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ΕΚΘΕΣΗ 

 

Διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου  βιομηχανικού και εμπορικού 

κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών της εισφέρουσας εταιρείας  «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Βιομηχανίας Σωλήνων και Εκμετάλλευσης Ακινήτων» εφ’ εξής καλούμενη «Σωληνουργεία 

Κορίνθου Α.Ε.» (ο οποίος εφεξής θα αποκαλείται ο εισφερόμενος κλάδος) για την απορρόφησή του από 

την κατά 100% θυγατρική, μη εισηγμένη εταιρεία «E.BI.KE A.E., Επενδυτικές, Βιομηχανικές και Εμπορικές 

Μετάλλων, Κτηματικές και  Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Ε.ΒΙ.ΚΕ 

ΑΕ», (ο οποίος εφεξής θα αποκαλείται η απορροφούσα εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 

του  Ν. 4172/2013 και με  ισολογισμό μετασχηματισμού  της 31ης  Δεκεμβρίου 2015 

Η εισφορά αυτή η οποία, γίνεται χωρίς να λυθεί η εισφέρουσα εταιρεία «Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε.» 

που εισφέρει τον κλάδο έναντι μετοχών της απορροφούσας  Θυγατρικής εταιρείας «Ε.ΒΙ.ΚΕ ΑΕ»,  δεν 

αποτελεί διάσπαση της Ανώνυμης Εταιρείας και δεν διέπεται από τα άρθρα 81 έως 89 του ΚΝ 2190/1920 

περί διάσπασης ΑΕ. 

1.  Εισαγωγή 

 

Μετά από τις αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της 31/3/2016 και τη  σχετική εντολή που μας 

δόθηκε, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, από τα  Διοικητικά Συμβούλια των 

ανωνύμων εταιρειών «Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε.» και «Ε.ΒΙ.ΚΕ ΑΕ», οι υπογράφοντες : 

1. ΨΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ , Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής με ΑΜ. ΣΟΕΛ 12651 

2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΝΤΑΣ , Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής με ΑΜ. ΣΟΕΛ 18391, 

διενεργήσαμε, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρου 52 του ν.4172/2013  εκτίμηση 

των περιουσιακών στοιχείων, ενώ λήφθηκαν υπ’ όψιν οι ειδικές μελέτες  προκειμένου να προσδιορίσουμε 

την αξία των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου και να διαπιστώσουμε κατά πόσο οι 

προτεινόμενοι όροι συγχώνευσης από τα Διοικητικά Συμβούλια είναι εύλογοι. 

Η Έκθεση μας περιλαμβάνει περιγραφή κάθε εισφοράς, αναφορά των μεθόδων αποτίμησης που 

εφαρμόστηκαν και πιστοποίηση ως προς το ότι οι αξίες, που προκύπτουν από την εφαρμογή των μεθόδων 

αποτίμησης, αντιστοιχούν στον αριθμό και στην ονομαστική αξία των μετοχών που θα εκδοθούν έναντι των 

εισφορών αυτών ή, σε περίπτωση που δεν είναι γνωστή η ονομαστική αξία στη λογιστική τους αξία αφού 

ληφθεί υπόψη και η διαφορά πάνω από το άρτιο που είναι πιθανό να προκύψει από την έκδοση των 

μετοχών. 
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Ειδικότερα, για την εκτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων λήφθηκαν υπ' όψιν η πραγματική και 

νομική κατάσταση αυτών και τα τυχόν βάρη, καθώς και: α) προκειμένου περί ακινήτων, η τιμή και οι τίτλοι 

κτήσης, η εμπορικότητα της περιοχής, οι προοπτικές ανάπτυξης, οι πραγματικές τρέχουσες τιμές, οι άδειες 

οικοδομής και αντίστοιχη τεχνοοικονομική έκθεση μηχανικού, β) προκειμένου περί μηχανημάτων, 

μεταφορικών μέσων και επίπλων, η χρονολογία και η αξία κτήσης, ο βαθμός χρησιμοποίησης, συντήρησης 

και εμπορευσιμότητάς τους, η ενδεχόμενη τεχνολογική απαξίωσή τους και οι τρέχουσες τιμές για ίδια ή 

παρεμφερή πάγια στοιχεία. 

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, εξετάσαμε τα οικονομικά μεγέθη των Εταιρειών, με σκοπό να 

αξιολογήσουμε εάν οι όροι εισφοράς είναι εύλογοι. Για την ανωτέρω αξιολόγηση εξετάσαμε μεταξύ άλλων 

τα παρακάτω στοιχεία: 

- Την αξία της περιουσίας του εισφερόμενου κλάδου στο σύνολό της (ενεργητικό και παθητικό) για τη 

μεταβολή του κεφαλαίου της απορροφούσας εταιρείας την οποία συνεπάγεται η συγχώνευση, και τα 

στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 2 εδάφιο δεύτερο του κ.ν. 2190/1920, 

- Τους όρους απόσχισης του βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων 

δοκών της εταιρείας «Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε.» και  την απορρόφησή του από την κατά 100% 

θυγατρική εισφορά  «Ε.ΒΙ.ΚΕ ΑΕ» και  τις μεθόδους που υιοθετήθηκαν για την εκτίμηση της αξίας του.  

- Τις συνθήκες και τους όρους της προτεινόμενης εισφοράς κλάδου, 

- Τις ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015, της εταιρείας «Σωληνουργεία 

Κορίνθου Α.Ε.» 

- Για ορισμένα περιουσιακά στοιχεία, λήφθηκε υπόψη η εύλογη αξία η οποία προκύπτει, για καθένα από 

αυτά, από τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς του προηγούμενου οικονομικού έτους 2015, εφόσον οι 

λογαριασμοί αυτοί αποτέλεσαν αντικείμενο ελέγχου σύμφωνα με την οδηγία 2006/43/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς 

ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών (ΕΕL 157 της 9.6.2006). Εφόσον 

συνέτρεχαν νέες περιστάσεις που μπορούν να μεταβάλουν αισθητά την εύλογη αξία των παραπάνω 

περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της εισφοράς τους, εφαρμόστηκαν οι 

διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2.του άρθρου 9 του κ.ν.2190/1920. 

 

2. Μέθοδοι αποτίμησης 

Για να πραγματοποιηθεί η εκτίμηση της εύλογης αξίας του εισφερόμενου κλάδου  σε θυγατρική εταιρεία 

100% απαιτείται να υπολογισθεί η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου. Για το σκοπό αυτό 

υπάρχουν αρκετές, ευρέως χρησιμοποιούμενες και αποδεκτές μέθοδοι αποτίμησης. Στα πλαίσια της 

εργασίας μας αξιολογήσαμε την καταλληλότητα και την εφαρμογή της αναπροσαρμοσμένης  καθαρής 

θέσης του κλάδου, λόγω του ότι ο σκοπός της διενεργηθείσας αποτίμησης δεν είναι παρεμφερής με άλλες 

εμπορικές συναλλαγές (συγχωνεύσεις, εξαγορές κτλ), καθώς η συγκεκριμένη αποτίμηση αφορά την 

εισφορά περιουσιακών στοιχείων  σχετιζόμενων μερών.  
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Η μέθοδος της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης είναι μια στατική μέθοδος αποτίμησης της αξίας μίας 

επιχείρησης. Με βάση τη μέθοδο αυτή, οι αξίες των κυριοτέρων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας 

εκτιμώνται και προστίθενται. Κατά συνέπεια, η μέθοδος αυτή απαιτεί επισκόπηση και πιθανώς 

αναπροσαρμογές επί της λογιστικής αξίας (σε σχέση με την τρέχουσα αξία τους) των παρακάτω 

ενδεικτικών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων: 

1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις, όπως οικόπεδα, κτίρια, εξοπλισμός, μηχανήματα, κλπ., 

2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως ευρεσιτεχνίες, σήματα κατατεθέντα, πελατολόγιο, εργατικό 

δυναμικό, καλή φήμη, κλπ., 

3. Αξία συμμετοχών, 

4. Αξία αποθεμάτων 

5. Τρέχουσα / εισπράξιμη αξία απαιτήσεων. 

Σύμφωνα με αυτή την μέθοδο, η αξία καθενός από τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία αναπροσαρμόζεται 

αν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία αυτών δεν ανταποκρίνεται στις τρέχουσες αξίες αγοράς. Επίσης, 

λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν σημειώσεις της Διοίκησης της εταιρείας καθώς και οι παρατηρήσεις των 

ορκωτών ελεγκτών στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), οι κυριότερες από τις παραπάνω 

αναπροσαρμογές πρέπει να έχουν ενσωματωθεί στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες δεν θα 

πρέπει να φέρουν παρατηρήσεις από τους ορκωτούς ελεγκτές. Στην περίπτωση αυτή, επί των 

αναπροσαρμοσμένων ιδίων κεφαλαίων δεν απαιτείται να γίνουν άλλες αναπροσαρμογές 

Διευκρινίσεις για την Εφαρμογή της Μεθόδου 

- Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής λήφθηκαν υπόψη οι ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης 

Δεκεμβρίου 2015, της εταιρείας «Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε.» με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.  

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 

3.1.Εισφέρουσα Εταιρεία 

Επωνυμία : «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Βιομηχανίας Σωλήνων και Εκμετάλλευσης 

Ακινήτων» 

Γ.Ε.ΜΗ.:  264701000 

Έδρα: Μεσογείων 2-4, Τ.Κ. 11527, Αθήνα 

Διάρκεια: Ορίζεται σε 100 έτη από της δημοσιεύσεως της εγκριτικής αποφάσεως. 
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Απορροφούσα Εταιρεία 

 

Επωνυμία : «E.BI.KE A.E., Επενδυτικές, Βιομηχανικές και Εμπορικές Μετάλλων, Κτηματικές 

και  Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» 

Εδρα: Μεσογείων 2-4, Τ.Κ. 11527, Αθήνα 

Γ.Ε.ΜΗ.:      3978301000 

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε 50 από της δημοσιεύσεως της εγκριτικής 

αποφάσεως. 

Σκοπός της εισφέρουσας Εταιρείας: 

1. Η παραγωγή και εμπορία σωλήνων παντός τύπου, υλικών παραγωγής σωλήνων και εξαρτημάτων 

αυτών και η κατασκευή και εκμετάλλευση δικτύων σωλήνων. 

2. Η αγορά πώληση ανοικοδόμηση και εκμετάλλευση ακινήτων. 

3. Επίσης η εταιρεία δύναται: 

 Να προβαίνει στην απόκτηση κινητών αξιών και να μετέχει σε Εταιρείες επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου και 

 Να μετέχει σε φορείς καθορισμού ,διοίκησης και διαχείρισης Βιομηχανικών και 

επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕ.ΠΕ.)καθώς και σε επιχειρήσεις αυτού του τύπου. 
 

Σκοπός της απορροφούσας Εταιρείας 

 

Σκοπός της Εταιρείας είναι η άσκηση κατασκευαστικών και κτηματικών επιχειρήσεων, η βιομηχανία και 

εμπορία μετάλλων εν γένει και συναφών ειδών, η ανάληψη εμπορικών αντιπροσωπειών η 

πραγματοποίηση επενδύσεων δια συμμετοχής σε άλλες επιχειρήσεις των αυτών ή παρεμφερών σκοπών 

και η συνεργασία μετ αυτών προς επίτευξη του σκοπού ως και η ανάπτυξη οποιασδήποτε συναφούς 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Εκπροσώπηση της εισφέρουσας Εταιρείας 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στις 22 Μαΐου 2015 λαμβάνοντας υπόψη σχετική απόφαση της από 22.5.2015 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με την οποία εξελέγησαν οι κ.κ. Νικόλαος 

Γαλέτας και Ανδρέας Κυριαζής ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

Συγκροτείται σε σώμα ως εξής: 

1. KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ του Γεωργίου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Π. Ψυχικού, Βασ. 

Παύλου 58, Α.Δ.Τ. ΑΜ 115550, Α.Φ.Μ. 072009265, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 

2. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΦΙΚΙΩΡΗΣ του Ιωάννη, δικηγόρος, κάτοικος Αμαρουσίου, Χειμάρας 16, Α.Δ.Τ.Μ 326615, 
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Α.Φ.Μ. 008854952, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

3. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ του Θεοδώρου, κάτοικος Π. Φαλήρου, Ήβης 26, Α.Δ.Τ. ΑΙ 612998, Α.Φ.Μ. 

012214620, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ του Σταύρου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου, 

Κρυστάλλη 3,  Α.Δ.Τ. Κ 221209, Α.Φ.Μ. 011958623, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ. 

5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΕΤΑΣ του Ιωάννη, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Κηφισιάς, Ηλέκτρας 12, 

Α.Δ.Τ. ΑΙ 677996, Α.Φ.Μ. 008821503, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ. 

6. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ του Σωτηρίου, χημικός, κάτοικος Αθηνών, Σκουφά 38, Α.Δ.Τ. Α 020884, Α.Φ.Μ. 

000233772, Δ.Ο.Υ Δ’ Αθηνών, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ  ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ. 

Εκπροσώπηση απορροφούσας εταιρείας 

 

Την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:45 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το εκλεγέν από την Τακτική 

Γενική Συνέλευση νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «E.BI.KE A.E.,   Επενδυτικές, Βιομηχανικές και 

Εμπορικές Μετάλλων, Κτηματικές και  Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» στα γραφεία της 

στην Λ. Μεσογείων 2-4. Και  συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως: 

1. Χαράλαμπος Μεταξόπουλος του Παναγιώτου, οικονομολόγος, κάτοικος Γλυφάδας, Προμηθέως 

17, Α.Δ.Τ. Χ-643907, Α.Φ.Μ. 001411321, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Πρόεδρος. 

2. Γεώργιος Στεργιόπουλος του Αλεξάνδρου, οικονομολόγος, κάτοικος Γλυφάδας, Αττικής 66, 

Α.Δ.Τ. Π-059307, Α.Φ.Μ. 011082530, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Αντιπρόεδρος. 

3. Κωνσταντίνος Κεφάλας του Αλεξάνδρου, μηχανολόγος-μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου, 

Χειμάρας 16, Α.Δ.Τ. Σ-231950, Α.Φ.Μ. 032117189, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Μέλος. 

4. Χρήστος – Εμμανουήλ Δημητρακόπουλος του Γεωργίου, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, Αμαλίας 

4, Α.Δ.Τ. ΑΕ-533997, Α.Φ.Μ. 043697702, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, Μέλος. 

5. Θεόδωρος Βαλμάς του Λεωνίδα, οικονομολόγος, κάτοικος Αμαρουσίου, Αγ. Νικολάου 21, Α.Δ.Τ. 

ΑΚ-707958, Α.Φ.Μ. 026089286, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Μέλος. 

 

4. Συνοπτική περιγραφή της δραστηριότητας του κλάδου. 
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           O εισφερόμενος βιομηχανικός κλάδος  δραστηριοποιείται στην παραγωγή και  κατασκευή, σωλήνων 

χάλυβα οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε έργα ενέργειας και ειδικότερα για τη μεταφορά υγρών και 

αερίων καυσίμων καθώς και νερού και κοίλων δοκών οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον κλάδο των 

κατασκευών. Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς 

σωλήνων  για τη μεταφορά υγρών και αερίων καυσίμων διεθνώς καθώς και ένας σημαντικός 

προμηθευτής του κλάδου κατασκευών για κοίλες δοκούς μεγάλων διαστάσεων.  

 

5. Στοιχεία στα οποία βασίσθηκε η εργασία μας/περιορισμοί  

Η εργασία μας βασίσθηκε: 

(α) στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις που ανήκουν οι κλάδοι της χρήσεως που έληξε στις 31.12.2015 

οι οποίες συντάχτηκαν από τη διοίκηση της εταιρείας,   

(β) σε προϋπολογισμούς που μας δόθηκαν από τη διοίκηση σχετικά με την πορεία των κλάδου, για τα 

επόμενα 5 έτη (2016-2020),  

(γ) σε διάφορα στοιχεία των εταιρειών που επίσης τέθηκαν υπόψη μας από τη διοίκηση καθώς και σε 

δημοσιευμένες πληροφορίες που αφορούν τον όμιλο και την εταιρεία. Η εργασία μας απευθύνεται στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από 

την απόσχιση του κλάδου, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς και δεν αναλαμβάνεται με 

την παρούσα ευθύνη για άλλα θέματα οποιασδήποτε φύσεως που μπορεί να επηρεάζουν την απόσχιση 

του κλάδου, για τα οποία εκτιμούμε ότι η διοίκηση της εταιρείας έχει προβεί στις δέουσες ενέργειες.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

(δ) Ο Ισολογισμός μετασχηματισμού του εισφερόμενου κλάδου συντάχθηκε κατόπιν διενέργειας λογιστικής 

απογραφής των στοιχείων του  ενεργητικού και παθητικού και αποδίδει την  οικονομική κατάσταση του 

Κλάδου. 

(1) Σχετικά με  την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου σύμφωνα με την 

παράγραφο 10 του ΚΦΑΣ όπως ισχύει από 1/1/2015 έχει τηρήσει:  

α) Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το ΕΓΛΣ και τα ΔΧΠΑ,  

β) Βιβλίο Απογραφών-Αποτίμησης αποθεμάτων. Για την αποτίμηση των στοιχείων της απογραφής 

εφαρμόστηκαν οι κανόνες αποτίμησης που ορίζονται από το Ε.Γ.Λ.Σ., επιφυλασσομένων άλλων 

ειδικότερων σχετικών διατάξεων όπως του ν.2190/1920. Όσον αφορά τον τρόπο αποτίμησης των 

μενόντων αποθεμάτων δεδομένου ότι  τα λογιστικά βιβλία τηρούνται σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. 

εφαρμόστηκαν οι σχετικές διατάξεις. Τα αποθέματα έχουν καταχωρηθεί  στο βιβλίο απογραφών, ή σε 

καταστάσεις, διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο.  

Καταχώρηση λοιπών στοιχείων απογραφής. 
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Όσον αφορά την καταχώρηση στο εν λόγω βιβλίο των λοιπών στοιχείων (πάγια, έπιπλα και σκεύη, 

λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού)   

γ) Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφών 

με τα υπόλοιπα μόνο των πρωτοβάθμιων λογαριασμών, δεδομένου ότι η ανάλυση εφόσον καθενός 

λογαριασμού προκύπτει από τα αναλυτικά καθολικά και το αναλυτικό ισοζύγιο λογαριασμών της 

31/12/2015. Ειδικά για τις μετοχές, τις ομολογίες και τα λοιπά χρεόγραφα έχει καταχωρηθεί για κάθε 

είδος η ποσότητα, η αξία κτήσης κι η τρέχουσα αξία. 

Τέλος, έγινε καταχώρηση στο βιβλίο απογραφών, της λογιστικής κατάστασης του εισφερόμενου 

κλάδου, του λογαριασμού αποτελεσμάτων περιόδου 1/1-31/12/2015 και  της κατάστασης του 

λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης . 

(2) Ηλεκτρονικός φάκελος ελέγχου 31/12/2015. 

 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 10 του ΚΦΑΣ  καθιερώνεται, από 1/1/2013, 

υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί 

διπλογραφικά βιβλία. Στο φάκελο αυτό, έχει γίνει  ενημέρωση:  

α) Των ημερολογίων μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση 

δικαιολογητικού και επί ταμειακών πράξεων από τη διενέργειά τους. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να 

υπερβεί την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. Στην ίδια προθεσμία ενημερώνεται το γενικό 

καθολικό και τα αναλυτικά καθολικά με εξαίρεση αυτά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τα οποία 

μπορεί να ενημερώνονται μέχρι την εικοστή (20η) του μεθεπόμενου μήνα. 

β) Του Μητρώου Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων και του ιδιαίτερου Φορολογικού Μητρώου Πάγιων 

Περιουσιακών Στοιχείων μέχρι την προθεσμία 31/12/2015. 

 

γ) Η ποσοτική καταχώριση των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις μέχρι την 20η 

ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από 31/12/2015. 

 

δ) Του βιβλίου απογραφών με την αξία των αποθεμάτων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων 

καθώς και την καταχώρηση της λογιστικής κατάστασης του εισφερόμενου κλάδου της 31/12/2015  

ε) Του ισοζυγίου λογαριασμών του Γενικού καθολικού με ανάλυση κατά λογαριασμό τελευταίας 

βαθμίδας. 

Όλα τα παρακάτω δεδομένα θα παρουσιαστούν στους οπτικούς δίσκους του Ηλεκτρονικού φακέλου 

ελέγχου 

Εκτίμηση αξίας στοιχείων και μέθοδοι εκτίμησης. 

Ι. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  

Ι     Ασώματες ακινητοποιήσεις 

6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία:: 
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Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

 

ΑΞΙΑ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

3. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις 0,02 

 

4.386.609,22 

 

0,02 

  

 Τα  πιο πάνω  στοιχεία  είναι ολοσχερώς αποσβεσμένα αποτιμήθηκαν στην αναπόσβεστη αξία τους βάσει 

των Δ.Π.Χ.Α, η οποία  κατά τη γνώμη μας αντιπροσωπεύει τις τρέχουσες αξίες των εν λόγω στοιχείων. 

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις  

7.Ενσώματα πάγια στοιχεία : 

 7.1 Συνοπτικά: 

Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ 

 

    ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

 

ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

1. Γήπεδα - Οικόπεδα  12.433.009,86 
 

8.381.214,78 
 

12.433.009,86 

3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα 28.974.408,22 
 

25.327.699,34 
 

28.974.408,22 

4. 
Μηχανήματα-Τεχνικές Εγ/σεις 
και 

     

 

 Λοιπός Μηχανολογικός 
Εξοπλισμός  128.000.373,12 

 
79.178.912,77 

 
128.000.373,12 

5. Μεταφορικά Μέσα  106.219,01 
 

373.371,31 
 

410.036,44 

6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 500.609,32 
 

715.219,69 
 

500.609,32 

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 
     

 
και προκαταβολές 13.494.914,13 

 
13.456.892,74 

 
13.494.914,13 

  
183.509.533,66 

 
127.433.310,63 

 
183.813.351,09 

 

Τα στοιχεία των ενσωμάτων παγίων αποτιμήθηκαν στις λογιστικές αξίες τους, όπως αυτές προκύπτουν με 

βάση τα Δ.Π.Χ.Α. οι οποίες κατά τη γνώμη μας υπό τις παρούσες συνθήκες εκφράζουν τις τρέχουσες αξίες 

τους, εκτός από τα μεταφορικά μέσα όπου για κάθε ένα χωριστά εκτιμήσαμε την τρέχουσα αξία του. Για τα  

μηχανήματα, μεταφορικά  μέσα  και έπιπλα, ελήφθησαν υπόψη η χρονολογία και η αξία κτήσης, ο βαθμός 

χρησιμοποίησης, συντήρησης και εμπορευσιμότητάς τους, η ενδεχόμενη τεχνολογική απαξίωσή τους και οι 

τρέχουσες τιμές για ίδια ή παρεμφερή πάγια. 

7.2. Γήπεδα – Οικόπεδα 

Η εταιρεία έχει στην κατοχή της γήπεδα – οικόπεδα, που αφορούν τον  κλάδο, στις παρακάτω 

τοποθεσίες 

Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

 

ΑΞΙΑ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

1. Γήπεδα - Οικόπεδα  12.433.009,86 

 

8.381.214,78 

 

12.433.009,86 
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  2.  ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ: 

Τίτλος: Η υπ’αριθ. 13582/1556/07.03.2008 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας περί μερικής κύρωσης της πράξης εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής 

Θίσβης, νομίμως μεταγραφείσα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θίσβης, στον τόμο 221 με 

αριθμό 90. Όπως προκύπτει από τον πίνακα της πράξης εφαρμογής η Εταιρεία είχε αρχική ιδιοκτησία 

642.261,70 τ.μ. που προήλθε από επτά επιμέρους αρχικές ιδιοκτησίες ως κατωτέρω, ήτοι:  

Α) Ένα ενιαίο γήπεδο συνολικής έκτασης 595.641,68 τ.μ., που προέκυψε από τη συνένωση δύο ομόρων 

άρτιων και οικοδομήσιμων γηπέδων με την υπ’ αριθ. 12146/10.04.00 πράξη ενοποίησης ομόρων γηπέδων 

σε ενιαίο γήπεδο της Συμβ/φου Αθηνών Μαρίας Μασούρου-Τσανάκα η οποία μεταγράφηκε στα βιβλία 

μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θίσβης, στον τόμο 176 με αριθμό 48. Τα δύο οικόπεδα που 

συνενώθηκαν σε ενιαίο αποκτήθηκαν  με αγορά από την  εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει του 11321/1998 συμβολαίου της 

Συμβ/φου Αθηνών Μαρίας Μασούρου-Τσανάκα (τόμος 173, αριθμός 31), όπως το συμβόλαιο αυτό 

επαναλήφθηκε με το υπ’ αριθ.  11887/14.12.1999 συμβόλαιο της ιδίας ως άνω συμβ/φου (τόμος 175, αριθ. 

75) καθώς και του συμβολαίου 11420/1999 συμβόλαιο της Συμβ/φου Αθηνών Μαρίας Μασούρου-Τσανάκα 

(τόμος 173, αριθ. 93),  όπως το συμβόλαιο αυτό επαναλήφθηκε με το υπ’ αριθ.  11888/14.12.1999 

συμβόλαιο της ιδίας ως άνω συμβ/φου (τόμος 175, αριθ. 76). Μετά την εισφορά σε γη και χρήμα η 

συνολική έκταση του ανωτέρω οικοπέδου ανέρχεται πλέον σε 416.949,50 τ.μ. (βλ. σχετ. σελ. 2 του Πίνακα 

Πράξης Εφαρμογής ). 

Β) Ένα γήπεδο έκτασης 7.105,60 τ.μ. το οποίο αποκτήθηκε με αγορά από την  εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει του 12455/2000 

συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Μαρίας Μασούρου-Τσανάκα (τόμος 177, αριθμός 83). Μετά την 

εισφορά σε γη και χρήμα η συνολική έκταση του ανωτέρω οικοπέδου ανέρχεται πλέον σε 4.973,94 τ.μ. (βλ. 

σχετ. σελ. 2 του Πίνακα Πράξης Εφαρμογής ). 

Γ) Ένα γήπεδο έκτασης 9.304,75 τ.μ. το οποίο αποκτήθηκε με αγορά από την  εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει του 11421/1999 

συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Μαρίας Μασούρου-Τσανάκα (τόμος 173, αριθμός 94). Μετά την 

εισφορά σε γη και χρήμα η συνολική έκταση του ανωτέρω οικοπέδου ανέρχεται πλέον σε 6.513,33 τ.μ. (βλ. 

σχετ. σελ. 2 του Πίνακα Πράξης Εφαρμογής ). 

Δ) Ένα γήπεδο έκτασης 6.871,73 τ.μ. το οποίο αποκτήθηκε με αγορά από την  εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει του 11862/1999 

συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Μαρίας Μασούρου-Τσανάκα (τόμος 175, αριθμός 63). Μετά την 

εισφορά σε γη και χρήμα η συνολική έκταση του ανωτέρω οικοπέδου ανέρχεται πλέον σε 4.810,21 τ.μ. (βλ. 

σχετ. σελ. 2 του Πίνακα Πράξης Εφαρμογής ). 
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Ε) Ένα γήπεδο έκτασης 19.448,35 τ.μ. το οποίο αποκτήθηκε με αγορά από την  εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει του 11863/1999 

συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Μαρίας Μασούρου-Τσανάκα (τόμος 175, αριθμός 64). Μετά την 

εισφορά σε γη και χρήμα η συνολική έκταση του ανωτέρω οικοπέδου ανέρχεται πλέον σε 13.613,84 τ.μ. 

(βλ. σχετ. σελ. 2 του Πίνακα Πράξης Εφαρμογής ). 

ΣΤ) Ένα γήπεδο έκτασης 3.514,02 τ.μ. το οποίο αποκτήθηκε με αγορά από την  εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει του 12698/2001 

συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Μαρίας Μασούρου-Τσανάκα (τόμος 179, αριθμός 8). Μετά την εισφορά 

σε γη και χρήμα η συνολική έκταση του ανωτέρω οικοπέδου ανέρχεται πλέον σε 2.455,97 τ.μ. (βλ. σχετ. 

σελ. 2 του Πίνακα Πράξης Εφαρμογής ). 

Ζ) Τμήμα γηπέδου έκτασης 381 τ.μ. το οποίο αποκτήθηκε με αγορά από την  εταιρεία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. δυνάμει του 13077/2001 συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Μαρίας 

Μασούρου-Τσανάκα (τόμος 194, αριθμός 51). Μετά την εισφορά σε γη και χρήμα η συνολική έκταση του 

ανωτέρω οικοπέδου ανέρχεται πλέον σε 266,41 τ.μ. (βλ. σχετ. σελ. 2 του Πίνακα Πράξης Εφαρμογής ). 

Η συνολική έκταση του ενιαίου οικοπέδου της εταιρείας που προέκυψε μετά την Πράξη Εφαρμογής 

ανέρχεται σε 496.790,34 τ.μ.  

3.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΣΑΝ:  

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.: Τόμος: 37, Αριθμός Μερίδας: 1479 Τόμος 39, Αριθμός Μερίδας: 15279 

Τόμος 44, Αριθμός Μερίδας: 243 

4.  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: Οικόπεδο με Αριθμό 01 στο Οικοδομικό Τετράγωνο 2 στη 

Βιομηχανική Περιοχή Θίσβης Νομού Βοιωτίας που απεικονίζεται  στο από 30.07.2013 τοπογραφικό 

διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Γεωργίου Μάμαλη υπό στοιχεία  

(4,5,6,…..,12,13,Τ61, Τ1, Τ2, Τ3,…….Τ37, Τ38, Τ39, 4) με εμβαδόν 496.790,34 τ.μ. Το εν λόγω οικόπεδο 

είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τους όρους δόμησης της ΒΙ.ΠΕ. και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

13582/1556/07.03.2007 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί κύρωσης της 

πράξης εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου της ΒΙ.ΠΕ που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 5931/28.09.2006 

(ΦΕΚ 56/ΑΑΠ/12.10.2006) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Το οικόπεδο 

γειτνιάζει βόρεια με ιδιοκτησίες ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε., ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.Θ.Ι.Β., δυτικά με σταθμό ηλεκτροπαραγωγής 

Θίσβης, νότια με ασφαλτοστρωμένη οδό εντός ΒΙ.ΠΕ. και ανατολικά με δημοτική οδό της Δημοτικής 

Ενότητας Θίσβης  που τη συνδέει με την Κοινότητα του Αγίου Ιωάννη και διέρχεται από τον κεντρικό κόμβο 

της ΒΙ.ΠΕ.  Εντός του οικοπέδου βρίσκεται συγκρότημα βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Εταιρείας, ετών 

κατασκευής 1999-2013, συνολικής επιφάνειας κάλυψης 86.029,96 τ.μ.  
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5.  Όπως προκύπτει από το με αριθ. πρωτ. 80641/4567/13.10.2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημοσίων 

Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την επισυναπτόμενη σε αυτό πιστοποίηση εισφορών η 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. κατέβαλε την 26.09.2008 τα εξής ποσά: i) το ποσό των ΕΥΡΩ 

248.395,15 (εισφορά ιδιοκτήτη 10%) στον ειδικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με αριθ. 

040/473272-36 και ii) το ποσό των ΕΥΡΩ 236.035,45 ΕΥΡΩ (εισφορά σε χρήμα από μετατροπή εισφοράς 

γης) στον ειδικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με αριθ. 040/473273-19 και ως εκ τούτου 

έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της από την Πράξη Εφαρμογής. Το ποσό των ανωτέρω 

αποζημιώσεων υπολογίσθηκε με την τιμή των Πέντε (5) ΕΥΡΩ ανά τετραγωνικό μέτρο σύμφωνα με την 

απόφαση 19820/1303/28.03.2008 του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και το από 

21.05.2008 Πρακτικό της Επιτροπής προσδιορισμού τιμής ιδιοκτησιών για υπολογισμό εισφοράς σε χρήμα, 

μετατροπής γης σε χρήμα και αποζημιώσεων.  

7.3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα 

Στον βιομηχανικό κλάδο εισφέρεται συγκρότημα βιομηχανικών εγκαταστάσεων, που έχει η εταιρεία στην 

κατοχή της συνολικής επιφάνειας κάλυψης 106.812,91  τ.μ. Το  συγκρότημα βιομηχανικών εγκαταστάσεων 

έχει αναγερθεί στο Οικόπεδο με Αριθμό 01 η επιφάνεια του οποίου ανέρχεται σε 496.790,34 στο 

Οικοδομικό Τετράγωνο 2 στη Βιομηχανική Περιοχή Θίσβης Νομού Βοιωτίας,. 

Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

 

ΑΞΙΑ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

3. Κτίρια και Τεχνικά  Έργα 28.974.408,22 

 

25.327.699,34 

 

28.974.408,22 

 

 

Ανάλυση των πιο πάνω παγίων των προσθηκών και των αποσβέσεων τους όπως έχουν καταχωρηθεί στο 

μητρώο παγίων που τηρεί η Εταιρεία βάσει των ΔΠΧΑ και βάσει των διατάξεων της ισχύουσας 

φορολογικής νομοθεσίας. Αναλυτικότερα οι κτιριακές εγκαταστάσεις του εισφερόμενου κλάδου 

απεικονίζονται στο πιο κάτω πίνακα:  
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7.4. Μηχανήματα – Τεχνικές εγκαταστάσεις και Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 

 

 

Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

 

ΑΞΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγ/σεις και 
     

 
 Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός  128.000.373,12 

 
79.178.912.77 

 
128.000.373,12 

      

Η αξία όπως εκτιμήθηκαν από ανεξάρτητο εκτιμητή προκειμένου η Εταιρεία  να συντάσσει τις οικονομικές της 

καταστάσεις για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και μετά, σύμφωνα με τα  ΔΠΧΑ  είναι 

223.872.086,76€ και οι αποσβέσεις που έχουν διενεργηθεί με βάση την ωφέλιμη ζωή ανέρχονται σε 

95.871.713,64€. Η αξία κτήσεως τους όπως έχει αναπροσαρμοστεί και με διάφορους φορολογικούς νόμους 

είναι 199.500.850,66€ επί των οποίων έχουν διενεργηθεί αποσβέσεις με βάση την ισχύουσα φορολογική 

νομοθεσία 120.321.937,89€. 

Η κύρια παραγωγική μονάδα της εταιρείας είναι εγκατεστημένη στη Βιομηχανική Περιοχή της Θίσβης στη 

Βοιωτία .Η πλήρης λειτουργία της μονάδας  ξεκίνησε το διάστημα 2001 / 2002. Το εργοστάσιο καλύπτει 

συνολική έκταση 497 στρεμμάτων, εκ των οποίων τα 107 είναι στεγασμένα και βρίσκεται 1,5 χλμ από 

λιμενικές εγκαταστάσεις αποκλειστικής χρήσης. 

Ο σύγχρονος παραγωγικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται, διασφαλίζει την κατασκευή σωλήνων υψηλών 

τεχνικών προδιαγραφών για την ενεργειακή βιομηχανία και κοίλων δοκών για τον κλάδο των κατασκευών 

και την δόμησης. 

Α. Συνοπτική περιγραφή των μηχανημάτων και της λειτουργίας αυτών 
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Στη βιομηχανική μονάδα λειτουργούν οι κάτωθι γραμμές παραγωγής: 

 Γραμμή Παραγωγής Σωλήνων Ευθείας Ραφής (HFIW). Τα προϊόντα αυτής της γραμμής είναι 

σωλήνες ευθείας ραφής μεσαίας διαμέτρου με μέθοδο συγκόλλησης υψίσυχνου επαγωγικού 

ρεύματος καθώς και κοίλες δοκοί. 

 Γραμμή Παραγωγής Σωλήνων Ελικοειδούς Ραφής  μεγάλης διαμέτρου με μέθοδο συγκόλλησης 

εμβαπτισμένου τόξου (HSAW). 

 Γραμμή παραγωγής Σωλήνων Ευθείας Ραφής μεγάλης διαμέτρου με μέθοδο συγκόλλησης 

εμβαπτισμένου τόξου (LSAW) 

 Τρεις γραμμές Επένδυσης (αντιδιαβρωτικής προστασίας). Οι γραμμές αυτές περιλαμβάνουν μία 

μονάδα εσωτερικής βαφής (TLP 56) και δύο μονάδες εξωτερικής επένδυσης (TCP 100 & TCP 48). 

 Γραμμή Παραγωγής Σωλήνων Ευθείας Ραφής (ERW/HFI). Τα προϊόντα αυτής της γραμμής είναι 

σωλήνες και κοίλες δοκοί μικρής διαμέτρου με μέθοδο συγκόλλησης υψίσυχνου επαγωγικού 

ρεύματος για την κατασκευή σωλήνων και κοίλων δοκών για τον κλάδο κατασκευών δικτύων και 

γεωτρήσεων. 

 Γραμμή Παραγωγής Weld –On connectors.  

 

Παράλληλα στην εγκατάσταση λειτουργούν και οι ακόλουθες βοηθητικές μονάδες: 

 Εφεδρική Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής (Γεννήτριες) με τα παρελκόμενα τους (εξοπλισμός 

δεξαμενών καυσίμων) 

 Γερανογέφυρες 

 Δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος (υποσταθμοί & μετασχηματιστές) 

 Λοιπός υποστηρικτικός εξοπλισμός (δίκτυο πυρόσβεσης παραγωγικών μονάδων – Δίκτυο 

πεπιεσμένου αέρα – συστήματα ψύξης νερού - Πρατήριο Εφοδιασμού Καυσίμων - Εργαστήριο 

Μεταλλικών Κατασκευών Συνεργείο Επισκευής Οχημάτων) 

 

Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζεται μία συνοπτική περιγραφή των εν λόγω μονάδων. 

1. Γραμμή Παραγωγής Σωλήνων Ευθείας Ραφής (HFIW) 

 

Στη γραμμή παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής (High Frequency Induction Welding – HFIW) που 

είναι κατασκευής του οίκου SMS MEER, Γερμανίας παράγονται υψηλής ποιότητας χαλυβδοσωλήνες 

διαμέτρου από 7 5/8 έως και 26 in (μέγιστη διάμετρος), πάχους από 4,78 mm έως και 25,40 mm και 

ποιότητας χάλυβα έως X80MPSL2, με τη μέθοδο ευθείας ραφής με τη χρήση υψίσυχνου επαγωγικού 

ρεύματος. Στη γραμμή αυτή, εκτός από κυλινδρικούς σωλήνες παράγεται και ευρεία γκάμα 

τετράγωνων ή ορθογώνιων κοίλων δοκών. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται το διάγραμμα ροής της 

γραμμής παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής (HFIW).  
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Στη συνέχεια δίνονται αναλυτικά στοιχεία για καθεμία από τις αναφερόμενες διεργασίες : 

O σωλήνας κατασκευάζεται από έλασμα σε σχήμα ρολού (τσέρκι). Το χαλυβδοέλασμα εισέρχεται στη 

γραμμή ευθείας ραφής, τοποθετείται σε ειδική μηχανή όπου ξετυλίγεται και κόβονται οι άκρες του κατά 

πλάτος και συγκολλείται με το προηγούμενο χαλυβδοέλασμα (ηλεκτροσυγκόλληση άκρων διαδοχικών 

χαλυβδοελασμάτων). Τα κομμάτια χάλυβα που προκύπτουν από τη κοπή είναι σκραπ μετάλλου, το 

οποίο ανακυκλώνεται σε χαλυβουργίες. Η διαδικασία της ηλεκτροσυγκόλλησης έχει ως αποτέλεσμα την 

παραγωγή απαερίων με σωματίδια μετάλλου. Για το λόγο αυτό έχει τοποθετηθεί απαγωγός ο οποίος 

απάγει τα απαέρια και τα οδηγεί σε φίλτρο τοποθετημένο εντός του χώρου της γραμμής στο οποίο 

συλλέγονται τα σωματίδια μετάλλου. Στη συνέχεια γίνεται κατεργασία (φρεζάρισμα) των άκρων του 

χαλυβδοελάσματος (κατά μήκος) και μορφοποιείται σε κύλινδρο. Η κατεργασία των άκρων έχει ως 

αποτέλεσμα την παραγωγή γρεζιών, τα οποία συλλέγονται και ανακυκλώνονται σε χαλυβουργίες.  

Η συγκόλληση του σωλήνα γίνεται αυτογενώς με υψίσυχνο επαγωγικό ρεύμα χωρίς τη χρήση 

ηλεκτροδίου και ελέγχεται συνεχώς από σύστημα υπερήχων. Τα απαέρια της συγκόλλησης 

συλλέγονται και οδηγούνται με απαγωγό σε φίλτρο όπου διαχωρίζονται τα σωματίδια μετάλλου. Μετά 

τη συγκόλληση, γίνεται ψύξη της ραφής με κύκλωμα γαλακτωμάτων και διαμορφώνεται (ξυρίζεται) η 

επιφάνεια της ραφής έτσι ώστε να απομακρυνθούν τυχόν ανωμαλίες που δημιουργήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της συγκόλλησης. 

Στο επόμενο στάδιο της κατεργασίας του, ο σωλήνας υποβάλλεται σε θερμική κατεργασία δύο σταδίων 

με ενδιάμεσο στάδιο ψύξης, προκειμένου να επαναφερθεί η δομή του χάλυβα στην ζώνη αυτή, δηλαδή 

περνά από φούρνο ανόπτησης προκειμένου να επανέλθουν οι επιθυμητές ιδιότητες του χάλυβα στην 

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΚΟΠΗ 
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ

ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΝΟΠΤΗΣΗ

ΧΑΛΥΒΔΟΕΛΑΣΜΑ

ΒΑΦΗ
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περιοχή γύρω από τη ραφή και στην έξοδό του από το φούρνο ανόπτησης. Ο σωλήνας ψύχεται αρχικά 

με φυσική ψύξη και στη συνέχεια με κύκλωμα γαλακτωμάτων. Στην τελική φάση της επεξεργασίας 

(τελική διαμόρφωση), ο σωλήνας περνά από ειδικά ράουλα προκειμένου να πάρει την επιθυμητή 

μορφή όπου είτε διαμορφώνεται σε κυκλική διατομή είτε διαμορφώνεται σε κοίλες δοκούς, ανάλογα με 

τις παραγωγικές ανάγκες της εταιρείας.  

Στη συνέχεια, οι σωλήνες (ή οι κοίλες δοκοί) κόβονται αυτόματα στο επιθυμητό μήκος και 

διαμορφώνονται με φρεζάρισμα τα άκρα τους. Κατά τη διαμόρφωση των άκρων (φρεζάρισμα άκρων) 

παράγονται γρέζια μετάλλου τα οποία συλλέγονται και ανακυκλώνονται σε χαλυβουργίες.  

Το επόμενο στάδιο είναι ο ποιοτικός έλεγχος του προϊόντος και στο στάδιο αυτό τα προϊόντα 

υπόκεινται στις παρακάτω κατεργασίες και ελέγχους: 

Υδραυλική δοκιμή με χρήση γαλακτωμάτων 

Έλεγχος με υπερήχους της ραφής και του σώματος του σωλήνα 

Οπτικός και διαστασιολογικός έλεγχος 

Μετρολογικός έλεγχος (μέτρηση, ζύγιση και καταγραφή) 

Η διαδικασία παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου στο σύνολό της καταγράφεται και παρακολουθείται 

πλήρως από υπολογιστικό σύστημα δεδομένων με τερματικά εισόδου σε κάθε σταθμό παραγωγής και 

ελέγχου. 

Το τελικό στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας της γραμμής παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής, 

είναι η βαφή της εξωτερικής επιφάνειας του σωλήνα και γίνεται στην περίπτωση που απαιτείται 

προσωρινή προστασία, δηλαδή στην περίπτωση που οι σωλήνες δεν πρόκειται να επενδυθούν άμεσα 

σε κάποια άλλη γραμμή παραγωγής της εγκατάστασης, βάφονται. Η βαφή γίνεται με υδατοδιαλυτό 

βερνίκι, το οποίο ψεκάζεται στην επιφάνεια του σωλήνα και στη συνέχεια ο σωλήνας εισέρχεται σε 

φούρνο ωρίμανσης της βαφής. Τα υπολείμματα βερνικιού τα οποία ενδεχομένως, μπορεί να στάζουν 

από το σωλήνα, συλλέγονται σε πλαστικά φύλλα, με τα οποία είναι στρωμένο το πάτωμα του φούρνου. 

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, το πλαστικό υπόστρωμα μαζί με το στερεοποιημένο βερνίκι που έχει 

συσσωρεύσει, συλλέγονται και απομακρύνονται. 

 

2. Γραμμή Παραγωγής Σωλήνων Ελικοειδούς Ραφής 

 

Πρόκειται για γραμμή παραγωγής σωλήνων ελικοειδούς ραφής (Spiral Submerged Arc Welding – 

SSAW) που είναι κατασκευής του οίκου MEG (πλέον SMS λόγω της εξαγοράς της MEG), Γερμανίας, 

παράγονται υψηλής ποιότητας σωλήνες μεγάλης διαμέτρου από 24’’ έως και 100’’, πάχους από 6,00 

έως και 25,40mm, ποιότητας χάλυβα έως X80M/L555M και μέθοδο συγκόλλησης εμβαπτισμένου 

τόξου. η κατασκευή των οποίων δεν μπορεί να επιτευχθεί με ευθεία ραφή. Στο παρακάτω σχήμα 

δίνεται το διάγραμμα ροής της γραμμής παραγωγής σωλήνων ελικοειδούς ραφής (HSAW). 
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Μετά την κοπή, εισέρχεται στο εσωτερικό του σωλήνα ειδική βούρτσα η οποία απάγει την μεταλλική 

σκόνη από το εσωτερικό του σωλήνα. Δεδομένου ότι κατά την κοπή πλάσματος και τον καθαρισμό του 

εσωτερικού του σωλήνα δημιουργούνται απαέρια τα οποία περιέχουν σημαντική συγκέντρωση 

σωματιδίων μετάλλων, η όλη διεργασία γίνεται εντός κλειστού θαλάμου, ο οποίος στις δύο άκρες του 

έχει βιομηχανικές κουρτίνες. 

Επιπλέον στο θάλαμο υπάρχουν απαγωγοί, οι οποίοι απάγουν τα απαέρια και τα οδηγούν σε 

σακόφιλτρο το οποίο είναι τοποθετημένο στον εξωτερικό τοίχο του κτιρίου. Τα σωματίδια μετάλλου 

συλλέγονται σε μεγάλα σακιά (big bags) και αποτελούν απόβλητο το οποίο χρήζει διαχείρισης. 

Στη συνέχεια της γραμμής παραγωγής, στις άκρες του σωλήνα κολλιούνται τμήματα μετάλλου 

(επονομαζόμενα «λαπάτσες»), τα οποία απαιτούνται για τη συγκόλληση και ο σωλήνας οδηγείται σε 

μια από τις υφιστάμενες θέσεις τελικής συγκόλλησης (off line welding stations). Εκεί, η συγκόλληση 

γίνεται με ηλεκτρόδιο εμβαπτισμένου τόξου (εσωτερικά και εξωτερικά). Κατά τη συγκόλληση 

δημιουργείται μια «πάστα» (flux) εσωτερικά και εξωτερικά του σωλήνα. Η «πάστα» που δημιουργείται 

εξωτερικά του σωλήνα αποσπάται από μόνη της, πέφτει στο χώρο συγκόλλησης και συλλέγεται 

αυτόματα σε κάδους. Προκειμένου ο σωλήνας να καθαριστεί και εσωτερικά από την πάστα 

συγκόλλησης, εισέρχεται σε αυτόν μια μπούμα η οποία «σκουπίζει» εσωτερικά το σωλήνα και τη 

συλλέγει και στη συνέχεια αυτή η «πάστα» συλλέγεται σε κάδους. Τέλος, κόβονται τα τμήματα 

μετάλλου που είχαν κολληθεί στις άκρες του σωλήνα. Μετά τα στάδια παραγωγής των σωλήνων, μετά 

την τελική συγκόλλησή, κάθε σωλήνας προωθείται στη γραμμή αποπεράτωσης (τρόχισμα 

συγκόλλησης στα άκρα, εσωτερικός καθαρισμός υπολειμμάτων συγκόλλησης) και στη συνέχεια 

οδηγείται στη γραμμή ποιοτικού ελέγχου, όπου υπόκεινται στις παρακάτω κατεργασίες και ελέγχους: 

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΡΑΦΗΣ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

ΚΟΠΗ

ΧΑΛΥΒΔΟΕΛΑΣΜΑ
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 Υδραυλική δοκιμή: Υδραυλική δοκιμή με νερό και στη συνέχεια στέγνωμα με αερόθερμο. Το 

χρησιμοποιούμενο νερό ανακυκλώνεται πλήρως και αναπληρώνονται οι απώλειες λόγω εξάτμισης. 

Επομένως, κατά την υδραυλική δοκιμή δεν παράγεται κάποιο ρεύμα υγρών αποβλήτων. 

 Υπέρηχοι ελέγχου ραφής / σώματος του σωλήνα: Τελικός έλεγχος με υπέρηχους στη ραφή και στο 

σώμα του σωλήνα 

 Ραδιογραφικός έλεγχος συγκόλλησης: Η ραδιογραφία γίνεται σε περιοχή του κτιρίου της γραμμής 

που είναι διαχωρισμένη από το υπόλοιπο κτίριο. Ο διαχωρισμός έχει γίνει με τοίχο από μπετόν και 

μόλυβδο. Κάθε σωλήνας τοποθετείται σε φορείο και εισάγεται στον προστατευμένο θάλαμο 

ακτινοσκόπησης. Οι συσκευές ακτινοσκόπησης είναι ακίνητες και ο σωλήνας εκτελεί τις 

απαιτούμενες κινήσεις καθοδηγούμενος από το φορείο και ειδικό σύστημα περιστροφής.  

 Οπτικός και Διαστασιολογικός έλεγχος 

 Ζύγιση και Καταγραφή 

Η τελευταία διεργασία είναι η κατεργασία των άκρων του σωλήνα (φρεζάρισμα) η οποία 

πραγματοποιείται μετά τον ποιοτικό έλεγχο. Η διαδικασία παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου στο 

σύνολό της καταγράφεται και παρακολουθείται πλήρως από υπολογιστικό σύστημα δεδομένων με 

τερματικά εισόδου σε κάθε σταθμό παραγωγής και ελέγχου. Ένα ποσοστό από τα προϊόντα των δυο 

ανωτέρω γραμμών, ανάλογα με τις απαιτήσεις του τελικού προϊόντος οδηγούνται σε περαιτέρω 

επεξεργασία στη Γραμμή Επένδυσης (αντιδιαβρωτικής προστασίας). 

3. Γραμμή Επένδυσης (αντιδιαβρωτικής προστασίας) 

 

Η γραμμή επένδυσης (αντιδιαβρωτικής προστασίας) περιλαμβάνει εξωτερική επένδυση και εσωτερική 

βαφή των σωλήνων. Ειδικότερα η γραμμή αυτή περιλαμβάνει δύο μονάδες εξωτερικής επένδυσης των 

σωλήνων (TCP48 & TCP100), μία μονάδα εσωτερικής επικάλυψης με βαφή (TLP56) των σωλήνων και 

μία μονάδα χημικού καθαρισμού της επιφάνειας των σωλήνων. Στις δύο μονάδες εξωτερικής 

επένδυσης (TCP48 & TCP100) επιτελούνται οι ίδιες διεργασίες, με μόνη διαφορά ότι στην TCP48 

υφίστανται δύο θέσεις αμμοβολής.  

 

3.1. Γραμμή Επένδυσης TCP48 

 

Η γραμμή επένδυσης σωλήνων TCP48 είναι μέγιστης παραγωγικής δυναμικότητας 700m²/ hr και 

χρησιμοποιείται για επένδυση σωλήνων εξωτερικής διαμέτρου από 7 5/8΄΄ έως 48΄΄. Περιλαμβάνει δε 

τον παρακάτω μηχανολογικό εξοπλισμό : 

 Δύο μονάδες αμμοβολής. 

 

 Η πρώτη είναι προελεύσεως του οίκου SELMERS, Ολλανδίας, έτος κατασκευής 2000, είναι 

συνολικής ισχύος 230kW περίπου, μέγιστης παραγωγικής δυναμικότητας 500-600 m²/h για 

επιφάνειες ποιότητας ASA2½. 

 Η δεύτερη είναι προελεύσεως του οίκου USF SCHLICK, Γερμανίας, έτος κατασκευής 1991-1992,  

έγινε δε αναβάθμισή της από την  τεχνική υπηρεσία  της βιομηχανικής μονάδας κατά το έτος 2000, 

συνολικής ισχύος 130kW περίπου, μέγιστης παραγωγικής δυναμικότητας 500 m²/h για επιφάνειες 

ποιότητας BSA2½. 
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 Δύο  επαγωγικά πηνία θέρμανσης 

 

 Το πρώτο είναι προελεύσεως του οίκου AJAX Magnethermic Europe Ltd., Αγγλίας,  έτος 

κατασκευής 2000, είναι συνολικής ισχύος εξόδου 1500kW, συχνότητας 300Hz, παραγωγικής 

δυναμικότητας 30 t/h για επικάλυψη FBE. 

 Το δεύτερο είναι προελεύσεως του οίκου AJAX Magnethermic Europe Ltd., Αγγλίας,  έτος 

κατασκευής 1991-1992,  είναι συνολικής ισχύος εξόδου 1000kW, συχνότητας 300Hz, παραγωγικής 

δυναμικότητας 24 t/h για επικάλυψη FBE. 

 

 Δύο μονάδες  εποξειδικής πούδρας προελεύσεως και οι δύο του οίκου INTEK Maschinenbau 

GmbH, Ολλανδίας,  έτος κατασκευής 2000, αριθμός εκτοξευτήρων πούδρας 20, για τάση μέχρι 

100kV, ελάχιστης παραγωγικής δυναμικότητας 500 m²/h στα 500μ. 

 

 Ένα συγκολλητικό μηχάνημα (extruder επάλειψη κόλλας) προελεύσεως του οίκου Battenfeld 

Extrusiontechnik, Γερμανίας , έτος κατασκευής 1998, ισχύος 200 kVA, παραγωγικής δυναμικότητας 

250 kg/h. 

 

 Ένα  extruder πολυαιθυλενίου μονού κοχλία (single screw), προελεύσεως του οίκου Battenfeld 

Extrusiontechnik, Γερμανίας , έτος κατασκευής 1998, ισχύος 800  kVA, παραγωγικής δυναμικότητας 

2000 kg/h για πρώτη ύλη HDPE or MD MDPE,  1600 kg/h για πρώτη ύλη LDPE και 1100 Kg/h για 

πρώτη ύλη PP. 

 

 Μία μονάδα ψύξης μήκους 35m που σχεδιάσθηκε και κατασκευάστηκε από την  τεχνική υπηρεσία  

της βιομηχανικής μονάδας κατά το έτος 2000, εξαιρετικά ευέλικτη και προσαρμοζόμενη στις ανάγκες 

της παραγωγής , πετυχαίνει εντατική εσωτερική ψύξη του σωλήνα, μέγιστης ποσότητας  νερού 

ψύξης 200m³/h, θερμοκρασία σωλήνα κατά την έξοδο 80°C, με πύργο ψύξεως του οίκου Marley 

Davenport. Η μονάδα ενδέχεται να αναβαθμισθεί μελλοντικά. 

 

 Μία μονάδα ημερήσιου ελέγχου συνέχειας επένδυσης του οίκου ELMED, Γερμανίας, έτος 

κατασκευής 2000, για τάση από 2 έως 30kV ρυθμιζόμενη σε βαθμίδες των 0,5kV, μοντέλο ISO 

Automat P2, που αποτελείται από δύο μονάδες  τύπου δακτυλίου που να επιτρέπει τον πλήρη 

έλεγχο σωλήνων μεγάλης διαμέτρου. 

 

 Φλόγιστρα προπανίου για στέγνωμα σωλήνα πριν την αμμοβολή σε περίπτωση περιβάλλοντος με 

μεγάλη υγρασία. 

 

 Σύστημα εσωτερικού καθαρισμού σωλήνα μέσω πρεσαρίσματος  αέρα μετά την αμμοβολή. 

 Σύστημα χρωμικής η φωσφορικής κατεργασίας σωλήνα εάν αυτό ζητηθεί από τον πελάτη 

 

3.2. Γραμμή Επένδυσης TCP100 



 
Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής 
σωλήνων και κοίλων δοκών 

24 
 

Η γραμμή επένδυσης σωλήνων TCP100 είναι μέγιστης παραγωγικής δυναμικότητας 600m²/ hr και 

χρησιμοποιείται για επένδυση σωλήνων εξωτερικής διαμέτρου από 16΄΄ έως 100΄΄. Περιλαμβάνει δε 

τον παρακάτω μηχανολογικό εξοπλισμό : 

 

 Μία μονάδα αμμοβολής προελεύσεως του οίκου SELMERS, Ολλανδίας, έτος κατασκευής 2000-

2001, είναι συνολικής ισχύος 230kW περίπου, μέγιστης παραγωγικής δυναμικότητας 500-700+ m²/h 

για επιφάνειες ποιότητας ASA2½. 

 

 Μία μονάδα χημικού καθαρισμού (Αcid Wash unit ) προελεύσεως του οίκου SELMERS, Ολλανδίας, 

έτος κατασκευής 2010, παραγωγικής δυναμικότητας 700 m²/h για σωλήνες μέγιστης διαμέτρου  60’’. 

 

 Ένα επαγωγικά πηνίο θέρμανσης προελεύσεως του οίκου AJAX Magnethermic Europe Ltd., 

Αγγλίας,  έτος κατασκευής 2000, είναι συνολικής ισχύος εξόδου 3000kW, ρυθμιζόμενης συχνότητας 

από 100Hz έως 300Hz, παραγωγικής δυναμικότητας 65 t/h για επικάλυψη FBE. 

 

 Δύο μονάδες  εποξειδικής πούδρας που χρησιμοποιείται είτε η μία είτε και οι δύο προελεύσεως και 

οι δύο του οίκου INTEK Maschinenbau GmbH, Ολλανδίας,  έτος κατασκευής 2000, η πρώτη με 

αριθμό εκτοξευτήρων πούδρας 30, για τάση μέχρι 100kV και παραγωγικής δυναμικότητας 700 m²/h 

στα 500μ. και η δεύτερη πρώτη με αριθμό εκτοξευτήρων πούδρας 12, για τάση μέχρι 100kV και 

παραγωγικής δυναμικότητας 700 m²/h στα 200μ. 

 

 Ένα συγκολλητικό μηχάνημα (extruder επάλειψη κόλλας) προελεύσεως του οίκου Battenfeld 

Extrusiontechnik, Γερμανίας , έτος κατασκευής 2000-2001, ισχύος 200 kVA, παραγωγικής 

δυναμικότητας 250 kg/h. 

 Ένα  extruder πολυαιθυλαινίου μονού κοχλία (single screw), προελεύσεως του οίκου Battenfeld 

Extrusiontechnik, Γερμανίας , έτος κατασκευής 2000-2001, ισχύος 800  kVA, παραγωγικής 

δυναμικότητας 2000 kg/h για πρώτη ύλη HDPE or MD MDPE,  1600 kg/h για πρώτη ύλη LDPE και 

1100 Kg/h για πρώτη ύλη PP. 

 Μία μονάδα ψύξης μήκους 35m που σχεδιάσθηκε και κατασκευάστηκε από την  τεχνική υπηρεσία  

της βιομηχανικής μονάδας κατά το έτος 2000, εξαιρετικά ευέλικτη και προσαρμοζόμενη στις ανάγκες 

της παραγωγής , πετυχαίνει εντατική εσωτερική ψύξη του σωλήνα, μέγιστης ποσότητας  νερού 

ψύξης 450m³/h, θερμοκρασία σωλήνα κατά την έξοδο 80°C, με δύο πύργους ψύξεως του οίκου 

Marley Davenport.  

 Ένας σταθμός (τρεις μονάδες) ημερήσιου ελέγχου συνέχειας επένδυσης του οίκου ELMED, 

Γερμανίας, έτος κατασκευής 2001, για τάση από 2 έως 30kV ρυθμιζόμενη σε βαθμίδες των 0,5kV, 

μοντέλο ISO Automat P2, που αποτελείται από τρεις μονάδες που μπορεί να λειτουργούν είτε για 

έλεγχο των σωλήνων τύπου δακτυλίου είτε ελικοειδώς. 

 Φλόγιστρα προπανίου για στέγνωμα σωλήνα πριν την αμμοβολή σε περίπτωση περιβάλλοντος με 

μεγάλη υγρασία. 

 Σύστημα εσωτερικού καθαρισμού σωλήνα μέσω πρεσαρίσματος αέρα μετά την αμμοβολή. 

 Σύστημα χρωμικής η φωσφορικής κατεργασίας σωλήνα εάν αυτό ζητηθεί από τον πελάτη 

 

3.3. Γραμμή εσωτερικής επικάλυψης (επένδυσης) σωλήνων TLP56 
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Η τρίτη γραμμή εσωτερικής επικάλυψης (επένδυσης) σωλήνων TLP56 μέγιστης δυναμικότητας 500m²/ 

hr και χρησιμοποιείται για επένδυση σωλήνων εξωτερικής διαμέτρου από 8 5/8΄΄- 56΄΄που καλύπτουν 

όλες τις απαιτήσεις επικάλυψης σωλήνων, συμπεριλαμβανομένης της επικάλυψης τριών στρωμάτων 

πολυαιθυλενίου - πολυπροπυλενίου (καθώς και η αδρή επικάλυψη), της εποξικής επικάλυψης ενός - 

δύο στρωμάτων Fusion Bond και της επικάλυψης Liquid Epoxy. Περιλαμβάνει δε τον παρακάτω 

μηχανολογικό εξοπλισμό : 

 Τμήμα εσωτερικής προθέρμανσης σωλήνα, προελεύσεως του οίκου BAUHUIS, Γερμανίας, έτος 

κατασκευής 2003, ισχύος 15kW. 

 Δύο ίδιες μονάδες αμμοβολής προελεύσεως του οίκου SELMERS, Ολλανδίας, έτος κατασκευής 

2000, είναι συνολικής ισχύος 375kW περίπου, μέγιστης παραγωγικής δυναμικότητας 160 m²/h για 

σωλήνες διαμέτρου μικρότερη από 16’’, 400 m²/h για σωλήνες διαμέτρου μεγαλύτερης από 16’’ και 

700 m²/h για σωλήνες διαμέτρου μεγαλύτερης από 32’’ 

 Μονάδα βαφής προελεύσεως του οίκου BAUHUIS, Γερμανίας, με αντλίες προελεύσεως του οίκου 

WIWA, Γερμανίας, έτος κατασκευής 2003, ισχύος 50kW, μέγιστης παραγωγικής δυναμικότητας 700 

m²/h για επιφάνεια 400 μm. 

 

Η επιφανειακή κατεργασία των σωλήνων συνίσταται στον επιφανειακό καθαρισμό της εξωτερικής 

επιφάνειας του σωλήνα με αμμοβολή και στη συνέχεια στην επικάλυψή του με επένδυση εποξειδικής 

πούδρας ή/και ανάλογα με το είδος του σωλήνα και την συγκεκριμένη παραγγελία, με συγκολλητικό 

υλικό και πολυολεφίνη. Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά όλα τα στάδια της παραγωγικής 

διαδικασίας : 

Κάθε σωλήνας εισέρχεται στη μονάδα τοποθετημένος επάνω σε ραουλόδρομο. Αρχικά, θερμαίνεται και 

στεγνώνει με τη βοήθεια φλόγιστρων προπανίου τα οποία είναι τοποθετημένα πλευρικά του 

ραουλόδρομου. Η θέρμανση του σωλήνα αποσκοπεί αφενός στην απομάκρυνση πιθανής υγρασίας 

λόγω της προσωρινής αποθήκευσης σε ανοικτό χώρο και αφετέρου στην προετοιμασία του σωλήνα 

για το στάδιο της αμμοβολής. Πριν την εφαρμογή αμμοβολής στην εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα, 

τοποθετούνται στις δύο άκρες του τάπες έτσι ώστε να μην εισέλθει υλικό αμμοβολής στο εσωτερικό 

του. Στη συνέχεια, ο σωλήνας εισέρχεται σε κλειστό θάλαμο αμμοβολής. Η αμμοβολή γίνεται με 

σφαιρίδια χάλυβα (το υλικό αμμοβολής αποτελείται κατά 97% από σίδηρο) και με αυτή τη διεργασία 

επιτυγχάνεται αφενός ο καθαρισμός της επιφάνειας του σωλήνα από οξείδια και αφετέρου η κατάλληλη 

τραχύτητα (roughness) της επιφάνειας έτσι ώστε στη συνέχεια να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα 

επικάλυψης. Στο στάδιο της αμμοβολής παράγεται σημαντική ποσότητα σωματιδίων (υλικό αμμοβολής 

και αφαιρούμενο υλικό από την επιφάνεια του σωλήνα). Ο αέρας του θαλάμου αμμοβολής απάγεται με 

σωλήνες και οδηγείται σε φίλτρα με cartridges όπου συγκρατούνται τα σωματίδια, τα οποία και 

συλλέγονται σε σάκους big bags. Μετά το στάδιο της αμμοβολής, οι σωλήνες υποβάλλονται σε 

επαγωγική θέρμανση, όπου εξασφαλίζεται ομοιόμορφη θέρμανση σε όλο το μήκος τους και εν 

συνεχεία διέρχονται από ειδικό θάλαμο βαφής όπου γίνεται ηλεκτροστατικός ψεκασμός εποξειδικής 

κόνεως επάνω στη θερμή επιφάνειά τους. Ειδικότερα, ο σωλήνας οδηγείται σε ράμπα μέσω της οποίας 

μεταφέρεται σε άλλο ραουλόδρομο. Στη ράμπα γίνεται τοποθέτηση ειδικής ταινίας στα δύο άκρα του 

σωλήνα έτσι ώστε αυτά να παραμείνουν γυμνά (cutback). Στη συνέχεια περνά από επαγωγικό πηνίο 

για να θερμανθεί και οδηγείται στο «θάλαμο πούδρας». Εντός του θαλάμου, εποξειδική πούδρα (epoxy 

powder) εκτοξεύεται στην επιφάνεια του σωλήνα. Το πάχος της επένδυσης εξαρτάται από το είδος του 

σωλήνα με βάση τη συγκεκριμένη παραγγελία και το αν θα ακολουθήσει και δεύτερη επένδυση με 

πολυολεφίνη. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση, ο σωλήνας, μετά την έξοδό του από το «θάλαμο 

πούδρας» περνά από έναν extruder στον οποίο επιτυγχάνεται η περιτύλιξη του σωλήνα με διαδοχικά 

λεπτά φύλλα εξωθούμενου συγκολλητικού υλικού και πολυολεφίνης (extruded copolymer adhesive and 

polyolefine topcoat). Στη συνέχεια, εξερχόμενος από τον extruder, ο σωλήνας, συνεχίζει τη διαδρομή 
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του στο ραουλόδρομο και ψύχεται σε ελεγχόμενες συνθήκες με κρύο νερό προκειμένου να επανέλθει 

σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Τέλος ελέγχεται οπτικά η αντιδιαβρωτική προστασία.  

Όλοι οι σωλήνες υποβάλλονται σε αυτόματο έλεγχο ασυνεχειών για τη διαπίστωση τυχόν ατελειών ή 

μικρορωγμών στην επενδεδυμένη επιφάνεια οι οποίες επισκευάζονται. Τα σημεία όπου εντοπίζονται 

ατέλειες επισημαίνονται και στη συνέχεια η επισημασμένη περιοχή ελέγχεται με φορητό εξοπλισμό και, 

εάν είναι δυνατόν, επισκευάζεται. Στο τμήμα αποπεράτωσης και ελέγχων μετράται το πάχος της 

επικάλυψης με μη καταστροφικές μεθόδους, πραγματοποιείται οπτικός ποιοτικός έλεγχος και 

τοποθετείται σήμανση σε κάθε αποδεκτό σωλήνα. Στην εγκατάσταση λειτουργεί επίσης μία μονάδα 

εσωτερικής επικάλυψης (TLP56) όπου γίνεται εσωτερική βαφή των σωλήνων. Η διεργασία της 

εσωτερικής βαφής λαμβάνει χώρα σε τμήμα της μονάδας TCP48 (στο υπόλοιπο τμήμα του κτιρίου 

πραγματοποιείται η εξωτερική επιφανειακή κατεργασία, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη 

παράγραφο). 

Κατά την παραγωγική διαδικασία αφού ελεγχθεί οπτικά ο σωλήνας η διαδικασία της εσωτερικής 

επικάλυψης του σωλήνα γίνεται σε τέσσερα στάδια :  

 προθέρμανση,  

 εσωτερική αμμοβολή, 

 βαφή και  

 στέγνωμα και ωρίμανση της βαφής. 

Στο πρώτο στάδιο (προθέρμανση) ο σωλήνας τοποθετείται σε μια ράμπα και στη συνέχεια εισέρχεται 

στο εσωτερικό του ειδικό βελόνι (μπούμα) το οποίο στην κεφαλή του διαθέτει φλόγιστρο προπανίου. 

Σκοπός της συγκεκριμένης διεργασίας είναι αφενός να στεγνώσει το εσωτερικό του σωλήνα από τυχόν 

ίχνη υγρασίας και, αφετέρου να προετοιμαστεί η επιφάνεια του σωλήνα για την αμμοβολή. Στο δεύτερο 

στάδιο (εσωτερική αμμοβολή) ο σωλήνας υποβάλλεται σε εσωτερικό καθαρισμό με ξηρή αμμοβολή. 

Συγκεκριμένα ο σωλήνας μεταφέρεται σε μια δεύτερη ράμπα, παράλληλη με την πρώτη, στην οποία 

γίνεται η αμμοβολή στο εσωτερικό του σωλήνα με τη βοήθεια ειδικής μπούμας. Η σκόνη της 

αμμοβολής (που περιέχει τα σωματίδια του υλικού αμμοβολής και σωματίδια από την επιφάνεια του 

σωλήνα) συλλέγεται από απαγωγό και οδηγείται σε φίλτρο με cartridges που είναι εγκατεστημένο στον 

εξωτερικό τοίχο του κτιρίου. Για λόγους παραγωγικότητας λειτουργούν δύο γραμμές αμμοβολής, η 

καθεμιά με το δικό της απαγωγό και το δικό της σακκόφιλτρο.  Μετά τον καθαρισμό του εσωτερικού του 

σωλήνα, γίνεται επιθεώρηση του σωλήνα όσον αφορά στο προφίλ της εσωτερικής επιφάνειάς του, την 

καθαρότητα, τη ρύπανση από σκόνη και άλατα και επιφανειακές ατέλειες. Στη συνέχεια οι άκρες του 

σωλήνα τυλίγονται εσωτερικά με ειδική ταινία και ο σωλήνας μεταφέρεται στη ράμπα βαφής όπου μια 

μπούμα με μπεκ εισέρχεται στο εσωτερικό του σωλήνα προκειμένου να γίνει η εσωτερική επικάλυψη 

με χρώμα μέσω ενός περιστρεφόμενου βραχίονα ο οποίος κινείται σε όλο το μήκος του σωλήνα. Το 

χρώμα είναι αποθηκευμένο σε δύο δεξαμενές που βρίσκονται στο πίσω άκρο της μπούμας. Στα δύο 

άκρα του σωλήνα υπάρχουν φίλτρα για τη συγκράτηση των σωματιδίων χρώματος. Το πάχος της 

επικάλυψης μετράται με μη καταστροφικές μεθόδους. Σε κάθε επενδεδυμένο σωλήνα 

πραγματοποιείται οπτικός έλεγχος για τον εντοπισμό τυχόν επιφανειακών ατελειών όπως 

μορφολογικές αποκλίσεις, υποχώρηση, σκισίματα κλπ. Σε περιπτώσεις ατελειών ή βλαβών οι σωλήνες 

επισκευάζονται. Πριν την έξοδο του σωλήνα από τη μονάδα στεγνώνει με ταχεία θέρμανση και 

τοποθετείται η σήμανσή του. Τέλος, ακολουθεί το τελικό στάδιο ωρίμανσης και ο σωλήνας οδηγείται σε 

άλλη ράμπα η οποία βρίσκεται στο εξωτερικό του κτιρίου, σε στεγασμένο χώρο.  

Στη γραμμή επένδυσης (αντιδιαβρωτικής προστασίας) λειτουργεί και μονάδα χημικού καθαρισμού της 

επιφάνειας των σωλήνων με χρήση φωσφορικού οξέος. Τα στάδια που ακολουθούνται κατά τη 

διεργασία είναι τα εξής: 
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1. Καθαρισμός της επιφάνειας των σωλήνων με τη χρήση διαλύματος φωσφορικού οξέος. 

2. Έκπλυση/Απόπλυση της επιφάνειας των σωλήνων με χρήση απιονισμένου νερού, υπό συνθήκες 

υψηλής πίεσης. Τα υδατικά απόβλητα με κατάλληλο σύστημα σωληνώσεων οδηγούνται σε σύστημα 

επεξεργασίας όπου υπόκεινται σε εξουδετέρωση με τη προσθήκη αλκαλικού διαλύματος, 

κροκίδωση και καθίζηση (διήθηση), ενώ η επεξεργασμένη εκροή οδηγείται σε δεξαμενή και 

επαναχρησιμοποιείται για την ψύξη των σωλήνων.  

 

4. Γραμμή Παραγωγής Σωλήνων Ευθείας Ραφής LSAW 

 

Η εταιρεία ολοκλήρωσε την εγκατάσταση γραμμής παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής 

εμβαπτιζόμενου τόξου (LSAW, Longitudinal Submerged-Arc Welded), προκειμένου να υπάρχει η 

δυνατότητα παραγωγής σωλήνων μεγάλου εύρους διαμέτρων, μεγάλου πάχους και υψηλής ποιότητας. 

Συγκεκριμένα η νέα γραμμή ευθείας διαμόρφωσης ελάσματος (LSAW), από την είσοδό του και 

προετοιμασία του έως τη συγκόλλησή του, έχει εγκατασταθεί παράλληλα της υφιστάμενης γραμμής 

παραγωγής ελικοειδούς διαμόρφωσης (SSAW), έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα οι συγκολλημένοι 

σωλήνες της γραμμής LSAW να εισέρχονται στην μονάδα αποπεράτωσης και ελέγχου ποιότητας της 

υφιστάμενης γραμμής.  

3. Στο μέλλον προβλέπεται να δημιουργηθεί ανεξάρτητης μονάδας αποπεράτωσης και ελέγχου 

ποιότητας, μόνο για τη γραμμή παραγωγής σωλήνων LSAW. 

4. Η νέα γραμμή παραγωγής σωλήνων (LSAW), παράγει σωλήνες διαστάσεων 16in – 56in μέγιστου 

μήκους μήκους 18m και μέγιστου πάχους 40mm. 

5. Η νέα γραμμή παραγωγής περιλαμβάνει, τις παρακάτω βασικές μηχανές: 

6. Μηχανή φρεζαρίσματος άκρων ελάσματος (Plate Edge Miller) με περιστρεφόμενες κεφαλές 

κοπτικών για την προετοιμασία των προς συγκόλληση άκρων του ελάσματος. 

7. Πρέσα αρχικής διαμόρφωσης άκρων (Crimping Press), όπου θα καμπυλώνονται τα άκρα του 

ελάσματος σε όλο του το μήκος βηματικά. 

8. Πρέσα διαμόρφωσης σωλήνα (JCO Forming Press), όπου σταδιακά το έλασμα με τα καμπυλωμένα 

άκρα θα διαμορφώνεται σε σωλήνα ανοιχτής ραφής. 

9. Πρέσα τελικής διαμόρφωσης (Finishing Press), όπου θα επιτυγχάνεται περεταίρω μείωση του κενού 

μεταξύ των προς συγκόλληση άκρων σε μεγάλα πάχη ελάσματος. 

10. Σταθμός προ-συγκόλλησης (Tack Welding), όπου θα γίνεται η προσωρινή συγκόλληση του σωλήνα 

ανοιχτής ραφής σε όλο το μήκος του, σε περιβάλλον αδρανούς ατμόσφαιρας. Το στάδιο αυτό θα 

αποτελεί την προετοιμασία της ραφής για το δεύτερο στάδιο συγκόλλησης. 

11. Δύο σταθμοί εσωτερικής συγκόλλησης (SAWID Welding Machine) τεσσάρων κεφαλών 

συγκόλλησης η κάθε μία, όπου θα γίνεται η συγκόλληση του σωλήνα εσωτερικά με χρήση της 

μεθόδου εμβαπτισμένου τόξου. 

12. Δύο σταθμοί εξωτερικής συγκόλλησης (SAWOD Welding Machine) πέντε κεφαλών συγκόλλησης η 

κάθε μία, όπου θα γίνεται η τελική συγκόλληση του σωλήνα με χρήση της μεθόδου εμβαπτισμένου 

τόξου. 

13. Εγκατάσταση μηχανικής εκτόνωσης (Mechanical Expander), όπου θα επιτυγχάνεται η τελική 

διαμόρφωση του σωλήνα μέσα στις διαστασιολογικές ανοχές. 

14. Υδραυλικό δοκιμαστήριο (HydrostaticTester) για τον έλεγχο του σωλήνα σε υψηλές πιέσεις έως 

650bar. 

15. Τεχνολογία η οποία μπορεί να υποστηρίξει χωρίς επιπρόσθετο κόστος ποιότητες χάλυβα Χ100 /Χ 

120 με μεγάλη σκληρότητα. 

16. Υψηλή ποιότητα σωλήνων λόγο της πατενταρισμένης τεχνολογίας (JCO). 
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17. Συμπαγή κατασκευή και ελαφριά εργαλεία με πολύ μικρό βαθμό φθοράς και κόστους 

αναπλήρωσης/ αντικατάστασης για γρήγορες αλλαγές διαμέτρων και ευέλικτες παραγωγές. 

18. Γρήγορη εκκίνηση παραγωγής και εύκολη λειτουργία.  

19. Μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα λόγο μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας σε σχέση με άλλες 

μεθόδους παραγωγής. 

20. Επιπρόσθετα η τεχνολογία των υδραυλικών συστημάτων που έχει χρησιμοποιηθεί στα μηχανήματα 

αποτελεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας (state of the art), το οποίο μας δίνει ένα μεγάλο 

τεχνολογικό πλεονέκτημα για να αυξηθεί η ωφέλιμη ζωή του μηχανολογικού εξοπλισμού. 

 

5. Μονάδα ευθείας ραφής 7 5/8’’ 

 

Το 2013 ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση της μονάδας ευθείας ραφής από το εργοστάσιο της Sovel 

(στον Αλμυρό Μαγνησίας) στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Θίσβης. Η νέα μονάδα ERW/HFI έχει 

διάμετρο χαλυβδοσωλήνων από 2’’ έως 7 5/8’’, ποιότητα χάλυβα έως S355J2H και πάχος τοιχώματος 

από 3,00 έως 10,00 χιλιοστά. Οι χαλυβδοσωλήνες της μονάδας ευθείας ραφής 7 5/8’’ 

χρησιμοποιούνται ευρύτατα στον κλάδο κατασκευών, δικτύων και γεωτρήσεων. Κατασκευαστής της 

μονάδας είναι η γερμανική εταιρία SMS- Meer. 

6. Μονάδα weld-on connectors 

 

Η συγκεκριμένη μονάδα αφορά στη συγκόλληση χαλυβδοσυνδέσμων (weld-on connectors) σε 

σωλήνες άντλησης, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένου τελικού προϊόντος προς τον πελάτη. Η 

μονάδα λειτουργεί σε συνεργασία με τις εταιρίες ΜΙΤΕ και OSI για την εξυπηρέτηση της ευρύτερης 

αγορά της Μεσογείου.  

Η μονάδα weld-on connectors εξυπηρετεί σωλήνες διαμέτρου από 6 5/8’’ έως 42’’, ποιότητα χάλυβα 

έως X100 και πάχος τοιχώματος έως 25,4 χιλιοστά. Κατασκευαστές της μονάδας είναι οι εταιρίες 

Σωληνουργεία Κορίνθου και η OSI. 

7. Εφεδρική Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής  

 

Εντός του γηπέδου της βιομηχανικής μονάδας υπάρχει αυτόνομος θερμικός σταθμός 

ηλεκτροπαραγωγής, ονομαστικής ηλεκτρικής ισχύος 15 MW, ο οποίος λειτουργεί εφεδρικά, όταν αυτό 

απαιτηθεί λόγω πτώσης της τάσης ηλεκτρικού ρεύματος.  

Στον σταθμό είναι εγκατεστημένες έξι (6) όμοιες γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος , ισχύος 2,5 MW 

έκαστη, τύπου CUMMINS WARTSILA CW200-LTP. Η απόδοση κάθε γεννήτριας είναι 0,55–0,60 και το 

χρησιμοποιούμενο καύσιμο είναι diesel. Οι γεννήτριες λειτουργούν στις 1.500 σ.α.λ. και η παραγόμενη 

ηλεκτρική ενέργεια έχει συχνότητα 50Hz και τάση 400V. Στη συνέχεια, ηλεκτρικοί μετασχηματιστές 

ανυψώνουν την τάση στα 20kV.  

 

 

 

 

 

 

 

  8.Γερανογέφυρες   
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ΜΟΝΑΔΑ 
ΧΩΡΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΙΟ 

ΙΣΧΥΣ 

(KW) 

ANΟΙΓΜΑ 

ΦΟΡΕΑ  (m) 

 ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ 

IKANOTHTA (tn)  

ΚΤΙΡΙΟ 

SCRAP 
ΚΤΙΡΙΟ SCRAP ΚΤΙΡΙΟ SCRAP DEMAG 3,78  1,20 

HFIW 

ΑΙΘΟΥΣΑ Α  Α1 
ΡΟΚΑΣ/STAHL (με 

ονυχωτή αρπάγη) 
124 29.20 45 

ΑΙΘΟΥΣΑ Α Α2 ΡΟΚΑΣ/STAHL 23,3 29.20 10 

ΑΙΘΟΥΣΑ Β 

Β1 
ΡΟΚΑΣ/STAHL   (με 

ονυχωτή αρπάγη) 
124 26.20 45 

Β2 ΡΟΚΑΣ/STAHL 38 26.20 20 

Β3 
ΡΟΚΑΣ/STAHL (διπλού 

φορέα) 
38 26.20 20 

Β3 ΡΟΚΑΣ/STAHL 23,3 26.20 10 

ΑΙΘΟΥΣΑ Γ Γ1 
ABB/KONECRANES 

(διπλού φορέα)  
18 29.185 16 

ΑΙΘΟΥΣΑ Γ Γ2 
ABB/KONECRANES 

(διπλού φορέα)  
18 29.185 16 

 ERW ΓΕΡΑΝΑΚI 1 STAHL     2*4 

ERW ΓΕΡΑΝΑΚI 2 STAHL     4*2 

 ΝΟΤΙΑ ΑΥΛΗ  ΗΜΙΠΗΛΩΝΑΣ 1 
ABUS/LIAROMATIS 

(ΗΜΙΠΥΛΩΝΑΣ Νο 1) 
15.10 29.45 10 

TCP 

TCP 100 Γ/Φ ΤCP 100 ABUS/LIAROMATIS 18 29.45 16 

TCP 40 Γ/Φ TCP 40 ABUS/LIAROMATIS 15.10 29.45 10 

TLP 56 ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΦΑΒΕΙΟΥ DEMAG   19,80 30.06 20 (2Χ10) 

AYΛΗ TCP 40 ΠΥΛΩΝΑΣ Νο1 
DEMAG           (διπλού 

φορέα) 
15.10 30.00 10 

ΑΥΛΗ ΤCP 40/100 

ΠΥΛΩΝΑΣ Νο2 ΑΥΛΗΣ 

COATING (Τμήμα 

Κοπών)  

DEMAG (διπλού φορέα) 15.10 30.00 10 

HSAW 

AΙΘΟΥΣΑ Α Α1 

DEMAG           (διπλού 

φορέα με ονυχωτή 

αρπάγη) 

40 28.50 45 

SWF 33 28.50 50 

ΑΙΘΟΥΣΑ Β Β1 

DEMAG           (διπλού 

φορέα με ονυχωτή 

αρπάγη) 

25 29.60 20 

ΑΙΘΟΥΣΑ Γ Γ1 
DEMAG           (διπλού 

φορέα) 
25 28.50 20 

ΑΙΘΟΥΣΑ Δ Δ1 
DEMAG           (διπλού 

φορέα) 
25 29.27 20 

ΑΥΛΗ SAW ΗΜΙΠΥΛΩΝΑΣ DEMAG  (διπλού φορέα) 25 42.40 20 
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9. Υποσταθμοί – Μετασχηματιστές    

 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ - METAΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 
ΙΣΧΥΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΙΣΧΥΣ 
ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

      KVA KVA 

ALSTOM  

HFIW LV1 7 

3X2500 7500 

2X1600 3200 

2X3500 7000 

  17700 

HFIW LV2 3 

3X2500 7500 

  7500 

HSAW LV3 5 

5X2000 10000 

SCHNEIDER 

  10000 

TCP48 -TLP56 LV4 5 

3X1600 4800 

SCHNEIDER 

1X1250 1250 

1X1920 1920 

  7970 

TCP100 LV5 5 

4X1600 6400 

SCHNEIDER 1X3840 3840 

  10240 

 

Ανάλυση των πιο πάνω παγίων των προσθηκών και των αποσβέσεων τους εμφανίζεται στο 

μητρώο παγίων που τηρεί η Εταιρεία βάσει των ΔΠΧΑ και βάσει των διατάξεων της ισχύουσας 

φορολογικής νομοθεσίας. Συγκεντρωτικά, στον παρακάτω πίνακα, εμφανίζεται ο βασικός 

μηχανολογικός εξοπλισμός του κλάδου: 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΛΠ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

Αξία Κτήσης 
Σωρρευτικές 
Αποσβέσεις 

Αξία Κτήσης 
Σωρρευτικές 
Αποσβέσεις 

Αξία Αποτίμησης 

1 

Γραμμή Παραγωγής 
Σωλήνων Ευθείας 
Ραφής (HFIW) 

63.800.081,27  -43.437.158,45  55.097.336,30  -53.578.672,70  20.362.922,82  

2 

Γραμμή Παραγωγής 
Σωλήνων 
Ελικοειδούς Ραφής 

48.782.698,81  -31.286.573,99  42.301.372,98  -41.112.140,29  17.496.124,82  

3 

Γραμμή Επένδυσης 
(αντιδιαβρωτικής 
προστασίας) 

  
 

      

3,1 
Γραμμή Επένδυσης 
TCP48 

7.529.816,61  -5.740.213,38  6.471.810,72  -6.171.234,10  1.789.603,23  

3,2 

Γραμμή Επένδυσης 
TCP100 

8.588.261,11  -5.032.344,56  7.644.786,50  -6.865.941,88  3.555.916,55  

3,3 

Γραμμή εσωτερικής 
επικάλυψης 
(επένδυσης) 
σωλήνων TLP56 

3.836.760,41  -2.560.992,91  3.365.360,37  -3.184.686,08  1.275.767,50  

4 

Γραμμή Παραγωγής 
Σωλήνων Ευθείας 
Ραφής LSAW 

69.163.607,49  0,00  63.820.545,46  0,00  69.163.607,49  

5 
Μονάδα ευθείας 
ραφής 7 5/8’’ 

8.000.066,28  -1.350.500,50  8.000.066,28  -2.134.266,98  6.649.565,78  

6 
Μονάδα weld-on 
connectors 

544.499,41  -98.201,16  544.499,41  -193.267,04  446.298,25  

7 
Εφεδρική Μονάδα 
Ηλεκτροπαραγωγής 6.844.156,02  -3.975.462,92  5.854.171,86  -4.152.132,04  2.868.693,10  

8 Γερανογέφυρες 3.228.720,38  -1.282.236,53  3.003.783,91  -1.509.949,23  1.946.483,85  

9 
Υποσταθμοί – 
Μετασχηματιστές 

1.256.666,69  -298.992,81  1.165.109,13  -300.140,04  957.673,88  

10 

Λοιπός 
Μηχανολογικός 
Εξοπλισμός 

2.296.752,29  -809.036,43  2.232.007,77  -1.119.507,52  1.487.715,86  

              

       

 

ΣΥΝΟΛΑ 223.872.086,77  -95.871.713,64  199.500.850,69  -120.321.937,90  128.000.373,13  

 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 
ΑΞΙΑ 

 
128.000.373,13   79.178.912,79   

 
7.5. Μεταφορικά μέσα 
Τα μεταφορικά μέσα του κλάδου  σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία  την 31 Δεκεμβρίου 2015 έχουν ως εξής: 

 

Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

 

ΑΞΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

5. Μεταφορικά Μέσα  106.219,01 
 

373.371,31 
 

410.036,44 

 

Ανάλυση των πιο πάνω παγίων των προσθηκών και των αποσβέσεων τους εμφανίζεται στο μητρώο παγίων 

που τηρεί η Εταιρεία βάσει των ΔΠΧΑ και βάσει των διατάξεων της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. 

Αποτιμήθηκαν σε τρέχουσες τιμές. Προέκυψε υπεραξία € 303.817,44 η οποία αύξησε ισόποσα τις 
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αναπόσβεστες εύλογες και φορολογικές αξίες    Οι ανωτέρω αξίες κτήσεως και οι αποτιμήσεις αφορούν τα 

κατωτέρω μεταφορικά μέσα του κλάδου: 

 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ : 

       

         

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ

ΟΡΙΑΣ 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 
ΔΧΠΑ 

ΦΟΡ/ΓΙΚΗ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 
31/12/2015 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 
31/12/2015 

ΑΞΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗ

ΣΗΣ  

    ΔΧΠΑ   ΦΟΡ/ΓΙΚΕΣ  ΔΧΠΑ  ΦΟΡ/ΓΙΚΗ  

 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ        

1 FORD ΙΕΖ 7324 2.000,68 -2.000,67 -2.000,67 0,01 0,01 185,06 

2 OPEL ASTRA ΖΜΒ 7079 14.483,65 -14.483,64 -14.483,64 0,01 0,01 2.009,61 

3 HUNDAI ΙΒΙ 6442 16.078,09 -16.078,07 -16.078,07 0,02 0,02 1.560,27 

4 VOLKSWAGEN ΙΕΖ 7321 5.875,61 -5.875,60 -5.875,60 0,01 0,01 769,41 

5 VOLKSWAGEN ΙΕΖ 7322 13.526,42 -13.526,41 -13.526,41 0,01 0,01 6.916,12 

6 FORD RANGER  ΙΜΚ 5642 17.210,58 -13.488,74 -15.361,52 3.721,84 1.849,06 3.721,84 

 ΦΟΡΤΗΓΑ        

1 MERCEDES ΖΖΜ 4247 47.741,45 -47.741,44 -47.741,44 0,01 0,01 5.117,70 

2 MERCEDES ΖΖΜ 9515 55.041,95 -55.041,94 -55.041,94 0,01 0,01 5.900,29 

3 ΝΕΤΑΜ-
FRUEHAUF 

ΥΖΚ 7417 8.571,82 -8.571,81 -8.571,81 0,01 0,01 918,87 

4 YORK ΥΖΚ 1426 9.082,66 -9.082,65 -9.082,65 0,01 0,01 973,63 

5 GRANE 
FRUEHAVF 
TΥΠΟΥ DFP FAZ 

ΖΜΙ 6248 9.138,97 -9.138,96 -9.138,96 0,01 0,01 979,66 

6 MERCEDES ΖΖΜ 9565 29.241,38 -29.241,37 -29.241,37 0,01 0,01 3.134,57 

7 TOYOTA ΥΗΝ 7574 15.604,00 -15.603,95 -15.603,95 0,05 0,05 2.656,33 

8 TOYOTA ΥΗΝ 7575 12.768,89 -12.768,85 -12.768,85 0,04 0,04 1.922,79 

9 LEMMENS ΙΗΙ 9190 76.800,44 -76.800,43 -76.800,43 0,00 0,00 17.716,16 

10 LEMMENS ΖΖΜ 4043 76.800,44 -76.800,43 -76.800,43 0,00 0,00 17.716,16 

11 LEMMENS ΖΖΥ 1583 76.800,44 -76.800,43 -76.800,43 0,00 0,00 17.716,16 

12 LEMMENS ΥΖΝ 1725 76.800,44 -76.800,43 -76.800,43 0,00 0,00 17.716,16 

13 LEMMENS ΖΖΚ 6486 76.800,44 -76.800,43 -76.800,43 0,00 0,00 17.716,16 

14 MERCEDES ΙΜΕ 3282 10.971,45 -10.971,44 -10.971,44 0,01 0,01 3.492,88 

15 MERCEDES ΙΕΖ 7323 2.911,23 -2.911,22 -2.911,22 0,01 0,01 667,14 

16 MERCEDES ΖΜΑ 8316 3.700,00 -3.699,99 -3.699,99 0,01 0,01 1.280,62 

17 MERCEDES ΙΒΑ 6329 2.920,05 -2.920,02 -2.920,02 0,03 0,03 1.030,27 

18 MERCEDES ΖΜΒ 7080 7.892,00 -7.812,87 -7.891,98 79,13 0,02 2.259,64 

19 MERCEDES ΖΜΒ 7081 7.433,20 -7.374,74 -7.433,18 58,46 0,02 2.221,67 

20 MERCEDES ΖΖΜ 4179 71.225,78 -51.912,10 -59.217,57 19.313,68 12.008,21 19.313,68 

21 MERCEDES ΖΚΤ 1329 2.442,35 -1.543,13 -1.768,62 899,22 673,73 899,22 

22 MERCEDES ΥΖΚ 7481 35168,53 -35168,52 -35.168,52 0,01 0,01 3769,93 

23 MERCEDES ΥΖΟ 2625 55964,78 -55964,77 -55.964,77 0,01 0,01 5999,22 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

       

1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 
ΟΧΗΜΑ MAGIRUS 
DEUTZ-F 170 

ΜΕ 
104178 

13.750,00 -11.781,05 -13.339,11 1.968,95 410,89 1.968,95 

2 ΚΛΑΡΚ BAUMAN ΜΕ 
104179 

94.329,48 -94.329,48 -94.329,48 0,00 0,00 30.162,00 
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3 ΚΛΑΡΚ BAUMAN ΜΕ 
104180 

5.300,00 -1.413,33 -1.696,00 3.886,67 3.604,00 3.886,67 

4 ΚΛΑΡΚ BAUMAN ΜΕ 
104181 

94.329,48 -94.329,48 -94.329,48 0,00 0,00 30.162,00 

5 ΚΛΑΡΚ FANTUZZI ΜΕ 
104191 

29.471,77 -29.471,76 -29.471,76 0,01 0,01 4.089,21 

6 ΚΛΑΡΚ ΚΟΜΑΤSU 
5TN 

ΜΕ 
111705 

8.253,28 -5.412,90 -6.188,33 2.840,38 2.064,95 2.840,38 

7 ΓΕΡΑΝΟΣ  ΜΕ 
124374 

5.706,06 -5.706,05 -5.706,05 0,01 0,01 1.954,41 

8 ΓΕΡΑΝΟΣ ΜΕ 
128105 

2.782,63 -2.782,62 -2.782,62 0,01 0,01 1.052,16 

9 ΓΕΡΑΝΟΣ DEMAG ΜΕ 59155 95.445,20 -95.445,14 -95.445,14 0,06 0,06 14.615,80 

10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΚΛΑΡΚ 

ΜΕ 74160 2.494,50 -2.494,49 -2.494,49 0,01 0,01 922,97 

11 ΚΛΑΡΚ KALMAR ΜΕ 74161 1.500,00 -625,31 -732,95 874,69 767,05 874,69 

12 ΚΛΑΡΚ TOYOTA ΜΕ 74165 14.086,57 -14.086,56 -14.086,56 0,01 0,01 1.303,01 

13 ΚΛΑΡΚ BAUMAN ΜΕ 74167 22.800,00 -3.800,00 -4.560,00 19.000,00 18.240,00 19.000,00 

14 ΚΛΑΡΚ BAUMAN ΜΕ 75336 82.553,45 -82.553,44 -82.553,44 0,02 0,02 7.040,81 

15 ΚΛΑΡΚ BAUMAN ΜΕ 75337 79.138,63 -79.138,63 -79.138,63 0,01 0,01 6.258,27 

16 ΚΛΑΡΚ BAUMAN ΜΕ 75338 94.329,48 -94.329,48 -94.329,48 0,00 0,00 30.162,00 

17 ΚΛΑΡΚ BAUMAN ΜΕ 75341 94.329,48 -94.329,48 -94.329,48 0,00 0,00 30.162,00 

18 ΚΛΑΡΚ HYSTER-F 
4 

ΜΕ 75342 409,20 -409,19 -409,19 0,01 0,01 23,95 

19 ΓΕΡΑΝΟΣ 
LIEBHER 

ΜΕ 75357 26.501,00 -2.650,10 -3.445,13 23.850,90 23.055,87 23.850,90 

20 ΚΛΑΡΚ BAUMAN ΜΕ 75367 1.000,00 -759,00 -865,81 241,00 134,19 241,00 

 ΛΟΙΠΑ        

1 ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ 
ΜΟΤΟ 

 121,86 -121,85 -121,85 0,01 0,01 17,45 

2 ΡΑΔΙΟ –CD  189,83 -189,82 -189,82 0,01 0,01 22,30 

3 ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ 

 14.400,00 -13.683,95 -14.399,99 716,05 0,01 716,05 

4 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΕΣ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
COIL GFOLLNER 
SF 

 153 700,00 -133 355,22 -151 594,38 20 344,78 2 105,62 20 344,78 

5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
KONECRANES 

 33,66 -26,93 
 

-30,71 6,73 2,95 6,73 

6 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
LIFT TRUCKS 

 30.545,00 -23.676,75 -26.965,33 6.868,25 3.579,67 6.868,25 

7 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΟΧΑΛΙΩΝ 
& ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ  

  
  
  
  

5.000,00 -3.452,24 
 

-3.942,88 
 

1.547,76 
 

1.057,12 1.547,76 

8 
SEMI-TRAILER 11.914,89 -11.914,88 

-11.914,88 0,01 0,01 
2.198,53 

9 
SEMI-TRAILER 8.980,19 -8.980,18 

-8.980,18 0,01 0,01 
1.411,40 

10 
ΠΟΔΗΛΑΤΟ 87,05 -87,04 

-87,04 0,01 0,01 
19,70 

11 ΠΟΔΗΛΑΤΑ 174,09 -174,08 -174,08 0,01 0,01 31,10 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.834.654,50 -1.728.435,49 1.765.100,62 106.219,01 69.553,88 410.036,44 

 
 

7.6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 
 

Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

 

ΑΞΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 500.609,32 
 

715.219,69 
 

500.609,32 
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Πρόκειται για έπιπλα και σκεύη γραφείων, μηχανές γραφείων, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ηλεκτρονικά 

συγκροτήματα, εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, συστήματα ασφαλείας και μηχανήματα κλιματισμού που 

βρίσκονται στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας και στη Θίσβη στο Εργοστάσιο.  Τα ανωτέρω πάγια 

εμφανίζονται αναλυτικά στο μητρώο παγίων της εταιρείας καθώς και στην απογραφή 31/12/2015. 

Αποτιμήθηκαν στις λογιστικές αξίες τους βάσει των Δ.Π.Χ.Α. 

  

7.7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 

 

Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

 

ΑΞΙΑ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 

     

 

και προκαταβολές 13.494.914,13 

 

13.456.892,74 

 

13.494.914,13 

  

Πρόκειται για εργασίες κατασκευών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο κλάδου της εισφέρουσας Εταιρείας 

ποσού €.12.075.201,29 και προκαταβολές σε προμηθευτές ποσού Ευρώ1.409.712,84 €. Αποτιμήθηκαν 

στις λογιστικές αξίες τους βάσει των Δ.Π.Χ.Α. 

 
 
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 

 

Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ   
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΞΙΑ   

ΑΞΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

ΙΙΙ. 
Συμμετοχές και άλλες 
μακροπρόθεσμες           

  χρηματοοικονομικές απαιτήσεις           

1. 
Συμμετοχές σε θυγατρικές 
επιχειρήσεις                        1.712.571,82   3.487.260,48   1.712.571,82 

  

 

5.  Οι θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις του εισφερόμενου βιομηχανικού κλάδου και οι σχηματισμένες 

προβλέψεις αναλύονται ως εξής: 

  

,  
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 Στις συμμετοχές στις θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες που απεικονίζονται στον πιο πάνω πίνακα 

για τις  οποίες έχει σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης, Αποτιμούνται στην εύλογη αξία 

 Η ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε εδρεύει στην Ελλάδα και έχει ως σκοπό να οριοθετήσει το θεσμικό και 

κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των εγκατεστημένων, στη ΒΙ.ΠΕ., επιχειρήσεων και τα 

δικαιώματα και υποχρεώσεις του φορέα διοίκησης και διαχείρισης. 
 

Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

 

ΑΞΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4.709.150,25 
 

1.106.126,25 
 

4.709.150,25 

       Ανάλυση λογαριασμού: 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ  ΑΞΙΑ  

  ΔΧΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

18.11.00.00.01 ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ) 2.200,00 2.200,00 2.200,00 

18.11.00.00.02 ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΔΕΗ) 325,17 325,17 325,17 

18.11.00.00.04 ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 17.788,87 17.788,87 17.788,87 

18.11.00.00.07 ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓ.- AUTOHELLAS ATEE ΕΓΓ. 
ΕΙΧ ΙBE-1048 

8.753,91 8.753,91 8.753,91 

18.11.00.00.12 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΧΡΟΦΙΝ ΑΕ 
(BUDGET) 

330,06 330,06 330,06 

18.11.00.00.13 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-OLYMPIC ( AVIS) 6.715,50 6.715,50 6.715,50 

18.11.00.00.14 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – EUROPCAR 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

18.11.00.00.15 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-EUROLEASE 11.363,24 11.363,24 11.363,24 

18.11.00.00.16 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΕ EXECUTIVE LEASE 2.370,00 2.370,00 2.370,00 

18.11.00.00.17 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΕΟ-
PASS 

225,00 225,00 225,00 

18.11.00.00.18 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ    ΑΝΤΕΝΑ 810,00 810,00 810,00 

18.11.00.00.19 ΑΝΥΜΗ  ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΕΠΕ 1.300,00 1.300,00 1.300,00 

18.11.00.00.22 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΥΔΑΠ ΘΙΣΒΗΣ 13.482,06 13.482,06 13.482,06 

18.11.00.00.23 ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓ.- ΔΕΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΘΙΣΒΗΣ 228.000,00 228.000,00 228.000,00 

18.11.00.00.26 ARAB BANK (E48/02-MILITARY HOUSING 
ESTABLISHMENT) 

403.230,30 403.230,30 403.230,30 

18.11.00.00.28 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ-ΤΟΥΟΤΑ ΜΑΤΕRIAL 
HANDLING GREEC 

1.190,00 1.190,00 1.190,00 

18.11.01.00.24 LEASE PLAN Α.Ε.-EΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 
E.I.X. 

9.096,99 9.096,99 9.096,99 

 ΣΥΝΟΛΟ 708.381,10 708.381,10 708.381,10 

 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 397.745,15 397.745,15 397.745,15 

18.01.01.00.06 ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. ΑΕ 3.603.024,00 0,00 3.603.024,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 4.709.150,25 1.106.126,25 4.709.150,25 

 

α) ποσό € 709.095  αφορά δοσμένες εγγυήσεις σε τρίτους στα πλαίσια της δραστηριότητας του  

εισφερόμενου κλάδου και δεν έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης.   

β)  ποσό € 397.745,15  αφορά το αναπόσβεστο μέρος των εξόδων σχετικά με βελτιώσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες μισθώνονται με λειτουργική 
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μίσθωση. Λόγω των βελτιώσεων αυτών η Εταιρεία πληρώνει μειωμένο μίσθιο. Τα έξοδα αυτά 

αποσβένονται με βάση τη διάρκεια της μίσθωσης η οποία λήγει την 1/7/2021 και το έξοδο αναγνωρίζεται 

στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων ως ενοίκιο. Το μέρος του εξόδου που αφορά την επόμενη χρήση, ποσού 

€ 90.682, έχει καταχωρηθεί στο κυκλοφορούν ενεργητικό. 

γ)  ποσό € 3.603.023  

Η ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε εδρεύει στην Ελλάδα και έχει ως σκοπό να οριοθετήσει το θεσμικό και κανονιστικό 

πλαίσιο λειτουργίας των εγκατεστημένων, στη ΒΙ.ΠΕ., επιχειρήσεων και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις 

του φορέα διοίκησης και διαχείρισης 

Με την κύρωση Πράξης Εφαρμογής Ρυθμιστικού Σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης Βοιωτίας 

Νο 5931/28-9-2006 και της σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η 

συγγενής εταιρεία ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ Α.Ε. (φορέας της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης Βοιωτίας), απέκτησε γη 

συνολικής έκτασης 195 στρεμμάτων και επιπλέον 281 στρέμματα για τις κοινόχρηστες ανάγκες των 

εταιρειών/χρηστών της βιομηχανικής περιοχής. Οι εν λόγω εδαφικές εκτάσεις προήλθαν από αντίστοιχη 

παραχώρηση γης από τις εκεί εγκατεστημένες εταιρείες. Στα πλαίσια των παραπάνω, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., παραχώρησε γη, εκτάσεως 145.471 τ.μ. και αξίας € 3.603.023 έναντι της ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ 

Α.Ε., δεδομένου ότι βάσει του Ν. 2545/97 (άρθρο 5) η εν λόγω έκταση επιστρέφεται στους ιδιοκτήτες, 

εφόσον ο φορέας αποχαρακτηρισθεί. 

Αναλυτικά τα πιο πάνω που αφορούν στον εισφερόμενο κλάδο αποτιμούνται στις λογιστικές αξίες. 

 

8. Αποθέματα 

Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

 

ΑΞΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

       
` Αποθέματα 

     

1. Εμπορεύματα 374.690,40 
 

374.690,40 
 

374.690,40 

2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 39.182.627,13 
 

39.182.627,13 
 

39.182.627,13 

4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα Υλικά 

    

 
Ανταλλακτικά & Είδη Συσκευασίας 30.009.735,36 

 
30.009.735,36 

 
30.009.735,36 

5. 
Προκαταβολές για αγορές 
αποθεμάτων 338.798,18 

 
338.798,18 

 
338.798,18 

6. Απομείωση αξίας αποθεμάτων -3.358.162,54 
 

-3.358.162,54 
 

-3.358.162,54 

  
66.547.688,53 

 
66.547.688,53 

 
66.547.688,53 

 

Τα αποθέματα  αποτιμήθηκαν στις εύλογες λογιστικές αξίες τους βάσει των Δ.Π.Χ.Α. Ανάλυση των 

αποθεμάτων κατά είδος ποσότητα και αξία προκύπτει από τις αναλυτικές μερίδες αποθήκης. 
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9.  Απαιτήσεις 

Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

 

ΑΞΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

       1. Πελάτες 44.242.084,48 
 

44.242.084,48 
 

44.242.084,48 

 
Μείον: Προβλέψεις -11.626.594,83 

 
-245.997,73 

 
-11.626.594,83 

3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.) 37.000,00 
 

37.000,00 
 

37.000,00 

3β 
Επιταγές σε καθυστέρηση 
(σφραγισμένες) πρόβλεψη -37.000,00 

 
-37.000,00 

 
-37.000,00 

5. 
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων 1.069.525,53 

 
1.069.525,53 

 
1.069.525,53 

11.α Απαίτηση από Φόρο Εισοδήματος 1.566.683,76 
 

1.566.683,76 
 

1.566.683,76 

11.β Μισθωμένα κτίρια 90.682,35 
 

90.682,35 
 

90.682,35 

11.γ Παράγωγα 121.499,35 
   

121.499,35 

11. Χρεώστες διάφοροι 10.687.505,65 
 

11.173.048,41 
 

10.687.505,65 

12. 
Λ/σμοι Δ/σεως προκ/λών και 
πιστώσεων 784.230,37 

   
784.230,37 

 
ΣΥΝΟΛΟ 46.935.616,65 

 
57.896.026,80 

 
46.935.616,65 

        

Στο λογαριασμό χρεώστες διάφοροι περιλαμβάνεται απαίτηση κατά του Ελληνικού Δημοσίου ποσού 

€.10.576.295 

Οι απαιτήσεις  αποτιμήθηκαν στις εύλογες λογιστικές αξίες τους βάσει των Δ.Π.Χ.Α. Ανάλυση των 

απαιτήσεων προκύπτει από τις αναλυτικά καθολικά και τα σχετικά ισοζύγια  

10.  Χρεόγραφα 

Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

 

ΑΞΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

1. Μετοχές 9.136,76 
 

0,00 
 

9.136,76 

        

Οι μετοχές αποτιμήθηκαν στις εύλογες λογιστικές αξίες τους βάσει των Δ.Π.Χ.Α. 

 

11. Διαθέσιμα 

Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

 

ΑΞΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

 
Διαθέσιμα 

     
1. Ταμείο 46.152,75 

 
46.152,75 

 
46.152,75 

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 3.028.959,34 
 

3.028.959,34 
 

3.028.959,34 

  
3.075.112,09 

 
3.075.112,09 

 
3.075.112,09 

 

Στον παραπάνω λογαριασμό περιλαμβάνονται τα μετρητά και καταθέσεις όψεως που έχει η εταιρεία και 

εισφέρονται στον κλάδου . Αποτιμούνται στις λογιστικές αξίες.  
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Στον λογαριασμό καταθέσεις όψεως και προθεσμίας περιλαμβάνονται καταθέσεις στους πιο κάτω 

τραπεζικούς λογαριασμούς που αφορούν τον κλάδο: 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ ΑΞΙΑ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ

Η 

ΑΞΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

38.00.00.00.00 ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 45.245,23 45.245,23 45.245,23 

38.00.01.00.00 ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 01 907,52 907,52 907,52 

 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 46.152,75 46.152,75 46.152,75 

38.03.01.00.01 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΟΓ.ΟΨΕΩΣ 203.673,82 203.673,82 203.673,82 

38.03.01.00.08 ΕΤΕ ΛΟΓ.47267580 ΟΨΕΩΣ Χ.Α.Α. 564,59 564,59 564,59 

38.03.01.00.09 ΕΤΕ ΚΑΤΑΘ.ΟΨ.(ΜΙΣΘ) ΛΟΓ.040/470890-34 38.901,02 38.901,02 38.901,02 

38.03.01.00.16 ΕΤΕ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

0,00 0,00 0,00 

38.03.02.00.05 ΕΜΠΟΡΙΚΗ KYΠΡΟΥ ΛΟΓ. 50105000125-0 142,08 142,08 142,08 

38.03.05.00.24 ALPHA BANK. ΚΑΤΑΘ.ΟΨΕΩΣ ΛΟΓ.A500/2030 243.246,44 243.246,44 243.246,44 

38.03.05.00.25 ALPHA BANK. ΠΡΟΘ. ΚΑΤΑΘ. 0,00 0,00 0,00 

38.03.06.00.00 NEA PROTON BANK 0,00 0,00 0,00 

38.03.17.00.00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΟΓ.ΟΨΕΩΣ 352.921,40 352.921,40 352.921,40 

38.03.17.00.07 ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΠΡΟΘ. ΚΑΤΑΘ. EUR 0,00 0,00 0,00 

38.03.22.00.00 EUROBANK ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ 1.868.148,64 1.868.148,64 1.868.148,64 

38.03.22.00.03 EUROBANK ΛΟΓ. ΠΡΟΘ. ΚΑΤΑΘ. EUR 0,00 0,00 0,00 

38.03.46.00.00 HSBC ΤΡΑΠΕΖΑ  ΛΟΓ ΟΨΕΩΣ 162.189,89 162.189,89 162.189,89 

38.03.46.00.02 HSBC DUSSELDORF - ΛΟΓ ΣΕ EUR 195-8420-001 0,00 0,00 0,00 

38.03.47.00.00 COMMERZBANK - ΛΟΓ ΣΕ EUR 110074200 0,00 0,00 0,00 

38.03.55.00.01 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΟΓ. 1881784 ΣΕ  EURO 0,00 0,00 0,00 

38.05.01.00.06 ΕΤΕ ΚΑΤΑΘ.ΟΨΕΩΣ 040/300047-84 ΣΕ $ 1.685,21 1.685,21 1.685,21 

38.05.01.00.07 ΕΤΕ ΚΥΠΡΟΥ 100004639208 ΣΕ $ 224,57 224,57 224,57 

38.05.05.00.01 ALPHA ΠΙΣΤΕΩΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ $ Νο:101-01-5001-
778 

1.126,05 1.126,05 1.126,05 

38.05.05.00.02 ALPHA ΠΙΣΤΕΩΣ ΟΨ. ΣΕ GBP 101-02-5001-
000339 

26.691,15 26.691,15 26.691,15 

38.05.17.00.00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΨΕΩΣ $ 5011-012685-050 463,95 463,95 463,95 

38.05.22.00.03 EUROBANK ΛΟΓ.$. ΝΟ.  
0026.0025.45.1200060966 

2.849,20 2.849,20 2.849,20 

38.05.22.00.04 EUROBANK - GBP 0026 0025 41 1200115511 9.249,83 9.249,83 9.249,83 

38.05.22.00.05 EUROBANK ΛΟΓ. ΠΡΟΘ. ΚΑΤΑΘ. USD 0,00 0,00 0,00 

38.05.46.00.00 HSBC - ΛΟΓ ΣΕ USD 002-050-714-036 30.645,14 30.645,14 30.645,14 

38.05.46.00.02 HSBC - ΛΟΓ ΣΕ OMR 021-769971-435 52,32 52,32 52,32 

38.05.46.00.03 HSBC - ΛΟΓ ΣΕ USD 021-769971-436 MIDDLE 
EAST 

1.580,75 1.580,75 1.580,75 

38.05.46.00.04 HSBC DUSSELDORF - ΛΟΓ ΣΕ USD 495-8420-019 81.254,16 81.254,16 81.254,16 

38.05.46.00.05 HSBC  USA - ΛΟΓ ΣΕ USD 000-19232-5 3.349,13 3.349,13 3.349,13 

38.05.46.00.06 
 

ΗSBC $ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΘ. ΛΟΓ. ΣΕ USD. 0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ 3.075.112,09 3.075.112,09 3.075.112,09 
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12.  Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 

 

Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

 

ΑΞΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

1. Έξοδα επομένων χρήσεων  837.089,21 
 

975.370,46 
 

837.089,21 

  
837.089,21 

 
975.370,46 

 
837.089,21 

 

Στο λογαριασμό καταχωρήθηκαν δαπάνες μέχρι την 31/12/2015 οι  οποίες όμως αφορούν την επόμενη 

χρήση.  Αποτιμούνται στην εύλογη αξία ΔΧΠΑ ,αναλύονται ως εξής: 

  ΑΞΙΑ   ΑΞΙΑ  

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΧΠΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

36.00.00.00.01 ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 173.554,99 311.836,24 173.554,99 

36.01.00.00.00 ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 3.904,75 3.904,75 3.904,75 

36.06.00.00.00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΥΡΟΣ 93.787,95 93.787,95 93.787,95 

36.07.00.00.00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ 22.284,33 22.284,33 22.284,33 

36.08.00.00.00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 528.932,19 528.932,19 528.932,19 

36.09.00.00.00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ 

14.625,00 14.625,00 14.625,00 

36.90.00.00.0- ΦΔ-PREPAID EXPENSES SMS  -396.206,87  

36.90.00.00.01 PREPAID EXPENSES SMS  396.206,87  

36.90.00.01.0- ΦΔ-PREPAID EXPENSES  ΓΡΑΜΜΗΣ  HFI- ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -388.023,50  

36.90.00.01.00 PREPAID EXPENSES- ΓΡΑΜΜΗΣ HFI-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 388.023,50  

 ΣΥΝΟΛΟ 837.089,21 975.370,46 837.089,21 

 

 ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

 ΑΞΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 307.335.898,99  264.907.504,45  307.630.579,66 

 

. ΙΙ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 

13.  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

 

ΑΞΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

 1. Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού 
    

 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 1.223.258,00 

 
0,00 

 
1.223.258,00 

  2. Λοιπές προβλέψεις 137.752,56 
 

0,00 
 

137.752,56 

  
1.361.010,56 

 
0,00 

 
1.361.010,56 

 

1. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
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Σύμφωνα με το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι αποζημίωσης σε περιπτώσεις 

απόλυσης ή συνταξιοδότησης ποσού που σχετίζεται με τις αποδοχές του εργαζομένου, τη διάρκεια 

υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εργαζόμενοι που παραιτούνται 

(εκτός από αυτούς με περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια υπηρεσίας) ή απολύονται με αιτία δεν 

δικαιούνται αποζημίωσης. Η οφειλόμενη αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης είναι ίση με 40% του 

ποσού που θα πληρωνόταν σε περίπτωση απόλυσης. 

2. Λοιπές προβλέψεις 

 

 Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 

Το ποσό της πρόβλεψης βασίζεται σε εκτιμήσεις της Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου. Το υπόλοιπο της 

πρόβλεψης αναμένεται να χρησιμοποιηθεί κατά την τρέχουσα χρήση. Η διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι 

το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηματισθεί κρίνεται επαρκές και δεν αναμένεται να προκύψουν 

επιπλέον επιβαρύνσεις πέραν των ποσών που αναφέρονται την 31/12/2015. 

 Ζημίες από συμβάσεις 

Η σχηματισθείσα πρόβλεψη αναφέρεται σε ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν ως απόρροια 

συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας με αντισυμβαλλόμενους της. Η πρόβλεψη υπολογίστηκε 

βάσει ιστορικών δεδομένων και στατιστικών από την επίλυση αντίστοιχων περιπτώσεων του 

παρελθόντος 
Οι προβλέψεις  αποτιμήθηκαν στις λογιστικές αξίες τους βάσει των Δ.Π.Χ.Α. 

14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

 

ΑΞΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

 
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

     

1. 
Ομολογιακά     
Δάνεια                                              40.493.753,88 

 
40.678.000,00 

 
40.493.753,88 

2. Δάνεια Τραπεζών 36.131.715,49 
 

41.932.362,83 
 

36.131.715,49 

3. Φόροι Επομένων Χρήσεων                             16.815.598,53 
 

0,00 
 

16.815.598,53 

 
ΣΥΝΟΛΟ 93.441.067,90 

 
82.610.362,83 

 
93.441.067,90 

 

1.  Ομολογιακά δάνεια 

    

Στο λογαριασμό περιλαμβάνονται ομολογιακά δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τις  πιο κάτω τράπεζες: 

  ΑΞΙΑ   ΑΞΙΑ  

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΧΠΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

45.00.00.00.00 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ETE 36.120.000,00 36.120.000,00 36.120.000,00 

45.00.00.00.01 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ EUROBANK 3.010.000,00 3.010.000,00 3.010.000,00 

45.00.00.00.02 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ALPHA BANK 1.548.000,00 1.548.000,00 1.548.000,00 

45.00.00.00.27 ΤΟΚΟΙ-ΕΞΟΔΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ 244.453,88 0,00 244.453,88 

45.00.00.00.28 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ -428.700,00 0,00 -428.700,00 
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 ΣΥΝΟΛΟ 40.493.753,88 40.678.000,00 40.493.753,88 

 

2. Δάνεια τραπεζών: 

Στο λογαριασμό περιλαμβάνονται  δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τις  πιο κάτω τράπεζες: 

 

  ΑΞΙΑ   ΑΞΙΑ  

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΧΠΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

45.10.47.00.00 ΜΑΚΡΟΠΡ.ΥΠΟΧΡ.COMMERZBANK 37.361.429,31 37.361.429,31 37.361.429,31 

45.10.47.00.01 ΜΑΚΡΟΠΡ.ΥΠΟΧΡ.SMS (Fees Euler Hermes) 3.303.561,44 3.303.561,44 3.303.561,44 

45.10.47.00.02 ΜΑΚΡΟΠΡ.ΥΠΟΧΡ.COMMERZBANK (Prepaid 
Expenses) 

-5.910.973,66 -5.910.973,66 -5.910.973,66 

45.10.47.00.03 ΤΟΚΟΙ-ΕΞΟΔΑ ΔΑΝΕΙΟΥ COMMERZBANK 1.377.698,40 1.377.698,40 1.377.698,40 

45.10.47.00.0- ΦΔ-ΤΟΚΟΙ-ΕΞΟΔΑ ΔΑΝΕΙΟΥ COMMERZBANK 0,00 5.800.647,34 0,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 36.131.715,49 41.932.362,83 36.131.715,49 

 

Τα μακροπρόθεσμα ομολογιακά δάνεια και δάνεια τραπεζών αποτιμούνται στην λογιστική αξία ΔΧΠΑ. 

3. Φόροι επόμενων χρήσεων 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό 

δικαίωμα να συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών 

υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 

 Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση 

που αναμένεται να υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου οι αχρησιμοποίητες 

φορολογικές ζημίες και πιστωτικοί φόροι μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν 

αναγνώρισε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ύψους € 2.164.258 σε σχέση με αχρησιμοποίητες 

φορολογικές ζημιές ύψους € 7.462.960 οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν και να συμψηφιστούν με 

μελλοντικά φορολογικά κέρδη. Οι αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε 

αναβαλλόμενη φορολογία λήγουν το 2019. 

 

Στοιχεία λογαριασμών ισολογισμού και οι διαφορές, μεταξύ εύλογων αξιών ΔΧΠΑ  και της αντίστοιχης 

φορολογικής  επί των οποίων υπολογίστηκε η αναβαλλόμενη φορολογία παραθέτονται στον πιο κάτω πίνακα 

: 
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ΙΙ .Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

 ΑΞΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις      

1. Προμηθευτές 27.059.188,37  27.059.188,37  27.059.188,37 

3. Τράπεζες λ/σμοι βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 

46.100.000,00  46.100.000,00  46.100.000,00 

4. Προκαταβολές πελατών 551.752,49  551.752,49  551.752,49 

5. Υποχρεώσεις από Φόρους – Τέλη 535.194,58  535.194,58  535.194,58 

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 707.907,51  707.907,51  707.907,51 

7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
πληρωτέες 

    0,00 

 στην επόμενη χρήση 12.886.888,68  12.395.711,04  12.886.888,68 

8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις                     

75.939,70  75.939,70  75.939,70 

10. Μερίσματα Πληρωτέα 1.671,04  1.671,04  1.671,04 

11.  Πιστωτές διάφοροι 548.978,31  548.978,31  548.978,31 

 Παράγωγα 495.456,83  0,00  495.456,83 

  88.962.977,51  87.976.343,04  88.962.977,51 

 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 182.404.045,41  170.586.705,87  182.404.045,41 

 

Α/Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΛΟΜΕΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ

1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΣΟΛΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΗΤΙΚΟΥ ΔΧΠΑ (1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ (2) (1)-(2)

1.1. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ,

Αναπόσβεστη εύλογη αξία μηχανημάτων – εγκαταστάσεων 183.509.533,68 -131.819.919,85 51.689.613,83 

1.2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 1.828.348,91 1.828.348,91 

1.3. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ -975.370,46 1.227.493,53 252.123,07 

1.4 Παράγωγα 0,00 121.499,35 121.499,35 

1.5. Απαιτήσεις -245.997,73 245.997,73 -0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ -ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 1. 53.891.585,16 

2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΣΟΛΓΙΣΜΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.1  Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου του από την υπηρεσία -1.223.258,00 0 -1.223.258,00 

2.2.  Λοιπές προβλέψεις 0,00 14.669,44 14.669,44

2.3. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (εκτός τραπεζών) 95.006.073,87 -89.512.358,05 5.493.715,82

2.4. Παράγωγα -495.456,83 0,00 -495.456,83 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ -ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 2.

3.789.670,43

1.+2. ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ -ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

1.+ 2. 57.681.255,59

Συντελεστης φόρου εισοδήματος                                                   0,29 

Αναβαλλόμενη φορολογία                                                   0,29 16.727.564,12

ΠΟΣΑ
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1. Προμηθευτές 
Ο λογαριασμός προμηθευτές περιλαμβάνει υποχρεώσεις από αγορές αποθεμάτων και παροχή υπηρεσιών 

που αφορούν στον εισφερόμενο βιομηχανικό κλάδο. Ανάλυση ανά προμηθευτή παρέχεται στο Ισοζύγιο 

Αναλυτικού Καθολικού. Αποτιμούνται στη λογιστική τους αξία 

3 . Τράπεζες λ/σμοι βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

Οι λογαριασμοί Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων περιλαμβάνουν τα πιο κάτω 

αναλυτικά αναφερόμενα ποσά δανείων που έχουν χορηγηθεί από τις αντίστοιχες τράπεζες: 

    ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ  

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΧΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ  ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

52.01.00.00.00 ΕΤΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 13.900.000,00 
13.900.000,00 13.900.000,00 

52.05.00.00.00 ALPHA BANK ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ (703) 12.000.000,00 
12.000.000,00 12.000.000,00 

52.17.00.00.00 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4.200.000,00 
4.200.000,00 4.200.000,00 

52.22.00.04.00 EUROBANK ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΒΡΑΧ. ΔΑΝΕΙΩΝ  ΣΕ 
EURO 

16.000.000,00 
16.000.000,00 16.000.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 46.100.000,00 46.100.000,00 46.100.000,00 

 

4. Προκαταβολές πελατών 

Στον λογαριασμό Προκαταβολές πελατών περιλαμβάνονται ποσά πoυ έχουν προκαταβληθεί έναντι 

αγορών από πελάτες του εισφερόμενου βιομηχανικού κλάδου, όπως προκύπτει από τα αναλυτικά 

καθολικά και το αναλυτικό ισοζύγιο λογαριασμών. 

5. Υποχρεώσεις από Φόρους – Τέλη 

Στον λογαριασμό περιλαμβάνονται υποχρεώσεις από φόρους και τέλη που αφορούν στη  λειτουργία του 

εισφερόμενου Βιομηχανικού κλάδου. .Αποτιμούνται στην εύλογη αξία και αναλύονται ως εξής: 

  ΑΞΙΑ   ΑΞΙΑ  

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΧΠΑ  ΦΟΡ/ΓΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

54.03.00.00.00 ΦΜΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 224.455,41 224.455,41 224.455,41 

54.03.00.00.01 ΦΜΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 57.553,96 57.553,96 57.553,96 

54.03.01.00.00 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΡ.29 Ν.3986/2011-ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 27.141,49 27.141,49 27.141,49 

54.03.01.00.01 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΡ.29 Ν.3986/2011-ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 6.849,18 6.849,18 6.849,18 

54.03.91.00.00 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΡ.29 Ν.3986/2011-ΑΜ.ΠΑΓ.ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ 1.407,72 1.407,72 1.407,72 

54.04.00.00.00 ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 20% 7.409,48 7.409,48 7.409,48 

54.04.02.00.01 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 3,6% 23,53 23,53 23,53 

54.04.99.00.00 ΦΟΡΟΣ  Μ.Υ. ΠΑΓΙΑΣ  ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ 8.292,04 8.292,04 8.292,04 

54.09.01.00.00 ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.-ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘ.& ΝΟΜ.ΕΚΠΡ/ΠΩΝ 3.391,34 3.391,34 3.391,34 

54.09.02.00.00 ΧΑΡΤ/ΜΟ & ΟΓΑ ΑΜΟΙΒ.ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.-Γ.ΔΙΕΥΘ.& ΝΟΜ.ΕΚΠΡ. 209,18 209,18 209,18 

54.09.03.04.00 ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 190.070,71 190.070,71 190.070,71 

54.09.04.01.00 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 44,78 44,78 44,78 

54.09.05.00.00 ΧΑΡΤ/ΜΟ & ΟΓΑ ΕΙΣΟΔ.ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ 1.777,82 1.777,82 1.777,82 

54.09.11.00.00 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΡ.29 Ν.3986/2011-ΜΕΛΗ Δ.Σ. 226,46 226,46 226,46 

54.09.12.00.00 ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% 6.341,48 6.341,48 6.341,48 

 ΣΥΝΟΛΟ 535.194,58 535.194,58 535.194,58 
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6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 

Στον λογαριασμό περιλαμβάνονται υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς που αφορούν στη  

λειτουργία του εισφερόμενου Βιομηχανικού κλάδου. .Αποτιμούνται στην εύλογη αξία και αναλύονται ως εξής 

 

  ΑΞΙΑ   ΑΞΙΑ  

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΧΠΑ  ΦΟΡ/ΓΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣ
ΗΣ 

55.00.00.00.00 ΙΚΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 600.100,08 600.100,08 600.100,08 

55.01.00.00.00 ΤΣΜΕΔΕ 76.149,64 76.149,64 76.149,74 

55.01.00.00.01 ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 640,26 640,26 640,26 

55.02.00.00.00 ΤΑ.Π.Ι.Τ.-ΤΟΜΕΑΣ ΤΑ.Π.Ε.Μ. 34.326,92 34.326,92 34.326,92 

55.02.00.00.03 ΚΥΤ 15.969,72 15.969,72 15.969,72 

55.02.00.00.09 ΤΑΠΕΜ (ΤΡΕΧΟΝΤΑ) -19.284,94 -19.284,94 -19.284,94 

55.04.00.00.00 Εθνική Ασφαλιστική (Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα) 5,83 5,83 5,83 

 ΣΥΝΟΛΟ 707.907,51 707.907,51 707.907,51 

  

   7.  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 

 
  ΑΞΙΑ   ΑΞΙΑ  

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΧΠΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

 λ53.17.03.00.99 ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ. ΔΑΝ.COMMERZBANK  5.389.302,40 5.389.302,40 5.389.302,40 

53.17.03.01.00 ΦΔ-ΤΟΚΟΙ-ΕΞΟΔΑ ΔΑΝΕΙΟΥ 
COMMERZBANK 

0,00 -491.177,64 0,00 

53.17.03.01.01 ΜΑΚΡΟΠΡ.ΥΠΟΧΡ.SMS (Fees Euler 
Hermes) 

1.651.780,72 1.651.780,72 1.651.780,72 

53.17.03.01.02 ΤΟΚΟΙ-ΕΞΟΔΑ ΔΑΝΕΙΟΥ COMMERZBANK -683.143,69 -683.143,69 -683.143,69 

53.17.03.01.03 ΤΟΚΟΙ-ΕΞΟΔΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ -93.050,75 -93.050,75 -93.050,75 

53.17.07.00.00 ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 
ΔΑΝΕΙΟ 

6.622.000,00 6.622.000,00 6.622.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 12.886.888,68 12.395.711,04 12.886.888,68 

 

 

Οι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση αφορούν σε δόσεις  των πιο πάνω 

αναλυτικά αναφερομένων ομολογιακών και μακροπροθέσμων δανείων οι οποίες πρέπει να καταβληθούν 

εντός της επόμενης χρήσεως 

8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις                     

Στον λογαριασμό υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις περιλαμβάνονται υποχρεώσεις οι οποίες 

προέκυψαν από ενδοομιλικές συναλλαγές, αποτιμώνται στη εύλογη αξία.   

10. Μερίσματα Πληρωτέα. 
 

Οφειλόμενα μερίσματα , αποτιμούνται στην εύλογη αξία 
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11. Πιστωτές  διάφοροι 
 

Ο παραπάνω λογαριασμός αφορά σε υποχρεώσεις της εταιρείας προς: 

  ΑΞΙΑ   ΑΞΙΑ  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΧΠΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

33.00.00.00.00 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 6.114.153,14 6.114.153,14 6.114.153,14 

33.00.01.00.00 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΡΓΑΤΩΝ -3.579.515,06 -3.579.515,06 -3.579.515,06 

33.00.02.00.00 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -2.707.312,08 -2.707.312,08 -2.707.312,08 

35.00.00.00.00 ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ - ΛΟΓ. ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ -271.203,07 -271.203,07 -271.203,07 

53.00.90.00.00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΜΟΙΒ/ΝΩΝ ΜΕ ΠΑΓΙΑ 
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ  ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 

-88.088,43 -88.088,43 -88.088,43 

53.98.00.00.60 ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ-
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 

0,00 0,00 0,00 

53.98.00.01.00 ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

-17.012,81 -17.012,81 -17.012,81 

 ΣΥΝΟΛΟ -548.978,31 -548.978,31 -548.978,31 

 

Αποτιμούνται στην εύλογη αξία 

12.   Παράγωγα                                                                                   

  ΑΞΙΑ   ΑΞΙΑ  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΧΠΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

 

                               Παράγωγα                                                              495.456,83           00                495.456,83                                 

Αποτιμώνται στην εύλογη αξία 

 

15. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                    

Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

 

ΑΞΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 1.265.176,39 
 

1.265.176,39 
 

1.265.176,39 

 
ΣΥΝΟΛΟ 1.265.176,39 

 
1.265.176,39 

 
1.265.176,39 

       Στο λογαριασμό περιλαμβάνονται δεδουλευμένες δαπάνες που αφορούν την χρήση που έληξε στις 

31/12/2015 και όπως προκύπτει από τα αναλυτικά καθολικά ,αποτιμούνται στην εύλογη αξία.  

 ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 185.030.232,36  171.851.882,26  185.030.232,36 
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16. ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ (ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 

 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 31/12/2015   

 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ      

Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

3. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις 0,02  4.386.609,22  0,02 

       

1. Γήπεδα - Οικόπεδα  12.433.009,86  8.381.214,78  12.433.009,86 

3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα 28.974.408,22  25.327.699,34  28.974.408,22 

4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγ/σεις και      

  Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός  128.000.373,12  79.178.912,77  128.000.373,12 

5. Μεταφορικά Μέσα  106.219,01  373.371,31  410.036,44 

6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 500.609,32  715.219,69  500.609,32 

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση      

 και προκαταβολές 13.494.914,13  13.456.892,74  13.494.914,13 

  183.509.533,66  127.433.310,63  183.813.351,09 

       
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες      

 χρηματοοικονομικές απαιτήσεις      

1. Συμμετοχές σε θυγατρικές 
επιχειρήσεις                        

1.712.571,82  3.487.260,48  1.712.571,82 

       

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4.709.150,25  1.106.126,25  4.709.150,25 

       
` Αποθέματα      

1. Εμπορεύματα 374.690,40  374.690,40  374.690,40 

2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 39.182.627,13  39.182.627,13  39.182.627,13 

4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα 
Υλικά 

     

 Ανταλλακτικά & Είδη Συσκευασίας 30.009.735,36  30.009.735,36  30.009.735,36 

5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 338.798,18  338.798,18  338.798,18 

6. Απομείωση αξίας αποθεμάτων -3.358.162,54  -3.358.162,54  -3.358.162,54 

  66.547.688,53  66.547.688,53  66.547.688,53 

       

  
Απαιτήσεις 

     

1. Πελάτες 44.242.084,48  44.242.084,48  44.242.084,48 

 Μείον: Προβλέψεις -11.626.594,83  -245.997,73  -11.626.594,83 

3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.) 37.000,00  37.000,00  37.000,00 

3β Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) -37.000,00  -37.000,00  -37.000,00 

5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων 

1.069.525,53  1.069.525,53  1.069.525,53 

11.α Απαίτηση από Φόρο Εισοδήματος 1.566.683,76  1.566.683,76  1.566.683,76 

11.β Μισθωμένα κτίρια 90.682,35  90.682,35  90.682,35 

11.γ Παράγωγα 121.499,35    121.499,35 

11. Χρεώστες διάφοροι 10.687.505,65  11.173.048,41  10.687.505,65 

12. Λ/σμοι Δ/σεως προκ/λών και πιστώσεων 784.230,37    784.230,37 

  46.935.616,65  57.896.026,80  46.935.616,65 

 Χρεόγραφα      

1. Μετοχές 9.136,76  0,00  9.136,76 

       

 Διαθέσιμα      

1. Ταμείο 46.152,75  46.152,75  46.152,75 

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 3.028.959,34  3.028.959,34  3.028.959,34 

  3.075.112,09  3.075.112,09  3.075.112,09 

1. Έξοδα επομένων χρήσεων  837.089,21  975.370,46  837.089,21 

  837.089,21  975.370,46  837.089,21 
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 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 307.335.898,99  264.907.504,45  307.639.716,42 

       
 

 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ      

Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

 1. Προβλέψεις για αποζημιώσεις 
προσωπικού 

     

 λόγω εξόδου από την υπηρεσία 1.223.258,00  0,00  1.223.258,00 

2. Λοιπές προβλέψεις 137.752,56  0,00  137.752,56 

  1.361.010,56  0,00  1.361.010,56 

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      

1. Ομολογιακά 
Δάνεια                                              

40.493.753,88  40.678.000,00  40.493.753,88 

2. Δάνεια Τραπεζών 36.131.715,49  41.932.362,83  36.131.715,49 

8A Φόροι Επομένων Χρήσεων                             16.815.598,53  0,00  16.815.598,53 

       

  93.441.067,90  82.610.362,83  93.441.067,90 

 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις      

1. Προμηθευτές 27.059.188,37  27.059.188,37  27.059.188,37 

3. Τράπεζες λ/σμοι βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 

46.100.000,00  46.100.000,00  46.100.000,00 

4. Προκαταβολές πελατών 551.752,49  551.752,49  551.752,49 

5. Υποχρεώσεις από Φόρους – Τέλη 535.194,58  535.194,58  535.194,58 

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 707.907,51  707.907,51  707.907,51 

7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες      

 στην επόμενη χρήση 12.886.888,68  12.395.711,04  12.886.888,68 

8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις                     

75.939,70  75.939,70  75.939,70 

10. Μερίσματα Πληρωτέα 1.671,04  1.671,04  1.671,04 

11.  Πιστωτές διάφοροι 548.978,31  548.978,31  548.978,31 

 Παράγωγα 495.456,83  0,00  495.456,83 

  88.962.977,51  87.976.343,04  88.962.977,51 

 Σύνολο υποχρεώσεων (Ι+ΙΙ) 182.404.045,41  170.586.705,87  182.404.045,41 

       

 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ      

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 1.265.176,39  1.265.176,39  1.265.176,39 

       

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 185.030.232,36  171.851.882,26  185.030.232,36 
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  ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ  ΑΞΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 307.335.898,99  264.907.504,45  307.639.716,42 

ΜΕΙΟ
Ν: 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 185.030.232,36  171.851.882,26  185.030.232,36 

 ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ 122.305.666,63  93.055.622,19  122.609.484,06 

       

 ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 78.247.701,00  78.247.701,00  78.247.701,00 

 ΙΙI. Αποθεματικά κεφάλαια  18.986.281,36  22.490.897,42  18.986.281,36 

 IV. Αποτελέσματα εις νέον ΣΥΝΟΛΟ 25.071.684,28  -36.596.028,55  25.375.501,71 

 ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ   28.912.952,08   

 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΜΙΕΣ 31/12/2015  -7.683.076,47   

 Διαφορά στρογγυλοποίησης εισφερόμενου κεφαλαίου  100,25   

 ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ 122.305.666,63  93.055.622,19  122.609.484,06 

 

 

ΙΙI. Αποθεματικά κεφάλαια 

Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων αφορούν κυρίως σε αποθεματικά που έχουν 

σχηματιστεί από την εισφέρουσα Εταιρεία, όπως προκύπτουν από τα αναλυτικά καθολικά κατά 

αναπτυξιακό νόμο, αναλύονται ως εξής: 

  ΑΞΙΑ   ΑΞΙΑ  

Λ/ΣΜΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΧΠΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

41.06.00.00.00 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠ.ΑΦΟΡ. ΑΠΟΘΕΜ. 0,00 2.529.603,00 0,00 

41.08.00.04.00 ΑΦΟΡΟΛ.ΑΠΟΘ-ΚΟ Α.Ν. 147-67 ΕΠΕΝ 19.594,78 19.594,78 19.594,78 

41.08.00.05.00 ΑΦΟΡΟΛ.ΑΠΟΘ-ΚΟ Α.Ν.147-67 ΚΙΝΗΣ 26.908,97 26.908,97 26.908,97 

41.08.00.06.00 ΑΦΟΡΟΛ.ΑΠΟΘΕΜ.Ν.Δ.1078/71 ΠΑΓΙΩΝ 387.224,13 387.224,13 387.224,13 

41.08.00.07.00 ΑΦΟΡΟΛ.ΑΠΟΘΕΜ.Ν.Δ.1078/71 ΚΕΦΑΛ.ΚΙΝΗΣΕΩΣ 43.024,79 43.024,79 43.024,79 

41.08.00.08.00 ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓ.ΑΠΟΘ-ΚΟ Ν.Δ.849 68.364,77 68.364,77 68.364,77 

41.08.00.09.00 ΑΠΟΘ-ΚΟ ΑΡΘΡ.6 Ν.Δ. 1078-71 7.627,91 7.627,91 7.627,91 

41.08.00.09.10 ΑΦΟΡΟΛΟΓ. ΑΠΟΘ-ΚΟ Ν.1116-81 ΕΠΕ 2.176,83 2.176,83 2.176,83 

41.08.00.10.00 ΑΦΟΡΟΛΟΓ. ΑΠΟΘ-ΚΟ Ν.1116-81 ΕΠΕ 31.834,89 31.834,89 31.834,89 

41.08.00.11.00 ΑΦΟΡ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν.1262/82 ΕΠΕ 204.839,98 204.839,98 204.839,98 

41.08.00.12.00 ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΟΡ.ΑΠΟΘ-ΚΟ ΤΗΣ Ε 2665- 293.470,29 293.470,29 293.470,29 

41.08.00.13.00 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘ-ΚΟ Ν. 1828-89 1.804.431,40 1.804.431,40 1.804.431,40 

41.08.00.14.00 ΑΦΟΡΟΛ.ΑΠΟΘΕΜ.Ν.1892/90 ΑΡΘΡΟ 12 2.582.538,52 2.582.538,52 2.582.538,52 

41.08.00.15.00 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν.2601/98 2.266.505,53 2.266.505,53 2.266.505,53 

41.08.00.17.00 ΑΦΟΡΟΛΟΓ ΑΠΟΘΕΜΑΤ. Ν.2238/1994 Αρθ.103 παρ.1 ια 10.390.058,72 705.000,00 10.390.058,72 

41.08.00.17.00 ΑΦΟΡΟΛΟΓ ΑΠΟΘΕΜΑΤ. Ν.2238/1994 Αρθ.103 παρ.1 ια 0,00 10.390.058,72 0,00 

41.14.00.00.00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ -270.013,06 270.013,06 -270.013,06 

41.14.00.00.0- ΦΔ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 0,00 -270.013,06 0,00 

41.91.00.00.00 ΑΠΟΘΕΜ. ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΚΑΤ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ 1.127.692,91 1.127.692,91 1.127.692,91 

     

 ΣΥΝΟΛΟ, 18.986.281,36 22.490.897,42 18.986.281,36 
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ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΜΙΕΣ 31/12/2015. 

Σύμφωνα με την παρ 6. Του άρθρου 52 του ν.4172/2013, η λήπτρια εταιρεία μπορεί να μεταφέρει τις ζημίες 

της εισφέρουσας εταιρείας που σχετίζονται με τον κλάδο ή τους κλάδους δραστηριότητας που 

μεταβιβάζονται με τις ίδιες προϋποθέσεις που θα ίσχυαν για την εισφέρουσα εταιρεία, εάν δεν είχε γίνει η 

μεταβίβαση. Στα πλαίσια εφαρμογής της αναφερόμενης διάταξης μεταφέρονται στην απορροφούσα 

Εταιρεία οι εκπιπτόμενες φορολογικά ζημίες κατά την αναλογία που αφορούν στον εισφερόμενο 

Βιομηχανικό κλάδο. Αναλύονται ως εξής: 

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΜΙΕΣ 31/12/2015 

Φορολογική Ζημία χρήσης 1/1-31/12/2013  -3.784.162,60 

Φορολογική Ζημία χρήσης 1/1-31/12/2014 -8.983.020,50 

Σύνολο μεταφερόμενης Φορολογικής Ζημίας 
31/12/2015 

-12.767.183,10 

Φορολογητέο κέρδος χρήσης 1/1-31/12/2015 5.084.106,63 

Ζημία μεταφερόμενη προς συμψηφισμό 31/12/2015 -7.683.076,47 
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17. Στοιχεία μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στην οποία θα εισφερθεί ο κλάδος    

Ο αποσχιζόμενος κλάδος θα εισφερθεί στην υφιστάμενη εταιρεία με την επωνυμία «E.BI.KE A.E., 

Επενδυτικές, Βιομηχανικές και Εμπορικές Μετάλλων, Κτηματικές και  Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις 

Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Ε.ΒΙ.ΚΕ ΑΕ»,. Το μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας θα 

αυξηθεί κατά το ποσό της καθαρής εισφερόμενης περιουσίας του κλάδου που ανέρχεται σε ευρώ 

78.247.701 με την έκδοση  μετοχών 26.705.700 ονομαστικής αξίας των 2,93 ευρώ εκάστης. 

Βάσει των ανωτέρω πιστοποιούμε ότι οι αξίες που προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω μεθόδων 
αποτίμησης αντιστοιχούν στον αριθμό και στην ονομαστική αξία των μετοχών που θα εκδοθούν έναντι του 
εισφερόμενου κλάδου. 

 

 

 

 

Μεταμόρφωση Αττικής   28/4/2016 

 

OI ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: 

 

 

ΨΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                   ΧΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΜΣΟΕΛ 12651                              ΑΜΣΟΕΛ18391 
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ι. Ασώματες ακινητοποίησεις Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 374.243,50 -374.243,48 26.204.758,75 -21.818.149,53 Ι. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 103.319.385,27 78.247.801,25

, 374.243,50 -374.243,48 26.204.758,75 -21.818.149,53 1. Απόσβεση υπεραξίας συμμετοχών 0,00 0,00

Αναποσβεστο υπόλοιπο 0,02 4.386.609,22 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00

ΙΙ. Ενσώματες ακιν/ποιήσεις ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 12.433.009,86 8.381.214,78 1. Τακτικά αποθεματικά 0,00 0,00

3. Κτίρια και Τεχνικά Εργα 53.365.710,91 -24.391.302,69 56.491.866,10 -31.164.166,76 3. Ειδικά αποθεματικά 0,00 0,00

4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγ/σεις και

 Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός 223.872.086,76 -95.871.713,64 199.500.850,66 -120.321.937,89 4.,

Αποθεματικό από εύλογη αξία 

παραγώγων -270.013,06 0,00

5. Μεταφορικά Μέσα 1.834.654,50 -1.728.435,49 1.761.244,00 -1.387.872,69 4. Εκτακτα αποθεματικά 0 0

6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 3.418.937,85 -2.918.328,53 3.616.193,42 -2.900.973,73 5. Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών διατάξεων Νόμων19.256.294,42 18.986.281,36 22.490.897,42 22.490.897,42

7. Aκινητοποιήσεις υπό εκτέλεση

και προκαταβολές 13.494.914,13 13.456.892,74

308.419.314,01 -124.909.780,35 283.208.261,70 -155.774.951,07 V. Αποτελέσματα εις Νέον

Αναποσβεστο υπόλοιπο 183.509.533,66 127.433.310,63 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 0,00 0,00 -7.683.076,47

Μη εκπιπτόμενες φορολογικά ζημίες 0,00 -7.683.076,47

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 122.305.666,63 93.055.622,19

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

1. Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις                       1.712.571,82 3.487.260,48

Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις 0,00 0,00

Μείον Υποτίμηση 0,00 0,00

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4.709.150,25 6.421.722,07 1.106.126,25 4.593.386,73

Σύνολο (ΓΙΙΙ) 0,00 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 189.931.255,75 136.413.306,58

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  1. Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού

Ι. Αποθέματα λόγω εξόδου από την υπηρεσία 1.223.258,00 0,00

1. Εμπορεύματα 374.690,40 374.690,40 2. Λοιπές προβλέψεις 137.752,56 1.361.010,56 0,00 0,00

2. Προιόντα έτοιμα και ημιτελή 39.182.627,13 39.182.627,13

4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα Υλικά

Ανταλλακτικά & Είδη Συσκευασίας 30.009.735,36 30.009.735,36

5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 338.798,18 338.798,18

6. Απομείωση αξίας αποθεμάτων -3.358.162,54 66.547.688,53 -3.358.162,54 66.547.688,53 Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. Μακροπροθεσμες Υποχρεώσεις

ΙΙ. Απαιτήσεις 1.

Ομολογιακά 

Δάνεια                                             40.493.753,88 40.678.000,00

1. Πελάτες 44.242.084,48 44.242.084,48 2. Δάνεια Τραπεζών 36.131.715,49 41.932.362,83

Μείον:Προβλέψεις -11.626.594,83 -245.997,73 8α. Φόροι Επομένων Χρήσεων                            16.815.598,53 93.441.067,90 0,00 82.610.362,83

3α. Eπιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.) 37.000,00 37.000,00

3β Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) -37.000,00 -37.000,00 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

5.
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων 1.069.525,53 1.069.525,53 1. Προμηθευτές 27.059.188,37 27.059.188,37

11.α Απαίτηση από Φόρο Εισοδήματος 1.566.683,76 1.566.683,76 4. Προκαταβολές πελατών 551.752,49 551.752,49

11.β Μισθωμένα κτίρια 90.682,35 90.682,35 5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη 535.194,58 535.194,58

11.γ Παράγωγα 121.499,35 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 707.907,51 707.907,51

10. Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες 0,00 0,00 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες

Μείον:Προβλέψεις 0,00 0,00 στην επόμενη χρήση 12.886.888,68 12.395.711,04

11. Χρεώστες διάφοροι 10.687.505,65 11.173.048,41 8.

Υποχρεώσεις πρός συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις                    75.939,70 75.939,70

11α
Προκαταβολές προμηθευτών (εκτός παγίων 

και αποθεμάτων) 0,00
0,00

10. Μερίσματα Πληρωτέα 1.671,04 1.671,04

12. Λ/σμοι Δ/σεως προκ/λών και πιστώσεων 784.230,37 46.935.616,65 0,00 57.896.026,80 11.  Πιστωτές διάφοροι 548.978,31 548.978,31

11.α Παράγωγα 495.456,83

III. Χρεόγραφα

Υποχρεώσεις από εκχώρηση με σύμβαση 

factoring 0,00 88.962.977,51 0,00 87.976.343,04

1. Μετοχές 9.136,76 9.136,76

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 182.404.045,41 170.586.705,87

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο 46.152,75 46.152,75

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 3.028.959,34 3.075.112,09 3.028.959,34 3.075.112,09

Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 116.567.554,03 127.518.827,41 1. Έσοδα επομένων χρήσεων 0,00 0,00

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 1.265.176,39 1.265.176,39

1. Εξοδα επομένων χρήσεων 837.089,21 975.370,46 3. Λοιποι Μεταβατικοί λογ/σμοι παθητικού 0,00 0,00

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 837.089,21 0,00 975.370,46 1.265.176,39 0,00 1.265.176,39

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 307.335.898,99 264.907.504,45 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 307.335.898,99 264.907.504,45

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΔΠΧΠ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α.Δ.Τ.: ΑΜ 115550 Α.Δ.Τ.: Κ 221209 Α.Δ.Τ.: ΑΙ 666035 Α.Δ.Τ.: ΑΑ 035130
Α.Δ.Τ.: ΑΒ 589945

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 0018936

ΚΟΥΜΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΔΠΧΠ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ


