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Στη διάρκεια των τελευταίων ετών, το αλουμίνιο,
όπως τα περισσότερα άλλα μέταλλα, βρέθηκε
αντιμέτωπο διεθνώς με μία σειρά παραγόντων που
επιβράδυναν την ανάπτυξη του: χαμηλό ποσοστό
οικονομικής αναπτύξεως, ανταγωνισμός από νέα υλικά,
επίπτωση της ανακυκλώσεως. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε
σε εντονότερο ανταγωνισμό ανάμεσα στους
παραγωγούς που προσάρμοσαν τα επίπεδα παραγωγής
τους σ' αυτά της στάσιμης ζήτησης και κατέβαλλαν
σημαντικές προσπάθειες περιορισμού του κόστους τους.

Το 1 987, σαν αποτέλεσμα της διακοπής της
λειτουργίας των λιγότερο αποδοτικών εγκαταστάσεων
που σημειώθηκε κατά τα δύο τελευταία χρόνια και μιας
ζήτησης πρωτογενούς αλουμινίου πιο σταθερής απ' ότι
προβλεπόταν, τα αποθέματα μετάλλου μειώθηκαν
προοδευτικά και οι τιμές του αλουμινίου αυξήθηκαν
σημαντικά.

Έτσι η ζήτηση πρωτογενούς αλουμινίου
παρουσίασε, το 1 987, μία αύξηση της τάξης του 4% σε
σύγκριση με το 1 986. Παρά την επαναλειτουργία, στη
διάρκεια του 1 987 ορισμένων μονάδων παραγωγής που
είχαν σταματήσει και την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων
παραγωγής ορισμένων κρατών (Καναδάς, Βενεζουέλα,
Αυστραλία), μία σημαντική μείωση των αποθεμάτων
παρατηρήθηκε διεθνώς και στο τέλος του 1 987 τα
αποθέματα είχαν φθάσει στο χαμηλότερο επίπεδο
τους από το 1980.

Αυτή η εξυγίανση της αγοράς του ^
αλουμινίου μεταφράστηκε σε μία σημαντική
αύξηση της διεθνούς τιμής του μετάλλου. Οι τιμές
στο LONDON METAL EXCHANGE (LME) ενίσχυσαν την
εξέλιξη αυτή λόγω κερδοσκοπικών κινήσεων.



Εκφραζόμενες σε δολάρια οι τιμές του αλουμινίου
σημείωσαν ακόμη μεγαλύτερη αύξηση εξαιτίας της
ολισθήσεως του αμερικανικού νομίσματος σε σχέση με
τα άλλα νομίσματα Έτσι από ένα μέσο επίπεδο 1 200
δολαρίων τον Ιανουάριο 1 987 η προθεσμιακή τιμή τριών
μηνών στο LME έφθασε τα 1 750 δολάρια τον Δεκέμβριο
του.1987 μετά από έντονες αυξομειώσεις στη διάρκεια
του τελευταίου τριμήνου

Όσον αφορά την αλουμίνα αν και διαπιστώθηκε
βελτίωση της καταστάσεως στο τέλος του 1 987 σε σχέση
με την προηγούμενη τάση οι τιμές παρέμειναν
ανεπαρκείς εξαιτίας σημαντικών μονάδων παραγωγής
με χαμηλό κόστος παραγωγής που εξακολούθησαν να
επηρεάζουν την αγορά

Για το 1 988 ορισμένοι αναλυτές προβλέπουν τη
διατήρηση μίας σταθερής ζητήσεως πρωτογενούς
αλουμινίου και κατά συνέπεια τη συνέχιση μίας
ευνοϊκής συγκυρίας Ωστόσο μία κάμψη της ζητήσεως
του μετάλλου που θα μπορούσε συγκεκριμένα να
προέλθει από μία επιβράδυνση της διεθνούς
οικονομικής δραστηριότητας θα μπορούσε να
διαταράξει έντονα την αγορά του αλουμινίου

Τα δύο δελφίνια είναι το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλουμινίου



1987 ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Όπως οι περισσότεροι ανταγωνιστές της στον κόσμο
η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ παρουσίασε το 1 987 μία
σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων της σε
σύγκριση με τις δύο προηγούμενες Χρήσεις

Μετά από ένα πρώτο τρίμηνο του οποίου τα
αποτελέσματα δεν παρουσίασαν αισθητή διαφορά σε
σχέση με τους προηγούμενους έξι μήνες η
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ μπόρεσε να επωφεληθεί
πλήρως στη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του
χρόνου από τη σταθερή διεθνή ζήτηση και τις υψηλές
τιμές του μετάλλου Παρά τη σημαντική μείωση των
πωλήσεων αλουμινίου στην ελληνική αγορά μία αύξηση
των δυνατοτήτων εξαγωγής οδήγησε στην
επαναλειτουργία των λεκανών ηλεκτρολύσεως που
είχαν σταματήσει να λειτουργούν για οικονομικούς
λόγους το 1 984 και 1 986 έτσι ώστε το επίπεδο
παραγωγής αλουμινίου έφθασε στο τέλος του χρόνου
στην ονομαστική παραγωγική δυναμικότητα

Στον τομέα της αλουμίνας το έτος χαρακτηρίστηκε
από την αναζήτηση μίας λειτουργίας σε υψηλούς
ρυθμούς παραγωγής και από σημαντικές προσπάθειες
συμπιέσεως του κόστους για να περιοριστούν οι ζημιές
που διαπιστώθηκαν σ αυτόν τον τομέα

Συνολικά η αύξηση των τιμών πωλήσεως του
αλουμινίου και οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν σε
όλους τους τομείς της επιχειρήσεως για τη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητάς της κατέληξαν σε κέρδος 17,4
εκατομμυρίων δολαρίων για τη Χρήση με κύκλο εργασιών
238 εκατομμυρίων δολαρίων 23 σε σύγκριση με την
προηγούμενη Χρήση Πρέπει να σημειωθεί ότι η πτώση
του δολαρίου που εντάθηκε στο τέλος του χρόνου είχε
αρνητική επίπτωση στην έκφραση του κόστους
παραγωγής στους λογαριασμούς της Εταιρείας



Η διαιτητική απόφαση του Νοεμβρίου 1986
ξεκαθάρισε τους όρους τιμολογήσεως της ηλεκτρικής
ενέργειας που καταναλώνεται και έθεσε τέρμα σε μία
περίοδο αβεβαιότητας Μετά την έκδοση της απόφασης
άρχισαν συνομιλίες με την ΔΕΗ για να διευκρινισθούν
διάφορες εκκρεμότητες που αφορούσαν το παρελθόν
και που κατέληξαν σε μία συμφωνία στις αρχές του 1 988

Τέλος όσον αφορά τη διαφορά που έφερνε σε
αντιδικία την Εταιρεία και το Δημόσιο σχετικά με την
ερμηνεία του φορολογικού και τελωνειακού καθεστώτος
που εφαρμόζεται στην περίπτωση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κοινοποιήθηκε διαιτητική απόφαση στα
μέρη το Δεκέμβριο 1 987 Το Διαιτητικό Δικαστήριο έκανε
δεκτά ομόφωνα τα κυριότερα σημεία της προσφυγής που
κατέθεσε η Εταιρεία Ήδη πραγματοποιούνται τα
διαβήματα και οι ενέργειες που απαιτούνται για το
διακανονισμό των διαφορών που υπάρχουν με βάση την
προαναφερόμενη απόφαση

βωξίτης
Εξαιτίας της αύξησης του επιπέδου παραγωγής
αλουμίνας οι παραλαβές βωξίτη παρουσίασαν το 1 987
σημαντική αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο
Συμπληρωματικές ποσότητες αγοράστηκαν τόσο από τις
θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας όσο και από τον
προμηθευτή με τον οποίο τη δεσμεύει μία
μακροπρόθεσμη σύμβαση προμηθείας σε τιμές που
εκφράζουν την κοινή επιθυμία των ενδιαφερομένων να
εξασφαλίσουν στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
προσβάσεις στη διεθνή αγορά της αλουμίνας
λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση αυτής

Όσον αφορά τις μεταλλευτικές θυγατρικές



εταιρείες μία συνεχής πρόοδος στην παραγωγικότητα
παρατηρήθηκε στη διάρκεια αυτών των τελευταίων
ετών Αυτή οφείλεται κυρίως στις προσπάθειες που
καταβάλλονται για τη βελτίωση των μεθόδων εξορύξεως
και την αυτοματοποίηση της παραγωγής

Οι επενδύσεις παρέμειναν σε υψηλό επίπεδο
3 εκατομμύρια δολάρια παρουσιάζοντας αύξηση σε

σχέση με τον προηγούμενο χρόνο Ένα σημαντικό
μέρος αυτών των επενδύσεων αφιερώθηκε σε
ερευνητικές εργασίες

ΑΛΟΥΜΙΝΑ

Παραγωγή
Η παραγωγή άνυδρης αλουμίνας έφθασε το 1 987 τους
51 8.000 τόνους με αύξηση 1 0 σε σύγκριση με τον
προηγούμενο χρόνο και αποτελεί νέο ρεκόρ για την
Εταιρεία

Οι προσπάθειες συγκεντρώθηκαν προς τις τρεις
ακόλουθες κατευθύνσεις

Βελτίωση της ποιότητας της αλουμίνας ώστε να
ικανοποιηθούν οι νέες απαιτήσεις των παραγωγών
αλουμινίου
Συνέχιση της βελτιώσεως της παραγωγικότητας με
προσαρμογή της οργανώσεως
Εντατικοποίηση του προγράμματος συντηρήσεως
που κρίθηκε απαραίτητη εξαιτίας της αυξήσεως των
επιπέδων παραγωγής

Πωλήσεις
Το σύνολο σχεδόν της παραγωγής που δεν
χρησιμοποιήθηκε στην ηλεκτρόλυση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ



ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ εξάχθηκε Οι πωλήσεις έφθασαν τους
303.000 τόνους δηλαδή μία αύξηση της τάξεως του
41 σε σχέση με αυτές του προηγούμενου χρόνου

Οι τιμές πωλήσεως των ποσοτήτων αυτών
παρέμειναν πολύ ανεπαρκείς Ωστόσο η παραγωγή των
εγκαταστάσεων διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο ώστε
να αποφευχθεί η αύξηση της μονάδας κόστους της
αλουμίνας και να διατηρηθεί η απασχόληση στο
εργοστάσιο περιμένοντας μία καλυτέρευση της
αγοράς

Η αύξηση των διεθνών τιμών που διαπιστώθηκε στη
διάρκεια των τελευταίων μηνών και η συνέχιση των
προσπαθειών σε όλα τα επίπεδα της επιχειρήσεως για
τον περιορισμό του κόστους παραγωγής αναμένεται να
επιτρέψουν τη μείωση κατά το 1 988 των ζημιών σ
αυτόν τον τομέα Η ταχεία επιστροφή στην ισορροπία
του τομέα αυτού παραμένει ωστόσο θέμα πρωταρχικής
σημασίας για την επιχείρηση

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Παραγωγή
Η παραγωγή αλουμινίου στο χυτήριο έφθασε τους
1 27.000 τόνους δηλαδή μία ποσότητα παρόμοια με
αυτή του προηγούμενου χρόνου Η επαναλειτουργία
των λεκανών ηλεκτρολύσεως που είχαν σταματήσει
κατά τα προηγούμενα τρία χρόνια είχε σαν αποτέλεσμα
να φθάσει το επίπεδο παραγωγής στο τέλος του
χρόνου στην ονομαστική παραγωγική δυναμικότητα
του εργοστασίου Η επίπτωση του μέτρου αυτού θα
φανεί πλήρως το έτος 1 988



Σημειώνονται τα εξής γεγονότα
Σε γενικές γραμμές οι τεχνικές επιδόσεις
παρουσίασαν βελτίωση
Η κατανάλωση ενέργειας των λεκανών διατηρήθηκε
σε ικανοποιητικά επίπεδα
Η μέση διάρκεια ζωής των λεκανών της οποίας η
επίπτωση στο κόστος παραγωγής είναι σημαντική
αυξήθηκε αισθητά και η βελτίωση αυτή αναμένεται να
συνεχιστεί το 1988
Καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια για τη βελτίωση
της ποιότητας του μετάλλου τη διεύρυνση της
κλίμακας των προϊόντων και την κατασκευή ευγενών
κραμάτων που επιφέρουν μία υπεραξία στην εμπορία

Στη διάρκεια του έτους 1 987 ένα σημαντικό
πρόγραμμα εκσυγχρονισμού άρχισε στον τομέα της
ηλεκτρόλυσης με την μετατροπή μίας δεύτερης σειράς
με σκοπό την αυτόματη τροφοδότησή της σε αλουμίνα
πρόγραμμα που προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος
του 1988 Η επένδυση αυτή ανταποκρίνεται στούς
στόχους βελτίωσης της παραγωγικότητας των
συνθηκών εργασίας και της προστασίας του
περιβάλλοντος
Πωλήσεις
Αν και το σύνολο των πωλήσεων διατηρήθηκε στο ίδιο
επίπεδο με αυτό των τελευταίων δύο ετών
διαπιστώθηκε αισθητή μείωση των ποσοτήτων που
διατέθηκαν στην εγχώρια αγορά Η μείωση αυτή
αντισταθμίστηκε ευτυχώς από την αύξηση των
εξαγωγών μετάλλου
Μία σαφής βελτίωση των τιμών πωλήσεως της
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ εκφραζομένων σε



δολάρια σημειώθηκε ακολουθώντας την εξέλιξη της
διεθνούς αγοράς Η βελτίωση αυτή των τιμών πωλήσεως
δεν έχει ωστόσο την ακριβή διάσταση που
παρατηρήθηκε στο LONDON METAL EXCHANGE διότι
η δομή των πολυετών συμβάσεων πωλήσεως δημιουργεί
ετεροχρονισμό μεταξύ των μέσων τιμών πωλήσεως της
Εταιρείας και την εξέλιξη στην διεθνή αγορά

Ελληνική Αγορά
Η Ελληνική αγορά αντιπροσώπευσε το 50 των
πωλήσεων 64.000 τόνους παρουσιάζοντας μείωση της
τάξης του 1 6 σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο
Πολλά γεγονότα συνέβαλαν σ αυτή την κατάσταση

Η μειωμένη δραστηριότητα των Ελλήνων
μεταποιητών που αντιμετώπισαν στασιμότητα στην
εγχώρια αγορά ημικατεργασμένων προϊόντων και
πτώση στις παραδοσιακές αγορές στην εξαγωγή
Οι σημαντικές εισαγωγές μετάλλου σαν συνέπεια της
δυσμενούς φορολογίας για την εγχώρια παραγωγή
αλουμινίου για τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς
στην οποία υποβλήθηκε πρόσφατα η Εταιρεία
η κατάσταση αυτή είχε αναγκάσει τους υπεύθυνους

της Εταιρείας να καταφύγουν σε διαιτησία της οποίας
η απόφαση εκδόθηκε πρόσφατα
Η διακοπή της δραστηριότητας το 1 986 δύο πελατών
που είχαν κυρίως εξαγωγική δραστηριότητα

Στη διάρκεια των τελευταίων μηνών του έτους
σημειώθηκε κάποια ενδυνάμωση αυτής της αγοράς
η οποία αντιπροσώπευε μέχρι πρόσφατα τα δύο τρίτα
περίπου των πωλήσεων της Εταιρείας που μας
επιτρέπει να ελπίζουμε σε μία βελτίωση της κατάστασης
για το 1 988 με την επιφύλαξη να διευκρινισθούν τα
φορολογικά προβλήματα που αναφέρθηκαν πιο πάνω



Εξαγωγές:
Οι εξαγωγές αλουμινίου έφθασαν τους 63.000 τόνους,
παρουσιάζοντας αύξηση 35% περίπου σε σύγκριση με
τον προηγούμενο χρόνο. Οι επιπλέον αυτές εξαγωγές
επέτρεψαν να αντισταθμιστεί η μείωση των πωλήσεων
της Εταιρείας στην εγχώρια αγορά.

Οι εξαγωγές αφορούν κυρίως προϊόντα σχήματος
ή ποιότητας που να περιλαμβάνουν υπεραξία. Αυτό
αποτελεί μέρος της στρατηγικής της επιχειρήσεως που
στοχεύει στην παραγωγή προϊόντων με υψηλότερη
προστιθέμενη αξία.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	
Η αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού και η
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν έναν
προνομιακό άξονα στην προσπάθεια για βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της επιχειρήσεως.

Οι κυριότερες ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν
το 1 987 προς αυτή την κατεύθυνση ήταν οι εξής:
■	Θέσπιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ιδιαίτερα

στον τομέα της επαγγελματικής εκπαιδεύσεως.
■	Δημιουργία των πρώτων κύκλων ποιότητας,

η επιτυχία των οποίων οδήγησε σε απόφαση
επεκτάσεως του θεσμού.

■	Προσαρμογή της οργανώσεως, ώστε να επιτρέψει μία
σωστότερη αποκέντρωση των λήψεων αποφάσεων
χρησιμοποιώντας την ιεραρχία σαν εκπαιδευτικό
φορέα.

■	Ανάπτυξη συστημάτων διαχειρίσεως με συμμετοχή



μεγαλύτερου αριθμού στελεχών.
■ Ανανέωση των μέσων επικοινωνίας και ενημερώσεως.

Η προσπάθεια βελτιώσεως της παραγωγικότητας
συνεχίστηκε εντατικά το 1 987. Η διαδικασία της
παρακινήσεως σε αποχώρηση με προσύνταξη που
εγκαινιάσθηκε στο τέλος του 1 985 διατηρήθηκε για το
πρώτο εξάμηνο του 1 987. Στο τέλος του χρόνου
πραγματοποιήθηκαν προσλήψεις για να εξασφαλιστεί
η λειτουργία των εγκαταστάσεων παραγωγής
αλουμινίου σε πλήρη δυναμικότητα. Συνολικά για το
σύνολο του χρόνου παρατηρείται όμως μία ελαφριά
μείωση του αριθμού των απασχολουμένων της
Εταιρείας.

Στον τομέα της υγιεινής, της ασφάλειας και του
περιβάλλοντος, εφαρμόστηκε μία τακτική βασισμένη σε
μία πιο έντονη συμμετοχή του προσωπικού. Έτσι,
ομάδες εργασίας ασχολήθηκαν με την ανάλυση των
ειδικών θεμάτων ασφαλείας. Η Επιτροπή Υγιεινής και
Ασφάλειας, από δικής της πλευράς, συμμετείχε επίσης
στη συλλογική προσπάθεια βελτιώσεως της ασφάλειας
με προτάσεις που έγιναν στους υπεύθυνους σχετικά με
την προσαρμογή των εγκαταστάσεων ώστε να
περιοριστούν οι κίνδυνοι. Μία πρώτη ένδειξη αυτής της
αντιμετώπισης είναι ότι η συχνότητα των ατυχημάτων
μειώθηκε κατά ένα τρίτο σε σχέση με τον προηγούμενο
χρόνο.

Τέλος, εντάθηκαν οι προσπάθειες της Εταιρείας
για τη βελτίωση του περιβάλλοντος στην πόλη, με τη
συνέχιση της πολιτικής υποστηρίξεως κάθε τοπικής
πρωτοβουλίας έχοντας για στόχο την καλυτέρευση της
ποιότητας ζωής των εργαζομένων.



ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Για το 1 987 οι επενδύσεις ανήλθαν σε 4 1 εκατομμύρια
δολάρια Οι εργασίες που αφορούν ένα σύστημα
αυτόματης τροφοδοσίας σε αλουμίνα για μια δεύτερη
σειρά ηλεκτρόλυσης άρχισαν το 1 987

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η αυτοχρηματοδότηση παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση
με τον προηγούμενο χρόνο 41 2 εκατομμύρια δολάρια
το 1 987 έναντι 1 7 εκατομμυρίων δολαρίων το 1 986

Στο οικονομικό επίπεδο οι εξοφλήσεις
μακροπροθέσμων δανείων έφθασαν τα 9 εκατομμύρια
δολάρια και οι βραχυπρόθεσμες πιστώσεις μειώθηκαν
στο τέλος του χρόνου κατά 2,7 εκατομμύρια δολάρια σε
σύγκριση με τις 31 12 1986

Οι πόροι που χρησιμοποιήθηκαν το 1 987
προέρχονται

100 από την αυτοχρηματοδότηση
Οι πόροι αυτοί χρησιμοποιήθηκαν ως εξής

1 0 για την καταβολή του μερίσματος της χρήσης
1986

1 0 για νέες επενδύσεις
22 για την εξόφληση μακροπροθέσμων δανείων

7 για την εξόφληση βραχυπροθέσμων δανείων
51 για ανάγκες σε κεφάλαια κινήσεως και

διαθέσιμα



ΚΛΑΔΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ
ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΟΥΣ
Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΣΑΓΕΙ ΤΡΙΠΛΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΟΥΣ
Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΣΑΓΕΙ ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ

ν h



Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ 32 ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΒΩΞΙΤΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

MΓ
J m/M/i

mm

32

Γ

GRECE 6 3 0,4 2

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ
ΣΕ ΚΙΛΑ



ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 12.87
σε εκατομμύρια δολάρια

Το σύνολο του ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 1 987 ανέρχεται σε 323,6 εκατομμύρια δολάρια
έναντι 302,6 εκατομμυρίων δολαρίων της 31 ης Δεκεμβρίου 1 986

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
I ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ 124,10
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 96,30
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 16,20

IV

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.87 31.12.86
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ 34,20 27,50
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 17,30 9,80

16,90 17,70
ακαθάριστες
ακινητοποιήσεις 526,90 518,10
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 359,90 342,00

167,00 176,10
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 48,30 51,80
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 91,40 57,00

323,60 302,60

31.12.87 31.12.86

124,30
80,60
20,30

Οι κυριότερες μεταβολές του ισολογισμού είναι οι εξής
ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μείωση των Καθαρών Εξόδων
Εγκαταστάσεως

Αύξηση των Ακαθάριστων Εξόδων
εγκαταστάσεως 6,6
μείον αποσβέσεις 7,3

Μείωση των καθαρών ακινητοποιήσεων
Αύξηση των Ακαθάριστων Ακινητοποιήσεων 9 1

μείον αποσβέσεις 1 8,2

Μείωση των αποθεμάτων 3,5
Αύξηση των βραχυπροθέσμων Απαιτήσεων
των Διαθεσίμων και των Μεταβατικών
λογαριασμών

Αύξηση των Απαιτήσεων 26,1
Αύξηση των τίτλων Επενδύσεων και των
Διαθεσίμων 2,3
Αύξηση των Μεταβατικών Λογαριασμών 5,9

21,0

καθαρη περιουσια

μακροπρόθεσμες
υποχρεωσεισ
βραχυπροθεσμεσ
υποχρεωσεισ

ΣΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αύξηση των ιδίων κεφαλαίων
Μείωση των Προβλέψεων

236,60 225,20

35,80

51,20

39,80

37,60

323,60 302,60

3 Μείωση των Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων
4 Αύξηση των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων

και των μεταβατικών λογαριασμών

15,5
4,1

4,0

13,6
21,0

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1987 ΚΑ1 1986
σε εκατομμύρια δολάρια

1987 1986
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 237,80 193,90
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 190,30 166,80
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 47,50 27,10
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 21 20 15,90
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 1,30 0,80
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3,30 3,50
ΕΞΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2,90 1,90
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3,40 5,60
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 6,10
ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2,00
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 5,00
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3,00 3,00
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 0,10 0,40
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 17,40 2,40



ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
σε εκατομμύρια δολάρια

1987 1986
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 17,40 2,40
ΜΕΙΟΝ ΖΗΜΙΑ 1985 2,10
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΦΟΡΟΥ
ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 3,70
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0,30

ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 17,10 4,00
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,90
ΚΑΘΑΡΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 9,00 2,60
ΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 4,80 1,40
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1,30
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 1,10

17,10 4,00

Παρουσιάζουμε παρακάτω τις κυριότερες μεταβολές των στοιχείων του ισολογισμού
της 31 ης Δεκεμβρίου 1 987 σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία του ισολογισμού της
31 ης Δεκεμβρίου 1986

Οι λογαριασμοί υπολογίστηκαν με την ίδια μέθοδο και ακολουθούν τους ίδιους
κανόνες αποτιμήσεως με το προηγούμενο έτος

Το σύνολο του ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 1 987 ανέρχεται σε 323,6
εκατομμύρια δολάρια έναντι 302,6 εκατομμυρίων δολαρίων της 31 ης Δεκεμβρίου 1 986

Οι κυριότερες μεταβολές απαιτούν τις ακόλουθες διευκρινίσεις

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Τα καθαρά Έξοδα Εγκαταστάσεως παρουσιάζουν μείωση 0,7 εκατομμυρίου δολαρίων

Σε μείωση
Οι αποσβέσεις των συναλλαγματικών διαφορών στα δάνεια 4,3 εκατομμύρια δολάρια
και των ενδιαμέσων τόκων 3 εκατομμύρια δολάρια

Σε αύξηση
Οι συναλλαγματικές διαφορές στα δάνεια για απόκτηση ακινητοποιήσεων αυξήθηκαν
κατά 6,6 εκατομμύρια δολάρια εξαιτίας της υποτιμήσεως του δολαρίου

2 ακινητοποιήσεις
Οι καθαρές ακινητοποιήσεις παρουσιάζουν μείωση 9,1 εκατομμυρίων δολαρίων και
ανέρχονται σε 1 67 εκατομμύρια δολάρια το 1 987 έναντι 1 76,1 εκατομμυρίων δολαρίων
το 1986

Σε μείωση
Οι αποσβέσεις ανέρχονται σε 1 8,2 εκατομμύρια δολάρια από τα οποία τα 6,2
αντιπροσωπεύουν πρόσθετες αποσβέσεις
Οι διάφορες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις που αφορούν το φόρο που οφείλουν οι μέτοχοι
με βάση το Νόμο 1249 σχετικό με την αναπροσαρμογή των παγίων παρουσιάζουν μείωση
1 3 εκατομμυρίων δολαρίων εξαιτίας της κρατήσεως που πραγματοποιήθηκε με την
καταβολή του μερίσματος του 1 986



Σε αύξηση
Οι νέες ακινητοποιήσεις το 1 987 ανέρχονται σε 1 5 εκατομμύρια δολάρια
Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση παρουσιάζουν αύξηση 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων
Η αξία των συμμετοχών μας αυξήθηκε κατά 6,8 εκατομμύρια δολάρια σαν συνέπεια της
αποκτήσεως του συνόλου του κεφαλαίου της θυγατρικής Βωξίτες Δελφών της οποίας
η ΑΤΕ ήταν ήδη μέτοχος κατά 60 έναντι 0,5 εκατομμυρίου δολαρίων εταιρεία η οποία
στη συνέχεια απορροφήθηκε από την θυγατρική Βωξίτες Δελφοί Δίστομον με
συνέπεια μια υπεραξία ανατιμήσεως 1 2,4 εκατομμυρίων δολαρίων Αντίθετα η εκτίμηση
της καθαρής λογιστικής θέσεως των άλλων συμμετοχών και ιδιαίτερα της θυγατρικής

Ελληνικοί Βωξίτες Διστόμου οδηγεί σε μια υποτίμηση του λογαριασμού των
συμμετοχών κατά 6,1 εκατομμύρια δολάρια

3 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Στο τέλος του 1 987 η αξία των αποθεμάτων 48,3 εκατομμύρια δολάρια παρουσίασε
μείωση 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων σε σύγκριση με την 31 η Δεκεμβρίου 1 986 Η μείωση
που σημειώθηκε το 1 987 αναλύεται ως εξής

Αλλαγές οφειλόμενες σε ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
εκ εκ εκ

Πρώτες ύλες 0,2 3,2 3,0
Ημικατεργασμένα προϊόντα 1,8 0,8 1,0
Έτοιμα προϊόντα 0,3 1.8 1,5

2,3 5,8 3,5

4 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Η αύξηση των 34,4 εκατομμυρίων δολαρίων οφείλεται κυρίως

Στην αύξηση των πιστώσεων στους πελάτες κατά 1 1 7 εκατομμύρια δολάρια που αφορά
ταυτόχρονα τις πωλήσεις στην εγχώρια αγορά και τις εξαγωγές και συνδέεται με την
βελτίωση των τιμών πωλήσεως
στην πίστωση του Φ.Π.Α 1 0,7 εκατομμυρίων δολαρίων που οφείλεται στις εξαγωγές και
στη διαφορά των ποσοστών Φ.Π.Α μεταξύ αυτών που εφαρμόζονται στις αγορές και στις
πωλήσεις
στην αύξηση των διαθεσίμων και των τίτλων επενδύσεων κατά 2,2 εκατομμύρια δολάρια
στην αύξηση κατά 1 εκατομμύριο δολάρια της απαιτήσεως του φόρου επί της
αναπροσαρμογής των παγίων Ν 1 249/82 που οφείλουν οι μέτοχοι και θα παρακρατηθεί
το 1 988 όταν καταβληθεί το μέρισμα του 1 987 τον προηγούμενο χρόνο η απαίτηση αυτή
περιοριζόταν στους προνομιούχους μετόχους
στα έσοδα προς είσπραξη που αφορούν συμπληρωματικές τιμολογήσεις πελατών μας και
παρουσιάζουν αύξηση 2,9 εκατομμυρίων δολαρίων
στα εμπορεύματα καθ οδόν που παρουσιάζουν αύξηση 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
1 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το μετοχικό κεφάλαιο παρουσιάζει ελαφρά μείωση 0,2 εκατομμύριο δολάρια κατόπιν της
αποφάσεως που λήφθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουνίου 1987 και κατ
εφαρμογή του Νόμου 542/77

2 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
Τα αποθεματικά 96,3 εκατομμύρια δολάρια παρουσιάζουν αύξηση 1 5,7 εκατομμυρίων
δολαρίων σαν αποτέλεσμα

της λογιστικοποιήσεως 1 2,4 εκατομμυρίων δολαρίων που αντιστοιχούν στην
αναπροσαρμογή της αξίας της συμμετοχής μας στην Εταιρεία Δελφοί Δίστομον



■	της πιστώσεως των αποθεματικών με 3,3 εκατομμύρια δολάρια (από τα οποία
0,9 εκατομμύριο δολάρια στο τακτικό αποθεματικό) που προέρχονται από τη διάθεση
των κερδών.

3.	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Οι προβλέψεις παρουσίασαν μείωση 4,1 εκατομμυρίων δολαρίων που οφείλεται:

Σε μειώσεις από:
■	Μερική ανάληψη 5 εκατομμυρίων δολαρίων από την πρόβλεψη για έκτακτη συντήρηση

των εγκαταστάσεων μετά από επανεκτίμηση των κινδύνων σ' αυτό τον τομέα.
■	Μερική ανάληψη 3 εκατομμυρίων δολαρίων από την πρόβλεψη «για την αποκατάσταση

της αξίας των πρώτων υλών» μετά από την ευνοϊκή εξέλιξη των τελευταίων, στο ίδιο
επίπεδο με την ανάληψη που πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο χρόνο.

Σε αυξήσεις από:
■	Συναλλαγματικές διαφορές 3,9 εκατομμυρίων δολαρίων που διαπιστώθηκαν την 31 η

Δεκεμβρίου 1 987. Το ποσό αυτό θα επηρεάσει τα αποτελέσματα της Χρήσεως 1 988.

4.	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕ! ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Παρουσίασαν μείωση 4 εκατομμυρίων δολαρίων που οφείλεται:

Σε μειώσεις από:
■	Εξόφληση δανείων 9 εκατομμυρίων δολαρίων.
■	Αύξηση κατά 1 ,2 εκατομμύρια δολάρια του βραχυπροθέσμου τμήματος των

μακροπροθέσμων δανείων που μεταφέρθηκε στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Σε αυξήσεις από:

■	Συναλλαγματικές διαφορές που διαπιστώθηκαν σε μακροπρόθεσμα δάνεια την 31 η
Δεκεμβρίου 1987: ζημία 6,2 εκατομμυρίων δολαρίων που μεταφέρθηκε στο ενεργητικό.

5.	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Στο τέλος του 1 987, το σύνολο των υποχρεώσεων αυτών είναι κατά 1 3,6 εκατομμύρια
δολάρια υψηλότερο από εκείνο του 1 986, πρώτον λόγω της αυξήσεώς του κατά:
■	9,9 εκατομμύρια δολάρια από το μέρισμα που θα διανεμηθεί το 1 988. Το μικτό μέρισμα

για διανομή το 1 988 ανέρχεται σε 1 3,8 εκατομμύρια δολάρια,
■	2,7 εκατομμύρια δολάρια των λογαριασμών «Προμηθευτές», «Αναμενόμενες

τιμολογήσεις από προμηθευτές» και «έξοδα πληρωτέα»,
■	3,6 εκατομμύρια δολάρια των άλλων μεταβατικών λογαριασμών (κυρίως αναμενόμενες

τιμολογήσεις από υλικά καθ' οδόν),
■	1 ,2 εκατομμύρια δολάρια του βραχυπροθέσμου τμήματος των μακροπροθέσμων δανείων,
και δεύτερον, λόγω της μειώσεώς του κατά:
■	2,7 εκατομμύρια δολάρια του βραχυπροθέσμου τραπεζικού δανεισμού
■	1 ,0 εκατομμύριο δολάρια των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.



ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 1987
Ο κύκλος εργασιών ανέρχεται σε 237,8 εκατομμύρια δολάρια έναντι 193,9 εκατομμυρίων
δολαρίων δηλαδή παρουσιάζει αύξηση 22,6 σε σχέση με το έτος 1986

Το μικτό κέρδος 47,5 εκατομμύρια δολάρια έναντι 27,1 εκατομμυρίων δολαρίων τον
προηγούμενο παρουσιάζει αύξηση 75,3

Οι ετήσιες αποσβέσεις ανέρχονται σε 21 2 εκατομμύρια δολάρια από τα οποία τα
6,2 εκατομμύρια αντιπροσωπεύουν πρόσθετες αποσβέσεις έναντι 1 5 εκατομμυρίων
δολαρίων το 1986

Η χρήση παρουσιάζει καθαρό κέρδος 1 7,4 εκατομμυρίων δολαρίων έναντι
2,4 εκατομμυρίων δολαρίων το 1986

Από την ανάλυση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων διαπιστώνεται
Σταθεροποίηση των διοικητικών δαπανών
Αύξηση των εξόδων πωλήσεως κατά 1 εκατομμύριο δολάρια που συνδέεται με την
αύξηση των πωλήσεων CIF
Μείωση των καθαρών χρηματοοικονομικών δαπανών κατά 2,2 εκατομμύρια δολάρια
Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 1 3 εκατομμυρίου δολαρίων έναντι πιστωτικών
συναλλαγματικών διαφορών 0,8 εκατομμυρίων δολαρίων το 1 986
Υποτίμηση των τίτλων συμμετοχής κατά 6,1 εκατομμύρια δολάρια
Ακύρωση προβλέψεων 8 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ των οποίων μίας προβλέψεως
5 εκατομμυρίων δολαρίων που σχηματίστηκε το 1 979 για την έκτακτη συντήρηση των
εγκαταστάσεων και μια ακύρωση 3 εκατομμυρίων από τις προβλέψεις που σχηματίστηκαν
προγενέστερα το 1 980 1 981 και 1 985 για την αποκατάσταση της αξίας των πρώτων
υλών

ΔΙΑΟΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
Αν εγκρίνετε τον παραπάνω Ισολογισμό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων σας
προτείνουμε την ακόλουθη διάθεση των καθαρών κερδών

Καθαρά κέρδη χρήσεως
Μείον Φόρος Εισοδήματος

1 Τακτικό Αποθεματικό 5
2 Πρώτο μέρισμα μικτό 2.63 μετοχή
3 Πρόσθετο μέρισμα μικτό 2.37 μετοχή

Συνολ μέρισμα μικτό 5.00 μετοχή
Καθαρό μέρισμα 3.25 μετοχή
Αναλογούν φόρος 1 75 μετοχή

4 Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.Δ 4002/59
5 Αφορολόγητο αποθεματικό Ν 849/78
6 Λογιστικοποίηση διαφοράς αφορολογήτου

κρατήσεως Ν.Δ 4002/59 παρελθουσών χρήσεων

17.427.924,08
304.988,67

17.122.935,41

871.396,20
7.275.671,45
6.556.403,55

1.052.003,23
229.939,78

1.137.521,20
17.122.935,41

Στο παραπάνω μέρισμα περιλαμβάνονται
α 1 077,09 Τοκομερίδια και πριμ ομολογιακών δανείων ως και μερίδια ΔΗΛΟΣ

Έσοδα 1 958,12 Τραπεζικά έξοδα 881 05
6 15.752,55 Έσοδα από ενοίκιο ακινήτου Αθηνών

Έσοδα 51 638,46 Αποσβέσεις 35.885,91



ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
Μετά από την παραπάνω έκθεση της καταστάσεως όπως διαμορφώθηκε στο τέλος της
Χρήσης, σας παρακαλούμε να εγκρίνετε τους Λογαριασμούς, τον Ισολογισμό, τον
Λογαριασμό Αποτελεσμάτων και τη Διάθεση Κερδών της 31 ης Δεκεμβρίου 1 987, και το
προσάρτημα (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1 987) καθώς και τη μεταφορά
του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων στον Ισολογισμό και να απαλλάξετε από κάθε ευθύνη το
σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείρισή του και τους Ορκωτούς Λογιστές για
τον έλεγχο της 26ης εταιρικής χρήσης.

Σας παρακαλούμε να διορίσετε δύο Τακτικούς Ορκωτούς Λογιστές και τους
αναπληρωτές τους για τη χρήση 1 988 και να εξουσιοδοτήσετε το Διοικητικό Συμβούλιο για
τον καθορισμό της αμοιβής τους.

Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουνίου 1 987, σημειώσαμε τις
παραιτήσεις των κκ. Bernard FANTON d'ANDON, Georges-Yves KERVERN, Gerard
HAUSER, Bernard LEGRAND, Κλέων ΑΝΤΩΝΑΡΑΣ, Jacques LOPPION και Κώστα
ΣΟΦΟΥΛΗ. Το Διοικητικό σας Συμβούλιο τίμησε ομόφωνα τους Συμβούλους αυτούς,
οι υπηρεσίες των οποίων αναγνωρίζονται από την Εταιρεία. Σε αντικατάσταση αυτών και
κατ" εφαρμογή του άρθρου 1 5 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο στις
συνεδριάσεις του των 25 Ιουνίου 1 987, 1 5 Οκτωβρίου 1 987 και 1 7 Δεκεμβρίου 1 987 διόρισε
Claude COCOZZA, Maurice LAPARRA, Jean-Paul CHARETON, ALUMINIUM PECHINEY,
Δημήτριο ΒΑΡΕΛΛΑ, Jacques LEFLON και Γεώργιο ΣΟΡΤΙΚΟ.

Σας παρακαλούμε να επικυρώσετε τους διορισμούς αυτούς.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 4 του Καταστατικού και τις αποφάσεις που ελήφθησαν από το
Διοικητικό Συμβούλιο στις Συνεδριάσεις του των 25 Ιουνίου 1 987 και 1 5 Οκτωβρίου 1 987,
κατά την παρούσα Συνέλευση λήγει η θητεία των κάτωθι Συμβούλων: κκ. Gerard
DECOSTER, Ιωάννη ΣΕΡΠΙΕΡΗ, Maurice LAPARRA, Jacques LEFLON και Δημήτρη
ΒΑΡΕΛΛΑ.

Σας προτείνουμε να εγκρίνετε την ανανέωσή τους.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 7, 21 και 22 του Καταστατικού σας

παρακαλούμε, με την ψήφιση ειδικής αποφάσεως, να εγκρίνετε την εξόφληση των εξόδων
μετακινήσεως των Συμβούλων που ανέρχονται σε 1 8.059,60 δολάρια.

Τέλος καλούμε τη Συνέλευση να συμμετάσχει στις ευχαριστίες που απευθύνουμε στο
προσωπικό της Εταιρείας, που εκπλήρωσε με ικανότητα και αφοσίωση τα καθήκοντα που
του ανατέθηκαν κατά το 1987.



ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΟΣ 1982 1983 1984 1985 1986 1987

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
σε εκατομ Δολάρια

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Πωλήσεις εσωτερικού 79 119 120 105 102 101
Εξαγωγές 77 70 71 48 63 97

ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 156 189 191 153 165 198
ΑΛΟΥΜΙΝΑ 31 25 37 28 28 39
ΔΙΑΦΟΡΑ 1 1 1 1 1 1

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣt I Air tlA2 Λ QÛ ΟΙ C οίο

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
σε χιλιάδες τόνους

ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ 401 410 482 380 470 518
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 137 137 137 124 126 127

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
σε χιλιάδες τόνους

ΑΛΟΥΜΙΝΑ 140 126 232 169 215 303
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Πωλήσεις εσωτερικού 70 87 86 86 77 64
Εξαγωγές 67 54 51 39 48 63

ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 137 141 137 125 125 127

ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
CASH FLOW
σε εκατομ Δολάρια 1,6 37,2 30,4 14,7 17,0 41,2



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΤΟΣ 1982 1983 1984 1985 1986 1987

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I Εξοδα εγκαταστάσεως

Ακαθάριστα 28,8 35,3 38,1 44,8 27,5 34,2
Μείον Αποσβέσεις 22,9 22,9 25,2 28,2 9,8 17,3
Καθαρά έξοδα εγκαταστάσεως 5,9 12,4 12,9 16,6 17,7 16,9

II Ακινητοποιήσεις
Ακαθάριστες 469,2 503,8 508,5 513,7 518,1 526,9
Μείον Αποσβέσεις 278,2 296,6 316,3 329,1 342,0 359,9
Καθαρές Ακινητοποιήσεις 191,0 207,2 192,2 184,6 176,1 167,0

III Αποθέματα 65,8 59,5 56,2 53,8 51,8 48,3
IV Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις

και Διαθέσιμα 68,3 75,0 58,9 48,4 57,0 91,4
V Καθαρή Ζημία 87 Ό 0 2,1 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 339,7 354,1 320,2 305,5 302,6 323,6

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
I Ιδια Κεφάλαια

Μετοχικό Κεφάλαιο 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,1
Αποθεματικά 70,2 76,5 84,0 84,0 80,6 96,3
Προβλέψεις 22,0 21,2 19,2 23,3 20,3 16,2
Καθαρή θέση 216,5 222,0 227,5 231,6 225,2 236,6

II Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 69,9 73,6 44,4 42,4 39,8 35,8
III Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 53,3 58,5 48,3 31,5 37,6 51,2

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 339,7 354,1 320,2 305,5 302,6 323,6

ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
CASH FLOW 1,6 37,2 30,4 14,7 17,0 41,2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
Κύκλος εργασιών 188,0 215,0 229,0 182,0 193,9 237,8
Μικτό κέρδος 11,6 53,5 50,7 23,8 27,1 47,5
Αποσβέσεις 11,6 18,5 22,1 16,4 15,9 21,2
Προβλέψεις 2,0 0 0 4,1 1.0 1,9
Χρηματοοικονομικά Έσοδα 5,8 4,6 2,2 4,4 5,6 3,4
Γενικά Έξοδα εις Διάφορα 0,9 2,0 9,9 1,0 4,2 7,4
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ ΖΗΜΙΑ 8,7 32,4 16,5 2,1 2,4 17,4





ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1 987
26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1987)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
2	Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις

παγίων στοιχείων
3	Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I	Ασώματες ακινητοποιήσεις

1	Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως
2	Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

II	Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1 Γήπεδα
3	Κτίρια και τεχνικά έργα

-	Κτίρια εργοστασίου
-	Κτίρια οικισμών
-	Ακίνητα Αθηνών
-	Προβλήτα
-	Οδικό δίκτυο

4	Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός
μηχανολογικός εξοπλισμός
-	Εγκαταστάσεις εργοστασίου
-	Εγκαταστάσεις οικισμών

5	Μεταφορικά μέσα
-	Τροχοφόρα
-	Πλωτά μέσα

6	Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
-	Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων
-	Έπιπλα και εξοπλισμός οικισμών

7	Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΠΙ)
III	Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1	Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις

Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ + ΠΙ + ΠΙΙ)

V.    ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I	Αποθέματα

2	Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή, υποπροϊόντα και υπολείμματα
3	Παραγωγή σε εξέλιξη
4	Πρώτες και βοηθητικές ύλες

Αναλώσιμα υλικά
-	Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας
Μείον πρόβλεψη για υποτίμηση

II	Απαιτήσεις
1	Πελάτες
2	Γραμμάτια εισπρακτέα

-	Στις τράπεζες για είσπραξη
5 Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων
9 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήο

10	Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Μείον προβλέψεις

1 1	Χρεώστες διάφοροι
12	Λογαριασμοί διαχειρήσεως προκαταβολών και πισΓώσεων

III	Χρεόγραφα
1	Μετοχές
2	Ομολογίες
3	Λοιπά χρεόγραφα

IV	Διαθέσιμα
1 Ταμείο

-	Επιταγές
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ + Δΐν)

Ε.  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1	Έξοδα επομένων χρήσεων
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
3	Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

ΠΟΣΑ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ

ΧΡΗΣΕΩΣ 1987

ΠΟΣΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 1986

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ   ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ   ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ   ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ

$ $
ΑΞΙΑ

$ $ $
ΑΞΙΑ

$

18.746.467,93 5.892.199,79 12.854.268,14 12.071.527,89 1 .538.302,30 10.533.225,59

15 406.882,32 11.386.748,33 4.020.133,99 15.406.882,32 8.305.371,86 7.101.510,46
34.153.350,25 17.278.948,12 16.874.402,13 27.478.410,21 9.843.674,16 17.634.736,05

ΟΩΠ Ο .1 Ο ΛΟ289.242,4 ο nee ACE T7 OO 177 1 COo.l / / , 1 Ο OQQ η A Ο   1 Ο 1 Qfl 91 fi 7ß Q1 d°R RR

465.547,03 74.487,52 391.059,51 465.547,03 37.243,76 428.303,27
754.789,46 330.552,79 424.236,67 754.789,46 235.460,54 519.328,92

18.930.870,79 18.930.870,79 18.853.835,24 18.853.835,24

91 .941 .545,1 5 89.503.913,22 2.437.631 ,93 Γ\Α  077 OOC 1791 .8/ /.33b,2/ QQ CC1  CCC ,4 COO.Dül ,DDb,40 Q OOfi fiöfl R90.ii*iD.DOU,ö<;
97.318.647,03 42.378.018,01 54.940.629,02 97.042.138,09 39.565.176,95 57.476.961,14

6.776.537,37 1.166.444,92 5.610.092,45 6.776.537,37 963.148,80 5.813.388,57
1.853.097,46 663. 908^95 1.189.188,51 1.853.097,46 626.847,00 1.226.250,46
3.515.279,91 1.265.597,57 2.249.682,34 3.515.279,91 1.195.291,94 2.319.987,97

268.677.740,03 213.716.358,53 54.961.381,50 268.134.053,70 200.188.202,19 67.945.851,51
2.037.26&58 1.507.752J0 529.514^48 2.037. 266^58 1.424.868,43 612.398,15

7.240.473,49 6.627.303,72 613.169.77 7.059.104,71 6.355.789,03 703.315,68
641 .497,1 1 626.1 55,80 15.341 ,31 o41 .49/, 1 1

cic ι ι n ne 1 fi TÖfi 1 c:
1 D.OOD, 1 D

2.212.678,59 1.447.277,18 765.401,41 1.935.068,19 1.343.136,77 591.931,42
813.556,23 710.121,56 103.434,67 925.535,84 799.584,82 125.951,02

2.954.839,71 2.954.839,71 943.624,66 943.624,66
504.914.029,45 359.612.851,56 145 301 177,89 501.594.375,13 341.738.812,34 159.855.562,79rdr fifiß fil ft Q1DUO. ooo. ο ι o.y ι TRQ QdT ΔΠΔ "V? 1 4R 79R 41 4 RR SDP "34Q 1 R4 5Q 141 Q74 97? RR 1 60.374.891 ,71

26.155.362,48
6.125.629,76 20.029.732,72 13.219.500,08

1.274.635,87 2.554.648,17
Ί1 1Γ\Λ ICO en 1 c 77j ι Ao oc

1 O. / / 4. 1 HO.dJ
1 fi7 nOQ 7RQ 1 ^ι of u^y. / oo, ι ο 176 149 039 96

8.696.010,89 11.959.220,69
13.725.024,04 11.104.838,68
16.371.321,27 19.255.194,78

9.696.765,87
218.971,10 9.477.794,77 9.472.252,08

48.270.150,97 51.791.506,23

52.129.047,22 40.972.135,94

2.780.359,50 2.189.456,60
267.291,45 32.808,88

η 1 541 1 15,19 509.588,90
4.615.484,72
3.612.366,54 1.003.118,18 546.118,39

18.227.140,98 5.494.547,81
185.381,20

76.133.453,72

544.000,00
128.594,59
744.779,30

1.417.373,89

47.035,70
2.074.671,04
3.934.029,59
6.055.736.33

131.876.714,91

379.837,46
3.094.235,80
4.351.738,16
7.825.811,42

323.606.711,61

203.256,90
49.947.913,42

544.000,00
160.818,89
30.068,16

734.887,05

26.574,20
563.950.15

3.888.930.66
4.479.455,01

106.953.761,71

3.016,06
1.014.641,00

886.350,82
1.904.007,88

302.641.545,60
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 431.547.786,22 419.969.876,26



ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ηςΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1 987
26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1987

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I Κεφάλαιο μετοχικό

504808 Μετοχές προνομιακές με ψήφο
242378 Μετοχές προνομιακές χωρίς ψήφο

2019229 Μετοχές κοινές
2766415 Μετοχές προς 43.93 η μία

II Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
III Διαφορές αναπροσαρμογής

I Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων
IV Αποθεματικά κεφάλαια

1 Τακτικό αποθεματικό
Τακτικό φορολογηθέν
Τακτικό αφορολόγητο ποσό εκ του άρθρου 1 του Ν.Δ 4002/59

4 Έκτακτα αποθεματικά
5 Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων

Του άρθρου 1 του Ν.Δ 4002/59 νέων παραγωγικών επενδύσεων
Του άρθρου 7 του A.N 147/67 για πάγιες εγκαταστάσεις
Του άρθρου 7 του A.N 147/67 για κεφάλαιο κινήσεως
Του άρθρου 2 του Ν.Δ 1078/71 για πάγιες εγκαταστάσεις
Του άρθρου 2 του Ν.Δ 1078/71 για κεφάλαιο κινήσεως
Του άρθρου 3 του Ν 849/78 για πάγιες εγκαταστάσεις
Του άρθρου 17 του Ν 1116/81 για πάγιες εγκαταστάσεις
Του άρθρου 10 του A.N 148/67 για υπεραξία τίτλων
Του άρθρου 4 του Ν.Δ 328/74 για έκπτωση επί εξοφλήσεως φόρων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων AI+AII AIII AIV

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2 Λοιπές προβλέψεις

Για ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Για έκτακτες μελλοντικές δαπάνες συντήρησης εγκαταστάσεων
Για αποκατάσταση της αξίας πρώτων υλών
Συναλλαγματικές διαφορές

Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2 Δάνεια τραπεζών
7 Γραμμάτια πληρωτέα μακρ λήξεως

Μείον Μη δουλευμένοι τόκοι
8 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1 Προμηθευτές

Αναμενόμενες τιμολογήσεις από προμηθευτές
2 Γραμμάτια πληρωτέα

Μείον Μη δουλευμένοι τόκοι
3 Τράπεζες λ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
5 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
7 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση

1 0 Μερίσματα πληρωτέα
Μερίσματα παρελθουσών χρήσεων

1 1 Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων ΓΙ ΠΙ

Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1 Έσοδα επόμενων χρήσεων
2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α+Β Γ+Δ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

16.473.384,20
363.828,76

23 721 929,20
3.549.346,64

7.919.205,74
1.584.472,40

ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ
nPDHrnYMF
1 Ιγ Urll KJ Τ MC

ΧΡΗΣΕΩΣ 1987 ΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
1986

22.174.607,74 22.211.552,00
10.646.893,62 10.664.632.00
QQ ί Λ Ρ 9QO 1 Q OQ CMC 076 on

191 1 Q ΡίΊΠ 191 799 960 OO
9 Ä41 9ftc..OOc.Oh I c.O 2 55 541 8

1 9 ΑΔΟ QM fift

1 R RT7 919 QfiI O.ÖO c I £l,yD 1 S QfiS ft 1 Fi 7fiI J J7«JO J IU|I ν
2 029 048,09 2 029 048,09

41 937.009,36 39.747.484,93
4.102 607,01 4.102.607,01
1.025.651,49 1 025.651,49

Ε An cri fui10.549.632,90 λ c o coo on
1.172.207,40 1.172 207,40
4.181.352,78 3 951 413,00

593.654,70 593 654,70
9.466,66 9.466,66

1 428.496,19 1 426 093,96
83.866 339,54 80.573076.90

220 381.633,05 204 847 878,18

1 snn non nn 1 500 000 00
5.000 000,00 10 000 000,00
5.816.000,00 8 816 000,00
Ο QQQ C1Q OCj.oyy.o ι y,oo

1fi 91 S1Q fiI O.e I Ό.Ό I 3 OD 90 316 000 00

15.611 357,20 18.191 102,96

20.172.582,56 21.610.153.96
13.517,17 14.076,99

7Q7 ά^ιΡ Q ft1 S Q1

7565 226,26 7.101.525,93
3.863.506,49 1.155-952,80

6.334.733,34 5382.522,35
2.724.325,86

Ο OQ1 1 QA Λ A A 77ß 1 QA Π7
1 7AC 7K9 ίΐΤ

I 40 UU I Ο

4.003.672,38 3 775.250.17
13.832.075,00 3 945.142,08

107.404,83 65 016,64
141.985,67 195.364,70

40.985.551 04 30 590 296,2
76.783.007,97 70.405 630,18

418,07 421,84
5.777.361 33 6260 450,65
4.448.771,83 81 1 164,75

10.226.551,23 7072.037,24

323 606.711,61 302 641 545,60

431.547.786,22 419969876,26



ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ

1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2 Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών

Υποθήκες επί εργοστασίου και οικισμών
3 Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις
4 Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

Παραγωγικές επενδύσεις του Ν.Δ 4002/59
Παραγωγικές επενδύσεις του Ν.Δ 1078/71
Παραγωγικές επενδύσεις του Ν 849/78
Παραγωγικές επενδύσεις του Ν 1116/81

Κτίρια

2.794.313,11 2.733.035,22

38.165.574,73 35.673.104,64
4.670.349,90 761.408,60

67.205.379,11 62.988.228,15
135.922.707,38 135.922.707,38
43.734.472,53 43.734.472,53
33.008.305,73 33.008.305,73

9.989.284,35 9.989.284,35
Ενκαταστάσεκ 15.704.959,53 15.704.959,53

785.633,34 26.479,877,22 785,633,34 26.479.877,22Μηχανήματα
Παραγωγικές επενδύσεις του Ν 1262/82

Κτίρια 9.852.256,75 9.787.815,47
Ενκαταστάσεκ 68.356.695,22 67.818.154,71
Μηχανήματα 1.357.854,54 79.566.806,51 1.062.766,61 78.668.736,79

431.547.786,22 419.969.876,26

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1 987 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1 987

ΠΟΣΑ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ

ΧΡΗΣΕΩΣ 1987

ΠΟΣΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ

ΧΡΗΣΕΩΣ 1986

I Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Κύκλος εργασιών πωλήσεις
Μείον Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως

Πλέον Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
2 Έξοδα λειτουργίας ερευνών αναπτύξεως
3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ
1 Έσοδα συμμετοχών
2 Έσοδα χρεογράφων
3 Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων
4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Μείον
1 Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και

χρεογράφων 6.125.629,76
2 Έξοδα και ζημίες συμμετοχών και

χρεογράφων 18.559,92
3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 7.928.046,07
Ολικά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως

237.928.338,61
190.316.720,63

47.511.617,98

3.667.024,97
51.178.642,95

3.280.954,01
16.123,24

2.942.866,83

110.299,20
374.865,53

3.819,42
852.129,35

1.341.113,50

6.239.944,08
44.938.698,87

14.072.235,75 12.731.122,25
32.207.576,62

22.845,68
8.713.967,70

193.928.408,86
166.858.465,18
27.069.943,68

2.868.377,38
29.938.321,06

3.403.793,37
89.674,94

1.924.437,24

331.914,72
315.782,33

3.161,44
210.302,95
861.161,44

5.417.905,55
24.520.415,51

8.736.813,38 7.875.651,94
16.644.763,57

II ΠΛΕΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα
1 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2 Έκτακτα κέρδη
3 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
4 Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων

Μείον
1 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 4.471.638,18
2 Έκτακτες ζημίες 1.418,14
3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 313.679,29
4 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα
ΜΕΙΟΝ
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
και εξόδων εγκαταστάσεως
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κέρδη ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

3.174.879,06
12.035,95
8.310,54

8.000.000,00
11.195.225,55

4.786.735,61 6.408.489,94
38.616.066,56

21.188.142,48
17.427.924,08

3.173.981,81
63.865,36

2.540,79
2.027.033,72

3.864.678,89
3.566,84

34.194,80
3.000.000,00
6.902.440,53

5.267.421,68 1.635.018,85
18.279.782,42

15.859.106,46
2.420.675,96



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 34 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγουμένων χρήσεων
Έκτακτο φορολογηθέν αποθεματικό
Επιστρεπτέος φόρος λόγω διανομής έκτακτου
φορολογηθέντος αποθεματικού

ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος
Κέρδη προς διάθεση

ΠΟΣΑ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ

ΧΡΗΣΕΩΣ
1987

$
17.427.924,08

304.988,67
17.122.935,41

ΠΟΣΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ

ΧΡΗΣΕΩΣ
1986

$
2420.675,96

(2.113.893,67)
3.401 .665,34

257.402,25

5.368.69

3.960.481,19

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1 .	Τακτικό αποθεματικό
2.	Πρώτο μέρισμα (μικτό)	$ 2,63 ανά μετοχή
3.	Πρόσθετο μέρισμα (μικτό)	$ 2,37 ανά μετοχή

-	Σύνολο μικτού μερίσματος	$ 5,00 ανά μετοχή
-	Μέρισμα καθαρό	$ 3,25 ανά μετοχή
-	Φόρος που αναλογεί	$ 1 ,75 ανά μετοχή

4.	Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.Δ. 4002/59
-	Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 849/78
-	Λογιστικοποίηση διαφοράς αφορολογήτου κρατήσεως

Ν.Δ. 4002/59 παρελθουσών χρήσεων

13.832.075,00
8.990.848,75
4.841.226,25

871.396,20
7.275.671,45
6.556.403,55

1.052.003,23
229.939,78

1.137.521,20

15.339,11
3.945.142,08

17.122.935,41 3.960.481,19

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένα κονδύλια της χρήσεως 1986 αναμορφώθηκαν προκειμένου να καταστούν
συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της χρήσεως 1987.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1 987
1.	Μέθοδοι αποτίμησης και υπολογισμού αποσβέσεων, καθώς και συναλλαγματικών διαφορών:
α. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις τους.
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως εκτός από τα γήπεδα και βιομηχανοστάσια που η
αξία τους αναπροσαρμόσθηκε σύμφωνα με τους νόμους 542/1 977 και 1 249/1 982. Οι αποσβέσεις όλων των ενσωμάτων παγίων
περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τους συντελεστές αποσβέσεων με βάση το Β.Δ. 10.1.1 959. Οι
πρόσθετες αποσβέσεις Ν.Δ. 2901/1954, Ν.Δ. 3765/1951 σε συνδυασμό με Αρ. 15 παρ. 1 Ν.Δ. 4110/60.

β. Αποτίμηση αποθεμάτων - Κόστος παραγωγής προϊόντων.
Οι πρώτες ύλες αποτιμήθηκαν στην τιμή κτήσεως τους η οποία προσδιορίζεται με βάση τη μέθοδο των μηνιαίων υπολοίπων ή του
κυκλοφοριακού μέσου όρου (δηλαδή στο τέλος κάθε μήνα προσδιορίζεται μία νέα μέση τιμή). Τα έτοιμα προϊόντα αποτιμήθηκαν
στην τιμή κόστους παραγωγής τους, στην οποία δε περιλαμβάνονται οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων.

γ. Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο συνάλλαγμα.
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο συνάλλαγμα αποτιμήθηκαν με τις τιμές των ξένων νομισμάτων στις 31.12.87. Οι
χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές επί των μακροπρόθεσμων δανείων ακινητοποιήσεων χρεώθηκαν σε ειδικό λογαριασμό
του ενεργητικού. Οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές καταχωρήθηκαν στον λογαριασμό αποτελεσμάτων
χρήσεως, ενώ το υπόλοιπο των διαπιστωθεισών πιστωτικών συναλλαγματικών διαφορών μεταφέρθηκε στο λογαριασμό
«Συναλλαγματικές Διαφορές» και θα καταχωρηθεί στον λογαριασμό αποτελεσμάτων της χρήσεως 1 988.

δ. Συμμετοχές.
Η Εταιρεία συμμετέχει στις ακόλουθες Επιχειρήσεις:Επωνυμία	Δελφοί-Δίοτομον	Ελληνικοί Βωξίται ΔιστόμουΈδρα	Αθήνα Αθήνα
% Συμμετοχής	99,98 75
Συν. Ιδίων Κεφαλ. (χιλ.$)	17.363 3.021
Συν. Αποτέλεσμα (χιλ.$)	1.518(1987)	+173(1987)Επωνυμία ΕΠΑΛΜΕΈδρα Αθήνα
% Συμμετοχής 35
Συν. Ιδίων Κεφαλ. (χιλ.$)	1 . 1 37
Συν. Αποτέλεσμα (χιλ.$)	(456) (1986)

Κατά την χρήση 1 987 η Εταιρία μας απέκτησε το 1 00% της Εταιρείας Βωξίται Δελφών στην οποία ήταν ήδη μέτοχος με το 50% .

Στη συνέχεια η Δελφοί-Δίοτομον απορρόφησε την Βωξίτες Δελφών. Από την συγχώνευση αυτή προέκυψε υπεραξία $
1 2.442.951 ,68 που μεταφέρθηκε στον λογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων». Εξ
άλλου σχηματίσθηκε πρόβλεψη για την υποτίμηση των συμμετοχών $ 6.125.629,76 που επιβάρυνε τα αποτελέσματα χρήσεως.

2.	Πρόσθετες αποσβέσεις
Είναι κατά κατηγορία (σε χιλιάδες δολάρια): Κτίρια 364,8, Εγκαταστάσεις 5.723,3, Δεξαμενές και λοιπές εγκαταστάσεις 85,9.

3. Κατηγορίες μετοχών
Όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Προς τους κ.κ Μετόχους της Ανώνυμης Βιομηχανικής και Εμπορικής
Εταιρίας«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές καταστάσεις καθώς και το σχετικό προσάρτημα της Ανώνυμης Βιομηχανικής και
Εμπορικής Εταιρίας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 1987 Ο
έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδ Ν 21 90/1 920 περί Ανωνύμων Εταιριών και τις
ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ελλήνων
Ορκωτών Λογιστών Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για
τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 22 της σύμβασης της
εταιρίας με το Ελληνικό Δημόσιο επιτρέπεται σ αυτή να εκφράζει τα κεφάλαιά της σε ΗΠΑ και να τηρεί τα λογιστικά της
βιβλία και καταρτίζει τους ισολογισμούς της στο νόμισμα αυτό Από το λόγο αυτό κάθε συναλλαγή της εταιρίας σε δραχμές ή
άλλα νομίσματα μετατρέπεται σε ΗΠΑ με την εκάστοτε ισοτιμία της ημέρας των ΗΠΑ προς τη δραχμή ή άλλα νομίσματα
και με τα ποσά αυτά των δολλαρίων απεικονίζονται οι συναλλαγές στα βιβλία της και στον ισολογισμό της Η Φορολογική
Αρχή αμφισβητεί τον τρόπο εφαρμογής του ανωτέρω άρθρου της σύμβασης και υπάρχει σχετική εκκρεμοδικία Στα βιβλία
της εταιρίας έχει τηρηθεί λογαριασμός κόστους παραγωγής στον οποίο κατά πάγια τακτική δεν περιλαμβάνονται οι
αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία οι οποίες στη χρήση
1987 ανήλθαν σε ποσό ΗΠΑ 1 1 350.000 περίπου Επίσης δεν ενσωματώθηκαν στο λειτουργικό κόστος των κέντρων
διοίκησης έρευνας και διάθεσης οι αποσβέσεις της χρήσεως 1 987 που αφορούν σ αυτά συνολικού ποσού ΗΠΑ 3.660.000
περίπου Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση εκτός από την περίπτωση της
παρακάτω παρατηρήσεώς μας αρ 1 Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις Το
Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγρ 1 του άρθρου 43α του κωδ Ν 21 90/1 920
Επίσης από τον παραπάνω έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής 1 Στη χρήση 1 987 αντίθετα προς την προηγούμενη επί
ορισμένων ακινητοποιήσεων του εργοστασίου της εταιρίας υπολογίσθηκαν πρόσθετες αποσβέσεις συνολικού ποσού ΗΠΑ
6.1 74.084,1 3 2 Στο λογαριασμό Ενεργητικού Επισφαλείς Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες περιλαμβάνονται αι
απαιτήσεις συνολικού ποσού ΗΠΑ 895 138 αποπληρωμές αμφισβητούμενων φόρων εισοδήματος των χρήσεων 1975-1978
για τους οποίους έχουν ασκηθεί αιτήσεις αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας Για τους παραπάνω φόρους
καθώς καιγια υποχρεώσεις φόρων που πιθανόν να προκύψουν από το φορολογικό έλεγχο των μετά το έτος 1 978 χρήσεων
για του ίδιους λόγους που δημιουργήθηκαν οι προηγούμενες φορολογικές αμφισβητήσεις η εταιρία δε σχημάτισε
πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων επειδή πιστεύει ότι θα δικαιωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας 3 Η εταιρία
βασιζόμενη στην υπ αριθ 205/1 988 γνωμοδότηση της ολομέλειας των Νομικών Συμβούλων Διοικήσεως με την οποία
ερμηνεύονται οι νέες διατάξεις του άρθρου 42ε παράγρ 1 4 Ν 21 90/1 920 δε σχημάτισε πρόβλεψη για αποζημίωση του
προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία το ύψος της οποίας δεν μπορέσαμε να υπολογίσουμε κυρίως λόγω του
πολυάριθμού του προσωπικού της 4 Οι προβλέψεις για αποκατάσταση της αξίας πρώτων υλών που εμφανίζονται στο
Παθητικό του Ισολογιμού με υπόλοιπο ΗΠΑ 5.81 6.000 σχηματίσθηκαν σε προηγούμενες χρήσεις και κατά τη γνώμη μας
αποτελούν αποθεματικό το οποίο θα έπρεπε να εμφανίζεται μεταξύ των λογαριασμών των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας Οι
ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας και μαζί με το Προσάρτημα αφού
ληφθούν υπόψη όσα αναφέρουμε παραπάνω απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών
αρχών οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία εφάρμοσε στην προηγούμενη
χρήση την περιουσιακή διάρθρωση και τη χρηματοοικονομική θέση Οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την 31η
Δεκεμβρίου 1 987 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία

Αθήνα 4 Μαΐου 1988
Οι Ορκωτοί Λογιστές
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Κυρίες και Κύριοι

Μετά από ένα πρώτο εξάμηνο που δεν παρουσίασε παρά ελάχιστες
διαφορές σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο το δεύτερο μέρος του
έτους 1 987 υπήρξε ιδιαίτερα ευνοϊκό για τους παραγωγούς αλουμινίου

Μία σταθερή ζήτηση αλουμινίου αποθέματα που έφθασαν στο
χαμηλότερο επίπεδο τους από το 1 980 και μία σημαντική αύξηση των
τιμών πωλήσεως επέτρεψαν στους περισσότερους παραγωγούς στον
Κόσμο να σημειώσουν και πάλι κέρδη σε μία αγορά που δεν επηρεάστηκε
μονιμότερα από τη χρηματιστηριακή κρίση του προηγούμενου
Οκτωβρίου

Μέσα στο ευνοϊκό αυτό διεθνές περιβάλλον και παρά την μειωμένη
δραστηριότητα που παρουσίασε η εγχώρια αγορά μεταποιήσεως η
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Βελτίωσε τα αποτελέσματά της σε
σύγκριση με αυτά των τριών προηγουμένων ετών Στο τέλος του 1 987 η
εξακολούθηση της σταθερής ζήτησης μετάλλου είχε σαν αποτέλεσμα να
φθάσει το επίπεδο παραγωγής αλουμινίου την ονομαστική παραγωγική
δυναμικότητα των εγκαταστάσεων Στον τομέα της αλουμίνας ενώ
διαπιστώθηκε βελτίωση της καταστάσεως στην διάρκεια των τελευταίων
μηνών σε σχέση με την προηγούμενη τάση οι τιμές πωλήσεως
παρέμειναν ανεπαρκείς και παρά τις σημαντικές προσπάθειες για
μείωση του κόστους εξακολούθησαν να διαπιστώνονται ζημίες σ αυτό
τον τομέα Οι ζημίες αυτές αντισταθμίστηκαν ευτυχώς από τα θετικά
περιθώρια κέρδους της δραστηριότητας του τομέα αλουμινίου

Οι προσπάθειες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
επιχειρήσεως συνεχίστηκαν με αποφασιστικότητα Έτσι η αύξηση της
παραγωγικότητας και η αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού
εξακολούθησαν να αποτελούν στη διάρκεια του χρόνου πρωταρχικό
στόχο



Τι μας επιφυλάσσει το 1 988

Σε όλες τις βιομηχανικές χώρες οι δείκτες δραστηριότητας
δείχνουν για τους πρώτους μήνες του έτους μία ανάκαμψη περισσότερο
ή λιγότερο αισθητή σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 1 987 Το
αλουμίνιο επωφελείται επίσης προς το παρόν από μία ευνοϊκή συγκυρία
και οι τιμές πωλήσεως συνέχισαν την ανοδική τους τάση

Για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και παρά μία απεργιακή
κίνηση που διατάραξε την παραγωγή και θα μπορούσε να είχε
σοβαρότατες επιπτώσεις για τις εγκαταστάσεις οι πρώτοι μήνες του
έτους ήταν ευνοϊκοί και τα προβλεπόμενα αποτελέσματα παρουσιάζουν
βελτίωση σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο Τα αποτελέσματα
αυτά φανερώνουν τη βελτίωση των τιμών πωλήσεως του αλουμινίου και
σε μικρότερο βαθμό της αλουμίνας όπως και την ευνοϊκή επίπτωση από
την αύξηση του επιπέδου λειτουργίας της ηλεκτρόλυσης Πρέπει να
σημειωθεί ωστόσο η συνεχιζόμενη επίδραση της νομισματικής συγκυρίας
πάνω στο κόστος

Οι σχέσεις της Εταιρείας με τον προμηθευτή της ενέργειας ΔΕΗ
είχαν θετική εξέλιξη και μία συμφωνία υπογράφηκε τον Μάρτιο 1 988
μετά από μακροχρόνιες συνομιλίες Σύμφωνα με τους όρους της
συμφωνίας αυτής το σύνολο των διαφορών που εκκρεμούσαν
ρυθμίστηκε με βάση τις διαιτητικές αποφάσεις του Ιουλίου 1 984 και του
Νοεμβρίου 1 986 Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ συμφώνησε να
επωφελείται η ΔΕΗ από την ευνοϊκή συγκυρία της αγοράς του
αλουμινίου καταβάλλοντάς της το μισό από τα κέρδη της που
υπερβαίνουν το 1 0 του κύκλου εργασιών της στη διάρκεια των
επομένων τριών ετών χρήσεις 1 988 1 989 και 1 990 Συμφωνήθηκε ότι
εάν κατά την περίοδο αυτή το σύνολο των καταβολών αυτών ήταν
κατώτερο των 6 εκατομμυρίων δολαρίων να παραταθεί η εφαρμογή του
συστήματος για μία νέα τριετή περίοδο χρήσεις 1 991 1 992 και 1 993

Εξάλλου μία διαιτητική απόφαση που εκδόθηκε στο τέλος του 1 987
επικύρωσε στο σύνολο τους σχεδόν τις θέσεις που υποστηρίζει η
Εταιρεία όσον αφορά την ερμηνεία του φορολογικού και τελωνειακού της
καθεστώτος επιλύοντας έτσι ως προς τις αρχές τους το σύνολο των
προβλημάτων που εκκρεμούν σ αυτό τον τομέα Πραγματοποιούνται
ενέργειες για να επιτευχθεί η εφαρμογή αυτής της αποφάσεως

Παρά τη βελτίωση των αποτελεσμάτων που χαρακτήρισε το δεύτερο
εξάμηνο του 1 987 και το πρώτο εξάμηνο του 1 988 οι προσπάθειες για
αύξηση της ανταγωνιστικότητας τόσο στον τομέα παραγωγικότητας όσο
και τεχνικής αποδόσεως και ποιότητας των προϊόντων παραμένουν
απαραίτητες Το σύνολο του προσωπικού το αντιλαμβάνεται και
εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση Οα ήθελα να τους ευχαριστήσω
όλους θερμά για τις προσπάθειές τους
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