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Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες 
που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε.» 
την 24/11/2008 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 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισημαίνεται ότι, χάριν 
απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν 
γίνει ορισμένες συμπτύξεις κονδυλίων.  
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Α. Ενδιάμεση Κατάσταση Αποτελεσμάτων Ομίλου 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008  
(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
       Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  Σημ. 
01/01 - 

30/09/2008  
01/01 - 

30/09/2007  
01/07 - 

30/09/2008  
01/07 - 

30/09/2007 
          
Πωλήσεις   220.016.686  208.310.745  78.988.129  70.467.512 
Κόστος πωληθέντων   (164.883.148)  (159.307.292)  (61.405.423)  (52.728.527) 
Μικτό κέρδος   55.133.538  49.003.453  17.582.706  17.738.985 
Άλλα λειτουργικά έσοδα   3.284.760  3.982.438  1.183.730  1.133.907 
Έξοδα λειτουργίας 
διαθέσεως   (24.754.772)  (20.795.021)  (8.401.252)  (7.251.021) 
Έξοδα διοικητικής 
λειτουργίας   (10.829.371)  (8.933.368)  (3.541.271)  (2.694.451) 
Έξοδα ερευνών και 
ανάπτυξης   (1.033.449)  (645.384)  (371.066)  (203.025) 
Καθαρά κέρδη από 
συναλλαγματικές διαφορές   868.116  578.809  941.641  (50.835) 
Κέρδη από λειτουργικές 
δραστηριότητες  4 22.668.822  23.190.927  7.394.488  8.673.560 
Χρηματοοικονομικά έξοδα    (9.550.018)  (7.899.406)  (3.118.743)  (2.741.428) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα    436.965  241.917  135.540  125.873 
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ   13.555.769  15.533.438  4.411.285  6.058.005 
Φόροι εισοδήματος  5 (1.229.752)  (4.513.377)  1.123.098  (1.482.338) 
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ   12.326.017  11.020.061  5.534.383  4.575.667 
          
Αποδιδόμενο σε:          
Μετόχους της μητρικής   9.342.543  8.478.948  4.642.222  3.615.766 
Δικαιώματα μειοψηφίας   2.983.474  2.541.113  892.161  959.901 
   12.326.017  11.020.061  5.534.383  4.575.667 
          
Κέρδη ανά μετοχή          
- βασικά & απομειωμένα  6 0,4243  0,3851  0,2109  0,1642 
          

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών 
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Β. Ενδιάμεση Κατάσταση Αποτελεσμάτων Εταιρίας 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008  
(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  Σημ. 
01/01 - 

30/09/2008  
01/01 - 

30/09/2007  
01/07 - 

30/09/2008  
01/07 - 

30/09/2007 
          
Πωλήσεις   162.680.179  174.372.391  56.671.009  59.891.963 
Κόστος πωληθέντων   (138.320.618)  (150.829.704)  (49.028.170)  (51.302.396) 
Μικτό κέρδος   24.359.561  23.542.687  7.642.839  8.589.567 
Άλλα λειτουργικά έσοδα   1.335.600  1.138.582  423.853  462.794 
Έξοδα λειτουργίας 
διαθέσεως   (12.317.080)  (10.819.042)  (3.780.790)  (3.583.955) 
Έξοδα διοικητικής 
λειτουργίας   (5.244.151)  (4.022.502)  (1.804.713)  (1.264.545) 
Έξοδα ερευνών και 
ανάπτυξης   (682.230)  (453.865)  (228.106)  (132.728) 
Καθαρά κέρδη από 
συναλλαγματικές διαφορές   31.863  489.386  (60.150)  11.137 
Κέρδη από λειτουργικές 
δραστηριότητες   7.483.563  9.875.246  2.192.933  4.082.270 
Χρηματοοικονομικά έξοδα    (7.453.018)  (5.847.587)  (2.422.029)  (1.983.197) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα    3.735.161  3.206.898  1.312.363  379.551 
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ   3.765.706  7.234.557  1.083.267  2.478.624 
Φόροι εισοδήματος  5 620.271  (1.960.315)  1.558.241  (689.661) 
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ   4.385.977  5.274.242  2.641.508  1.788.963 
          
Κέρδη ανά μετοχή          
- βασικά & απομειωμένα  6 0,1992  0,2396  0,1200  0,0813 
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Γ. Ενδιάμεσος Ισολογισμός Ομίλου και Εταιρίας 
 

ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 

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

   Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  Σημ. 30/09/2008  31/12/2007  30/09/2008  31/12/2007 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         
Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό:         
 Ενσώματα πάγια στοιχεία 8 193.701.869  192.011.184  67.795.397  69.526.969 
 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9 1.797.794  2.312.837  1.339.857  1.622.641 
 Συμμετοχές σε θυγατρικές 3 -  -  40.401.581  40.397.466 
 Διάθεσιμα προς πώληση χρημ/κά στοιχεία 10 550.680  293.931  549.636  293.931 
 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  843.245  929.069  3.657.890  3.559.270 
 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  1.723.971  1.804.735  -  - 
 Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  198.617.559  197.351.756  113.744.361  115.400.277 
          
Κυκλοφορούν ενεργητικό:         
 Αποθέματα  105.095.205  98.355.883  53.257.923  49.678.976 
 Εμπορικές απαιτήσεις  129.124.500  101.175.372  139.217.315  120.169.326 
 Λοιπές απαιτήσεις & προκαταβολές  14.011.081  9.801.105  9.752.863  4.441.595 
 Παράγωγα χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία 11 10.487  -  10.487  - 
 Χρηματικά Διαθέσιμα  12.051.572  16.079.368  2.156.285  2.800.787 
 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  260.292.845  225.411.728  204.394.873  177.090.684 
          
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  458.910.404  422.763.484  318.139.234  292.490.961 
          
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         
Ίδια κεφάλαια         
 Μετοχικό κεφάλαιο 12 8.146.012  8.146.012  8.146.012  8.146.012 
 Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 12 33.153.265  33.153.265  33.153.265  33.153.265 
 Αποθεματικά  54.032.545  53.654.183  49.600.467  49.525.625 
 Κέρδη εις νέο  40.278.334  34.237.524  12.344.399  11.115.539 
   135.610.156  129.190.984  103.244.143  101.940.441 
 Δικαιώματα μειοψηφίας  18.478.124  18.090.277  -  - 
 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  154.088.280  147.281.261  103.244.143  101.940.441 
          
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:         
 Μακροπρόθεσμα δάνεια 14 109.207.915  98.518.354  100.725.169  92.212.787 
 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού  1.527.664  1.438.007  959.239  867.902 
 Επιχορηγήσεις παγίων  26.680.058  27.297.791  4.364.697  4.189.301 
 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  99.059  108.057  -  - 
 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  7.590.625  8.827.497  4.603.229  5.376.047 
 Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων  145.105.321  136.189.706  110.652.334  102.646.037 
          
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:         
 Εμπορικές υποχρεώσεις  47.781.106  56.477.836  34.084.646  42.946.802 
 Λοιπές βραχ/σμες υποχρ. και δεδουλευμένα έξοδα  11.237.207  8.676.598  4.863.630  3.885.719 
 Παράγωγα χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία  -  9.497  -  9.497 
 Βραχυπρόθεσμα δάνεια  76.889.999  54.646.937  46.859.909  27.627.620 
 Μακρ/σμες υποχρεώσεις πληρ. στην επόμ. χρήση  21.368.020  17.329.365  17.802.072  12.884.845 
 Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι  2.440.471  2.152.284  632.500  550.000 
 Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων  159.716.803  139.292.517  104.242.757  87.904.483 
          
 Σύνολο υποχρεώσεων  304.822.124  275.482.223  214.895.091  190.550.520 
          

 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  458.910.404  422.763.484  318.139.234  292.490.961 
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         Δ. Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών Ομίλου και Εταιρίας 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2008 – 30/09/2008 

  
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 Σημ. 
01/01 - 

30/09/2008 
01/01 – 

30/09/2007  
01/01 - 

30/09/2008 
01/01 - 

30/09/2007 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες       
Κέρδη περιόδου προ φόρων  13.555.769 15.533.438  3.765.706 7.234.557 
Αναπροσαρμογές για:       
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 8 10.389.776 10.025.901  4.483.322 4.489.302 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 9 869.697 724.352  633.586 505.084 
Κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων  (96.244) (548.088)  (34.159) (182.241) 
Μη πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές  36.190 (407.686)  71.085 (120.810) 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  (436.965) (241.917)  (199.645) (35.811) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  9.550.018 7.899.406  7.453.018 5.847.587 
Έσοδα συμμετοχών  - -  (3.535.517) (3.171.087) 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  (1.557.188) (1.320.991)  (362.478) (248.553) 
Καθαρά (κέρδη)/ζημίες από συν/κές διαφορές μετατροπής  (96.060) 68.634  - - 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις  1.107.586 705.631  872.564 584.359 
Πρόβλεψη για υποτίμηση αποθεμάτων  2.432.750 853.703  1.492.163 380.000 
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού  244.801 211.459  140.850 133.879 
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης  36.000.130 33.503.842  14.780.495 15.416.266 
(Αύξηση) / Μείωση σε:       
Αποθέματα  (9.172.073) (21.446.978)  (5.071.109) (8.462.990) 
Εμπορικές απαιτήσεις  (28.944.492) (26.774.525)  (19.982.592) (20.580.000) 
Λοιπές απαιτήσεις & προκαταβολές  (4.719.218) 1.152.039  (5.681.145) 4.679.101 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  (6.268) 17.164  (98.620) 19.457 
Αύξηση / (Μείωση) σε:       
Εμπορικές υποχρεώσεις  (8.696.855) 6.141.390  (8.862.282) (6.245.551) 
Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα  (497.287) (2.481.111)  (1.865.385) (3.085.439)
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  83.094 19.878  - - 
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού  (73.780) (11.698)  (49.513) (78.877) 
Μείον:       
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  6.501.618 7.189.281  4.619.220 5.260.702 
Φόροι εισοδήματος καταβεβλημένοι  2.074.817 1.673.508  108.709 11.748 
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  (24.603.184) (18.842.788)  (31.558.080) (23.610.483) 
       
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες       
Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων 8 (12.303.724) (15.267.319)  (2.964.370) (4.311.668) 
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων  396.929 1.599.289  196.779 1.242.851 
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 9 (318.821) (487.707)  (300.802) (439.097) 
Εισπράξεις από πώληση άϋλων περιουσιακών στοιχείων  - -  - 194.750 
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα  436.965 241.917  199.645 35.811 
Έσοδα συμμετοχών  - -  3.535.517 3.171.087 
Επενδύσεις σε θυγατρικές  - -  (4.115) (2.834.005) 

  Διαθέσιμα προς πώληση χρηματ/κά περιουσ.στοιχεία  (1.044) (293.931)  - (293.931) 
  Είσπραξη επιχορηγήσεων  1.004.067 -  671.300 - 
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  (10.785.628) (14.207.751)  1.333.954 (3.234.202) 
       
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες     
Καθαρή μεταβολή βραχυπροθέσμων δανείων  22.243.062 56.893.287  19.232.289 51.402.253 
Εισπράξεις από εκδοθέντα - αναληφθέντα μακροπρόθεσμα δάνεια 14 25.000.000 2.234.735  20.000.000 - 
Εξοφλήσεις μακροπροθέσμων δανείων  (10.271.785) (29.007.674)  (6.570.390) (24.324.283) 
Εισροές από μετόχους μειοψηφίας  2 8.370.083  - - 
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους μειοψηφίας  (2.393.073) (2.517.712)  - - 
Mερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους της μητρικής  (3.082.275) (1.827.349)  (3.082.275) (1.827.349) 
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες  31.495.931 34.145.370  29.579.624 25.250.621 
       
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα  (3.892.881) 1.094.831  (644.502) (1.594.064) 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου  16.079.368 9.236.281  2.800.787 2.497.325 
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  (134.915) 9.433  - - 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου  12.051.572 10.340.545  2.156.285 903.261 
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Ε. Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου 
 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2008 – 30/09/2008 
          

  
Μετοχικό 
Kεφάλαιο 

Υπέρ το 
Άρτιο Αποθεματικά 

Συναλλαγματικές 
διαφορές 

Αποτελέσματα εις 
νέον Σύνολο 

Δικαιώματα
Μειοψηφίας Σύνολο 

          
          
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 
την 1η Ιανουαρίου 2008  8.146.012 33.153.265 54.297.040 (642.857) 34.237.524 129.190.984 18.090.277 147.281.261 
Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 01/01-
30/09/2008  - - - - 9.342.543 9.342.543 2.983.474 12.326.017 
Συναλλαγματικές διαφορές  - - - 229.026 (70.122) 158.904 (202.556) (43.652) 
Διανομή κερδών σε αποθεματικά  - - 13.545 - (13.545) - - - 
Μερίσματα πληρωθέντα (σημ. 13)  - -  - (3.082.275) (3.082.275) (2.393.073) (5.475.348) 
Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν. 
3299/04   - - 135.791 - (135.791) - - - 
Aύξηση μετοχικού κεφαλαίου από 
τρίτους  - -  - - - 2 2 
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 
την 30η Σεπτεμβρίου 2008  8.146.012 33.153.265 54.446.376 (413.831) 40.278.334 135.610.156 18.478.124 154.088.280 
          
          
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 
Διανομή κερδών σε αποθεματικά  - - 140.251 - (140.251) - - - 
Μερίσματα πληρωθέντα  - - - - (1.827.349) (1.827.349) (2.517.712) (4.345.061) 
Aύξηση μετοχικού κεφαλαίου  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  - - - - - - 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 



 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων  8 

 
 

ΣΤ. Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρίας 
 
 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2008– 30/09/2008 

 

  Μετοχικό κεφάλαιο 
Υπέρ το 
Άρτιο Αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον Σύνολο 

       

Υπόλοιπo των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2008   8.146.012 33.153.265 49.525.625 11.115.539 101.940.441 
Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 01/01-30/09/2008  - - - 4.385.977 4.385.977 
Μερίσματα πληρωθέντα (σημ. 13)  - - - (3.082.275) (3.082.275) 
Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν. 3299/04  - - 74.842 (74.842) - 
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2008  8.146.012 33.153.265 49.600.467 12.344.399 103.244.143 

       
       
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2007  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  1.100.812 - (54.733) (1.046.079) - 
Μερίσματα πληρωθέντα  - - - (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 
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Ζ.  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
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, Μαυροβούνιο, 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 και έχει δυνατότητα νέων 
τεχνικών βαφής (ανοδίωση). 
 
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 εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, 
που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, για την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 
2008, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις  24 Νοεμβρίου 2008. 
 

 
2.   ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Βάση κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων: Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές 
Οικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), περιλαμβανομένων των Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (ΔΛΠ) και ερμηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των 
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και ειδικότερα σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσες 
οικονομικές καταστάσεις». Δεν υπάρχουν πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν την 
ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους. 
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Οι παρούσες 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 στα ΔΠΧΠ) και με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going 
concern).  
 
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 Δεκεμβρίου 2007. 
 
Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβαστούν σε 
συνδυασμό με τις ετήσιες πλήρεις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2007, 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. 
 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης απαιτεί όπως η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε 
σημαντικές παραδοχές και λογιστικές εκτιμήσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των 
λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού, την 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 Διοίκησης σε σχέση με τις 
περιστάσεις και τις τρέχουσες συνθήκες  τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να 
διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. 
 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και 
άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που 
θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες. Η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι δεν 
υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν 
ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων.   
 
Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

        
          Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων και διερμηνείες, έχουν εκδοθεί, τα οποία 

είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά την διάρκεια της παρούσας 
χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή 
αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών έχει ως ακολούθως: 
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(i) Διερμηνείες που έχουν εφαρμογή για την χρήση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2008 
 
Διερμηνεία 11, ΔΠΧΠ 2 – Συναλλαγές με Ίδιες Μετοχές και μεταξύ εταιριών ιδίου Ομίλου 
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Μαρτίου 
2007). 
 
Η Διερμηνεία 11 απαιτεί όπως συναλλαγές, στις οποίες παραχωρείται σε εργαζομένους 
δικαίωμα επί συμμετοχικών τίτλων της εταιρίας, θεωρούνται για σκοπούς λογιστικής 
αντιμετώπισης, ως αμοιβές που καθορίζονται από την αξία των μετοχών διακανονιζόμενες με 
συμμετοχικούς τίτλους, ακόμη και στην περίπτωση όπου η εταιρία επιλέγει ή έχει την 
υποχρέωση να αγοράσει αυτούς τους συμμετοχικούς τίτλους από τρίτους ή όπου οι μέτοχοι της 
εταιρίας παρέχουν τους προς παραχώρηση τίτλους. Η Διερμηνεία επεκτείνεται επίσης και στον 
τρόπο που οι θυγατρικές εταιρίες χειρίζονται, στις απλές οικονομικές τους καταστάσεις, 
προγράμματα όπου οι εργαζόμενοι τους λαμβάνουν δικαιώματα επί συμμετοχικών τίτλων της 
μητρικής εταιρίας. Η Διερμηνεία 11 δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 
 
Διερμηνεία 12, Συμβάσεις Παραχώρησης «Service Concession Arrangements» (εφαρμόζεται 
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2008). Η 
Διερμηνεία 12 πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο οι παραχωρησιούχοι θα πρέπει να 
εφαρμόζουν τα υφιστάμενα ΔΠΧΠ για να αναγνωρίσουν τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν 
και τα δικαιώματα που τους παραχωρούνται στις σχετικές συμβάσεις παραχώρησης.  Με βάση 
τη Διερμηνεία, οι παραχωρησιούχοι δεν θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σχετική υποδομή ως 
ενσώματα πάγια στοιχεία, αλλά να αναγνωρίσουν ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό 
στοιχείο και / ή ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Η Διερμηνεία 12 δεν έχει εφαρμογή στον 
Όμιλο και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Διερμηνεία 14 ‘ΔΛΠ 19 Το Όριο στην αναγνώριση Περιουσιακού Στοιχείου Καθορισμένων 
Παροχών, οι Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηματοδότησης και οι Αλληλεπιδράσεις τους’ 
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2008). Η Διερμηνεία 14 παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτίμησης του ορίου στο ποσό 
του πλεονάσματος που μπορεί να καταχωρηθεί σαν περιουσιακό στοιχείο σε ένα πρόγραμμα 
καθορισμένων παροχών σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 ‘Παροχές σε Εργαζόμενους’. Επίσης, 
επεξηγεί πως αυτό το όριο μπορεί να επηρεαστεί όταν υπάρχει νομική ή συμβατική απαίτηση 
ελάχιστης χρηματοδότησης και τυποποιεί την υφιστάμενη πρακτική. Ο Όμιλος αναμένει ότι 
αυτή η Διερμηνεία δε θα επηρεάσει την οικονομική του θέση ή απόδοση δεδομένου ότι όλα τα 
προγράμματα καθορισμένων παροχών καταλήγουν σε καθαρή υποχρέωση/δεν έχει 
χρηματοδοτούμενα προγράμματα καθορισμένων παροχών. Η Διερμηνεία 14 δεν έχει υιοθετηθεί 
ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
(ii) Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις σε υφιστάμενα πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί 
από το ΣΔΛΠ αλλά δεν ισχύουν ακόμα έχουν ως ακολούθως: 

      
ΔΠΧΠ 8, Λειτουργικοί Τομείς (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
κατά ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Το ΔΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, «Οικονομικές 
Πληροφορίες κατά τομέα» και υιοθετεί την προσέγγιση της διοίκησης αναφορικά με τις 
οικονομικές πληροφορίες που δίνονται κατά τομέα.  Η πληροφόρηση που θα γνωστοποιείται 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 διαφέρει από αυτή που παρουσιάζεται στον ισολογισμό και την κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων και οι εταιρίες θα πρέπει να δώσουν επεξηγήσεις και συμφωνίες 
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αναφορικά με τις εν λόγω διαφορές. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της 
επίδρασης του εν λόγω προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις.   
 
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 23 ‘Κόστος Δανεισμού’ (εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Με βάση τις τροποποιήσεις στο 
ΔΛΠ 23, καταργείται η επιλογή (που υπάρχει στο υφιστάμενο πρότυπο) για αναγνώριση του 
κόστους δανεισμού που μπορεί να κατανεμηθεί άμεσα σε ένα περιουσιακό στοιχείο που πληροί 
τις προϋποθέσεις στα έξοδα περιόδου. Όλα τα κόστη δανεισμού που μπορεί να κατανεμηθούν 
άμεσα στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις 
προϋποθέσεις πρέπει να κεφαλαιοποιούνται. Ένα περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις 
προϋποθέσεις είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που κατ’ ανάγκη χρειάζεται μια σημαντική 
χρονική περίοδο προετοιμασίας για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή για την πώλησή του. 
Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του Προτύπου, ο Όμιλος θα υιοθετήσει την αλλαγή από 
την ημερομηνία εφαρμογής του και μελλοντικά. Συνεπώς, το κόστος δανεισμού που αφορά 
περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις κεφαλαιοποιείται όπου η έναρξη 
κεφαλαιοποίησης ξεκινάει από 1 Ιανουαρίου 2009 και μετά.  Δεν θα γίνει αναπροσαρμογή για 
το κόστος δανεισμού που είχε καταχωρηθεί στα αποτελέσματα πριν από την ημερομηνία αυτή. 
Η τροποποίηση του προτύπου δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1  “Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων” (εφαρμόζεται 
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 
Το ΔΛΠ 1 έχει τροποποιηθεί για να αναβαθμίσει τη χρησιμότητα των πληροφοριών που 
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Από τις πιο σημαντικές τροποποιήσεις είναι: η 
απαίτηση όπως η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαμβάνει μόνο συναλλαγές με 
μετόχους, η εισαγωγή μιας καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήματος (“comprehensive 
income”) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων με «λοιπά εισοδήματα» (“comprehensive income”) και της 
απαίτησης όπως επαναδιατυπώσεις στις οικονομικές καταστάσεις ή αναδρομικές εφαρμογές 
νέων λογιστικών πολιτικών παρουσιάζονται από την αρχή της ενωρίτερης συγκριτικής 
περιόδου, δηλ. σε μια τρίτη στήλη στον ισολογισμό. Ο Όμιλος θα κάνει τις απαραίτητες 
αλλαγές στην παρουσίαση των οικονομικών του καταστάσεων για το 2009. Η τροποποίηση στο 
πρότυπο αυτό δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΠ 2  ‘Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών’ 
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2009). Η τροποποίηση διευκρινίζει δύο θέματα: Τον ορισμό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’, 
με την εισαγωγή του όρου ‘μη-προϋπόθεση κατοχύρωσης’ για όρους που δεν αποτελούν όρους 
υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται 
από την οντότητα είτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική 
αντιμετώπιση. Ο Όμιλος δεν αναμένει ότι αυτή η Διερμηνεία θα έχει επίδραση στις οικονομικές 
του καταστάσεις. Η τροποποίηση στο πρότυπο αυτό δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3 ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’ και Τροποποιημένο ΔΛΠ 27 
‘Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις’ (εφαρμόζονται για λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009). Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων δημοσιοποίησε στις 10 Ιανουαρίου 2008 το Αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3 ‘Συνενώσεις 
Επιχειρήσεων’ και το Τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ‘Ενοποιημένες Ιδιαίτερες Οικονομικές 
Καταστάσεις’. Το αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό 
συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, 
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τα αποτελέσματα της περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα 
μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών 
που σχετίζονται με την απόκτηση και την αναγνώριση μελλοντικών μεταβολών στην εύλογη 
αξία του ενδεχόμενου τιμήματος στα αποτελέσματα (αντί για προσαρμογή της υπεραξίας). Το 
τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί όπως συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών 
συμμετοχής σε θυγατρική καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Συνεπώς δεν επηρεάζουν την 
υπεραξία ούτε δημιουργούν αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία). Επιπλέον το τροποποιημένο 
πρότυπο αλλάζει τον τρόπο που λογίζονται οι ζημίες θυγατρικών καθώς και η απώλεια ελέγχου 
θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρμοστούν από την ημερομηνία 
εφαρμογής τους και θα επηρεάσουν μελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές με μετόχους 
μειοψηφίας από την ημερομηνία αυτή και μετά. Η τροποποίηση στα πρότυπα αυτά δεν έχει 
ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 1 Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον 
κάτοχο (ή “puttable” μέσο)  (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισμένα 
χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο («puttable» μέσα) και υποχρεώσεις που 
ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση μιας οντότητας καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν 
πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση 
πληροφοριών αναφορικά με τα «puttable» μέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Ο 
Όμιλος αναμένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονομικές του 
καταστάσεις. Η τροποποίηση στο πρότυπο αυτό δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
Διερμηνεία 13 ‘Προγράμματα Επιβράβευσης Πελατών’ (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2008). Η Διερμηνεία 13 απαιτεί όπως τα 
ανταλλάγματα (πιστώσεις) επιβράβευσης (loyalty award credits) απεικονίζονται λογιστικά ως 
ένα ξεχωριστό μέρος της συναλλαγής πώλησης με την οποία παραχωρούνται, και συνεπώς 
μέρος της εύλογης αξίας του τιμήματος πώλησης επιμερίζεται σε αυτά και καταχωρείται  κατά 
τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία εξασκούνται τα ανταλλάγματα αυτά. Ο Όμιλος δεν 
αναμένει ότι αυτή η Διερμηνεία θα έχει επίδραση στις οικονομικές του καταστάσεις εφόσον 
δεν εφαρμόζει τέτοια προγράμματα. Αυτή η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Η Διερμηνεία 15, «Συμβόλαια για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας» (εκδόθηκε στις 3 
Ιουλίου 2008 και ισχύει για ετήσιες περιόδους από 1 Ιανουαρίου 2009 και μετά και έχει 
αναδρομική εφαρμογή). Η Διερμηνεία 15 παρέχει οδηγίες για τον καθορισμό του εάν ένα 
συμβόλαιο για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας εμπίπτει στο πλαίσιο εφαρμογής του Δ.Λ.Π 
11 «Κατασκευαστικά Συμβόλαια» ή του Δ.Λ.Π. 18 «Έσοδα» και αναφορικά με αυτό το 
πρότυπο, πότε πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο από την κατασκευή. Αυτή η διερμηνεία δεν 
θα έχει καμία επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Αυτή η διερμηνεία δεν έχει 
υιοθετηθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Η Διερμηνεία 16, «Αντιστάθμιση Καθαρής Επένδυσης σε Εκμετάλλευση στο Εξωτερικό» 
(εκδόθηκε στις 3 Ιουλίου 2008 και ισχύει για ετήσιες περιόδους από 1 Οκτωβρίου 2008 και 
μπορεί να έχει αναδρομική ή μελλοντική εφαρμογή). Η Διερμηνεία 16 ξεκαθαρίζει τρία 
κυρίως θέματα, δηλαδή: 
α) Το νόμισμα παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων δεν δημιουργεί έκθεση σε 

κίνδυνο για την οποία η εταιρεία μπορεί να εφαρμόσει λογιστική αντιστάθμισης. Συνεπώς, 
η μητρική εταιρεία μπορεί να προσδιορίσει σαν κίνδυνο προς αντιστάθμιση μόνο τις 
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συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ του νομίσματος λειτουργίας της και 
του νομίσματος της εκμετάλλευσης στο εξωτερικό. 

β) Οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου μπορεί να κατέχει μέσα αντιστάθμισης. 
γ) Παρότι το Δ.Λ.Π 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» 

εφαρμόζεται για τον καθορισμό του ποσού που πρέπει να μεταφερθεί στα Αποτελέσματα 
Χρήσης από το αποθεματικό για συναλλαγματικές διαφορές αναφορικά με το μέσο 
αντιστάθμισης, το Δ.Λ.Π 21 «Οι Επιδράσεις Μεταβολών στις Τιμές Συναλλάγματος» 
εφαρμόζεται αναφορικά με το στοιχείο που αντισταθμίζεται. 

Ο Όμιλος βρίσκεται στην διαδικασία της εκτίμησης της επίπτωσης της εφαρμογής αυτής της 
διερμηνείας στις Οικονομικές Καταστάσεις. Αυτή η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

Εταιρίας περιλαμβάνουν τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής 
Εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε. καθώς και όλων των θυγατρικών εταιρειών στις 
οποίες η Μητρική Εταιρία ασκεί έλεγχο («ο Όμιλος»). Ο έλεγχος υφίσταται όταν η Εταιρία 
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 
ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων των θυγατρικών συμπίπτουν με αυτήν 
της Μητρικής Εταιρίας.  

 
Τα δικαιώματα μειοψηφίας αντιπροσωπεύουν το ποσοστό των κερδών ή ζημιών και τα ίδια 
κεφάλαια που δεν ανήκουν στον Όμιλο και παρουσιάζονται ξεχωριστά στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων και στην καθαρή θέση στην ενοποιημένη κατάσταση ισολογισμού, 
ξεχωριστά από την καθαρή θέση μετόχων Εταιρίας. Σε περιπτώσεις εξαγοράς δικαιωμάτων 
μειοψηφίας από την Εταιρία η διαφορά μεταξύ του τιμήματος εξαγοράς και της λογιστικής αξίας 
της καθαρής θέσης που εξαγοράζεται, αναγνωρίζεται ως υπεραξία. 
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3. Συμμετοχές σε θυγατρικές  
 

Οι θυγατρικές εταιρίες που περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις  
και ενσωματώνονται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης, με τις αντίστοιχες έδρες και 
ποσοστά συμμετοχής της Μητρικής Εταιρίας κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2008 και την 31η 
Δεκεμβρίου 2007 αναλύονται ως ακολούθως: 
 

A/A Επωνυμία Εταιρίας Έδρα Δραστηριότητα Ποσοστό %
30.09.08 

Ποσοστό %
31.12.07 

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

5. Γ.Α. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Α.Ε. 
 

ΕΛΛΑΔΑ 
Παραγωγή & εμπορία πολυκαρβονικών φύλλων, 

πλαστικών & παρεμφερών υλικών 50% 50% 
6. ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ Παραγωγή & εμπορία συστημάτων αυτοματισμού 66% 66% 
7. ALUMIL EGYPT FOR ALUMINIUM ΑΙΓΥΠΤΟΣ Διέλαση & 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 72% 72% 
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 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 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.Α. ΡΟΥΜΑΝΙΑ Εμπορία προφίλ & εξαρτημάτων αλουμινίου 55,90% 55,90% 
22. ALUMIL YU INDUSTRY ΣΕΡΒΙΑ Παραγωγή & εμπορία προϊόντων αλουμινίου 99,96% 99,96% 
23. ALUMIL SRB ΣΕΡΒΙΑ Εμπορία προφίλ & εξαρτημάτων αλουμινίου 45% 45% 
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% 99% 

 
Σημειώνουμε ότι στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνονται οι 
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της θυγατρικής Εταιρίας ALUMIL ROM INDUSTRY 
(συντάσσει ενοποιημένο ισολογισμό με την ALUMIL EXTRUSION (ποσοστό συμμετοχής 
100%), της θυγατρικής Εταιρίας ALUMIL YU INDUSTRY (συντάσσει ενοποιημένο 
ισολογισμό με την ALPRO VLASENICA (ποσοστό συμμετοχής 61,37%) και της θυγατρικής 
Εταιρίας ALUMIL SRB (συντάσσει ενοποιημένο ισολογισμό με την ALUMIL 
MONTENEGRO (ποσοστό συμμετοχής 100%). 

 
Επίσης σημειώνουμε ότι στην ενοποίηση περιλήφθηκαν οι Εταιρίες «ALUMIL SRB» και «Γ.Α. 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ» παρά το γεγονός ότι η ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ κατέχει ποσοστό 45% 
και 50% αντίστοιχα επειδή η Μητρική Εταιρία ασκεί δεσπόζουσα επιρροή στις ανωτέρω δύο 
Εταιρίες. 
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Μεταβολές περιόδου  
 

Εντός του α’ εξαμήνου 2008, πραγματοποιήθηκε  αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
θυγατρικής εταιρίας «ALUMIL HUNGARY KFT.» ύψους Ευρώ 3.850. H αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου έγινε με  καταβολή μετρητών την οποία κάλυψε εξ’ ολοκλήρου η 
Μητρική Εταιρία.  

 
Εντός του α’ εξαμήνου 2008, πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των 
θυγατρικών «ALUMIL CYPRUS LTD»  και «ALUMIL MILONAS CYPRUS LTD» λόγω 
στρογγυλοποίησης του κατά την μετάβαση από την Κυπριακή λίρα σε Ευρώ. Η αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους των 
θυγατρικών. 

 
 
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 18 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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ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΛΟΙΠΕΣ 
ΧΩΡΕΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 
ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

Πωλήσεις προς τρίτους 134.894 67.207 17.916 220.017
Διατομεακές πωλήσεις 52.529 3.098 50 (55.677) 0

Σύνολο πωλήσεων  187.423 70.305 17.966 (55.677) 220.017

Κόστος πωληθέντων 99.035 51.404 14.444 164.883
Κόστος διατομεακών πωλήσεων 52.529 3.098 50 (55.677) 0

Σύνολο κόστους πωληθέντων  151.564 54.502 14.494 (55.677) 164.883

Μικτό κέρδος 35.859 15.803 3.472 55.134

Άλλα λειτουργικά έσοδα 2.459 698 128 3.285
Άλλα λειτουργικά διατομεακά έσοδα 133 0 177 (310) 0

Σύνολο άλλων εσόδων  2.592 698 305 (310) 3.285

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 16.101 6.382 2.449 (177) 24.755
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6.895 2.672 1.262 10.829
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 1.034 1.034
Συναλλαγματικές διαφορές 59 (427) (500) (868)

Κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες 14.229 7.874 389 177 22.669

Κόστος χρηματοδότησης (καθαρό) 9.113
Κέρδη προ φόρων 13.556

Φόρος εισοδήματος 1.230
Καθαρό κέρδος μετά από φόρους  12.326

Αποδιδόμενο σε:
Μετόχους Μητρικής 9.343
Δικαιώματα Μειοψηφίας 2.983

12.326
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων (Σημείωση 8) 7.585 2.757 237 (189) 10.390

Αποσβέσεις αϋλων περιουσιακών στοιχείων (Σημείωση 9) 688 202 1 (21) 870

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 697 356 55 1.108

Προβλέψεις υποτίμησης αποθεμάτων 2.081 321 31 2.433

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 238 7 245

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων (1.208) (349) (1.557)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ  01/01 - 30/09/2008
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ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΛΟΙΠΕΣ 
ΧΩΡΕΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 
ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

Πωλήσεις προς τρίτους 138.080 57.525 12.706 208.311
Διατομεακές 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 (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
Δικαιώματα Μειοψηφίας 2.541

11.020
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων (Σημείωση 8) 7.282 2.616 250 (122) 10.026

Αποσβέσεις αϋλων περιουσιακών στοιχείων (Σημείωση 9) 531 192 1 724

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 167 365 174 706

Προβλέψεις υποτίμησης αποθεμάτων 784 64 6 854

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 201 10 211

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων (1.004) (317) (1.321)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ  01/01 - 30/09/2007
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Η κατανομή των ενοποιημένων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων στους 
γεωγραφικούς τομείς αναλύεται ως εξής: (σε χιλιάδες ευρώ) 
 
 

ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΛΟΙΠΕΣ 
ΧΩΡΕΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 
ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Ενσώματα πάγια στοιχεία 9.352 2.772 180 12.304
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 312 5 2 319

Ενεργητικό τομέα 400.137 99.089 22.971 (65.854) 456.343
Ενεργητικό μη κατανεμημένο στους τομείς (3.220) 2.567
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 400.137 99.089 22.971 (69.074) 458.910

Υποχρεώσεις τομέα 80.119 49.911 26.369 (69.074) 87.325
Υποχρεώσεις μη κατανεμημένες στους τομείς 217.497
Σύνολο υποχρεώσεων 80.119 49.911 26.369 (69.074) 304.822

154.088

ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΛΟΙΠΕΣ 
ΧΩΡΕΣ

ΑΠΑΛΟΙΦΗ 
ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Ενσώματα πάγια στοιχεία 15.800 5.054 371 (1.032) 20.193
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 640 230 1 (195) 676

Ενεργητικό τομέα 366.577 93.448 21.444 (61.440) 420.029
Ενεργητικό μη κατανεμημένο στους τομείς 2.734
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 366.577 93.448 21.444 (61.440) 422.763

Υποχρεώσεις τομέα 87.223 46.087 22.138 (61.440) 94.008
Υποχρεώσεις μη κατανεμημένες στους τομείς 181.474
Σύνολο υποχρεώσεων 87.223 46.087 22.138 (61.440) 275.482

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

 
 
 
 
 
 
Στο Ενεργητικό Τομέα περιλαμβάνονται όλα τα κονδύλια του Ενεργητικού εκτός από τις 
Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις και τις Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. 
 
Στις Υποχρεώσεις τομέα περιλαμβάνονται όλα τα κονδύλια των Υποχρεώσεων εκτός από τα 
Μακροπρόθεσμα και Βραχυπρόθεσμα δάνεια, τις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και 
τους Φόρους εισοδήματος πληρωτέους. 
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Δευτερεύον 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 ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΟΙΠΑ
ΑΠΑΛΟΙΦΗ 

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

Πωλήσεις προς τρίτους 205.721 14.296 220.017
Διατομεακές πωλήσεις 669 2.124 (2.793) 0

Σύνολο πωλήσεων  206.390 16.420 (2.793) 220.017

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΟΙΠΑ
ΑΠΑΛΟΙΦΗ 

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

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

Σύνολο πωλήσεων  196.992 14.627 (3.308) 208.311

ΠΕΡΙΟΔΟΣ  01/01 - 30/09/2008

ΠΕΡΙΟΔΟΣ  01/01 - 30/09/2007
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Η κατανομή των ενοποιημένων στοιχείων του ενεργητικού στους επιχειρηματικούς τομείς 
αναλύεται ως εξής: (σε χιλιάδες ευρώ) 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΟΙΠΑ
ΑΠΑΛΟΙΦΗ 

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Ενσώματα πάγια στοιχεία 11.709 595 0 12.304
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 268 51 0 319

Ενεργητικό τομέα 425.409 32.156 (1.222) 456.343
Ενεργητικό μη κατανεμημένο στους τομείς 2.567
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 425.409 32.156 (1.222) 458.910

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΟΙΠΑ
ΑΠΑΛΟΙΦΗ 

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Ενσώματα πάγια στοιχεία 19.721 595 (123) 20.193
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 625 51 676

Ενεργητικό τομέα 397.937 24.018 (1.926) 420.029
Ενεργητικό μη κατανεμημένο στους τομείς 2.734
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 397.937 24.018 (1.926) 422.763

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

 
 
 
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. 
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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 
  30.09.08 30.09.07 30.09.08 30.09.07 
Τρέχων Φόρος εισοδήματος  2.039.697 2.286.519 70.047 367.491
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις  293.313 176.250 82.500 82.500
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  (1.103.258) 2.050.608 (772.818) 1.510.324
Σύνολο  1.229.752 4.513.377 (620.271) 1.960.315

 
Την 30η Σεπτεμβρίου 2008, συγκεκριμένες θυγατρικές του εξωτερικού και μία εταιρία του 
εσωτερικού είχαν σωρευμένες μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες συνολικού ύψους Ευρώ  
12,4 εκατ. περίπου (31.12.07: Ευρώ 11,8 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 χρήσεως που 
αναλογεί στους κοινούς μετόχους με το μέσο σταθμισμένο αριθμό των κοινών μετοχών σε 
κυκλοφορία, κατά την διάρκεια της χρήσεως.  
 
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). 
 
Δεν 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 2008 και 2007 έχει ως 
εξής: 

 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 30.09.08 30.09.07 30.09.08 30.09.07 
Καθαρό κέρδος αποδιδόμενο στους μετόχους της 
μητρικής 9.342.543 8.478.948 4.385.977 5.274.242
   
Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 22.016.250 22.016.250 22.016.250 22.016.250
Βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή   
 0,4243 0,3851 0,1992 0,2396
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7. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού  
 

Ο αριθμός των εργαζομένων στον Όμιλο και την Εταιρία κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2008 και 
2007 έχει ως ακολούθως: 

 
Άτομα Ο Όμιλος  Η Εταιρία 
 30.09.2008 30.09.2007  30.09.2008 30.09.2007 

Μισθωτοί 1.728 1.555  322 279 
Ημερομίσθιοι 719 692  276 295 
Σύνολο 2.447 2.247  598 574 

 
 

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  12.009  1.030.031 6.777.198 1.068.349 984.781  10.320.530 20.192.898
Μειώσεις  (289.336)  - (611.783) (341.702) (88.799)  (273.165) (1.604.785)
Συναλλαγμ. Διαφορά  (158.926)  (125.837) (115.558) (46.375) 95.994  (71.735) (422.437)
Μεταφορές (σημ. 9)  653.774  2.461.905 10.360.859 310.888 (475.378)  (15.234.020) (1.921.972)
31, Δεκεμβρίου 2007  13.805.434  80.695.138 147.192.338 6.145.257 11.626.949  9.586.471 269.051.587
Προσθήκες  575.070  336.573 3.842.682 329.896 760.948  6.458.555 12.303.724
Μειώσεις  -  (19.473) (1.035.790) (273.426) (174.977)  - (1.503.666)
Συναλλαγμ. Διαφορά  9.041  75.752 66.306 926 302  3.675 156.002
Μεταφορές (σημ. 9)  -  743.165 503.610 - (79.344)  (1.217.431) (50.000)
30, Σεπτεμβρίου 2008  14.389.545  81.831.155 150.569.146 6.202.653 12.133.878  14.831.270 279.957.647

 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

      

1, Ιανουαρίου 2007  -  8.968.757 45.576.831 3.240.745 7.313.545  - 65.099.878
Αποσβέσεις  -  2.938.749 8.480.646 618.153 1.314.848  - 13.352.396
Συναλλαγμ. Διαφορά  -  (22.356) (64.863) (27.976) 54.379  - (60.816)
Μειώσεις  -  - (155.436) (216.295) (98.973)  - (470.704)
Μεταφορές (σημ. 9)  -  - (1.098.191) 101.352 116.488  - (880.351)
31, Δεκεμβρίου 2007  -  11.885.150 52.738.987 3.715.979 8.700.287  - 77.040.403
Αποσβέσεις  -  2.239.860 6.790.155 482.850 876.911  - 10.389.776
Συναλλαγμ. Διαφορά  -  (5.599) 45.597 (9.070) (2.348)  - 28.580
Μειώσεις  -  (18.691) (708.476) (245.814) (230.000)  - (1.202.981)
30, Σεπτεμβρίου 2008  -  14.100.720 58.866.263 3.943.945 9.344.850  - 86.255.778
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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
31, Δεκεμβρίου 2007  13.805.434  68.809.988 94.453.351 2.429.278 2.926.662  9.586.471 192.011.184
30, Σεπτεμβρίου 2008  14.389.545  67.730.435 91.702.883 2.258.708 2.789.028  14.831.270 193.701.869

 
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 2.323.756 6.817.721  3.083.482 108.558.765
Προσθήκες  -  792.919 2.523.794 380.531 583.675  1.728.422 6.009.341
Μειώσεις  -  - (1.199.975) (167.662) (34.374)  - (1.402.011)
Μεταφορές (σημ. 9)  -  171.039 535.105 51.450 4.813  (1.072.848) (310.441)
31, Δεκεμβρίου 2007  3.966.855    29.962.081 65.227.752 2.588.075 7.371.835  3.739.056 112.855.654
Προσθήκες  -  15.500 1.419.362 51.900 230.145  1.247.463 2.964.370
Μειώσεις  -  - (202.557) (143.057) (396)  - (346.010)
Μεταφορές (σημ. 9)  -  - 113.691 - -  (163.691) (50.000)
30, Σεπτεμβρίου 2008  3.966.855  29.977.581 66.558.248 2.496.918 7.601.584  4.822.828 115.424.014

      
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

     

1, Ιανουαρίου 2007  -  3.433.416 27.296.683 1.796.410 5.082.767  - 37.609.276
Αποσβέσεις  -  1.205.601 3.824.443 174.109 792.002  - 5.996.155
Μειώσεις  -  - (149.122) (107.468) (20.156)  - (276.746)
31, Δεκεμβρίου 2007  -  4.639.017 30.972.004 1.863.051 5.854.613  - 43.328.685
Αποσβέσεις  -  917.595 2.894.303 134.311 537.113  - 4.483.322
Μειώσεις  -  - (40.079) (143.058) (253)  - (183.390)
30, Σεπτεμβρίου 2008  -  5.556.612 33.826.228 1.854.304 6.391.473  - 47.628.617
            
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
31, Δεκεμβρίου 2007  3.966.855  25.323.064 34.255.747 725.025 1.517.222  3.739.056 69.526.969
30, Σεπτεμβρίου 2008  3.966.855  24.420.969 32.732.020 642.614 1.210.111  4.822.828 67.795.397

 
Επί των παγίων στοιχείων της μητρικής εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. Επί των παγίων 
στοιχείων του Ομίλου (μιας θυγατρικής του εξωτερικού) έχει συσταθεί υποθήκη για την κάλυψη 
βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανείου (σημείωση 14). 
 

Οι αποσβέσεις των παγίων αναλύονται ανά λειτουργία ως ακολούθως: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
30.09.08 30.09.07 30.09.08 30.09.07

Κόστος πωληθέντων  8.086.189 7.745.313 3.210.257 3.182.351
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως   1.532.191 1.724.556 909.490 1.133.703
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  747.355 530.621 349.090 157.333
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης  24.041 25.411 14.485 15.915
Σύνολο  10.389.776 10.025.901 4.483.322 4.489.302
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9. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρίας αφορούν εξ’ ολοκλήρου 
λογισμικά προγράμματα. Η κίνηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων αναλύεται ως 
ακολούθως: 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Αξία κτήσεως   
Υπόλοιπο 01.01.2007 4.158.550 
Προσθήκες  676.180 
Μεταφορά από πάγια υπό εκτέλεση (σημ. 8)  1.921.972 
Συναλλαγματική διαφορά (212.636) 
Υπόλοιπο 31.12.2007 6.544.066 
Προσθήκες  318.821 
Μεταφορά από πάγια υπό εκτέλεση (σημ. 8)  50.000 
Συναλλαγματική διαφορά (48.739) 
Υπόλοιπο 30.09.2008 6.864.148 
  
Συσσωρεμένες αποσβέσεις  
Υπόλοιπο 01.01.2007 2.486.398 
Αποσβέσεις χρήσεως 980.665 
Μεταφορά από πάγια σε εκτέλεση (σημ. 8) 880.351 
Συναλλαγματική διαφορά (116.185) 
Υπόλοιπο 31.12.2007 4.231.229 
Αποσβέσεις περιόδου 869.697 
Συναλλαγματική διαφορά (34.572) 
Υπόλοιπο 30.09.2008 5.066.354 
  
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2007 1.672.152 
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2007 2.312.837 
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2008 1.797.794 

 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ  

Αξία κτήσεως   
Υπόλοιπο 01.01.2007 4.010.622 
Προσθήκες 588.597 
Μειώσεις (194.750) 
Μεταφορά από πάγια σε εκτέλεση (σημ. 8) 310.441 
Υπόλοιπο 31.12.2007 4.714.910 
Προσθήκες 300.802 
Μεταφορά από πάγια σε εκτέλεση (σημ. 8) 50.000 
Υπόλοιπο 30.09.2008 5.065.712 
Συσσωρεμένες αποσβέσεις  
Υπόλοιπο 01.01.2007 2.396.927 
Αποσβέσεις χρήσεως 695.342 
Υπόλοιπο 31.12.2007 3.092.269 
Αποσβέσεις περιόδου 633.586 
Υπόλοιπο 30.09.2008 3.725.855 
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Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2007 1.613.695 
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2007 1.622.641 
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2008 1.339.857 
 
 
Οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων αναλύονται ανά λειτουργία ως ακολούθως: 

 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

30.09.08 30.09.07 30.09.08 30.09.07
Κόστος πωληθέντων  120.152 118.763 108.686 107.838
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως   400.018 251.637 400.019 251.637
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  340.373 335.678 115.727 127.335
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης  9.154 18.274 9.154 18.274
Σύνολο  869.697 724.352 633.586 505.084

 
10. Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 

Την χρήση 2007, σύμφωνα με το από 27.11.2007 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου η 
Εταιρία είχε καταβάλλει ποσό ύψους Eυρώ 255.705 για την αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρίας «ΑΛΟΥΦΟΝΤ ΑΕΒΕ», όπως αναλυτικά αναφερόνταν στην 
σημείωση 29 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Το ποσό αυτό περιλαμβανόταν στις 
31.12.2007 στο κονδύλι «Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές».  
 
Τον Σεπτέμβριο του 2008 πραγματοποιήθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρίας «ΑΛΟΥΦΟΝΤ ΑΕΒΕ» κατά το ποσό των Ευρώ 1.345.812 στην οποία η 
ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. συμμετείχε με το ποσοστό της (19%). Κατά συνέπεια, το κόστος της 
συμμετοχής στην εταιρία  «ΑΛΟΥΦΟΝΤ ΑΕΒΕ» ανέρχεται, στις 30.09.2008, σε Ευρώ 
549.636. 

 
11. Παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 
 Υποχρέωση για αγορά συναλλάγματος 
 

Η Εταιρία έχει συνάψει προθεσμιακές πράξεις για την αγορά ξένου συναλλάγματος (USD). 
Κατά την 30.09.2008 το συνολικό ποσό αγοράς, με βάση τις προθεσμιακές πράξεις ανέρχεται 
σε Ευρώ 175.945 (USD 266.615) με ημερομηνία λήξης από Oκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο του 
2008.  
 
Όλα τα συμβόλαια έχουν αποτιμηθεί στην τρέχουσα αξία τους και το αποτέλεσμα που 
προέκυψε (κέρδος) ύψους Ευρώ 10.487 αναγνωρίστηκε στα καθαρά κέρδη/(ζημίες) από 
συναλλαγματικές διαφορές στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 
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12. Μετοχικό Κεφάλαιο & αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο  
 
Το εγκεκριμένο και πλήρες καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο του Ομίλου και της Εταιρίας 
έχει ως ακολούθως: 

 
  30.09.08 31.12.07 
Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο   
22.016.250 κοινές μετοχές ονομ. αξίας 0,37 Ευρώ έκαστη   8.146.012 8.146.012
 
 
Το αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ανέρχεται σε Ευρώ 37.153.265 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. 

 
13.  Μερίσματα  

 
Την 26η Μαρτίου 2008, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πρότεινε τη διανομή 
μερίσματος από τα κέρδη του 2007 ύψους Ευρώ 3.082.275 (Ευρώ 0,14 ανά μετοχή), η οποία  
εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 06.06.2008. Τα 
ανωτέρω μερίσματα καταβλήθηκαν τον Ιούνιο του 2008. 
 

14. Μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια 
 
Τα Μακροπρόθεσμα δάνεια της Εταιρίας και του Ομίλου έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές και 
ξένες τράπεζες και είναι εκφρασμένα σε Ευρώ. Τα ποσά που είναι αποπληρωτέα εντός ενός 
έτους από την ημερομηνία του ισολογισμού καταχωρούνται στις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις ενώ τα ποσά που είναι πληρωτέα σε μεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως 
μακροπρόθεσμα.  
 
Δεν υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις για τα μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια του 
Ομίλου. Η εύλογη αξία του δανεισμού προσεγγίζει αυτή που εμφανίζεται στα βιβλία.  
 
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται, με βάση το χρόνο 
εξόφλησης τους, ως ακολούθως: 
 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ 
  30.09.08 31.12.07
Μέσα σε έναν χρόνο 21.368.020 17.329.365

Από 1-5 έτη 74.960.821 63.536.402

Μετά από 5 έτη 34.247.094 34.981.952

Σύνολο 130.575.935 115.847.719
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  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  30.09.08 31.12.07
Μέσα σε έναν χρόνο 17.802.072 12.884.845

Από 1-5 έτη 66.478.075 57.354.100

Μετά από 5 έτη 34.247.094 34.858.687

Σύνολο 118.527.241 105.097.632
 
Κατά την διάρκεια της περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2008, οι συνολικές 
αναλήψεις μακροπροθέσμων δανείων από τον Όμιλο ανήλθαν σε Ευρώ 25 εκατ. 
  
Τον Φεβρουάριο του 2008 έγινε εκταμίευση νέου ομολογιακού δανείου ύψους Ευρώ 10 
εκατ., από την Μητρική Εταιρία με διοργανωτή έκδοσης την «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ». Το ομολογιακό δάνειο έχει διάρκεια πέντε (5) έτη, με επιτόκιο Euribor 
(εξαμήνου) +1,25 (ετησίως). Το ομολογιακό δάνειο είναι κοινό, χωρίς δικαίωμα 
διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές που λειτουργούν στην Ελλάδα και χωρίς δικαίωμα 
μετατροπής του σε μετοχές. Η αποπληρωμή θα γίνει σε οκτώ (8) εξαμηνιαίες χρεολυτικές 
δόσεις, συνολικού ύψους Ευρώ 7 εκατ., η πρώτη καταβλητέα σε δεκαοκτώ (18) μήνες από 
την εκταμίευση (Αύγουστος 2009) και μια δόση ποσού Ευρώ 3 εκατ. στη λήξη του 
ομολογιακού δανείου (Φεβρουάριος 2013).  
 
Τον Μάϊο του 2008 έγινε η εκταμίευση του δανείου ύψους Ευρώ 10 εκατ. από την ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ, από την Μητρική Εταιρία, επταετούς διάρκειας, με επιτόκιο Euribor (εξαμήνου) 
+1,25% (ετησίως). Το ομολογιακό δάνειο είναι κοινό, χωρίς δικαίωμα διαπραγμάτευσης σε 
οργανωμένες αγορές που λειτουργούν στην Ελλάδα και χωρίς δικαίωμα μετατροπής του σε 
μετοχές. Η αποπληρωμή του δανείου θα γίνει σε δώδεκα (12) εξαμηνιαίες χρεολυτικές 
δόσεις, ποσού Ευρώ 625 χιλ. έκαστη, η πρώτη καταβλητέα δώδεκα (12) μήνες από την 
εκταμίευση (Μάϊος 2009) και μια δόση ποσού Ευρώ 2,5 εκατ. στη λήξη του ομολογιακού 
δανείου (Μάϊος 2015). 
 
Τον Απρίλιο του 2008 έγινε εκταμίευση ομολογιακού δανείου ύψους Ευρώ 5 εκατ. από την 
θυγατρική Εταιρία «ΑΛΟΥΚΟΜ Α.Ε.» με ομολογιούχο δανειστή την τράπεζα "ΑΛΦΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ", πενταετούς διάρκειας, με επιτόκιο Euribor (εξαμήνου) 
+1,25% (ετησίως). Η αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου θα γίνει σε οκτώ (8) 
εξαμηνιαίες  χρεολυτικές δόσεις, ποσού Ευρώ 384.500, η πρώτη καταβλητέα  δεκαοκτώ (18) 
μήνες από την εκταμίευση (Οκτώβριος 2009) και μια δόση ποσού Ευρώ 1,9 εκατ. στη λήξη 
του ομολογιακού δανείου. 
 
Ο μέσος όρος επιτοκίου των ομολογιακών δανείων του Ομίλου κατά την 30η Σεπτεμβρίου 
2008 ήταν 6% (31.12.2007: 5,20%) ενώ των λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων ήταν 6,60% 
(31.12.2007: 5,80%). Ο Όμιλος και η Εταιρία, στις 30.09.2008, δεν έχουν αχρησιμοποίητα 
διαθέσιμα πιστωτικά όρια για μακροπρόθεσμα δάνεια. 
 

 Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κεφάλαιο κίνησης. Οι 
εύλογες αξίες των ανωτέρω δανειακών υποχρεώσεων προσεγγίζουν τα ανωτέρω υπόλοιπα, 
λόγω των κυμαινόμενων επιτοκίων και της βραχυπρόθεσμης λήξης τους. Ο Όμιλος και η 
Εταιρία, στις 30.09.2008, δεν έχουν χρησιμοποιήσει διαθέσιμα πιστωτικά όρια ύψους Ευρώ 
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109,4 εκατ. περίπου (31.12.2007: Ευρώ 67,2 εκατ. περίπου) και Ευρώ 69,8 εκατ. περίπου  
(31.12.2007: Ευρώ 52,6 εκατ. περίπου) αντίστοιχα. 

 
 Επί ενός ακινήτου μιας θυγατρικής Εταιρίας του εξωτερικού (Βοσνία) έχει συσταθεί υποθήκη 

ύψους Ευρώ 898 χιλ. περίπου για την λήψη βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανείου, 
πιστωτικού ορίου ύψους Ευρώ 409 χιλ. περίπου. Το ανοικτό υπόλοιπο της 31ης Δεκεμβρίου 
2007 έχει αποπληρωθεί μέσα στην χρήση 2008. Δεν υπάρχουν άλλες εμπράγματες 
εξασφαλίσεις για τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια του Ομίλου. 

 
  Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων δανείων την 30η Σεπτεμβρίου 2008 ήταν 

6,35 % (31.12.2007: 5,50%). 
 

 
15. Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη  
 

Από την ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως 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 2008 και 2007 που έχουν απαλειφθεί κατά την 
ενοποίηση αναλύονται ανά θυγατρική ως ακολούθως (σε χιλιάδες ευρώ): 

 

 
30 Σεπτεμβρίου 2008 

 
 

Πωλήσεις 
προς 

 
 

Αγορές 
Από 

 
 

Έξοδα 
σε 

Πωλήσεις–
(Αγορές) 
παγίων & 
άυλων 

 
 

Έσοδα 
Από 

 
 

Απαιτήσεις 
από  

 
 

Υποχρεώσεις 
προς  

 
Θυγατρική Εταιρία 

συνδεόμενα 
μέρη 

συνδεόμενα 
μέρη 

συνδεόμενα 
μέρη 

με συνδεόμενα 
μέρη 

συνδεόμενα 
μέρη 

 συνδεόμενα 
μέρη 

συνδεόμενα 
μέρη 

   
ΑΛΟΥΚΟΜ Α.Ε. 5.793 2.544 - - 152 134 - 
ΑΛΟΥΝΕΦ Α.Ε. 9.779 18.892 - - 178 4.689 203 
ΑΛΟΥΣΥΣ Α.Ε. 1.658 4 - - 31 1.486 2 
ΑΛΟΥΦΥΛ Α.Ε. 2.415 5.523 794 - 1 10.424 - 
Γ.Α. ΒΙΟΜ. ΠΛΑΣΤ. ΥΛΩΝ Α.Ε. 71 238 111 - 33 - 37 
ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε. 597 937 5 - 55 445 63 
ALUMIL MISR ALUMINIUM  60 - - - 1 190 - 
ALUMIL ALBANIA 8.708 780 - - - 12.629 780 
ALUMIL BULGARIA 5.136 114 - - - 6.936 113 
ALUMIL VARNA 1.055 - - - - 1.847 - 
ALUMIL DEUTZ 1.245 50 48 - 138 7.919 17 
ALUMIL FRANCE SAS - - 129 - - - 2 
ALUMIL ITALY SRL - - - - - 1.993 - 
ALUMIL MILONAS CYPRUS - - - - - - - 
ALUMIL CY LTD 3.759 - - - - 5.157 - 
ALUMIL HUNGARY 525 - - - - 665 - 
ALUMIL UKRANIA 2.224 - - - - 3.886 - 
ALUMIL POLSKA 2.737 - - - 92 1.929 - 
ALUMIL EXTRUSION - 387 - - - - 1.171 
ALUMIL ROMANIA SRL 7.331 760 - - - 4.082 392 
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ALUMIL YU INDUSTRY 7.152 - 7 - - 5.544 7 
ALPRO VLASENICA 2.542 675 - - - 4.086 - 
ALUMIL SRB 2.316 - 44 - - 1.302 47 
ALUMIL MONTENEGRO 692 - - - - 74 - 
ALUMIL COATING S.R.B 365 - - - - 365 - 
ALUMIL SKOPJE 804 - - - - 961 - 
ALUMIL GULF 1.099 - - - 31 1.848 - 

Σύνολο 68.063 30.904 1.138 - 712 78.591 2.834 

 

 
30 Σεπτεμβρίου 2007 

 
 

Πωλήσεις 
προς 

 
 

Αγορές 
από 

 
 

Έξοδα 
σε 

Πωλήσεις-
(Αγορές) 
παγίων & 
άυλων με 

 
 
 

Έσοδα από  

 
 

Απαιτήσεις 
από  

 
 

Υποχρεώσεις 
προς  

 
Θυγατρική Εταιρία 

συνδεόμενα 
μέρη 

συνδεόμενα 
μέρη 

συνδεόμενα 
μέρη 

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. ΒΙΟΜ. ΠΛΑΣΤ. ΥΛΩΝ Α.Ε. 138 363 103 - 93 - 77 
ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 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 - 
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 1.290 129 70.338 4.173 

 
 Επίσης έχουν απαλειφθεί από την ενοποίηση, της 30ης Σεπτεμβρίου 2008, αγοραπωλησίες 

μεταξύ θυγατρικών συνολικού ύψους Ευρώ 17.081 χιλ. περίπου (30.09.07: Ευρώ 12.075 χιλ. 
περίπου), απαιτήσεις – υποχρεώσεις συνολικού ύψους Ευρώ 10.779 χιλ. περίπου (30.09.07: 
Ευρώ 10.846 χιλ. περίπου) και έσοδα-έξοδα συνολικού ύψους Ευρώ 185 χιλ. περίπου 
(30.09.07: Ευρώ 141 χιλ. περίπου). 
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Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους χρήσεως είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται σε 
μετρητά. Δεν έχουν παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για τις παραπάνω απαιτήσεις. Για τη 
περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2008, η Μητρική Εταιρία έχει σχηματίσει σωρευτική 
πρόβλεψη για επισφάλειες συνολικού ύψους Ευρώ 5.896 χιλ. περίπου (31.12.07: Ευρώ  5.571 
χιλ.) η οποία σχετίζεται με ποσά που οφείλονται από θυγατρικές εταιρείες με αρνητική καθαρή 
θέση. 
 
Σημειώνεται επίσης 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 604 χιλ. 
περίπου (30.09.07: Ευρώ 755 χιλ. περίπου), αγορές  ποσού ύψους Ευρώ 153 χιλ. περίπου 
(30.09.07: Ευρώ 201 χιλ. περίπου), έσοδα ύψους Ευρώ 39 χιλ. περίπου και έξοδα ύψους Ευρώ 
41 χιλ. περίπου ενώ έχει καθαρή απαίτηση ποσού ύψους Ευρώ 2,8 εκατ. περίπου (31.12.07: 
Ευρώ 2,8 εκατ. περίπου). Επιπλέον η Μητρική Εταιρία έχει παράσχει εγγυήσεις ύψους Ευρώ 
2,4 εκατ. περίπου (31.12.07: Ευρώ 2,4 εκατ. περίπου) για την εξασφάλιση τραπεζικών 
υποχρεώσεων. 
 
Επίσης, ο Όμιλος εμφανίζει απαίτηση από την εταιρία «ΑΛΟΥΦΟΝΤ ΑΕΒΕ», στην οποία η 
Μητρική Εταιρία συμμετέχει με ποσοστό 19 %, ποσό ύψους Ευρώ 4,4 εκατ. περίπου που 
αφορά προκαταβολή για αγορά αποθεμάτων ενώ έχει πραγματοποιήσει έσοδα ύψους Ευρώ 2 
χιλ. περίπου. Επιπλέον η Μητρική Εταιρία έχει παράσχει εγγυήσεις ύψους Ευρώ 11 εκατ. 
περίπου (31.12.07: Ευρώ 6 εκατ.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 2008 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 2008 καταβλήθηκαν σε 2 
εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Μητρικής Εταιρίας μικτές αποδοχές ύψους 
Ευρώ 60 χιλ. περίπου (30.09.2007: Ευρώ 48,7 χιλ. περίπου) για υπηρεσίες που παρείχαν λόγω 
έμμισθης σχέσης εργασίας και αμοιβή ύψους Ευρώ 4,5 χιλ. σε έναν μη-εκτελεστικό Διοικητικό 
Σύμβουλο αποκλειστικά για την συμμετοχή του στις τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου (30.09.2007: Ευρώ 4,5 χιλ.). 
 
Επίσης σε 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν καταβληθεί αμοιβές ποσού ύψους Ευρώ 
223 χιλ. περίπου (30.09.07: Ευρώ 140 χιλ.) από την διάθεση κερδών της προηγούμενης χρήσης 
που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και σε μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της θυγατρικής Εταιρίας «ΑΛΟΥΚΟΜ Α.Ε.» έχουν καταβληθεί αμοιβές ποσού 
ύψους Ευρώ 81 χιλ. (30.09.07: Ευρώ 81 χιλ.) από την διάθεση κερδών της προηγούμενης 
χρήσης.  
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Επίσης ο Όμιλος και η Εταιρία κατέβαλλε σε διευθυντικά στελέχη μικτές αποδοχές και αμοιβές 
ύψους Ευρώ 784 χιλ. περίπου (30.09.07: Ευρώ 643 χιλ. περίπου) και Ευρώ 188 χιλ. περίπου 
(30.09.07: Ευρώ 206 χιλ. περίπου) αντίστοιχα.  
 
Τέλος αναφέρεται ότι στην σχηματισθείσα πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού του Ομίλου 
και της Εταιρίας περιλαμβάνεται ποσό ύψους Ευρώ 59 χιλ. περίπου (30.09.07: Ευρώ 53 χιλ. 
περίπου) και ποσό ύψους Ευρώ 54 χιλ. περίπου (30.09.07: Ευρώ 49 χιλ. περίπου) που αφορά τα 
εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Μητρικής Εταιρίας και τα διευθυντικά 
στελέχη του Ομίλου. 
 

 
16. Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 
α. Εκκρεμοδικίες – Δικαστικές 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 Διοίκηση 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, στην χρηματοοικονομική θέση ή 
στα αποτελέσματα της λειτουργίας της Εταιρίας ή του Ομίλου.  
 

β.  Εγγυητικές επιστολές – Λοιπές εγγυήσεις 
 
Ο Όμιλος και η Εταιρία έχουν εκδώσει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων συνολικού ύψους 
Ευρώ 11,6 εκατ. περίπου (31.12.07: Ευρώ 10,3 εκατ. περίπου) και Ευρώ 6,4 εκατ. περίπου 
(31.12.07: Ευρώ 5,1 εκατ. περίπου) αντίστοιχα.  
 
Επίσης η Μητρική Εταιρία έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές ποσού ύψους Ευρώ 3 εκατ. 
περίπου (31.12.07: Ευρώ 3,2 εκατ.) για την εκπλήρωση υποχρεώσεων θυγατρικών εταιριών 
της προς τρίτους και έχει παράσχει εγγυήσεις, υπέρ θυγατρικών και λοιπού συμμετοχικού 
ενδιαφέροντος σε τράπεζες για την εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων συνολικού 
ποσού ύψους Ευρώ 79,8 εκατ. περίπου (31.12.07: Ευρώ 87,2 εκατ. περίπου).  

 
γ. Υποχρεώσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

 
Την 30η Σεπτεμβρίου 2008 ο Όμιλος και η Εταιρία είχαν ποικίλες συμφωνίες λειτουργικής 
μίσθωσης που αφορούν την ενοικίαση μεταφορικών μέσων και λήγουν σε διάφορες 
ημερομηνίες έως τον Απρίλιος του 2013 και  τον Ιούνιο του 2012.  
 
Τα μισθώματα περιλαμβάνονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση αποτελεσμάτων της 
χρήσης που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2008 και ανέρχονται σε  Ευρώ 394.925 (30.09.07: 
Ευρώ 297.008) για τον  Όμιλο και σε  Ευρώ 308.906 (30.09.07: Ευρώ 223.814) για την 
Εταιρία. 

 
Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα ενοικίασης βάσει μη ακυρώσιμων 
συμβολαίων λειτουργικής μίσθωσης την 30η Σεπτεμβρίου 2008 και 2007 για τον Όμιλο και 
την Εταιρία έχουν ως ακολούθως: 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ 
   

30.09.2008 
 

30.09.2007 
Πληρωτέες   
Εντός 1 έτους  385.166 303.902
Από 2 μέχρι 5 χρόνια  475.708 410.860

  860.874 714.762
 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
   

30.09.2008 
 

30.09.2007 
Πληρωτέες   
Εντός 1 έτους  277.208 227.046
Από 2 μέχρι 5 χρόνια  341.008 283.151

  618.216 510.197
 
Επίσης ο Όμιλος (μία θυγατρική του εξωτερικού) είχε 3 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 2008 και ανέρχονται σε Ευρώ 88.022 (30.09.07: 
Eυρώ 83.682). 
 
Τα μελλοντικά πληρωτέα συνολικά μισθώματα σύμφωνα με τις λειτουργικές μισθώσεις την 
30η Σεπτεμβρίου 2008 και 2007 έχουν ως ακολούθως: 

   
30.09.2008 

 
30.09.2007 

Πληρωτέες   
Εντός 1 έτους  106.479 105.898
Από 2 μέχρι 5 χρόνια  118.390 223.198

  224.869 329.096
 
δ. Δεσμεύσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες  

 
Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2008 η Μητρική Εταιρία δεν είχε δεσμεύσεις για 
κεφαλαιουχικές δαπάνες. 
 
Στην χρήση 2008 μια θυγατρική Εταιρία του Ομίλου είχε υπογράψει συμβάσεις που 
αφορούν την κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και την προμήθεια νέου 
μηχανολογικού εξοπλισμού. Το συνολικό κόστος  της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 
Ευρώ 700 χιλ. από το οποίο έχει καταβληθεί ποσό ύψους Ευρώ 200 χιλ. περίπου μέχρι την 
30η Σεπτεμβρίου 2008. 
 
 

ε. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
Η ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές μέχρι την χρήση που έληξε 
στις 31 Δεκεμβρίου 2002 και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της, για τις 
ανέλεγκτες χρήσεις, δεν έχουν καταστεί οριστικές. 
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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 – 2007 
2. ΑΛΟΥΝΕΦ Α.Ε 2005 – 2007 
3. ΑΛΟΥΣΥΣ Α.Ε. 2004 – 2007 
4. ΑΛΟΥΦΥΛ Α.Ε. 2007 
5. ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε. 2003 – 2007 
6. Γ.Α. ΒΙΟΜ. ΠΛΑΣ. ΥΛΩΝ Α.Ε. Από τη σύστασή της (2002)
7. ALUMIL EGYPT FOR ALUMINIUM  Από τη σύστασή της (2002)
8. ALUMIL EGYPT ACCESSORIES  Από τη σύστασή της (2000)
9. ALUMIL ALBANIA - 

10. ALUMIL BULGARIA  2003 – 2007 
11. ALUMIL VARNA  2004 – 2007 
12. ALUMIL FRANCE S.A.S. Από τη σύστασή της (2005)
13. ALUMIL DEUTZ 2004 – 2007 
14. ALUMIL ITALY SRL Από τη σύστασή της (2001)
15. ALUMIL MILONAS CYPRUS 2006 – 2007 
16. ALUMIL CY LTD 2006 – 2007 
17. ALUMIL MOLDAVIA 2007 
18. ALUMIL HUNGARY K.F.T. 2004 – 2007 
19. ALUMIL UKRANIA 2006 – 2007 
20. ALUMIL POLSKA S.R.L. 2004 – 2007 
21. ALUMIL ROM INDUSTRY SΑ 2004 – 2007 
22. ALUMIL YU INDUSTRY Από τη σύστασή της (2001)
23. ALUMIL COATING S.R.B Από τη σύστασή της (2003)
24. ALUMIL SRB 2005 – 2007 
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 και η Εταιρία έχουν προβεί στην διενέργεια σχετικής πρόβλεψης ύψους Ευρώ 
1.251 χιλ. περίπου (31.12.07: Eυρώ 958 χιλ.) και Ευρώ 632,5 χιλ. (31.12.07: Eυρώ 550 χιλ.) 
αντίστοιχα 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 στην χρήση που ο 
προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα. Η Διοίκηση του Ομίλου θεωρεί 
ότι πέραν των σχηματισμένων προβλέψεων, τυχόν ποσά φόρων που θα προκύψουν δεν θα 
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έχουν σημαντική επίδραση στην καθαρή θέση, στα αποτελέσματα χρήσης και στις 
ταμειακές ροές του Ομίλου. 

 
 
17. Γεγονότα μετά την ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων 

 
Με το από 13 Νοεμβρίου 2008 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η 
ίδρυση νέας θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία “ALUMIL GROUP LTD” η οποία θα 
εδρεύει στην Κύπρο. Mε την δημιουργία της εταιρίας αυτής ο Όμιλος στοχεύει στην 
φορολογικά ορθολογικότερη μετοχική διάρθρωση του.  Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας 
εταιρίας θα ανέλθει σε Ευρώ 1000 και η Αλουμύλ θα συμμετέχει με ποσοστό 100%. 
 
Δεν υπήρξαν άλλα γεγονότα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων της 30ης 
Σεπτεμβρίου 2008, 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 Δ.Σ &           Η Αντιπρόεδρος &         Ο Οικονομικός Διευθυντής     Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου 
               Δ/νων Σύμβουλος               Δ/νουσα Σύμβουλος 
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Η. Στοιχεία και Πληροφορίες 
 

 


