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I Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη

Οικονομικά Μεγέθη ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία ποσά σε χιβ €

2004 2005 2006
ΔΠΧΠ ΔΠΧΠ ΔΠΧΠ

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ακινητοποιήσει 270.864 321.680 405.036
Επενδύσει σε θυγατρικκ Επιχειρήσει 19.214 19.214 19.214

Χρημαιοικονομικά Μέσα 5.470 11.236 WÊÊBKÊÊËËÊËÊ
Ληιπή Μακοοπηόθεσυα Στοιχεία Ενεονητικού 107 323 5.482

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Αποθέματα 45.381 60.764 65.506
Απαιτήσει 106.673 128.469 132.646

Διαθέσιμα 113.272 38.932 2.697
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 560.981 580.618 630.581

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα oxous μετόχουΞ ms MnipiKns 437.071 454.482 439.335
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 437.071 454.482 439.335
Μακροπρόθεσμε5 Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμα Δανειακέ5 Υποχρεώσει 0 0 0
Aoinés Μακροπρόθεσμε Υποχρεώσει 59.830 50.094 68.529
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσει
Προμηθευτέβ και Aoinés Υποχρεώσει 64.080 76.042 122.717
Βραχυπρόθεσμε Δανειακά Υποχρεώσει ΙWKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBÊWÊËÊ8ÊÈÊÊSM
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 123.910 126.136 191.246
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 560.981 580.618

ι 2004 2005 2006
ΔΠΧΠ ΔΠΧΠ ΔΠΧΠ

KùkpIos Εργασιών 356.488 382.139 470.91 1

KôoTos Πωληθέντων 299.644 320.885 369.730
Μικτό Képôos 56.844 61.254 101.181
Λειτουργικά Έσοδα 11.233 16.857 8.434
Λειτουργικά Έξοδα 24.232 14.750 17.003
Χρηματοοικονομικό Αποτέλεσμα 3.950 10.679 9.852
Képôos Προ φόρων 47.795 74.040 102.464
Képôos μετά φόρων 32.950 50.979 73.409
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//. Συνοπτικά Ενοποιημένα Οικονομικά Στοιχεία (ποσά σεχιή. €)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 2005 2006
ΔΠΧΠ ΔΠΧΠ ΔΠΧΠ

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ακινητοποιήσει 279.293 329.608 412.390

Υπεραξία Επιχειρήσεων 0 0 0

XonuaioiKovouiKà Μέσα 5.470 11.236 0

Λοιπά Μακαοπρόθεσυα Στοιχεία Ενεονητικού 1.562 1.710 7.073

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέυαια 47.602 62.705 66.651

Απαιτήσει 110.106 130.084 134.296

Διαθέσιυα 114.030 41.188 5.373
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 558.063 576.531 625.783

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα orous μετόχου :ns Μητρική5 429.526 448.016 436.838
Δικαιώυατα Μειοωη<ΐ)ία5 ■Η 3 4

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 429.529 448.019 436.842

Μακροπρόθεσμε5 Υποχρεώσει
Μακροπρόθεσυε5 Δανειακέ5 Υποχρεώσει 0 0 0

Aoinés Μακοοποόθεσυε5 Υποχοεώσε^ 64.008 54.249 72.395

Βραχυπρόθεσμε$ Υποχρεώσει
Ποουηθευτέε και Aoinés Υποχοεώσε^ 64.526 74.263 116.546

Βοαχυποόθεσυε5 Δάνεια^ Υποχοεώσεκ 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 128.534 128.512 188.941

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 558.063 576.531 625.783

2004 2005 2006
ΔΠΧΠ ΔΠΧΠ ΔΠΧΠ

Κύκλοι Εονπσιών 356.488 382.158 470.935
Κόστος Π(οληθένταιν -296.461 -316.702 -364.667
Μικτό κέηδος 60.027 65.456 106.269

Λειτουηνικά'Εσοδα 11.383 17.064 8.854

Λειτουργικά Έξοδα -25.212 -16.443 -18.376

Χρηματοοικονομικό Αποτέλεσμα 2.071 9.402 9.799

Képôos Προ φόρων 48.269 75.479 106.546

KÉpôos μετά φόρων 33.032 52.058 77.380



Ετήσιο Δελτίο 2006

2 Πληροφορίε5 για in Σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου
και tous Erteyiaés ins Εταιρεία5

Στο παρόν Ετήσιο Δελτίο περιλαμβάνονται orte οι nrlnpocpopies και τα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη

σωστή εκτίμηση Tns nspiouoias ms χρηματοοικονομικήε KaïàoTaons των αποτελεσμάτων και των προοπτικών ins

Exaipeias ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε στο εξή5 η Εταιρεία από tous επενδυτέ5 και tous συμβούλου5 tous

Η σύνταξη και η διάθεση του napôvros Ετησίου Δελτίου έγινε σύμφωνα με Tis διατάξει Tns loxùouoas νομοθεοία5

Απόφαση 7/372/1 5.2.2006 Ε.Κ

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο Ετήσιο Δελτίο είναι οι κ.κ

Σπύρο5 Kaoôàs Διευθύνων Σύμβουλος Κπφισία5 1 6 Μαρούσι 1 51 25 τηλ 21 0 36 93 000
Απόστολθ5 Μητοοβολέα5 Οικονομικόε Διευθύνε Κπφισίαε 1 6 Μαρούσι 1 51 25 τηλ 21 0 36 93 000

Χαριτίνη ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Γραμματέα5του Διοικητικού Συμβουλίου και Υπεύθυνη Tns Νομικήε Ynnpsoias Κηφι
oias 1 6 Μαρούσι 1 51 25 τηλ 21 0 36 93 000

Το Διοικητικό Συμβούλιο xns Eiaipeias δηλώνει ότι όλα τα μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του παρό
VTOS Ετήσιου Δελτίου και μαζί με tous συντάκτε του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι

Orte οι πληροφορίεΞ και τα στοιχεία που περιέχονται στο Ετήσιο Δελτίο είναι πλήρη και αληθή
Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα η απόκρυψη ή η παράλειψη των οποίων θα
μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή μέρο των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται
στο Ετήσιο Δελτίο
Σε ßapos Tns Etaipeias δεν εκκρεμούν δικασιικέΞ ôiacpopés ή διαιτησίες οι οποίε θα μπορούσαν να έχουν σημα
vTiKés επιπιώσειε στην οικονομική Tns κατάσταση

Τον έλεγχο των χρήσεων 2002 και 2003 αντίστοιχα διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτέ$-Λογιστέ5 κ.κ Κωνσταντίνο5 Μιχα
Mios Α.Μ.Σ.Ο.Ε 1 7701 και Kcovoravtivos Κοτσιλίνη5 Α.Μ.Σ.Ο.Ε 1 271 1 Tns χρήσεω 2004 διενήργησαν οι Ορκωτοί
Ελεγκιέ5-Λογιστέ5 κ.κ KupiàKos Pipns Α.Μ.Σ.Ο.Ε 1 21 1 1 και Βασιλέα ioûtns Α.Μ.Σ.Ο.Ε 1 041 1 Tns ελεγκτή εταιρεί
as PRICEWATERHOUSECOOPERS.Tov έλεγχο Tns χρήσεακ 2005 διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτέ5-Λογισιέ5 κ.κ BaoiHns
Kazâs Α.Μ.Σ.Ο.Ε 1 3281 και Γιώργοε Δεληγιάννηε A.M ΣΟΕΛ 1 5791 Tns ελεγκτική εταιρεία5 Grant Thornton Τον
έλεγχο Tns χρήσεω 2006 διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτέ5-Λογιστέ κ.κ Baoiflns Kazâs Α.Μ.Σ.Ο.Ε 1 3281 και Γιώργο5
Δεληγιάννη A.M ΣΟΕΛ 1 5791 Tns ελεγκτή εταιρεία5 Grant Thornton

Τα οικονομικά στοιχεία Tns Εταιρείαε κρίθηκαν ακριβή και ειλικρινή.Τα πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στο παράρτημακάτω από tous δημοσιευμένου ισολογισμούε

Επιπροσθέτως οι Ορκωτοί Ελεγκτέε-ΛογισχέΒ των ανωτέρω χρήσεων διαβεβαιώνουν ότι δεν υπήρξε διαφωνία μεταξύTns διοίκησα ms Εταιρεία5 και των ιδίων και ότι η Εταιρεία διαθέτει αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου ôncos προκύπτειαπό Tis ανάλογε5 βεβαιώσει που παρατίθενται στο Παράρτημα του napôvros Ετήσιου Δελτίου

Επισημαίνεται ότι το πιστοποιητικό ελέγχου των τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών των οικονομικών καταστάσεωνtns χρήση 2006 δεν περιέχει καμία παρατήρηση

8



2.1 Επεξηγηματική Έκθεση npos την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΡΘΡΟ 1 1α Ν 3371/2005

Η παρούοα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου npos την Τακτική Γενική ΣυνέίΊευση των μετόχων xns

περιέχει αναλυτά πληροφορίεε αναφορικά μετά ζητήματα ms παραγράφου 1 του άρθρου 1 1 α του Ν 3371/2005

Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου ins Εταιρείας

Το μετοχικό κεφάλαιο Tns Eiaipsias ανέρχεται σε διακόσια είκοσι οκτώ εκατομμύρια επτακόσ είκοσι επτά xifliâôes διακόσια

είκοσι τέσσερα ευρώ 228.727.224€ διαιρούμενο σε σαράντα τρία εκατομμύρια εκατόν πενήντα έξι xiriiàôes ογδόντα
43.1 56.080 Koivés ονομαστά μετά ψήφου psioxés ovopaoiiKns αξιαε πέντε ευρώ και τριάντα λεπτών 5,30€ η κάθε μία

Οι psioxésTns Eiaipeias Είναι εισηγμένε npos διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Τα δικαιώματα των μετόχων Tns Eiaipeias που πηγάζουν από τη μετοχή Tns είναι ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου
στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία Tns peroxns Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο

νόμο5 και το καταστατικό Tns και ειδικότερα

• το δικαίωμα επίτου μερίσματο5 από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη Tns Εταιρείαε Ποσοστό 35 των καθαρών

κερδών μετ αφαίρεση μόνον του τακτικού αποθεματικού ή 6 του καταβεβλημένου κεφαλαίου και συγκεκριμένα

το μεγαλύτερο από τα δύο ποσά διανέμεται από τα κέρδη κάθε xpnons otous μετόχου5 cûs πρώτο μέρισμα

ενώ η χορήγηση πρόσθετου μερίσμαιοε αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση Μέρισμα δικαιούται κάθε

μέτοχο5 ο onoios αναφέρεται στο τηρούμενο από την Εταιρεία μητρώο μετόχων κατά την ημερομηνία προσδιορισμού

δικαιούχων μερίσματο Το μέρισμα κάθε μετοχή5 θα καταβάλλεται στο μέτοχο evtôs δέκα ημερών από την

ημερομηνία msTawims Γενικήε Συνέλευση5 που ενέκρινε Tis ετήσιεε οικονομά καταστάσεις σύμφωνα με το
ανακοινωθέν πρόγραμμα των σκοπούμενων πράξεων Tns Εταιρειαε για το έτος 2007 0 Tpônos και ο rônos καταβο
rlns ανακοινώνονται μέσω του Τύπου Το δικαίωμα είσπραξη5του μερίσματο5 παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό

περιέρχεται στο Δημόσιο μετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλοε του éTous κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή
του η Γενική Συνέλευση

• το δικαίωμα ανάληψη5 Tns εισφορά κατά την εκκαθάριση ή αντίστοιχα Tns απόσβεσης κεφαλαίου που αντιστοιχεί
στη μετοχή εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση

• το δικαίωμα npOTipnons σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Tns EiaipEias με μετρητά και την ανάληψη νέων

μετοχών• το δικαίωμα λήψη5 αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και του
Διοικητικού Συμβουλίου Tns Εταιρείας• το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση το οποίο εξειδικεύεται στα εξήΞ επιμέρουΞ δικαιώματα νομιμοποίησα

napouoias συμμετοχή5 otis συζητήσει υποβολής προτάσεων σε θέματα Tns ημερήσιαΞ διάταξης καταχώ

pnons των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου• Η Γενική Συνέλευση των μετόχων Tns Εταιρείαε διατηρεί όλα τα δικαιώματά Tns κατά τη διάρκεια Tns εκκαθάρισα
σύμφωνα μετην παράγρ 3 του άρθρου 41 του Καταστατικού Tns
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Η ευθύνη των μετόχων ins Eiaipeias περιορίζεται στην ονομαοτική αξία των μετοχών που κατέχουν

Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας

Η μεταβίβαση των μετοχών ms Eiaipeias γίνεται όπακ ορίζει ο Nôpos και δεν υφίστανται εκ του καταστατικού ins περιορισμοί

στη μεταβίβαση tous δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για àufles μετοχέ5 εισηγμένε στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια του Π.Δ 51/1992

Οι μέτοχοι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο από 5 του συνολικού

αριθμού των μετοχών ms παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα

Ι ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΙ Α.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 47,08

IV Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα εήέγχου

Δεν υφίστανται μετοχέ5 tos Eiaipeias που παρέχουν otous kotoxous tous ειδικά δικαιώματα ελέγχου

V Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου

Δεν προβλέπονται στο καταστατικό tos Εταιρεία5περιορισμοίτουδικαιώματο5 ψήφου που απορρέουν από Tis μετοχέ5ΐη5

VI Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας

Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων tos οι οποίε5 συνεπάγονται περιοριομούε
στη μεταβίβαση των μετοχών ins ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από Tis μετοχέ tos

VII Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μεΆών Δ.Σ και τροποποίησης καταστατικού

Οι κανόνε5 που προβλέπει το καταστατικό tos Εταιρεία για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου ms και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού tos του δεν διαφοροποιούνται από τα

προβλεπόμενα

στον Κ.Ν 21 90/1 920

VIII Αρμοδιότητα του Δ.Σ για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών

Α Σύμφωνα με Tis διατάξει του άρθρου 1 3 παρ 1 στοιχ β και γ του Κ.Ν 21 90/1 920 και σε συνδυασμό με Tis διατάξει
του άρθρου 5 του καταστατικού ms το Διοικητικό Συμβούλιο tos Εταιρεία5 έχει το δικαίωμα κατόπιν σχετική

απόφαση5τη5Γενική5Συνέλευση5που υπόκειται aus διατυπώσει önpooiömias του άρθρου 7βτου Κ.Ν
21 90/1 920 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιοτη5 Εταιρείαε μετην έκδοση νέων μετοχών με απόφασή του που λαμβάνεται

με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων 2/3 του συνόλου των μελών του Στην περίπτωση αυτή το
μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνίαπου χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία από τη Γενική Συνέλευση Η cos άνω εξουσίατου Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση

Β Σύμφωνα με Tis διατάξει του άρθρου 1 3 παρ 9 του Κ.Ν 21 90/1 920 με απόφαση tos Γενική5 Συνέλευση5 μπορείνα θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεση5 μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό με τη μορφήδικαιώματο5 προαίρεση aYopàs μετοχών κατά tous ειδικότερου5 ôpous tos anôcpaons outos H απόφαση ms



reviKns ZuvèflEuons ορίζει iôîgos ιον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν ο onoios βάσει του νόμου

δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1 10των υφιστάμενων μετοχών αν οι δικαιούχοι ασκήσουντο δικαίωμα ayopös
μετοχών την τιμή και tous ôpous ôiaBsons των μετοχών otous ôikoioùxous

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του ρυθμίζει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που δε ρυθμίζεται διαφορετικά
από τη Γενική Συνέλευση εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματοΒ ayopäs μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο

κάθε érous εκδίδει μετοχέε otous δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά tous αυξάνοντα αντίστοιχα το μετοχικό
κεφάλαιο και nioranoiûûvras τη σχετική αύξηση αυτού

Σε εφαρμογή των cos άνω διατάξεων σύμφωνα με την απόφαση ins Β ΕπαναληπτικήΒ ΓενικήΒ Συνέλευση των
Μετόχων ins 1 6.6.2006 αποφασίστηκε πρόγραμμα διάθεση μετοχών npos τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
και το προσωπικό ins Εταιρείας το οποίο θα έχει διάρκεια από τρία écûs πέντε έτη με τη μορφή δικαιώμαιοε προαί
ρεση ayopas μετοχών stock option βάσει του οποίου μπορούν να διατεθούν κατ1 ανώτατο όριο το 3 του ήδη
υφιστάμενου αριθμού μετοχών ήτοι μέχρι 1.294.682 μετοχέ5 με δικαιώματα προαίρεση για αγορά μετοχών με τιμή

anôKTnons των μετοχών ίση με το 80 ins iéons χρηματιστήρια nipns του εξαμήνου που προηγείται ms
éyKpions éKÔoons κάθε σειρά5 δικαιωμάτων Με την ανωτέρω απόφαση παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό

Συμβούλιο να εξειδικεύει καινά προσδιορίζει εκάστοτε σύμφωνα με tous ôpous rasanôcpaonsras Γενική$Συ
νέλευση κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Προγράμματο5 και Tis προϋποθέσει των δικαιωμάτων προαίρεση

ayopâs μετοχών και tous ôikoioùxous Μέχρι την παρούσα δεν έχει ληφθεί η οιαδήποτε σχετική απόφαση
από το Διοικητικό Συμβούλιο Tns EtaipEias

Γ Σύμφωνα με Tis διατάξει των παραγράφων 5 éojs 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν 21 90/1 920 οι εισηγμένε5 στο Χρηματιστήριο

Αθηνών εταιρείε5 μπορούν με απόφαση Tns Γενική5 Συνέλευση των μετόχων tous να αποκτούν fôies με
roxés μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι ποσοστού 1 0 του συνόλου των μετοχών tous με σκοπό τη στήριξη

Tns χρηματιστήρια π μ ns tous και με tous ειδικότερου5 ôpous και 6ιαδικασίε5 των cüs άνω παραγράφων του

άρθρου 16 του Κ.Ν 21 90/1 920 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων Tns EiaipEias Kàvovras χρήση Tns üjs άνω δυνα
lômtas που παρέχει ο Νόμο5 αποφάσισε κατά την από 16.5.2006 συνεδρίασή Tns την απόκτηση από την Εταιρεία
μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών κατά το χρονικό διάστημα από 5.6.2006 μέχρι 1 5.5.2007 κατ ανώτατο

όριο 4.31 5.608 ιδίων μετοχών που αποτελούσε ποσοστό 10 του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών Tns προκειμένου

να επιτευχθεί η στήριξη ins χρηματιστήρια τι μή5 ms μετοχή5 με εύρο5 τιμών ayopäs μεταξύ των € 5

κατώτατο όριο και των € 30 ανώτατο όριο Στο πλαίσιο υλοποίηση5 ins ανωτέρω anocpaons ins Γενική Συνέλευσης

το Διοικητικό Συμβούλιο ins Εταιρεία5 καθορίζει με σχετική απόφασή του πριν από την έναρξη κάθε επι

μέρου χρονικού διαστήματο5 συναλλαγών raus ßaaiKOÜs ôpous ins συναλλαγή5 και iôîcûs τον ανώτατο αριθμό
των ιδίων μετοχών που θα αγορασθούν την ανώτατη και κατώτατη τιμή και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα

γίνουν οι ayopés των μετοχών

IX Σημαντικέβ συμφωνίεβ που τίθενται σε ισχύ τροποποιούνται ή Λήγουν σε περίπτωση afîrla
yhs εήέγχου κατόπιν δημόσιαε πρότασηε

Δεν υφίστανται συμφωνίε οι οποίε5 τίθενται σε ισχύ τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση aflflayns στον έλεγχο
ins Εταιρεία5 κατόπιν δημόσια5 npôraons

Χ Συμφωνίεβ με μέήη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό rns Εταιρείαε

Δεν υπάρχουν συμφωνίε5 ins Eiaipeias με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ins ή με το προσωπικό ins οι οποίε να

προβλέπουντην καταβολή αποζημίωσα ειδικά σε περίπτωση napaimons ή απόλυση5 xcopis βάσιμο λόγο ή τερματισμού

ins Θπτεία5 ή ins απασχόλησή5 tous εξαιτία5 δημόσια5 npôraons Οι σχηματισμένε5 προβλέψει για αποζημιώσει

λόγω εξόδου από την υπηρεσία συνεπεία και ins εφαρμογή των διατάξεων του Ν 3371/2005 ανήλθαν την
31 1 2.2006 στο ποσό των 21 603 χιλ.€ Από το ανωτέρω ποσό το ποσό των 795 χιλ € αφορά τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου ins Εταιρεία5 και το ποσό των 2.21 3 χιλ.€τα πρόσωπα που κατείχαν Θέσεΐ5 Γενικών Διευθυντών
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3. Έκθεση Διαχείριση Διοικητικού Συμβουλίου

3.1. Γενική Ανασκόπηση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

3. 1. 1. Αγορά A flou μίνας

Μετά από το έντονα ελλειμματικό 2005, στη διάρκεια του 2006 η παγκόσμια αγορά αλουμίναε έγινε, ônoos αναμενόταν,
πλεονασματική σαν αποτέλεσμα ins εντυπωσιακή$ αύξησηΞ ms παραγωγικι^ ôuvapiKÔinias και παραγωγή$ κυρίου
στην Κίνα (+70%). Η εξέλιξη αυτή αντανακλάστηκε στη δραματική πτώση των τιμών spot, που από 600$/τ στο πρώτο
τρίμηνο του érous έπεσαν στα 2 1 0$/τ στο τελευταίο τρίμηνο. Παρόμοια διόρθωση αν και αρκετά μικρότερη οε απόλυτα
μεγέθη υπέστησαν και οι μακρόχρονα τιμέ$.

Ωστόσο, oi\s apxés του 2007 παρατηρείται σημαντική αύξηση των τιμών (από τα 210$/τ σε 350$/τ για i\s i\\iîs spot). Qs
βασικοί λόγοι aumsms σχετικά απρόβλεπτα ανάκαμψη5 αναφέρονται:

ο περιοριομόε του ρυθμού αύξηση5 ms παραγωγή5 αλουμίνα5 στην Κίνα
η διατήρηση υψηλού ρυθμού ζήτησα λόγω αυξημένα παραγωγή5 πρωτόχυτου αλουμινίου
η γενικευμένη και συνεχιζόμενη απεργιακή κινητοποίηση που πλήττει τη Γουινέα, 2η μεγαλύτερη παραγωγό χώρα
σε βωξίτη.

Οι παραπάνω παράγονιε5 εκτιμάται ότι θα είναι καθοριστικοί και για την εξέλιξη ms ayopäs αλουμίνα5 στο προσεχέ5
μέλλον.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ (σε χιλ. τόνους)



3. 1.2. Αγορά αλουμινίου

Από us apxés ιου 2006, η χρηματιστηριακή τιμή του αλουμινίου ακολούθησε έντονα avoôiKés taoeis cpBcivovras ota
μέσα Μαίου σια πρωτόγνωρα επίπεδα των 3.200/3.300$/:. Στη συνέχεια και για μερικοί^ μήνε$, υποχώρησε στα επίπεδα 

περί τα 2.500$/ι για να ανακάμψει σιο τελευταίο τρίμηνο και Otis apxés του 2007, κυμαινόμενη πλέον στην ζώνη
2.600-2.900$/!.

Η εντυπωσιακή αυτή εξέλιξη βασίσθηκε σε θεμελιώδη δεδομένα (υψηλό5 ρυθμόε ai^nons ms zninons, θετικέ$ προοπτικές 

χαμηλά αποθέματα, σημαντική αύξηση του kôotous παραγωγή5), ωστόσο σημαντική επιρροή είχαν και τα επενδυτικά 

κεφάλαια που μαζικά εισέρευσαν στην αγορά των βασικών μετάλλων ήδη από το 2005 προκαλώντα5 το αυξητικό 

κύμα που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Η πολύ θετική για tous παραγωγού5 αλουμινίου τρέχουσα συγκυρία - και παρά Tis σημερινέ5 ιδιαίτερα υψηλέε τι μέ5

ενεργεί, που αυξάνουν δραματικά το kôotos παραγωγή$- έχει πιθανότατα χαρακτήρα εξαιρετικότητα5. Από την άλλη
πλευρά είναι εντυπωσιακή η διάρκειά ins (>1 2 μήνεε), τόσο για το αλουμίνιο όσο και για άλλα βασικά μέταλλα öntüs ο

χαλκ05, ο ψευδάργυρο5 ή το νικέλιο. Αναμφισβήτητα συνδέεται με τη γενικότερη (παγκόσμια) οικονομική ανάπτυξη
που συνεχίζεται με σχετικά υψηλού$ ρυθμού$: οι σημερινέ$ προβλέψει στοχεύουν για το 2007 σε σχετικά ισορροπημένη 

αγορά πραπόχυτου αλουμινίου. Ωστόσο καθορισιικέ5 θα είναι σε κάθε περίπτωση οι σχετικέΞ εξελίξει που θα

αφορούν αφενό$ τα επενδυμένα otis ayopés των βασικών μετάλλων κεφάλαια και αφετέρου Tis μεγάιλεβ αναδυόμενε5
ayopés - Ινδία και πρωτίστου Κίνα.

ΟΓΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (σε χιλιάδες τόνους)
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3.2 Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ to 2006

Η θετική πορεία αποτέλεσμα των υψηλότερων τιμών του αλουμινίου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου

LME όσο και Tns συνεχού5 και επιτυχημένη5 προσπαθεί βεΓΊτίωσηε continuous improvement των κοστολογικών
στοιχείων αλλά και των ικανοποιητικών τεχνικών και λειτουργικών επιδόσεων του εργοστασίου πρόγραμμα μείωση
των δαπανών παραγωγή5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2 αποτυπώθηκε με ενάργεια στα οικονομικά pas αποτελέσματα

για το 2006 Το 2006 αποτέλεσε enions μια πολύ καλή χρονιά για τονΌμιλο ο onoios σημείωσε αύξηση Πωλήσεων

κατά 23,23 σημαντική αύξηση στα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων
κατά 46,42 και εξίσου σημαντική αύξηση στα αποτελέσματα μετά από cpôpous και δικαιώματα μειοψηφώ κατά

48,64 σε σχέση με το 2005

Η παραγωγή ms ένυδρη5αλουμίνα$το 2006 ανήλθε σε 780 χιλ rôvous έναντι 782 χιλ τόνων το 2005 ενώ η παραγωγή
πρωτόχυτου αλουμινίου ανήλθε το 2006 σε 1 65,0 χιλ έναντι 1 65,3 χιλ τόνων το 2005

Οι πωλήσει àvuôpns αλουμίνα το 2006 ανήλθαν σε 443,6 χιλ rôvous έναντι 455,4 χιλ τόνων το 2005 ενώ οι πωλήσει

προϊόντων αλουμινίου το 2006 ανήλθαν σε

1 1 1,7 χιλ rôvous σε Koflôves έναντι 107,6 χιλ τόνων το 2005

47,7 χιλ rôvous σε πλάκε5 έναντι 52,0 χιλ τόνων το 2005
3,8 χιλ rôvous σε χελώνεΞ έναντι 3,5 χιλ τόνων το 2005

3.3 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ

Το 2007 αναμένεται να είναι μια πολύ καλή χρονιά για τονΌμιλο Tns ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ko0üjs οι τι pés του
αλουμινίου διατηρούνται υψηλέε μετΐ5 πολύ καλέ onpepivés npoonuKésva υπερκαλύπτουν το πρώτο εξάμηνο Οι
πρόσφατε5 εξελίξει στην αγορά αλουμίνα5 αν και ιδιαίτερα Θετικέ5 παραμένουν ευάλωτε5 στα πλαίσια ms τρέχου
oas ouYKupias ενώ παράλληλα δεν διαφαίνεται περαιτέρω σημαντική ενδυνάμωση του ευρώ έναντι του δολαρίου
Αντίστοιχα σημαντικέε Θετικέ5 επιδράσει αναμένεται να έχει στα αποτελέσματα και τιε ταμειακέ5 poésms Εταιρεία5 η
υλοποίηση ολοκλήρωση του προγράμματο μείωση$των δαπανών παραγωγή5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2

Σε αυτά θα πρέπει να προστεθεί και η προηγμένη πολιτική συστηματι αντιστάθμισης την οποία ακολουθεί πλέον ο
Όμιλοε Σε εφαρμογή ms πολιτική aums έχει προκαθορισθεί μέσω συμβολαίων μελλοντι εκπλήρωση5 που συνάφθηκαν

στη διάρκεια των τελευταίων 6 μηνών σε σχετικά υψηλά επίπεδα τιμών το χρηματιστηριακό ισοδύναμο του
μεγαλύτερου ποσοστού ms παραγωγή5 pas πρωτόχυτου αλουμινίου του 2007

3.4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΟΌμιλθ5 ms ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ παρακολουθεί us επιδόσεΐ5 μέσα από ανάλυση συγκεκριμένων οικονομικώναλλά και τεχνικών και λειτουργικών δεικτών

ΟΌμιλοε έχει την πολιτική να αξιολογεί τα αποτελέσματα και την απόδοσή του οε μηνιαία βάση εντοπίζοντα5 έγκαιρακαι αποτελεσματικά αποκλίσεΐ5 από raus orôxous και λαμβάνοντα5 αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα

3.4 1 Βασικοί δείκτεε anôôoans

Α Οικονομικοί

ROCE Return on Capital Employed Αποδοτικότητα συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων Ο δείκτη5 διαρείτα κέρδη προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων μετα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια

ι

του



Ομίλου ta οποία είναι to άθροισμα tns KaBapns Oéons tou συνόλου ίων δανείων και ίων μακροπρόθεσμων
προβλέψεων
ROE Return on Equity Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων Ο öekms διαιρεί ta κέρδη μεΐά από cpôpous με tnv
Καθαρή θέση tns etaipsias
EVA Economic Value Added Προστιθέμενη οικονομική αξία To μέγεθο auto υπολογίζεται πολλαπλασιάζο
vtasta συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια με τη διαφορά ROCE Kôotos Κεφαλαίου και αποτελείτο ποσό κατά
το οποίο αυξάνεται η οικονομική αξία ins staipeias

Οι παραπάνω δείκτε για το 2006 και σε σύγκριση με το 2005 κινήθηκαν cûs εξή

31/12/2006 31/12/2005 Ι

ROCE 18,93 12,65
ROE 16,70 11,22
EVA 2.920 χιλ € 905 χιλ €

Β Λειτουργικοίκαι τεχνικοί ôeîktss

Aekms ouxvôtntas ατυχημάτων με διακοπή το 2006 ο ôeiKins ήταν 0,51 έναντι 3,88 του 2005
Δείκτη ouxvÔTnTas ατυχημάτων με και xtopis διακοπή το 2006 ο ÖEiKtns ήταν 2,05 έναντι 4,86 του 2005

λειτουργία λεκανών 98,8 το 2006 έναντι 99,4 το 2005

3.5 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει tis Apxés ms EiaipiKhs Διακυβέρνησης ôncos auTés οροθετούνται από την ισχύουσα ελληνική

νομοθεσία και i\s ôisBveis npaKtiKÉs Η Εταιρική Διακυβέρνηση cûs σύνολο κανόνων αρχών και μηχανισμών ελέγχου

βάσει των οποίων οργανώνεται και διοικείται η Εταιρεία στόχο έχει τη διαφάνεια npos το επενδυτικό κοινό Ka0cbs

Enionstn διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων Tns και όλων όσοι συνδέονται με τη λειτουργία Tns

Το Διοικητικό Συμβούλιο ms ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ είναι ο θεματοφύλακα5 των Αρχών Etaipims Διακυβερνήσε
œs Σήμερα απαρτίζεται από 1 εκτελεστικό και 8 μη εκτελεστικά μέλη Από τα μη εκτελεστικά μέλη τα 2 πληρούν i\s

προϋποθέσει

που σύμφωνα iens διατάξει του Ν 301 6/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση αποκαλούνται ανεξάρτητα

Η Ελεγκτική Επιτροπή Audit Committee αποτελείται από 3 μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των

οποίων 2 είναι ανεξάρτητα και έχει cos αποστολή την αντικειμενική διεξαγωγή εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων και

την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ ελεγκτικών οργάνων και Διοικητικού Συμβουλίου Lus appoôiôtntés ms
περιλαμβάνονται

η εξασφάήΐιση ins συμμόρφωση με tous Kavôves tns Etaipims Διακυβέρνηση5 καθώ5επίση η διασφάλιση

tns ορθήε λειιουργία5 του Συστήματο Εσωτερικού Ελέγχου και η εποπτεία των εργασιώντη5 Υπηρεσία5 Εσωτερικού

Ελέγχου ms εταιρείαε

Ο εσωτερικ05 έλεγχο5 αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση ms EtaipiKhs Διακυβέρνησα Η Υπηρεσία Εσωτερικού

Ελέγχου ms ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα η οποία αναφέρεται στην

Ελεγκτική Επιτροπή ms Etaipeias Itis appoôiôtntÉs ms περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και βελτίωση των συστημάτων

διαχείρισπ5 κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου KaOcbs enions η εξακρίβωση ms συμμόρφωση με Tis θεσμοθετημένε
nofliiiKés και διαδικασίε5 ôncos autés οροθετούνται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειιουργία5 Tns Etaipeias,tnv ισχύουσα

νομοθεσία και tis ravoviotiKés διατάξει

Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ διαθέτει από την 01 02/2002 Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου επικεφαλή5 Tns onoias είναι

ο κ Νικολαΐδη5 Icoàwns με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση
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3.6 ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχει,κά με m διανομή μερίσμαΐ05 η δ,οίκηοη ms Εταιρείας λαμβάνοντα5 υπόψη μεταξύ άΑΑων την αποδοτ,κότητα us

npoonxiKés και ta επενδυτικά πλάνα προτείνε m διανομή μερίομακ ίοου με 0,80 € μετοχή έναντι 0,60 € μετοχή το

2005

Λόγω ίου δ,πλασ,ασμού ίου συνολικού αριθμού ίων μετοχών από 21 578.040 οε 43.1 56.080 μετοχές έγινε αναδρομική

προσαρμογή του μερίσματοε ανά μετοχή για ôrte us χρήσει που παρουσιάζονται στο γράφημα

0,40

ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

0,80

0,00

3.7 ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΙΕΛΙΙΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥΣΥΝΑΑΑΑΓΩΝ

Η εξέλιξη Tns χρηματιστήρια τι pns ms μετοχή ins Ειαιρεία5 και του όγκου συναλλαγών του étous 2006 παρουσιάζονται
στον πιο κάτω πίνακα

ΜΗΝΑΣ
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΥΣ ΜΗΝΑ ΣΕ €

ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ι

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 16,73 4.687.084 80.107
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 19,15 3.401.184 64.734
ΜΑΡΤΙΟΣ 18,77 9.862.762 137.428
ΑΠΡΙΛΙΟΣ

19,81 1.873.206 37.501
ΜΑΙΟΣ

19,11 3.178.906 61.034
ΙΟΥΝΙΟΣ

15,29 2.023.683 30.543
ΙΟΥΛΙΟΣ

15,52 870.249 13.613
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

16,99 1.312.424 22.209
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

16,71 1.089.906 18.210ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
16,89 3.273.816 55.261ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
18,07 3.117.767 56.807ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
18,15 2.224.737 40.934



Enions η εξέλιξη ins χρηματιστήρια ημή5 ms μεΐοχόε ins Etaipeias σε σχέση με την πορεία του Γενικού Δείκτη του

ΧΑΑ για την περίοδο Ιανουαρίου 2005-Δεκεμβρίου 2006 εμφανίζεται στο ακόλουθο διάγραμμα
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

3.8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων ins Eiaipeias όσον αφορά στην ενημέρωση ίου επενδυτικού κοινού η εταιρεία

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε ανακοινώνει το πρόγραμμα σκοπούμενων εταιρικών πράξεων για το étos 2007

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων frous 2006 Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2007

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών Ένωσα θεσμικών Επενδυτών Τετάρτη 14 Μαρτίου 2007

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α Τριμήνου 2007 Πέμπτη 24 Μαΐου 2007

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Δευτέρα,1 4 Μαΐου 2007

Αποκοπή Μερίσματο Τετάρτη 16 Μαΐου 2007

Καταβολή Μερίσματο Πέμπτη 24 Μαΐου 2007

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2007 Πέμπτη 02 Αυγούστου 2007

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2007 Πέμπτη 08 Νοεμβρίου 2007

Το μέρισμα για τη χρήση του 2006 θα καταβληθεί μέσω Tpanézns Η Τράπεζα που θα επιλεγεί θα γνωστοποιηθεί με νεότερη

ανακοίνωση θα πιστώσει tous λογαριασμού των χειριστών οι οποίοι με τη σειρά tous θα καταβάλουν τα χρήματα

otousôikoioùxous

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο ms συνεδρίασα του Χρηματιστηρίου

Αθηνών στην ιστοσελίδα ms Eiaipeias www.alhellas.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών

www.ase.gr Τα αποτελέσματα θα δημοσιεύονται στον Τύπο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά απότηνανακοίνωσή

tous στην ιστοσελίδα ms Eiaipeias ενώ την ίδια ημέρα θα ακολουθεί τηλεδιάσκεψη με tous αναλυτέ και Θεσμικσύ5

επενδυτέ από τονΟμιλο Μυτιληναίου για λογαριασμό ms Etaipsias
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4· nflnpcxpopies για την Εταιρεία

4.1. TsviKés πληροφορία

Η Εταιρεία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε to 1 960 με το

Νομοθετικό Διάταγμα υπ' αριθ. 41 1 0 ins 8/9.1 0.1 960.

Η Εταιρεία έχει την έδρα ms στο Δήμο Αμαρουσίου (Kncpioias 1 6, Μαρούσ,ι 1 51 25).

Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών 

και Πίστεω5, με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 6045/06/Β/86/1 02.

Σκοπ05 ins Eiaipeias, σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού, είναι:

■  Η παραγωγή και κατασκευή στην Ελλάδα αλουμΚ/as και αλουμινίου και η εμπορία tous σε οποιαδήποτε χώρα, σε

εφαρμογή ins Συμβάσεις που υπογράφηκε με το Ελληνικό Δημόσιο ans 27 Αυγούστου 1 960 και κυρώθηκε με
το Νομοθετικό Διάταγμα 4110/1 960, καθώ5 και η παραγωγή και εμπορία οποιασδήποτε μορφή$ ενεργεί.
Η Εταιρεία έχει unions σαν αντικείμενο την έρευνα, εξαγωγή και κατεργασία στην Ελλάδα οποιωνδήποτε μεταλλευτικών 

υλικών και μετάλλων, Ka0cûs και την εμπορία tous σε οποιαδήποτε χώρα.

Η Εταιρεία, για την πραγματοποίηση των παραπάνω, αλλά και κατά τρόπο γενικότερο, έχει iôîcûsto δικαίωμα να αποκτά 

àôeies μεταλλευτικών ερευνών και εκμεταλλεύσεων, οποιεσδήποτε παραχωρήσει, να αποκτά, μισθώνει, εγκαθιστά, 

διαμορφώνει και να εκμεταλλεύεται μεταλλεία, ορυχεία και λατομεία, να ιδρύει, αποκτά, μισθώνει, εγκαθιστά,
διαμορφώνει και να εκμεταλλεύεται εργοστάσια και βιομηχανικά καταστήματα, καθά» και κάθε eiöous κινητά ή ακίνητα. 

Να αποκτά, να παίρνει, να καταθέτει, να θέτει σε εφαρμογή, να εκμεταλλεύεται και να παραχωρεί διπλώματα
ευρεσιτεχνία5, äöees διπλωμάτων, βιομηχανία μεθόδου5 και σήματα. Να αποκτά, μισθώνει, διαμορφώνει και εκμεταλλεύεται 

aYpoiiKés και ôaoïKÉs εκτάσεις καθώΞ και υπηρεσίε$ και επιχειρήσει χερσαίων και θαλασσίων μεταφορών 

και γενικά να κάνει οτιδήποτε μπορεί να συντελέσει στην πραγματοποίηση των σκοπών ins Eiaipsias.

Η Εταιρεία μπορεί unions για τον ίδιο σκοπό να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή, σε οποιεσδήποτε συναφεί$ επιχειρήσει 

και να συνεργάζεται με οποιαδήποτε μορφή με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν oKonoùs
όμοιου$ ή συναφεί5 με tous OKonoùs που επιδιώκει η Εταιρεία.

Οι peioxés ins Eiaipsias διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών από 2.1 .1 974.

Η Β.Ε.Α.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ συμμετέχει στην εταιρεία Α.Μ.Ε. ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ με ποσοστό συμμετοχή$
99,98 %, η οποία ασχολείται μετην εξόρυξη του βωξίτη. OOpiflos δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση ins Eiaipeias είναι www.alhellas

Οι οικονομά καταστάσεΐ5 έχουν εγκριθεί npos δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο ms Eiaipeias ans 23 Φεβρουαρίου 

2007.
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4.2 Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο ms ΕταιρείαΒ ανέρχεται σε διακόσια είκοσι οκτώ εκατομμύρια επιακόσιεε είκοσι επτά xirliaöes

διακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ 228.727.224€ διαιρούμενο σε σαράντα τρία εκατομμύρια εκατόν πενήντα έξι xirliâôes

ογδόντα 43.1 56.080 Koivés ονομαστικέ5 μετά ψήφου μετοχέ5 ονομαστική5 aÇias πέντε ευρώ και τριάντα λεπιών

5,30€ η κάθε μία Οι μετοχέε ins ΕταιρείαΞ είναι εισηγμένε npos διαπραγμάτευση στπν Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου

Αθηνών

Τα δικαιώματα των μετόχων ins ΕταιρείαΞ που πηγάζουν από τη μετοχή ms είναι ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου

στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία ms μετοχή5 Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο

νόμο5 και το καταστατικό ins και ειδικότερα

ιο δικαίωμα επίτου μερίσματο5απότα ετήσια ήτα κατά την εκκαθάριση κέρδη ins Ειαιρεία5 Ποσοστό 35 των

καθαρών κερδών μετ αφαίρεση μόνον του τακτικού αποθεματικού ή 6 του καταβεβλημένου κεφαλαίου και

συγκεκριμένα το μεγαλύτερο από τα δύο ποσά διανέμεται από τα κέρδη κάθε χρήση5 orous μετόχου5 cos πρώτο

μέρισμα ενώ η χορήγηση πρόσθετου μερίσμαΐ05 αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση Μέρισμα δικαιούται

κάθε μέιοχοε ο onoios αναφέρεται στο τηρούμενο από την Εταιρεία μητρώο μετόχων κατά την ημερομηνία προσδιορισμού

δικαιούχων μερίσματο5 Το μέρισμα κάθε μετοχή5 θα καταβάλλεται στο μέτοχο εντό δέκα ημερών

από την ημερομηνία insTaKiiKns levims Συνέλευση5 που ενέκρινε us ετήσιε οικονομά κατασιάσε σύμφωνα

με το ανακοινωθέν πρόγραμμα των σκοπούμενων πράξεων ins Εταιρεία5 για το éros 2007 0 Tpônos και ο ranos

Kaiaßorlns ανακοινώνονται μέσω του Τύπου Το δικαίωμα είσπραξη5 του μερίσματο παραγράφεται και το αντίστοιχο

ποσό περιέρχεται στο Δημόσιο μετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλθ5 του éious κατά το οποίο ενέκρινε

τη διανομή του η Γενική Συνέλευση

το δικαίωμα ανάληψη ms εισφορά5 κατά την εκκαθάριση ή αντίστοιχα τη5απόσβεση5 κεφαλαίου που αντιστοιχεί

στη μετοχή εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση

το δικαίωμα προτίμησα σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ins Ειαιρεία5 με μετρητά και την ανάληψη νέων

μετοχών

το δικαίωμα Aniens αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και του

Διοικητικού Συμβουλίου ms Ειαιρείαε

το δικαίωμα συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση το οποίο εξειδικεύεται στα εξή5 επιμέρου5 δικαιώματα νομιμοποίησα

napouoias συμμετοχή5 ans συζητήσει υποβολή προτάσεων σε θέματα ms ημερήσια διάταξης κατα

xcbpnons των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου

η Γενική Συνέλευση των μετόχων ms Εταιρεία5 διατηρεί όλα τα δικαιώματά ins κατά τη διάρκεια ms εκκαθάριση5

σύμφωνα με την παράγρ 3 του άρθρου 41 του Καταστατικού ins

Η ευθύνη των μετόχων ins Ειαιρεία5 περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν
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4.3 Μέτοχοι

Με βάση ίο μετοχολόγιο ms 31 ns Δεκεμβρίου 2006 οι μέτοχοι ms Εταιρείαε παρουσιάζονταν eus eÇris

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΙ Α.Ε.-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 20.319.546 47,08

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε

UBS AG LONDON BRANCH

3.807.992 8,83

994.614 2,30

ΛΟΙΠΟΙ 18.033.928 41,79

ΣΥΝΟΛΟ 43.156.080 100

4.4 Διοίκηση Διεύθυνση xns Εταιρεία

1 Im σελίδα 3 mu napôvios Ειήσιου Δελτίου αναφέρονται τα ονόματα και η ιδιότητα των οργάνων öioimons και διεύθυνση

ins Eiaipeias Η ταχυδρομική διεύθυνση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ins Eniiponns Διεύθυνση

είναι Kncpioias 16 1 51 25 Μαρούσι
2 Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής σύμφωνα με το καταστατικό ins Eiaipeias άρθρο

1 4 Η τελευταία συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα έγινε στς 1 6 Μαΐου 2006

3 Κατά Tis συνεδριάσει των 5 Απριλίου 2005 και 7 Νοεμβρίου 2006 το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε Επιτροπή Εσωτερικού

Ελέγχου αποτελούμενη από tous κ.κ Ιάσονα Στράτο Ιωσήφ Αβαγιανό και Μιχάλη Σφαντζικόπουλο και κατά

τη συνεδρίασή του ms 1 6ns Φεβρουαρίου 2006 επικύρωσε τον διορισμό του κ Ιωάννη Νικολαίδη tos Εσωτερικού

Ελεγκτή

4.5 Εγκαταστάσε tns Εταιρεία

Οι εγκαιασχάσε ins Eiaipeias βρίσκονται σε απόσταση 1 70 χιλιομέτρων από την Αθήνα οίον Άγιο Νικόλαο Παραλίαε
Διστόμου BoicûTias και καταλαμβάνουν έκταση 7.035.700 τετραγωνικών μέτρων

Περιλαμβάνουν enions ιδιόκτητε5 λιμενικέΞ εγκαταστόσεΐ5 για την εξυπηρέτηση πλοίων μεγάλη5 χωρητικότητα

Το εργοστασιακό συγκρότημα Tns ΕταιρείαΒ αποτελείτο μοναδικό παράδειγμα στην Ευρώπη καθετοποιημένη παραγωγέ

ôiaôiKaoias και απαρτίζεται από

Μονάδα παραγωγή5 αλουμΚ/as ετήσιας παραγωγική5 ικανότητας 775.000 τόνων

Μονάδα παραγωγή5 πρωτόχυτου αλουμινίου ηλεκτρόλυση5 ετήοια5 παραγωγική5 ικανότητος 1 65.000 τόνων

Μονάδα χυτηρίου ετήσιας παραγωγικής ικανότητας 170.000 τόνων τελικού npoïôvros κολόνες πλάκες χελώ
ves

Μονάδα παραγωγή5 ανόδων για Tis ανάγκες ms ηλεκτρόλυση5

Εκμετάλλευση αποθεμάτων βωξίτη από την κατ απόλυτη πλειοψηφία ελεγχόμενη θυγατρική μεταλλευτική εταιρεία

ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ A.M Ε

κατασκευή μονάδα συμπαραγωγή5 ηλεκτρικής ενέργειας και Θερμότητα5 ioxùos 334 MW

20



4.6. Πολιτική Επενδύσεων

Η εξέλιξη των επενδύσεων ins περιόδου 2002-2006 παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

(χιήιάδεε €)

Ιπεριγραφή 2002 2003 2004 2005 2006

AoinÉs ασώμαιε5 ακινητοποιήσει 184 130 858 350

Γήπεδα

Κτίρια & τεχνικά έργα 295 447 760 305 366

Μηχανήματα, τεχνι κέ5 εγκαταστάσε^

& rloinôs μηχ/KÔs εξοπλισμοί 8.179 9.449 7.530 11.096 17.874

Μεταφορικά μέσα 357 376 220 491 70

Έπιπλα & rloinôs εξοπλισμόΞ 146 192 340 231 456

Ακινητοποιήσει υπό εκτέλεση

& προκαταβοηκ 1.544 -737 7.428 48.534 85.421

ΣΥΝΟΛΟ 10.521 9.911 16.408 61.515 104.537

Σημείωση:

1 .	Οι επενδύσει σε πάγια που εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα αφορούν μόνο σε ayopés και ιδιοκαιασκευέ5

παγίων, xcopis να συνυπολογίζονται οι πωλήσει και οι διαγραφέ$ ίων αντίστοιχων περιόδων.

2.	Από το λογαριασμό Ακινητοποιήσει υπό εκτέλεση και προκαταβολέ5 έχουν ήδη μεταφερθεί Otis oikeies κατηγο-

pies παγίων οι ιδιοκατασκευέΞ που ολοκληρώθηκαν στην περίοδο 2002-2006.

Η Εταιρεία πραγματοποίησε για τη χρήση 2006 επενδύσει συνολικού ùllious €1 04,5 εκατομμυρίων, οι onoiss αυτο-

χρηματοδοτήθηκαν στο σύνολο raus.

Η Εταιρεία εισέπραξε για τη χρήση 2006 επιχορηγήσει που αφορούν πάγια στοιχεία του ενεργητικού συνολικού

ùyjous €1 4,0 εκατομμυρίων.

Στα οικεία κεφάλαια 8.5 écos και 8.7 του Ετήσιου Δελτίου περιλαμβάνεται συνοπτική περιγραφή των επενδύσεων που

ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2006.

4.7. Anoôoxés Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών

1 .	Για τη χρήση 2006, το σύνολο των αμοιβών και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανέρχεται στο ποσό 

των € 2.008.039,92 και το σύνολο των αμοιβών των μελών ins Ennponns Διεύθυνση για τη χρήση 2006 ανέρχεται 

στο ποσό των 1 .040.405,1 2 €.

2.	Σημειώνεται ότι πέραν των ανωτέρω αμοιβών ουδεμία άλλη επιχειρηματική σχέση ή συναλλαγή υπήρξε κατά τη

διάρκεια ins χρήση$ μεταξύ των οργάνων ôioknons και διεύθυνση$ με την Εταιρεία.



4.8 Οργανόγραμμα tns Αλουμίνιον xns Eflfiaôos B.E

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΛ0ΥΜ1ΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΝ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ

ΑΓΟΡΩΝ ΛΙΜΑΝΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

4.9 Ανθρώπινο Δυναμικό

Για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ο εργασία xcbpos αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη βιωσιμότητα και τη
μακροβιότητα Tns Στην κατεύθυναη αυτή η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ διατηρεί ένα άριοτο εργασιακό περιβάλλον
εφαρμόζοντα5 συστήματα που ενισχύουν τον αλληλοσεβασμό και την αξιοκρατία την ατομική προσπάθεια και την
εξέλιξη του κάθε εργαζομένου Tns

Η συνεχή5 ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων μέσω Tns κατάρτισα και Tns διά βίου μάθηοη5 είναι μια από Tis
ßaoiK£s προτεραιότητε5τη5 Εταιρεία5 στο πλαίσιοτηε πολιτική5τη5 για το προσωπικό Η Εταιρεία napéxovras εκπαιδευτικά

προγράμματα επιμορφωτικέ5 ημερίδε5 και σεμινάρια σε θέματα ασφάλειαΞ στην εργασία ôioknons συνεχού5
προόδου noioimas τεχνική κατεύθυνση πληροφορώ και επικοινωνίας καθιώ και ξένων γλωσσών διέθεσε το
3,7 Tns μισθολόγια μάζα5 για το 2006 πραγματοποιώντα5 45.1 60 εκπαιδευτικέβ ώρε5 σε 1 040 εργαζομένου5

4.10 Υγιεινή Ασφάλεια Περιβάλλον

Το 2006 σημειώθηκαν τέοσερα ατυχήματα εκ των οποίων το ένα προκάλεσε διακοπή εργασία5 Οι δείκτε ouxvomtas



ατυχημάτων με διακοπή epYaoias και των συνολικών ατυχημάτων ήταν 0,5 και 2,0 αντίστοιχα υπολογισμένοι σε βάση

1 000.000 ωρών εργασία

Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν την καλύτερη επίδοση στην ιστορία του εργοστασίου

Το προσωπικό των εργολαβιών είχε τέσσερα ατυχήματα με διακοπή εργασία5 και ο δείκτηε ouxvôTnTas ήταν 4,4

Για το 2007 ο OKonôsrou σχεδίου ôpàons είναι η επαναφορά των εργολαβιών στα καλά αποτελέσματα ασφαλές και

η διατήρηση τουλάχιστον των καλών αποτελεσμάτων του 2006 για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σιον τομέα ins Υγιεινή5 έγιναν σύμφωνα με το εκτεταμένο πρόγραμμα όλε5 οι oxsiiKés με Tis συνθήκε εργασίαε μετρή

σεΐ5 για την εκτίμηση των βλαπτικών παραγόντων

Όσον αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση αποτελεί σταθμό στην ιστορία του εργοστασίου το ξεκίνημα ms npcoms

φιλτρόπρεσα5 που έγινε τον Φεβρουάριο 2006 και σηματοδοτεί την αφετηρία ins αλλαγή στη διαχείριση των καταλοίπων

βωξίτη KB με ορατό στόχο τον τερματισμό ms απόθεσή5 raus στον Κορινθιακό κόλπο Κατά τον Δεκέμβριο

2006 η διηθητική επιφάνεια ins φιλτρόπρεσα5 αυξήθηκε από 550 σε 750 τ.μ Η λειτουργία ms φιλτρόπρεσσα5 επέτρεψε

για πρώτη φορά τη διάθεση 35.000 τόνων ξηρών KB κυρίακ στην ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ üjs πρώτη ύλη στην παραγωγή

κλίνκερ στο ξεκίνημα pias εφαρμογή5 παγκόσμια5 npcoromnias

Παράλληλα συνεχίστηκε σε συνεργασία με ΑΕΙ ins xcopas αλλά και του εξωτερικού το ερευνητικό πρόγραμμα αξιο

noinons των KB με ενδιαφέροντα αποτελέσματα Σε μια προσπάθεια έρευνα και npos άλλε κατευθύνσεΐ5 ξεκίνησαν

δύο νέα χρηματοδοτούμενα προγράμματα για την αξιοποίηση των KB στην παραγωγή σιδήρου και για τη χρήση raus

στη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα

4.1 1 Συνοπτική περιγραφή uns ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ A.M Ε

Η εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιδρύθηκε το 1 975 ΦΕΚ 525 1 0/04/1 975

Η εταιρεία έχει την έδρα ms στο Δήμο Αμαρουσίου Kncpioias 1 6 Μαρούσι 1 51 25 και υποκατάστημα στον Άνω Κου

νουκλιά Ελαιώνα5 Άμφισσα Οι εκμεταλλευθεί ms Εταιρεία5 βρίσκονται oious νομού5 BoicüTias και Φωκίδα5

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στη Νομαρχία Ανατολή Αττικής Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών με Αριθμό Μητρώου

Ανωνύμων Εταιρειών 2439/01 Β/86/2438
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5 Κοινωνικό Προϊόν

Τα συνολικά έσοδα ms Eiaipeias το 2006 ανήλθαν σε€495,6 εκατομμύρια

Τμήμα από τα έσοδα αυτά € 320,6 εκατομμύρια διατέθηκε για την κάλυψη των δαπανών λειτουργία ins Eiaipeias

35

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Β ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

Β ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΑΛΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
12

Το υπόλοιπο ποσό €1 75,0 εκατομμύρια κατανεμήθηκε oious Koivcûvikoùs Eiaipous δηλαδή otous K/taôxous στο
Προσωπικό και στο Kpàros και αποτελείτο Κοινωνικό Προϊόν

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

□ ΚΡΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6·   Etnoiss OiKovopiKés Καιασιάσεκ

6.1 Στοιχεία Ισολογισμού ins 31ns Δεκεμβρίου 2006

ποσά σε€ 0 ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ενσώμαικ Ακινητοποιήσει 407.264.941 324.507.217 404.012.282 320.759.655

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5.124.856 5.100.627 1.024.037 920.403

Επενδύσει σε θυγατρικέ^ Επιχειρήσει 19.213.937 19.213.937

Αναβαλλόμενε5 φοροΓίογικέΞ απαιτήσει 6.691.780 1.316.854 5.165.490

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα npos πώληση 11.236.326 11.236.326

Aoinés Μακροπρόθεσμε5 Απαιτήσει 381.176 392.769 316.445 323.562

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 419.462.754 342.553.793 429.732.191 352.453.883

Αποθέματα 66.651.299 62.705.339 65.506.470 60.763.704

Πελάτε5 και Aoinés Εμπορικέε Απαιτήσει 73.588.855 68.042.303 73.458.802 68.030.055

Aoinés Απαιτήσει 60.707.073 62.042.392 59.187.060 60.439.061

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.373.214 41.187.551 2.696.891 38.931.752

Κυκλοφορούν ενεργητικό 206.320.441 233.977.585 200.849.223 228.164.572

Πάγια στοιχεία κατηγοριοποιπμένα cos Κρατούμενα npos πώληση

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 625.783.195 576.531.378 630.581.414 580.618.455

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο 180.889.296 210.585.182 180.889.296 210.585.182

Υπέρ Το Άρτιο 170.725 230.489 170.725 230.489

Αποθεματικά εύλογα αξίαε / ΑντιστάθμισηΒ (28.122.482) 5.720.962 (28.122.482) 5.720.962

Λοιπά αποθεματικά 71.675.941 46.221.001 76.418.031 53.287.725

Κέρδη/ (znpiés) ειενέον 212.224.579 185.258.291 209.979.514 184.658.067

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα oious μετόχους 436.838.059 448.015.925 439.335.084 454.482.426

Δικαιώματα μειοψηφίαε 3.809 2.941

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 436.841.868 448.018.866 439.335.084 454.482.426

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 3.555.701 3.555.701

Αναβαλλόμενε5 φορολογικέ5 υποχρεώσει 7.288.047 7.288.047

Υποχρεώσει παροχών προσωπικού

λόγω εξόδου από την υπηρεσία 31.820.235 30.259.536 29.936.544 28.525.352

Άλλε5 μακροπρόθεσμε5 υποχρεώσει 18.746.907 4.806.142 18.746.907 4.806.142

Προβλέψει 18.271.825 11.895.325 16.289.511 9.474.814

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 72.394.669 54.249.050 68.528.664 50.094.355

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΠρομηθευτέΞ και floinés υποχρεώσει 32.189.651 35.843.702 39.377.392 38.160.457

Τρέχουσε5 φορολογία υποχρεώσει 37.897.137 21.960.235 37.239.453 21.802.198

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 33.940.941 564.730 33.940.941 564.730

Άλλε5 τρέχουσε5 υποχρεώσει 12.518.929 15.894.795 12.159.881 15.514.289

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 116.546.659 74.263.463 122.717.666 76.041.674

Σύνολο υποχρεώσεων 188.941.327 128.512.512 191.246.330 126.136.029

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 625.783.195 576.531.378 630.581.414 580.618.455
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6.2 Στοιχεία κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου

ποσά σε€ 0 ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01-31/12/2006 01/01-31/12/2005 Ul/Ul 3Ί/ΊΖ/ZUUD Π1 Λ1 31 Ο ΙΠΠΕUl/U1 ûl/lZ/ZUUb

ncûAnosis
470.935.239 382.158.471

I 7 Π η 1 Π Ο Λ c4/u.y I L).o4y OO 1 ΟΠ 1 7"7ooz uy ι

Kooros Πωληθέντων 364.666.660 316.702.517
î/ti nn ητπΛ369 730.029 ΟΟΛ 7003zU.Öö4./ö8

Μικτό Képôos
106.268.579

fr irr λγ μ
65.455.954

1 ni ί on ότι101 180.821 ci ic/i inn61.254.390

Λοιπά έσοδα 8.854.636 17.064.218 Ο Λ Ό Λ 1 OA0.4:54 loU Ib.öDD.JzJ

Έξοδα διάθεση 1.374.095 1.226.558 1.190.065 1 11 ΑΤΊ1.123.032

Έξοδα διοίκηση5 7.266.194 6.133.597 6.265.3/2 4.830.186

Λοιπά έξοδα 9.735.996 9.083.045 9.54 Ί 5
Ο 1(\Γ 1ΓΓ8.796.760

Αποτεπεσμοτα προ ψορων ApNpuiuuuuMuv

και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων yb./w.yau DD U/0 3 J CO fil 93Ζ.0 I Ζ 4J I fiS 3fiH 734

Χρηματοοικονομικά έσοδα I U/U.oU Ί 3 1 η Ö77Ζ 3 Ι U ο 1 073 7fi7
I UZ J 0 Z.ZÖ0.4U4

Χρηματοοικονομικά έξοδα
Λ 111 QQH
ι oyuj I 04 I ΙΌ 1 £77 Ο.ΊΑ

1 0 Ο/Η 1 £1 £37
I 0 I 03

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα I U DUD.UÖ3 Ζ J D υ I
10 Ofi 0R3 Q err λλπo.jjD.4UÖ

κεροπ προ φορών
mfi wi 7e 47Q 431 107 âf\â LU 74 fl3Q QOQ

Oôpos ειαοδπμαΐθ5 zy ι dd.dUo Π 3 Π 1 731Ζ 0.4Ζ I Ζ j I J
no o^ç 1 ΐοΛzy.Ujj 1 4yj 73 0£O £1 lt/û.UOU.O 1 4J

Ι/γΛΛΠ ι ifT/1 ΠΛ Γ\ΛΛΛΙ IC
ι\&ροπ pciu unu φορούν

77 37Q K77 Ji.UJO.iUU 73 A(\Q 97 en Q7Q 7Q4OU j J.C jH

Κηθηο,ή κέοδη προιόδου 77.379.622 52 058 200

Κατανεμημένα σε

ïvtaôxous ms μητρική5 77.378.754 52.057.657 73.409.278 50.979.294

Δικαιώματα μειοψηφία5 868 543

77.379.622 52.058.200 73.409.278 50.979.294

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 1,91 1,22 1,81 1,20

Αποτελέσματα προ Φόρων Χρηματοδοτικών
και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων 96.746.930 66.076.973 92.612.451 63.360.734

Αποτελέσματα προ Φόρων Χρηματοδοτικών και

Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων 110.225.860 79.229.631 103.528.362 73.830.466



6.3 Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Αποδιδόμενα oious Metôxous ins MnipiKns
ποσά σε € Μετοχικό Υπέρ

Κεφάλαιο ΤοΑρτιο
Αποθεματικά

Εύλογα AEjas

Αποθεματικά

Αντιστάθμισα

Λοιπά

Αποθεματικά

Αποτελέσματα
as Νέον Σύνολο

Δικαιώματα

Μειοψηφία Σύνολο

Υπόλοιπα κατά ιπν 1η Ιανουαρίου 2005 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 228.295.663 230.489 42.501.624 158.498.050 429.525.827 2.691 429.528.518

Καθαρό Κέρδο5/ζημιά Αναγνωριζόμενο απ'ευθεία οτα ίδια κεφάλαια

Διαθέσιμα npos πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία

Κέρδη Ζημιεί Αποτίμησα μεταφερόμενα απ ευθεκε οτα ίδια κεφάλαια 13.585.753 13.585.753 13.585.753

Κέρδη Ζημιέ μεταφερόμενα κατά την πώληση οτα αποτελέσματα uisxpiions 7.463.833 7.463.833 7.463.833

ΑντισταθμίσειΤαμειακών Ροών

Κέρδη Ζημιέ5 μααφερόμενα απ ευθεία οτα ίδια κεφάλαια 564.730 564.730 564.730

Φόρθ5 σε στοιχεία μεταφερόμενα απ'ευθεία στην καθαρή θέση 163.772 163.772 163.772

Αποτέλεσμα Περιόδου 1.1 31.12.2005 52.057.657 52.057.657 543 52.058.200

Ο
ο

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδθ5/ζημιά Περιόδου 6.121.921 400.959 52.057.657 57.778.619 543 57.779.162

Πληρωμή Μερισμάτων
21.578.040 21.578.040 293 21.578.333

Διανομή αποιελέσματο χρήσεακ 2004 3.719.376 3.719.376

Αγορά Ιδίων Μετοχών 17.710.481 17.710.481 17.710.481

Υπόλοιπα των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2005 210.585.182 230.489 6.121.921 400.959 46.221.001 185.258.291 448.015.925 2.941 448.018.866

Αποδιδόμενα otous Μετόχου ms MnipiKns
ποσά σε € Μετοχικό Υπέρ

Κεφάλαιο Το Αρτιο

Αποθεματικά

Εύλογη AEjas

Αποθεματικά

Αντιστάθμιση

Λοιπά

Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εΐΐ Νέον Σύνολο

Δικαιώματα

Μειοψηφία Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 210.585.182 230.489 6.121.921 400.959 46.221.001 185.258.291 448.015.925 2.941 448.018.866

Καθαρό Κέρδθ5/ζημιά Αναγνωριζόμενο απ'ευθεία στα ίδια κεφάλαια

Διαθέσιμα npos πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία

Κέρδη Ζημιέ Αποτίμηση μεταφερόμενα απ ευθεία οτα ίδια κεφάλαια 353.968 353.968 353.968

Κέρδη Ζημβ μεταφερόμενα κατά την πώληση οτα αποτελέσματα ms χρήση 6.475.889 6.475.889 6.475.889

Αντισταθμίσει Ταμειακών Ροών

Κέρδη Ζημιέ Αποτίμηση μεταφερόμενα απ ευθεία στα ίδια κεφάλαια 61.541.208 61.541.208 61.541.208

Κέρδη Ζημιέ μεταφερόμενα κατά την πώληση οτα αποτελέσματα τη χρήση 18.434.383 18.434.383 18.434.383

Oôpos σε στοιχεία μεταφερόμενα απ'ευθεία στην καθαρή θέση 15.385.302 15.385.302 15.385.302

Αποτέλεσμα Περιόδου 1.1 31.12.2006
77.378.754 77.378.754 868 77.379.622

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδο5/ζημιά Περιόδου 6.121.921 27.721.523 77.378.754 43.535.310 868 43.536.178

Πληρωμή Μερισμάτων
24.585.730 24.585.730 24.585.730

Διανομή αποτελέσματο χρήσεω 2005
25.454.940 25.454.940

Αγορά Ιδίων Μετοχών 30.127.447 30.127.447 30.127.447

Αύξηση Κεφαλαίου
431.561 59.765 371.796

Υπόλοιπα των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006 180.889.296 170.725 28.122.482 71.675.940 212.224.579 436.838.059 3.809 436.841.868
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6.4 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων MmpiKns Εταιρεία5

ποσά σε € Μετοχικό

Κεφάλαιο
Υπέρ

Το Αρτιο
Αποθεματικά Αποθεματικά

Εύλογα Αντιστάθμισα
Afjas

Λοιπά

Αποθεματικά

Αποτελέσματα
eis Νέον

Σύνολο
Ιδίων

Κεφαλαίων

ΥπόΑοιηα κατά την 1 η Ιανουαρίου 2005 228.295.663 230.489 49.568.349 158.976.190 437.070.691

Καθαρό Képôos/ζημιά Αναγνωριζόμενο απ'ευθεία5 στα ίδια κεφάλαια

Ainflirni ιπ πηη πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία

Κέρδη Ζημιέ Αποτίμησηε μεταφερόμενα απ ευθείκ οτα ίδια κεφάλαια
13.585753 13.585.753

Κέρδη Ζημιέ μεταφερόμενα κατά ιην πώληση σία αποτελέσματα ms xpiions 7.463.833 7.463.833

Δντιπτπθι ιίπεις Ταμειακών Ροών

Κέρδη Znuiés Anotiunons μεταφερόμενα απ ευθεία στα ίδια κεφάλαια
564.730 564.730

Kppfin 7ηι lift ι ιετπφερήι ιη/π κπτπ την πώληση στη αποτελέσματα ms xpiions

Oôpos σε στοιχεία μεταφερόμενα απ'ευθείαε στην καθαρή θέση 163.772 163.772

Αποτέλεσμα Περιόδου 1.1 31.12.2005
50.979.294 50.979.294

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδοβ/ζημιά Περιόδου
6.121.921 400.959 50.979.294 56.700.256

Πληρωμή Μερισμάτων
21.578.040 21.578.040

Διανομή αποτελέσμακκ χρήσεωβ 2004
3719.375 3.719.376

Αγορά Ιδίων Μποχών 17.710.481
17.710.481

Αύξηση Κεφαλαίου
17710.481 3.719.376 25.297.416 39.288.521

Υπόλοιπα των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2005 210.585.1 82 230.489 6.121.921 400.959 53.287.725 184.658.067 454.482.426

ποσά σε € Μετοχικό

Κεφάλαιο
Υπέρ

Το Άρτιο
Αποθεματικά Αποθεματικά

Εύλογα Αντιστάθμισα
Αξία5

Λοιπά

Αποθεματικά
Αποτελέσματα

eis Νέον
Σύνολο
Ιδίων

Κεφαλαίων

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006 210.585.182 230.489 6.121.921 400.959 53.287.725 184.658.067 454.482.426

Καθαρό Κέρδθ5/ζημιά Αναγνωριζόμενο απ'ευθεία στα ίδια κεφάλαια

Διαθέσιμα npos πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία

Κέρδη Ζημιέ Αποτίμησα μεταφερόμενα απ ευθείεκ στα ίδια κεφάλαια 353.968 353.968

Κέρδη Ζημιέ μεταφερόμενα κατά ιην πώληση σία αποτελέσματα ms xpfions 6.475.889 6.475.889

Αντισταθμίσει Ταμειακών Ροών

Κέρδη Ζημιε Αποτίμησα μεταφερόμενα απ ευθείαΒ στα ίδια κεφάλαια 61.541.208 61.541.208

Κέρδη Znpiés μεταφερόμενα κατά την πώληση στα αποτελέσματα ms xpàons 18.434.383 18.434.383

Oôpos σε στοιχεία μεταφερόμενα απ'ευθεία στην καθαρή θέση 15.385.302 15.385.302

Αποτέλεσμα Περιόδου 1.1-31.1 2.2006 73.409.278 73.409.278

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδθ5/ζημιά Περιόδου 6.121.921 27.721.523 73.409.278 39.565.834

Πληρωμή Μερισμάτων 24.585.730 24.585.730

Διανομή αποτελέσματος χρήσεωβ 2005 23.130.306 23.130.306

Αγορά Ιδίων Μποχών 30.127.447 30.127.447

Αύξηση Κεφαλαίου 43 1 56 1 59.765 371.796

Υπόλοιπα των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2006 180.889.296 170.725 28.122.482 76.418.031 209.979.514 439.335.084

28



■
6. 5 Στοιχεία κατάσταση ταμειακών ροών

I ποσά σε € 0 ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	 01/01-31/12/2006 01/01-31/12/2005 01/01-31/12/2006 01/01-31/12/2005

Ταρειακέ5 poés από Γΐειτουργικέ5 ôpaornpiôinies 93 632 452 54.517.896 91.399.499 48.695.688

KaioBrinGÉviss τόκοι (231.495) (164.120) (230.373) (161.637)

Φόροι εισοδήματο$ (16.539.771) (34.000.845) (16.414.587) (33.400.531)

KaOapés ταμειακέ5 poés από λειχουργικέ5 δραστηριότητεβ 76.861.185 20.352.931 74.754.538 15.133.520

Ταμειακέβ poés από επενδυτή δραστηριότητε5
Δνηηρς π/σίίιι inTfiiv nnviow (98 571 344} (61.037.998) (98.300.492) (60.657.093)

Δνηηρς πι iflnw ΠΓΟίπιιπιπκών (ΤΓΩίχείπιν (2 124 396) (2.933.017) (349.499) (857.684)

Πωλήσει ενσώματων παγίων 12.158.111 184.150 11.900.000 120.750

Μερίσματα εισπραχθέντα 153.540 - 1.453.247

Πωλήσει χρημαι/μικών στοιχ. διαθέσιμων npos πώληση 15.620.488 7.457.432 15.620.488 7.457.432

Τόκοι που εισπράχθηκαν 1.067.705 2.302.862 1.020.665 2.277.389

Ληψθείσε$ επιχορηγήσει 14.024.754 185.282 14.024.754 185.282

Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 11.593 (270.218) 7.117 (215.921)

Καθαρέ5 ιαμειακέ5 poés από επενδυιικέ5 δραστηριότηιε5 (57.763.089) (53.957.967) (56.076.966) (50.236.599)

Ταμειακέβ poés από χρηματοδοτικέ5 δρασχηριόυηεβ

Αγορά ιδίων μετοχών (30.127.447) (17.710.481) (30.127.447) (17.710.481)

Μερίσματα ηληρωθέντα σε μετόχου5 ms μητριά (24.784.986) (21.527.296) (24.784.986) (21.527.003)

KaGapés ταμειακέ^ poés

από χρηματοδοτώ δραστηριότητεβ (54.912.433) (39.237.777) (54.912.433) (39.237.484)

D
■Ο

6
D
ι-»
Ο

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση
σια ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (35.814.337) (72.842.813) (36.234.861) (74.340.563)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή uns περιόδου 41.187.551 114.030.364 38.931.752 113.272.315

ΣυναλλαγματικέΞ διαφορέε
στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο Téflos ins περιόδου 5.373.214 41.187.551 2.696.891 38.931.752
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6.6 Οικονομικέ5 πληροφορίεβ κατά τομέα

Qs επιχειρηματία ropéas ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που παρέχουν προϊόντα και

υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούΒ kivôùvous και αποδόσεκ από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων

Qs γεωγραφικόΞ xopéas ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίεΞ και η

οποία υπόκειται σε διαφορετικοί kivôuvous και αποδόσεκ από ά Arles nepioxés

Πρωτεύων τομέαβ nflnpotpopnans επιχειρηματικοί τομείβ

Κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2006 oOpiflos διαχωρίζεται σε δύο επιχειρηματικοί τομεί5

1 Παραγωγή και πώληση Αλουμίναε
2 Παραγωγή και πώληση Αλουμινίου

Τα αποτελέσματα του Ομίλου για την περίοδο από την 1 η Ιανουαρίου écus την 31 η Δεκεμβρίου 2006 αναλύονται oûs eÇiis

ποσά σε€ Αλουμίνα Αλουμίνιο Λοιπά Μη κατανεμημένο Σύνολο I
ZuvofliKÉs piKtés πωλήσει ανά τομέα 190.947.202 347.557.216 557.203 539.061.621

ΕσωτερικέΒ Πωλήσει 68.126.382 68.126.382

Ka6apés πωλήσει 122.820.820 347.557.216 557.203 470.935.239

Λειτουργικά κέρδη 20.940.466 75.806.464 96.746.930

Χρηματοοικονομικά έσοδα 1.070.807 1.070.807

Χρηματοοικονομικά έξοδα 1.777.890 1.777.890
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 10.506.083 10.506.083

Κέρδη προ φόρων 20.373.582 74.856.301 11.316.047 106.545.930

Oopos εισοδήματοε 29.166.308 29.166.308
Καθαρό κέρδθ5 20.373.582 74.856.301 17.850.261 77.379.622

Η κατανομή των ενοποιημένων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του Ομίλου oious επιχειρηματικούε
τομεί5 την 31 η Δεκεμβρίου αναλύεται cüse£ns

I ποσά σε€ Αλουμίνα Αλουμίνιο Λοιπά Μη κατανεμημένο Σύνολο Ι
Ενεργητικό Τομέα 215.008.781 391.484.000 606.492.781
Μη κατανεμημένα στοιχεία Ενεργητικού 19.290.414 19.290.414
Ενοποιημένο Ενεργητικό 215.008.781 391.484.000 19.290.414 625.783.195

Υποχρεώσει Τομέα 43.659.997 114.368.000 158.027.997
Μη κατανεμημένα στοιχεία Υποχρεώσεων 30.913.330 30.913.330
Ενοποιημένε Υποχρεώσει 43.659.997 114.368.000 30.913.330 188.941.327



Δευτερεύων τομέαβ nflnpoq>ôpnans γεωγραφικοί Γομε/s

Η έδρα του Ομίλου είναι η Ελλάδα Οι nepioxés öpaoinpionoinonsTns Eiaipeias είναι η Ελλάδα xcbpesins Eupcozdwns
και ipiies χώρε

Οι πωλήσει του Ομίλου ανά γεωγραφικό τομέα για την περίοδο από την 1 η Ιανουαρίου éœs την 31 η Δεκεμβρίου αναλύονται

cos eÇns

Ι ποσά σε€ 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005
Ελλάδα 216.612.137 170.799.239

Ευρωζώνη 232.542.239 182.002.533
Arïrte xœpss 21.780.863 29.356.699
Σύνολο 470.935.239 382.158.471

Στη συνέχεια αναλύονται οι πωλήσει ανά είδθ5

Ι ποσά σε€ 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005
Πωλήσει εμπορευμάτων 263.508 25.130

Πωλήσει προϊόντων 468.889.014 381.307.564
Πωλήσει λοιπών αποθεμάτων 1.782.717 825.777

Σύνολο 470.935.239 382.158.471
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7 Πρόσθεΐ£5 nflnpcxpopies και επεξηγήσει

7.1 Πλαίσιο κατάρτισα των οικονομικών καταστάσεων

Οι ενοποιημένε5 oikovomikés Kaiaaiàosis ms Αλουμίνιον ms BMöos BEAE την 31 η Δεκεμβρίου 2006 που καλύπτουν

όλη m χρήση 2006 έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού kootous ôncos αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή

συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσε αξίε5 την αρχή ins ouvéxions ins

ôpaoïnpiôxnias going concern και είναι σύμφωνε με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομική5 Πληροφόρησα
ΔΠΧΠ ônojs αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASB καθώ5 και των ερμηνειών

tous ôncos auTés έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνεία5 Προτύπων I.F.R.I.C ms IASB

7.2 BaoïKés λογιστικέ apxés

Οι λογιστικέ5 apxés βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένε5 οικονομά καταστάσε και Tis οποίε5 συστηματικά
εφαρμόζει o'Opiflos είναι συνεπεί με auiés που εφαρμόσθηκαν την προηγούμενη χρήση 8kîôs των κατωτέρω περιπτώσεων

7.2 1 Νέα Λογιστικά πρότυπα και ερμηνείεε rns ΔΕΕΧΠ
με ισχύ από το 2006 που έχουν σχέση με r/s δραστηριότητε5 του ΟμΊΆου

ΔΠΧΠ 6 τροποποίηση Έρευνα και Αξιοηόγηση Ορυκτών Πόρων υποχρεωτική laxùs από 1/1/2006

Ο OKonôs αυτού του Δ.Π.Χ.Π.6 είναι να ορίσει τον τρόπο napouoiaons των οικονομικών στοιχείων για την έρευνα και
αξιολόγηση ορυκτών πόρων Η τροποποίηση οδηγεί Tis eiaipeiES να προβούν σε βελτιώσει περιορισμένα éwaons
otis λογιστή npaKTiKés που αφορούν otis δαπάνε5 για έρευνα και αξιολόγηση xcopis να απαιτούνται μείζονε αλλα
Yés Enions απαιτεί από Tis οικονομικέ5 ovTômŒS που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων

να γνωστοποιούν πληροφορίε5 σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από έρευνα και αξιολόγηση
το επίπεδο στο οποίο τα περιουσιακά στοιχεία αυτά αξιολογούνται για απομείωση aÇias και την αναγνώριση οποιωνδήποτε

ζημιών απομείωση5

ΔΛΠ 1 9 τροποποίηση Hapoxés σε εργαζομένουβ υποχρεωτική laxus από 1Π/2006

Η τροποποίηση εισάγει μια εναλλακτική επιλογή στην αναγνώριση αναλογιστικών κερδών και ζημιών O'Opirïos δεν
προτίθεται να αλλάξει την ακολουθούμενη λογιστική πολιτική όσον αφορά στην αναγνώριση αναλογιστικών κερδών
και ζημιών και üjs εκ τούτου δεν αναμένεται να επηρεαστούν οι οικονομά του καταστάσε

Τροποποίηση του ΔΛΠ 2 1 Μεταβολές aus npés auvaftMypaws υποχρεωτική laxus από 1/1/2006

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι νομισματικά στοιχεία μεταξύ i\as οποιασδήποτε Θυγατρική5 του Ομίλου με μια εκμετάλλευσητου εξωτερικού μπορούν να Θεωρηθούν μέρο5 ms επένδυσα του Ομίλου σε αυτή την εκμετάλλευση Οι
προκύπτουσε5 συναλλάγματα ôiacpopés μεταφέρονται κατά την ενοποίηση στην καθαρή θέση εάν ο διακανονισμ05του νομισματικού στοιχείου δεν αναμένεται να συμβεί στο προβλεπόμενο μέλλον Η τροποποίηση δεν αναμένεται να
επηρεάσει Tis οικονομά καταστάσε του Ομίλου raCcos δεν υπάρχουν νομισματικά στοιχεία τα οποία δεν αναμένεταινα διακανονιστούν στο προβλεπόμενο μέλλον
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ΜΔΛΠ39 (Τροποποίηση)- Η επιλογή ins eùhoyns aÇ/as

Η φοποποίηση αυτή περιορίζει την ταξινόμηση χρηματοοικονομικών μέσων σαν χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώ-

μενα στην εύλογη αξία μέσω ins κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. ΟΌμιλοε δεν αναμένεται να επηρεαστεί από την

υιοθέτηση TnsTpononoinons, καθώς όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα που ταξινομούνται σαν αποτιμώμενα στην εύλογη 

αξία μέσω ins KOTâoTaons αποτελεσμάτων xpiions κατέχονται για εμπορικού5 OKonoùs.

■	ΔΕΕΧΠ 4- Προσδιορισμόβ εάν μια απαίτηση περιλαμβάνει μίσθωση

Η διερμηνεία αυτή θέτει κριτήρια προκειμένου να εκτιμηθεί εάν μια μίσθωση περιλαμβάνεται σε μια συμφωνία που

δεν έχει τον νομικό τύπο ins μίσθωσης. Κάθε συμφωνία που δίδει το δικαίωμα χρησιμοποίησης ενός στοιχείου του

ενεργητικού με αντάλλαγμα πληρωμές θα θεωρείται μίσθωση.

Η εφαρμογή του ΔΕΕΧΠ 4 δεν αναμένεται να αλλάξει τον λογιστικό χειρισμό οποιασδήποτε από Tis ισχύουσες συμβάσεις 

του Ομίλου.

■	ΔΕΕΧΠ 7 0 - Ενδιάμεσε$ οικονομά καιαστάσειε και απομείωση

Η διερμηνεία αυτή ορίζει ότι οι συγκεκριμένες απαιτήσεις των ΔΛΠ 36 (σχετικά με την υπεραξία) και ΔΛΠ 39 (σχετικά με

τα διαθέσιμα npos πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία) προηγούνται των γενικών απαιτήσεων του ΔΛΠ 34 και συνεπώς 

ζημιές απομείωοης που αναγνωρίζονται για αυτά τα στοιχεία σε ενδιάμεση περίοδο δεν μπορούν να αντιστρέφονται 

σε μεταγενέστερες περιόδους. ΟΌμιλος δεν επηρεάστηκε από την υιοθέτηση της διερμηνείας, καθώς δεν έχει 
προχωρήσει 

οε αντιστροφές ζημιών απομείωσης.

■	ΔΕΕΧΠ 8, ZKonôs του ΔΠΧΠ 2

Η Διερμηνεία απαιτεί την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 2 στην αντιμετώπιση όλων των συναλλαγών που σχετίζονται με την έκδοση 

συμμετοχικών τίτλων, όπου το αναγνωρίσιμο αντίτιμο που εισπράττεται είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των

συμμετοχικών τίτλων που εκδίδονται. ΟΌμιλος δεν επηρεάστηκε από την υιοθέτηση της διερμηνείας.

■	ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 4 (τροποποίηση) -Συμβόλαια χρηματοοικονομικών εγγυήσεων

Τα συμβόλαια χρηματοοικονομικών εγγυήσεων απεικονίζονται από τον εκδότη ως χρηματοοικονομικά μέσα. Η αρχική

αναγνώρισή τους γίνεται σε εύλογες αξίες την ημέρα που δόθηκε η εγγύηση και η μεταγενέστερη επιμέτρησή τους

στην υψηλότερη αξία μεταξύ: (α) της αρχικής, μείοντις υπολογισμένες αποσβέσεις, ώστε να αναγνωριστεί μετην ευθεία

μέθοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων το έσοδο από προμήθειες που έχει καταστεί δεδουλευμένο στη διάρκεια του

συμβολαίου (ΔΛΠ 1 8) και (β) της βέλτιστης εκτίμησης της απαιτούμενης δαπάνης για τον διακανονισμό τυχόν χρηματοοικονομικής 

υποχρέωσης κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού (ΔΛΠ 37). Εάν ο εκδότης θεωρεί ότι τα τέτοια συμβόλαια 

αποτελούν ασφαλιστικά συμβόλαια, τότε πρέπει να επιλέξει εάν θα εφαρμόσει το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά

μέσα: αναγνώριση και επιμέτρηση» ή το ΔΠΧΠ 4 «Ασφαλιστικά συμβόλαια».
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7.2.2 Πρότυπα τροποποιήσει και διερμηνείες με υποχρεωτική ισχύ το 2006

που δεν έχουν σχέση με τις δραστηριότητες του ΟμίήΌυ

Μ ΔΛΠ39 Τροποποίηση Αντιστάθμιση ταμειακώνροώνσε προβηεπόμενε 6ιεταιρικέ5 auvannayés

Μ ΔΠΧΠ 1 Τροποποίηση Πρώτη υιοθέτηση ιωνΔΠΧΠ

Μ ΔΕΕΧΠ 5 Δικαιώματα από επένδυση σε ταμείο για χρηματοδότηση παροπήισμού avànnaans και περιβαλλο

niKhs αποκατάσταση

ΔΕΕΧΠ 6 Υποχρεώσει που προκύπτουν από δραστηριότητα σε ειδικοί/β κΜδουβ Διαχείριση ηλεκτρικών και

ηλεκτρονικών απορριμμάτων

ΔΕΕΧΠ 7 Εφαρμογή ms μεθόδου ms αναδιατύπωσης σε υπερπληθωριστικέ5 οικονομίες

ΔΕΕΧΠ 9 Επανεκτίμηση των ενσωματωμένων παραγώγων

7.2.3 Πρότυπα τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ισχύοντα πρότυπα με μεταγενέστερη ημερομηνία

εφαρμογής και ο όμιλος δεν έχει προχωρήσει σε προαιρετική εφαρμογή

Η Επιφοπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ko0ü)s και η Επιτροπή Ερμηνειών έχουν ήδη εκδώσει μια σειρά νέων λογιστικών

προτύπων και ερμηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστούν για Tis λογιστή nepiôôous που

αρχίζουν από την 1 η Ιανουαρίου 2006 Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση αυτών των νέων προτύπων και

ερμηνειών έχει cos εξπ5

ΔΛΠ 7 τροποποίηση Γνωστοποιήσεις κεφαλαίων

Λόγω ms éKÔoons του ΔΠΧΠ 7 προστέθηκαν επιπλέον γνωστοποιήσει στο ΔΛΠ 1 προκειμένου μια επιχείρηση να

γνωστοποιεί xpnoipes npos otous χρήστε5 πληροφορίε σχετικά με tous otôxous otis norkiKés και Tis 5iaôiKaoi£S διαχείριση

των κεφαλαίων ms/O όμιλθ5 θα εφαρμόσει Tis τροποποιήσει του ΔΛΠ 1 από την 1/1/2007

ΔΠΧΠ 7 Γνωστοποιήσεΐϊ Χρηματοοικονομικών Μέσων

Το ΔΠΧΠ 7 απαιτεί επιπλέον του ΔΛΠ 32 γνωστοποιήσει για όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα ektös αυτών που εμπίπτουν

σε άλλα πρότυπα π.χ ΔΛΠ 27 28 31 Το ΔΠΧΠ 7 απαιτεί να γνωστοποιείται η σημαντικότητα των χρηματοοικονομικών

μέσων για την απόδοση και την οικονομική θέση ins επιχείρησηε Enions noiomés και noooTiKés πληροφορίεε
σχετικά με tous kivôùvous που υπάρχουν από τη χρησιμοποίηση χρηματοοικονομικών μέσων O'Opiflos θα εφαρμόσει

ιο ΔΠΧΠ 7 από την 1/1/2007

ΔΠΧΠ 8 Λειτουργικοί Τομείς
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Το ΔΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 1 4 και θέτει διαφορετι απαιτήσει Yvcûoronoinons σχετικά με την πληροφόρηση κατά

τομέα ôpaoTnpiôintas Το ΔΠΧΠ 8 έχει εφαρμογή από την 1/1/2009 και τότε αναμένεται να υιοθετηθεί από τονΌμιλο

ΔΕΕΧΠ Π ΔΠΧΠ 2 Συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων ms lôias επιχείρησης ή επιχειρήσεων του ίδιου ομίλου

Η Διερμηνεία δίδει οδηγίεε σχετικά με το αν μια συμφωνία πληρωμή5 που βασίζεται στην αξία των μετοχών ins οντότητας

η οποία λαμβάνει αγαθά ή υπηρεσίε5 ω5 αντάλλαγμα για tous ôikoùs ms συμμετοχικού5 τίτλοι θα λογιστικοποιη
θει σαν συναλλαγή που διακανονίζεται με συμμειοχικού5 τίτλου5 ή σαν συναλλαγή που διακανονίζεται σε μετρητά Η



ΔΕΕΧΠ 1 1 έχει εφαρμογή από την 1/1/2007 και δεν αναμένεται να επηρεάσει us οικονομά κατασταοε ίου Ομίλου

ΔΕΕΧΠ 12-Συμφωνίε Παραχώρησα ΔικαιώμαΐΟΒ napoxns Υπηρεσιών

Η IFRIC 1 2 πραγματεύεται ιον φόπο με ιον οποίο οι ôiaxsipioiés των παραχωρήσεων ενό δικαιώματο5 παροχή υπηρεσιών

θα πρέπει να εφαρμόζουν ία ΔΠΧΠ για να καταχωρήσουν us υποχρεώσει που αναλαμβάνουν και τα δικαιώματα

που tous παραχωρούνται otis συμφωνίε5 για παραχώρηση του δικαιάΰματο5 Η ΔΕΕΧΠ 1 2 έχει εφαρμογή από την

1/1/2008 και δεν αναμένεται να επηρεάσει Tis οικονομικέε καταστάσεΐ5 του Ομίλου

7.2.4 Σημαντικέε Αογιστικέε αποψάσειε εκτιμήσει και napaôoxés

Κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτείται η διοίκηση να λάβει αποφάσεΰ να

διενεργήσει εκτιμήσει και να χρησιμοποιήσει napaôoxés που επιδρούν στα ποσά με τα οποία απεικονίζονται σε auxés

τα περιουσιακά στοιχεία οι υποχρεώσει τα έσοδα και οι δαπάνε Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφοροποιηθούν

λόγω αυτών των εκτιμήσεων Οι εκτιμήσει εξελίσσονται συνεχάκ και βασίζονται σε ιστορικά στοιχεία και

àflrlous παράγοντε5 ônojs npooôoKies μελλοντικών γεγονότων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν κάτω από Tis

υπάρχουσε5 συνθήκε5

Λογιστικέε αποφάσεις

Κατά τη διαδικασία εφαρμογή$των λογιστικών πολιτικών λαμβάνονται αποφάσεΐ5 από τη διοίκηση που σχετίζονται με

• Ταξινόμηση των επενδύσεων

• Ανακτησιμότητα των λογαριασμών απαιτήσεων

• Απαξίωση αποθεμάτων

• Την ταξινόμηση pias μίσθωσα σαν λειτουργική ή χρηματοοικονομική

napaôoxés και εκτιμήσεις

Η απεικόνιση ms αξία5 ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων otis οικονομά καταστάσεΐ5 απαιτεί τη

χρήση εκτιμήσεων που στηρίζονται σε napaôoxés σχετικέ5 με aÇies και συνθήκε που δεν είναι γνωστέ με βεβαιότητα

κατά την ημερομηνία σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων OOgiflos αξιολογεί συνεχά i\s εκτιμήσει us οποίε5

διενεργεί βασιζόμενο5 σε ιστορικά στοιχεία στην εργασία ειδικών συμβούλων σε läoeis και μεθόδου που θεωρούνται

κατάλληλε5 για την εκτίμηση συγκεκριμένων συνθηκών καθάκ και σε εκτιμήσει για το neos οι napaôoxés που

λαμβάνει μπορεί να μεταβληθούν στο μέλλον

napaôoxés και εκτιμήσει απαιτούνται για την απεικόνιση

• Τυχόν μειώσεων στην αξία ms υπεραξίαε

• Των προβλέψεων ποσών μελλοντικών πληρωτέων φόρων εισοδήματοε και αναβαλλόμενων φόρων

• Tns εύλογη5 αξίαε παραγώγων και λοιπών χρηματοοικονομικών μέσων

• Ποσών Προβλέψεων

• Ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων
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Ενοποίηση

α Θυγαψικέ5

Είναι ôfles οι εταιρείε5 που διοικούνται και ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από άλλη εταιρεία μητρική είτε μέσω ms κα

toxns ms πλειοψηφίαβ ίων μετοχών Tns Eiaipeias στην οποία έγινε η επένδυση είτε μέσω ins εξάρτησή5 ms από την τεχνογνωσία

που Tns παρέχει οΌμιλθ5 θυγατρικέε είναι ocles οι επιχειρήσει otis onoi£s ο όμιλοε έχει τη δύναμη να

ελέγχει τη χρηματοοικονομική και επιχειρηματική πολιτική Η Β.Ε.Α.Ε ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αποκτά και ασκεί

έλεγχο μέσω των δικαιωμάτων ψήφου θυγατριά είναι οι επιχειρήσει πάνω otis οποίε5 ασκείται έλεγχθ5 από τη μητρική

Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιμα κατά τον χρόνο σύνταξη των οικονομικών

καταστάσεων λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να στοιχειοθετηθεί αν η μητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών

Οι θυγατριά ενοποιούνται πλήρω5 ολική ενοποίηση από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχοε επ αυτών

και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που téioios έλεγχο5δεν υφίσταται

Η εξαγορά Θυγατρική5 από τον'Ομιλο αναγνωρίζεται με βάση τη μέθοδο εξαγοράε Το kôotos κτήση5 pias θυγατρικήε

είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν των μετοχών που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων

που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία Tns ανταλλαγής πλέον τυχόν kôotous άμεσα συνδεδεμένου με τη συναλλαγή

Τα εξατομικευμένα περιουσιακά στοιχεία υποχρεώσει και ενδεχόμενε υποχρεώσει που αποκτώνται σε μία επιχειρηματική

συνένωση επιμετρώνται κατά την εξαγορά otis εύλογε5 αξίε tous ανεξαρτήτου του ποσοστού συμμετο

χή5.Τοκόστο5εξαγορά5πέραντη5εύλογη5αξία5τωνεπιμέρου5 στοιχείων που αποκτήθηκαν καταχωρείται 0)s υπεραξία

Αν το συνολικό kôotos Tns εξαγορά είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των επι μέρουε στοιχείων που αποκτήθηκαν

η διαφορά καταχωρείται άμεσα οτα αποτελέσματα

Διεταιρικέ5 συναλλαγέ5 υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγέ μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου

απαλείφονται Οι μη πραγματοποιημένεε znpiÉs επίση5 απαλείφονται εκτ05 εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεΐ5

απομείωση του μεταβιβασθέντο5 περιουσιακού στοιχείου Οι λογιστιά apxés των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί

ώστε να είναι ομοιόμορφε με auiés που έχουν υιοθετηθεί από τον'Ομιλο

Συναλλαγέβ με τη μειοψηφία Για τη λογιστική αντιμετώπιση συναλλαγών με τη μειοψηφία οΌμιλοε εφαρμόζει τη

λογιστική αρχή κατά την οποία αντιμετωπίζει Tis συναλλαγέ5 auTés cüs ουναλλαγέ5 με τρίτα μέρη εκτόε Ομίλου Οι πωλήσει

npos τη μειοψηφία δημιουργούν κέρδη και znpiÉs για τον'Ομιλο τα οποία καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων

Οι ayopés από τη μειοψηφία δημιουργούν υπεραξία η οποία είναι η διαφορά ανάμεσα στο αντίτιμο που

πληρώθηκε και στο ποσοστό Tns λογιστικήε αξίαε Tns καθαρή5 0éons Tns Θυγατρική5 εταιρεία5 που αποκτήθηκε

Πληροφόρηση κατά τομέα

Os επιχειρηματία τομέα5 ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που παρέχουν προϊόντα και

υπηρεσίε τα οποία υπόκεινται σε διαφορειικούε kivôùvous και αποδόσεΐ5 από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων

Os γεωγραφία τομέα ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίε και η

οποία υπόκειται σε διαφορετικού kivöüvous και αποδόσεκ από άλλεε περιοχέε

Συναλλάγματα μετατροπέε

α Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα napouaiaans

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου επιμετρώνται βάσει του νομίοματο5του πρωτεύ
ovTOs οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί λειτουργικό νόμισμα Οι ενοποιημένε5 οικονομία

καταοτασε,5 παρουσιάζονται σε ευρώ που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα napouoiaons Tns μη
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cpims Eiaipeias και των θυγατρικών Tns

β Luvaftflayés και υπόλοιπα

Οι συναλήΙαγέ5 σ ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμιομα μετη χρήση ιων ισοτιμιών που ισχύουν κα

ιά την ημερομηνία ίων συναλλαγών spot exchange rate Κέρδη και znpiés από συναλλαγμαιικέε διαφορές οι onoies

προκύπιουν από την εκκαθάριση ιέιοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια ms περιόδου και από τη μετατροπή ίων νομισματικών

στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με Tis ισχύουσε5 ισοτιμίε5 κατά την ημερομηνία ισολογισμού

καταχωρούνται στα αποτελέσματα ekxôs των περιπτώσεων που αφορούν συναλλάγματα διαφορέ5 που προκύπτουν

από την αποτίμηση παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων που χρησιμοποιούνται cos μέσα αντιστάθμιση5 ταμειακών

ροών Οι συναλλάγματα ôiacpopés από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία tous

θεωρούνται cos τμήμα ins εύλογη aÇias και συνεπα καταχωρούνται όπου και οι ôiacpopésTns εύλογα αξίαε

Ενσώματα πάγια

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται oris οικονομά καταστάσε otis a^iss KThons tous ή στο kôotos μειωμένο

κατά Tis συσσωρεμένε5 αποσβέσεΐ5 και τυχόν απομειώσε των παγίων Το kôotos κτήσεα περιλαμβάνει ôries

Tis άμεσα enippintées δαπάνε για την απόκτηση των στοιχείων Στο kôotos των ενσώματων ακινητοποιήσεων περιλαμβάνεται

και το kôotos ανταλλακτικών μερικών τμημάτων των ενσώματων ακινητοποιήσεων τα οποία απαιτούν

αντικατάσταση ανά τακτά χρονικά διαστήματα

Μεταγενέστερε5 δαπάνε καταχωρούνται σε επαύξηση ins λογιστή αξία5 των ενσώματων παγίων ή cos ξεχωριστό

πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν οτονΌμιλο και το kôotos tous μπορεί va

επιμετρηθεί αξιόπιστα Το kôotos επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται

καθότι enions και το kôotos των καθημερινών συντηρήσεων

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται Οι αποσβέσεΐ5 των άλλων στοιχείωντων ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή

μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή tous που έχει cos eÇns

Κτίρια 30-40 έτη

Μηχανολογία εξοπλισμ05 8-20 έτη

Αυτοκίνητα 4-5 έτη

Aoinôs εξοπίλιομ05 4-10 έτη

Οι υπολείμματα αξίε5 και οι ωφέλιμε5ζωέ των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ισολογισμό

Όταν οι λογιστα αξίε5των ενσώματων παγίων υπερβαίνουντην ανακτήσιμη αξία tous η διαφορά απομείωση καταχωρείται

άμεσα cos έξοδο στα αποτελέσματα

Κατά την πώληση ενσώματων παγίων οι ôiacpopés μεταξύ του τιμήμαιοε που λαμβάνεται και ins λογιστα tous aÇias

καταχωρούνται cos κέρδη ή ζημίε οτα αποτελέσματα

Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό

διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση ins κατασκευή5.Όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα αναγνωρίζονται

στα αποτελέσματα χρήσεα
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Άυλα περιουσιακά στοιχεία

(α) Σήματα και àôeies

Τα σημαία και ο, άδειες αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον αποσβέσεις Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή 

μέθοδο κατά τη διάρκεια ins ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών.

(β) Λογισμικό

Οι âÔ8i£S λογισμικού αποτιμώνται στο kootos κτήσεως μείον Tis αποσβέσεις Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή 

μέθοδο κατά τη διάρκεια ins οοφέλιμηΒ ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 χρόνια.

Δαπάνε5 που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται cds έξοδα όταν πραγματοποιούνται.

(γ)Έξοδα épeuvas και ανάπτυξηε

Τα έξοδα έρευνα$ αναγνωρίζονται α» έξοδα ins χρήση5 όταν αυτά προκύπτουν. Τα έξοδα που προκύπτουν λόγω αναπτυξιακών 

προγραμμάτων (και σχετίζονται με τον σχεδιασμό και δοκιμέΞ νέων ή βελτιωμένων προϊόντων) αναγνωρίζονται 

Oos ασώματε5 ακινητοποιήσεις εάν είναι πιθανό να προσφέρουν στην εταιρεία μελλοντικά οικονομικά οφέλη.Τα
υπόλοιπα έξοδα ανάπτυξης καταχωρούνται otous λογαριασμούς εξόδων μόλις αυτά προκύπτουν/Εξοδα ανάπτυξης
τα οποία σε προηγούμενες οικονομικές χρήσεις είχαν καταχωρηθεί σαν έξοδα, δεν καταχωρούνται οαν ασώματες ακινητοποιήσεις 

οε μεταγενέστερη οικονομική χρήση. Τα έξοδα ανάπτυξης τα οποία έχουν κεφαλαιοποιηθεί αποσβένονται 

από την εκκίνηση της εμπορικής παραγωγής του προϊόντος, βάσει της σταθερής μεθόδου απόσβεσης κατά την περίοδο 

των αναμενόμενων ωφελειών του προϊόντος. Η χρονική περίοδος απόσβεσης που έχει υιοθετηθεί από τονΌμι-
λο δεν υπερβαίνει τα 5 έτη.

(δ) Δικαιώματα Etysiaftfleuans Ορυχείων

Τα δικαιώματα εκμετάλλευσης ορυχείων αφορούν δικαιώματα τα οποία έχει αποκτήσει οΌμιλος για την εξόρυξη μεταλλευτικών 

αποθεμάτων σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Στο κόστος των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης εκτός της

τιμής απόκτησης των δικαιωμάτων έχει αναγνωρισθεί και κάθε κόστος που αφορά την αρχική εκτίμηση του κόστους
αποκατάστασης του χώρου όπου γίνονται εργασίες, δέσμευση που έχει αναλάβει οΌμιλος είτε κατά την απόκτηση του
δικαιώματος είτε ως συνέπεια της χρήσης του για συγκεκριμένη περίοδο. Η χρονική περίοδος απόσβεσης που έχει υιοθετηθεί 

από τονΌμιλο δεν υπερβαίνει τα 1 0 έτη.

Απομείωση αξίαε περιουσιακών στοιχείων

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο απο-
μείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη, κάθε
διαφορά που προκύπτει επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται 

σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η
ανακτήσιμη αξία είναι to μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημιά λόγω 

μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των
στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας ΔημιουργίαςΤαμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους.

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποοό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια μιας αμφοτε-
ροβαρους συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρε-
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ση κάθε πρόσθειου άμεσου kôotous διάθεση του στοιχείου ενεργητικού, ενώ αξία xpnons είναι η παρούσα αξία των

εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενό$ στοιχείου 

ενεργητικού και από τη διάθεση του στο xérios ins εκτιμώμενη5 coopérions ζωή$ του.

Χρηματοοικονομικά μέσα

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού οε μία

επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.

Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου ταξινομούνται Otis παρακάτω κατηγορίεΒ με βάση την ουσία ins ούμβαση$ και

το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν:

Ί) Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποιιμώμενα στην εύλογη αξία tous μέσω ins κατάστασηβ αποτελεσμάτων xpnons

Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από Tis παρακάτω προϋποθέσει:

-	Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικού$ OKonoùs (συμπεριλαμβάνονται τα παράγωγα, 

£κι05 από εκείνα που είναι καθορισμένα και αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης αυτά που αποκτώνται ή δημιουργούνται 

με σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και léflos αυτά που αποτελούν pépos εν05 χαρτοφυλακίου από

αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα).

-	Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ojs στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη αξία, με αναγνώριση 

των μεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήση5 με την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κριτήρια που θέτει 

η τροποποίηση του ΔΛΠ 39 «Επιλογή ms Εύλογα AÇias».

ii) Δάνεια και απαιτήσει

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερέ5 ή npooôiopiopévss πληρωμέ5,τα
οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργέ5 ayopés. Στην κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσει) δεν περιλαμβάνονται

α) απαιτήσει από προκαταβολέ5 για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,
β)   απαιτήσει που έχουν να κάνουν με δοσοληψίε5 φόρων, οι οποίε5 έχουν επιβληθεί νομοθετικά από το Kpàios,

γ)  οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη μετρητών ή άλλωνχρη-

ματοοικονομικών παγίων στοιχείων.

Τα Δάνεια και οι απαιτήσει περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, ekiôs από εκείνα με λήξεΐ5 μεγαλύτερε$
των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται οτα μη κυκλοφορούντα στοιχεία

του ενεργητικού.

ΊΊΊ) Επενδύσει κατεχόμενε$ cos τη Αήξη

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με nàyies ή προσδιοριομένεΞ πληρωμέ$ και

συγκεκριμένη λήξη και τα οποία ο 'Chinos έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει cùs τη λήξη tous.

ΟΌμιλθ5 δεν κατείχε επενδύσει auins ins miopias.
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iv Διαθέσιμα npos πώΑηση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία

είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από Tis ανωτέρω

Στη συνέχεια τα διαθέσιμα npos πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία

tous και τα σχετικά κέρδη ή ζημιέε καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν

ή χαρακτηρισθούν tos απομειωμένα

Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν cos απομειωμένα,τα κέρδη ή οι ζημιέ5 μεταφέρονται στα αποτελέσματα Ζη

μιέ5απομείωση5 που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων

Οι ayopés και οι πωλήσει των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία ms συναλλαγι που είναι και η

ημερομηνία που ο'Ομιλθ5 δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο Οι επενδύσει αρχικά αναγνωρίζονται

στην εύλογη αξία tous πλέον των άμεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών με εξαίρεση όσον αφορά otis άμεσα

επιρριπτέε5 στη συναλλαγή δαπάνε5 για τα στοιχεία εκείνα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία tous με μεταβολέ στα

αποτελέσματα Οι επενδύσει διαγράφονται όταν το δικαίωμα Otis ταμειακές poés από Tis επενδύσει λήγει ή μεταβιβάζεται

και οΌμιλθ5 έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλου tous kivôùvous και Tis ανταμοιβέε που συνεπάγεται η ιδιοκτησία

Τα δάνεια και οι απαιτήσει αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο kôotos βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου

Τα πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημίε που προκύπτουν από Tis μεταβολέ5 ins εύλογης
aÇias των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία tous με μεταβολέ5 στα αποτελέσματα

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα την περίοδο που προκύπτουν

Οι εύλογε αξίε των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργέ5 ayopés

προσδιορίζονται από Tis τρέχουσε5 τιμέ5 ζήτησης Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται

με τη χρήση τεχνικών αποτίμηση5 όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται

και προεξόφληση ταμειακών ροών Οι μη διαπραγματεύσιμοι σε ενεργό αγορά συμμετοχικοί τίτλοι
που ταξινομούνται στην κατηγορία Διαθέσιμα npos πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη
αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με αξιοπιστία αποτιμώνται στο kôotos κτήσης tous

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού οΌμιλθ5 εκτιμά αν υπάρχουν αντικείμενα ενδείξε που να οδηγούν στο συμπέρασμα

ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί απομείωση Για μετοχέε εταιρειών που έχουν

ταξινομηθεί œs χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα npos πώληση τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη

μείωση ins εύλογα aÇias σε σχέση με το kôotos κτήσεω5 Αν στοιχειοθετείται απομείωση η σωρευμένη στα ίδια

κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ kôotous κτήσεως και εύλογηε aÇias μεταφέρεται στα αποτελέσματα

Απομείωση περιουσιακών στοιχείων απεικονιζόμενων στο αποσβεσμένο kôoxos

Αν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι υπάρχει ζημία απομείωση5 που αφορά δάνεια και απαιτήσει ή διακρατούμενε5
μέχρι τη λήξη επενδύσει που τηρούνται λογιστικά στο αποσβεομένο kôotos το ποσό ms ζημία5 επιμετράται üjs η διαφορά

μεταξύ ms λογιστή aÇias του περιουσιακού στοιχείου και ms napoùoas aÇias των εκτιμώμενων μελλοντικών
ταμειακών ροών εξαιρώντα5 μελλοντι πιστωτή znpi£s που δεν έχουν πραγματοποιηθεί προεξοφλημένε με το
αρχικό πραγματικό επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου ήτοι το πραγματικό επιτόκιο που υπολογίστηκε κατά την αρχική

αναγνώριση Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου θα μειώνεται είτε απευθεία5 είτε μέσω Tns χρήσης evôs
λογαριασμού πρόβλεψη5 Το ποσό Tns znpias θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα

ΟΌμιλθ5 αξιολογεί αρχικά αν υφίσταται αντικειμενική απόδειξη για την απομείωση αξία5 μεμονωμένα για χρηματοοι
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κονομικά περιουσιακά στοιχεία που είναι από μόνα tous σημαντικά και μεμονωμένα ή συλλογικά για χρηματοοικονομικά

περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι σημαντικά από μόνα tous Αν ο Carlos προσδιορίσει ότι δεν υπάρχει αντικειμενική

απόδειξη ms ύπαρξε απομείωση5 aÇias για χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που αξιολογήθηκε μεμονωμένα

είτε είναι σημαντικό είτε όχι εντάσσει το περιουσιακό στοιχείο σε ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών

στοιχείων με συναφή χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου τα οποία αξιολογεί για απομείωση σε συλλογικό επίπεδο

Περιουσιακά στοιχεία που αξιολογούνται για απομείωση μεμονωμένα και για τα οποία αναγνωρίζεται ή συνεχίζει

να αναγνωρίζεται ζημία απομείωση5 δεν περιλαμβάνονται σε συλλογική αξιολόγηση για απομείωση

Σε περίπτωση που σε μεταγενέστερη περίοδο το ùilios ms znpias απομείωση μειώνεται και η μείωση σχετίζεται εξ'α

ντικειμένου με γεγον05 που συμβαίνει μετά την αναγνώριση ms απομείωση η ζημία απομείωσα που είχε αναγνωριστεί

προηγουμένου θα αναστρέφεται Το ποσό ins avaoipocpns αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων στον

βαθμό που η λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου δεν υπερβαίνει το αποσβεσμένο kôotos

κατά την ημερομηνία αναστροφή5τη$ζημιά5ΐη5 απομείωση

Αποθέματα

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ kôotous κτήσεα και καθαρή ρευστοποιήσιμα αξία5 Το kôotos

προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού kôotous Το kôotos των έτοιμων προϊόντων και των ημιτελών

αποθεμάτων περιλαμβάνει το kôotos των υλικών το άμεσο εργατικό kôotos και αναλογία των γενικών εξόδων παραγωγή

Χρηματοοικονομικά έξοδα δεν περιλαμβάνονται στο kôotos κτήσεακτων αποθεμάτων Η καθαρή ρευστοποιήσιμη

αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησα κατά τη συνήθη ροή των δραστηριοτήτων ms επιχείρησα μείον το εκτιμώμενο

kôotos που είναι αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί η πώληση και προσδιορίζεται με βάση us tpéxouoESTipés πώ

λησα των αποθεμάτων στα πλαίσια ins συνήθου ôpaompiômras αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώληση5

όπου συντρέχει περίπτωση

Εμπορία απαιτήσει

Οι απαιτήσει από πελάτε καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία tous και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπό

σβεστο kôotos με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωση5 Οι znpiés απομεί

Gûons αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι οΌμιλθ5 δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που

οφείλονται με βάση tous συμβατικού5 ôpous Το ποσό τα znpiâs απομείωσα είναι η διαφορά μεταξύ ins λογιστικήΞ

αξία$των απαιτήσεων και ins napoùoas αξία$των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με

το πραγματικό επιτόκιο Το ποσότη5ζημιά5απομείωση5 καταχωρείται üjs έξοδο στα αποτελέσματα

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά otis ipanezes και στο ταμείο καθάκ και
βραχυπρόθεσμες

υψηλή5 ρευστότητα5 επενδύσει ontos αξίεε ins χρηματαγορά5 και τραπέζι καταθέσει με ημερομηνία

λήξηε σε ipeis nmes ή λιγότερο Οι αξίε5 ms χρηματαγορά5 είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που

απεικονίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

Για τον σκοπό των ενοποιημένων Καταστάσεων Ταμειακών Ροών τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα αποτελούνται

από ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα ôncos προσδιορίστηκαν ανωτέρω xoopis να περιλαμβάνονται

τα εκκρεμή υπόλοιπα τωντραπεζικών υπεραναλήψεων bank overdrafts

Ίδια Κεφάλαια

Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί Οι Koivés με
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roxés ταξινομούνται σία ίδια κεφάλαια Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει as KOivés psioxés ins Εΐαιρεία^Έξοδα για

την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος σε μείωση του npoïôvros Tns

éKÔoons Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο

KÔOTOS κτήοεω5τη επιχειρήσεω5 που αποκτάται

Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών το καταβληθέν τίμημα συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών δαπανών απεικονίζεται

μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων Κατά την αγορά πώληση έκδοση ή ακύρωση ιδίων συμμετοχικών τίτλων Tns

oiKOVopiKns ovTOTmas δεν αναγνωρίζεται κανένα Képôos ή ζημία στα αποτελέσματα

Φορολογία eiooônpatos και αναβαλλόμενοε pôpos eiooônpaios

Η επιβάρυνση Tns περιόδου με cpôpous εισοδήματοε αποτελείται από tous TpéxovTES cpôpous και tous αναβαλλόμε

vous φόρους δηλαδή tous cpôpous ή Tis φορολογώ ελαφρύνσεΐ5 που σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν

στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από Tis φορολογώ apxés σε διαφορετικέε

περιόδουε Ο cpôpos εισοδήμαιοε αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων Tns περιόδου εκτ05 του φόρου

εκείνου που αφορά συναλλαγέ5 που καταχωρήθηκαν απευθεία5 στα ίδια κεφάλαια στην οποία περίπτωση καταχωρείται

απευθεία5 κατά ανάλογο τρόπο στα ίδια κεφάλαια

Οι TpéxovŒS φόροι εισοδήματο5 περιλαμβάνουν Tis βραχυπρόθεσμε5 υποχρεώσει ή και απαιτήσει npos Tis δημοσιο

νομικέε apxés που σχετίζονται με tous πληρωτέου5 cpôpous επί του φορολογητέου εισοδήματο5 Tns περιόδου και οι

τυχόν πρόσθετου5 φόρου5 εισοδήματο5 που αφορούν προηγούμενε χρήσει

Οι τρέχοντε5 φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με tous φορολογικού5 συντελεστέ5 και tous φορολογικού5 νόμου που

εφαρμόζονται otis διαχειριστή περιόδου με Tis οποίεΞ σχετίζονται με βάση το φορολογητέο Képôos για το έτο$.Όλε5

οι αλλαγέ στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή otis υποχρεώσει αναγνωρίζονται σαν μέρο

των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήση5

Ο αναβαλλόμενο5 cpôpos εισοδήματο5 προσδιορίζεται με τη μέθοδο Tns υποχρέωσα που προκύπτει από Tis προσω

pivés ôiacpopés μεταξύ Tns λογιστική5 αξία5 και Tns φορολογώ βάοη5των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων

Αναβαλλόμενο5 cpôpos εισοδήματο5 δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού

ή παθητικού σε συναλλαγή ektôs επιχειρηματία ouvévùjons η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε

ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό Képôos ή ζημία Ο αναβαλλόμενο cpôpos προσδιορίζεται με tous φορολογι
koùs συντελεστέ5 που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού

Οι αναβαλλόμενε5 φορολογώ απαιτήσει αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο

Képôos για τη χρησιμοποίηση Tns προσωρινή5 ôiacpopâs που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική
απαίτηοη Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται κατά

την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκέ φορολογητέο Képôos θα είναι διαθέσιμο για να επιτρέψει την

αξιοποίηση Tns ωφέλεια5 μέρου ή του συνόλου auTns Tns αναβαλλόμενη5 φορολογώ anaimons

Ο αναβαλλόμενο5 cpôpos εισοδήμακκ αναγνωρίζεται για tis npooojpivés ôiacpopés που προκύπτουν από επενδύσει
σε θυγατρικέΞ και συνδεδεμένε επιχειρήσεις με εξαίρεση την περίπτωση που η αναοτροφή των προσωρινών διαφορών

ελέγχεται από τονΌμιλο και είναι πιθανό ότι οι npooojpivés ôiacpopés δεν θα αναστραφούν στο μέλλον Οι αναβαλ
λόμενε5 φορολογώ απαιτήσει και υποχρεώσει υπολογίζονται με tous φορολογία συντελεστέ5 που αναμένεται
να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση λαμβάνοντα5 υπόψη tous

φορολογία συντελεστέ5 που έχουν θεσπιστεί ή ouoicoôcbs θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού
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napoxés λόγω συνταξιοδότησα και BpaxuxpôviES napoxés σε εργαζομένου

napoxés ήόγω συνταξιοδότησα

O'Cprïos έχει καθορίσει τόσο προγράμματα καθορισμένων παροχών όσο και προγράμματα καθορισμένων εισφορών

Ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στο οποίο ο'Ομιλθ5 καταβάλλει

καθορισμένε εισφορέ5 σε έναν ανεξάρτητο διαχειριστικό φορέα Η επιχείρηση δεν θα έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη

υποχρέωση να πληρώσει περαιτέρω εισφορέε στην περίπτωση που ο cpopéas δεν κατέχει επαρκή περιουσιακά
στοιχεία για να πληρώσει ôrte i\s napoxés oîous εργαζομένου για παρεχόμενη υπηρεσία Tpéxouoas ή προηγούμενων

χρήσεων

Ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που δεν εμπίπτει σε πρόγραμμα καθορισμένων

εισφορών Τυπικά τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών καθορίζουν ένα ποοό παροχών που ο εργα

ζόμενο θα λάβει με τη συνταξιοδότηση του συνήθω εξαρτώμενο από παράγοντε oncos η ηλικία τα χρόνια υπηρε
oias και η αποζημίωση

Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στον Ισολογισμό σε σχέση με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η

τρέχουσα αξία τα καθορισμένη unoxpécoons παροχών κατά την ημερομηνία Ισολογισμού μείοντην εύλογη αξία των

περιουσιακών στοιχείων του προγράμματο και υπολογιζόμενων των αναπροσαρμογών των μη αναγνωρισθέντων

αναλογικών κερδών ή ζημιών και δαπανών προηγούμενη υπηρεσία5 Η υποχρέωση καθορισμένων παροχών υπολογίζεται

ετησίου από ανεξάρτητοι αναλογιστέε βάσει ms Μεθόδου Tins Προβεβλημένη ΠιστωτικήΒ Movâôos Η τρέχουσα

αξία των καθορισμένων υποχρεώσεων παροχών καθορίζεται μέσω ms προεξόφλησα των προσδοκώμενων

μελλοντικών ταμειακών εκροών χρησιμοποιώντα5 επιτόκια υψηιλήε anoöoons εταιρικών ομολόγων που απεικονίζονται

στο νόμισμα στο οποίο οι napoxés θα καταβληθούν και έχουν ôpous flnÇns ανάλογα με tous ôpous Tns oxsTiKns

unoxpécoons συνταξιοδότησα

To kôotos προϋπηρεσία5 αναγνωρίζεται απευθεία στα αποτελέσματα ekiôs εάν οι μεταβολέ5 στα συνταξιοδοτικά

προγράμματα είναι προαιρετικέΞ για την παραμονή των εργαζομένων στην υπηρεσία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

ημερομηνία κατοχύρωση5 Σ αυτήν την περίπτωση το kôotos προϋπηρεσία αποσβένεται σε σταθερή βάση

μέχρι την ημερομηνία Karoxùpoûons των παροχών

Για τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών o'Opifios καταβάλλει εισφορέε σε δημόσια ή ιδιωτικά συνταξιοδοτικά

προγράμματα σε υποχρεωτική συμβατική ή προαιρετική βάση OOpifios δεν έχει περαιτέρω υποχρέωση πληρωμών
από τη στιγμή που θα καταβληθούν οι εισφορέ5 Οι ειοφορέ5 αναγνωρίζονται σαν δαπάνη για napoxés σε εργαζομέ
vous όταν οφείλονται Οι προπληρωμένε εισφορέε αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του ενεργητικού στον βαθμό που είναι

δυνατή μία επιστροφή χρημάτων ή μία μείωση σε μελλοντικέ πληρωμέ

napoxés εξόδου από την Υπηρεσία

Οι napoxés εξόδου από την υπηρεσία καταβάλλονται όταν η απασχόληση τερματίζεται από τον'Ομιλο πριν τη συνήθη

ημερομηνία συνταξιοδότησα ή όταν rânoios εργαζόμενο αποδέχεται την οικειοθελή αποχώρηση από την υπηρεσία
σε αντάλλαγμα αυτών των παροχών

ΟΌμιλθ5 αναγνωρίζει auiés i\s napoxés εξόδου όταν αποδεδειγμένα δεσμεύεται είτε να τερματίσει την απασχόληση

των εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομ.ερέ5 τυπικό σχέδιο xcopis πιθανότητα anoxcbpnons είτε napéxovTas napoxés

εξόδου σαν αποτέλεσμα npoocpopâs προκειμένου να προωθηθεί η οικειοθεήΊήε αποχώρηση/Οταν οι napoxés

εξόδου από την υπηρεσία καθίστανται αποδοτέε5 πέραν από 12 μήνε μετά την ημερομηνία του ισολογισμού πρέπει

να προεξοφλούνται στην παρούσα αξία
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Στην περίπτωση μιαε προοφορά5 που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, η αποτίμηση των παροχών 

λήξπ5τη5 εργασιακή^ oxéons πρέπει να βασίζεται στον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να δεχτούν την

προσφορά.

Στην περίπτωση τερματισμού anaoxoAnons που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα κάνουν

χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίησπ, αλλά γνωστοποίηση αυτών œs ενδεχόμενη υποχρέωση.

Επιχορηγήσει

ΟΌμιλθ5 αναγνωρίζει us KpaiiKés επιχορηγήσει οι onoiss ικανοποιούν αθροιστικά τα εξή5 κριτήρια:

α) Υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να συμμορφωθεί με raus

ôpous ins επιχορήγησα και

β) πιθανολογείται ότι το ποσό ins επιχορήγηση5 θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται 

με τρόπο συστηματικό στα έσοδα, με βάση την αρχή του συσχετισμού των επιχορηγήσεων με τα αντίστοιχα κόστη 

τα οποία και επιχορηγούν.

Οι επιχορηγήσει που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται ans μακροπρόθεσμε5 υποχρεώσει gûs

έσοδο επόμενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηματικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια ins ωφέλιμη5
züjnsiou παγίου στοιχείου του ενεργητικού.

Προβλέψει, Ενδεχόμενε$ Υποχρεώσει και Απαιτήσει

Οι προβλέψει για αποκατάσταση περιβάλλοντο5, έξοδα αναδιάρθρωσα και αποζημιώσει αναγνωρίζονται όταν:

(1 ) Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση cûs αποτέλεσμα παρελθοντικών γεγονότων
(2)	Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό ins δέσμευσα
(3)	Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.

Όπου υπάρχουν διάφορε5 παρόμοιε5 υποχρεώσει, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την εκκαθάριση προσδιορίζεται 

με την εξέταση ins Kainyopias υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμα κι αν η πιθανότητα
εκροή5 σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαμβάνεται οτην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων μπορεί να είναι μικρή.

Όταν pépos ή το σύνολο ms απαιτούμενα δαπάνα για τον διακανονισμό pias πρόβλεψη5 αναμένεται να αποζημιωθεί
από κάποιο άλλο pépos, η αποζημίωση θα αναγνωρίζεται όταν και μόνον όταν, είναι κατ' ουσία βέβαιο ότι η αποζημίωση 

θα εισπραχθεί, αν η οικονομική οντότητα διακανονίσει την υποχρέωση και αυτή αντιμετωπιστεί cüs ένα ιδιαίτερο περιουσιακό 

στοιχείο. Το ποσό που αναγνωρίζεται για την αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ποσό ins πρόβλεψα.

Το έξοδο σχετικά με μία πρόβλεψη παρουσιάζεται στα αποτελέσματα, καθαρό από το ποσό που αναγνωρίστηκε για την
αποζημίωση.

Οι προβλέψει επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να απεικονίζουν
την τρέχουσα καλύτερη εκτίμηση. Οι προβλέψει αποτιμώνται στο προσδοκώμενο kôotos που απαιτείται για να προσδιοριστεί 

η παρούσα δέσμευση, με βάση ία πιο αξιόπιστα τεκμήρια που είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία Ισολογισμού, 
περιλαμβάνοντα5 raus kivôùvous και α aßeßaioinies σχετικά με την παρούσα δέσμευση.

Όταν η επίδραση ins ôiaxpoviKhs aÇias του xphpaios είναι σημαντική, το ποσό ms ηρόβλεψη5 είναι η παρούσα αξία
των εξόδων που αναμένονται να απαιτηθούν προκειμένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση.



Το προ φόρου επιτόκιο προεξόφλησα αντανακλά îis ipéxouoes εκτιμήσει ins ayopas για m διαχρονική αξία του χρή-

paios και raus συναφεί5 με την υποχρέωαη kivôùvous. Το επιτόκιο δεν αντανακλά kivôuvous για tous onoious οι μελ-

flovriKés εκτιμήσει ταμειακών ροών έχουν προσαρμοστεί.

Όταν χρησιμοποιείται η péBoôos ins προεξόφλησης η λογιστική αξία pias πρόβλεψη5 αυξάνεται σε κάθε περίοδο έτσι

ώστε να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση αναγνωρίζεται œs kôotos στα αποτελέσματα.

nrôavés εισροέ5 από οικονομικά οφέλη για τον'Ομιλο που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια εν05 περιουσιακού στοιχείου 

θεωρούνται ενδεχόμενε5 απαιτήσει.

(α) Δικαίωμα aôeias

Τα δικαιώματα ms ετήσιαε αδείαε και ms αδείαε μακροχρόνια5 υπηρεσία$ των εργαζομένων αναγνωρίζονται όταν αυτά 

προκύπτουν. Αναγνωρίζεται πρόβλεψη για την εκτιμώμενη υποχρέωση ms ετήσια5 αδεία5 και ms αδεία5 μακροχρό-

vias υπηρεσία$ ω5 αποτέλεσμα υπηρεσιών που προσφέρθηκαν éojs την ημερομηνία του ισολογισμού.

Χρημαιοοικονομικέ5 Υποχρεώσει

Οι χρηματοοικονομικέε υποχρεώσει του Ομίλου περιλαμβάνουν λογαριασμού5 υπεραναλήψεω5 (overdraft), εμπο-

ρικέ5 και άλλου είδου5 υποχρεώσει. Οι χρηματοοικονομικέ5 υποχρεώσει αναγνωρίζονται όταν o'Opirïos συμμετέχει

σε μία συμβατική συμφωνία του χρηματοοικονομικού μέσου και διαγράφονται όταν ο Όμιλο» απαλλάσσεται από την

υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή λήγει.

Οι τόκοι αναγνωρίζονται cos έξοδο στο κονδύλι των «Χρηματοοικονομικών Εξόδων» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.

Οι εμπορικέ5 υποχρεώσει αναγνωρίζονται αρχικά» στην ονομαστική tous αξία και ακολούθα» αποτιμώνται στο απο-

σβεσμένο kôotos μείον Tis καταβολέ5 διακανονισμού.

Τα μερίσματα otous μετόχου5 περιλαμβάνονται στο κονδύλι "Aoinés βραχυπρόθεσμε5χρηματοοικονομικέ5 υποχρεώσει", 

όταν τα μερίσματα εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Τα κέρδη και οι ζημιέ5 αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων όταν οι υποχρεώσει διαγράφονται, καθά» και

μέσω ms διενέργεια$ αποσβέσεων.

Αναγνώριση εσόδων και δαπανών

Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην οικονομική

οντότητα και αυτά τα οφέλη μπορεί να επιμετρηθούν με αξιοπιστία.

Το έσοδο επιμετράται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντο5 ανταλλάγμακ» και είναι καθαρό από φόρο προστιθέμενη5

αξίας επιστροφές κάθε είδουε εκπτώσεΐ5 και αφού περιοριστούν οι πωλήσει εντόε του Ομίλου.

Το ποσό του εσόδου θεωρείται ότι μπορεί να μετρηθεί με αξιοπιστία όταν όλεε οι ενδεχόμενε$ υποχρεώσει που σχετίζονται 

με την πώληση έχουν επιλυθεί.
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Πώληση αγαθών

Το έσοδο από την πώληση αγαθών αναγνωρίζεται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη ms KUpiôintas των αγαθών

έχουν μεταβιβαστεί σιον αγοραστή συνήθα με την αποστολή των αγαθών

Έσοδα από îôkous

Τα έσοδα από tokous αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντα5 τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου το οποίο είναι το επιτόκιο

που προεξοφλεί με ακρίβεια μελλοντικέε καταβολή rois μετρητοί5 ή εισπράξει για τη διάρκεια ms αναμενόμενη

ζωή5 του χρηματοοικονομικού μέσου ή όταν απαιτείται για συντομότερο διάστημα στην καθαρή λογιστική αξία του

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή τη5 unoxpéarons

Όταν μία απαίτηση έχει υποστεί μείωση ins aÇias οΌμιλθ5 μειώνει τη λογιστική αξία στο ποσό που αναμένεται να ανακτηθεί

και το οποίο είναι οι εκτιμώμενεΒ μελλοντικέ5ταμειακέ poés προεξοφλημένε5 μετο αρχικό πραγματικό επιτόκιο

του μέσου και συνεχίζει την προεξόφληση αναγνωρίζοντα5 έσοδο από tokous.'Eooöo από tokous σε δάνεια τα οποία

έχουν υποστεί απομείωση αναγνωρίζονται χρησιμοποιούντο αρχικό πραγματικό επιτόκιο

Έσοδα από δικαιώματα

Τα έσοδα από δικαιώματα αναγνωρίζονται σύμφωνα με την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων/εξόδων ανάλογα με

την ουσία Tns σχετική σύμβαση

Έσοδα από μερίσματα

Τα έσοδα από τα μερίσματα θα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξήε tous από tous μετόχου5

Αναγνώριση εξόδων

Τα έξοδα αναγνωρίζονται σία αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση Οι πληρωμέ5 που πραγματοποιούνται για λειτουργά

μισθώσει μεταφέρονται στο αποτελέσματα cûs έξοδα κατά το χρόνο χρήσεω5 του μισθίου Τα έξοδα από tokous

αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση

Μισθώσει
C

Η εκτίμηση του κατά πόσο μία συμφωνία περιέχει μία μίσθωση πραγματοποιείται κατά την έναρξη Tns συμφωνίας λαμ
ßavovras un όψιν όλα τα στοιχεία και Tis συνθήκε Η επαναξιολόγηση μετά την έναρξη Tns συμφωνία5 πραγματοποιείται

όταν κάποιο από τα παρακάτω συμβαίνει

Υπάρχει μεταβολή otous ôpous Tns σύμβασης ektôs κι αν η μεταβολή απλά ανανεώνει ή παρατείνει τη συμφωνία
Ασκείται δικαίωμα avavécoons ή συμφωνείται μια παράταση εκτόε κι αν ôpos Tns avavéooons ή Tns napâraons αρχικά

είχε περιληφθεί στη μισθωτική περίοδο

Υπάρχει μια μεταβολή στο κατά πόσο η εκπλήρωση εξαρτάται από ένα καθορισμένο περιουσιακό στοιχείο

Υπάρχει σημαντική αλλαγή στο περιουσιακό στοιχείο

Εάν μια συμφωνία επαναξιολογείται η λογιστική αντιμετώπιση για μισθώσει εφαρμόζεται από την ημερομηνία που η

μεταβολή otis συνθήκε συνεπάγεται επαναξιολόγηση για τα α γ ή δ και από την ημερομηνία Tns avavéooons ή Tns

napâraons για την περίπτωση β
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ΟΌμιλοβ cos μισθωιή

Η ιδιοκτησία evôs μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου μεταβιβάζεται στο μισθωτή εάν μεταβιβάζονται ουσιαστικά στο

μισθωτή όλοι οι κίνδυνοι ή οι ωφέλΕίεε που σχετίζονται μετπν ιδιοκτησία του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου Το

σχετικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται κατά την έναρξη ins μίσθωση5 στην εύλογη αξία του μισθωμένου περιουσιακού

στοιχείου ή εάν αυτή είναι χαμηλότερη η παρούσα αξία των καταβολών μισθωμάτων πλέον κάποιων επιπρόσθετων

μισθωμάτων εάν υπάρχουν που καλύπτονται από το μισθωτή/Ενα αντίστοιχο ποσό αναγνωρίζεται cûs μια

υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση ανεξαρτήτου εάν μερικέ5 από Tis καταβολέ μισθωμάτων είναι προκαταβολικά

πληρωτέεΞ κατά την έναρξη ins μίσθωσα

Η μεταγενέστερη λογιστική αντιμετώπιση για τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν αποκτηθεί με συμβάσεΐΒ χρημα

TOÔoiiKns μίσθωση5 π.χ μέθοδοι απόσβεση και ωφέλιμε zcoés αντιστοιχεί σε αυτή που εφαρμόζεται σε συγκρίσιμα

αποκτώμενα περιουσιακά στοιχεία Η αντίστοιχη υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση μειώνεται με Tis καταβολέ

των μισθωμάτων μείον Tis χρηματοοικονομικέ5 enißapuvoeis οι οποίε5 αναγνωρίζονται oos έξοδα στα χρηματοοικονομικά

έξοδα Οι χρηματοοικονομικέ5 επιβαρύνσειε αντιπροσωπεύουν ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο στο ανεξόφλητο
υπόλοιπο ins unoxpécûons από τη χρηματοδοτική μίσθωση

Dries οι unôfioines μισθώσει αντιμετωπίζονται cos λειτουργά μισθώσει Επομένου οι συμφωνίε μισθώσεων όπου

ο εκμισθωτή5 μεταβιβάζει το δικαίωμα xpnons ενό5 στοιχείου του ενεργητικού για μία συμφωνημένη χρονική περίοδο

xcopis ωστόσο να μεταβιβάζει και tous kivôùvous και ανταμοιβέε ms löiOKinoias του παγίου στοιχείου ταξινομούνται

tos λειτουργά μισθώσει Οι καταβολέ otis συμβάσε λειτουργία μίσθωσα αναγνωρίζονται ω5 έξοδο στα αποτελέσματα

μετη σταθερή μέθοδο Οι σχετιζόμενε5 ôanâves ôncos η συντήρηση και η ασφάλιση αναγνωρίζονται cos έξοδο

όταν πραγματοποιούνται

O'Ctyiflos cos εκμισθωτή

Οι μισθώσει otis onoies οΌμιλθ5 δε μεταβιβάζει ουσιαστικά όλου5 tous kivôùvous και Tis ωφελεί του περιουσιακού

στοιχείου κατατάσσονται cos λειτουργά μισθώσει Αρχικά άμεσα κόστη που βαρύνουν tous εκμισθωτέ5 στη διαπραγμάτευση

και συμφωνία pias λειτουργία μίσθωση προστίθενται στη λογιστική αξία του μισθωμένου περιουσιακού

στοιχείου και αναγνωρίζονται καθ όλη τη διάρκεια ins μίσθωση cos έσοδα μίσθωση5

7.3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

napâYovies χρηματοοικονομικού κινδύνου

ODpiflos εκτίθεται σε αρκετού5 χρηματοοικονομικού5 kivôùvous ôncos κινδύνο ayopäs μεταβολέε σε συναλλαγματι

Kés ισοτιμίεΞ iipes ayopäs πιστωτικό κίνδυνο κίνδυνο ρευστότητα5 κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογη

aÇias από μεταβολέ5 επιιοκίων Το γενικό πρόγραμμα διαχείριση5 κινδύνων του Ομίλου εστιάζεται στη μη προβλεψι

μότητα τωνχρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική tous επίδραση στη

χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική υπηρεσία διαχείριση διαθεσίμων η οποία λειτουργεί με συ

γκεκριμένου5 κανόνε που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο Η Κεντρική υπηρεσία ôiaxeipions διαθεσίμων

προσδιορίζει εκτιμά και αντισταθμίζει tous χρηματοοικονομικού5 kivôljvous σε συνεργασία με Tis υηηρεσίε5 που αντιμετωπίζουν

auToùs tous kivôùvous Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει Ypantés oônyies και κατευθύνσε για τη γενική

διαχείριση του κινδύνου καθά και eiôiKés οδηγίε5 για τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων ôncos ο συναλλαγματι

Kôs kîvôuvos και ο nioiœiiKÔs kivöuvos
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a Kîvôuvos ayopâs

1 Συναλλαγμαΐΐκό5 kîvôuvos

ΟΌμιλοβ δραστηριοποιείται οτην αγορά του αλουμινίου και ms arloupivas και συνεπα εκτίθεται σε συναΠλαγματικό

κίνδυνο προερχόμενο κυρίου από το Δολάριο Αμερική Autos ο kîvôuvos προκύπτει κυρία από μελλοντικέ5 εμπορι

kés συναλλαγέ5 απαιτήσει και υποχρεώσει σε ξένο νόμισμα

Για τη διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου η Αλουμίνιον ms Eflflaöos συνάπτει συμβόλαια μελλοντικήε εκπλή

pcoons συναλλάγματο5 με εξωτερικού5 αντισυμβαλλόμενουΒ

2 Kîvôuvos Tipns

Η Αλουμίνιον ins Ελλάδθ5 εκτίθεται σε μεταβολέ5τη5 αξίαε μετοχών που κατέχονται είτε για εμπορία είτε x>s διαθέσιμα

npos πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία Εκτίθεται enians σε μεταβολέ ins aÇias των προϊόντων αλουμινίου και των

πρώτων υλών που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια εμπορευμάτων commoàities Η διαχείριση των κινδύνων
αυτών γίνεται μεσυμβόλαια μελλοντική$εκπλήρωση5

β Πιοτωτικόϊ kîvôuvos

O'Opiflos δεν έχει anpaviiKés συγκεντρώσει πιστωτικού κινδύνου Οι πωλήσει γίνονται Kupicos σε πελάτε5 με αξιολογημένο

ιστορικό πιστώσεων και παράλληλη ασφαλιστική κάλυψη των πιστώσεων αυτών

γ Kîvôuvos peuawimas

Ο kîvôuvos ρευοτότητα διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα öiampcovTas επαρκή διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα
χρεόγραφα

δ Kîvôuvos ταμειακώνροών και kîvôuvos μεταβολών eufloyns aξίas Γΐόγω μεταβολών των επιτοκίων

Τα λειτουργικά έσοδα και ιαμειακέ5 poés του Ομίλου είναι ουσιωδά ανεξάρτητα από μεταβολέ5 otis xipés των επιτοκίων

O'Opiflos έχει στο ενεργητικό του σημαντικά έντοκα στοιχεία τα οποία τοποθετούνται σε επενδύσει χαμηλού κινδύνου

ΟΌμιλθ5 δεν έχει ούτε μακροπρόθεσμε5 ούτε βραχυπρόθεσμε δανειακέ5 υποχρεώσει και συνεπα δεν υφίσταται

kîvôuvos από μεταβολέ$των επιτοκίων

Λογιστική Αντιστάθμισα

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ôncos είναι τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωση5 Εμπορευμάτων
Commoàity Futures και τα Προθεσμιακά Συμβόλαια Νομισμάτων Currency Forwards χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση

του οικονομικού κινδύνου από Tis επιχειρηματία δραοιηριόιητε5 του Ομίλου και για τη χρηματοδότηση αυτών

ιων δραστηριοτήτων

Με την έναρξη ms αντισταθμιστική συναλλαγή5 και την επακόλουθη χρήση των παράγωγων χρηματοοικονομικώνστοιχείων οΌμιλθ5 τεκμηριώνει την αντισταθμιστική σχέση μεταξύ του αντισταθμιζόμενου στοιχείου και του μέσου
αντιστάθμιση5 αναφορικά με τη διαχείριση κινδύνου και τη στρατηγική ανάληψη ms συναλλαγή5 OOpiflos ακόμη
τεκμηριώνει την αξιολόγηση ms αποτελεσματικότητα5 ms αντιστάθμιση5 όσον αφορά στον συμψηφισμό των μεταβολώνστην εύλογη αξία ή των ταμειακών ροών των αντισταθμιζόμενων στοιχείων τόσο κατά την έναρξη ms αντισταθμιoiiKfis oxéons όσο και σε συνεχιζόμενη βάση



Όλα ta παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία apxiKcos αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία κατά ιην ημερομηνία

διακανονισμού και ακολούθου αποτιμώνται στην εύλογη αξία Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία

απεικονίζονται στα περιουσιακά στοιχεία όταν η εύλογη αξία είναι θετική και otis υποχρεώσει όταν η εύλογη αξία είναι

αρνητική

Όταν τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία δεν μπορούν να αναγνωριστούν cos μέσα αντιστάθμισης οι μεταβολές

στην εύλογη αξία tous αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Τα παράγωγα που ενσωματώνονται σε άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία ή μη χρηματοοικονομικά κύρια συμβόλαια

αντιμετωπίζονται cos ξεχωριστά παράγωγα όταν ο kîvôuvos και τα χαρακτηριστικά tous δεν σχετίζονται με αυτά του κύριου

συμβολαίου και το κύριο συμβόλαιο δεν απεικονίζεται στην εύλογη αξία με απραγματοποίητα κέρδη ή znpiés στα

αποτελέσματα Τα παράγωγα που είναι ενσωματωμένα οε συμβόλαια ayopâs ή ncô^nons για τα οποία υπάρχει δέσμευση

δεν ξεχωρίζονται και αποτιμώνται στην εύλογη αξία εάν το νόμισμα του συμβολαίου είναι το λειτουργικό νόμισμα

ενό5 εκ των συμβαλλομένων ή ένα νόμισμα που χρησιμοποιείται ευρέθη σε συμβόλαια για την απόκτηση ή την

πώληση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων στο οικονομικό περιβάλλον όπου λαμβάνει χώρα η συναλλαγή

Υπάρχουν τρία είδη αντισταθμιζόμενων σχέσεων

Αντιστάθμιση ws Eùfloyns Αξίαβ

Αντιστάθμιση εύλογηε αξία5 είναι η αντιστάθμιση ins έκθεση στη διακύμανση ms εύλογα αξία5 αναγνωρισμένου περιουσιακού

στοιχείου ή unoxpécoons ή μη αναγνωρισμένα ßsßains δέσμευσα ή pépos αυτών που οφείλεται σε συγκεκριμένο

κίνδυνο και θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα

Εάν η αντιστάθμιση ms εύλογη αξία πληροί τα κριτήρια ms λογιστή αντιστάθμισης τότε θα αντιμετωπίζεται λογιστικά

cos εξή το Képôos ή η ζημία από την εκ νέου επιμέτρηση του μέσου αντιστάθμιση5 στην εύλογη αξία θα αναγνωρίζεται

στα αποτελέσματα

Για τα μη παράγωγα μέσα αντιστάθμισα που χρησιμοποιούνται για να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο από ξένο νόμισμα

μόνο το στοιχείο σε ξένο νόμισμα ms λογιστή του aÇias θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα ολόκληρο το μέσο

χρειάζεται να επιμετρηθεί ξανά Το Képôos ή η ζημιά στο αντισταθμιζόμενο στοιχείο που αποδίδονται στον αντισταθμι

ζόμενο κίνδυνο πρέπει να αναγνωρίζονται απευθεία5 στα αποτελέσματα προκειμένου να αντισταθμίσουν τη μεταβολή

ms floyiOTiKhs aÇias του μέσου αντιστάθμιση5 Αυτό εφαρμόζεται για στοιχεία που αναγνωρίζονται στο kôotos κτήσα

και για τα διαθέσιμα npos πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία Κάθε αναποτελεσματικότητα αντισιάθμιση5 αναγνωρίζεται

απευθεία5 στα αποτελέσματα

Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών

Με την αντιστάθμιση των ταμειακών ροών η επιχείρηση προσπαθεί να καλύψει tous kivôùvous που προκαλούν μεταβολή

otis ταμειακέ5 poés και προέρχονται από ένα στοιχείο του ενεργητικού ή μία υποχρέωση ή μία μελλοντική συναλλαγή

και η μεταβολή αυτή θα επηρεάσει το αποτέλεσμα ms xpùons

Παραδείγματα ms αντιστάθμιση5 των ταμειακών ροών του Ομίλου περιλαμβάνουν μελλοντι συναλλαγέ5 σε ξένο

νόμισμα που υπόκεινται σε μεταβολέ otis συναλλάγματα ισοτιμίες Ka0cos και μελλοντικέ πωλήσει αλουμινίου

που υπόκεινται σε μεταβολέ5 ans npés πώλησα

Οι μεταβολέ στη λογιστική αξία του αποτελεσματικού pépous του μέσου αντιστάθμισα αναγνωρίζονται στα Ίδια Κεφάλαια

σαν Αποθεματικό ενώ το αναποτελεσματικό μέρο5 αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσα
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Τα ποσά που συσσωρεύονται στα ίδια κεφάλαια μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων xpnons otis περιό
5ous που τα αντιοταθμιζόμενα στοιχεία αναγνωρίζονται στα αποτεΠέσματα ôncos σε μία προσδοκώμενη πώληση

Όταν ένα στοιχείο αντιστάθμισηΒ ταμειακών ροών εκπνεύσει π πωίΐηθεί διακοπεί π ασκηθεί xojpis να αντικατασταθεί ή

όταν ένα αντισταθμιζόμενο στοιχείο δεν πληροί πλέοντα κριτήρια για τη λογιστική αντιστάθμισης κάθε σωρευτικό κέρ
ôos ή ζημιά που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια εκείνη τη στιγμή παραμένει στα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται όταν η

προσδοκώμενη συναλλαγή πραγματοποιηθεί Εάν η σχετιζόμενη συναλλαγή δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί το

ποσό μεταφέρεται στα αποτελέσματα

Αντισταθμίσεις μ/as Kadapns Enévôuons

Οι αντισταθμίσει i\as καθαρά επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό αντιμετωπίζονται λογιστικά κατά τρόπο συναφή

με Tis αντισταθμίσει ταμειακών ροών

Κάθε κέδροΞ ή ζημιά του αντισταθμιστικού μέσου που τεκμηριώνεται cos αποτελεσματική αντιστάθμιση αναγνωρίζεται
απευθεία$στα ίδια κεφάλαια.Το αναποτελεσματικό pépos του Képôous ή ms znpiâs αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα
Τα κέρδη και οι znpiés που συγκεντρώνονται στα ίδια κεφάλαια αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά τη διάθεση ins
εκμετάλλευση5 στο εξωτερικό

Οι μεταβολέΒ στην εύλογη αξία των παραγώγων που δεν προσδιορίζονται cüs αντισταθμίζοντα μέσα αναγνωρίζονται
στα αποτελέσματα ms xpnons

Προσδιορισμό των εύλογων αξιών

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων π.χ παράγωγα μετοχέ5 ομόλογα αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται

σε evepYés ayopés χρηματιστήρια προσδιορίζεται από Tis δημοσιευόμενε5 τιμέ5 που ισχύουν κατά
την ημερομηνία του ισολογισμού Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού χρησιμοποιείται η τιμή npoocpopâs
και για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού χρησιμοποιείται η τιμή znmons

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργέ5 ayopés προσδιορίζεται με
τη χρήση τεχνικών αποτίμηση5 και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα ms ayopâs κατά την ημερομηνία του ισολογισμού

7.4 Δομή του Ομίλου και μέθοδο evonoinons εταιρειών

Οι eiaipefes του Ομίλου οι οποίε περιλαμβάνονται otis ενοποιημένε οικονομά καταστάσεις είναι οι εξή5

Εταιρεία Ισοδύναμο luuueToxns
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 3.Ε.Α.Ε ΜΑΡΟΥΣΙ

ΜητρικήΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ A.M Ε ΜΑΡΟΥΣΙ
99,98%(1

Σημειώσει
1 Άμεση Συμμετοχή Πλήρη5 Ενοποίηση

Οι οικονομικέ5 καταστάσεΐ5 του Ομίλου ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε περιλαμβάνονται otis ενοποιημένε5 οικονομά
καταοτάσει5του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε που έχει έδρα στην Ελλάδα και κατέχει ποσοστό συμμετοχή5 47,08επί του Ομίλου ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε κα ενοποιούντα με τη μέθοδο ins Ολική5 ενοποίηση
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7.5 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού του Ομίλου αναλύονται üjs εξή

Οικόπεδα Μεταφορικά Έπιπλα Ακινητοποιήσεις Σύνολο

Κτίρια μέσα μηχ/κός και Λοιπόν υπό εκτέλεση και

ποσά σε € εξοπλισμός εξοπΑισμ05 προκαταβολές

Μικτή Λογιστική αξία 177 681 827 478.581.618 12.950.411 60.208.949 729.422.804

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξία5 14.038.423 379.361.786 11.515.378 404.915.587

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2005 163.643.404 99.219.832 1.435.033 60.208.949 324.507.217

Μικτή Λογιστική αξία 167.588.257 496.578.185 13.424.860 145.737.327 823.328.629

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίαε 15.442.354 388.796.338 11.824.995 416.063.687

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 152.145.903 107.781.847 1.599.864 145.737.327 407.264.941

οο
9οα

CD
D
Ο

ποσά σε €

Οικόπεδα

Κτίρια
Μεταφορικά

μέσα μηχ/κός
εξοπλισμός

Έπιπλα
και Λοιπός

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση και

προκαταβολές

Σύνολο

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2005 163.643.404 99.219.832 1.435.033 60.208.949 324.507.217

Π ρ οσθ ή KSS Αγορέ5 372.699 18.032.716 474.449 85.528.378 104.408.241

ΑποσβέσεΐΞ 1.686.874 9.466.261 309.617 11.462.752

Πωλήσεις διαγραφέε ακινητοποιήσεων 10.466.268 36.148 10.502.417

ΠωΓΊήσεΐ5 διαγραφέ5 αποσβέσεων 282.942 31.709 314.652

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 152.145.903 107.781.847 1.599.864 145.737.327 407.264.941

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού ms Εταιρεία5 αναλύονται üjs sÇns

ποσά σε €

Οικόπεδα

Κτίρια
Μεταφορικά

μέσα μηχ/κός
εξοπλισμός

Έπιπλα

και Λοιπός

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση και

προκαταβολές

Σύνολο

Μικτή Λογιστική αξία 172.806.270 467.442.814 12.212.422 60 197.848 712.659.354

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση aÇias 11.071.779 369.950.254 10.877.666 391.899.699

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2005 161.734.492 97.492.559 1.334.756 60.197.848 320.759.655

Μικτή Λογιστική αξία 162.732.087 485.380.040 12.668.456 145.619.317 806.399.900

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίαΞ 12.341.793 378.900.661 11.145.163 402.387.618

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 150.390.294 106.479.379 1.523.292 145.619.317 404.012.282

ποσά σε €

Οικόπεδα

Κτίρια
Μεταφορικά

μέσα μηχ/κός
εξοπλισμός

Έπιπλα
και Λοιπός

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση κα

προκαταβολές

Σύνολο

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2005 161.734.492 97.492.559 1.334.756 60.197.848 320.759.655

ΠροσθήκεΞ-ΑγορέΞ 366.280 17.943.606 456.034 85.421.469 104.187.389

Αποσβέσεις 1.534.190 8.952.347 267.498 10.754.035

Πωλήσεις διαγραφές ακινητοποιήσεων 10.440.463 6.380 10.446.843

Αποσβέσεις Πωληθέντων Διαγραφέντων 264.176 1.941 266.116

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 150.390.294 106.479.379 1.523.292 145.619.317 404.012.282
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7.6 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη

Τα οικόπεδα και ία κτίρια αποτιμήθηκαν κατά την ημερομηνία μετάβασηε στα ΔΠΧΠ (01 /01 /2004) στο τεκμαιρόμενο κό-

στο5, σύμφωνα με us διατάξει του ΔΠΧΠ 1 . Qs «τεκμαιρόμενο» kôotos θεωρείται η εύλογη αξία του παγίου εξοπλισμού 

κατά την ημερομηνία μετάβαση5 στα ΔΠΧΠ, η οποία προσδιορίστηκε μετά από μελέτη ανεξάρτητου οίκου εκτιμητών. 

Οι rloinés ενσώματεΞ ακινητοποιήσει (μηχανήματα, rïoinôs εξοπλισμ05) κατά την ημερομηνία μετάβαση απεικονίζονται 

στο kôotos κτήσεω$ με lis συσσωρευμένε5 αποσβέσεΐ5.

Δεν υπάρχουν υποθήκε$ και προσημειώσεις ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού

έναντι δανεισμού.

7.7 Ασώματε$ ακινητοποιήσει

Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού του Ομίλου αναλύονται <x>s εξή5:

ποσά σε €            ^ ^„ —«.

Software Δικαιώματα
Εκμετάλλευση Ορυχείων

Σύνολο

Μικτή Λογιστική αξία 6.160.585 53.881.393 60.041.978

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίαε (5.218.408) (49.722.943) (54.941.351)

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2005 942.177 4.158.450 5.100.627

Μικτή Λογιστική αξία 6.511.634 55.654.740 62.166.374

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξία5 (5.472.358) (51.569.160) (57.041.518)

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 1.039.276 4.085.580 5.124.856

ποσά σε €
Software Δικαιώματα

Εκμετάλλευση Ορυχείων

Σύνολο

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2005 942.177 4.158.450 5.100.627

Προσθήκε5-αγορέ5 351.049 1.773.348 2.124.396

ΑποσβέσεΐΞ (253.950) (1.846.218) (2.100.167)
Λοιπέ5 αυξήσεΐΞ / μειώσει
Καθαρέ$ συναΑή'αγματικέΒ Διαφορέε

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 1.039.276 4.085.580 5.124.856

Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού ms Εταιρεία5 αναλύονται eus εξή5:

ποσά σε€ Software Σύνολο
Μικτή Λογιστική αξία 5.890.805 5.890.805
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξία$ (4.970.402) (4.970.402)
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2005 920.403 920.403
Μικτή Λογιστική αξία 6.240.303 6.240.303
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίαε (5.216.266) (5.216.266)
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 1.024.037 1.024.037

ποσά σε € Software Σύνολο
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2005 920.403 920.403
Προσθήκε$-αγορέ5 349.499 349.499
Αποσβέσεΐ5 (245.865) (245.865)
Αναστροφή Ζημιών Απομείωση$ Αξία5

KaOapés συναΑΓΐαγματικέ5 Aiacpopés

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 1.024.037



7.8 Επενδύσει σε θυγατρικές επιχειρήσει

lus axopiKÉs oiKovopiKÉs καταστάσεις οι επενδύσει σε θυγαιρικέ επιχειρήσει έχουν αποτιμηθεί στο Kôoiosianonsrous

Ιποσά σε€ 31/12/2006 31/12/2005 Ι

Αρχή περιόδου 19.213.937 19.213.937

ΣυναλΓίαγματικέ5 διαφορέ5

Προσθήκε
ΠωΓΐήσεΐ5 διαγραφέε

Aoinés μεχαβολέε ιδίων κεφαλαίων
Υπόλοιπο λήξεω 19.213.937 19.213.937

ZuvoniiKés πληροφορίεΒ για θυγατρικέ επιχειρήσει

Επωνυμία Χώρα
εγκατάσταση

Σύνολο

μετοχών

Ποσοστό

συμμειοχή5
31/12/2006

Ποσοστό

συμμετοχή
31/12/2005

Δελφοί Δίστομον A.M Ε Ελλάδα 3.099.000 99,98 99,98

7.9 Διαθέσιμα npos πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία

είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια àririn κατηγορία

Ιποσά σε€ 0 ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Υπόλοιπο ÉvapÇns περιόδου 11.236.326 5.469.676 11.236.326 5.469.676

ΣυναλλαγματικέΞ διαφορέε

Προσθήκε5

Εξαγορά Συμμετοχή5
Aoinés μει:αβολέ5

Πωλήσει oiaypacpés
Πώληση Συμμετοχή 11.590.294 7.819.104 11.590.294 7.819.104

Aoinés μεταβολέε

Προσαρμογή σε εύλογη αξία 353.968 13.585.753 353.968 13.585.753

Υπόλοιπο τέλοικ περιόδου 11.236.326 11.236.326

Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία κατανέμονται eus eÇns

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 11.236.326 1 1.236.326

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο 11.236.326 11.236.326
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7.10 Αναβαλλόμενη φορολογία

0 υπολογισμό5 των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων διενεργείται οίο επίπεδο ins κάθε
επιμέρουε εταιρεία$του Ομίλου και, στο βαθμό που προκύπτουν και απαιτήσει και υποχρεώσει, συμψηφίζονται μεταξύ 

tous (στο επίπεδο ins κάθε επιμέρου5 εταιρεία5).

Οι αναβαλλόμενεε φορολογώ απαιτήσει και υποχρεώσει συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα 

να συμψηφισθούν οι τρέχουσε$ φοροήογικέε απαιτήσει έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και
όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματο$ αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Τα συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω:

31/12/2006 31/12/2005
Α.Φ. Απαίτηση Α.Φ. Υποχρέωση Α.Φ. Απαίτηση Α.Φ. Υποχρέωση

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Άυήα Περιουσιακά Στοιχεία 27.679 8.472
Ενσώματε5 Ακινητοποιήσει 744.998 15.486.548 890.736 17.005.915
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα npos πώληση 33.545
Μακροπρόθεσμε5 Υποχρεώσει
Παροχέ$ σε Εργαζομένουε 5.871.714 6.072.018
Επιχορηγήσει Επενδύσεων 108.351 145.135
Aoinés Μακροπρόθεσμε5 Υποχρεώσει 4.382.747 2.747.696
Βραχυπρόθεσμε5 Υποχρεώσει
Ενδεχόμενεε Υποχρεώσει
napoxés σε Εργαζόμενοι^ 1.668.678 990.292
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 9.374.161 163.772
Συμψηφισμοί (15.486.548) (15.486.548) (9.726.340) (9.726.340)Σύνολο Α.Φ. Ενεργητικού 6.691.780 1.316.854 7.288.047

Τα συμψηφισμένα ποσά για την Εταιρεία είναι τα παρακάτω:

I ποσά σε €
31/12/2006 31/12/2005

Α.Φ. Απαίτηση Α.Φ. Υποχρέωση Α.Φ. Απαίτηση Α.Φ. ΥποχρέωσηΜη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Άυηα Περιουσιακά Στοιχεία

27.679 8.472Ενσώματε$ Ακινητοποιήσει
15.486.548 17.005.915Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα npos πώληση

33.545
Μακροπρόθεσμε* Υποχρεώσει
napoxés σε Εργαζομένου$

5.400.792 5.645.900Επιχορηγήσει Επενδύσεων
108.351 145.135Aoinés Μακροπρόθεσμε5 Υποχρεώσει 4.072.378 2.747.696Βραχυπρόθεσμε$ Υποχρεώσει

Ενδεχόμενεε Υποχρεώσει
napoxés σε Εργαζομένουε

1.668.678 990.292Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία
9.374.161 163.772Συμψηφισμός

(15.486.548) (15.486.548) (9.726.340) (9.726.340)Σύνολο
5.165.490

7.288.047



7.11 Αποθέματα

Τα αποθέματα ίου Ομίλου και ins Eiaipsias αναλύονται œs εξή5

I ποσά σε € 0 ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

A ùite 9.262.165 8.573.574 9.334.393 8.760.681
Ημιτελή προϊόντα 23.032.880 25.642.593 23.032.880 25.642.593
Τελικά προϊόντα 12.981.384 9.972.182 12.980.834 9.068.503
Λοιπά 22.666.435 19.687.879 21.329.251 18.462.815
Σύνολο 67.942.864 63.876.227 66.677.358 61.934.592

Μείον Προβλέψει για αχρησία καθυστερημένα και κατεστραμμένα αποθέματα

I ποσά σε € 0 ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

A'ùite
Ημιτελή προϊόντα

Τελικά προϊόντα
Λοιπά 1.291.565 1.170.888 1.170.888 1.170.888
Σύνολο 1.291.565 1.170.888 1.170.888 1.170.888
Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 66.651.299 62.705.339 65.506.470 60.763.704

7.12 nsflâies και només Εμπορικέε Απαιτήσει

Οι fleflâtes και οι λοιπέ5 Εμπορικέε απαιτήσει του Ομίλου και ins Eiaipeias αναλύονται a^Çns

I ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005
ΠεΓΐάτε5 71.843.160 66.372.237 71.713.107 66 359.989
Γραμμάτια Εισπρακτέα

Επιταγέ5 Εισπρακτέε5 1.745.695 1.670.066 1.745.695 1.670.066
Μείον Eniocparteis rknaiss
KaOapés EpnopiKés Απαιτήσει 73.588.855 68.042.303 73.458.802 68.030.055
Προκαταβολή για ayopés αποθεμάτων
Σύνολο 73.588.855 68.042.303 73.458.802 68.030.055

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό 73.588.855 68.042.303 73.458.802 68.030.055
Σύνολο 73.588.855 68.042.303 73.458.802 68.030.055

Οι EùfloYEs aÇies των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω

I ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005
Πελάτε 71.843.160 66.372.237 71.713.107 66.359.989
Γραμμάτια Εισπρακτέα

Enrayés Εισπρακτέε 1.745.695 1.670.066 1.745.695 1.670.066
Προκατα(3ολέ νια ayopés αποθεμάτων
Σύνολο 73.588.855 68.042.303 73.458.802 68.030.055
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7.13 Aoinés Απαιτήσει

Οι aoinés απαιτήσει ίου Ομίλου και ms Eiaipeias αναλύονται œs εξήε

ποσά σε € 0 ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Χρεώσω Διάφοροι 1.668.598 1.216.394 1.616.976 1.159.101
Απαιτήσει Από Ελληνικό Δημόσιο 58.257.491 53.782.765 56.789.085 52.275.803
Aoinés Απαιτήσεΐ5 1.183.654 7.457.496 1.106.218 7.332.660
Απαιτήσω από συνδεδεμένα μέρη 12.720 16.553
Λπνριπ πε σπνδεδεμένπ μέρη
Μείον Πρόβλεψη για Επισφαλεί5 Χρεώσικ 21.494 21.494 21.494 21.494
Καθαρέ5 απαιτήσει Χρεωσιών 61.088.249 62.435.161 59.503.505 60.762.624

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 381.176 392.769 316.445 323.562
Κυκλοφορούν ενεργητικό 60.707.073 62.042.392 59.187.060 60.439.061
Σύνολο 61.088.249 62.435.161 59.503.505 60.762.624

Οι εύλογεε aÇies ίων απαιτήσεων είναι οι παρακάτω

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005
Χρεώσω Διάφοροι 1.647.104 1.194.900 1.595.482 1.137.607
Απαιτήσει Από Ελληνικό Δημόσιο 58.257.491 53.782.765 56.789.085 52.275.803
Aoinés Απαιιήσεΐ5 1.183.654 7.457.496 1.106.218 7.332.660
Απαιτήσει από συνδεδεμένα μέρη 12.720 16.553
Σύνολο 61.088.249 62.435.161 59.503.505 60.762.624

7.14 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέοιμα και ισοδύναμα περιήΌμβάνουντα εξή5

Ι ποσά σε € nnwiiAny Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Διαθέσιμα οτο ταμείο και σε ipanezes 5 373 214 13.187.551 2.696.891 10.931 752
Βραχυπρόθεσμε τραπέζι καταθέσει

28.000.000 28.000.000Σύνολο
5.373.214 41.187.551 2.696.891 38.931.752

Τα ταμειακά διαθέσιμα και οι τραπέζι υπεραναλήψε για OKonous ins KOTäoTaons ταμειακών ροών περιλαμβάνουντα εξήε

ποσά σε€

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
ΤραπεζικέΞ υπεραναλήψείΞ
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

5.373.214 41.187.551 2.696.891 38.931.752

5.373.214 41.187.551 2.696.891 38.931.752

56



7.15 Αποθεματικά

Η κίνηση ίου συνόδου ίων αποθεματικών ίων χρήαεων 2005 και 2006 ίου Ομίλου και ms Eiaipeias αναλύεται eus eÇns

Για τονΌμιήο

ποσά σε €

Δποθπιπτικπ ΔπηΩριιητικπI IWVCpU LI r\U ΑΛΙ I UVC UU LI l\U

εύλογα aÇi'as Αντιστάθμισα
Αποθεματικά Άλλα
στο νόμισμα αποθεματικά
λειτουργίαε

Σύνολο

Υπόλοιπο την 1/1/2005 42.501.624 42.501.624
1/ι-»Ωη/-\ή ι/ίΐίΠιτπ Tfi\\i τπ ι icini/fiM γ\γλ/λ\ι ι"ί\/τιιΤΤι~ιΩι iinrir

QUUpn KIVnON LLÜV LuJJcIUnLUV pULUV UVLIULUDpiUI b 304 3U 564.730

Επιδράσει φόρων στην καθαρή κίνηση
Tf.wi Tft ι ci f*i l'a μ r\/~\fi\\i rn/ΤΊ/ττηΟι ii/rncIOjV LUpclUKUJV pULUV UvLIULUO)JlUI Oi.l II 163.772

Κέρδη Znpiés Αποχίμηση5 μειαφερόμενα
un EUUcias οία ιοια κεφαπαια 5.DOD.IDi 13.585.753

Κέρδη Ζημιέ5 μεταφερόμενα καιά την πώΑηση

στα απσχεπεσμαχα ins xpnons Aoä.oii 7.463.833

ζΛΐυψυρεί uno μεχαχροπη οίο νόμισμα ηειτουργια5 0

Μπουεματικα απο Αίανομη ΐ\ερο(ι)ν 3.719.376 3.719.376

Υπόλοιπο ιην 31/12/2005 6.121.921 400.959 0 46.221.001 51.941.963

Καθαρή κίνηση των ταμειακών ροών αντιστάθμιση5 61.541.208 61.541.208

Επιδράσει φόρων στην καθαρή κίνηση

των ταμειακών ροών αντιστάθμισης 18.434.383 18.434.383

Φόρος σε στοιχεία μεταφερόμενα
απ'ευθείαε στην καθαρή θέση 15.385.302 15.385.302

Κέρδη Ζημιές Αποτίμηση5 μεταφερόμενα
an euGeias στα ίδια κεφάλαια 353.968 353.968

Κέρδη Ζημιές μεταφερόμενα κατά την πώληση
στα αποτελέσματα ms xpnons 6.475.889 6.475.889

Αποθεματικά από Διανομή Κερδών 25.454.940 25.454.940

Υπόλοιπο την 31/12/2006 0 28.122.482 0 71.675.940 43.553.459

Για την Εταιρεία

ποσά σε €
Αποθεματικά Αποθεματικά Άλλα

sùfloyns aÇias Ανιιστάθμιση5 αποθεματικ

Σύνολο
ί

Υπόλοιπο την 1/1/2005 49.568.349 49.568.349

Καθαρή κίνηση των ταμειακών οοών αντιστάθμισης 564.730 564.730

Επιδράσεις φόρων στην καθαρή κίνηση των ταμειακών ροών αντιστάθμισης 163.772 163.772

Κέρδη Ζημιές Αποτίμησης μεταφερόμενα απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια 1 3.585.753 13.585.753

Κέρδη Ζημιές μεταφερόμενα κατά την πώληση στα αποτελέσματα της χρήσης 7.463.833 7.463.833

Αποθεματικά από Διανομή Κερδών 3.719.376 3.719.376

Υπόλοιπο ιην 31/12/2005 6.121.921 400.959 53.287.725 59.008.688

Καθαρή κίνηση των ταυειακών ροών ηντιστήθι nons 61.541.208 61.541.208

Επιδράσεις φόρων στην καθαρή κίνηση των ταμειακών ροών αντιστάθμισης 18.434.383 18.434.383

Φόρος σε στοιχεία μεταΦεοόμενα απ ευθείας στην καθαρή θέση 15.385.302 15.385.302

Κέρδη Ζημιές Αποτίμησης μεταφερόμενα απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια 353.968 353.968

Κέρδη Ζημιές μεταφερόμενα κητπ την πώληση στη αποτελέσματα της χρήσης 6.475.889 6.475.889

Αποθεματικά από Διανομή Κερδών 23.130.306 23.130.306

Όμιλος 0

Συνδεδεμένες 0

Συστατικό Ιδίων κεφαλαίων μετατρέψιμων προνομιούχων μετοχών ομολόγων μικτά 0

Υπόλοιπο ιην 31/12/2006 0 28.122.482 76.418.031 48.295.550
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7.16 Aomés Μακροπρόθεσμεε Υποχρεώσει Επιχορηγήσει

0 ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Επιχορηγήσει
Υπόλοιπο apxns χρήσεακ 4.806.142 4.849.353 4.806.142 4.849.353

Προσθήκε5 14.024.754 185.282 14.024.754 185.282

Μεταφορά στα αποτελέσματα 83.988 228.493 83.988 228.493
Υπόλοιπο xénous χρήσεακ 18.746.907 4.806.142 18.746.907 4.806.142

7.17 Προμηθευτέ5

Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Ομίλου και ms Eiaipeias αναλύονται cos εξή5

Ι ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Προμηθευτέ5 32.189.651 35.843.702 39.377.392 38.160.457
Γραμμάτια Πληρωτέα

Επιταγέε Πληρωτέε5
Σύνολο 32.189.651 35.843.702 39.377.392 38.160.457

7.18 Τρέχουσε Φορολογία Υποχρεώσει

Τα υπόλοιπα των τα τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων του Ομίλου και ins Etaipeias αναλύονται cos εξήε

I ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Έξοδο φόρου που αναλογεί στην περίοδο 33.596.173 12.907.572 33.142.913 12.907.572
Υποχρεώσει Διαφορών φορολογικού ελέγχου 2.253.157 5.876.470 2.197.504 5.876.470
Aomés υποχρεώσει από Oôpous 2.047.807 3.176.193 1.899.036 3.018.156Σύνολο

37.897.137 21.960.235 37.239.453 21.802.198



7.19 Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία œs Μέσα Αντιστάθμισα

Τα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Μέοα ταξινομούνται σαν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσει Εφόσον η ημερομηνία

λήξη5 των παραγώγων είναι εντόΞ των δώδεκα μηνών τα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Μέσα αναγνωρίζονται
σαν κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ή βραχυπρόθεσμε υποχρεώσει ενώ στην περίπτωση που η ημερομηνία
rlnÇns tous υπερβαίνει tous δώδεκα μήνεε αναγνωρίζονται σαν μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ή μακρόχρονα

υποχρεώσει Το υπόλοιπο των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων κατά την 31/1 2/2006 εμφανίζεται
στον παρακάτω πίνακα

Ι ποσά σε € 31/12/2006 31/12/2005

Περιουσιακά
Στοιχεία

Υποχρεώσει Περιουσιακά Υποχρεώσει
Στοιχεία

Συμβόλαιο Μελλοντική5 Εκπλήρωσα Εμπορευμάτων 43.890.790 564.730

Προθεσμιακό Συμβόλαιο Νομισμάτων Currency Forward 6.394.147

Σύνολο 6.394.147 43.890.790 564.730

Κατανέμονται cùs

ΜακροπρόθεσμεΞ υποχρεώσει 3.555.701

Βραχυπρόθεσμε5 υποχρεώσει 33.940.941 564.730

Σύνολο 37.496.642 564.730

Δραστηριότητεε Αντιστάθμισπε Ταμειακών Ροών

Κατά την 31/1 2/2006 ο Όμιλθ5 είχε συνάψει πράξει παραγώγων τα οποία αφορούν Συμβόλαια Μελλοντικήε Εκπλή

ρωση Εμπορευμάτων Commodity Futures και Προθεσμιακά Συμβόλαια Νομισμάτων Currency Forwards που
προορίζονται

από την επιχείρηση cos αντισταθμιστικά μέσα για την κάλυψη του κινδύνου διακύμανση των ταμειακών ροών

από μεταβολέΞ otis xipes του αλουμινίου Ka0cus και του κινδύνου μείωσα ms αξίαε των απαιτήσεων λόγω των ενδεχόμενων

μεταβολών ms συναλλάγματα looiipias μεταξύ ευρώ € και δολαρίου

Οι πραγματικέε αξίεε παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων βασίζονται σε αγοραία αποτίμηση marked to

market Για όλα τα συμβόλαια ανταλλαγών οι πραγμαιικέ5 aÇies επιβεβαιώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα με τα

οποία ο'ΟμιλοΞ έχει συνάψει Tis σχετικέΞ συμβάσειε

• Συμβόλαια Mefiflovwcns EKniïnpœons Εμπορευμάτων Commodity Futures

ΟΌμιλθ5 αντισταθμίζει τον κίνδυνο από τη μεταβολή ins εύλογηε αξία5 των εμπορευμάτων του npoßaivovTas σε συ

ναλλαγέε στο London Metal Exchange LME Η αντιστάθμιση ταμειακών ροών που αφορά στα Συμβόλαια Μελλοντι

Kns Εκπλήρωση Εμπορευμάτων Commodity Futures σχεδιάστηκε και αναμένεται να είναι άκρω5 αποτελεσματική

κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2007 και 2008 Η αποτίμηση των ανοικτών θέσεων των συμβολαίων ανήλθε στο ποσό

των 43.890.790 € Το ποσό το οποίο αναγνωρίστηκε eis ßäpos των Ιδίων Κεφαλαίων μετά την επίδραση ins αναβαλλό

μενη φορολογία5 ανήλθε στο ποσό των 32.91 8.092,31 €

• Προθεσμιακά Συμβόλαια Νομισμάτων Currency Forwards

Η αντιστάθμιση ταμειακών ροών που αφορά στα Προθεσμιακά Συμβόλαια Νομισμάτων Currency Forwards σχεδιάστηκε

και αναμένεται να είναι άκρακ αποτελεσματική κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2007 και 2008 Η αποτίμηση των

ανοικτών θέσεων των συμβολαίων ανήλθε στο ποσό των 6.394.148 € Το ποσό το οποίο αναγνωρίστηκε npos όφελθ5

των Ιδίων Κεφαλαίων μετά την επίδραση ms αναβαλλόμενα φορολογία5 ανήλθε στο ποσό των 4.795.61 0,61 €
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ΟΌμ,λοΒ προορίζει τα Προθεσμιακά Συμβόλαια Νομισμάτων (Currency Forwards), ία οποία συνάπτει σαν μέσα αντιστάθμισα 

του κινδύνου που υπάρχει για την είσπραξη των απαιτήσεων, λόγω του ξένου νομίσματο5. Επομένως ο

ΌμΐΓΐθ5 αντισταθμίζει την έκθεση στον κίνδυνο ins μεταβο^ των ταμειακών ροών που σχετίζονται με συγκεκριμένο

περιουσιακό στοιχείο (ειοροέ5 από την είσπραξη των απαιτήσεων) και όχι την έκθεση στη διακύμανση ms εύλογη5
αξία5ΐου αναγνωρισμένου περιουσιακού στοιχείου.

7.20 Aoinés βραχυπρόθεσμεβ υποχρεώσει

Τα υπόλοιπα των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και ins Eiaipsias αναλύονται cos eÇns:

0 ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Δεδουλευμένα έξοδα 6.704.060 5.008.033 6.704.060 5.008.033

Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι 2.470.851 2.808.072 2.210.660 2.533.574
Aoinés υποχρεώσει 3.344.018 8.078.690 3.245.161 7.972.682
Σύνολο 12.518.929 15.894.795 12.159.881 15.514.289

7.21 Προβλέψει

Οι προβλέψει που αφορούν τον'Ομιλο και την Εταιρεία αναγνωρίζονται εφόσον υπάρχουν παρούσεΒ vopiKés ή τεκ-

μαρτέ$ υποχρεώσει cos συνέπεια παλαιότερων γεγονότων, εφόσον υπάρχει πιθανότητα εκκαθάρισήε tous μέσω
εκροών πόρων και εφόσον η υποχρέωση του ποσού μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Πιο συγκεκριμένα, αναγνωρίζονται 

προβλέψει για την αποκατάσταση του περιβάλλοντο5 απ' όπου o'Opinos προβαίνει σε εξόρυξη διαφόρων μεταλλευμάτων 

από την επεξεργασία των οποίων καταλήγει τελικά στο αλουμίνιο και τα παράγωγά του. Οι προβλέψει
επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξη$ κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν
την παρούσα αξία των εξόδων που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση των τοποθεσιών εκσκαφή5 και εξόρυξηε. Εν-

δεχόμενε$ απαιτήσει δεν αναγνωρίζονται oris oiKovopiKÉs καταστάοε^, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον υπάρχει πιθανότητα 

eiopons οικονομικών οφελών. Itous ηίνακε$ που ακολουθούν παρατίθεται η ανάλυση ins KÎvnons των λογα-
ριασμώντων προβλέψεων, του Ομίλου και ins Eiaipeias:

Ο ΟΜΙΛΟΣ

ποσά σε €
Περιβαλλοντική
αποκατάσταση

Φορολογικέ$
Υποχρεώσει

Aoinés Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2005 7.480.511 1.200.000 3.214.814 11.895.325
npôa9et£s προβλέψει χρήσεακ (24.045) 2.150.000 6.353.519 8.479.474
Μη χρησιμοποιηθείσε5 προβλέψει που αναστράφηκαν (1.479.658) (1.479.658)
Συναλλάγματα ôiacpopés

Χρησιμοποιηθείσε$ προβλέψει χρήσεω$ (423.316) (200.000) (623.316)
31 Δεκεμβρίου 2006 7.033.150 3.150.000 8.088.675 18.271.825

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ποσά σε € Περιβαλλοντική
αποκατάσταση

Φορολογώ
Υποχρεώσει

Aoinés Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2005
5.260.000 1.000.000 3.214.814 9.474.814

npôo9ei£s προβλέψει χρήσεακ 2.100.000 6.353.519 8.453.519
Μη χρησιμοποιηθείσεΒ προβλέψει που αναστράφηκαν (1.479.658) (1.479.658)	Συναλλάγματα διαφορέε

XpnoiponomGeiaes προβλέψει χρήσεακ (159.164) (159.164)_31 Δεκεμβρίου 2006
5.100.836 3.100.000 8.088.675 16.289.511



7.22 Έξοδα ανά κατηγορία

Η ανάδυση των εξόδων ανά κατηγορία ίου Ομίλου έχει cos ακολούθου

Ι ποσά σε € 1/1-31/12/2006
KÔOTIOS

Πωληθέντων
Έξοδα

διάθεση
Έξοδα

διοίκησα
Σύνολο

Συνταξιοδοτώ napoxés 2.751.307 82.227 199.125 3.032.659

Aoinés napoxés σε εργαζομένου 60.598.367 511.463 1.215.797 62.325.626

Kôoras αποθεμάτων αναγνωρισμένο ids έξοδο 138.389.347 138.389.347

Αποσβέσεκ ενσώματων παγίων
Ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία 11.384.378 78.374 11.462.752

Αποσβέσε άυλων περιουσιακών στοιχείων 2.057.904 42.263 2.100.167

Αμοιβέ5 και έξοδα τρίτων 3.712.060 338.658 3.544.832 7.595.551

Παροχέ5 τρίτων 131.607.505 120.551 1.106.580 132.834.636

Λοιπά 14.165.791 278.933 1.121.486 15.566.210

Σύνολο 364.666.660 1.374.095 7.266.194 373.306.949

Ιποσά σε€ 1/1-31/12/2005
Kôcnos

Πωληθέντων
Έξοδα

διάθεση
Έξοδα

διοίκησα
Σύνολο

Συνταξιοδοτικέ5 napoxés 4.736.991 528 2.021 4.739.540

Aoinés napoxés σε εργαζομένου5 71.206.258 602.689 1.060.007 72.868.954

Kôotos αποθεμάτων αναγνωρισμένο cos έξοδο 118.988.570 118.988.570

Αποσβέσεκ ενσώματων παγίων
Ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία 11.314.375 125.085 11.439.460

Anoößeoeis άυΑων περιουσιακών στοιχείων 1.899.470 42.221 1.941.691

Αμοιβέ5 και έξοδα τρίτων 4.230.778 275.248 2.879.227 7.385.253

ilapoxés τρίτων 94.691.816 110.903 834.327 95.637.046

Λοιπά 9.634.259 194.968 1.232.930 11.062.158

Σύνολο 316.702.517 1.226.558 6.133.597 324.062.672

Η ανάλυση των εξόδων ανά κατηγορία ins Etaipeias έχει üjs ακοήΌύθακ

Ιποσά σε € 1/1 31/12/2006 ι

Kôcnos
Πωληθέντων

Έξοδα
διάθεση5

Έξοδα
6ioÎKnons

Σύνολο

Συνταξιοδοτικέ napoxés 3.032.659 3.032.659

Aoinés napoxés σε εργαζομένου 55.633.969 497.958 1.164.313 57.296.240

Kôotos αποθεμάτων αναγνωρισμένο œs έξοδο 158.313.188 158.313.188

Αποσβέσειε ενσώματων παγίων
Ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία 10.676.075 77.960 10.754.035

AnooßeoEis άυπων περιουσιακών στοιχείων 203.601 42.263 245.865

AjJOipés και έξοδα τρίτων 1.671.221 310.840 3.081.109 5.063.170

napoxés τρίτων 130.952.347 88.976 1.062.345 132.103.667

Λοιπά 9.246.969 250.028 879.645 10.376.642

Σύνολο 369.730.029 1.190.065 6.265.372 377.185.465
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1/1- 31/12/2005

Κόστο5 Έξοδα Έξοδα Σύνολο

Πωληθέντων διάθεση5 διοίκηση^

Συνχαξιοδοτικέε napoxés
- - 4.481.409

Aomés napoxÉs οε εργαζομένου5
1 Q7 ΔΜDD. I Ol .ΗΌι 587.266 931.373 67.716.107

Kôciios αποθεμάτων αναγνωρισμένο tos έξοδο I ju.oDo.yoj 136.868.985

Αποσβέσεβ ενσώματων παγίων
-Ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία 10.509.271 118.229 10.627.499

Αποσβέσεΐ5 άυλων περιουσιακών στοιχείων 28.505 42.221 70.727

Αμοιβέ5 και έξοδα τρίτων 2.317.083 246.500 2.064.732 4.628.315

Παροχέ5 τρίτων 94.088.894 66.901 783.569 94.939.364

Λοιπά 6.393.172 180.145 932.285 7.505.601

Σύνολο 320.884.788 1.123.032 4.830.186 326.838.007

7.23 Υποχρεώσει παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από ιην υπηρεσία

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην κατάσταση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων xpnons που αφορούν τα προγράμματα 

καθορισμένων παροχών και λοιπά προγράμματα μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων έχουν tus eÇns :

Ο Όμιλοβ

ποσά σε € 2006 2005

Μακροπρόθεσμε5 υποχρεώσει συνταξιοδότησπΒ 31.820.235 30.259.536

Βραχυπρόθεσμε5 υποχρεώσει και άλλεε napoxés

Σύνολο 31.820.235 30.259.536

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων είναι :

ποσά σε € 2006 2005

Προγράμματα Προγράμματα Σύνολο Προγράμματα Προγράμματα Σύνοπο

μη χρηματοδο¬ καθορισμένων μη χρηματοδο¬ καθορισμένων

τούμενων παροχών τούμενων παροχών

υποχρεώσεων υποχρεώσεων

Kôotos tpéxouoas απασχόλησα 2.518.348 2.852.620 5.370.967 2.468.552 2.774.868 5.243.419

KôcKos ιόκων πάνω στην υποχρέωση παροχών 1.233.060 696.478 1.929.538     1.1 12.824 700.342 1.813.166

Αναμενόμενη απόδοση ιων περιουσιακών στοιχείων

ιου npoYpappaios 268.968 268.968 214.156 214.156

Αναγνώριση του koucous npoCinnpsoias -

Αναλογιστικά KÉpôn/znpiés αναγνωρισμένα μέσα στο éios 2.380.745 36.516 2.417.260 993.753 1.220.355 2.214.108

ZnpiÉs (κέρδη) από περικοπέΞ και τακτοποιήσει

Έξοδο αναγνωρισμένο στην κατάσταση

λογαριασμού αποτεπεσμάτων 6.132.152 3.316.646 9.448.798 4.575.129 4.481.409 9.056.537

Πραγματοποιηθείσα απόδοση ίων περιουσιακών στοιχείων ίου προγράμμακκ
Αναμενόμενη απόδοση ιων περιουσιακών στοιχείων

tou npoYpâpparas 268.968 268.968 214.156 214.156

Αναλογιστικά κέρδη των περιουσιακών στοιχείων

του προγράμμακκ 143.524 143.524
Πραγματοποιηθείσα απόδοση των περιουσιακών
στοιχείων του προγράμμαΗΚ 412.491 412.491 214.156 214.156

I«



Τα ποσά που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό είναι

ποσά σε €

Παρούσα αξία ίων υποχρεώσεων καθορισμένων

παροχών που είναι πλήρως ή εν μέρει χρηματοδοτούμε

Προγράμματα Προγράμματα Σύνολο Προγράμματα Προγράμματα Σύνολο

μηχρηματοδο καθορισμένων μηχρημαιοδο καθορισμένων

τούμενων παροχών τούμενων παροχών

υποχρεώσεων υποχρεώσεων

13.929.560 13.929.560 13.339.852 13.339.852

Μείον εύλογη αξία ίων περιουσιακών στοιχείων

του προγράμματος 5.596.183 5.596.183 4.283.120 4.283.120

8.333.377 8.333.377 9.056.732 9.056.732

Παρούσα αξία ίων υποχρεώσεων καθορισμένων

παροχών που είναι πλήρως μη χρη ματοδοτού μeves 23.486.857 23.486.857 21.202.804 21.202.804

Καθαρά αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές

που δεν είναι αναγνωρισμένα στον ισολογισμό

Κόστος προϋπηρεσίας που δεν είναι ακόμη

αναγνωρισμένο στον ισολογισμό

23.486.857 23.486.857 21.202.804 21.202.804

Καθαρή υποχρέωση για συντάξει στον ισολογισμό 23.486.857 8.333.377 31.820.235 21.202.804 9.056.732 30.259.536

ο
•C
C

Cl
Ο
Θ
Οα

D
•Ο
Οα

Οι μεταβολέε στην παρούσα αξία ms υποχρέωσα για ια καθορισμένα προγράμματα παροχών έχουν œs eÇns

I ποσά σε € 2006 2005

Προγράμματα Προγράμματα Σύνολο Προγράμματα Προγράμματα Σύνολο

μη χρηματοδο¬ καθορισμένων μη χρηματοδο¬ καθορισμένων

τούμενων παροχών τούμενων παροχών

υποχρεώσεων υποχρεώσεων

Υπόλοιπο apxiis étous 21.202.804 13.339.852 34.542.656 25.524.552 16.608.277 42.132.828

Κάσιος απασχόλησης 2.518.348 2.852.620 5.370.967 2.468.552 2.774.868 5.243.419

Κόστος τόκων 1.233.060 696.478 1.929.538 1.112.824 700.342 1.813.166

Αναλογιστικό κέρδη/ζημιές 2.380.745 854.714 3.235.459 993.753 1.220.355 2.214.108

Ζημιές κέρδη από περικοπές

ϊ™ϊ£εώσεις που εξαλείφθηκαν με τακτοποιήσεις

Αναληφθείσες υποχρεώσεις σε μία συνένωση εταιρειών

Συναλλαγματικές διαφορές ηπόπρηγρπι η ιπτπ FFoiTiwai'i

Παροχές πληρωθείσες 3.848.099 3.814.104 7.662.203 8.896.877 7.963.989 16.860.866

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών την 31η Δεκεμβρίου 23.486.857 13.929.560 37.416.418 21.202.804 13.339.852 34.542.656

63



Ετήσιο Δεπτίο 2006

ύπογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματο5 κατά τη διάρκεια rou étous έχει üjs εξήε

2006 2005

Προγράμματα

καθορισμένων

παροχών

Προγράμματα

καθορισμένων

παροχών

Υπόλοιπο apxns éious 4.283.120 3.952.954

Αναμενόμενη απόδοση ίων περιουσιακών στοιχείων ιου προγράμμακκ 268.968 214.156

ΔυπΑπνιατική κέηδη 818.199

Συναή1λαγματικέ5 6ιαφορε5 από προγράμματα εξωτερικού

Finmnn^fnvn7niiF\/nii

Εισφορέ5 εργοδότη 4.040.000 8.080.000

flaooxÉs πΑηρωθείσε5 3.814.104 7.963.989

ΔνπληφΑείπρς ιιποχηεώπεκ σε μία συνένωση εταιρειών

Υπόλοιπο lénous éious 5.596.183 4.283.120

2006 2005

Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,25 5,25

Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματο5 5,00 5,00

ΜελλοντικέΞ αυξήσει μισθών 4,00 3,50
ΜεΑποντικέ5 αυξήσει συντάξεων 4,00 3,50

Η Εταιρεία

Ιποσά σε € 2006 2005
Μακροπρόθεσμε5 υποχρεώσει συνταξιοδότησης 29.936.544 28.525.352

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσει και àrlfte napoxés

Σύνολο 29.936.544 28.525.352

Τα ποσά που αναγνωρίζονται σχην κατάσταση αποτείιεομάτων είναι

I ποσά σε € 2006 2005

Προγράμματα Προγράμματα Σύνολο Προγράμματα Προγράμματα Σύνολο

μη χρηματοδο¬ καθορισμένων μη χρηματοδο¬ καθορισμένων
τούμενων παροχών τούμενων παροχών

υποχρεώσεων υποχρεώσεων
KÔOTOS τρέχουσας απασχόλησης 2.293.486 2.852.620 5.146.106 2.260.175 2.774.868 5.035.043
Κόστος τόκων πάνω στην υποχρέωση παροχών 1.134.166 696.478 1 830.644 1.022.103 700.342 1.722.445
Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων

του προγράμματος 268.968 268.968 214.156 214.156
Αναγνώριση του κόστους προϋππρεσίαΞ

Αναλογιστικά κέρδη/ζημιέ5 αναγνωρισμένα μέσα στο έτος 2.167.293 36.516 2.203.809 984.603 1.220.355 2.204.958
Ζημιές κέρδη από περικοπές και τακτοποιήσει

Έξοδο αναγνωρισμένο στην κατάσταση

λογαριασμού αποτελεσμάτων 5.594.946 3.316.646 8.911.591 4.266.881 4.481.409 8.748.289
Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων

του προγράμματο5 268.968 268.968 214.156 214.156
Αναλογιστικά κέρδη των περιουσιακών στοιχείων

ιου προγράμματος 143.524 143.524
Πραγματοποιηθείσα απόδοση των περιουσιακών
στοιχείων ιου προγράμμακκ 412.491 412.491 214.156 214.156



Τα ποσά που αναγνωρίζονται σιον ισολογισμό είναι

ποσά σε € 2006 2005
Προγράμματα Ποονοάυυπτπ Γι'ινπΛη Π ηονηπ ι il ιπτπ1 luuypu upu lu Π ηη\ι/ιήι ιι ιπτηI ipUypUppULU Σύνολο

μη χρηματοδο¬ καθορισμένων μη χρηματοδο¬ καθορισμένων
τούμενων παροχών τούμενων παροχών

υποχρεώσεων υποχρεώσεων

Παρούσα αξία των υποχρεώσεων καθορισμένων

παροχών που είναι nflhpojs ή εν μέρει χρηματοδοτούμενε 13.929.560 13.929.560 13.339.852 13.339.852
Μείον εύλογη αξία των περιουσιακών σιοιχείων του προγράμμακκ 5.596.183 5.596.183 4.283.120 4.283.120

8.333.377 8.333.377 9.056.732 9.056.732

Παρούσα αξία ίων υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών

που είναι ππήρακ μη χρηματοδοτούμενε 21.603.167 21.603.167 19.468.620 19.468.620

Καθαρά αναλογιστικά κέρδη ή ζημκ
που δεν είναι αναγνωρισμένα στον ισολογισμό

KôoTos npoünnpEoias που δεν είναι

ακόμη αναγνωρισμένο στον ισολογισμό

21.603.167 21.603.167 19.468.620 19.468.620

Καθαρή υποχρέωση για συντάξει στον ισολογισμό 21.603.167 8.333.377 29.936.544 19.468.620 9.056.732 28.525.352

ο9
Οα

CD
DΌ
Q
C

Οι μεταβολές σιην παρούσα αξία ins unoxpéooons για ιό καθορισμένα προγράμμαχα παροχών έχουν cos εξή

ποσά σε € 2006 2005

Προγράμματα Προγράμματα Σύνολο Προγράμματα Προγράμματα Σύνολο

μη χρηματοδο¬ καθορισμένων μη χρηματοδο¬ καθορισμένων

τούμενων παροχών τούμενων παροχών

υποχρεώσεων υποχρεώσεων

Υπόλοιπο apxns érous 19.468.620 13.339.852 32.808.472 23.840.485 16.608.277 40.448.761

Kôoxos απασχόλησα 2.293.486 2.852.620 5.146.106 2.260.175 2.774.868 5.035.043
Kôoios τόκων 1.134.166 696.478 1.830.644 1.022.103 700.342 1.722.445

Αναλογιστικά Képôn/znuiés 2.167.293 854.714 3.022.007 984.603 1.220.355 2.204.958

Znpiés κέρδη από περικοπέΞ

Υποχρεώσει που εξαλείφθηκαν με τακτοποιήσει

Αναληφθείσε υποχρεώσει σε μία συνένωση εταιρειών

Συναλλάγματα ôiaœopés από προγράμματα εξωτερικού

riapoxés πληρωθείσε5 3.460.399 3.814.104 7.274.503 8.638.745 7.963.989 16.602.734

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών την 31η Δεκεμβρίου 21.603.167 13.929.560 35.532.727 19.468.620 13.339.852 32.808.472
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Η μεταβολή οιπν εύλογη αξία ίων περιουσιακών οτοιχείων ίου προγράμμακκ κατά τη διάρκεια του étous έχει cos εξή5

2006 2005

Προγράμματα Προγράμματα

καθορισμένων καθορισμένων
παροχών παροχών

Υπόλοιπο apxns étous 4.283.120 3.952.954

Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράμμαχο5 268.968 214.156

Δνπλονιστικπ κεηδη 818.199

Συναλλαγματικέ5 ôiacpopés από προγράμματα εξωτερικού

Finmr>np εργαζομένου

Εισφορέ5 εργοδότη 4.040.000 8.080.000

napoxés πληρωθείσεε 3.814.104 7.963.989

Αναληφθείσες υποχρεώσει σε μία συνένωση εταιρειών

Υπόλοιπο léflous étous 5.596.183 4.283.120

2006 2005 I
Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,25 5,25

Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράμμακκ 5,00 5,00
Μελλοντικές αυξήσει μισθών 4,00 3,50
ΜελλοντικέΞ αυξήσει συντάξεων 4,00 3,50

7.24 napoxés σε εργαζομένους

ποσά σε € 0 ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01-31/12/2006 01/01-31/12/2005 01/01-31/12/2006 01/01-31/12/2005

Μισθοί και ημερομίσθια συμπεριλαμβανομένων
και αποζημιώσεων nauons εργασία 45.708.946 48.962.152 41.898.738 45.050.460
Έξοδα KoivcuviKns aocpàrïions 10.769.382 11.394.286 9.626.732 10.237.835
Παρεπόμενε5 napoxés στο προσωπικό 5.535.581 12.489.816 5.459.052 12.146.980
Συνταξιοδοτικό kôotos προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών 311.718 280.832 311.718 280.832
Συνταξιοδοτικό kôotos προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 3.032.659 4.481.409 3.032.659 4.481.409
Χρηματοοικονομικό kôotos παροχών
σε εργαζομένου μετά τη συνταξιοδότηση
Aoinés napoxés σε εργαζομένου μετά τη συνταξιοδότηση
Σύνολο

65.358.285 77.608.494 60.378.899 72.197.516

7.25 Χρηματοοικονομικό kôoios καθαρό

I ποσά σε € 0 ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01-31/12/2006 01/01-31/12/2005 01/01-31/12/2006 31/01-31/12/2005

Τραπεζών 1.070.807 2.310.877 1.023.767 2.285.404
Διαθεσίμων üpos πώληση Επενδύσεων

Κραιούμενεε μέχρι τη λήξη επενδύσει
Χορηγηθέντων Δανείων
Έσοδα τόκων

1.070.807 2.310.877 1.023.767 2.285.404
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Ι ποσά σε € 0 ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01-31/12/2006 01/01-31/12/2005 01/01-31/12/2006 01/01-31/12/2005

Προεξόφληση Υποχρεώσεων παροχών προσωπικού 1.517.047 1.418.153

Τραπεζικά δάνεια

ΥπεραναΑήψεβ 29.348 29.348
Προμήθειε5 Εγγυητικών Επιστολών 67.293 44.900 67.293 44.900
Χρηματοδοτικέ5 Μισθώσει

Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα 164.202 119.220 163.080 116.736
Έξοδα τόκων 1.777.890 164.120 1.677.874 161.637

7.26 Πώληση διαθέσιμων npos πώληση περιουσιακών στοιχείων

Κατά την τρέχουσα περίοδο η Εταιρεία προέβη σε πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α αξία5 € 1 1 590.294 Η επιχείρηση

είχε αναγνωρίσει σε Αποθεματικό Εύλογη5 AÇias ποσό € 6.475.889 το οποίο αναγνωρίστηκε στα Αποτελέσματα
Περιόδου κατά την πώληση των μετοχών Το αντίτιμο ms ncbrïnons ανήλθε στο ποσό των € 1 5.643.954 Το αναγνωριζόμενο

Képôos στα αποτελέσματα ins περιόδου ανήλθε στο ποσό των € 1 0.506.083

ο
θο
Q

ο
D
Οα

Ιποσά σε€ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 15.643.954
Μείον ΦΟΡΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 23.466
Μείον ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 11.590.294
Πλέον ΑΠΟΘΕΜ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑΓΝ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ 6.475.889

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΡΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10.506.083

7.27 Άλλα λειτουργικά έσοδα έξοδα καθαρά

I ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Έσοδα από Επιδοτήσει 506.807 18.312 317.032 18.312

Αποζημίωση ασφαλειών 3.405 3.405

Κέρδη Συναλλαγματικών Διαφορών 2.183.818 2.933.663 2.183.818 2.933.663
Έσοδα από Ενοίκια 1.458.958 1.566.880 1.458.958 1.566.880
Έσοδα από χρησιμοποιημένεΞ Προβλέψει 242.120 8.741.107 238.821 8.638.745
Λοιπά 2.743.658 3.680.101 2.516.276 3.574.567

Κέρδη από πώληση παγίων 1.719.274 120.750 1.719.274 120.750
Σύνολο 8.854.636 17.064.218 8.434.180 16.856.323

ΕΜίείσυναλλαγματικών διαφορών 4.440.010 1.208.593 4.440.010 1.208.593

Πρόβλεψη Αποζημίωσα ποοσωπικού 4.496.854 4.266.881
Aomés Προβλέψρις 5.084.666 2.810.000 4.953.519 2.810.000

ΙΡό_από πώληση παγίων
Λοιπά 211.319 567.597 153.584 511.286

Anoznpiœoeis

ΣύνοΑο 9.735.996 9.083.045 9.547.113 8.796.760
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7.28 EniôiKES ή υπό διαιτησία 6ia<popés

Δεν υπάρχουν eniöiKes ή υπό διαιτησία ôiacpopésms Etaipsias, koQùs και αποφάσεκ δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων 

που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία ms.

7.29	AvéflEYKtES φορολογικά xpnoeis

Η εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2006. Οι ανέλεγκτεε φορολογικά 

χρήσει για την εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ. είναι από 2005 eus και 2006.

Ο cpôpos εισοδήματοΞ ins περιόδου 01 /01 -31/1 2/2006 περιλαμβάνει βεβαιωμένεε ôiacpopés φορολογικού ελέγχου

προηγούμενων χρήσεων ποσού € 1 81 χιλ. Το σύνολο των παραπάνω διαφορών καλύφθηκε από αντιστροφή σχηματισμένων 

προβλέψεων. Για us ανέλεγκτε$ φορολογικά xpnoeis, o'Opiflos και η Εταιρεία καταχώρησαν στα αποτελέσματα 

ms περιόδου επιπλέον πρόβλεψη ποσού € 2.1 50 χιλ. και € 2.1 00 χιλ. αντίστοιχα.

7.30	Μεταβολή σε λογισιικέ5 εκτιμήσει

Δεν σημειώθηκε καμία μεταβολή aus λογιστικέ5 μεθόδουε ή oi\s λογιστή εκτιμήσει.

7.31	Αγορά ιδίων μετοχών

Κατά το διάστημα από 01/01 /2006 μέχρι 21/03/2006, δηλαδή πριν από τη μείωση ms ονομαστική5 aÇias και τον ταυτόχρονο 

διπλασιασμό του συνολικού αριθμού των μετοχών, που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση την

09/02/2006, η εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. απέκτησε ογδόντα εννέα xifliâôes εννιακόσιε$ τριάντα δύο

(89.932)1öies K/taoxés, aÇias € 3.063 χιλ.

Το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατείχε η Εταιρεία την 21 /03/2006 ανήρχετο οε 1 .089.932 μεΐθχέ5.

Έτσι την 22/03/2006 και μετά από τη μείωση ms ονομαστική5 aÇias και τον ταυτόχρονο διπλασιασμό του συνολικού

αριθμού των μετοχών, που αποφάσισε η'Εκτακτη Γενική Συνέλευση την 09/02/2006 το σύνολο των ιδίων μετοχών που

κατείχε η Εταιρεία ανήρχετο σε 2.1 79.864 μετοχέ$.

Κατά το διάστημα από 22/03/2006 μέχρι 31 /1 2/2006, η εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. απέκτησε ένα εκατομμύριο 

εξακόσιε5 είκοσι οκτώ xifliâôes εκατόν εικοσιοκτώ (1 .628.1 28)16ies Μετοχέ$, aÇias € 27.064 χιλ.

ποσά σε €

Ημερομηνία Αριθμ05 Αριθμ05 Αξία
Κοινών μετοχών Ιδίων μετοχών Ιδίων μετοχών

31/12/2005 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 21.578.040 (1.000.000) (17.710.481) .

01/01-21/03/2006 Αγορά Μετοχών Mntpiiais (\bizs Meîoxés) (89.932) (3.062.983)	
22/03/2006 Μείωση ovopaoiiKns aÇias και διπλασιασμοί μετοχών 21.578.040 (1.089.932)
22/03-31/12/2006 Αγορά Μετοχών MnxpiKiis (Ιδιε5 Meioxés) (1.628.128) (27.064.464)	
31/12/2006 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 43.156.080 (3.807.992) (47.837.928)	



Η μετοχή ins ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ms ΕΛΛΑΔΟΣ BEAE είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμη στο Χρημαιιοτήριο Αθηνών και συμμετέχει

οίο υ s εξή5 δείκτεε

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ

FTSE MID CAP 40

FTSE MID CAP 100

EPSI

HSBC SMALL CAP

MSG SMALL CAP

INDUSTRIAL

MACHINERY

NON FERROUS

METALS

ALUMINUM

7.32 Αριθμόε απασχολούμενου προσωπικού

Ο αριθμ05 του απασχολούμενου προσωπικού για ίο δωδεκάμηνο του 2006 και του 2005 του Ομίλου και ins Εταιρεία5

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

1.171 1.190 1.047 1.061
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7.33 Συναλλαγέβ με συνδεδεμένα μέρη

Οι ouvarWavés με ία συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με to ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσει Συνδεδεμένων Μερών» εμφανίζονται 

στον παρακάτω πίνακα:

0 ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Πωλήσει αγαθών
Μηφική                                                                  "	-	—
Οι iv/riTiWCC

Άλλα συνδεδεμένα μέρη 122.492.528 79.338.156 122.492.528 79.338.156
Σύνολο 122.492.528 79.338.156 122.492.528 79.338.156

Ayopés αγαθών
Mnivwn                                                                                                           -                             ' *

GuyaipiKés 22.256.696 20.879.880
Άλλα συνδεδεμένα μέρη 7.199.433 10.637.304 7.199.433 10.637.304
Σύνολο 7.199.433 10.637.304 29.456.129 31.517.184

Ayopés περιουσιακών στοιχείων

Μητρική                                                                     -                   - -GuvaxoïKÉs γ.ιμι
Άλλα συνδεδεμένα μέρη 116.682.931 14.936.800 116.682.931 14.936.800
Σύνολο 116.682.931 14.936.800 116.682.931 14.936.800
Πωλήσει υπηρεσιών
Μητρική

Θυγατρικέ5 120.635 44.082
Arirla συνδεδεμένα μέρη 72.241 7.213 72.241 7.213
Σύνοπο 72.241 7.213 192.876 51.295

Αγορέβ υπηρεσιών
Μητρική 5.617 5.617
Θυγατρικέ5 3.903
Άπλα συνδεδεμένα μέρη 6.902.038 120.208 6.902.038 120.208
Σύνοπο

6.907.655 120.208 6.911.558 120.208
Εγγυήσεκ από συνδεδεμένα μέρη
Μητρική                                                                     .                  .                  . -

Θυγατρικέ5

Άλλα συνδεδεμένα μέρη 819.368 22.680 819.368 22.680
Σύνοπο

819.368 77.680 819.368 22.680
Πεπατε5 / Χρεώστεβ
Μητρική

Θυγατρικέ5
12.720Άλλα συνδεδεμένα μέρη 16.425.731 43.883.616 16.425.731 ^3_883_6]6_Σύνολο

16.425.731 43.883.616 16.438.451 43.883.616
Προμηθευτέ5/πιστωτέ5
Μητρική

3.695 3.695
θυγατρικέε

8.226.755 _^245_046_Άλλα συνδεδεμένα μέρη
15.915.653 6.429.844 15.915.653 _6_429_844__Σύνολο
15.919.348 6.429.844 24.146.103 9.674.890
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7.34 Φόροι Eiooônpaios

I ποσά σε € 0 ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/01-31/12/2006 1/01-31/12/2005

Dôpos xpnons 26.403.482 15.270.832 26.113.724 15.233.635

Πρόβλεψη Μελλοντικών Φόρων 2.130.837 3.979.080 2.100.000 3.779.080

ΔιαφορΒ φόρων προηγούμενων χρήσεων 4.084.573 4.084.573

AvaßarfflopEvoscpopos 3.452.585 4.171.318 3.243.148 4.047.899

Σύνοπο 29.166.308 23.421.231 29.055.149 23.060.614

Ο cpôpos επί ιων κερδών προ φόρων ins Εταιρεία διαφέρει από το θεωρητικό ποσό ίο οποίο θα προέκυπτε αν
χρησιμοποιούσαμε

τον φορολογικό συντεήΐεσιή ms xdjpas προέλευση ins Eiaipeias cos εξήε

Ι ποσά σε € 0 ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/12/20051/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006

Κέρδη προ φόρων 106.545.930,20 75.479.430,57 102.464.426,54 74.039.908,56

Συντέλεσα Φόρου 29 32 29 32

Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου 30.898.320 24.153.418 29.714.684 23.692.771

Αφορολόγητα Εισοδήματα 1.879.437 8.720.107 1.786.785 8.720.107

©ôpos που αναλογεί σε Αφορολόγητα

Αποθεματικά 8.962.271 5.042.146 8.073.027 4.248.885

Απαλοιφή Διεχαιρικού KÉpôous από

Πώληση Αποθεμάτων 33.315

Μη Εκπιπτόμενε Δαπάνεε 6.331.228 4.879.668 6.212.450 4.509.856

Oôpos άμεσα enippiniÉos orous Maôxous 48.958 46.402

©ôpos Προηγούμενων Χρήσεων 4.084.573 3.979.080 4.084.573 3.779.080

Πρόβλεψη Φόρου Επόμενων Χρήσεων 2.130.837 2.100.000

ΑναβαλλόμεΛκ Φόρο από Προσωρινέ5 Διαφορές
και Αλλαγή Φορολογικού Συντελεστή 3.452.584 4.171.318 3.243.148 4.047.899

Πραγματική Δαπάνη Φόρου 29.166.309 23.421.231 29.055.149 23.060.614

αοθοο

ο
Dοα

7.35 Κέρδη ανά μετοχή

Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίσθηκαν με βάση τον επιμερισμό των κερδών στο μέσο σταθμισμένο αριθμό των μετοχών

Λόγω ms μείωση5 ins ονομαστική5 aÇias των μετοχών ms Etaipeias και ms TauTÔxpovns ai^nons του συνολικού

αριθμού των μετοχών από 21 578.040 σε 43.1 56.080 με τη διανομή 21 578.040 νέων μετοχών οι οποίε5 διανεμήθηκαν
δωρεάν orous μετόχου ins Εταιρείας έγινε αναδρομική αναπροσαρμογή του υπολογισμένου δείκτη Κερδών ανά μειοχή

για όλε Tis περιόδου5 που παρουσιάζονται otis οικονομά καταστάσεΐ5

I ποσά σε € 0 ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Κέρδη που αναλογούν orous perôxous ins pnipiKns 77.378.754 52.057.657 73.409.278 50.979.294

52§Wévos msoos Odos rou αριθμού μετοχών 40.455.473 42.547.746 40.455.473 42.547.746

Βασικά κέοδη ανά μειοχή ευρώ ανά μειοχή 1,91 1,22 1,81 1,20
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7.36 Ταμειακέ5 poés από fleixoupYiKÉs ôpaoxnpiôiniES

0 ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01-31/12/2006 01/01-31/12/2005 01/01-31/12/2006 01/01-31/12/2005

Κέρδη Περιόδου
77 37Q Ç\l 52 058 200 73.409.278 50.979.294

ΠροσαρμογέΒγια
Dôpous

29.166.308 TD ni TD 1HAI 1 16 1
7Q OSS 14Q ij.UUU.O I

ΑποσβέσεΐΒ ενσώματων παγίων στοιχείων 11.462.752 11.439.460 10 7R4 03S 10 677 4QQ

Αποσβέσεΐ5 αυλών περιουσιακών στοιχείων Ζ I UU ΙΌ I Z/H l ι 245.865 70.727

Προβλέψει χρήσεω d.oOo.doI c con odq 6.125.889 6.740.456

Κ,εροη ζημιεε απο πωπηση ενσώμαιων πυ.γιων οιοιχειων I y U.j4ü I Ol r\f.i
1 OZ.UO j 1.719.274 120 750

Έσοδα τόκων
Λ Γ\ΊΓ Q07

I U/U.oU/j I U.o 1.023.767 2.285.404

Έξοδα ιόκων 1 777 δΟΠ IC/1 1 1 η 1.677.874 161.637

boooa απο μεριομυΐ.ιι 1 iiuiniun xpnp uluiäciujv 10.506.083 7.255.701 10.506.083 8.555.408

Αποσβέσειε επιχορηγήσεων 83.988 228.493 83.988 228.493

Συναλλαγματικά κέρδη zrpés από αποτίμηση 118.388 205.682 118.388 205.682

114.180.265 72.151.542 108.053.366 66.763.579

MEiaßoflss Κεφαλαίου KÎvnons

Αύξηση μείωση αποθεμάιων 3.945.960 15.103.569 4.742.766 15.382.897

Αύξηση μείωση απαιτήσεων 8.413.020 19.765.298 8.378.534 21.581.989

Αύξηση μείωση υποχρεώσεων 8.188.833 17.235.220 3.532.568 18.896.996

20.547.813 17.633.646 16.653.867 18.067.891

Ταμειακέβ poés από πειιουργικέ δρασιηριόιιπε5 93.632.452 54.517.896 91.399.499 48.695.688

Τα κέρδη από την πώληση ενσώμαιων παγίων στοιχείων περιλαμβάνουν

I ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01-31/12/2006 01/01-31/12/2005 01/01-31/12/2006 01/01-31/12/2005

Καθαρή λογιστική αξία 10.187.765 2.083 10.180.726

Κέρδη ζημιέ5 από την πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 1.970.346 182.067 1.719.274 120.750

Έσοδα από την πώληση ενσώμαιων παγίων στοιχείων 12.158.111 184.150 11.900.000 120.750

7.37 Γεγονότα μετά την ημερομηνία ίου ισολογισμού

Ολοκληρώθηκεοφορολογικ05έλεγχο5 για την εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε για Tis χρήσει 2004 éœs κο 1 2005

Το Μονομεή Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ αριθμόν 4872/07 απόφαση του η οποία εκδόθηκε την 5/1 2007 έκανε
αποδεκτή την υπ αριθμόν 4872/2006 αίτηση ins ειαιρείαε και cos εκ τούτου ανέστειλε προσωρινά τα αποτελέσματα ms
από 10/2/2004 καταγγεή σύμβαση5 napoxns ηλεκτρικού peùpaios στην αιτούσα μέχρι τη συζήτηση ms KÙpias
αγωγή5 ms Με βάση την προαναφερθείσα απόφαση η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Δ.Ε.Η υποχρεούται να εκπληρώνει

προσωρινά όλε5ΐΐ5 υποχρεώσει που απορρέουν από την από 25/6/1 960 σύμβαση ôncos αυτή τροποποιήθηκε
και ισχύει μέχρι τη συζήτηση ms Kùpias ôims

Η A Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ms 3ns Απριλίου 2007 μετά την απόφασή ms για την ακύρωση
4.1 81 387 ιδίων μετοχών ins Εταιρείας που αποκτήθηκαν μέσω Χρηματιστηρίου σύμφωνα με Tis προβλέψει του άρθρου
1 6 παρ 1 2 και 1 3 του κν 21 90/1 920 αποφάσισετη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ms Εταιρεία5 κατά €22.1 61 351 1 0 και
την αντίστοιχη μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών ms Εταιρείας με προσθήκη παραγράφου

24 στο άρθρο 5 του Καταστατικού Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο ms Etaipsias ανέρχεται από 3.04.2007 σε
€206.565.872,9 και διαιρείται σε 38.974.693 Koivés ονομαστικά μετοχές ονομαστική5 αξία5 €5,30 εκάοτη5
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8 Συνοπτικά Ενδιάμεσα Οικονομικά Σιοιχεία
και Πληροφορίε

8.1 Ενδιάμεσεε Οικονομά Καταστάσε για την τριμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου
Écos 31 Μαρτίου 2006

ποσά σε€ 0 ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/03/2006 31/12/2005 31/03/2006 31/12/2005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ενσώματε Ακινητοποιήσει 335.065.219 324.507.217 331.355.167 320.759.655
Aurla περιουσιακά στοιχεία 5.043.585 5.100.627 867.079 920.403
Επενδύσει σε Θυγατρικέ5 Επιχειρήσει 19.213.937 19.213.937

ΑναβαΑίϊόμενε5 φορολογικέ5 απαιτήσει 1.307.828 1.316.854

Χρηματοοικονομικά σιοιχεία διαθέσιμα npos πώήίηση 1.560.942 11.236.326 1.560.942 11.236.326
Aoinés Μακροπρόθεσμε5 Απαιτήσει 358.032 392.769 288.526 323.562
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 343.335.606 342.553.793 353.285.651 352.453.883

Αποθέματα 62.293.822 62.705.339 60.580.509 60.763.704
ΠελάτεΞ και Aoinés Εμπορικέ5 Απαιτήσει 68.715.857 68.042.303 68.711.060 68.030.055
Aoinés Απαιτήσει 50.332.184 62.042.392 49.172.860 60.439.061

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 51.922.954 41.187.551 49.214.271 38.931.752

Κυκλοφορούν ενεργητικό 233.264.818 233.977.585 227.678.700 228.164.572

Σύνολο ενεργητικού 576.600.424 576.531.378 580.964.351 580.618.455

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 207.953.760 210.585.182 207.953.760 210.585.182

Υπέρ Το Άρτιο 170.725 230.489 170.725 230.489

Αποθεματικά εύλογηε aÇias 4.475.122 5.720.962 4.475.122 5.720.962
Λοιπά αποθεματικά 46.221.001 46.221.001 53.287.725 53.287.725

Κέρδη znpiés εΐ5 νεον 207.282.846 185.258.291 206.005.824 184.658.067
Ιδια κεφάλαια αποδιδόμενα orous μετόχουβ 457.153.209 448.015.925 462.942.912 454.482.426

Δικαιώματα μειοψηφίαε 3.102 2.941

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 457.156.311 448.018.866 462.942.912 454.482.426

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμε υποχρεώσει
ΑναβαλλόμενεΞ cpopofloviKés υποχρεώσει 5.701.226 7.288.047 5.701.226 7.288.047

Υποχρεώσει παροχών προσωπικού

Οόγω_εξόδου απότην υπηρεσία 31.259.884 30.259.536 29.528.675 28.525.352

μακροπρόθεσυεΞ υποχρεώσει 4.787.068 4.806.142 4.787.068 4.806.142

Qpopriéps 13.229.374 11.895.325 10.874.814 9.474.814

Σύνολο Μακοοπρόθεσμων Υποχρεώσεων 54.977.553 54.249.050 50.891.783 50.094.355

Βραχυπρόθεσμεβ υποχρεώσει
0ρομηθευιέ5 και rloinés υποχρεώσει 20.047.196 35.843.702 23.630.282 38.160.457

£!Ϊ2Η2!1 Φορολογώ υποχρεώσει 27.507.955 21.960.235 27.306.132 21.802.198

ΟΞΡάγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 6.954.185 564.730 6.954.185 564.730

ËiPi!Lou^s υποχρεώσει 9.957.225 15.894.795 9.239.058 15.514.289

Σύνολο Βραχυποόθεσυων Υποχρεώσεων 64.466.561 74.263.463 67.129.656 76.041.674

Σύνολο υποχρεώσεων 119.444.114 128.512.512 118.021.439 126.136.029

worlo ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 576.600.424 576.531.378 580.964.351 580.618.455



Ετήσιο ΔεήΜο 2006

8.2 Ενδιάμεσεε Οικονομά Καΐαστάσεκ για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου
écos 30 Ιουνίου 2006

πηπή σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2006 31/12/2005 30/6/2006 31/12/2005

L VUUJ|J U Lcj γΛΙχΙ ν 1 1 UJI IUI 1 HJCIj 362.587.214 324.507.217 359.054.561 320.759.655

Άι ifin πρπιοι ιπιηκπ πτΩΙΧΡίαrAU 1 IU 1 IC)JI WUVJ lu f\\J U iwialiu 4.985.043 5.100.627 813.755 920.403

Επενδύσει σε Θυγαφΐκέ5 Επιχειρήσει 19.213.937 19.213.937

ΑναβαλλόμενεΞ φορολογικέ5 απαιτήσεΐ5 1.291.296 1.316.854

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα npos πώΓίηση 11.236.326 11.236.326

AomÉs Μακροπρόθεσμε Απαιτήσει 383.992 392.769 314.486 323.562

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 369.247.544 342.553.793 379.396.739 352.453.883

Αποθέματα 66.256.537 62.705.339 64.896.293 60.763.704

riErlfes και Aomés ΕμπορικέΞ Απαιτήσε6 78.670.761 68.042.303 78.574.627 68.030.055

Aoinés Απαιτήσει 45.274.629 62.042.392 44.045.450 60.439.061

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 17.974.101 41.187.551 15.251.410 38.931.752

Κυκλοφορούν ενεργητικό 208.176.028 233.977.585 202.767.780 228.164.572

Σύνολο ενεργητικού 577.423.573 576.531.378 582.164.519 580.618.455

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 201.606.243 210.585.182 201.606.243 210.585.182

Υπέρ Το Άρτιο 170.725 230.489 170.725 230.489

Αποθεματικά εύλογηΞ αξίαε 8.269.015 5.720.962 8.269.015 5.720.962

Λοιπά αποθεματικά 71.675.941 46.221.001 76.418.031 53.287.725

Κέρδη znpiés eis νέον 180.633.189 185.258.291 180.515.983 184.658.067

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα otous μετόχουβ 445.817.081 448.015.925 450.441.966 454.482.426

Δικαιώματα μειοψηφίαε 3.356 2.941

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 445.820.437 448.018.866 450.441.966 454.482.426

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμεβ υποχρεώσει
Αναβαλλόμενε5 φορολογικέ5 υποχρεώσει 4.205.976 7.288.047 4.205.976 7.288.047

Υποχρεώσει παροχών προσωπικού

Αόγω εξόδου από την υπηρεσία 32.234.059 30.259.536 30.531.998 28.525.352
Άλλε5 μακροπρόθεσμε υποχρεώσει 4.767.995 4.806.142 4.767.995 4.806.142

ΠροβλέψείΞ 11.762.878 11.895.325 9.615.650 9.474.814
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 52.970.909 54.249.050 49.121.619 50.094.355

Βραχυπρόθεσμε υποχρεώσει
Προμηθευτέ5 και rloinés υποχρεώσει 33.941.444 35.843.702 39.067.692 38.160.457
Tpéxouoss φορολογικέΞ υποχρεώσει 19.687.926 21.960.235 19.162.402 21.802.198
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 11.646.501 564.730 11.646.501 564.730
Affe τρέχουσεε υποχρεώσει 13.356.356 15.894.795 12.724.340 15.514.289
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 78.632.227 74.263.463 82.600.934 76.041.674
Σύνολο υποχρεώσεων 131.603.136 128.512.512 131.722.553 126.136.029
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 577.423.573 576.531.378 582.164.519 580.618.455



Σϊοιχεία κατάστασηε αποτελεσμάτων περιόδου

πηαάσε€ 0 ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01 01/01 01/04 01/04 01/01 01/01 01/04 01/04

30/06/2006 30/06/2005 30/06/2006 30/06/2005 30/06/2006 30/06/2005 30/06/2006 30/06/2005

Πωπήσεκ
235.447.632 180.325.036 ι r Tir ad 94.694.261 235 0 08 180.325.036 125.310829 94.694261

Kôotos Πωϋηθένιων 182.373.788 145.692.298
λγ c\f\i rnr95.996.586 77.644.516 184.740.850 147.918.907 97.369.329 79.066.034

Μικχό Képôos 53.073.843 34.632.738 29.320.052 17.049.745 50.699.859 32.406.129 27.941.500 15.628.226

Ληιηή FnoÔQ 3.265.054 4.036.082 1.894.313 2.126.986 3.013.121 3.913.302 1.678.715 2.009.114

Έξοδα διάθεση5 581.682 527.508 395.842 302.127 529.298 474.292 374.163 271.464

Έξοδα διοίκηστΰ 2.009.772 2 691 331l-.\JJ I J-J I 1.203.551 1.499.119 1.750.480 2.133.021 1.015.036 1.080.940

Λοιπά έξοδα 3.242.213 1 313 169 R41 d?fi 46 714 3.112.365 I ΊΊΟ Q37 48.650

Αποιεπεσμαια προ Φόρων Χρημαιοδοιικών

και ΕπενδυιικώνΑποιελεσμάιων 50.505.230 34.136.813 7R 773 Wft 17 d77 1QQ 48.320.837 Υ ΛΎΪ ΙΟΙSC.HjS ΙΟΙ η at 111ί/Λ/Δ I I I 16.333.586

Χρηματοοικονομικά έσοδα 854.116 1.200.581 568.547 635.694 823.278 1.197.545 550.569 633.956

Χρηματοοικονομικά έξοδα 119.440 48.928 55.748 34.736 118.932 48.103 55.433 34.397

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποιεπεσμαια 10.506.083 4.399.139 1.101.416 4.399.139 10.506.083 5.698.846 1.101.416 5.698.846

Κέρδη προφορών 61.745.989 39.687.604 30.387.761 22.422.297 59.531.265 39.281.469 29.068.663 22.631.991

Φόρο$εισοδήματο5 15.850.292 16.677.384 6.888.576 7.583.702 15.477.600 16.101.938 6.734.551 7.214.683

Κέρδη μετά από pôpous 45.895.697 23.010.220 23.499.185 14.838.594 44.053.665 23.179.531 22.334.113 15.417.308

Καιανεμημένα σε
Μειόχοΐβ ins μητριά 45.895.282 23.009.903 23.498.931 14.838.423 44.053.665 23.179.531 22.334.113 15.417.308

Δικαιώματα μειοψηφία5 415 317 254 171

45.895.697 23.010.220 23.499.185 14.838.594 44.053.665 23.179.531 22.334.113 15.417.308

Βασικά Κέρδη ανά Μειοχή 1,12 0,53 0,57 0,34 1,07 0,54 0,55 0,36

ΑποιεΑέσμαια προ Φόρων Χρημαιοδοιικών
και Επενδυτικών Αποιεπεσμάιων 50.505.230 34.136.813 28.773.546 17.422.199 48.320.837 32.433.181 27.472.111 16.333.586

Αποιεπεσμαια προ Φόρων
Χρημαιοδοιικών και Επενδυιικών

Αποιεϋεσμάιων και Αποσβέσεων 57.041.075 40.450.966 31.983.944 20.548.801 53.602.125 37.544.920 30.096.053 19.576.717



Ετήσιο Δελτίο 2006

Στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών

ποσά σε€ 0 ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01-30/6/2006 01/01-30/6/2005 01/01-30/6/2006 01/01-30/6/2005

Κέοδη Περιόδου 45.895.697 23.010.220 44.053.665 23.179.531

Προσαρμογέβγια
Oôpous 15.850.292 16.677.384 15.477.600 16.101.938

5.584.438 5.526.324 5.212.787 5.090.859Anooßsoeis ενσώματων παγίων στοιχείων

Αποσβέσεΐ5 άυλων περιουσιακών στοιχείων 989.554 787.830 106.648 20.880

Κέρδη znpiÉs από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 171.867 120.000

Έσοδα τόκων 854.116 1.200.581 823.278 1.197.545

Έξοδα τόκων 119.440 48.928 118.932 48.103

Έσοδα από μερίσματα Πώληση χρημ στοιχείων 10.506.083 4.399.139 10.506.083 5.698.846

Αποσβέσεΐ5 επιχορηγήσεων 38.147 122.488 38.147 122.488

Συναλλαγματικά κέρδη ζημιέε από αποτίμηση 236.769 236.769

57.277.844 40.156.611 53.838.894 37.302.432

Μεταβολή Κεφαλαίου Kivnons

Αύξηση μείωση αποθεμάτων 3.551.198 16.447.091 4.132.589 16.211.297

Αύξηση μείωση απαιτήσεων 5.903.496 3.246.308 5.613.229 2.802.018

Αύξηση μείωση υποχρεώσεων 17.260.872 4.315.259 14.630.724 4.650.491

Προβλέψει χρήσεα 2.012.077 285.288 2.147.482

12.896.497 15.092.852 11.002.601 14.362.824

Καθαρέ5 ταμειακκ poés από λειτουργικέ5 δραστηριόιητε5 44.381.347 25.063.759 42.836.293 22.939.607

I ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01-30/6/2006 01/01-30/6/2005 01/01-30/6/2006 01/01-30/6/2005

Ταμεκώ poés από λειτουργώ δρασιηριόιηιεβ 44.381.347 25.063.759 42.836.293 22.939.607

Καταβληθέντε5 τόκοι 117.032 48.928 116.524 48.103
Φόροι εισοδήματο5 15.742.290 30.263.655 15.664.809 30.113.699
Καθαρέ5 ταμειακέβ poés από λειτουργώ δραστηριότητε5 28.522.025 5.248.824 27.054.960 7.222.195

Ταμειακέ poés από επενδυτώ δραστηριότητα
Ayopés ενσώματων παγίων 33.935.066 8.548.797 33.778.326 8.514.170
Αγορέ5 αυλών περιουσιακών στοιχείων 873.970 951.879
Πωλήσει ενσώματων παγίων 183.400 120.000
Μερίσματα εισπραχθέντα 1.299.707
Πωλήσει χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων διαθέσιμων npos πώληση 15.620.488 4.622.611 15.620.488 4.622.611
Τόκοι που εισπράχθηκαν 853.156 1.200.581 822.318 1.197.545
Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 8.777 1.848 9.077 1.848
Καθαρέβ ταμειακέ5 poés από επενδυτή δραστηριότητεβ 18.326.616 3.492.235 17.326.443 1.272.459

Ταμειακέ5 poés από χρηματοδοτώ ôpaoxnpiôïntes
Αγορά ιδίων μετοχών 8.484.379 938.645 8.484.379 938.645
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχου Tns μηχρικήΞ 24.924.480 21.578.040 24.924.480 21.578.040
KaBapés ταμειακέ5 poés από χρηματοδοτώ δραστηριότητε5 33.408.859 22.516.685 33.408.859 22.516.685
Καθαρή μείωση αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 23.213.450 31.257.744 23.680.342 31.011.338
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή Tns περιόδου 41.187.551 114.030.364 38.931.752 113.272.315
Συναλλάγματα διαφορέε στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο xéflos ms περιόδου 17.974.101 82.772.620 15.251.410 82.260.977

ί8



8.3 Ενδιάμεσε* Οικονομικά Κατασχάσειε για την εννιαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίou éoûs 30 Σεπτεμβρίου 2006
ο
9-ο
Q.

ποσά σε€

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Evo6pat£S Ακινητοποιήσει

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/9/2006

380.364.576

31/12/2005 30/9/2006 31/12/2005

324.507.217 376.983.982 320.759.655
Aurla περιουσιακά στοιχεία 4.891.523 5.100.627 760.431 920.403
Επενδύσει σε BuyaipiKés Επιχειρήσει 19.213.937 19.213.937

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΑναβαλλόμενεΞ φοροπογικέΞ απαιτήσει 1.268.213 1.316.854
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα npos πώληση 11.236.326 11.236.326
Aoinés ΜακροπρόθεσμεΞ Απαιτήσει 399.946 392.769 333.950 323.562
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 386.924.259 342.553.793 397.292.300 352.453.883
Αποθέματα 65.906.273 62.705.339 64.554.503 60.763.704
neflâtes και Aoinés Εμπορικέε Απαιτήσει 66.371.985 68.042.303 66.357.993 68.030.055
Aoinés Απαιτήσει 50.460.534 62.042.392 49.175.261 60.439.061
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 10.769.289 41.187.551 9.831.771 38.931.752
Κυκλοφορούν ενεργητικό 193.508.081 233.977.585 189.919.529 228.164.572
Σύνολο ενεργητικού 580.432.340 576.531.378 587.211.828 580.618.455

Μετοχικό κεφάηαιο 191.730.063 210.585.182 191.730.063 210.585.182
230.489Υπέρ Το Άρτιο 170.725 170.725 230.489

Αποθεματικά eCifloyns aÇias/ Αντιστάθμισηε (4.787.365) 5.720.962 (4.787.365) 5.720.962
Λοιπά αποθεματικά 71.675.941 46.221.001 76.418.031 53.287.725
Κέρδη/ (znpiés) ει νέον 196.569.305 185.258.291 195.419.098 184.658.067
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα cnous μετόχου 455.358.668 448.015.925 458.950.552 454.482.426

Δικαιώματα μειοψηφίαε 3.559 2.941
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 455.362.227 448.018.866 458.950.552 454.482.426

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμε5 υποχρεώσει
Αναβαλλόμενεε φορολογικέ5 υποχρεώσει 5.383.447 7.288.047 5.383.447 7.288.047
Υποχρεώσει παροχών προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 32.551.956 30.259.536 30.939.130 28.525.352
Affe μακροπρόθεσμεΞ υποχρεώσει 4.748.921 4.806.142 4.748.921 4.806.142
Προβλέψει 12.487.846 11.895.325 10.449.511 9.474.814
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 55.172.170 54.249.050 51.521.009 50.094.355

Βραχυπρόθεσμε5 υποχρεώσει
ΟΡρμηθευτΒ και floinés υποχρεώσει 20.739.947 35.843.702 28.665.247 38.160.457
iPÉxouœs cpopoftoviKés υποχρεώσει 28.001.374 21.960.235 27.652.861 21.802.198

D^Pàytoya Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 5.919.548 564.730 5.919.548 564.730

^tejpexouoes υποχρεώσει 15.237.074 15.894.795 14.502.612 15.514.289

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 69.897.943 74.263.463 76.740.267 76.041.674

Σύνολο υποχρεώσεων 125.070.113 128.512.512 128.261.277 126.136.029

i-υνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 580.432.340 576.531.378 587.211.828 580.618.455

od
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2006

Στοιχεία κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου

[ποσάσε^ί 0 ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01 - 01/01 - 01/07- 01/07- 01/01 - 01/01 - 01/07- 01/07-

30/09/2006 30/09/2005 30/09/2006 30/09/2005 30/09/2006 30/09/2005 30/09/2006 30/09/2005

Πωλήσει 349.687.616 271.1 19.473
Λ Λ Λ Λ(1Λ
114.239.984

ΠΠ ΊΩΛ Λ 07yu./y4.4d/ 2/10 CT) 1 ΑΑ Τ71 1 10. /173LI I. I iy.4/j 1 1 Λ 131 A~3C 90.794.437

Kôoras Πωληθέντων (271.226.197) (222.533.483) (88.852.409) (/6.841.185)
ΙΊΊΖ Γ\Λ 1 OCQ\
(z7b.U4l.yboJ (Zzb.zz4.bö4) pU.3Ul.llöJ (78.305.677)

Μικτό KÉpôos
78.461.419 48.585.990 25.387.575 13.953.252

ΊΛ con ne ΛΛ OO/I QQO44.034.003 12.488.760

Λοιπά έσοδα 6.954.384 5.143.830 3.689.330
1   1 Λ"7 1 λ Cl1.107./48 6.613.835 r nie /ionb.Ulb.4öy 3.DÜÜ./14 1.103.187

Έξοδα ôiàOsons (878.455) (863.232) (296.774) (335.724)
ΙΟΓ\Λ Γ\ΊΊ\
(öU4.U/ /) (/öd./bU) (Z/4.//9) (309.458)

Έξοδα διοίκησα (5.385.524) (4.315.641) (3.375.752)
ΙΑ Γ"\ Λ ~) Λ Γ\\
(1 .6/4.310)

Iλ 7n 1 ί λ 1 \
(4./U1.Z41)

I'D U07 nOC\ U.ybU./bl) (1.254.964)

Λοιπά έξοδα (3.859.044) (4.674.322) (616.831) (3.361.153) (3.563.058) (4.625.791) (450.693) (3.346.854)

ΑποτεΓίέσματα προ Φόρων, Χρηματοδοτικών

και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων 75.292.779 il R7fi fi7fi 9.739.813 72.175.635 41.113.852 23 854 798 8.680.671

Χρηματοοικονομικά έσοδα 996.661 1 575 792 142 545 375.211 953.809 1.571.531 130.531 373.986

Χρηματοοικονομικά έξοδα (168.958) (122 289) (49.517) (73.361) ^ I UU. I Z1J] \ I Z.U. U / \Jf (49.261) (72.774)

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 10.506.083 7.255.701 2.856.562 10.506.083 8.555.408 2.856.562

Κέρδη προ φόρων 86.626.565 JZ. JOJ.0/3 24 RRfl 576LH.OOU.D I Ό 17 898 724I L.OJO.LLH 83 467 334 51 119 915 73 936 (168 11.838.446

CDôpos εισοδήμακκ (24.794.549) (21.909.438) (8.944.257) (5.232.055) (24.510.553) (21.030.562) (9.032.953) (4.928.624)

Κέρδη μετά από cpôpous 61.832.016 30.676.390 15.936.319 7.666.170 58.956.781 30.089.353 14.903.115 6.909.822

Κατανεμημένα σε:

MEiôxousinspmpiKns 61.831.398 30.675.953 15.936.116 7.666.050 58.956.781 30.089.353 14.903.115 6.909.822

Δικαιώματα μειοψηφίαε 618 437 204 119

61.832.016 30.676.390 15.936.319 7.666.170 58.956.781 30.089.353 14.903.115 6.909.822

βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 1,52 0,72 0,40 0,18 1,45 0,70 0,37 0,16

Αποτελέσματα προ Φόρων, Χρηματοδοτικών

και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων 75.292.779 43.876.626 24.787.549 9.739.813 72.175.635 41.113.852 23.854.798 8.680.671

Αποτελέσματα προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και

Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων 85.077.31 1 53.268.361 28.036.236 12.817.394 80.050.288 48.620.512 26.448.163 11.075.593



Στοιχεία κατάστασηβ ταμειακών ροών

Ιποσά σε € 0 ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/1)1-30/9/2006 01/01-30/9/2005 01/01-30/9/2006 01/01-30/9/2005

Κέρδη Περιόδου 0 I Ö3Z.U ID 3D 6/6 390 58.956.781 30.089.353

Προσαρμογέ για

OÔpOUS
24.794.549 21.909.438 24.510.553 21.030.562

Αποσβέσεκ ενσώμαιων παγίων στοιχείων 8.325.118 8.268.747 7.771.902 7.619.308

Αποσβέσεΐ5 άυΑων περιουσιακών στοιχείων 1.516.633 1.266.956 159.972 31.319

Κέρδη zipés από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων ι iy.z/4 172.617 1.719.274 120.750

Κέρδη zrpés εύλογηε aÇias παραγώγων
OIT823.220 823.220

Έσοδα τόκων 996.661 1 575.792 953.809 I Λ I 7-1 I I Λ1.571.531

Έξοδα τόκων
Λ Γ Ο Γι Γ Ο168.958 122.289 168.193 120.876

Έσοδα από μερίσματα Πώληση χρημ στοιχείων 10 506.083 Zbb./Ul lU.bUo.üöJ η ΓΓΓ Λ Γ\θö.bbb.4Uö

Αποσρεοεϋ ει ιιχυμι ιγι lutujv J I LL\J fol i1A3 QfiP

Συναλλαγματικά κέρδη zrpés από αποτίμηση 110.492 110.492

82.645.309 53.095.743 77.618.287 48.499.762

Μεταβολές Κεφαλαίου KÎvnons

Αύξηση μείωση αποθεμάτων 3.200.934 17.587.585 3.790.799 17.825.663

Αύξηση μείωση απαιτήσεων 13.141.684 1.938.444 12.825.370 57.889

Αύξηση μείωση υποχρεώσεων 21.242.689 3.726.326 15.874.555 2.456.849

Προβλέψει χρήσεω 3.054.941 573.468 3.388.475 550.000

8.246.999 18.801.999 3.451.509 19.674.623

KaBapés ταμειακέβ poés από πειωυργικέβ ôpaoxnpiôtnies 74.398.310 34.293.744 74.166.777 28.825.139
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Τα κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων περιλαμβάνουν

Ιποσά σε€ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01-30/9/2006 01/01-30/9/2005 01/01-30/9/2006 01/01-30/9/2005

Καθαρή λογιστική αξία 10.180.726 11.533 10.180.726

Κέρδη znpiés από την πώληση ενσώματων παγίων 1.719.274 172.617 1.719.274 120.750

Έσοδα από την πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 11.900.000 184.150 11.900.000 120.750
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ποσά σε € 0 ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01-30/9/2006 01/01-30/9/2005 01/01-30/9/2006 01/01-30/9/2005

Ταμειακέ5 poés από λειτουργικέβ δράστηpiôtnus
Ταμειακέ poés από λειτουργικέε δραστηριότητεβ 74.398.310 34.293.744 74.166.777 28.825.139

ΚαταβληθέντεΒ τόκοι 166.982 122.289 166.217 120.876

Φόροι εισοδήματο5 15.766.141 33.893.496 15.664.809 33.518.607

KaOapés ταμειακέ5 poés από λειτουργικέε δραστηριότητεβ 58.465.187 277.958 58.335.751 4.814.344

Ταμειακέ5 poés από επενδυτικέ5 δραστηριότητε5

Ayopés ενσώματων παγίων 72.630.527 36.727.034 72.444.279 36.321.165

Ayopés άυϋων περιουσιακών στοιχείων 1.307.530 1.457.216

Πωλήσει ενσώματων παγίων 11.900.000 184.150 11.900.000 120.750

Μερίσματα εισπραχθέντα 153.540 1.453.247

Πωλήσει χρημ περιουσιακών στοιχείων

διαθέσιμων npos πώληση 15.620.488 7.457.432 15.620.488 7.457.432

Τόκοι που εισπράχθηκαν 996.661 1.575.792 953.809 1.571.531

Ληφθείσεε επιχορηγήσει 185.282 185.282

Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 7.178 234.166 10.388 234.166

KaBapés ταμειακέ5 poés από επενδυτικέ5 6ραστηριότητε5 45.428.086 28.862.221 43.980.369 25.767.090

Ταμειακέ5 poés από χρηματοδοτικέβ ôpaoxnpiômus
Αγορά ιδίων μετοχών 18.526.859 8.539.677 18.526.859 8.539.677

Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχου ms μητρικήε 24.928.504 21.788.450 24.928.504 21.788.157

KaSapés ταμειακέ5 poés από χρηματοδοτώ δραστηριότητε 43.455.363 30.328.127 43.455.363 30.327.834

Καθαρή μείωση αύξηση στα ταμειακά

διαθέσιμα και ισοδύναμα 30.418.262 58.912.389 29.099.981 60.909.268

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή ms περιόδου 41.187.551 114.030.364 38.931.752 113.272.315

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο isflos ms περιόδου 10.769.289 55.117.974 9.831.771 52.363.047

82



9 Πιστοποιητικά Ελέγχου Ορκωιών Λογιστών
Έκθεση Ελέγχου Ορκωιών Λογισιών

npos rous Mewxous ins ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε us ouvnppéves οικονομά καταστάσειε ms ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ η Εταιρεία koQùis και us

ενοποιημένε5 οικονομικέ5 καταστάσε ms Eiaipeias και ins θυγατρικήΞ ms ο Όμιλθ5 που αποτελούνται από τον

ισολογισμό ms 31 Δεκεμβρίου 2006 και us καιασιάσε αποτελεσμάτων μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών

potbvinsxpnons που έληξε tnv ημερομηνία aum KaBcbs και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοι

nés επεξηγηματικέ5 σημειώσει

Ευθύνη ws Διοίκησηβ για r/s Οικονομικέε Καταστάσε/s

Η Διοίκηση ms Εταιρεία5 έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων

σύμφωνα μετά Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομική Πληροφόρησης ôncos αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευ

ρωπαϊκή'Ενωση Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό εφαρμογή και διατήρηση συστήματο5 εσωτερικού ελέγχου

σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια

που οφείλεται σε απάτη ή λάθο Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίοη την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων

λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικέ για Tis περιστάσειε

Ευθύνη ΕΑεγκτή

Η δική pas ευθύνη είναι η έκφραση γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχο pas Διενεργήσαμε

τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρμονισμένα μετά Διεθνή Ελεγκτικά

Πρότυπα Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή pas με tous κανόνε δεοντολογία5 και το σχεδιασμό και διενέργεια

του ελέγχου μα με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικέΒ καταστάσεΐ5 είναι απαλλαγμένε5 από ουσιώδη

ανακρίβεια

Ο έλεγχο περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και

us πληροφορίε που περιλαμβάνονται ans οικονομά καταστάσεΐ5 Οι διαδικασίε5 επιλέγονται κατά την κρίση του

ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ouoicböous ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων λόγω

anâTns ή riaGous

Πα την εκτίμηση του κινδύνου αυτού ο ελεγκτή5 λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση

και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων με σκοπό τον σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για

Tis περιστάσεΐ5 και όχι για την έκφραση γνώμης επί ms αποτελεσματικότητα5του συστήματο5 εσωτερικού ελέγχου ms

Ειαιρείαε Ο έλεγχο περιλαμβάνει επίση την αξιολόγηση Tins καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν

και του ευλόγου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση καθώ5 και αξιολόγηση ms συνολικής παρουσίασης

των οι κονομ ικών καταστάσεων

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση ms

Υνώμηςμας



Ετήσιο ΔεΑιίο 2006

Γνώμη

Κατά in γνώμη pas οι ουνημμένε οικονομικέβ καιαστάσεΐΒ παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική

κατάσταση ins Ειαιρεία5 και του Ομίλου κατά ιην 31 Δεκεμβρίου 2006 τη χρηματοοικονομική ms επίδοση και

us Ταμειακέ5 ins Poés για τη χρήση που έπηξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονο

k()s nrhpocpôpnons ontos αυιά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Αναφορά επί άηΆων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων

Το περιεχόμενο Tns'E^ons του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπέ με us συνημμένε5 οικονομά καταστάσεκ

Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 2007

Οι Ορκωτοί Ελεγκτέ5 Λογιστέ5

Baoirlns Kazâs Γιώργοε Δελπγιάννη5

Α.Μ.ΣΟΕΛ 13281 A.M ΣΟΕΛ 15791

Α.Μ.ΣΟΕΛ127

Ορκωτοί ΕλεγκτέΒ Aoyioiés
Βασιλέα Κωνσταντίνου 44

116 35 Αθήνα



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

(δημοσιευόμενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε

0 αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα τπς οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ηου προβλέπουν η

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση Διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Ειαιρίας:	Κηφισίας 16, Τ.Κ. 151 25,

Μαρούσι

Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιριών: 6045/06/Β/86/102

Αρμόίια Νομαρχία:	Υπουργείο Εμπορίου &

Ανάπτυξης

Σύνθεση διοικητικού Συμβουλίου:    Ιάσων Στράτος,

Ευάγγελος Μυτιληναίος, Ιωάννης Μυτιληναίος,

Σπυρίδων Κοσδάς, Ιωσήφ Α0αγιανός.

Σταμάτης Γιαννακόηουλος, Νικόλαος Μούσας,

Δημήτριος Παπαδόπουλος. Μιχάλης Σφαντζικόηουλος

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων

οικονομικών καταστάσεων:

Οι Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές:

Ελεγκτική εταιρία:

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας:

23/02/2007

Καζάς Βαοιΐης,

Δεληγιάννης Γιώργος

Grant Thornton

Με σύμφωνη γνώμη

www.alhellas.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ίΐΰσά εκφροομένα οε χιλιάδες Εορώ

0 ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 419.463 342.554 429 732 352.454

Αποθέματα 66.651 62.705 65.506 60.764

Αηαιτήαεις από πελάτες 73.589 68.042 73.459 68.030

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 66.080 103.230 61.884 99.370

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 625.783 576.531 630.581 580.618

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 72.395 54249 68.529 50.094

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 116.546 74.263 122.717 76.042

Σύνολο υποχρεώσεων (α) 188.941 128.512 191.246 126.136

Μετοχικό (π Εταιρικό) Κεφάλαιο 180 m 210.585 180 889 210.585

Λοιπό στοιχεία καθαρής θέαπς μετόχων εταιρίας 255.949 237.431 258.446 243.897

Σύνολο Καθαρής θέσης Μετόχων Εταιρίας (Β) 436.838 448.016 439.335 454.482

Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ) 4 3

Σύνολο Καθαρής θέσης (6) = (Ρ) + (γ) 436.842 448.019 439.335 454.482

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ίε) = (ο) + (δ) 625.783 576.531 630.511 580.618

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ποαά εκφροομένα οε χιλιάδες Εορώ

0 ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Σύνολο κύκλου εργασιών 470.935 382.158 470.911 382.139

Μικτά κέρδη 106.269 S5.456 101.181 61.254

Κέρδπ προ φόρων, χρηματοδοτικών

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεωι 110.226 79.230 103.528 73.830

Κέρδη ηρο φόρων, χρηματοδοτικών

και επενδυτικών αποτελεσμάτων 96.747 66.077 92.612 63.361

Κέρδη προ φάρων 106.546 7S.479 102.464 74.040

Μείον φόροι 29.166 23.421 29.055 23.061

Κέρδη μετά από φάρους 77.380 52.058 73.409 50.979

Κατανέμονται οε:

Μετόχους Εταιρίας 77.379 52.058 73.409 50.979

Δικαιώματα Μειοψηφίας 0.87 0.54

Κέρδη μετά από φόρους ανά Μετοχή - {σε ευρώ/μετοχό) 1,91 1.22 131 120

Προτεινόμενο μέριομα ανά Μετοχή (οε Ευρώ) 0,80 0.60
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΏΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Πορτί εκφροομένα αε χιλιάδες Ευρώ

0 ΟΜΙΛΟΣ

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2006 και 01.01.2005 αντίστικχσ)

Κέρδη / (ζημίες) ιπς χρήσης μετά από φόρους

ΔκΜμηθέντα Μερίσματα

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένη οη'ευθείος στην καθαρή θέαπ

Ανοσες / πωλήσεις ιδίων Μετοχών

Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.12.2006 και 31.12.2005 αντίστοιχα)

31 12 2006

448.019

77 380

31Ί2.2005
429.529

52.058

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2006	31/12/2005

454.482	437.071

73.409	50979

525.399        481.587        527.891	488,050

(24.586)         (21.578)         (24.586)	(21.578)

(33.844)           5.720         (33.8431	5.720

(30.127)        (17.710)        (30.127)	(17.710)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.	Δομή του Ουίλου - Οι Εταιρείες ίου Ομίλου με ης αντίστοιχες διευθύνσεις τους και ία ηοαοατά ουμμετοχής, ηου περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις, είναι:Εταιρεία	Ισοδύνσυο*/. Συμμετοχής

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε., Αθήνα Μητρική

ΛΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤ0ΜΟΝ, Αθήνα 99,98%"'

Σημειώσεις:

m 'Αμεαη Συμοειοχη -Πλήρης Ενοποίιισιι

2.	Έχουν τηρηθεί αι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισρού της 31.12.2005.

3.	Η εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2006. Η εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ Δ1ΣΤΟΜ0Ν Α.Μ.Ε

δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2005 και 2006.

4.	Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί παγίων

5.	Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας.

6.	Οι οικονομικές κατασταθείς ίου ΟμίΛαυ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΙ Α.Ε., που έχει έδρα στην Ελλάδα και κατέχει ποσοστό συμμετοχής 47,08 % επί του Ομίλου ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. κοι

ενοποιούνται με την μέθοδο ιης ολικής ενοποίησης,
7. 0 αριθμός απασχολούμενου πρροωπικού στον Όμιλο και στην Εταιρεία είναι:ΟΤΗιτλοΐ	Η Εταιρεία

311ειευΙοίσιιίΜ6	31 δειειίοίιυ 2Μ5	31δεχευ8α»υ 2006        11 1εχευ»αίοι 20051.1)1	1.190	1.047 1.061

1_0ι γνωστοποιήσεις των συνδεδεμένων μερών (κατά την έννοια του ΔΛΠ 24) με 31/12/2006 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΏΝ POQN ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά εκφροομένα οε χιλιάδες Ευρώ

0 ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2/2006 1/1-31/12/2005

0 ΟΜΙΛΟΣ

122.565
130.790

16.426
16.739

3.178

47

ΗΕΤΙΙΡίΙ»

122.685

153.051
16.438

24.965
3.048

47

(770tfOfffxilm'^frr,Tftil
ο) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Υ) Αππιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών πτελαών και μελών της διηίκηαης
στ) Αποηήσεις οπό διευθυντικά στελέχη κοι μέλη της διοίκησης
0 Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικό στελέχη κηι μέλη τπς διοίκησης

Î. Επενδύσεις ηεριάδοο 1/1 - 31/12/2006: Όμιλος ε 106.533 χιλ. Εταιρεία % 104.537 χιλ.

10.	Η ετοιρίο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. προχώρησε κατά ιπν διάρκεια της περιόδου (μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

των μετόχων της εταιρείας, ηρυ προγματοαοιήθηκε στις 09/02/2006), σε αύξηση ίου μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση ηποθεμοτικών και

στην διανομή 21.578.040 νέων δωρεάν μετοχών (Split)

11.	Τα κέρδπ ονά μετοχή υπολογίσθηκαν με βάση τον επιμερισμό των κερδών στο μέαο σταθμισμένο αριθμό των μετοχών. Λόγω της μείωσης της ηνο-

μαστικής αξίας των μετοχών τπς Εταιρείας και της ταιττόχρρνης αύξησης τηυ συνολικού αριθμού των μετοχών από 21.578.040 σε 43.156.080 με τη

διανομή 21 578.040 νέων μετοχών οι οποίες διονεμήθηκην δωρεύν στους μετόχους τπς Εταιρίας, έγινε αναδρομική αναπροσαρμογή του υπολογισμένου 

δείκτη Κερδών ονά μετοχή γιο όλες τις περιόδους ηου παρουσιάζονται στις οικονομικές κοταστΰσεις.

Λεπααανιιές δοάαιπάιότπτες

Κέρδη ηρο φόρων

Πλέον / Μείον προσαρμογές ρ:
Αποσβέσεις

Προβλέψεις

Συναλλαγματικές διαφορές

Αποτελέσματα (έοοδα. έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητος

Χρεωστικοί τάκοι κοι συναφή έξοδα

Πλέον/ μείον προσαρυογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

ή πυυ σχεηζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μέιωοη / (ούξπαπ) αποθεμάτων

Μέιωαη / (οάξηση) απαιτήσεων

(Μείωση) / αύξηση αηηχρεώσεων (πλην τραπεζών)

Αύξποπ / (μείωση) λοιπών λογαριαομών κυκλοφορούντος ενεογηηκού

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι κοι συναφή έξοδο καταβεβλημένο

Καταβεβλημένοι φάροι

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

ίπενδιιτικέτ δηηατηαιάτπτες

Αγορά ενσώματων και άαλων παγίων περιοασικών στοιχείων

Είσπραξη επιχορηγήσεων πηνίων

Εισπράξεις αηό πωλήσεις ενσώματων και άυλιον πανιών στοιχείων

Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθεσίμων προς πώλη

Τόκοι εισπραχθέντες

Μερίσματα εισπραχθέντα

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστπριόιητες (β)

ΧρημπτηδητικέΓ δηπητηοιάτητες

Αγορά Ιδίων Μετοχών

Μερίσματα ηληρωθεντπ

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμο

περιόδου (α) + (β) +(γ)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

106.546 75.479 102.464 74.040

13.479 13.153 10.916 10.470

5.806 (6.690) 6.126 (6.740)

118 (206) 118 (206)

(13.547) (9.749) (13.249) (10.962)

1.778 164 1.678 162

(3.946) (15.104) (4.743) (15.383)

(8.413) (19.765) (8.379) (21.582)

(8.189) 17.235 (3.532) 18.897

(231) (164) (230) (162)

16 541 (34000) (16.414) (33.400)

76.860 20.353 74.755 15.134

(100.634) (64.241) (98.643) (61.730)

14.025 185 14.025 185

12.158 184 11.900 121ι 15.620 7.457 15.620 7.457

1.068 2.303 1.020 2.277

154 1.453

(57.763) 153.958) (56.078) (50.237)

(30 127) (17.710) (30.127) (17.710)

(24.785) (21.527) (24.785) (21.527)

(54.912) (39.237) (54.912) (39.237)

(35,815) (72.842) (36.235) (74.340)

41.188 114.030 38.932 113.272

5.373 41.188 2.697 38.932

12.	Ανάλυση πωλήσεων κοτό ΣΤΑΚ0Δ 274.2: 0 Όμιλος € 470.935 χιλ. Η Εταιρεία 6 470.911 χιλ.

13.	Η νέο έδρα της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. και της θυγατρικής της ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α ΜΈ είναι : Κηφισίας 16, Μορούαι - 151 25

14.	Γεγονότα μετΰ την ημερομηνία του ισολογισμού:

-	Ολοκληρώθηκε ο φορολογικής έλεγχος για την εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.ΕΑΕ. γιο τις χρήσεις 2004 και 2005

-	Το .Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την υπ- αριθμόν 4872/07 απόφασή τομ. π οποία εκδόθηκε την 5/1/2007, έκονε αηηδεκτή την un' οριθ-

μήν 4872/2006 αίτηση της εταιρείρς και ως εκ τούτου ανέστειλε προσωρινά το αποτελέσματα της από 10/2/2004 καταγγελίας της σύμβααης παροχής 

ηλεκτρικού ρεύματος στην οιτούαο, μέχρι τη συζήτηση της κύριας αγωγής της Με βάση την προαναφερθείσα απόφαση, π .Δημόσιο Επιχείρηση 

Ηλεκτρισμού» (ΔΈ Η.) υηηχρεούτοι vu εκπληρώνει προσωρινά όλες τις υποχρεώσεις ηηυ απορρέουν αηό την ηηό 25/6/1960 σύμβαση,

όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, μέχρι τη συζήτηση της κύριας δίκης.

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΑΣΟΝ ΣΤΡΑΤΟΣ

Α.Ι.Τ. B16U17

0 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΣίΑΣ

Α.Δ.Τ. Μ877045

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ν. ΜΗΤΣΟΒΟΛΕΑΣ

Α.Δ.Τ. Κ346673
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ZÄH ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε
AP.M.A.E.6045/06/B/46/Î02

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κηφισίας 16 Τ.Κ 151 25 Μαρούσι

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2006 έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 σύμφωνα με απόφαση 2/396/31.8.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στο,χεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε και του ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλπ συναλλαγή με την Εταιρία να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της όπου

αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και π έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται

Διεύθυνση Διαδικτύου www.alhellas.gr Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων 21 Νοεμβρίου 2006

Οι Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές Καζάς Βασίλης Δεληγιάννης Γιώργιος Ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton Τύπος έκθεσης επισκόπησης Δεν απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Eupé

0 ΟΜΙΛΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγια στοιχείο Ενεργητικού

Αποθέματα

Απαιτήσεις από πΗΑάτες

Λοιπά στοιχείο ενεργητικού

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Βραχϋπρόθεομες τραπεςΊκές υποχρεώσεις

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο υποχρεώσεων α

Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης

μετόχων εταιρίας
Σύνολα Καθαρής θέοπς
Μετόχων Εταιρίας β

Δικαιώματα Μειοψηφίας γ

Σύνολο Καθαρής θέσης £

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ α 5

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Eupé

0 ΟΜΙΛΟΣ

30/09/20116 30/09/2006 31/12/2005 1/1-30/9/21106 1/1-30/9/2005 1/7-30/9/2006 1/7-30/9/2005 1/1-30/9/2006 1/1-30/9/2005 1/7-30/9/2006 1/7-30/9/2005

Κύκλος εργασιών
349.888 271.119 114.240 90794 349.672 271.119 114.231 90.794

386.924 342.554 397.292 352.454 Μικτά κέρδη
78.461 4S.586 25.368 13.953 74.630 44.895 23.930 12.419

65.906 62.705 64.555 60.764 Κέρδη προ φορών χρηματοδοτικών

66.372 68.042 66.358 68.030 επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 85.077 53.268 28.036 12.817 80.050 48.621 26.448 11.076

61.230 103.230 59.007 99.370 Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών 72.176
580 432 576.531 587.212 580.618 και επενδυτικών αποτελεσμάτων 75.293 43.877 24.788 9.740 41.114 23.855 8.681

Κέρδος από απόκτηση εταιρίας

Κέρδη προ φόρων
86.627 52.586 24.880 12.899 83.467 51.120 23.936 11.838

55.172 54.249 51.521 50.094 Μείον φόροι 24.795 21910 8.944 5.233 24.510 21.031 9.033 4.929

Κέρδη ζημιές μετά από φόρους από
58.957 30.089 14.903

69.898 74.263 76.740 76JM2 συνεχιζόμενες δραστηριότητες α 81.832 30.676 15.936 7.666 6.909

125.070 121.512 128.261 128.136 Κέρδη ζημιές μετά από φόρους από

191.730 210.585 191.730 210.585 διακοπείσες δραστηριότητες β

Κέρδη ζημιές μετά αηό φόρους συνεχιζόμενες

2:63.629 237.431 267.221 243.897 και διακοπείσες δραστηριότητες α β 61.832 30.676 15.936 7.666 58.957 30.089 14.903 6.909

455.359 448.016 458.951 454.482 Κατανέμονται σε

3 3 Μετόχους Εταιρίας 61.831 30.676 15.936 7.666 58.957 30.089 14.903 6.909

455.362 448.019 458.951 454.482 Δικαιώματα Μειοψηφίας 0.62 0.44 0.20 0,12

Κέρδη μετά από φόρους ανα Μετοχή Βαοικό

580.432 578.531 587.212 580.618 σε ευρώ/μετοχπ 1,52 0,72 0,40 0.18 1.45 0.70 0,37 0,16

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1 Δομή του Ομίλου Οι Εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και το ποσοστά συμμετοχής που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες

οικονομικές καταστάσεις είναι

Εταιρεία Ισοδύναμο Συμμετοχής

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε Αθήνα Μητρική

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤ0ΜΟΝ Αθήνα 99,98
ω

Σημειώσεις

Άμεση Συμμετοχή Πλήρης Ενοποίηση

2 Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές tou Ιοολογιομού της 31.12.2005

3 Η εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε 6εν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2004 και 2005 Η εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ ΑΙΣΤΟΜ0Ν Α.Μ.Ε

δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2005

4 Δεν υπάρχουν εμπράγματο βάρη επί παγίων

5 Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διάφορες της Εταιρίας

6 Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙ0Σ Α.Ε που έχει έδρα στην Ελλάδα και κατέχει ποσοστό συμμετοχής 47,08 επί του Ομίλου ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε και

ενοποιούνται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης

7 0 αριθμός απασχολούμενοι προσωπικού στον Όμιλο και στην Εταιρεία είναι

ΟΌιιιίκ Η Εταιοεία

30 ΣεπτεμΡρίου 200530 EeitîeuBqîou 2006

1.1

30ΙεπτίυΒΐ)ίου 2006

un
30 IfiTTEuBoiou 2005

1.132

8 Οι γνωστοποιήσεις των συνδεδεμένοι μερών κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 με 30/9/2006 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα

Ποσό αε χιλιάδίΐ Ευρώ

α Πωλήσεις ογαθών και υπηρεσιών

Β Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

γ Απαιτήσεις
δ Υποχρεώσεις
ε Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

στ Απαιτήσεις από διευθυντικό στελέχη κοι μέλη της διοίκησης

ζ Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη τπς διοίκησης

0 ΟΜΙΛΟΙ

93.310

94.381

23.164
8.470
2.934

383

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

93.375

111.515

23.176
17.777

2832

9 Επενδύσεις περιόδου 1/ϊ 30/09/2006 Όμιλος β 75.671 χιλ Εταιρεία € 74.177 χιλ

10 Η εταιρία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.ΕΑΕ προχώρησε κατά την διάρκεια της περιόδου μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 09/02/2006 σε αύξηοη του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και στην

διανομή 21.578.040 νέων δωρεάν μετοχών Split

ΙΙ,Το κέρδη ανά μετοχή υπολογίσθηκαν με βάση τον επιμερισμό των κερδών στο μέσο σταθμισμένο αριθμό των μετοχών Λόγω της μείωσης της ονομοσηκής

αξίας των μετοχών της Εταιρείας και της ταυτόχρονης αύξησης του συνολικού αριθμού των μετοχών αηό 21.578,040 οε 43.156,080 με ιπ διανομή

21.578.040 νέων μετοχών οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους της Ετοιρίος έγινε αναδρομική ονοπροσαρμογή του υπολογισμένου

δείκτη Κερδών ανά μετοχή για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις

12.Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε που ενέκρινε τις εννεαμπνιοίες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Ιάοων ΣΤΡΑΤΟΣ Ευάγγελος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΙ Ιωάννης ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Σπυρίδων ΚΑΣΔΑΣ Ιωσήφ ΑΒΑΠΑΝ0Σ Σταμάτης ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟϊ

Νικόλαος ΜΟΥΣΑΣ Δημήτριος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ Μιχάλης ΣΦΑΝΤΖΙΚ0ΠΟΥΛ0Σ

13Ανόλυσπ πωλήσεων κοτά ΓΓΑΚ0Δ 274.2 0 Όμιλος g 349.688 χιλ Η Εταιρεία 349,672 χή

14.Η νέα έδρα τπς ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.ΕΑΕ κοι της θυγατρικής τπς ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΪΤ0ΜΟΝ Α.Μ.Ε είναι Κηφισίας 16 Μαρούσι 151 25

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων
Πλέον Μείον προσαρμογές για

Αποσβέσεις

Προβλέψεις

Συναλλαγματικές διαφορές

Αποτελέσματα έσοδα έξοδα κέρδη και ζημίες επενδυτικής δραστηριότητας

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Πλέον μείον προσαρμογές γιο μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνποπς

ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

Μέιωσπ αύξηση αποθεμάτων

Μείωση αύξηση απαιτήσεων

Μείωση αύξηση υποχρεώσεων πλην τραπεζών

Μείον

Χρειοστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

Καταβεβλημένοι φόροι

Σύνολο εισροών εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες α

ΕπενίίΐηκέοδραοτποιότπτΕΓ
Αγορά ενσώματων και αυλών πάγιων περιουοικών στοιχείων

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων

Πωλήσεις χρπματοαικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση

Τόκοι εισπραχθέντες

Μερίσματα εισπραχθέντα

Σύνολο εισροών εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες β

XonuoToSoimEC δοαοτποιότητεΓ

Αγορά Ιδίων Μετοχών

Μερίσματα ηληρωθέντο

Σύνολο εισροών εκροών αηό χρηματοδοτικές δραστηριότητες γ

Καθαρή αύξηση μείωση στο ταμειακό διαθέσιμα και ισοδύναμα

περιόδου α β γ

Ταμειακό διαθέσιμο και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένο σε χιλιάδες Ευρώ
Ο ΟΜΙΛΟΣ

1/1-30/9/2006 1/1-30/9/2005

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-30/9/2006 1/1-30/9/2005

86.627 52.586 83.467 51.120

9.785 9.392 7.875 7.507

3.055 573 3.389 550

110 110

14.045 9.004 14.002 10.248

169 122 168 121

3.201 17.588 3.791 17.825

13.141 1938 12.825 58

21.243 3.726 15.874 2.457

167 122 166 121

15.766 33.893 15.665 33.519

58.465 278 58.336 4.814

73.945 38.233 72.455 36.370

11.900 184 11.900 121

τ 15 620 7.457 15.620 7.457

997 1.576 954 1.572

154 1.453

45.42 21.862 43.981 25.7671

18527 8.540 18.527 8.5401

24.929 21.788 24.928 21.788

43.456 30.328 43.4S5 30328

30.419 58.812 29.100 60.909

41.18 114.030 38.932 113.272

1076 58.118 9.832 52.363

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Um εκφροσμένο οε χιλιάδες Eupé
Ο ΟΜΙΛΟΣ

1Î1-30Î9Î2006 1Î1-30Î9Î2005 JA3JMS5
Καθαρή θεση Εναρξης περιόδου 01.01.2006 και 01.Ο1.2Ο05 αντίστοιχα 448.019 429.529 454.482

Αύξηοη Μείωση Μετοχικού κεφαλαίου

Διανεμηθεντπ Μερίομοτα 24.694 21.578 24.694

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένα αα ευθείας στην καθαρή θεση 10.508 3.025 10.508

Κέρδη ζημίες περιόδου μετά από ©όρους 61.832 30.676 58 957

Ανορές πωλήσεις ιδίων Μετοχών 19.287 8.540 19.286

Καθαρή θεαη λήξης περιόδου 30.09.2006 και 30 09.2005 αντίστοιχα 455.362 433.112 58.951

437.071

21.578

3.027

30.089

ftS40

440JM

0 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΑΣΩΝ ίΤΡΑΤΟΣ

Α.Δ.Τ B161U7

0 ΔΙΕΥΘΥΝ0Ν ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΣΔΑΣ

Α.Ι.Τ Μ877045

0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ν ΜΗΤΣ0ΒΟΛΕΑΣ

Α.Ι.Τ Κ346673



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ AP.M.A.E.604S/06/B/46/102

Σέκερη 1 Αβήνα
Στοιχείο και πληροφορίες ηεριόίαυ από 01 Ιανουαρίου 2006 έως 30 Ιουνίου 2006 σύμφωνα με απόφαση 17/336/21.04.2005 και Π.Δ.360/1985

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση νια την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑ Ε και του ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της

www.alhellas.gT άπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Καζάς Βασίλης Δεληγιάννης Γεώργιος Ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton Τύπος έκθεσης επισκόπησης Με σύμφωνη γνώμη
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποοά εκφροομένο σε χιλιάδες Ευρώ

0 ΟΜΙΛΟΣ

EBEPDfflliQ
Παγκι στοιχεία Ενεργητικού

Αποθέματα

Αηαιτπαεις από πελάτες

Λοιπά στοχεία ενεργητικού

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεωθείς

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υηοκρεώοεις

Σύνολο υποχρεώσεων α

Μετοχικά Κεφάλαιο

30/06/2006 31)12/2005 30/06/2006 31/12/2005

369.248 342.554 379.397 352.454

66.257 62.705 64.896 60.764

78.671 68.042 78.575 68.030

63.248 103.230 59.297 99.370

577.424 576.531 582.165 580.51

78.633

131.604
201.606

Λοιπά στοιχεία καθορής θεοης μετόχων εταιρίας 244.211

Σύνολα Καθαρής θε'αης Μετόχων Εταιρίας Β 445.817

ΰικαιιόματα Μειοψηφίας ίγ 3

Σύνολο Καθαρής θέσης 61 445.820

ΣΎΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ αϊ δ 577.424

54.249 49.122 50.094

74.263 82.601 76.042

128.512 131.723 126.136

210.585 201606 210.585

237.431 248.836 243.897

448.016 450.442 454.482

3

448.019 450.442 454.462

576.531 582.165 580.618

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ίΐοοό εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρύ
0 ΟΜΙΛΟΣ

1/1-30/6/2006 1/1-30/6/2005 1/4-30/6/2006 1/4-30/6/2005 1/1-30/6/20Ο6 1/1-30/6/2005 1/4-30/6/2006 1/4-30/6/2005

Κύκλος εργασιών 235.448 180.325 125.317 94.694 235.441 180.325 125.311 94.694

Μικτά κέρδη 53.074 34.633 29.320 17.050 50.700 32.406 28.122 15.628

Κέρδη αρά φόρων χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 50.505 34.137 28.774 17.422 48.321 32.433 27.472 16.334

Κέρδη προ ιρόρων χρηματοδοτικών
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 57.041 40.451 31.984 20.549 53.602 37.545 30.096 19.577

Κέρδα προ φόρων 61.746 39.687 30.388 22.422 59.531 39.282 29.069 22.632

Μείον φόροι 15.8501 16.677 6.889 7.584 15.477 16.102 6.735 7.215

Κέρδη μετά από φάρους 45.896 23.010 23.499 14.138 44.054 23.180 22J34 15.417

Κοτανέυοντοι σε

Μετόχους Εταιρίος 45.895 23.010 23.499 14.838 44,054 23.180 22.334 15.417

δικαιώματα Μειοψηφίας 0,42 0,32 0.25 0,17

Κερδπ μετά ααά φάρους ανά Μετοχή

σε ευρώ/μετοχή 1,12 0,53 0,57 0,34 1,07 0,54 0,55 0,36

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

t Δομή του Ομίλου Οι Εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθυνθείς τους και τα ποσοστό συμμετοχής που περιλαμβάνονται

στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι

Εταιρεία Ιοοίύναμο ίϋμυετοχής

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΉΪ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε Αθήνα Μητρική

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟ Ν Αθήνα 99,98

Σημειώσεις
m

Αμεοπ Συμμετοχή Ιλήρπς Ενοποίηση

2 Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12,2005

3 Η εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά γιο τις χρήσεις 2004 και 2005 Η εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε

δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά γιο την χριίοη 2005

4 Δεν υπάρχουν εμπράγματο βάρη επί πάγκου

5 Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίος κοι του Ομίλου

6 Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.ΕΑΕ περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙ0Σ Α.Ε που έχει έδρα στην Ελλάδα και κοτέχει ποσοστό συμμετοχής 47,06 επί του Ομίλου ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.ΕΑΕ

και ενοποιούνται με την μέθοδο τις ολικής ενοποίησης

7 0 αριθμός απασχολούμενοι προσωπικού στον Όμιλο κοι στην Εταιρεία είναι

ΟΌριλος
Η Εταιρεία

30 touwou 2006 30 ΙουνίοΗΐ 200 3Ü iouwou 2006 30 Ιουνιοα 2005

1215 1.284 1 083 1.150

8 To rood των αγορών της εταιρείας οπό τις συνδεδεμένες εταιρείες κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 σωρευτικά οπό την έναρξη της διαχεφισπκής χρήσης

ανέρχονται στο ηοοό των 11.585 χιλ Το υπόλοιπα των υποχρεώσεων τις εταιρείας με τις συνδεδεμένες εταιρείες κατά την έννοια του ΔΛΠ

24 στη λήξη της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται οε € 6.603 χιλ Το ποσό των πωλήσεων κοι αγορών αυααωρευπκά αηό την έναρξη της οικονομικής

χρήσης και το υπόλοιπα των απαιτήσεων κοι υποχρεώσεων του Ομίλου στη λήξη της τρέχουοας περιόδου που έχουν προκύψει αηό αυνολλαγές

της με το συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη ανέρχονται αε € 64.553 χιλ € 60.236 χιλ 30.283 χιλ και € 18.454 χιλ

ονη'στοιχα Εχει δοθεί ως προκαταβολή κτήσεως παγίων στοιχείων το ποσό των € 16.304 χιλ σε συνδεδεμένη εταιρεία κατο την έννοια του ΔΛΠ 24

0ι αμοιβές των μελών του Δ.Σ για τις περιόδους 1/1 30/6/2006 και 1/1 30/6/2005 ανέρχονται οε 56 χιλ και € 75 χιλ αντίστοιχα

9 Επενδύσεις περιόδου 1/1 30/06/2006 Όμιλος € 44.538 χιλ Εταιρεία g 43.508 χιλ

10 Η ετοιρία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.ΕΑΕ προχώρησε κατά την διάρκεια της περιόδου μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων της εταιρείας ηου πραγματοποιήθηκε στις 09/02/2006 οε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και στην διανομή

21.578.040 νέων δωρεάν μετοχών Split

11 Τα κέρδη ανά μετοχή υηολαγίοθηκαν με βάοη τον επιμερισμό των κερδών οιο μέαο οταθμιομένο αριθμό ίων μετοχών Λόγΐι της μείωσης της ονομαστικής

αξίας των μετοχών της Εταιρείας και της ταυτόχρονης αύξησης του συνολικού αριθμού των μετοχών αηό 21.578.040 σε 43.156.080 με τη διανομή

21.578.040 νέων μετοχών οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρίας έγινε αναδρομική αναπροσαρμογή του υπολογισμένου

δείκτη Κερδών ανό μετοχή γιο όλες τις περιόδους ηαυ παρουσιάζονται σης οικονομικές καταστάσεις

12 0 Οικονομικές Καταστάσεις του Α εξαμήνου εγκρίθηκαν αηά το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε την 01/08/2006

Η σύνθεση του ΔΙ είναι Ιάσων ΣΤΡΑΤΟΣ Ευάγγελος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΙ Ιωάννης ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Σπυρίδων ΚΑΣΔΑΣ Ιωσήφ ΑΒΑΠΑΝΟΣ

Σταμάτης ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος ΜΟΥΣΑΣ Τρύφων ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ Δημήτριος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

13 Ανάλυση πωλήσεων κατά ΣΤΑΚ0Δ 274.2 0 Όμιλος € 235.448 χιλ H Εταιρεία € 235.441χιλ

14 H Έκιακτπ Γενική Συνέλευση ίων μετόχων της Εταιρείας η οποία πραγμοτοηοιήθηκε την 13η Ιουλίου 2006 ενέκρινε την μεταφορά της έδρας της

Εταιρείας αηά την Αθήνα οτο Μαρούσι και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού

Αειτουρνικέί δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

Πλέον Μείον ηροοαρμογές για

Αποσβέσεις

Προβλέψεις

Συναλλαγματικές διαφορές

Αποτελέσματα έσοδα έξοδο κέρδη και ζημιές επενδυτικής δραστηριότητος

Χρεωστικοί τόκοι κοι συναφή έξοδα

Πλέον μείον πραοαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

Μείωση αύξηση αποθεμάτων

Μέιωοη αύξηση απαιτήσεων

Μείωση αύξηση υποχρεώσεων πλην τραπεζών

Μείον

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

ΚατοΘεΒλημένοι φόροι

Σύνολα εισροών εκροών αηά λειτουργικές δραστηριότητες α

Επενίυτικέΐ δρασιηριότητεΐ
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων ηεριουσικών στοιχείων

Εισπράξεις αηό πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων

Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθεσίμων ηρας

Τόκοι εισπραχθέντες

Μερίσματα εισπραχθέντα

Σύνολα εισροών εκροών οπό επενδυτικές δραστηριότητες β

Χρηματοδοτικές ίραοτποιότιΊτες

Αγορά Ιδίων Μετοχών

Μερίσματα πλπρωθέντα

Σύνολο εισροών εκροών αηό χρηματοδοτικές δραστηριότητες γ

Καθαρή αύξηση μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

περιόδου α β)+(γ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένο οε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

1/1-30/6/2006 1/1-30/6/2005

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-30/6/2006 1/1-30/6/2005

61.746 39.687 59.531 39.282

6.536 6.192 5.281 4.989

2.012 285 2.148

237 237

11.360 5.772 11 329 7.017

119 49 119 48

3.551 16.447 4.132 16.211

5.903 3.246 5.613 2.801

17.261 4.315 14.631 4.651

117 49 117 48

15.742 30.263 15.665 30.114

28.522 5.249 27.055 7.221

34.800 9.499 33.769 8.513

183 120

πώληση 15.620 4.623 15.620 4.623

853 1.201 822 1.198

1.300

18.327 3.492 17.327 1.272

8.484 939 8.484 939

24.925 21.578 24.925 21.578

33.409 22.517 33.409 22.517

23.214 31.258 23.681 31.010

41.188 114.030 38.932 113.272

17.974 12.772 15.251 82.262

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσό εκφρασμένα σε χιλιάόες Ευρύ
0 ΟΜΙΛΟΣ

Καθαρή βέοη έναρξης περιόδοα 01 01.2006 σι 01.01.2005 ανηστοιχα

Αύξηση Μείωση Μετοχικού κεφαλαίου

ύιανεμηθέντα Μερίαματα

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο οι εαβείας στην καθαρή θέση

Κέρδη ζημίες περιόδου μειά ααό φόρους

Ανορές πωλήσεις ιδίων Μετοχών

Καθαρή θέση λήξης περιόδου 30.06.2006 και 30.06.2005 ονηστοιχα

1/1-30)6/2006
448.019

24.694
13.990

45.896
9.411

ϋ30·6/200ί
429.529

21.578
4.327

23.010
939

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1)1-30/6/2006 1/1-30/6/2005

445.820 434.349

454.482

24.693

13.990

44.054
9.411

450.442

437.071

21.578
4.172

23.180
9391

441.906

0 ΠΡΟΕΔΡΟΙ Ι0Ϊ ÛIOIKHT1K0Y ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΑΣΩΝ ΣΤΡΑΤΟΣ

Α.Α.Τ Β161117

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡ1ΛΟΗ ΚΑΒΑΣ

Α ΛΙ Μ877045

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΗΤΣΟΒΟΛΕΑΣ

Α.Λ.Τ Κ346673
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LI ι—ι ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.6045/06/Β/46/102

Σέκερη 1 Αβήνα
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Μαρτίου 2006 σύμφωνα με απόφαση 17/336/21.04.2005 και Π.Δ.360/1985

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση κρ ΐ0 αποτελέσματα της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε και του ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή π άλλη συναλλαγή με την Εταιρία να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της

www.alhellas.gr όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποοό εκφρασμένο σε χιλιάδες Ευρύ
0 ΟΜΙΛΟΙ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγια στοιχεία Ενεργητικού

Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά στοχεία ενεργητικού
ΕΥΚΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο υποχρεώσεων α

Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχείο καθαρής θέσης μετόχων εταιρίας
Σύνολο Καδαριίς θέσης Μετόχων Εταιρίας β

Δικαιώματα Μειοψηφίας γ
Σύνολα Καθαρής θέσης 6

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ α 6

31/03/2006 31/12/2005 31)03/2006 31/12/2005

343.336 342.554 353.286 352.454

62.294 62.705 60.580 60.764

68.716 68.042 68.711 68.030

102.254 103.230 98.387 99.370

576.600 576.531 580.964 580.61

54.978 54.249 50.892 50.094

64.466 74.263 67.129 76.042

119.444 128.512 118.021 126.136

207.954 210.585 207.954 210.585

249.199 237.431 254.989 243.897

457.153 448.010 462.943 454.412

3

457.156

3

448.019 462.943 454.482

576.600 576.531 580.964 580.611

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά εκφροομένο οε χιλιάδες Eupé
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών
Μι*ιά κέρδη
Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών
Μι Επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών
EiwEtuTiMiv αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

Κέρδος από απόκτηση εταιρίας
Κέρδη προ φόρων
Ndn φόρο

tëpSn μετά από φόρους

HfflflYÎUOVTOI at
λόχους Εταιρίας

Αξιώματα Μειοψηφίας

Κίρδι μετά από φόρους ονά Μποχη αε ευρώ/μετοχή

1/1-31/3/2006 H
110.131

23.754

1-31/3/2005
S5.631
17.583

1/1-31/3/2006
110.130

22.578
5.631

16.778

21.732 16.715 20.849 16.099

25.057 19.902 23.506 17.968

31.358
8.962

17.266
9.094

30.463
8.743

16.649

8.887

22.396 8.172 21.720 7.762

22.396

0.16

8.172

0,15

21.720 7.762

0,54 0,19 0,53 0,18

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσό εκφρασμένο οε χιλιάδες Eupé
0 ΟΜΙΛΟΣ

11-513·2005
148.019Καθαρή θέση έναρξης περιόδου 01.01,2006 και 01.01.2005 αντίστοιχα

Αύξηση Μείωση Μετοχικού κεφαλαίου

Λιανεμηθέντο Μερίοματα

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένα αη'ευθείος στην καθαρή θέση 10.196

Κέρδη ζημίες περιόδου μετά από φόρους 22.396

Αγορές πωλήσεις ιδίων Μετοχών 3 063

Καβαρή Θέση λήξης περιόδου 31.03.2006 και 31.03.2005 αντίστοιχα 457.156

1 1-31 3 2005

429.529

9^6
8.172

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/3/2006 1/1-31/3/2005

10.196

21720
3.063

9.434

7.762

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1 Δομή ταυ Ομίλου Οι Εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και το ηοσοστά συμμετοχής που περιλαμβάνονται
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι

Eigjfliifl looSüvauo Zuuuetoxiîc
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε Αθήνα Μητρική
ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΠΟΜ0Ν Αθήνα 99,98

Σημειώσειςα
Άμεση Συμμετοχή Μηρης Ενοποίηση

2 Εχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2005

3 Η εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε δεν έχει ελεγχθεί φορολογικό γιο τις χρήσεις 2004 και 2005 Η εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε

δεν έχει ελεγχθείφορολογικά για την χρήση 2005

4 Δεν υπάρχουν εμπράγματα Βάρη επί παγίων

5 Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του

Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ηου έχει έδρα στην Ελλάδα και κατέχει ποσοστό συμμετοχής 46,86 επί του Ομίλου ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Β.Ε.Α.Ε και ενοποιούνται με την μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης

6 0 αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην εταιρεία είναι
0 Όμιλος Η Εταιρεία

31 Hooriou 2DQ6 31 Waoiiou 2005 31 Mamfou 2006 31 Μαρτίου 2005

1.216 1.283 1.085 1.148

7 Τα ηοσύ των αγορών της εταιρείας από τις συνδεδεμένες εταιρείες κατά την έννοια Μ ΔΛΠ 24 σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης

ανέρχονται στο ποσό των 5.408 χιλ Τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων της εταιρείας με τις συνδεδεμένες εταιρείες κατα την έννοια του ΔΛΠ 24

στη λήξη της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε € 5.058 χιλ Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών συσσωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης

κοι τα υπόλοιπα των αηοηήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου στη λιίξπ της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα

συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 ηρος αυτήν μέρη ανέρχονται σε € 25.245 χιλ € 13.041 χιλ 40.371 χιλ και € 2.049 χιλ αντίστοιχο Εχει

δοθεί ως προκαταβολή κτήσεως παγίων στοιχείων το ποσό των €31,450 χιλ αε συνδεδεμένη εταιρεία κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 Οι αμοιβές των

μελών του Δ.Σ για ης περιόδους 1/1 31/3/2006 και 1/1 31/3/2005 ανέρχονται σε € 28 χιλ και € 28 χιλ αντίστοιχα

8 Επενδύσεις περιόδου 1/1 31/03/2006 Όμιλος € 13.911 χιλ Εταιρεία € 13.219 χιλ

9 Η εταιρία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε προχώρησε κατό την διάρκεια της περιόδου μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της ετοιρείος ηου πραγματοποιήθηκε στις 09/02/2006 σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού € 432 χιλ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

και στην διανομή 21.578.040 νέων δωρεάν μετοχών Split

ΙΟ.Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίσθηκαν με βάοπ τον επιμερισμό των κερδών στο μέσο σταθμισμένο σριθρΰ των μετοχών Λόγω της μείωσης της ονομαστικής

αξίας των μετοχών της Εταιρείας και της ταυτόχρονης αύξησης του συνολικού αριθμού των μετοχών οπό 21.578.040 σε 43.156.080 με τη

διανομή 21.578.040 νέων μετοχών οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρίας έγινε αναδρομική αναπροσαρμογή του υπολογισμένου

δείκτη Κερδών ονά μετοχή γιο όλες ης περιόδους που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις
1 1,Δεν αηαπείται έκθεση επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

12.0 Οικονομικές Καταστάσεις του Α τριμήνου εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε την 09/05/2006
Η σύνθεση του ÙI είναι Ιάσων ΣΤΡΑΤΟΣ ΕυάγγελοςΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Ιωάννης ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Σπυρίδων ΚΑΣΔΑΪ ΙωσπφΑΒΑΓΙΑΝΟΣ Σταμάτης ΓΙΑΝ

ΝΑΚ0Π0ΥΛΟΣ Ιωάννης ΔΕΣΥΠΡΗΣ Απόστολος ΜΗΤΣ0Β0ΛΕΑΣ ΝικόλαοςΜΟΥΣΑΣ Τρύφων ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ Δηρήτριος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ Ευάγγελος ΧΡΥΣΑΦΗ

13,Ανόλυση πωλήσεων κατά ΣΤΑΚΟΔ 274.2 € 110.131 χιλ

a£lHfu ovmicÔQactTnoitiTniTEC

Κέρδη προ φόρων

Πλέυν Μείον προσαρμογές για

ζέσεις

ΣίΜίλλαγμοτικές διαφορές

Αποτελέσματα έοοδα έξοδα κέρδη και ζημιές επενδυτικής δραστηριότητος

ί*£(0οτικοί τόκοι κοι συναφή έξοδο

Πλέον μείον προσαρμογές γιο μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
π ou σχετίζονται με ης λεπουργικές 6ροστηρ«τητες

Μίΐίΰοη αύξηση αποθεμάτων

Μέιωση αύξηση απαιτήσεων

Μεί<ΰ0η αύξηση υποχρεώσεων πλην τραπεζών

ίξηαη μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού

Μείον

Σωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

Κ°ιαβεβλημένοι φόροι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ίίοσά εκφροομένο οε χιλιάδες Ευρύ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

1/1-31/3/2QM 1/1-31/3/2005

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/3/2006 1/1-31/3/2005

31.358

3.325

2.400

228

9.690

64

412

10.840

24.184

64

1.166

13.523Σύνολο εισροών εκροών αηΰ λειτουργικές δραστηριότητες α

£!Uy6uTn£C δραστηριότητες
Α^κτηση θυγατρικών συγγενών κοινοηρα&ών και λοιπών επενδύσεων

ΑΥΰρά ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιών στοιχείων 13.876

Τηράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων

Κλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση 13.927

όκοι εισπραχθέντες 254

Κηρύξεις από αποπληρωμές δανείων συνδεδεμένων μερών

Ρίσμοτα εισπραχθέντα

Σ^ολο εισροών εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες β 305

ÎCnuaroÎoiiKéc δραστηριότητες

ηρόξεκ από αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου

ϊθρά Ιδίων Μετοχών 3.063

Τηράξεις από εκδοθέντα αναληφθέντα δάνεια

Εξοφλήσεις δανείων

Ο'ηρωμές κεφαλαίων χρηματοδοτικών μισθώσεων

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων οπό χρηματοδοτικές μισθώσεις χρεολύσια

Ορίσματα πλπρωθέντα 30

Σύνολο εισροών εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες γ 3.093

Καθαρή αύξηση μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμο
ίριΰδου(α β γ 10.735

Ηειακά διαθέσιμο και ισοδύναμα ένορξτις περιόδου 41.188

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμο λήξης περιόδου 51.923
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1. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Με σημαντικά αυξημένα καθαρά κέρδη σε ουνδυασμό με αυξημένεε πωλήσει και μετεχνικό kôotos παραγωγή5 που

κινήθηκε στα ίδια με ία περυσινά επίπεδα, έκλεισε η χρήση του 2006 για τη Δελφοί - Δίστομον ΑΜΕ.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Οι πωλήσει μα$ σε βωξίτη ανήλθαν orous 887.347 tn έναντι 851 .1 1 1 tn που διαθέσαμε καιά τη χρήση 2005, παρουσίασαν 

δηλαδή αύξηση κατά 4,26%. Ο λόγοε ήταν η αύξηση των αναγκών ίου εργοστασίου αλουμινίου Tns Αλουμίνιον
Tns Ελήΐάδοβ ΒΕΑΕ.

Τα καθαρά κέρδη Tns Εταιρεία5 ανέρχονται στο ποσό των € 3.855.464,37, έναντι των κερδών Tns χρήση5 2005, €

2.409.537,75, αυξήθηκαν δηλ. κατά 60,0%. Ο floyos ήταν κυρίως η αύξηση του όγκου των πωλήσεων βωξίτη, καθώ5

και η καλύτερη ποιότητα του πωληθέντο$ βωξίτη, σε συνδυασμό με τα μειωμένα έξοδα ερευνώντη5 xpnons.

Ο κύκλθ5 εργασιών ανέρχεται σε ευρώ 22.281 .085,86 έναντι ευρώ 20.899.1 73,92 κατά το 2005. Παρουσιάζει δηλαδή

αύξηση κατά 6,6%, οφειλόμενη τόσο στην αυξημένη ποσότητα όσο και στην καλύτερη ποιότητα των παραδόσεων βωξίτη.

Η παραγωγή βωξίτη προήλθε αποκλειστικοί από υπόγεια εργοτάξια και έφθασε tous 842.269 τη έναντι 81 2.076 ΐη κατά 

το 2005, δηλαδή παρουσίασε αύξηση κατά 3,7%.

Το τεχνικό kôotos παραγωγή$ βωξίτη, συμπεριλαμβανομένου του kôotous μεταφορά5, έφθασε στα 1 8,97 ευρώ/τη,

έναντι 1 8,95 ευρώ/τη του étous 2005, δηλαδή αυξήθηκε κατά 0,1 %.

Το ùqjos των επενδύσεων ανήλθε στο ποσό των € 1 1 5.493, ενώ το kôotos των ιδιοπαραγωγών Tns Εταιρεία$ ανήλθε

στο ποσό των € 1 .554.287 έναντι € 2.060.608 του érous 2005, λόγω των μειωμένων προσπελάσεων. Τα έξοδα έρευνα$

των βαθιών γεωτρήσεων αναγνωρίζονται cos έξοδα Tns xpnons που αυτά προέκυψαν.

Το σύνολο των ΕξόδωνΈρευνοΰ του érous 2006 είναι € 557.868,83 έναντι € 1 .000.255,01 Tns xpnons 2005.'Ecos και τη

χρήση 2004 τα έξοδα'Ερευνα5 είχαν καταχωρηθεί σαν ασώματε$ ακινητοποιήσει με απόσβεση 1 00% εντ05 του érous

που είχαν προκύψει.

Γ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ

Για τη χρήση 2007 προβλέπονται πωλήσει βωξίτη 660.000 τη μειωμένε$ κατά 25,6% σε σχέση με το 2006, λόγω μειω-

μένη$ ζήτησα του εργοστασίου αλουμινίου Tns Αλουμίνιον Tns Ελλάδοε ΒΕΑΕ.

Το kôotos των υπόγειων εργασιών προβλέπεται να αυξηθεί κατά 10,4% συγκριτικά με τη χρήση 2006, λόγω κυρίου

ίων σταθερών εξόδων παραγωγή5. Δεν προβλέπεται να εργασθούν επιφανειακά εργοτάξια.
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2.'Εκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

npos tous Mswxous ins ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝΑ.Μ.Ε

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε us συνημμένε5 οικονομά κατασιάσεΐ5 ins ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ η Εταιρεία που αποτελούνται από

τον ισολογισμό ms 31 ns Δεκεμβρίου 2006 Tis καταστάσεκ αποτελεσμάτων μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών

ροών ins xpnons που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώ και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και

λοιπέ5 επεξηγηματικέ5 σημειώσει

Ευθύνη xns Διοίκησηβ για us Οικονομικέβ Καταστάσεκ

Η Διοίκηση ms Εταιρεία5 έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικήε Πληροφόρησης ôncos αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή

Ένωση Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό εφαρμογή και διατήρηση συστήματο εσωτερικού ελέγχου

σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια

που οφείλεται σε απάτη ή MQos Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίση5 την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων

λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικέε για Tis περιστάσειε

Ευθύνη Ελεγκτή

Η δική μαΞ ευθύνη είναι η έκφραση γνώμη5 επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχο as Διενεργήσαμε

τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά

Πρότυπα Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μα με tous κανόνε δεοντολογία5 και το σχεδιασμό και διενέργεια

του ελέγχου μα5 με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικέ5 καταστάσεΐ5 είναι απαλλαγμένε5 από ουσιώδη

ανακρίβεια

Ο έλεγχοε περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και

Tis πληροφορίε5 που περιλαμβάνονται otis οικονομικέε καταστάσε Οι διαδικασίε5 επιλέγονται κατά την κρίση του

ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ouoicbôous ανακριβές των οικονομικών καταστάσεων λόγω

anâTns ή flà6ous Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού ο ελεγκτήε λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου

σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων με σκοπό τον σχεδιασμό ελεγκτικών

διαδικασιών για Tis περιστάσε και όχι για την έκφραση γνώμη επί ins αποτελεσματικότητα5 του συστήματο5 εσωτερικού

ελέγχου ms Εταιρεία5 0 έλεγχο περιλαμβάνει επίση5την αξιολόγηση ins καταλληλότητα5 των λογιστικών πολιτικών

που εφαρμόστηκαν και του ευλόγου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση καθάκ και αξιολόγηση ms συ

νολική5 napouoiaons των οικονομικών καταστάσεων

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση ms

γνώμη$μα

92



Γνώμη

Κατά in γνώμη pas, οι συνημμένε5 οικονομικέε καταστάσε^ παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική 

κατάσταση ms Eiaipeias καιά την 31 Δεκεμβρίου 2006, τη χρηματοοικονομική ms απόδοση και us ταμειακέ^
ins poés για τη χρήση που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρημαΐοοικονομική5 Πληρο-

cpôpnons, ônojs αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕυρωπαϊκήΈνωση.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων

Το περιεχόμενο ins Έκθεσε του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπέ5 με Tis συνημμένε$ οικονομά καταστάσεΐ5.

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2007

Ο OpKCûTÔs ΕίΊεγκτή5 Λογιστή5
BaoirlnsKazâs

Α.Μ.ΣΟΕΛ 13281

A.M. ΣΟΕΛ127

Ορκωτοί ΕίΊεγκτέ5 AoyiOTés

Βασιλέω5 Κωνσταντίνου 44

116 35 Αθήνα
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3 Στοιχεία Ισολογισμού

31/12/2006 31/12/2005 I
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ενσώματε Ακινητοποιήσει 3.252.659,29 3.747.562,56

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 4.220.554,81 4.299.959,77

Αναβαλλόμενε5 φορολογικέ5 απαιτήσει
Ί I f Γ\Γ Α Α
1.526.290,44 1.316.854,19

Aomés Μακροπρόθεσμε5 Απαιτήσει 64.731,23 69.206,34

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
y 433 Do ΟΟ

Αποθέματα
Λ —I 1 — Γ I 7 J
1 217.057,67 2.128.743,1 1

ΠελάτεΒ και Aomés EpnopiKÉs Απαιτήσει
ι V f Γ\Γ\~Ι Γ\Γ

8.356.807,99 3.240.740,65

Aomés Απαιτήσεΐ5 1.532.732,14
1 f Λ Γ net Λ Ar
1.619.884,45

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.676.322,96 2.255.799,11

Κυκλοφορούν ενεργητικό 13.782.920,76 9.245.167,32

Σύνολο ενεργητικού 22.847.156,53 18.678.750,19

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 9.451.950,00 9.451.950,00

Υπέρ Το Άρτιο 255.319,15 255.319,15

Λοιπά αποθεματικά 5.484.905,31 3.160.271,24

Κέρδη ζημιέΞ sis νέον 1.720.510,21 189.679,91

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα otous μετόχου 16.912.684,67 13.057.220,30

Δικαιώματα μειοψηφία5
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 16.912.684,67 13.057.220,30

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμε5 υποχρεώσει
Υποχρεώσει παροχών προσωπικού Γΐόγω εξόδου από την υπηρεσία 1.883.690,66 1.734.184,03

Προβλέψει 1.982.313,97 2.420.510,71

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 3.866.004,63 4.154.694,74

Βραχυπρόθεσμε υποχρεώσει
ΠρομηθευτέΒ και rToinés υποχρεώσει 1.051.734,67 928.291,19

Τρέχουσε5 φορολογικέ5 υποχρεώσει 657.684,03 158.037,51

Aomés βραχυπρόθεσμε5 υποχρεώσει 359.048,53 380.506,44

Σύνολο Βραχυπρόθεμων Υποχρεώσεων 2.068.467,23 1.466.835,14

Σύνολο υποχρεώσεων 5.934.471,86 5.621.529,88

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 22.847.156,53 18.678.750,19



4 Στοιχεία κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου

ποσά σε€ 01/01-31/12/2006 01/01-31/12/20051

5"ii\/pyi7îSiifvpç Δοαστηοιότητεζ

1 ILUI 11 lUcli ZZ.ZÖ I UÖJ,ÖO 70 8QQ 1 73 QlLO.Ozjzj I d,zjL
k'nrnTK ΠίΊΊΓΐηΑρνΤίΊΐνUULLO 1 lULil 11 IUCV LUJV 17 3Q7 71S Al

1 Dz i L 1 J HZ

Μιι/τή k'pnfinIVIIMU l\C^JVJU3 t.OOJ.O Uf*t*t A 737 4RQ Qfi

UII IU cUUUU 7 DQ 1 7Π7 RQS 7ΓZU o J υ

Έξοδα διάθεση 184.030,33 103.525,77

Έξοδα ôioÎKnons 442.952,86 303.155,59

ΈξοδαΈρευνα και Ανάπτυξα 557.868,83 1.000.255,01

Λοιπά έξοδα/έσοδα 65.488,41 286.284,80

Αποτελέσματα εκμειάίϊπευσηβ 4.019.598,99 2.747.164,49

Χρηματοοικονομικά έσοδα 47.040,42 25.473,21

Χρηματοοικονομικά έξοδα 100.015,64 2.483,27

Κέρδη προ φόρων 3.966.623,77 2.770.154,43

Dôpos εισοδήματοε 111.159,40 360.616,68

Καθαρά κέρδη περιόδου 3.855.464,37 2.409.537,75

I
ο
Ο

οθ

ο
θο
Q
Cft

Ο
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5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Αποδιδόμενα crtous Meîoxous ins MnipiKns

€ Μειοχικό Υπέρ Τακτικό Διαφορά Λοιπά Αποτελέσματα Σύνολο

Κεφάλαιο Το Άρτιο Αποθεματικό Αναπροσαρμογής Αποθεματικά eis Νέον Ιδίων

Κεφαλαίων

Υπόλοιπα στις 31/12/2005 9.451.950,00 255.319,15 1.000.892,88 2.159.378,36 189.679,91 13.057.220,30

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005

σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 9.451 950,00 255.319,15 1.000.892,88 0,00 2.159.378,36 189.679,91 13.057.220,39

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων
0,00

Κέρδη από αποτίμηση στην εύλογη αξία μετά φόρων 0,00

Ενσώματα Πάγια
0,00

Διαθέσιμα npos πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 0,00

Κέρδη zrpés Αποτίμησης μεταφερόμενα απ EuBeîqs στα ίδια κεφάλαια 0,00

Κέρδη znpiÉs μεταφερόμενα καώ ιην πώληση στα αποτελέσματα ms xpnons 0,00

Αντισταθμίσει Ταμειακών Ροών 0,00

Κέρδη ζημιέ5 Αποτίμησης μεταφερόμενα απ Ευθείας στα ίδια κεφάλαια 0,00

Κέρδη ζημιές μεταφερόμενα κατά την πώληση στα αποτελέσματα ms xpnons 0,00

Συναλλαγματικές Διαφορέ5

μετατροπής Ισολογισμών θυγατρικών Εξωτερικού 0,00

Φόρο5 σε στοιχεία μεταφερόμενα απευθείας στην καθαρή θέση 0,00

Καθαρό Κέρδος/ζημιά Αναγνωριζόμενο απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποτέλεσμα Περιόδου 3.855.464,37 3.855.464,37

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου 0,00 0,00 3.855.464,37 3.855.464,37

Πληρωμή Μερισμάτων 0,00

Διανομή αποτελέσματος χρήσεως 2005 2.324.634,07 2.324.634,07 0,00

Ιδιες Μετοχές

Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών εργαζομένων

Αξία υπηρεσιών

Έσοδα από έκδοση μετοχών 0,00 0,00 0,00 2.324.634,07 2.324.634,07 0,00

Υπόλοιπα στις 31/12/2006 9.451.950,00 255.319,15 1.000.892,88 4.484.012,43 1.720.510,21 16.912.684,67
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6. Στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών

[ποσά σε € 01/01-31/12/2006 01/01-31/12/20051

Ταμειακέβ poés από λειτουργά δραστηριότητεβ

TauiEiaKÉs poés από taroupYiKÉs ôpaatnpiôuras 2.233.048,29 5.822.208,16

Kataßfln9evi£s τόκοι (1.217,23) (2.483,27)

Φόροι εισοδπματο5 (125.183,84) (600.313,39)

Ka9apés ταμειακέβ poés από λειτουργικέ5 δραστηριότητεβ 2.106.647,22 5.219.411,50

Ταμειακέ5 poés από επενδυιικέ5 δραστηριόιηιε5

Αγορέ5 ενσώματων παγίων (220.852,40) (380.904,75)

Αγορέε αυλών περιουσιακών στοιχείων (1.774.897,50) (2.075.333,00)

Πωλήσει ενσώματων παγίων 258.111,00 63.400,00

Τόκοι που εισπράχθηκαν 47.040,42 25.473,21

Λοιπά

-Αύξηση / Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 4.475,11 (54.296,70)

KaBapés ιαμειακέβ poés από επενδυτικέ5 δραστηριότητεβ (1.686.123,37) (2.421.661,24)

Ταμειακέε poés από χρηματοδοτικέ5 δραστηριότητεβ

Μερίσματα πΑηρωθέντα σε μετόχου ms μητριά (1.300.000,00)

KaGapés ταμειακε5 poés από χρηματοδοτώ δραστηριότητε* 0,00 (1.300.000,00)

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 420.523,85 1.497.750,26

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή ins περιόδου 2.255.799,11 758.048,85

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο izftos ins περιόδου 2.676.322,96 2.255.799,11

7.	Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα

Qs επιχειρηματικό5τομέα5ορίζεται κάθε διακριτό pépos tns επιχείρησης ίο οποίο παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίε5μέσα

σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό περιβάλλον και το οποίο υπόκειται σε κίνδυνος και αποδόσεις, που διαφέρουν από

εκείνες άλλων μερών (τομέων) που λειτουργούν σε άλλα οικονομικά περιβάλλοντα. Qs γεωγραφικέ* rapéas ορίζεται

μία γεωγραφική περιοχή, στπν οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται οε διαφορετικούς κινδύνους 

και αποδόσεις από άλλες περιοχές.

Κάθε επιχείρηση πρέπει να συγκεντρώνει και να παρουσιάζει πληροφορίες τόσο με βάση τη γεωγραφική της δραστηριότητα 

(γεωγραφικοί τομείς), όσο και με βάση την επιχειρηματική της δραστηριότητα (επιχειρηματικοί τομείς). Κάθε επιχείρηση 

με βάση τα ειδικά της χαρακτηριστικά θα πρέπει να αξιολογήσει και να επιλέξει μεταξύ του γεωγραφικού και

του επιχειρηματικού τομέα και να καθορίσει ποιος είναι ο πρωτεύων τομέας. Η επιλογή αυτή είναι σημαντική και κατά

αυνέπεια η πηγή και η φύση των κινδύνων και των αποδόσεων μιας επιχείρησης, καθορίζουν εάν η πρωτεύουσα πληροφόρηση 

θα είναι κατά επιχειρηματικούς ή κατά γεωγραφικούς τομείς.

Η Εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ A.M. Ε. παράγει αποκλειστικά βωξίτη και όλες οι λειτουργικές της δραστηριότητες λαμβάνουν 

χώρα στην Ελλάδα.

8.	Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις

8.1 Γενικές nflnpo<popiss

Η Εταιρεία «ΔΕΛΦΟΙ- ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε
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Η Εταιρεία έχει την έδρα ins στο Δήμο Αμαρουσίου (Kncpioias 1 6, Μαρούσι 1 51 25).

Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στη Νομαρχία AvatofliKÖs Aîiikiîs, με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών

2439/01 /Β/86/2438.

ZKonôs ms Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού, είναι:

α) Η πραγματοποίησα μεταλλευτικών ερευνών σε μεταλλεία βωξίτη, ιδιόκτητα ή μισθωμένα και η εξόρυξη, εκμετάλλευση 

και εμπόριο του μεταλλεύματοε βωξίτη. Η Εταιρεία έχει επίση$ σαν αντικείμενο την έρευνα, εξαγωγή και

κατεργασία στην Ελλάδα οποιωνδήποτε μεταλλευτικών υλικών και μετάλλων, καθώκ και την εμπορία tous σε

οποιαδήποτεχώρα.

β)   Η παροχή υπηρεσιών σε auioùs tous τομείε σε κάθε μεταλλευτική Εταιρεία βωξίτη.

γ) Η χρήση δι' ayopâs, μισθώσεακ μεταλλείων lôiOKTnoiasTOU Ελληνικού Δημοσίου, ή τρίτων, ή άλλου νομίμου τρόπου 

οίον απ' ευθείαε δηλώσεις απ' ευθεία$ εκχωρήσεις παρά του Ελληνικού Δημοσίου, κ.λπ. nàons φύσεω$

μεταλλευτικών ερευνών, μεταλλειοκτησιών κ.λπ. cüs και η πώληση, εκμίσθωση και εκχώρηση τούτων, καθις και η

απόκτηση των απαιτουμένων npos τούτο γαιών.

δ) Η άμεσο5 ή έμμεσο$ συμμετοχή σε οιεσδήποτε επιχειρήσει, ouvacpoùs δραοτηριότητο5, δυνάμενε5 να συνδεθούν 

npos την πραγματοποίηση των cüs άνω σκοπών, δι' ιδρύσεακ νέων εταιρειών, εισφορά$, εγγραφή eis τίτ-

λου$, αγορά5τίτλων ή εταιρικών δικαιωμάτων συγχωνεύσεις, συνεταιρισμού, συμμειοχή5 ή κατ1 άλλον τρόπον.

Η Α.Μ.Ε. ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ είναι θυγατρική Tns Β.Ε.Α.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με ποσοστό συμμετοχή5 99,98 %.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση Tns Εταιρεία5 είναι ίδια με Tns Β.Ε.Α.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, www.alhellas.gr

Οι ενοποιημένε5 οικονομά καταστάσεΐ5 του Ομίλου ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ έχουν εγκριθεί npos δημοσίευση

από το Διοικητικό Συμβούλιο Tns Εταιρεία5, otis 23 Φεβρουαρίου 2007.

8.2 Πλαίσιο κατάρτισπε των οικονομικών καταστάσεων

Οι οικονομά καταοτάσεΐ5 Tns Δελφοί - Δίστομον Α.Μ.Ε. την 31 η Δεκεμβρίου 2006 (ημερομηνία μετάβαση στα ΔΠΧΠ

αποτελεί η 1 η Ιανουαρίου 2004) που καλύπτουν όλη τη χρήση 2006, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού

kôotous oncüs αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε

τρέχουσε$ αξίε5, την αρχή Tns ouvéxions Tns δραστηριότητα (going concern) και είναι σύμφωνε5 με τα Διεθνή Πρότυπα 

ΧρηματοοικονομικήΞ Πληροφόρηση5 (ΔΠΧΠ) ônoûs αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών

Προτύπων (IASB), καθις και των ερμηνειών tous, ônoos auTés έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνεία5 Προτύπων

(I.F.RJ.C.)TnslASB.

Η IASB έχει εκδώσει μια σειρά από πρότυπα, τα οποία αναφέρονται üjs «IFRS Stable Platform 2005». Η Εταιρεία εφαρμόζει 

το IFRS Stable Platform 2005 από την 1 η Ιανουαρίου 2005.

8.2. 1 Βασικέ$ λογιστικέβ apxés

Οι floYioTiKés apxés βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένε5 οικονομικέ5 καταστάσεΐ5 και Tis onoiES συστηματικά

εφαρμόζει η Εταιρεία είναι συνεπεί5 με auTés που εφαρμόσθηκαν την προηγούμενη χρήση εκτ05 των κατωτέρω περιπτώσεων:

■
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8.2.2 Νέα λογιστικά πρότυπα και ερμηνείεε ms ΔΕΕΧΠ με ισχύ από το 2006 που έχουν σχέση
r;s δράστηριότητεε ms Εταιρείαε

ΔΠΧΠ 6 τροποποίηση Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων υποχρεωτική laxCis από 1Π 2006

Ο OKonôs του Δ.Π.Χ.Π.6 είναι να ορίσει τον τρόπο napouoiaons των οικονομικών στοιχείων για την έρευνα και αξιολόγηση

ορυκτών πόρων Η τροποποίηση οδηγεί Tis Exaipeies να προβούν σε βελτιώσει περιορισμένη5 ÉKiaons otis λογι

otikés npaKTiKés που αφορούν otis δαπάνε για έρευνα και αξιολόγηση xcopis να απαιτούνται μείζονε5 αλλαγέΞ Επί

ons απαιτεί από Tis οικονομικέ5 ovTÔTnies που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων να

γνωστοποιούν πΑηροφορίεε σχετικά μετά περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από έρευνα και αξιολόγηση το επίπεδο

στο οποίο τα περιουσιακά στοιχεία αυτά αξιολογούνται για απομείωση αξίαε και την αναγνώριση οποιωνδήποτε

ζημιών απομείωση5

ΔΛΠ 1 9 τροποποίηση Παροχές σε εργαζομένους υποχρεωτική ισχύς από 1/1/2006

Η τροποποίηση εισάγει μια εναλλακτική επιλογή στην αναγνώριση αναλογιστικών κερδών και ζημιών Η Εταιρεία δεν

προτίθεται να αλλάξει την ακολουθούμενη λογιστική πολιτική όσο αφορά την αναγνώριση αναλογιστικών κερδών και

ζημιών και üjs εκ τούτου δεν αναμένεται να επηρεαστούν οι οικονομικέε ins καταστάσε

ΔΕΕΧΠ 4 Προσδιορισμ05 εάνμια απαίτηση περιλαμβάνει μίσθωση

Η διερμηνεία αυτή θέτει κριτήρια προκειμένου να εκτιμηθεί εάν μια μίσθωση περιλαμβάνεται σε μια συμφωνία που

δεν έχει τον νομικό τύπο tns μίσθωση5 Κάθε συμφωνία που δίδει το δικαίωμα χρησιμοποίηση5ενό5 στοιχείου του

ενεργητικού με αντάλλαγμα πληρωμέ θα θεωρείται μίσθωση

Η εφαρμογή του ΔΕΕΧΠ 4 δεν αναμένεται να αλλάξει τον λογιστικό χειρισμό οποιασδήποτε από i\s ισχύουσε5 συμβά

oEis ms Eiaipeias

8.2.3 Πρότυπα τροποποιήσει και διερμηνεία με υποχρεωτική ισχύ το 2006 με ισχύ από το 2006

που δεν έχουν σχέση με r/s δραστηριότητεΒ ms Εταιρείαε

ΔΛΠ 39 Τροποποίηση Αντιστάθμιση ταμειακώνροών σε προβλεπόμενες διεταιρικές συναλλαγές

Μ ΔΠΧΠ 1 Τροποποίηση Πρώτη υιοθέτηση τωνΔΠΧΠ

ΔΛΠ 39 Τροποποίηση Η επιλογή της εύλογης αξίας

ΔΕΕΧΠ 10 Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεΐ5 και απομείωση

ΔΕΕΧΠ 8 Σκοπός του ΔΠΧΠ 2

ΔΕΕΧΠ 5 Δικαιώματα από επένδυση σε ταμείο για χρηματοδότηση παροπλισμού ανάπλασης και περιβαλλοντικής

αποκατάστασης

ΔΕΕΧΠ 6 Υποχρεώσεις που προκύπτουν από δραστηριότητα σε ειδικούς κλάδους Διαχείριση ηλεκτρικών και

ηλεκτρονικών απορριμμάτων

ΔΕΕΧΠ 7 Εφαρμογή της μεθόδου της αναδιατύπωσης σε υπερπληθωριστικές οικονομίες

ΔΕΕΧΠ 9 Επανεκτίμηση των ενσωματωμένωνπαραγώγων

Τροποποίηση τουΔΛΠ 2 1 Μεταβολές στις τιμές συναλλάγματος υποχρεωτική ισχύς από 1/1/2006

ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 4 τροποποίηση Συμβόλαια χρηματοοικονομικών εγγυήσεων
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8.2.4 Πρότυπα τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ισχύοντα πρότυπα

με μεταγενέστερη ημερομηνία εφαρμογή και η Εταιρεία δεν έχει προχωρήσει σε προαιρετική εφαρμογή

Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώ και π Επιτροπή Ερμηνειών έχουν ήδη εκδώσει μια σειρά νέων λογιστικών

προτύπων και ερμηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστούν για tis λογιστή nepiôôous που

αρχίζουν από την 1 η Ιανουαρίου 2006 Η εκτίμηση Tns Εταιρείαε σχετικά με την επίδραση αυτών των νέων προτύπων

και ερμηνειών έχει cos sÇns

ΔΛΠ 7 τροποποίηση Γνωστοποιήσεΐ5 κεφαλαίων

Λόγω Tns éKÔoons του ΔΠΧΠ 7 προστέθηκαν επιπλέον γνωστοποιήσει στο ΔΛΠ 1 προκειμένου μια επιχείρηση να

γνωστοποιεί χρήοιμεε npos otous xpnoTes πή]ηροφορίε5 σχετικά με tous otôxous tis norlmKés και tis διαδικασίε5 διαχείριση

των κεφαλαίων Tns Η Εταιρεία θα εφαρμόσει Tis τροποποιήσει του ΔΛΠ 1 από την 1 1 2007

ΔΠΧΠ 7 Γνωστοηοιήσεπ Χρηματοοικονομικών Μέσων

Το ΔΠΧΠ 7 απαιτεί επιπλέον του ΔΛΠ 32 γνωστοποιήσει για όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα £Ktôs αυτών που εμπίπτουν

σε άλλα πρότυπα π.χ ΔΛΠ 27 28 31 Το ΔΠΧΠ 7 απαιτεί να γνωστοποιείται η σημαντικότητα των χρηματοοικονομικών

μέσων για την απόδοση και την οικονομική θέση Tns επιχείρησα Enions noiOTiKés και noooTiKés πληροφορίε

σχετικά με tous kivôùvous που υπάρχουν από τη χρησιμοποίηση χρηματοοικονομικών μέσων Η Εταιρεία θα εφαρμόσει

το ΔΠΧΠ 7 από την 1 1 2007

ΔΠΧΠ 8 Λειτουργικοί Τομείε

Το ΔΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 1 4 και θέτει διαφορετικέ5 απαιτήσει γνωστοποίηση5 σχετικά με την πληροφόρηση κατά

τομέα δραστηριότηταΞ Το ΔΠΧΠ 8 έχει εφαρμογή από την 1 1 2009 και τότε αναμένεται να υιοθετηθεί απότην Εταιρεία

ΔΕΕΧΠ 7 ΔΠΧΠ 2 luvarlfrayés συμμετοχικών τίτλων rns lôias επιχείρησα ή επιχειρήσεων του ίδιου ομίίΊου

Η Διερμηνεία δίδει οδηγίεε σχετικά με το αν μια συμφωνία πληρωμή που βασίζεται στην αξία των μετοχών Tns οντότητας

η οποία λαμβάνει αγαθά ή υπηρεσίε5 üjs αντάλλαγμα για tous ôikoùs Tns συμμετοχικούε τίτλουε θα λογιστικοποιη
θεί σαν συναλλαγή που διακανονίζεται με συμμετοχικούε τίτλοι ή σαν συναλλαγή που διακανονίζεται σε μετρητά Η

ΔΕΕΧΠ 1 1 έχει εφαρμογή από την 1 1/2007 και δεν αναμένεται να επηρεάσει Tis οικονομικέε καταστάσεις ins Εταιρείαε

ΔΕΕΧΠ Π-Συμφωνίεβ ΠαραχώρησκΔικαιώματο5 Παροχήβ Υπηρεσιών

Η IFRIC 1 2 πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο οι διαχειριστές των παραχωρήσεων ενό δικαιώματο5 παροχή5 υπηρεσιών

θα πρέπει να εφαρμόζουν τα ΔΠΧΠ για να καταχωρήσουν Tis υποχρεώσει που αναλαμβάνουν και τα δικαιώματα

που tous παραχωρούνται otis συμφωνίε5 για παραχώρηση του δικαιώματοε Η ΔΕΕΧΠ 1 2 έχει εφαρμογή από την

1/1/2008 και δεν αναμένεται να επηρεάσει tis οικονομικέε κατασιάσεΐ5 Tns Εταιρεία

8.2.5 Σημαντικές λογιστικές αποφάσεις εκτιμήσεις και παραδοχές

Κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτείται η διοίκηση να λάβει αποφάσεΐ5 να

διενεργήσει εκτιμήσει και να χρησιμοποιήσει napaôoxés που επιδρούν στα ποσά με τα οποία απεικονίζονται σε αυτέ5

τα περιουσιακά στοιχεία οι υποχρεώσει τα έσοδα και οι δαπάνε5.Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφοροποιηθούν

λόγω αυτών των εκτιμήσεων Οι εκτιμήσει εξελίσσονται συνεχώ5 και βασίζονται σε ιστορικά στοιχεία και

άλλους παράγοντεΞ όπως πρόοδοι μελλοντικών γεγονότων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν κάτω από Tis
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Λογιστικές αποφάσεις

Κατά m διαδικασία εφαρμογή5των λογιστικών πολιτικών λαμβάνονται απόφαση απάτη διοίκηση που σχετίζονται με

• Ταξινόμηση των επενδύσεων

• Ανακτησιμότητα των λογαριασμών απαιτήσεων

• Απαξίωση αποθεμάτων

• Την ταξινόμηση pias μίσθωση5 σαν λειτουργική ή χρηματοοικονομική

Παραδοχές και εκτιμήσεις

Η απεικόνιση ins aÇias ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στΐ5 οικονομικέ5 καταστάσει απαιτεί τη

χρήση εκτιμήσεων που στηρίζονται σε napaôoxés oxeiiKés με aÇies και συνθήκε που δεν είναι γνωστέ με βεβαιότητα
κατά την ημερομηνία σύνταξα των οικονομικών καταστάσεων Η Εταιρεία αξιολογεί συνεχά us εκτιμήσει us οποίε

διενεργεί βασιζόμενη σε ιστορικά στοιχεία στην εργασία ειδικών συμβούλων σε làoeis και μεθόδου που θεωρούνται
κατάλληλε για την εκτίμηση συγκεκριμένων συνθηκών καθώ5 και σε εκτιμήσει για το nebs οι napaôoxés που λαμβάνει

μπορεί να μεταβληθούν στο μέλλον

napaôoxés και εκτιμήσει απαιτούνται για την απεικόνιση

• Τυχόν μειώσεων στην αξία ins υπεραξίαε

• Των προβλέψεων ποσών μελλοντικών πληρωτέων φόρων εισοδήματθ5 και αναβαλλόμενων φόρων

• Tns εύλογη αξίαε παραγώγων και λοιπών χρηματοοικονομικών μέσων

• Ποσών Προβλέψεων

• Ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων

Ενοποίηση

Η Εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ cüs θυγατρική με ποσοστό συμμετοχή5 99,98 συμμετέχει ans ενοποιημένεΞ οικονομικά

Kaiaoiäosistns ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ με τη μέθοδο ins πλήρου ενοποίηση5

Πληροφόρηση κατά τομέα

Os επιχειρηματία τομέα ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που παρέχουν προϊόντα και

unnpsoies τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικού5 kivôùvous και αποδόσεκ από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων

Os γεωγραφία τομέα5 ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεοίε5 και η

οποία υπόκειται σε διαφορετικού kivôùvous και αποδόσειε από άλλε περιοχέ5

Ενσώματα πάγια

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται Otis οικονομικέ5 καταστάσεΐ5 ans αξίε κτήση5 raus ή στο kôotos μειωμένο

tis συσσωρεμένε5 αποσβέσεΐ5 και τυχόν απομειώσεκ των παγίων Το kôotos κτήσεω5 περιλαμβάνει ôfl£s us

άμεοα επιρριπτέε5 δαπάνε5 για την απόκτηση των στοιχείων Στο KÔoros των ενσώματων ακινητοποιήσεων περιλαμβάνεται

και το κόστο5 ανταλλακτικών μερικών τμημάτωντων ενσώματων ακινητοποιήσεων τα οποία απαιτούν αντικατάσταση

ανά τακτά χρονικά διαστήματα
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Μεταγενέστερε5 δαπάνε καταχωρούνται σε επαύξηση tns λογισιική5 αξία5 των ενσώματων παγίων ή ü)s ξεχωριστό

πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία και το kôotos tous μπορεί

να επιμετρηθεί αξιόπιστα Το kôotos επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται

Ka0tos επίσηε και το kôotos των καθημερινών συντηρήσεων

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται Οι αποσβέσεΐ5 όλων των παγίων στοιχείων ενεργητικού έχουν υπολογισθεί με βάση

την ωφέλιμη ζωή των παγίων στοιχείων Οι υπολείμματα αξίεε και οι ωφέλιμε5 zgùés των ενσώματων παγίων υπόκεινται

σε επανεξέταση σε κάθε ισολογισμό/Οταν οι λογισιικέ5 αξίε5 των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη

αξία tous η διαφορά απομείωση καταχωρείται άμεσα ojs έξοδο οτα αποτελέσματα

Κατά την πώληση ενσώματων παγίων οι διαφορέε μεταξύ του τιμήματο5 που λαμβάνεται και Tns λογιστ:ική5 tous aÇias

καταχωρούνται üjs κέρδη ή ζημίεε στα αποτελέσματα

Άυήα περιουσιακά στοιχεία

α Σήμαια και άδειεβ

Τα σήματα και οι άδειεε αποτιμώνται στο kôotos κτήσεακ μείον αποσβέσεΐ5 Οι αποσβέσειε διενεργούνται με τη σταθερή

μέθοδο κατά τη διάρκεια Tns ωφέλιμη ζωή5 των στοιχείων αυτών

β Λογισμικό

Οι άδειεε λογισμικού αποτιμώνται στο kôotos κτήσεα μείον Tis αποσβέσεΐ5 Οι αποσβέσεΐ5 διενεργούνται με τη σταθερή

μέθοδο κατά τη διάρκεια Tns ωφέλιμα ζωή των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 3 écos 5 χρόνια Δαπάνε
που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται cüs έξοδα όταν πραγματοποιούνται
Οι ôanâves που αναλαμβάνονται για την ανάπτυξη συγκεκριμένων λογισμικών που ελέγχονται από την Εταιρεία αναγνωρίζονται

cos άυλα περιουσιακά στοιχεία

γ)Έξοδα épeuvas και ανάπτυξηζ

Τα έξοδα έρευνα αναγνωρίζονται üjs έξοδα κατά τη χρήση που αυτά προκύπτουν/Εξοδα ανάπτυξη5 τα οποία σε

προηγούμενε5 οικονομικέ5 χρήσει είχαν καταχωρηθεί σαν έξοδα δεν καταχωρούνται σαν αοώματε ακινητοποιήσει
σε μεταγενέστερη οικονομική χρήση

ô)ûanàves npoonéflaons

Οι δαπάνε προσπέλαση5 αφορούν Kupicos σε εργασίεε αποκάλυψη5 και απομάκρυνση στείρων εδαφών Τα έξοδα
προσπέλασα αναγνωρίζονται cos ασώματε5 ακινητοποιήσει εφόσον προσφέρουν στην εταιρεία μελλοντικά οικονομικά

οφέλη Σύμφωνα με Tis εκτιμήσει Tns Διοίκησα η απόσβεσή tous γίνεται εξ ολοκλήρου ενπ του érous που αυτά

προκύπτουν και επιβαρύνουν το kôotos παραγωγή$του βωξίτη

ε Δικαιώματα ΕκμειάΑίϊευσηϊ Ορυχείων

Τα δικαιώματα εκμετάλλευση ορυχείων αφορούν δικαιώματα τα οποία έχει αποκτήσει η Εταιρεία για την εξόρυξη μεταλλευτικών

αποθεμάτων σε διάφορε5 γεωγραφία περιοχέε Στο kôotos των δικαιωμάτων εκμετάίλλευση5 εκτό5 Tns

τιμή5 anÔKTnons των δικαιωμάτων έχει αναγνωρισθεί και κάθε kôotos που αφορά την αρχική εκτίμηση του kôotous
anoKaTâoTaons του χώρου όπου γίνονται εργασίε5 δέσμευση που έχει αναλάβει η Εταιρεία είτε κατά την απόκτηση
του δικαιώμαΐ05 είτε cds συνέπεια Tns χρήση5του για συγκεκριμένη περίοδο Η χρονική περίοδθ5 απόσβεση5 που έχει



υιοθετηθεί από τπν Εταιρεία δεν υπερβαίνει τα 10 έτη.

Απομείωση aÇ/'os περιουσιακών στοιχείων

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροοδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο απο-

μείωσηΒ ετησίου και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη, κάθε

διαφορά που προκύπτει επιβαρύνει τα αποτελέσματα ms xpnons .Τα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απο-

μείωση$ ins aÇias tous όταν υπάρχουν ενδείξεκ ότι η λογιστική αξία tous δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι η

μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογη$ aÇias μειωμένη με το απαιτούμενο για την πώληση kôotos και aÇias xpnoEœs. Η ζημιά 

λόγω μείωση5 ms αξίαε των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία

των στοιχείων αυτών (ή ins Movâôas Δημιουργία5Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό tous.

Καθαρή αξία ncbrinons θεωρείται το ποσό από την πώληση ενό$ στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια \i\as αμφοτε-

poßapoüs συναλλαγή$ στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώ$, μετά την αφαίρεση κάθε 

πρόσθετου άμεσου kôotous διάθεση5 του στοιχείου ενεργητικού, ενώ αξία χρήση$ είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων 

μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενό$ στοιχείου

ενεργητικού και από τη διάθεσή του στο iéi\os ms εκιιμώμενη5 ωφέλιμα zcons του.

Χρηματοοικονομικά μέσα

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε μία

επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.

Τα χρηματοοικονομικά μέσα ms Eiaipeias ταξινομούνται στην κατηγορία «Δάνεια και Απαιτήσει» με βάση την ουσία ms

σύμβαση5 και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Αναλυτικότερα με βάση Tis απαιτήσει του ΔΛΠ 39, η κατηγορία

«Δάνεια και απαιτήσει» περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με oiaGepés ή προσ-

διορισμένε5 πληρωμές τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργέ$ ayopés. Στην κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσει) 

δεν περιλαμβάνονται:

α) απαιτήσει από προκαταβολέ5 για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,

β)   απαιτήσει που έχουν να κάνουν με δοσοληψίε5 φόρων, οι οποίε5 έχουν επιβληθεί νομοθετικά από το KpâTOS,

γ)  οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη μετρητών ή άλλωνχρη-

ματοοικονομικών παγίων στοιχείων.

Τα δάνεια και οι απαιτήσει περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, ekiôs από εκείνα με λήξεκ μεγαλύτερε5

των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα στοιχεία

του ενεργητικού.

Τα δάνεια και οι απαιτήσει αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο kôotos βάσει ms μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.

Τα πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημί£5 που προκύπτουν από Tis μεταβολέ5 ms εύλογη5

aÇias των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία tous με μεταβολέ5 στα αποτελέσματα, 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα την περίοδο που προκύπτουν.

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, η Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικείμενα ενδείξεΐ5 που να οδηγούν στο συμπέρασμα 

ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί απομείωση. Αν στοιχειοθετείται απομείωση,

η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά, που είναι η διαφορά μεταξύ kôotous κτήσεω5 και £ÙfloYns aÇias, μεταφέρεται

στα αποτελέσματα.
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Απομείωση περιουσιακών στοιχείων απεικονιζόμενα στο αποσβεσμένο kôotos

Αν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι υπάρχει ζπμία απομείωση που αφορά δάνεια και απαιτήσει το ποσό ms ζη

pias επιμετράται cüs η διαφορά μεταξύ ms ήΌγιστικήΞ aÇias του περιουσιακού στοιχείου και ms napoùoas αξία5των

εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών εξαιρώνταΒ μΕλλοντικέ5 πιστωιικέε ζημίε5 που δεν έχουν πραγματοποιηθεί

προεξοφλημένε5 με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου ήτοι το πραγματικό επιτόκιο που

υπολογίστηκε κατά την αρχική αναγνώριση Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου θα μειώνεται είτε απευθεία5

είτε μέσω ins χρήση5 ενό λογαριασμού πρόβλεψη5 Το ποσό ms znpias θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα

Η Εταιρεία αξιολογεί αρχικά αν υφίσταται αντικειμενική απόδειξη για την απομείωση αξία5 μεμονωμένα για χρηματοοικονομικά

περιουσιακά στοιχεία που είναι από μόνα raus σημαντικά και μεμονωμένα ή συλλογικά για χρηματοοικονομικά

περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι σημαντικά από μόνα raus Αν η Εταιρεία προσδιορίσει ότι δεν υπάρχει αντικειμενική

απόδειξη ms ύπαρξη5 απομείωσπ5 aÇias για χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που αξιολογήθηκε μεμονωμένα

είτε είναι σημαντικό είτε όχι εντάσσει το περιουσιακό στοιχείο σε ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών

στοιχείων με συναφή χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου τα οποία αξιολογεί για απομείωση σε συλλογικό επίπεδο

Περιουσιακά στοιχεία που αξιολογούνται για απομείωση μεμονωμένα και για τα οποία αναγνωρίζεται ή συνεχίζει

να αναγνωρίζεται ζημία απομείωση5 δεν περιλαμβάνονται σε συλλογική αξιολόγηση για απομείωση

Αποθέματα

Τα αποθέματα αποτιμώνται οτη χαμηλότερη αξία μεταξύ Kôoraus κτήσεα ή του kôotous παραγωγή5 raus και ms κα

Gapns ρευστοποιήσιμη aÇias Η αποτίμηση των αποθεμάτων υπολογίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κό

orous Το KÔoros των ετοίμων προϊόντων και των ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει το κόστο5των υλικών το άμεσο

εργατικό kôotos και αναλογία των γενικών εξόδων παραγωγή Χρηματοοικονομικά έξοδα δεν περιλαμβάνονται στο

KÔoros κτήσεα των αποθεμάτων Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή ncbflnons κατά τη συνήθη

ροή των δραστηριοτήτων ms επιχείρησα μείον το εκτιμώμενο kôotos που είναι αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί η

πώληση και προσδιορίζεται με βάση us ipéxouoesi^és nobflnons των αποθεμάτων στα πλαίσια τασυνήθοα δραστη

piômras αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων nti^nons όπου συντρέχει περίπτωση

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά ans ipänszss και στο ταμείο KaOcbs και βρα

χυπρόθεσμε5 υψηλή ρευστότητα επενδύσεις ôncos αξίεε ms χρηματαγορά και ipaneziKés καταθέσει με ημερομηνία

λήξη5 σετρεΐ5 μήνεε ή λιγότερο Οι aÇiEsins χρηματαγορά είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά που απεικονίζονται

στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

Για τον σκοπό ms Κατάσταση Ταμειακών Ροών τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα αποτελούνται από ταμειακά

διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα ônoos προσδιορίστηκαν ανωτέρω xcûpis να περιλαμβάνονται τα εκκρεμή
υπόλοιπα των τραπεζικών υπεραναλήψεων bank overdrafts

Ίδια Κεφάήαια

Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί Οι KOivés με
raxés ταξινομούνται στα ίδια κεφάλαια Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει us Koivés μετοχέ ms Etaipsias Έξοδα για
την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος σε μείωση του npoïôvras ms

éKÔoons Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο

kôotos κτήσεω5 ms επιχειρήσεις που αποκτάται



Φορολογία εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

Η επιβάρυνση ms περιόδου με pôpous εισόδημα αποτελείται από mus τρέχοντεε cpopous και tous αναβαλλόμενοι

cpopous δηλαδή tous cpopous ή us φορολογικέ5 ελαφρύνσεκ που σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν

στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από us φορολογικέε apxés σε διαφορετικεε

περιόδου5 0 cpôpos εισοδήματο αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων ms περιόδου εκτ05 του φόρου

εκείνου που αφορά συναλλαγέ που καταχωρήθηκαν απευθεία στα ίδια κεφάλαια στην οποία περίπτωση καταχωρείται

απευθείας κατά ανάλογο τρόπο στα ίδια κεφάλαια

Οι tpéxoviEs φόροι εισοδήματοε περιλαμβάνουν ms βραχυπρόθεσμε υποχρεώσει ή και απαιτήσει npos us δημοσιο

νομικέε apxés που σχετίζονται με του5 πληρωιέου cpopous επί ιου φορολογηιέου εισοδήματο5 ms περιόδου και ιυ

χόν πρόσθειου5 cpopous εισοδήμαιοε που αφορούν προηγούμενε χρήσει

Οι ipéxoviES φόροι επιμειρώνιαι σύμφωνα με raus φορολογικού συνιελεσιέ5 και ious φορολογικού5 νόμου5 που

εφαρμόζονιαι ans διαχειριστικέβ περιόδου5 με us οποίε σχετίζονται με βάση το φορολογητέο KÉpôos για ιο έτο5.Όλε

οι arlflayÉs στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή otis υποχρεώσει αναγνωρίζονται σαν μέρο5

των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήση5

Ο αναβαλλόμενο5 φόρο εισοδήματο5 προσδιορίζεται με τη μέθοδο ins unoxpéaxms που προκύπτει από us προσω

pivés διαφορέε μειαξύ ins λογιστική αξία5 και ins φορολογική5 ßäons των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων

Αναβαλλόμενο5 cpôpos εισοδήματο5 δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού

ή παθητικού σε συναλλαγή εκτό επιχειρηματία συνένωσα η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε

ούτε ιο λογιστικό ούτε το φορολογικό Képôos ή ζημία

Οι αναβαλλόμενε φορολογώ απαιτήσει αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο

Képôos για τη χρησιμοποίηση ms npoocopivns ôiacpopâs που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική

απαίτηση Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται κατά

την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκέ5 φορολογητέο Képôos θα είναι διαθέσιμο για να επιτρέψει την

αξιοποίηση ms ωφελεί μέρου5 ή του συνόλου autns ms αναβαλλόμενα φορολογικήε anaimons

Οι αναβαλλόμενε φορολογικέε απαιτήσει και υποχρεώσει υπολογίζονται με tous φορολογικού5 συντελεστέ5 που

αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση λαμβάνοντα5

υπόψη raus φορολογικού5 συντελεστέ που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώ5 θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού

Παροχές λόγω συνταξιοδότησης και Βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζομένους

napoxés λόγω συνταξιοδότησα

α Υποχρεώσει Συνταξιοδότηση

Οι υποχρεώσει για αποζημίωση συνταξιοδότηση5 υπολογίζονται στη προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών

που έχουν συσσωρευθεί κατά τη λήξη του érous με βάση την αναγνώριση δικαιώματο5 παροχών των εργαζομένων

κατά τη διάρκεια ms αναμενόμενη5 εργασιακή5 zoms Οι ανωτέρω υποχρεώσει υπολογίζονται με βάση i\s οικονομά

και αναλογιστώ napaôoxés που αναλύονται στη Σημείωση 8.16 και καθορίζονται χρησιμοποιώντα5 την αναλογιστική

μέθοδο αποτίμηση των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσα Projected Unit Method
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β Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα

Το προσωπικό ms Eiaipeias καλύπτεται κυρία από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον ιδιωτικό

τομέα ΙΚΑ που χορηγεί συνταξιοδοτικέ5 και ιατροφαρμακευτικέΒ napoxés Κάθε εργαζόμενο5 είναι υποχρεωμένο να

συνεισφέρει μέρο5 του μηνιαίου μισθού του στο ταμείο ενώ τμήμα Tns ouvofliKns εισφορά5 καλύπτεται από την Εταιρεία

Κατά τη συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών

στο υ s εργαζομένου5 Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή

μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα

Προβήέψεΐ5 για Ενδεχόμενεε Υποχρεώσει και Απαιτήσει

Οι προβλέψει για έξοδα avaôiàp0ptùons και αποζημιώσει αναγνωρίζονται όταν

Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση oûs αποτέλεσμα παρελθοντικών γεγονότων

Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό Tns δέσμευση5

Το απαιτούμενα ποοό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα

Όπου υπάρχουν διάφορε5 παρόμοιεε υποχρεώσει η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την εκκαθάριση προσδιορίζεται

με την εξέταση Tns κατηγορίαε υποχρεώσεων συνολικά Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμα κι αν η πιθανότητα

εκροή5 σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαμβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων μπορεί να είναι μικρή

Όταν pépos ή το σύνολο Tns απαιτούμενη5 ôanâvns για τον διακανονισμό i\as πρόβλεψα αναμένεται να αποζημιωθεί

από κάποιο άλλο pépos η αποζημίωση θα αναγνωρίζεται όταν και μόνον όταν είναι κατ ουοίαν βέβαιο ότι η αποζημίωση

θα εισπραχθεί αν η οικονομική οντότητα διακανονίσει την υποχρέωση και αυτή αντιμετωπιστεί cos ένα ιδιαίτερο

περιουσιακό στοιχείο Το ποσό που αναγνωρίζεται για την αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ποσό Tns πρόβλεψη5

Το έξοδο σχετικά με μία πρόβλεψη παρουσιάζεται στα αποτελέσματα καθαρό απότο ποσό που αναγνωρίστηκε για την

αποζημίωση

Οι προβλέψει επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να απεικονίζουν

την τρέχουσα καλύτερη εκτίμηση Οι προβλέψει αποτιμώνται στο προσδοκώμενο kôotos που απαιτείται για να προσδιοριστεί

η παρούσα δέσμευση με βάση τα πιο αξιόπιστα τεκμήρια που είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία Ισολογισμού

περιλαμβάνοντα5 tous kivôùvous και Tis αβεβαιότπτε5 σχετικά μετην παρούσα δέσμευση

Όταν η επίδραση Tns ôiaxpovims aÇias του xpnpaTos είναι σημαντική το ποσό Tns πρόβλεψα είναι η παρούσα αξία

των εξόδων που αναμένονται να απαιτηθούν προκειμένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση

Το προ φόρου επιτόκιο προεξόφληση5 αντανακλά Tis τρέχουσε5 εκτιμήσει Tns ayopäs για τη διαχρονική αξία του χρή

ματθ5 και tous ouvacpeis με την υποχρέωση kivôùvous Το επιτόκιο δεν αντανακλά kivôùvous για tous onoious οι μελ

λοντικέΞ εκτιμήσει ταμειακών ροών έχουν προσαρμοστεί

Όταν χρησιμοποιείται η péGoôosTns προεξόφληση5 η λογιστική αξία pias πρόβλεψη αυξάνεται σε κάθε περίοδο έτσι

ώστε να αντανακλά την πάροδο του χρόνου Αυτή η αύξηση αναγνωρίζεται cüs kôotos στα αποτελέσματα

ni0avés εισροέ5 από οικονομικά οφέλη για την Εταιρεία που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενό5 περιουσιακού στοιχείου

θεωρούνται ενδεχόμενε απαιτήσει
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(α) Δικαίωμα aôeias

Τα δικαιώμαια ms einoias aÔEias και ins αδείαε μακρόχρονα unnpeoias των εργαζομένων αναγνωρίζονται όταν αυτά 

προκύπτουν.

ΠροβΓίέψειβ για αποκατάσταση περιβάββοντοβ

Οι προβλέψει για αποκατάσταση περιβάλλον^, έξοδα avaôiàp9pcoons και αποζημιώσει αναγνωρίζονται όταν:

-	Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση cos αποτέλεσμα πα ρελθόντων γεγονότων.

Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό ins δέσμευση5.

-	Το απαιτούμενα ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.

Σύμφωνα μετοΔΛΠ 37 Προβλέψει, Ενδεχόμενε$ Υποχρεώσει και Ενδεχόμενε$ Απαιτήσει, μία οικονομική οντότητα

αναγνωρίζει οποιεσδήποτε υποχρεώσει απομάκρυνση και αποκατάσταση πραγματοποιούνται σε μία συγκεκριμένη 

περίοδο cos συνέπεια tns έρευνα$ και αξιολόγησηε των ορυκτών πόρων. Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει 

τον περιβάλλοντα χώρο των επιφανειακών εργοταξίων μετά την παραγωγική εκμετάλλευση tous. Το kôotos

αναγνωρίστηκε αρχικά σαν πρόβλεψη αποκατάστασηΞ και προσαύξησε τη λογιστική αξία των δικαιωμάτων εκμετάλ-

λευση$ ορυχείων Tns επιχείρηση5.

Χρηματοοικονομικέβ Υποχρεώσει

Οι χρηματοοικονομικέΞ υποχρεώσει Tns Εταιρεία5 περιλαμβάνουν λογαριασμού$ υπεραναλήψεακ (overdraft), εμπο-

piKés και άλλου siöous υποχρεώσει. Οι χρηματοοικονομικέ5 υποχρεώσει αναγνωρίζονται όταν oOpiflos συμμετέχει

σε μία συμβατική συμφωνία του χρηματοοικονομικού μέσου και διαγράφονται όταν οΌμιλθ5 απαλλάσσεται από την

υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή λήγει.

Οι τόκοι αναγνωρίζονται cüs έξοδο στο κονδύλι των "Χρηματοοικονομικών Εξόδων" στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.

Οι εμπορικέΞ υποχρεώσει αναγνωρίζονται apxiKOJS στην ονομαστική tous αξία και ακολούθα^ αποτιμώνται στο απο-

σβεσμένο kôotos μείον Tis καταβολέ5 διακανονισμού.

Τα μερίσματα oious μετόχου$ περιλαμβάνονται στο κονδύλι "Aoinés βραχυπρόθεσμε5χρηματοοικονομικέ5 υποχρεώσει", 

όταν τα μερίσματα εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Τα κέρδη και οι ζημιέε αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων όταν οι υποχρεώσει διαγράφονται, καθώ5 και

μέσω Tns διενέργειαΞ αποσβέσεων.

Αναγνώριση εσόδων και δαπανών

Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην οικονομική

οντότητα και αυτά τα οφέλη μπορεί να επιμετρηθούν με αξιοπιστία.

Το έσοδο επιμετράται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντο5 ανταλλάγματο5 και είναι καθαρό από φόρο προστιθέμενη5

aÇas, επιστροφές κάθε eiôous εκπτώσείΞ.
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Το ποσό ίου εσόδου θεωρείται όιι μπορεί να μετρηθεί με αξιοπιστία όταν orte οι ενδεχόμενε5 υποχρεώσει που σχετίζονται

με την πώληση έχουν επιλυθεί

Πώληση αγαθών

Το έσοδο από την πώληση αγαθών αναγνωρίζεται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη ins Kupiôtnias των αγαθών

έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή συνήθων με την αποστολή των αγαθών

Έσοδα από wkous

Τα έσοδα από tokous αναγνωρίζονται χρησιμοποιώνταΒ τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου το οποίο είναι το επιτόκιο

που προεξοφλεί με ακρίβεια μελλοντι καταβολέε rais μετρητοίε ή εισπράξει για τη διάρκεια ins αναμενόμενα

ζωή5 του χρηματοοικονομικού μέσου ή όταν απαιτείται για συντομότερο διάστημα στην καθαρή λογιστική αξία του

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή ins unoxpéùjons

Όταν μία απαίτηση έχει υποστεί μείωση ins aÇias η Εταιρεία μειώνει τη λογιστική αξία οίο ποσό που αναμένεται να ανακτηθεί

και το οποίο είναι οι εκτιμώμενε μελ λ οντ ι κέ5 τα μει α κέ5 poés προεξοφλημένε μετο αρχικό πραγματικό επιτόκιο

του μέσου και συνεχίζει την προεξόφληση αναγνωρίζοντα έσοδο από wkous Έσοδα από τόκου s σε δάνεια τα οποία

έχουν υποστεί απομείωση αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντα το αρχικό πραγματικό επιτόκιο

Αναγνώριση εξόδων

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση Οι πληρωμέΞ που πραγματοποιούνται για λειτουργά

μισθώσει μεταφέρονται στο αποτελέσματα oùs έξοδα κατά το χρόνο χρήσεων του μισθίου Τα έξοδα απότό

Kous αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση

Μισθώσει

Η εκτίμηση του κατά πόσο μία συμφωνία περιέχει μία μίσθωση πραγματοποιείται κατά την έναρξη ms συμφωνίαΒ λαμ

ßävovias un όψιν όλα τα στοιχεία και us συνθήκε Η επαναξιολόγηση μετά την έναρξη ins συμφωνία πραγματοποιείται

όταν κάποιο από τα παρακάτω συμβαίνει

Υπάρχει μεταβολή otous ôpous ins σύμβαση5 εκτό κι αν η μεταβολή απλά ανανεώνει ή παρατείνει τη συμφωνία

Ασκείται δικαίωμα avavécoons ή συμφωνείται μια παράταση εκτ05 κι αν öpos ins ανανέωση5 ή ms napâTaons αρχικά

είχε περιληφθεί στη μισθωτική περίοδο

Υπάρχει μια μεταβολή στο κατά πόσο η εκπλήρωση εξαρτάται από ένα καθορισμένο περιουσιακό στοιχείο

Υπάρχει σημαντική αλλαγή στο περιουσιακό στοιχείο

Εάν μια συμφωνία επαναξιολογείται η λογιστική αντιμετώπιση για μισθώσει εφαρμόζεται από την ημερομηνία που η

μεταβολή ans συνθήκε5 συνεπάγονται επαναξιολόγηση για τα α γ ή δ και από την ημερομηνία ins avavécoons ή

ms παράταση για την περίπτωση β

Η Εταιρεία œs μισθωτής

Η ιδιοκτησία ενό5 μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου μεταβιβάζεται οτο μισθωτή εάν μεταβιβάζονται ουσιαστικά στο

μισθωτή όλοι οι κίνδυνοι ή οι ωφέλειε που σχετίζονται μετην ιδιοκτησία του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου Το

σχετικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται κατά την έναρξη ms μίσθωσα στην εύλογη αξία του μισθωμένου περιουσιακού

στοιχείου ή εάν αυτή είναι χαμηλότερη στην παρούσα αξία των καταβολών μισθωμάτων πλέον κάποιων
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επιπρόσθετων μισθωμάτων εάν υπάρχουν που καλύπτονται από το μισθωτή/Ενα αντίστοιχο ποσό αναγνωρίζεται cos

μια υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση ανεξαρτήτου εάν gepiKés από Tis καταβοΑεΞ μισθωμάτων είναι προκαταβολικά

πήΙηρωτέε5 κατά την έναρξη Tns μίσθωση5

Η μεταγενέστερη λογιστική αντιμετώπιση για τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν αποκτηθεί με συμβάσεΐΒ χρηματοδοτική

μίσθωση π.χ μέθοδοι απόσβεση και ωφέλιμεε zcoés αντιστοιχεί σε αυτή που εφαρμόζεται σε συγκρίσιμα

αποκτώμενα περιουσιακά στοιχεία Η αντίστοιχη υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση μειώνεται με Tis καταβολή

των μισθωμάτων μείον Tis χρηματοοικονομικέε επιβαρύνσεις οι οποίε5 αναγνωρίζονται cos έξοδα στα χρηματοοικονομικά

έξοδα Οι χρηματοοικονομικέ5 επιβαρύνσεΐ5 αντιπροσωπεύουν ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο στο ανεξόφλητο

υπόλοιπο Tns υποχρέωσα από τη χρηματοδοτική μίσθωση

Όλε οι υπόλοιπεε μισθώσει αντιμετωπίζονται cos λειχουργικέε μισθώσει Επομένω5 οι συμφωνίε μισθώσεων όπου

ο εκμισθωτήε μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήση ενό5 στοιχείου του ενεργητικού για μία συμφωνημένη χρονική περίοδο

xcopis ωστόσο να μεταβιβάζει και tous kivôùvous και ανταμοιβέ5 Tns lôiOKTnoias του παγίου στοιχείου ταξινομούνται

cos λειτουργά μισθώσει Οι καταβοιΐέε otis συμβάοειε λειτουργική5 μίσθωση5 αναγνωρίζονται ω5 έξοδο στα αποτελέσματα

με τη σταθερή μέθοδο Οι σχετιζόμενε δαπάνε5,όπω η συντήρηση και η ασφάλιση αναγνωρίζονται cos έξοδο

όταν πραγματοποιούνται

8.3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

napâyovies χρηματοοικονομικού κινδύνου

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται οε σημαντικού5 χρηματοοικονομικού5 kivôùvous ôncos κίνδυνο ayopâs πουλάει στη μητρική

Εταιρεία Βωξίτη βάσει ετήσια5 σύμβαση πιστωτικό κίνδυνο κίνδυνο ρευστότητας κίνδυνο ταμειακών ροών ούτε κίνδυνο

εύλογα aÇias από μεταβολέΞ επιτοκίων Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισηΞ κινδύνων Tns Εταιρεία5 εστιάζεται στη

μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική tous

επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση ms Eiaipsias

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική υπηρεσία διαχείριση διαθεσίμων η οποία λειτουργεί με συ

γκεκριμένου5 κανόνε που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο Η Κεντρική υπηρεσία διαχείριση5 διαθεσίμων

προσδιορίζει εκτιμά και αντισταθμίζει tous χρηματοοικονομικού5 kivôùvous σε συνεργασία με Tis υπηρεσίε που αντιμετωπίζουν

auroûs tous kivôùvous.To Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει γραπτέ5 οδηγίε5 και κατευθύνσε για την γενική

διαχείριση του κινδύνου Ka0côs και eiôiKés οδηγίε για τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων àncos ο συναλλαγματι

Kôs kîvôuvos και ο πιστωτικόε kîvôuvos

α Πιστωιικ05 kîvôuvos

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικέ5 συγκεντρώσει πιστωτικού κινδύνου Οι πωλήσει γίνονται Kupicos στην Αλουμίνιο Tns

Ελιλάδθ5 Β.Ε.Α.Ε

β Kîvôuvos peuowimas

Ο kîvôuvos ρευοτότητα5 διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα διατηρώνταε επαρκή διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα

χρεόγραφα

γ Kîvôuvos ταμειακώνροών και kîvôuvos μεταβολών eùrtoyns aÇ/'os Αόγω μεταβολών ιωνεπηοκίων

Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακέ5 poés Tns Εταιρεία5 είναι ουσιωδώ5 ανεξάρτητα από μεταβθ(λέ5 otis i\[)és των επιτο
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κίων Η Εταιρεία δεν έχει ούτε μακροπρόθεσμε5 ούτε βραχυπρόθεσμε δάνεια υποχρεώσει και συνεπώ5 δεν
υφίσταται

kîvôuvos από μεταβοΓτέε των επιτοκίων

Διανομή μερισμάτων

Η διανομή μερισμάτων otous μετόχου5 αναγνωρίζεται cos υποχρέωση oris οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή

εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2006

8.4 Δομή ίου Ομίλου και μέθοδοβ evonoinons εταιρειών

Η Εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ cüs θυγατρική με ποσοστό συμμετοχής 99,98 συμμετέχει otis ενοποιημένες οικονομικές

καταστάσεις της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης

8.5 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού ins Ειαιρείαε αναλύονται ως εξήε

ποσά σε €

Οικόπεδα

Κτίρια
Μεταφορικά

μέσα μηχ/KÔs

εξοππΊσμ05

Έπιπλα
και Aoinôs

εξοπλισμ05

Ακινητοποιήσει Σύνολο
υπό εκτέλεση και

προκαταβολές

Μικτή Λογιστική αξία 4.883.272,30 11.138.801,13 737.989,12 11.101,07 16.771.163,62

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίαε 2.974.417,40 9.411.471,16 637.712,50 0,00 13.023.601,06

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2005 1.908.854,90 1.727.329,97 100.276,62 11.101,07 3.747.562,56
Μικτή Λογιστική αξία 4.889.691,46 11.198.142,04 756.403,81 118.010,03 16.962.247,34

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξία5 3.134.139,39 9.895.616,59 679.832,07 0,00 13.709.588,05
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 1.755.552,07 1.302.525,45 76.571,74 118.010,03 3.252.659,29

ποσά σε €

Οικόπεδα
8c Κτίρια

Μεταφορικά
μέσα μηχ/KÔs

εξοπλισμός

Έπιπλα
και Aoinôs

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσει Σύνολο
υπό εκτέλεση και

προκαταβολές
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2005 1.908.854,90 1.727.329,97 100.276,62 11.101,07 3.747.562,56

Προσθήκε$-Αγορέ5 6.419,16 89.109,59 18.414,69 106.908,96 220.852,40
Αποσβέσειε 152.683,14 513.914,11 42.119,57 0,00 708.716,82
Πωλήσει διαγραφέΒ ακινητοποιήσεων 25.805,51 29.768,68 0,00 0,00 55.574,19
Αποσβέσε6 Πωληθέντων Διαγραφέντων 18.766,66 29.768,68 0,00 0,00 48.535,34
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 1.755.552,07 1.302.525,45 76.571,74 118.010,03 3.252.659,29

8.6 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη

Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις ή οποιαδήποτε άλλα βάρη επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού
έναντι δανεισμού



8.7 Ασώματε$ ακινητοποιήσει

Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού ins Eiaipeias αναδύονται eus εξή5:

Άυήα περιουσιακά στοιχεία

Εσωτερικά» Δημιουργούμενα
ποσά σε € Software Δικαιώματα ορυχείων Λοιπά Σύνολο

Μικτή Λογιστική αξία 517.476,60 4.422.597,26 50.192.296,90 55.132.370,76

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση aÇias (495.702,95) (915.987,56) (49.420.720,48) (50.832.410,99)

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2005 21.773,65 3.506.609,70 771.576,42 4.299.959,77
Μικτή Λογιστική αξία 519.026,60 4.422.597,26 51.965.644,40 56.907.268,26

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση aÇias (503.787,80) (915.987,56) (51.266.938,09) (52.686.713,45)

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 15.238,80 3.506.609,70 698.706,31 4.220.554,81

Εσωτερικά» Δημιουργούμενα
ποσά σε € Software Δικαιώματα ορυχείων Λοιπά Σύνολο

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2005 21.773,65 3.506.609,70 771.576,42 4.299.959,77

Προσθήκε5-αγορέ5 1.550,00 0,00 1.773.347,50. 1.774.897,50

ΑποσβέσεΐΞ (8.084,85) 0,00 (1.846.217,61) (1.854.302,46)
Aoinés αυξήσει / μειώσει 0,00 0,00 0,00 0,00

Καθαρέε συναλλαγμαιικέ5 Διαφορέε 0,00 0,00 0,00 0,00

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 15.238,80 3.506.609,70 698.706,31 4.220.554,81

8.8 Αναβαλλόμενη φορολογία

Οι αναβαλλόμενε5 φορολογικά απαιτήσει και υποχρεώσει συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα 

να συμψηφισθούν οι τρέχουσε$ φορολογικέ5 απαιτήσει έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και

όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματοε αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Τα συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω:

ποσάσε€	31/12/06 	31/12/05
Α.Φ. Απαίτηση Α.Φ. Υποχρέωση   Α.Φ. Απαίτηση Α.Φ. Υποχρέωση

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία

Άυπα. Περιουσιακά Στοιχεία 0,00 0,00

ΕνσώματεΞ Ακινητοποιήσει 744.998,45 0,00 890.735,93 0,00

Μακροπρόθεσμε$ Υποχρεώσει
napoxÉs σε Εργαζομένουε 470.922,67 426.118,26

Επιχορηγήσει Επενδύσεων 0,00 0,00

Αποκαταστάσε^ ηεριβάΓΐηΌνκκ μη λειτουργούντων εργοταξίων 310.369,32 0,00Σύνολο 1.526.290,44 0,00 1.316.854,19 0,00

8.9 Aoinés Μακροπρόθεσμεε Απαιτήσει

Οι μακροπρόθεσμεΒ απαιτήσει ins Εταιρεία5 αναλύονται eus etfis:

Ιποσά σε € 31/12/06 31/12/05

Εγγυήσειε σε τρίτουε 64.731,23 69.206,34

64.731,23 69.206,34
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8.10 Αποθέματα

Τα αποθέματα ins Eiaipeias αναλύονται üjs eÇns

ϊποσάσε€ 31/12/06 31/12/05
BœÇixns 550,22 903.679,33
Υλικά Ανταλλακτικά 875.411,27 817.115,57
Αναλώσιμα 390.182,28 338.914,60
Πετρέλαιο 71.590,15 64.487,64
Λοιπά 0,00 4.545,97

Μείον πρόβλεψη για βραδέακ κινούμενα αποθέματα 120.676,25 0,00
1.217.057,67 2.128,743,11

8.11 Reflates και floinés Εμπορικέ5 Απαιτήσει

Οι nefiaiss και οι n'ornés EpnopiKés απαιτήσει ms Etaipsias αναλύονται üjs sÇns

Ιποσά σε€ 31/12/06 31/12/05
Πελάτε5 8.356.807,99 3.240.740,65
Γραμμάτια Εισπρακτέα 0,00 0,00
Enrayés Εισπρακτέε5 0,00 0,00

8.356.807,99 3.240.740,65

8.12 Aoinés Απαιτήσει

Οι fioinés απαιτήσει ins Eiaipeias αναλύονται aos εξπε

ποσά σε € 31/12/06 31/12/05
Χρεώστε Διάφοροι 51.621,32 57.292,43
Απαιτήσει Από Ελληνικό Δημόσιο 1.468.405,55 1.506.962,16
Aomés Απαιτήσει

12.705,27 55.629,86
Απαιτήσει από συνδεδεμένα μέρη 0,00 0,00
Δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη 0,00 0,00
Μείον Πρόβλεψη για Επισφαλεί Χρεώστε 0,00 0,00
Kcrôapés απαιτήσει Χρεωστών 1.532.732,14 1.619.884,45

8.13 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα εξή5

ποσά σε €
31/12/06 31/12/05

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
2.676.322,96 2.255.799,11

Τραπεζικέ5 υπεραναλήψεΐ5 Σημ 23
0,00 0,00Σύνολο

2.676.322,96 2.255.799,11
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8.14 Προμηθευτέβ

Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών συναφών υποχρεώσεων ms Eiaipsias αναλύονται oos eÇns

ποσάσε€ 31/12/06 31/12/05
Προμήθευα 1.051.734,67 928.291,19
Γραμμάτια Πληρωτέα 0,00 0,00
Enrayés Πληρωτέεε 0,00 0,00
Σύνολο 1.051.734,67 928.291,19

8.15 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσει

Ιποσά σε€ 2006 2005

Έξοδο φόρου που αναλογεί στην περίοδο 289.758,65 37.197,28

Υποχρεώσει Διαφορών φορολογικού ελέγχου 55.653,16 0,00
Aoinés υποχρεώσει από Oôpous 312.272,22 120.840,23
Σύνολο 657.684,03 158.037,51

8.16 Aomés βραχυπρόθεσμες υποχρεώσει

Τα υπόλοιπα των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ms Eiaipeias αναλύονται eus eÇns

Ιποσά σε€ 31/12/06 31/12/05

Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι τέλη 260.190,88 274.498,42

Aoinés υποχρεώσει 98.857,65 106.008,02

Σύνολο 359.048,53 380.506,44

8.17 Υποχρεώσει παροχών προσωπικού

Ιποσά σε € 31/12/06 31/12/05

Υποχρεώσει ισολογισμού για

Συνταξιοδοτώ napoxés 1.883.690,66 1.734.184,03

napoxés ιαιροφαρμακευΐΐκήε περίθαλψηΞ μετά τη συνταξιοδότηση
Σύνολο 1.883.690,66 1.734.184,03
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2006 2005

Προγράμμαια Προγράμμαια Σύνολο Προγράμματα Προγράμματα νυι ιυ

in νηηιιπτηΛΠ
μπ xpripuiuuu καθορισμένων μη χρηματοδο¬ καθορισμένων

ιούμενων παροχών τούμενων παροχών

υποχρεώσεων υποχρεώσεων

Υπόλοιπο apxnséious 1.734.184 1.734.184 1.684.067 1.684.067

Kôcstos anaoxôflnons 224.861 224.861 208.376 208.376

Kôoros ιόκων 98.894 98.894 90.722 90.722

Αναλογιστικά Képôn/zrpés 213.452 213.452 9.150 9.150

ΖημιέΞ κέρδη από περικοπέ

Υποχρεώσει που εξαπείφθηκαν με τακτοποιήσει

ΑναπϊιφθείσεΒ υποχρεώσει σε μία συνένωση εταιρειών

7ι ινπΓίλπγιιπτικρς fiincpopFS από προγράμματα εξωτερικού

llapoxés πληρωθείσε 387.700 387.700 258.132 258.132

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών την 31η Δεκεμβρίου 1.883.691 1.883.691 1.734.184 1.734.184

8.18 Προβλέψει

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθειαι η ανάλυση ins Kivnons των λογαριασμών των προβλέψεων ins Eiaipeias

ποσά σε €
Περιβαλλοντική
αποκατάσταση

Φορολογώ
Υποχρεώσει

Aomés Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2005 2.220.510,71 200.000,00 0,00 2.420.510,71

Προβλέψει χρήσετε 24.044,83 50.000,00 25.955,17

Μη χρησιμοποιηθείσε5 προβλέψει που ανασιράφηκαν 200.000,00 200.000,00

Συναλλαγμαχικέ5 διαφορέε 0,00

ΧρησιμοποιηθείσεΞ προβλέψει χρήσεω 264.151,91 0,00 264.151,91

31 Δεκεμβρίου 2006 1.932.313,97 50.000,00 0,00 1.982.313,97

8.19 Έσοδα ανά κατηγορία

ποσά σε€ 2006 2005
Πωλήσει εμπορευμάτων 0,00
Πωπήσεΐ5 προϊόντων 21.679.256,61 20.053.782,10
Πωλήσει λοιπών αποθεμάτων 24.389,37 19.293,82
Έσοδα από υπηρεσ 577.439,88 826.098,00
Λοιπά παρακαλώ διευκρινήοτε
Σύνολο 22.281.085,86 20.899.173,92



8.20 napoxés σε εργαζόμενοι^

ποσά σε€ 2006 2005

Μισθοί και ημερομίσθια, συμπεριλαμβανομένων και αποζημιώσεων naùons εργασίαΒ       3.909.101 ,60 3.911 691,32

Έξοδα koivcûvikiîs aocpàiïions 1.142.649,71 1.156.451,58

ΠαρεπόμενεΞ napoxés στο προσωπικό 76.529,04 84 703,69

Συνταξιοδοτικό kôotos προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών 0,00

Συνταξιοδοτικό kôotos προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 0,00

Aoinés napoxés σε εργαζομένου5 μετά τη συνταξιοδότηση 0,00

Σύνολο 5.128.280,35 5.152.846,59

8.21 Έξοδα ανά κατηγορία

Η ανάδυση ίων εξόδων ανά κατηγορία ms Eraipeias για us xpnoeis 2006 και 2005 αντίστοιχα έχει œsaKofioù9œs:

|ποσά σε € 2006 2005
Kôotos Έξοδα

Πωληθέντων διάθεση
Έξοδα

διοίκησα
& Έρευνα5

Σύνολο Kôotos Έξοδα
Πωληθέντων διάθεση

Έξοδα
διοίκησα
& EpEuvas

Σύνολο

Σ,Μοξοδοιικκποροχέ                   156 937,16   82 227,18 199.124,53 438.288,87 149928,86 528,49 2.020,85 152 478,20

Λοιπέ$ napoxés σε εργαζομένου           5.063.291,68 13.504,87 51.483,80 5.128.280,35 5.008.788,65 15.423,35 128.634,59 5.152.846,59

Kôotos αποθεμάτων

αναγνωρισμένο œs έξοδο 2.536.743,98 2.536.743,98 3.074.193,53 1.088,39 3.075.281,92

Αποσβέσεΐ5 ενσώματων παγίων

-Ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία             765. 1 1 3,50 413,61 765.527,11 701.860,32 6.856,50 708.716,82

Αποσβέσεκ άϋλων περιουσιακών στοιχείων 1 .569.493,65

Αμοιβές και έξοδα τρίτων                 2.040.839,32 27.818,44 463.723,17

1.569.493,65

2.532.380,93

1.854.302,46 0,00

1.913.695,16 28.747,88 814.494,92

1.854.302,46

2.756.937,96

Παροχέ5ΐρίτων                           655.158,62 31.575,03 44.235,24 730.968,89 602.922,14 44.002,45 50.758,14 697.682,73

Λοιπά (παρακαΓίώδιευκρινήστε)           4.609.637,51 28.904,81 241.841,34 4.880.383,66 3.241.087,50 14.823,60 299.557,21 3.555.468,31

Σύνολο                              17.397.215,42 184.030,33 1.000.821,69 18.582.067,44 16.546.778,62 103.525,77 1.303.410,60 17.953.714,99

8.22 Άλλα Λειτουργικά Έσοδα και Έξοδα

Η ανάίΊυση των λοιπών λειτουργικών εσόδων και εξόδων ins Etaipeias έχει cos εξήε:

Ιποσά σε € 2006 2005

Έσοδα από χρπσιμοποιημένε5 Προβλέψει 0,00 102.361,56

Λοιπά 65.317,68 105.534,14

Eniorpocpés δασμών και Επιχορηγήσει 189.774,48

Σύνολο 255.092,16 207.895,70

Ιποσά σε € 2006 2005

Aomés Προβλέψει (131.147,42) (229.973,50)

Από πώληση παγίων 251.072,15

Λοιπά (54.436,32) (56.311,30)

Σύνολο 65.488,41 (286.284,80)
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8.23 Χρηματοοικονομικό kôoios καθαρό

ίίοσάσε 2006 2005
Έσοδα τόκων

Τραπεζών 47.040,42 25.473,21
Χορηγηθέντων Δανείων

47.040,42 25.473,21
Έξοδα τόκων από

Προεξόφληση Υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα 100.015,64 2.483,27

100.015,64 2.483,27

8.24 Φόροι εισοδήματα

Η ανάλυση ίου φόρου eiooônparasxns Eiaipeias έχει cos εξή

ποσά σε €

Φόρο5 xpiions

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005
289.758,65 37.197,28

Πρόβλεψη Μελλοντικών Φόρων 30.837,00 200.000,00
Αναβαλλόμενο5 cpôpos 209.436,25 123.419,40
Σύνολο 111.159,40 360.616,68

Ο cpôpos επί ιων κερδών προ φόρων ms Eiaipeias διαφέρΕί από to θεωρητικό ποσόιο οποίο θα προέκυπτε αν
χρησιμοποιούσαμε

τον μέσο σταθμικό φορολογικό συντελεστή ms xcbpas npoéfteuons ms Εταιρεία cos Çns

ποσά σε €

Κέρδη προ φόρων
1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

3.966.623,77 2.770.154,43
Συντελεσθώ Φόρου 29 32
Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου 1.150.321 886.449

Προσαρμογέ5 για μεταβολή στον συντελεστή φόρου
Προσαρμογέβ για εισοδήμαια που δεν υπόκεινιαι σε φορολογία

Αφορολόγητα Εισοδήματα 92.653 111.445
Φόρο5 που αναλογεί σε Αφορολόγητα Αποθεματικά 889.244 793.261
Απαλοιφή Διεταιρικού Képôous από Πώληση Αποθεμάτων

Προσαρμογέ γιαΈξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικοί OKonoùs
Απομείωση Goodwill

Μη Εκπιπτόμενε Δαπάνε
118.778 176.533

Oôpos άμεσα επιρριπτέθ5 otous Μετόχου 2.556 2.341
Φόρο Προηγούμενων Χρήσεων

Πρόβλεψη Φόρου Επόμενων Χρήσεων 30.837 200.000
Αναβαλλόμενο5 Φόρο από Προσωρινέ Διαφορέε και Αλλαγή Φορολογικού Συντελεστή 209.436 123.419

Πραγματική Δαπάνη Φόρου 111.159 360.617
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8.25 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

ίιοσάσε€ 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 I
Κέρδη Περιόδου 3.855.464,37 2.409.537,75
Προσαρμογέ5 για

Oôpous 111.159,40 360.616,68
AnooßäoEis ενσώματων παγίων στοιχείων 708.716,82 811.960,39
Αποσβέσε άυλων περιουσιακών στοιχείων 1.854.302,46 1.870.964,23
Έσοδα από χρησιμοποιημένε προβλέψει προηγ Χρήσεων 272.676,13
Κέρδη zrpÉs από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 251.072,15 61.316,93
Έσοδα τόκων 47.040,42 25.473,21
Έξοδα τόκων 100.110,99 2.483,27

6.331.641,47 5.641.448,31

Metaßotes Κεφαλαίου KÎvnons

Αύξηση μείωση αποθεμάτων 911.685,44 248.403,26
Αύξηση μείωση απαιτήσεων 5.028.915,03 621.494,43
Αύξηση μείωση υποχρεώσεων 516.762,76 466.579,35
Προβλέψει χρήσεω 366.702,35 50.116,64
Εκροή προβλέψεων 655.392,46 272.675,13
Αναβαλλόμενοι φόροι 209.436,25

4.098.593,18 180.759,85
Ka6apés ταμειακέ5 poés από fleixoupYiKÉs öpaotnpioinus 2.233.048,29 5.822.208,16

8.26 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές

Σύμφωνα με την απόφαση 61 57/2006 του Εφετείου Αθηνών η Εταιρεία καλείται να καταβάλει έντοκα στον ενάγοντα το
ποσό των € 9.071 1 7 και μέρο5 των δικαστικών εξόδων € 1 400 Η Εταιρεία στον ισολογισμό Tns 31/1 2/2006 έχει αυξήσει

Tis υποχρεώσεις Tns κατά τα ανωτέρω ποσά

8.27 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ A.M Ε otis 31 1 2.2006 είναι η χρήση 2005

Για Tis ανέλεγκτες φορολογικά χρήσει υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά

το χρόνο που θα εξεταστούν και θα οριστικοποιηθούν Η Εταιρεία έχει σχηματίσει προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά

χρήσεις ποσού € 50.000 για τη χρήση 2005 και 2006

8.28 Μεταβολή σε λογιστικές εκτιμήσεις

Δεν σημειώθηκε καμία μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή otis λογιστικές εκτιμήσεις

8.29 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού για το 2006 και 2005 είναι 1 24 και 1 29 άτομα αντίστοιχα



Ετήσιο Δελχίο 2006

8.30 ΣυναλΑαγέ5 με συνδεδεμένα μέρη

Οι πωλήσεΐ5 ins Etaipeias npos ιην εταιρεία Β.Ε.Α.Ε ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στη λήξη ins Tpéxouoas περιόδου

ανέρχονται σε € 22.260 χιλ ενώ αντίστοιχα οι ayopÉs ανέρχονται σε € 1 21 χιλ

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων τπ5 Εταιρείας από την εταιρεία Β.Ε.Α.Ε ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στη λήξη ins τρέχου
oas περιόδου ανέρχονται σε € 8.227 χιλ ενώ αντίστοιχα των υποχρεώσεων ανέρχονται σε€ 1 3 χιγΊ

Τα παραπάνω ποσά έχουν απαλειφθεί από ία ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου

8.31 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

Η Εταιρεία τελεί υπό φορολογικό έλεγχο για τη χρήση 2005



•   nflnpocpopÎES tou άρθρου 10 ιου Ν. 3401/2005.

HM/ΝΙΑ ΘΕΜΑ CITCJI I C

III I z/Ub Δημοσίευμα «Επιστροφή κεφαλαίου εξειάζει το Αλουμίνιο tns Ελλάδος» www. a I he I las, q r/www. ase . q r
τγ/1 cinezb/ 1 U/Ub Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ins Eiaipeias www.alhellas.qr/www.ase.qr
τ α/αω/aczu/uy/ub Μεταφορά ms éôpas ins Eiaipeias www.alhellas.qr/www.ase.qr
1 Λ /A "7 /AC
1 4/U //Ub Ενημέρωση για us αποφάσεΐ5 ms 'EKiaKtns Γενικής Συνέλευσης ίων Μετόχων ins 1 3ns Ιουλίου 2006 www.alhelte.qr/www^e.qr
1 3 /A~7 /ACI J/U //Ub Αλλαγή του ηρογράμμαιθ5 ms ayopâs ιδίων μετοχών www.alhel^.qr/www.ase.qr
1 Π /A "7 /AC
1 2/07/06 Αγορά ιδίων μετοχών www.alhellas.qr/www.ase.qr
1 Τ /A "7 /ACIz/U //Ub Γνωστοποίηση www.alhellas.qr/www.ase.qr
05/07/06 Απάντηση σε Επιστολή ms Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς -

Διάψευση του δημοσιεύματο$ ms από 1 -2.7.2006 εφημερίδαΞ 0 ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ www.alhellas.qr/www.ase.qr
1 9/06/06 Ενημέρωση για Tis αποφάσεις ms Β' EnavaflnniiKns Γενικής

Συνέλευσης των Μετόχων ins 1 6ns Ιουνίου 2006 \ΛΛΛΛΛ/ ^IhpIlAÇ ΠγΛλΛΛΛΛ/ ΠΓw w νν.αιι icmuj,^! / ν ν ν ν ν ν. α _>c . i_j ι

02/06/06 Γνωστοποίηση Α' Επαναληπτική5 Γενική5 Συνέλευση$ www.alhellas,qr/www.ase.qr
30/05/06 Αγορά ιδίων μετοχών wvwv.alheilas,qr/www.ase.qr
24/05/06 Γνωστοποίηση anôcpaons για την αγορά ιδίων μετοχών \λλλλλ/ λΙγίρΙΙ;^ πγΛλλλλλ/ 3^P πγwww.au ι c 1 1 □   υ ι / wvvvv.qjcui

19/05/06 Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου www.alhellas,qr/www.ase.qr
1 7/05/Ofi Απηιτιήηρκ Τπκτιΐίής Γπ/ικής 7 1 ινρλρι ιπηςMl lU^JUUCI J    U Γ\ U M Q ICVIMIiZ_UvCIICUVJIIJ \λλλλλ/ alhpllpç πγΛλλλλλ/ ρςρ nrWWW. ON I CMGÜ, U I / VvVVW.OjC.VJi

1 7/05/06 Ανακοίνωση anoKonns δικαιώματοΞ μερίσμαΐ05 xpàons 2005 www.alhellas.qr/www.ase.qr
16/05/06 Ανακοίνωση anoKonfis δικαιώματο$ μερίσματο$ xpnons 2005 www.alhellas.qr/www.ase.qr
1 5/05/06 Νέα δεκαετή5 συμφωνία μεταξύ ms Αλουμίνιον ms Ελλάδθ5 Α.Ε. και ms S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α. Ε. www.alhellas.qr/www.ase.qr
10/05/06 Αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου www.alhellas.qr/www.ase.qr
1 3/04/06 Αγορά ιδίων μετοχών

M      II 	/	
www.alhellas.qr/www.ase.qr

20/03/06 Εσωτερικ05 ελεγκτής ms Εταιρείαε ο κ. Icoàwns NiKofiaÎôns Il        M _l	
www.alhellas.qr/www.ase.qr

iU/Uj/UD Εισαγωγή δωρεάν μετοχών από SPLIT ΜΕΤΟΧΩΝ \λλλλλ/ ^Ihpltaç πγΛλλλλλ/ sçp nr

13/03/06 Η Εταιρεία πραγματοποίησε παρουσίαση των Οικονομικών κατασχάσεών ms

OTOUS avafluiés την 23η Φεβρουαρίου 2006 και ώρα 1 7.30 www.alhellas.qr/www.ase.qr

27/02/06 Έντυπο παροχής πληροφοριών του Άρθρου 4 παρ. 2 (Ε) του Ν. 3401/2005

για την εισαγωγή npos διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών δωρεάν μετοχών

από μεταβολή ins ονομαστικής αξίας των μετοχών ins Εταιρεία5 (SPLIT) www.alhellas.qr/www.ase.qr

20/02/06 Σχολιασμό$ Δημοσιεύματος ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ms 1 8/2/2006 στον πρωτοσέλιδο τίτλο ms

«Εκτός ελέγχου εταιρείε5 του Χ.Α.» σχετικά με τον φορολογικό έλεγχο και ms Αλουμίνιον ms Ελλάδο$ www.alhellas.qr/www.ase.qr

10/02/06 Αποφάσειε'Εκτακτης Γενική5 Συνέλευσης ms 9/2/2006 www.alhellas.qr/www.ase.qr

01/02/06 Αποφάσεις Επαναληπτική5 Γενική5 Συνέλευσης ms 31/1/2006 www.alhellas.qr/www.ase.qr

20/01/06 Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων και Ανακοινώσεων Αποτελεσμάτων 2006 www.alhellas.qr/www.ase.qr

18/01/06 Σύγκληση Έκτακτα Γενική5 Συνέλευσης την 9/2/06 www.alhellas.qr/www.ase.qr

17/01/06 Αποφάσεβ'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης ms 16/1/2006 www.alhellas.qr/www^e.qr

03/01/06 Έληξε το δεύτερο διάστημα διενέργειας συναλλαγών αγοράς ιδίων μετοχών www.alhellaς,qr/www.aςe.qr
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