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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

ΕΠΙ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ,  

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

«ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»   

ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΥΤΗΣ 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» 

ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4 της Απόφασης 

27/17-7-2008 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών: 

α) την από 20 Σεπτεμβρίου 2017 Ειδική Έκθεση Διασφάλισης του Ανεξάρτητου Ορκωτού 

Ελεγκτή Λογιστή, Αλέξανδρου-Πέτρου Βελδέκη (ΑΜ ΣΟΕΛ 26141) της Ελεγκτικής Εταιρείας 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ (ΑΜ ΣΟΕΛ 114) με αντικείμενο τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις 

της μή εισηγμένης, απορροφώμενης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που έχει ως εξής: 

Ειδική Έκθεση Διασφάλισης 

Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Στα πλαίσια της συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
εταιρείας EΛBAΛ EΛΛHNIKH BIOMHXANIA AΛOYMINIOY A.E. (η «Εταιρεία») από την εισηγμένη στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, 
διενεργήσαμε την εργασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3.1.2.1.5 του 
ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του άρθρου 4 της απόφασης 27 και  του άρθρου 
1 της  απόφασης 32 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με σκοπό τη 
διαπίστωση τυχόν φορολογικών υποχρεώσεων  της Εταιρείας για την περίοδο από την 1 Ιανουαρίου 
2017 έως την 31 Ιουλίου 2017, για την οποία δεν έχει συντελεστεί φορολογικός έλεγχος σύμφωνα με 
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τις διατάξεις του άρθρου 23 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) και δεν έχει 
εκδοθεί έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 65A του Κώδικα Φορολογικής 
Διαδικασίας (ν. 4174/2013) και την υπ. αριθ. ΠΟΛ.1124/2015 απόφαση της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων. 

Ευθύνη της διοίκησης της Εταιρείας 

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων βιβλίων και στοιχείων, την έγκαιρη υποβολή των 

φορολογικών δηλώσεων, τον ορθό υπολογισμό των οφειλόμενων φόρων και των σχετικών 

προβλέψεων, την έγκαιρη καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεών της και την εν γένει τήρηση της 

φορολογικής νομοθεσίας, διαμορφώνοντας μεταξύ άλλων όλες τις απαραίτητες εσωτερικές 

δικλείδες, που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 

Ευθύνη του ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη, είναι η εξέταση, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 

«Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης», της 

συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, για τη διαπίστωση σε 

σχέση με τα φορολογικά αντικείμενα, που περιγράφονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα A, τυχόν 

ουσιωδών φορολογικών υποχρεώσεων που δεν εκπληρώθηκαν με προσήκοντα τρόπο κατά την 

περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2017 έως την 31 Ιουλίου 2017 και για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί 

σχετική πρόβλεψη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31 Ιουλίου 

2017 που συντάχθηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας της συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως. 

Εύρος διενεργηθείσας εργασίας 

Η παρούσα εργασία παρέχει περιορισμένη διασφάλιση, καθόσον καλύπτει περιοριστικά τα 

αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ελέγχου που επισυνάπτεται στο επισυναπτόμενο 

Παράρτημα Α, συνεπώς δεν συνιστά τακτικό φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας, όπως προβλέπεται 

από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013). Ο 

προσδιορισμός των φορολογικών υποχρεώσεων σε ορισμένες περιπτώσεις βασίζεται σε 

υποκειμενικές κρίσεις για συναλλαγές ή συμβάσεις που επιδέχονται ερμηνεία και ελέγχονται κατά 

περίπτωση με βάση πολύπλοκες φορολογικές διατάξεις που υπόκεινται σε μεταβολές. Ως εκ τούτου 

το τελικό αποτέλεσμα ενός τακτικού φορολογικού ελέγχου στο μέλλον δύναται να διαφέρει από τις 

φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας όπως αυτές που εκτιμήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας 

εργασίας. 

Συμπέρασμα 

Με βάση την εκτελεσθείσα εργασία μας, δεν έχει περιέλθει  στην αντίληψή μας  οτιδήποτε που θα 

μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι υφίστανται ουσιώδεις φορολογικές υποχρεώσεις που δεν 

εκπληρώθηκαν από την Εταιρεία στην περίοδο από την 1 Ιανουαρίου 2017 έως και την 31 Ιουλίου 

2017 και για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31 Ιουλίου 2017  που  συνέταξε η Εταιρεία στα πλαίσια της 

διαδικασίας συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως.  

Περιορισμός χρήσης 

Η παρούσα ειδική έκθεση  καταρτίζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της EΛBAΛ 

EΛΛHNIKH BIOMHXANIA AΛOYMINIOY A.E. έναντι του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως αναφέρεται 

παραπάνω, ως εκ τούτου η Έκθεση αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο 

σκοπό. 

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2017 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ 

ΑΜ ΣΟΕΛ 114 

Αλέξανδρος-Πέτρος Βελδέκης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

ΑΜ ΣΟΕΛ 26141 



3 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
Εξετασθέντα φορολογικά αντικείμενα  

 Φορολογία Εισοδήματος  

 Φόρος προστιθέμενης αξίας  

 ΕΛΠ N.4308/2014 αρ. 3-15 (σχετικές διατάξεις του τέως ΚΦΑΣ)  

 Φορολογία Ακινήτων  

 Τέλος χαρτοσήμου 

 Παρακρατούμενοι φόροι 

 Ενδοομιλικές Συναλλαγές 

 

β) την από 26 Σεπτεμβρίου 2017 Ειδική Έκθεση Διασφάλισης του Ανεξάρτητου Ορκωτού 

Ελεγκτή Λογιστή, Αλέξανδρου-Πέτρου Βελδέκη (ΑΜ ΣΟΕΛ 26141) της Ελεγκτικής Εταιρείας 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ (ΑΜ ΣΟΕΛ 114) με αντικείμενο τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις 

της μή εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΟΞΑΛ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που έχει ως εξής: 

Ειδική Έκθεση Διασφάλισης 

Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΑΝΟΞΑΛ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Στα πλαίσια της συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
εταιρείας EΛBAΛ EΛΛHNIKH BIOMHXANIA AΛOYMINIOY A.E. από την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών εταιρεία ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, διενεργήσαμε την 
εργασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3.1.2.1.5 του ισχύοντος Κανονισμού 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του άρθρου 4 της απόφασης 27 και  του άρθρου 1 της  απόφασης 32 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με σκοπό τη διαπίστωση τυχόν 
φορολογικών υποχρεώσεων  της ΑΝΟΞΑΛ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (η «Εταιρεία»)  για την περίοδο από την 1 Ιανουαρίου 2017 έως την 
31 Ιουλίου 2017, για την οποία δεν έχει συντελεστεί φορολογικός έλεγχος σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) και δεν έχει εκδοθεί έκθεση 
φορολογικής συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 65A του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 
4174/2013) και την υπ. αριθ. ΠΟΛ.1124/2015 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. 

Ευθύνη της διοίκησης της Εταιρείας 

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων βιβλίων και στοιχείων, την έγκαιρη υποβολή των 

φορολογικών δηλώσεων, τον ορθό υπολογισμό των οφειλόμενων φόρων και των σχετικών 

προβλέψεων, την έγκαιρη καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεών της και την εν γένει τήρηση της 

φορολογικής νομοθεσίας, διαμορφώνοντας μεταξύ άλλων όλες τις απαραίτητες εσωτερικές 

δικλείδες, που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 

Ευθύνη του ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη, είναι η εξέταση, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 

«Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης», της 
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συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, για τη διαπίστωση σε 

σχέση με τα φορολογικά αντικείμενα, που περιγράφονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα A, τυχόν 

ουσιωδών φορολογικών υποχρεώσεων που δεν εκπληρώθηκαν με προσήκοντα τρόπο κατά την 

περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2017 έως την 31 Ιουλίου 2017 και για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί 

σχετική πρόβλεψη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31 Ιουλίου 

2017 που συντάχθηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας της συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως. 

Εύρος διενεργηθείσας εργασίας 

Η παρούσα εργασία παρέχει περιορισμένη διασφάλιση, καθόσον καλύπτει περιοριστικά τα 

αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ελέγχου που επισυνάπτεται στο επισυναπτόμενο 

Παράρτημα Α, συνεπώς δεν συνιστά τακτικό φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας, όπως προβλέπεται 

από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013). Ο 

προσδιορισμός των φορολογικών υποχρεώσεων σε ορισμένες περιπτώσεις βασίζεται σε 

υποκειμενικές κρίσεις για συναλλαγές ή συμβάσεις που επιδέχονται ερμηνεία και ελέγχονται κατά 

περίπτωση με βάση πολύπλοκες φορολογικές διατάξεις που υπόκεινται σε μεταβολές. Ως εκ τούτου 

το τελικό αποτέλεσμα ενός τακτικού φορολογικού ελέγχου στο μέλλον δύναται να διαφέρει από τις 

φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας όπως αυτές που εκτιμήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας 

εργασίας. 

Συμπέρασμα 

Με βάση την εκτελεσθείσα εργασία μας, δεν έχει περιέλθει  στην αντίληψή μας  οτιδήποτε που θα 

μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι υφίστανται ουσιώδεις φορολογικές υποχρεώσεις που δεν 

εκπληρώθηκαν από την Εταιρεία στην περίοδο από την 1 Ιανουαρίου 2017 έως και την 31 Ιουλίου 

2017 και για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31 Ιουλίου 2017  που  συνέταξε η Εταιρεία στα πλαίσια της 

διαδικασίας συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως.  

Περιορισμός χρήσης 

Η παρούσα ειδική έκθεση  καταρτίζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της ΑΝΟΞΑΛ 

ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ έναντι του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως αναφέρεται παραπάνω, ως εκ τούτου η Έκθεση αυτή δεν πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ 

ΑΜ ΣΟΕΛ 114 

Αλέξανδρος-Πέτρος Βελδέκης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

ΑΜ ΣΟΕΛ 26141 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
Εξετασθέντα φορολογικά αντικείμενα  

 Φορολογία Εισοδήματος  

 Φόρος προστιθέμενης αξίας  

 ΕΛΠ N.4308/2014 αρ. 3-15 (σχετικές διατάξεις του τέως ΚΦΑΣ)  

 Φορολογία Ακινήτων  

 Τέλος χαρτοσήμου 

 Παρακρατούμενοι φόροι 

 Ενδοομιλικές Συναλλαγές 

γ) την από 26 Σεπτεμβρίου 2017 Ειδική Έκθεση Διασφάλισης του Ανεξάρτητου Ορκωτού 

Ελεγκτή Λογιστή, Αλέξανδρου-Πέτρου Βελδέκη (ΑΜ ΣΟΕΛ 26141) της Ελεγκτικής Εταιρείας 
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KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ (ΑΜ ΣΟΕΛ 114) με αντικείμενο τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις 

της μή εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.»  που έχει ως εξής: 

Ειδική Έκθεση Διασφάλισης 

Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ Α.Ε. 

Στα πλαίσια της συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
εταιρείας EΛBAΛ EΛΛHNIKH BIOMHXANIA AΛOYMINIOY A.E. από την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών εταιρεία ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, διενεργήσαμε την 
εργασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3.1.2.1.5 του ισχύοντος Κανονισμού 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του άρθρου 4 της απόφασης 27 και  του άρθρου 1 της  απόφασης 32 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με σκοπό τη διαπίστωση τυχόν 
φορολογικών υποχρεώσεων  της ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ Α.Ε. (η «Εταιρεία») για 
τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 καθώς και για την περίοδο από την 1 Ιανουαρίου 2017 
έως την 31 Ιουλίου 2017, για τις οποίες δεν έχει συντελεστεί φορολογικός έλεγχος σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 2238/1994 και του άρθρου 23 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 
(ν. 4174/2013) και δεν έχει εκδοθεί έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 82 
του ν. 2238/1994 και το άρθρο 65A του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) και την υπ. 
αριθ. ΠΟΛ.1124/2015 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. 

Ευθύνη της διοίκησης της Εταιρείας 

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων βιβλίων και στοιχείων, την έγκαιρη υποβολή των 

φορολογικών δηλώσεων, τον ορθό υπολογισμό των οφειλόμενων φόρων και των σχετικών 

προβλέψεων, την έγκαιρη καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεών της και την εν γένει τήρηση της 

φορολογικής νομοθεσίας, διαμορφώνοντας μεταξύ άλλων όλες τις απαραίτητες εσωτερικές 

δικλείδες, που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 

Ευθύνη του ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη, είναι η εξέταση, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 

«Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης», της 

συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, για τη διαπίστωση σε 

σχέση με τα φορολογικά αντικείμενα, που περιγράφονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα A, τυχόν 

ουσιωδών φορολογικών υποχρεώσεων που δεν εκπληρώθηκαν με προσήκοντα τρόπο κατά τη χρήση 

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 και κατά την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2017 έως την 31 Ιουλίου 

2017 και για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31 Ιουλίου 2017 που συντάχθηκαν στα πλαίσια της 

διαδικασίας της συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως. 

Εύρος διενεργηθείσας εργασίας 

Η παρούσα εργασία παρέχει περιορισμένη διασφάλιση, καθόσον καλύπτει περιοριστικά τα 

αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ελέγχου που επισυνάπτεται στο επισυναπτόμενο 

Παράρτημα Α, συνεπώς δεν συνιστά τακτικό φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας, όπως προβλέπεται 

από τις διατάξεις του άρθρου 66 ή 82 του ν. 2238/1994 και  του άρθρου 65Α του Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013). Ο προσδιορισμός των φορολογικών υποχρεώσεων σε 

ορισμένες περιπτώσεις βασίζεται σε υποκειμενικές κρίσεις για συναλλαγές ή συμβάσεις που 

επιδέχονται ερμηνεία και ελέγχονται κατά περίπτωση με βάση πολύπλοκες φορολογικές διατάξεις 

που υπόκεινται σε μεταβολές. Ως εκ τούτου το τελικό αποτέλεσμα ενός τακτικού φορολογικού 
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ελέγχου στο μέλλον δύναται να διαφέρει από τις φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας όπως 

αυτές που εκτιμήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. 

Συμπέρασμα 

Με βάση την εκτελεσθείσα εργασία μας, δεν έχει περιέλθει  στην αντίληψή μας  οτιδήποτε που θα 

μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι υφίστανται ουσιώδεις φορολογικές υποχρεώσεις που δεν 

εκπληρώθηκαν από την Εταιρεία στη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 και στην περίοδο 

από την 1 Ιανουαρίου 2017 έως και την 31 Ιουλίου 2017 και για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί 

σχετική πρόβλεψη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31 Ιουλίου 

2017  που  συνέταξε η Εταιρεία στα πλαίσια της διαδικασίας συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως.  

Περιορισμός χρήσης 

Η παρούσα ειδική έκθεση  καταρτίζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της ΣΥΜΕΤΑΛ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ Α.Ε. έναντι του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως αναφέρεται 

παραπάνω, ως εκ τούτου η Έκθεση αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο 

σκοπό. 

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ 

ΑΜ ΣΟΕΛ 114 

Αλέξανδρος-Πέτρος Βελδέκης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

ΑΜ ΣΟΕΛ 26141 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
Εξετασθέντα φορολογικά αντικείμενα  

 Φορολογία Εισοδήματος  

 Φόρος προστιθέμενης αξίας  

 ΕΛΠ N.4308/2014 αρ. 3-15 (σχετικές διατάξεις του τέως ΚΦΑΣ)  

 Φορολογία Ακινήτων  

 Τέλος χαρτοσήμου 

 Παρακρατούμενοι φόροι 

 Ενδοομιλικές Συναλλαγές 

 

δ) την από 26 Σεπτεμβρίου 2017 Ειδική Έκθεση Διασφάλισης του Ανεξάρτητου Ορκωτού 

Ελεγκτή Λογιστή, Αλέξανδρου-Πέτρου Βελδέκη (ΑΜ ΣΟΕΛ 26141) της Ελεγκτικής Εταιρείας 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ (ΑΜ ΣΟΕΛ 114) με αντικείμενο τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις 

της μή εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΠΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» που έχει ως εξής: 
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Ειδική Έκθεση Διασφάλισης 

Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΒΕΠΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

Στα πλαίσια της συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
εταιρείας EΛBAΛ EΛΛHNIKH BIOMHXANIA AΛOYMINIOY A.E. από την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών εταιρεία ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, διενεργήσαμε την 
εργασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3.1.2.1.5 του ισχύοντος Κανονισμού 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του άρθρου 4 της απόφασης 27 και  του άρθρου 1 της  απόφασης 32 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με σκοπό τη διαπίστωση τυχόν 
φορολογικών υποχρεώσεων  της ΒΕΠΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (η «Εταιρεία») για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2013 έως 2014 καθώς και 
για την περίοδο από την 1 Ιανουαρίου 2017 έως την 31 Ιουλίου 2017, για τις οποίες δεν έχει 
συντελεστεί φορολογικός έλεγχος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 2238/1994 και του 
άρθρου 23 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) και δεν έχει εκδοθεί έκθεση 
φορολογικής συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 2238/1994 και το άρθρο 65A του 
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) και την υπ. αριθ. ΠΟΛ.1124/2015 απόφαση της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. 

Ευθύνη της διοίκησης της Εταιρείας 

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων βιβλίων και στοιχείων, την έγκαιρη υποβολή των 

φορολογικών δηλώσεων, τον ορθό υπολογισμό των οφειλόμενων φόρων και των σχετικών 

προβλέψεων, την έγκαιρη καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεών της και την εν γένει τήρηση της 

φορολογικής νομοθεσίας, διαμορφώνοντας μεταξύ άλλων όλες τις απαραίτητες εσωτερικές 

δικλείδες, που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 

Ευθύνη του ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη, είναι η εξέταση, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 

«Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης», της 

συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, για τη διαπίστωση σε 

σχέση με τα φορολογικά αντικείμενα, που περιγράφονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα A, τυχόν 

ουσιωδών φορολογικών υποχρεώσεων που δεν εκπληρώθηκαν με προσήκοντα τρόπο κατά τις 

χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου των ετών 2013 και 2014 και κατά την περίοδο από 1 

Ιανουαρίου 2017 έως την 31 Ιουλίου 2017 και για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31 Ιουλίου 2017 που 

συντάχθηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας της συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως. 

Εύρος διενεργηθείσας εργασίας 

Η παρούσα εργασία παρέχει περιορισμένη διασφάλιση, καθόσον καλύπτει περιοριστικά τα 

αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ελέγχου που επισυνάπτεται στο επισυναπτόμενο 

Παράρτημα Α, συνεπώς δεν συνιστά τακτικό φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας, όπως προβλέπεται 

από τις διατάξεις του άρθρου 66 ή 82 του ν. 2238/1994 και  του άρθρου 65Α του Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013). Ο προσδιορισμός των φορολογικών υποχρεώσεων σε 

ορισμένες περιπτώσεις βασίζεται σε υποκειμενικές κρίσεις για συναλλαγές ή συμβάσεις που 

επιδέχονται ερμηνεία και ελέγχονται κατά περίπτωση με βάση πολύπλοκες φορολογικές διατάξεις 

που υπόκεινται σε μεταβολές. Ως εκ τούτου το τελικό αποτέλεσμα ενός τακτικού φορολογικού 

ελέγχου στο μέλλον δύναται να διαφέρει από τις φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας όπως 

αυτές που εκτιμήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. 

Συμπέρασμα 
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Με βάση την εκτελεσθείσα εργασία μας, δεν έχει περιέλθει  στην αντίληψή μας  οτιδήποτε που θα 

μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι υφίστανται ουσιώδεις φορολογικές υποχρεώσεις που δεν 

εκπληρώθηκαν από την Εταιρεία στις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου των ετών 2013 και 

2014 και στην περίοδο από την 1 Ιανουαρίου 2017 έως και την 31 Ιουλίου 2017 και για τις οποίες δεν 

έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε 

την 31 Ιουλίου 2017  που  συνέταξε η Εταιρεία στα πλαίσια της διαδικασίας συγχώνευσης δι’ 

απορροφήσεως.  

Περιορισμός χρήσης 

Η παρούσα ειδική έκθεση  καταρτίζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της ΒΕΠΑΛ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ έναντι του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

όπως αναφέρεται παραπάνω, ως εκ τούτου η Έκθεση αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για 

οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ 

ΑΜ ΣΟΕΛ 114 

Αλέξανδρος-Πέτρος Βελδέκης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

ΑΜ ΣΟΕΛ 26141 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
Εξετασθέντα φορολογικά αντικείμενα  

 Φορολογία Εισοδήματος  

 Φόρος προστιθέμενης αξίας  

 ΕΛΠ N.4308/2014 αρ. 3-15 (σχετικές διατάξεις του τέως ΚΦΑΣ)  

 Τέλος χαρτοσήμου 

 Παρακρατούμενοι φόροι 

 Ενδοομιλικές Συναλλαγές 

 

ε) την από 26 Σεπτεμβρίου 2017 Ειδική Έκθεση Διασφάλισης του Ανεξάρτητου Ορκωτού 

Ελεγκτή Λογιστή, Αλέξανδρου-Πέτρου Βελδέκη (ΑΜ ΣΟΕΛ 26141) της Ελεγκτικής Εταιρείας 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ (ΑΜ ΣΟΕΛ 114) με αντικείμενο τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις 

της μή εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ELVAL COLOUR  ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ 

ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» που έχει ως εξής: 

Ειδική Έκθεση Διασφάλισης 

Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ELVAL COLOUR  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

Στα πλαίσια της συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
εταιρείας EΛBAΛ EΛΛHNIKH BIOMHXANIA AΛOYMINIOY A.E. από την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών εταιρεία ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, διενεργήσαμε την 
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εργασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3.1.2.1.5 του ισχύοντος Κανονισμού 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του άρθρου 4 της απόφασης 27 και  του άρθρου 1 της  απόφασης 32 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με σκοπό τη διαπίστωση τυχόν 
φορολογικών υποχρεώσεων  της ELVAL COLOUR  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΒΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (η «Εταιρεία») για τις 
χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου των ετών 2011 έως 2014 καθώς και για την περίοδο από την 1 
Ιανουαρίου 2017 έως την 31 Ιουλίου 2017, για τις οποίες δεν έχει συντελεστεί φορολογικός έλεγχος 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 2238/1994 και του άρθρου 23 του Κώδικα 
Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) και δεν έχει εκδοθεί έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 2238/1994 και το άρθρο 65A του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 
(ν. 4174/2013) και την υπ. αριθ. ΠΟΛ.1124/2015 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων. 

Ευθύνη της διοίκησης της Εταιρείας 

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων βιβλίων και στοιχείων, την έγκαιρη υποβολή των 

φορολογικών δηλώσεων, τον ορθό υπολογισμό των οφειλόμενων φόρων και των σχετικών 

προβλέψεων, την έγκαιρη καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεών της και την εν γένει τήρηση της 

φορολογικής νομοθεσίας, διαμορφώνοντας μεταξύ άλλων όλες τις απαραίτητες εσωτερικές 

δικλείδες, που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 

Ευθύνη του ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη, είναι η εξέταση, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 

«Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης», της 

συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, για τη διαπίστωση σε 

σχέση με τα φορολογικά αντικείμενα, που περιγράφονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα A, τυχόν 

ουσιωδών φορολογικών υποχρεώσεων που δεν εκπληρώθηκαν με προσήκοντα τρόπο κατά τις 

χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου των ετών 2011 έως 2014 και κατά την περίοδο από 1 

Ιανουαρίου 2017 έως την 31 Ιουλίου 2017 και για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31 Ιουλίου 2017 που 

συντάχθηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας της συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως. 

Εύρος διενεργηθείσας εργασίας 

Η παρούσα εργασία παρέχει περιορισμένη διασφάλιση, καθόσον καλύπτει περιοριστικά τα 

αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ελέγχου που επισυνάπτεται στο επισυναπτόμενο 

Παράρτημα Α, συνεπώς δεν συνιστά τακτικό φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας, όπως προβλέπεται 

από τις διατάξεις του άρθρου 66 ή 82 του ν. 2238/1994 και  του άρθρου 65Α του Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013). Ο προσδιορισμός των φορολογικών υποχρεώσεων σε 

ορισμένες περιπτώσεις βασίζεται σε υποκειμενικές κρίσεις για συναλλαγές ή συμβάσεις που 

επιδέχονται ερμηνεία και ελέγχονται κατά περίπτωση με βάση πολύπλοκες φορολογικές διατάξεις 

που υπόκεινται σε μεταβολές. Ως εκ τούτου το τελικό αποτέλεσμα ενός τακτικού φορολογικού 

ελέγχου στο μέλλον δύναται να διαφέρει από τις φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας όπως 

αυτές που εκτιμήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. 

Συμπέρασμα 

Με βάση την εκτελεσθείσα εργασία μας, δεν έχει περιέλθει  στην αντίληψή μας  οτιδήποτε που θα 

μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι υφίστανται ουσιώδεις φορολογικές υποχρεώσεις που δεν 

εκπληρώθηκαν από την Εταιρεία στις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου των ετών 2011 έως 

2014 και στην περίοδο από την 1 Ιανουαρίου 2017 έως και την 31 Ιουλίου 2017 και για τις οποίες δεν 

έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε 

την 31 Ιουλίου 2017  που  συνέταξε η Εταιρεία στα πλαίσια της διαδικασίας συγχώνευσης δι’ 

απορροφήσεως.  
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Περιορισμός χρήσης 

Η παρούσα ειδική έκθεση  καταρτίζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της ELVAL 

COLOUR  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ έναντι του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως αναφέρεται παραπάνω, 

ως εκ τούτου η Έκθεση αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ 

ΑΜ ΣΟΕΛ 114 

Αλέξανδρος-Πέτρος Βελδέκης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

ΑΜ ΣΟΕΛ 26141 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
Εξετασθέντα φορολογικά αντικείμενα  

 Φορολογία Εισοδήματος  

 Φόρος προστιθέμενης αξίας  

 ΕΛΠ N.4308/2014 αρ. 3-15 (σχετικές διατάξεις του τέως ΚΦΑΣ)  

 Τέλος χαρτοσήμου 

 Παρακρατούμενοι φόροι 

 Ενδοομιλικές Συναλλαγές 

 

ζ) την από 26 Σεπτεμβρίου 2017 Ειδική Έκθεση Διασφάλισης του Ανεξάρτητου Ορκωτού 

Ελεγκτή Λογιστή, Χαρίτου Θ. Παντελή (ΑΜ ΣΟΕΛ 15151) της Ελεγκτικής Εταιρείας 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 125) με αντικείμενο τυχόν 

φορολογικές υποχρεώσεις της μή εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανία Μορφοποιήσεως Αλουμινίου  ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε.» που έχει ως 

εξής: 

Ειδική Έκθεση Διασφάλισης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας « ΕΛΒΑΛ Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου Ανώνυμη 

Εταιρεία» 

Στα πλαίσια της συγχώνευσης με απορρόφηση της, μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 
εταιρείας EΛBAΛ EΛΛHNIKH BIOMHXANIA AΛOYMINIOY A.E., διενεργήσαμε την εργασία που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3.1.2.1.5 του ισχύοντος Κανονισμού του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών, με σκοπό τη διαπίστωση τυχόν φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρείας, 
θυγατρικής της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. «Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανία Μορφοποιήσεως Αλουμινίου ΒΙΟΜΑΛ 
Α.Ε.» (εφεξής η Εταιρεία) κατά την περίοδο από την 1 Ιανουαρίου 2017 έως και την 31 Ιουλίου 2017, 
για την οποία δεν έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) και δεν έχει εκδοθεί έκθεση φορολογικής 
συμμόρφωσης που προβλέπεται από το άρθρο 65A του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 
4174/2013) και την υπ. αριθ. ΠΟΛ.1124/2015 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. 
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Ευθύνη της διοίκησης της Εταιρείας 

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και ορθή παρουσίαση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την τήρηση των προβλεπόμενων βιβλίων και στοιχείων, την 

έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, τον ορθό υπολογισμό των οφειλόμενων φόρων και 

των σχετικών προβλέψεων, την έγκαιρη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεών και την εν γένει 

συμμόρφωσή της με τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, διαμορφώνοντας μεταξύ 

άλλων όλες τις απαραίτητες εσωτερικές δικλείδες, που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της Εταιρείας 

με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 

Ευθύνη του ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη, είναι η εξέταση, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 

«Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης», της 

συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, για τη διαπίστωση σε 

σχέση με τα φορολογικά αντικείμενα, που περιγράφονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα, τυχόν 

ουσιωδών φορολογικών υποχρεώσεων που δεν εκπληρώθηκαν με προσήκοντα τρόπο κατά την 

περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2017 έως την 31 Ιουλίου 2017 και για τις οποίες η Εταιρεία δεν έχει 

σχηματίσει σχετική πρόβλεψη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, της περιόδου που έληξε την 31 

Ιουλίου 2017 που συντάχθηκαν στα πλαίσια της συγχώνευσης με απορρόφηση της μητρικής της 

εταιρεία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 

Εύρος διενεργηθείσας εργασίας 

Η παρούσα εργασία παρέχει περιορισμένη διασφάλιση, καθόσον καλύπτει περιοριστικά τα 

αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ελέγχου που επισυνάπτεται στο Παράρτημα, 

συνεπώς δεν συνιστά τακτικό φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις 

του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013). Ο προσδιορισμός των 

φορολογικών υποχρεώσεων σε ορισμένες περιπτώσεις βασίζεται σε υποκειμενικές κρίσεις για 

συναλλαγές ή συμβάσεις που επιδέχονται ερμηνεία και ελέγχονται κατά περίπτωση με βάση 

πολύπλοκες φορολογικές διατάξεις που υπόκεινται σε μεταβολές. Ως εκ τούτου το τελικό 

αποτέλεσμα ενός τακτικού φορολογικού ελέγχου στο μέλλον δύναται να διαφέρει από τις 

φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, όπως αυτές που εκτιμήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας 

εργασίας. 

Συμπέρασμα 

Με βάση την εκτελεσθείσα εργασία μας, δεν περιήλθαν στην αντίληψή μας στοιχεία που θα μας 

οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι υφίστανται ουσιώδεις φορολογικές υποχρεώσεις που δεν 

εκπληρώθηκαν από την Εταιρεία στην περίοδο από την 1 Ιανουαρίου 2017 έως και την 31 Ιουλίου 

2017 και για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις  που συνέταξε η Εταιρεία στα πλαίσια της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση 

της «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.»  

Περιορισμός χρήσης 

Η παρούσα ειδική έκθεση  καταρτίζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της «ΕΛΒΑΛ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» έναντι του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως εκ τούτου η 

Έκθεση αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017 

Χαρίτος Θ. Παντελής, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

ΑΜ ΣΟΕΛ: 15151 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

ΑΜ ΣΟΕΛ: 125 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
Εξετασθέντα φορολογικά αντικείμενα  

 Φορολογία Εισοδήματος  

 Φόρος προστιθέμενης αξίας  

 ΕΛΠ N.4308/2014 αρ. 3-15 , 

 Φορολογία ακινήτων 

 Τέλος χαρτοσήμου 

 Παρακρατούμενοι φόροι 

 Ενδοομιλικές Συναλλαγές 

 

η) την από 26 Σεπτεμβρίου 2017 Ειδική Έκθεση Διασφάλισης του Ανεξάρτητου Ορκωτού 

Ελεγκτή Λογιστή, Χαρίτου Θ. Παντελή (ΑΜ ΣΟΕΛ 15151) της Ελεγκτικής Εταιρείας 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 125) με αντικείμενο τυχόν 

φορολογικές υποχρεώσεις της μή εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανία Μορφοποιήσεως Αλουμινίου  ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε.» που έχει ως 

εξής: 

Ειδική Έκθεση Διασφάλισης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας « ΕΛΒΑΛ Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου Ανώνυμη 

Εταιρεία» 

Στα πλαίσια της συγχώνευσης με απορρόφηση της, μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 
εταιρείας EΛBAΛ EΛΛHNIKH BIOMHXANIA AΛOYMINIOY A.E., διενεργήσαμε την εργασία που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3.1.2.1.5 του ισχύοντος Κανονισμού του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών, του άρθρου 4 της απόφασης 27 και του άρθρου 1 της απόφασης 32 του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για την διαπίστωση τυχόν φορολογικών 
υποχρεώσεων, θυγατρικής της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. «Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανία Μορφοποιήσεως 
Αλουμινίου ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε.» (εφεξής η Εταιρεία) για τις διαχειριστικές χρήσεις 1/1/2008-31/12/2008 
(2008), 1/1/2009-31/12/2009 (2009) και 1/1/2010-31/12/2010 (2010), για την οποίες δεν έχει 
διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 2238/1994. 

Ευθύνη της διοίκησης της Εταιρείας 

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και ορθή παρουσίαση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την τήρηση των προβλεπόμενων βιβλίων και στοιχείων, την 

έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, τον ορθό υπολογισμό των οφειλόμενων φόρων και 

των σχετικών προβλέψεων, την έγκαιρη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεών και την εν γένει 

συμμόρφωσή της με τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, διαμορφώνοντας μεταξύ 

άλλων όλες τις απαραίτητες εσωτερικές δικλείδες, που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της Εταιρείας 

με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 

Ευθύνη του ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη, είναι η εξέταση, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 

«Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης», της 

συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, για τη διαπίστωση σε 

σχέση με τα φορολογικά αντικείμενα, που περιγράφονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα, τυχόν 

ουσιωδών φορολογικών υποχρεώσεων που δεν εκπληρώθηκαν με προσήκοντα τρόπο κατά τις 

ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2008, 2009 και 2010 και για τις οποίες η Εταιρεία δεν έχει 



13 
 

σχηματίσει σχετική πρόβλεψη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, της περιόδου που έληξε την 31 

Ιουλίου 2017 που συντάχθηκαν στα πλαίσια της συγχώνευσης με απορρόφηση της μητρικής της 

εταιρεία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 

Εύρος διενεργηθείσας εργασίας 

Η παρούσα εργασία παρέχει περιορισμένη διασφάλιση, καθόσον καλύπτει περιοριστικά τα 

αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ελέγχου που επισυνάπτεται στο Παράρτημα, 

συνεπώς δεν συνιστά τακτικό φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις 

του άρθρου 66 του ν. 2238/1994. Ο προσδιορισμός των φορολογικών υποχρεώσεων σε ορισμένες 

περιπτώσεις βασίζεται σε υποκειμενικές κρίσεις για συναλλαγές ή συμβάσεις που επιδέχονται 

ερμηνεία και ελέγχονται κατά περίπτωση με βάση πολύπλοκες φορολογικές διατάξεις που 

υπόκεινται σε μεταβολές. Ως εκ τούτου το τελικό αποτέλεσμα ενός τακτικού φορολογικού ελέγχου 

στο μέλλον δύναται να διαφέρει από τις φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, όπως αυτές που 

εκτιμήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. 

Συμπέρασμα 

Με βάση την εκτελεσθείσα εργασία μας, δεν περιήλθαν στην αντίληψή μας στοιχεία που θα μας 

οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι υφίστανται ουσιώδεις φορολογικές υποχρεώσεις που δεν 

εκπληρώθηκαν από την Εταιρεία κατά τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2008, 2009 και 2010, και 

για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, της 

περιόδου που έληξε την 31/07/2017,  που συνέταξε η Εταιρεία στα πλαίσια της διαδικασίας 

συγχώνευσης με απορρόφηση της «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.»  

Περιορισμός χρήσης 

Η παρούσα ειδική έκθεση  καταρτίζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της «ΕΛΒΑΛ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» έναντι του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως εκ τούτου η 

Έκθεση αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017 

Χαρίτος Θ. Παντελής, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

ΑΜ ΣΟΕΛ: 15151 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

ΑΜ ΣΟΕΛ: 125 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
Εξετασθέντα φορολογικά αντικείμενα  

 Φορολογία Εισοδήματος  

 Φόρος προστιθέμενης αξίας  

 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων 

 Φορολογία ακινήτων 

 Τέλος χαρτοσήμου 

 Παρακρατούμενοι φόροι 

 Ενδοομιλικές Συναλλαγές 

θ) την από 26 Σεπτεμβρίου 2017 Ειδική Έκθεση Διασφάλισης του Ανεξάρτητου Ορκωτού 

Ελεγκτή Λογιστή, Θεόδωρου Ψαρού (ΑΜ ΣΟΕΛ 12651) της Ελεγκτικής Εταιρείας ABACUS 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜ ΣΟΕΛ 149) με αντικείμενο 
τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις της μή εισηγμένης, απορροφώμενης εταιρείας με την 
επωνυμία «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που έχει ως 
εξής: 
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Ειδική έκθεση διασφάλισης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  

Στα πλαίσια συγχώνευσης δι απορροφήσεως της μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο Αθηνών ΕΛΒΑΛ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ διενεργήσαμε ειδική εργασία  
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3.1.2.1.5  του Κανονισμού του  Χρηματιστηρίου Αθηνών, 
όπως διευκρινίζεται στο άρθρο 1 της απόφασης 32 του Διοικητικού του Συμβουλίου με σκοπό τη 
διαπίστωση ενδεχόμενων φορολογικών υποχρεώσεων για τις ανέλεγκτες διαχειριστικές χρήσεις 
2009-2010  για τις οποίες δεν έχει διενεργηθεί έλεγχος από τις Φορολογικές Αρχές. Για τις χρήσεις 
αυτές  2009 & 2010, έχει κοινοποιηθεί η εντολή 403.0.1118-21.12.2015 και για τη χρήση 2012 έχει 
κοινοποιηθεί η εντολή 121.0.1118-12.07.2017,  οι σχετικοί όμως έλεγχοι δεν έχουν διενεργηθεί μέχρι 
σήμερα.  

Σχετικά σημειώνεται ότι: για τις διαχειριστικές χρήσεις από το 2011 μέχρι και το 2016 η εταιρεία έχει 
υπαχθεί σε φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Για τις διαχειριστικές χρήσεις 
2011-2013 έχει υπαχθεί σε φορολογικό έλεγχο κατά τα οριζόμενα, στο άρθρο 82, παρ. 5 του Ν. 
2238/1994, όπως ισχύει και για τις  διαχειριστικές χρήσεις 2014-2016 έχει υπαχθεί σε φορολογικό 
έλεγχο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 65A  του Ν. 4174/2013 όπως ισχύει. Κατά την σύνταξη του 
παρόντος, για τον φορολογικό έλεγχο της  περιόδου  01.01.2017 – 31.07.2017, η εταιρεία έχει λάβει 
Ειδική Έκθεση Διασφάλισης χωρίς επιφύλαξη από την Ελεγκτική Εταιρεία των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 
3.1.2.1.5 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως διευκρινίζεται στο άρθρο 1 
της απόφασης 32 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με συμπέρασμα: «Με 
βάση την εκτελεσθείσα εργασία μας, δεν έχει περιέλθει  στην αντίληψή μας  οτιδήποτε που θα μας 
οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι υφίστανται ουσιώδεις φορολογικές υποχρεώσεις που δεν 
εκπληρώθηκαν από την Εταιρεία για την περίοδο από την 1 Ιανουαρίου 2017 έως και την 31 Ιουλίου 
2017 και για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
που συνέταξε η Εταιρεία στα πλαίσια της διαδικασίας συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως». 
 
Ευθύνη της διοίκησης της Εταιρείας  
 
Η διοίκηση της ελεγχόμενης Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων 
βιβλίων και στοιχείων, την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, τον ορθό υπολογισμό των 
φόρων, την έγκαιρη καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεών της και την εν γένει τήρηση της 
φορολογικής νομοθεσίας, διαμορφώνοντας μεταξύ άλλων όλες τις απαραίτητες εσωτερικές 
δικλείδες, που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.  
 
Ευθύνη του ελεγκτή  
 
Αναλάβαμε και διενεργήσαμε αυτή την εργασία για τις διαχειριστικές χρήσεις 2009-2010  σύμφωνα 
με το υπ’ αριθμό 3000 «Διεθνές Πρότυπο Ανάθεσης Εργασιών Διασφάλισης πέραν Ελέγχου ή 
Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης της 
ελεγχόμενης Εταιρίας προς τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, δηλαδή αν η  εταιρεία έχει καλύψει 
τις φορολογικές τις υποχρεώσεις στα βασικά φορολογικά αντικείμενα  και ότι δεν υπάρχουν 
ουσιώδεις ανεκπλήρωτες φορολογικές  υποχρεώσεις, για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική 
πρόβλεψη τις Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που καταρτίστηκαν για την απορρόφησή της 
από τη «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 68 έως 77α του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 . Σημειώνεται  ότι: 
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Στα αποτελέσματα των οικονομικών καταστάσεων της  περιόδου 1/1-31/7/2017  περιλαμβάνεται η 
σχετική δαπάνη που προέκυψε βάσει συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που 
έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4446/2016 για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2009 και 
2010 προκειμένου να καλυφθεί η εταιρεία για πιθανολογούμενα  ποσά πρόσθετων φόρων που 
ενδέχεται να επιβληθούν από μελλοντικό φορολογικό έλεγχο. 
 
Με βάση τον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31ης Ιουλίου 2017, καθώς και με τα οριζόμενα στο 
πρόγραμμα αυτό, θεωρούμε ότι τα ελεγκτικά στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεμελίωση και την τεκμηρίωση της παρούσας έκθεσης. 
 
 
Εύρος διενεργηθείσας εργασίας  
Ο έλεγχος καλύπτει περιοριστικά τα βασικά φορολογικά αντικείμενα  των διαχειριστικών χρήσεων 
2009-2010 και διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Έργα 
Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» και δεν  συνιστά 
τακτικό φορολογικό έλεγχο. Λόγω της πολυπλοκότητας της φορολογικής νομοθεσίας  και της στενής 
ερμηνείας των φορολογικών νόμων από τις φορολογικές αρχές κατά τη διενέργεια των ελέγχων  
ενδέχεται  στα πλαίσια ενός  μελλοντικού τακτικού  φορολογικού ελέγχου ενδέχεται να προκύψουν  
πρόσθετα ποσά φόρων τα οποία εκτιμάται ότι δεν θα είναι σημαντικά. 
 
Συμπέρασμα 
Με βάση την εκτελεσθείσα εργασία μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα 
μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η Εταιρεία δεν έχει συμμορφωθεί από κάθε ουσιώδη άποψη, με 
τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τα βασικά φορολογικά αντικείμενα, των χρήσεων 2009-2010 
και για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 
περιόδου που έληξε την 31 Ιουλίου 2017 που συνέταξε η Εταιρεία στα πλαίσια της διαδικασίας 
συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως.  

  
Περιορισμός χρήσης  
Η παρούσα ειδική έκθεση καταρτίζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της «ΕΛΒΑΛ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έναντι του Χρηματιστηρίου Αθηνών 
όπως αναφέρεται παραπάνω, ως εκ τούτου η Έκθεση αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για 
οποιοδήποτε άλλο σκοπό.  

  
Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής- Λογιστής 
 

Θεόδωρος Ψαρός 
ΑΜ ΣΟΕΛ 12651 

 

 

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2017 

 

 


