα µισθώµατα περιλαµβάνονται στην επισυναπτόµενη κατάσταση αποτελεσµάτων της 
χρήσης που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2007 και ανέρχονται σε Ευρώ 83.682. 

 
Τα ελάχιστα µελλοντικά πληρωτέα µισθώµατα ενοικίασης βάσει µη ακυρώσιµων 
συµβολαίων λειτουργικής µίσθωσης την 30η Σεπτεµβρίου 2007 και 2006 έχουν ως 
ακολούθως: 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  30.09.2007 30.09.2006 
Πληρωτέα   
Εντός 1 έτους  105.898 -
Από 2 µέχρι 5 χρόνια  223.198 -

  329.096 -
 
δ. ∆εσµεύσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες  

 
Κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2007 µια θυγατρική του εξωτερικού (ALUMIL SRB D.O.O.) 
είχε δεσµεύσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους € 536 χιλ. περίπου που αφορούν την 
κατασκευή νέου αποθηκευτικού χώρου και γραφείων η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί 
το δ’ τρίµηνο της τρέχουσας χρήσης. 

 
ε. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

 
Η ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές µέχρι την χρήση που έληξε 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2002 και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της, για τις 
ανέλεγκτες χρήσεις, δεν έχουν καταστεί οριστικές. 

 
Αναφορικά µε τις θυγατρικές Εταιρίες, τα βιβλία και στοιχεία τους δεν έχουν ελεγχθεί από  
τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις που αναλύονται ως ακολούθως: 

 

A/A Επωνυµία Εταιρίας Ανέλεγκτες φορολογικά 
χρήσεις 

1. ΑΛΟΥΚΟΜ  Α.Ε. 2005 - 2006 
2. ΑΛΟΥΝΕΦ Α.Ε 2005 – 2006 
3. ΑΛΟΥΣΥΣ Α.Ε. 2004 – 2006 
4. ΑΛΟΥΦΥΛ Α.Ε. Από τη σύστασή της (2001)
5. ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε. 2003 – 2006 
6. Γ.Α. ΒΙΟΜ. ΠΛΑΣ. ΥΛΩΝ Α.Ε. Από τη σύστασή της (2002)
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7. ALUMIL EGYPT FOR ALUMINIUM  Από τη σύστασή της (2002)
8. ALUMIL EGYPT ACCESSORIES  Από τη σύστασή της (2000)
9. ALUMIL ALBANIA 2006 

10. ALUMIL BULGARIA  2003 – 2006 
11. ALUMIL VARNA  2004 – 2006 
12. ALUMIL FRANCE S.A.S. Από τη σύστασή της (2005)
13. ALUMIL DEUTZ 2004 – 2006 
14. ALUMIL ITALY SRL Από τη σύστασή της (2001)
15. ALUMIL MILONAS CYPRUS 2006 
16. ALUMIL CY LTD 2006 
17. ALUMIL MOLDAVIA - 
18. ALUMIL HUNGARY K.F.T. 2004 – 2006 
19. ALUMIL UKRANIA 2006 
20. ALUMIL POLSKA S.R.L. 2004 – 2006 
21. ALUMIL ROM INDUSTRY SΑ 2004 – 2006 
22. ALUMIL YU INDUSTRY Από τη σύστασή της (2001)
23. ALUMIL COATING S.R.B Από τη σύστασή της (2003)
24. ALUMIL SRB 2006 
25. ALUMIL SKOPJE Από τη σύστασή της (2000)
26. ALUMIL GULF Από τη σύστασή της (2007)

 
 

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. 

 
Ο Όµιλος έχει προβεί στην διενέργεια σχετικής πρόβλεψης ύψους € 899 χιλ. περίπου 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 και τις προβλέψεις 
για αναβαλλόµενους φόρους στην χρήση που ο προσδιορισµός των φορολογικών διαφορών 
έλαβε χώρα. 
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16. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Μητρικής Εταιρίας της 23.05.2007 είχε 
εγκρίνει την έκδοση οµολογιακού δανείου επταετούς διάρκειας και συνολικού ύψους Ευρώ 
80 εκατ.  
Η εκταµίευση του οµολογιακού δανείου έγινε τον Οκτώβριο του 2007 µε διοργανωτές 
έκδοσης την «Alpha Bank» και την « Τράπεζα Πειραιώς» και αναµένεται να χρησιµοποιηθεί 
για την αναχρηµατοδότηση των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων και τον ορθότερο 
προγραµµατισµό στην διακίνηση των διαθεσίµων κεφαλαίων της Μητρικής Εταιρίας. Το 
οµολογιακό δάνειο είναι κοινό, χωρίς δικαίωµα διαπραγµάτευσης σε οργανωµένες αγορές 
που λειτουργούν στην Ελλάδα και χωρίς δικαίωµα µετατροπής του σε µετοχές από τους 
οµολογιούχους δανειστές και πληρωτέο µέχρι τον Οκτώβριο του 2014. 
 
∆εν υπήρξαν  άλλα γεγονότα µεταγενέστερα των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της 
30ης Σεπτεµβρίου 2007, που να αφορούν είτε την Εταιρία είτε τον Όµιλο, που να επηρεάζουν 
σηµαντικά την κατανόηση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων και θα έπρεπε ή να 
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών 
καταστάσεων. 

 
 

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