Α.Β.Ε.Ε.

ΑΛΟΥΜΑΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5934/01/Β/86/6197 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 387901000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
264.619,15
264.619,15
0,00
264.619,15
264.619,15
0,00 Ι.Κεφάλαιο µετοχικό
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου
461.877,25
461.877,25
0,00
461.877,25
461.877,25
0,00
(7.120.588 Μετοχές των 2 €)
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
4.190.173,36 3.531.584,26
658.589,10
4.190.173,36 3.514.909,80
675.263,56 1.Καταβληµένο
14.241.576,00
4.916.669,76
4.258.080,66
658.589,10
4.916.669,76
4.241.406,20
675.263,56 ΙΙΙ.∆ιαφορές αναπροσαρµογής-Επιχ/σεις επενδύσεων
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1.∆ιαφορές απο αναπροσαρµογή αξίας
Ι.Ασώµατες ακινητοποιήσεις
συµµετοχών και χρεογράφων
242.137,97
1.Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως
246.738,61
163.208,18
83.530,43
246.738,61
162.374,86
84.363,75 2.∆ιαφορές απο αναπροσαρµογή αξίας
ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
λοιπών περιουσιακών στοιχείων
54.033,61
1.Γήπεδα - Οικόπεδα
1.015.800,46
0,00
1.015.800,46
1.015.800,46
0,00
1.015.800,46 3.Επιχορηγ.επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
24.597,54
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
6.517.666,00
4.415.029,60
2.102.636,40
6.493.367,99
4.238.390,06
2.254.977,93
320.769,12
4.Μηχ/τα - Τεχν. εγκατ. & λοιπός µηχαν. εξοπλ.
11.652.976,54
8.168.757,88
3.484.218,66
11.758.886,36
7.594.028,76
4.164.857,60 IV.Αποθεµατικά κεφάλαια
5.Μεταφορικά µέσα
506.679,52
289.328,82
217.350,70
467.014,76
268.975,98
198.038,78 1.Τακτικό αποθεµατικό
108.438,24
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός
605.638,13
464.066,18
141.571,95
569.169,05
447.815,22
121.353,83 5.Αφορολόγητα αποθεµατικά
20.298.760,65 13.337.182,48
6.961.578,17
20.304.238,62 12.549.210,02
7.755.028,60
ειδικών διατάξεων νόµων
2.097.723,79
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
20.545.499,26 13.500.390,66
7.045.108,60
20.550.977,23 12.711.584,88
7.839.392,35
2.206.162,03
ΙΙΙ.Συµµετοχές & άλλες µακρ/σµες
V.Αποτελέσµατα εις νέο
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
2.Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο
0,00
1.Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις
8.316.217,05
6.864.178,52 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)
16.768.507,15
2.Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
307.024,55
204.518,00 B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ & ΕΞΟ∆Α
7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
33.835,65
26.608,93 2.Λοιπές προβλέψεις
524.337,33
8.657.077,25
7.095.305,45 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
15.702.185,85
14.934.697,80 Ι.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1.Οµολογιακά δάνεια
3.640.950,00
Ι.Αποθέµατα
2.∆άνεια τραπεζών
52.541,80
1.Εµπορεύµατα
7.856,73
9.852,78
3.693.491,80
2.Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή- Υποπρ. & υπολειµ.
3.101.114,68
3.013.043,49 ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
4.Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλ/µα υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας
2.470.014,89
2.198.085,30 1.Προµηθευτές
5.538.704,54
5.578.986,30
5.220.981,57 3.Τράπεζες λογ. βραχυπρόθ. υποχρεώσεων
14.539.453,42
ΙΙ.Απαιτήσεις
4.Προκαταβολές πελατών
366.040,62
1. Πελάτες
11.139.018,65
15.185.512,67 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
344.165,51
3α.Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες)
10.009,48
37.499,61 6.Ασφαλιστικοί οργανισµοί
171.737,78
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισµένες)
8.471,09
8.471,09 7.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες
11.Χρεώστες διάφοροι
1.078.532,98
854.466,31
στην επόµενη χρήση
750.000,00
12.Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων
500,00
880,41 11.Πιστωτές διάφοροι
243.812,02
12.236.532,20

16.086.830,09

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

ΙΙΙ.Χρεóγραφα
1.Μετοχές
Μείον: Πρόβλεψεις για υποτιµήσεις
IV.∆ιαθέσιµα
1.Ταµείο
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας

380,00
280,00

380,00
234,50

100,00

4.257,06
6.990.212,81
6.994.469,87
28.302.427,03

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)

14.784,59
15.816,45
30.601,04
42.976.398,48

14.576,74
370,74
14.947,48
43.927.335,87

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπραγµάτων ασφαλειών
3.Απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις
4.Λοιποί λογαριασµοί τάξεως.

4.662.756,47
71.000,00

2.861.870,55

4.856.129,97
71.000,00
4.375.557,36
9.302.687,33

7.595.627,02

14.861.850,00

242.137,97
54.033,61
24.597,54
320.769,12
87.380,56
1.701.480,09
1.788.860,65
-145.274,81
16.826.204,96
374.337,33

1.640.950,00
51.249,38
1.692.199,38
8.218.880,94
13.936.106,91
11.697,66
55.600,03
176.127,50
2.012.531,83
569.671,09
24.980.615,96
26.672.815,34

145,50

5.265,13
8.764.138,86
8.769.403,99
26.585.022,49

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV)
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα εποµένων χρήσεων
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

21.953.913,89
25.647.405,69

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
ΧΡΗΣΕΩΣ 2011

∆.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.Πιστωτ. λογ. εγγυήσ. και εµπραγµ. ασφαλειών
3.Απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις
4.Λοιποί λογαριασµοί τάξεως

36.148,31

53.978,24

42.976.398,48

43.927.335,87

4.662.756,47
71.000,00
2.861.870,55
7.595.627,02

4.856.129,97
71.000,00
4.375.557,36
9.302.687,33

Σηµείωση : 1) Επί των ακινήτων της εταιρείας δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη την 31/12/2012. 2) Η τελευταία αναπροσαρµογή των παγίων έγινε στη χρήση 2004 µε βάση το Ν. 2065/1992. 3) Με αποφάσεις έκτακτων Γενικών Συνελέυσεων των µετόχων της εταιρείας
έγιναν στην κλειόµενη χρήση δύο µειώσεις του µετοχικού κεφαλαίου αυτής συνολικού ποσού 620.274 € µε επιστροφή µετρητών ( 474.999,19 € ) και συµψηφισµό ζηµιών προηγούµενων χρήσεων ( 145.274,81 €).
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον:Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον:Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο

ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΧΡΗΣΕΩΣ 2011

ΜΕΙΟΝ: 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
2.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 2.΄Εσοδα χρεογράφων

68.164.327,76
60.680.433,26
7.483.894,50
53.176,66
7.537.071,16

3.217.414,95
1.914.986,23

5.132.401,18

1.819.525,02

1.738.296,12

24.586,69

617.259,85
771.431,24
3.630,00

28.938,78
150.000,00

2.867.215,01

34.295,50
-1.531.681,57
206.614,55
631.753,11
26.805,54
0,00

1.392.321,09

866.820,64

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες)
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον:Οι απο αυτές ενσωµ/νες στο λειτ.κοστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

4.669.856,15 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

417,35
25.320,03
1.557.001,60

34.712,85
1.282.864,30

-1.248.151,45
1.619.063,56

658.558,65

1.371.204,43

1.045.759,42

346.561,67

671.094,09
340.821,64

2.383.120,16

553.176,22
1.099.891,22
1.082.383,44

-1.724.561,51
-105.497,95

986.956,67
964.213,39

17.507,78
535.668,44

22.743,28
-128.241,23

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες) χρήσεως
ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήµατος
2.Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο
λειτουργικό κοστος φόροι
Κέρδη προς διάθεση/Ζηµιές εις νέον

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / Ζηµίες προ φόρων
Πλέον / Μείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις
Προβλέψεις/Μη ταµειακά αποτελέσµατα
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής
δραστηριότητας

2.850.331,13

733,34

4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσµατα
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2.Έκτακτα κέρδη
3.Έσοδα προηγούµενων χρήσεων
Μείον:
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2.Έκτακτες ζηµίες
4.Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011

65.945.946,01
59.113.760,48
6.832.185,53
38.511,77
6.870.697,30

Πλέον / Μείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες
Μείωση / (Αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων πλην τραπεζών
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα
Καταβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων περιουσιακών
στοιχείων
Μειώσεις /κεφαλαίου
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις (Πληρωµές ) από (για) δάνεια
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.

ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
535.668,44
109.140,68

ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 Καθαρή αύξηση/µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα χρήσης
-128.241,23 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
7.807,19 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

9.226,38
417.301,38

9.226,39
-145.274,81

535.668,44

-128.241,23

1.099.891,22
150.045,50

986.956,67
340.821,64

-534.322,94
1.531.681,57
2.782.963,79

773.866,80
1.248.151,45
3.221.555,33

-358.004,73
3.776.915,49
-2.664.682,35

-515.985,05
2.328.293,82
-4.218.515,42

1.543.139
7.807

1.292.646
0

1.986.246,08

2.744.257,76

-1.554.545,08
-378.551,77

-508.173,48
-696.829,05

861.050
-474.999,19
25.320,03

105.916
0,00
34.712,85

-1.521.726,01

-1.064.373,88

1.310.414,05
1.310.414,05
1.774.934,12
6.994.469,87
8.769.403,99

-643.820,53
-643.820,53
1.036.063,35
5.958.406,52
6.994.469,87

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΧΡΗΣΕΩΣ 2011

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :
1.Τακτικό αποθεµατικό
6β. Αφορολόγητα αποθεµατικά Ν.3299/04

Ίδια κεφάλαια έναρξης
0,00 Κέρδη / Ζηµίες χρήσεως µετά από φόρους
0,00 Μείωση µετοχικού κεφαλαίου
0,00 Λοιπά στοιχεία µεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Ίδια κεφάλαια λήξης χρήσεως

21.057,68
396.243,70
417.301,38

16.826.204,96
417.301,38
-474.999,19
0,00
16.768.507,15

16.977.492,50
-145.274,81
0,00
-6.012,73
16.826.204,96

ΑΘΗΝΑ, 30 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝ.ΣΠΗΛ.ΜΑΝΙΑΣ
Α.∆.T ΑΒ 533178

ΣΠΗΛ.ΠΑΝ.ΜΑΝΙΑΣ
Α.∆.T ΑΒ 033932

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΥΑΓ.∆ΗΜ.ΜΠΑΡΤΖΗΣ
Α.∆.T Μ 351990/83

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Βιοµηχανικής Εµπορικής και Ναυτιλιακής Εταιρείας “ΑΛΟΥΜΑΝ Α.Β.Ε.Ε ”
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις της Ανώνυµης Βιοµηχανικής Εµπορικής και Ναυτιλιακής Εταιρείας “ΑΛΟΥΜΑΝ Α.Β.Ε.Ε ”, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης
∆εκεµβρίου 2012, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα..
• Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό
Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
• Ευθύνη Ελεγκτή. Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να
συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος
περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης
των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και
εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
• Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη. Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής: 1) Στο λογαριασµό "Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις" περιλαµβάνεται και η αξία κτήσης µετοχών ανώνυµης εταιρείας µη εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο, ποσού
6.560.523,04 €, οι οικονοµικές καταστάσεις της οποίας ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Η εσωτερική λογιστική αξία των µετοχών αυτών είναι µικρότερη κατά 3.280.000 €. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τον
κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη υποτίµησης των µετοχών αυτών, µε συνέπεια να εµφανίζονται αυξηµένα η αξία του λογαριασµού αυτού και τα ίδια κεφάλαια κατά 3.280.000 € και τα αποτελέσµατα της κλειόµενης και των
προηγούµενων χρήσεων κατά 250.000 € και 3.030.000 € αντίστοιχα. 2) Στο λογαριασµό και "Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις" περιλαµβάνεται η αξία κτήσης µετοχών αλλοδαπής ανώνυµης εταιρείας µη εισηγµένης σε Χρηµατιστήριο, ποσού €
307.024,55 οι οικονοµικές καταστάσεις της οποίας δεν ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Η εσωτερική λογιστική αξία των µετοχών αυτών είναι µικρότερη κατά 99.035,46 €. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τον
κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη υποτίµησης των µετοχών αυτών, µε συνέπεια να εµφανίζονται αυξηµένα η αξία του λογαριασµού αυτού, τα αποτελέσµατα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια κατά 99.035,46 €. 3) Κατά
παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν σχηµατίζεται πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012, το συνολικό ύψος της µη
σχηµατισθείσας, σε προηγούµενες χρήσεις, πρόβλεψης ανέρχεται σε 310.000 €, µε συνέπεια οι προβλέψεις να εµφανίζονται µειωµένες και τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό αυτό. 4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας
δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2007 έως 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των
προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας, δεν έχουµε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίµηση του
ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
• Γνώµη µε Επιφύλαξη. Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονοµική θέση της Εταιρείας “ΑΛΟΥΜΑΝ Α.Β.Ε.Ε ” κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που
προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα
άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
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