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1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2002-2004 
 

1.1 Συνοπτικά Στοιχεία Αποτελεσµάτων  

(ποσά σε χιλ. €) 2002 2003 2004
Κύκλος Εργασιών από:
Bιοµηχανική δραστηριότητα 130.779 141.532 173.073
Eπένδυση σωλήνων για λογαριασµό τρίτων 1.540 2.382 2.672
Λοιπές πωλήσεις 2.057 4.172 4.703
Σύνολο Κύκλου Εργασιών 134.376 148.085 180.448
Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων)(1) 17.339 13.101 35.954
Πλέον: Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 586 692 864
Σύνολο Μικτών Κερδών 17.925 13.793 36.818
Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) (1) -7.143 -18.036 596
Κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων -8.272 -25.821 208
Κέρδη προ αποσβέσεων -17.410 -36.786 -10.581
Μείον: Αποσβέσεις (συνολικές) 14.846 16.800 17.645
Κέρδη προ φόρων -32.256 -53.586 -28.227
Κέρδη µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές ∆.Σ. (2) -32.300 -53.634 -28.276
Κέρδη µετά από φόρους, αµοιβές ∆.Σ. και φόρους φορολογικού ελέγχου
προηγουµένων χρήσεων(3)

-32.300 -53.634 -28.377

Σταθµισµενος αριθµός Μετοχών 36.735.600 36.735.600 82780134
Αριθµός Μετοχών τέλους χρησης 36.735.600 36.735.600 82780134

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA ΧΡΗΣΗΣ 2002-2004

 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(3)    

(   ) ποσά σε χιλ. € 2002 2003 2004

Αναµορφωµένα αποτελέσµατα προ φόρων -32.321 -53.402 -28.227
Αναµορφωµένα αποτελέσµατα περιόδου µετά από φόρους χρήσης και 
λοιπούς φόρους 

-32.277 -53.451 -28.227

    
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ(4)    

(  ποσά σε €) 2002 2003 2004

Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων χρήσης -0,47 -1,02 -0,13
Κέρδη προ φόρων χρήσης -0,88 -1,46 -0,34
Κέρδη µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές ∆.Σ. -0,88 -1,46 -0,34
Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές ∆.Σ. & φόρους 
φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 

-0,88 -1,46 -0,34

   
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ    

(  ποσά σε €) 2002 2003 2004

Αναµορφωµένα αποτελέσµατα προ φόρων -0,88 -1,45 -0,34
Αναµορφωµένα αποτελέσµατα µετά από φόρους και αµοιβές ∆.Σ. 0,07 -1,46 -0,34
Μέρισµα ανά µετοχή  0 0 0
 

Σηµειώσεις: 
1. Προ αποσβέσεων  

        
   ι       

   
           

   
    

2. Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών έχει ληφθεί υπόψη η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά
το ποσό των € 1.836.780 µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών κα η αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής
από € 0,73 σε € 0,78, που αποφασίσθηκε στη Γενική Συνέλευση της 27.6.2002. 

3. Η αναµόρφωση των αποτελεσµάτων έγινε βάσει των παρατηρήσεων του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή που
διενήργησε τον Έκτακτο Οικονοµικό και Λογιστικό Έλεγχο. 

4. Τα στοιχεία ανά µετοχή έχουν υπολογισθεί µε βάση τον σταθµισµένο αριθµό µετοχών. 
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1.2 Συνοπτικά Στοιχεία Ισολογισµού 
 

(ποσά σε χιλ. €) 2002 2003 2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 18.837 15.393 13.390
Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 2 2 2
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 172.365 176.385 167.870
Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 27.637 40.812 42.401
Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 144.728 135.573 125.469
Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσειςσε 
συνδεδεµένες επιχειρήσεις 1.649 1.472 9.429
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 146.379 137.048 134.898
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 104.688 129.030 113.635
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 270.136 281.561 268.161
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 36.530 39.991 34.615
Προβλέψεις 99 238 1.382
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια Τραπεζών 64.018 55.627 126.284
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 64.018 55.627 126.284
Τράπεζες 101.204 149.166 35.072
Μακρ. Υποχρεώσεις Πληρωτέες την Επόµενη Χρήση 21.445 7.091 6.429
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 166.787 182.520 102.156
Σύνολο Υποχρεώσεων 230.805 238.146 228.440
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 2.701 3.186 3.723
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 270.136 281.561 268.160

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2002-2004

 
 
(1) Για τον υπολογισµό της λογιστικής αξίας ελήφθη υπόψη ο φυσικός αριθµός των µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης, 
αναµορφωµένος αναδροµικά µόνο ως προς την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από € 0,73 σε € 0,78, που
πραγµατοποιήθηκε στη χρήση 2002. 

      
   

 
 
Παρατηρήσεις  Ορκωτού  Ελεγκτή  – Λογιστή  που  διενήργησε  τον  
Έκτακτο  Οικονοµ ικό  και  Λογιστικό  Έλεγχο ,  στα  πλαίσια  της  
πρόσφατης  αύξησης  µετοχικού  κεφαλαίου  
 
Για την αναµόρφωση των αποτελεσµάτων και των ιδίων κεφαλαίων των χρήσεων 2002 – 2004 έχουν 
ληφθεί υπόψη: 
 

1. οι παρατηρήσεις που περιέχονται στον Έκτακτο Έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων της 
Εταιρίας για τις χρήσεις 2001 – 2003, που διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ. 
Κωνσταντίνος Κούβελας  στα πλαίσια της πρόσφατης αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, 
της ελεγκτικής εταιρίας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία». 

2. η εκτίµηση των πιθανών φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρίας για τις ανέλεγκτες χρήσεις 
2001 – 2003 από τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό και 
λογιστικό έλεγχο της Εταιρίας, της ελεγκτικής εταιρίας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυµη 
Ελεγκτική Εταιρία». 

3. οι παρατηρήσεις που περιέχονται στον Ετήσιο Έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων της 
Εταιρίας για την περίοδο 1.1.2004 - 30.12.2004, που διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής – 
Λογιστής κ.Κωνσταντίνος Κούβελας, της ελεγκτικής εταιρίας «PricewaterhouseCoopers 
Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία». 

 
Παρατηρήσεις Περιόδου 2002 - 2003 
 
Οι παρατηρήσεις βάσει των οποίων έγιναν οι αναµορφώσεις των αποτελεσµάτων και της 
καθαρής θέσης για την περίοδο 2002 – 2003 έχουν ως εξής: 
 
 Συναλλαγµατικές διαφορές αποτίµησης χρηµατικών διαθεσίµων σε ξένο 
νόµισµα 

 

 4



 

 5

(  

Κατά τη χρήση 2002 δεν καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα, πιστωτικές (έσοδο) 
συναλλαγµατικές διαφορές, συνολικού ποσού € 16.749. Συνεπώς τα αποτελέσµατα της 
χρήσης 2002 αναµορφώθηκαν ανάλογα µε το ανωτέρω ποσό. 
 
 Αποτίµηση χρεογράφων σύµφωνα µε ΚΝ. 2190/1920 

 
Η εταιρεία βασιζόµενη σε φορολογικές διατάξεις, καταχώρησε τις ζηµίες και τα κέρδη που 
προέκυψαν από την αποτίµηση των χρεογράφων στο τέλος κάθε χρήσης, αφαιρετικά των 
ιδίων κεφαλαίων. Κατ’ εξαίρεση, για τη χρήση 2003, οι ζηµιές και τα κέρδη που προέκυψαν 
από την αποτίµηση των χρεογράφων καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα της χρήσης. Εάν η 
εταιρεία εφάρµοζε τις διατάξεις που ορίζει ο ΚΝ 2190/1920, τα αποτελέσµατα και τα ίδια 
κεφάλαια της κάθε χρήσης θα έπρεπε να αναµορφωθούν ανάλογα:  
 
ποσά σε €) 2002 2003 2004
Αποτελέσµατα (µειώσεις) / αυξήσεις -300.943 -147.384 -122.480
Καθαρή θέση 1.682 -147.384 -122.480

 
Η εταιρία καταχώρησε τις ζηµίες που προέκυψαν από την αποτίµηση των χρεογράφων στο 
τέλος της χρήσης 2004 στα αποτελέσµατα. 
 
 Αποτίµηση συµµετοχών σύµφωνα µε ΚΝ. 2190/1920 

 
Η εταιρία τη χρήση 2002 αποτίµησε τη συµµετοχή της στη θυγατρική εταιρία CPW America 
Co, στην αξία κτήσεως, σε αντίθεση µε τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, οποίος προβλέπει ότι 
η αποτίµηση θα έπρεπε να γίνει στη χαµηλότερη αξία µεταξύ τρέχουσας και κτήσεως. Εάν η 
αποτίµηση της ανωτέρω συµµετοχής γινόταν µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ.6 περ. 
α’ και β’ του ΚΝ 2190/1920, θα προέκυπταν ζηµιές ποσού € 91.090, οι οποίες θα µείωναν τα 
αποτελέσµατα της χρήσης και κατ’ επέκταση την καθαρή θέση της εταιρίας. 
   
 
 Συναλλαγµατικές διαφορές αποτίµησης βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα 
 

Κατά τη χρήση 2003 οι χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές που προέκυψαν από τη 
αποτίµηση των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων σε ξένο νόµισµα ποσού € 309.408, δεν 
καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα της χρήσης, αλλά σε λογαριασµό υποχρεώσεων του 
Ισολογισµού. Συνεπώς τα αποτελέσµατα και η καθαρή θέση της εταιρίας για τη χρήση 2003 
εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό αυτό. 
 
 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 

 
Η εταιρία, βασιζόµενη στην υπ’ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών 
Συµβούλων ∆ιοικήσεως, δεν σχηµάτισε πρόβλεψη αποζηµίωσης του προσωπικού της λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία, επειδή κανένας από το προσωπικό δεν είχε συµπληρώσει τις 
προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση κατά την επόµενη χρήση. Αν η Εταιρία σχηµάτιζε 
πρόβλεψη για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Κ.Ν. 2190/1920, το συσσωρευµένο ποσό κατά την 31.12.2003 θα ανερχόταν σε € 1.252.000, 
εκ των οποίων ποσό € 107.000 θα έπρεπε να αυξήσει τα αποτελέσµατα της περιόδου που 
έληξε την ανωτέρω ηµεροµηνία και ποσό € 1.145.000 θα έπρεπε να επιβαρύνει τα 
αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων. 
 
 Αναγνώριση εξόδων χρήσεως δουλευµένων 

 
Οι προµήθειες που αφορούσαν τη χρήση 2002, συνολικού ποσού € 128.935, καταχωρήθηκαν 
κατά την επόµενη περίοδο. Κατά συνέπεια τα αποτελέσµατα και η καθαρή θέση της χρήσης 
2002 και 2003 εµφανίζονται αυξηµένα και µειωµένα αντίστοιχα. 
 
 
Παρατηρήσεις Περιόδου  2004
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Οι παρατηρήσεις βάσει των οποίων έγιναν οι αναµορφώσεις των αποτελεσµάτων και της 
καθαρής θέσης για την περίοδο 2004 έχουν ως εξής: 
 
 
 Αποζηµίωση προσωπικού 

 
Η εταιρία ακολουθεί µε συνέπεια τη πολιτική πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία στο ποσό που είναι καταβλητέο στην επόµενη χρήση και 
υπολογίζεται για όσους τότε συνταξιοδοτούνται. Το ποσό τούτο υπολείπεται του 
υπολογιζόµενου κατά την 31.12.2004 σε € 674 χιλ. το οποίο θα έπρεπε να βαρύνει τα ίδια 
κεφάλαια. Το ποσό αυτό εµφανίζεται µειωµένο σε σχέση µε τις προηγούµενες χρήσεις λόγω 
της απόσχισης του εργοστασίου της Κορίνθου.  
 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
 
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την αναµόρφωση των αποτελεσµάτων της Εταιρίας για τις 
χρήσεις 2002- 2004: 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ    

(ποσά σε χιλ. €)  2002 2003 2004

Κέρδη / (ζηµιές) προ Φόρων -32.256 -53.586 -28.227
Μείον:  

  

Συναλλαγµατικές διαφορές αποτίµησης χρηµατικών διαθεσίµων σε ξένο 
νόµισµα  

-17 0 0

Αποτίµηση χρεογράφων σύµφωνα µε ΚΝ 2190/1920 -301 -147 0

Αποτίµηση συµµετοχών σύµφωνα µε ΚΝ 2190/1920 91 0 0

Συναλλαγµατικές διαφορές αποτίµησης βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα 

411 309 0

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού  -121 -107 0

Αναγνώριση εξόδων χρήσεως δεδουλευµένων  -129 129 0

Αναµορφώσεις - (Χρεώσεις) / Πιστώσεις -66 184 0

  
Αναµορφωµένα κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -32.322 -53.402 -28.227
Μείον: Φόροι χρήσεις & αµοιβές ∆.Σ. -44 -49 

Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους και Αµοιβές ∆.Σ. -32.366 -53.451 -28.227

 
 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  Ι∆ΙΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   
 
Σύµφωνα µε τις ανωτέρω παρατηρήσεις, τα ίδια κεφάλαια των χρήσεων 2002 - 2004 
διαµορφώνονται ως ακολούθως: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ    

 2002 2003 2004

Ίδια κεφάλαια Ισολογισµού 36.530 39.991 34.615
Μείον:    
    
Αποτίµηση χρεογράφων σύµφωνα µε ΚΝ 2190/1920 2 -148 0

Συναλλαγµατικές διαφορές αποτίµησης βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα 

-309 0 0

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού  -1.145 -1.252 -674

Αναγνώριση εξόδων χρήσεως δεδουλευµένων  -129 0 0

Εκτίµηση Φόρου εισοδήµατος  -72 -72 0

  

Αναµορφώσεις - (Χρεώσεις) / Πιστώσεις -1.654 -1.472 -674

   
Αναµορφωµένη Καθαρή Θέση  34.876 38.519 33.941

 
 



 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ∆ΕΙΚΤΕΣ  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της 
Εταιρίας για τις χρήσεις 2002 – 2004: 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002 2003 2004
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%)
Κύκλου εργασιών 13,90% 10,20% 22%
Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων -170,50% (1) (1)
Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων -315,50% (1) (1)
Κέρδη προ φόρων -941,50% (1) (1)
Κέρδη µετά από φόρους χρήσης & αµοιβές ∆.Σ. -1111,90% (1) (1)

Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές ∆.Σ. και φόρους
φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων -1146,80% (1) (1)
Ενσώµατων ακινητοποιήσεων (σε αξία κτήσεως) 6,80% 2,30% -4,83%
Συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων 6,10% 4,20% -4,76%

ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ∆ΟΥΣ (%)
Μικτού Κέρδους (προ αποσβέσεων) 12,90% 8,80% 20,00%
Καθαρού Κέρδους (προ φόρων) -24,00% -36,20% -15,64%

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%)
Μέσου όρου ιδίων κεφαλαίων -60,90% -140,10% -75,67%
Μέσου όρου συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων -8,80% -19,40% -6,33%

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες)
Απαιτήσεων από πελάτες 52 86 92
Προµηθευτών (επί των αγορών) 142 94 179
Αποθεµάτων 235 155 113

∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)
Ξένα / Ίδια κεφάλαια 6,4 6 6,7
Τραπεζικές υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια 5,1 5,3 4,8

∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)
Γενική ρευστότητα 0,6 0,7 1,13
Άµεση ρευστότητα 0,2 0,4 0,67

∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
(%)
Χρηµατ/κά έξοδα / Μικτό κέρδος 53,10% 79,80% 30,09%
Χρηµατ/κά έξοδα / Κέρδη προ χρεωστικών τόκων και
φόρων -39,90% (2) 61%

 
 
(1) λόγω 2 συνεχόµενων ζηµιογόνων χρήσεων ο δείκτη αυτός  δεν ορίζεται 
(2) λόγω ζηµιών οι δείκτες αυτοί δεν ορίζονται  
 
Με βάση τις ανωτέρω παρατηρήσεις, παρατίθενται οι βασικοί αναµορφωµένοι 
χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρίας για τις χρήσεις 2002-2004: 
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 

2002 2003 2004

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%)    
Κέρδη προ φόρων -1125,60% (1) (1)
  
ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ∆ΟΥΣ (%)  
Καθαρού Κέρδους (προ φόρων) -24,10% -36,00% -15,64%
  
∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%)  
Μέσου όρου ιδίων κεφαλαίων -61,00% -145,50% -76,4%
Μέσου όρου συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων -43,70% -19,40% -6,33%
  
∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)  
Ξένα / Ίδια κεφάλαια 6,7 6,3 6,73
Τραπεζικές υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια 5,4 5,5 4,94
  
∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 
(%)

 

Χρηµατ/κά έξοδα / Κέρδη προ χρεωστικών τόκων και 
φόρων 

-39,80% -25,20% 61%

(1) λόγω 2 συνεχόµενων ζηµιογόνων χρήσεων ο δείκτη αυτός  δεν ορίζεται 
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2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2002-2004 

 
Η Εταιρία προβαίνει, σύµφωνα µε τον νόµο, στη σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων για τις χρήσεις 2002 – 2004. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εκτός 
από την Εταιρία περιλαµβάνονται και οι εξής εταιρίες: 
 

1. CPW EUROPEAN TRADING GmbH  
2. CPW AMERICA Co   
3. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 

2.1 Συνοπτικά Στοιχεία Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ    

(   ) ποσά σε χιλ. € 2002 2003 2004

Κύκλος Εργασιών από:   
Bιοµηχανική δραστηριότητα  131.567 143.702 188.477
Eπένδυση σωλήνων για λογαριασµό τρίτων     1.540 2.382 2.672
Λοιπές πωλήσεις (scrap)  2.057 8.573 23.452
Σύνολο κύκλου εργασιών 135.165 154.657 214.601
Μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) (1) 19.299 15.231 40.873
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 914 2.720 3.308
Σύνολο 20.213 17.951 44.181
Λειτουργικό αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) (1) -7.008 -17.681 2.178
Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων χρήσης -8.141 -25.314 1.829
Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων χρήσης -17.298 -36.411 -8.951
Κέρδη προ φόρων χρήσης -32.233 -53.308 -27.353
Αναλογία Οµίλου στα προ φόρων αποτελέσµατα -32.211 -52.265 -27.353
Καθαρά ενοποιηµένα αποτελέσµατα µετά από φόρους -32.347 -53.528 -27.669
Καθαρά ενοποιηµένα αποτελέσµατα Οµίλου -32.344 -53.528 -27.669
    

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(2)  

(   ) ποσά σε χιλ. € 2002 2003 2004

Αναµορφωµένα αποτελέσµατα προ φόρων χρήσης -33.394 -53.353 -27.543
Αναµορφωµένα καθαρά ενοποιηµένα αποτελέσµατα µετά από 
φόρους 

-33.469 -53.615 -27.859

Αναµορφωµένα καθαρά ενοποιηµένα αποτελέσµατα Οµίλου -33.469 -53.615 -27.859
Σταθµισµένος αριθµός µετοχών(3) 36.735.600 36.735.600 82.780.137

    

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ(4)    

(  ποσά σε €) 2002 2003 2004

Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων χρήσης -0,47 -0,99 -0,11

Κέρδη προ φόρων χρήσης -0,88 -1,45 -0,33
Αναλογία Οµίλου στα προ φόρων αποτελέσµατα -0,88 -1,42 -0,33

Καθαρά ενοποιηµένα αποτελέσµατα µετά από φόρους -0,88 -1,46 -0,33
Καθαρά ενοποιηµένα αποτελέσµατα Οµίλου -0,88 -1,46 -0,33

    

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ   

(  ποσά σε €) 2002 2003 2004

Αναµορφωµένα αποτελέσµατα προ φόρων χρήσης -0,91 -1,45 -0,33
Αναµορφωµένα καθαρά ενοποιηµένα αποτελέσµατα µετά από 
φόρους 

-0,91 -1,46 -0,34

Αναµορφωµένα καθαρά ενοποιηµένα αποτελέσµατα Οµίλου -0,91 -1,46 -0,34
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Σηµειώσεις 
 

    
      ί      

            
  

    

1. Προ αποσβέσεων. 
2. Η αναµόρφωση των αποτελεσµάτων έγινε βάσει των παρατηρήσεων των Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών. 
3. Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών έχει ληφθε υπόψη η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

κατά το ποσό των € 1.836.780 µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και η αύξηση της ονοµαστικής αξίας της
µετοχής από € 0,73 σε € 0,78, που αποφασίσθηκε στη Γενική Συνέλευση της 27.6.2002. 

4. Τα στοιχεία ανά µετοχή έχουν υπολογισθεί µε βάση τον σταθµισµένο αριθµό µετοχών. 
 

2.2 Συνοπτικά Στοιχεία Ενοποιηµένου Ισολογισµού 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ    

(   ) ποσά σε χιλ. € 2002 2003 2004

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 18.939 15.444 13.389
Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 2 3 2
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 172.550 176.563 195.231
Μείον: Αποσβέσεις 27.691 40.904 57.344
Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 144.860 135.659 137.887
Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 1.034 1.075 2.611
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 107.731 130.923 127.408
Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 279 297 6.635
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 272.845 283.401 287.932

Λογαριασµοί Τάξεως Χρεωστικοί  113.119 176.553 370.053
  
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 36.573 40.080 38.813
Προβλέψεις 112 253 1.397
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 64.018 55.627 126.284
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 101.204 149.191 47.343
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 67.706 34.689 70.043
Σύνολο Υποχρεώσεων 232.928 239.507 243.670
Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 3.232 3.561 4.052
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 272.845 283.401 287.932

Λογαριασµοί Τάξεως Πιστωτικοί  113.119 176.553 370.053
Λογιστική Αξία Μετοχής(1) (σε €) 0,99 1,09 0,47

 (1) Για τον υπολογισµό της λογιστικής αξίας ελήφθη υπόψη ο φυσικός αριθµός των µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης, 
αναµορφωµένος αναδροµικά µόνο ως προς την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από € 0,73 σε € 0,78, που
πραγµατοποιήθηκε στη χρήση 2002, καθώς επίσης και τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου (µη συµπεριλαµβανοµένων των
δικαιωµάτων µειοψηφίας) 

      
   

           

 
Παρατηρήσεις  Ορκωτού  Ελεγκτή  – Λογιστή  που  διενήργησε  τον  
Έκτακτο  Οικονοµ ικό  και  Λογιστικό  Έλεγχο ,  στα  πλαίσια  της  
πρόσφατης  αύξησης  µετοχικού  κεφαλαίου ,  και  αφορούν  στους  
ενοποιηµένους  ισολογισµούς  χρήσεων  2002-2003  
 
 
Παρατηρήσεις Περιόδου 2002 - 2003 
 
Οι πρόσθετες παρατηρήσεις, πέρα αυτών που αναφέρθηκαν προηγούµενα (Βλ. κεφ 1) για την Εταιρία, 
βάσει των οποίων έγιναν οι αναµορφώσεις των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων και της ενοποιηµένης 
καθαρής θέσης για τις χρήσεις 2002 – 2003 έχουν ως εξής: 
 
 Απολοιφή ενδοεταιρικών κερδών 

 
∆εν έχει γίνει απαλοιφή των ενδοεταιρικών κερδών που προέκυψαν από πωλήσεις της µητρικής εταιρίας 
προς τη θυγατρική της, ποσού € 271.334, µε αποτέλεσµα τα αποτελέσµατα και η καθαρή θέση του 
οµίλου για τη χρήση 2003, να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό αυτό.  
 
 Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 

 
Στην θυγατρική εταιρία του εξωτερικού CPW European Trading GmbH στον λογαριασµό  
απαιτήσεις κατά τη χρήση 2002, περιλαµβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση, συνολικού 
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ποσού € 637.000, για τις οποίες δεν έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη για την πιθανή ζηµία 
που ενδέχεται να προκύψει από τη µη ρευστοποίηση τους. Από το ποσό αυτό, € 572.000, 
αφορούν απαίτηση της θυγατρικής από τον πελάτη της, “Universal Steels”, κατά του οποίου 
έχουν ασκηθεί ένδικα µέσα. 
 
 Αποζηµίωση από την πώληση ελαττωµατικών προϊόντων 

 
Στην θυγατρική εταιρία του εξωτερικού CPW European Trading GmbH δεν έχει καταχωρηθεί στους 
µεταβατικούς λογαριασµούς παθητικού ποσό € 480.000, που αφορά ζηµία η οποία ενδέχεται να 
προκύψει για τη παροχή εκ µέρους της εταιρίας αποζηµίωσης λόγω πώλησης, κατά την άποψη του 
πελάτη, ελαττωµατικών προϊόντων. 
 
 
Επίσης, για την αναµόρφωση των αποτελεσµάτων έχει ληφθεί υπ΄όψιν πρόβλεψη ύψους ΕΥΡΩ 571.000 
που αφορά σε απαίτηση από την θυγατρική CPW EUROPEAN TRADING GmbH,  η οποία κρίνεται 
επισφαλής.  
 
 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
 
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την αναµόρφωση των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων για 
τις χρήσεις 2002- 2004: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   

 2002 2003 2004 

Κέρδη / (ζηµιές) προ Φόρων -32.211 -53.265 -27.353 
Μείον:    
Συναλλαγµατικές διαφορές αποτίµησης χρηµατικών διαθεσίµων σε 
ξένο νόµισµα  

-17 0 0 

Αποτίµηση χρεογράφων σύµφωνα µε ΚΝ 2190/1920 -301 -147 0 

Αποτίµηση συµµετοχών σύµφωνα µε ΚΝ 2190/1920 91 0 0 

Συναλλαγµατικές διαφορές αποτίµησης βραχυπρόθεσµων 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα 

411 309 0 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού  -121 -107 -190 

Αναγνώριση εξόδων χρήσεως δουλευµένων  -129 129 0 

Εκτίµηση Φόρου εισοδήµατος  0 0 0 

Απαλοιφή ενδοεταιρικών κερδών 0 -272 0 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων -637 0 0 

Αποζηµίωση από την πώληση ελαττωµατικών προϊόντων -480 0 0 

Αναµορφώσεις - (Χρεώσεις) / Πιστώσεις -1.183 -88 -190 
   
Αναµορφωµένα κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -33.394 -53.353 -27.543 
Μείον: Φόροι χρήσεις & αµοιβές ∆.Σ. 75 262 316 

Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους και Αµοιβές ∆.Σ. -33.469 -53.615 -27.859 
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ  Ι∆ΙΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   
 
Σύµφωνα µε τις ανωτέρω παρατηρήσεις, τα ίδια κεφάλαια των χρήσεων 2002 –2004 
διαµορφώνονται ακολούθως: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ   

(ποσά σε χιλ. €)  2002 2003 2004 

Ίδια κεφάλαια Ισολογισµού 36.550 40.080 38.813 
Μείον:    
    

Αποτίµηση χρεογράφων σύµφωνα µε ΚΝ 2190/1920 2 -147 0 

Αποτίµηση συµµετοχών σύµφωνα µε ΚΝ 2190/1920 0 0 0 

Συναλλαγµατικές διαφορές αποτίµησης βραχυπρόθεσµων 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα 

-309 0 0 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού  -1.145 -1.252 -1.442 

Αναγνώριση εξόδων χρήσεως δεδουλευµένων  -129 0 0 

Εκτίµηση Φόρου εισοδήµατος  -72 -72 0 

Απαλοιφή ενδοεταιρικών κερδών 0 -271 0 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων -637 -638 -571 

Αποζηµίωση από την πώληση ελαττωµατικών προϊόντων 480 -480 0 

Αναµορφώσεις - (Χρεώσεις) / Πιστώσεις -2.771 -2.860 -2.013 
   

Αναµορφωµένη Καθαρή Θέση  33.779 37.220 36.800 
 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ∆ΕΙΚΤΕΣ  
 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασικοί ενοποιηµένοι χρηµατοοικονοµικοί 
δείκτες της Εταιρίας για τις χρήσεις 2002 – 2004: 
 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) 2002 2003 2004

Κύκλου εργασιών 12,70% 14,40% 38,76%
Κερδών προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων -169,50% -210,94% 106,65%
Κερδών προ αποσβέσεων και φόρων -314,60% -110,49% 75,42%
Κερδών προ φόρων -959,90% -65,38% 48,69%
Ενσώµατων ακινητοποιήσεων (σε αξία κτήσεως) 6,80% 2,30% 10,57%
Συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων 6,90% 3,90% 
    
ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ∆ΟΥΣ (%)    
Μικτού Κέρδους (προ αποσβέσεων) 14,30% 9,80% 19,05%
Καθαρού Κέρδους (προ φόρων) -23,80% -34,50% -12,75%
    
∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%)    
Μέσου όρου ιδίων κεφαλαίων -60,80% -139,20% -69,34%
Μέσου όρου συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων -12,20% -19,20% -9,73%
    
∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες)    
Απαιτήσεων από πελάτες 45 78 94
Προµηθευτών (επί των αγορών) 148 98 191
Αποθεµάτων 249 156 109
    
∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)    
Ξένα / Ίδια κεφάλαια 6,5 6,1 6,3
Τραπεζικές υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια 5,1 5,3 4,6
    
∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)    
Γενική ρευστότητα 0,6 0,7 1,1
Άµεση ρευστότητα 0,5 0,4 0,7
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∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%)    
Χρηµατ/κά έξοδα / Μικτό κέρδος 46,70% 62,70% 24,40%
Χρηµατ/κά έξοδα / Κέρδη προ χρεωστικών τόκων και φόρων -41,40% -2 -65,05%
 (1) ο δείκτες αυτοί δεν ορίζονται λόγω 2 συνεχόµενων ζηµιογόνων χρήσεων 
(2) λόγω ζηµιών ο δείκτης αυτός δεν ορίζεται 
 
Με βάση τις ανωτέρω παρατηρήσεις, παρατίθενται οι βασικοί αναµορφωµένοι ενοποιηµένοι 
χρηµατοοικονοµικοί δείκτες για τις χρήσεις 2002-2004: 
 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 

2002 2003 2004

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%)  
Κερδών προ φόρων -1188,80% -59,8% 48,38%
  
ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ∆ΟΥΣ (%)  
Καθαρού Κέρδους (προ φόρων) -24,70% -34,70% -12,83%
  
∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%)  
Μέσου όρου ιδίων κεφαλαίων -63,00% -150,30% -74,42%
Μέσου όρου συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων -45,20% -19,20% -9,89%
  
∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)  
Ξένα / Ίδια κεφάλαια 7 6,5 6,6
Τραπεζικές υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια 5,5 5,7 4,9
  
∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%)  
Χρηµατ/κά έξοδα / Κέρδη προ χρεωστικών τόκων και φόρων -2 -2 -0,64

 (1) ο δείκτης αυτός δεν ορίζεται λόγω 2 συνεχόµενων ζηµιογόνων χρήσεων 
(2) λόγω ζηµιών ο δείκτης αυτός δεν ορίζεται 
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3   ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

3.1 Γενικές Πληροφορίες 
 
Η εταιρία µε την επωνυµία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» 
ιδρύθηκε το 1969 (ΦΕΚ 1054/13-8-69). Είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών 
του Υπουργείου Ανάπτυξης (Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 1343/06/Β/86/35). 
 
Σύµφωνα µε την από 24.02.2005 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η διεύθυνση των 
γραφείων της έδρας της Εταιρίας είναι: Πύργος Αθηνών, Β' Κτίριο, Μεσογείων 2-4, 115 27 
Αθήνα.  
 
Τα κεντρικά γραφεία και διοικητικές υπηρεσίες της Εταιρίας στεγάζονται σε ενοικιαζόµενα  
γραφεία στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 57, 152 31, Χαλάνδρι. Οι παραγωγικές της 
εγκαταστάσεις βρίσκονται: 
 
1. σε ιδιόκτητο οικόπεδο στην Κόρινθο, στο 5ο χλµ. της παλαιάς Εθνικής οδού Κορίνθου – 

Πατρών, συνολικής έκτασης 95,6 στρεµµάτων. 
2. σε ιδιόκτητο οικόπεδο στην Θίσβη Βοιωτίας, συνολικής έκτασης 1.030 στρεµµάτων. 
 
Σηµειώνεται ότι το ανωτέρω ιδιόκτητο οικόπεδο της Κορίνθου µέσα στην χρήση 2004 πέρασε 
στην ιδιοκτησία της θυγατρικής της «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» εταιρίας «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στα πλαίσια της απόσχισης του κλάδου «Σωλήνων Μικρής 
και Μεσαίας ∆ιαµέτρου και Σωλήνων για Κατασκευές του εργοστασίου της Κορίνθου» της 
Εταιρίας και εισφοράς αυτού στην «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ», σύµφωνα µε την από 
28.9.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας και την από 
1.12.2004 σχετική εγκριτική απόφαση της Νοµαρχίας Αθηνών.     

 
Η διάρκεια της Εταιρίας έχει οριστεί σε 100 έτη από τη δηµοσίευση του καταστατικού της στο 
∆ελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1054/13.8.69). 
 
Η Εταιρία δραστηριοποιείται στον κλάδο κατασκευής και επένδυσης υψηλών ποιοτικών 
προδιαγραφών χαλυβδοσωλήνων µεσαίας και µεγάλης διαµέτρου, οι οποίοι χρησιµοποιούνται 
για τη µεταφορά κυρίως υγρών και αερίων καυσίµων, στην πετροχηµική βιοµηχανία, σε έργα 
διαχείρισης υδάτινων πόρων, καθώς και σε κατασκευαστικά έργα. Με βάση την κατάταξη των 
εταιριών, όπως αυτή καθορίζεται σύµφωνα µε την µεθοδολογία που ακολουθείται από την 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΣΤΑΚΟ∆ 2003), η δραστηριότητα της Εταιρίας κωδικοποιείται ως 
εξής: 

• Κωδικός 272.2: Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων 
• Κωδικός 271.0: Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραµάτων 
• Κωδικός 285.1: Κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων και µεταλλευµάτων 
• Κωδικός 515.2: Χονδρικό εµπόριο µετάλλων 

 
Σκοπός της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22.6.2000, είναι: 
 
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. 
 
Επίσης, η Εταιρία δύναται: 
 
1. να προβαίνει στην απόκτηση κινητών αξιών και να µετέχει σε εταιρίες Επενδύσεων 

Χαρτοφυλακίου και  
2. να µετέχει σε φορείς καθορισµού, διοίκησης και διαχείρισης Βιοµηχανικών και 

Επιχειρηµατικών Περιοχών (ΒΕ.ΠΕ.) καθώς και σε επιχειρήσεις του αυτού σκοπού.  
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Σηµειώνεται ότι κατά την τελευταία τριετία δεν έχει τροποποιηθεί ο σκοπός της Εταιρίας. 
 
 
Το εργοστάσιο της Θίσβης διαθέτει άδεια λειτουργίας ετήσιας ισχύος, η οποία έχει χορηγηθεί 
µε την Α.Π. 1587/22.4.2003 Απόφαση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Υποδοµών και Ανάπτυξης 
(Τµήµα Βιοµηχανίας & Ορυκτού Πλούτου) της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας και 
ανανεώνεται µε τη λήξη της. 
 

3.2 Πληροφορίες για την σύνταξη του Ετήσιου ∆ελτίου και τους ελεγκτές της 
εταιρίας 

 
Το παρόν Ετήσιο ∆ελτίο της εταιρίας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ» (εφεξής «η Εταιρία») 
για την χρήση που έληξε στις 31.12.2004 έχει συνταχθεί µε βάση το άρθρο 16 της απόφασης 
5/204/14.11.2000 (ΦΕΚ 1487Β/6.12.2000) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, όπως ίσχυε κατά την ηµεροµηνία σύνταξής του.  
 
Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του παρόντος Ετήσιου ∆ελτίου είναι: 

• Ο κ. Σαράντος Μήλιος, Γενικός ∆/ντής οδός Εθνικής Αντιστάσεως 57, 15231 
Χαλάνδρι τηλ. 210 67 87 111,  

•  Ο κ. Χαρίλαος Μητρέλιας, Οικονοµικός ∆ιευθυντής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 
57, 15231 Χαλάνδρι τηλ. 210 67 87 111,  

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του 
περιεχοµένου του παρόντος ∆ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα 
ότι: 

i. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και 
αληθή. 

ii. ∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή 
παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή 
µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Πληροφοριακό ∆ελτίο. 

 
 
Ο λογιστικός και οικονοµικός έλεγχος της Εταιρίας για τις χρήσεις 2000-2002 διενεργήθηκε 
από τον κ. Χαράλαµπο Σταθάκη της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε (ΑΜ ΣΟΕ 122513253).  
 
Για την χρήση 2003 ο λογιστικός και οικονοµικός έλεγχος της Εταιρίας διενεργήθηκε από τους 
κ.κ. Ευστράτιο Παπαρίδη της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ Α.Ε.Ο.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 14351) και Ιωάννη 
Χριστοδουλίδη της ελεγκτικής εταιρίας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 12541). 
 
Ο λογιστικός και οικονοµικός έλεγχος της Εταιρίας και του Οµίλου για την χρήση 2004, καθώς 
και των συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων του τριµήνου, εξαµήνου και εννεαµήνου της 
χρήσης 2004, διενεργήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ Κωνσταντίνο Κούβελα (ΑΜ 
ΣΟΕΛ 11021) της ελεγκτικής εταιρίας PRICE WATERHOUSE COOPERS. 
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Φορολογικά 
 
Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2002, τα δε οικονοµικά της στοιχεία 
κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή.  
 
Ειδικότερα από τον τελευταίο φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε από το ΕΘΕΚ εντός του 
2003 και αφορούσε στην χρήση 2002 δεν προέκυψαν πρόσθετες υποχρεώσεις για την 
Εταιρία. Αντίθετα από τον φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε από το ΕΘΕΚ εντός του 2002 
και αφορούσε την χρήση 2001 προέκυψαν συνολικές λογιστικές διαφορές ύψους € 83.484, 
από τις οποίες προσδιορίστηκαν φόροι και πρόστιµα συνολικού ποσού € 34.260. 
      
Επίσης από τον φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε από το ΕΘΕΚ εντός του 2001 και 
αφορούσε στην χρήση 2000, προέκυψαν συνολικές λογιστικές διαφορές ύψους € 176.082, 
από τις οποίες προσδιορίστηκαν φόροι και πρόστιµα συνολικού ποσού € 76.888. Το σύνολο 
των πρόσθετων υποχρεώσεων της Εταιρίας που προέκυψαν από το φορολογικό έλεγχο της 
χρήσης 2000 λογιστικοποιήθηκε και βάρυνε την διανοµή των αποτελεσµάτων της χρήσης 
2001. Εντός της χρήσης 2001, εκταµιεύθηκε ποσό € 3.032, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους € 
73.856 εκταµιεύθηκε σε 20 ισόποσες µηνιαίες δόσεις ύψους € 3.693 έκαστη, ήτοι € 44.313 
εντός του 2002 και € 29.542 εντός του 2003. 
 
Τέλος ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 1998-99 πραγµατοποιήθηκε εντός του 2000. Από 
το σύνολο των πρόσθετων υποχρεώσεων της Εταιρίας που προέκυψαν, µετά από 
συµβιβασµό, ποσό € 104.103 λογιστικοποιήθηκε, εκταµιεύθηκε και βάρυνε τη διανοµή των 
αποτελεσµάτων της χρήσης 2000, ενώ το υπόλοιπο € 28.995 λογιστικοποιήθηκε, 
εκταµιεύτηκε και βάρυνε τη διανοµή των αποτελεσµάτων της χρήσης 2001. 
 
Οι λογιστικές διαφορές καθώς και ο επιµερισµός των φόρων που αναλογούν σε κάθε χρήση 
της περιόδου 1998 - 2002 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:  
 
Αποτελέσµατα Φορολογικών Ελέγχων   
(ποσά σε χιλ. €) 
Χρήση Λογιστικές 

∆ιαφορές 
Πρόσθετος 

Φόρος 
Προσαυξήσεις 

& Πρόστιµα Λοιποί Φόροι 
Συνολικό 

Ποσό Φόρου
1998 190,8 66,7 14,4 0 81,2 
1999 146,7 51,4 0,5 0 51,9 
2000 176,1 61,6 3,3 11,9 76,9 
2001 83,5 29,2 5,0 0 34,3 
2002 -250,0 0 0 0 0 
Σύνολο 347,1 208,9 23,2 11,9 244,0 

 
Σηµειώνεται ότι τη χρήση 1999 επιπλέον ποσό € 28.247 αφορά προκαταβολή φόρου έναντι 
εισοδήµατος χρήσεως 2000 και δεν περιλαµβάνεται στον ανωτέρω πίνακα. Το αντίστοιχο 
ποσό προκαταβολής για την χρήση 2001 ανήλθε σε € 33.896 τη χρήση 2000. 
 
Επίσης η Εταιρία έχει υποβάλλει αίτηση (Α.Π. 309/21.1.2005) στο ΕΘ.Ε.Κ. για την διενέργεια 
Τακτικού Φορολογικού Ελέγχου των ανέλεγκτης χρήσεως 1.1.–31.12.2003. 
 

          
         

 
        

   
 

Ο ορκωτός ελεγκτής, που διενήργησε τον ανεξάρτητο οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο για την 
περίοδο 1.1.2004 – 30.9.2004, στα πλαίσια της πρόσφατης αύξησης µετοχικού κεφαλαίου,  
σχετικά µε τις πιθανές φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας για τις χρήσεις 2003 και 2004 
εκτιµά τα κατωτέρω: 
 
«Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2002. 
∆εδοµένων των ζηµιών δεν αναµένεται φόρος εισοδήµατος για τις χρήσεις 2003 και 2004.  

∆εδοµένης επίσης της συνέπειας της εταιρίας στην εκπλήρωση των λοιπών φορολογικών 
υποχρεώσεων δεν αναµένεται επιπρόσθετη επιβάρυνση.» 

Σηµειώνεται ότι οι εταιρίες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση δεν έχουν ελεγχθεί 
φορολογικά. Ο ορκωτός ελεγκτής, που διενήργησε τον ανεξάρτητο οικονοµικό και λογιστικό 
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έλεγχο για τις χρήσεις 2001-2003, στα πλαίσια της πρόσφατης αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, 
σχετικά µε τις πιθανές φορολογικές υποχρεώσεις των θυγατρικών εταιριών για τις ανέλεγκτες 
χρήσεις 2001, 2002 και 2003 εκτιµά τα κατωτέρω: 
 
«Από την επισκόπηση που διενεργήθηκε στους λογαριασµούς των θυγατρικών εταιριών, 
καθώς και από την εκτίµηση των πιθανών φορολογικών υποχρεώσεων τους για τις ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις, πιθανολογείται ότι δεν θα προκύψουν σηµαντικά ποσά φόρων τα οποία 
θα επηρεάσουν ουσιωδώς τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα του Οµίλου.»  

3.3 Ιστορικό 
 
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1969 από µετατροπή της προϋπάρχουσας 
ετερόρρυθµης εταιρίας “Αθανάσιος Κ. Μητρόπουλος και ΣΙΑ Ε.Ε.”, της οποίας ιδρυτικοί 
µέτοχοι ήταν η “ΒΙΟΧΑΛΚΟ-ΣΑΝΙΤΑΣ Ελληνική Βιοµηχανία Σωλήνων, Ειδών Υγιεινής και 
Θερµάνσεως Α.Ε.” και ο επιχειρηµατίας κ. Αθανάσιος Μητρόπουλος. 
 
Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της δραστηριοποιήθηκε στην παραγωγή σωλήνων σπειροειδούς 
ραφής και τη συµβατική αντιδιαβρωτική επένδυσή τους που έχει ως βάση την πίσσα. Η εν 
λόγω παραγωγή κάλυψε την αυξηµένη εγχώρια ζήτηση σωλήνων για την υλοποίηση των νέων 
έργων για δίκτυα υδροδότησης, άρδευσης και αποχέτευσης. 
 
Στη συνέχεια, η Εταιρία αναπτύχθηκε µε ταχείς ρυθµούς, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές 
της στις µεγαλύτερες αγορές του εξωτερικού. Οι κυριότεροι χρονικοί σταθµοί που έπαιξαν 
σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξή της,  ήταν οι ακόλουθοι: 
 
1972 – 1977: Εξαγωγική στροφή της Εταιρίας και αναζήτηση νέων αγορών στο 

εξωτερικό. Το 1973, οι εξαγωγές αποτελούσαν το 50% της παραγωγής 
της. 
 

1977 – 1984: 
  

Το 1977 η Εταιρία ολοκλήρωσε την ανέγερση εργοστασίου παραγωγής 
χαλυβδοσωλήνων ευθείας ραφής αυτογενούς συγκόλλησης, προκειµένου 
να ανταποκριθεί στην παγκόσµια σηµαντική αύξηση της ζήτησης σωλήνων 
µεσαίων και µεγάλων διαµέτρου λόγω της αύξησης της τιµής του 
πετρελαίου, κατά τη δεκαετία του 1970. 
 
Μέχρι το 1984 η παραγωγή σωλήνων ευθείας ραφής (της τάξης των 
100.000 τόνων ετησίως), εξυπηρετούσε κυρίως την αγορά του Κόλπου του 
Τέξας, όπου οι εξαγωγές κάλυπταν το 90% περίπου της αντίστοιχης 
παραγωγής. 
 

1984 – 1988: ∆ιευρύνοντας τον εξαγωγικό της προσανατολισµό, η Εταιρία στράφηκε 
κυρίως προς την αγορά της πρώην Ε.Σ.Σ.∆., καθώς και προς τις αγορές της 
Β. Αφρικής και της Ν. Αµερικής. Μέχρι το 1991, η αγορά της Ε.Σ.Σ.∆. 
απορρόφησε µεγάλο µέρος των εξαγωγών της. 
 

1988 – 1991: Η Εταιρία ήταν µεταξύ των πρώτων βιοµηχανιών σε παγκόσµιο επίπεδο 
που ικανοποίησε τη νέα αυστηρότερη προδιαγραφή API Q1 του 
Αµερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου. Η καθιέρωση της εν λόγω 
προδιαγραφής συνέβαλε στο να περιοριστεί ο αριθµός των ανταγωνιστών 
στον κλάδο, προς όφελος της Εταιρίας. 
 
Το 1989 οι πωλήσεις ανήλθαν σε 108.000 τόνους (το υψηλότερο έως τότε 
επίπεδο από την ίδρυσή της), το 1990 σε 65.000 τόνους και το 1991 σε 
104.000 τόνους. 
 

1992 – 1994: Το 1992, σε µια περίοδο όπου η παγκόσµια αγορά γνώρισε ύφεση λόγω 
του πολέµου του Περσικού Κόλπου και της διασπάσεως της Σοβιετικής 
Ενώσεως, η εταιρία ολοκλήρωσε την κατασκευή υπερσύγχρονων µονάδων 
επένδυσης σωλήνων µε πολυολεφίνη και µε σύντηξη εποξειδικής πούδρας. 
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Επίσης, ανασυγκρότησε την εµπορική της πολιτική µε στόχο την µείωση 
του επιχειρηµατικού κινδύνου µέσω της κατάκτησης νέων διεθνών αγορών 
και την δηµιουργία του δικού της διεθνούς δικτύου πωλήσεων, µέσω 
αντιπροσώπων και συνεργαζόµενων γραφείων. 
 

1995: Το 1995, µε την πάροδο της διεθνούς κρίσης στις αγορές 
χαλυβδοσωλήνων, ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 58% 
και τα κέρδη προ φόρων κατά 501% σε σχέση µε το 1994, 
επιβεβαιώνοντας τις στρατηγικές αποφάσεις των αµέσως προηγούµενων 
ετών. 
 

1997 – 1998: Το 1997 και 1998, η άνοδος των πωλήσεων της Εταιρίας συνεχίζεται, µε 
αποτέλεσµα οι ετήσιες πωλήσεις να ανέλθουν σε 100.000 τόνους για το 
1997 και σε 132.000 τόνους για το 1998. 
 
Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, ολοκληρώνεται µε επιτυχία η εισαγωγή της 
Εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. 
 

1998: Το 1998 ξεκινά η υλοποίηση του φιλόδοξου πενταετούς προγράµµατος 
επενδύσεων για τον εκσυγχρονισµό και επέκταση µε νέες γραµµές 
παραγωγής της βιοµηχανικής µονάδας στην Κόρινθο, καθώς και την 
ανέγερση νέας υπερσύγχρονης βιοµηχανικής µονάδας στην Θίσβη 
Βοιωτίας. Στόχος είναι η διεύρυνση του καταλόγου των παραγόµενων 
προϊόντων και η σταδιακή αύξηση της ετήσιας συνολικής παραγωγικής 
δυναµικότητας κατασκευής σωλήνων σε 835.000 τόνους. 
 

1999: Ολοκληρώθηκε η προγραµµατισµένη επένδυση για την αναβάθµιση της 
µονάδος παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής της Κορίνθου. Η εν λόγω 
επένδυση απαιτούσε την διακοπή των εργασιών της γραµµής παραγωγής 
σωλήνων ευθείας ραφής για διάστηµα πέραν των τριών µηνών, κατά το 
οποίο, σε συνδυασµό και µε την περίοδο σταδιακής επαναλειτουργίας, 
παρέτειναν σηµαντικά το χρόνο µη παραγωγικής απασχόλησης των 
εγκαταστάσεων. Κατά συνέπεια, περιορίστηκαν ανάλογα και οι πωλήσεις 
της Εταιρίας.  
 

2000 – 2002: Κατά την τριετία 2000-2002 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο νέο-
ανεγειρόµενο εργοστάσιο στην Θίσβη Βοιωτίας. Ειδικότερα:  
 
 Ολοκληρώθηκε η ανέγερση των µονάδων παραγωγής σωλήνων 
ευθείας και σπειροειδούς ραφής, η ανέγερση της πρώτης µονάδος 
εσωτερικής και της δεύτερης µονάδος εξωτερικής αντιδιαβρωτικής 
προστασίας και η µονάδα ιδιοπαραγωγής ρεύµατος  
 Μεταφέρθηκε η µία από τις δύο µονάδες επένδυσης σωλήνων από 
την Κόρινθο στην Θίσβη, µε την προσθήκη νέων τµηµάτων που 
αύξησαν την παραγωγική της δυναµικότητα. 
 Πραγµατοποιήθηκαν εκτεταµένα έργα υποδοµής (αποθηκευτικοί 
χώροι, δρόµοι εσωτερικής διακίνησης, ενίσχυση του λιµανιού µε 
γερανούς) 

Οι παραγωγικές µονάδες ετέθησαν αρχικώς σε δοκιµαστική λειτουργία και 
εν συνεχεία σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, σταδιακά εντός του 2001 
και 2002. 
 

2003: Το 2003 η εταιρία έθεσε σε εφαρµογή ένα οργανωµένο Σχέδιο ∆ράσης 
(Action Plan) για την αντιµετώπιση της δυσµενής οικονοµικής κατάστασης 
στην οποία είχε περιέλθει. Το Σχέδιο δράσης αφορούσε σε ενέργειες τόσο 
σε διοικητικό όσο και τεχνικό επίπεδο. 
   

2004: Η εταιρία µέσα στην χρήση 2004 προχώρησε στην απόσχιση του κλάδου 
«Σωλήνων Μικρής και Μεσαίας ∆ιαµέτρου και Σωλήνων για Κατασκευές 
του εργοστασίου Κορίνθου» και την εισφορά του στην θυγατρική της 
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εταιρία «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ».  
 
Με την ολοκλήρωση του νέου εργοστασίου στην Θίσβη Βοιωτίας, η συνολική θεωρητική 
παραγωγική δυναµικότητα της Εταιρίας αυξήθηκε από 205.000 τόνους σωλήνων και 
2.600.000 τ.µ. εσωτερικής και εξωτερικής επένδυσης σε 835.000 τόνους σωλήνων και 
10.400.000 τ.µ. εσωτερικής και εξωτερικής επένδυσης. Oι µονάδες της Θίσβης έχουν την 
δυνατότητα να παράγουν χαλυβδοσωλήνες υψηλότερων ποιοτικών προδιαγραφών µε 
µεγαλύτερα πάχη τοιχώµατος, µεγαλύτερης εξωτερικής διαµέτρου και µε την χρήση 
υψηλότερης σκληρότητας χάλυβα, οι οποίοι προορίζονται για την κατασκευή υποθαλάσσιων 
αγωγών, αγωγών γεωτρήσεων, αγωγών που λειτουργούν σε όξινες περιβαλλοντικές συνθήκες 
(sour service), καθώς και αγωγών µεταφοράς φυσικού αερίου υπό υψηλή πίεση. 
 

3.4 Αντικείµενο Εργασιών  
 
3.4.1 Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών  
 
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο κατασκευής και επένδυσης 
υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών χαλυβδοσωλήνων µεσαίας και µεγάλης διαµέτρου, οι οποίοι 
χρησιµοποιούνται σε ενεργειακά έργα, και ειδικότερα για τη µεταφορά υγρών και αερίων 
καυσίµων, καθώς και στην πετροχηµική βιοµηχανία. Επίσης, τα προϊόντα της Εταιρίας 
χρησιµοποιούνται σε έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, καθώς και σε κατασκευαστικά έργα. 
 
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας για την περίοδο 2002-2004 αναλύεται ως ακολούθως: 
 
Ανάλυση Κύκλου Εργασιών    
(  σε χιλ. €) 2002 2003 2004
Κύκλος Εργασιών από:  
Βιοµηχανική ∆ραστηριότητα 130.779 141.532 167.325
Σωλήνες Σπειροειδούς Ραφής (πωλήσεις εσωτερικού)    2.504 2.362 6.501
Σωλήνες Ευθείας Ραφής (πωλήσεις εσωτερικού)   3.012 4.910 2.562
Σωλήνες Σπειροειδούς Ραφής (πωλήσεις εξωτερικού)    23.124 41.058 41.512
Σωλήνες Ευθείας Ραφής (πωλήσεις εξωτερικού)   102.139 93.202 112.037
Κοιλοδοκοί ( πωλήσεις εσωτερικού)  0 0 674
Κοιλοδοκοί (πωλήσεις εξωτερικού)  0 0 4.039
  
Επένδυση Σωλήνων για λογαριασµό τρίτων 1.540 2.382 2.672
Επένδυση σωλήνων (πωλήσεις εσωτερικού)  0 0 15
Επένδυση σωλήνων (πωλήσεις εξωτερικού)  1.540 2.382 2.657
  
Λοιπές Πωλήσεις (scrap) 2.057 4.171 10.451
Λοιπές πωλήσεις (πωλήσεις εσωτερικού)   1.801 4.171 10.408
Λοιπές πωλήσεις (πωλήσεις εξωτερικού)   256 0 43
  
Σύνολο Κύκλου Εργασιών 134.376 148.085 180.448
 

Οι σωλήνες, κατόπιν παραγγελίας του πελάτη, κατασκευάζονται είτε µε τη µέθοδο της ευθείας 
ραφής για διάµετρο σωλήνα από 65/8 - 24 ίντσες, ή µε τη µέθοδο της σπειροειδούς ραφής για 
διάµετρο σωλήνα από 22 – 100 ίντσες 
 
Κατόπιν, ανάλογα µε τις προδιαγραφές της παραγγελίας, οι σωλήνες επενδύονται εξωτερικά 
ή/και εσωτερικά. Η επιλογή από τον πελάτη του τρόπου επένδυσης του σωλήνα ποικίλλει 
ανάλογα µε τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στο χώρο τοποθέτησής του, το 
είδος του µεταφερόµενου υγρού ή αερίου στοιχείου, καθώς και τον επιθυµητό χρόνο ζωής 
του. 
 
Επιπροσθέτως, η Εταιρία, εκµεταλλευόµενη την παραγωγική δυναµικότητα των µονάδων 
εσωτερικής και εξωτερικής επένδυσης σωλήνων, αναλαµβάνει την επένδυση σωλήνων µε 
αντιδιαβρωτικά υλικά για λογαριασµό τρίτων.  
 



 

Η Εταιρία έχει σαφή εξαγωγικό προσανατολισµό και είναι καταξιωµένη διεθνώς ως 
κατασκευαστής χαλυβδοσωλήνων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, γεγονός που της έχει 
εξασφαλίσει άµεση πρόσβαση στα µεγάλα διεθνή κατασκευαστικά έργα, καθώς και 
µακροχρόνια συνεργασία µε εξειδικευµένα γραφεία στο εξωτερικό, τα οποία παραγγέλνουν 
µεγάλες ποσότητες σωλήνων για συγκεκριµένα έργα.  
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ανάλυση της γεωγραφικής κατανοµής των 
πωλήσεων σε κιλά κατά την περίοδο 2002-2004: 

Γεωγραφική Κατανοµή
Πωλήσεων

κιλά % κιλά % κιλά %
Ευρώπη 84.846 35% 125.724 43% 162.584 47%
Μέση Ανατολή - Περσικός Κόλπ 70.598 26% 35.358 5% 21.869 6%
Αµερική 28.670 12% 39.374 14% 77.475 22%
Αφρική 26.548 11% 41.456 14% 20.861 6%

Χώρες πρώην Ε.Σ.Σ.∆. & Τουρκία 3.913 2% - 0% 12.792 4%
Νοτιοανατολική Ασία &
Αυστραλία 0 0% 160 1% - -
Σύνολο Εξαγωγών 214.576 88% 242.073 84% 295.581 85%
Ελλάδα 29.541 12% 45.505 16% 51.419 15%
Σύνολο Πωλήσεων 244.117 100% 287.578 100% 347.000 100%

2002 2003 2004

 
 
 
Το 2004 οι εξαγωγές της Εταιρίας κάλυψαν το 85% των ποσοτικών πωλήσεων (σε τόνους), οι 
οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 92% του συνολικού κύκλου εργασιών για την χρήση. 
 
Μεγάλο µέρος των πωλήσεων προορίζεται για την ικανοποίηση σηµαντικών σε µέγεθος 
παραγγελιών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σε ορισµένες περιπτώσεις ποσοστό άνω του 10% 
των ετήσιων συνολικών πωλήσεων. Το γεγονός αυτό δε συνιστά σχέση εξάρτησης από 
συγκεκριµένους πελάτες, καθώς µε την ολοκλήρωση των εν λόγω παραγγελιών, αυτές 
αντικαθίστανται µε νέες. Παράλληλα, στόχος της Εταιρίας είναι η σύναψη επιλεγµένων 
µακροπροθέσµων προγραµµατικών συµφωνιών που να καλύπτουν σηµαντικό ποσοστό των 
πωλήσεων ανά έτος.  
 
Επίσης, πολλές από τις πωλήσεις γίνονται µέσω των θυγατρικών εταιριών που έχει 
δηµιουργήσει η εταιρία στο εξωτερικό, οι οποίες έχουν ως σκοπό την προώθηση των 
προϊόντων της εταιρίας σε νέες αγορές. Στη χρήση 2004 πραγµατοποιήθηκαν πωλήσεις  προς 
τις εταιρίες αυτές (CPW EUROPEAN GMBH και CPW AMERICA CO), οι οποίες 
αντιπροσώπευσαν ποσοστό µεγαλύτερο από το 45% επί του κύκλου εργασιών (ποσοστό 22% 
και 23% αντίστοιχα).  
 
Η κατανοµή των πωλήσεων (σε αξίες), την χρήση 2004, ανά γεωγραφική περιοχή 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
  
Γεωγραφική Κατανοµή Πωλήσεων σε αξίες (%)
Ευρώπη 51%
Μέση Ανατολή - Περσικός Κόλπος 5%
Αµερική 24%
Αφρική 6%
Χώρες πρώην Ε.Σ.Σ.∆. & Τουρκία 6%
Ελλάδα 8%
ΣΥΝΟΛΟ 100%
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Καθοριστικοί παράγοντες που προσδιορίζουν την τελική τιµή πώλησης των προϊόντων της 
Εταιρίας είναι: 
 
1. η διακύµανση της τιµής του χάλυβα  
2. οι ποιοτικές προδιαγραφές του χάλυβα (σκληρότητα, µηχανικές και χηµικές ιδιότητες)   
3. οι διακυµάνσεις στην ισοτιµία του αµερικάνικου δολαρίου (νόµισµα µε το οποίο κυρίως 

συναλλάσσεται) έναντι του €. 
 
 
3.4.2 Σχέση Αντικειµένου Εργασιών Εταιρίας µε εταιρίες Οµίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ 
 
Η Εταιρία αποτελεί «µέλος» του ευρύτερου Οµίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ καθώς συµµετέχει σε αυτήν 
µέσω της ELMONTE HOLDOINGS LTD η εταιρία ΣΙ∆ΕΝΟΡ Α.Ε.  
 
Το αντικείµενο εργασιών των εισηγµένων εταιριών που συνθέτουν τον Όµιλο ΒΙΟΧΑΛΚΟ 
παρατίθενται στην συνέχεια: 
 
1. ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., παράγει και εµπορεύεται προϊόντα έλασης και διέλασης χαλκού, κραµάτων 

χαλκού και ορειχάλκου. 
 
2. FITCO Α.Ε., παράγει και εµπορεύεται κυρίως ηµιέτοιµα προς περαιτέρω επεξεργασία 

προϊόντα χαλκού, ορειχάλκου και σύρµατα αλουµινίου µε θερµή ή ψυχρή διέλαση. 
Κατεργάζεται επίσης προϊόντα για λογαριασµό τρίτων. 

 
3. ΣΙ∆ΕΝΟΡ Α.Ε. (και οι θυγατρικές της βιοµηχανίες), παράγουν και  εµπορεύονται:  

− Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος (σίδηρος-µπετόν)  

− Πλέγµατα (δοµικά, προκατασκευασµένος οπλισµός και κατασκευαστικά συστήµατα 
οπλισµού SIDEFIT 500).  

− Μορφοσίδηροι  

− Χονδροσύρµατα  

− Ηλεκτρόδια συγκόλλησης  

− Σύρµατα, γαλβανισµένα και µαύρα  

− Πλέγµατα περίφραξης, γαλβανισµένα  

− Μπιγιέτες (πρίσµατα χάλυβα τετράγωνης διατοµής)  

− Χαλυβδοσωλήνες ύδρευσης, θέρµανσης, φυσικού αερίου, πυρόσβεσης 
γαλβανισµένους και αγαλβάνιστους.  

− Κοιλοδοκούς  

− Σιδηροταινίες, που χρησιµοποιούνται ως πρώτη ύλη στη σωληνουργία καθώς και  

− Πλατέα Προϊόντα Χάλυβα τα οποία παράγονται στην Βουλγαρία. Η παραγωγή του 
εργοστασίου διατίθεται κυρίως στις αγορές της Ευρώπης και της Αµερικής. 

Σηµειώνεται ότι σχετικά µε την παραγωγή σιδηροταινιών απο την ΣΙ∆ΕΝΟΡ η ποιότητα, οι 
διαστάσεις και τα λοιπά χαρακτηριστικά καθιστούν αδύνατη τη χρήση αυτών ως Α’ ύλη 
από την ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. 

4. ΕΛΒΑΛ Α.Ε., εταιρία µε έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα, παράγει και εµπορεύεται προϊόντα 
έλασης αλουµινίου σε µορφή ταινιών και φύλλων. 

− Αυλακωτά φύλλα αλουµινίου για επικαλύψεις και οροφές κτιρίων  
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− Φύλλα ανάγλυφα για δάπεδα και επενδύσεις σε κτίρια και µεταφορικά µέσα ( 
φορτηγά, ψυγεία κλπ )  

− Βαµµένα φύλλα και ταινίες για αρχιτεκτονικές εφαρµογές σε κτίρια και εξωτερικές 
επικαλύψεις  

− Ταινίες ειδικών κραµάτων αλουµινίου για παραγωγή κουτιών ( σωµάτων, πωµάτων 
και κρίκων ) και για συσκευασίες αναψυκτικών και µπίρας  

− Φύλλα και ταινίες ειδικών κραµάτων για πώµατα µπουκαλιών δοχείων και κονσέρβες 
τροφίµων  

− Foil βιοµηχανικής και οικιακής χρήσης για παραγωγή αλουµινόχαρτου και 
συσκευασιών τροφίµων και ποτών  

− ∆ίσκοι αλουµινίου για παραγωγή οικιακών συσκευών,  

− Μαγνησιούχα κράµατα για ειδικές εφαρµογές στη ναυπηγική και 
αυτοκινητοβιοµηχανία.  

5. ΕΤΕΜ Α.Ε., παράγει και εµπορεύεται προϊόντα διέλασης αλουµινίου όπως: 

− Συστήµατα αλουµινίου για αρχιτεκτονικές εφαρµογές  

− Προφίλ αλουµινίου για βιοµηχανικές εφαρµογές, αυτοκινητοβιοµηχανία, ναυπηγική  

− Σύνθετα φύλλα αλουµινίου για εξωτερικές επικαλύψεις κτιρίων, καθώς και εξωτερικές 
επενδύσεις, σήµανση κ.α. 

6. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε., παράγει και εµπορεύεται στην Ελλάδα και το εξωτερικό : 

− Καλώδια ενεργείας για τάσεις µέχρι 400 kV, για εναέριες και υπόγειες χρήσεις  

− Εναέριους αγωγούς χαλκού και αλουµινίου  

− Καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων  

− Καλώδια ισχύος  

− Καλώδια ελέγχου και σηµατοδότησης  

− Καλώδια πλοίων  

− Καλώδια άκαυστα ελεύθερα αλογόνων  

− Τηλεπικοινωνιακά καλώδια  

− Καλώδια µεταφοράς δεδοµένων  

− Καλώδια οπτικών ινών  

− Αγωγοί χαλκού και αλουµινίου  

− Σύρµατα περιελίξεων  

− Πλαστικά και ελαστικά µείγµατα  

Όπως περιγράφεται και πιο πάνω δεν υφίστανται συµπληρωµατικές εργασίες ή συνάφεια 
µεταξύ των ανωτέρω εταιριών και της Εκδότριας Εταιρίας, καθότι τα παραγόµενα προϊόντα  
τους είναι διαφορετικά και δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους της µεταλλουργίας. 
Μόνο στην περίπτωση της ΣΙ∆ΕΝΟΡ και αυτό µέσω των θυγατρικής της «SOVEL AE» 
υφίσταται συµπληρωµατικότητα στην παραγωγή κοιλοδοκών και την παραγωγή σωλήνων για 
κατασκευές και ύδρευση. Ειδικότερα η SOVEL AE παράγει  κοιλοδοκούς διατοµής έως 
150mmΧ150mm ενώ η διατοµή των κοιλοδοκών που παράγει η Εταιρία ξεκινά από 
180mmΧ180mm. Για τους σωλήνες ύδρευσης και κατασκευών η SOVEL AE παράγει  
διαµέτρους έως 6 ίντσες ενώ η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ από 6 5/8 ίντσες έως 100 ίντσες.  
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3.5 Παραγωγική ∆ιαδικασία 
 
Η παραγωγή σωλήνων γίνεται µε τις ακόλουθες µεθόδους: 
 

1. Μέθοδος σπειροειδούς ραφής, για διαστάσεις σωλήνων 22 - 100 ιντσών. Οι 
σωλήνες αυτοί, χρησιµοποιούνται κυρίως για µεταφορά υγρών και αερίων καυσίµων, για 
τη µεταφορά νερού, καθώς και σε αρδευτικά έργα. Η παραγωγική δυναµικότητα της 
Εταιρίας για σωλήνες σπειροειδούς ραφής ανέρχεται συνολικά σε 305.000 τόνους.  

 
2. Μέθοδος ευθείας ραφής, για διαστάσεις σωλήνων 6 5/8 - 24 ιντσών. Οι 

σωλήνες αυτοί χρησιµοποιούνται κυρίως για τη µεταφορά υγρών και αερίων καυσίµων, 
σε γεωτρήσεις, για τη µεταφορά νερού κλπ. Η γραµµή παραγωγής σωλήνων ευθείας 
ραφής της Κορίνθου, έχει ετήσια παραγωγική δυναµικότητα 150.000 τόνων. Η γραµµή 
παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής της Θίσβης έχει µέγιστη παραγωγική δυναµικότητα 
380.000 τόνων. 

 
Επισηµαίνεται ότι η νέα µονάδα παραγωγής σωλήνων σπειροειδούς ραφής της Θίσβης 
ενσωµατώνει τεχνολογικές καινοτοµίες που επιτρέπουν την χρήση των παραγοµένων 
προϊόντων σε έργα που παραδοσιακά ικανοποιούνταν µόνον από σωλήνες χωρίς ραφή 
(seamless) ή από σωλήνες που κατασκευάζονται από χαλυβδόφυλλα (LSAW - Longitudinally 
Submerged Arc welded pipes). 
 
Αναλυτικότερα, στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της Εταιρίας υπάρχει η δυνατότητα για 
παραγωγή σωλήνων µε τα εξής χαρακτηριστικά: 
 
Ευθεία Ραφή  
Εξωτερική διάµετρος σωλήνα 6 5/8 - 24’’ 
Πάχος τοιχώµατος σωλήνα 3,98 – 20 χιλιοστά 
Σπειροειδής Ραφή  
Εξωτερική διάµετρος σωλήνα 22 – 100’’ 
Πάχος τοιχώµατος σωλήνα 4,8 – 25 χιλιοστά 

 
Επίσης, στις ίδιες παραγωγικές εγκαταστάσεις, η Εταιρία έχει την δυνατότητα αντιδιαβρωτικής 
επικάλυψης των σωλήνων. Η επικάλυψη των επιφανειών του σωλήνα µε τις παρακάτω 
µεθόδους, εξασφαλίζει µόνιµη προστασία από την επίδραση διαβρωτικών παραγόντων, είτε 
από το περιβάλλον του αγωγού είτε από το ίδιο το µεταφερόµενο ρευστό. 
 
Ειδικότερα, στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της Κορίνθου, υπάρχουν οι εξής µονάδες 
εξωτερικής και εσωτερικής επικάλυψης των σωλήνων:  
 

1. Μονάδα εξωτερικής αντιδιαβρωτικής προστασίας µε πολυολεφίνες τριών στρώσεων ή µε 
πολυµεριζόµενη εποξειδική σκόνη, η ανέγερση της οποίας ολοκληρώθηκε το 1998. Η 
ετήσια παραγωγική δυναµικότητα της µονάδας είναι 2.000.000 τ.µ. 

 
2. Μονάδα εξωτερικής και εσωτερικής αντιδιαβρωτικής προστασίας µε λιθανθρακόπισσα ή 

ασφαλτικά υλικά. Η ετήσια παραγωγική δυναµικότητα της µονάδας είναι 200.000 τ.µ. 
Σηµειώνεται ότι εντός του 2003, η Εταιρία σταµάτησε την λειτουργία της εν λόγω 
µονάδος. 

 
3. Μονάδα εσωτερικής αντιδιαβρωτικής προστασίας µε εποξειδικές ρητίνες δύο 

συστατικών. Η ετήσια παραγωγική δυναµικότητα της µονάδας είναι 600.000 τ.µ. 
 
Στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της Θίσβης, υπάρχουν οι εξής µονάδες εξωτερικής και 
εσωτερικής επικάλυψης των σωλήνων: 
 

1. Μονάδα εξωτερικής αντιδιαβρωτικής προστασίας µε πολυολεφίνες τριών στρώσεων ή µε 
πολυµεριζόµενη εποξειδική σκόνη, για αντιδιαβρωτική επένδυση σωλήνων µέχρι 40’’. Η 
µονάδα αυτή, µεταφέρθηκε από τις εγκαταστάσεις της Κορίνθου και µε τις κατάλληλες 
επεµβάσεις (προσθήκη νέων µηχανηµάτων κ.α.), αυξήθηκε η ετήσια παραγωγική 
δυναµικότητά της σε 3.500.000 τ.µ. 
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2. Μονάδα εσωτερικής αντιδιαβρωτικής προστασίας µε εποξειδικές ρητίνες δύο 

συστατικών, για αντιδιαβρωτική επένδυση σωλήνων µέχρι 56’’. Η ετήσια παραγωγική 
δυναµικότητα της µονάδας είναι 800.000 τ.µ. 

 
3. Μονάδα εξωτερικής αντιδιαβρωτικής προστασίας µε πολυολεφίνες τριών στρώσεων ή µε 

πολυµεριζόµενη εποξειδική σκόνη, για αντιδιαβρωτική επένδυση σωλήνων µέχρι 100’’ 
µε ετήσια παραγωγική δυναµικότητά 3.500.000 τ.µ. 

 
Σηµειώνεται ότι η ανωτέρω θεωρητική ετήσια παραγωγική δυναµικότητα των βιοµηχανικών 
µονάδων της Εταιρίας προσδιορίζεται µε βάση την παραγωγή ενός στατιστικά 
προσδιοριζόµενου εύρους προϊόντων (product mix) για 280 ηµέρες συνεχούς λειτουργίας µε 
τρεις βάρδιες. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω αφορούν την θεωρητική δυναµικότητα, η 
προσέγγιση της οποίας εξαρτάται από τις διαµέτρους των σωλήνων που προδιαγράφουν 
τελικώς οι παραγγελίες των πελατών. 
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Η απασχόληση των παραγωγικών µονάδων της Εταιρίας για τα έτη 2003 και 2004, αναλύεται 
στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
Ανάλυση Παραγωγής Χαλυβδοσωλήνων  
(ποσά σε τόνους) 2003 2004 
Κοιλοδοκοί 0 12.695 
Χαλυβδοσωλήνες ευθείας ραφής E.R.W. 155.857 179.391 
Χαλυβδοσωλήνες  σπειροειδούς ραφής S.A.W. 58.988 85.566 
ΣΥΝΟΛΟ 214.845 277.652 
 
 
Ανάλυση Επένδυσης Χαλυβδοσωλήνων 
 

  (ποσά σε τ.µ) 
2003 2004

Εξωτερική επένδυση 2.027.395 1.612.838
Εσωτερική επένδυση 1.026.965 896.180
ΣΥΝΟΛΟ 3.054.360 2.509.018
 
Σηµειώνεται ότι στις ανωτέρω παραγωγές για το έτος 2004 περιλαµβάνονται παραγωγές 
ύψους 49.246 τόνων σωλήνων και 371.898 τ.µ. επένδυσης σωλήνων οι οποίες 
πραγµατοποιήθηκαν στο εργστάσιο της Κορίθου, το οποίο εντός του 2004 εισφέρθηκε στη 
θυγατρική εταιρία ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ. 
 
Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της Εταιρίας παρουσιάζουν σχετικά χαµηλό βαθµό 
απασχόλησης γεγονός που οφείλεται στο ότι: 
 

1. κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας των παραγωγικών εγκαταστάσεων της Θίσβης 
παρουσιάσθηκαν τεχνικές δυσκολίες λόγω της πολυπλοκότητας της παραγωγικής 
διαδικασίας και της σταδιακής εκµάθησης χειρισµού των µηχανηµάτων από το 
εργατικό προσωπικό.   

2. δεν έχει επιτευχθεί ακόµη η επιθυµητή διείσδυση στην αγορά ώστε η Εταιρία να έχει 
ικανοποιητική αξιοποίηση της παραγωγικής της δυναµικότητας. Ωστόσο δυναµική 
υπάρχει και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι ο βαθµός απασχόλησης αυξάνεται 
από έτος σε έτος συνέπεια της σταδιακής αύξησης των πωλήσεων. 

 

3.6 ∆ίκτυο Πωλήσεων και ∆ιανοµής 
 

Η στρατηγική πωλήσεων της Εταιρίας επικεντρώθηκε στην δυνατότητα αξιοποίησης του νέου 
εργοστασίου της Θίσβης και της παραγωγής νέων προϊόντων που χωρίζονται στις παρακάτω 
κύριες κατηγορίες: 
 

• Προϊόντα για κάλυψη εµπορικής ζήτησης όπως: 
- Χαλυβδοσωλήνες κατασκευών. 
- Χαλυβδοσωλήνες αερίου µέσης και υψηλής πίεσης συνηθισµένων και χωρίς 
ιδιαιτέρων απαιτήσεων όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές. 

- Κοιλοδοκούς. 
- Σωλήνες ∆ικτύων Νερού. 

 
• Προϊόντα υψηλής προστιθεµένης αξίας για συγκεκριµένα έργα υψηλών 

προδιαγραφών και απαιτήσεων όπως: 
- Αγωγοί υψηλής πίεσης αερίων και υγρών καυσίµων. 
- Υποθαλάσσιοι αγωγοί αερίου και πετρελαίου. 
- Αγωγοί µεταφοράς όξινων προϊόντων 
- Σωλήνες γεωτρήσεων. 
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• Προϊόντα που διοχετεύονται στην αγορά µέσω προγραµµατικών συµφωνιών και 
συνεργασιών µε τις µεγαλύτερες εταιρίες πετρελαίου και φυσικού αερίου και µε 
εταιρίες µελέτης και κατασκευής έργων. 

 
Προκειµένου η Εταιρία να προωθήσει αποτελεσµατικότερα την διευρυµένη γκάµα προϊόντων, 
συνέχισε να επενδύει στη δηµιουργία εκτεταµένου δικτύου διανοµής και προώθησης των 
προϊόντων της, επιτυγχάνοντας την περαιτέρω εξάπλωση της εµπορικής της δραστηριότητας 
στης σηµαντικότερες διεθνείς αγορές. 
 
Το εµπορικό δίκτυο της Εταιρίας απαρτίζεται από: 
 

1. Θυγατρικές εταιρίες εµπορικής προώθησης και περιφερειακά γραφεία. 
2. Αντιπροσώπους. 
3. Εταιρίες µελέτης, προµηθειών και κατασκευής έργων (EPC Contractors).  
4. Συνεργαζόµενα γραφεία. 

 
Παράλληλα, η Εταιρία έχει επιλέξει να συναλλάσσεται απευθείας µε συγκεκριµένους πελάτες - 
τελικούς χρήστες, στους οποίους είναι αποδεκτός προµηθευτής, είτε για το σύνολο των 
παραγοµένων προϊόντων και από τα δύο εργοστάσια της Εταιρίας, είτε για συγκεκριµένα έργα. 
 
Οι κυριότεροι πελάτες – τελικοί χρήστες, µε τους οποίους η Εταιρία συνεργάζεται, είναι οι 
ακόλουθοι:  

 Abu Dhabi National Oil Company 
(ADNOC)  

 Agip  
 AIOC  
 Aramco Overseas Company  
 Bord Gais  
 BP- Amoco  
 British Gas  
 BSL  
 ChevronTexaco  
 ∆ΕΠΑ  
 Distrigaz  
 Dow Chemical  
 E.G.P.C. 
 Enagas-Repsol  

 Kuwait National 
 Marathon Oil 
 Petroleum Company (KNPC-KSC)  
 Petrobras  
 Petrojet 
 Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras)  
 Pic-Petrochemical Industries Co.  
 Saudi Aramco  
 Scottish Power  
 Shell 
 Sonatrach  
 Suez Oil Company 
 Petroleum Development Oman 
 Oman Gas Company  
 Transgas 

 
3.6.1 Θυγατρικές Εταιρίες Εµπορικής Προώθησης και Περιφερειακά Γραφεία 
 
Η Εταιρία διατηρεί δύο θυγατρικές εταιρίες εµπορικής προώθησης των προϊόντων της, µε 
στόχο την αµεσότερη γεωγραφική κάλυψη µεγάλου µέρους της παγκόσµιας αγοράς: 
 

1. CPW EUROPEAN TRADING GMBH, Ντίσελντορφ, Γερµανίας: Το Ντίσελντορφ 
θεωρείται η καρδιά του χάλυβα στην Ευρώπη και βρίσκεται κοντά στους πιθανούς 
πελάτες όπως εταιρίες ενέργειας, εταιρίες µελέτης και κατασκευής έργων καθώς και 
εµπορικούς οίκους και αποθήκες στοκ.  

 
2. CPW America Co., Χιούστον, ΗΠΑ: Το Χιούστον αποτελεί τη βάση των 

µεγαλύτερων εταιρειών πετρελαίου, κατασκευαστικών, µελετητικών και εταιριών 
µεταπώλησης των προϊόντων που παράγει η Εταιρία. 

 
Αναλυτικότερη περιγραφή των θυγατρικών εταιριών παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 15 του 
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.   
 
Σκοπός των εν λόγω θυγατρικών είναι προώθηση της αυξηµένης παραγωγικής δυναµικότητας 
της Εταιρίας µέσω: 
 

 της αµεσότερης παρουσίας της Εταιρίας στις χώρες που αυτές καλύπτουν 
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 της εµπορικής προώθησης και διαφήµισης των νέων υψηλής ποιότητας προϊόντων 
που παράγονται από το εργοστάσιο στην Θίσβη 

 της αµεσότερης επαφής µε τους πελάτες µας, η φύση της δραστηριότητας των 
οποίων έχει διευρυνθεί, λόγω της µεγαλύτερης γκάµας εφαρµογών των παραγοµένων 
προϊόντων, και οι οποίοι έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες.  

 της ταχύτερης και πληρέστερης πληροφόρησης της Εταιρίας για τις εξελίξεις και την 
ζήτηση προϊόντων στην διεθνή αγορά 

 
Παράλληλα, η Εταιρία διατηρεί δύο περιφερειακά γραφεία εµπορικής προώθησης των 
προϊόντων της, στο Κάιρο της Αιγύπτου για την κάλυψη της Βόρειου Αφρικής και Μέσης 
Ανατολής, και το περιφερειακό γραφείο στην Ελεύθερη Ζώνη του Τζέµπελ Άλι των Ηνωµένων 
Αραβικών Εµιράτων για την κάλυψη του Περσικού Κόλπου και της Μέσης Ανατολής.  
 
Τα γραφεία αυτά έχουν σαν κύριο στόχο την προώθηση χαλυβδοσωλήνων υψηλών 
προδιαγραφών για την µεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου και την εξόρυξη 
υδρογονανθράκων. Οι δραστηριότητες των εν λόγω γραφείων επεκτείνονται και σε µελέτες 
και έρευνα αγοράς σχετικής µε τα προϊόντα της Εταιρίας στις περιοχές της Βορείου Αφρικής 
και της Μέσης Ανατολής. 
 
Με την ίδρυση των ανωτέρω γραφείων, επιτυγχάνεται η άµεση κάλυψη των περισσότερων και 
µεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου παγκοσµίως, τόσο στην έδρα τους όσο και στις περιοχές 
που κυρίως δραστηριοποιούνται. Παράλληλα, µε την συγχρονισµένη λειτουργία των 
κεντρικών γραφείων της Εταιρίας, των θυγατρικών εταιριών και των περιφερειακών 
γραφείων, η Εταιρία έχει πλέον την δυνατότητα της κάλυψης ζητήσεων σε 24ωρη βάση. 
 
3.6.2 Αντιπρόσωποι και Εταιρίες Μελετών, Προµηθειών και Κατασκευής Έργων 
 
Το δίκτυο των αντιπρόσωπων της Εταιρίας καλύπτει 14 χώρες, ορισµένες εκ των οποίων 
καλύπτονται παράλληλα και από τα γραφεία µας της Αµερικής, της Ευρώπης, του Καϊρου και 
του Jebel Ali, και παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

∆ίκτυο Αντιπροσώπων 
Αµερική Ασία  Αφρική 
Βραζιλία Συρία Τυνησία 
 Ινδία  
 Τουρκία  
 Περσία  
 Πακιστάν  
 Αζερµπαϊτζάν  
 Σ. Αραβία  
 Κουβέιτ  
 Η.Α.Ε.  
 Υεµένη  
 Οµάν  

 
 
Η Εταιρία, µέσω των αντιπροσώπων, παρακολουθεί τα κατασκευαστικά έργα που είναι προς 
ανάθεση ή δηµοπράτηση, και επιπλέον έχει τη δυνατότητα να συµβάλλει στη διαµόρφωση 
των τεχνικών προδιαγραφών και του προϋπολογισµού αυτών στο πρώιµο στάδιο του 
σχεδιασµού τους. 
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Η Εταιρία είναι αποδεκτός προµηθευτής και συνεργάζεται µε τις ακόλουθες εταιρίες µελετών, 
προµηθειών και κατασκευής έργων:  
 

 Bechtel 
 Bonatti 
 Brown & Root 
 Consolidated Contractors Company 
 Dodsal 
 Petreco 
 EMC  
 Fluor Daniel 
 Kvaerner 
 Petrofac 

 Rockwater 
 Saipem 
 Smit Land and Marine Eng 
 Snamprogetti 
 Stolt Comex Seaway Ltd 
 Stolt Offshore SA 
 Technip 
 Technit 
 Joannou & Paraskevaidis. 

 
 
 

3.6.3 Συνεργαζόµενα Γραφεία 
 

Η Εταιρία καλύπτει τις αγορές των υπολοίπων χωρών της Αφρικής, της Αµερικής και την 
Αυστραλίας µε συνεργαζόµενα εξειδικευµένα γραφεία. Οι 24 χώρες που καλύπτονται από τα 
γραφεία αυτά καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

∆ίκτυο Συνεργαζόµενων Γραφείων 
Αµερική Ασία & Αυστραλία Αφρική 
Κολοµβία Ουζµπεκιστάν Λιβύη 
Αργεντινή Τουρκµενιστάν Αλγερία 
Χιλή Γεωργία Ακτή Ελεφαντοστού 
 Κίνα Αγκόλα 
 Ινδονησία Σουδάν 
 Σιγκαπούρη Τσάντ 
 Ταϊλάνδη Καµερούν 
 Βιετνάµ Κονγκό 
 Ιορδανία Νιγηρία 
 Αυστραλία Τανζανία 
  Ζιµπάµπουε 

 
 
3.6.4 Εµπορικοί Οίκοι 
 
Η Εταιρία συνεργάζεται µε εµπορικούς οίκους σε όλο τον κόσµο οι οποίοι ειδικεύονται σε έργα 
κατασκευής αγωγών πετρελαίου και αερίου.  
 
Οι οίκοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι:  
 

 MITE (η εταιρία που προέκυψε από την συγχώνευση της Itochu και της Marubeni), 
 Phoceenne 
 Sumitomo Corp.  
 Thyssen Mannesmann Handel. 

 

3.7 ∆ιασφάλιση Ποιότητας 
 
Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της και µέχρι σήµερα, η διασφάλιση ποιότητας αποτελεί 
κατάκτηση για την Εταιρία, η οποία θεωρεί ότι αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους 
παράγοντες που συντελεί στην καθιέρωση των προϊόντων της στις διεθνείς αγορές και στη 
διαφοροποίησή της έναντι των λοιπών εταιριών του κλάδου. Η διαφοροποίηση αυτή  
εξασφαλίζει στην Εταιρία προνοµιακή πρόσβαση σε µια διεθνή αγορά χαλυβδοσωλήνων 
υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, στην οποία δραστηριοποιείται περιορισµένος αριθµός 
ανταγωνιστών. 
 
Έτσι, όταν το 1988 το Αµερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου θεσµοθέτησε νέες αυστηρότερες 
προϋποθέσεις για την εκχώρηση του δικαιώµατος χρήσης του σήµατος ποιότητας API µε το 
διακριτικό Q1, η Εταιρία ανταποκρίθηκε άµεσα και δια των εκπροσώπων της συµµετείχε στις 
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επιτροπές τυποποίησης του API. Έτσι, ήταν µεταξύ των πρώτων βιοµηχανιών κατασκευής 
σωλήνων σε διεθνές επίπεδο, που ικανοποίησε τη νέα αυτή απαίτηση. Επιπροσθέτως, όταν το 
1993 άρχισε να επιβάλλεται διεθνώς η προδιαγραφή ISO 9000, η οποία αφορά σε συστήµατα 
διασφάλισης ποιότητας, η Εταιρία ήταν µεταξύ των ελαχίστων πρώτων στην Ελλάδα που 
έχουν πιστοποιηθεί κατά το ISO 9002 από το διεθνώς αναγνωρισµένο Οργανισµό 
Πιστοποίησης TÜV-CERT της Γερµανίας. 
 
Τα πιστοποιητικά ποιότητας που διαθέτει η Εταιρία, η ισχύς των οποίων ανανεώνεται ανά 
τακτά χρονικά διαστήµατα κατόπιν επιθεωρήσεων, είναι τα εξής:  
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (ΑΡΙ) 
Εργοστάσιο Κορίνθου: 

• Kατασκευή σωλήνων αγωγών: API 5L / API Q1 
• Κατασκευή σωλήνων γεωτρήσεων: API 5CT / API Q1 
• Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιηµένο κατά API Q1 & ISO 9002 
 

Εργοστάσιο Θίσβης: 
• Kατασκευή σωλήνων αγωγών: API 5L / API Q1 
• Κατασκευή σωλήνων γεωτρήσεων: API 5CT / API Q1 
• Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιηµένο κατά API Q1 & ISO 9002 

Οργανισµός Πιστοποίησης ΤUV Cert  Γερµανίας 
Εργοστάσιο Κορίνθου: 
Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας: ISO 9002  
Επάρκεια εξοπλισµού και διαδικασιών, καθώς και τεχνική κατάρτιση προσωπικού: 

• AD2000-MERKBLATT W 0 / TRD 100 (πιστοποίηση για την επάρκεια εξοπλισµού, για την 
οµοιοµορφία των προϊόντων και την τεχνική κατάρτιση του προσωπικού) 

• AD2000-MERKBLATT HP 0 DIN EN 729-3 (πιστοποίηση για την επάρκεια εξοπλισµού και 
την τεχνική κατάρτιση του προσωπικού) 

• AD2000-MERKBLATT HP 0 DIN EN 10246-8 and 15 API 5L (πιστοποίηση για την επάρκεια 
εξοπλισµού και συστηµάτων ελέγχου σωλήνων µε υπερήχους) 

 
Εργοστάσιο Θίσβης:
Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας: ISO 9002 
Επάρκεια εξοπλισµού και διαδικασιών, καθώς και τεχνική κατάρτιση προσωπικού: 

• AD2000-MERKBLATT W 0 / TRD 100 (πιστοποίηση για την επάρκεια εξοπλισµού, για την 
οµοιοµορφία των προϊόντων και την τεχνική κατάρτιση του προσωπικού) 

• AD2000-MERKBLATT HP 0 DIN EN 729-3 (πιστοποίηση για την επάρκεια εξοπλισµού και 
την τεχνική κατάρτιση του προσωπικού) 

• AD2000-MERKBLATT HP 0 DIN EN 729-3 (πιστοποίηση για την επάρκεια εξοπλισµού και 
την τεχνική κατάρτιση του προσωπικού) 

 
Ιδιαίτερα τονίζεται η επιτυχία της Εταιρίας να συµπεριληφθεί µεταξύ των ελαχίστων 
εγκεκριµένων προµηθευτών µεγάλων και επώνυµων πετρελαϊκών εταιριών, όπως 
αναλυτικότερα παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 3.8 του παρόντος Ετήσιου ∆ελτίου. Οι εν λόγω 
εταιρίες επιθεωρούν την ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε 
ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν τις ήδη αυστηρές 
προδιαγραφές που έχουν θεσπίσει το αµερικάνικο Ινστιτούτο API και οι διεθνείς ή εθνικές 
προδιαγραφές. 
 
Την ευθύνη της διενέργειας των µετρήσεων και απαραίτητων ελέγχων των σωλήνων σε όλες 
τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας, προκειµένου αυτοί να πληρούν τις προδιαγραφές της 
παραγγελίας, φέρει το Τµήµα Ποιοτικού Ελέγχου, το οποίο διαθέτει πλήρως εξοπλισµένο 
εργαστήριο ελέγχου, τόσο στο εργοστάσιο της Κορίνθου, όσο και στο νέο εργοστάσιο της 
Θίσβης. Όλοι οι σωλήνες που πληρούν τις προδιαγραφές της παραγγελίας συνοδεύονται από 
τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου και ποιότητας, ενώ όσοι δεν τις πληρούν µαρκάρονται 
και διαχωρίζονται. 

3.8 ∆ιαχείριση Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος 
 
Η Εταιρία είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένη σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας προσωπικού, 
καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος. Η εναρµόνιση µε την σχετική Ελληνική και 
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Ευρωπαϊκή νοµοθεσία δεν είναι παρά το ελάχιστο κριτήριο στην προσπάθεια της Eταιρίας για 
την εγκαθίδρυση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης υγιεινής, ασφάλειας και 
περιβάλλοντος. Το εργοστάσιο της Κορίνθου είναι ήδη πιστοποιηµένο µε βάση τα πρότυπα 
OHSAS 18001 (Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας των εργαζοµένων) και ISO 14001 
(Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος) από διεθνώς αναγνωρισµένους φορείς, BVQI και TÜV-
CERT αντίστοιχα. 
 
Το σύστηµα διαχείρισης έχει καθιερώσει διαδικασίες που αφορούν σε: 
 

 εκτίµηση των επαγγελµατικών κινδύνων στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόµενοι και 
λήψη των αναγκαίων διορθωτικών µέτρων προστασίας, 

 εντοπισµό και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τις 
δραστηριότητες της επιχείρησης, 

 εκτέλεση εργασιών συντήρησης µε στόχο την ασφαλή λειτουργία όλου του 
εξοπλισµού της εταιρίας, 

 οδηγίες ασφαλούς λειτουργίας και συντήρησης του µηχανολογικού και 
ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, 

 οδηγίες προετοιµασίας και αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών που σχετίζονται µε 
θέµατα υγιεινής, ασφάλειας και περιβάλλοντος, 

 συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού σε θέµατα υγιεινής, ασφάλειας και 
περιβάλλοντος, 

 συστηµατική παρακολούθηση της εφαρµογής του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Υγιεινής, 
Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, µέσω της καταγραφής δεικτών επίδοσης από τη 
διοίκηση της Εταιρίας. 

 
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του ανωτέρω συστήµατος το Τµήµα Υγιεινής, Ασφάλειας και 
Περιβάλλοντος διεξάγει διαρκή έρευνα για την θέσπιση σε περιοδική βάση προγραµµάτων 
διαρκούς βελτίωσης της επίδοσης της εταιρίας στους ανωτέρω τοµείς, τα οποία καθορίζουν 
συγκεκριµένους στόχους βελτίωσης ανά παραγωγική δραστηριότητα. Ο σκοπός των 
προγραµµάτων αυτών είναι η καθιέρωση ενός υγιεινού και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας 
για όλους τους εργαζόµενους, καθώς και ο περιορισµός στο ελάχιστο δυνατό των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τις παραγωγικές δραστηριότητες της 
εταιρίας. 
 

3.9  Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία-Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες 
 
3.9.1 Γήπεδα-Κτιριακές Εγκαταστάσεις  
 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΘΙΣΒΗΣ 
 
Η Εταιρία διαθέτει εργοστάσιο στην Βιοµηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Θίσβης Βοιωτίας, το οποίο 
βρίσκεται επί ιδιόκτητου οικοπέδου εµβαδού 1.029 στρεµµάτων. Οι παραγωγικές µονάδες του 
εργοστασίου καταλαµβάνουν  συνολική έκταση 81.269 τ.µ. και όγκο 765.277 κ.µ., εκ των 
οποίων τα 75.471 τ.µ. χρησιµοποιούνται ως βιοµηχανικοί χώροι και στεγασµένοι 
αποθηκευτικοί χώροι πρώτης ύλης. Αναλυτική παρουσίαση των κτιρίων του εργοστασίου της 
Θίσβης παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Έτος 
Κατασκευής

Εµβαδόν 
(σε τ.µ.) 

Όγκος 
(σε κ.µ.) 

Στεγασµένες Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις 
1 Παραγωγή σωλήνων ευθείας ραφής & 
αποθηκευτικοί χώροι πρώτης ύλης 

2000 37.947 367.143 

2 Παραγωγή σωλήνων σπειροειδούς ραφής  2000 25.673 256.661 
3 Επένδυση σωλήνων µε πολυπροπυλένιο, 
πολυαιθυλένιο, εποξειδική βαφή και εποξειδική 
πούδρα (TCP 40) 

2000 5.719 53.650

4 Επένδυση σωλήνων µε πολυπροπυλένιο, 
πολυαιθυλένιο, εποξειδική βαφή και εποξειδική 
πούδρα (TCP 100) 

2001 6.132 54.891
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Έτος 
Κατασκευής

Εµβαδόν 
(σε τ.µ.) 

Όγκος 
(σε κ.µ.) 

Στεγασµένες Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις 
5 Κτίρια Αποθηκών 2000 207 723 
6 Κτίριο Γραφείων ∆ιοικήσεως 2000 1.343 6.756 
7 ∆ιάφορα βοηθητικά κτήρια 2000-2001 2.852 15.566
8 Κτίρια Ηλεκτροπαραγωγής 2000 1.396 9.887

ΣΥΝΟΛΟ 81.269 765.277
Υπαίθριοι Αποθηκευτικοί χώροι έτοιµων προϊόντων -- 185.000 --
 
Η ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης διαθέτει λιµενικές εγκαταστάσεις ικανές να καλύψουν τις ανάγκες της 
εταιρίας για την διακίνηση των πρώτων υλών και των προϊόντων της. Αναλυτικότερα, διαθέτει 
τρεις µεγάλες προβλήτες φορτοεκφόρτωσης µε τα εξής χαρακτηριστικά: 
 
Προβλήτα Βάθος 

(σε µέτρα) 
Μήκος 

(σε µέτρα) 
∆υναµικότητα

(DWT)
1 7,00 151,5 5.000 
2 12,50 205,2 60.000 
3 10,5 90,5 20.000 

 
Η χρήση των ανωτέρω λιµενικών εγκαταστάσεων έχει παραχωρηθεί κατά προτεραιότητα στην 
Εταιρία 
 
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ   
 
Η Εταιρία διαθέτει ιδιόκτητα γραφεία στην Αθήνα στην περιοχή του Κολωνακίου, επί του 3ου 
και 5ου ορόφου ενός επταώροφου κτιρίου, επί της οδού Πλουτάρχου 16-18, συνολικού 
εµβαδού 553,2 τ.µ., Στα ανωτέρω γραφεία στεγάζονταν µέχρι την 30.11.2003 η διοίκηση της 
Εταιρίας. Επίσης, διαθέτει δύο ιδιόκτητες θέσεις στάθµευσης στο υπόγειο του ακινήτου επί 
της οδού Πλουτάρχου 16-18, συνολικού εµβαδού 26,6 τ.µ.  
 
Τα ανωτέρω ακίνητα δεν χρησιµοποιούνται πλέον από την Εταιρία και στην παρούσα φάση 
εξετάζεται από την ∆ιοίκηση της Εταιρίας το ενδεχόµενο πώλησης τους µε στόχο το βέλτιστο 
δυνατό οικονοµικό όφελος για την Εταιρία.  
 
Η Εταιρία µέσα στην χρήση 2004 προχώρησε στην πώληση δυο υπογείων διαµερισµάτων 
συνολικής επιφάνειας 45,2 τµ. επί της οδού Πλουτάρχου 12, στην Αθήνα στην περιοχή 
Κολωνακίου, έναντι συνολικού τιµήµατος € 62.750 καθώς και στην πώληση υπογείου γκαράζ 
σε πολυκατοικία επί της οδού Σέκερη 1 στην Αθήνα στην περιοχή του Κολωνακίου, έναντι 
ποσού € 50.000.     
 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
 
Η Εταιρία έχει συνάψει το ακόλουθο µισθωτήριο συµβόλαιο βάσει του οποίου µισθώνει τους 
κατωτέρω αναφερόµενους χώρους γραφείων: 
 
 Με το από 1.12.2003 ιδιωτικό συµφωνητικό µισθώσεως η «ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.», ως µισθώτρια 
της εταιρίας «ΝΟΒΑΛ Α.Ε.», υπεκµίσθωσε στην Εταιρεία την Κ1 ιδιοκτησία του ισογείου 
επιφανείας 221,96 τ.µ., την υπό στοιχεία Β ιδιοκτησία του β΄ ορόφου, επιφανείας 480,50 
τ.µ. και 14 θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτου του κτιρίου γραφείων των οδών Εθνικής 
Αντιστάσεως 57 και Σάµου, στο Χαλάνδρι, προκειµένου σε αυτά να στεγασθούν τα 
γραφεία της Εταιρίας. Η διάρκεια της µίσθωσης είναι εννεαετής και λήγει στις 31.10.2012, 
το δε συνολικό µηνιαίο µίσθωµα συµφωνήθηκε σε € 15.000, αναπροσαρµοζόµενο ετησίως 
τιµαριθµικά. 

 
3.9.2 Μηχανολογικός Εξοπλισµός 
 
Ο κυριότερος µηχανολογικός εξοπλισµός της Εταιρίας, του οποίου η συνολική αξία κτήσεως 
ανήλθε στις 31.12.2004 σε € 107.450 χιλ. είναι ιδιόκτητος και ανά εργοστάσιο και µονάδα 
παραγωγής αναλύεται στους πίνακες που ακολουθούν: 
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΘΙΣΒΗΣ 
 
Β.1 Μονάδα Παραγωγής Σωλήνων Σπειροειδούς Ραφής (SAW)  
 

 
Μηχανήµατα 

 
Κατασκευαστής 

Χώρα 
Προέλευσης 

Έτος Κατασκευής 

Θέση προετοιµασίας ελάσµατος MEG – KINKELE ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000 
Μηχανή διαµόρφωσης και 
πονταρίσµατος σωλήνων 

MEG – KINKELE ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000 

Θέσεις εργασιών µε τµήµατα 
συγκράτησης 

KINKELE - PPS ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000-2001 

2 Σταθµοί εσωτερικού καθαρισµού 
σωλήνων 

PPS – MUNKEBO ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000-2001 

3 Θέσεις συγκόλλησης υπό σκόνη KINKELE – ISAM – 
U&S 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2001 

Θέση ολοκλήρωσης εγκάρσιας 
ραφής 

KINKELE ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000 

4 Θέσεις οπτικού ελέγχου PPS ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000-2001 
Μηχανολογικός εξοπλισµός 
θέσεων ελέγχων (υδραυλική 
δοκιµή, ακτινοσκόπηση, υπέρηχοι) 

PPS – KINKELE ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000-2001 

Μηχανήµατα Υπερήχων (2 θέσεις) KRAUTKRAMER ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000 
Μηχ/τα ακτινοσκόπησης και 
ραδιογραφίας 

SEIFERT 
 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2001 

Μηχανήµατα εµφάνισης φιλµ AGFA ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2001 
5 Θέσεις επισκευής  σωλήνων  PPS – U&S ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000-2001 
Φρεζαριστικό άκρων PPS – KINKELE ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2001 
Ζυγαριά σωλήνων PPS ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2001 
Σύστηµα διακίνησης σωλήνων  MEG & ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ - 
ΕΛΛΑ∆Α 

2000-2001 

Γερανογέφυρες (4 εσωτερικές και 
1 εξωτερικός ηµιπυλώνας) 

DEMAG – 
EΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ - 
ΕΛΛΑ∆Α 

2000 - 2001 

Drop weight tear tester TEKA ΕΛΛΑ∆Α 2001 
 
Β.2 Μονάδα Παραγωγής Εξωτερικής Επένδυσης (TPC 100)  
 

 
Μηχανήµατα 

 
Κατασκευαστής 

Χώρα 
Προέλευσης 

Έτος Κατασκευής

Συστήµατα διακίνησης και 
περιστροφής σωλήνων 

∆ΙΑΦΟΡΟΙ 
ΕΛΛΗΝΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 

ΕΛΛΑ∆Α 2001 

Στοιχεία συστηµάτων διακίνησης  ∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΞΕΝΟΙ 
ΟΙΚΟΙ 

  

Εξωτερική αµµόβολη SELMERS ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 2001 
Μονάδα επαγωγικής θέρµανσης  ΑJAX ΜΕΓ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ 2001 
2 µονάδες εποξειδικής βαφής  ΙNTEC ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000 
Σύστηµα extruder πολυαιθυλενίου 
και copolymer  

BATTENFELD ΚΑΙ 
∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΟΙΚΟΙ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ - 
ΕΛΛΑ∆Α 

1992 - 2001 

3 µονάδες δοκιµής holiday ELMED ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2001 
γερανογέφυρα ABUS - 

ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ - 
ΕΛΛΑ∆Α 

2001 

 
Β.3 Μονάδα Παραγωγής Εξωτερικής Επένδυσης (TPC 40) και Εσωτερικής 
Επένδυσης (TLP 56) 
 

 
Μηχανήµατα 

 
Κατασκευαστής 

Χώρα 
Προέλευσης 

Έτος Κατασκευής

Συστήµατα διακίνησης και 
περιστροφής σωλήνων 

∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 

 1992 - 2000 

Στοιχεία συστηµάτων διακίνησης ∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΞΕΝΟΙ 
ΟΙΚΟΙ 

  

1η εξωτερική αµµοβολη SELMERS ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 2000 
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Μηχανήµατα 

 
Κατασκευαστής 

Χώρα 
Προέλευσης 

Έτος Κατασκευής

2η εξωτερική αµµοβολη SCHLICK ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1992 
2 µονάδες επαγωγικής θέρµανσης ΑJAX ΜΕΓ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ 1992-2001 
2 θάλαµοι εποξειδικης βαφής  INTEC ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1992 - 2000 
Σύστηµα extruder πολυαιθυλενίου 
και copolymer  

BATTENFELD ΚΑΙ 
∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΟΙΚΟΙ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ - 
ΕΛΛΑ∆Α 

1992 - 2000 

2 µονάδες δοκιµής holiday ELMED ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000 
2 εσωτερικές αµµοβολες SELMERS ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 2000 
Πλήρες σύστηµα θέσης βαφής BAUHUIS ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 2003 
Σύστηµα προθέρµανσης σωλήνων BAUHUIS ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 2003 
γερανογέφυρα ABUS - ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ - 

ΕΛΛΑ∆Α 
1999 

2 εξωτερικές γερανογέφυρες 
(πυλώνες) 

DEMAG  / ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ / 
ΕΛΛΑ∆Α 

2000 - 2001 

 
Β.4 Μονάδα Ευθείας Ραφής (ERW) 
 

 
Μηχανήµατα 

 
Κατασκευαστής 

Χώρα 
Προέλευσης 

Έτος Κατασκευής

Σύστηµα προετοιµασίας & 
συσσώρευσης ελάσµατος 

SMS MEER ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1999 

Μηχανολογικός εξοπλισµός 
διαµόρφωσης κατεργασίας & 
ελέγχου σωλήνων 

SMS MEER ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1999 

Συγκολλητική µηχανή HFI ΕLOTHERM ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1999 
2 Ανοπτητικές µηχανές  MF ΕLOTHERM ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1999 
Σταθµός έκπλυσης εσωτερικού 
γρεζιού 

TEKA ΕΛΛΑ∆Α 1999 

2 Πριόνια δοκιµίων - επισκευών BAUER ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000 
Συσκευή Flattening Test ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΕΛΛΑ∆Α 1999 
Σύστηµα ∆ιακίνησης σωλήνων SMS MEER ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1999 
Συσκευές υπερήχων (3 θέσεις) KRAUTKRAEMER ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1999 
Εξοπλισµός επάλειψης µε βερνίκι  BINKS – ΒΕΚ ΓΕΡΜΑΝΙΑ - 

ΕΛΛΑ∆Α 
2000 

Μονάδα στοίχισης και 
δεµατοποίησης κοιλοδοκών 

SMS MEER ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1999 

Ράουλα ∆ιαµόρφωσης (έλαστρα) 
σωλήνων και κοιλοδοκών 

SST ΙΑΠΩΝΙΑ 1999-2001 

Συσκευές αναδόµησης ραούλων ΤΕΚΑ ΕΛΛΑ∆Α 1999 
Βοηθητικά ανυψωτικά 
µηχανήµατα 

ΡΟΚΑΣ ΕΛΛΑ∆Α 2000 

Υδραυλικός Εξοπλισµός SMS MEER ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1999 
8 ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ (6 εσωτερικές 
και 2 ηµιπυλώνες)  

ΡΟΚΑΣ, ΚΚΙ, ABUS, 
ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ – 
ΕΛΛΑ∆Α 

1999 

 
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται πρόσθετος µηχανολογικός εξοπλισµός της 
Εταιρίας: 
 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
 

Μηχανήµατα 
 

Κατασκευαστής 
Χώρα 

Προέλευσης 
Έτος Κατασκευής

Φασµατογράφος SPECTROLAB ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000 
Οπτικό µικροσκόπιο LEICA ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000 
Στερεοσκόπιο LEICA ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000 
Σκληρόµετρο SHIMADZU ΙΑΠΩΝΙΑ 1997 
Μηχανή εφελκυσµού INSTRON ΑΓΓΛΙΑ 1998 
Συσκευή δοκιµής κρούσης INSTRON ΑΓΓΛΙΑ 1998 
Συσκευή λείανσης & στίλβωσης 
δοκιµίων 

STRUERS ∆ΑΝΙΑ 1998 

Συσκευή στίλβωσης STRUERS ∆ΑΝΙΑ 1998 
Συσκευή διαφορικής θερµικής 
ανάλυσης (2 temaxia) 

SHIMADZU ΙΑΠΩΝΙΑ 2001 

2 συσκευές ελέγχου 
συµπεριφοράς επένδυσης σε 

COESFELD ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000 
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
 

Μηχανήµατα 
 

Κατασκευαστής 
Χώρα 

Προέλευσης 
Έτος Κατασκευής

διαβρωτικό περιβάλλον 
Συσκευή ελέγχου συµπεριφοράς 
επένδυσης σε διαβρωτικό 
περιβάλλον 

STRESSTEL ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2002 

Συσκευή µέτρησης ιξώδους 
πολυµερών υλικών 

COESFELD ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000 

Συσκευή δοκιµής αντοχής σε 
διείσδυση επενδυµένου σωλήνα 

COESFELD ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000 

Μηχανή εφελκυσµού INSTRON ΑΓΓΛΙΑ 1997 
3 φούρνοι THERMAWATT 

 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000 

Μηχανή εφελκυσµού  TINIUS OLSEN ΗΠΑ 1977 
Συσκευή δοκιµής κρούσης TINIUS OLSEN ΗΠΑ 1977 
Φασµατογράφος ατοµικής 
απορρόφησης 

 
SPECTROLAB 

 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

 
1990 

Οπτικό µικροσκόπιο και 
φωτογραφικό σύστηµα 

 
UNION 

 
ΙΑΠΩΝΙΑ 

 
1977 

Στερεοσκόπιο και φωτογραφικό 
σύστηµα 

 
OLYMPUS 

 
ΙΑΠΩΝΙΑ 

 
1994 

Σκληρόµετρα (2 µονάδες) ROCKWELL, 
VICKERS 

ΗΠΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ 1977, 1997 

Συσκευές προετοιµασίας δοκιµίων 
για µικροσκόπιο (3 µονάδες) 

HERZOG, STRUERS, 
STRUERS 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ∆ΑΝΙΑ, 
∆ΑΝΙΑ 

 
1977 

Μεταλλογραφικό µικροσκόπιο OLYMPUS ΙΑΠΩΝΙΑ 1998 
Συσκευή διαφορικής θερµικής 
αναλύσεως 

SHIMADZU ΙΑΠΩΝΙΑ 1998 

Συσκευή λείανσης-στίλβωσης 
δοκιµίων 

STRUERS ∆ΑΝΙΑ 1998 

Συσκευή δοκιµής αντοχής σε 
διείσδυση επενδεδυµένου σωλήνα 

 
COESFELD 

 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

 
1997 

Συσκευή µέτρησης ιξώδους 
πολυµερών υλικών  

 
COESFELD 

 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

 
1997 

Φούρνος MEMMERL ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1992 
Συσκευή ελέγχου συµπεριφοράς 
επένδυσης σε διαβρωτικό 
περιβάλλον 

 
COESFELD 

 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

 
1992 

Συσκευή δοκιµής κρούσης 
επενδεδυµένου σωλήνα 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

 
ΕΛΛΑ∆Α 

 
1992 

∆ιάφορες άλλες συσκευές µέτρησης 
φυσικών και µηχανικών ιδιοτήτων 

   

 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

Μηχανήµατα Κατασκευαστής Χώρα Προέλευσης Έτος Κατασκευής
6 κινητήρες diesel CUMMINS 

WARTSILA 
ΓΑΛΛΙΑ – ΙΤΑΛΙΑ - 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
1997 

6 γεννήτριες  CUMMINS 
WARTSILA 

ΓΑΛΛΙΑ – ΙΤΑΛΙΑ - 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

1997 

6 µετασχηµατιστές CUMMINS 
WARTSILA 

ΓΑΛΛΙΑ – ΙΤΑΛΙΑ - 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

1997 

2 αεροσυµπιεστές CUMMINS 
WARTSILA 

ΓΑΛΛΙΑ – ΙΤΑΛΙΑ - 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

1997 

3 δεξαµενές πετρελαίου ΤΕΚΑ ΕΛΛΑ∆Α 2000 
2 καπνοδόχοι ΤΕΚΑ ΕΛΛΑ∆Α 2000 

 
ΛΟΙΠΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Μηχανήµατα Κατασκευαστής Χώρα Προέλευσης Έτος Κατασκευής
Σχιστικό Τσερκιών DELTA BRANDS Η.Π.Α. 1985 
Ραουλόδροµοι Μεταφοράς 
Σωλήνων 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ 
ΚΑΙ ΞΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 

1969 - 1998 

Γερανογέφυρες ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ 
ΚΑΙ ΞΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 

1969 - 1998 

Αεροσυµπιεστές ATLAS COPCO ΒΕΛΓΙΟ 1969 - 2002 
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Αντλιοστάσια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ 
ΚΑΙ ΞΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 

1969 - 2003 

Πύργοι Ψύξης MARLEY  ΑΓΓΛΙΑ 1992 - 2001 
Μεταφορικά και ανυψωτικά µέσα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ 

ΚΑΙ ΞΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 
 

3.9.3  
 
 
3.9.4 Αξία των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 
 
Η εξέλιξη της λογιστικής αξίας των πάγιων της Εταιρίας κατά τις χρήσεις 2002-2004 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ        

 Αξία 
Κτήσεως 

Προσθήκες 
(µειώσεις)

Συνολική 
Αξία 

Κτήσεως

Αποσβέσεις Αποσβέσεις Συνολική 
Αξία 

Αποσβέσεων

Αναπόσβεστη 
Αξία

Κατηγορία Παγίου 31.12.2000 1.1.2001-
31/12/2004

31.12.200
4

31.12.2000 1.1.2001-
31.12.2004 

31.12.2004 31.12.2004

(ποσά σε χιλ. €)        
Α. Ασώµατες Ακινητοποιήσεις        

 0 3 3 0 1 1 2

Σύνολο  0 3 3 0 1 1 2

   
Β. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις        

Γήπεδα-Οικόπεδα 10.199 2.724 12.923 0 0 0 12.923

Κτίρια & Τεχνικά έργα 25.405 19.633 45.038 2.306 5.511 7817 37.221

Μηχανήµατα-Τεχ. εγκ/εις & λοιπός 
µηχ/κός εξοπλισµός 

67.686 39.765 107.451 6.780 26.477 33257 74.194

Μεταφορικά Μέσα 1.846 -179 1.667 409 607 1016 651

Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός 972 -328 644 483 -173 310 334

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & 
προκαταβολές  

21.922 -21.777 145 0 0 0 145

Σύνολο  128.029 39.838 167.868 9.977 32.422 42.400 125.468

        
Γενικό Σύνολο 128.029 39.838 167.871 9.977 32.423 42.401 125.470

 
 
3.9.5 Επενδύσεις 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση των επενδύσεων της Εταιρίας για την 
περίοδο 2002 – 2004: 
 

  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2002 - 2004   
(    ποσά σε χιλ.€) 2002 2003 2004 Σύνολο

Γήπεδα-Οικόπεδα 0 6 0 6
Κτίρια & Τεχνικά έργα 2.076 1.302 294 3.672
Μηχανήµατα Τεχ. εγκ/εις & 
λοιπός µηχ/κός εξοπλισµός

-
  

9.526 4.665 3.475 17.666

Μεταφορικά Μέσα 861 67 46 974
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός  215 186 147 548

Σύνολο 12.678 6.226 3.962 22.866
Έξοδα Εγκατάστασης  1.279 349 1.822 3.450
Γενικό Σύνολο  13.957 6.575 5.784 26.316
 
 
Στα πλαίσια του Σχεδίου ∆ράσης που έχει εκπονήσει η Εταιρία για την ταχύτερη επίτευξη 
ικανοποιητικών παραγωγικών δεικτών στις νέες µονάδες που λειτουργούν στο εργοστάσιο της 
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Θίσβης, έχει γίνει µελέτη για την διενέργεια επιµέρους εργασιών βελτίωσης στις διάφορες 
παραγωγικές µονάδες, καθώς και για την κατασκευή συγκεκριµένων έργων υποδοµής.  
 

Επενδύσεις Χρήσης 2002 
Η ανέγερση των παραγωγικών µονάδων του νέου εργοστασίου στην Θίσβη ολοκληρώθηκε 
εντός του 2002, µε την διενέργεια των ακόλουθων βασικότερων επενδύσεων: 
 

 Ολοκλήρωση ανέγερσης µονάδος SAW: Εντός του 2002 ολοκληρώθηκε η 
εγκατάσταση των τριών γραµµών τελικής επεξεργασίας της µονάδος SAW, επένδυση 
της τάξης των €  1,9 εκατοµµυρίων για µηχανήµατα και € 400 χιλιάδων για κτιριακές 
εγκαταστάσεις. 

 Ολοκλήρωση ανέγερσης µονάδων εσωτερικής και εξωτερικής επένδυσης: 
Για την διενέργεια εργασιών εγκατάστασης των µονάδων TCP40, TLP56 και ΤCP100 η 
Εταιρία δαπάνησε εντός του 2002 ποσό ύψους € 500 χιλιάδων περίπου. 

 Εργασίες βελτίωσης αποδοτικότητας µονάδος ERW: Για την βελτίωση της 
αποδοτικότητας της µονάδος ERW δαπανήθηκε ποσό ύψους € 280 χιλιάδων περίπου. 

 Εργασίες υποδοµής: Εντός του 2002 συνεχίστηκαν οι επενδύσεις σε έργα 
υποδοµής, οι βασικότερες εκ των οποίων αφορούσαν σε προµήθεια φορτηγών 
αυτοκινήτων, µέσων εσωτερικής µεταφοράς και ανυψωτικών µηχανηµάτων, 
δηµιουργία χώρων στάθµευσης, ασφαλτοστρώσεις και δηµιουργία αποθηκευτικών 
χώρων, την προµήθεια εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών, µηχανών γραφείου, 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισµικού.

Επενδύσεις Χρήσης 2003 
Οι σηµαντικότερες επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν την χρήση 2003 αφορούν σε: 
 

 Επενδύσεις σε µηχανολογικό εξοπλισµό ευθείας και ελικοειδούς ραφής στο 
εργοστάσιο της Θίσβης. Αναφορικά µε την µονάδα SAW, η επένδυση ανήλθε στις € 
2.762 χιλ., ενώ για τη µονάδα του ERW στις € 696 χιλ. 

 Εργασίες υποδοµής στους χώρους της ΒΙ.ΠΕ. της Θίσβης Βοιωτίας. Τα έξοδα που 
δαπανήθηκαν ανήλθαν στις € 708 χιλ.. Οι βασικότερες από αυτές αφορούσαν στην 
διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και τις ασφαλτοστρώσεις δρόµων. 

Επενδύσεις Χρήσης 2004 
 
∆ιάφορες επενδύδεις στις επιµέρους µονάδες στα πλαίσια της υλοποίησης του σχεδίου δράσης 
για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των α’ υλών, καθώς και για τη 
µείωση του κόστους παραγωγής. 
 
 
Η ταιρία την 26.8.2004 προχώρησε στην εξαγορά, τοις µετρητοίς, του 99,99% της εταιρίας 
«Ε.ΒΙ.ΜΕΤ Α.Ε. Επενδυτικές, Βιοµηχανικές και Εµπορικές Μετάλλων και άλλων προϊόντων 
Τουριστικές, Ναυτιλιακές, Κτηµατικές και Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις Ανώνυµη Εταιρεία» µε 
διακριτικό τίτλο «Ε.ΒΙ.ΜΕΤ ΑΕ» από την εταιρία «ΕΛΒΑΛ Α.Ε. Ελληνική Βιοµηχανία 
Αλουµινίου» έναντι € 59.997.    
 
Η επωνυµία της εταιρίας σήµερα είναι «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε 
διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε». 
 
 
3.9.6 ∆ικαστικές ∆ιαφορές – ∆ιαιτησίες 
 
∆εν εκκρεµούν εις βάρος της Εταιρίας και των εταιριών που ελέγχονται µετοχικά 
από αυτήν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν 
σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση πλην αυτών που 
αναφέρονται κατωτέρω: 
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Απαιτήσεις Τρίτων κατά της εταιρίας 
 
Σχετικά µε το εργατικό ατύχηµα που συνέβη στο εργοστάσιο της Εταιρίας στην Κόρινθο την 
03.04.2003, έχουν ασκηθεί οι κατωτέρω αγωγές κατά της Εταιρίας: 
 

 Εκκρεµεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή των επτά µελών της 
οικογένειας του θανόντος Κωνσταντίνου Σπυρίδου, δια της οποίας ζητείται η 
επιδίκαση χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης ύψους 600.000 Ευρώ στο 
καθένα και αποζηµίωσης λόγω µηνιαίας διατροφής ύψους 200 Ευρώ σε καθένα από 
τα τρία τέκνα του θανόντος. Η συζήτηση της παραπάνω αγωγής αναβλήθηκε για την 
12.01.2005. 

 
 Εκκρεµεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή του Θεόδωρου 
Γιάννου του Ιωάννη δια της οποίας ζητείται η επιδίκαση χρηµατικής ικανοποίησης 
λόγω ηθικής βλάβης ύψους 500.000 Ευρώ, που υπέστη ένεκα του τραυµατισµού 
του κατά το ανωτέρω εργατικό ατύχηµα στο εργοστάσιο της εναγοµένης στην 
Κόρινθο. ∆ικάσιµος ορίσθηκε η 10.6.2004 η οποία όµως µαταιώθηκε λόγω των 
Ευρωεκλογών και προσδιορίσθηκε νέα ηµεροµηνία συζήτησης για την 22.04.2005. 

 
 Εκκρεµεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή των µελών της 
οικογένειας του θανόντος Παύλου Γιάννου κατά της Εταιρίας, δια της οποίας ζητείται 
η καταβολή για ψυχική οδύνη του ποσού των Ευρώ 500.000 στη σύζυγο και Ευρώ 
500.000 στην ανήλικη κόρη του θανόντος, Ευρώ 300.000 σε καθένα από τα δύο 
ενήλικα τέκνα του, Ευρώ 200.000 σε καθένα από τους γονείς του και Ευρώ 100.000 
σε καθένα από τα τρία αδέρφια του, και επιπλέον αποζηµίωσης Ευρώ 382.000 στη 
σύζυγο του θανόντος λόγω της ελλείπουσας συνεισφοράς του θανόντος στις κοινές 
οικογενειακές ανάγκες από το θάνατό του και για τα επόµενα εικοσιένα χρόνια. Η 
συζήτηση της παραπάνω αγωγής αναβλήθηκε για την 22.04.2005. 
 

 Έχει ασκηθεί την 10.5.2004 αγωγή, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 
των µελών της οικογένειας του θανόντος Κωνσταντίνου Αθανασίου, δια της οποίας 
ζητείται η επιδίκαση χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης ύψους Ευρώ 
1.004.800 στη σύζυγο και επίσης Ευρώ 1.004.800 στο καθένα από τα δύο ανήλικα 
τέκνα του, Ευρώ 1.000.000 στον καθένα από τους γονείς του και επίσης Ευρώ 
1.000.000 σε καθένα από τα δύο αδέλφια του και επιπλέον αποζηµίωσης, λόγω 
µηνιαίας διατροφής, ύψους Ευρώ 500 ατοµικά στη σύζυγο και σε καθένα από τα δύο 
ανήλικα τέκνα του, από το θάνατο του εκλιπόντος µέχρι και την 2.4.2006. Η 
συζήτηση της παραπάνω αγωγής έχει προσδιορισθεί για την 22.2.2005. 

 
 Έχει ασκηθεί την 10.5.2004 αγωγή, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,  
των µελών της οικογένειας του θανόντος Χρήστου Κυριλή, δια της οποίας ζητείται η 
επιδίκαση χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης ύψους 1.500.000 ευρώ 
στον καθένα από τους γονείς του, 1.200.000 ευρώ στο καθένα από τα τρία αδέλφια 
του και 1.000.000 ευρώ στη σύζυγο του ενός αδελφού του. Η συζήτηση της 
παραπάνω αγωγής έχει προσδιορισθεί για την 22.2.2005. 

 
 Έχει ασκηθεί την 7.6.2004 αγωγή, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,  
των µελών της οικογένειας του θανόντος Σωτήρη Βορινιώτη δια της οποίας ζητείται η 
επιδίκαση χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης ύψους ευρώ 500.000 στη 
µητέρα του θανόντος, 300.000 ευρώ στον αδελφό του θανόντος, 700.000 ευρώ στη 
σύζυγο του θανόντος, 500.000 στο καθένα από τα τρία ενήλικα τέκνα του, 300.000 
ευρώ στις δύο νύφες του θανόντος, 200.000 ευρώ στην κυοφορούµενη κατά το 
θάνατο του ελλείποντος ανήλικη κόρη του ενός υιού του θανόντος και επιπλέον 
αποζηµίωσης 315.900 ευρώ στη σύζυγο του θανόντος λόγω της ελλείπουσας 
συνεισφοράς του θανόντος στις κοινές οικογενειακές ανάγκες από το θάνατό του και 
για τα επόµενα 15 χρόνια. Η συζήτηση της παραπάνω αγωγής που είχε προσδιορισθεί 
για την 20.7.2004, αναβλήθηκε αρχικώς για την 10.5.2005 και κατόπιν σχετικού 
αιτήµατος των εναγόντων επισπεύσθηκε για την 14.1.2005. 
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 Έχει ασκηθεί την 14.10.2004 αγωγή, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών,   της Λαµπρινής Χήκα ως ασκούσας την επιµέλεια των ανήλικων τέκνων του 
θανόντος Χρήστου Κυριλή και των γονέων της Λαµπρινής Χήκα  δια της οποίας 
ζητείται η επιδίκαση χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης ύψους ευρώ 
1.000.000 στον καθένα από τα ανήλικα τέκνα του θανόντος και 60.000 ευρώ στον 
καθένα από τους γονείς της Λαµπρινής Χήκα και επιπλέον αποζηµίωσης λόγω µηνιαίας 
διατροφής ύψους 350 ευρώ για καθένα από τα δύο ανήλικα τέκνα του εκλειπόντος, 
νοµιµοτόκως για το διάστηµα από την επίδοση της αγωγής (21.10.2004) έως την 
31.10.2004. Η συζήτηση της παραπάνω αγωγής έχει προσδιορισθεί για την 8.6.2005. 

 
Πέρα των ανωτέρω επιδικιών, η Εταιρία εµφανίζεται εµπλεκόµενη στις εξής επίδικες 
διαφορές: 

 
 Εκκρεµεί ενώπιον του Εφετείου Αθηνών η ασκηθείσα από 09.12.2004 έφεση της 
Εταιρίας κατά της υπ’ αριθ. 1552/2004 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών που έκανε εν µέρει δεκτή την αγωγή του Χρήστου Γ. Μπάκουλη κατά της 
Εταιρίας και την υποχρέωσε στην έντοκη καταβολή στον ενάγοντα χρηµατικής 
ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ύψους € 6.000. 

  
 Εκκρεµεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή της Θεοδοσίας 
χήρας ∆ιονυσίου Μητρόπουλου κατά της Εταιρείας µε την οποία η ενάγουσα ζητεί α) 
να αναγνωριστεί η ακυρότητα της από 20.2.2004 καταγγελίας της συµβάσεως 
εργασίας της µε την Εταιρεία και να υποχρεωθεί η τελευταία να αποδεχθεί τις 
υπηρεσίες της ενάγουσας από τη θέση που αυτή κατείχε κατά την ηµεροµηνία της 
απόλυσής της. β) να καταβάλει νοµιµοτόκως σε αυτήν η Εταιρεία ως µισθούς 
υπερηµερίας το ποσό των 58.500 ευρώ, ως δεδουλευµένες µη καταβληθείσες 
αποδοχές το ποσό των 28.791,18 ευρώ και ως χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής 
βλάβης ένεκα της απόλυσής της το ποσό των 30.000 ευρώ, σε περίπτωση δε 
απόρριψης των ισχυρισµών της ενάγουσας περί καταχρηστικότητας της καταγγελίας 
της συµβάσεως εργασίας της γ) να καταβάλει η Εταιρεία το υπόλοιπο της 
οφειλόµενης σε αυτήν αποζηµίωσης λόγω της ανωτέρω καταγγελίας της σύµβασης 
εργασίας της, ήτοι ποσό 25.833,28 ευρώ. Η συζήτηση της αγωγής προσδιορίσθηκε 
για την 1.3.2005.  

 
 Αξίωση ύψους $ 2.563.032 κατά της «Εθνικής Ασφαλιστικής» και της «VICTORIA 

AAEZ» για την µη καταβολή ισόποσου ασφαλίσµατος, που προέκυψε από την 
καταβολή εκ µέρους της Εταιρίας προς πελάτη της, ως αποζηµίωση αστικής ευθύνης. 
Η σχετική αγωγή της Εταιρίας, όπως και η συνεπακόλουθη έφεση απορρίφθηκαν, µε 
τις υπ΄αρ. 2957/2002 και 4438/2003 αποφάσεις του Πολυµελούς Πρωτοδικείου και 
του Εφετείου Αθηνών αντιστοίχως. Κατά συνέπεια, η σχετική αξίωση θα πρέπει να 
θεωρείται επισφαλής. Κατά της εν λόγω εφετειακής αποφάσεως έχει ασκηθεί 
αναίρεση στον Άρειο Πάγο, της οποίας η συζήτηση έχει ορισθεί για τις 7.3.2005. 

 
Να σηµειωθεί ότι σχετικά µε την ανωτέρω επιδικία η Εταιρία µέσα στην χρήση 2003 διέγραψε 
την συγκεκριµένη αξίωση και επιβάρυνε ανάλογα τα αποτελέσµατα της χρήσης της.  
 
 Εκκρεµεί ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή της Εταιρίας 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ κατά των εταιρειών α) «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ» β) ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
ΑΕΑΒΤΕ (ήδη «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΑΕ») και γ) «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
ΑΕ», µε την οποία διεκδικεί την κυριότητα, νοµή και κατοχή 820.761,25 ανωνύµων 
µετοχών της δεύτερης εναγοµένης, ενεχυριασµένων από την πρώτη στην τρίτη 
εναγοµένη. Επί της αγωγής αυτής, έχει εκδοθεί η 8790/1995 προδικαστική απόφαση του 
πιο πάνω δικαστηρίου και σε εκτέλεση της τελευταίας συνεχίζεται η διεξαγωγή 
αποδείξεων µε µάρτυρες. 
 

 Εκκρεµεί ενώπιον του Πρωτοδικείου (Εµπορικό Τµήµα) της πόλης Siegen Γερµανίας η από 
8.1.2003 αγωγή της Εταιρείας κατά της εταιρείας “Erndtebrucker Eisenwerk GmbH & Co 
KG” για την καταβολή αποζηµίωσης ποσού 269.353,22 ∆ολαρίων ΗΠΑ πλέον τόκων λόγω 
αδικαιολόγητης ακύρωσης παραγγελίας σωλήνων. Οι εν λόγω απαιτήσεις αποζηµίωσης 
εκχωρήθηκαν από την CPW America Co. στην Εταιρεία. Επί της αγωγής αυτής το 



 

 39

∆ικαστήριο εξέδωσε προδικαστική απόφαση, µε την οποία αναγνωρίζεται ότι η εναγόµενη 
δεν είχε δικαίωµα να ακυρώσει την κρίσιµη παραγγελία και διατάσσεται η διεξαγωγή 
αποδείξεων µε µάρτυρες. Η εξέταση των µαρτύρων θα λάβει χώρα την 01.02.2005. 
 

 Αιτήσεις ακύρωσης της Εταιρίας στο Συµβούλιο της Επικρατείας που αφορούν την 
ανάκληση της υπαγωγής επιχειρηµατικού σχεδίου της Εταιρίας στις διατάξεις του Ν. 
2234/94 και τη συνεπακόλουθη υποχρέωση επιστροφής στο ∆ηµόσιο του ποσού των € 
512.751 (∆ρ. 174.720.000). Η συζήτηση των αιτήσεων ακύρωσης αναβλήθηκε για την 
12.04.2005. Σχετικά µε αυτή την υπόθεση εκκρεµεί επίσης ανακοπή ενώπιον του 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου κατά της συναφούς ατοµικής ειδοποίησης χρεών. 
Αναβλήθηκε η έκδοση απόφασης του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου επί της 
ασκηθείσας ανακοπής µέχρι την έκδοση των αποφάσεων του Συµβουλίου Επικρατείας επί 
των ανωτέρω αιτήσεων ακύρωσης. Ωστόσο µε την υπ’ αριθ. 11915/∆ΒΕ1236/12.7.2004 
ΚΥΑ Υπ. Ανάπτυξης και Οικονοµίας ανακλήθηκε η ανάκληση της απόφασης υπαγωγής του 
επιχειρηµατικού σχεδίου της Εταιρίας στον Αναπτυξιακό Νόµο. Με την  υπ’ αριθ. 
21663/∆ΒΕ/12.11.2004 ΚΥΑ Υπ. Ανάπτυξης και Υφυπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών, 
διαπιστώθηκε η πραγµατοποίηση του Επιχειρηµατκού Σχεδίου και η τήρηση των όρων της 
απόφασης υπαγωγής υπ’ αριθ. 29261/∆ΒΕ/1979/29.7.1997, όπως ισχύει µε την οποία έχει 
υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 1892/1990. Το εν λόγω πρόγραµµα ολοκληρώθηκε την 
31.12.1999. Με την εν λόγω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή του υπολοίπου ποσού της 
επιχορήγησης ύψους € 1.010.220,35. Κατόπιν τούτου αναµένεται η αίσια για την Εταιρία 
έκβαση όλων των σχετικών µε την υπόθεση αυτή επιδικιών. 
 

 
3.9.7 Εµπράγµατα Βάρη – Ασφαλιστήρια Συµβόλαια 
 
 
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ 
 
Επί της ακινήτου περιουσίας της Εταιρίας υφίστανται υποθήκες και προσηµειώσεις υπέρ 
τραπεζών οι οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
Εµπράγµατα Βάρη Εταιρίας 
Α/Α Ακίνητο Υποθηκοφυλακείο Βάρη 

Παράλληλη προσηµείωση υποθήκης 
ποσού € 25.620.000 υπέρ Β.Ν.Ρ. 
Παράλληλη προσηµείωση υποθήκης 
ποσού € 25.620.000 υπέρ ALPHA 
BANK 

 Οικόπεδο συνολικής έκτασης 
595.641,68 τ.µ. στην Θίσβη 
Βοιωτίας, µετά των επ’ 
αυτού υφισταµένων ή 
αναγερθεισοµένων 
κτισµάτων και 
µηχανολογικού εξοπλισµού 

Θίσβης 

Παράλληλη προσηµείωση υποθήκης 
ποσού € 21.960.000 υπέρ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΚΥΠΡΟΥ 

 
Το συνολικό ύψος των υποθηκών και προσηµειώσεων επί της ακινήτου περιουσίας της 
Εταιρίας ανέρχεται σε € 73.200.000. 
 
Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω παράλληλες προσηµειώσεις των τραπεζών BNP-PARIBAS, ALPHA 
BANK και ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ έχουν εγγραφεί προς εξασφάλιση της δωδεκαετούς εγγύησης 
που έχουν δώσει οι εν λόγω τράπεζες προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.ΕΠ.), 
στο πλαίσιο της χρηµατοδότησης της Εταιρίας µε µακροπρόθεσµο δάνειο ύψους € 61 εκατ. 
από την Ε.Τ.ΕΠ. 
 
Πέραν των ανωτέρω, δεν υφίστανται άλλα εµπράγµατα βάρη επί της ακίνητης περιουσίας της 
Εταιρίας µε 31.12.2004. 
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3.9.8 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 
 
Για την ασφαλιστική κάλυψη των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας έχουν 
συναφθεί τα ακόλουθα ασφαλιστήρια συµβόλαια: 
 

Ασφαλιστήρια Συµβόλαια 
Ασφαλιζόµενο 

Ποσό 
Ασφ. Εταιρία Αρ. Ασφαλ/ρίου Λήξη 

Συµβολαίου 
Καλυπτόµενος Κίνδυνος 

(σε €) 

Αναλογία 
Ασφ. 

Εταιρίας (%) 

Παρατηρήσεις 

Πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη
αποκλειστικά και µόνο συσκευών, 
φιαλών ή λέβητα, πτώση
αεροσκάφους. Επίσης ευρεία
έκρηξη, µετάδοσης πυρκαγιάς από
δάσος, ζηµιά από πυρκαγιά µε
ηλεκτρικές συσκευές ή µηχανήµατα
λόγω βραχυκυκλώσεων αυτών,
διαφυγής νερού από δεξαµενές,
κλοπής δια ρήσεως ή
αναρρηχήσεως, σεισµού,
πληµµύρας κ.α    

Gerling  81/576535/28/00/ 
31.3.2004 

31.3.2005 

Οι ανωτέρω κίνδυνοι αφορούν τις
εγκαταστάσεις και εµπορεύµατα
και εξοπλισµό των εργοστάσιων
Θίσβης και Κορίνθου καθώς και τα
γραφεία της εταιρίας στην οδό
Πλουτάρχου.      

€ 149.630.000 37% Λοιπές συνασφαλίστριες 
εταιρίες είναι: CGU Int. 
Insurance (15%), Alpha
Ασφαλιστική (10%), 
ΦΟΙΝΙΞ-Metrolife 
Εµπορική (10%), 
Generali Hellas (8%), 
Lloyd’s of London (7%), 
ING Insurance (3%) 
Ευρώπη ΑΕΓ (3%), 
Commercial Value (2%), 
Ασπίς Πρόνοια (2%), 
Ευρωπαϊκή πίστη (2%) 
και Ορίζων ΑΕΓΑ (1%)  

81/77543/ Α) Γενική αστική ευθύνη € 10.000.000 

01.04.00 Β) Αστική ευθύνη για κάθε µια και για 
το σύνολο των 
ασφαλιστικών 
περιπτώσεων (για 
ΗΠΑ/ Καναδά το ποσό 
ανέρχεται σε 
€6.000.000) 

Gerling 

  

31.3.2005 

από ελαττωµατικά προϊόντα
(σωµατικές βλάβες και υλικές 
ζηµιές) 

  

100%   

Gerling  81/576535/28/00/ 
31.3.2004 

31.3.2005 Απώλεια ακαθάριστου κέρδους, της
εταιρίας από επέλευση ενός ή
περισσότερων καλυπτόµενων
κινδύνων και οφείλεται είτε σε
µείωση του κύκλου εργασιών ή/και
της αύξησης του κόστους
λειτουργίας 

€ 29.350.000 37% Λοιπές συνασφαλίστριες 
εταιρίες είναι: CGU Int. 
Insurance (15%), Alpha
Ασφαλιστική (10%), 
ΦΟΙΝΙΞ-Metrolife 
Εµπορική (10%), 
Generali Hellas (8%), 
Lloyd’s of London (7%), 
ING Insurance (3%) 
Ευρώπη ΑΕΓ (3%), 
Commercial Value (2%), 
Ασπίς Πρόνοια (2%), 
Ευρωπαϊκή πίστη (2%) 
και Ορίζων ΑΕΓΑ (1%)  

Α) €1.000.000 

 

Β) µετρητά: 

 έως €30.000 

επιταγές: 

Lloyd’s      Α)Κλοπή χρηµάτων από
κλειδωµένο χρηµατοκιβώτιο και
ληστεία για επιταγές. Β)Μεταφορά
χρηµα΄των, µετρητών και
επιταγών από ένα άτοµο εντός
Αττικής µε αυτοκίνητο ή
µοτοσυκλέτα  

έως €120.000  

70% Συνασφαλίστρια είναι η 
CGU Hellas (30%) 
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New 
Hampshire 
Insurance 
Company per 
AIG Europe  

  31.3.2005 Ζηµιές ή καταστροφή
µηχανηµάτων, εξοπλισµού και
φορτίου, ιδιοκτησίας τρίτων κατά 
την διάρκεια φόρτωσης και
εκφόρτωσης, στο λιµάνι της
Θίσβης, αστικής ευθύνης κατά
τρίτων, τραυµατισµού ή θανάτου
εξαιτίας των ανωτέρω γεγονότων.
Πρόκληση ρύπανσης ή µόλυνσης.  

$ 10.000.000 100%   

Lloyd’s    31.3.2006 Ζηµιές ή καταστροφή
µηχανηµάτων, εξοπλισµού και
φορτίου, ιδιοκτησίας τρίτων κατά
την διάρκεια φόρτωσης και
εκφόρτωσης, στο λιµάνι της
Θίσβης, αστικής ευθύνης κατά
τρίτων, τραυµατισµού ή θανάτου
εξαιτίας των ανωτέρω γεγονότων.
Πρόκληση ρύπανσης ή µόλυνσης.  

€ 90.000.000 100% Οι Lloyd's για το 
συγκεκριµενο 
ασφαλιστήριο 
εκπροσωπούνται από την 
Commercial Value  

 
3.9.9 Εγγυήσεις 
 
Οι τραπεζικές εγγυήσεις που έχουν εκδοθεί υπέρ Ελληνικού ∆ηµοσίου, πελατών και 
προµηθευτών της Εταιρίας ανέρχονται σε $ 5.052 χιλ. και € 15.728 χιλ.. Στον πίνακα που 
ακολουθεί παρουσιάζονται οι διάφορες κατηγορίες τραπεζικών εγγυήσεων, που έχουν εκδοθεί 
υπέρ της Εταιρίας, σε Ευρώ και αυτές που έχουν εκδοθεί σε ∆ολάριο Αµερικής: 
 
Τραπεζικές Εγγυήσεις την 31.12.2004 Ποσά σε χιλ. $ Ποσά σε χιλ. €

Τραπεζική Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 3.396.261 11.978.447
Τραπεζική Εγγύηση καλής Πληρωµής - Προκαταβολής 1.616.010 2.697.222
Τραπεζική Εγγύηση Συµµετοχής 40.000 1.051.958
Σύνολο 5.052.270 15.727.628
 
Επίσης για λογαριασµό της Εταιρίας, η ΣΙ∆ΕΝΟΡ Α.Ε. έχει εγγυηθεί υπέρ του Ελληνικού 
∆ηµοσίου για ποσά ύψους € 4.200 χιλ. για την εισαγωγή πρώτης ύλης (χάλυβα) από τρίτες 
χώρες. Οι εγγυήσεις αυτές λήγουν εντός του 2005.  
 
Η Εταιρία δεν έχει εκδώσει εγγυήσεις προς άλλες εταιρίες πέρα αυτής προς την CPW 
EUROPEAN TRADING ύψους € 350.000.  

3.10  Πνευµατική Ιδιοκτησία - Σήµατα                                                    
 
Σχετικά µε τα σήµατα «CORINTH PIPEWORKS» και «CPW AMERICA» η Εταιρία διαθέτει τα 
ακόλουθα πιστοποιητικά και έχει κάνει και τις παρακάτω σχετικές αιτήσεις: 
 
1. Το από 28.5.2002 πιστοποιητικό καταχώρισης στο UNITED STATES PATENT & 

TRADEMARK OFFICE του σήµατος «CORINTH PIPEWORKS για τις κλάσεις U.S. 2, 12, 13, 
14, 23, 25 και 50. Η ισχύς προστασίας του εν λόγω σήµατος είναι 10ετής  (έως 
28.5.2012) µε δικαίωµα ανανέωσης για δέκα έτη κάθε φορά πριν την λήξη του. 

 
2. Την από 19.3.2002 αίτηση κατάθεσης του λεκτικού και οπτικού σήµατος «CORINTH 

PIPEWORKS» (κλάση 6) στην αρµόδια αρχή της Σιγκαπούρης. Εκκρεµεί η απόφαση της 
αρµόδιας αρχής. 

 
3. Τα από 3.4.2002 πιστοποιητικά κατάθεσης δύο Κοινοτικών σηµάτων α) του υπ’ αρ. 

κατάθεσης 2645471 σήµατος (οπτική απεικόνιση τριών οµόκεντρων κυκλικών τµηµάτων) 
για τις κλάσεις υπ’ αρ. 6 (µέταλλα, µεταλλικοί σωλήνες) και 36 (οικονοµικές υποθέσεις, 
υποθέσεις σχετικά µε ακίνητα) β) του υπ’ αρ. κατάθεσης 2645539 σήµατος, («CORINTH 
PIPEWORKS» και οπτική απεικόνιση). 

 
Οι ανωτέρω αιτήσεις δηµοσιεύθηκαν στο Community Trademarks Bulletin υπ’ αρ. 
016/2003/17.2.2003. 
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Σχετικά µε το ανωτέρω σηµείο θα πρέπει να τονισθεί ότι κατόπιν επιστολών που έλαβε η 
εταιρία από εταιρίες οι οποίες είχαν κατοχυρώσει παρεµφερές σήµα στις χώρες τους για 
σχετικές υπηρεσίες (οικονοµικές υπηρεσίες και διαχείριση ακινήτων) η Εταιρία απέσυρε τις 
αιτήσεις της των σηµάτων της µε αριθµούς 2645539 και 2645471 από την κλάση 36. 
 

3.11  Άδειες Λειτουργίας 
 
Σχετικά µε την λειτουργία των εργοστασίων της η Εταιρία διαθέτει τις ακόλουθες διοικητικές 
άδειες: 
 
1. Άδεια λειτουργίας της Ν.Α. Βοιωτίας, του εργοστασίου της Εταιρίας στη Θίσβη, συνολικής 

κινητήριας δύναµης Κ.Ι. 17.723,90 KW  και Α.Ι. 17.889 KVA και Θ.Ι. 1760,30 KW. 
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 132233/21/11/2004 απόφαση του Τµήµατος 
Βιοµηχανιών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε, εγκρίθηκαν οι 
περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία της µονάδος παραγωγής χαλυβδοσωλήνων ευθείας 
και ελικοειδούς ραφής της Εταιρείας, στην Θίσβη Βοιωτίας.  Η εν λόγω απόφαση ισχύει 
για πέντε (5) χρόνια από την ηµεροµηνία έκδοσής της και µε την προϋπόθεση ότι δεν θα 
έχει επέλθει στο µεταξύ µεταβολή των δεδοµένων βάσει των οποίων εκδίδεται η 
παρούσα. 

 
Επίσης για τις ανωτέρω παραγωγικές εγκαταστάσεις έχουν χορηγηθεί τα κατωτέρω 
πιστοποιητικά: 
 
1. Το υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 2852/Φ. 701.4/Μ.Π. 523/ 8.9.2003 πιστοποιητικό πυροπροστασίας 

της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θηβών, ισχύος 5 ετών, από το οποίο προκύπτει ότι η 
Εταιρεία συµµορφώνεται µε τους όρους της σχετικής νοµοθεσίας, στις εγκαταστάσεις της 
στη Θίσβη. 

 
Τέλος σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 1065978/6931/ΒΟ/21.7.1999 απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών χορηγήθηκε το δικαίωµα παράλληλης χρήσης τµήµατος του αιγιαλού 
εκτάσεως 22.611,36 τ.µ. και παραλίας εκτάσεως 8.513,35 τ.µ. καθώς και των υφισταµένων 
λιµενικών έργων στην Εταιρία, για χρονικό διάστηµα 5 ετών, (21.7.1999 – 20.7.2004) και η 
υπ’ αριθµ. 1090994/4987/Β0010/15.10.2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Εµπορικής Ναυτιλίας µε την οποία παρατάθηκε το ανωτέρω δικαίωµα της 
Εταιρίας για την παράλληλη χρήση του ως άνω τµήµατος του αιγιαλού κσι παραλίας για ακόµη 
µια πενταετία (21.7.2004 – 20.7.2009). Σηµειώνεται ότι το αντάλλαγµα για τη δεύτερη 
πενταετία χρήσης (2004-2009) θα καθορισθεί µετά τη λήξη της ισχύος της πρώτης πενταετίας 
ήτοι µετά την 20.7.2004, µε απόφαση των αρµοδίων Υπουργών. Το αρχικό ετήσιο 
αντάλλαγµα, για την πρώτη πενταετία παραχώρησης είχε ορισθεί σε ∆ρ. 15.477.734 για το 
πρώτο έτος της παραχώρησης, αναπροσαρµοζόµενο τιµαριθµικά για τα επόµενα χρόνια. 
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3.12 Συµβάσεις - Συνεργασίες 
 
 
3.12.1 Συµβάσεις ∆ανείων  
 
 
Η Εταιρία έχει συνάψει τις παρακάτω συµβάσεις µακροπροθέσµων δανείων και οµολογιακών 
δανείων µακροπροθέσµου χαρακτήρα: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 Υπόλοιπο κεφαλαίου µε
(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2004
EIB εκταµίευση 1 σταθερού επιτοκίου 26.877
EIB εκταµίευση 1 µεταβλητού επιτοκίου 7.778
EIB εκταµίευση 2 σταθερού επιτοκίου 9.053
EIB εκταµίευση 3 σταθερού επιτοκίου 9.107
EUROBANK - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 15.000
ΠΙΣΤΕΩΣ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 21.000
ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 10.000
ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 32.000
ALPHA BANK 101-201-19030 1.898

ΣΥΝΟΛΟ 132.713
 
 
Επίσης η Εταιρία έχει επίσης συνάψει τις παρακάτω συµβάσεις πίστωσης σε ανοιχτό 
αλληλόχρεο λογαριασµό: 
 
Συµβάσεις πίστωσης ανοιχτών αλληλόχρεων λογαριασµών 

A/A Τράπεζα Αριθµός Σύµβασης Πρόσθετες πράξεις Ύψος 

11.3.1991, 10.7.1991, 18.12.1991, 
2.3.93, 23.3.1994, 18.10.1994, 

27.3.1995, 23.10.1995, 20.12.1995, 
17.3.1997, 

5.3.1998, 30.11.98, 5.3.1998, 
22.12.1998, 15.1.1999, 25.5.99, 

1 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ 11281/11.3.1991 8.6.1999, 8.7.1999 46.955.246 € 

2 ALPHA BANK 11.900/14.4.1995 

27.9.95, 21.11.95, 19.6.96, 25.10.96, 
21.11.96, 30.7.96, 1.7.98, 15.9.2000, 
15.12.2000, 21.6.2002, 22.10.2002, 

17.7.2000, 18.04.2005 66.000.000 € 
4 CITIBANK 5795/15.9.2003   10.400.000 € 

5 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ-

SOCIETE GENERALE 19.2.2003   $ 1.700.000 

6 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1513815/25.2.2003 24.9.2003, 10.2.2004, 23.3.2004 10.000.000 € 
8 EFG EUROBANK 683/18.12.1998 19.11.2002 ,16.11.2004 14.100.000 € 
9 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.11.2001 29.1.2002 23.480.000 € 
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3.12.2 Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης  
 
Έχουν συναφθεί οι ακόλουθες συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης: 
 

Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης    
Αρ. Σύµβασης Εταιρία Αντικείµενο - Αξία ∆ιάρκεια 

Μίσθωσης 
Εξόφληση Παρατηρήσεις 

4441/15.10.2001 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
LEASING 

Κινητά πράγµατα (π.χ. 
ράουλα, µηχανές, 
γερανογέφυρες κλπ) για 
τις παραγωγικές 
εγκαταστάσεις της 
εταιρίας στην ΒΙΠΕ 
Θίσβης, µε τελική αξία 
κτήσης € 8.795.304, 
πλέον ΦΠΑ 

72 µήνες 24 
τριµηνιαία 
µισθώµατα 

 Η Εταιρία θα εξαγοράσει όλα 
τα µισθία κατά την λήξη της 
µίσθωσης καταβάλλοντας την 
εναποµένουσα αξία 

 Συµφωνήθηκε ότι τα µίσθια θα 
ασφαλίζονται στις εταιρείες 
ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., 
VICTORIA A.E.Γ.Α.Ζ, ΦΟΙΝΙΞ 
ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

6244/6.8.2003 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
LEASING 

Χρηµατοδοτική µίσθωση 
3 ανυψωτικών 
µηχανηµάτων, αξίας € 
250.000, πλέον ΦΠΑ 

36 µήνες 36 
τριµηνιαία 
µισθώµατα 

 Η Εταιρία θα εξαγοράσει όλα 
τα µισθία κατά την λήξη της 
µίσθωσης καταβάλλοντας την 
εναποµένουσα αξία 

4924/5.6.2002 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
LEASING 

Μεταχειρισµένος 
γερανός µάρκας 
LIEBHERR, τελικής αξίας 
κτήσης € 127.318, πλέον 
ΦΠΑ 

72 µήνες 24 
τριµηνιαία 
µισθώµατα 

 Η Εταιρία θα εξαγοράσει όλα 
τα µισθία κατά την λήξη της 
µίσθωσης καταβάλλοντας την 
εναποµένουσα αξία 

 Συµφωνήθηκε ότι τα µίσθια θα 
ασφαλίζονται στην εταιρεία 
«VICTORIA A.Ε.Γ.Α.Ζ» 

  
  

3.13  Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου 
 
Η Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας από την σύσταση της έως σήµερα 
ακολούθησε τα εξής στάδια: 
 
1. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικώς στο ποσό των ∆ρ. 8.000.000, 

ολοσχερώς καταβεβληµένο σε µετρητά και εισφορά σε είδος, διαιρούµενο σε 8.000, 
µετοχές ονοµαστικής αξίας ∆ρ. 1.000 η κάθε µια. 

 
2. Με την από 15.11.1975 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρίας, το 

µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ∆ρ.30.000.000, ύστερα από 
κεφαλαιοποίηση, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 1 του Α.Ν. 148/1967 
ίσου ποσού από το αποθεµατικό, που είχε σχηµατισθεί για νέες επενδύσεις σύµφωνα µε 
τον Α.Ν 147/1967, και αντίστοιχη προς την προαναφερθείσα κεφαλαιοποίηση έκδοση 
30.000 νέων µετοχών της ίδιας πιο πάνω ονοµαστικής αξίας η κάθε µία. Έτσι το µετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ∆ρ. 38.000.000 διαιρούµενο σε 38.000 µετοχές 
ονοµαστικής αξίας ∆ρ. 1.000 η κάθε µια. 

 
 
3. Με την από 30.6.1977 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρίας το 

µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ∆ρ. 11.700.000 ύστερα από: 
 
α) κεφαλαιοποίηση, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 542/1977, της 
προκύπτουσας υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρίας ποσού ∆ρ. 11.686.993 και  
 
β)  καταβολή ∆ρ. 13.007 από τους µετόχους της Εταιρίας εφάπαξ σε µετρητά, ανάλογα µε 
τη συµµετοχή τους στο µετοχικό κεφάλαιο.  

 
Η αύξηση αυτή του µετοχικού κεφαλαίου πραγµατοποιήθηκε µε έκδοση 11.700 νέων 
µετοχών της ίδιας πιο πάνω ονοµαστικής αξίας η κάθε µία. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρίας ανήλθε σε ∆ρ. 49.700.000 διαιρούµενο σε 49.700 µετοχές ονοµαστικής αξίας ∆ρ. 
1.000 η κάθε µια. 
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4. Με την από 12.9.1980 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρίας το 

µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ∆ρ. 40.000.000, ύστερα από καταβολή 
ίσου ποσού από τους µετόχους της εταιρίας εφάπαξ σε µετρητά, ανάλογα µε τη 
συµµετοχή τους στο µετοχικό κεφάλαιο και αντίστοιχη έκδοση 40.000 νέων µετοχών της 
ίδιας πιο πάνω ονοµαστικής αξίας η κάθε µία. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 
ανήλθε σε ∆ρ. 89.700.000 διαιρούµενο σε 89.700 µετοχές ονοµαστικής αξίας ∆ρ. 1.000 η 
κάθε µια. 

 
 
5. Με την από 30.6.1982 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρίας το 

µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ∆ρ. 74.300.000 ύστερα από:  
 
α) κεφαλαιοποίηση, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν.1249/1982, της 
προκύπτουσας υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρίας ποσού ∆ρ. 73.536.176 και 
 
β)  καταβολή ∆ρ. 763.824 από τους µετόχους της Εταιρίας εφάπαξ σε µετρητά, ανάλογα 
µε τη συµµετοχή τους στο µετοχικό κεφάλαιο.  

 
Η αύξηση αυτή του µετοχικού κεφαλαίου πραγµατοποιήθηκε µε έκδοση 74.300 µετοχών 
της ίδιας πιο πάνω ονοµαστικής αξίας η κάθε µία. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 
ανήλθε σε ∆ρ. 164.000.000 διαιρούµενο σε 164.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας ∆ρ. 1.000 
η κάθε µια. 

 
 
6. Με την από 31.12.1989 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρίας το 

µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ∆ρ. 156.000.000 ύστερα από 
κεφαλαιοποίηση:  
 
α)  της προκύπτουσας, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της µε τα στοιχεία Ε2665/84 
ΠΟΛ 72/2.2.1988 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, 
υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρίας ποσού ∆ρ. 146.178.654 και 
 
β)  ποσού ∆ρ. 9.821.346 από τα µερίσµατα χρήσεως 1985, που έπρεπε να διανεµηθούν 
στους µετόχους και που οι τελευταίοι δεν ανάλαβαν.  

 
Η αύξηση αυτή του µετοχικού κεφαλαίου πραγµατοποιήθηκε µε έκδοση 156.000 νέων 
µετοχών ονοµαστικής αξίας ∆ρ. 1.000 η κάθε µία. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 
ανήλθε σε ∆ρ. 320.000.000 διαιρούµενο σε 320.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας ∆ρ. 1.000 
η κάθε µια. 

 
7. Με την από 20.3.1990 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρίας το 

µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ∆ρ. 410.000.000 ύστερα από 
κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από τα µερίσµατα χρήσεων 1984 µέχρι και 1988, που έπρεπε 
να διανεµηθούν στους µετόχους και που οι τελευταίοι δεν ανάλαβαν. Η αύξηση αυτή του 
µετοχικού κεφαλαίου πραγµατοποιήθηκε µε έκδοση 410.000 νέων µετοχών ονοµαστικής 
αξίας ∆ρ.1.000 η κάθε µία. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ∆ρ. 
730.000.000 διαιρούµενο σε 730.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας ∆ρ. 1.000 η κάθε µια.  

 
8. Με την από 30.6.1997 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρίας το 

µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ∆ρ. 800.000.000 ύστερα από ισόποση 
εισφορά µετρητών. Η αύξηση αυτή του µετοχικού κεφαλαίου πραγµατοποιήθηκε µε 
έκδοση 800.000 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας ∆ρ. 1.000 η κάθε µία. Έτσι το µετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ∆ρ. 1.530.000.000 διαιρούµενο σε 1.530.000 µετοχές 
ονοµαστικής αξίας ∆ρ. 1.000 η κάθε µια. 

 
9. Με την από 29.12.1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας η 

ονοµαστική αξία της κάθε µετοχής της εταιρίας ορίστηκε σε ∆ρ. 400 και αυξήθηκε το 
µετοχικό κεφάλαιο κατά ∆ρ. 890.000.000 ύστερα από κεφαλαιοποίηση:  
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α)  ποσού ∆ρ. 225.000.000 από το σχηµατισµένο µέχρι 31.12.1991 έκτακτο αποθεµατικό, 
 
β)  ποσού ∆ρ. 146.285.438 από το έκτακτο αποθεµατικό χρήσεως 1996 και  
 
γ) ποσού ∆ρ. 488.714.562 της προκυψάσης υπεραξίας από την αναπροσαρµογή της αξίας 
των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας κατά την 31.12.1996, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 20 και εποµένων του Νόµου 2065/1992.  

 
Η αύξηση αυτή του µετοχικού κεφαλαίου πραγµατοποιήθηκε µε έκδοση 2.225.000 νέων 
µετοχών ονοµαστικής αξίας ∆ρ. 400 η κάθε µία. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 
ανήλθε σε ∆ρ. 2.420.000.000 διαιρούµενο σε 6.050.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας ∆ρ. 
400 η κάθε µια. 

 
10. Με την από 18.6.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας η 

ονοµαστική αξία της κάθε µετοχής της εταιρίας ορίστηκε σε ∆ρ. 250 και το µετοχικό της 
κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ∆ρ. 363.000.000 µε έκδοση 1.452.000 νέων κοινών 
ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας ∆ρ. 250 και τιµής εκδόσεως ∆ρ. 5.000 η κάθε 
µία. Το ποσό των ∆ρ. 6.897.000.000 που προέκυψε από την έκδοση νέων µετοχών υπέρ 
το άρτιο πιστώθηκε στον λογαριασµό «ειδικό αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το 
άρτιο». Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ∆ρ. 2.783.000.000 διαιρούµενο 
σε 11.132.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας ∆ρ. 250 η κάθε µια. 

 
11. Με την από 1.7.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων το µετοχικό 

κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε: 
 

α)  κατά το ποσό των ∆ρ. 5.556.000.000 µε κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το 
σχηµατισµένο αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, µε έκδοση 22.264.000 
νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας ∆ρ. 250 η κάθε µια, που 
διατέθηκαν δωρεάν στους παλαιούς µετόχους  µε αναλογία  δύο νέων µετοχών προς µία 
παλαιά και  
 
β) κατά ∆ρ. 834.900.000 µε έκδοση 3.339.600 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών 
ονοµαστικής αξίας ∆ρ. 250 η κάθε µια και τιµής εκδόσεως ∆ρ. 2.650 η κάθε µια που 
καταβλήθηκε µε µετρητά, της εκ ∆ρ. 8.015.040.000 συνολικής διαφοράς αχθείσης σε 
πίστωση λογαριασµού ειδικού αποθεµατικού από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο.    

 
 
12. Με την από 27.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων το 

µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας: 
 
α)  µετατράπηκε σε € 26.816.988, διαιρούµενο σε 36.735.600 ονοµαστικές µετοχές 
ονοµαστικής αξίας € 0,73 η κάθε µία, η οποία ορίστηκε δια στρογγυλοποιήσεως προς τα 
κάτω της και προέκυψε από την προαναφερθείσα µετατροπή, αξίας, της εκ ∆ρ.  
46.011.339,61 ή € 135.029,61 συνολικής διαφοράς αχθείσης σε αποθεµατικό µε τον τίτλο 
«∆ιαφορά από µετατροπή µετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ» και του µετοχικού κεφαλαίου 
το οποίο µειώθηκε ισοπόσως και διαµορφώθηκε στο ποσό των € 26.816.988, κατά τα 
προαναφερθέντα και  
 
β)  αυξήθηκε κατά € 1.836.780 µε κεφαλαιοποίηση  
  

βα) του από € 1.792.035,20 ποσού του σχηµατισθέντος την 31.12.2000 
αποθεµατικού, λόγω διαφοράς αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων περιουσιακών 
στοιχείων της εταιρίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 20 και εποµένων του 
Ν. 2065/1992 και  
 
ββ) ποσού € 44.744,80 από το σχηµατισθέν λόγω µετατροπής της ονοµαστικής αξίας 
των µετοχών της Eταιρίας σε € και στρογγυλοποιήσεως αυτής προς τα κάτω κατά τα 
προαναφερθέντα, συνολικού ποσού € 135.029,61. 

 



 

 47

Η αύξηση αυτή του µετοχικού κεφαλαίου πραγµατοποιήθηκε µε αύξηση κατά € 0,05 της 
ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Εταιρίας, η οποία διαµορφώθηκε σε € 0,78. Έτσι το 
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε € 28.653.768 διαιρούµενο σε 36.735.600 
µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,78 η κάθε µια.  

 
13. Με την από 15.12.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων το 

µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά € 57.307.563, µε καταβολή µετρητών και έκδοση 
73.471.200 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας και τιµής εκδόσεως € 
0.78 η κάθε µία.  Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των € 
85.961.304 και διαιρείται σε 110.206.800 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,78 
η κάθε µία. Σηµειώνεται ότι µε την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2003 
αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά € 28.653.768 η οποία δεν 
πραγµατοποιήθηκε και ανακλήθηκε µε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
της 15.12.2003.  
 
Με σχετική απόφαση της από 15.6.2004 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 
εταιρίας προσαρµόστηκε το ύψος της ανωτέρω υπ’ αρίθµ. 13 αύξησης του µετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρίας στο ποσό κάλυψης της προαναφερθείσας αύξησης, ανερχόµενο 
στο ποσό των € 35.914.736,52 και αντιστοίχως το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας στο 
ποσό των € 64.568.504,52, το οποίο διαιρείται σε 82.780.134 κοινές ονοµαστικές µετοχές 
ονοµαστικής αξίας € 0,78 η κάθε µία. 
 

14. Με την από 28.9.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων το 
µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά € 32.284.252,26, µε καταβολή µετρητών και έκδοση 
41.390.067 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας και τιµής εκδόσεως € 
0,78 η κάθε µία.  Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των € 
96.852.756,78 και διαιρείται σε 124.170.201 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας € 
0,78 η κάθε µία.  

 
Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (σε €) 

      ΤΡΟΠΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ       

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΥΞΗΣΗΣ  ΜΕΤΡΗΤΑ 

ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠ. 
ΑΠΟΘΕΜ.  

ΜΕΤΟΧΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΑΥΞΗΣΗ  

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Ιδρυτικό 
κεφάλαιο 1054/13.8.69 23.478 23.205 273 0 23.478 2,93 8.000

15.11.1975 2002/24.12.75 88.041 0 0 88.041 111.519 2,93 38.000

30.06.1977 67/21.1.78 34.336 38 0 34.298 145.855 2,93 49.700

12.09.1980 3299/8.10.80 117.388 117.388 0 0 263.243 2,93 89.700

30.06.1982 228/10.2.83 218.048 2.242 0 215.807 481.291 2,93 164.000

31.12.1989 3296/8.8.90 457.814 0 0 457.814 939.105 2,93 320.000

20.03.1990 3296/8.8.90 1.203.228 0 0 1.203.228 2.142.333 2,93 730.000

30.06.1997 8724/17.12.97 2.347.762 2.347.762 0 0 4.490.095 2,93 1.530.000

29.12.1997 1242/5.3.98 2.611.886 0 0 2.611.886 7.101.981 1,17 6.050.000

18.6.1998 2235/5.5.98 1.065.297 1.065.297 0 0 8.167.278 0,73 11.132.000

1.7.1999 7965/5.10.99 18.784.740 2.450.183 0 16.334.556 26.952.018 0,73 36.735.600

27.6.2002 8889/26.8.02 1.701.750 0 0 1.701.750 28.653.768 0,78 36.735.600

15.6.2004 5618/11.6.04 35.914.737 35.914.737 0 0 64.568.505 0,78 82.780.134

28.9.2004 12838/19.10.04 32.284.252 32.284.252 0 0 96.852.757 0,78 124.170.201

ΣΥΝΟΛΟ  96.852.757 74.205.104 273 22.647.380 96.852.757 0,78 124.170.201
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3.14 Ίδια Κεφάλαια-Λογιστική Αξία Μετοχής 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας καθώς και η 
Λογιστική Αξία της µετοχής της Εταιρίας, πριν και µετά την ολοκλήρωση της παρούσας 
αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου: 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
(ποσά σε €) 
Αριθµός Μετοχών 124.170.201
Ονοµαστική Αξία Μετοχών 0,78
Μετοχικό Κεφάλαιο 96.852.757
 
Αποθεµατικά & λοιποί λογ/σµοί ιδίων κεφαλαίων 39.822.123
Αποτελέσµατα περιόδου -28.376.579
Αποτελέσµατα προηγούµενης περιόδου -73.683.529
Ποσά προοριζόµενα για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 34.614.771
Λογιστική Αξία Μετοχής 0,29

 
 

3.15  Μέτοχοι-Σύνθεση του Μετοχικού Κεφαλαίου 
 
Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζεται η µετοχική σύνθεση καθώς και τα δικαιώµατα ψήφου 
(µε ποσοστό άνω του 2%) των κοινών µετοχών της Εταιρίας όπως προκύπτουν από το 
µετοχολόγιο της Εταιρίας µε 31.12.2004: 
 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  ΤHΝ 31.12.2004 

Αριθµός  % του  % του  

Μέτοχοι Μετοχών Συνόλου 
∆ικαιώµατα 
Ψήφου  Συνόλου 

ELMONTE  LTD 53.872.099 65,08% 53.872.099 65,08% 
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12.223.152 14,77% 12.223.152 14,77% 

Μερικό Σύνολο 66.095.251 79,84% 66.095.251 79,84% 
Επενδυτικό Κοινό (ποσοστό 
<2%) 16.684.883 20,16% 16.684.883 20,16% 

Σύνολο 82.780.134 100,00% 82.780.134 100,00% 
 
∆εν υπάρχουν άλλοι µέτοχοι που να γνωρίζει η Εταιρία οι οποίοι κατέχουν άνω του 2% του 
µετοχικού κεφαλαίου εκτός εκείνων που αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα. 
 
Σηµειώνεται ότι η «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε.», µέσω της ELMONTE HOLDINGS LTD θυγατρικής 
εταιρίας της «ΣΙ∆ΕΝΟΡ Α.Ε.», βάση των άρθρων 7 & 8 του Π∆ 51/92, είναι κάτοχος 
δικαιωµάτων ψήφου ύψους 64,68% επί των συνολικών δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρίας. 
 
Σύµφωνα µε το από 31.12.2004 µετοχολόγιο της Εταιρίας το πλήθος των φυσικών και 
νοµικών προσώπων που είναι µέτοχοι της ανέρχεται σε 10.259. Επίσης από το σύνολο των 
82.780.134 µετοχών της Εταιρίας, 20.573 είναι ενεχυριασµένες.  
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Σηµειώνεται επίσης ότι κατόπιν της ολοκλήρωσης της αύξησης µετοχικού κεφαλάιου η οποία 
αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 28.9.2004, η µετοχική 
σύνθεση της Εταιρίας διαµορφώθηκε ως εξής: 
 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  ΤHΝ 20.5.2005 

Αριθµός  % του  % του  

Μέτοχοι Μετοχών Συνόλου
∆ικαιώµατα 
Ψήφου  Συνόλου 

ELMONTE  LTD 95.094.856 76,58% 53.872.099 43,39% 

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12.223.152 9,84% 12.223.152 9,84% 

Μερικό Σύνολο 107.318.008 86,4% 66.095.251 53,2% 

Επενδυτικό Κοινό (ποσοστό <2%) 16.852.193 13,57% 58.074.950 46,77% 

Σύνολο 124.170.201 100,0% 124.170.201 100,0% 
 
 
Μεταβολές στη σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 
 
Κατά την τελευταία τριετία έχουν επέλθει οι εξής µεταβολές άνω του 3% στη σύνθεση του 
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας: 
 
 Την 3.6.2003 η εταιρία ΣΙ∆ΕΝΟΡ Α.Ε. προχώρησε στην αγορά µέσω Χ.Α. 7.464.759 
κοινών µετοχών της Εταιρίας ήτοι ποσοστό 20,32%. Μετά την συναλλαγή ο συνολικός 
αριθµός των µετοχών που κατείχε η εταιρία ΣΙ∆ΕΝΟΡ Α.Ε. ανήλθε σε 13.757.008, 
ποσοστό 37,45% από 6.292.249, ποσοστό 17,13%. 

 Την 3.6.2003 ο κ. Νικόλαος Στασινόπουλος προχώρησε στην πώληση µέσω Χ.Α. του 
συνόλου των µετοχών που κατείχε, ήτοι 3.655.759 κοινές µετοχές, ποσοστό 9,95%.  

 Την 3.6.2003 ο κ. Ευάγγελος Στασινόπουλος προχώρησε στην πώληση 3.809.000 κοινών 
µετοχών της Εταιρίας, ήτοι ποσοστό 10,37%. Μετά την συναλλαγή ο συνολικός αριθµός 
των µετοχών που κατείχε ο κ. Στασινόπουλος ανήλθε σε 71.219, ποσοστό 0,19% από 
3.880.219, ποσοστό 10,56%. 

 Την 13.6.2003 η εταιρία ΣΙ∆ΕΝΟΡ Α.Ε. προχώρησε στην πώληση του συνόλου της 
συµµετοχής της στην Εταιρία, ήτοι 13.757.008 (37,45%), στη θυγατρική της εταιρία 
ELMONTE  LIMITED.  

 Την 17.7.2003 η εταιρία ELMONTE HOLDING LTD προχώρησε στην αγορά 1.785.715 
κοινών µετοχών της Εταιρίας, κυριότητας του κ. Κωνσταντίνου Μητρόπουλου, ήτοι 
ποσοστό 4,86%. Μετά την συναλλαγή ο συνολικός αριθµός των µετοχών που κατείχε η 
εταιρία ELMONTE HOLDING LTD  ανήλθε σε 16.214.123, ποσοστό 44,14% από 
14.428.408, ποσοστό 39,28%. Αντίστοιχα το ποσοστό του κ. Μητρόπουλου µειώθηκε από 
24,52% (9.008.867 κοινές µετοχές) σε 19,66% (7.223.152 κοινές µετοχές). 

 Την 4.8.2003 η εταιρία ELMONTE HOLDING LTD προχώρησε στην αγορά 1.600.000 
κοινών µετοχών της Εταιρίας, ήτοι ποσοστό 4,34%. Μετά την συναλλαγή ο συνολικός 
αριθµός των µετοχών που κατείχε η εταιρία ELMONTE HOLDING LTD  ανήλθε σε 
17.814.123, ποσοστό 48,49% από 16.214.123, ποσοστό 44,14%. 

 Την 18.5.2004, µε την πιστοποίηση της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου από το ∆Σ της 
εταιρίας, το ποσοστό της εταιρίας ELMONTE HOLDING LTD διαµορφώθηκε σε 64,56% 
από 48,49% µέσω της συµµετοχής της στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ. Η ELMONTE LIMITED άσκησε το σύνολο των 17.814.123 
δικαιωµάτων που της αναλογούσαν και απέκτησε 35.628.246 νέες κοινές ονοµαστικές 
µετοχές και αντίστοιχα δικαιώµατα ψήφου. 

 Την 18.5.2004, µε την πιστοποίηση της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου από το ∆Σ της 
εταιρίας, το ποσοστό του κ. Κωνσταντίνου Μητρόπουλου διαµορφώθηκε σε 14,77% από 
19,66% µέσω της συµµετοχής του στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ. Ο κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος άσκησε µέρος των 
7.223.152  δικαιωµάτων που του αναλογούσαν και απέκτησε 5.000.000 νέες κοινές 
ονοµαστικές µετοχές και αντίστοιχα δικαιώµατα ψήφου.  
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3.16  ∆ιοίκηση-∆ιεύθυνση Εργασιών  
 
Το ∆.Σ. της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 1 του καταστατικού της, είναι εξαµελές, 
η δε θητεία του είναι µονοετής. Η σύνθεσή του ∆.Σ. είναι η ακόλουθη: 
 

Γεώργιος Καλφαρέντζος Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος 

Κωνσταντίνος Μπακούρης  Αντιπρόεδρος, µη Εκτελεστικό Μέλος 

Χαράλαµπος Βατίστας Εκτελεστικό Μέλος 

Κωνσταντίνος Μητρόπουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Ζαχαρίας Χατζηπαναγιώτου Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος 

Ευστάθιος Σωτ. Στρίµπερ Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος 
 
 
Την Εταιρία εκπροσωπούν ενεργούντες από κοινού οι κ.κ. Χαράλαµπος Βατίστας και Γεώργιος 
Καλφαρέντζος προκειµένου περί συνοµολογήσεως συµβάσεων µεταξύ της Εταιρίας και 
οιουδήποτε προσώπου φυσικού ή νοµικού, εκδόσεως, αποδοχής συναλλαγµατικών και 
γραµµατίων εις διαταγήν, εισπράξεως χρηµάτων κλπ. Επίσης ορίσθηκαν αναπληρωτές των ως 
άνω, όταν είτε ο ένας από αυτούς είτε και οι δύο κωλύονται ή απουσιάζουν, του µεν κ. κ. 
Γεωργίου Καλφαρέντζου ο κ. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος και τούτου κωλυοµένου ή 
απουσιάζοντος ο κ. Μενέλαος Τασσόπουλος, του δε κ. Χαράλαµπου Βατίστα ο κ. Χαρίλαος 
Μητρέλιας και τούτου κωλυοµένου ή απουσιάζοντος, ο κ. Μαργαρίτης Μπάτης. 
 
Πάγια πολιτική της Εταιρίας είναι να µην καταβάλλει αµοιβές στα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου.  
 
Ο κ. Χαράλαµπος Βατίστας, µέλος του ∆.Σ παρέχει υπηρεσίες στην Εταιρία µε σχέση 
εξαρτηµένης εργασίας, ως Γενικός ∆ιευθυντής της Εταιρίας.  
 
Στην χρήση 2004 τα µέλη του ∆Σ της Εταιρίας τα οποία παρείχαν υπηρεσίες εξαρτηµένης 
εργασίας ήταν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος και Χαράλαµπος Βατίστας. Σύµφωνα µε τις 
συµβάσεις παροχής εξαρτηµένης εργασίας των εν λόγω µελών του ∆Σ, που εγκρίθηκαν µε την 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 15.12.2003, οι ακαθάριστες αµοιβές των 
ανωτέρω. θα ανέλθουν την χρήση 2004 σε € 436.402. Επίσης, η Εταιρία πέρα των αµοιβών 
αυτών θα καταβάλει στον κ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο µέχρι την 31.12.2008 ειδική πρόσθετη 
αµοιβή ύψους € 1.000.000, αντίστοιχη προς την καθιερωµένη σε ανάλογες περιπτώσεις στο 
εξωτερικό και γνωστή µε τον όρο START UP, δοθέντος ότι η Εταιρία αφενός απέβλεψε στις 
ιδιαίτερες ικανότητες και την πείρα του κ. Κωνσταντίνου Μητρόπουλου προς την επιτέλεση 
των καθηκόντων του, αφετέρου προκειµένου να τον προσελκύσει και να τον αποτρέψει από 
το να συνάψει ανάλογη σύµβαση µε άλλη επιχείρηση.  
 
∆εν υφίσταται οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή µεταξύ των µελών του ∆.Σ. και της Εταιρίας άνω 
των € 29.347. Επίσης, κανένα µέλος του ∆.Σ. δεν αµείβεται για υπηρεσίες που παρέχει στη 
διεύθυνση των συνδεδεµένων µε την Εταιρία θυγατρικών εταιριών.   
 
Τα µέλη του ∆Σ της Εταιρίας δεν κατέχουν µετοχές αυτής. 
 
Ο Νοµικός Έλεγχος σηµειώνει τα εξής: 
 

      
      

 

«Ο Εταιρικός Κανονισµός Λειτουργίας και ο Κανονισµός Λειτουργίας Τµήµατος Εσωτερικού 
Ελέγχου είναι σύµφωνοι µε το σχετικό νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.» 

Η διεύθυνση της Εταιρίας ασκείται από τα ακόλουθα στελέχη: 
 
Βατίστας Χαράλαµπος 
Γενικός ∆ιευθυντής από το 2003. Από το 1991 διετέλεσε ανώτατο οµιλικό διευθυντικό 
στέλεχος της Crown, Cork & Seal, υπεύθυνος για επιχειρηµατικά, νοµοθετικά και στρατηγικά 
business του οµίλου. Επίσης από το 1983 έως το 1991 διετέλεσε ανώτερο στέλεχος της 
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οµοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ. Είναι πτυχιούχος Χηµικός Μηχανικός, κάτοχος 
µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Meng) από το πανεπιστήµιο Drexel των ΗΠΑ, και έχει 
κάνει, επίσης µεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγική, πολιτική και νοµικά.  
 
Κακανέλης Γρηγόρης 
∆ιευθυντής Προσωπικού. Πτυχιούχος του τµήµατος Πληροφορικής του Οικονοµικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Εργάζεται στην εταιρία από το 1997 και έχει διατελέσει Υπεύθυνος 
Πληροφορικής, Τµήµατος Μετόχων και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. 
 
Μπάτης Μαργαρίτης 
Εµπορικός ∆ιευθυντής. Κατείχε τη θέση του  Vice President στην εταιρεία Tippins Α.Ε., 
έχοντας 25 χρόνια εµπειρίας στη βιοµηχανία µετάλλων. Στο παρελθόν κατείχε διάφορες 
υπεύθυνες θέσεις, όπως αυτή του µηχανικού, της διαχείρισης έργων, των πωλήσεων και της 
τεχνολογίας στις εταιρείες General Electric, Rust Engineering και Danieli United. Είναι 
απόφοιτος του Πολυτεχνείου της Νέας Υόρκης και κάτοχος διπλωµάτων BSEE και MSEE. 
 
Μητρέλιας Χαρίλαος 
Οικονοµικός ∆ιευθυντής. Είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Meng) από το 
πανεπιστήµιο του Imperial College Λονδίνου και κάτοχος ΜΒΑ µε εξειδίκευση σε 
χρηµατοοικονοµικά. Έχει τετραετή εµπειρία στον τραπεζικό τοµέα σε θέµατα 
κεφαλαιαγοράς, επενδυτικής τραπεζικής και χρηµατοδοτήσεων.  
 
Παπαδηµητρίου Ιωάννης – ∆ηµήτριος 
Επικεφαλής Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. Είναι πτυχιούχος οικονοµολόγος του 
Πανεπιστηµίου Πειραιώς. Επίσης, είναι µέλος του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και 
έχει παρακολουθήσει το µεταπτυχιακό του πρόγραµµα. Έχει εργασθεί πέραν των τεσσάρων 
ετών ως ορκωτός ελεγκτής σε διεθνή ελεγκτικό οίκο. Στην εταιρία εργάζεται από τον 
Ιανουάριο του 2003. 
 
Περγιαλιώτης Αντώνιος 
Επιχειρησιακός ∆ιευθυντής. Είναι πτυχιούχος µηχανικός µεταλλείων / µεταλλουργός του 
Ε.Μ.Π.. Έχει διατελέσει Προϊστάµενος παραγωγικών τµηµάτων της ΛΑΡΚΟ Α.Ε. και 
∆ιευθυντής εργοστασίου της ΕΠΑΣ Α.Ε. 
 
Τζανετοπούλου Αλεξάνδρα 
Προϊστάµενος Νοµικών Υπηρεσιών. Είναι δικηγόρος µε ειδίκευση σε θέµατα διεθνούς 
εµπορίου, ασφαλιστικού δικαίου (ιδίως ασφάλισηs βιοµηχανικών κινδύνων) καθώς και 
χρηµατοδότησης επιχειρήσεων (MSc in European Economic Studies, Athens University of 
Economics & Business, May 2005). Εργάζεται στην εταιρεία από τον Οκτώβριο του 2004. 

 
Τα ανωτέρω διευθυντικά στελέχη δεν κατέχουν µετοχές της Εταιρίας. 
 
Σηµειώνεται ότι κανένα από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας καθώς και τα 
στελέχη της ∆ιεύθυνσης της Εταιρίας δεν έχει καταδικαστεί για πράξεις ατιµωτικές ή 
οικονοµικά εγκλήµατα ή είναι αναµεµιγµένο σε δικαστικές εκκρεµότητες που αφορούν 
πτώχευση, εγκληµατική πράξη και απαγόρευση άσκησης: 
 

 επιχειρηµατικής δραστηριότητας, 
 χρηµατιστηριακών συναλλαγών, 
 επαγγέλµατος ως σύµβουλος επενδύσεων, διευθυντικό στέλεχος τραπεζών και 
ασφαλιστικών εταιριών, ανάδοχος έκδοσης, στέλεχος χρηµατιστηριακών εταιριών 
κλπ. 

 
Όλα τα µέλη του ∆.Σ και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας έχουν την Ελληνική ιθαγένεια. 
 
Κανένα τα µέλη του ∆.Σ. της Εταιρίας δε συνδέεται µε συγγένεια µέχρι δευτέρου βαθµού εξ 
αγχιστείας µε κανένα από τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας. 
 
Η ταχυδροµική διεύθυνση των µελών του ∆.Σ. της Εταιρίας και των διευθυντικών στελεχών 
της είναι η έδρα της Εταιρίας. 
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3.17   Συµµετοχές των Μελών του ∆.Σ. και των Κυρίων Μετόχων στο ∆.Σ. άλλων 
εταιριών 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζονται οι εταιρίες στο µετοχικό κεφάλαιο ή/και στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο των οποίων συµµετέχουν τα Μέλη του ∆.Σ. της Εταιρίας και οι κύριοι 
µέτοχοί της. 
 

 
 

Ονοµατεπώνυµο 

 
Εταιρία στο ∆.Σ. της οποίας 

Συµµετέχει 

 
Θέση στο ∆.Σ. 

Συµµετοχή 
στο Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Γεώργιος Καλφαρέντζος ΣΙ∆ΕΝΟΡ ΑΕ Αντιπρόεδρος < 10% 
 SOVEL AE Μέλος 0% 
 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ ΑΕ Μέλος 0% 
 ΠΡΑΚΣΥΣ ΑΕ Αντιπρόεδρος 0% 
 ΣΑΝΙΤΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΕ Πρόεδρος 0% 
 ΣΑΝΙΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ Μέλος 0% 
 CPW AMERICA CO Μέλος 0% 
 ΠΡΟΣΑΛ ΑΕ Αντιπρόεδρος 0% 
Κωνσταντίνος Μπακούρης ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ Πρόεδρος 0% 
 ΤΕΚΑ SYSTEMS Μέλος 0% 
 ΣΙ∆ΕΝΟΡ ΑΕ Μέλος 0% 
 ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ Μέλος 0% 
 ΕΛΒΑΛ ΑΕ Μέλος 0% 
 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΑΕ Μέλος 0% 
Χαράλαµπος Βατίστας ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ Μέλος 0% 
 ΕΡΛΙΚΟΝ ΑΕ Μέλος 0%
 ∆ΙΑΒΙΠΕΘΙΒ ΑΕ Πρόεδρος 0%
 CPW AMERICA CO Μέλος 0%
 ∆ΕΠΑΛ AE Μέλος 0%
Ευστάθιος Στρίµπερ ΕΤΕΜ Α.Ε. Μέλος 0% 
 ΕΛΒΑΛ Α.Ε. Μέλος 0% 
 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε. Μέλος 0% 
 ΞΕΝΚΑ ΑΕ Μέλος 0% 
 ΣΑΝΙΤΑΣ ΑΕ Μέλος 0% 
 ΣΙ∆ΕΝΟΡ ΑΕ Μέλος 0% 
 ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ Μέλος 0% 
Ζαχαρίας Χατζηπαναγιώτου ΦΙΤΚΟ ΑΕ Μέλος 0% 
 TEPROMETAL AG Μέλος 0% 
 ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ Μέλος 0% 
 ΕΤΕΜ ΑΕ Μέλος 0% 
 ΕΛΒΑΛ ΑΕ Μέλος 0% 
 ΣΙ∆ΕΝΟΡ ΑΕ Μέλος 0% 
 



 

 

3.18 Οργανόγραµµα 
 
Το Οργανόγραµµα της Εταιρίας παρουσιάζεται παρακάτω: 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΜΗΜΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ    
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

OIKONOMIKH 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 
& ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΜΗΜΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ    
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

OIKONOMIKH 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 
& ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟΥ 

 
 
 

3.19  Απασχολούµενο Προσωπικό 
 
Η Εταιρία απασχολεί σήµερα περίπου 708 άτοµα. Ο µέσος όρος των εργαζοµένων ανά 
κατηγορία για την περίοδο 2002-2004 έχει ως εξής: 
 
Εξέλιξη µέσου όρου προσωπικού 2002 2003 2004 
Σύνολο προσωπικού παραγωγής 698 770 582 
∆ιοικητικοί Υπάλληλοι  57 91 99 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

755 861 681 

Από τους οποίους Απόφοιτοι ΤΕΙ – ΑΕΙ 97 120 155 
 
∆ιευκρινίζεται ότι ο συνολικός µέσος όρος απασχοληθέντος προσωπικού που παρατίθεται στον 
ανωτέρω πίνακα προκύπτει από το προσάρτηµα των δηµοσιευµένων οικονοµικών 
καταστάσεων, το οποίο συντάσσεται  βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, και 
αντιπροσωπεύει τον ετήσιο µέσο όρο του απασχοληθέντος προσωπικού, 
συµπεριλαµβανοµένων και των υπαλλήλων που εργάσθηκαν στην Εταιρία για διάστηµα 
µικρότερο του έτους και εν συνεχεία αποχώρησαν, καθώς και του εργατοτεχνικού 
προσωπικού που εργάστηκε στην Εταιρία µε ηµεροµίσθια απασχόληση. 
 
∆ιευκρινίζεται επίσης ότι στο εργατοτεχνικό προσωπικό παραγωγής περιλαµβάνονται και 
εργάτες οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των υπαλλήλων παραγωγής.  
 
Στις 31.12.2004 η Εταιρία απασχολούσε 708 άτοµα, εκ των οποίων ποσοστό 11% περίπου 
είναι απόφοιτοι ανωτέρων και ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, συµπεριλαµβανοµένων 10 
στελεχών τα οποία διαθέτουν διδακτορικό δίπλωµα (PhD) και 17 στελεχών που διαθέτουν 
µεταπτυχιακό δίπλωµα (Master). 
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Οι συνολικές ακαθάριστες αποδοχές των εργαζοµένων στην Εταιρία κατά την τελευταία 
τριετία, σύµφωνα µε τα στοιχεία του προσαρτήµατος, αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
Ακαθάριστες αποδοχές εργαζοµένων 2002 2003 2004 
(ποσά σε χιλ. €)    
Μισθοί                                                     15.697 16.140 15.158 
Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήµατα 4.494 5.321 5.247 
 
ΣΥΝΟΛΟ 20.191

 
21.461 

 
20.405 

 
Επιπλέον η Εταιρία έχει συνάψει το υπ’ αριθµ. 38843/11.9.2000 (και τις πρόσθετες αυτού 
πράξεις) οµαδικό συµβόλαιο ζωής µε την ασφαλιστική εταιρία «ALICO AIG LIFE», µε το οποίο 
ασφαλίσθηκαν οµαδικά οι µόνιµοι και πλήρως απασχολούµενοι υπάλληλοι της Εταιρίας, που 
δεν έχουν συµπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, το 60ο έτος της ηλικίας τους, στην 
περίπτωση της µόνιµης ολικής ανικανότητας συµπεριλαµβανοµένων και των διευθυντικών 
στελεχών.  
 
Η εταιρία διαθέτει Εταιρικό Κανονισµό Λειτουργίας καθώς και Κανονισµό Λειτουργίας 
Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, σε συµµόρφωση µε το οικείο νοµοθετικό και κανονιστικό 
πλαίσιο και ειδικότερα µε το Ν.3016/2002 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.3091/2002 
και την Απόφαση 5/204/2002 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  
 
Σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 4, 8-10 του Ν. 1568/1985 και 4 του 
Π.∆. 17/96, η Εταιρία διαθέτει δύο Ιατρούς Εργασίας, εκ των οποίων ο ένας απασχολείται ως 
µόνιµο προσωπικό της εταιρίας και ο άλλος απασχολείται µε σύµβαση παροχής υπηρεσιών. Το 
έργο τους είναι η επίβλεψη της υγείας των εργαζοµένων και της υγιεινής των χώρων 
εργασίας. Επίσης, η Εταιρία διαθέτει δύο Τεχνικούς Ασφαλείας εκ των οποίων ο ένας 
απασχολείται ως µόνιµο προσωπικό της εταιρίας και ο άλλος απασχολείται µε σύµβαση 
παροχής υπηρεσιών. 
 

3.20 Προσωπα άρθρου 8 Απόφασης 3/204/14.11.2004 Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
(σελ. 62 Ε∆ 2003) 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που προσδιορίζονται 
στο Άρθρο 8 της υπ’ αριθµ. 5/204/14.11.2000 (ΦΕΚ 6/12/2000) απόφασης της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτός ισχύει µε 31.12.2004:  
 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα 
Βατίστας Χαράλαµπος Γενικός ∆ιευθυντής 

Μητρέλιας Χαρίλαος 
Οικονοµικός ∆ιευθυντής  
Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων 
Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων 

Κούµπης Παύλος Προϊστάµενος Λογιστηρίου 
Παπαδηµητρίου Ιωάννης Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου 
Μαστέλλος Απόλλωνας Νοµικός Σύµβουλος 
Μαστέλλος Αλεξάνδρος Προϊστάµενος Νοµικών Υπηρεσιών 
Κούβελας Κωνσταντίνος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
ELMONTE HOLDINGS LTD Μέτοχος > 20% 
CPW EUROPEAN TRADING GmbH Συνδεδεµένη εταιρία - 100% 
CPW AMERICA Co. Συνδεδεµένη εταιρία - 100% 
∆ΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙΒ. ΑΕ Συνδεδεµένη εταιρία - 51,65% 

Μεταλλουργία Κορίνθου Α.Ε. Συνδεδεµένη εταιρία - 99% 
HUMBEL LTD Συνδεδεµένη εταιρία - 100% 

 
Με την από 21.1.2005 απόφαση του ∆.Σ της Εταιρίας στη θέση του παραιτηθέντος 
Συµβούλου κ. Χαράλαµπου Βατίστα εξελέγη ο κ. Σαράντος Μήλιος. Με την ίδια απόφαση  



 

ορίστηκε ο κος Ιώαννης Σταυρόπουλος ως έµµισθο εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. στη θέση του 
παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Καλφαρέντζου. 
 
Τέλος, στις αρχές του 2005 ορίστηκε στη θέση του παραιτηθέντος Προϊστάµενου Νοµικών 
Υπηρεσιών κου. Μαστέλλου Αλέξανδρου, η κα. Τζανετοπούλου Αλεξάνδρα. 
 

3.21 ∆ηµόσιες Προσφορές Αγοράς ή Ανταλλαγής Μετοχών  
 
Κατά την χρήση που έληξε στις 31.12.2004 δεν έγιναν δηµόσιες προσφορές αγοράς ή 
ανταλλαγής µετοχών από τρίτους για τις µετοχές της Εταιρίας, ούτε η Εταιρία έκανε κάποια 
δηµόσια προσφορά ανταλλαγής µετοχών για µετοχές άλλης εταιρίας. 
 

3.22 Εξελιξη Χρησµατιστηριακής Τιµής µετοχής και Ογκος Συναλλαγών Περιόδου 
1.1.2004 – 30.04.2005  

Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη της τιµής της µετοχής της Εταιρίας σε 
EURO, καθώς και του συνολικού µηνιαίου όγκου συναλλαγών σε αξία και σε τεµάχια. 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ-ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ-∆ΕΙΚΤΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 

(ευρω) 
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΟΓΚΟΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ευρω) 

30/01/2004 1,09 256.455,00 289.250,00 

27/02/2004 1,1 189.085,00 207.940,00 

31/03/2004 1,09 255.335,00 260.260,00 

30/04/2004 0,98 198.805,00 174.910,00 

28/05/2004 0,81 208.435,00 168.330,00 

30/06/2004 0,75 107.772,00 80.130,00 

30/07/2004 0,76 52.658,00 37.260,00 

31/08/2004 0,69 65.942,00 46.040,00 

30/09/2004 0,71 433.450,00 334.580,00 

29/10/2004 0,79 73.666,00 52.980,00 

30/11/2004 0,72 253.643,00 184.600,00 

31/12/2004 0,73 146.544,00 104.270,00 

31/01/2005 0,73 121.615,00 84.300,00 

28/02/2005 0,7 307.105,00 225.560,00 

31/03/2005 0,71 344.079,00 257.440,00 

27/04/2005 0,69 91.777,00 65.730,00 
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4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ 
 

4.1 Προσδιορισµός Κλάδου ΕΣΥΕ 
 
Η Εταιρία, µε βάση την κατάταξη όπως αυτή καθορίζεται από την µεθοδολογία που 
ακολουθείται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΣΤΑΚΟ∆ 2003) δραστηριοποιείται στους 
εξής κλάδους: 
 

1. Κλάδος Παραγωγής Βασικών Μετάλλων (κωδικός ΕΣΥΕ 27) και ειδικότερα 
δραστηριοποιείται: 
 στην κατασκευή χαλυβδοσωλήνων (κωδικός ΕΣΥΕ 272.2) 
 στην παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραµάτων (κωδικός ΕΣΥΕ 

271.0) 
 

2. Κλάδος κατασκευής µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα και τα είδη 
εξοπλισµού (ΕΣΥΕ 28) και ειδικότερα: 
 στην κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων και µεταλλευµάτων (κωδικός ΕΣΥΕ 

285.1) 
 

3. Κλάδος χονδρικού εµπορίου και εµπορίου µε προµήθεια εκτός από το εµπόριο 
αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσικλετών (ΕΣΥΕ 51) και ειδικότερα: 
 στο χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων (κωδικός 515.2) 

 
Από τους ανωτέρω κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας οι πωλήσεις της Εταιρίας αφορούν 
κατά κύριο λόγο τη κατασκευή χαλυβδοσωλήνων (ΕΣΥΕ 272.2), ενώ οι υπόλοιποι κλάδοι 
αποτελούν µικρό µέρος των πωλήσεων της Εταιρίας. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι πωλήσεις της Εταιρίας για την χρήση 2002 ανά 
κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας σύµφωνα µε την στατιστική ταξινόµηση της ΕΣΥΕ 
(ΣΤΑΚΟ∆-2003). 
 
ΣΤΑΚΟ∆ - 2004 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑ∆ΟΥ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

(σε € χιλ) 
Κ. 272.2 Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων 167.325 

Κ. 271.0 Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραµάτων 5.748 

Κ. 285.1 Κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων και µεταλλευµάτων 2.672 

Κ. 515.2 Χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων 3792 

 Λοιπές Πωλήσεις 911 
 Σύνολο 180.448 

 
Στην συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για τον Κλάδο Κατασκευής Χαλυβδοσωλήνων 
που αποτελεί και το κύριο αντικείµενο της Εταιρίας. 
 

4.2 Γενικά Στοιχεία Κλάδου  
 
Στην Ελλάδα κατασκευάζονται χαλυβδοσωλήνες µε ραφή (οι σωλήνες χωρίς ραφή εισάγονται 
εξ ολοκλήρου), οι οποίοι προορίζονται κυρίως για τη µεταφορά υγρών καυσίµων και αερίου, 
για χρήση στη χηµική βιοµηχανία, σε έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, σε έργα εξόρυξης 
πετρελαίου, καθώς και σε κατασκευαστικά έργα. Ανάλογα µε τις διαστάσεις τους, διακρίνονται 
σε χαλυβδοσωλήνες: 
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 µικρής διαµέτρου, από ½’’ - 4’’ ίντσες, 
 µεσαίας διαµέτρου, από 4’’ - 24’’ ίντσες, και 
 µεγάλης διαµέτρου, από 24’’ - 80’’ ίντσες. 

 
Οι σωλήνες µικρών και µεσαίων διαµέτρων κατασκευάζονται κυρίως µε τη µέθοδο της ευθείας 
ραφής, ενώ οι σωλήνες µεγάλων διαµέτρων κυρίως µε τη µέθοδο της σπειροειδούς ραφής. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής 
χαλυβδοσωλήνων συνολικά και ανά κατηγορία (µεγάλων και µικρών διαµέτρων) για την 
χρονική περίοδο 1994-2002: 
 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΛΥΒ∆ΟΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΡΑΦΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ) 
Έτος Σωλήνες Μεγάλων 

∆ιαµέτρων
Σωλήνες Μικρών 

∆ιαµέτρων
Σύνολο

1994 29.000 39.000 68.000 
1995 57.000 49.500 106.500 
1996 90.500 46.500 137.000 
1997 119.500 40.200 159.700 
1998 147.000 55.100 202.100 
1999 99.500 57.900 157.400 
2000 104.000 78.300 182.300 
2001 96.000 80.400 176.400 
2002 117.000 69.500 186.500 

 
Η συνολική παραγωγή χαλυβδοσωλήνων παρουσίασε αυξητικές τάσεις τη χρονική περίοδο 
1994-2002, µε εξαίρεση το 1999/98 και το 2001/00 όπου σηµειώθηκε µείωση. Ειδικότερα, το 
συνολικό µέγεθος της εγχώριας παραγωγής εκτιµάται σε 186.500 τόνους το 2002 έναντι 
176.400 τόνων το 2001 και 182.300 τόνων το 2000. Η µεγαλύτερη αύξηση κατά το 
εξεταζόµενο διάστηµα, παρουσίασε την περίοδο 1995/94 (56,6%). 
  
Οι χαλυβδωσωλήνες µεγάλων διαµέτρων κάλυψαν το 43-75% της συνολικής παραγωγής κατά 
την εξεταζόµενη περίοδο, ενώ οι χαλυβδωσωλήνες µικρών διαµέτρων κατέλαβαν µερίδιο 
µεταξύ 25%-57% της εγχώριας παραγωγής.  
 
Ο κλάδος στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από την έντονη συγκέντρωση των επιχειρήσεων, 
καθώς το µεγαλύτερο µέρος της εγχώριας παραγωγής πραγµατοποιείται από λίγες 
επιχειρήσεις. Οι εν λόγω επιχειρήσεις είναι κυρίως µεγάλου µεγέθους και ασχολούνται µε την 
κατασκευή σωλήνων µε ραφή, διαφόρων διαµέτρων, για την µεταφορά ρευστών ή αερίων.  
 
Οι περισσότερες από τις παραγωγικές µονάδες του κλάδου διαθέτουν εκσυγχρονισµένο και 
αυτοµατοποιηµένο µηχανολογικό εξοπλισµό, ο οποίος διαφοροποιείται ανάλογα µε την 
κατηγορία των σωλήνων που παράγει κάθε επιχείρηση. Η πλειοψηφία δε αυτών δεν 
δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή χαλυβδοσωλήνων, αλλά κατασκευάζει και 
άλλα προϊόντα, όπως κοίλους δοκούς, λαµαρίνες, εξαρτήµατα, µεταλλικά φύλλα κ.α.. Το 
µεγαλύτερο µέρος των πρώτων υλών που χρησιµοποιείται από τις βιοµηχανικές µονάδες του 
κλάδου προέρχεται από το εξωτερικό και κυρίως από χώρες της Ευρώπης. 
 
Επιπλέον, στο συγκεκριµένο κλάδο δραστηριοποιούνται εισαγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες 
όµως δεν ασχολούνται αποκλειστικά µε την εισαγωγή και εµπορία χαλυβδοσωλήνων. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κάποιες από αυτές ασχολούνται παράλληλα και µε την εισαγωγή και 
εµπορία εξαρτηµάτων, βιοµηχανικών εφοδίων, υδραυλικών ειδών.  
 
Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του κλάδου έχει αναπτύξει οργανωµένα δίκτυα πωλήσεων τα 
οποία σε ορισµένες περιπτώσεις αποτελούνται από τοπικούς αντιπροσώπους. Τα δίκτυα των 
µεγαλύτερων εταιριών απαρτίζονται από θυγατρικές εµπορικής προώθησης και περιφερειακά 
γραφεία µελέτης, προµηθειών και κατασκευής έργων.  
 
Η εγχώρια ζήτηση είναι σχετικά περιορισµένη, εξαρτάται δε κυρίως από την κατασκευαστική 
δραστηριότητα και από τα µεγάλα έργα υποδοµής που διενεργούνται κυρίως από τη ∆.ΕΠ.Α., 
την Ε.Υ∆.ΑΠ., καθώς και από τις κατά τόπους Τ.Υ.∆.Κ. (Τεχνικές Υπηρεσίες ∆ήµων και 
Κοινοτήτων) και ∆.Ε.Υ.Α. (∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης). 
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Επίσης, δυο πρόσθετοι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης είναι η εξέλιξη της ιδιωτικής 
νόµιµης οικοδοµικής δραστηριότητας, η οποία επηρεάζεται άµεσα από τις εκάστοτε 
οικονοµικές συνθήκες και η οικοδοµική δραστηριότητα ξενοδοχειακών καταλυµάτων.   
 

4.3 Ανταγωνισµός – Προοπτικές 
 
Οι κυριότερες βιοµηχανίες παραγωγής χαλυβδοσωλήνων που δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα πέρα της εταιρίας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», είναι οι εξής: 
  
Εταιρία ∆ραστηριότητα 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΑΕ: Κατασκευή και επένδυση χαλυβδοσωλήνων µεσαίων και 

µεγάλων διαµέτρων ευθείας και σπειροειδούς ραφής για 
µεταφορά νερού, υγρών καυσίµων, αερίου καθώς και 
για γεωτρήσεις 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΘΗΒΩΝ ΑΕ: Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων µεγάλων διαµέτρων 
ευθείας και σπειροειδούς ραφής για µεταφορά νερού, 
αερίου και για κατασκευές 

ΒΕΤ ΑΕ Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων και κοίλων δοκών για  
ύδρευση, θέρµανση, αποχέτευση και µεταφορά φυσικού 
αερίου  

ΜΑΒΙΣΩ ΑΕ: Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων ύδρευσης, άρδευσης και 
τεχνικής βροχής, καθώς και παραγωγή κοιλοδοκών 

ΕΞΕΛ ΜΑΚ ΜΕΤΑΛ ΑΕ: Κατασκευή εξαρτηµάτων τεχνικής βροχής, µεταλλικών 
σωλήνων άρδευσης, και σωλήνων µορφής, σύρµατος 
χορτοδεσίας και στηθαίων ασφαλείας οδών. Γαλβάνισµα 
µετάλλων  

ΝΙΚΟΛΑΙ∆Η Θ. ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ: Κατασκευή χαλυβδωσωλήνων µικρών διαµέτρων για, 
ύδρευση, άρδευση και κατασκευές.  

 
Ο σαφής εξαγωγικός χαρακτήρας της Εταιρίας έχει ως αποτέλεσµα οι στρατηγικές επιλογές και 
κατευθύνσεις της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. να υπαγορεύονται κυρίως από τις διεθνείς 
τάσεις στην αγορά των χαλυβδοσωλήνων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών. 
 
Οι βασικοί ανταγωνιστές της Εταιρίας σε διεθνές επίπεδο, για τα προϊόντα υψηλότερης 
προστιθέµενης αξίας που παράγει, είναι οι εξής: 
 
Γερµανία: EUROPIPE, MANNESMANN, FUCHS, SALZGITTER 
Γαλλία: EUROPIPE 
Μ. Βρετανία: CORUS 
Ιταλία: RIVA 
Ιαπωνία: JFE, SUMITOMO, NIPPON 
Κορέα: HYUNDAI, SEAH 
ΗΠΑ: STUPP, NAPA 
Βραζιλία: CONFAB 
Αργεντινή: SIAT, TENARIS 

 
Στους ανωτέρω ανταγωνιστές δεν έχουν συµπεριληφθεί τα διάφορα ανά τον κόσµο τοπικά 
σωληνουργεία, τα οποία δεν παράγουν σωλήνες των ποιοτικών προδιαγραφών και 
απαιτήσεων για τα έργα που συµµετέχει η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ. 
 
Συγκεντρωτικά στοιχεία για την παγκόσµια ζήτηση χαλυβδοσωλήνων δεν είναι άµεσα 
διαθέσιµα. Ωστόσο, κατ’ εκτίµηση µπορεί να αναφερθεί ότι ετησίως κατασκευάζονται περί τα 
30.000 χιλιόµετρα νέων αγωγών για την µεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Για την 
αγορά του νερού, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου µελετώνται νέα έργα συνολικής 
αξίας € 2,7 δις για την περίοδο 2003-2010. 
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Χωρίς το µέγεθος αυτό να µπορεί µε ακρίβεια να προσδιοριστεί, το εκτιµώµενο µερίδιο που 
κατείχε η Εταιρία στην συνολική ευρωπαϊκή παραγωγή για το έτος 2002 ανήλθε στο 5-7%. Η 
εν λόγω εκτίµηση έχει γίνει µε βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σωληνουργών 
(ESTA). 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου οι ελληνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον 
κλάδο να πραγµατοποιήσουν εξαγωγές και να ανταγωνιστούν τα µεγάλα σωληνουργεία του 
εξωτερικού, είναι τα προϊόντα τους να πληρούν ιδιαίτερα αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας 
που αφορούν κυρίως στην ποιότητα της χρησιµοποιούµενης πρώτης ύλης, στο µηχανολογικό 
εξοπλισµό, στο σύστηµα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, καθώς και στον εξοπλισµό 
δοκιµών.  
 
Επισηµαίνεται ότι οι µεγάλες διεθνείς πετρελαϊκές και κατασκευαστικές εταιρίες, προκειµένου 
να εγκρίνουν κάποια εταιρία κατασκευής σωλήνων ως προµηθευτή τους, έχουν θεσπίσει 
ιδιαίτερα αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας, την εφαρµογή των οποίων πιστοποιούν µε 
τακτικές επισκέψεις-ελέγχους. Τα ανωτέρω, καθώς και η θέσπιση το 1988 από το Αµερικανικό 
Ινστιτούτο Πετρελαίου της νέας αυστηρότερης πιστοποίησης ποιότητας ΑΡΙ/Q1, έχουν 
δηµιουργήσει µια αγορά, στην οποία έχει πρόσβαση ένας µικρός σχετικά αριθµός 
σωληνουργείων. 
 
Ορισµένα από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα ο κλάδος των χαλυβδοσωλήνων είναι 
τα εξής: 
 

 Η έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού (βιοµηχανικών εργατοτεχνιτών) στην 
παραγωγική διαδικασία. 

 Η εξάρτηση του κόστους παραγωγής και συνεπώς της τελικής τιµής των 
χαλυβδοσωλήνων από διακυµάνσεις των τιµών των πρώτων υλών (χάλυβα), οι οποίες 
προέρχονται από το εξωτερικό. Καθοριστικοί παράγοντες που καθορίζουν την τιµή 
πώλησης των χαλυβδοσωλήνων είναι οι διακυµάνσεις στην τιµή του χάλυβα και στην 
ισοτιµία του αµερικανικού δολαρίου. 

 Ο βαθµός υποκατάστασης ορισµένων χαλυβδοσωλήνων από σωλήνες διαφορετικού 
υλικού κατασκευής. 

 Ο ελλιπής προγραµµατισµός της παραγωγής και η γενικότερη έλλειψη οργάνωσης 
κυρίως στις µικρότερες επιχειρήσεις. Επιπλέον, η υστέρηση που παρουσιάζουν στην 
υλοποίησή τους αρκετά δηµόσια έργα επιδρά αρνητικά όσον αφορά τον 
προγραµµατισµό παραγωγής των επιχειρήσεων.        

 Ο ανταγωνισµός που αντιµετωπίζουν στην Ελληνική αγορά οι εγχώριοι παραγόµενοι 
χαλυβδοσωλήνες από εισαγόµενους, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από την Τουρκία. 
Οι εν λόγω σωλήνες απολαµβάνουν δασµολογική προστασία και κρατικές επιδοτήσεις. 
Επίσης, οι παραγωγικές µονάδες της Τουρκίας έχουν την δυνατότητα προµήθειας 
φθηνών πρώτων υλών από τη Ρωσία, την Ουκρανία, κ.α. σε αντίθεση µε τις 
αντίστοιχες της Ελλάδας οι οποίες δέχονται περιορισµούς από τη Ευρωπαϊκή Ένωση 
όσον αφορά την χώρα προέλευσης των πρώτων υλών που χρησιµοποιούν. 

 
Με βάση τα µέχρι σήµερα διαθέσιµα στοιχεία, οι προοπτικές του κλάδου διαγράφονται 
ευοίωνες, καθώς η παγκόσµια ζήτηση σωλήνων αναµένεται να διατηρηθεί στα σηµερινά 
υψηλά επίπεδα λόγω: 
 

 της εκµετάλλευσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο, µε την 
αναζήτηση νέων κοιτασµάτων και της ανάγκης µεταφοράς του σε µεγάλες 
αποστάσεις, 

 της αλλαγής στις σχεδιαστικές ανάγκες των αγωγών (µεγαλύτερης διαµέτρου και 
πάχους), 

 της ανάγκης σταδιακής αντικατάστασης των παλαιών αγωγών λόγω συµπλήρωσης 
του κύκλου ζωής τους, µε νέους σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλών προδιαγραφών 
ποιότητας, 

 της ανάγκης εξεύρεσης και διάνοιξης νέων πηγών νερού (προκειµένου να 
αντιµετωπιστεί το παγκόσµιο φαινόµενο της λειψυδρίας) και της µεταφοράς του σε 
µεγάλες αποστάσεις. 
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Τέλος, δεδοµένου ότι µεγάλο µέρος της ιδιωτικής κατανάλωσης εκτιµάται ότι θα απορροφηθεί 
από την αγορά ακινήτων, µακροπρόθεσµα αναµένεται αύξηση της οικοδοµικής 
δραστηριότητας, η οποία θα επηρεάσει θετικά τη ζήτηση χαλυβδοσωλήνων. Επίσης, η 
συνέχιση της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας, καθώς και η δηµοπράτηση ενός µεγάλου 
αριθµού δηµοσίων έργων (Ολυµπιακών και µεταολυµπιακών) προβλέπεται να επηρεάσει 
θετικά τη συνολική κατανάλωση χαλυβδοσωλήνων, παρουσιάζοντας αυξητικές τάσεις τα 
επόµενα χρόνια. 
       

4.4 Θέση της Εταιρίας στον Κλάδο 
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατάταξη της Εταιρίας σε σχέση µε τον κύκλο 
εργασιών των κυριότερων επιχειρήσεων παραγωγής χαλυβδοσωλήνων (πηγή δηµοσιευµένοι 
ισολογισµοί): 
 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Α/Α ΕΤΑΙΡΙΑ 

2003 2002 Μεταβολή  
(%) 

(ποσά σε €) 
1 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ  148.085.205 134.376.344 10,2%
2 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΘΗΒΩΝ ΑΕ 18.095.467 18.087.608 0,0%
3 ΜΑΒΙΣΩ ΑΕ 12.462.413 11.887.417 4,8%
4 ΕΞΕΛ. ΜΑΚ ΜΕΤΑΛ ΑΕ 12.067.392 24.417.836 -50,6%
5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΑΕ 11.166.440 13.658.693 -18,2%
6 ΒΕΤ ΑΕ 4.853.240 4.489.063 8,1%
7 ΝΙΚΟΛΑΙ∆Η Θ. ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ 3.317.158 4.117.086 -19,4%

 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατάταξη της Εταιρίας σε σχέση µε τα κέρδη προ 
φόρων των κυριότερων επιχειρήσεων παραγωγής χαλυβδοσωλήνων (πηγή δηµοσιευµένοι 
ισολογισµοί): 
 

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 
Α/Α ΕΤΑΙΡΙΑ 

2003 2002 Μεταβολή  
(%) 

(ποσά σε €)  
1 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ  -53.585.867 -32.255.600 
2 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΘΗΒΩΝ ΑΕ -1.144.732 248.337 -561,0%
3 ΜΑΒΙΣΩ ΑΕ 1.232.043 967.997 27,3%
4 ΕΞΕΛ. ΜΑΚ ΜΕΤΑΛ ΑΕ 42.891 84.097 -49,0%
5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΑΕ 632.782 949.238 -33,3%
6 ΒΕΤ ΑΕ 185.498 133.715 38,7%
7 ΝΙΚΟΛΑΙ∆Η Θ. ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ -18.282 184.850 -109,9%

 
Επισηµαίνεται ωστόσο ότι οι εταιρίας ΕΞΕΛ ΜΑΚ ΜΕΤΑΛ ΑΕ, ΒΕΤ ΑΕ, ΜΑΒΙΣΩ ΑΕ, και 
ΝΙΚΟΛΑΙ∆Η Θ. ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ  παράγουν σωλήνες µικρών διαµέτρων και κατά συνέπεια δεν 
θεωρούνται ανταγωνιστικές βιοµηχανίες. 
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Συγκεκριµένα στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται τα µερίδια αγοράς των ανωτέρω 
εταιριών ανάλογα µε το µέγεθος διαµέτρου των σωλήνων που παράγουν. 
 
ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΛΥΒ∆ΟΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ∆ΙΑΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (2000 & 2002) 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2000 ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2002 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 81,8% - 81,9% 89,3% - 89,4% 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΘΗΒΩΝ ΑΕ 7,9% - 8,0% 5,7% - 5,8% 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΑΕ 10,0% - 10,1% 4,5% - 4,6% 
 
ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΛΥΒ∆ΟΣΩΛΗΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ∆ΙΑΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (2000 & 2002) 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2000 ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2002 
ΒΕΤ ΑΕ 39,3% - 39,4%(1) 43,1% - 43,2% 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΑΕ 31,8% - 31,9% 23,8% - 23,7% 
ΜΑΒΙΣΩ ΑΕ 20,9% - 21,0%  23,0% - 23,1%  
ΕΞΕΛ ΜΑΚ ΜΕΤΑΛ ΑΕ (2) 5,7% - 5,8% 
ΝΙΚΟΛΑΙ∆Η Θ. ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ 5,7% - 5,8% 2,8% - 2,9% 
(1) Αφορά στο µερίδιο παραγωγής της ΚΕΜ ΑΕ η οποία τον Αύγουστο του 2001 εισέφερε τον κλάδο παραγωγής
χαλυβδοσωλήνων στην ΒΕΤ ΑΕ

              
  

  (2)  Μη διαθέσιµα στοιχεία
 
Όπως παρουσιάζεται από τους παραπάνω πίνακες η Εταιρία κατέχει σηµαντική θέση στην 
εγχώρια αγορά χαλυβδοσωλήνων µεγάλων διαµέτρων µε µερίδιο 89% περίπου ενώ και από 
πλευράς κύκλου εργασιών είναι µε µεγάλη διαφορά πρώτη έναντι των άλλων ανταγωνιστριών 
εταιριών.     



 

 
5  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2002 - 2004 
 

5.1 ∆ραστηριότητα – Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών 
 
Η Εταιρία δραστηριοποιείται  στον κλάδο της παραγωγής βασικών µετάλλων και ειδικότερα 
δραστηριοποιείται στην κατασκευή χαλυβδοσωλήνων. Επίσης, εκτός από την ανωτέρω 
βιοµηχανική δραστηριότητα η Εταιρία δραστηριοποιείται στην επένδυση σωλήνων για 
λογαριασµό τρίτων καθώς και στην πώληση υλών και υποπροϊόντων.  
 
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά την περίοδο 2002-2004, σε ποσότητες και αξία ανά 
κατηγορία δραστηριότητας και ανά αγορά δραστηριοποίησης,  αναλύεται στους παρακάτω 
πίνακες: 
 

Πωλήσεις εξωτερικού 2002 (%) 2003 (%) 2004 (%)
Βιοµηχανικές δραστηριότητες 215.115 88% 242.073 84% 276.007 82,30%
Λοιπές δραστηριότητες (πώληση 
υλών και υποπροϊόντων)

396 0% - 0% 0 0%

Σύνολο πωλήσεων εξωτερικού 215.511 88% 242.073 84% 276.007 82,30%

Πωλήσεις εσωτερικού 2002 (%)
Βιοµηχανικές δραστηριότητες 9.949 4% 14.144 5% 14.364 4,30%
Λοιπές δραστηριότητες (πώληση 
υλών και υποπροϊόντων)

18.657 8% 31.361 11% 44.988 13,40%

Σύνολο πωλήσεων εσωτερικού 28.606 12% 45.505 16% 59.352 17,70%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ

244.117 100% 287.578 100% 335.359 100%

Κύκλος εργασιών εξωτερικού 2002 (%) 2003 (%) 2004 (%)

Βιοµηχανικές δραστηριότητες 125.263 93% 134.260 90,66% 157.631 87,30%
Επένδυση σωλήνων για 
λογαριασµό τρίτων

1.540 1% 2.382 1,61% 2.657 1,50%

Λοιπές δραστηριότητες (πώληση 
υλών και υποπροϊόντων)

256 0% 0 0% 0 0%

Σύνολο κύκλου εργασιών 
εξωτερικού

127.059 95% 136.642 92,27% 160.288 88,80%

Κύκλος εργασιών εσωτερικού 2002 (%)

Βιοµηχανικές δραστηριότητες 5.515 4% 7.272 4,91% 15.442 8,60%
Επένδυση σωλήνων για 
λογαριασµό τρίτων

1 0% 0 0% 15 0,00%

Λοιπές δραστηριότητες (πώληση 
υλών και υποπροϊόντων)

1.801 1% 4.171 2,82% 4.703 2,60%

11.443 20.160

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

134.376 100% 148.085 100% 180.448 100%

5% 7,73% 11,20%
Σύνολο κύκλου εργασιών 
εσωτερικού 7.317

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
(ποσότητες σε τόνους)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΞΙΕΣ
(ποσά σε χιλ. €)
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Η σταδιακή έναρξη λειτουργίας των µονάδων παραγωγής χαλυβδοσωλήνων στις νέες 
εγκαταστάσεις της Εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης Βοιωτίας εντός των ετών 2001-2003, σε 
συνδυασµό µε την επιτυχή εµπορική πολιτική της Εταιρίας, είχε ως αποτέλεσµα την σηµαντική 
αύξηση του κύκλου εργασιών. 
 
Η Εταιρία πέτυχε κατά την χρήση 2004 να αυξήσει τις πωλήσεις της, οι οποίες ανήλθαν σε € 
180,5 εκατ., από € 148,1 εκατ. κατά την χρήση 2003 και € 134,3 εκατ. την χρήση 2002, 
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 21,8% και 10,2% αντίστοιχα. 
 
Σε ποσοτικά µεγέθη, το 2004 οι πωλήσεις της Εταιρίας ανήλθαν σε 335.359 τόνους, έναντι 
287.578 τόνων κατά την χρήση 2003 και 244.117 την χρήση 2002, παρουσιάζοντας αύξηση 
της τάξης του 16,6% και 17,8% αντίστοιχα.  
 
Το 2004 η αξία των εξαγωγών ανήλθε συνολικά σε € 160,288 εκατ., ήτοι ποσοστό 88,8 % επί 
του κύκλου εργασιών έναντι ποσοστού 92,27% για το 2003 και 95% το 2002 και 
διαµορφώθηκε σε υψηλά επίπεδα ως αποτέλεσµα της ενίσχυσης των πωλήσεων της Εταιρίας 
προς το εξωτερικό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. 
 
Η αγορά της Ελλάδος δύναται να απορροφήσει περιορισµένο όγκο από την παραγωγή της 
Εταιρίας, καθώς είναι µια µικρή εν γένει αγορά µε λιγοστά µεγάλα ενεργειακά έργα. Λόγω 
όµως µίας σύµβασης προµήθειας σωλήνων µε την ∆ΕΠΑ οι πωλήσεις εσωτερικού κατά το έτος 
2004 σήµειωσαν αύξηση. Συγκεκριµένα, οι πωλήσεις στην Ελληνική αγορά από 7,73% επί των 
συνολικών πωλήσεων το 2003 αυξήθηκαν σε 11,2% το 2004.  
 
∆ιευκρινίζεται ότι τα έσοδα από λοιπές δραστηριότητες αφορούν κυρίως πωλήσεις scrap 
µετάλλου. Για την χρήση 2004, στα έσοδα από λοιπές δραστηριότητες περιλαµβάνονται και 
έσοδα από πωλήσεις α’ υλών, κάτι που δεν αποτελεί συνήθη πρακτική για την Εταιρία.  
 



 

5.2 Αποτελέσµατα Χρήσης Περιόδου 2002-2004 
 
Τα αποτελέσµατα των οικονοµικών χρήσεων, καθώς και τα οικονοµικά στοιχεία της Εταιρίας 
για την περίοδο 2002-2004, παρουσιάζονται αναλυτικά στους πίνακες που ακολουθούν. Οι 
δηµοσιευµένοι ισολογισµοί του 2004 παρατίθενται στα συνηµµένα παραρτήµατα µαζί µε τα 
πιστοποιητικά των Ορκωτών Ελεγκτών.   
 

(ποσά σε χιλ. €) 2002 2003 2004
Κύκλος Εργασιών από:
Bιοµηχανική δραστηριότητα 130.779 141.532 173.073
Eπένδυση σωλήνων για λογαριασµό
τρίτων 1.540 2.382 2.672
Λοιπές πωλήσεις 2.057 4.172 4.703
Σύνολο Κύκλου Εργασιών 134.376 148.085 180.448
Μείον: Κόστος Πωλήσεων 117.038 134.984 144.494
Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων)(1) 17.339 13.101 35.954
(% στον κύκλο εργασιών) 13% 9% 20%
Πλέον: Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 586 692 864
Σύνολο Μικτών Κερδών 17.925 13.793 36.818
(% στον κύκλο εργασιών) 13% 9% 20%
Μείον: Έξοδα διοίκησης 4.761 4.541 3.136
         Έξοδα διάθεσης 20.307 27.288 33.086
Σύνολο Εξόδων 25.067 31.829 36.222
(% στον κύκλο εργασιών) 19% 21% 20%
Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ
αποσβέσεων) (1) -7.143 -18.036 596
(% στον κύκλο εργασιών) -5% -12% 0%
Μείον: Έξοδα και ζηµιές συµµετοχών και
χρεογράφων 161 8 167
Πλέον: Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 2.010 4.158 4.428
Μείον:  Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα(1) 2.978 11.935 -4.816
Κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων -8.272 -25.821 208
(% στον κύκλο εργασιών) -6% -17% 0,1%
Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι 61 47 30
Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι(1) 9.199 11.012 10.819
Κέρδη προ αποσβέσεων -17.410 -36.786 -10.581
(% στον κύκλο εργασιών) -13% -25% -6%
Μείον: Αποσβέσεις (συνολικές) 14.846 16.800 17.645
Κέρδη προ φόρων -32.256 -53.586 -28.227
(% στον κύκλο εργασιών) -24% -36% -0,15643
Μείον: Φόροι χρήσης και λοιποί φόροι 44 49 49
Μείον: Αµοιβές ∆.Σ. 0 0 0
Κέρδη µετά από φόρους χρήσης και
αµοιβές ∆.Σ. (2) -32.300 -53.634 -28.276
(% στον κύκλο εργασιών) -24% -36% -16%
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 0 0 101
Κέρδη µετά από φόρους, αµοιβές
∆.Σ. και φόρους φορολογικού
ελέγχου προηγουµένων χρήσεων(3)

-32.300 -53.634 -28.377

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA ΧΡΗΣΗΣ 2002-2004

 
Σηµειώσεις: 
(1) Για τον υπολογισµό του Μικτού Κέρδους και του Λειτουργικού Αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθεί προηγουµένως οι

αποσβέσεις από το Κόστος Πωληθέντων, τα Έξοδα ∆ιοίκησης και Έξοδα ∆ιάθεσης. Επίσης ο λογαριασµός
χρεωστικών τόκων είναι προ αποσβέσεων. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο επιµερισµός των
αποσβέσεων της Εταιρίας: 
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(ποσά σε χιλ. €) 2002 2003 2004

Αποσβέσεις κόστους πωληθέντων 14.014 13.332 14.482
Αποσβέσεις εξόδων λειτουργίας
διοίκησης

758 367 390

Αποσβέσεις εξόδων λειτουργίας
διάθεσης

74 178 207

Αποσβέσεις χρηµατοοικονοµικών
εξόδων*

- 2.441 2.443

Αποσβέσεις στα έκτακτα** - 482 123

ΣΥΝΟΛΟ 14.846 16.800 17.645

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2002-2004

 
  * Αφορούν σε τόκους δανείων κατασκευαστικής περιόδου. 
  **Αφορούν σε κόστος αδράνειας 
 

        
.  
        

  

(2) Η Εταιρία κατά πάγια τακτική, δεν καταβάλει από τα προς διανοµή κέρδη εκάστης χρήσης αµοιβές στα µέλη του
∆ Σ

(3) Οι φόροι φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων εµφανίζονται σύµφωνα µε τις δηµοσιευµένες
Οικονοµικές Καταστάσεις στη χρήση την οποία επιβάρυναν. 

 
Ειδικότερα αναφορικά µε τα αποτελέσµατα της Εταιρίας πρέπει να τονισθούν τα ακόλουθα: 
 
Κύκλος Εργασιών  
 
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας παρουσιάζει ανοδική πορεία καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εξεταζόµενης περιόδου. Συγκεκριµένα, τη χρήση 2004 ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 
21,8% σε σχέση µε την χρήση 2003 και ανήλθε σε € 180,5 εκατ από € 148,1 εκατ.  
 
Η αύξηση του κύκλου εργασιών της Εταιρίας οφείλεται αµιγώς σε ενδογενή οργανωτική 
ανάπτυξή της, η επίτευξη της οποίας κατέστη δυνατή µε την ανέγερση των νέων σύγχρονων 
παραγωγικών εγκαταστάσεων στην Θίσβη Βοιωτίας. 
 
Ο συνολικός κύκλος εργασιών (πωλήσεις) χρήσεως 2004 της Εταιρίας, κατανέµεται ανά υπό 
κλάδο δραστηριότητας, σύµφωνα µε την ανάλυση της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟ∆ 2004), ως εξής: 
 
ΣΤΑΚΟ∆  Περιγραφή Κλάδου Πωλήσεις 

2004 
 (σε χιλ. 

€) 

% επί του 
συνόλου 

27. Παραγωγή Βασικών Μετάλλων  
272.2 Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων 167.325 92.7%
271.0 Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραµάτων 5.748 3,2%

28. Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα 
µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού 

 

285.1 Κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων και µεταλλευµάτων 2.672 1,5%
51. Χονδρικό εµπόριο και εµπόριο µε προµήθεια εκτός από 
το εµπόριο αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσικλετών 

 

515.2 Χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων 3.792 2,1%
 Λοιπές Πωλήσεις 911 0,5%
 Σύνολο 180.448 100%

 
Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, το µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεων της 
Εταιρίας στην χρήση 2004 (92,7% του συνολικού κύκλου εργασιών), αφορά σε κατασκευή 
χαλυβδοσωλήνων.  
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Κόστος Πωληθέντων 
 
Στην χρήση 2004, το κόστος πωληθέντων ανήλθε σε € 145 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 
της τάξης 7,4% έναντι της προηγούµενης χρήσης. 
 
Η ανάλυση του κόστος πωληθέντων (µετά από αποσβέσεις) για την χρήση 2004 έχει ως εξής: 
 
Κόστος Πωληθέντων  
(ποσά σε χιλ. €) 2004
Αποθέµατα 119.029
 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  13.234
Αµοιβές και έξοδα τρίτων  1.041
Παροχές τρίτων   4.642
Φόροι – τέλη  296
∆ιάφορα έξοδα  6.252
∆απάνες Παραγωγής 25.465
ΣΥΝΟΛΟ 144.494

 
 
 
Περιθώριο Μικτού Κέρδους 
 
Τα µικτά κέρδη χρήσης 2003 ανήλθαν σε € 35,9 εκατ., αυξηµένα κατά 260% περίπου σε 
σχέση µε την χρήση 2003. Το προ αποσβέσεων µικτό περιθώριο κέρδους για την χρήση 2004 
διαµορφώθηκε σε 20% ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών.  
 
 
Λειτουργικά Έξοδα  
 
Τα Λειτουργικά Έξοδα (Έξοδα ∆ιοίκησης και ∆ιάθεσης) αφορούν κατά κύριο λόγο σε µισθούς 
του προσωπικού, αµοιβές και παροχές τρίτων, φόρους-τέλη και διάφορα άλλα έξοδα.  
 
Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων (προ αποσβέσεων) ως ποσοστό του κύκλου εργασιών 
ανήλθε σε 20% την χρήση 2004 έναντι 21,5% την χρήση 2003. Τα έξοδα διοίκησης αφορούν 
σε αµοιβές και έξοδα προσωπικού, αµοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων, καθώς και 
έξοδα φόρων και τελών και διάφορα έξοδα, ενώ τα έξοδα διάθεσης αφορούν σε αµοιβές και 
έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων, καθώς και έξοδα φόρων και τελών και διάφορα έξοδα. 
 
Τα έξοδα διοίκησης (προ αποσβέσεων) ως ποσοστό του κύκλου εργασιών σηµείωσαν µείωση 
την τελευταία χρήση και ανήλθαν σε 1,7% το 2004, έναντι 3,1% το 2003 και 3,5% το 2002.  
 
Τα έξοδα διάθεσης (προ αποσβέσεων) ως ποσοστό του κύκλου εργασιών σηµείωσαν αύξηση 
την τελευταία χρήση και ανήλθαν σε 18,4% επί του κύκλου εργασιών το 2004. Η αύξηση των 
εξόδων διάθεσης είναι εν µέρει αποτέλεσµα του γεγονότος ότι µεγάλο µέρος των πωλήσεων 
ήταν παραδοτέες στον τελικό προορισµό επιβαρύνοντας τα έξοδα διάθεσης µε πρόσθετους 
ναύλους. Η τάση που επικρατεί διεθνώς στην αγορά χαλυβδοσωλήνων, από τις µεγάλες 
εταιρίες -  αγοραστές, είναι να απαιτούν την παράδοση των προϊόντων στο µέρος τους ώστε 
να αποφεύγουν συµφωνίες µεταφοράς µε τρίτες µεταφορικές εταιρίες εξοικονοµώντας χρήµα 
και χρόνο. Εποµένως η Εταιρία, µε δεδοµένο τον προσανατολισµό της σε µεγάλους διεθνείς 
πελάτες, έχει προσαρµόσει την πολιτική των πωλήσεων της τα τελευταία δύο χρόνια στις  
νέες απαιτήσεις προχωρώντας σε αντίστοιχες συµφωνίες παράδοσης των προϊόντων στους 
πελάτες της.     
 
 
Ως απόλυτα µεγέθη τα λειτουργικά έξοδα (προ αποσβέσεων) ανήλθαν σε € 33.806 χιλ. την 
χρήση 2004, έναντι € 27.288 χιλ. την προηγούµενη χρήση. Οι πίνακες που ακολουθούν 
παρουσιάζουν την ανάλυση των λειτουργικών εξόδων (προ αποσβέσεων) την περίοδο 2002-
2004:   



 

 
Έξοδα ∆ιοίκησης
 (ποσά σε χιλ. €) 2002 2003 2004
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 3.126 2.268 2.003
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 502 681 444
Παροχές τρίτων 323 332 498
Προβλέψεις - 554 27
Φόροι – τέλη 42 34 9
∆ιάφορα έξοδα 768 672 155
ΣΥΝΟΛΟ 4.761 4.541 3.136

Έξοδα ∆ιάθεσης
(ποσά σε χιλ. €) 2002 2003 2004
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - 4.466 4.813
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 3.260 2.790 2.688
Παροχές τρίτων 1.412 2.333 2.248
Φόροι – τέλη 3 16 2
∆ιάφορα έξοδα 15.631 17.683 23.317
ΣΥΝΟΛΟ 20.306 27.288 33.086

0

 
 
 
Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα – Έξοδα 
 
Τα έκτακτα έσοδα - έξοδα αφορούν κυρίως σε χρεωστικές και πιστωτικές συναλλαγµατικές 
διαφορές, οι οποίες προκύπτουν κατά τις εξοφλήσεις και αποτιµήσεις των απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την ανάλυση των 
έκτακτων εσόδων και εξόδων την περίοδο 2002-2004. 
 
Έκτακτα Έσοδα - Έξοδα
 (ποσά σε χιλ. €) 2002 2003 2004
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Συναλλαγµατικές διαφορές (πιστωτικές) 1.742 3.642 3.358
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 266 212 94
Κέρδη από εκποίήση παγίων 0 0 345
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 2 1
Σύνολο 2.010 3.855 3.798

Έκτακτα κέρδη

1

Έκτακτα κέρδη 1 28 49
Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις 0 275 294
Σύνολο 1 303 343

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Συναλλαγµατικές διαφορές (χρεωστικές) 2.923 4.246 2.455
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα 55 548 1548
Σύνολο 2.978 4.794 4.003

Έκτακτες ζηµιές
Κόστος αδράνειας λόγω ατυχήµατος* 0 3.33 720
∆ιαφορά κόστους παραγωγής & αποτίµησης αποθεµάτων

6

από α’ παραγωγή νέων προϊόντων
0 1.262

0
Αποζηµιώσεις πελατών (claims) 0 265 0
Λοιπά 1 10
Σύνολο 1 4873 727

Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 

7

Αποζηµιώσεις πελατών (claims) 0 2.700 0
Λοιπά 0 14
Σύνολο 0 2714 206

206
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Στις χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές περιλαµβάνεται ποσόν ύψους € 743.736, το οποίο 
αφορά σε αποσβέσεις συναλλαγµατικών διαφορών δανείων για την αγορά παγίων. 
 
Αποσβέσεις 
 
Οι διενεργηθείσες κατά την υπό εξέταση περίοδο αποσβέσεις, κατανεµηµένες αντίστοιχα 
στους λογαριασµούς που επιβάρυναν, αναλύονται ως εξής: 
 

(ποσά σε χιλ. €) 2002 2003 2004

Αποσβέσεις κόστους πωληθέντων 14.014 13.332 14.482
Αποσβέσεις εξόδων λειτουργίας
διοίκησης

758 367 390

Αποσβέσεις εξόδων λειτουργίας
διάθεσης

74 178 207

Αποσβέσεις χρηµατοοικονοµικών
εξόδων*

- 2.441 2.443

Αποσβέσεις στα έκτακτα** - 482 123

ΣΥΝΟΛΟ 14.846 16.800 17.645

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2002-2004

 
 
Οι αποσβέσεις χρηµατοοικονοµικών εξόδων αφορούν σε τόκους δανείων κατασκευαστικής 
περιόδου οι οποίες λογίζονται ως έξοδα εγκατάστασης και αποσβένονται ενώ οι αποσβέσεις 
έκτακτων ζηµιών αφορούν σε κόστος αδράνειας λόγω του ατυχήµατος στο εργοστάσιο της 
Κορίνθου.   
 
Επίσης να σηµειωθεί ότι, όπως αναφέρθηκε και στις παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή – 
Λογιστή που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο για την πρόσφατη 
αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, η Εταιρία κατά την περίοδο 2003 υπολόγισε τις αποσβέσεις των 
παγίων στοιχείων µε µειωµένους συντελεστές αποσβέσεων, ακολουθώντας την υποχρεωτική 
εφαρµογή των διατάξεων του νέου Π∆. 299/2003, το οποίο τροποποίησε το Π∆ 100/1998. 
Εάν η εταιρία είχε χρησιµοποιήσει τους ίδιους συντελεστές µε την προηγούµενη χρήση, τα 
αποτελέσµατα (ζηµιές) της κλειόµενης χρήσης θα είχαν αυξηθεί συνολικά κατά € 6.659.513. 
 
Κέρδη (Ζηµίες) προ Φόρων 
 
Τα αποτελέσµατα χρήσης 2004 προ φόρων ήταν αρνητικά και διαµορφώθηκαν σε € -28.227 
χιλ., έναντι € -53.586 χιλ. τη χρήση 2003.  
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5.3 Χρηµατοοικονοµικές ∆απάνες 
 
Η ποσοτική εξέλιξη των χρηµατοοικονοµικών δαπανών που επιβάρυναν τα αποτελέσµατα των 
χρήσεων 2002 - 2004, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
Χρηµατοοικονοµικές ∆απάνες

 (ποσά σε χιλ. €) 2002 2003 2004
Τόκοι Μακροπρόθεσµων
Υποχρεώσεων

3.801 6.460 6.680

Τόκοι Βραχυπρόθεσµων
Υποχρεώσεων

4.365 5.356 5.031

Τόκοι Υποσχετικών Επιστολών 822 808 847
Προµήθειες Εγγυητικών
Επιστολών

59 809 304

21
Λοιπά 151 20 211
ΣΥΝΟΛΟ 9.198 13.453 13.094  
 
Η σηµαντική αύξηση στις χρηµατοοικονοµικές δαπάνες που παρατηρείται κατά τις δύο 
τελευταίες χρήσεις οφείλεται στα έξοδα χρηµατοδότησης των επενδύσεων σε πάγιο 
εξοπλισµό, καθώς και στα έξοδα χρηµατοδότησης των αυξηµένων αναγκών σε κεφάλαιο 
κίνησης, λόγω της σηµαντικής αύξησης της παραγωγικής δραστηριότητας της Εταιρίας αλλά 
και λόγω της ζηµιογόνου λειτουργίας της . 
 
Η λήξη της κατασκευαστικής περιόδου είχε ως αποτέλεσµα την επιβάρυνση των 
αποτελεσµάτων της Εταιρίας µε τόκους δανείων για την κτήση παγίων. Η Εταιρία, κάνοντας 
χρήση της ευχέρειας που της παρέχεται από τον Ν.2190/20 άρθρο 43, παρ. 3, αλλά και του 
Ν.2238/94, λογιστικοποίησε µέρος των χρεωστικών τόκων του µακροπροθέσµου τραπεζικού 
δανεισµού για την χρηµατοδότηση της ανέγερσης του εργοστασίου στην Θίσβη στον 
λογαριασµό «Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» των εξόδων εγκατάστασης.  
 

5.4 ∆ιάθεση Κερδών 
 
Η διάθεση των προ αποσβέσεων κερδών της Εταιρίας κατά την περίοδο 2002-2004 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

(ποσά σε χιλ. €) 2002 2003 2004 Σύνολο

Κέρδη προ αποσβέσεων και
φόρων -17.410 -36.786 -10582 -64.778

 

∆ιετέθησαν ως ακολούθως:  
Αποσβέσεις 14.846 16.800 17645 49.291
Τακτικό αποθεµατικό 0 0 0
Φόροι χρήσης και λοιποί φόροι 44 48 49 141
∆ιαφορές φορ/κού ελέγχου
προηγουµένων χρήσεων 0 0 101 101
Αµοιβές ∆.Σ. 0 0 0
Μερίσµατα 0 0 0

∆ιανοµή κερδών στο προσωπικό 0 0
Έκτακτο αποθεµατικό 0 0 0
Αφορολόγητο αποθεµατικό 0 0 0
Ειδικό αποθεµατικό 0 0 0
Υπόλοιπο κερδών εις νέον -32.300 -53.634 -28377 -114.311
ΣΥΝΟΛΟ -17.410 -36.786 -10.582 -64.778

∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ
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5.5 Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων Περιόδου 2002-2004 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία από τους ισολογισµούς της 
Εταιρίας για την περίοδο 2002-2004: 

(ποσά σε χιλ. €) 2002 2003 2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Έξοδα Εγκατάστασης 23.234 23.246 24.855

Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 4.397 7.853 11.465

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 18.837 15.393 13.390
Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 2 3

Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 0 1

Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 2 2
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 172.365 176.385 167.870

Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 27.637 40.812 42.401

Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 144.728 135.573 125.469

Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 645 434 8691

Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 7 7

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 997 1.031 729
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 146.379 137.048 134.898
Αποθέµατα 75.406 57.317 49.273
Πελάτες-Γραµµάτια Εισπρακτέα 19.207 35.023 45.291
Λοιπές Απαιτήσεις 5.991 28.756 15.638
Χρεόγραφα 573 718 595
∆ια

3

1

2

9

θέσιµα 3.511 7.217 2.838

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 104.688 129.030 113.635

Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 232 90 6236
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 270.136 281.561 268.161
Λογαριασµοί Τάξεως Χρεωστικοί 113.119 176.553 370.053
ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο 28.654 28.654 64.569
Οφειλόµενο Μετοχικό Κεφάλαιο 0 25.618 12.284
∆ιαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο 27.428 27.428 27.428
∆ιαφορές Αναπροσαρµογής & Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
Παγίου Ενεργητικού 444 232 90
Αποθεµατικά Κεφάλαια 12.304 12.304 12.304
Αποτελέσµατα εις νέο -32.300 -85.934 -102.060
Ποσά προοριζόµενα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0 31690,03 20000
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 36.530 39.991 34.615
Προβλέψεις 99 238 1382
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια Τραπεζών 64.018 55.627 126.284
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0 0
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 64.018 55.627 126.284
Προµηθευτές-Γραµµάτια Πληρωτέα κλπ. 41.472 24.253 58.959

0

Τράπεζες 101.204 149.166 35.072
Φόροι - Τέλη - Ασφαλιστικά Ταµεία 1.617 1.340 862
Μερίσµατα Πληρωτέα 631 37 36
Μακρ. Υποχρεώσεις Πληρωτέες την Επόµενη Χρήση 21.445 7.091 6.429
Λοιπές Υποχρεώσεις 418 633 798
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 166.787 182.520 102.156
Σύνολο Υποχρεώσεων 230.805 238.146 228.440
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 2.701 3.186 3.723
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 270.136 281.561 268.160
Λογαριασµοί Τάξεως Πιστωτικοί 113.119 176.553 370.053

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002 - 2004
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 
Έξοδα Εγκατάστασης 
 
H εξέλιξη των εξόδων εγκατάστασης κατά την τριετία 2002–2004 σε αξία κτήσης 
παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

 (ποσά σε χιλ. €) 2002 2003 2004
Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου 1.520 1.520 1.716
Έξοδα εκθέσεων-προβολής 1.054 1.054 1.054
Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 12.521 12.521 12.515
Λογισµικά προγράµµατα 379 431 431
Φόρος µεταβίβασης ακινήτων 262 271 271
Συναλλαγµατικές διαφορές δανείων για πάγια 7.078 7.029 7.029
Συναλλαγµατικές διαφορές δανείων σε JPY
αποσβεστέα σε 3 χρήσεις

0 0

Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 230 230 912
Έξοδα ίδρυσης & Α’ εγκατάστασης 113 113 113
Έξοδα αναδιοργάνωσης 23 23 754
Λοιπά 54 54 60
ΣΥΝΟΛΟ 23.234 23.246 24.855

Έξοδα Εγκατάστασης

 
 
 
Σηµειώνεται ότι η Εταιρία λογιστικοποίησε µέρος των χρεωστικών τόκων του 
µακροπροθέσµου τραπεζικού δανεισµού για την χρηµατοδότηση της επένδυσης της Θίσβης 
στον λογαριασµό «Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» των εξόδων εγκατάστασης. Το 
κονδύλι αυτό αφορούσε επένδυση υπό κατασκευή. 
 
Πάγιο Ενεργητικό 
 
Η αξία κτήσης των παγίων στις 31.12.2004 ανήλθε σε € 167,9 εκατ. από € 176,4 εκατ. Η 
µείωση που παρατηρείται όφείλεται στην απόσχιση του κλάδου κατασκευής χαλυβδοσωλήνων 
µικρής διαµέτρου του εργοστασίου της Κορίνθου. 
 
Συµµετοχές 
 
Ο λογαριασµός Συµµετοχές και άλλες Μακροπρόθεσµες Χρηµατοοικονοµικές Απαιτήσεις 
ανήλθε την 31.12.2004 σε € 9.429 χιλ. και αφορά σε συµµετοχές σε συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις ύψους € 8.691 χιλ., συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις ύψους € 9 χιλ. και λοιπές 
µακροπρόθεσµες απαιτήσεις ύψους € 729 χιλ. 
   
Στον λογαριασµό συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις περιλαµβάνεται η συµµετοχή της 
Εταιρίας στις εξής εταιρίες: 
 

1. CPW EUROPEAN TRADING GmbH, η οποία ιδρύθηκε εντός του 2000. Το ύψος του 
εταιρικού κεφαλαίου ανέρχεται σε € 250.000, είναι πλήρως καταβληµένο, και η 
Εταιρία συµµετέχει µε ποσοστό 79%, ήτοι € 197.500. 

2. CPW AMERICA Co, η οποία ιδρύθηκε εντός του 2000. Το ύψος του εταιρικού 
κεφαλαίου ανέρχεται σε USD 500.000, είναι πλήρως καταβληµένο, και η Εταιρία 
συµµετέχει µε ποσοστό 100%. 

3. ∆ΙΑΒΙΠΕΘΙΒ ΑΕ, η οποία ιδρύθηκε εντός του 2001. Το ύψος του εταιρικού κεφαλαίου 
ανέρχεται σε €1.280.000, είναι πλήρως καταβληµένο, και η Εταιρία συµµετέχει µε 
ποσοστό 51,63%. 

4. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. της οποίας το ύψος του εταιρικού κεφαλαίου 
ανέρχεται σε € 6.734.250, είναι πλήρως καταβληµένο, και η Εταιρία συµµετέχει µε 
ποσοστό 99,999%. Αναλυτική παρουσίαση γίνεται στο κεφάλαιο 6.1.1 Συνδεδεµένες 
Επιχειρήσεις. 
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Η Εταιρία δεν συµµετέχει µε ποσοστό µεγαλύτερο του 10% στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων 
επιχειρήσεων. 
 

Εταιρία 

Μετοχικό/ 
Εταιρικό 
Κεφάλαιο

Ποσοστό 
Συµµετοχής

Αξία 
Κτήσης 

Συµµετοχής

Ίδια 
Κεφάλαια 

31.12.2004 

Λογιστική 
Αξία 

Συµµετοχής 
31.12.2004 ∆ιαφορά

(   ποσά σε χιλ. €) 
CPW EUROPEAN TRADING  € 250  79,00% 198 -252 - -
CPW AMERICA co $ 500 100,00% 567 1.286 367 -30
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΑΕ € 6.734 99,99% 6.734 10.042 6.734 -
∆ΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. ΑΕ € 1.280 51,63% 1.590 3.091 1.590 5
ΣΥΝΟΛΟ   8.691 -25
  
Οι συµµετοχές της Εταιρίας έχουν αποτιµηθεί στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ κτήσεως και 
τρεχούσης. Ως τρέχουσα τιµή έχει ληφθεί η εσωτερική λογιστική αξία τους, όπως προκύπτει 
από τον τελευταίο ισολογισµό τους. 
  
Αποθέµατα 
 
Ο λογαριασµός των αποθεµάτων την 31.12.2002, 31.12.2003 και 31.12.2004 αφορά σε: 
 
Αποθέµατα  
(  ποσά σε χιλ. €) 2002 2003 2004
Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή-Υποπροϊόντα και 
υπολείµµατα 

32.888 26.268 31.598 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιµα υλικά 42.444 30.404 17.563 
Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων 74 645 112 
ΣΥΝΟΛΟ 75.406 57.317 49.273

 
Τα αποθέµατα ανήλθαν σε € 49.273 χιλ την 31.12.2004 από € 57.317 χιλ. την 31.12.2003, 
παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 14,0%.  
 
Τα αποθέµατα σε πρώτες και βοηθητικές ύλες µειώθηκαν κατά 41,9% γεγονός που οφείλεται 
στην πώληση και αξιοποίηση παλαιότερων αποθεµάτων χάλυβα.    
 
Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα (εµπορεύµατα, πρώτες ύλες, αναλώσιµα κ.λ.π) 
αποτιµήθηκαν στην κατ΄ είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής κτήσεως και της κατά το 
τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιµής αγοράς τους. Η µέση τιµή κτήσεως αυτών των 
αποθεµάτων προσδιορίστηκε µε τη µέθοδο LIFO, η οποία ακολουθείται πάγια. Τα από 
ιδιοπαραγωγή προερχόµενα αποθέµατα, εκτός από τα ελαττωµατικά, τα υπολείµµατα και 
υποπροϊόντα, αποτιµήθηκαν στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ του κόστους 
παραγωγής τους και του κατά το τέλος της χρήσεως κόστους αναπαραγωγής τους. Η 
χαµηλότερη αυτή τιµή ήταν χαµηλότερη και από την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. Τα 
ελαττωµατικά, τα υπολείµµατα και τα υποπροϊόντα αποτιµήθηκαν στην πιθανή τιµή πωλήσεώς 
τους µειωµένη µε τα προβλεπόµενα άµεσα έξοδα πωλήσεως. Η µέση τιµή κτήσεως των 
αποθεµάτων ετοίµων προϊόντων προσδιορίστηκε µε τη µέθοδο FIFO, η οποία ακολουθείται 
πάγια. 
 
Σηµειώνεται ότι κατά την χρήση 2004 προέκυψε ζηµιά από αποτίµηση αποθεµάτων στην 
καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία ύψους € 713  χιλ. η οποία αφορούσε σε απαξιωµένα αποθέµατα. 
Τη χρήση 2003 το ύψος της ζηµιάς από την αποτίµηση στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των 
κατεστραµµένων – απαξιωµένων αποθεµάτων ανήλθε σε € 5.035 χιλ. 
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Απαιτήσεις  
 
Οι απαιτήσεις της Εταιρίας, που αφορούν σε πελάτες, επιταγές εισπρακτέες, βραχυπρόθεσµες 
απαιτήσεις κατά λοιπών συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων και χρεώστες διάφορους, 
ανήλθαν την 31.12.2004 σε € 60.930 χιλ. και αναλύονται σε: 
 
Απαιτήσεις  
(  ποσά σε χιλ. €) 31.12.2004
Πελάτες (περιλαµβάνεται η πρόβλεψη) 44.906
Επιταγές εισπρακτέες 349
Επιταγές σφραγισµένες 37
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά λοιπών 
συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων 2.312
Χρεώστες ∆ιάφοροι 13.326
Σύνολο 60.930

 
Οι απαιτήσεις της Εταιρίας την 31.12.2004 παρουσίασαν αύξηση κατά 28,4% έναντι της 
χρήσης 2003 η οποία οφείλεται κυρίως σε συγκυριακούς παράγοντες που σχετίζονται µε την 
τιµολόγηση τον τελευταίο µήνα χρήσης 2004 παραγγελιών που εισπράχθηκαν στο µεγαλύτερο 
µέρος τους στις αρχές της χρήσης 2005.   
 
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα υπόλοιπα των κυριότερων πελατών της Εταιρίας την 
31.12.2004: 
 
Πελάτες  
(Ποσά σε χιλ. €)   31.12.2004
 
CPW America co 18.249
CPW EUROPEAN TRADING GmbH 11.331
CUNADO INTERNATIONAL SA 3.330
VERITAS GROUP LTD 2.985
GAS NATURAL 2.580
AFRAS LTD 1.085
ΣΙ∆ΜΑ ΑΕ 683
ΣΙ∆ΕΝΟΡ ΑΕ 611
GAZ DE FRANCE 602
∆ΕΠΑ ΑΕ 520
ΛΟΙΠΟΙ 3.350
Σύνολο 45.326
 

 
 
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την ενηλικίωση του υπολοίπου του λογαριασµού πελατών 
την 31.12.2004: 
 
Ενηλικίωση Υπολοίπου Πελατών 31.12.2004   
Ηµέρες Ποσά σε χιλ. € Ποσοστό % 
1-30 ηµέρες 27.610 61%
31-60 ηµέρες 11.826 26%
61-90 ηµέρες 890 2%
91-120 ηµέρες 511 1%
Άνω των 120 ηµερών 4.489 10%
Σύνολο 45.326 100%
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Ο λογαριασµός χρεώστες διάφοροι της Εταιρίας, την 31.12.2004, αναλύεται ως εξής: 
 
 
Χρεώστες ∆ιάφοροι  
(Ποσά σε χιλ. €)    31.12.2003 31.12.2004
Εισπρακτέο µετοχικό κεφάλαιο 25.618 12.284
ΦΠΑ 1.784 874
Ελληνικό δηµόσιο 706 148
ΛΟΙΠΟΙ 645 20
Σύνολο 28.753 13.326

 
 
Ο λογαριασµός χρεώστες διάφοροι ανήλθε την 31.12.2004 σε € 13.326 χιλ. έναντι € 28.753 
χιλ. την 31.12.2003. Η µείωση του λογαριασµού χρεώστες διάφοροι κατά € 15.427 χιλ., 
οφείλεται κυρίως στον λογαριασµό εισπρακτέο µετοχικό κεφάλαιο ύψους € 25.618 χιλ. το 
οποίο αφορά σε οφειλόµενο µετοχικό κεφάλαιο όπως εµφανίζεται στα ίδια κεφάλαια της 
Εταιρίας.  
 
Σηµειώνεται ότι την χρήση 2004 η Εταιρία προχώρησε στην δηµιουργία πρόβλεψης για 
απαιτήσεις που έκρινε ως επισφαλείς ύψους € 420 χιλ. Επίσης, η Εταιρία προέβει στη 
διενέργεια προβλέψεων για πιθανές µελλοντικές απαιτήσεις πελατών από την πιθανή 
ενεργοποίηση συµβατικών ρητρών, ύψους ΕΥΡΩ 1.416 χιλ., οι οποίες λογιστικοποιήθηκαν 
στους µεταβατικούς λογαριασµούς παθητικού «Έξοδα χρήσεως δουλευµένα» και επιβάρυναν 
τον λογαριασµό αποτελεσµάτων «Έκτακτα και ανόγρανα έξοδα». 
 
Σηµειώνεται ότι εκτίµηση της Εταιρίας είναι ότι το σύνολο των απαιτήσεων της µε 
31.12.2004, µε εξαίρεση τις ανωτέρω απαιτήσεις για τις οποίες έχει γίνει σχετική πρόβλεψη 
επισφάλειας, κρίνονται ως ασφαλούς εισπράξεως.  
     
Χρεόγραφα
 
Τα χρεόγραφα την 31.12.2004 αφορούν σε συµµετοχές της Εταιρίας σε εισηγµένες στο Χ.Α 
εταιρίες. Η αποτίµηση των χρεογράφων κατά την 31.12.2004 έγινε στην τρέχουσα αξίας τους. 
Ως τρέχουσα αξία λήφθηκε ο µέσος όρος της χρηµατιστηριακής τιµής τους τον τελευταίο 
µήνα της χρήσεως.  
 
Η ανάλυση των χρεογράφων την 31.12.2004 έχει ως εξής: 
 
Χρεόγραφα   
(ποσά σε χιλ. €)     
Εταιρία Τεµάχια Λογιστική Αξία 

Συµµετοχής την 
31.12.2004

Τρέχουσα Αξία 
Συµµετοχής 
31.12.2004

ΒΙΟΧΑΛΚΟ 10.000 63 65
ΕΛΒΑΛ 25.000 52 59
ΣΙ∆ΕΝΟΡ 23.490 62 83
MARFIN CLASSIC 55.282 481 389
Σύνολο 113.772 658 596
 
Σηµειώνεται ότι για την αποτίµηση των χρεογράφων έχει γίνει χρήση των διατάξεων του ΚΝ 
2992/2002.  
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∆ιαθέσιµα  
 
Τα διαθέσιµα την 31.12.2004 αναλύονται ως εξής: 
 
∆ιαθέσιµα  
(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2004 
Ταµείο 9 
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 2.829 
Σύνολο 2.838

 
Οι καταθέσεις όψεως της 31.12.2004 αναλύονται ως εξής: 
 
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας  
(ποσά σε χιλ.€)   31.12.2004
ALPHA BANK 812
Ε.Τ.Ε. 1.219
ΠΕΙΡΑΙΩΣ  49
EFG EUROBANK 637
BNP 14
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 16
SOCIETE GENERALE – ΓΕΝΙΚΗ 9
ARAB BANK 0
CITIBANK 48
Λοιπές Τράπεζες 25
Σύνολο 2.829

 
 
Λογαριασµοί Τάξεως 
 
Την 31.12.2004, το ύψος των ανεκτέλεστων συµβάσεων µε πελάτες της Εταιρίας (το οποίο 
περιλαµβάνεται στο λογαριασµό απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις) ανήλθε σε € 169 
εκατ., από € 87 εκατ. την 31.12.2003, και αφορά σε προσυµφωνηµένες παραγγελίες 
σωλήνων, οι οποίες είναι προγραµµατισµένες να εκτελεστούν µέσα στη χρήση 2005. Στον 
ακόλουθο πίνακα παρατίθενται η ανάλυση του υπολοίπου των ανεκτέλεστων εµπορικών 
συµβάσεων: 
 
Λογαριασµοί Τάξεως  
(ποσά σε €)  31.12.2004 

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΠΟΣΟ 
1 CPW AMERICA 67.998.613,77
2 ∆ΕΠΑ ΑΕ  16.815.376,64
3 GAS NATURAL 4.987.130,00
4 PETROLEUM DEVELOPMENT OMAN LLC 2.800.822,26
5 SAIPEM/CCC JV 1.865.938,63
6 CPW EUROPEAN 1.200.172,55
7 STAD FRANCE 810.599,16
8 HAMBLETON HOLDINGS LTD 664.557,35
9 MARUBENI-ITOCHU TUBULARS 307.416,00

10 Λοιπές συµβάσεις (FORWARDS) * 71.979.076,45
  ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΟ 169.429.702,81
 
* Αφορούν σε προθεσµιακά συµβόλαια µε σκοπό την διαχείριση του συναλλαγµατικού κινδύνου της Εταιρίας.   
   
Ο λογαριασµός εγγυήσεων και εµπραγµάτων ασφαλειών ανήλθε την 31.12.2004 σε € 92.641 
χιλ., και αφορά στο ύψος των µε 31.12.2004 εν ισχύ εγγυητικών επιστολών για την 
συµµετοχή της Εταιρίας σε διαγωνισµούς, για την καλή εκτέλεση παραγγελιών, προκαταβολής 
κλπ. 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 
 
Ίδια  Κεφάλαια 
 
Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας την 31.12.2004 ανήλθαν σε € 34.615 χιλ. και αναλύονται σε:  
 
Ίδια Κεφάλαια  
(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2004 
Καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο 64.568 
Οφειλόµενο µετοχικό κεφάλαιο 12.284 
Ποσά προορισµένα για αύξηση κεφαλαίου 20.000 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 27.428 
∆ιαφορές αναπροσαρµογής και επιχορηγήσεις 
επενδύσεων 

90 

Αποθεµατικά κεφάλαια 12.304 
Υπόλοιπο ζηµιών προηγουµένων χρήσεων -73.683 
Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο -28.376 
Σύνολο 34.615 

 
 
Ζηµιά από Αποτίµηση Συµµετοχών και Χρεογράφων 
 
Ο λογαριασµός ζηµιά από αποτίµηση συµµετοχών και χρεογράφων ύψους € 1.183 χιλ. αφορά 
σε συµµετοχές της Εταιρίας σε εισηγµένες στο Χ.Α. εταιρίες. Η ζηµιά λογιστικοποιήθηκε σε 
πίστωση του τακτικού αποθεµατικού των χρήσεων 2001 και 2002, κάνοντας χρήση των 
διατάξεων του Ν.2992/2002 και αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Εταιρία Τεµάχια
Κόστος Κτήσης 

Συµµετοχής

Λογιστική Αξία 
Συµµετοχής 
31.12.2003

∆ιαφορά µεταξύ 
λογιστικής αξίας 
συµµετοχής και 
κόστους κτήσης

(ποσά σε χιλ. €)   
ΒΙΟΧΑΛΚΟ 10.000 94 43 -51
ΕΛΒΑΛ 25.000 92 44 -48
ΣΙ∆ΕΝΟΡ 23.490 102 68 -34
MARFIN CLASSIC 399.486 1.467 418 -1.050
ΣΥΝΟΛΟ   1.756 573 -1.183
 



 

 78

 
Τραπεζικές Υποχρεώσεις 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κλιµάκωση της εξυπηρέτησης των 
µακροπροθέσµων δανείων: 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  

Υπόλοιπο 
κεφαλαίου 

µε Πρόγραµµα αποπληρωµής 
(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2004 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012    
EIB εκταµίευση 1 σταθερού
επιτοκίου 26.877 2.954 3.128 3.311 3.506 3.711 3.931 4.163 2.173
EIB εκταµίευση 1 µεταβλητού
επιτοκίου 7.778 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 1.112 -
EIB εκταµίευση 2 σταθερού
επιτοκίου 9.053 1.001 1.058 1.118 1.182 1.249 1.320 1.396 729
EIB εκταµίευση 3 σταθερού
επιτοκίου 9.107 941 991 1.045 1.101 1.161 1.222 1.289 1.357
EUROBANK - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 15.000 - - 5.000 5.000 5.000 - - -
ΠΙΣΤΕΩΣ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 21.000 - - 7.000 7.000 7.000 - - -
ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 10.000 - - 3.333 3.333 3.334 - - -
ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 32.000 - 3.000 7.000 9.000 13.000 - - -
ALPHA BANK 101-201-19030 1.898 422 422 422 422 210 - - -

ΣΥΝΟΛΟ 132.713 6.429 9.710 29.340 31.655 35.776 7.584 7.960 4.259
 
 
Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι οι µακροχρόνιες τραπεζικές υποχρεώσεις της Εταιρίας 
την 31.12.2004 διαµορφώνονται σε € 132.713 ενώ οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
πληρωτέες στην επόµενη χρήση σε € 6.429. 
 
Σηµειώνεται ότι µε τα ανωτέρω αναφερόµενα οµολογιακά δάνεια πενταετούς διαρκείας, η 
Εταιρία προέβει στην αποπληρωµή υφιστάµενου βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού, µε 
αποτέλεσµα την αντίστοιχη µείωση του βραχυπρόθεσµου δανεισµού κατά το ποσό αυτό. 
 
Τράπεζες – Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
 
Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρίας ανά τράπεζα µε 31.12.2004 ανήλθαν σε € 
35.072 χιλ. και αναλύονται ακολούθως. 

 
Τράπεζες - Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  

(ποσά σε χιλ. €)  31.12.2004 
ALPHA BANK 7.300 
EFG EUROBANK 6.892 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 6.870 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0 
Ε.Τ.Ε. 2.238 
CITIBANK 10.022 
BNP 0 
SOCIETE GENERALE - ΓΕΝΙΚΗ 1.750 
ΣΥΝΟΛΟ 35.072 
 
Σηµειώνεται ότι οι τραπεζικές υποχρεώσεις της Εταιρίας τόσο µακροπρόθεσµες όσο και 
βραχυπρόθεσµες εξυπηρετούνται κανονικά. 
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Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 
 
Ο λογαριασµός µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση ανήλθαν την 
31.12.2004 σε € 6.429 χιλ. έναντι € 7.091 χιλ. την 31.12.2003.       
 
 
Προµηθευτές 
 
Ο λογαριασµός προµηθευτές την 31.12.2004 ανήλθε σε € 26.433 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση 
έναντι της προηγούµενης χρήσης ύψους € 15.504 χιλ. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα 
υπόλοιπα των βασικών προµηθευτών της Εταιρίας την 31.12.2004: 
 
Προµηθευτές  
(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2004
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 5.395
INTERCON HOLDINGS LTD 4.907
MARUBENI ITOCHU TUBULARS EUROPE 
PLC 

4.794

CPW EUROPEAN TRADING GmbH 2.287
McKINSEY EΠΕ 1.121
MATERIE PLASTICHE BRESCIANE SRL 804
BASELL POLYOLEFINS CO 750
ILVA SPA 608
TEKA SYSTEMS AETKΠ 537
STEELMET LTD 364
BREDERO PRICE INT B.V. 

Σύνολο 

303
ΛΟΙΠΟΙ 4.563

26.433
 
 
Η ωρίµανση του υπολοίπου των προµηθευτών την 31.12.2004 αναλύεται στον ακόλουθο 
πίνακα: 
 
Χρονική Ωρίµανση Προµηθευτών 31.12.2004 
 Ποσά σε χιλ. € Ποσοστό 
1-30 ηµέρες 22.996 87% 
31-60 ηµέρες 363 1% 
61-90 ηµέρες 207 1% 
91-120 ηµέρες 381 1% 
Άνω των 120 ηµερών 2.486 9% 
Σύνολο 26.433 100% 
 
Ο λογαριασµός των προµηθευτών εµφανίζει αύξηση της τάξης του 242% σε σχέση µε την 
προηγούµενη χρήση γεγονός που οφείλεται κυρίως στο υπόλοιπο που υπάρχει µε τη 
θυγατρική της Εταιρίας Μεταλλουργία Κορίνθου Α.Ε. ύψους € 5.395 χιλ, καθώς και στο 
υπόλοιπο µε την INTERCON HOLDINGS LTD το οποίο αφορά προµήθεια Α’ υλών οι οποίες αν 
και παρελήφθησαν τον Ιανουάριο του 2005 εντούτοις το τιµολόγιο είχε ηµεροµηνία 
∆εκεµβρίου 2004. 
  
Γραµµάτια Πληρωτέα 
 
Τα γραµµάτια πληρωτέα ύψους € 31.055 χιλ. αφορούν σε υποσχετικές της Εταιρίας. Στον 
παρακάτω πίνακα παρατίθενται αναλυτικά τα υπόλοιπα των γραµµατίων πληρωτέων της 
Εταιρίας την 31.12.2004 µε τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες εξόφλησης τους: 
 
Γραµµάτια πληρωτέα  
(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2004
ARCELLOR (SOLLAC)  30.148
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI 907
Σύνολο 31.055
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Φόροι – Τέλη – Ασφαλιστικά Ταµεία 
 
Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας σε φόρους, τέλη και ασφαλιστικούς οργανισµούς ανήλθαν την 
31.12.2004 σε € χιλ. από € 861 χιλ. την 31.12.2003. Σηµειώνεται ότι δεν υφίστανται 
ληξιπρόθεσµες οφειλές σε φόρους, τέλη και ασφαλιστικούς οργανισµούς.   



 

 

5.6 Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη των χρηµατοοικονοµικών δεικτών της 
Εταιρίας κατά την περίοδο 2002 – 2004: 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002 2003 2004
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%)
Κύκλου εργασιών 13,90% 10,20% 22%
Κερδών προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων -170,50% (1) (1)
Κερδών προ αποσβέσεων και φόρων -315,50% (1) (1)
Κερδών προ φόρων -941,50% (1) (1)
Κερδών µετά από φόρους χρήσης & αµοιβές ∆.Σ. -1111,90% (1) (1)

Κερδών µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές ∆.Σ. και
φόρους φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων -1146,80% (1) (1)
Ενσώµατων ακινητοποιήσεων (σε αξία κτήσεως) 6,80% 2,30% -4,83%
Συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων 6,10% 4,20% -4,76%

ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ∆ΟΥΣ (%)
Μικτού Κέρδους (προ αποσβέσεων) 12,90% 8,80% 20,40%
Καθαρού Κέρδους (προ φόρων) -24,00% -36,20% -15,64%

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%)
Μέσου όρου ιδίων κεφαλαίων -60,90% -140,10% -75,67%
Μέσου όρου συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων -8,80% -19,40% -6,33%

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες)
Απαιτήσεων από πελάτες 52 86 92
Προµηθευτών (επί των αγορών) 142 94 132
Αποθεµάτων 235 155 113

∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)
Ξένα / Ίδια κεφάλαια 6,4 6 7
Τραπεζικές υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια 5,1 5,3 5

∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)
Γενική ρευστότητα 0,6 0,7 1,13
Άµεση ρευστότητα 0,2 0,4 0,67

∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
(%)
Χρηµατ/κά έξοδα / Μικτό κέρδος 53,10% 79,80% 30,09%
Χρηµατ/κά έξοδα / Κέρδη προ χρεωστικών τόκων και
φόρων -39,90% -2 61%

 
(1) Λόγω δυο διαδοχικών ζηµιογόνων χρήσεων οι δείκτες αυτοί δεν ορίζονται 
(2) Λόγω ζηµιών οι δείκτες αυτοί δεν ορίζονται   
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5.7 Ταµειακές Ροές 
Παρατίθεται πίνακας µε τις λειτουργικές και µη λειτουργικές Ταµειακές Ροές, όπως αυτές 
έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την Απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  
 
  1.1.2003-31.12.2004 1.1.2003-31.12.2003
  € €

Α  Ταµιακές ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες 27.640.041.48 (37.436.240,12)

A 100 Ταµιακές εισροές 
101 

A 102 

106 

210 
Α 211 Αφαιρείται: Μείωση Αποθεµάτων 18.088.191,43
Α 212 

545.572,19

30.845.369,05 

302 

304 256.797,52 

 5.228.834,76 

Ταµιακές εισροές 
Πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων 709.515,85

Β 104 Μείωση Μακροπρόθεσµων απαιτήσεων 0,00

1.100,00

7.216.816.53

174.423.551,55 138.225.730,59
A Πωλήσεις 180.447.740,36 148.085.204,59

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 863.819,84 691.826,70

A 103 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 3.358.586,26 3.642.631,03

A 104 Έσοδα Προηγουµένων χρήσεων 207.955,96 0,00
A 105 Πιστωτικοί τόκοι 30.144,04 39.726,71

A Έσοδα χρεογράφων 0,00 6.877,70

A 110 Αφαιρείται: Αύξηση Απαιτήσεων 10.484.694,91 14.240.536,14
Α 200 Ταµιακές εκροές (146.425.435,10) (175.422.076,10)
Α 201 Κόστος Πωληθέντων 145.212.767,78 134.984.229,68

Α 202 Έξοδα Λειτουργίας ∆ιοικήσεως 3.142.385,26 3.988.016,84

Α 204 Έξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως 33.085.725,03 27.287.334,02

A 205 Έξοδα Υποαπασχόλησης/ Αδράνειας 0,00 2.853.347,13

A 206 Άλλα Έξοδα 2.049.688,31 7.993.517,94

Α 208 Αύξηση Μεταβατικών Λογαριασµού Ενεργητικού 1.239.420,77 0,00
Α 209 Μείωση Μεταβατικών Λογαριασµού Παθητικού 585.042,96 0,00
Α Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 0,00 17.091.019,97

8.044.225,96 
Αφαιρείται: Μείωση µεταβατικών Λογαριασµών Ενεργητικού 0,00 141.625,86

Α 213 Αφαιρείται: Αύξηση Μεταβατικών Λογαριασµών Παθητικού 0,00 

A 214 Αφαιρείται: Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 0,00

Α 300 Ταµιακές εκροές Φόρων (358.074,97) (239.894,61)
Α Μη ενσωµατωµένοι φόροι 48.612,69 48.612,69

Α 303 ∆ιαφορές Φορολογικού ελέγχου 52.664,76 0,00

Α Μείωση Υποχρεώσεων από φόρους τέλη 191.281,92

Β Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες (3.325.944,11)

Β 100 12.536.295,76 709.515,85
B 102 12.234.040,24 

302.255,52 

Β 200 Ταµιακές εκροές (7.307.461,00) (4.035.459,96)

Β 201 Αγορά ασώµατων ακινητοποιήσεων 0,00 

Β 202 Αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων 4.107.150,53 3.987.877,55
Β 203 Αγορά συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων 1.584.879,97 0,00
Β 204 Αύξηση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 0,00 34.543,37

B 205 Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως 1.615.430,50 11.939,04

Γ  Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (30.573.359,07) 44.468.050,28
Γ 100 Ταµιακές εισροές 94.881.888,28 79.652.655,29

Γ 101 Είσπραξη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου & διαφοράς υπέρ το άρτιο 24.224.704,52 31.690.032,00

Γ 103 Αύξηση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων  70.657.183,76 0,00
Γ 104 Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Μόνο Τραπεζικών ∆ανείων) 0,00 47.962.623,29
Γ 200 Ταµιακές εκροές (125.455.247,35) (35.184.605,01)
Γ  202 Επιστροφή επιχορηγήσεων 47.125,90 0,00

Γ 203 Μείωση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 0,00 23.519.240,20

Γ 204 Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Μόνο Τραπεζικών ∆ανείων) 114.756.546,35 0,00
Γ 205 Τόκοι πληρωθέντες 10.650.973,62 11.070.901,95
Γ 206 Μερίσµατα πληρωθέντα 601,48 594.462,86

  ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ( Α+Β+Γ) 2.295.517,17 3.705.866,05

  AΞΙΑ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ (6.674.237,27) 0,00

  ΣΥΝΟΛΟ (4.378.720,10) 0,00

  Πλέον: ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 7.216.816.53 3.510.950,48

  ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.838.096,43 
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Οι λειτουργικές ταµειακές ροές της Εταιρίας συνολικά κατά την περίοδο 2002 - 2004 ήταν 
αρνητική και διαµορφώθηκαν ως εξής: 
 
(ποσά σε € χιλ.) 2002 2003 2004 2002 - 2004
Λειτουργικές 
Ταµειακές Ροές -19.701 -37.436 27.640 -29.497 

   
Η Εταιρία το έτος 2004 σε αντίθεση µε την περίοδο 2002-2003 παρουσίασε θετικές 
λειτουργικές ταµειακές ροές ποσού € 27.640 χιλ. ενώ την αντίστοιχη περίοδο 2002-2003 είχε 
€ -57.137 χιλ. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την εισροή από την αύξηση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου ύψους € 24.225 επέτρεψε στην Εταιρία να µειώσει τον τραπεζικό δανεισµό.  
 
 

5.8 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
 
Οι θυγατρικές εταιρίες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση είναι: 
 

1. CPW EUROPEAN TRADING GmbH, µε ποσοστό συµµετοχής 79%, και 
2. CPW AMERICA Co., µε ποσοστό συµµετοχής 100%. 
3. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 
4. HUMBEL LTD (ΚΥΠΡΟΣ) 

 
Η ενοποίηση έγινε µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. Περισσότερες πληροφορίες για τις 
ανωτέρω εταιρίες παρατίθενται στο κεφάλαιο περί συνδεδεµένων εταιριών του παρόντος 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 
 
Στην ενοποίηση δεν συµπεριλαµβάνεται η εταιρία “∆ΙΑΒΙΠΕΘΙΒ ΑΕ” µε έδρα την Θίσβη 
Βοιωτίας. Το µετοχικό κεφάλαιο αυτής ανέρχεται σε € 1.280.000 και το ποσοστό συµµετοχής 
της µητρικής εταιρίας είναι 51,625%. Το αντικείµενο εργασιών της ∆ΙΑΒΙΠΕΘΙΒ ΑΕ είναι η 
διαχείριση της Βιοµηχανικής Περιοχής Θίσβης Βοιωτίας. 
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5.9 Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Χρήσης Περιόδου 2002 - 2004  
 
Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα των χρήσεων 2002-2004 καθώς και τα ενοποιηµένα οικονοµικά 
στοιχεία, παρουσιάζονται αναλυτικά στους πίνακες που ακολουθούν. Οι δηµοσιευµένοι 
ισολογισµόι του 2004 παρατίθενται στο παράρτηµα µαζί µε τα πιστοποιητικά του Ορκωτού 
Ελεγκτή. 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA ΧΡΗΣΕΩΣ 2002-2004 
(ποσά σε € χιλ.) 2002 2003 2004
Κύκλος Εργασιών από:      

Bιοµηχανική δραστηριότητα 131.567 143.702 188.477
Eπένδυση σωλήνων για λογαριασµό τρίτων    1.540 2.382 2.672
Λοιπές πωλήσεις 2.057 8.573 23.452
Σύνολο Κύκλου Εργασιών 135.165 154.657 214.601
Μείον: Κόστος Πωλήσεων 115.866 139.426 173.728
Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) 19.299 15.231 40.873
(% στον κύκλο εργασιών)   14% 10% 19%
Πλέον: Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 914 2.720 3.308
Σύνολο Μικτών Κερδών 20.213 17.951 44.181
(% στον κύκλο εργασιών)   15% 12% 21%
Μείον: Έξοδα διοίκησης 5.853 7.357 6.396
          Έξοδα διάθεσης 21.368 28.275 35.607
Σύνολο Εξόδων 27.221 35.632 42.003

  (% στον κύκλο εργασιών) 20% 23% 20%
Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) -7.008 -17.681 2.178
(% στον κύκλο εργασιών)   -5% -11% 1%
Μείον: Έξοδα και ζηµιές συµµετοχών και χρεογράφων 161 0 167
Πλέον: Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 2.010 4.303 4.746
Μείον: Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 2.982 11.936 5.073
Κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων -8.141 -25.314 1.684
(% στον κύκλο εργασιών)   -6% -16% 1%
Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι 279 157 145
Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι  9.436 11.254 10.780
Κέρδη προ αποσβέσεων -17.298 -36.411 -8.951
(% στον κύκλο εργασιών)   -13% -24% -4%
Μείον: Αποσβέσεις (συνολικές) 14.935 16.897 18.402
Κέρδη προ φόρων -32.233 -53.308 -27.353
(% στον κύκλο εργασιών) -24% -34% -13%

Μείον: Αναλογία µειοψηφίας στα προ φόρων αποτελέσµατα -21 -43 0
Αναλογία Οµίλου στα προ φόρων αποτελέσµατα -32.211 -53.265 -27.353
(% στον κύκλο εργασιών)   -24% -34% -13%
Μείον: Φόροι χρήσης και λοιποί φόροι 

-61
-75 -263 -316

Πλέον: Κέρδη εις νέον 0 0

Καθαρά Ενοποιηµένα αποτελέσµατα µετά από φόρους -32.347 -53.528 -27.669
(% στον κύκλο εργασιών)   -24% -35% -13%
Μείον: Αναλογία µετόχων µεριδίου µειοψηφίας 3 0 0

-53.528 Καθαρά Ενοποιηµένα αποτελέσµατα Οµίλου -32.344 -27.669
Σηµείωση: 
(1) Για τον υπολογισµό του Μικτού Κέρδους και του Λειτουργικού Αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθε προηγουµένως οι αποσβέσεις 

από το Κόστος Πωληθέντων, τα Έξοδα ∆ιοίκησης κα  Έξοδα ∆ιάθεσης ως εξής: 
           ί   

ι
 
 
 
 
 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002 - 2004 

(  ποσά σε χιλ. €) 2002 2003  
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Έξοδα ∆ιοίκησης  

212

2.440

14.935 18.402

Κόστος Πωληθέντων 14.014 13.332 14.935

847 465 485

Έξοδα ∆ιάθεσης 74 178

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 0 2.443

Έκτακτα Έξοδα 0 482 327

Σύνολο 16.897
 
 

5.10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου 2002-2004 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002 - 2004 
(ποσά σε € χιλ.)  2002 2003 2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 18.939 15.444 13.389
Ασώµατα Πάγια 3 6 6
Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 1 3 4
Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια 2 3 2
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 172.550 176.563 195.231
Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 27.691 40.904 57.344
Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 144.860 

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 145.896 

135.659 137.887
Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 30 37 1.590
Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 7 7 7
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 997 1.031 1.014

136.737 140.500
Αποθέµατα 79.069 59.548 52.088
Πελάτες-Γραµµάτια Εισπρακτέα 16.579 32.947 55.196
Λοιπές Απαιτήσεις 6.088 29.015 15.473
Χρεόγραφα 573 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 

718 596
∆ιαθέσιµα 5.422 8.695 4.055

107.731 130.923 127.408
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 279 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 272.845 

Λογαριασµοί Τάξεως Χρεωστικοί 

297 6.635
283.401 287.932

113.119 176.553 370.053

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2002 2003 2004

Μετοχικό Κεφάλαιο 28.654 54.271 76.852
∆ιαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο 27.428 

Αποθεµατικά Κεφάλαια 12.227 
Αποτελέσµατα εις νέο -32.295 

72 
Ποσά προοριζόµενα για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 

27.428 27.428
∆ιαφορές Αναπροσαρµογής & Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Παγίου 
Ενεργητικού 444 232 3.519

12.304 12.304
-85.845 -101.290

Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής ισολογισµών θυγατρικών 
εξωτερικού 0 0 0
∆ιαφορές ενοποίησης 0 0

31.690 20.000
Ίδια Κεφάλαια Οµίλου 36.530 40.080 38.813
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 43 0 0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 36.573 40.080 38.813
Προβλέψεις 112 253 1.397
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια Τραπεζών 64.018 55.627 126.284
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0 0 0
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 64.018 55.627 126.284
Προµηθευτές-Γραµµάτια Πληρωτέα κλπ. 43.336 25.317 61.144
Τράπεζες 101.204 149.191 47.343
Φόροι – Τέλη - Ασφαλιστικά Ταµεία 1.858 1.357 

37
Μακρ. Υποχρεώσεις Πληρωτέες την Επόµενη Χρήση 21.445 

1.444
Μερίσµατα Πληρωτέα 631 37 

7.091 6.429
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.386
Λοιπές Υποχρεώσεις 436 887 989
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 168.910 183.880 117
Σύνολο Υποχρεώσεων 232.928 

3.232 
.401 

 

239.507 243.670
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 3.561 4.052
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 272.845 283 287.932

Λογαριασµοί Τάξεως Πιστωτικοί 113.119 176.553 370.053

 

1. Τα µεγέθη του ενεργητικού και του παθητικού των δυο θυγατρικών εταιριών είναι µικρά 
συγκριτικά µε τα αντίστοιχα µεγέθη της Εταιρίας 

 

 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου δεν διαφοροποιούνται ουσιωδώς από τις 
οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρίας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ, δεδοµένου 
ότι: 
 

2. Η δραστηριότητα των δύο θυγατρικών αφορά σε µεγάλο βαθµό σε εµπορία προϊόντων 
της Εταιρίας. 

5.11 Ενοποιηµένοι Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες 
 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) 2002 2003 2004
Κύκλου εργασιών 12,70% 14,40% 38,76%
Κερδών προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων -169,50% -210,94% 106,65%
Κερδών προ αποσβέσεων και φόρων -314,60% -110,49% 75,42%

-959,90%

Συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων 

Κερδών προ φόρων -65,38% 48,69%
Ενσώµατων ακινητοποιήσεων (σε αξία κτήσεως) 6,80% 2,30% 10,57%

6,90% 3,90%
    
ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ∆ΟΥΣ (%)    
Μικτού Κέρδους (προ αποσβέσεων) 14,30% 19,05%
Καθαρού Κέρδους (προ φόρων) 

9,85%
-23,80% -34,50% -12,75%

    
∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%)    
Μέσου όρου ιδίων κεφαλαίων -60,80% -139,10% -69,34%
Μέσου όρου συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων -12,20% -19,20% -9,73%
    
∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες)    
Απαιτήσεων από πελάτες 45 78 94
Προµηθευτών (επί των αγορών) 148 98 191
Αποθεµάτων 249 156 109
    
∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)   

5,3

 
Ξένα / Ίδια κεφάλαια 6,5 6,1 6,3
Τραπεζικές υποχρεώσεις / Ιδια κεφάλαια 5,1 4,6
    
∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)    
Γενική ρευστότητα 0,6 0,7 1,1
Άµεση ρευστότητα 0,5 0,5 0,7
    
∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%)    

46,70% 24,40%
Χρηµατ/κά έξοδα / Κέρδη προ χρεωστικών τόκων και φόρων 
Χρηµατ/κά έξοδα / Μικτό κέρδος 62,70%

-41,40% -26,80% -65,05%
 
 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002 2003 2004
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%)  
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-1188,80%
 
Κερδών προ φόρων -59,8% 48,38%

 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ∆ΟΥΣ (%)  
Καθαρού Κέρδους (προ φόρων) -24,70% -34,70% -12,83%
  
∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%)  
Μέσου όρου ιδίων κεφαλαίων -63,00% -150,30% -74,42%
Μέσου όρου συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων -45,20% -19,20% -9,89%
  
∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)  
Ξένα / Ίδια κεφάλαια 7 6,5 6,6
Τραπεζικές υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια 5,5 5,7 4,9
  
∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%)  

-2 Χρηµατ/κά έξοδα / Κέρδη προ χρεωστικών τόκων και φόρων -2 -0,64
 (1) ο δείκτης αυτός δεν ορίζεται λόγω 2 συνεχόµενων ζηµιογόνων χρήσεων 
(2) λόγω ζηµιών ο δείκτης αυτός δεν ορίζεται 
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5.12 Ενοποιηµένες Ταµειακές Ροές 
 
Παρατίθεται πίνακας µε τις ενοποιηµένες λειτουργικές και µη λειτουργικές Ταµειακές Ροές, 
όπως αυτές έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την Απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς. 
  1.1.2004-31.12.2004 1.1.2003-31.12.2003
  € €

19.433.442,76 Α  Ταµιακές ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (37.585.383,87)

A 100 200.747.803,14 

2.720.003,71

104 
143.098,50

106 0,00 

21.030.653,28 

Α 201 

6.396.612,98 

205 

206 

Α 210 
Α 211 

102 

Β 104 

200 

201 

202 
203 

205 

Γ  
79.677.676,54

104 

Μερίσµατα πληρωθέντα 601,48 

 

Ταµιακές εισροές 146.214.507,22
A 101 Πωλήσεις 214.600.578,91 154.657.438,01
A 102 Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 3.307.809,88 

A 103 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 3.516.593,78 3.642.631,03

A Έσοδα Προηγουµένων χρήσεων 207.955,96 0,00
A 105 Πιστωτικοί τόκοι 145.517,89 

A Έσοδα χρεογράφων 6.877,70

A 110 Αφαιρείται: Αύξηση Απαιτήσεων 14.955.541,73
Α 200 Ταµιακές εκροές (181.091.874,93) (183.123.103,68)

Κόστος Πωληθέντων 173.728.030,74 139.427.007,57

Α 202 Έξοδα Λειτουργίας ∆ιοικήσεως 6.788.813,97

Α 204 Έξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως 35.607.230,14 28.274.796,86

A Έξοδα Υποαπασχόλησης/ Αδράνειας 0,00 2.853.347,13

A Άλλα Έξοδα 2.905.579,41 7.994.143,66

Α 208 Αύξηση Μεταβατικών Λογαριασµού Ενεργητικού 1.432.342,35 16.928,32
Α 209 Μείωση Μεταβατικών Λογαριασµού Παθητικού 925.981,06 0,00

Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 0,00 17.677.945,47
Αφαιρείται: Μείωση Αποθεµάτων 7.460.101,25 19.520.635,76

Α 213 Αφαιρείται: Αύξηση Μεταβατικών Λογαριασµών Παθητικού 0,00 389.243,54

A 214 Αφαιρείται: Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 32.443.800,50 -

Α 300 Ταµιακές εκροές Φόρων (222.485,45) (676.787,41)
Α 301 Φόρος Εισοδήµατος 166.686,94 213.757,11

Α 302 Μη ενσωµατωµένοι φόροι 48.612,69 48.612,69

Α 303 ∆ιαφορές Φορολογικού ελέγχου 100.542,00 0,00

Α 304 Μείωση Υποχρεώσεων από φόρους τέλη 0,00 414.417,61

Α 304 Αύξηση Υποχρεώσεων από φόρους τέλη 93.356,18 0,00

Β  Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες (5.665.368,43) (3.343.610,27)

Β 100 Ταµιακές εισροές 1.739.055,46 710.059,69
B Πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων 1.721.397,00 710.059,69

Μείωση Μακροπρόθεσµων απαιτήσεων 17.658,46 0,00

Β Ταµιακές εκροές (7.404.423,89) (4.053.669,96)

Β Αγορά ασώµατων ακινητοποιήσεων 0,00 2.079,87

Β Αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων 4.242.853,00 4.005.107,68
Β Αγορά συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων 1.553.141,00 0,00
Β 204 Αύξηση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 0,00 34.543,37

B Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως 1.608.429,89 11.939,04

Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (18.408.340,37) 44.202.284,74
Γ 100 Ταµιακές εισροές 94.219.767,11 

Γ 101 Είσπραξη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου & διαφοράς υπέρ το άρτιο 24.224.704,64 31.690.032,00

Γ 103 Αύξηση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων  69.995.062,47 0,00
Γ Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Μόνο Τραπεζικών ∆ανείων) 0,00 47.987.644,54
Γ 200 Ταµιακές εκροές (112.628.107,48) (35.475.391,80)
Γ 203 Μείωση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 0,00 23.519.240,20

Γ 204 Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Μόνο Τραπεζικών ∆ανείων) 101.847.810,95 0,00
Γ 205 Τόκοι πληρωθέντες 10.779.695,05 11.361.688,74
Γ 206 594.462,86

 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ( Α+Β+Γ) 4.640.266,04 3.273.290,60

  Πλέον: ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 8.695.381,06 5.422.090,46

  ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 4.055.115,02 8.695.381,06
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6 ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 
Η Εταιρία δε συµµετέχει (κατά πλειοψηφία ή µειοψηφία) σε επιχειρήσεις και κοινοπραξίες ή 
συνεταιρισµούς οποιασδήποτε µορφής, ούτε έχει ενιαία διεύθυνση ή κοινή διοίκηση ή κοινή 
µετοχική σχέση µε άλλη επιχείρηση και ούτε υπάρχουν συµβάσεις ελέγχου πλειοψηφίας ή 
διορισµού οργάνων άλλης εταιρίας, πλην αυτών που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο. 
 
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις συµµετοχές της Εταιρίας την 31.12.2004: 
 

Εταιρία Ποσοστό Συµµετοχής

CPW EUROPEAN TRADING  79,00%
CPW AMERICA co 100,00%
∆ΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. ΑΕ 51,63%
Μεταλλουργία Κορίνθου Α.Ε. 99,99%

HUMBEL LTD 100,00%
 

6.1 Απόσχιση κλάδου και εισφορά του σε θυγατρική εταιρία 
 
Με την από 28.9.2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, η Εταιρία αποφάσισε την 
απόσχιση του κλάδου «Σωλήνων Μικρής και Μεσαίας ∆ιαµέτρου και Σωλήνων για Κατασκευές 
του εργοστασίου Κορίνθου» της Εταιρίας και την εισφορά του στην κατά 99,99% θυγατρική 
εταιρία «Ε.ΒΙ.ΜΕΤ Α.Ε. Επενδυτικές, Βιοµηχανικές και Εµπορικές µετάλλων και άλλων 
προιόντων τουριστικές ναυτιλιακές, κτηµατικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις ανώνυµη 
εταιρεία», η οποία στην συνέχεια µετονοµάσθηκε σε «Μεταλλουργία Κορίνθου Ανώνυµη 
Εταιρία» προκειµένου να είναι δηλωτική του νέου αντικειµένου της.  
 
Η απόσχιση πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Κ.Ν. 
2166/1993 και την ισχύουσα νοµοθεσία περί ανωνύµων εταιριών.  
 
Ειδικότερα τόσο η Εταιρία όσο και η ΕΒΙΜΕΤ Α.Ε. πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις που 
θέτει ο Κ.Ν. 2166/1993: 

 Τηρούν λογιστικά βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ (Π∆ 186/1992) 
 Έχουν συντάξει ισολογισµούς για περισσότερες από µια διαχειριστικές χρήσεις 
 

 

 

Ο Ισολογισµός µετασχηµατισµού του απορροφούµενου κλάδου συντάχθηκε κατόπιν 
φυσικής απογραφής και αποδίδει την πραγµατική οικονοµική κατάστασή αυτής 
Έχει καταχωρηθεί στο Θεωρηµένο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισµών την απογραφή 
και τον ισολογισµό µετασχηµατισµού της 31ης Αυγούστου 2004 

 
Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2579/1998 η εταιρία που 
θα προέλθει από την µετατροπή και εφόσον πρόκειται για ανώνυµη εταιρία θα έχει κατά τον 
χρόνο της συγχώνευσης ολοσχερώς καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο µεγαλύτερο των € 
300.000. 

Ο Ισολογισµός (λογιστική κατάσταση) του αποσχιζόµενου κλάδου είναι αυτός της 31.8.2004 
και περιλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις και τα περιουσιακά στοιχεία του αποσχιζόµενου 
κλάδου. 
 
Για την πραγµατοποίηση της εισφοράς του κλάδου έγινε  έλεγχος της λογιστικής κατάστασης 
των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόµενου κλάδου της Εταιρίας από τον Ορκωτό Ελεγκτή 
– Λογιστή κ. Θεόδωρο Ψαρό της ελεγκτικής εταιρίας «PricewaterhouseCoopers”, ο οποίος, µε 
βάση την προαναφερθείσα λογιστική κατάσταση συνέταξε την µε από 10.9.2004 σχετική 
έκθεση που προβλέπει ο νόµος.   
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Σύµφωνα µε την ανωτέρω έκθεση η καθαρή λογιστική θέση των περιουσιακών στοιχείων του 
εισφερθέντος κλάδου ανέρχεται σε € 6.674.237,27 και προκύπτει ως εξής: 

ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑ∆ΟΥ 
(ποσά σε χιλ. €) 
Σύνολο Ενεργητικού Εισφερόµενου Κλάδου 35.735
Μείον:  

  Σύνολο Υποχρεώσεων Εισφερόµενου Κλάδου 26.013
Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Παγίου Ενεργητικού 3.047

Σύνολο 6.674
 
 
Ως συνέπεια της απόσχισης θα µειωθούν ισόποσα ως ανωτέρω το Ενεργητικό και Παθητικό 
της εισφέρουσας εταιρίας και αντ’ αυτών θα εµφανίζει στο Ενεργητικό της συµµετοχές 
κόστους € 6.674 εκατ. Αντίστοιχα η απορροφούσα το κλάδο εταιρία θα αυξήσει το µετοχικό 
της κεφάλαιο κατά το ποσό της ανωτέρω καθαρής θέσης του κλάδου µε τις νέες µετοχές να 
δίνονται στην Εταιρία. 
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται η λογιστική κατάσταση του αποσχιζόµενου κλάδου και 
τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας πριν και µετά την απόσχιση: 
 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 31.8.2004 

(ποσά σε € χιλ.) 
Ποσά πριν την 

Απόσχιση

Ποσά 
Εισφερόµενου 

Κλάδου
Ποσά Μετά την 

Απόσχιση
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

∆απάνες πολυετούς απόσβεσης 22.248 0 22.248
Μείον: Αποσβέσεις 8.078 0 8.078
Αναπόσβεστες ∆απάνες πολυετούς απόσβεσης 14.170 0 14.170
Πάγιο Ενεργητικό 175.623

49.704

129.016
Αποθέµατα 

47.736

24.045 151.578
Μείον: Αποσβέσεις 13.563 36.141
Αναπόσβεστο πάγιο ενεργητικό 125.919 10.482 115.437
Συµµετοχές & άλλες µακρο. Απαιτήσεις 3.097 285 9.487
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 10.767 124.923

63.546 14.984 48.562
Πελάτες 6.967 40.769
Λοιπές Απαιτήσεις 6.647 3.017 3.630
Χρεώγραφα 648 0 648
∆ιαθέσιµα 4.969 0 4.969
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 123.546 24.968 98.578
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 189 0 189
Σύνολο Ενεργητικού 266.922 35.735 237.862
ΠΑΘΗΤΙΚΟ    

Καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο 64.569 0 64.569
Οφειλόµενο µετοχικό κεφάλαιο 0 6.674 0
Αποθεµατικά & Λοιποί λογ/σµοί ιδίων κεφαλαίων 49.869 3.047 46.822
Αποτελέσµατα περιόδου -22.762 0 -22.762
Αποτελέσµατα προηγούµενης περιόδου -86.083 0 -86.083
Ποσά προοριζόµενα για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0
Ίδια Κεφάλαια 5.592 9.721 2.545
Προβλέψεις 484 0 484
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 51.880 0 51.880
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 144.470 14.000 130.470
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 62.104 12.013 50.091
Σύνολο Υποχρεώσεων 206.574 26.013 180.561
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 2.391 0 2.391
Σύνολο Παθητικού 266.922 35.735 237.862

   
Η απορροφούσα τον κλάδο εταιρία ενοποιείται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρίας. 
  



 

Η διαδικασία της απόσχισης εγκρίθηκε την 1.12.2004 µε την υπ. αρίθµ. 39915/2004 απόφαση 
της Νοµαρχίας Αθηνών.  
 
Σκοπός της ανωτέρω απόσχισης είναι η καλύτερη παρακολούθηση των δυο παραγωγικών 
µονάδων της Εταιρίας και η επικέντρωση του εργοστασίου της Κορίνθου στην παραγωγή 
σωλήνων µικρής και µεσαίας διαµέτρου και σωλήνων για κατασκευές.  
 
Με βάση την εµπειρία και τη διεθνή πρακτική, εκτιµάται ότι η διοίκηση, η εµπορική και η 
οικονοµική διαχείριση του κλάδου των σωλήνων µικρής και µεσαίας διαµέτρου καθώς και των 
σωλήνων για κατασκευές θα είναι αποτελεσµατικότερη όταν ο εν λόγω κλάδος 
ενσωµατώνεται σε µια αυτόνοµη Εταιρία, δεδοµένης της συµπληρωµατικότητας των 
παραγωγικών δυνατοτήτων των δυο εργοστασίων. 
 
Κατά συνέπεια, στόχος της εν λόγω απόσχισης είναι η µεγιστοποίηση της αξιοποίησης του 
εργοστασίου της Κορίνθου, η οποία θα προέλθει από την αποτελεσµατικότερη διαχείρισή του, 
καθώς η διοίκηση της νεας εταιρίας θα εστιάζει τις προσπάθειές της στις συγκεκριµένες αγορές 
για τις οποίες το εργοστάσιο της Κορίνθου είναι καλύτερα προσανατολισµένο. 
 
Όσον αφορά στην ποσοτική επίδραση της απόσχισης στα αποτελέσµατα της Εταιρίας θα 
πρέπει να σηµειωθεί ότι σε επίπεδο πωλήσεων ο εν λόγω κλάδος δεν αποτελεί σηµαντικό 
µέρος του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρίας. Συγκεκριµένα για την χρήση 2003 οι 
πωλήσεις του εργοστασίου της Κορίνθου ανήλθαν σε € 6,3 εκατ. σε σύνολο € 148,1 εκατ. 
ήτοι ποσοστό 4,2% του συνολικού κύκλου εργασιών. Εποµένως δεν αναµένεται σηµαντική 
επίδραση στα αποτελέσµατα της Εταιρίας. Κέρδη που τυχόν θα προκύψουν και αντιστοιχούν 
για την περίοδο 1.9.2004 – 31.12.2004 στον εν λόγω κλάδο, θα συµπεριληφθούν στα 
αποτελέσµατα της απορροφώσας τον κλάδο, της οποία η Εταιρία είναι 100% µέτοχος.   
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Στο ακόλουθο διάγραµµα παρουσιάζεται η διάθρωση του Οµίλου µετά την απόσχιση: 
 

 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Α.Ε.

CPW 
EUROPEAN
TRADING

CPW 
AMERICA

∆ΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙΒ.
Α.Ε.

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
(πρώην ΕΒΙΜΕΤ)

HUMBEL 
LTD.

100% 100% 100%51,65% 99,99%

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Α.Ε.

CPW 
EUROPEAN
TRADING

CPW 
AMERICA

∆ΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙΒ.
Α.Ε.

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
(πρώην ΕΒΙΜΕΤ)

HUMBEL 
LTD.

100% 100% 100%51,65% 99,99%
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6.2 Συνδεδεµένες Εταιρίες µε την ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε 

6.2.1 Θυγατρικές Εταιρίες 

CPW EUROPEAN TRADING GmbH 
 
Έτος ίδρυσης : 2000 
Έδρα : Heinrichstrasse 169 b, D-40239, Ντίσελντορφ  
Αντικείµενο εργασιών : Εµπόριο χαλυβδοσωλήνων, πρώτων υλών και µηχανολογικού 

εξοπλισµού 
Μετοχικό κεφάλαιο : 250.000 €, ολοσχερώς καταβεβληµένο 
∆ιάρκεια : Απεριόριστη 
Αριθµός εργαζοµένων : 6 

 
Η θυγατρική της Εταιρίας στο Ντίσελντορφ της Γερµανίας ξεκίνησε να λειτουργεί από την 1η 
Απριλίου 2000. Το Ντίσελντορφ θεωρείται η καρδιά του χάλυβα στην Ευρώπη και βρίσκεται 
κοντά σε πιθανούς πελάτες όπως εταιρίες ενέργειας, εργολάβους, εταιρίες µελετών, 
προµηθειών και κατασκευής έργων, καθώς και εµπορικούς οίκους και αποθήκες στοκ. 

 

 
Η CPW EUROPEAN TRADING GMBH καλύπτει συνολικά περισσότερες από 25 χώρες στις 
οποίες περιλαµβάνονται όλες οι χώρες της Ευρώπης, καθώς και κάποιες επιλεγµένες χώρες της 
Άπω Ανατολής. 
 
Σκοπός της εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του καταστατικού της είναι «οι εµπορικές 
πράξεις κάθε είδους, συµπεριλαµβανοµένων εισαγωγών και εξαγωγών, ιδιαίτερα σωλήνων, 
προϊόντων της βιοµηχανίας παραγωγής και επεξεργασίας σιδήρου, µεταλλευµάτων και 
οικοδοµικών υλικών, καθώς και η επιχείρηση όλων των συνδεοµένων, άµεσα ή έµµεσα µε 
αυτές συναλλαγών και υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής σε επιχειρήσεις 
ίδιου ή παρόµοιου είδους. Η εταιρία δικαιούται σε όλες τις συναλλαγές και τα µέτρα που 
εµφανίζονται κατάλληλα να εξυπηρετήσουν το αντικείµενο της επιχείρησης. Μπορεί ιδίως να 
ιδρύει και να αποκτά άλλες εταιρίες ίδιου ή παρόµοιου είδους, να συµµετέχει σ’ αυτές ή να τις 
µισθώνει και να ιδρύει υποκαταστήµατα σε άλλους τόπους. Η εταιρία δικαιούται να συνάπτει 
επιχειρηµατικές συµβάσεις.» 

Στο πλαίσιο του ανωτέρω σκοπού και για τον καλύτερο συντονισµό στην προώθηση των 
πωλήσεων, η εταιρία απασχολεί από το 2001 έµπειρους υπευθύνους πωλήσεων στο 
Μάντσεστερ και την  Κωνσταντινούπολη, τον κ. Αlan Currie και τον κ. Bedi Usel αντίστοιχα. 
Ακόµα για τον ίδιο σκοπό απασχολεί από το 2002 τον κ. Wil Witte στη Χάγη. 
 
Η εταιρία έχει συνάψει εµπορική συµφωνία µε την Ολλανδική εταιρία de Boeur για προώθηση 
πωλήσεων σε αγορές της Ευρώπης, ενώ παράλληλα υφίσταται και σχετική συµφωνία 
αποθήκης και µεταπώλησης  προϊόντων (stock agreement) που  έχει υπογράψει  από το 2001 
η Ολλανδική εταιρία de Boeur µε την µητρική εταιρία  ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ. 
 
Εκτός από την προώθηση των προϊόντων της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ στην Ευρώπη, η 
εταιρία κάνει και εµπορία πρώτων υλών, µηχανολογικού εξοπλισµού, καθώς και προϊόντων 
τρίτων.  
 
Επιπλέον η CPW EUROPEAN TRADING GMBH διεξάγει και τις απαραίτητες ενέργειες για την 
µεταφορά από και προς διάφορες τοποθεσίες ανά τον κόσµο και λειτουργεί και ως κέντρο 
επικοινωνίας των υπολοίπων γραφείων της Εταιρίας. 
 
∆ιευθύνων σύµβουλος και διαχειριστής της εταιρίας είναι ο κ. Karlheinz Huste, ο οποίος έχει 
εργαστεί στο παρελθόν ως πρώην ∆ιευθυντής του Τµήµατος Αγωγών (Pipeline Division) της 
Krupp-Hoesch µε σηµαντική εµπειρία στο διεθνές εµπόριο. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι µέτοχοι της εταιρίας: 
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Εταίροι Μερίδιο (σε €) (%)
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 197.500 79,0% 
Karlheinz Huste 35.000 14,0% 
Gerhard Beyer 17.500 7,0% 
ΣΥΝΟΛΟ 250.000 100,0%

 
Εκκρεµεί ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θηβών αγωγή της εταιρείας “CPW 
EUROPEAN TRADING GmbH” κατά της εταιρείας «UNIVERSAL STEELS LIMITED» µε την οποία 
ζητείται η έντοκη καταβολή στην ενάγουσα εταιρεία του υπολειπόµενου τιµήµατος των 
παραγγελιών «Stratford Box Project» και «Scrabster Harbour Project», ύψους Ευρώ 
213.090,40 και Ευρώ 358.330,67 αντίστοιχα. Η συζήτηση της εν λόγω αγωγής έχει ορισθεί για 
την 12.05.2005. 

Με την από 25.11.2003 επιστολή της Εταιρίας προς την «CPW EUROPEAN TRADING GmbH»  
δηλώνεται ότι εκ των απαιτήσεων που έχει κατά αυτής ύψους € 3.974.825,34 πλέον τόκων 
και εξόδων, απαιτήσεις ύψους € 350.000 θα υπαχθούν υπό και θα έπονται όλων των άλλων 
απαιτήσεων τρίτων κατά της «CPW EUROPEAN TRADING GmbH» και θα ικανοποιηθούν µετά 
από αυτές. Επίσης σε περίπτωση πτώχευσης της «CPW EUROPEAN TRADING GmbH», οι 
απαιτήσεις της Εταιρίας θα υπαχθούν υπό και θα έπονται και όλων των απαιτήσεων 
µελλοντικών πιστωτών. Περαιτέρω, η Εταιρία δήλωσε ότι θα προβεί και σε περαιτέρω 
υπαγωγή και άλλου µέρους των απαιτήσεών της, σε πρώτη σχετική πρόσκληση από την 
«CPW EUROPEAN TRADING GmbH», σε τέτοια έκταση ώστε να αποφευχθεί η υπερχρέωσή 
της, όπως αυτή ρυθµίζεται από το Γερµανικό ∆ίκαιο. 

Τα συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της εταιρίας, για την περίοδο 2002-2004 όπως προκύπτουν 
από τους ισολογισµούς της εταιρίας, έχουν ως εξής: 

 

 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ CPW EUROPEAN TRADING Gmbh 

(ποσά σε χιλ. €)   2002 2003 2004
Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης 102 51 0
Αναπόσβεστα ασώµατα πάγια 1 1 1
Αναπόσβεστα ενσώµατα πάγια 37 30 18
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 2.445 7.459 9599
Μετοχικό κεφάλαιο 250 250 250
Ίδια κεφάλαια 202 -263 -252
Προβλέψεις 13 15 15
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0 0 0
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.372 7.809 9865
Σύνολο υποχρεώσεων 2.372 7.809 9865
 
Κύκλος εργασιών 27.756 14.618 51298
Μικτά κέρδη 749 422 210
Κέρδη προ φόρων -64 -465 12

Κέρδη µετά από φόρους και αµοιβές ∆.Σ. -64 -465 12
 
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε απόφαση της από 12.5.2004 Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 
της εταιρίας, έλλειµµα ποσού 465.809 που εµφανίζεται στους λογαριασµούς της εταιρίας την 
31.12.2003 καθώς και ζηµιά ποσού € 47.616 από τα προηγούµενα έτη µεταφέρθηκαν εις 
νέον.  
 
Τέλος σύµφωνα µε τον Νοµικό Έλεγχο η εταιρία διαθέτει πιστοποιητικό «καλώς έχειν» (good 
standing) του Εµπορικού Επιµελητηρίου του Dusseldorf µε ηµεροµηνία 24.11.2004. 
 
CPW America Co., Houston, ΗΠΑ 
 
Έτος ίδρυσης : 20/12/2000 
Έδρα : 14811 St. Mary’s Lane, Χιούστον, Η.Π.Α. 
Αντικείµενο εργασιών : Εµπόριο χαλυβδοσωλήνων 
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Μετοχικό κεφάλαιο : 500.000 ∆ολάρια Η.Π.Α., ολοσχερώς καταβεβληµένο, 
διαιρούµενο σε 20.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 100 
∆ολαρίων Η.Π.Α. η κάθε µία 

∆ιάρκεια : Απεριόριστη 
Αριθµός εργαζοµένων : 5 

 
Η CPW America Co. είναι επιφορτισµένη µε τις πωλήσεις και την προώθηση των προϊόντων 
της Εταιρίας στις Ηνωµένες Πολιτείες, τον Καναδά, το Μεξικό, την Αυστραλία και την Νέα 
Ζηλανδία. Το Houston επιλέχθηκε, επειδή αποτελεί τη βάση των µεγαλύτερων εταιρειών 
πετρελαίου, κατασκευαστικών, µελετητικών και εταιριών µεταπώλησης των προϊόντων που 
παράγει η Εταιρία.  
 
Σκοπός της εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του καταστατικού της είναι «οποιεσδήποτε και 
όλες οι νόµιµες εµπορικές συναλλαγές για τις οποίες οι επιχειρήσεις ενσωµατώνονται κάτω 
από τον εµπορικό εταιρικό κώδικα του Τέξας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής.» Ο 
σκοπός αυτός  περιορίζεται µε την  από 14.12.2000 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ στην εµπορία σωλήνων παντός τύπου, υλικών παραγωγής 
σωλήνων και εξαρτηµάτων αυτών και στην κατασκευή και εκµετάλλευση δικτύου σωλήνων. 
 
Στις κύριες αρµοδιότητες της οµάδας πωλήσεων συµπεριλαµβάνεται η προώθηση και αποδοχή 
των προϊόντων από τις κύριες πετρελαϊκές εταιρίες, εταιρίες αερίου, κατασκευαστικές εταιρίες 
αγωγών και άλλες παρεµφερείς εταιρίες που χρησιµοποιούν σωλήνες για την µεταφορά υγρών 
καυσίµων και αερίου. Από το γραφείο αυτό προωθούνται κυρίως χαλυβδοσωλήνες για 
µεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και χαλυβδοσωλήνες για την εξόρυξη και 
παραγωγή υδρογονανθράκων. 
 
Για την καλύτερη και έγκαιρη κάλυψη της αγοράς έχει δηµιουργηθεί ένα δίκτυο επαφών µε 
τους υπεύθυνους των εταιριών προσβλέποντας στο µεγάλο αριθµό µελλοντικών έργων 
κατασκευής αγωγών. Το γραφείο του Χιούστον συνεργάζεται µε στοκίστες, κύριους διανοµείς 
σωλήνων, διεθνείς εµπορικούς οίκους και µελετητικές /κατασκευαστικές εταιρίες. 
 
Η ύπαρξη της νέας εταιρίας-γραφείου στο Houston καθιστά εφικτή την προώθηση των 
προϊόντων της Εταιρίας στις µεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου παγκοσµίως, καθώς τα έργα 
που εκτελούν δεν αφορούν µόνο τη συγκεκριµένη περιοχή, αλλά ολόκληρο τον κόσµο. Η 
CPW America Co. αποτελεί ένα σηµαντικό συνδετικό κρίκο στην παγκόσµια αλυσίδα γραφείων 
και αντιπροσωπειών που έχει εγκαταστήσει η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ κατά τα δύο 
τελευταία χρόνια. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας αποτελείται από 2 άτοµα µε ετήσια θητεία. Σύµφωνα µε 
την από 22.12.2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, ορίσθηκαν ως µέλη ∆.Σ. 
οι κ.κ. Χαράλαµπος Βατίστας και Γεώργιος Καλφαρέντζος. 
 
∆ιευθυντές της εταιρίας έχουν ορισθεί µε την από 23.12.2004 απόφαση του ∆.Σ. οι κ.κ. Peter 
Borgards (Πρόεδρος και Ταµίας) και η κ. Dianne Burger (Αντιπρόεδρος και Γραµµατέας).   

Εντός του 2002 η εταιρία διεύρυνε την δραστηριότητά της πραγµατοποιώντας πωλήσεις για 
λογαριασµό τρίτων κατασκευαστών σωλήνων για προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί από την 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ. 
 
Τα συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της εταιρίας, για την περίοδο 2002-2004 και εννεάµηνο 
2004, όπως προκύπτουν από τους ισολογισµούς της εταιρίας, έχουν ως εξής: 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ CPW AMERICA Co 
(ποσά σε χιλ. €)   2002 2003 2004
Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης 0 0 0
Αναπόσβεστα ασώµατα πάγια 0 0 0
Αναπόσβεστα ενσώµατα πάγια 94 56 33
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 4.816 2.398 22.075
Μετοχικό κεφάλαιο 477 397 367
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Ίδια κεφάλαια 455 749 1.286
Προβλέψεις 0 0 0
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0 0 0
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.969 1.515 1.400
Σύνολο υποχρεώσεων 3.969 1.515 1.400
 
Κύκλος εργασιών 18.026 29.756 58.106
Μικτά κέρδη 1.211 1.707 1.968
Κέρδη προ φόρων 

Κέρδη µετά από φόρους και αµοιβές ∆.Σ. 

86 583 720

86 370 593
 
Σηµειώνεται ότι η εταιρία διαθέτει πιστοποιητικό «καλώς έχειν» (good standing) µε 
ηµεροµηνία 15.11.2004 και διάρκειας έως την 16.5.2005.  



 

 96

∆ΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙΒ. ΑΕ ∆ιαχείριση και ∆ιοίκηση Βιοµηχανικής Περιοχής Θίσβης 
Βοιωτίας Ανώνυµη Εταιρία  
 
Έτος ίδρυσης : 11/10/2001 
Έδρα : ∆ήµος Θίσβης, Βιοµηχανική Περιοχή Θίσβης Βοιωτίας 
Αντικείµενο εργασιών : ∆ιαχείριση και ∆ιοίκηση Ακινήτων  
Μετοχικό κεφάλαιο : 1.280.000 €, ολοσχερώς καταβεβληµένο, διαιρούµενο σε 

64.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας € 20 η κάθε µία  
∆ιάρκεια : 50 έτη  
Αριθµός εργαζοµένων : - 

 
Σκοπός της εταιρίας ως φορέως διοίκησης και διαχείρισης της Βιοµηχανικής Περιοχής Θίσβης 
Βοιωτίας, σύµφωνα µε το Ν.2545/1997 και µε το άρθρο 4 του καταστατικού της, είναι η 
∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση της ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης Βοιωτίας.  
 
Επίσης σκοπός της Εταιρίας ως Φορέως ∆ιοίκησης και Εκµετάλλευσης Λιµένα είναι η διοίκηση 
και διαχείριση του δικαιώµατος της χρήσης του αιγιαλού – παραλίας, καθώς και του 
δικαιώµατος της χρήσης και εκµετάλλευσης των υφισταµένων και κατασκευασθησόµενων  
λιµενικών εγκαταστάσεων στον  Όρµο Νούσα του Κόλπου ∆όµβραινας, Περιοχής Θίσβης,  
Νοµού Βοιωτίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί αιγιαλού – παραλίας και τις διατάξεις των  
παρ. 6, 7 , 8 και 9 του άρθρου 14 του Ν. 2545/1997. Στο σκοπό αυτό περιλαµβάνεται κάθε 
πράξη που αποβλέπει στη διοίκηση και διαχείριση της ΒΙ.ΠΕ, στην ανάπτυξη και στην 
εύρυθµη λειτουργία της και ιδίως στη συντήρηση και λειτουργία των κοινοχρήστων και 
κοινόκτητων χώρων και οικοδοµηµάτων, στην ανάληψη πρωτοβουλιών και την 
πραγµατοποίηση επενδύσεων, είτε αυτοδυνάµως είτε µε την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων 
στα από οποιονδήποτε φορέα, εθνικό ή άλλον , εκπονούµενα προγράµµατα βιοµηχανικής 
ανάπτυξης, µε στόχο την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη των πάσης φύσεως υποδοµών 
της ανωτέρω ΒΙ.ΠΕ. Παράλληλα στον σκοπό της εταιρίας περιλαµβάνεται κάθε πράξη που 
αποβλέπει στη διοίκηση και  διαχείριση του παραχωρούµενου δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού – 
παραλίας και του δικαιώµατος χρήσης και εκµετάλλευσης των λιµενικών εγκαταστάσεων που 
βρίσκονται στον  Όρµο Νούσα  Νοµού Βοιωτίας, στην περαιτέρω επέκταση των υφισταµένων 
λιµενικών εγκαταστάσεων, στην πραγµατοποίηση επενδύσεων και στη µε κάθε τρόπο 
αξιοποίηση αυτών, µέσα στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας περί αιγιαλού – παραλίας  και 
λιµενικών εγκαταστάσεων και σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 6 – 9 του άρθρου 14 του Ν. 
2545/1997. 

 
Για την επόµενη πενταετία, η εταιρία αποβλέπει: 
 

1. στην ολοκλήρωση και συµπλήρωση  έργων υποδοµής στο χερσαίο και λιµενικό χώρο.  
2. στην ανάπτυξη κοινών υπηρεσιών εξυπηρέτησης µεταξύ των εγκατεστηµένων 

εταιρειών, για εξοικονόµηση πόρων  
3. στην επιδίωξη παροχής υπηρεσιών σε τρίτους ή στην συµµετοχή της σε άλλες 

εταιρίες της ΒΙΠΕ, για διασφάλιση πόρων 
4. στην παροχή υπηρεσιών οικονοµικής και κοινωνικής φροντίδας των εργαζοµένων στη 

ΒΙΠΕ. 
 
Η εταιρία δεν απασχολεί προσωπικό και διοικείται από δεκαπενταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
Τα 12 µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε. εκλέγονται από τη τακτική 
Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία. Τα λοιπά τρία µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, ήτοι οι εκπρόσωποι του ∆ήµου Θίσβης, της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας και του Εµπορικού Επιµελητηρίου Βοιωτίας, διορίζονται µε αντίστοιχες 
αποφάσεις των φορέων, που εκπροσωπούν, για ισόχρονη µε τα εκλεγόµενα από τη Γενική 
Συνέλευση µέλη, πενταετή θητεία. 
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Η σύνθεση του ∆.Σ. της εταιρίας έχει ως εξής: 
 
Χαράλαµπος Βατίστας Πρόεδρος 
Νικόλαος Κουδούνης Αντιπρόεδρος 
Σταυρούλα Κακαουνάκη Μέλος 
Άγις Αθανασιάδης Μέλος 
Γρηγόριος Κακανέλης Μέλος 
Χρήστος Μπούρης Μέλος 
Αντώνιος Περγαλίωτης Μέλος 
Αντώνιος Αγγελόπουλος Μέλος 
Μενέλαος Τασσόπουλος  Μέλος 
Κωνσταντίνος Κατσαρός Μέλος 
Θεοδόσιος Παπαγεωργόπουλος Μέλος 
Γεώργιος Πασσάς Μέλος 
Γεώργιος Μουλκιώτης Μέλος 
Κωνσταντίνος Κοβάνης Μέλος 
Παναγιώτης Αγνιάδης Μέλος 

 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 1.280.000 καταβεβληµένο σε µετρητά 
διαιρούµενο σε 64.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας € 20 εκάστη. Η µετοχική σύνθεση της 
εταιρίας έχει ως εξής:  
 

 
Μέτοχος 

Αριθµός 
µετοχών (%)

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 33.043 51,63% 
ΣΙ∆ΕΝΟΡ ΑΕ 19.520 30,50% 
ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 5.120 8,00% 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΑΕ 3.539 5,53% 
ΕΛ.ΒΑΛ. ΑΕ 2.778 4,34% 
ΣΥΝΟΛΟ 64.000 100%

 
Η Τακτική (Καθολική) Γενική Συνέλευση της 16.6.2004 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρίας κατά € 1.200.000 µε έκδοση 60.000 νέων κοινών ονοµαστικών 
µετοχών ονοµαστικής αξίας € 20 και τιµής έκδοσης € 50. Η διαφορά ύψους € 30 ανά µετοχή 
και € 1.800.000 καταχωρήθηκε σε πίστωση λογαριασµού ειδικού αποθεµατικού από έκδοση 
µετοχών υπέρ το άρτιο. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης η παραπάνω αύξηση να γίνει 
µε καταβολή µετρητών υπέρ των παλαιών µετόχων, στους οποίους παρέχεται δικαίωµα 
προτίµησης στην εν λόγω αύξηση ανάλογο µε την προ της εν λόγω αύξησης του κεφαλαίου 
συµµετοχής τους στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, η δε καταβολή της εν λόγω αύξησης 
του κεφαλαίου αποφασίσθηκε να γίνει εντός προθεσµίας τεσσάρων µηνών από την 
ηµεροµηνία της εν λόγω Συνέλευσης. 
 
Με την από 2.8.2004 συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας πιστοποιήθηκε ότι, 
αφενός οι µέτοχοι της εταιρίας άσκησαν τα αντιστοιχούντα σ’ αυτούς δικαιώµατα προτίµησης 
στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας µε καταβολή µετρητών, που αποφάσισε η 
από 16.6.2004 Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας, καταβάλλοντας ο 
καθένας από αυτούς το αναλογούν σ’ αυτόν µέρος της αύξησης, και αφετέρου έγιναν 
εµπροθέσµως και σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 και τις αποφάσεις της 
ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης οι δέουσες λογιστικές εγγραφές στα λογιστικά βιβλία της 
εταιρίας σχετικά µε την εν λόγω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό € 1.200.000 µε 
έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο κατά τα διαλαµβανόµενα ειδικότερα στην προαναφερθείσα 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.  
 
Η εταιρία από ιδρύσεώς της, την 19.09.01 µέχρι την 31.12.03 δεν έχει αναπτύξει 
συναλλακτική δραστηριότητα. 
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Τα συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της εταιρίας, για την περίοδο 2002-2003 και εννεάµηνο 
2004, όπως προκύπτουν από τους ισολογισµούς της εταιρίας, έχουν ως εξής: 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ∆ΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙΒ Α.Ε. 
(ποσά σε χιλ. €)   2002 2003 2004
Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης 1 1 10
Αναπόσβεστα ασώµατα πάγια 1 1 1
Αναπόσβεστα ενσώµατα πάγια 0 608 2.396
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 56 967 1.523
Μετοχικό κεφάλαιο 80 80 1.280
Ίδια κεφάλαια 57 71 3.091
Προβλέψεις 0 0 0
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0 0 0
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1 1.506 838
Σύνολο υποχρεώσεων 1 1.506 838
Κύκλος εργασιών 0 54 671
Μικτά κέρδη 0 54 671
Κέρδη προ φόρων -23 14 33

Κέρδη µετά από φόρους και αµοιβές ∆.Σ. -23 14 16
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ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (πρώην Ε.ΒΙ.ΜΕΤ Α.Ε.) 
 
Η «Ε.ΒΙ.ΜΕΤ Α.Ε. Επενδυτικές, Βιοµηχανικές και Εµπορικές Μετάλλων και άλλων προϊόντων 
Τουριστικές, Ναυτιλιακές, Κτηµατικές και Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις Ανώνυµη Εταιρεία» µε 
διακριτικό τίτλο «Ε.ΒΙ.ΜΕΤ ΑΕ» εδρεύει στην Αθήνα, Κηφισίας 115, 115 24. Η εταιρία 
ιδρύθηκε και λειτουργεί από τέλος του 2002 (ΦΕΚ 12616/17.12.02) και είναι εγγεγραµµένη 
στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό 
53319/01/Β/86/02/672. Η διάρκειά της ορίσθηκε σε πενήντα (50) έτη και το µετοχικό 
κεφάλαιο της ορίσθηκε σε 60.000 διαιρούµενο σε 20.000 ονοµαστικές µετοχές των € 3 
εκάστη. 
 
Η επωνυµία της εταιρίας σήµερα είναι «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε 
διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε». 
 
Σκοπός της εταιρίας, σύµφωνα µε το καταστατικό της, είναι η βιοµηχανία και εµπορία 
µετάλλων εν γένει και συναφών ειδών, η ανάληψη εµπορικών αντιπροσωπειών, 
πραγµατοποίηση επενδύσεων δια της συµµετοχής της σε άλλες επιχειρήσεις ιδίων ή 
παρεµφερών σκοπών και η συνεργασία µε αυτές για την επίτευξη του σκοπού της και η 
ανάπτυξη οιασδήποτε συναφούς επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 
 
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε την 26.8.2004 προχώρησε στην εξαγορά τοις µετρητοίς 
του 99,99% της Ε.ΒΙ.ΜΕΤ Α.Ε. από την εταιρία «ΕΛΒΑΛ Α.Ε. Ελληνική Βιοµηχανία 
Αλουµινίου» έναντι € 59.997. 
 
Το τίµηµα της εξαγοράς καθορίστηκε στο ύψος της συµµετοχής της ΕΛΒΑΛ Α.Ε στο µετοχικό 
κεφάλαιο της ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.. Συγκεκριµένα προ της εξαγοράς το µετοχικό 
κεφάλαιο της ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανέρχονταν σε € 60.000 ήτοι 20.000 µετοχές 
των € 3 και είχε ως εξής: 
 
Σηµειώνεται ότι η εξαγορά της εταιρίας, στον βαθµό που δεν ήταν µεγάλου µεγέθους, 
χρηµατοδοτήθηκε από ρευστά διαθέσιµα της Εταιρίας. 
      
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε € 6.734.250 και διαιρείται σε 
2.244.750 ονοµαστικές µετοχές των € 3 η κάθε µία καταβλητέο σε µετρητά. Η µετοχική 
σύνθεση της εταιρίας έχει ως εξής: 
 

 
Μέτοχος 

Αριθµός 
µετοχών

 
(%) 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 2.244.749 99,999% 
ΣΥΜΕΤΑΛ. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ 1 0,001% 
ΣΥΝΟΛΟ 2.244.750 100% 
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Η εταιρία διοικείται από πενταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο εκλέχθηκε την 30.6.2004 
και η θητεία του ορίσθηκε σε δυο (2) έτη. Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως 
εξής: 
 
Γρηγόριος Κωνσταντακόπουλος  Πρόεδρος 
Χαράλαµπος Μεταξόπουλος Αντιπρόεδρος 
Ιωάννης Παναγιωτόπουλος Μέλος 
Θεόδωρος Βαλµάς Μέλος 
Χρήστος – Εµµανουήλ ∆ηµητρακόπουλος Μέλος 

 
Την 15.9.2004 ο κ. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος εξελέγη ως νέο µέλος του ∆Σ σε 
αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Κεφάλα.  
 
Με την από 28.9.2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας α) εγκρίθηκε η 
απορρόφηση του κλάδου «Σωλήνων Μικρής και Μεσαίας ∆ιαµέτρου και Σωλήνων για 
Κατασκευές του εργοστασίου Κορίνθου» της Ανώνυµης Εταιρίας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», β) 
εγκρίθηκε ο από 31.8.2004 ισολογισµός µετασχηµατισµού του ως άνω κλάδου «Σωλήνων 
Μικρής  και Μεσαίας ∆ιαµέτρου και Σωλήνων για Κατασκευές του εργοστασίου Κορίνθου»,  γ) 
εγκρίθηκε η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας 
των περιουσιακών στοιχείων αυτού, δ) αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρίας λόγω απορρόφησης του κλάδου «Σωλήνων Μικρής  και Μεσαίας ∆ιαµέτρου και 
Σωλήνων για Κατασκευές του εργοστασίου Κορίνθου» της Ανώνυµης Εταιρείας 
«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και µε καταβολή µετρητών, ε) αποφασίσθηκε η αλλαγή της 
επωνυµίας της εταιρίας σε «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό 
τίτλο «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» προκειµένου να είναι δηλωτική του νέου αντικειµένου 
της. 
     
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα οικονοµικά µεγέθη της χρήσης 
2003: 
 
(σε χιλ. €)  2004
Στοιχεία Ισολογισµού 
Μετοχικό Κεφάλαιο 6.734 
Ίδια Κεφάλαια 10.042 
Σύνολο Ενεργητικού  30.402 
Στοιχεία Αποτελεσµάτων 
Κύκλος Εργασιών 20.802 
Ζηµιές προ φόρων 121 
Ζηµιές µετά από φόρους & αµοιβές ∆.Σ. 121 
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HUMBEL LIMITED 
 
Η εταιρία HUMBEL LIMITED συστάθηκε στην Κύπρο το 2004 ως εταιρία περιορισµένης 
ευθύνης. Η δραστηριότητα της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών διαµεσολαβητή. 
 
Σύµφωνα µε το καταστατικό της, σκοπός της εταιρίας µεταξύ άλλων είναι να διεξάγει εργασίες 
εταιρίας επενδύσεως (investment holding company) και για τον σκοπό αυτό να αποκτά και να 
κατέχει ως επένδυση ακίνητη περιουσία και µετοχές και να διεξάγει την εργασία ή την 
επιχείρηση των βιοµηχάνων, βιοτεχνών, εµπόρων, χονδρικής και λιανικής πωλήσεως. 
   
Η εταιρία είναι πλήρως εξαρτηµένη εταιρία της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ. Το µετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 1.737 (1.000 Λ.Κ) και διαιρείται σε 1.000 ονοµαστικές 
µετοχές των € 1,737 (1 Λ.Κ.) η κάθε µία καταβλητέο σε µετρητά. Η µετοχική σύνθεση της 
εταιρίας έχει ως εξής: 
 

 
Μέτοχος 

Αριθµός 
µετοχών

 
(%) 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 1.000 100,00% 
ΣΥΝΟΛΟ 1.000 100% 

 
Σύµφωνα µε το από 4.10.2004 πιστοποιητικό του Τµήµατος Εφόρου Εταιριών του Υπουργείου 
Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού ∆ιευθυντές της εταιρίας είναι οι κάτωθι: 
 

1. Gautum Kapoor 
2. Άντρη Αθανασίου 
3. Μιχάλης Κονταράτος – Σακελλαρίου 
4. Χαρίλαος Μητρέλιας 

 
Γραµµατέας της εταιρίας είναι η εταιρία «ERGOFINANCE LIMITED». 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα οικονοµικά µεγέθη περιόδου 
22.1.2004 – 31.12.2004: 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ HUMBEL LTD 
(ποσά σε χιλ. €)   31.12.2004
Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης 0
Αναπόσβεστα ασώµατα πάγια 0
Αναπόσβεστα ενσώµατα πάγια 0
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 421
Μετοχικό κεφάλαιο 2
Ίδια κεφάλαια 351

0
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 70

0

Άλλα έσοδα εκµετάλευσης 

Προβλέψεις 0
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Σύνολο υποχρεώσεων 70
Κύκλος εργασιών 
Μικτά κέρδη 0

391
Κέρδη προ φόρων 388
Κέρδη µετά από φόρους και αµοιβές ∆.Σ. 349
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6.2.2 Συγγενείς Εταιρίες 
 
Η εκδότρια Εταιρία δεν συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα σε άλλες εταιρίες µε ποσοστό ίσο ή 
µεγαλύτερο του 20% και µικρότερο του 50% 
 
6.2.3 Εταιρίες Λοιπού Συµµετοχικού Ενδιαφέροντος 
 
Η εκδότρια Εταιρία δεν συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα σε άλλες εταιρίες µε ποσοστό ίσο ή 
µεγαλύτερο του 10% και µικρότερο του 20% 
 
6.2.4 Εταιρίες που έχουν Ενιαία ∆ιεύθυνση ή Κοινή ∆ιοίκηση µε την 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 
 
∆εν υφίστανται εταιρίες που να έχουν ενιαία διεύθυνση ή κοινή διοίκηση µε την εκδότρια. 
   

6.3 Εταιρίες που Συµµετέχουν στην ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε 
 
6.3.1 Άµεση συµµετοχή 

ELMONTE  HOLDINGS LIMITED 
 
Η εταιρία ELMONTE HOLDINGS LTD ιδρύθηκε στις 19 Νοεµβρίου 2001. Η έδρα της εταιρίας 
βρίσκεται στην Κύπρο, Λεµεσός, οδός Πικιώνη 4, ΤΚ. 3075 και είναι εγγεγραµµένη στο αρχείο 
εφόρου εταιριών στην Κύπρο. 
 
Κύρια δραστηριότητα της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών σε σχέση µε την εµπορία και 
βιοµηχανοποίηση σιδήρου και λοιπών µετάλλων. 
 
Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας την 31.12.2004 ανέρχονταν σε 54.989.641 ΛΙΡΕΣ ΚΥΠΡΟΥ  
διαιρούµενο σε 54.989.641 µετοχές ονοµαστικής αξίας 1 ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ έκαστη. Η µετοχική 
σύνθεση της εταιρίας έχει ως εξής: 
 

 
Μέτοχος 

Αριθµός 
µετοχών (%)

ΣΙ∆ΕΝΟΡ Α.Ε. 54.989.641 100% 
ΣΥΝΟΛΟ 54.989.641 100%

 
Η εταιρία διοικείται από τετραµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής: 
 
Jean – Charles Faulx Μέλος 
Άντρη Αθανασίου Μέλος 
Χρήστος Γεωργαλής Μέλος 
Κωνσταντίνος Κεφάλας Μέλος 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα οικονοµικά µεγέθη των χρήσεων 
2002, 2003 και 2004: 
 
Ποσά σε χιλ. € 2002 2003 2004
Εταιρικό   Κεφάλαιο 9 92.997 93.853
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5 92.929 114.333
Σύνολο Ενεργητικού 5 92.929 113.314
Κύκλος Εργασιών 0 0 0

(4) (
(4) (

Ζηµίες προ φόρων 64) (26)
Ζηµίες µετά από φόρους & αµοιβές ∆.Σ. 64) (26)
 
   
6.3.2 Έµµεση συµµετοχή 
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Η Εταιρία για πρώτη φορά την χρήση 2003 συµπεριλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της «ΣΙ∆ΕΝΟΡ Βιοµηχανία Κατεργασίας Σιδήρου Α.Ε.»  

ΣΙ∆ΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙ∆ΗΡΟΥ Α.Ε. 
 
Η εταιρία ΣΙ∆ΕΝΟΡ ΑΕ ιδρύθηκε το 1962 (ΦΕΚ 582/2.10.62), εισήχθη στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών, κατόπιν συγχωνεύσεως µε την εταιρία ΕΡΛΙΚΟΝ το 1997 και είναι σήµερα η 
µεγαλύτερη βιοµηχανία παραγωγής επιµηκών προϊόντων χάλυβα στην Ελλάδα. Εδρεύει στην 
Αθήνα, Mεσογείων 2-4,  115 27 και τα γραφεία της διοίκησης της εταιρίας βρίσκονται στο 
Χαλάνδρι, Εθνικής Αντιστάσεως 57 Β,  152 31, τηλέφωνο 68.61.111. 
Η εταιρία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε 
αριθµό 2310/06/Β/86/20. Η διάρκειά της ορίστηκε µέχρι το έτος 2024 και ο διακριτικός της 
τίτλος είναι «ΣΙ∆ΕΝΟΡ Α.Ε.». 
 
Σκοπός της Εταιρίας – Αντικείµενο εργασιών 
 
Σκοπός της Εταιρίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του καταστατικού της, είναι η 
βιοµηχανική επεξεργασία και εµπορία σιδήρου και άλλων µετάλλων εν γένει ως και η 
συµµετοχή αυτής σε οποιαδήποτε επιχείρηση µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό.  
Η ΣΙ∆ΕΝΟΡ αποτελεί την κύρια εταιρία του οµίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ στον τοµέα του χάλυβα, ενώ 
συµµετέχει σε εταιρίες, που παράγουν προϊόντα χάλυβα, όπως πλατέα προϊόντα, δοµικά 
πλέγµατα, σωλήνες, κοιλοδοκούς, ηλεκτρόδια και εµπορεύονται τα προϊόντα της. 
 
Μετοχική Σύνθεση  
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας στις 31.12.2004 ανερχόταν σε € 39.157.716,66, 
διαιρούµενο σε 95.506.626 κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,41 η µία. 
 
Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας στις 31/12/2004 είχε ως εξής: 

 
Μέτοχος 

Αριθµός 
µετοχών (%)

ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. 64.489.833 67,52% 
Λοιποί 31.016.793 32,48% 
ΣΥΝΟΛΟ 95.506.626 100%

Σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Η εταιρία διοικείται από 9µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η θητεία του οποίου λήγει στις 
30/6/2005. 
 
Η τρέχουσα σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι η ακόλουθη: 
 
Θεοδόσιος Παπαγεωργόπουλος  Πρόεδρος ∆.Σ. Μη εκτελεστικό µέλος 

Γεώργιος Καλφαρέντζος 
Αντιπρόεδρος 
∆.Σ. Eκτελεστικό µέλος  

Jacques Moulaert 
Μέλος ∆.Σ. 

Μη εκτελεστικό µέλος 

Μέλος ∆.Σ. Μη εκτελεστικό µέλος  
Γρηγόριος Κωνσταντακόπουλος   Eκτελεστικό µέλος 
Αθανάσιος Μητρόπουλος   Μέλος ∆.Σ. 
Κωνσταντίνος Μπακούρης Μέλος ∆.Σ. Μη εκτελεστικό µέλος 
Robert Monnot Μέλος ∆.Σ. Μη εκτελεστικό µέλος 
Ζαχαρίας Χατζηπαναγιώτου  Μέλος ∆.Σ. Μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο µέλος 
Ευστάθιος Στρίµπερ  Μέλος ∆.Σ. Μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο µέλος 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα οικονοµικά µεγέθη της χρήσης 2004 
σε εταιρικό και ενοποιηµένο επίπεδο: 
 
Εταιρικός Ισολογισµός (σε χιλ. ευρώ) 2004 2003 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Έξοδα εγκατάστασης (αναπόσβεστη αξία) 596 1.604 
Αξία κτήσεως ακινητοποιήσεως 132.431 126.050 
(Μείον:) αποσβέσεις 78.348 68.626 
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186.884 
Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα 

222.227
22.405

Σύνολο υποχρεώσεων 
3.798

418.499 

Μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) 

36.446 
Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων 37.612 

32.038 
Κέρδη προ φόρων 

18.711

Αναπόσβεστη αξία ακινητοποιήσεων 54.083 57.424 
Συµµετοχές & µακρ/σµες απαιτήσεις 187.883 159.893 
Σύνολο πάγιου ενεργητικού 241.965 217.317 
Αποθέµατα 97.070 78.829 
Απαιτήσεις 134.321 118.058 
∆ιαθέσιµα 879 1.727 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 232.270 198.614 
Μεταβατικοί λογαριασµοί 789 964 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 475.620 418.499 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ   
Ίδια κεφάλαια 193.200

547 642 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 50.387 
Βραχυπρόθεσµες τραπ/κές υποχρεώσεις 148.094 
Λοιπές βραχ/θεσµες υποχρεώσεις 33.443 29.950 

278.075 228.431 
Μεταβατικοί λογαριασµοί 2.542 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 475.620
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   
Κύκλος εργασιών 485.612 375.032 

72.312 64.267 
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 1.367 1.223 
Λειτουργικό αποτέλεσµα 40.996

44.796
Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων 35.990

25.004 23.762 
Κέρδη µετά από φόρους 17.013 
 
 
Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία  (σε χιλ. ευρώ) 2004 2003 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης 17.082

931

8.754 
Ασώµατα πάγια 1.731 1.290 
(Μείον:) Αποσβέσεις 800 390 
Αναπόσβεστα Ασώµατα πάγια 899 
Ενσώµατα πάγια 621.769 398.551 
(Μείον:) Αποσβέσεις 256.597 148.697 
Αναπόσβεστα ενσώµατα πάγια 365.172 249.854 
Συµµετοχές & λοιπές µακρ/µες απ/σεις 20.545 32.984 
Αποθέµατα 264.205 161.474 
Απαιτήσεις 215.331 107.899 
Χρεόγραφα 595 0 
∆ιαθέσιµα 15.832 7.558 
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού 495.964 276.932 
Μεταβατικοί λογαριασµοί 8.843 656 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 908.536 570.081 
   
ΠΑΘΗΤΙΚΟ    
Μετοχικό Κεφάλαιο 39.158 39.158 
Αποθεµατικά, διαφορά αναπροσαρµογής   
& κέρδη εις νέο, δικ. Μειοψηφίας 206.872 158.563 
Ίδια Κεφάλαια 246.030 197.721 
Προβλέψεις 3.337 1.248 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 413.085 86.905 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 228.039 280.670 
Σύνολο Υποχρεώσεων 641.124 367.576 
Μεταβατικοί λογαριασµοί 18.044 3.535 
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242,6

141,4

Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων 
(%) επί του κύκλου εργασιών 
Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων 60,9 

(%) επί του κύκλου εργασιών 5% 
22,9 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 908.536 570.081 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε εκατοµ. ευρώ)   
Κύκλος Εργασιών 909,1 516,4 
Κόστος πωληθέντων 671,3 403,8 
Μικτά Κέρδη (προ αποσβέσεων) 237,8 112,5 
(%) επί του κύκλου εργασιών 26% 22% 
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 4,8 0,8 
Σύνολο 113,3 
(%) επί του κύκλου εργασιών 27% 22% 
Έξοδα διοίκησης 24,1 14,7 
Έξοδα διάθεσης 76,9 32,1 
Έξοδα λειτ. παραγωγής µη κοστολογηθ. 0,3 
Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) 66,6 
(%) επί του κύκλου εργασιών 16% 13% 
Έσοδα από συµµετοχές & χρεόγραφα 2,1 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 24,6 10,5 
Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα 4,9 3,4 

152,3 72,5 
17% 14% 

124,5
Αποσβέσεις 75,9 37,2 
Κέρδη προ φόρων 48,5 23,7 

5%
Κέρδη προ φόρων & µετά δικαιωµάτων µειοψηφίας 45,5
(%) επί του κύκλου εργασιών 5% 4% 
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Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται η θέση της ΣΙ∆ΕΝΟΡ στον Όµιλο ΒΙΟΧΑΛΚΟ, µαζί µε τις 
λοιπές εταιρίες του Οµίλου την 31.12.2004: 

16,74%  

 

 
67,52%ΣΙ∆ΕΝΟΡ 61,45%SOVEL ΕΤΑΛ  

      65,00% BEAT   
      98,49% ΒΕΤ   
      37,61% ΣΙ∆ΜΑ   
            
   33,35%∆ΙΑΠΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 13,40%ΕΛΛ. ΧΑΛΥΒ∆ΕΜΠΟΡΙΚΗ   
   16,67%ΑΝΑΜΕΤ 100,00%ANAMET LTD   

   10,45%
ΕΛΛ. 
ΧΑΛΥΒ∆ΕΜΠΟΡΙΚΗ     

   12,86%DOMOPLEX LTD     
   50,00%ΒΕΠΕΜ     
   83,26%ΕΤΑΛ     
   20,00%EΛ.ΚΕ.ΜΕ.     
   90,92%∆ΕΠΑΛ 66,10%ΕΤΗΛ   
   70,00%ΠΡΟΣΑΛ     

   98,92%ΣΥΡΜ
ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ. 

ΑΤΩΝ     
   30,50%∆ΙΑΒΙΠΕΘΙΒ     
           

   50,00%ΑΤΤΙΚΗΣ
METΑΛΛΟΥΡΓΙΑ 

     
   51,00%ΠΡΑΚΣΥΣ 10,00%STEEL CAGES LTD   
   90,00%ΑΕΙΦΟΡΟΣ 10,00%AEIFOROS BULGARIA   
   100,00%ΒΕΜΕΤ     
   100,00%TEPROSTEEL     
   85,97%  STOMANA INDUSTRY    
  100,00% 65,08%ΣΩΛΗΝ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ELMONTE HOLDINGS 100%HUMBEL LTD 
   100,00%BOZETTI LTD    52%∆ΙΑΠΕΘΙΒ 
   57,00%STEEL CAGES LTD   100%ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
       79%CPW EUROPEAN TRADING  

67,75%ΧΑΛΚΟΡ 20,63%
ΕΛΛ. 
ΧΑΛΥΒ∆ΕΜΠΟΡΙΚΗ   100%CPW AMERICA co 

   80,18%ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ 33,00%METAL AGENCIES LTD   
      29,56%ΣΤΗΛΜΕΤ 80,00%ALURAME SRL 
          100,00%STEELMET (CY)LTD 
         60,00%ΕΡΓΟΣΤΗΛ 
             
      100,00%DE LAIRE LTD   
  100,00%ΤΗΛΕΚΑΛΩ∆ΙΑ     20,00%COPPERPROM ΕΠΕ 
      60,00%GENECOS S.A.   
       13,60%ΕΛΛ. ΧΑΛΥΒ∆ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
      100,00%Ε∆Ε   
      20,00%COPPERPROM ΕΠΕ   
      99,15%LESCO   
      98,59%ΙCME ECAB   
      30,00%METAL GLOBE   
      14,94%TEPROMETAL AG 100,00%TEPROMETALL VERTR. 
          100,00%MKC GMBH 
          100,00%ELVAL AUTOMOTIVE GMBH 
      100,00%ELE.CABLE AGENCIES LTD   
      65,00%  LESCO ROMANIA  
   67,00%METAL AGENCIES LTD    
   13,40%33,33%∆ΙΑΠΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΛΛ. ΧΑΛΥΒ∆ΕΜΠΟΡΙΚΗ   
    25,00%GENECOS S.A.    
   29,56%ΣΤΗΛΜΕΤ     
  25,00%    ΕΛ.ΚΕ.ΜΕ.   
   50,32%FITCO 15,00%KARAY METALS INC   
       100,00%GRAVIER LTD   
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   100,00%ΕΒΙΤΕ     
   26,67%ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ     

   100,00%
BELANTEL HOLDINGS 
LTD     

   21,00%COPPERPROM ΕΠΕ     
   92,80%SOFIA MED     
   39,99%STEELMET ROMANIA     
   33,33%ΒΕΚΤΩΡ     
   58,86%ΑΚΡΟ ΑΕΒΕ     
   31,79%TEPROMETAL AG. 100,00%TEPROMETALL VERTRIEBS   
       100,00%MKC GMBH   

      100,00%GMBH  
ELVAL AUTOMOTIVE 

 
   30,00%METAL GLOBE     
   38,60%ENERGY SOLUTIONS     

   20,00%
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΘΙΣΒΗΣ     

         
21,12%ΦΙΤΚΟ 15,00%KARAY METALS INC     

     100,00%GRAVIER LTD    
           

56,53%ΕΛΒΑΛ  58,15%ΕΤΕΜ 70,00%ΑΝΟΞΑΛ  
       14,29%Ε.Κ.ΑΝ.ΑΛ   
       50,10%ΕΤΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 30,00%ΑΝΟΞΑΛ 
       20,00%COPPERPROM ΕΠΕ   
       100,00%STEELMET S.A. (ΒG) 30,08%STEELMET S.A. (2)(ΒG) 
       89,44%STEELMET S.A. (2)(ΒG)   
        11,00%KARAY METALS INC  
       50,00%ΠΟΡΑΛΟΥ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.   
      100,00%ALUBUILD SRL   
  38,60%      ENERGY SOLUTIONS  
      100,00%MOPPETS LTD   
      20,00%STEELMET ROMANIA   
      49,00%INNOVAL   
      97,39%ETEM S.CGDOO   
          
   40,39%TEPRO METAL A.G. ως άνω    
   33,32%∆ΙΑΠΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 13,40%ΕΛΛ. ΧΑΛΥΒ∆ΕΜΠΟΡΙΚΗ   
   73,33%ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ     
   ΩΡ  66,67%ΒΕΚΤ    
   50,00%ΒΕΠΕΜ     
   100,00%ELVAL COLOUR     
   50,00%ΒΙΟΜΑΛ     
   40,00%ΕΛ.ΚΕ.ΜΕ.     
   26,67%ΑΝΑΜΕΤ 100,00%ANAMET LTD   
   29,56%ΣΤΗΛΜΕΤ ως άνω    
   100,00%BLYTHE LTD     
   99,99%ΣΥΜΕΤΑΛ 100,00%BONIFACI LTD   

   100,00%
BRIDGNORTH 
ALUMINIUM LTD     

   40,00%
STEELMET ROMANIA 
S.A.     

   20,00%ALURAME SRL     
   40,00%METAL GLOBE     
   100,00%ATHENS ART CENTRE     
         

56,67%ΑΝΑΜΕΤ       
26,41%SOVEL 16,74% ΕΤΑΛ     

   65,00% BEAT     
   98,49% ΒΕΤ     
   37,61% ΣΙ∆ΜΑ     
           



 

 108

82,14%
ΣΑΝΙΤΑΣ 
ΑΝΤ/ΠΕΙΕΣ 10,85%ΑΝΤΙΜΕΤ     

           
100,00%ΝΟΒΑΛ 17,86%ΣΑΝΙΤΑΣ ΑΝΤ/ΠΕΙΕΣ 10,85%ΑΝΤΙΜΕΤ   

   48,41%ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ       
   100,00%ΞΕΝΚΑ     
   100,00% 99,99%ΣΑΝΙΤΑΣ SANIPARK    

   98,54%
SOUSSAKI BEACH 
ΕΠΕ     

   50,00%ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ      
39,31%ΑΝΤΙΜΕΤ       
50,00%ΑΤΤΙΚΗ       
88,73%ALCOMET       
99,90%  ΒΙΕΜ ΕΠΕ      
97,19%∆ΙΑΤΟΥΡ       

100,00%ΕΤΗΛ ΕΠΕ       
68,91%AΛΜΕΤ ΕΠΕ       
20,00%  ΤΕΚΑ ΕΠΕ      
50,01%TEKA SYSTEMS       
51,59%ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ       
99,95%ΕΒΙΚΕ       

100,00%
TEPROMETAL 
S.A.       

        
        
        
        

 
Όλες οι εταιρίες είναι ΑΕ εκτός από αυτές όπου σηµειώνεται άλλη µορφή. 
Περιλαµβάνονται οι εταιρίες, που ενοποιούνται στις οικονοµικές καταστάσεις και οι εταιρίες στις οποίες η συµµετοχή 
είναι µεγαλύτερη του 10% 

6.4 Εταιρίες στις οποίες Συµµετέχουν οι Κύριοι Μέτοχοι ή / και τα Μέλη ∆.Σ. της 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 

 
∆εν υφίστανται εταιρίες στις οποίες να συµµετέχουν µε ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 10% 
οι κύριοι µέτοχοι (κατέχοντες ποσοστό άνω του 10%) ή / και τα µέλη του ∆.Σ. της Εταιρίας.         

6.5 Θυγατρικές των Θυγατρικών ή Συγγενών Εταιριών 
 
∆εν υφίστανται εταιρίες οι οποίες να ελέγχονται άµεσα ή έµµεσα µε ποσοστό ίσο ή 
µεγαλύτερο του 50%, από τις θυγατρικές της εκδότριας, CPW EUROPEAN TRADING GmbH, 
CPW AMERICA Co και ∆ΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙΒ Α.Ε 
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6.6 ∆ιεταιρικές Συναλλαγές  
 
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται, οι διεταιρικές συναλλαγές που 
πραγµατοποίησε η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ µε τις θυγατρικές της CPW EUROPEAN 
TRADING GmbH και CPW America Co εντός του 2004, καθώς και τα αντίστοιχα ενδοεταιρικά 
υπόλοιπα µε 31.12.2004: 
 
∆ιεταιρικές Συναλλαγές 

(   ) ποσά σε χιλ. €
CPW EUROPEAN 
TRADING GmbH  

CPW America Co  

Πωλήσεις από ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ AE προς 15.097 20.496 
Αγορές ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ AE από 2.064 144 

 
Ενδοεταιρικά Υπόλοιπα 
 (ποσά σε χιλ. €) Β 
 Ενδοεταιρικά υπόλοιπα

απαιτήσεων (Α) από (Β) 
  

  
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ AE

CPW EUROPEAN 
TRADING GmbH

CPW 
America Co

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ AE  - 5.611 998 
CPW EUROPEAN TRADING GmbH  1.211 - 0 

 
Α 

CPW America Co  143 0 - 
 
Το µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεων της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ προς τις θυγατρικές 
της εταιρίες αφορά σε πώληση σωλήνων κατόπιν παραγγελιών που τοποθετούνται στην 
Εταιρία από τις θυγατρικές της και οι οποίοι κατόπιν προωθούνται σε τελικούς πελάτες. 
 
Οι αγορές της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ από την CPW EUROPEAN TRADING GmbH 
αφορούν σε προµήθεια α’ υλών (χάλυβα), ο οποίος χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή 
χαλυβδοσωλήνων, καθώς και σε προµήθεια µηχανηµάτων για την µονάδα σπειροειδούς 
ραφής. 
 
Αντίστοιχα στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται, οι διεταιρικές συναλλαγές που 
πραγµατοποίησε η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ µε τις θυγατρικές της CPW EUROPEAN 
TRADING GmbH και CPW America Co εντός του 2004, καθώς και τα αντίστοιχα ενδοεταιρικά 
υπόλοιπα µε 31.12.2004: 
 
∆ιεταιρικές Συναλλαγές 

(ποσά σε χιλ. €)  
CPW EUROPEAN
TRADING GmbH  

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 

 CPW America Co 

Πωλήσεις από ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ AE
προς 

0 47.004 41.087

Αγορές ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ AE από 5.395 2.436 131

 
Ενδοεταιρικά 
Υπόλοιπα 

          

  (  ) ποσά σε χιλ. € Β 
  Ενδοεταιρικά

υπόλοιπα
απαιτήσεων (Α) απ

 
 

ό 
(Β) 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ AE 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 

CPW 
EUROPEAN 
TRADING 
GmbH 

CPW 
America Co 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ AE  

-  11.331 18.249

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 

5.395 - 738 770

CPW EUROPEAN 
TRADING GmbH  

2.287 30 - -

Α 

CPW America Co  151 3 0 0
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7 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 

7.1 Στόχοι και Στρατηγική 
 
Με την ολοκλήρωση του νέου εργοστασίου στην Θίσβη Βοιωτίας, η θεωρητική παραγωγική 
δυναµικότητα της Εταιρίας διαµορφώθηκε σε 835.000 τόνους σωλήνων και 10.400.000 τ.µ. 
εσωτερικής και εξωτερικής επένδυσης. Οι µονάδες της Θίσβης έχουν την δυνατότητα να 
παράγουν χαλυβδοσωλήνες υψηλότερων ποιοτικών προδιαγραφών µε µεγαλύτερα πάχη 
τοιχώµατος, µεγαλύτερης εξωτερικής διαµέτρου και µε την χρήση υψηλότερης σκληρότητας 
χάλυβα, οι οποίοι προορίζονται για την κατασκευή υποθαλάσσιων αγωγών, αγωγών 
γεωτρήσεων, αγωγών που λειτουργούν σε όξινες περιβαντολογικές συνθήκες (sour service), 
καθώς και αγωγών µεταφοράς φυσικού αερίου υπό υψηλή πίεση. 
 
Πρωταρχικό µέληµα της ∆ιοίκησης της Εταιρίας για το 2004 αλλά και για τα αµέσως επόµενα 
χρόνια είναι η υλοποίηση των ενεργειών που προβλέπονται στα Σχέδιο ∆ράσης, µε στόχο την 
χρηµατοοικονοµική ενίσχυση της Εταιρίας, την αύξηση των πωλήσεων, την βελτίωση της 
παραγωγικότητας και της ποιότητας των παραγοµένων προϊόντων, καθώς και την µείωση του 
κόστους.  
 
Σχέδιο ∆ράσης 
Για την άµεση αντιµετώπιση της διαµορφωθείσας οικονοµικής κατάστασης της Εταιρίας, η 
∆ιοίκηση έλαβε µια σειρά από σηµαντικές αποφάσεις, οι οποίες δροµολογούνται µέσω ενός 
οργανωµένου Σχεδίου ∆ράσης (Action Plan). 
 
Βασικοί άξονες του Σχεδίου ∆ράσης είναι οι εξής: 
 

 

 Προσελήφθη εξειδικευµένο διοικητικό προσωπικό (shipping, IT). 

1. ∆ιοικητική αναδιάρθρωση: 

 Προσελήφθη νέος Εµπορικός ∆ιευθυντής, µε 25ετή εµπειρία στην βιοµηχανία µετάλλων. 

 Το υφιστάµενο τεχνικό προσωπικό ενισχύθηκε µε νέους έµπειρους τεχνικούς και 
managers, που κατέχουν πολυετή εµπειρία στην διοίκηση και λειτουργία αντίστοιχου 
µεγέθους βιοµηχανικών µονάδων στο εξωτερικό και απασχολούνται σε µόνιµη βάση στο 
εργοστάσιο της Θίσβης. 
 Αναδιάρθρωση της διοικητικής δοµής των παραγωγικών µονάδων στα πλαίσια του 
µοντέλου των process owners. 
 Μείωση του κόστους µεταποίησης του εργοστασίου της Θίσβης ως αποτέλεσµα 
συγκεκριµένων ενεργειών αναδιάρθρωσης των λειτουργιών δραστηριοτήτων και 
αναδιοργάνωσης των εσωτερικών διαδικασιών µε στόχο την αποκόµιση σηµαντικών 
οικονοµιών κλίµακας.  
 Σε συνεργασία µε τη διεθνή εταιρία συµβούλων, ολοκληρώθηκε εντός του 2004 το 
πρόγραµµα βελτιστοποίησης της παραγωγής του νέου εργοστασίου της Θίσβης, µε 
στόχο την βελτίωση βασικών παραγωγικών δεικτών. Ήδη οι παραγωγικοί δείκτες (raw 
material yield) παρουσίασαν σηµαντική βελτίωση εντός του 2004. 
 Συστάθηκε τµήµα Project Management µε στόχο την συνολική παρακολούθηση της 
εκτέλεσης των παραγγελιών της Εταιρίας. 

 
2. Τεχνικές βελτιώσεις (αναφέρονται οι σηµαντικότερες): 

 
 Αυτοµατοποίηση των off-line welding stand της µονάδος παραγωγής σωλήνων µε την 
µέθοδο της σπειδοειδούς ραφής. 
 Προµήθεια συστήµατος ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας στην µονάδα παραγωγής 
σωλήνων ευθείας ραφής (process control). 
 Ανασχεδιασµός και αυτοµατοποίηση του συστήµατος ψεκασµού της µονάδος 
εσωτερικής επένδυσης χαλυβδοσωλήνων και βελτίωση των συστηµάτων τροφοδοσίας 
µε ύλες. 
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 Βελτίωση διαφόρων περιφερειακών συστηµάτων της µονάδος εξωτερικής επένδυσης 
χαλυβδοσωλήνων (διακίνηση σωλήνων, ξύρισµα άκρων κλπ) µε στόχο την βελτίωση 
της παραγωγικότητας. 

 
3. Ενίσχυση των πωλήσεων µέσω προσέγγισης νέων αγορών, παραγωγής νέων προϊόντων 
και διείσδυσης σε νέους πελάτες: 

 
 Προσέγγιση της αγοράς του νερού, µέσω της πρόσληψης εξειδικευµένων και µε 
πολυετή εµπειρία στον χώρο εµπορικών στελεχών. 
 Εντός του 2003, η Εταιρία πραγµατοποίησε επιτυχώς δοκιµαστικές παραγωγές 
κοιλοδοκών, µε στόχο την διείσδυση στην εν λόγω αγορά της Ελλάδος και του 
εξωτερικού, αποκτώντας µε αυτό τον τρόπο µια εναλλακτική αγορά για την προώθηση 
τµήµατος της παραγωγικής της δυναµικότητας κατά τις περιόδους όπου η ζήτηση για 
σωλήνες ευθείας ραφής παρουσιάζει κάµψη. Κατόπιν τούτου, το νέο αυτό προϊόν έχει 
ήδη ενταχθεί στην γκάµα προϊόντων και το πρόγραµµα παραγωγής της Εταιρίας. Στόχος 
για το έτος 2004 είναι η πώληση 20.000 περίπου τόνων κοιλοδοκών. 

Σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Σχεδίου ∆ράσης της Εταιρίας σηµειώνεται ότι 
µεγάλο µέρος των διοικητικών και τεχνικών δράσεων έχει πραγµατοποιηθεί εντός του 2004. 
Για το έτος 2005 θα αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα των αναληφθεισών δράσεων των 
προηγούµενων ετών από την διοίκηση της Εταιρίας και αναλόγως θα αντιδράσει άµεσα σε 
περίπτωση που κρίνει ότι θα απαιτηθούν νέες πρωτοβουλίες.  
  
Βασικοί άξονες της στρατηγικής για τα αµέσως επόµενα χρόνια είναι η περαιτέρω εµπορική 
διείσδυση σε νέους µεγάλους πελάτες µε παρουσία σε γεωπολιτικές περιοχές όπου 
δραστηριοποιείται ήδη η Εταιρία. Στόχος είναι η διατήρηση του ρυθµού αύξησης των 
παραγγελιοληψιών σε υψηλά επίπεδα και ταυτόχρονα η βελτίωση του µεικτού και του 
λειτουργικού περιθωρίου κέρδους. 
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7.2 Επενδυτική Πολιτική 

Η Εταιρία το 1998 έθεσε σε εφαρµογή την υλοποίηση ενός φιλόδοξου πενταετούς 
επενδυτικού προγράµµατος το οποίο περιελάµβανε κυρίως την επέκταση σε νέες γραµµές 
παραγωγής της βιοµηχανικής µονάδας της Κορίνθου και ολοκληρώθηκε το 2002 µε την 
ανέγερση µιας νέας υπερσύγχρονης βιοµηχανικής µονάδας στην Θίσβη Βοιωτίας. Στόχος του 
προγράµµατος ήταν η διεύρυνση του καταλόγου των παραγόµενων προϊόντων και η σταδιακή 
αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας  κατασκευής σωλήνων.  
 
Για τα επόµενα χρόνια η επενδυτική πολιτική της Εταιρίας εστιάζεται στην συντήρηση των 
ήδη υπαρχουσών εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων και σε επιλεκτικές επενδύσεις που στόχο 
έχουν είτε την µείωση του λειτουργικού κόστους, είτε την βελτίωση των παραγωγικών 
υποδοµών και διαδικασιών, είτε την συµµόρφωση µε κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και 
περιβάλλοντος. Οι προαναφερθείσες επιλεκτικές επενδύσεις είναι µικρού ύψους, και 
πραγµατοποιούνται κατόπιν εκπόνησης σχετικής τεχνικοοικονοµικής µελέτης, απ’ όπου θα 
πρέπει να τεκµηριώνεται και ποσοτικοποιείται η σκοπιµότητα της υπό εξέταση επένδυσης. 
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8 ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
Η Εταιρία τις χρήσεις 2002, 2003 και 2004 παρουσίασε αρνητικά αποτελέσµατα και δεν 
διένειµε µέρισµα στους µετόχους της. 
 
Η Εταιρία σκοπεύει στο µέλλον, όπως προβλέπεται από το Ν.2190/1920 να διανείµει σταθερά 
µέρισµα ίσο ή µεγαλύτερο µε το 35% των καθαρών κερδών της προ φόρων, αφαιρουµένων 
των εταιρικών βαρών του τακτικού αποθεµατικού και του αναλογούντος φόρου ή 6% επί του 
καταβεβληµένου µετοχικού της κεφαλαίου αφαιρουµένου του αναλογούντος φόρου, ανάλογα 
µε το ποιο ποσό είναι το µεγαλύτερο. 
 
Υψηλότερη διανοµή µερισµάτων θα εξαρτάται από το ύψος της κερδοφορίας της Εταιρίας και 
τις επενδυτικές και χρηµατοδοτικές της ανάγκες. 
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9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
Α. Οικονοµικές Καταστάσεις ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 31/12/2004 και 
τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις 2004 
 
Β.  Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 
31/12/2004 και τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις 2004 
 
Γ. Οικονοµικές καταστάσεις ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 31/12/2004 
 
∆. Οικονοµικές Καταστάσεις CPW America Co 31/12/2004 
 
Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις CPW EUROPEAN TRADING GmbH 31/12/2004 
 
ΣΤ. Οικονοµικές Καταστάσεις ∆ΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε 31/12/2004 
 

 

Ζ. Οικονοµικές Καταστάσεις HUMBEL LTD 31/12/2004 
 
Η. Κατάσταση Ταµειακών Ροών Εταιρίας για τη χρήση 2004 
 
Θ. Κατάσταση Ταµειακών Ροών Οµίλου για τη χρήση 2004 
 
Ι. Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την 35η Εταιρική Χρήση (01/01/04 – 31/12/04) 
 
ΙΑ. Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

περιόδου 01/01/04 – 31/12/04 
 
ΙΒ. Προσάρτηµα Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων 31.12.2004 
 
ΙΓ. Ενοποιηµένο Προσάρτηµα Οικονοµικών Καταστάσεων 31.12.2004 
 
Ι∆. Πιστοποιητικό διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση Μετοχικού 

Κεφαλαίου βάση της από 15/12/2003 απόφασης της Έκτκακτης Γενικής Συνέλευσης 
των Μετόχων της Εταιρίας. 

   
  

 



ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÓ 31çò ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2004
35ç ÅÔÁÉÑÉÊÇ ×ÑÇÓÇ (1ç ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2004   -  31ç ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2004)

ÁÑ.Ì.Á.Å. 1343/06/Â/86/35

  ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
ÐÏÓÁ ÊËÅÉÏÌÅÍÇÓ ×ÑÇÓÅÙÓ 2004 ÐÏÓÁ ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÇÓ ×ÑÇÓÅÙÓ 2003

Áîßá ÁðïóâÝóåéò Áíáðüóâåóôç Áîßá ÁðïóâÝóåéò Áíáðüóâåóôç
ÊôÞóåùò Áîßá ÊôÞóåùò Áîßá

Â. ÅÎÏÄÁ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ
1. ̧ îïäá ßäñõóçò & ðñþôçò åãêáôÜóôáóçò ................................................... 1.031.565,59 463.259,12 568.306,47 349.575,71 304.070,87 45.504,84
2. ÓõíáëëáãìáôéêÝò äéáöïñÝò äáíåßùí ãéá êôÞóåéò ðáãßùí óôïé÷åßùí ........... 7.028.506,95 2.322.157,16 4.706.349,79 7.028.506,95 1.585.421,58 5.443.085,37
3. Ôüêïé äáíåßùí êáôáóêåõáóôéêÞò ðåñéüäïõ ................................................. 12.515.105,33 5.182.578,64 7.332.526,69 12.515.105,33 2.739.293,46 9.775.811,87
4. ËïéðÜ Ýîïäá åãêáôáóôÜóåùò ..................................................................... 4.279.369,41 3.497.471,61 781.897,80 3.352.929,40 3.224.332,39 128.597,01

24.854.547,28 11.465.466,53 13.389.080,75 23.246.117,39 7.853.118,30 15.392.999,09
Ã. ÐÁÃÉÏ ÅÌÍÅÑÃÇÔÉÊÏ

É. ÁÓÙÌÁÔÅÓ ÁÊÉÍÇÔÏÐÏÉÇÓÅÉÓ
2. Ðáñá÷ùñÞóåéò êáé äéêáéþìáôá âéïìç÷áíéêÞò éäéïêôçóßáò ........................... 3.050,00 1.503,06 1.546,94 3.050,00 893,06 2.156,94

ÉÉ. ÅÍÓÙÌÁÔÅÓ ÁÊÉÍÇÔÏÐÏÉÇÓÅÉÓ
1. ÃÞðåäá-Ïéêüðåäá ....................................................................................... 12.923.495,31 0,00 12.923.495,31 14.514.010,08 0,00 14.514.010,08
3. Êôßñéá êáé ôå÷íéêÜ Ýñãá ................................................................................. 45.037.583,98 7.816.795,91 37.220.788,07 38.400.089,55 6.918.649,99 31.481.439,56
4. Ìç÷áíÞìáôá-Ôå÷íéêÝò åãêáôáóôÜóåéò ......................................................... 107.450.498,24 33.257.637,42 74.192.860,82 117.589.951,62 30.849.258,78 86.740.692,84
5. ÌåôáöïñéêÜ ÌÝóá ...................................................................................... 1.667.482,14 1.015.508,40 651.973,74 4.200.544,32 1.945.873,69 2.254.670,63
6. ̧ ðéðëá êáé ëïéðüò åîïðëéóìüò .................................................................... 643.653,33 309.523,32 334.130,01 1.680.136,28 1.097.788,15 582.348,13
7. Áêéí/óåéò õðü åêôÝëåóç & ðñïêáôáâïëÝò ................................................. 144.824,34 0,00 144.824,34 0,00 0,00 0,00

167.867.537,34 42.399.465,05 125.468.072,29 176.384.731,85 40.811.570,61 135.573.161,24
Óýíïëï ÁêéíçôïðïéÞóåùí 167.870.587,34 42.400.968,11 125.469.619,23 176.387.781,85 40.812.463,67 135.575.318,18
ÉÉÉ. ÓÕÌÌÅÔÏ×ÅÓ ÊÁÉ ÁËËÅÓ ÌÁÊÑÏÐÑÏÈ. ×ÑÇÌÁÔÏÏÉÊÏÍÏÌÉÊÅÓ ÁÐÁÉÔÇÓÅÉÓ

1. Óõììåôï÷Ýò óå óõíäåäåìÝíåò åðé÷åéñÞóåéò ........................................... 8.691.227,24 433.821,41
2. Óõììåôï÷Ýò óå ëïéðÝò åðé÷åéñÞóåéò .......................................................... 9.060,90 7.336,76
ìåßïí: ïöåéëüìåíåò äüóåéò ........................................................................... 12,73 8.700.275,41 0,00 441.158,17
7. ËïéðÝò ìáêñïðñüèåóìåò áðáéôÞóåéò ........................................................ 728.932,13 1.031.187,65

9.429.207,54 1.472.345,82
Óýíïëï ðáãßïõ åíåñãçôéêïý (Ã É+Ã ÉÉ+Ã ÉÉÉ) .......................................................... 134.898.826,77 137.047.664,00

Ä. ÊÕÊËÏÖÏÑÏÕÍ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
É. ÁÐÏÈÅÌÁÔÁ

2. Ðñïúüíôá Ýôïéìá êáé çìéôåëÞ-Õðïðñïúüíôá êáé õðïëåßììáôá ....................... 31.597.678,86 26.267.626,86
4. Ðñþôåò êáé âïçè.ýëåò-áíáëþóéìá õëéêÜ .................................................... 17.563.063,28 30.404.484,37
5. ÐñïêáôáâïëÝò ãéá áãïñÜ áðïèåìÜôùí ...................................................... 112.521,93 645.378,80

49.273.264,07 57.317.490,03
ÉÉ. ÁÐÁÉÔÇÓÅÉÓ

1. ÐåëÜôåò ....................................................................................................... 45.325.802,44 35.277.204,44
Ìåßïí: ÐñïâëÝøåéò ......................................................................................... 419.847,19 44.905.955,25 590.590,52 34.686.613,92
3á ÅðéôáãÝò åéóðñáêôÝåò ................................................................................ 348.645,90 298.953,74
3â ÅðéôáãÝò óå êáèõóôÝñçóç ......................................................................... 37.000,00 37.000,00
5. Âñá÷õðñüèåóìåò áðáéôÞóåéò êáôÜ óõíäåäåìÝíùí åðé÷åéñÞóåùí .......... 2.311.707,40 2.300,00
11. ×ñåþóôåò äéÜöïñïé .................................................................................. 13.326.210,70 28.753.208,42

60.929.519,25 63.778.076,08
ÉÉÉ. ×ÑÅÏÃÑÁÖÁ

1. Ìåôï÷Ýò ...................................................................................................... 595.529,07 718.008,62
595.529,07 718.008,62

IV. ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ
1. Ôáìåßï .......................................................................................................... 8.766,31 32.540,55
3. ÊáôáèÝóåéò üøåùò êáé ðñïèåóìßáò .......................................................... 2.829.330,12 7.184.275,98

2.838.096,43 7.216.816,53
Óýíïëï êõêëïöïñïýíôïò åíåñãçôéêïý (ÄÉ+ÄÉÉ+ÄÉÉÉ+ÄÉV) ................................... 113.636.408,82 129.030.391,26

Å. ÌÅÔÁÂÁÔÉÊÏÉ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ
1. ̧ îïäá åðïìÝíçò ÷ñÞóåùò ........................................................................ 329.969,24 89.551,51
2. ̧ óïäá ÷ñÞóåùò åéóðñáêôÝá ...................................................................... 999.447,38 444,34
3. Ëïéðïß ìåôáâáôéêïß ëïãáñéáóìïß åíåñãçôéêïý ............................................... 4.906.900,12 0,00

6.236.316,74 89.995,85

ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ (Â+Ã+Ä+Å) .................................................................. 268.160.633,08 281.561.050,20

ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ ×ÑÅÙÓÔÉÊÏÉ
1. Áëëüôñéá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá .................................................................... 202.881,30 101.010,05
2. ×ñåùóô.ëïã.åããõÞóåùí êáé åìðñÜãìáôùí áóöáëåéþí ............................. 92.641.440,27 15.676.861,73
3. ÁðáéôÞóåéò áðï áìöïôåñïâáñåßò óõìâÜóåéò ............................................ 169.429.702,81 87.125.701,96
4. Ëïéðïß ëïãáñéáóìïß ôÜîåùò ......................................................................... 107.778.680,52 73.649.351,56

370.052.704,90 176.552.925,30

ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ:  1. Åðß ôçò áêéíÞôïõ ðåñéïõóßáò ôçò åôáéñåßáò õðÜñ÷ïõí õðïèÞêåò êáé ðñïóçìåéþóåéò õðÝñ Ôñáðåæþí óõíïëéêïý ðïóïý åõñþ  73.200.000 ãéá áóöÜëåéá ÷ñçìáôïäïôÞóåþí ôïõò ðñïò ôçí åôáéñåßá. Åðéóçìáßíåôáé üôé åíôüò ôïõ 2004, åîáëåßöèçêáí ðñïóçìåéþóåéò õðïèçêþí  åðß ôùí êôéñßùí - ãñáöåßùí ÁèÞíáò ðïóïý
åõñþ 890.211,81. 2. ÂÜóåé ôïõ Í.2065/92 äéåíåñãÞèçêå ôçí 31-12-2004 áíáðñïóáñìïãÞ ôçò áîßáò ôùí ãçðÝäùí � ïéêïðÝäùí �åõñþ 2.687.854,88, ôùí êôéñßùí åõñþ� 10.964.597,53 êáé ôùí áðïóâÝóåùí ôùí êôéñßùí åõñþ� 1.401.989,89. Ìå ôçí ó÷çìáôéóèåßóá õðåñáîßá åõñþ 12.250.462,52 óõìøçößóôçêáí éóüðïóåò æçìßåò ðñïçãïõìÝíùí
÷ñÞóåùí. 3. Ó÷åôéêÜ ìå ôï åñãáôéêü áôý÷çìá ôçò 03/04/2003 óôï åñãïóôÜóéï ôçò åôáéñåßáò óôçí Êüñéíèï, Ý÷ïõí áóêçèåß áãùãÝò êáôÜ ôçò åôáéñåßáò áðü ôá ìÝëç ôùí ïéêïãåíåéþí ôùí èõìÜôùí. 4. Ï ìÝóïò üñïò ôïõ áðáó÷ïëïõìÝíïõ ðñïóùðéêïý óôçí åôáéñåßá êáôÜ ôçí 31-12-04 áíåñ÷üôáí óå 681 Üôïìá. 5. ÂÜóåé ôçò ðáñÜãñáöïõ 3ä
ôïõ Üñèñïõ 4 ôïõ Ð.Ä. 360/1985, ç äéïßêçóç ôçò åôáéñåßáò åíçìåñþíåé ôïõò ìåôü÷ïõò ó÷åôéêÜ ìå ôéò åíÝñãåéåò ðïõ Ýãéíáí ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí áéôéþí ðïõ ïäÞãçóáí óôçí õðáãùãÞ ôçò ìåôï÷Þò ôçò åôáéñßáò óôçí åéäéêÞ êáôçãïñßá äéáðñáãìÜôåõóçò "õðü åðéôÞñçóç", üôé: Ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí æçìéïãüíùí áðïôåëåóìÜôùí ðïõ
ðñïÝêõøáí êáôÜ ôçí ðåñßïäï ôçò óôáäéáêÞò Ýíáñîçò ëåéôïõñãßáò ôùí íÝùí åãêáôáóôÜóåùí óôç ÂÉ.ÐÅ. Èßóâçò Âïéùôßáò êáé ôç âåëôßùóç ôïõ êüóôïõò ðáñáãùãÞò, ç åôáéñåßá ìå ôçí õðïóôÞñéîç Åëëçíéêþí êáé îÝíùí åôáéñåéþí Ý÷åé êáôáñôßóåé êáé èÝóåé óå åöáñìïãÞ óõãêåêñéìÝíï ó÷Ýäéï ôå÷íéêþí êáé äéáñèñùôéêþí åðåìâÜóåùí, ïé
ïðïßåò äñïìïëïãïýíôáé êáé áíáìÝíåôáé íá ïëïêëçñùèïýí óôáäéáêÜ. Óôá ðëáßóéá áõôÜ, ç ̧ êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí ìåôü÷ùí ôçò åôáéñåßáò ôçò 15/12/2003, êáôüðéí åéóçãÞóåùò ôïõ Ä.Ó., áðïöÜóéóå áýîçóç ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò. Áðü ôçí áýîçóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ áíôëÞèçêáí êåöÜëáéá óõíïëéêïý ýøïõò åõñþ�
35.914.736,52 ìå ôçí Ýêäïóç 46.044.534 íÝùí êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí. Ïé äáðÜíåò Ýêäïóçò áíÞëèáí óå �åõñþ 250.000 ðåñßðïõ. Ç ðåñßïäïò åîÜóêçóçò ôïõ äéêáéþìáôïò ðñïôßìçóçò äéÞñêçóå áðü 28/04/2004 Ýùò 12/05/2004, ç êáôáâïëÞ ôùí êåöáëáßùí ðéóôïðïéÞèçêå áðü ôï Ä.Ó. ôçò åôáéñßáò óôçí áðü 18/05/2004 óõíåäñßáóÞ
ôïõ (ÖÅÊ.5618/11.06.2004) êáé ïé íÝåò ìåôï÷Ýò åéóÞ÷èçóáí ðñïò äéáðñáãìÜôåõóç óôéò 15/07/2004. Åíôüò ôïõ Ìáßïõ 2004 ïëïêëçñþèçêå ç äéÜèåóç ôùí êåöáëáßùí ðïõ áíôëÞèçêáí áðü ôçí åí ëüãù áýîçóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ êáé ç ó÷åôéêÞ Ýêèåóç ôïõ ïñêùôïý åëåãêôÞ ðïõ ðéóôïðïéåß ôçí ÷ñÞóç ôùí áíôëçèÝíôùí êåöáëáßùí
äçìïóéåýôçêå óôéò åöçìåñßäåò ÅÓÔÉÁ êáé ÅÎÐÑÅÓ ôçò 07/08/2004. Åðßóçò, åãêñßèçêå óôçí ̧ êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçò 08/08/2003 ôçò åôáéñåßáò, Ýêäïóç ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ 100 åê åõñþ� . Äéåõêñéíßæåôáé üôé åíôüò ôïõ Íïåìâñßïõ êáé Äåêåìâñßïõ 2004, ç ìçôñéêÞ Åôáéñßá ðñïÝâç óôçí óýíáøç óõìöùíéþí ãéá ôçí Ýêäïóç ôåóóÜñùí
äéìåñþí ïìïëïãéáêþí äáíåßùí ðåíôáåôïýò äéÜñêåéáò óõíïëéêïý ýøïõò 78 åê �. ÅðéðëÝïí, ç ̧ êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí ìåôü÷ùí ôçò åôáéñåßáò ôçò 28/09/2004, áðïöÜóéóå ôçí áýîçóç ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò åôáéñåßáò êáôÜ 32.284.252,26 åõñþ� ìå êáôáâïëÞ ìåôñçôþí êáé Ýêäïóç 41.390.067 íÝùí êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí,
ïíïìáóôéêÞò áîßáò êáé ôéìÞò åêäüóåùò 0,78 �åõñþ Ýêáóôç. MÝ÷ñé ôçí 31/12/2004, Ý÷åé êáôáâëçèåß ðïóü åõñþ� 20.000.000 ôï ïðïßï åìöáíßæåôáé óôï êïíäýëé "ÐïóÜ ðñïïñéóìÝíá ãéá áýîçóç êåöáëáßïõ". Óôü÷ïò ôùí ðáñáðÜíù êéíÞóåùí ôçò åôáéñåßáò åßíáé ç åíßó÷õóç ôïõ êåöáëáßïõ êßíçóçò, ç âåëôßùóç ôùí áñéèìïäåéêôþí (ãéá êÜëõøç
äåóìåýóåþí ôçò, âÜóåé óýìâáóçò ôñáðåæéêïý äáíåßïõ) êáé ç ìåôáôñïðÞ ìÝñïõò âñá÷õðñïèÝóìïõ äáíåéóìïý óå ìáêñïðñüèåóìï. 6. Óýìöùíá ìå ôçí 4-øÞöéá ôáîéíüìçóç ôïõ ÓÔÁÊÏÄ 2003 ï êýêëïò åñãáóéþí (ðùëÞóåéò) áíáëýåôáé ùò åîÞò: êùäéêüò 272.2 (ÊáôáóêåõÞ ÷áëõâäïóùëÞíùí) �åõñþ 167.324.530,07, êùäéêüò 271.0
(ÐáñáãùãÞ âáóéêïý óéäÞñïõ, ÷Üëõâá êáé óéäçñïêñáìÜôùí) åõñþ 5.748.349,45, êùäéêüò 285.1 (Êáôåñãáóßá êáé åðéêÜëõøç ìåôÜëëùí) �åõñþ 2.672.056,54, êùäéêüò 515.2 (×ïíäñéêü åìðüñéï ìåôÜëëùí) �åõñþ 3.791.712,49 êáé ëïéðÝò ðùëÞóåéò �åõñþ 911.091.81. 7.  Ç ̧ êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí ìåôü÷ùí ôçò åôáéñåßáò ôçò 28/09/2004,
áðïöÜóéóå ìåôáîý Üëëùí ôçí áðüó÷éóç ôïõ êëÜäïõ "ÓùëÞíùí ÌéêñÞò & Ìåóáßáò ÄéáìÝôñïõ êáé ÓùëÞíùí ãéá ÊáôáóêåõÝò ôïõ åñãïóôáóßïõ Êïñßíèïõ" êáé ôçí åéóöïñÜ áõôïý óôçí áíþíõìç åôáéñåßá "ÅÂÉÌÅÔ Á.Å.". Ç áðüó÷éóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò 1-5 ôïõ Í.2166/93 êáé ôçí éó÷ýïõóá íïìïèåóßá ðåñß
áíùíýìùí åôáéñåéþí, ìå âÜóç ôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ôïõ êëÜäïõ üðùò áðåéêïíßæïíôáé óôïí éóïëïãéóìü ìåôáó÷çìáôéóìïý ôçò 31/08/2004. Ç áðüó÷éóç åãêñßèçêå óôéò 01/12/2004 ìå ôçí áðüöáóç ôçò Íïìáñ÷ßáò õð'áñßèìï 39915/2004, ìå ôçí ïðïßá åãêñßíåôáé êáé ç áëëáãÞ åðùíõìßáò ôçò "ÅÂÉÌÅÔ ÁÅ" óå "ÌÅÔÁËËÏÕÑÃÉÁ ÊÏÑÉÍÈÏÕ
ÁÅ". Ï áðïó÷éóèåßò êëÜäïò, êáôÜ ôç ÷ñÞóç 2003, ðñáãìáôïðïßçóå ðùëÞóåéò åõñþ 6.312.905,89, Þôïé ðïóïóôü 4,26%  åðß ôùí óõíïëéêþí ðùëÞóåùí ôçò åôáéñåßáò êáôÜ ôç ÷ñÞóç 2003. Ç êáèáñÞ èÝóç ôïõ áðïó÷éóèÝíôïò êëÜäïõ ðñïóäéïñßóôçêå óå � 6.674.237,27 êáé ç ïðïßá ðéóôïðïéÞèçêå áðü ïñêùôü åëåãêôÞ. Åðéóçìáßíåôáé üôé ëüãù
ôçò áðüó÷éóçò ôïõ êëÜäïõ "ÓùëÞíùí ÌéêñÞò & Ìåóáßáò ÄéáìÝôñïõ êáé ÓùëÞíùí ãéá ÊáôáóêåõÝò ôïõ åñãïóôáóßïõ Êïñßíèïõ", ôá ðïóÜ ôçò êëåéüìåíçò ÷ñÞóçò äåí åßíáé óõãêñßóéìá ìå áõôÜ ôçò ðñïçãïõìÝíçò. 8. Ó÷åôéêÜ ìå ôç æçìéÜ ðïõ ðñïêëÞèçêå áðü ôï áôý÷çìá óôï åñãïóôÜóéï ôçò åôáéñåßáò óôçí Êüñéíèï ôïí Áðñßëéï ôïõ
2003, ïëüêëçñþèçêáí üëåò ïé äéáäéêáóßåò ðïõ åß÷å ðñïâåß ç åôáéñåßá áíáöïñéêÜ ìå ôçí êÜëõøç ôùí õëéêþí æçìéþí áðü ôéò áóöáëéóôéêÝò åôáéñåßåò êáé éóÝðñáîå ôçí óõìöùíçèåßóá áðïæçìßùóç.

ÐÁÈÇÔÉÊÏ
ÐÏÓÁ ÊËÅÉÏÌ. ÐÏÓÁ ÐÑÏÇÃ.
×ÑÇÓÅÙÓ 2004 ×ÑÇÓÅÙÓ 2003

Á. ÉÄÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ
É. ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÊÅÖÁËÁÉÏ
(82.780.134 ìåôï÷Ýò ôùí 0,78 åõñþ)

1. ÊáôáâëçìÝíï ..................................................................................................... 64.568.504,52 28.653.768,00
2. Ïöåéëüìåíï ...................................................................................................... 12.284.252,26 25.617.504,00

ÉÉ. Äéáö.áðü åêä.ìåôï÷þí õðÝñ ôï Üñôéï ............................................................... 27.427.850,33 27.427.850,33
ÉÉÉ. ÄÉÁÖÏÑÅÓ ÁÍ/ÃÇÓ-ÅÐÉ×/ÓÅÉÓ ÅÐÅÍÄ.

3. Åðé÷ïñçãÞóåéò åðåíäýóåùí ðÜãéïõ åíåñãçôéêïý ........................................... 0,00 141.377,69
4. ÄéáöïñÜ áðü ìåôáôñïðÞ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ óå åõñþ .............................. 90.284,81 90.284,81

90.284,81 231.662,50
IV. ÁÐÏÈÅÌÁÔÉÊÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ

1. Ôáêôéêü áðïèåìáôéêü ......................................................................................... 1.461.079,95 1.461.079,95
Ìåßïí: Æçìßá áðü áðïôßìçóç óõììåôï÷þí êáé ÷ñåùãñÜöùí ðñïò óõìøçöéóìü -1.182.731,55 -1.182.731,55
4. ̧ êôáêôï áðïèåìáôéêü ......................................................................................... 2.640.147,87 2.640.147,87
5. Áöïñïëüãçôá áðïèåìáôéêÜ åéäéêþí äéáôÜîåùí íüìùí .................................... 9.385.490,53 9.385.490,53

12.303.986,80 12.303.986,80
V. ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁ ÅÉÓ ÍÅÏ
Õðüëïéðï æçìéþí ðñïçãïõìÝíùí ÷ñÞóåùí ............................................................. -73.683.528,83 -32.299.511,61
Õðüëïéðï æçìéþí ÷ñÞóåùò åéò íÝï ......................................................................... -28.376.579,02 -53.634.479,74

-102.060.107,85 -85.933.991,35
VI. ÐÏÓÁ ÐÑÏÏÑÉÓÌÅÍÁ ÃÉÁ ÁÕÎÇÓÇ ÊÅÖÁËÁÉÏÕ ........................................................ 20.000.000,00 31.690.032,00

Óýíïëï éäßùí êåöáëáßùí (ÁÉ+ÁÉÉ+ÁÉÉÉ+AÉV+AV+AVI) ................................................ 34.614.770,87 39.990.812,28
B. ÐÑÏÂËÅØÅÉÓ ÃÉÁ ÊÉÍÄÕÍÏÕÓ & ÅÎÏÄÁ

2. ËïéðÝò ðñïâëÝøåéò .......................................................................................... 1.382.313,67 237.515,03
Ã. ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÉÓ

É. ÌÁÊÑÏÐÑÏÈÅÓÌÅÓ ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÉÓ
1. ÏìïëïãéáêÜ ÄÜíåéá ........................................................................................... 78.000.000,00 0,00
2. ÄÜíåéá ôñáðåæþí .............................................................................................. 48.283.889,03 55.626.705,27

126.283.889,03 55.626.705,27
ÉÉ. ÂÑÁ×ÕÐÑÏÈÅÓÌÅÓ ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÉÓ

1. ÐñïìçèåõôÝò ................................................................................................... 26.432.976,76 10.928.931,46
2. ÃñáììÜôéá ðëçñùôÝá ........................................................................................ 31.055.466,31 13.302.681,60
3. ÔñÜðåæåò, ëïãáñ.âñá÷õðñ.õðï÷ñ/óåùí ........................................................ 35.071.724,70 149.166.149,76
4. ÐñïêáôáâïëÝò ðåëáôþí .................................................................................... 1.471.367,86 21.088,50
5. Õðï÷ñåþóåéò áðï öüñïõò-ôÝëç ..................................................................... 186.565,11 395.485,39
6. Áóöáëéóôéêïß ïñãáíéóìïß .................................................................................... 674.571,31 944.298,61
7. Ìáêñïðñ.õðï÷ñåþóåéò ðëçñùôÝåò óôçí åðüìåíç ÷ñÞóç ........................... 6.429.274,66 7.091.395,95
10. Ìåñßóìáôá ðëçñùôÝá ..................................................................................... 36.364,83 36.966,31
11. ÐéóôùôÝò äéÜöïñïé .......................................................................................... 798.070,06 632.537,70

102.156.381,60 182.519.535,28
Óýíïëï õðï÷ñåþóåùí (Ã É+Ã ÉÉ) ............................................................................ 228.440.270,63 238.146.240,55

Ä. ÌÅÔÁÂÁÔÉÊÏÉ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ
2. ̧ îïäá ÷ñÞóåùò äïõëåõìÝíá .......................................................................... 3.723.277,91 3.186.482,34
3. Ëïéðïß ìåôáâáôéêïß ëïãáñéáóìïß ðáèçôéêïý .......................................................             0,00             0,00

3.723.277,91 3.186.482,34

ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ (Á+Â+Ã+Ä) .................................................................... 268.160.633,08 281.561.050,20

ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ ÐÉÓÔÙÔÉÊÏÉ
1. Äéêáéïý÷ïé áëëüôñéùí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí .................................................. 202.881,30 101.010,05
2. Ðéóôùô.ëïã.åããõÞóåùí êáé åìðñÜãìáôùí áóöáëåéþí ..................................... 92.641.440,27 15.676.861,73
3. Õðï÷ñåþóåéò áðü áìöïôåñïâáñåßò óõìâÜóåéò ............................................ 169.429.702,81 87.125.701,96
4. Ëïéðïß ëïãáñéáóìïß ôÜîåùò .............................................................................. 107.778.680,52 73.649.351,56

370.052.704,90 176.552.925,30

ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÅËÅÃ×ÏÕ ÏÑÊÙÔÏÕ ÅËÅÃÊÔÇ ËÏÃÉÓÔÇ
Ðñïò ôïõò ê.ê Ìåôü÷ïõò ôçò Áíþíõìçò Åôáéñåßáò �ÓÙËÇÍÏÕÑÃÉÅÉÁ ÊÏÑÉÍÈÏÕ ÁÅ�

ÅëÝãîáìå ôéò áíùôÝñù ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò êáèþò êáé ôï ó÷åôéêü ÐñïóÜñôçìá ôçò Áíþíõìçò Åôáéñåßáò �ÓÙËÇÍÏÕÑÃÅÉÁ ÊÏÑÉÍÈÏÕ Á.Å. Âéïìç÷áíßáò ÓùëÞíùí êáé ÅêìåôÜëëåõóçò ÁêéíÞôùí� ôçò åôáéñéêÞò ÷ñÞóåùò ðïõ Ýëçîå ôçí 31 Äåêåìâñßïõ 2004. Ï Ýëåã÷üò ìáò, óôá ðëáßóéá ôïõ ïðïßïõ ëÜâáìå êáé ãíþóç ðëÞñïõò ëïãéóôéêïý
áðïëïãéóìïý ôùí åñãáóéþí ôùí õðïêáôáóôçìÜôùí ôçò åôáéñåßáò, Ýãéíå óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 37 ôïõ êùä. Í. 2190/1920 �ðåñß Aíùíýìùí Åôáéñåéþí� êáé ôéò åëåãêôéêÝò äéáäéêáóßåò ðïõ êñßíáìå êáôÜëëçëåò, ìå âÜóç ôéò áñ÷Ýò êáé ôïõò êáíüíåò åëåãêôéêÞò ðïõ áêïëïõèåß ôï Óþìá Ïñêùôþí Åëåãêôþí Ëïãéóôþí ïé ïðïßïé
åßíáé óýìöùíïé ìå ôéò âáóéêÝò áñ÷Ýò ôùí Äéåèíþí Åëåãêôéêþí Ðñïôýðùí. ÔÝèçêáí óôçí äéÜèåóÞ ìáò ôá âéâëßá êáé óôïé÷åßá ðïõ ôÞñçóå ç åôáéñåßá êáé ìáò äüèçêáí ïé áíáãêáßåò ãéá ôïí Ýëåã÷ï ðëçñïöïñßåò êáé åðåîçãÞóåéò ðïõ æçôÞóáìå. Ç åôáéñåßá åöÜñìïóå ïñèÜ ôï Åëëçíéêü Ãåíéêü Ëïãéóôéêü Ó÷Ýäéï. Äåí ôñïðïðïéÞèçêå ç
ìÝèïäïò áðïãñáöÞò óå ó÷Ýóç ìå ôçí ðñïçãïýìåíç ÷ñÞóç êáé ôï êüóôïò ðáñáãùãÞò ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôá ëïãéóôéêÜ âéâëßá ðñïóäéïñßóèçêå óýìöùíá ìå ôéò ðáñáäåãìÝíåò áñ÷Ýò ëïãéóìïý ôïõ êüóôïõò. Åðáëçèåýóáìå ôç óõìöùíßá ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åêèÝóåùò Äéá÷åéñßóåùò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ðñïò ôçí ÔáêôéêÞ
ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí Ìåôü÷ùí, ìå ôéò ó÷åôéêÝò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò. Ôï ÐñïóÜñôçìá ðåñéëáìâÜíåé ôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôçí ðáñáãñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 43á ôïõ êùä. Í. 2190/1920. Áðü ôïí ðáñáðÜíù Ýëåã÷ï ìáò ðñïÝêõøáí ôá åîÞò: 1. Ç åôáéñåßá êáôÜ ðÜãéá ôáêôéêÞ äåí ó÷çìáôßæåé ðñüâëåøç áðïæçìßùóçò ôïõ
ðñïóùðéêïý ëüãù åîüäïõ ôïõ áðü ôçí õðçñåóßá, âáóéæüìåíç óôçí ãíùìïäüôçóç áñéèì. 205/1988 ôçò ïëïìÝëåéáò ôùí Íïìéêþí Óõìâïýëùí ôçò ÄéïéêÞóåùò êáé ôï Üñèñï 10 ôïõ Í.2065/92, åêôüò åÜí õðÜñ÷åé êÜðïéïò áðü ôï ðñïóùðéêü ðïõ íá èåìåëéþíåé äéêáßùìá óõíôáîéïäüôçóçò ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôçò åðüìåíçò ÷ñÞóçò. ÅÜí ç
åôáéñåßá åß÷å ó÷çìáôßóåé áíÜëïãç ðñüâëåøç, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 42å ôïõ Ê.Í. 2190/1920 ãéá üëï ôï ðñïóùðéêü, ç ðñüâëåøç áõôÞ èá áíåñ÷üôáí óôï ðïóü ôùí åõñþ 674 ÷éë. êáé èá Ýðñåðå íá âáñýíåé ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí ðñïçãïõìÝíùí ÷ñÞóåùí. 2. ÊáôÜ ôçò åôáéñåßáò åêêñåìïýí áãùãÝò êáé áðáéôÞóåéò ôñßôùí óõíïëéêïý
ðïóïý åõñþ 29.215 ÷éë., ïé åðéðôþóåéò ôùí ïðïßùí óôçí ïéêïíïìéêÞ èÝóç ôçò åôáéñåßáò, óå ðåñßðôùóç áñíçôéêÞò Ýêâáóçò ôïõò, äåí ìðïñïýí íá ðïóïôéêïðïéçèïýí êáôÜ ôï ðáñüí óôÜäéï. 3. Ïé ÷ñÞóåéò 2003 êáé 2004 äåí Ý÷ïõí åëåã÷èåß áðü ôéò öïñïëïãéêÝò áñ÷Ýò. ÊáôÜ óõíÝðåéá ïé öïñïëïãéêÝò õðï÷ñåþóåéò ôçò åôáéñåßáò ãéá ôéò
÷ñÞóåéò áõôÝò äåí Ý÷ïõí êáôáóôåß ïñéóôéêÝò. 4. Ëüãù ôïõ ýøïõò ôùí óõóóùñåõìÝíùí æçìéþí ôçò åôáéñåßáò, óõíôñÝ÷åé ðåñßðôùóç åöáñìïãÞò ôïõ Üñèñïõ 47 ôïõ Ê.Í. 2190/1920. ÊáôÜ ôç ãíþìç ìáò, êáé õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé ç åôáéñåßá èá óõíå÷ßóåé ôç äñáóôçñéüôçôá ôçò, ïé áíùôÝñù ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò ïé ïðïßåò
ðñïêýðôïõí áðü ôá âéâëßá êáé óôïé÷åßá ôçò åôáéñåßáò áðåéêïíßæïõí ìáæß ìå ôï ÐñïóÜñôçìá, áöïý ëçöèïýí õðüøç ïé ðáñáðÜíù ðáñáôçñÞóåéò ìáò, ôçí ðåñéïõóéáêÞ äéÜñèñùóç êáé ôçí ïéêïíïìéêÞ èÝóç ôçò åôáéñåßáò êáôÜ ôçí 31 Äåêåìâñßïõ 2004 êáé ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò ÷ñÞóåùò ðïõ Ýëçîå áõôÞ ôçí çìåñïìçíßá, âÜóåé ôùí
ó÷åôéêþí äéáôÜîåùí ðïõ éó÷ýïõí êáé ëïãéóôéêþí áñ÷þí, ïé ïðïßåò Ý÷ïõí ãßíåé ãåíéêÜ ðáñáäåêôÝò êáé äåí äéáöÝñïõí áðü åêåßíåò ðïõ ç åôáéñåßá åöÜñìïóå óôçí ðñïçãïýìåíç ÷ñÞóç åêôüò áðü ôç ðåñßðôùóç ðïõ áíáöÝñåôáé óôç óçìåßùóç 2 ôïõ Éóïëïãéóìïý.

ÁèÞíá 24 Öåâñïõáñßïõ 2005
Ï ÏÑÊÙÔÏÓ ÅËÅÃÊÔÇÓ ËÏÃÉÓÔÇÓ

   ÊÙÍ/ÍÏÓ ÊÏÕÂÅËÁÓ
ÁÌ ÓÏÅË 11021

 ÐÉÍÁÊÁÓ ÄÉÁÈÅÓÅÙÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ
ÐÏÓÁ ÊËÅÉÏÌ. ÐÏÓÁ ÐÑÏÇÃ.
×ÑÇÓÅÙÓ 2004 ×ÑÇÓÅÙÓ 2003

ÊáèáñÜ áðïôåëÝóìáôá (æçìßåò) ÷ñÞóåùò ................................................... -28.227.424,33 -53.585.867,05

ÌÅÉÏÍ: 1. ÄéáöïñÝò öïñïëïãéêïý åëÝã÷ïõ ðñïçãïõìÝíùí ÷ñÞóåùí ....... -100.542,00 0,00
2.Ëïéðïß ìç åíóùìáôùìÝíïé óôï ëåéôïõñãéêü êüóôïò öüñïé ..................... -48.612,69 -48.612,69
Æçìßåò åéò íÝï ........................................................................................... -28.376.579,02 -53.634.479,74

    ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÕ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ×ÑÇÓÅÙÓ 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2004 (1/1-31/12/2004)
ÐÏÓÁ ÊËÅÉÏÌÅÍÇÓ ×ÑÇÓÅÙÓ 2004 ÐÏÓÁ ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÇÓ ×ÑÇÓÅÙÓ 2003

É. ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÅÙÓ
Êýêëïò åñãáóéþí (ðùëÞóåéò) ............................................................................... 180.447.740,36 148.085.204,59
Ìåßïí: Êüóôïò ÐùëÞóåùí .................................................................................... 158.975.572,25 148.315.878,59
ÌéêôÜ áðïôåëÝóìáôá (êÝñäç/æçìßåò) åêìåôáëëåýóåùò ..................................... 21.472.168,11 -230.674,00
ÐëÝïí: ¢ëëá Ýóïäá åêìåôáëëåýóåùò ................................................................. 863.819,84 691.826,70
Óýíïëï ................................................................................................................... 22.335.987,95 461.152,70
Ìåßïí: 1.¸îïäá äéïéêçôéêÞò ëåéôïõñãßáò ................................................................. 3.531.810,23 4.908.439,66

3.¸îïäá ëåéôïõñãßáò äéáèÝóåùò .............................................................. 33.292.878,53 36.824.688,76 27.465.745,50 32.374.185,16
ÌåñéêÜ áðïôåëÝóìáôá (æçìßåò) åêìåôáëëåýóåùò .............................................. -14.488.700,81 -31.913.032,46
ÐëÝïí: 4.Ðéóôùôéêïß ôüêïé & óõíáöÞ Ýóïäá ........................................................... 30.144,04 46.604,41
Ìåßïí: ̧ îïäá êáé æçìéÝò óõììåôï÷þí & ÷ñåùãñÜöùí ....................................... 166.871,05 7.676,78

3.×ñåùóôéêïß ôüêïé & óõíáöÞ Ýîïäá ........................................................ 13.094.258,78 -13.230.985,79 13.452.523,85 -13.413.596,22
ÏëéêÜ áðïôåëÝóìáôá (æçìßåò) åêìåôáëëåýóåùò .................................................. -27.719.686,60 -45.326.628,68

ÉÉ. ÐËÅÏÍ: ÅÊÔÁÊÔÁ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ
1.¸êôáêôá & áíüñãáíá Ýóïäá ................................................................................ 3.797.651,18 3.854.937,71
2. ̧ êôáêôá êÝñäç .................................................................................................... 80.093,72 28.369,18
3. ̧ óïäá ðñïçãïõìÝíùí ÷ñÞóåùí ...................................................................... 207.955,97 0,00
4. ̧ óïäá áðü á÷ñçóéìïðïßçôåò ðñïâëÝøåéò ....................................................... 343.201,07 4.428.901,94 274.610,69 4.157.917,58
ÌÅÉÏÍ:
1.¸êôáêôá & áíüñãáíá Ýîïäá ................................................................................ 4.003.503,03 4.793.520,38
2.¸êôáêôåò æçìéÝò ................................................................................................... 727.123,06 4.872.524,14
3. ̧ îïäá ðñïçãïõìÝíùí ÷ñÞóåùí ....................................................................... 206.013,58 2.714.111,43
4. ÐñïâëÝøåéò ãéá Ýêôáêôïõò êéíäýíïõò ...............................................................            0,00 4.936.639,67 37.000,00 12.417.155,95
ÏñãáíéêÜ êáé Ýêôáêôá áðïôåëÝóìáôá (æçìßåò) ....................................................... -28.227.424,33 -53.585.867,05
ÌÅÉÏÍ: Óýíïëï áðïóâÝóåùí ðáãßùí óôïé÷åßùí .................................................... 17.645.194,54 16.799.679,71
Ìåßïí:ïé åíóùìáôùìÝíåò óôï ëåéô.êüóôïò ........................................................... 17.645.194,54                 � 16.799.679,71                 �
ÊÁÈÁÑÁ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ (æçìßåò) ×ÑÇÓÅÙÓ ðñï öüñùí ..................................... -28.227.424,33 -53.585.867,05

ÁèÞíá, 23 Öåâñïõáñßïõ 2005
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ï ÅÍÔÅÔÁËÌÅÍÏÓ Ï ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÓ Ï ÐÑÏÚÓÔÁÌÅÍÏÓ

ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ  ÓÕÌÂÏÕËÏÓ  ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ  ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ
ÌÐÁÊÏÕÑÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÌÇËÉÏÓ ÓÁÑÁÍÔÏÓ ÌÇÔÑÅËÉÁÓ ×ÁÑÉËÁÏÓ ÊÏÕÌÐÇÓ ÐÁÕËÏÓ

Á.Ä.Ô.: Ë 177987 Á.Ä.Ô. Ð 998326 Á.Ä.Ô. × 019358 Á.Ä.Ô.: Ð 330058
ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ Ï.Å.Å.

9901062733 Á� ÔÁÎÇ

ÐñÜéòãïõùôåñ÷áïõò Êïýðåñò
Áíþíõìïò åëåãêôéêÞ Åôáéñåßá
Ïñêùôïß ÅëåãêôÝò ËïãéóôÝò



  ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
ÐïóÜ Êëåéüìåíçò ðåñéüäïõ ÐïóÜ Ðñïçãïýìåíçò ðåñéüäïõ

01/01/2004-30/09/2004 01/01/2003-30/09/2003
ÄáðÜíåò ðïëõåôïýò áðüóâåóçò .............................................................................. 22.538.597,53 22.140.093,83
Ìåßïí áðïóâÝóåéò ...................................................................................................... 8.407.759,91 14.130.837,62 5.585.391,35 16.554.702,48
ÐÜãéï Åíåñãçôéêü ......................................................................................................... 176.294.773,27 177.089.053,07
Ìåßïí áðïóâÝóåéò ...................................................................................................... 50.899.848,12 125.394.925,15 38.128.807,17 138.960.245,90

Óõììåôï÷Ýò & Üëëåò Ìáêñïðñüèåóìåò áðáéôÞóåéò ............................................... 3.025.467,83 1.475.421,45

Óýíïëï ðáãßïõ åíåñãçôéêïý ....................................................................................... 128.420.392,98 140.435.667,35

ÁðïèÝìáôá .................................................................................................................. 55.262.680,90 71.633.901,24
ÐåëÜôåò .................................................................................................................... 43.783.756,76 29.878.152,60
ËïéðÝò ÁðáéôÞóåéò ....................................................................................................... 4.927.887,32 14.375.254,86
×ñåþãñáöá ................................................................................................................. 657.625,75 650.969,99
ÄéáèÝóéìá .................................................................................................................... 2.528.570,73 3.643.918,74
Óýíïëï êõêëïöïñïýíôïò åíåñãçôéêïý ...................................................................... 107.160.521,46 120.182.197,43

Ìåôáâáôéêïß Ëïãáñéáóìïß Åíåñãçôéêïý ...................................................................... 225.958,66 763.753,92

ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ ................................................................................... 249.937.710,72 277.936.321,18

ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ ................................................................................................ 341.748.359,94 58.711.231,31

 II. ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ
ÐïóÜ Êëåéüìåíçò ðåñéüäïõ ÐïóÜ Ðñïçãïýìåíçò ðåñéüäïõ

01/01/2004- 30/09/2004 01/01/2003- 30/09/2003
¸óïäá áðü ÐùëÞóåéò ............................................................................................. 136.556.090,82 108.709.140,62
Ìåßïí: Êüóôïò ÐùëÞóåùí ..................................................................................... 123.035.928,73 13.520.162,09 106.397.804,01 2.311.336,61
ÐëÝïí: ¢ëëá ¸óïäá Åêìåôáëëåýóåùò ................................................................. 317.203,95 646.101,16
ÌéêôÜ áðïôåëÝóìáôá åêìåôÜëëåõóçò ................................................................... 13.837.366,04 2.957.437,77
Ìåßïí:
¸îïäá äéïéêçôéêÞò ëåéôïõñãßáò ............................................................................... 2.957.082,73 3.018.046,23
¸îïäá ëåéôïõñãßáò äéÜèåóçò ................................................................................ 23.765.604,36 26.722.687,09 19.045.194,51 22.063.240,74
ÌåñéêÜ áðïôåëÝóìáôá åêìåôÜëëåõóçò ............................................................... (12.885.321,05) (19.105.802,97)
ÐëÝïí: Ðéóôùôéêïß ôüêïé & óõíáöÞ Ýóïäá ............................................................ 16.794,92 32.653,19
Ìåßïí: ¸îïäá êáé æçìéÝò óõììåôï÷þí & ÷ñåùãñÜöùí ....................................... 65.791,46 155.201,39

×ñåùóôéêïß ôüêïé & óõíáöÞ Ýîïäá ............................................................ 10.013.977,53 (10.062.974,07) 10.125.516,43 (10.248.064,63)
ÏëéêÜ áðïôåëÝóìáôá åêìåôáëåýóåùò ................................................................. (22.948.295,12) (29.353.867,60)
Ðëåüí:
Áíüñãáíá ¸óïäá - ÊÝñäç ..................................................................................... 2.227.342,59 3.385.205,91
Ìåßïí:
Áíüñãáíá ¸îïäá - ÆçìéÝò ...................................................................................... 2.633.129,31 8.733.666,23
ÏñãáíéêÜ êáé Ýêôáêôá áðïôåëÝóìáôá ................................................................... (23.354.081,84) (34.702.327,92)
Óýíïëï áðïóâÝóåùí ðáãßùí óôïé÷åßùí ................................................................ 11.062.446,63 10.565.221,64
Ìåßïí: Ïé áðü áõôÝò åíó\íåò óôï ëåéôïõñãéêü êüóôïò ...................................... 11.062.446,63                      � 10.565.221,64                      �
ÊáèáñÜ áðïôåëÝóìáôá ðåñéüäïõ ðñï öüñùí .................................................... (23.354.081,84) (34.702.327,92)

ÐÁÈÇÔÉÊÏ
ÐïóÜ Êëåéüìåíçò ðåñéüäïõ ÐïóÜ Ðñïçãïýìåíçò ðåñéüäïõ

01/01/2004-30/09/2004 01/01/2003-30/09/2003
KáôáâëçìÝíï ìåôï÷éêü ÊåöÜëáéï ............................ 64.568.504,52 28.653.768,00
Ïöåéëüìåíï ìåôï÷éêü êåöÜëáéï ............................. 0,00 11.853.768,00
ÁðïèåìáôéêÜ & ëïéðïß ëïã/óìïß éäßùí êåöáëáßùí .. 40.867.686,67 40.094.647,24
ÁðïôåëÝóìáôá ðåñéüäïõ ......................................... (23.354.081,84) (34.702.327,92)
ÁðïôåëÝóìáôá ðñïçãïýìåíçò ðåñéüäïõ .............. (86.083.146,04) (32.348.124,30)
ÐïóÜ ðñïïñéóìÝíá ãéá áýîçóç êåöáëáßïõ .......... 7.000.000,00 16.800.000,00
Óýíïëï Éäßùí Êåöáëáßùí ......................................... 2.998.963,31 30.351.731,02
ÐñïâëÝøåéò äéÜöïñåò ............................................ 159.032,16 98.536,79

Ìáêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò
  Ðñïò ÔñÜðåæåò ...................................................... 51.839.210,29 51.839.210,29 55.519.511,51 55.519.511,51
Âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò
  Ðñïò ÔñÜðåæåò ...................................................... 141.206.166,68 162.009.393,55
  ËïéðÝò ..................................................................... 50.294.336,33 191.500.503,01 25.114.628,95 187.124.022,50
Óýíïëï Õðï÷ñåþóåùí ............................................. 243.339.713,30 242.643.534,01

Ìåôáâáôéêïß Ëïãáñéáóìïß Ðáèçôéêïý ...................... 3.440.001,95 4.842.519,36

ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ .................................. 249.937.710,72 277.936.321,18

ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ ............................................. 341.748.359,94 58.711.231,31

ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ
1. Åðß ôçò áêéíÞôïõ ðåñéïõóßáò ôçò åôáéñåßáò õðÜñ÷ïõí õðïèÞêåò êáé ðñïóçìåéþóåéò õðÝñ Ôñáðåæþí óõíïëéêïý ðïóïý
åõñþ 86.721.413,10 ãéá áóöÜëåéá ÷ñçìáôïäïôÞóåþí ôïõò ðñïò ôçí åôáéñåßá. Ôï ÍïÝìâñéï 2004 ïëïêëçñþèçêå ç
åîÜëåéøç ðñïóçìåéþóåùí õðïèÞêçò óõíïëéêÞò áîßáò ÅÕÑÙ 13.515.596,52. Ôï åí ëüãù ðïóü èá áöáéñåèåß áðü ôï
óõíïëéêü ýøïò ôùí ðñïóçìåéþóåùí óôéò äçìïóéåõìÝíåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôçò 31/12/2004. 2. Ç ôåëåõôáßá
áíáðñïóáñìïãÞ ôùí "ÃçðÝäùí - ÏéêïðÝäùí" êáé ôùí "Êôéñßùí" ôçò åôáéñåßáò Ýãéíå âÜóåé ôùí äéáôÜîåùí ôïõ Í.2065/92,
óôçí ÷ñÞóç 2000. 3. Ó÷åôéêÜ ìå ôï åñãáôéêü áôý÷çìá ôçò 03/04/2003 óôï åñãïóôÜóéï ôçò åôáéñåßáò óôçí Êüñéíèï, Ý÷ïõí
áóêçèåß áãùãÝò êáôÜ ôçò åôáéñåßáò áðü ôá ìÝëç ôùí ïéêïãåíåéþí ôùí èõìÜôùí. 4. Ï áñéèìüò ôïõ áðáó÷ïëïõìÝíïõ óôçí
åôáéñåßá ðñïóùðéêïý êáôÜ ôçí 30-09-04 áíåñ÷üôáí óå 703 Üôïìá. 5. ÂÜóåé ôçò ðáñÜãñáöïõ 3ä ôïõ Üñèñïõ 4 ôïõ Ð.Ä.
360/1985, óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá ïé åôáéñåßåò �ïé ìåôï÷Ýò ôùí ïðïßùí Ý÷ïõí õðá÷èåß óå êáèåóôþò åðéôÞñçóçò �ðñÝðåé íá
öñïíôßæïõí þóôå «ÊáôÜ ôç äçìïóßåõóç ôùí ïéêïíïìéêþí êáé ëïãéóôéêþí êáôáóôÜóåùí íá ðáñÝ÷åôáé ïõóéáóôéêÞ
ðëçñïöüñçóç óôï åðåíäõôéêü êïéíü ó÷åôéêÜ ìå ôéò åíÝñãåéåò ðïõ Ýãéíáí ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí áéôéþí ðïõ ïäÞãçóáí
óôçí õðáãùãÞ óôçí åéäéêÞ êáôçãïñßá», ç äéïßêçóç ôçò åôáéñåßáò åíçìåñþíåé ôïõò ìåôü÷ïõò üôé: Ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí
æçìéïãüíùí áðïôåëåóìÜôùí ðïõ ðñïÝêõøáí êáôÜ ôçí ðåñßïäï ôçò óôáäéáêÞò Ýíáñîçò ëåéôïõñãßáò ôùí íÝùí
åãêáôáóôÜóåùí óôç ÂÉ.ÐÅ. Èßóâçò Âïéùôßáò êáé ôç âåëôßùóç ôïõ êüóôïõò ðáñáãùãÞò, ç åôáéñåßá ìå ôçí õðïóôÞñéîç
Åëëçíéêþí êáé îÝíùí åôáéñåéþí Ý÷åé êáôáñôßóåé êáé èÝóåé óå åöáñìïãÞ óõãêåêñéìÝíï ó÷Ýäéï ôå÷íéêþí êáé äéáñèñùôéêþí
åðåìâÜóåùí, ïé ïðïßåò äñïìïëïãïýíôáé êáé áíáìÝíåôáé íá ïëïêëçñùèïýí óôáäéáêÜ. Óôá ðëÜéóéá áõôÜ, ç ¸êôáêôç ÃåíéêÞ
ÓõíÝëåõóç ôùí ìåôü÷ùí ôçò åôáéñåßáò ôçò 15/12/2003, êáôüðéí åéóçãÞóåùò ôïõ ÄÓ, áðïöÜóéóå áýîçóç ôïõ ìåôï÷éêïý
êåöáëáßïõ ôçò.  Áðü ôçí áýîçóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ áíôëÞèçêáí êåöÜëáéá óõíïëéêïý ýøïõò ÅÕÑÙ 35.914.736,52 ìå ôçí
Ýêäïóç 46.044.534 íÝùí êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí. Ïé äáðÜíåò Ýêäïóçò áíÞëèáí óå åõñþ 250.000 ðåñßðïõ. Ç
ðåñßïäïò åîÜóêçóçò ôïõ äéêáéþìáôïò ðñïôßìçóçò äéÞñêçóå áðü 28/04/2004 Ýùò 12/05/2004, ç êáôáâïëÞ ôùí êåöáëáßùí
ðéóôïðïéÞèçêå áðü ôï Ä.Ó. ôçò åôáéñßáò óôçí áðü 18/05/2004 óõíåäñßáóÞ ôïõ (ÖÅÊ.5618/11.06.2004) êáé ïé íÝåò ìåôï÷Ýò
åéóÞ÷èçóáí ðñïò äéáðñáãìÜôåõóç óôéò 15/07/2004. Åíôüò ôïõ Ìáßïõ 2004 ïëïêëçñþèçêå ç äéÜèåóç ôùí êåöáëáßùí ðïõ
áíôëÞèçêáí áðü ôçí åí ëüãù áýîçóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ êáé ç ó÷åôéêÞ Ýêèåóç ôïõ ïñêùôïý åëåãêôÞ ðïõ ðéóôïðïéåß ôçí
÷ñÞóç ôùí áíôëçèÝíôùí êåöáëáßùí äçìïóéåýôçêå óôéò åöçìåñßäåò ÅÓÔÉÁ êáé ÅÎÐÑÅÓ ôçò 07/08/2004. Åðßóçò, åãêñßèçêå
óôçí ¸êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçò 08/08/2003, Ýêäïóç ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ 100 åê ÅÕÑÙ. Äéåõêñéíßæåôáé üôé åíôüò ôïõ
Íïåìâñßïõ 2004, ç Åôáéñßá ðñïÝâåé óôçí óýíáøç óõìöùíéþí ãéá ôçí Ýêäïóç ôñéþí äéìåñþí ïìïëïãéáêþí äáíåßùí
ðåíôáåôïýò äéÜñêåéáò óõíïëéêïý ýøïõò 57 åê ÅÕÑÙ. Óôü÷ïò ôùí ðáñáðÜíù êéíÞóåùí ôçò åôáéñåßáò åßíáé ç âåëôßùóç
áñéèìïäåéêôþí (ãéá êÜëõøç äåóìåýóåþí ôçò, âÜóåé óýìâáóçò ôñáðåæéêïý äáíåßïõ), ç ìåôáôñïðÞ ìÝñïõò
âñá÷õðñïèÝóìïõ äáíåéóìïý óå ìáêñïðñüèåóìï, êáèþò êáé ç åíßó÷õóç ôïõ êåöáëáßïõ êßíçóçò. 6. Óýìöùíá ìå ôçí
ôáîéíüìçóç ôïõ ÓÔÁÊÏÄ 2003 ï êýêëïò åñãáóéþí (ðùëÞóåéò) áíáëýåôáé ùò åîÞò: êùäéêüò 272.2 (ÊáôáóêåõÞ
÷áëõâäïóùëÞíùí) åõñþ 125.596.177,26, êùäéêüò 271.0 (ÐáñáãùãÞ âáóéêïý óéäÞñïõ, ÷Üëõâá êáé óéäçñïêñáìÜôùí) åõñþ
4.931.387,92 êùäéêüò 285.1 (Êáôåñãáóßá êáé åðéêÜëõøç ìåôÜëëùí êáé ìåôáëëåõìÜôùí) åõñþ 2.202.189,29, êùäéêüò 515.2
(×ïíäñéêü åìðüñéï ìåôÜëëùí) åõñþ 2.929.648,88 êáé ëïéðÝò ðùëÞóåéò åõñþ 896.687,47. 7. Ç ¸êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí
ìåôü÷ùí ôçò åôáéñåßáò ôçò 28/09/2004, áðïöÜóéóå á) ôçí áðüó÷éóç ôïõ êëÜäïõ "ÓùëÞíùí ÌéêñÞò & Ìåóáßáò ÄéáìÝôñïõ
êáé ÓùëÞíùí ãéá ÊáôáóêåõÝò ôïõ åñãïóôáóßïõ Êïñßíèïõ" êáé ôçí åéóöïñÜ áõôïý óôçí áíþíõìç åôáéñåßá "ÅÂÉÌÅÔ Á.Å.". Ç
áðüó÷éóç ðñáãìáôïðïéåßôáé óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò 1-5 ôïõ Í.2166/93 êáé ôçí éó÷ýïõóá íïìïèåóßá ðåñß áíùíýìùí
åôáéñåéþí, ìå âÜóç ôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ôïõ êëÜäïõ üðùò áðåéêïíßæïíôáé óôïí éóïëïãéóìü ìåôáó÷çìáôéóìïý ôçò 31/
08/2004. Ïé ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôçò åôáéñåßáò ôçò 30/09/2004 ðåñéëáìâÜíïõí ôïí åéóöåñüìåíï êëÜäï åöüóïí
åêêñåìåß ìÝ÷ñé óÞìåñá ç åãêñéôéêÞ áðüöáóç ôçò Íïìáñ÷ßáò. ÅðéðëÝïí, ç ¸êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí ìåôü÷ùí ôçò
åôáéñåßáò ôçò 28/09/2004, áðïöÜóéóå ôçí áýîçóç ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò åôáéñåßáò êáôÜ 32.284.252,26 Åõñþ ìå
êáôáâïëÞ ìåôñçôþí êáé Ýêäïóç 41.390.067 íÝùí êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí, ïíïìáóôéêÞò áîßáò êáé ôéìÞò åêäüóåùò 0,78
Åõñþ Ýêáóôç. MÝ÷ñé ôçí 30/09/2004, Ý÷åé êáôáâëçèåß ðïóü åõñþ 7.000.000 ôï ïðïßï åìöáíßæåôáé óôï êïíäýëé "ÐïóÜ
ðñïïñéóìÝíá ãéá áýîçóç êåöáëáßïõ". 8. Ó÷åôéêÜ ìå ôç æçìéÜ ðïõ ðñïêëÞèçêå áðü ôï áôý÷çìá óôï åñãïóôÜóéï ôçò
åôáéñåßáò óôçí Êüñéíèï ôïí Áðñßëéï ôïõ 2003, ïëüêëçñþèçêáí üëåò ïé äéáäéêáóßåò ðïõ åß÷å ðñïâåß ç åôáéñåßá áíáöïñéêÜ
ìå ôçí êÜëõøç ôùí õëéêþí æçìéþí áðü ôéò áóöáëéóôéêÝò åôáéñåßåò êáé åéóÝðñáîå ôçí óõìöùíçèåßóá áðïæçìßùóç. 9.
ÏñéóìÝíá êïíäýëéá ôçò ðñïçãïýìåíçò ðåñéüäïõ Ý÷ïõí áíáìïñöùèåß þóôå íá åßíáé ïìïåéäÞ êáé óõãêñßóéìá ìå áõôÜ ôçò
êëåéüìåíçò.
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Á.Ä.Ô: Ö 147183 Á.Ä.: O244083/01 Á.Ä.Ô.: Ð 330058
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ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÅËÅÃ×ÏÕ ÏÑÊÙÔÏÕ ÅËÅÃÊÔÇ ËÏÃÉÓÔÇ
Ðñïò ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò Áíþíõìçò Åôáéñßáò ��Óùëçíïõñãåßá Êïñßíèïõ Á.Å.��

ÄéåíåñãÞóáìå ôïí Ýëåã÷ï ðïõ ðñïâëÝðåôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 6 ôïõ Ð.Ä. 360/1985, üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï 90 ôïõ Í. 2533/1997, åöáñìüæïíôáò, óôá ðëáßóéá ôùí áñ÷þí êáé êáíüíùí åëåãêôéêÞò ðïõ áêïëïõèåß ôï Óþìá Ïñêùôþí Åëåãêôþí Ëïãéóôþí, ôéò åëåãêôéêÝò äéáäéêáóßåò
ðïõ êñßíáìå êáôÜëëçëåò, ãéá íá äéáðéóôþóïõìå üôé ïé áíùôÝñù óõíïðôéêÝò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò ôçò Áíþíõìçò Åôáéñåßáò �ÓÙËÇÍÏÕÑÃÅÉÁ ÊÏÑÉÍÈÏÕ Á.Å. Âéïìç÷áíßáò ÓùëÞíùí êáé ÅêìåôÜëëåõóçò ÁêéíÞôùí�, ðïõ êáëýðôïõí ôçí ðåñßïäï áðü 1 Éáíïõáñßïõ 2004 ìÝ÷ñé 30 Óåðôåìâñßïõ 2004, äåí
ðåñéÝ÷ïõí áíáêñßâåéåò Þ ðáñáëåßøåéò ðïõ íá åðçñåÜæïõí ïõóéùäþò ôçí ðåñéïõóéáêÞ äéÜñèñùóç êáé ôçí ïéêïíïìéêÞ èÝóç ôçò åôáéñåßáò, êáèþò êáé ôá áðïôåëÝóìáôá ðïõ åìöáíßæïíôáé ó� áõôÝò. Óôá ðëáßóéá ôïõ åëÝã÷ïõ áõôïý ëÜâáìå êáé ãíþóç ôïõ ëïãéóôéêïý áðïëïãéóìïý ôùí åñãáóéþí ôùí
õðïêáôáóôçìÜôùí ôçò åôáéñåßáò. ÔÝèçêáí óôç äéÜèåóç ìáò ôá âéâëßá êáé óôïé÷åßá ðïõ ôÞñçóå ç åôáéñåßá êáé ìáò äüèçêáí ïé áíáãêáßåò ãéá ôïí Ýëåã÷ï ðëçñïöïñßåò êáé åðåîçãÞóåéò ðïõ æçôÞóáìå. Ç åôáéñåßá åöÜñìïóå ïñèÜ ôï Ãåíéêü Ëïãéóôéêü Ó÷Ýäéï. Äåí ôñïðïðïéÞèçêå ç ìÝèïäïò áðïãñáöÞò óå
ó÷Ýóç ìå ôçí áíôßóôïé÷ç ðñïçãïýìåíç ðåñßïäï êáé ôï êüóôïò ðáñáãùãÞò ðñïóäéïñßóèçêå óýìöùíá ìå ôéò ðáñáäåãìÝíåò áñ÷Ýò ëïãéóìïý ôïõ êüóôïõò. Áðü ôïí ðáñáðÜíù Ýëåã÷ï ìáò ðñïÝêõøáí ôá åîÞò: 1. Ç åôáéñåßá êáôÜ ðÜãéá ôáêôéêÞ äåí ó÷çìáôßæåé ðñüâëåøç áðïæçìßùóçò ôïõ ðñïóùðéêïý
ëüãù åîüäïõ ôïõ áðü ôçí õðçñåóßá, âáóéæüìåíç óôçí ãíùìïäüôçóç áñéèì. 205/1988 ôçò ïëïìÝëåéáò ôùí Íïìéêþí Óõìâïýëùí ôçò ÄéïéêÞóåùò êáé ôï Üñèñï 10 ôïõ Í.2065/92, åêôüò åÜí õðÜñ÷åé êÜðïéïò áðü ôï ðñïóùðéêü ðïõ íá èåìåëéþíåé äéêáßùìá óõíôáîéïäüôçóçò ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôçò åðüìåíçò
÷ñÞóçò. ÅÜí ç åôáéñåßá åß÷å ó÷çìáôßóåé áíÜëïãç ðñüâëåøç, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 42å ôïõ Ê.Í. 2190/1920 ãéá üëï ôï ðñïóùðéêü, ç ðñüâëåøç áõôÞ èá áíåñ÷üôáí óôï ðïóü ôùí � 1.424 ÷éë. åê ôùí ïðïßùí � 172 ÷éë. Ýðñåðå íá âáñýíïõí ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò êëåéïìÝíçò ðåñéüäïõ. 2. ÊáôÜ ôçò åôáéñåßáò
åêêñåìïýí áãùãÝò êáé áðáéôÞóåéò ôñßôùí óõíïëéêïý ðïóïý � 30.800 ÷éë., ïé åðéðôþóåéò ôùí ïðïßùí óôçí ïéêïíïìéêÞ èÝóç ôçò åôáéñåßáò, óå ðåñßðôùóç áñíçôéêÞò Ýêâáóçò ôïõò, äåí ìðïñïýí íá ðïóïôéêïðïéçèïýí êáôÜ ôï ðáñüí óôÜäéï. 3. Ç ÷ñÞóç 2003 äåí Ý÷åé åëåã÷èåß áðü ôéò öïñïëïãéêÝò áñ÷Ýò.
ÊáôÜ óõíÝðåéá ïé öïñïëïãéêÝò õðï÷ñåþóåéò ôçò åôáéñåßáò ãéá ôç ÷ñÞóç áõôÞ äåí Ý÷ïõí êáôáóôåß ïñéóôéêÝò. 4. Ëüãù ôïõ ýøïõò ôùí óõóóùñåõìÝíùí æçìéþí ôçò åôáéñåßáò, óõíôñÝ÷åé ðåñßðôùóç åöáñìïãÞò ôùí Üñèñùí 47 êáé 48 ðáñ. 1 ðåñßðôùóç ã ôïõ Ê.Í. 2190/1920.Ìå âÜóç ôïí Ýëåã÷ï ðïõ
äéåíåñãÞóáìå êáé õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé èá ëçöèïýí åãêáßñùò ôá êáôÜëëçëá ìÝôñá ðïõ èá áðïôñÝðïõí ôçí åöáñìïãÞ ôùí äéáôÜîåùí ôùí Üñèñùí 47 êáé 48 ðáñ. 1 ðåñßðôùóç ã ôïõ Ê.Í. 2190/1920 êáé ç åôáéñåßá èá óõíå÷ßóåé ôç äñáóôçñéüôçôá ôçò, äéáðéóôþóáìå üôé ïé áíùôÝñù óõíïðôéêÝò
OéêïíïìéêÝò KáôáóôÜóåéò ðñïêýðôïõí áðü ôá âéâëßá êáé óôïé÷åßá ôçò åôáéñåßáò êáé áöïý ëçöèïýí õðüøç ïé ðñïáíáöåñüìåíåò ÐáñáôçñÞóåéò ìáò, äåí ðåñéÝ÷ïõí áíáêñßâåéåò Þ ðáñáëåßøåéò ðïõ íá åðçñåÜæïõí ïõóéùäþò ôçí åìöáíéæüìåíç ðåñéïõóéáêÞ äéÜñèñùóç êáé ôçí ïéêïíïìéêÞ èÝóç ôçò
åôáéñåßáò, êáôÜ ôçí 30 Óåðôåìâñßïõ 2004, êáèþò êáé ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò ðåñéüäïõ ðïõ Ýëçîå ôçí çìåñïìçíßá áõôÞ, âÜóåé ôùí ó÷åôéêþí äéáôÜîåùí ðïõ éó÷ýïõí êáé ôùí ëïãéóôéêþí áñ÷þí êáé ìåèüäùí ðïõ åöáñìüæåé ç åôáéñåßá, ïé ïðïßåò Ý÷ïõí ãßíåé ãåíéêÜ ðáñáäåêôÝò êáé äåí äéáöÝñïõí áðü
åêåßíåò ðïõ åöáñìüóôçêáí óôçí áíôßóôïé÷ç ðåñßïäï ôçò ðñïçãïýìåíçò ÷ñÞóçò.

ÁèÞíá, 26 Íïåìâñßïõ 2004
Ï ÏÑÊÙÔÏÓ ÅËÅÃÊÔÇÓ ËÏÃÉÓÔÇÓ

ÊÙÍ/ÍÏÓ ÊÏÕÂÅËÁÓ
ÁÌ ÓÏÅË 11021

ÐñÜéòãïõùôåñ÷áïõò Êïýðåñò
Áíþíõìïò åëåãêôéêÞ Åôáéñåßá
Ïñêùôïß ÅëåãêôÝò ËïãéóôÝò



  ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
ÐïóÜ Êëåéüìåíçò ðåñéüäïõ ÐïóÜ Ðñïçãïýìåíçò ðåñéüäïõ

01.01.04-30.06.04 01.01.03-30.06.03
ÄáðÜíåò ðïëõåôïýò áðüóâåóçò ............................................................. 21.978.241,92 21.979.110,23
Ìåßïí áðïóâÝóåéò ..................................................................................... 7.625.649,47 14.352.592,45 4.899.393,17 17.079.717,06
ÐÜãéï Åíåñãçôéêü ......................................................................................... 175.372.086,64 174.306.370,62
Ìåßïí áðïóâÝóåéò ..................................................................................... 47.264.149,76 128.107.936,88 37.296.269,25 137.010.101,37
Óõììåôï÷Ýò & Üëëåò Ìáêñïðñüèåóìåò áðáéôÞóåéò .............................. 3.038.832,85 1.510.353,98
Óýíïëï ðáãßïõ åíåñãçôéêïý ....................................................................... 131.146.769,73 138.520.455,35
ÁðïèÝìáôá .................................................................................................. 65.535.468,41 82.635.924,98
ÐåëÜôåò ..................................................................................................... 38.555.940,03 22.418.846,55
ËïéðÝò ÁðáéôÞóåéò ...................................................................................... 3.846.669,23 7.273.679,35
×ñåþãñáöá ................................................................................................ 647.661,06 638.782,96
ÄéáèÝóéìá .................................................................................................... 2.348.125,11 4.144.546,38
Óýíïëï êõêëïöïñïýíôïò åíåñãçôéêïý ..................................................... 110.933.863,84 117.111.780,22

Ìåôáâáôéêïß Ëïãáñéáóìïß Åíåñãçôéêïý ..................................................... 178.097,46 922.295,49

ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ .................................................................. 256.611.323,48 273.634.248,12
ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ ................................................................................ 179.139.142,85 80.094.715,40

 II. ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÕ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ 01.01.2004-30.06.2004
ÐïóÜ Êëåéüìåíçò ðåñéüäïõ ÐïóÜ Ðñïçãïýìåíçò ðåñéüäïõ

01.01.04-30.06.04 01.01.03-30.06.03
¸óïäá áðü ÐùëÞóåéò ................................................................................. 73.527.158,56 74.482.695,50
Ìåßïí: Êüóôïò ÐùëÞóåùí ......................................................................... 68.914.233,61 4.612.924,95 78.410.462,48       (3.927.766,98)
ÐëÝïí: ¢ëëá ¸óïäá Åêìåôáëëåýóåùò ..................................................... 226.562,72 617.799,07
ÌéêôÜ áðïôåëÝóìáôá åêìåôÜëëåõóçò ....................................................... 4.839.487,67 (3.309.967,91)
Ìåßïí: ¸îïäá äéïéêçôéêÞò ëåéôïõñãßáò ....................................................... 1.974.238,10 2.099.399,32

 ¸îïäá ëåéôïõñãßáò äéÜèåóçò ........................................................ 12.876.432,26 14.850.670,36 12.271.946,73 14.371.346,05
ÌåñéêÜ áðïôåëÝóìáôá åêìåôÜëëåõóçò ................................................... (10.011.182,69) (17.681.313,96)
ÐëÝïí: 4.Ðéóôùôéêïß ôüêïé & óõíáöÞ Ýóïäá ............................................. 14.003,40 21.612,20
Ìåßïí: ¸îïäá êáé æçìéÝò óõììåôï÷þí & ÷ñåùãñÜöùí ........................... 65.791,46 123.689,44

 3.×ñåùóôéêïß ôüêïé & óõíáöÞ Ýîïäá ............................................ 6.668.497,88 (6.720.285,94) 6.791.616,84 (6.893.694,08)
ÏëéêÜ áðïôåëÝóìáôá åêìåôáëåýóåùò ..................................................... (16.731.468,63) (24.575.008,04)
Ðëåüí: Áíüñãáíá ¸óïäá - ÊÝñäç ............................................................ 1.560.782,58 1.827.529,22
Ìåßïí: Áíüñãáíá ¸îïäá - ÆçìéÝò .............................................................. 2.129.572,62 1.646.953,10
ÏñãáíéêÜ êáé Ýêôáêôá áðïôåëÝóìáôá ....................................................... (17.300.258,67) (24.394.431,92)
Óýíïëï áðïóâÝóåùí ðáãßùí óôïé÷åßùí .................................................... 7.400.381,46 9.722.943,55
Ìåßïí: Ïé áðü áõôÝò åíó\íåò óôï ëåéôïõñãéêü êüóôïò .......................... 7.400.381,46 � 9.722.943,55 �
ÊáèáñÜ áðïôåëÝóìáôá ðåñéüäïõ ðñï öüñùí ........................................ (17.300.258,67) (24.394.431,92)

ÐÁÈÇÔÉÊÏ
ÐïóÜ Êëåéüìåíçò ðåñéüäïõ ÐïóÜ Ðñïçãïýì. ðåñéüäïõ

01.01.04-30.06.04 01.01.03-30.06.03
ÊáôáâëçìÝíï ìåôï÷éêü ÊåöÜëáéï ............................... 64.568.504,52 28.653.768,00
ÁðïèåìáôéêÜ & ëïéðïß ëïã/óìïß éäßùí êåöáëáßùí .... 39.892.810,75 42.886.924,18
ÁðïôåëÝóìáôá ðåñéüäïõ ............................................ (17.300.258,67) (24.394.431,92)
ÁðïôåëÝóìáôá ðñïçãïýìåíçò ðåñéüäïõ .................    (86.083.146,04) (32.299.511,61)
Óýíïëï Éäßùí Êåöáëáßùí ............................................. 1.077.910,56 14.846.748,65
ÐñïâëÝøåéò äéÜöïñåò ............................................... 64.444,14 616.473,31

Ìáêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò
  Ðñïò ÔñÜðåæåò .......................................................... 51.879.681,52 51.879.681,52 55.509.349,95 55.509.349,95
Âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò
  Ðñïò ÔñÜðåæåò .......................................................... 148.160.172,78 150.028.142,12
  ËïéðÝò ......................................................................... 53.296.956,53 201.457.129,31 49.100.520,48 199.128.662,60
Óýíïëï Õðï÷ñåþóåùí ................................................ 253.336.810,83 254.638.012,55

Ìåôáâáôéêïß Ëïãáñéáóìïß Ðáèçôéêïý ......................... 2.132.157,95 3.533.013,61

ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ ..................................... 256.611.323,48 273.634.248,12
ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ ................................................. 179.139.142,85 80.094.715,40

ÁÈÇÍÁ 11 Áõãïýóôïõ 2004
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ Ï ÅÍÔÅÔÁËÌÅÍÏÓ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ÐÑÏÚÓÔÁÌÅÍÏÓ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ

ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÊÁËÖÁÑÅÍÔÆÏÓ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ ÂÁÔÉÓÔÁÓ ÐÁÕËÏÓ ÊÏÕÌÐÇÓ
Á.Ä.Ô: Ö 147183 Á.Ä.: O244083/01 Á.Ä.Ô.: Ð 330058

ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ Ï.Å.Å.
0018936 Á� ÔÁÎÇ

Óçìåéþóåéò: 1. Åðß ôçò áêéíÞôïõ ðåñéïõóßáò ôçò åôáéñåßáò õðÜñ÷ïõí õðïèÞêåò êáé ðñïóçìåéþóåéò õðÝñ Ôñáðåæþí óõíïëéêïý ðïóïý
Åõñþ 86.721.413,10 ãéá áóöÜëåéá ÷ñçìáôïäïôÞóåþí ôïõò ðñïò ôçí åôáéñåßá. 2. Ç ôåëåõôáßá áíáðñïóáñìïãÞ ôùí "ÃçðÝäùí -
ÏéêïðÝäùí" êáé ôùí "Êôéñßùí" ôçò åôáéñåßáò Ýãéíå âÜóåé ôùí äéáôÜîåùí ôïõ Í.2065/92, óôçí ÷ñÞóç 2000. 3. Ó÷åôéêÜ ìå ôï åñãáôéêü áôý÷çìá
ôçò 03/04/2003 óôï åñãïóôÜóéï ôçò åôáéñåßáò óôçí Êüñéíèï, Ý÷ïõí áóêçèåß áãùãÝò êáôÜ ôçò åôáéñåßáò áðü ôá ìÝëç ôùí ïéêïãåíåéþí ôùí
èõìÜôùí. 4. Ï áñéèìüò ôïõ áðáó÷ïëïõìÝíïõ óôçí åôáéñåßá ðñïóùðéêïý êáôÜ ôçí 30-06-04 áíåñ÷üôáí óå 698 Üôïìá. 5. ÂÜóåé ôçò
áðüöáóçò ôïõ ×Á 64/09.04.2001 óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá «ÊáôÜ ôç äçìïóßåõóç ôùí ïéêïíïìéêþí êáé ëïãéóôéêþí êáôáóôÜóåùí ðïõ
ðñïâëÝðïíôáé áðü ôï ÐÄ 360/1985 ïé åôáéñåßåò � ïé ìåôï÷Ýò ôùí ïðïßùí Ý÷ïõí õðá÷èåß óå êáèåóôþò åðéôÞñçóçò � èá öñïíôßæïõí þóôå
óôá ðñïóäéïñéæüìåíá óôçí ðáñÜãñáöï 3ä ôïõ Üñèñïõ 4 ôïõ Ð.Ä. 360/1985 óôïé÷åßá íá ðåñéëáìâÜíåôáé ïõóéáóôéêÞ ðëçñïöüñçóç óôï
åðåíäõôéêü êïéíü ó÷åôéêÜ ìå ôéò åíÝñãåéåò ðïõ Ýãéíáí ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí áéôéþí ðïõ ïäÞãçóáí óôçí õðáãùãÞ óôçí åéäéêÞ
êáôçãïñßá», ç äéïßêçóç ôçò åôáéñåßáò åíçìåñþíåé ôïõò ìåôü÷ïõò üôé: Ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí æçìéïãüíùí áðïôåëåóìÜôùí ðïõ
ðñïÝêõøáí êáôÜ ôçí ðåñßïäï ôçò óôáäéáêÞò Ýíáñîçò ëåéôïõñãßáò ôùí íÝùí åãêáôáóôÜóåùí óôç ÂÉ.ÐÅ. Èßóâçò Âïéùôßáò êáé ôç âåëôßùóç
ôïõ êüóôïõò ðáñáãùãÞò, ç åôáéñåßá ìå ôçí õðïóôÞñéîç Åëëçíéêþí êáé îÝíùí åôáéñåéþí Ý÷åé êáôáñôßóåé êáé èÝóåé óå åöáñìïãÞ
óõãêåêñéìÝíï ó÷Ýäéï ôå÷íéêþí êáé äéáñèñùôéêþí åðåìâÜóåùí, ïé ïðïßåò äñïìïëïãïýíôáé êáé áíáìÝíåôáé íá ïëïêëçñùèïýí óôáäéáêÜ.
Óôá ðëÜéóéá áõôÜ, ç¸êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí ìåôü÷ùí ôçò åôáéñåßáò ôçò 15/12/2003, êáôüðéí åéóçãÞóåùò ôïõ ÄÓ, áðïöÜóéóå áýîçóç
ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò.  Áðü ôçí áýîçóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ áíôëÞèçêáí êåöÜëáéá óõíïëéêïý ýøïõò ÅÕÑÙ 35.914.736,52 ìå ôçí
Ýêäïóç 46.044.534 íÝùí êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí. Ïé äáðÜíåò Ýêäïóçò áíÞëèáí óå Åõñþ 250.000 ðåñßðïõ. Ç ðåñßïäïò
åîÜóêçóçò ôïõ äéêáéþìáôïò ðñïôßìçóçò äéÞñêçóå áðü 28/04/2004 Ýùò 12/05/2004, ç êáôáâïëÞ ôùí êåöáëáßùí ðéóôïðïéÞèçêå áðü ôï
Ä.Ó. ôçò åôáéñßáò óôçí áðü 18/05/2004 óõíåäñßáóÞ ôïõ (ÖÅÊ.5618/11.06.2004) êáé ïé íÝåò ìåôï÷Ýò åéóÞ÷èçóáí ðñïò äéáðñáãìÜôåõóç
óôéò 15/07/2004. Åíôüò ôïõ Ìáßïõ 2004 ïëïêëçñþèçêå ç äéÜèåóç ôùí êåöáëáßùí ðïõ áíôëÞèçêáí áðü ôçí åí ëüãù áýîçóç ìåôï÷éêïý
êåöáëáßïõ êáé ç ó÷åôéêÞ Ýêèåóç ôïõ ïñêùôïý åëåãêôÞ ðïõ ðéóôïðïéåß ôçí ÷ñÞóç ôùí áíôëçèÝíôùí êåöáëáßùí äçìïóéåýôçêå óôéò
åöçìåñßäåò ÅÓÔÉÁ êáé ÅÎÐÑÅÓ ôçò 07/08/2004. Åðßóçò, åãêñßèçêå óôçí ¸êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçò 08/08/2003, Ýêäïóç ïìïëïãéáêïý
äáíåßïõ 100 åê ÅÕÑÙ. Óôü÷ïò ôùí ðáñáðÜíù êéíÞóåùí ôçò åôáéñåßáò åßíáé ç âåëôßùóç áñéèìïäåéêôþí (ãéá êÜëõøç äåóìåýóåþí ôçò,
âÜóåé óýìâáóçò ôñáðåæéêïý äáíåßïõ), ç ìåôáôñïðÞ ìÝñïõò âñá÷õðñïèÝóìïõ äáíåéóìïý óå ìáêñïðñüèåóìï, êáèþò êáé ç åíßó÷õóç
ôïõ êåöáëáßïõ êßíçóçò. 6. Óýìöùíá ìå ôçí ôáîéíüìçóç ôïõ ÓÔÁÊÏÄ 2003 ï êýêëïò åñãáóéþí (ðùëÞóåéò) áíáëýåôáé ùò åîÞò: êùäéêüò
272.2 (ÊáôáóêåõÞ ÷áëõâäïóùëÞíùí) Åõñþ 66.970.224,10, êùäéêüò 271.0 (ÐáñáãùãÞ âáóéêïý óéäÞñïõ, ÷Üëõâá êáé óéäçñïêñáìÜôùí)
Åõñþ 3.976.240,51 êùäéêüò 285.1 (Êáôåñãáóßá êáé åðéêÜëõøç ìåôÜëëùí êáé ìåôáëëåõìÜôùí) Åõñþ 429.962,19, êùäéêüò 515.2 (×ïíäñéêü
åìðüñéï ìåôÜëëùí) Åõñþ 1.265.501,71 êáé ëïéðÝò ðùëÞóåéò Åõñþ 885.230,05. 7. Ó÷åôéêÜ ìå ôç æçìéÜ ðïõ ðñïêëÞèçêå áðü ôï áôý÷çìá óôï
åñãïóôÜóéï ôçò åôáéñåßáò óôçí Êüñéíèï ôïí Áðñßëéï ôïõ 2003, ïëüêëçñþèçêáí üëåò ïé äéáäéêáóßåò ðïõ åß÷å ðñïâåß ç åôáéñåßá
áíáöïñéêÜ ìå ôçí êÜëõøç ôùí õëéêþí æçìéþí áðü ôéò áóöáëéóôéêÝò åôáéñåßåò êáé åéóÝðñáîå ôçí óõìöùíçèåßóá áðïæçìßùóç. 8.
ÏñéóìÝíá êïíäýëéá ôçò ðñïçãïýìåíçò ðåñéüäïõ Ý÷ïõí áíáìïñöùèåß þóôå íá åßíáé ïìïåéäÞ êáé óõãêñßóéìá ìå áõôÜ ôçò êëåéüìåíçò.

 ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÅËÅÃ×ÏÕ ÏÑÊÙÔÏÕ ÅËÅÃÊÔÇ ËÏÃÉÓÔÇ
Ðñïò ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò Áíþíõìçò Åôáéñåßáò �ÓÙËÇÍÏÕÑÃÅÉÁ ÊÏÑÉÍÈÏÕ Á.Å. Âéïìç÷áíßáò ÓùëÞíùí êáé ÅêìåôÜëëåõóçò ÁêéíÞôùí�

ÄéåíåñãÞóáìå ôïí Ýëåã÷ï ðïõ ðñïâëÝðåôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 6 ôïõ Ð.Ä. 360/1985, üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï 90 ôïõ Í. 2533/1997, åöáñìüæïíôáò, óôá ðëáßóéá ôùí áñ÷þí êáé êáíüíùí åëåãêôéêÞò ðïõ áêïëïõèåß ôï Óþìá Ïñêùôþí Åëåãêôþí Ëïãéóôþí, ôéò åëåãêôéêÝò
äéáäéêáóßåò ðïõ êñßíáìå êáôÜëëçëåò, ãéá íá äéáðéóôþóïõìå üôé ïé áíùôÝñù óõíïðôéêÝò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò ôçò Áíþíõìçò Åôáéñåßáò �ÓÙËÇÍÏÕÑÃÅÉÁ ÊÏÑÉÍÈÏÕ Á.Å. Âéïìç÷áíßáò ÓùëÞíùí êáé ÅêìåôÜëëåõóçò ÁêéíÞôùí�, ðïõ êáëýðôïõí ôçí ðåñßïäï áðü 1 Éáíïõáñßïõ 2004  ìÝ÷ñé 30
Éïõíßïõ 2004, äåí ðåñéÝ÷ïõí áíáêñßâåéåò Þ ðáñáëåßøåéò ðïõ íá åðçñåÜæïõí ïõóéùäþò ôçí ðåñéïõóéáêÞ äéÜñèñùóç êáé ôçí ïéêïíïìéêÞ èÝóç ôçò åôáéñåßáò, êáèþò êáé ôá áðïôåëÝóìáôá ðïõ åìöáíßæïíôáé ó� áõôÝò. Óôá ðëáßóéá ôïõ åëÝã÷ïõ áõôïý ëÜâáìå êáé ãíþóç ôïõ ëïãéóôéêïý
áðïëïãéóìïý ôùí åñãáóéþí ôùí õðïêáôáóôçìÜôùí ôçò åôáéñåßáò. ÔÝèçêáí óôç äéÜèåóç ìáò ôá âéâëßá êáé óôïé÷åßá ðïõ ôÞñçóå ç åôáéñåßá êáé ìáò äüèçêáí ïé áíáãêáßåò ãéá ôïí Ýëåã÷ï ðëçñïöïñßåò êáé åðåîçãÞóåéò ðïõ æçôÞóáìå. Ç åôáéñåßá åöÜñìïóå ïñèÜ ôï Ãåíéêü Ëïãéóôéêü Ó÷Ýäéï.
Äåí ôñïðïðïéÞèçêå ç ìÝèïäïò áðïãñáöÞò óå ó÷Ýóç ìå ôçí áíôßóôïé÷ç ðñïçãïýìåíç ðåñßïäï êáé ôï êüóôïò ðáñáãùãÞò ðñïóäéïñßóèçêå óýìöùíá ìå ôéò ðáñáäåãìÝíåò áñ÷Ýò ëïãéóìïý ôïõ êüóôïõò. Áðü ôïí ðáñáðÜíù Ýëåã÷ï ìáò ðñïÝêõøáí ôá åîÞò: 1. Ç åôáéñåßá êáôÜ ðÜãéá ôáêôéêÞ
äåí ó÷çìáôßæåé ðñüâëåøç áðïæçìßùóçò ôïõ ðñïóùðéêïý ëüãù åîüäïõ ôïõ áðü ôçí õðçñåóßá, âáóéæüìåíç óôçí ãíùìïäüôçóç áñéèì. 205/1988 ôçò ïëïìÝëåéáò ôùí Íïìéêþí Óõìâïýëùí ôçò ÄéïéêÞóåùò êáé ôï Üñèñï 10 ôïõ Í.2065/92, åêôüò åÜí õðÜñ÷åé êÜðïéïò áðü ôï ðñïóùðéêü ðïõ íá
èåìåëéþíåé äéêáßùìá óõíôáîéïäüôçóçò ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôçò åðüìåíçò ÷ñÞóçò. ÅÜí ç åôáéñåßá åß÷å ó÷çìáôßóåé áíÜëïãç ðñüâëåøç, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 42å ôïõ Ê.Í. 2190/1920 ãéá üëï ôï ðñïóùðéêü, ç ðñüâëåøç áõôÞ èá áíåñ÷üôáí óôï ðïóü ôùí Åõñþ 1.397 ÷éë, åê ôùí ïðïßùí Åõñþ 425
÷éë. Ýðñåðå íá  âáñýíïõí ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò êëåéïìÝíçò ðåñßïäïõ. 2. Åêêñåìïýí êáôÜ ôçò åôáéñåßáò áãùãÝò ôñßôùí óõíïëéêïý ðïóïý Åõñþ 26.807 ÷éë, ïé åðéðôþóåéò ôùí ïðïßùí óôçí ïéêïíïìéêÞ èÝóç ôçò åôáéñåßáò, óå ðåñßðôùóç áñíçôéêÞò Ýêâáóçò ôïõò, äåí ìðïñïýí íá
ðïóïôéêïðïéçèïýí êáôÜ ôï ðáñüí óôÜäéï. 3. H ÷ñÞóç 2003 äåí Ý÷åé åëåã÷èåß áðü ôéò öïñïëïãéêÝò áñ÷Ýò. ÊáôÜ óõíÝðåéá ïé öïñïëïãéêÝò õðï÷ñåþóåéò ôçò åôáéñåßáò ãéá ôç ÷ñÞóç áõôÞ äåí Ý÷ïõí êáôáóôåß ïñéóôéêÝò. 4. Ëüãù ôïõ ýøïõò ôùí óõóóùñåõìÝíùí æçìéþí ôçò åôáéñåßáò, óõíôñÝ÷åé
ðåñßðôùóç åöáñìïãÞò ôùí Üñèñùí 47 êáé 48 ðáñ. 1 ðåñßðôùóç ã ôïõ Ê.Í. 2190/1920.  Ìå âÜóç ôïí Ýëåã÷ï ðïõ äéåíåñãÞóáìå êáé õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé èá ëçöèïýí åãêáßñùò ôá êáôÜëëçëá ìÝôñá ðïõ èá áðïôñÝðïõí ôçí åöáñìïãÞ ôùí äéáôÜîåùí ôùí Üñèñùí 47 êáé 48 ôïõ Ê.Í. 2190/
1920 êáé ç åôáéñåßá èá óõíå÷ßóåé ôç äñáóôçñéüôçôá ôçò, äéáðéóôþóáìå üôé ïé áíùôÝñù óõíïðôéêÝò OéêïíïìéêÝò KáôáóôÜóåéò ðñïêýðôïõí áðü ôá âéâëßá êáé óôïé÷åßá ôçò åôáéñåßáò êáé áöïý ëçöèïýí õðüøç ïé ðñïáíáöåñüìåíåò ÐáñáôçñÞóåéò ìáò, äåí ðåñéÝ÷ïõí áíáêñßâåéåò Þ
ðáñáëåßøåéò ðïõ íá åðçñåÜæïõí ïõóéùäþò ôçí åìöáíéæüìåíç ðåñéïõóéáêÞ äéÜñèñùóç êáé ôçí ïéêïíïìéêÞ èÝóç ôçò åôáéñåßáò, êáôÜ ôçí 30 Éïõíßïõ 2004, êáèþò êáé ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò ðåñéüäïõ ðïõ Ýëçîå óôçí çìåñïìçíßá áõôÞ, âÜóåé ôùí ó÷åôéêþí äéáôÜîåùí ðïõ éó÷ýïõí êáé ôùí
ëïãéóôéêþí áñ÷þí êáé ìåèüäùí ðïõ åöáñìüæåé ç åôáéñåßá, ïé ïðïßåò Ý÷ïõí ãßíåé ãåíéêÜ ðáñáäåêôÝò êáé äåí äéáöÝñïõí áðü åêåßíåò ðïõ åöáñìüóôçêáí óôçí áíôßóôïé÷ç ðåñßïäï ôçò ðñïçãïýìåíçò ÷ñÞóçò.

ÁèÞíá,12 Áõãïýóôïõ 2004
Ï ÏÑÊÙÔÏÓ ÅËÅÃÊÔÇÓ ËÏÃÉÓÔÇÓ
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Ðåñßïäïò áðü: 1ç Éáíïõáñßïõ Ýùò 30 Éïõíßïõ 2004   (ÐïóÜ óå åõñþ)
É. ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ

Ðñáúóãïõùôåñ÷áïõòÊïýðåñò
Áíþíõìç ÅëåãêôéêÞ Åôáéñßá
Ïñêùôïß ÅëåãêôÝò ËïãéóôÝò



  ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
ÐïóÜ Êëåéüìåíçò ðåñéüäïõ ÐïóÜ Ðñïçãïýìåíçò ðåñéüäïõ

01/01/2004-31/03/2004 01/01/2003-31/03/2003
ÄáðÜíåò ðïëõåôïýò áðüóâåóçò ......................................................................... 22.069.530,74 23.239.016,88
Ìåßïí áðïóâÝóåéò ................................................................................................. 6.942.659,73 15.126.871,01 5.265.913,82 17.973.103,06
ÐÜãéï Åíåñãçôéêü ..................................................................................................... 177.149.669,22 172.951.657,38
Ìåßïí áðïóâÝóåéò ................................................................................................. 44.478.628,65 132.671.040,57 32.688.575,52 140.263.081,86

Óõììåôï÷Ýò & Üëëåò Ìáêñïðñüèåóìåò áðáéôÞóåéò .......................................... 1.475.461,75 1.622.092,42

Óýíïëï ðáãßïõ åíåñãçôéêïý ................................................................................... 134.146.502,32 141.885.174,28

ÁðïèÝìáôá .............................................................................................................. 65.503.594,23 86.452.622,25
ÐåëÜôåò ................................................................................................................. 33.119.374,35 20.847.009,49
ËïéðÝò ÁðáéôÞóåéò .................................................................................................. 29.445.583,48 6.364.946,56
×ñåþãñáöá ............................................................................................................ 692.940,48 472.032,08
ÄéáèÝóéìá ................................................................................................................ 3.774.095,42 3.615.210,61
Óýíïëï êõêëïöïñïýíôïò åíåñãçôéêïý ................................................................. 132.535.587,96 117.751.820,99

Ìåôáâáôéêïß Ëïãáñéáóìïß Åíåñãçôéêïý ................................................................. 19.455,90 1.575.329,67

ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ .............................................................................. 281.828.417,19 279.185.428,00

ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ ............................................................................................ 136.082.340,42 110.541.569,94

 II. ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ
ÐïóÜ Êëåéüìåíçò ðåñéüäïõ ÐïóÜ Ðñïçãïýìåíçò ðåñéüäïõ

01/01/2004-31/03/2004 01/01/2003-31/03/2003
¸óïäá áðü ÐùëÞóåéò ............................................................................................. 27.782.423,54 36.151.350,08
Ìåßïí: Êüóôïò ÐùëÞóåùí ..................................................................................... 27.877.636,82 (95.213,28) 36.908.846,67 (757.496,59)
ÐëÝïí: ¢ëëá ¸óïäá Åêìåôáëëåýóåùò ................................................................. 49.653,45 237.463,01
ÌéêôÜ áðïôåëÝóìáôá åêìåôåëëåýóåùò ................................................................ (45.559,83) (520.033,58)
Ìåßïí:
¸îïäá äéïéêçôéêÞò ëåéôïõñãßáò ............................................................................... 1.065.341,03 981.621,71
¸îïäá ëåéôïõñãßáò äéÜèåóçò ................................................................................ 5.676.888,70 6.742.229,73 5.880.892,25 6.862.513,96
ÌåñéêÜ áðïôåëÝóìáôá åêìåôáëëåýóåùò ............................................................ (6.787.789,56) (7.382.547,54)
ÐëÝïí: 4.Ðéóôùôéêïß ôüêïé & óõíáöÞ Ýóïäá ......................................................... 6.308,44 7.074,77
Ìåßïí: ¸îïäá êáé æçìéÝò óõììåôï÷þí & ÷ñåïãñÜöùí ....................................... 31.877,27 29.133,12

3.×ñåùóôéêïß ôüêïé & óõíáöÞ Ýîïäá ......................................................... 3.208.492,18 (3.234.061,01) 3.197.961,65 (3.220.020,00)
ÏëéêÜ áðïôåëÝóìáôá åêìåôáëåýóåùò ................................................................. (10.021.850,57) (10.602.567,54)
Ðëåüí:
Áíüñãáíá ¸óïäá - ÊÝñäç ..................................................................................... 569.425,14 833.882,47
Ìåßïí:
Áíüñãáíá ¸îïäá - ÆçìéÝò ...................................................................................... 704.162,42 819.211,93
ÏñãáíéêÜ êáé Ýêôáêôá áðïôåëÝóìáôá ................................................................... (10.156.587,85) (10.587.897,00)
Óýíïëï áðïóâÝóåùí ðáãßùí óôïé÷åßùí ................................................................ 3.698.650,89 5.079.821,94
Ìåßïí: Ïé áðü áõôÝò åíó\íåò óôï ëåéôïõñãéêü êüóôïò ...................................... 3.698.650,89                         � 5.079.821,94                         �
ÊáèáñÜ áðïôåëÝóìáôá ðåñéüäïõ ðñï öüñùí ....................................................  (10.156.587,85) (10.587.897,00)

ÐÁÈÇÔÉÊÏ
ÐïóÜ Êëåéüìåíçò ðåñéüäïõ ÐïóÜ Ðñïçãïýìåíçò ðåñéüäïõ

01/01/2004-31/03/2004 01/01/2003-31/03/2003
ÊáôáâëçìÝíï ìåôï÷éêü ÊåöÜëáéï ........................ 28.653.768,00 28.653.768,00
Ïöåéëüìåíï ìåôï÷éêü êåöÜëáéï ......................... 25.617.504,00 0,00
ÁðïèåìáôéêÜ & ëïéðïß ëïã/óìïß éäßùí êåöáëáßùí 39.779.000,50 40.021.862,65
ÁðïôåëÝóìáôá ðåñéüäïõ .....................................   (10.156.587,85)  (10.587.897,00)
ÁðïôåëÝóìáôá ðñïçãïýìåíçò ðåñéüäïõ .......... (85.933.991,35) (32.299.511,61)
ÐïóÜ ðñïïñéóìÝíá ãéá áýîçóç êåöáëáßïõ ...... 31.690.032,00                   0,00
Óýíïëï Éäßùí Êåöáëáßùí ...................................... 29.649.725,30 25.788.222,04
ÐñïâëÝøåéò äéÜöïñåò ........................................ 425.794,34 451.209,86

Ìáêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò
  Ðñïò ÔñÜðåæåò ................................................... 55.635.583,50 55.635.583,50 84.012.365,14 84.012.365,14
Âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò
  Ðñïò ÔñÜðåæåò ................................................... 148.188.726,02 113.768.834,04
  ËïéðÝò .................................................................. 45.175.723,10 193.364.449,12 51.699.078,34 165.467.912,38
Óýíïëï Õðï÷ñåþóåùí ......................................... 249.000.032,62 249.480.277,52

Ìåôáâáôéêïß Ëïãáñéáóìïß Ðáèçôéêïý .................. 2.752.864,93 3.465.718,58

ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ .............................. 281.828.417,19 279.185.428,00

ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ .......................................... 136.082.340,42 110.541.569,94

ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ
1. Åðß ôçò áêéíÞôïõ ðåñéïõóßáò ôçò åôáéñåßáò õðÜñ÷ïõí õðïèÞêåò êáé ðñïóçìåéþóåéò õðÝñ Ôñáðåæþí óõíïëéêïý
ðïóïý Åõñþ 86.721.413,10 ãéá áóöÜëåéá ÷ñçìáôïäïôÞóåþí ôïõò ðñïò ôçí åôáéñåßá. 2. Ç ôåëåõôáßá áíáðñïóáñìïãÞ
ôùí "ÃçðÝäùí - ÏéêïðÝäùí" êáé ôùí "Êôéñßùí" ôçò åôáéñåßáò Ýãéíå âÜóåé ôùí äéáôÜîåùí ôïõ Í.2065/92, óôçí ÷ñÞóç 2000.
3. Ó÷åôéêÜ ìå ôï åñãáôéêü áôý÷çìá ôçò 03/04/2003 óôï åñãïóôÜóéï ôçò åôáéñåßáò óôçí Êüñéíèï, Ý÷ïõí áóêçèåß áãùãÝò
êáôÜ ôçò åôáéñåßáò áðü ôá ìÝëç ôùí ïéêïãåíåéþí ôùí èõìÜôùí. 4. Ï áñéèìüò ôïõ áðáó÷ïëïõìÝíïõ óôçí åôáéñåßá
ðñïóùðéêïý êáôÜ ôçí 31-03-04 áíåñ÷üôáí óå 758 Üôïìá. 5. Áðü ôçí áýîçóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ðïõ áðïöáóßóèçêå
óôçí ¸êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí ìåôü÷ùí ôçò åôáéñåßáò ôçò 1/7/1999 áíôëÞèçêáí êåöÜëáéá óõíïëéêïý ýøïõò ÅÕÑÙ
25.971.944,24 ìå ôçí Ýêäïóç 3.339.600 íÝùí êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí. Ïé äáðÜíåò Ýêäïóçò áíÞëèáí óå Åõñþ
205.000 ðåñßðïõ. Ç ðåñßïäïò åîÜóêçóçò ôïõ äéêáéþìáôïò ðñïôßìçóçò äéÞñêçóå áðü 15/10/1999 Ýùò 15/11/1999, ç
êáôáâïëÞ ôùí êåöáëáßùí ðéóôïðïéÞèçêå áðü ôï Ä.Ó. ôçò åôáéñßáò óôçí áðü 2/12/1999 óõíåäñßáóÞ ôïõ (ÖÅÊ.559/
27.1.2000) êáé ïé íÝåò ìåôï÷Ýò åéóÞ÷èçóáí ðñïò äéáðñáãìÜôåõóç óôéò 20/12/1999. Åíôüò ôïõ Äåêåìâñßïõ 2000
ïëïêëçñþèçêå ç äéÜèåóç ôùí êåöáëáßùí ðïõ áíôëÞèçêáí áðü ôçí åí ëüãù áýîçóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ êáé ç ó÷åôéêÞ
Ýêèåóç ôïõ ïñêùôïý åëåãêôÞ ðïõ ðéóôïðïéåß ôçí ÷ñÞóç ôùí áíôëçèÝíôùí êåöáëáßùí äçìïóéåýôçêå óôéò åöçìåñßäåò
ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ êáé ÅÎÐÑÅÓ ôçò 28/02/2001 êáèþò êáé óôï åôÞóéï äåëôßï ôçò åôáéñåßáò ôçò ÷ñÞóçò 2000. 6. ÂÜóåé ôçò
áðüöáóçò ôïõ ×Á 64/09.04.2001 óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá «ÊáôÜ ôç äçìïóßåõóç ôùí ïéêïíïìéêþí êáé ëïãéóôéêþí
êáôáóôÜóåùí ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôï ÐÄ 360/1985 ïé åôáéñåßåò � ïé ìåôï÷Ýò ôùí ïðïßùí Ý÷ïõí õðá÷èåß óå êáèåóôþò
åðéôÞñçóçò � èá öñïíôßæïõí þóôå óôá ðñïóäéïñéæüìåíá óôçí ðáñÜãñáöï 3ä ôïõ Üñèñïõ 4 ôïõ Ð.Ä. 360/1985 óôïé÷åßá
íá ðåñéëáìâÜíåôáé ïõóéáóôéêÞ ðëçñïöüñçóç óôï åðåíäõôéêü êïéíü ó÷åôéêÜ ìå ôéò åíÝñãåéåò ðïõ Ýãéíáí ãéá ôçí
áíôéìåôþðéóç ôùí áéôéþí ðïõ ïäÞãçóáí óôçí õðáãùãÞ óôçí åéäéêÞ êáôçãïñßá», ç äéïßêçóç ôçò åôáéñåßáò åíçìåñþíåé
ôïõò ìåôü÷ïõò üôé: Ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí æçìéïãüíùí áðïôåëåóìÜôùí ðïõ ðñïÝêõøáí êáôÜ ôçí ðåñßïäï ôçò
óôáäéáêÞò Ýíáñîçò ëåéôïõñãßáò ôùí íÝùí åãêáôáóôÜóåùí óôç ÂÉ.ÐÅ. Èßóâçò Âïéùôßáò êáé ôç âåëôßùóç ôïõ êüóôïõò
ðáñáãùãÞò, ç åôáéñåßá ìå ôçí õðïóôÞñéîç Åëëçíéêþí êáé îÝíùí åôáéñåéþí Ý÷åé êáôáñôßóåé êáé èÝóåé óå åöáñìïãÞ
óõãêåêñéìÝíï ó÷Ýäéï ôå÷íéêþí êáé äéáñèñùôéêþí åðåìâÜóåùí, ïé ïðïßåò äéåõñýíïíôáé êáé áíáìÝíåôáé íá
ïëïêëçñùèïýí óôáäéáêÜ. Êáôüðéí åéóçãÞóåùò ôïõ ÄÓ, ç ¸êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçò 15/12/2003 áðïöÜóéóå áýîçóç
ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò åôáéñåßáò êáôÜ 57,3 åêáô. åõñþ ìå Ýêäïóç 73.471.200 íÝùí ìåôï÷þí, ìå äéêáßùìá
ðñïôßìçóçò ôùí ðáëáéþí ìåôü÷ùí, åê ôùí ïðïßùí Ý÷ïõí Þäç êáôáâëçèåß Åõñþ 31.690.032,00 êáé åìöáíßæïíôáé óôï
êïíäýëé ôïõ Ðáèçôéêïý "ÐïóÜ ÐñïïñéóìÝíá ãéá Áýîçóç Êåöáëáßïõ". Ç äéáäéêáóßá ôçò áýîçóçò ïëïêëçñþèçêå ôçí 17/
05/2004 êáé áíôëÞèçêáí óõíïëéêÜ -ìÝóù ôçò Üóêçóçò ôùí äéêáéùìÜôùí ðñïôßìçóçò - Åõñþ 35.914.736,52, ðïóü ðïõ
áíôéóôïé÷åß óå ðïóïóôü 62,67%. Ïé áäéÜèåôåò ìåôï÷Ýò áíÞëèáí óå 27.426.666, Þôïé ðïóïóôü 37,33% ôçò áíùôÝñù
áýîçóçò. Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï èá åéóçãçèåß, êáô' åöáñìïãÞ ôïõ áñ. 13á ôïõ Ê.Í. 2190/1920, óôçí ðñïóå÷Þ ÔáêôéêÞ
ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí ìåôü÷ùí ôçí ðñïóáñìïãÞ ôçò áýîçóçò ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò åôáéñåßáò óôï ðïóü ôùí
Åõñþ 35.914.736,52 êáé ôçí áíôßóôïé÷ç ôñïðïðïßçóç ôïõ ðåñß ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ Üñèñïõ 5 ôïõ Êáôáóôáôéêïý ôçò
åôáéñåßáò. Åðßóçò, åãêñßèçêå óôçí ¸êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçò 08/08/2003, Ýêäïóç ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ 100 åê
ÅÕÑÙ. Óôü÷ïò ôùí ðáñáðÜíù êéíÞóåùí ôçò åôáéñåßáò åßíáé ç âåëôßùóç áñéèìïäåéêôþí (ãéá êÜëõøç äåóìåýóåþí ôçò,
âÜóåé óýìâáóçò ôñáðåæéêïý äáíåßïõ), ç ìåôáôñïðÞ ìÝñïõò âñá÷õðñïèÝóìïõ äáíåéóìïý óå ìáêñïðñüèåóìï, êáèþò
êáé ç åíßó÷õóç ôïõ êåöáëáßïõ êßíçóçò. 7. Óýìöùíá ìå ôçí ôáîéíüìçóç ôïõ ÓÔÁÊÏÄ 2003 ï êýêëïò åñãáóéþí (ðùëÞóåéò)
áíáëýåôáé ùò åîÞò: êùäéêüò 272.2 (ÊáôáóêåõÞ ÷áëõâäïóùëÞíùí) Åõñþ 24.048.174,06, êùäéêüò 271.0 (ÐáñáãùãÞ
âáóéêïý óéäÞñïõ, ÷Üëõâá êáé óéäçñïêñáìÜôùí) Åõñþ 2.079.946,40 êùäéêüò 285.1 (Êáôåñãáóßá êáé åðéêÜëõøç ìåôÜëëùí
êáé ìåôáëëåõìÜôùí) Åõñþ 422.444,80, êùäéêüò 515.2 (×ïíäñéêü åìðüñéï ìåôÜëëùí) Åõñþ 349.836,70 êáé ëïéðÝò
ðùëÞóåéò Åõñþ 882.021,58. 8. Ó÷åôéêÜ ìå ôç æçìéÜ ðïõ ðñïêëÞèçêå áðü ôï áôý÷çìá óôï åñãïóôÜóéï ôçò Êïñßíèïõ ôïí
Áðñßëéï ôïõ 2003, ç åôáéñåßá Ý÷åé ðñïâåß óå üëåò ôéò äéáäéêáóßåò ðïõ áöïñïýí ôçí êÜëõøç ôùí æçìéþí áðü ôéò
áóöáëéóôéêÝò åôáéñåßåò. 9. ÏñéóìÝíá êïíäýëéá ôçò ðñïçãïýìåíçò ðåñéüäïõ Ý÷ïõí áíáìïñöùèåß þóôå íá åßíáé
ïìïåéäÞ êáé óõãêñßóéìá ìå áõôÜ ôçò êëåéüìåíçò.

ÅÄÑÁ ÁÈÇÍÁ, ÁÌÁÅ 1343/06/Â/86/35
ÓÕÍÏÐÔÉÊÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÔÇÓ 31çò ÌÁÑÔÉÏÕ 2004

Ðåñßïäïò áðü: 1ç Éáíïõáñßïõ  Ýùò 31 Ìáñôßïõ 2004
(ÐïóÜ óå åõñþ)

I. ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ

ÁÈÇÍÁ 27 Ìáúïõ 2004
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ Ï ÅÍÔÅÔÁËÌÅÍÏÓ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ÐÑÏÚÓÔÁÌÅÍÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ - ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ

ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ ÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ ÂÁÔÉÓÔÁÓ ÃÉÙÑÃÏÓ ÌÅÍÔÆÅËÏÐÏÕËÏÓ
Á.Ä.Ô: Á 000916/91 Á.Ä. 0244083/01 Á.Ä.Ô.: X 152900/03

ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ Ï.Å.Å.
0020790 Á� ÔÁÎÇ

ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÅËÅÃ×ÏÕ ÏÑÊÙÔÏÕ ÅËÅÃÊÔÇ ËÏÃÉÓÔÇ
Ðñïò ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò Áíþíõìçò Åôáéñßáò ��Óùëçíïõñãåßá Êïñßíèïõ Á.Å.�� Âéïìç÷áíßáò ÓùëÞíùí êáé ÅêìåôÜëëåõóçò ÁêéíÞôùí�

ÄéåíåñãÞóáìå ôïí Ýëåã÷ï ðïõ ðñïâëÝðåôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 6 ôïõ Ð.Ä. 360/1985, üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï 90 ôïõ Í. 2533/1997, åöáñìüæïíôáò, óôá ðëáßóéá ôùí áñ÷þí êáé êáíüíùí åëåãêôéêÞò ðïõ áêïëïõèåß ôï Óþìá Ïñêùôþí Åëåãêôþí Ëïãéóôþí, ôéò åëåãêôéêÝò
äéáäéêáóßåò ðïõ êñßíáìå êáôÜëëçëåò, ãéá íá äéáðéóôþóïõìå üôé ïé áíùôÝñù óõíïðôéêÝò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò ôçò Áíþíõìçò Åôáéñåßáò �ÓÙËÇÍÏÕÑÃÅÉÁ ÊÏÑÉÍÈÏÕ Á.Å. Âéïìç÷áíßáò ÓùëÞíùí êáé ÅêìåôÜëëåõóçò ÁêéíÞôùí�, ðïõ êáëýðôïõí ôçí ðåñßïäï áðü 1 Éáíïõáñßïõ 2004 ìÝ÷ñé 31
Ìáñôßïõ 2004, äåí ðåñéÝ÷ïõí áíáêñßâåéåò Þ ðáñáëåßøåéò ðïõ íá åðçñåÜæïõí ïõóéùäþò ôçí ðåñéïõóéáêÞ äéÜñèñùóç êáé ôçí ïéêïíïìéêÞ èÝóç ôçò åôáéñåßáò, êáèþò êáé ôá áðïôåëÝóìáôá ðïõ åìöáíßæïíôáé ó� áõôÝò. Óôá ðëáßóéá ôïõ åëÝã÷ïõ áõôïý ëÜâáìå êáé ãíþóç ôïõ ëïãéóôéêïý áðïëïãéóìïý
ôùí åñãáóéþí ôùí õðïêáôáóôçìÜôùí ôçò åôáéñåßáò. ÔÝèçêáí óôç äéÜèåóç ìáò ôá âéâëßá êáé óôïé÷åßá ðïõ ôÞñçóå ç åôáéñåßá êáé ìáò äüèçêáí ïé áíáãêáßåò ãéá ôïí Ýëåã÷ï ðëçñïöïñßåò êáé åðåîçãÞóåéò ðïõ æçôÞóáìå. Ç åôáéñåßá åöÜñìïóå ïñèÜ ôï Ãåíéêü Ëïãéóôéêü Ó÷Ýäéï. Äåí ôñïðïðïéÞèçêå ç
ìÝèïäïò áðïãñáöÞò óå ó÷Ýóç ìå ôçí áíôßóôïé÷ç ðñïçãïýìåíç ðåñßïäï êáé ôï êüóôïò ðáñáãùãÞò ðñïóäéïñßóèçêå óýìöùíá ìå ôéò ðáñáäåãìÝíåò áñ÷Ýò ëïãéóìïý ôïõ êüóôïõò. Áðü ôïí ðáñáðÜíù Ýëåã÷ï ìáò ðñïÝêõøáí ôá åîÞò: 1. Ç åôáéñåßá êáôÜ ðÜãéá ôáêôéêÞ äåí ó÷çìáôßæåé ðñüâëåøç
áðïæçìßùóçò ôïõ ðñïóùðéêïý ëüãù åîüäïõ ôïõ áðü ôçí õðçñåóßá, âáóéæüìåíç óôçí ãíùìïäüôçóç áñéèì. 205/1988 ôçò ïëïìÝëåéáò ôùí Íïìéêþí Óõìâïýëùí ôçò ÄéïéêÞóåùò êáé ôï Üñèñï 10 ôïõ Í.2065/92, åêôüò åÜí õðÜñ÷åé êÜðïéïò áðü ôï ðñïóùðéêü ðïõ íá èåìåëéþíåé äéêáßùìá
óõíôáîéïäüôçóçò ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôçò åðüìåíçò ÷ñÞóçò. ÅÜí ç åôáéñåßá åß÷å ó÷çìáôßóåé áíÜëïãç ðñüâëåøç, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 42å ôïõ Ê.Í. 2190/1920 ãéá üëï ôï ðñïóùðéêü, ç ðñüâëåøç áõôÞ èá áíåñ÷üôáí óôï ðïóü ôùí Åõñþ 1.294 ÷éë, åê ôùí ïðïßùí Åõñþ 238 ÷éë. Ýðñåðå íá âáñýíïõí
ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò êëåéïìÝíçò ðåñéüäïõ. 2. Åêêñåìïýí êáôÜ ôçò åôáéñåßáò áãùãÝò óõíïëéêïý ðïóïý Åõñþ 22.690 ÷éë ïé åðéðôþóåéò ôùí ïðïßùí óôçí ïéêïíïìéêÞ èÝóç ôçò åôáéñåßáò, óå ðåñßðôùóç áñíçôéêÞò Ýêâáóçò ôïõò, äåí ìðïñïýí íá ðïóïôéêïðïéçèïýí êáôÜ ôï ðáñüí óôÜäéï. 3. Áöïý
ëçöèåß õðüøç ç Óçìåßùóç 6 ôçò åôáéñåßáò êáèþò êáé ôï ýøïò ôùí óõóóùñåõìÝíùí æçìéþí ôçò, óõíôñÝ÷åé ðåñßðôùóç åöáñìïãÞò ôïõ Üñèñïõ 47 ôïõ Ê.Í. 2190/1920. Ìå âÜóç ôïí Ýëåã÷ï ðïõ äéåíåñãÞóáìå êáé õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé èá ëçöèïýí åãêáßñùò ôá êáôÜëëçëá ìÝôñá ðïõ èá
áðïôñÝðïõí ôçí åöáñìïãÞ ôùí äéáôÜîåùí ôïõ Üñèñïõ 47 ôïõ Ê.Í. 2190/1920 êáé ç åôáéñåßá èá óõíå÷ßóåé ôç äñáóôçñéüôçôá ôçò, äéáðéóôþóáìå üôé ïé áíùôÝñù óõíïðôéêÝò OéêïíïìéêÝò KáôáóôÜóåéò ðñïêýðôïõí áðü ôá âéâëßá êáé óôïé÷åßá ôçò åôáéñåßáò êáé áöïý ëçöèïýí õðüøç ïé
ðñïáíáöåñüìåíåò ÐáñáôçñÞóåéò ìáò, äåí ðåñéÝ÷ïõí áíáêñßâåéåò Þ ðáñáëåßøåéò ðïõ íá åðçñåÜæïõí ïõóéùäþò ôçí åìöáíéæüìåíç ðåñéïõóéáêÞ äéÜñèñùóç êáé ôçí ïéêïíïìéêÞ èÝóç ôçò åôáéñåßáò, êáôÜ ôçí 31 Ìáñôßïõ 2004, êáèþò êáé ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò ðåñéüäïõ ðïõ Ýëçîå óôçí
çìåñïìçíßá áõôÞ, âÜóåé ôùí ó÷åôéêþí äéáôÜîåùí ðïõ éó÷ýïõí êáé ôùí ëïãéóôéêþí áñ÷þí êáé ìåèüäùí ðïõ åöáñìüæåé ç åôáéñåßá, ïé ïðïßåò Ý÷ïõí ãßíåé ãåíéêÜ ðáñáäåêôÝò êáé äåí äéáöÝñïõí áðü åêåßíåò ðïõ åöáñìüóôçêáí óôçí áíôßóôïé÷ç ðåñßïäï ôçò ðñïçãïýìåíçò ÷ñÞóçò.

ÁèÞíá, 28 ÌáÀïõ 2004
ÐñÜéòãïõùôåñ÷áïõò Êïýðåñò Ï ÏÑÊÙÔÏÓ ÅËÅÃÊÔÇÓ ËÏÃÉÓÔÇÓ
Áíþíõìïò åëåãêôéêÞ Åôáéñåßá ÊÙÍ/ÍÏÓ ÊÏÕÂÅËÁÓ
Ïñêùôïß ÅëåãêôÝò ËïãéóôÝò ÁÌ ÓÏÅË 11021



ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ËÏÃ/ÓÌÏÕ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ×ÑÇÓÅÙÓ 31çò ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2004 (1/01/2004 - 31/12/2004)
ÐÏÓÁ ÊËÅÉÏÌÅÍÇÓ ×ÑÇÓÅÙÓ 2004 ÐÏÓÁ ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÇÓ ×ÑÇÓÅÙÓ 2003

É. ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÅÙÓ
Êýêëïò åñãáóéþí (ðùëÞóåéò) ............................................................................... 214.600.578,91 154.657.438,01
Ìåßïí: Êüóôïò ÐùëÞóåùí .................................................................................... 188.663.450,22 152.758.656,48
ÌéêôÜ áðïôåëÝóìáôá (êÝñäç) åêìåôáëëåýóåùò .................................................. 25.937.128,69 1.898.781,53
ÐëÝïí: ¢ëëá Ýóïäá åêìåôáëëåýóåùò ................................................................. 3.307.809,88 2.720.003,71
Óýíïëï ................................................................................................................... 29.244.938,57 4.618.785,24
Ìåßïí: 1.¸îïäá äéïéêçôéêÞò ëåéôïõñãßáò ................................................................. 6.881.213,28 7.822.035,00

3.¸îïäá ëåéôïõñãßáò äéáèÝóåùò .................................................................... 35.818.733,71 42.699.946,99 28.453.208,34 36.275.243,34
ÌåñéêÜ áðïôåëÝóìáôá (æçìßåò) åêìåôáëëåýóåùò .............................................. -13.455.008,42 -31.656.458,10
ÐëÝïí: 4.Ðéóôùôéêïß ôüêïé & óõíáöÞ Ýóïäá ........................................................... 145.517,88 157.073,08
ÐëÝïí : ÊÝñäç åê óõììåôï÷þí & ÷ñåïãñÜöùí .................................................. 0,00 145.109,54
Ìåßïí : ̧ îïäá êáé æçìéÝò óõììåôï÷þí & ÷ñåïãñÜöùí ....................................... 166.871,05 0,00

3.×ñåùóôéêïß ôüêïé & óõíáöÞ Ýîïäá .............................................................. 13.222.980,21 -13.244.333,38 13.693.710,05 -13.391.527,43
ÏëéêÜ áðïôåëÝóìáôá (æçìßåò) åêìåôáëëåýóåùò .................................................. -26.699.341,80 -45.047.985,53

ÉÉ. ÐËÅÏÍ: ÅÊÔÁÊÔÁ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ
1.¸êôáêôá & áíüñãáíá Ýóïäá ................................................................................ 4.113.904,68 3.854.937,71
2. ̧ êôáêôá êÝñäç .................................................................................................... 80.093,72 28.369,18
3. ̧ óïäá ðñïçãïõìÝíùí ÷ñÞóåùí ...................................................................... 207.955,97 0,00
4. ̧ óïäá áðü á÷ñçóéìïðïßçôåò ðñïâëÝøåéò ....................................................... 343.885,55 4.745.839,92 274.610,69 4.157.917,58
ÌÅÉÏÍ:
1.¸êôáêôá & áíüñãáíá Ýîïäá ................................................................................ 4.241.040,26 4.793.520,38
2.¸êôáêôåò æçìéÝò ................................................................................................... 952.771,91 4.872.524,14
3. ̧ îïäá ðñïçãïõìÝíùí ÷ñÞóåùí ....................................................................... 206.013,58 2.714.737,15
4. ÐñïâëÝøåéò ãéá Ýêôáêôïõò êéíäýíïõò ...............................................................             0,00 5.399.825,75 37.000,00 12.417.781,67
ÏñãáíéêÜ êáé Ýêôáêôá áðïôåëÝóìáôá (æçìßåò) ....................................................... -27.353.327,63 -53.307.849,62
ÌÅÉÏÍ: Óýíïëï áðïóâÝóåùí ðáãßùí óôïé÷åßùí .................................................... 18.401.655,95 16.897.277,92
Ìåßïí:ïé åíóùìáôùìÝíåò óôï ëåéô.êüóôïò ........................................................... 18.401.655,95                 � 16.897.277,92                �
ÊÁÈÁÑÁ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ (æçìßåò) ×ÑÇÓÅÙÓ ðñï öüñùí ..................................... -27.353.327,63 -53.307.849,62
ÌÅÉÏÍ: Áíáëïãßá Ìåéïøçößáò óôá ðñï öüñùí áðïôåëÝóìáôá ..........................              0,00 42.500,60
ÊÁÈÁÑÁ ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÁ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ÐÑÏ ÖÏÑÙÍ ......................................... -27.353.327,63 -53.265.349,02
ÌÅÉÏÍ: Öüñïò åéóïäÞìáôïò ................................................................................ -166.686,94 -213.757,11
ÌÅÉÏÍ: ÄéáöïñÝò öïñïëïãéêïý åëÝã÷ïõ ............................................................. -100.542,00
ÌÅÉÏÍ: Ëïéðïß ìç åíóùìáôùìÝíïé óôï ëåéôïõñãéêü êüóôïò öüñïé ...................... -48.612,69 -315.841,63 -48.612,69 -262.369,80
ÐËÅÏÍ: ÁðïôåëÝóìáôá åéò íÝï
ÊÁÈÁÑÁ ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÁ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ìåôÜ áðü öüñïõò ............................... -27.669.169,26 -53.527.718,82
ÌÅÉÏÍ: Áíáëïãßá ìåôï÷þí ìåñéäßùí ìåéïøçößáò .................................................                  �                  �
ÊÁÈÁÑÁ ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÁ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ÏÌÉËÏÕ ............................................... -27.669.169,26 -53.527.718,82

ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÅËÅÃ×ÏÕ ÏÑÊÙÔÏÕ ÅËÅÃÊÔÇ ËÏÃÉÓÔÇ
Ðñïò ôïõ ê.ê. Ìåôü÷ïõò ôçò �ÓÙËÇÍÏÕÑÃÉÅÉÁ ÊÏÑÉÍÈÏÕ ÁÅ�

êáé ôùí èõãáôñéêþí ôçò
ÅëÝãîáìå, êáôÜ ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 108 ôïõ êùä. Í. 2190/1920 �ðåñß Aíùíýìùí Åôáéñåéþí� ôïí ÅíïðïéçìÝíï Éóïëïãéóìü
êáé ôçí ÅíïðïéçìÝíç ÊáôÜóôáóç ÁðïôåëåóìÜôùí, êáèþò êáé ôï ó÷åôéêü ÐñïóÜñôçìá ôçò �ÓÙËÇÍÏÕÑÃÅÉÁ ÊÏÑÉÍÈÏÕ Á.Å.
Âéïìç÷áíßáò ÓùëÞíùí êáé ÅêìåôÜëëåõóçò ÁêéíÞôùí � êáé ôùí èõãáôñéêþí ôçò ãéá ôç ÷ñÞóç ðïõ Ýëçîå ôçí 31 Äåêåìâñßïõ 2004.
Åöáñìüóáìå ôéò äéáäéêáóßåò ðïõ êñßíáìå êáôÜëëçëåò ãéá ôï óêïðü ôïõ åëÝã÷ïõ ìáò, ïé ïðïßåò åßíáé óýìöùíåò ìå ôéò
áñ÷Ýò êáé êáíüíåò åëåãêôéêÞò ðïõ áêïëïõèåß ôï Óþìá Ïñêùôþí Åëåãêôþí Ëïãéóôþí êáé åðáëçèåýóáìå ôç óõìöùíßá ôïõ
ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åíïðïéçìÝíçò ÅêèÝóåùò Äéá÷åéñßóåùò ìå ôéò ðáñáðÜíù åíïðïéçìÝíåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò. Áðü
ôïí Ýëåã÷ü ìáò áõôü ðñïÝêõøáí ôá åîÞò: 1. Ç ìçôñéêÞ åôáéñåßá êáé ìßá åê ôùí èõãáôñéêþí ôçò, êáôÜ ðÜãéá ôáêôéêÞ äåí
ó÷çìáôßæïõí ðñüâëåøç áðïæçìßùóçò ôïõ ðñïóùðéêïý ëüãù åîüäïõ ôïõ áðü ôçí õðçñåóßá, âáóéæüìåíåò óôçí
ãíùìïäüôçóç áñéèì. 205/1988 ôçò ïëïìÝëåéáò ôùí Íïìéêþí Óõìâïýëùí ôçò ÄéïéêÞóåùò êáé ôï Üñèñï 10 ôïõ Í.2065/92, åêôüò
åÜí õðÜñ÷åé êÜðïéïò áðü ôï ðñïóùðéêü ðïõ íá èåìåëéþíåé äéêáßùìá óõíôáîéïäüôçóçò ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôçò åðüìåíçò
÷ñÞóçò. ÅÜí ïé åôáéñåßåò åß÷áí ó÷çìáôßóåé áíÜëïãç ðñüâëåøç, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 42å ôïõ Ê.Í. 2190/1920 ãéá üëï ôï
ðñïóùðéêü, ç ðñüâëåøç áõôÞ èá áíåñ÷üôáí óôï ðïóü ôùí åõñþ 1.442 ÷éë, åê ôùí ïðïßùí åõñþ 190 ÷éë. èá Ýðñåðå íá
âáñýíïõí ôá åíïðïéçìÝíá áðïôåëÝóìáôá ôçò êëåéïìÝíçò ðåñßïäïõ. 2. ÊáôÜ ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò êáé ôùí èõãáôñéêþí ôçò
åêêñåìïýí áãùãÝò êáé áðáéôÞóåéò ôñßôùí óõíïëéêïý ðïóïý åõñþ 31.764 ÷éë., ïé åðéðôþóåéò ôùí ïðïßùí óôçí ïéêïíïìéêÞ èÝóç
ôïõ ïìßëïõ, óå ðåñßðôùóç áñíçôéêÞò Ýêâáóçò ôïõò, äåí ìðïñïýí íá ðïóïôéêïðïéçèïýí êáôÜ ôï ðáñüí óôÜäéï. 3. Ìåôáîý
ôùí áðáéôÞóåùí ôùí åôáéñåéþí ôïõ ïìßëïõ ðñïò ðåëÜôåò ôïõò ðåñéëáìâÜíïíôáé êáé åðßäéêåò áðáéôÞóåéò ðïóïý åõñþ 571 ÷éë,
ãéá ôéò ïðïßåò äåí ó÷çìÜôéóèçêå áíÜëïãç ðñüâëåøç ãéá ôçí ìç ñåõóôïðïßçóç ìÝñïõò áõôþí, óå âÜñïò ôùí åíïðïéçìÝíùí
áðïôåëåóìÜôùí. 4. Ïé ÷ñÞóåéò 2003 êáé 2004 ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò äåí Ý÷ïõí åëåã÷èåß áðü ôéò öïñïëïãéêÝò áñ÷Ýò. ÊáôÜ
óõíÝðåéá ïé öïñïëïãéêÝò õðï÷ñåþóåéò ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò ãéá ôéò ÷ñÞóåéò áõôÝò äåí Ý÷ïõí êáôáóôåß ïñéóôéêÝò. 5. Ëüãù
ôïõ ýøïõò ôùí óõóóùñåõìÝíùí æçìéþí ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò, óõíôñÝ÷åé ðåñßðôùóç åöáñìïãÞò ôïõ Üñèñïõ 47 ôïõ Ê.Í.
2190/1920, üóïí áöïñÜ ôç ìçôñéêÞ åôáéñåßá.
ÊáôÜ ôç ãíþìç ìáò, áöïý ëçöèïýí õðüøç ïé ðáñáðÜíù ðáñáôçñÞóåéò ìáò, êáé õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé ç ìçôñéêÞ
åôáéñåßá èá óõíå÷ßóåé ôç äñáóôçñéüôçôá ôçò, ïé åíïðïéçìÝíåò áõôÝò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò Ý÷ïõí êáôáñôéóèåß óýìöùíá
ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ êùä. Í. 2190/1920 êáé áðåéêïíßæïõí âÜóåé ôùí ó÷åôéêþí äéáôÜîåùí ðïõ éó÷ýïõí êáé ëïãéóôéêþí áñ÷þí êáé
ìåèüäùí ðïõ åöáñìüæåé ç ìçôñéêÞ åôáéñåßá êáé ïé ïðïßåò Ý÷ïõí ãßíåé ãåíéêÜ ðáñáäåêôÝò êáé äåí äéáöÝñïõí áðü åêåßíåò
ðïõ åöáñìüóôçêáí óôçí ðñïçãïýìåíç ÷ñÞóç, åêôüò áðü ôçí ðåñßðôùóç ðïõ áíáöÝñåôáé óôçí óçìåßùóç 3 ôïõ
Éóïëïãéóìïý, ôçí  ðåñéïõóéáêÞ äéÜñèñùóç, ôç ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÞ èÝóç êáé ôá áðïôåëÝóìáôá ôïõ óõíüëïõ ôùí åðé÷åéñÞóåùí
ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôçí åíïðïßçóç ôçò 31.12.2004.

ÁèÞíá  24 Öåâñïõáñßïõ 2005
Ï ÏÑÊÙÔÏÓ ÅËÅÃÊÔÇÓ ËÏÃÉÓÔÇÓ

ÊÙÍ/ÍÏÓ ÊÏÕÂÅËÁÓ
ÁÌ ÓÏÅË 11021

Óçìåéþóåéò: 1. Óôçí åíïðïßçóç óõìðåñéëáìâÜíïíôáé åêôüò ôçò ìçôñéêÞò êáé ïé åôáéñåßåò: �Ìåôáëëïõñãßá Êïñßíèïõ ÁÅ� (ðïóïóôü óõììåôï÷Þò 99,99%), �CPW EUROPEAN TRADING GMBH� (ðïóïóôü óõììåôï÷Þò 79%),  �CPW AMERICA CO� (ðïóïóôü óõììåôï÷Þò 100%) êáé Humbel Ltd (ðïóïóôü óõììåôï÷Þò 100%). Äåí
óõìðåñéëáìâÜíåôáé óôïí åíïðïéçìÝíï éóïëïãéóìü ç èõãáôñéêÞ ÄÉÁ.ÂÉ.ÐÅ.ÈÉ.Â. Á.Å.(ðïóïóôü óõììåôï÷Þò 51,625%), ç åðßäñáóç ôçò ïðïßáò åßíáé åðïõóéþäçò. 2. Åðß ôçò áêéíÞôïõ ðåñéïõóßáò ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò õðÜñ÷ïõí õðïèÞêåò êáé ðñïóçìåéþóåéò õðÝñ Ôñáðåæþí óõíïëéêïý ðïóïý  åõñþ 73.203.762,29 ãéá áóöÜëåéá
÷ñçìáôïäïôÞóåþí ôïõò ðñïò ôçí åôáéñåßá. Åðéóçìáßíåôáé üôé åíôïò ôïõ 2004, åîáëÞöèçêáí ðñïóçìåéþóåéò õðïèçêþí åðß ôïõ åñãïóôáóßïõ ôçò Êïñßíèïõ ðïóïý åõñþ 12.627.439 êáé åðß ôùí êôéñßùí - ãñáöåßùí ÁèÞíáò ðïóïý åõñþ 890.211,81. 3.ÂÜóåé ôùí äéáôÜîåùí ôïõ Í.2065/92 ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôéò 31-12-2004 áíáðñïóáñìïãÞ
ôçò áîßáò ôùí ãçðÝäùí-ïéêïðÝäùí åõñþ 4.610.479,72, ôùí êôéñßùí åõñþ 12.167.640,79 êáé ôùí áðïóâÝóåùí ôùí êôéñßùí åõñþ 1.994.239,05. Áðü ôç ó÷çìáôéóèåßóá õðåñáîßá åõñþ 14.783.881,46 Ýãéíå óõìøçöéóìüò æçìéþí ðñïçãïõìÝíùí ÷ñÞóåùí åõñþ 12.254.274,36 êáé ôï õðüëïéðï åõñþ 2.529.607,10 ìåôáöÝñèçêå óôï ëïãáñéáóìü
<<ÄéáöïñÝò áðü áíáðñïóáñìïãÞ ðáãßùí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí>>. 4. Ó÷åôéêÜ ìå ôï åñãáôéêü áôý÷çìá ôçò 03/04/2003 óôï åñãïóôÜóéï ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò óôçí Êüñéíèï, Ý÷ïõí áóêçèåß áãùãÝò êáôÜ ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò áðü ôá ìÝëç ôùí ïéêïãåíåéþí ôùí èõìÜôùí. 5. Ï ìÝóïò üñïò ôïõ áðáó÷ïëïõìÝíïõ ðñïóùðéêïý óôçí
ìçôñéêÞ åôáéñåßá êáé ôéò èõãáôñéêÝò ôçò êáôÜ ôçí 31-12-04 áíåñ÷üôáí óå 738 Üôïìá. 6. ÂÜóåé ôçò ðáñÜãñáöïõ 3ä ôïõ Üñèñïõ 4 ôïõ Ð.Ä. 360/1985, ç äéïßêçóç ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò åíçìåñþíåé ôïõò ìåôü÷ïõò ó÷åôéêÜ ìå ôéò åíÝñãåéåò ðïõ Ýãéíáí ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí áéôéþí ðïõ ïäÞãçóáí óôçí õðáãùãÞ ôçò ìåôï÷Þò ôçò
åôáéñßáò óôçí åéäéêÞ êáôçãïñßá äéáðñáãìÜôåõóçò �õðü åðéôÞñçóç�, üôé: Ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí æçìéïãüíùí áðïôåëåóìÜôùí ðïõ ðñïÝêõøáí êáôÜ ôçí ðåñßïäï ôçò óôáäéáêÞò Ýíáñîçò ëåéôïõñãßáò ôùí íÝùí åãêáôáóôÜóåùí óôç ÂÉ.ÐÅ. Èßóâçò Âïéùôßáò êáé ôç âåëôßùóç ôïõ êüóôïõò ðáñáãùãÞò, ç ìçôñéêÞ åôáéñåßá ìå ôçí õðïóôÞñéîç
Åëëçíéêþí êáé îÝíùí åôáéñåéþí Ý÷åé êáôáñôßóåé êáé èÝóåé óå åöáñìïãÞ óõãêåêñéìÝíï ó÷Ýäéï ôå÷íéêþí êáé äéáñèñùôéêþí åðåìâÜóåùí, ïé ïðïßåò äñïìïëïãïýíôáé êáé áíáìÝíåôáé íá ïëïêëçñùèïýí óôáäéáêÜ. Óôá ðëáßóéá áõôÜ, ç ̧ êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí ìåôü÷ùí ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò ôçò 15/12/2003, êáôüðéí åéóçãÞóåùò ôïõ
Ä.Ó., áðïöÜóéóå áýîçóç ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò.  Áðü ôçí áýîçóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ áíôëÞèçêáí êåöÜëáéá óõíïëéêïý ýøïõò åõñþ 35.914.736,52 ìå ôçí Ýêäïóç 46.044.534 íÝùí êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí. Ïé äáðÜíåò Ýêäïóçò áíÞëèáí óå åõñþ 250.000 ðåñßðïõ. Ç ðåñßïäïò åîÜóêçóçò ôïõ äéêáéþìáôïò ðñïôßìçóçò
äéÞñêçóå áðü 28/04/2004 Ýùò 12/05/2004, ç êáôáâïëÞ ôùí êåöáëáßùí ðéóôïðïéÞèçêå áðü ôï Ä.Ó. ôçò ìçôñéêÞò åôáéñßáò óôçí áðü 18/05/2004 óõíåäñßáóÞ ôïõ (ÖÅÊ.5618/11.06.2004) êáé ïé íÝåò ìåôï÷Ýò åéóÞ÷èçóáí ðñïò äéáðñáãìÜôåõóç óôéò 15/07/2004. Åíôüò ôïõ Ìáßïõ 2004 ïëïêëçñþèçêå ç äéÜèåóç ôùí êåöáëáßùí ðïõ
áíôëÞèçêáí áðü ôçí åí ëüãù áýîçóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ êáé ç ó÷åôéêÞ Ýêèåóç ôïõ ïñêùôïý åëåãêôÞ ðïõ ðéóôïðïéåß ôçí ÷ñÞóç ôùí áíôëçèÝíôùí êåöáëáßùí äçìïóéåýôçêå óôéò åöçìåñßäåò ÅÓÔÉÁ êáé ÅÎÐÑÅÓ ôçò 07/08/2004. Åðßóçò, åãêñßèçêå óôçí ̧ êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçò 08/08/2003 ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò, Ýêäïóç
ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ 100 åê åõñþ. Äéåõêñéíßæåôáé üôé åíôüò ôïõ Íïåìâñßïõ êáé Äåêåìâñßïõ 2004, ç ìçôñéêÞ Åôáéñßá ðñïÝâç óôçí óýíáøç óõìöùíéþí ãéá ôçí Ýêäïóç ôåóóÜñùí äéìåñþí ïìïëïãéáêþí äáíåßùí ðåíôáåôïýò äéÜñêåéáò óõíïëéêïý ýøïõò 78 åê åõñþ. ÅðéðëÝïí, ç ̧ êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí ìåôü÷ùí ôçò ìçôñéêÞò
åôáéñåßáò ôçò 28/09/2004, áðïöÜóéóå ôçí áýîçóç ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò êáôÜ 32.284.252,26 åõñþ ìå êáôáâïëÞ ìåôñçôþí êáé Ýêäïóç 41.390.067 íÝùí êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí, ïíïìáóôéêÞò áîßáò êáé ôéìÞò åêäüóåùò 0,78 åõñþ Ýêáóôç. MÝ÷ñé ôçí 31/12/2004, Ý÷åé êáôáâëçèåß ðïóü åõñþ 20.000.000 ôï
ïðïßï åìöáíßæåôáé óôï êïíäýëé �ÐïóÜ ðñïïñéóìÝíá ãéá áýîçóç êåöáëáßïõ�. Óôü÷ïò ôùí ðáñáðÜíù êéíÞóåùí ôçò åôáéñåßáò åßíáé ç åíßó÷õóç ôïõ êåöáëáßïõ êßíçóçò, ç âåëôßùóç ôùí áñéèìïäåéêôþí (ãéá êÜëõøç äåóìåýóåþí ôçò, âÜóåé óýìâáóçò ôñáðåæéêïý äáíåßïõ) êáé ç ìåôáôñïðÞ ìÝñïõò âñá÷õðñïèÝóìïõ äáíåéóìïý óå
ìáêñïðñüèåóìï. 7. Ç åíïðïßçóç Ýãéíå ìå ôç ìÝèïäï ôçò �ÏëéêÞò Åíïðïßçóçò�. 8. Óýìöùíá ìå ôçí 4-øÞöéá ôáîéíüìçóç ôïõ ÓÔÁÊÏÄ 2003 ï êýêëïò åñãáóéþí (ðùëÞóåéò) áíáëýåôáé ùò åîÞò: êùäéêüò 272.2 (ÊáôáóêåõÞ ÷áëõâäïóùëÞíùí) åõñþ 182.478.374,56, êùäéêüò 271.0 (ÐáñáãùãÞ âáóéêïý óéäÞñïõ, ÷Üëõâá êáé
óéäçñïêñáìÜôùí) åõñþ5.998.423,37, êùäéêüò 285.1 (Êáôåñãáóßá êáé åðéêÜëõøç ìåôÜëëùí) åõñþ 2.672.056,54, êùäéêüò 515.2 (×ïíäñéêü åìðüñéï ìåôÜëëùí) åõñþ 22.538.106,57 êáé ëïéðÝò ðùëÞóåéò åõñþ 913.617,87. 9.  Ç ̧ êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí ìåôü÷ùí ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò ôçò 28/09/2004, áðïöÜóéóå ìåôáîý Üëëùí ôçí
áðüó÷éóç ôïõ êëÜäïõ �ÓùëÞíùí ÌéêñÞò & Ìåóáßáò ÄéáìÝôñïõ êáé ÓùëÞíùí ãéá ÊáôáóêåõÝò ôïõ åñãïóôáóßïõ Êïñßíèïõ� êáé ôçí åéóöïñÜ áõôïý óôçí áíþíõìç åôáéñåßá �ÅÂÉÌÅÔ Á.Å.�. Ç áðüó÷éóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò 1-5 ôïõ Í.2166/93 êáé ôçí éó÷ýïõóá íïìïèåóßá ðåñß áíùíýìùí åôáéñåéþí, ìå âÜóç ôá
ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ôïõ êëÜäïõ üðùò áðåéêïíßæïíôáé óôïí éóïëïãéóìü ìåôáó÷çìáôéóìïý ôçò 31/08/2004. Ç áðüó÷éóç åãêñßèçêå óôéò 01/12/2004 ìå ôçí áðüöáóç ôçò Íïìáñ÷ßáò õð�áñéèìü 39915/2004, ìå ôçí ïðïßá åãêñßíåôáé êáé ç áëëáãÞ åðùíõìßáò ôçò �ÅÂÉÌÅÔ ÁÅ� óå �ÌÅÔÁËËÏÕÑÃÉÁ ÊÏÑÉÍÈÏÕ ÁÅ�. Ï áðïó÷éóèåßò êëÜäïò, êáôÜ
ôç ÷ñÞóç 2003, ðñáãìáôïðïßçóå ðùëÞóåéò åõñþ 6.312.905,89, Þôïé ðïóïóôü 4,26%  åðß ôùí óõíïëéêþí ðùëÞóåùí ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò êáôÜ ôç ÷ñÞóç 2003. Ç êáèáñÞ èÝóç ôïõ áðïó÷éóèÝíôïò êëÜäïõ ðñïóäéïñßóôçêå óå åõñþ 6.674.237,27 êáé ç ïðïßá ðéóôïðïéÞèçêå áðü ïñêùôü åëåãêôÞ. 10. Ó÷åôéêÜ ìå ôç æçìéÜ ðïõ ðñïêëÞèçêå
áðü ôï áôý÷çìá óôï åñãïóôÜóéï ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò óôçí Êüñéíèï ôïí Áðñßëéï ôïõ 2003, ïëüêëçñþèçêáí üëåò ïé äéáäéêáóßåò ðïõ åß÷å ðñïâåß ç ìçôñéêÞ åôáéñåßá áíáöïñéêÜ ìå ôçí êÜëõøç ôùí õëéêþí æçìéþí áðü ôéò áóöáëéóôéêÝò åôáéñåßåò. Ç ìçôñéêÞ åôáéñåßá åéóÝðñáîå ôçí óõìöùíçèåßóá áðïæçìßùóç.

ÁèÞíá, 23 Öåâñïõáñßïõ 2005
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ï ÅÍÔÅÔÁËÌÅÍÏÓ Ï ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÓ Ï ÐÑÏÚÓÔÁÌÅÍÏÓ

ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ  ÓÕÌÂÏÕËÏÓ  ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ  ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ
ÌÐÁÊÏÕÑÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÌÇËÉÏÓ ÓÁÑÁÍÔÏÓ ÌÇÔÑÅËÉÁÓ ×ÁÑÉËÁÏÓ ÊÏÕÌÐÇÓ ÐÁÕËÏÓ

Á.Ä.Ô.: Ë 177987 Á.Ä.Ô. Ð 998326 Á.Ä.Ô. × 019358 Á.Ä.Ô.: Ð 330058
ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ Ï.Å.Å.

9901062733 Á� ÔÁÎÇ

ÐÁÈÇÔÉÊÏ
ÐÏÓÁ ÊËÅÉÏÌ. ÐÏÓÁ ÐÑÏÇÃ.
×ÑÇÓÅÙÓ 2004 ×ÑÇÓÅÙÓ 2003

Á. ÉÄÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ
É. ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÊÅÖÁËÁÉÏ
(82.780.134 ìåôï÷Ýò ôùí 0,78 åõñþ)

1. ÊáôáâëçìÝíï .................................................................................................... 64.568.504,52 28.653.768,00
2. Ïöåéëüìåíï ..................................................................................................... 12.284.252,26 25.617.504,00

ÉÉ. Äéáö.áðü åêäïóç ìåôï÷þí õðÝñ ôï Üñôéï .......................................................... 27.427.850,33 27.427.850,33
ÉÉÉ. ÄÉÁÖÏÑÅÓ ÁÍ/ÃÇÓ-ÅÐÉ×/ÓÅÉÓ ÅÐÅÍÄ.

2. ÄéáöïñÝò áðü áíáðñïóáñìïãÞ áîßáò ëïéðþí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí ....... 2.529.607,10
3. Åðé÷ïñçãÞóåéò åðåíäýóåùí ðÜãéïõ åíåñãçôéêïý ........................................... 899.096,05 141.377,69
4. ÄéáöïñÜ áðü ìåôáôñïðÞ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ óå åõñþ ............................. 90.284,81 90.284,81

3.518.987,96 231.662,50
IV. ÁÐÏÈÅÌÁÔÉÊÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ

1. Ôáêôéêü áðïèåìáôéêü ......................................................................................... 1.461.079,95 1.461.079,95
Ìåßïí Æçìßá áðü áðïôßìçóç óõììåôï÷þí êáé ÷ñåùãñÜöùí ðñïò óõìøçöéóìü -1.182.731,55 -1.182.731,55
4. ̧ êôáêôï áðïèåìáôéêü ........................................................................................ 2.640.147,87 2.640.147,87
5. Áöïñïëüãçôá áðïèåìáôéêÜ åéäéêþí äéáôÜîåùí íüìùí ................................... 9.385.490,53 9.385.490,53

12.303.986,80 12.303.986,80
V. ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ÅÉÓ ÍÅÏ
Õðüëïéðï æçìéþí ðñïçãïõìÝíùí ÷ñÞóåùí .............................................................. -73.621.158,76 -32.317.287,09
Õðüëïéðï æçìéþí ÷ñÞóåùò åéò íÝï ........................................................................... -27.669.169,26 -53.527.718,82

-101.290.328,02 -85.845.005,91
VI. ÐÏÓÁ ÐÑÏÏÑÉÓÌÅÍÁ ÃÉÁ ÁÕÎÇÓÇ ÊÅÖÁËÁÉÏÕ ...................................................... 20.000.000,00 31.690.032,00
Óýíïëï éäßùí êåöáëáßùí (ÁÉ+ÁÉÉ+ÁÉÉÉ+AÉV+AV+AVI+AVIII+IX) ................................... 38.813.253,85 40.079.797,72

B. ÐÑÏÂËÅØÅÉÓ ÃÉÁ ÊÉÍÄÕÍÏÕÓ & ÅÎÏÄÁ
2. ËïéðÝò ðñïâëÝøåéò ......................................................................................... 1.397.013,67 252.715,03

Ã. ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÉÓ
É. ÌÁÊÑÏÐÑÏÈÅÓÌÅÓ ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÉÓ

1. ÏìïëïãéáêÜ ÄÜíåéá .......................................................................................... 78.000.000,00 0,00
2. ÄÜíåéá ôñáðåæþí .............................................................................................. 48.283.889,03 55.626.705,27

126.283.889,03 55.626.705,27
ÉÉ. ÂÑÁ×ÕÐÑÏÈÅÓÌÅÓ ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÉÓ

1. ÐñïìçèåõôÝò ............................................................................................................. 25.015.759,05 11.992.826,90
2. ÃñáììÜôéá ðëçñùôÝá .................................................................................................. 34.652.718,75 13.302.681,60
3. ÔñÜðåæåò, ëïãáñ.âñá÷õðñ.õðï÷ñ/óåùí .................................................................. 47.343.360,06 149.191.171,01
4. ÐñïêáôáâïëÝò ðåëáôþí ............................................................................................. 1.476.527,35 21.088,50
5. Õðï÷ñåþóåéò áðï öüñïõò-ôÝëç .............................................................................. 496.003,71 402.647,53
6. Áóöáëéóôéêïß ïñãáíéóìïß ............................................................................................. 947.817,19 953.953,76
7. Ìáêñïðñ.õðï÷ñåþóåéò ðëçñùôÝåò óôçí åðüìåíç ÷ñÞóç ..................................... 6.429.274,66 7.091.395,95
10. Ìåñßóìáôá ðëçñùôÝá ................................................................................................ 36.364,83 36.966,31
11. ÐéóôùôÝò äéÜöïñïé ...................................................................................................... 988.858,49 887.219,39

117.386.684,09 183.879.950,95
Óýíïëï õðï÷ñåþóåùí (Ã É+Ã ÉÉ) .............................................................................. 243.670.573,12 239.506.656,22

Ä. ÌÅÔÁÂÁÔÉÊÏÉ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ
2. ̧ îïäá ÷ñÞóåùò äïõëåõìÝíá ......................................................................... 4.051.610,62 3.226.190,09
3. Ëïéðïß ìåôáâáôéêïß ëïãáñéáóìïß ðáèçôéêïý ....................................................... 0,00 335.309,59

4.051.610,62 3.561.499,68

ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ (Á+Â+Ã+Ä) ........................................................................ 287.932.451,26 283.400.668,65

ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ ÐÉÓÔÙÔÉÊÏÉ
1. Äéêáéïý÷ïé áëëüôñéùí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí ................................................. 202.881,30 101.010,05
2. Ðéóôùô.ëïã.åããõÞóåùí êáé åìðñÜãìáôùí áóöáëåéþí ..................................... 92.641.440,27 15.676.861,73
3. Õðï÷ñåþóåéò áðü áìöïôåñïâáñåßò óõìâÜóåéò ............................................ 169.429.702,81 87.125.701,96
4. Ëïéðïß ëïãáñéáóìïß ôÜîåùò .............................................................................. 107.778.847,32 73.649.351,56

370.052.871,70 176.552.925,30

ÅÄÑÁ ÁÈÇÍÁ, Á.Ì.Á.Å. 1343/06/Â/86/35
4ïò ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÏÓ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÓ 31çò ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2004

4ç ÅÔÁÉÑÉÊÇ ×ÑÇÓÇ 1ç ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2004   -  31ç ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2004

  ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
ÐÏÓÁ ÊËÅÉÏÌÅÍÇÓ ×ÑÇÓÅÙÓ 2004 ÐÏÓÁ ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÇÓ ×ÑÇÓÅÙÓ 2003

Áîßá ÁðïóâÝóåéò Áíáðüóâåóôç Áîßá ÁðïóâÝóåéò Áíáðüóâåóôç
ÊôÞóåùò Áîßá ÊôÞóåùò Áîßá

Â. ÅÎÏÄÁ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ
1. ̧ îïäá ßäñõóçò & ðñþôçò åãêáôÜóôáóçò ................................................... 1.235.571,05 667.264,58 568.306,47 553.581,17 457.075,33 96.505,84
2. ÓõíáëëáãìáôéêÝò äéáöïñÝò äáíåßùí ãéá êôÞóåéò ðáãßùí óôïé÷åßùí ........... 7.028.506,95 2.322.157,16 4.706.349,79 7.028.506,95 1.585.421,58 5.443.085,37
3. Ôüêïé äáíåßùí êáôáóêåõáóô.ðåñéüäïõ ........................................................ 12.515.105,33 5.182.578,64 7.332.526,69 12.515.105,33 2.739.293,46 9.775.811,87
4. ËïéðÜ Ýîïäá åãêáôáóôÜóåùò ..................................................................... 4.279.369,41 3.497.471,61 781.897,80 3.352.929,40 3.224.332,39 128.597,01

25.058.552,74 11.669.471,99 13.389.080,75 23.450.122,85 8.006.122,76 15.444.000,09
Ã. ÐÁÃÉÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ

É. ÁÓÙÌÁÔÅÓ ÁÊÉÍÇÔÏÐÏÉÇÓÅÉÓ
2. Ðáñá÷ùñÞóåéò êáé äéêáéþìáôá âéïìç÷áíéêÞò éäéïêôçóßáò ........................... 5.563,88 3.500,44 2.063,44 5.563,88 2.435,44 3.128,44

ÉÉ. ÅÍÓÙÌÁÔÅÓ ÁÊÉÍÇÔÏÐÏÉÇÓÅÉÓ
1. ÃÞðåäá-Ïéêüðåäá ....................................................................................... 19.124.489,80 0,00 19.124.489,80 14.514.010,08 0,00 14.514.010,08
3. Êôßñéá êáé ôå÷íéêÜ Ýñãá ................................................................................. 50.833.430,20 11.346.414,00 39.487.016,20 38.400.089,55 6.918.649,99 31.481.439,56
4. Ìç÷áíÞìáôá-Ôå÷íéêÝò åãêáôáóôÜóåéò ......................................................... 121.145.764,89 43.328.550,86 77.817.214,03 117.633.227,05 30.871.762,91 86.761.464,14
5. ÌåôáöïñéêÜ ÌÝóá ...................................................................................... 2.011.101,02 1.294.201,18 716.899,84 4.250.657,40 1.967.595,07 2.283.062,33
6. ̧ ðéðëá êáé ëïéðüò åîïðëéóìüò .................................................................... 1.933.332,69 1.374.879,35 558.453,34 1.764.781,12 1.146.029,55 618.751,57
7. Áêéí/óåéò õðü åêôÝëåóç & ðñïêáôáâïëÝò ................................................. 183.142,34 0,00 183.142,34 0,00 0,00 0,00

195.231.260,94 57.344.045,39 137.887.215,55 176.562.765,20 40.904.037,52 135.658.727,68
Óýíïëï ÁêéíçôïðïéÞóåùí .................................................................................... 195.236.824,82 57.347.545,83 137.889.278,99 176.568.329,08 40.906.472,96 135.661.856,12
ÉÉÉ. ÓÕÌÌÅÔÏ×ÅÓ ÊÁÉ ÁËËÅÓ ÌÁÊÑÏÐÑÏÈ. ×ÑÇÌÁÔÏÏÉÊÏÍÏÌÉÊÅÓ ÁÐÁÉÔÇÓÅÉÓ

1. Óõììåôï÷Ýò óå óõíäåäåìÝíåò åðé÷åéñÞóåéò ........................................... 1.589.897,00 36.743,90
2. Óõììåôï÷Ýò óå ëïéðÝò åðé÷åéñÞóåéò .......................................................... 7.336,76 7.336,76

ìåßïí: ïöåéëüìåíåò äüóåéò ..................................................................... 12,73 1.597.221,03 0,00 44.080,66
7. ËïéðÝò ìáêñïðñüèåóìåò áðáéôÞóåéò ........................................................ 1.013.529,19 1.031.187,65

2.610.750,22 1.075.268,31
Óýíïëï ðáãßïõ åíåñãçôéêïý (Ã É+Ã ÉÉ+Ã ÉÉÉ) .......................................................... 140.500.029,21 136.737.124,43

Ä. ÊÕÊËÏÖÏÑÏÕÍ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
É. ÁÐÏÈÅÌÁÔÁ

2. Ðñïúüíôá Ýôïéìá êáé çìéôåëÞ-Õðïðñïúüíôá êáé õðïëåßììáôá ....................... 33.064.612,40 28.498.273,31
4. Ðñþôåò êáé âïçè.ýëåò-áíáëþóéìá õëéêÜ .................................................... 18.910.900,90 30.404.484,37
5. ÐñïêáôáâïëÝò ãéá áãïñÜ áðïèåìÜôùí ...................................................... 112.521,93 645.378,80

52.088.035,23 59.548.136,48
ÉÉ. ÁÐÁÉÔÇÓÅÉÓ

1. ÐåëÜôåò ....................................................................................................... 55.229.924,61 33.202.112,77
Ìåßïí: ÐñïâëÝøåéò ......................................................................................... 419.847,19 54.810.077,42 590.590,52 32.611.522,25
3á ÅðéôáãÝò åéóðñáêôÝåò ................................................................................ 348.645,90 298.953,74
3â ÅðéôáãÝò óå êáèõóôÝñçóç ......................................................................... 37.000,00 37.000,00
5. Âñá÷õðñüèåóìåò áðáéôÞóåéò êáôÜ óõíäåäåìÝíùí åðé÷åéñÞóåùí .......... 767.802,22 2.300,00
11. ×ñåþóôåò äéÜöïñïé .................................................................................. 14.688.995,78 29.011.883,79
12. Ëïã/óìïß äéá÷. Ðñïê/ëþ êáé ðéóôþóåùí .................................................... 16.540,00 0,00

70.669.061,32 61.961.659,78
ÉÉÉ. ×ÑÅÏÃÑÁÖÁ

1. Ìåôï÷Ýò ...................................................................................................... 595.529,07 718.008,62
595.529,07 718.008,62

IV. ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ
1. Ôáìåßï .......................................................................................................... 12.154,38 35.597,50
3. ÊáôáèÝóåéò üøåùò êáé ðñïèåóìßáò .......................................................... 4.042.960,64 8.659.783,56

4.055.115,02 8.695.381,06
Óýíïëï êõêëïöïñïýíôïò åíåñãçôéêïý (ÄÉ+ÄÉÉ+ÄÉÉÉ+ÄÉV) ................................... 127.407.740,64 130.923.185,94

Å. ÌÅÔÁÂÁÔÉÊÏÉ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ
1. ̧ îïäá åðïìÝíçò ÷ñÞóåùò ........................................................................ 351.666,80 110.094,99
2. ̧ óïäá ÷ñÞóåùò åéóðñáêôÝá ...................................................................... 2.174,50 444,34
3. Ëïéðïß ìåôáâáôéêïß ëïãáñéáóìïß åíåñãçôéêïý ............................................... 6.281.759,36 185.818,86

6.635.600,66 296.358,19

ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ (Â+Ã+Ä+Å) .................................................................. 287.932.451,26 283.400.668,65

ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ ×ÑÅÙÓÔÉÊÏÉ
1. Áëëüôñéá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá .................................................................... 202.881,30 101.010,05
2. ×ñåùóô.ëïã.åããõÞóåùí êáé åìðñÜãìáôùí áóöáëåéþí ............................. 92.641.440,27 15.676.861,73
3. ÁðáéôÞóåéò áðï áìöïôåñïâáñåßò óõìâÜóåéò ............................................ 169.429.702,81 87.125.701,96
4. Ëïéðïß ëïãáñéáóìïß ôÜîåùò ......................................................................... 107.778.847,32 73.649.351,56

370.052.871,70 176.552.925,30

ÐñÜéòãïõùôåñ÷áïõò Êïýðåñò
Áíþíõìïò åëåãêôéêÞ Åôáéñåßá
Ïñêùôïß ÅëåãêôÝò ËïãéóôÝò



  ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
ÐïóÜ Êëåéüìåíçò ðåñéüäïõ ÐïóÜ Ðñïçãïýìåíçò ðåñéüäïõ

01/01/2004-30/09/2004 01/01/2003-30/09/2003
ÄáðÜíåò ðïëõåôïýò áðüóâåóçò .............................................................................. 22.742.602,99 22.344.099,29
Ìåßïí áðïóâÝóåéò ...................................................................................................... 8.599.015,11 14.143.587,88 5.725.645,55 16.618.453,74
ÐÜãéï Åíåñãçôéêü ......................................................................................................... 176.500.824,65 177.278.160,35
Ìåßïí áðïóâÝóåéò ...................................................................................................... 51.020.262,02 125.480.562,63 38.215.834,96 139.062.325,39
Óõììåôï÷Ýò & Ìáêñïðñüèåóìåò áðáéôÞóåéò .......................................................... 2.611.271,54 1.046.310,57

Óýíïëï ðáãßïõ åíåñãçôéêïý ....................................................................................... 128.091.834,17 140.108.635,96

ÁðïèÝìáôá .................................................................................................................. 55.262.680,90 71.710.519,85
ÐåëÜôåò .................................................................................................................... 45.876.192,06 29.426.643,35
ËïéðÝò ÁðáéôÞóåéò ....................................................................................................... 5.343.926,51 15.447.266,38
×ñåþãñáöá ................................................................................................................. 657.625,75 650.969,99
ÄéáèÝóéìá .................................................................................................................... 4.876.512,48 5.532.520,63
Óýíïëï êõêëïöïñïýíôïò åíåñãçôéêïý ...................................................................... 112.016.937,70 122.767.920,20

Ìåôáâáôéêïß Ëïãáñéáóìïß Åíåñãçôéêïý ...................................................................... 2.428.937,21 767.129,42

ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ ................................................................................... 256.681.296,96 280.262.139,32

ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ ................................................................................................ 341.748.359,94 58.711.231,31

 II. ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ
ÐïóÜ Êëåéüìåíçò ðåñéüäïõ ÐïóÜ Ðñïçãïýìåíçò ðåñéüäïõ

01/01/2004- 30/09/2004 01/01/2003- 30/09/2003
¸óïäá áðü ÐùëÞóåéò ................................................................................................. 148.615.048,51 115.489.945,25
Ìåßïí: Êüóôïò ÐùëÞóåùí ......................................................................................... 133.518.843,28 15.096.205,23 111.130.178,18 4.359.767,07
ÐëÝïí: ¢ëëá ̧ óïäá Åêìåôáëëåýóåùò ...................................................................... 1.830.869,29 1.517.965,14
ÌéêôÜ áðïôåëÝóìáôá åêìåôåëëåýóåùò .................................................................... 16.927.074,52 5.877.732,21
Ìåßïí:
¸îïäá äéïéêçôéêÞò ëåéôïõñãßáò .................................................................................... 4.452.403,73 4.838.895,74
¸îïäá ëåéôïõñãßáò äéÜèåóçò ..................................................................................... 24.548.199,59 29.000.603,32 19.467.689,16 24.306.584,90
ÌåñéêÜ áðïôåëÝóìáôá åêìåôáëëåýóåùò ................................................................. (12.073.528,80) (18.428.852,69)
ÐëÝïí: Ðéóôùôéêïß ôüêïé & óõíáöÞ Ýóïäá ................................................................. 124.230,91 134.637,33
Ìåßïí: ¸îïäá êáé æçìéÝò óõììåôï÷þí & ÷ñåïãñÜöùí ............................................ 65.791,46 155.201,39
           ×ñåùóôéêïß ôüêïé & óõíáöÞ Ýîïäá .................................................................. 10.062.862,61 (10.004.423,16) 10.286.272,50     (10.306.836,56)
ÏëéêÜ áðïôåëÝóìáôá åêìåôáëåýóåùò ...................................................................... (22.077.951,96) (28.735.689,25)
Ðëåüí:
Áíüñãáíá ¸óïäá - ÊÝñäç .......................................................................................... 2.232.910,18 3.385.205,91
Ìåßïí:
Áíüñãáíá ¸îïäá - ÆçìéÝò ........................................................................................... 2.697.129,31 8.734.291,95
ÏñãáíéêÜ êáé Ýêôáêôá áðïôåëÝóìáôá ........................................................................       (22.542.171,09) (34.084.775,29)
Óýíïëï áðïóâÝóåùí ðáãßùí óôïé÷åßùí .................................................................... 11.126.213,43 10.655.498,73
Ìåßïí: Ïé áðü áõôÝò åíó\íåò óôï ëåéôïõñãéêü êüóôïò ........................................... 11.126.213,43 � 10.655.498,73 �
ÊáèáñÜ áðïôåëÝóìáôá ðåñéüäïõ ðñï öüñùí ......................................................... (22.542.171,09) (34.084.775,29)
Ìåßïí:
Áíáëïãßá ìåôï÷þí ìåéïøçößáò óôá ðñï öüñùí áðïôåëÝóìáôá ............................ 57.851,52 (79.905,11)
ÊáèáñÜ áðïôåëÝóìáôá éäßùí ðåñéüäïõ ðñï öüñùí ............................................... (22.600.022,61) (34.004.870,18)

ÐÁÈÇÔÉÊÏ
ÐïóÜ Êëåéüìåíçò ðåñéüäïõ ÐïóÜ Ðñïçãïýìåíçò ðåñéüäïõ

01/01/2004-30/09/2004 01/01/2003-30/09/2003
ÊáôáâëçìÝíï ìåôï÷éêü ÊåöÜëáéï ............................ 64.568.504,51 28.653.768,00
Ïöåéëüìåíï Ìåôï÷éêü êåöÜëáéï ............................ 0,00 11.853.768,00
ÁðïèåìáôéêÜ & ëïéðïß ëïã/óìïß éäßùí êåöáëáßùí .. 40.867.686,67 40.181.217,95
ÁðïôåëÝóìáôá ðñïçãïýìåíçò ðåñéüäïõ .............. (85.795.839,22) (32.367.333,78)
ÁðïôåëÝóìáôá ðåñéüäïõ ......................................... (22.605.878,46) (34.004.870,18)
Óõíáëë.Äéáö.Ìåôáôñ.Éóïë.èõã.Åî/êïý ..................... (131.948,87) (86.570,71)
Äéêáéþìáôá Ìåéïøçößáò óôá ßäéá êåöÜëáéá ........... 2.532,13 (37.404,52)
ÐïóÜ ðñïïñéóìÝíá ãéá áýîçóç êåöáëáßïõ .......... 7.000.000,00 16.800.000,00
Óýíïëï Éäßùí Êåöáëáßùí ......................................... 3.905.056,76 30.992.574,76

ÐñïâëÝøåéò äéÜöïñåò ............................................ 199.854,16 120.136,79

Ìáêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò
  Ðñïò ÔñÜðåæåò ...................................................... 51.839.210,29 51.839.210,29 55.519.511,51 55.519.511,51
Âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò
  Ðñïò ÔñÜðåæåò ...................................................... 141.206.193,02 162.009.393,55
  ËïéðÝò ..................................................................... 52.487.074,98 193.693.268,00 26.130.459,71 188.139.853,26
Óýíïëï Õðï÷ñåþóåùí ............................................. 245.532.478,29 243.659.364,77

Ìåôáâáôéêïß Ëïãáñéáóìïß Ðáèçôéêïý ...................... 7.043.907,75 5.490.063,00

ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ .................................. 256.681.296,96 280.262.139,32

ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ ............................................. 341.748.359,94 58.711.231,31

ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ
1. Óôçí åíïðïßçóç óõìðåñéëáìâÜíïíôáé åêôüò ôçò ìçôñéêÞò êáé ïé åôáéñåßåò: "CPW EUROPEAN TRADING GMBH" (ðïóïóôü
óõììåôï÷Þò 79%) êáé  "CPW AMERICA CO" (ðïóïóôü óõììåôï÷Þò 100%) êáé Humbel Ltd (ðïóïóôü óõììåôï÷Þò 100%) ôçò
ïðïßáò ïé ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò äåí Ý÷ïõí åëåã÷åß áðü ïñêùôü åëåãêôÞ. Äåí óõìðåñéëáìâÜíåôáé óôïí åíïðïéçìÝíï
éóïëïãéóìü ç èõãáôñéêÞ ÄÉÁ.ÂÉ.ÐÅ.ÈÉ.Â. Á.Å.(ðïóïóôü óõììåôï÷Þò 51,625%), ç åðßäñáóç ôçò ïðïßáò åßíáé åðïõóéþäçò. 2. Åðß
ôçò áêéíÞôïõ ðåñéïõóßáò ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò õðÜñ÷ïõí õðïèÞêåò êáé ðñïóçìåéþóåéò õðÝñ Ôñáðåæþí óõíïëéêïý ðïóïý
åõñþ 86.721.413,10 ãéá áóöÜëåéá ÷ñçìáôïäïôÞóåþí ôïõò ðñïò ôçí åôáéñåßá. Ôï ÍïÝìâñéï 2004 ïëïêëçñþèçêå ç åîÜëåéøç
ðñïóçìåéþóåùí õðïèÞêçò óõíïëéêÞò áîßáò ÅÕÑÙ 13.515.596,52. Ôï åí ëüãù ðïóü èá áöáéñåèåß áðü ôï óõíïëéêü ýøïò ôùí
ðñïóçìåéþóåùí óôéò äçìïóéåõìÝíåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôçò 31/12/2004. 3. Ç ôåëåõôáßá áíáðñïóáñìïãÞ ôùí "ÃçðÝäùí
- ÏéêïðÝäùí" êáé ôùí "Êôéñßùí" ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò Ýãéíå âÜóåé ôùí äéáôÜîåùí ôïõ Í.2065/92, óôçí ÷ñÞóç 2000. 4. Ó÷åôéêÜ ìå
ôï åñãáôéêü áôý÷çìá ôçò 03/04/2003 óôï åñãïóôÜóéï ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò óôçí Êüñéíèï, Ý÷ïõí áóêçèåß áãùãÝò êáôÜ ôçò
ìçôñéêÞò åôáéñåßáò áðü ôá ìÝëç ôùí ïéêïãåíåéþí ôùí èõìÜôùí. 5. Ï áñéèìüò ôïõ áðáó÷ïëïõìÝíïõ ðñïóùðéêïý óôçí ìçôñéêÞ
åôáéñåßá êáé ôéò èõãáôñéêÝò ôçò êáôÜ ôçí 30-09-04 áíåñ÷üôáí óå 714 Üôïìá. 6. ÂÜóåé ôçò ðáñÜãñáöïõ 3ä ôïõ Üñèñïõ 4 ôïõ Ð.Ä.
360/1985, óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá ïé åôáéñåßåò � ïé ìåôï÷Ýò ôùí ïðïßùí Ý÷ïõí õðá÷èåß óå êáèåóôþò åðéôÞñçóçò � ðñÝðåé íá
öñïíôßæïõí þóôå «ÊáôÜ ôç äçìïóßåõóç ôùí ïéêïíïìéêþí êáé ëïãéóôéêþí êáôáóôÜóåùí íá ðáñÝ÷åôáé ïõóéáóôéêÞ ðëçñïöüñçóç
óôï åðåíäõôéêü êïéíü ó÷åôéêÜ ìå ôéò åíÝñãåéåò ðïõ Ýãéíáí ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí áéôéþí ðïõ ïäÞãçóáí óôçí õðáãùãÞ óôçí
åéäéêÞ êáôçãïñßá», ç äéïßêçóç ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò åíçìåñþíåé ôïõò ìåôü÷ïõò üôé: Ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí æçìéïãüíùí
áðïôåëåóìÜôùí ðïõ ðñïÝêõøáí êáôÜ ôçí ðåñßïäï ôçò óôáäéáêÞò Ýíáñîçò ëåéôïõñãßáò ôùí íÝùí åãêáôáóôÜóåùí óôç ÂÉ.ÐÅ.
Èßóâçò Âïéùôßáò êáé ôç âåëôßùóç ôïõ êüóôïõò ðáñáãùãÞò, ç ìçôñéêÞ åôáéñåßá ìå ôçí õðïóôÞñéîç Åëëçíéêþí êáé îÝíùí åôáéñåéþí
Ý÷åé êáôáñôßóåé êáé èÝóåé óå åöáñìïãÞ óõãêåêñéìÝíï ó÷Ýäéï ôå÷íéêþí êáé äéáñèñùôéêþí åðåìâÜóåùí, ïé ïðïßåò äñïìïëïãïýíôáé
êáé áíáìÝíåôáé íá ïëïêëçñùèïýí óôáäéáêÜ. Óôá ðëÜéóéá áõôÜ, ç ¸êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí ìåôü÷ùí ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò
ôçò 15/12/2003, êáôüðéí åéóçãÞóåùò ôïõ ÄÓ, áðïöÜóéóå áýîçóç ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò.  Áðü ôçí áýîçóç ìåôï÷éêïý
êåöáëáßïõ áíôëÞèçêáí êåöÜëáéá óõíïëéêïý ýøïõò ÅÕÑÙ 35.914.736,52 ìå ôçí Ýêäïóç 46.044.534 íÝùí êïéíþí ïíïìáóôéêþí
ìåôï÷þí. Ïé äáðÜíåò Ýêäïóçò áíÞëèáí óå åõñþ 250.000 ðåñßðïõ. Ç ðåñßïäïò åîÜóêçóçò ôïõ äéêáéþìáôïò ðñïôßìçóçò
äéÞñêçóå áðü 28/04/2004 Ýùò 12/05/2004, ç êáôáâïëÞ ôùí êåöáëáßùí ðéóôïðïéÞèçêå áðü ôï Ä.Ó. ôçò ìçôñéêÞò åôáéñßáò óôçí
áðü 18/05/2004 óõíåäñßáóÞ ôïõ (ÖÅÊ.5618/11.06.2004) êáé ïé íÝåò ìåôï÷Ýò åéóÞ÷èçóáí ðñïò äéáðñáãìÜôåõóç óôéò 15/07/
2004. Åíôüò ôïõ Ìáßïõ 2004 ïëïêëçñþèçêå ç äéÜèåóç ôùí êåöáëáßùí ðïõ áíôëÞèçêáí áðü ôçí åí ëüãù áýîçóç ìåôï÷éêïý
êåöáëáßïõ êáé ç ó÷åôéêÞ Ýêèåóç ôïõ ïñêùôïý åëåãêôÞ ðïõ ðéóôïðïéåß ôçí ÷ñÞóç ôùí áíôëçèÝíôùí êåöáëáßùí äçìïóéåýôçêå
óôéò åöçìåñßäåò ÅÓÔÉÁ êáé ÅÎÐÑÅÓ ôçò 07/08/2004. Åðßóçò, åãêñßèçêå óôçí ¸êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçò 08/08/2003 ôçò ìçôñéêÞò
åôáéñåßáò, Ýêäïóç ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ 100 åê ÅÕÑÙ. Äéåõêñéíßæåôáé üôé åíôüò ôïõ Íïåìâñßïõ 2004, ç ìçôñéêÞ Åôáéñßá ðñïÝâåé
óôçí óýíáøç óõìöùíéþí ãéá ôçí Ýêäïóç ôñéþí äéìåñþí ïìïëïãéáêþí äáíåßùí ðåíôáåôïýò äéÜñêåéáò óõíïëéêïý ýøïõò 57 åê
ÅÕÑÙ. Óôü÷ïò ôùí ðáñáðÜíù êéíÞóåùí ôçò åôáéñåßáò åßíáé ç âåëôßùóç áñéèìïäåéêôþí (ãéá êÜëõøç äåóìåýóåþí ôçò, âÜóåé
óýìâáóçò ôñáðåæéêïý äáíåßïõ), ç ìåôáôñïðÞ ìÝñïõò âñá÷õðñïèÝóìïõ äáíåéóìïý óå ìáêñïðñüèåóìï, êáèþò êáé ç åíßó÷õóç
ôïõ êåöáëáßïõ êßíçóçò. 7. Ç åíïðïßçóç Ýãéíå ìå ôç ìÝèïäï ôçò "ÏëéêÞò Åíïðïßçóçò". 8. Óýìöùíá ìå ôçí 4-øÞöéá ôáîéíüìçóç
ôïõ ÓÔÁÊÏÄ 2003 ï êýêëïò åñãáóéþí (ðùëÞóåéò) áíáëýåôáé ùò åîÞò: êùäéêüò 272.2 (ÊáôáóêåõÞ ÷áëõâäïóùëÞíùí) åõñþ
125.596.177,26, êùäéêüò 271.0 (ÐáñáãùãÞ âáóéêïý óéäÞñïõ, ÷Üëõâá êáé óéäçñïêñáìÜôùí) åõñþ 4.931.387,92, êùäéêüò 285.1
(Êáôåñãáóßá êáé åðéêÜëõøç ìåôÜëëùí) åõñþ 2.202.189,29, êùäéêüò 515.2 (×ïíäñéêü åìðüñéï ìåôÜëëùí) åõñþ 14.988.606,57 êáé
ëïéðÝò ðùëÞóåéò åõñþ 896.687,47. 9.  Ç ̧ êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí ìåôü÷ùí ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò ôçò 28/09/2004, áðïöÜóéóå
á) ôçí áðüó÷éóç ôïõ êëÜäïõ "ÓùëÞíùí ÌéêñÞò & Ìåóáßáò ÄéáìÝôñïõ êáé ÓùëÞíùí ãéá ÊáôáóêåõÝò ôïõ åñãïóôáóßïõ Êïñßíèïõ"
êáé ôçí åéóöïñÜ áõôïý óôçí áíþíõìç åôáéñåßá "ÅÂÉÌÅÔ Á.Å.". Ç áðüó÷éóç ðñáãìáôïðïéåßôáé óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò 1-5 ôïõ
Í.2166/93 êáé ôçí éó÷ýïõóá íïìïèåóßá ðåñß áíùíýìùí åôáéñåéþí, ìå âÜóç ôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ôïõ êëÜäïõ üðùò
áðåéêïíßæïíôáé óôïí éóïëïãéóìü ìåôáó÷çìáôéóìïý ôçò 31/08/2004. Ïé ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò ôçò 30/
09/2004 ðåñéëáìâÜíïõí ôïí åéóöåñüìåíï êëÜäï åöüóïí åêêñåìåß ìÝ÷ñé óÞìåñá ç åãêñéôéêÞ áðüöáóç ôçò Íïìáñ÷ßáò. ÅðéðëÝïí,
ç ̧ êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí ìåôü÷ùí ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò ôçò 28/09/2004, áðïöÜóéóå ôçí áýîçóç ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ
ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò êáôÜ 32.284.252,26 Åõñþ ìå êáôáâïëÞ ìåôñçôþí êáé Ýêäïóç 41.390.067 íÝùí êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí,
ïíïìáóôéêÞò áîßáò êáé ôéìÞò åêäüóåùò 0,78 Åõñþ Ýêáóôç. MÝ÷ñé ôçí 30/09/2004, Ý÷åé êáôáâëçèåß ðïóü åõñþ 7.000.000 ôï
ïðïßï åìöáíßæåôáé óôï êïíäýëé "ÐïóÜ ðñïïñéóìÝíá ãéá áýîçóç êåöáëáßïõ". 10. Ó÷åôéêÜ ìå ôç æçìéÜ ðïõ ðñïêëÞèçêå áðü ôï
áôý÷çìá óôï åñãïóôÜóéï ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò óôçí Êüñéíèï ôïí Áðñßëéï ôïõ 2003, ïëüêëçñþèçêáí üëåò ïé äéáäéêáóßåò ðïõ
åß÷å ðñïâåß ç ìçôñéêÞ åôáéñåßá áíáöïñéêÜ ìå ôçí êÜëõøç ôùí õëéêþí æçìéþí áðü ôéò áóöáëéóôéêÝò åôáéñåßåò. Ç ìçôñéêÞ åôáéñåßá
åéóÝðñáîå ôçí óõìöùíçèåßóá áðïæçìßùóç. 11. ÏñéóìÝíá êïíäýëéá ôçò ðñïçãïýìåíçò ðåñéüäïõ Ý÷ïõí áíáìïñöùèåß þóôå
íá åßíáé ïìïåéäÞ êáé óõãêñßóéìá ìå áõôÜ ôçò êëåéüìåíçò.

ÅÄÑÁ ÁÈÇÍÁ, ÁÌÁÅ 1343/06/Â/86/35
ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÇ ÓÕÍÏÐÔÉÊÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÔÇÓ 30çò Óåðôåìâñßïõ 2004

Ðåñßïäïò áðü: 1ç Éáíïõáñßïõ  Ýùò 30 Óåðôåìâñßïõ 2004 (ÐïóÜ óå åõñþ)
I. ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ

ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÅËÅÃ×ÏÕ ÏÑÊÙÔÏÕ ÅËÅÃÊÔÇ ËÏÃÉÓÔÇ
Ðñïò ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò Áíþíõìçò Åôáéñßáò ��Óùëçíïõñãåßá Êïñßíèïõ Á.Å.��

ÄéåíåñãÞóáìå ôïí Ýëåã÷ï ðïõ ðñïâëÝðåôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 6 ôïõ Ð.Ä. 360/1985, üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï 90 ôïõ Í. 2533/1997, åöáñìüæïíôáò, óôá ðëáßóéá ôùí áñ÷þí êáé êáíüíùí åëåãêôéêÞò ðïõ áêïëïõèåß ôï Óþìá Ïñêùôþí Åëåãêôþí Ëïãéóôþí, ôéò åëåãêôéêÝò äéáäéêáóßåò
ðïõ êñßíáìå êáôÜëëçëåò, ãéá íá äéáðéóôþóïõìå üôé ïé áíùôÝñù óõíïðôéêÝò åíïðïéçìÝíåò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò ôçò Áíþíõìçò Åôáéñåßáò «ÓÙËÇÍÏÕÑÃÅÉÁ ÊÏÑÉÍÈÏÕ Á.Å. Âéïìç÷áíßáò ÓùëÞíùí êáé ÅêìåôÜëëåõóçò ÁêéíÞôùí», ðïõ êáëýðôïõí ôçí ðåñßïäï áðü 1 Éáíïõáñßïõ 2004 ìÝ÷ñé 30
Óåðôåìâñßïõ 2004, äåí ðåñéÝ÷ïõí áíáêñßâåéåò Þ ðáñáëåßøåéò ðïõ íá åðçñåÜæïõí ïõóéùäþò ôçí åíïðïéçìÝíç ðåñéïõóéáêÞ äéÜñèñùóç êáé ïéêïíïìéêÞ èÝóç, êáèþò êáé ôá åíïðïéçìÝíá áðïôåëÝóìáôá ôçò áíùôÝñù ìçôñéêÞò åôáéñåßáò êáé ôùí èõãáôñéêþí ôçò ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôçí åíïðïßçóç.
Áðü ôïí ðáñáðÜíù Ýëåã÷ï ìáò ðñïÝêõøáí ôá åîÞò: 1. Ç ìçôñéêÞ åôáéñåßá êáôÜ ðÜãéá ôáêôéêÞ äåí ó÷çìáôßæåé ðñüâëåøç áðïæçìßùóçò ôïõ ðñïóùðéêïý ëüãù åîüäïõ ôïõ áðü ôçí õðçñåóßá, âáóéæüìåíç óôçí ãíùìïäüôçóç áñéèì. 205/1988 ôçò ïëïìÝëåéáò ôùí Íïìéêþí Óõìâïýëùí ôçò ÄéïéêÞóåùò êáé ôï
Üñèñï 10 ôïõ Í.2065/92, åêôüò åÜí õðÜñ÷åé êÜðïéïò áðü ôï ðñïóùðéêü ðïõ íá èåìåëéþíåé äéêáßùìá óõíôáîéïäüôçóçò ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôçò åðüìåíçò ÷ñÞóçò. ÅÜí ç ìçôñéêÞ åôáéñåßá åß÷å ó÷çìáôßóåé áíÜëïãç ðñüâëåøç, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 42å ôïõ Ê.Í. 2190/1920 ãéá üëï ôï ðñïóùðéêü, ç
ðñüâëåøç áõôÞ èá áíåñ÷üôáí óôï ðïóü ôùí � 1.424 ÷éë, åê ôùí ïðïßùí � 172 ÷éë. Ýðñåðå íá âáñýíïõí ôá åíïðïéçìÝíá áðïôåëÝóìáôá ôçò êëåéïìÝíçò ðåñßïäïõ. 2. ÊáôÜ ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò êáé ìßáò ôùí èõãáôñéêþí ôçò åêêñåìïýí áãùãÝò êáé áðáéôÞóåéò ôñßôùí óõíïëéêïý ðïóïý � 33.300 ÷éë., ïé
åðéðôþóåéò ôùí ïðïßùí óôçí ïéêïíïìéêÞ èÝóç ôïõ ïìßëïõ, óå ðåñßðôùóç áñíçôéêÞò Ýêâáóçò ôïõò, äåí ìðïñïýí íá ðïóïôéêïðïéçèïýí êáôÜ ôï ðáñüí óôÜäéï. 3. Ìåôáîý ôùí áðáéôÞóåùí ôùí åôáéñåéþí ôïõ ïìßëïõ ðñïò ðåëÜôåò ôïõò ðåñéëáìâÜíïíôáé êáé åðßäéêåò áðáéôÞóåéò ðïóïý � 571 ÷éë, ãéá ôéò
ïðïßåò äåí ó÷çìÜôéóèçêå áíÜëïãç ðñüâëåøç ãéá ôçí ìç ñåõóôïðïßçóç ìÝñïõò áõôþí, óå âÜñïò ôùí åíïðïéçìÝíùí áðïôåëåóìÜôùí. 4. Ç ÷ñÞóç 2003 ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò äåí Ý÷åé åëåã÷èåß áðü ôéò öïñïëïãéêÝò áñ÷Ýò. ÊáôÜ óõíÝðåéá ïé öïñïëïãéêÝò õðï÷ñåþóåéò ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò ãéá ôç
÷ñÞóç áõôÞ äåí Ý÷ïõí êáôáóôåß ïñéóôéêÝò. 5. Ëüãù ôïõ ýøïõò ôùí óõóóùñåõìÝíùí æçìéþí ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò, óõíôñÝ÷åé ðåñßðôùóç åöáñìïãÞò ôùí Üñèñùí 47 êáé 48 ðáñ. 1 ðåñßðôùóç ã ôïõ Ê.Í. 2190/1920, üóïí áöïñÜ ôç ìçôñéêÞ åôáéñåßá. Ìå âÜóç ôïí Ýëåã÷ï ðïõ äéåíåñãÞóáìå, êáé õðü ôçí
ðñïûðüèåóç üôé èá ëçöèïýí åãêáßñùò ôá êáôÜëëçëá ìÝôñá, üóïí áöïñÜ ôç ìçôñéêÞ åôáéñåßá, ðïõ èá áðïôñÝðïõí ôçí åöáñìïãÞ ôùí äéáôÜîåùí ôùí Üñèñùí 47 êáé 48 ðáñ. 1 ðåñßðôùóç ã ôïõ Ê.Í. 2190/1920 êáé ç ìçôñéêÞ åôáéñåßá èá óõíå÷ßóåé ôç äñáóôçñéüôçôá ôçò, äéáðéóôþóáìå üôé ïé áíùôÝñù
óõíïðôéêÝò åíïðïéçìÝíåò OéêïíïìéêÝò KáôáóôÜóåéò Ý÷ïõí êáôáñôéóèåß óýìöùíá ìå ôéò ó÷åôéêÝò äéáôÜîåéò ôïõ Ê.Í 2190/1920 �ðåñß áíùíýìùí åôáéñåßùí� êáé áöïý ëçöèïýí õðüøç ïé ðñïáíáöåñüìåíåò ÐáñáôçñÞóåéò ìáò, äåí ðåñéÝ÷ïõí áíáêñßâåéåò Þ ðáñáëåßøåéò ðïõ íá åðçñåÜæïõí
ïõóéùäþò ôçí åìöáíéæüìåíç åíïðïéçìÝíç ðåñéïõóéáêÞ äéÜñèñùóç êáé ïéêïíïìéêÞ èÝóç ôïõ óõíüëïõ ôùí åðé÷åéñÞóåùí ðïõ ðåñéëÞöèçêáí óôçí åíïðïßçóç, êáôÜ ôçí 30 Óåðôåìâñßïõ 2004, êáèþò êáé ôá åíïðïéçìÝíá áðïôåëÝóìáôá ôçò ðåñéüäïõ ðïõ Ýëçîå áõôÞ ôçí çìåñïìçíßá, âÜóåé ôùí ó÷åôéêþí
äéáôÜîåùí ðïõ éó÷ýïõí êáé ôùí ëïãéóôéêþí áñ÷þí êáé ìåèüäùí ðïõ åöáñìüæåé ç ìçôñéêÞ åôáéñåßá êáé ïé ïðïßåò Ý÷ïõí ãßíåé ãåíéêÜ ðáñáäåêôÝò êáé äåí äéáöÝñïõí áðü åêåßíåò ðïõ åöáñìüóôçêáí óôçí áíôßóôïé÷ç ðåñßïäï ôçò ðñïçãïýìåíçò ÷ñÞóçò.

ÁèÞíá, 26 Íïåìâñßïõ 2004
Ï ÏÑÊÙÔÏÓ ÅËÅÃÊÔÇÓ ËÏÃÉÓÔÇÓ

ÊÙÍ/ÍÏÓ ÊÏÕÂÅËÁÓ
ÁÌ ÓÏÅË 11021

ÐñÜéòãïõùôåñ÷áïõò Êïýðåñò
Áíþíõìïò åëåãêôéêÞ Åôáéñåßá
Ïñêùôïß ÅëåãêôÝò ËïãéóôÝò

ÁÈÇÍÁ 25 Nïåìâñßïõ 2004
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ Ï ÅÍÔÅÔÁËÌÅÍÏÓ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ÐÑÏÚÓÔÁÌÅÍÏÓ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ

ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÊÁËÖÁÑÅÍÔÆÏÓ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ ÂÁÔÉÓÔÁÓ ÐÁÕËÏÓ ÊÏÕÌÐÇÓ
Á.Ä.Ô: Ö 147183 Á.Ä.: O244083/01 Á.Ä.Ô.: Ð 330058

ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ Ï.Å.Å.
9901062733 Á� ÔÁÎÇ



  ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
ÐïóÜ Êëåéüìåíçò ðåñéüäïõ ÐïóÜ Ðñïçãïýìåíçò ðåñéüäïõ

01.01.04-30.06.04 01.01.03-30.06.03
ÄáðÜíåò ðïëõåôïýò áðüóâåóçò ............................................................. 22.182.247,38 22.183.115,69
Ìåßïí áðïóâÝóåéò ..................................................................................... 7.804.154,42 14.378.092,96 5.026.897,12 17.156.218,57
ÐÜãéï Åíåñãçôéêü ......................................................................................... 175.574.295,85 174.495.974,27
Ìåßïí áðïóâÝóåéò ..................................................................................... 47.377.222,35 128.197.073,50 37.372.256,13 137.123.718,14
Óõììåôï÷Ýò & Ìáêñïðñüèåóìåò áðáéôÞóåéò ......................................... 2.627.479,50 1.043.232,93
Óýíïëï ðáãßïõ åíåñãçôéêïý ....................................................................... 130.824.553,00 138.166.951,07
ÁðïèÝìáôá .................................................................................................. 65.664.643,71 82.635.924,98
ÐåëÜôåò ..................................................................................................... 41.312.930,55 22.589.978,58
ËïéðÝò ÁðáéôÞóåéò ...................................................................................... 4.010.202,31 8.394.697,22
×ñåþãñáöá ................................................................................................ 647.661,06 638.782,96
ÄéáèÝóéìá .................................................................................................... 3.036.199,40 5.830.830,66
Óýíïëï êõêëïöïñïýíôïò åíåñãçôéêïý ..................................................... 114.671.637,03 120.090.214,40

Ìåôáâáôéêïß Ëïãáñéáóìïß Åíåñãçôéêïý ..................................................... 188.958,99 933.464,09

ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ .................................................................. 260.063.241,98 276.346.848,13
ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ ................................................................................ 179.139.142,85 80.094.715,40

 II. ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÕ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ 01.01.2004-30.06.2004
ÐïóÜ Êëåéüìåíçò ðåñéüäïõ ÐïóÜ Ðñïçãïýìåíçò ðåñéüäïõ

01.01.04-30.06.04 01.01.03-30.06.03
¸óïäá áðü ÐùëÞóåéò ................................................................................. 93.475.310,01 81.051.045,19
Ìåßïí: Êüóôïò ÐùëÞóåùí ......................................................................... 88.064.154,27 5.411.155,74 83.279.125,70    (2.228.080,51)
ÐëÝïí: ¢ëëá ¸óïäá Åêìåôáëëåýóåùò ..................................................... 896.792,24         762.267,76
ÌéêôÜ áðïôåëÝóìáôá åêìåôåëëåýóåùò .................................................... 6.307.947,98    (1.465.812,75)
Ìåßïí: ¸îïäá äéïéêçôéêÞò ëåéôïõñãßáò ....................................................... 2.693.781,50 2.762.338,70

 ¸îïäá ëåéôïõñãßáò äéÜèåóçò ........................................................ 13.483.687,45 16.177.468,95 12.547.897,80 15.310.236,50
ÌåñéêÜ áðïôåëÝóìáôá åêìåôáëëåýóåùò ................................................ (9.869.520,97)  (16.776.049,25)
ÐëÝïí: 4.Ðéóôùôéêïß ôüêïé & óõíáöÞ Ýóïäá ............................................. 87.586,18 116.580,93
Ìåßïí: ¸îïäá êáé æçìéÝò óõììåôï÷þí & ÷ñåïãñÜöùí ........................... 65.791,46 123.689,44
           3.×ñåùóôéêïß ôüêïé & óõíáöÞ Ýîïäá .............................................. 6.707.091,97       (6.685.297,25) 6.897.184,07    (6.904.292,58)
ÏëéêÜ áðïôåëÝóìáôá åêìåôáëåýóåùò ..................................................... (16.554.818,22)  (23.680.341,83)
Ðëåüí: Áíüñãáíá ¸óïäá - ÊÝñäç ............................................................ 1.560.782,58 1.827.529,22
Ìåßïí: Áíüñãáíá ¸îïäá - ÆçìéÝò .............................................................. 2.193.572,62 1.647.578,82
ÏñãáíéêÜ êáé Ýêôáêôá áðïôåëÝóìáôá ....................................................... (17.187.608,26)  (23.500.391,43)
Óýíïëï áðïóâÝóåùí ðáãßùí óôïé÷åßùí .................................................... 7.442.779,06 9.792.113,90
Ìåßïí: Ïé áðü áõôÝò åíó\íåò óôï ëåéôïõñãéêü êüóôïò .......................... 7.442.779,06 � 9.792.113,90 �
ÊáèáñÜ áðïôåëÝóìáôá ðåñéüäïõ ðñï öüñùí ........................................   (17.187.608,26)  (23.500.391,43)
Ìåßïí: Áíáëïãßá ìåôï÷þí ìåéïøçößáò óôá ðñï öüñùí áðïôåëÝóìáôá 0,00 32.297,17
ÊáèáñÜ áðïôåëÝóìáôá éäßùí ðåñéüäïõ ðñï öüñùí .............................. (17.187.608,26)  (23.468.094,26)

ÐÁÈÇÔÉÊÏ
ÐïóÜ Êëåéüìåíçò ðåñéüäïõ ÐïóÜ Ðñïçãïýì. ðåñéüäïõ

01.01.04-30.06.04 01.01.03-30.06.03
ÊáôáâëçìÝíï ìåôï÷éêü ÊåöÜëáéï ............................... 64.568.504,52 28.653.768,00
ÁðïèåìáôéêÜ & ëïéðïß ëïã/óìïß éäßùí êåöáëáßùí .... 39.892.810,75 42.777.939,32
ÁðïôåëÝóìáôá ðñïçãïýìåíçò ðåñéüäïõ .................   (85.994.160,63) (32.317.287,09)
ÁðïôåëÝóìáôá ðåñéüäïõ ............................................   (17.187.608,26) (23.468.094,26)
Óõíáëë.Äéáö.Ìåôáôñ.Éóïë.èõã.Åî/êïý ........................ 12.670,32 (83.934,69)
Äéêáéþìáôá Ìåéïøçößáò óôá ßäéá êåöÜëáéá .............                  � 7.857,96
Óýíïëï Éäßùí Êåöáëáßùí ............................................. 1.292.216,70 15.570.249,24
ÐñïâëÝøåéò äéÜöïñåò ............................................... 78.844,14 631.873,31
Ìáêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò
  Ðñïò ÔñÜðåæåò .......................................................... 51.879.681,52 51.879.681,52 55.509.349,95 55.509.349,95
Âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò
  Ðñïò ÔñÜðåæåò .......................................................... 148.160.198,42 150.028.142,12
  ËïéðÝò ......................................................................... 56.087.511,23 204.247.709,65 50.620.713,45 200.648.855,57
Óýíïëï Õðï÷ñåþóåùí ................................................ 256.127.391,17 256.158.205,52
Ìåôáâáôéêïß Ëïãáñéáóìïß Ðáèçôéêïý ......................... 2.564.7 89,97 3.986.520,06

ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ ..................................... 260.063.241,98 276.346.848,13
ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ ................................................. 179.139.142,85 80.094.715,40

ÁÈÇÍÁ 11 Áõãïýóôïõ 2004
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ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÊÁËÖÁÑÅÍÔÆÏÓ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ ÂÁÔÉÓÔÁÓ ÐÁÕËÏÓ ÊÏÕÌÐÇÓ
Á.Ä.Ô: Ö 147183 Á.Ä.: O244083/01 Á.Ä.Ô.: Ð 330058

ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ Ï.Å.Å.
0018936 Á� ÔÁÎÇ

Óçìåéþóåéò: 1. Óôçí åíïðïßçóç óõìðåñéëáìâÜíïíôáé åêôüò ôçò ìçôñéêÞò êáé ïé åôáéñåßåò: "CPW EUROPEAN TRADING GMBH" (ðïóïóôü óõììåôï÷Þò 79%)
êáé  "CPW AMERICA CO" (ðïóïóôü óõììåôï÷Þò 100%). Äåí óõìðåñéëáìâÜíåôáé óôïí åíïðïéçìÝíï éóïëïãéóìü ç èõãáôñéêÞ ÄÉÁ.ÂÉ.ÐÅ.ÈÉ.Â. Á.Å.(ðïóïóôü
óõììåôï÷Þò 51,625%), ç åðßäñáóç ôçò ïðïßáò åßíáé åðïõóéþäçò êáèþò êáé ç èõãáôñéêÞ Humbel Ltd (ðïóïóôü óõììåôï÷Þò 100%) ç ïðïßá äåí Ý÷åé
áíáðôýîåé áêüìá äñáóôçñéüôçôá. 2. Åðß ôçò áêéíÞôïõ ðåñéïõóßáò ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò õðÜñ÷ïõí õðïèÞêåò êáé ðñïóçìåéþóåéò õðÝñ Ôñáðåæþí
óõíïëéêïý ðïóïý Åõñþ 86.721.413,10 ãéá áóöÜëåéá ÷ñçìáôïäïôÞóåþí ôïõò ðñïò ôçí åôáéñåßá. 3. Ç ôåëåõôáßá áíáðñïóáñìïãÞ ôùí "ÃçðÝäùí - ÏéêïðÝäùí"
êáé ôùí "Êôéñßùí" ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò Ýãéíå âÜóåé ôùí äéáôÜîåùí ôïõ Í.2065/92, óôçí ÷ñÞóç 2000. 4. Ó÷åôéêÜ ìå ôï åñãáôéêü áôý÷çìá ôçò 03/04/2003
óôï åñãïóôÜóéï ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò óôçí Êüñéíèï, Ý÷ïõí áóêçèåß áãùãÝò êáôÜ ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò áðü ôá ìÝëç ôùí ïéêïãåíåéþí ôùí èõìÜôùí.
5. Ï áñéèìüò ôïõ áðáó÷ïëïõìÝíïõ ðñïóùðéêïý óôçí ìçôñéêÞ åôáéñåßá êáé ôéò èõãáôñéêÝò ôçò êáôÜ ôçí 30-06-04 áíåñ÷üôáí óå 709 Üôïìá. 6. ÂÜóåé ôçò
áðüöáóçò ôïõ ×Á 64/09.04.2001 óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá «ÊáôÜ ôç äçìïóßåõóç ôùí ïéêïíïìéêþí êáé ëïãéóôéêþí êáôáóôÜóåùí ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôï
ÐÄ 360/1985 ïé åôáéñåßåò � ïé ìåôï÷Ýò ôùí ïðïßùí Ý÷ïõí õðá÷èåß óå êáèåóôþò åðéôÞñçóçò � èá öñïíôßæïõí þóôå óôá ðñïóäéïñéæüìåíá óôçí ðáñÜãñáöï
3ä ôïõ Üñèñïõ 4 ôïõ Ð.Ä. 360/1985 óôïé÷åßá íá ðåñéëáìâÜíåôáé ïõóéáóôéêÞ ðëçñïöüñçóç óôï åðåíäõôéêü êïéíü ó÷åôéêÜ ìå ôéò åíÝñãåéåò ðïõ Ýãéíáí ãéá
ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí áéôéþí ðïõ ïäÞãçóáí óôçí õðáãùãÞ óôçí åéäéêÞ êáôçãïñßá», ç äéïßêçóç ôçò åôáéñåßáò åíçìåñþíåé ôïõò ìåôü÷ïõò üôé: Ãéá ôçí
áíôéìåôþðéóç ôùí æçìéïãüíùí áðïôåëåóìÜôùí ðïõ ðñïÝêõøáí êáôÜ ôçí ðåñßïäï ôçò óôáäéáêÞò Ýíáñîçò ëåéôïõñãßáò ôùí íÝùí åãêáôáóôÜóåùí óôç
ÂÉ.ÐÅ. Èßóâçò Âïéùôßáò êáé ôç âåëôßùóç ôïõ êüóôïõò ðáñáãùãÞò, ç ìçôñéêÞ åôáéñåßá ìå ôçí õðïóôÞñéîç Åëëçíéêþí êáé îÝíùí åôáéñåéþí Ý÷åé êáôáñôßóåé êáé
èÝóåé óå åöáñìïãÞ óõãêåêñéìÝíï ó÷Ýäéï ôå÷íéêþí êáé äéáñèñùôéêþí åðåìâÜóåùí, ïé ïðïßåò äñïìïëïãïýíôáé êáé áíáìÝíåôáé íá ïëïêëçñùèïýí
óôáäéáêÜ. Óôá ðëÜéóéá áõôÜ, ç¸êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí ìåôü÷ùí ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò ôçò 15/12/2003, êáôüðéí åéóçãÞóåùò ôïõ ÄÓ, áðïöÜóéóå
áýîçóç ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò.  Áðü ôçí áýîçóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ áíôëÞèçêáí êåöÜëáéá óõíïëéêïý ýøïõò ÅÕÑÙ 35.914.736,52 ìå ôçí
Ýêäïóç 46.044.534 íÝùí êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí. Ïé äáðÜíåò Ýêäïóçò áíÞëèáí óå Åõñþ 250.000 ðåñßðïõ. Ç ðåñßïäïò åîÜóêçóçò ôïõ äéêáéþìáôïò
ðñïôßìçóçò äéÞñêçóå áðü 28/04/2004 Ýùò 12/05/2004, ç êáôáâïëÞ ôùí êåöáëáßùí ðéóôïðïéÞèçêå áðü ôï Ä.Ó. ôçò ìçôñéêÞò åôáéñßáò óôçí áðü 18/05/
2004 óõíåäñßáóÞ ôïõ (ÖÅÊ.5618/11.06.2004) êáé ïé íÝåò ìåôï÷Ýò åéóÞ÷èçóáí ðñïò äéáðñáãìÜôåõóç óôéò 15/07/2004. Åíôüò ôïõ Ìáßïõ 2004 ïëïêëçñþèçêå
ç äéÜèåóç ôùí êåöáëáßùí ðïõ áíôëÞèçêáí áðü ôçí åí ëüãù áýîçóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ êáé ç ó÷åôéêÞ Ýêèåóç ôïõ ïñêùôïý åëåãêôÞ ðïõ ðéóôïðïéåß ôçí
÷ñÞóç ôùí áíôëçèÝíôùí êåöáëáßùí äçìïóéåýôçêå óôéò åöçìåñßäåò ÅÓÔÉÁ êáé ÅÎÐÑÅÓ ôçò 07/08/2004. Åðßóçò, åãêñßèçêå óôçí ¸êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç
ôçò 08/08/2003 ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò, Ýêäïóç ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ 100 åê ÅÕÑÙ. Óôü÷ïò ôùí ðáñáðÜíù êéíÞóåùí ôçò åôáéñåßáò åßíáé ç âåëôßùóç
áñéèìïäåéêôþí (ãéá êÜëõøç äåóìåýóåþí ôçò, âÜóåé óýìâáóçò ôñáðåæéêïý äáíåßïõ), ç ìåôáôñïðÞ ìÝñïõò âñá÷õðñïèÝóìïõ äáíåéóìïý óå
ìáêñïðñüèåóìï, êáèþò êáé ç åíßó÷õóç ôïõ êåöáëáßïõ êßíçóçò. 7. Ç åíïðïßçóç Ýãéíå ìå ôç ìÝèïäï ôçò "ÏëéêÞò Åíïðïßçóçò". 8. Óýìöùíá ìå ôçí 4-
øÞöéá ôáîéíüìçóç ôïõ ÓÔÁÊÏÄ 91 ï êýêëïò åñãáóéþí (ðùëÞóåéò) áíáëýåôáé ùò åîÞò: êùäéêüò 272.2 (ÊáôáóêåõÞ ÷áëõâäïóùëÞíùí) Åõñþ 66.970.224,10,
êùäéêüò 271.0 (ÐáñáãùãÞ âáóéêïý óéäÞñïõ, ÷Üëõâá êáé óéäçñïêñáìÜôùí) Åõñþ 3.976.240,51, êùäéêüò 285.1 (Êáôåñãáóßá êáé åðéêÜëõøç ìåôÜëëùí)
Åõñþ 429.962,19, êùäéêüò 515.2 (×ïíäñéêü åìðüñéï ìåôÜëëùí) Åõñþ 21.213.653,16 êáé ëïéðÝò ðùëÞóåéò Åõñþ 885.230,05. 9. Ó÷åôéêÜ ìå ôç æçìéÜ ðïõ
ðñïêëÞèçêå áðü ôï áôý÷çìá óôï åñãïóôÜóéï ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò óôçí Êüñéíèï ôïí Áðñßëéï ôïõ 2003, ïëüêëçñþèçêáí üëåò ïé äéáäéêáóßåò ðïõ åß÷å
ðñïâåß ç ìçôñéêÞ åôáéñåßá áíáöïñéêÜ ìå ôçí êÜëõøç ôùí õëéêþí æçìéþí áðü ôéò áóöáëéóôéêÝò åôáéñåßåò. Ç ìçôñéêÞ åôáéñåßá åéóÝðñáîå ôçí óõìöùíçèåßóá
áðïæçìßùóç. 10. ÏñéóìÝíá êïíäýëéá ôçò ðñïçãïýìåíçò ðåñéüäïõ Ý÷ïõí áíáìïñöùèåß þóôå íá åßíáé ïìïåéäÞ êáé óõãêñßóéìá ìå áõôÜ ôçò êëåéüìåíçò.

  ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÅËÅÃ×ÏÕ ÏÑÊÙÔÏÕ ÅËÅÃÊÔÇ ËÏÃÉÓÔÇ
Ðñïò ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò Áíþíõìçò Åôáéñåßáò �ÓÙËÇÍÏÕÑÃÅÉÁ ÊÏÑÉÍÈÏÕ Á.Å. Âéïìç÷áíßáò ÓùëÞíùí êáé ÅêìåôÜëëåõóçò ÁêéíÞôùí�

ÄéåíåñãÞóáìå ôïí Ýëåã÷ï ðïõ ðñïâëÝðåôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 6 ôïõ Ð.Ä. 360/1985, üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï 90 ôïõ Í. 2533/1997, åöáñìüæïíôáò, óôá ðëáßóéá ôùí áñ÷þí êáé êáíüíùí åëåãêôéêÞò ðïõ áêïëïõèåß ôï Óþìá Ïñêùôþí Åëåãêôþí Ëïãéóôþí, ôéò åëåãêôéêÝò äéáäéêáóßåò ðïõ
êñßíáìå êáôÜëëçëåò, ãéá íá äéáðéóôþóïõìå üôé ïé áíùôÝñù óõíïðôéêÝò åíïðïéçìÝíåò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò ôçò Áíþíõìçò Åôáéñåßáò «ÓÙËÇÍÏÕÑÃÅÉÁ ÊÏÑÉÍÈÏÕ Á.Å. Âéïìç÷áíßáò ÓùëÞíùí êáé ÅêìåôÜëëåõóçò ÁêéíÞôùí», ðïõ êáëýðôïõí ôçí ðåñßïäï áðü 1 Éáíïõáñßïõ 2004 ìÝ÷ñé 30 Éïõíßïõ 2004, äåí
ðåñéÝ÷ïõí áíáêñßâåéåò Þ ðáñáëåßøåéò ðïõ íá åðçñåÜæïõí ïõóéùäþò ôçí åíïðïéçìÝíç ðåñéïõóéáêÞ äéÜñèñùóç êáé ïéêïíïìéêÞ èÝóç, êáèþò êáé ôá åíïðïéçìÝíá áðïôåëÝóìáôá ôçò áíùôÝñù ìçôñéêÞò åôáéñåßáò êáé ôùí èõãáôñéêþí ôçò ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôçí åíïðïßçóç. Áðü ôïí ðáñáðÜíù Ýëåã÷ï
ìáò ðñïÝêõøáí ôá åîÞò: 1. Ç ìçôñéêÞ åôáéñåßá êáôÜ ðÜãéá ôáêôéêÞ äåí ó÷çìáôßæåé ðñüâëåøç áðïæçìßùóçò ôïõ ðñïóùðéêïý ëüãù åîüäïõ ôïõ áðü ôçí õðçñåóßá, âáóéæüìåíç óôçí ãíùìïäüôçóç áñéèì. 205/1988 ôçò ïëïìÝëåéáò ôùí Íïìéêþí Óõìâïýëùí ôçò ÄéïéêÞóåùò êáé ôï Üñèñï 10 ôïõ Í.2065/92, åêôüò
åÜí õðÜñ÷åé êÜðïéïò áðü ôï ðñïóùðéêü ðïõ íá èåìåëéþíåé äéêáßùìá óõíôáîéïäüôçóçò ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôçò åðüìåíçò ÷ñÞóçò. ÅÜí ç ìçôñéêÞ åôáéñåßá åß÷å ó÷çìáôßóåé áíÜëïãç ðñüâëåøç, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 42å ôïõ Ê.Í. 2190/1920 ãéá üëï ôï ðñïóùðéêü, ç ðñüâëåøç áõôÞ èá áíåñ÷üôáí óôï ðïóü ôùí
Åõñþ 1.397 ÷éë, åê ôùí ïðïßùí Åõñþ 425 ÷éë. Ýðñåðå íá âáñýíïõí ôá åíïðïéçìÝíá áðïôåëÝóìáôá ôçò êëåéïìÝíçò ðåñßïäïõ. 2. Åêêñåìïýí êáôÜ ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò áãùãÝò ôñßôùí óõíïëéêïý ðïóïý Åõñþ 26.807 ÷éë, ïé åðéðôþóåéò ôùí ïðïßùí óôçí ïéêïíïìéêÞ èÝóç ôçò åôáéñåßáò, óå ðåñßðôùóç áñíçôéêÞò
Ýêâáóçò ôïõò, äåí ìðïñïýí íá ðïóïôéêïðïéçèïýí êáôÜ ôï ðáñüí óôÜäéï. 3. Ìåôáîý ôùí áðáéôÞóåùí ôùí åôáéñåéþí ôïõ ïìßëïõ ðñïò ðåëÜôåò ôïõò ðåñéëáìâÜíïíôáé êáé åðßäéêåò áðáéôÞóåéò ðïóïý Åõñþ 571 ÷éë, ãéá ôéò ïðïßåò äåí ó÷çìÜôéóèçêå áíÜëïãç ðñüâëåøç ãéá ôçí ìç ñåõóôïðïßçóç ìÝñïõò áõôþí,
óå âÜñïò ôùí åíïðïéçìÝíùí áðïôåëåóìÜôùí. 4. H ÷ñÞóç 2003 äåí Ý÷åé åëåã÷èåß áðü ôéò öïñïëïãéêÝò áñ÷Ýò. ÊáôÜ óõíÝðåéá ïé öïñïëïãéêÝò õðï÷ñåþóåéò ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò ãéá ôç ÷ñÞóç áõôÞ äåí Ý÷ïõí êáôáóôåß ïñéóôéêÝò. 5. Ëüãù ôïõ ýøïõò ôùí óõóóùñåõìÝíùí æçìéþí ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò,
óõíôñÝ÷åé ðåñßðôùóç åöáñìïãÞò ôùí Üñèñùí 47 êáé 48 ðáñ. 1 ðåñßðôùóç ã ôïõ Ê.Í. 2190/1920, üóïí áöïñÜ ôç ìçôñéêÞ åôáéñåßá.  Ìå âÜóç ôïí Ýëåã÷ï ðïõ äéåíåñãÞóáìå, êáé õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé èá ëçöèïýí åãêáßñùò ôá êáôÜëëçëá ìÝôñá, üóïí áöïñÜ ôç ìçôñéêÞ åôáéñåßá, ðïõ èá áðïôñÝðïõí ôçí
åöáñìïãÞ ôùí äéáôÜîåùí ôùí Üñèñùí 47 êáé 48 ôïõ Ê.Í. 2190/1920 êáé ç ìçôñéêÞ åôáéñåßá èá óõíå÷ßóåé ôç äñáóôçñéüôçôá ôçò, äéáðéóôþóáìå üôé ïé áíùôÝñù óõíïðôéêÝò åíïðïéçìÝíåò OéêïíïìéêÝò KáôáóôÜóåéò Ý÷ïõí êáôáñôéóèåß óýìöùíá ìå ôéò ó÷åôéêÝò äéáôÜîåéò ôïõ Ê.Í 2190/1920 �ðåñß áíùíýìùí
åôáéñåßùí� êáé áöïý ëçöèïýí õðüøç ïé ðñïáíáöåñüìåíåò ÐáñáôçñÞóåéò ìáò, äåí ðåñéÝ÷ïõí áíáêñßâåéåò Þ ðáñáëåßøåéò ðïõ íá åðçñåÜæïõí ïõóéùäþò ôçí åìöáíéæüìåíç åíïðïéçìÝíç ðåñéïõóéáêÞ äéÜñèñùóç êáé ïéêïíïìéêÞ èÝóç ôïõ óõíüëïõ ôùí åðé÷åéñÞóåùí ðïõ ðåñéëÞöèçêáí óôçí åíïðïßçóç,
êáôÜ ôçí 30 Éïõíßïõ 2004, êáèþò êáé ôá åíïðïéçìÝíá áðïôåëÝóìáôá ôçò ðåñéüäïõ ðïõ Ýëçîå áõôÞ ôçí çìåñïìçíßá, âÜóåé ôùí ó÷åôéêþí äéáôÜîåùí ðïõ éó÷ýïõí êáé ôùí ëïãéóôéêþí áñ÷þí êáé ìåèüäùí ðïõ åöáñìüæåé ç ìçôñéêÞ åôáéñåßá êáé ïé ïðïßåò Ý÷ïõí ãßíåé ãåíéêÜ ðáñáäåêôÝò êáé äåí äéáöÝñïõí áðü
åêåßíåò ðïõ åöáñìüóôçêáí óôçí áíôßóôïé÷ç ðåñßïäï ôçò ðñïçãïýìåíçò ÷ñÞóçò.

ÁèÞíá,12 Áõãïýóôïõ 2004
Ï ÏÑÊÙÔÏÓ ÅËÅÃÊÔÇÓ ËÏÃÉÓÔÇÓ

ÊÙÍ/ÍÏÓ ÊÏÕÂÅËÁÓ
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Ðåñßïäïò áðü: 1ç Éáíïõáñßïõ  Ýùò 30 Éïõíßïõ 2004  (ÐïóÜ óå åõñþ)É. ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ

Ðñáúóãïõùôåñ÷áïõòÊïýðåñò
Áíþíõìç ÅëåãêôéêÞ Åôáéñßá
Ïñêùôïß ÅëåãêôÝò ËïãéóôÝò



  ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
ÐïóÜ Êëåéüìåíçò ðåñéüäïõ ÐïóÜ Ðñïçãïýìåíçò ðåñéüäïõ

01/01/2004-31/03/2004 01/01/2003-31/03/2003
ÄáðÜíåò ðïëõåôïýò áðüóâåóçò ......................................................................... 22.273.536,20 23.443.022,35
Ìåßïí áðïóâÝóåéò ................................................................................................. 7.108.414,43 15.165.121,77 5.380.667,53 18.062.354,82
ÐÜãéï Åíåñãçôéêü ..................................................................................................... 177.346.874,71 173.137.135,53
Ìåßïí áðïóâÝóåéò ................................................................................................. 44.582.677,41 132.764.197,30 32.753.350,40 140.383.785,13
Óõììåôï÷Ýò & Ìáêñïðñüèåóìåò áðáéôÞóåéò ..................................................... 1.066.430,34 1.030.666,44

Óýíïëï ðáãßïõ åíåñãçôéêïý ................................................................................... 133.830.627,64 141.414.451,57

ÁðïèÝìáôá .............................................................................................................. 65.503.594,23 86.598.720,59
ÐåëÜôåò ................................................................................................................. 31.365.631,84 23.452.631,23
ËïéðÝò ÁðáéôÞóåéò .................................................................................................. 29.729.263,55 7.107.708,41
×ñåþãñáöá ............................................................................................................ 692.940,48 472.032,08
ÄéáèÝóéìá ................................................................................................................ 7.592.833,69 7.464.167,87
Óýíïëï êõêëïöïñïýíôïò åíåñãçôéêïý ................................................................. 134.884.263,79 125.095.260,18

Ìåôáâáôéêïß Ëïãáñéáóìïß Åíåñãçôéêïý ................................................................. 68.446,37 1.576.598,31

ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ .............................................................................. 283.948.459,57 286.148.664,88

ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ ............................................................................................ 136.082.340,42 110.541.569,94

 II. ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ
ÐïóÜ Êëåéüìåíçò ðåñéüäïõ ÐïóÜ Ðñïçãïýìåíçò ðåñéüäïõ

01/01/2004-31/03/2004 01/01/2003-31/03/2003
¸óïäá áðü ÐùëÞóåéò ............................................................................................. 32.251.339,01 47.225.697,13
Ìåßïí: Êüóôïò ÐùëÞóåùí ..................................................................................... 32.076.249,77 175.089,24 46.714.014,66 511.682,47
ÐëÝïí: ¢ëëá ¸óïäá Åêìåôáëëåýóåùò ................................................................. 199.433,71 306.910,88
ÌéêôÜ áðïôåëÝóìáôá åêìåôåëëåýóåùò ................................................................ 374.522,95 818.593,35
Ìåßïí:
¸îïäá äéïéêçôéêÞò ëåéôïõñãßáò ............................................................................... 1.422.276,09 1.326.135,37
¸îïäá ëåéôïõñãßáò äéÜèåóçò ................................................................................ 5.932.301,77 7.354.577,86 6.098.165,72 7.424.301,09
ÌåñéêÜ áðïôåëÝóìáôá åêìåôáëëåýóåùò ............................................................ (6.980.054,91) (6.605.707,74)
ÐëÝïí: 4.Ðéóôùôéêïß ôüêïé & óõíáöÞ Ýóïäá ......................................................... 65.579,71 8.193,24
Ìåßïí: ¸îïäá êáé æçìéÝò óõììåôï÷þí & ÷ñåïãñÜöùí ....................................... 31.877,27 29.133,12

3.×ñåùóôéêïß ôüêïé & óõíáöÞ Ýîïäá ............................................................... 3.241.365,16 (3.207.662,72) 3.209.028,06       (3.229.967,94)
ÏëéêÜ áðïôåëÝóìáôá åêìåôáëåýóåùò ................................................................. (10.187.717,63) (9.835.675,68)
Ðëåüí:
Áíüñãáíá ¸óïäá - ÊÝñäç ..................................................................................... 569.425,14 833.882,47
Ìåßïí:
Áíüñãáíá ¸îïäá - ÆçìéÝò ...................................................................................... 804.162,42 819.211,93
ÏñãáíéêÜ êáé Ýêôáêôá áðïôåëÝóìáôá ...................................................................    (10.422.454,91) (9.821.005,14)
Óýíïëï áðïóâÝóåùí ðáãßùí óôïé÷åßùí ................................................................ 3.719.626,74 5.103.995,67
Ìåßïí: Ïé áðü áõôÝò åíó\íåò óôï ëåéôïõñãéêü êüóôïò ...................................... 3.719.626,74 � 5.103.995,67 �
ÊáèáñÜ áðïôåëÝóìáôá ðåñéüäïõ ðñï öüñùí ....................................................     (10.422.454,91) (9.821.005,14)
Ìåßïí:
Áíáëïãßá ìåôï÷þí ìåéïøçößáò óôá ðñï öüñùí áðïôåëÝóìáôá .......................                   0,00 5.144,60
ÊáèáñÜ áðïôåëÝóìáôá éäßùí ðåñéüäïõ ðñï öüñùí .......................................... (10.422.454,91) (9.815.860,54)

ÐÁÈÇÔÉÊÏ
ÐïóÜ Êëåéüìåíçò ðåñéüäïõ ÐïóÜ Ðñïçãïýìåíçò ðåñéüäïõ

01/01/2004-31/03/2004 01/01/2003-31/03/2003
ÊáôáâëçìÝíï ìåôï÷éêü ÊåöÜëáéï ........................ 28.653.768,00 28.653.768,00
Ïöåéëüìåíï Ìåôï÷éêü êåöÜëáéï ........................ 25.617.504,00 0,00
ÁðïèåìáôéêÜ & ëïéðïß ëïã/óìïß éäßùí êåöáëáßùí 39.827.290,91 40.059.081,25
ÁðïôåëÝóìáôá ðñïçãïýìåíçò ðåñéüäïõ .......... (85.845.005,91) (32.317.287,00)
ÁðïôåëÝóìáôá ðåñéüäïõ ..................................... (10.422.454,91) (9.815.860,54)
Óõíáëë.Äéáö.Ìåôáôñ.Éóïë.èõã.Åî/êïý ................. (37.680,91) 3.488,83
Äéêáéþìáôá Ìåéïøçößáò óôá ßäéá êåöÜëáéá ...... � 36.148,89
ÄéáöïñÝò åíïðïßçóçò ......................................... � (20.544,21)
ÐïóÜ ðñïïñéóìÝíá ãéá áýîçóç êåöáëáßïõ ...... 31.690.032,00                     �
Óýíïëï Éäßùí Êåöáëáßùí ...................................... 29.483.453,18 26.598.795,22

ÐñïâëÝøåéò äéÜöïñåò ........................................ 534.994,34 451.209,86

Ìáêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò
  Ðñïò ÔñÜðåæåò ................................................... 55.635.583,50 55.635.583,50 84.012.365,14 84.012.365,14
Âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò
  Ðñïò ÔñÜðåæåò ................................................... 148.188.751,21 113.768.834,04
  ËïéðÝò .................................................................. 46.988.419,27 195.177.170,48 57.446.004,79 171.214.838,83
Óýíïëï Õðï÷ñåþóåùí ......................................... 250.812.753,98 255.227.203,97

Ìåôáâáôéêïß Ëïãáñéáóìïß Ðáèçôéêïý .................. 3.117.258,08 3.871.455,83

ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ .............................. 283.948.459,57 286.148.664,88

ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ .......................................... 136.082.340,42 110.541.569,94

ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ
1. Óôçí åíïðïßçóç óõìðåñéëáìâÜíïíôáé åêôüò ôçò ìçôñéêÞò êáé ïé åôáéñåßåò: "CPW EUROPEAN TRADING GMBH"
(ðïóïóôü óõììåôï÷Þò 79%) êáé  "CPW AMERICA CO" (ðïóïóôü óõììåôï÷Þò 100%). Äåí óõìðåñéëáìâÜíåôáé óôïí
åíïðïéçìÝíï éóïëïãéóìü ç èõãáôñéêÞ ÄÉÁ.ÂÉ.ÐÅ.ÈÉ.Â. Á.Å.(ðïóïóôü óõììåôï÷Þò 51,625%), ç åðßäñáóç ôçò ïðïßáò åßíáé
åðïõóéþäçò. 2. Åðß ôçò áêéíÞôïõ ðåñéïõóßáò ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò õðÜñ÷ïõí õðïèÞêåò êáé ðñïóçìåéþóåéò õðÝñ
Ôñáðåæþí óõíïëéêïý ðïóïý Åõñþ 86.721.413,10 ãéá áóöÜëåéá ÷ñçìáôïäïôÞóåþí ôïõò ðñïò ôçí åôáéñåßá. 3. Ç
ôåëåõôáßá áíáðñïóáñìïãÞ ôùí "ÃçðÝäùí - ÏéêïðÝäùí" êáé ôùí "Êôéñßùí" ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò Ýãéíå âÜóåé ôùí
äéáôÜîåùí ôïõ Í.2065/92, óôçí ÷ñÞóç 2000. 4. Ó÷åôéêÜ ìå ôï åñãáôéêü áôý÷çìá ôçò 03/04/2003 óôï åñãïóôÜóéï ôçò
ìçôñéêÞò åôáéñåßáò óôçí Êüñéíèï, Ý÷ïõí áóêçèåß áãùãÝò êáôÜ ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò áðü ôá ìÝëç ôùí ïéêïãåíåéþí ôùí
èõìÜôùí. 5. Ï áñéèìüò ôïõ áðáó÷ïëïõìÝíïõ ðñïóùðéêïý óôçí ìçôñéêÞ åôáéñåßá êáé ôéò èõãáôñéêÝò ôçò êáôÜ ôçí 31-03-
04 áíåñ÷üôáí óå 769 Üôïìá. 6. Áðü ôçí áýîçóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò, ðïõ áðïöáóßóèçêå óôçí
¸êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí ìåôü÷ùí ôçò 1/7/1999 áíôëÞèçêáí êåöÜëáéá óõíïëéêïý ýøïõò ÅÕÑÙ 25.971.944,24 ìå ôçí
Ýêäïóç 3.339.600 íÝùí êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí. Ïé äáðÜíåò Ýêäïóçò áíÞëèáí óå Åõñþ 205.000 ðåñßðïõ. Ç
ðåñßïäïò åîÜóêçóçò ôïõ äéêáéþìáôïò ðñïôßìçóçò äéÞñêçóå áðü 15/10/1999 Ýùò 15/11/1999, ç êáôáâïëÞ ôùí
êåöáëáßùí ðéóôïðïéÞèçêå áðü ôï Ä.Ó. ôçò åôáéñßáò óôçí áðü 2/12/1999 óõíåäñßáóÞ ôïõ (ÖÅÊ.559/27.1.2000) êáé ïé íÝåò
ìåôï÷Ýò åéóÞ÷èçóáí ðñïò äéáðñáãìÜôåõóç óôéò 20/12/1999. Åíôüò ôïõ Äåêåìâñßïõ 2000 ïëïêëçñþèçêå ç äéÜèåóç ôùí
êåöáëáßùí ðïõ áíôëÞèçêáí áðü ôçí åí ëüãù áýîçóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ êáé ç ó÷åôéêÞ Ýêèåóç ôïõ ïñêùôïý åëåãêôÞ
ðïõ ðéóôïðïéåß ôçí ÷ñÞóç ôùí áíôëçèÝíôùí êåöáëáßùí äçìïóéåýôçêå óôéò åöçìåñßäåò ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ êáé ÅÎÐÑÅÓ ôçò 28/
02/2001 êáèþò êáé óôï åôÞóéï äåëôßï ôçò åôáéñåßáò ôçò ÷ñÞóçò 2000. 7. ÂÜóåé ôçò áðüöáóçò ôïõ ×Á 64/09.04.2001
óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá «ÊáôÜ ôç äçìïóßåõóç ôùí ïéêïíïìéêþí êáé ëïãéóôéêþí êáôáóôÜóåùí ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôï ÐÄ
360/1985 ïé åôáéñåßåò � ïé ìåôï÷Ýò ôùí ïðïßùí Ý÷ïõí õðá÷èåß óå êáèåóôþò åðéôÞñçóçò � èá öñïíôßæïõí þóôå óôá
ðñïóäéïñéæüìåíá óôçí ðáñÜãñáöï 3ä ôïõ Üñèñïõ 4 ôïõ Ð.Ä. 360/1985 óôïé÷åßá íá ðåñéëáìâÜíåôáé ïõóéáóôéêÞ
ðëçñïöüñçóç óôï åðåíäõôéêü êïéíü ó÷åôéêÜ ìå ôéò åíÝñãåéåò ðïõ Ýãéíáí ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí áéôéþí ðïõ ïäÞãçóáí
óôçí õðáãùãÞ óôçí åéäéêÞ êáôçãïñßá», ç äéïßêçóç ôçò åôáéñåßáò åíçìåñþíåé ôïõò ìåôü÷ïõò üôé: Ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí
æçìéïãüíùí áðïôåëåóìÜôùí ðïõ ðñïÝêõøáí êáôÜ ôçí ðåñßïäï ôçò óôáäéáêÞò Ýíáñîçò ëåéôïõñãßáò ôùí íÝùí
åãêáôáóôÜóåùí óôç ÂÉ.ÐÅ. Èßóâçò Âïéùôßáò êáé ôç âåëôßùóç ôïõ êüóôïõò ðáñáãùãÞò, ç ìçôñéêÞ åôáéñåßá ìå ôçí
õðïóôÞñéîç Åëëçíéêþí êáé îÝíùí åôáéñåéþí Ý÷åé êáôáñôßóåé êáé èÝóåé óå åöáñìïãÞ óõãêåêñéìÝíï ó÷Ýäéï ôå÷íéêþí êáé
äéáñèñùôéêþí åðåìâÜóåùí, ïé ïðïßåò äéåõñýíïíôáé êáé áíáìÝíåôáé íá ïëïêëçñùèïýí óôáäéáêÜ. Êáôüðéí åéóçãÞóåùò
ôïõ ÄÓ, ç ¸êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçò 15/12/2003 áðïöÜóéóå áýîçóç ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò åôáéñåßáò êáôÜ
57,3 åêáô. åõñþ ìå Ýêäïóç 73.471.200 íÝùí ìåôï÷þí, ìå äéêáßùìá ðñïôßìçóçò ôùí ðáëáéþí ìåôü÷ùí, åê ôùí ïðïßùí
Ý÷ïõí Þäç êáôáâëçèåß Åõñþ 31.690.032,00 êáé åìöáíßæïíôáé óôï êïíäýëé ôïõ Ðáèçôéêïý "ÐïóÜ ÐñïïñéóìÝíá ãéá Áýîçóç
Êåöáëáßïõ". Ç äéáäéêáóßá ôçò áýîçóçò ïëïêëçñþèçêå ôçí 17/05/2004 êáé áíôëÞèçêáí óõíïëéêÜ -ìÝóù ôçò Üóêçóçò
ôùí äéêáéùìÜôùí ðñïôßìçóçò - Åõñþ 35.914.736,52, ðïóü ðïõ áíôéóôïé÷åß óå ðïóïóôü 62,67%. Ïé áäéÜèåôåò ìåôï÷Ýò
áíÞëèáí óå 27.426.666, Þôïé ðïóïóôü 37,33% ôçò áíùôÝñù áýîçóçò. Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò èá
åéóçãçèåß, êáô' åöáñìïãÞ ôïõ áñ. 13á ôïõ Ê.Í. 2190/1920, óôçí ðñïóå÷Þ ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí ìåôü÷ùí ôçí
ðñïóáñìïãÞ ôçò áýîçóçò ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò óôï ðïóü ôùí Åõñþ 35.914.736,52 êáé ôçí
áíôßóôïé÷ç ôñïðïðïßçóç ôïõ ðåñß ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ Üñèñïõ 5 ôïõ Êáôáóôáôéêïý ôçò. Åðßóçò, åãêñßèçêå óôçí ¸êôáêôç
ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçò 08/08/2003, ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò Ýêäïóç ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ 100 åê ÅÕÑÙ. Óôü÷ïò ôùí
ðáñáðÜíù êéíÞóåùí ôçò åôáéñåßáò åßíáé ç âåëôßùóç áñéèìïäåéêôþí (ãéá êÜëõøç äåóìåýóåþí ôçò, âÜóåé óýìâáóçò
ôñáðåæéêïý äáíåßïõ), ç ìåôáôñïðÞ ìÝñïõò âñá÷õðñïèÝóìïõ äáíåéóìïý óå ìáêñïðñüèåóìï, êáèþò êáé ç åíßó÷õóç
ôïõ êåöáëáßïõ êßíçóçò. 8. Ç åíïðïßçóç Ýãéíå ìå ôç ìÝèïäï ôçò "ÏëéêÞò Åíïðïßçóçò". 9. Óýìöùíá ìå ôçí 4-øÞöéá
ôáîéíüìçóç ôïõ ÓÔÁÊÏÄ 91 ï êýêëïò åñãáóéþí (ðùëÞóåéò) áíáëýåôáé ùò åîÞò: êùäéêüò 272.2 (ÊáôáóêåõÞ
÷áëõâäïóùëÞíùí) Åõñþ 24.048.174,06, êùäéêüò 271.0 (ÐáñáãùãÞ âáóéêïý óéäÞñïõ, ÷Üëõâá êáé óéäçñïêñáìÜôùí)
Åõñþ 2.079.946,40, êùäéêüò 285.1 (Êáôåñãáóßá êáé åðéêÜëõøç ìåôÜëëùí) Åõñþ 422.444,80, êùäéêüò 515.2 (×ïíäñéêü
åìðüñéï ìåôÜëëùí) Åõñþ 4.818.752,17 êáé ëïéðÝò ðùëÞóåéò Åõñþ 882.021,58. 10. Ó÷åôéêÜ ìå ôç æçìéÜ ðïõ ðñïêëÞèçêå
áðü ôï áôý÷çìá óôï åñãïóôÜóéï ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò óôçí Êüñéíèï ôïí Áðñßëéï ôïõ 2003, ç åôáéñåßá Ý÷åé ðñïâåß óå
üëåò ôéò äéáäéêáóßåò ðïõ áöïñïýí ôçí êÜëõøç ôùí æçìéþí áðü ôéò áóöáëéóôéêÝò åôáéñåßåò. 11. ÏñéóìÝíá êïíäýëéá ôçò
ðñïçãïýìåíçò ðåñéüäïõ Ý÷ïõí áíáìïñöùèåß þóôå íá åßíáé ïìïåéäÞ êáé óõãêñßóéìá ìå áõôÜ ôçò êëåéüìåíçò.

ÅÄÑÁ ÁÈÇÍÁ, ÁÌÁÅ 1343/06/Â/86/35
ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÇ ÓÕÍÏÐÔÉÊÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÔÇÓ 31çò Máñôßïõ 2004

Ðåñßïäïò áðü: 1ç Éáíïõáñßïõ  Ýùò 31 Ìáñôßïõ 2004
(ÐïóÜ óå åõñþ)

I. ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ

ÁÈÇÍÁ 27 Ìáúïõ 2004
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ Ï ÅÍÔÅÔÁËÌÅÍÏÓ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ÐÑÏÚÓÔÁÌÅÍÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ - ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ

ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ ÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ ÂÁÔÉÓÔÁÓ ÃÉÙÑÃÏÓ ÌÅÍÔÆÅËÏÐÏÕËÏÓ
Á.Ä.Ô: Á 000916/91 Á.Ä. 0244083/01 Á.Ä.Ô.: X 152900/03

ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ Ï.Å.Å.
0020790 Á� ÔÁÎÇ

ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÅËÅÃ×ÏÕ ÏÑÊÙÔÏÕ ÅËÅÃÊÔÇ ËÏÃÉÓÔÇ
Ðñïò ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò Áíþíõìçò Åôáéñßáò ��Óùëçíïõñãåßá Êïñßíèïõ Á.Å.�� Âéïìç÷áíßáò ÓùëÞíùí êáé ÅêìåôÜëëåõóçò ÁêéíÞôùí�

ÄéåíåñãÞóáìå ôïí Ýëåã÷ï ðïõ ðñïâëÝðåôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 6 ôïõ Ð.Ä. 360/1985, üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï 90 ôïõ Í. 2533/1997, åöáñìüæïíôáò, óôá ðëáßóéá ôùí áñ÷þí êáé êáíüíùí åëåãêôéêÞò ðïõ áêïëïõèåß ôï Óþìá Ïñêùôþí Åëåãêôþí Ëïãéóôþí, ôéò åëåãêôéêÝò äéáäéêáóßåò ðïõ
êñßíáìå êáôÜëëçëåò, ãéá íá äéáðéóôþóïõìå üôé ïé áíùôÝñù óõíïðôéêÝò åíïðïéçìÝíåò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò ôçò Áíþíõìçò Åôáéñåßáò «ÓÙËÇÍÏÕÑÃÅÉÁ ÊÏÑÉÍÈÏÕ Á.Å. Âéïìç÷áíßáò ÓùëÞíùí êáé ÅêìåôÜëëåõóçò ÁêéíÞôùí», ðïõ êáëýðôïõí ôçí ðåñßïäï áðü 1 Éáíïõáñßïõ 2004 ìÝ÷ñé 31 Ìáñôßïõ 2004,
äåí ðåñéÝ÷ïõí áíáêñßâåéåò Þ ðáñáëåßøåéò ðïõ íá åðçñåÜæïõí ïõóéùäþò ôçí åíïðïéçìÝíç ðåñéïõóéáêÞ äéÜñèñùóç êáé ïéêïíïìéêÞ èÝóç, êáèþò êáé ôá åíïðïéçìÝíá áðïôåëÝóìáôá ôçò áíùôÝñù ìçôñéêÞò åôáéñåßáò êáé ôùí èõãáôñéêþí ôçò ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôçí åíïðïßçóç. Áðü ôïí ðáñáðÜíù
Ýëåã÷ï ìáò ðñïÝêõøáí ôá åîÞò: 1. Ç ìçôñéêÞ åôáéñåßá êáôÜ ðÜãéá ôáêôéêÞ äåí ó÷çìáôßæåé ðñüâëåøç áðïæçìßùóçò ôïõ ðñïóùðéêïý ëüãù åîüäïõ ôïõ áðü ôçí õðçñåóßá, âáóéæüìåíç óôçí ãíùìïäüôçóç áñéèì. 205/1988 ôçò ïëïìÝëåéáò ôùí Íïìéêþí Óõìâïýëùí ôçò ÄéïéêÞóåùò êáé ôï Üñèñï 10 ôïõ Í.2065/
92, åêôüò åÜí õðÜñ÷åé êÜðïéïò áðü ôï ðñïóùðéêü ðïõ íá èåìåëéþíåé äéêáßùìá óõíôáîéïäüôçóçò ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôçò åðüìåíçò ÷ñÞóçò. ÅÜí ç ìçôñéêÞ åôáéñåßá åß÷å ó÷çìáôßóåé áíÜëïãç ðñüâëåøç, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 42å ôïõ Ê.Í. 2190/1920 ãéá üëï ôï ðñïóùðéêü, ç ðñüâëåøç áõôÞ èá áíåñ÷üôáí óôï
ðïóü ôùí Åõñþ 1.294 ÷éë, åê ôùí ïðïßùí Åõñþ 238 ÷éë. Ýðñåðå íá âáñýíïõí ôá åíïðïéçìÝíá áðïôåëÝóìáôá ôçò êëåéïìÝíçò ðåñßïäïõ.2. Åêêñåìïýí êáôÜ ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò áãùãÝò óõíïëéêïý ðïóïý Åõñþ 22.690 ÷éë ïé åðéðôþóåéò ôùí ïðïßùí óôçí ïéêïíïìéêÞ èÝóç ôçò åôáéñåßáò, óå ðåñßðôùóç
áñíçôéêÞò Ýêâáóçò ôïõò, äåí ìðïñïýí íá ðïóïôéêïðïéçèïýí êáôÜ ôï ðáñüí óôÜäéï. 3. Ìåôáîý ôùí áðáéôÞóåùí ôùí åôáéñåéþí ôïõ ïìßëïõ ðñïò ðåëÜôåò ôïõò ðåñéëáìâÜíïíôáé êáé áðáéôÞóåéò óå êáèõóôÝñçóç ðïóïý Åõñþ 637 ÷éë, áðü ôéò ïðïßåò ðïóü Åõñþ 571 ÷éë åßíáé åðßäéêï, êáé ãéá ôéò ïðïßåò äåí
ó÷çìÜôéóèçêå áíÜëïãç ðñüâëåøç ãéá ôçí ìç ñåõóôïðïßçóç ìÝñïõò áõôþí, óå âÜñïò ôùí åíïðïéçìÝíùí áðïôåëåóìÜôùí. Ìå âÜóç ôïí Ýëåã÷ï ðïõ äéåíåñãÞóáìå, äéáðéóôþóáìå üôé ïé áíùôÝñù óõíïðôéêÝò åíïðïéçìÝíåò OéêïíïìéêÝò KáôáóôÜóåéò Ý÷ïõí êáôáñôéóèåß óýìöùíá ìå ôéò ó÷åôéêÝò äéáôÜîåéò
ôïõ Ê.Í 2190/1920 �ðåñß áíùíýìùí åôáéñåßùí� êáé áöïý ëçöèïýí õðüøç ïé ðñïáíáöåñüìåíåò ÐáñáôçñÞóåéò ìáò, äåí ðåñéÝ÷ïõí áíáêñßâåéåò Þ ðáñáëåßøåéò ðïõ íá åðçñåÜæïõí ïõóéùäþò ôçí åìöáíéæüìåíç åíïðïéçìÝíç ðåñéïõóéáêÞ äéÜñèñùóç êáé ïéêïíïìéêÞ èÝóç ôïõ óõíüëïõ ôùí
åðé÷åéñÞóåùí ðïõ ðåñéëÞöèçêáí óôçí åíïðïßçóç, êáôÜ ôçí 31 Ìáñôßïõ 2004, êáèþò êáé ôá åíïðïéçìÝíá áðïôåëÝóìáôá ôçò ðåñéüäïõ ðïõ Ýëçîå áõôÞ ôçí çìåñïìçíßá, âÜóåé ôùí ó÷åôéêþí äéáôÜîåùí ðïõ éó÷ýïõí êáé ôùí ëïãéóôéêþí áñ÷þí êáé ìåèüäùí ðïõ åöáñìüæåé ç ìçôñéêÞ åôáéñåßá êáé ïé ïðïßåò
Ý÷ïõí ãßíåé ãåíéêÜ ðáñáäåêôÝò êáé äåí äéáöÝñïõí áðü åêåßíåò ðïõ åöáñìüóôçêáí óôçí áíôßóôïé÷ç ðåñßïäï ôçò ðñïçãïýìåíçò ÷ñÞóçò.

ÁèÞíá, 28 Ìáúïõ 2004
ÐñÜéòãïõùôåñ÷áïõò Êïýðåñò Ï ÏÑÊÙÔÏÓ ÅËÅÃÊÔÇÓ ËÏÃÉÓÔÇÓ
Áíþíõìïò åëåãêôéêÞ Åôáéñåßá ÊÙÍ/ÍÏÓ ÊÏÕÂÅËÁÓ
Ïñêùôïß ÅëåãêôÝò ËïãéóôÝò ÁÌ ÓÏÅË 11021



  ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
ÐÏÓÁ ÊËÅÉÏÌÅÍÇÓ ×ÑÇÓÅÙÓ 2004 ÐÏÓÁ ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÇÓ ×ÑÇÓÅÙÓ 2003

Áîßá ÁðïóâÝóåéò Áíáðüóâåóôç Áîßá ÁðïóâÝóåéò Áíáðüóâåóôç
ÊôÞóåùò Áîßá ÊôÞóåùò Áîßá

Ã. ÐÁÃÉÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
ÉÉ. ÅÍÓÙÌÁÔÅÓ ÁÊÉÍÇÔÏÐÏÉÇÓÅÉÓ

1. ÃÞðåäá-Ïéêüðåäá ............................................................................... 6.200.994,49 0,00 6.200.994,49 0,00 0,00 0,00
3. Êôßñéá êáé ôå÷íéêÜ Ýñãá .......................................................................... 5.795.846,22 3.529.618,09 2.266.228,13 0,00 0,00 0,00
4. Ìç÷áíÞìáôá-Ôå÷íéêÝò åãêáôáóôÜóåéò ................................................... 13.646.623,73 10.038.612,97 3.608.010,76 0,00 0,00 0,00
5. ÌåôáöïñéêÜ ÌÝóá ............................................................................. 303.052,03 246.789,85 56.262,18 0,00 0,00 0,00
6. ̧ ðéðëá êáé ëïéðüò åîïðëéóìüò .............................................................. 1.199.593,06 1.001.492,55 198.100,51 0,00 0,00 0,00
7. Áêéí/óåéò õðü åêôÝëåóç & ðñïêáôáâïëÝò ............................................. 38.318,00 0,00 38.318,00 0,00 0,00 0,00

Óýíïëï ÁêéíçôïðïéÞóåùí ............................................................................... 27.184.427,53 14.816.513,46 12.367.914,07 0,00 0,00 0,00
ÉÉÉ. ÓÕÌÌÅÔÏ×ÅÓ ÊÁÉ ÁËËÅÓ ÌÁÊÑÏÐÑÏÈ. ×ÑÇÌÁÔÏÏÉÊÏÍÏÌÉÊÅÓ ÁÐÁÉÔÇÓÅÉÓ

7. ËïéðÝò ìáêñïðñüèåóìåò áðáéôÞóåéò .................................................. 284.597,06 0,00
284.597,06 0,00

Óýíïëï ðáãßïõ åíåñãçôéêïý (Ã ÉÉ+Ã ÉÉÉ) ............................................................ 12.652.511,13 0,00
Ä. ÊÕÊËÏÖÏÑÏÕÍ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ

É. ÁÐÏÈÅÌÁÔÁ
2. Ðñïúüíôá Ýôïéìá êáé çìéôåëÞ-Õðïðñïúüíôá êáé õðïëåßììáôá ..................... 1.592.036,77 0,00
4. Ðñþôåò êáé âïçè.ýëåò-áíáëþóéìá õëéêÜ ............................................... 1.347.837,62 0,00

2.939.874,39 0,00
ÉÉ. ÁÐÁÉÔÇÓÅÉÓ

1. ÐåëÜôåò ............................................................................................. 13.602.953,93 0,00
11. ×ñåþóôåò äéÜöïñïé .......................................................................... 1.097.312,53 0,00
12. Ëïã/óìïß äéá÷. Ðñïê/ëþ êáé ðéóôþóåùí ............................................... 16.540,00 0,00

14.716.806,46 0,00
IV. ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ

1. Ôáìåßï ................................................................................................ 2.203,72 0,00
3. ÊáôáèÝóåéò üøåùò êáé ðñïèåóìßáò .................................................... 78.814,21 56.188,16

81.017,93 56.188,16
Óýíïëï êõêëïöïñïýíôïò åíåñãçôéêïý (ÄÉ+ÄÉÉ+ÄÉV) ......................................... 17.737.698,78 56.188,16

Å. ÌÅÔÁÂÁÔÉÊÏÉ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ
1. ̧ îïäá åðïìÝíçò ÷ñÞóåùò .................................................................. 11.881,15 0,00

ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ (Ã+Ä+Å) ................................................................. 30.402.091,06 56.188,16

ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ ×ÑÅÙÓÔÉÊÏÉ
4. Ëïéðïß ëïãáñéáóìïß ôÜîåùò .................................................................. 166,80 0,00

  ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÕ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ×ÑÇÓÅÙÓ 31çò ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2004 (1 ÉÁÍ.-31 ÄÅÊ. 2004)
ÐÏÓÁ ÊËÅÉÏÌÅÍÇÓ ×ÑÇÓÅÙÓ 2004 ÐÏÓÁ ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÇÓ ×ÑÇÓÅÙÓ 2003

É. ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÅÙÓ
Êýêëïò åñãáóéþí (ðùëÞóåéò) ........................................................................ 20.801.751,10 0,00
Ìåßïí: Êüóôïò ÐùëÞóåùí ............................................................................. 18.390.171,52 0,00
ÌéêôÜ áðïôåëÝóìáôá åêìåôáëëåýóåùò .......................................................... 2.411.579,58 0,00
ÐëÝïí: ¢ëëá Ýóïäá åêìåôáëëåýóåùò ............................................................ 80,69 0,00
Óýíïëï ........................................................................................................ 2.411.660,27 0,00
Ìåßïí: 1.̧ îïäá äéïéêçôéêÞò ëåéôïõñãßáò ........................................................... 999.761,29 3.811,84

3.̧ îïäá ëåéôïõñãßáò äéáèÝóåùò ......................................................... 1.353.717,42 2.353.478,71 0,00 3.811,84
ÌåñéêÜ áðïôåëÝóìáôá åêìåôáëëåýóåùò ....................................................... 58.181,56 -3.811,84

3.×ñåùóôéêïß ôüêïé & óõíáöÞ Ýîïäá ................................................... 28.291,90 -28.291,90 0,00 0,00
ÏëéêÜ áðïôåëÝóìáôá åêìåôáëëåýóåùò .......................................................... 29.889,66 -3.811,84
ÉÉ. ÅÊÔÁÊÔÁ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ
ÐëÝïí: 1.̧ êôáêôá & áíüñãáíá Ýóïäá ............................................................. 312.449,30 0,00

312.449,30 0,00
Ìåßïí:
1.̧ êôáêôá & áíüñãáíá Ýîïäá ......................................................................... 237.537,23 0,00
2.̧ êôáêôåò æçìéÝò ......................................................................................... 225.648,85 0,00

463.186,08 0,00
ÏñãáíéêÜ êáé Ýêôáêôá áðïôåëÝóìáôá (æçìßåò) .................................................. -120.847,12 -3.811,84
ÌÅÉÏÍ: Óýíïëï áðïóâÝóåùí ðáãßùí óôïé÷åßùí ................................................ 661.286,08 0,00
Ìåßïí:ïé åíóùìáôùìÝíåò óôï ëåéô.êüóôïò ...................................................... 661.286,08             � 0,00             �
ÊÁÈÁÑÁ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ (æçìßåò) ×ÑÇÓÅÙÓ ðñï öüñùí ................................... -120.847,12 -3.811,84

ÐÁÈÇÔÉÊÏ
ÐÏÓÁ ÊËÅÉÏÌ. ÐÏÓÁ ÐÑÏÇÃ.
×ÑÇÓÅÙÓ 2004 ×ÑÇÓÅÙÓ 2003

Á.ÉÄÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ
É. ÌÅÔÏ×ÉÊÏ ÊÅÖÁËÁÉÏ
(2.244.750 ìåôï÷Ýò ôùí 3 åõñþ)

1. ÊáôáâëçìÝíï ........................................................................................... 6.734.250,00 60.000,00
ÉÉÉ. ÄÉÁÖÏÑÅÓ ÁÍ/ÃÇÓ-ÅÐÉ×/ÓÅÉÓ ÅÐÅÍÄ.

2. ÄéáöïñÝò áðü áíáðñïóáñìïãÞ áîßáò ëïéðþí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí ........ 2.529.607,10 0,00
3. Åðé÷ïñçãÞóåéò åðåíäýóåùí ðÜãéïõ åíåñãçôéêïý ....................................... 899.096,05 0,00

3.428.703,15 0,00
V. ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁ ÅÉÓ ÍÅÏ
Õðüëïéðï æçìéþí ÷ñÞóåùò åéò íÝï ................................................................... -120.847,12 -3.811,84

-120.847,12 -3.811,84
Óýíïëï éäßùí êåöáëáßùí ................................................................................... 10.042.106,03 56.188,16

Ã. ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÉÓ
ÉÉ. ÂÑÁ×ÕÐÑÏÈÅÓÌÅÓ ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÉÓ

1. ÐñïìçèåõôÝò .......................................................................................... 1.132.270,76 0,00
2. ÃñáììÜôéá ðëçñùôÝá ................................................................................ 3.597.252,44 0,00
3. ÔñÜðåæåò, ëïãáñ.âñá÷õðñ.õðï÷ñ/óåùí ................................................... 12.268.625,64 0,00
4. ÐñïêáôáâïëÝò ðåëáôþí ............................................................................ 5.159,49 0,00
5. Õðï÷ñåþóåéò áðï öüñïõò-ôÝëç ............................................................... 233.607,09 0,00
6. Áóöáëéóôéêïß ïñãáíéóìïß ............................................................................ 269.804,88 0,00
8. Õðï÷ñåþóåéò ðñïò óõíäåäåìÝíåò åðé÷åéñÞóåéò ...................................... 1.543.905,18 0,00
11. ÐéóôùôÝò äéÜöïñïé .................................................................................. 106.614,58 0,00

19.157.240,06 0,00
Óýíïëï õðï÷ñåþóåùí ..................................................................................... 19.157.240,06 0,00

Ä. ÌÅÔÁÂÁÔÉÊÏÉ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ
2. ̧ îïäá ÷ñÞóåùò äïõëåõìÝíá ................................................................... 1.202.744,97 0,00

ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ (Á+Ã+Ä) ................................................................... 30.402.091,06 56.188,16

ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ ÐÉÓÔÙÔÉÊÏÉ
4. Ëïéðïß ëïãáñéáóìïß ôÜîåùò ....................................................................... 166,80 0,00

ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÅËÅÃ×ÏÕ ÏÑÊÙÔÏÕ ÅËÅÃÊÔÇ - ËÏÃÉÓÔÇ
Ðñïò ôïõò  ê.ê. Ìåôü÷ïõò ôçò Áíþíõìçò Åôáéñåßáò �ÌÅÔÁËËÏÕÑÃÉÁ ÊÏÑÉÍÈÏÕ Á.Å. Åðåîåñãáóßá êáé Åìðïñßá ÌåôÜëëùí�

 ÅëÝãîáìå ôéò áíùôÝñù ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò êáèþò êáé ôï ó÷åôéêü ÐñïóÜñôçìá ôçò Áíþíõìçò Åôáéñåßáò �ÌÅÔÁËËÏÕÑÃÉÁ
ÊÏÑÉÍÈÏÕ Á.Å. Åðåîåñãáóßá êáé Åìðïñßá ÌåôÜëëùí� ôçò åôáéñéêÞò ÷ñÞóåùò ðïõ Ýëçîå ôçí 31 Äåêåìâñßïõ 2004. Ï Ýëåã÷üò ìáò,
Ýãéíå óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 37 ôïõ êùä. Í. 2190/1920 �ðåñß Aíùíýìùí Åôáéñåéþí� êáé ôéò åëåãêôéêÝò äéáäéêáóßåò ðïõ
êñßíáìå êáôÜëëçëåò, ìå âÜóç ôéò áñ÷Ýò êáé ôïõò êáíüíåò åëåãêôéêÞò ðïõ áêïëïõèåß ôï Óþìá Ïñêùôþí Åëåãêôþí Ëïãéóôþí. ÔÝèçêáí
óôçí äéÜèåóÞ ìáò ôá âéâëßá êáé óôïé÷åßá ðïõ ôÞñçóå ç åôáéñåßá êáé ìáò äüèçêáí ïé áíáãêáßåò ãéá ôïí Ýëåã÷ï ðëçñïöïñßåò êáé
åðåîçãÞóåéò ðïõ æçôÞóáìå. Ç åôáéñåßá åöÜñìïóå ïñèÜ ôï Åëëçíéêü Ãåíéêü Ëïãéóôéêü Ó÷Ýäéï. Äåí ôñïðïðïéÞèçêå ç ìÝèïäïò
áðïãñáöÞò óå ó÷Ýóç ìå ôçí ðñïçãïýìåíç ÷ñÞóç êáé ôï êüóôïò ðáñáãùãÞò ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôá ëïãéóôéêÜ âéâëßá ðñïóäéïñßóèçêå
óýìöùíá ìå ôéò ðáñáäåãìÝíåò áñ÷Ýò ëïãéóìïý ôïõ êüóôïõò. Åðáëçèåýóáìå ôç óõìöùíßá ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åêèÝóåùò
Äéá÷åéñßóåùò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ðñïò ôçí ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí Ìåôü÷ùí, ìå ôéò ó÷åôéêÝò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò.
Ôï ÐñïóÜñôçìá ðåñéëáìâÜíåé ôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôçí ðáñáãñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 43á ôïõ êùä. Í. 2190/1920.  Áðü
ôïí ðáñáðÜíù Ýëåã÷ï ìáò ðñïÝêõøáí ôá åîÞò: 1. Ç åôáéñåßá êáôÜ ðÜãéá ôáêôéêÞ äåí ó÷çìáôßæåé ðñüâëåøç áðïæçìßùóçò ôïõ
ðñïóùðéêïý ëüãù åîüäïõ ôïõ áðü ôçí õðçñåóßá, âáóéæüìåíç óôçí ãíùìïäüôçóç áñéèì. 205/1988 ôçò ïëïìÝëåéáò ôùí Íïìéêþí
Óõìâïýëùí ôçò ÄéïéêÞóåùò êáé ôï Üñèñï 10 ôïõ Í.2065/92, åêôüò åÜí õðÜñ÷åé êÜðïéïò áðü ôï ðñïóùðéêü ðïõ íá èåìåëéþíåé äéêáßùìá
óõíôáîéïäüôçóçò ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôçò åðüìåíçò ÷ñÞóçò. ÅÜí ç åôáéñåßá åß÷å ó÷çìáôßóåé áíÜëïãç ðñüâëåøç, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï
42å ôïõ Ê.Í. 2190/1920 ãéá üëï ôï ðñïóùðéêü, ç ðñüâëåøç áõôÞ èá áíåñ÷üôáí óôï ðïóü ôùí � 768 ÷éë. êáé èá Ýðñåðå íá âáñýíåé ôá
áðïôåëÝóìáôá ôçò ÷ñÞóçò. 2. Ïé ÷ñÞóåéò 2003 êáé 2004 äåí Ý÷ïõí åëåã÷èåß áðü ôéò öïñïëïãéêÝò áñ÷Ýò. ÊáôÜ óõíÝðåéá ïé öïñïëïãéêÝò
õðï÷ñåþóåéò ôçò åôáéñåßáò ãéá ôéò ÷ñÞóåéò áõôÝò äåí Ý÷ïõí êáôáóôåß ïñéóôéêÝò.ÊáôÜ ôç ãíþìç ìáò, ïé áíùôÝñù ÏéêïíïìéêÝò
ÊáôáóôÜóåéò ïé ïðïßåò ðñïêýðôïõí áðü ôá âéâëßá êáé óôïé÷åßá ôçò åôáéñåßáò áðåéêïíßæïõí ìáæß ìå ôï ÐñïóÜñôçìá, áöïý ëçöèïýí
õðüøç ïé ðáñáðÜíù ðáñáôçñÞóåéò ìáò, ôçí ðåñéïõóéáêÞ äéÜñèñùóç êáé ôçí ïéêïíïìéêÞ èÝóç ôçò åôáéñåßáò êáôÜ ôçí 31 Äåêåìâñßïõ
2004 êáé ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò ÷ñÞóåùò ðïõ Ýëçîå áõôÞ ôçí çìåñïìçíßá, âÜóåé ôùí ó÷åôéêþí äéáôÜîåùí ðïõ éó÷ýïõí êáé ëïãéóôéêþí
áñ÷þí, ïé ïðïßåò Ý÷ïõí ãßíåé ãåíéêÜ ðáñáäåêôÝò êáé äåí äéáöÝñïõí áðü åêåßíåò ðïõ ç åôáéñåßá åöÜñìïóå óôçí ðñïçãïýìåíç
÷ñÞóç åêôüò áðü ôç ðåñßðôùóç ðïõ áíáöÝñåôáé óôç óçìåßùóç 1 ôïõ Éóïëïãéóìïý.

ÁèÞíá,  24 Öåâñïõáñßïõ 2005
Ï ÏÑÊÙÔÏÓ ÅËÅÃÊÔÇÓ ËÏÃÉÓÔÇÓ

ÊÙÍ/ÍÏÓ ÊÏÕÂÅËÁÓ
ÁÌ ÓÏÅË 11021

ÁÈÇÍÁ 23 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2005
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ï ÅÍÔÅÔÁËÌÅÍÏÓ Ï ÐÑÏÚÓÔÁÌÅÍÏÓ

ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ  ÓÕÌÂÏÕËÏÓ  ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ
ÐÁÓÓÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ ÊÏÕÌÐÇÓ ÐÁÕËÏÓ
Á.Ä.Ô.: Ö 020251 Á.Ä.Ô.: Ã 473038 Á.Ä.Ô.: Ð 330058

ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ Ï.Å.Å.
9901062733 Á� ÔÁÎÇ

ÌÅÔÁËËÏÕÑÃÉÁ ÊÏÑÉÍÈÏÕ Á.Å.
ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÔÇÓ 31çò ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2004

2ç ÅÔÁÉÑÉÊÇ ×ÑÇÓÇ (1ç ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ-31ç ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2004)
ÁÌÁÅ 53319/Ï1/Â/02/672

ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ: 1. ÂÜóåé ôïõ Í.2065/92 äéåíåñãÞèçêå ôçí 31-12-2004 áíáðñïóáñìïãÞ ôçò áîßáò ôùí ãçðÝäùí-ïéêïðÝäùí åõñþ 1.922.624,84, ôùí êôéñßùí åõñþ 1.203.043,26 êáé ôùí áðïóâÝóåùí ôùí êôéñßùí åõñþ 592.249,16. Áðü ôç ó÷çìáôéóèåßóá õðåñáîßá åõñþ 2.533.418,94 Ýãéíå óõìøçöéóìüò æçìéþí ðñïçãïõìÝíùí ÷ñÞóåùí åõñþ
3.811,84 êáé ôï õðüëïéðï åõñþ 2.529.607,10 ìåôáöÝñèçêå óôï ëïãáñéáóìü <<ÄéáöïñÝò áðü áíáðñïóáñìïãÞ ðáãßùí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí>>. 2. Ï ìÝóïò üñïò ôïõ áðáó÷ïëïõìÝíïõ ðñïóùðéêïý óôçí åôáéñåßá êáôÜ ôçí 31-12-04 áíåñ÷üôáí óå 138 Üôïìá. 3. Óýìöùíá ìå ôçí 4-øÞöéá ôáîéíüìçóç ôïõ ÓÔÁÊÏÄ 2003 ï êýêëïò åñãáóéþí
(ðùëÞóåéò) áíáëýåôáé ùò åîÞò: êùäéêüò 272.2 (ÊáôáóêåõÞ ÷áëõâäïóùëÞíùí) åõñþ 20.091.442,59, êùäéêüò 271.0 (ÐáñáãùãÞ âáóéêïý óéäÞñïõ, ÷Üëõâá êáé óéäçñïêñáìÜôùí) åõñþ 291.616,42, êùäéêüò 285.1 (Êáôåñãáóßá êáé åðéêÜëõøç ìåôÜëëùí) åõñþ 369.617,19, êùäéêüò 515.2 (×ïíäñéêü åìðüñéï ìåôÜëëùí) åõñþ 46.548,84 êáé ëïéðÝò
ðùëÞóåéò åõñþ 2.526,06. 4. Ç ̧ êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí ìåôü÷ùí ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò "ÓÙËÇÍÏÕÑÃÅÉÁ ÊÏÑÉÍÈÏÕ ÁÅ" ôçò 28/09/2004, áðïöÜóéóå ìåôáîý Üëëùí ôçí áðüó÷éóç ôïõ êëÜäïõ "ÓùëÞíùí ÌéêñÞò & Ìåóáßáò ÄéáìÝôñïõ êáé ÓùëÞíùí ãéá ÊáôáóêåõÝò ôïõ åñãïóôáóßïõ Êïñßíèïõ" êáé ôçí åéóöïñÜ áõôïý óôçí áíþíõìç
åôáéñåßá "ÅÂÉÌÅÔ Á.Å.". Ç áðüó÷éóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò 1-5 ôïõ Í.2166/93 êáé ôçí éó÷ýïõóá íïìïèåóßá ðåñß áíùíýìùí åôáéñåéþí, ìå âÜóç ôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá ôïõ êëÜäïõ üðùò áðåéêïíßæïíôáé óôïí éóïëïãéóìü ìåôáó÷çìáôéóìïý ôçò 31/08/2004. Ç áðüó÷éóç åãêñßèçêå óôéò 01/12/2004 ìå ôçí áðüöáóç ôçò
Íïìáñ÷ßáò õð'áñßèìï 39915/2004, ìå ôçí ïðïßá åãêñßíåôáé êáé ç áëëáãÞ åðùíõìßáò ôçò "ÅÂÉÌÅÔ ÁÅ" óå "ÌÅÔÁËËÏÕÑÃÉÁ ÊÏÑÉÍÈÏÕ ÁÅ". Ç êáèáñÞ èÝóç ôïõ åéóöåñüìåíïõ êëÜäïõ ðñïóäéïñßóôçêå óå åõñþ 6.674.237,27 êáé ðéóôïðïéÞèçêå áðü ïñêùôü åëåãêôÞ. Åðéóçìáßíåôáé üôé ëüãù ôçò åéóöïñÜò ôïõ êëÜäïõ "ÓùëÞíùí ÌéêñÞò &
Ìåóáßáò ÄéáìÝôñïõ êáé ÓùëÞíùí ãéá ÊáôáóêåõÝò ôïõ åñãïóôáóßïõ Êïñßíèïõ" óôçí åôáéñåßá "ÅÂÉÌÅÔ ÁÅ", ôá ðïóÜ ôçò êëåéüìåíçò ÷ñÞóçò äåí åßíáé óõãêñßóéìá ìå áõôÜ ôçò ðñïçãïõìÝíçò.

ÐñÜéòãïõùôåñ÷áïõò Êïýðåñò
Áíþíõìïò åëåãêôéêÞ Åôáéñåßá
Ïñêùôïß ÅëåãêôÝò ËïãéóôÝò
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C P W AMERICA
14811 ST MARY'S LANE SUITE 151

HOUSTON, TX 77079
INCOME STATEMENT

For the 1 Month and 12 Months Ended December 31, 2004

1 M'D nth Ended
Decernber 31, 2004

12 Months Ended
December 31, 200~~% %

37.93 $ 46,773,400.38 59.10
58.77 22,119,947.08 27.95
2.69 6,979,863.14 8.82
0.00 112,316.84 0.14
0.29 1,432,870.81 1.81
0.31 1,524,444.67 1.93
0.00 18,543.86 0.02
0.00 100,225.61 0.13
0.00 10,601.71 0.01
0.00 74.459.13. 0.09

Sales
301 -Domestic Revenue
302 -International Revenue
303 -Third Party Revenue

303.10 -Third Party Revenues:MT
303.11 -Third Party Revenues:MT
303.12 -Third Party Revenues:MT
303.15 -Third Party Revenues:Pi
303.17 -Other 3rd Party Revenue
304 -Misc Income
307 -Commissions/Representatio

Total Sales 27,529,738.29 100.00 79,146,673.23. 100.00

Cost of Goods Sold
401 -Purchases for Domestic Sal 3,972,260.01

402 -Purchase for International S 15,847,109.39

403 -Purchases for Third Party S 670,727.60
403.10 -Purchases for Third Party 0.00

403.11 -Purchases for Third Party 66,841.33

403.12 -Purchases for Third Party 78,711.85
403.15 -Purchases for Third Party 0.00

403.17 -Other 3rd Party Costs 0.00

404 -Other Costs 1,427,162.86

404.5 -Coating 4,449,473.63

405.4 -Misc Other Cost Third Part 38,635.53

407 -Representation I Commissio 75,208.03

14.43

57.56
2.44
0.00
0.24
0.29
0.00
0.00
5.18
16.16
0.14
0.27

35,846,702.18

21,581,422.84

6,255,885.71

85,669.53

1,201,758.83

1,403,412.31

16,299.28

85,663.33

4,472,603.02
4,998,102.55

398,961.57

119,347.98.

45.29
27.27
7.90
0.11
1.52
1.77
0.02
0.11
5.65
6.31
0.50
0.15

Total Cost of Goods Sold 26.626,130.23 96.72 76,465,829.13. 96.61

Gross Profit 903,608.06 3.28 2,680,844.1°. 3.39

(1,180.39)
0.00

1,260.85
105,776.66
122,296.00

4,042.10
2,792.70

74.84
403.77
34.63

1,125.98
6,616.76

0.00
0.00
0.00
0.38
0.44
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02

24,488.50
280.31

7,010.02
493,529.07
467,609.08

48,905.63
17,254.17

1,030.19'
5,636.60

423.66

2,280.82:
99,181.40

0.03
0.00
0.01
0.62
0.59
0.06
0.02
0.00
0.01
0.00
0.00
0.13

Operating Expenses
509 -Outside Services
510 -Operating Supplies
512 -Freight & postage
515 -Gross Wages
516 -Officers Salaries
520 -Rent
529 -Telephone
530 -Repairs & Maintenance
531 -Internet & Computer Service

533 -Security
534 -Advertising & Promotion
535 -Insurance-Employee Benefit

PROCESSED BY FIDUCIAL
"PREPARED WITHOUT AUDIT, FROM INFORMATION SUBMITTED BY CLIENT"
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14811 ST MARY'S LANE SUITE 151 Ii
HOUSTON, TX 77079 j 1-
INCOME STATEMENT c

For the 1 Montlh and 12 Months Ended December 31,2004

1 Month Ended 12 Months Ended
Decernber31,2004 % December 31, 2004 %

4,145.70 0.02 31,595.30 0.04
11,176.07 0.04 105,918.26' 0.13

551.95 0.00 2,981.08 0.00
2,153.89 0.01 52,077.47 0.07

0.00 0.00 (1,404.90) 0.00
455.00 0.00 5,513.59 0.01

3,385.11 0.01 29,950.76 0.04

(2,922.15) (0.01) 91,476.10 0.12
445.56 0.00 42,314.89 0.05

101,714.67 0.37 101,567.50 0.13
1,773.75 0.01 11,042.99 0.01
1,832.05 0.01 2,766.72 0.00

14,006.90 0.05 40,396.18 0.05
2,500.00 0.01 5,882.10 0.01
1,300.00 0.00 6,670.25 0.01

0.00 0.00 (275.00) 0.00
93.72 0.00 333.40 0.00
0.00 0.00 4.242.25. 0.01

II

538 -Meals & Entertainment
539 -Travel & Lodgings
540 -Property Taxes
542 -F.I.C.A. Tax
543 -Unemployment Tax
551 -Bank Charges
552 -Vehicle Expense
559 -401 K Employee Benefits
564 -Legal & Accounting

565 -Transit Claims
566 -Office Expense
574 -Amortization
575 -Depreciation
576 -Professional Development
580 -Dues & Subscriptions
585 -Contributions
595 -Miscellaneous
888 -Corinth Pass Through Acct

Total Operating Expenses 385,856.12 1.40 1,700,678.42. 2.15

Operating Income (Loss) 517,751.94 1.88 980.165.68. 1.24

Other Income/(Expense)
902 -Gain/Loss on Sale of Asset

Total Other Income (Loss)

Net Income (Loss) Pre Tax 517,751.94 1.88 980.210.22. 1.24

52,000.00
0.00
0.00

0.19
0.00
0.00

982 -Current Fed Income Tax Exp

983 -Deferred State Income Tax

984 -Deffered Fed. Income Tax

38,214.00

16,243.00

118,000.00.

0.05
0.02
0.15

465,751.94 1.69Net Income (Loss) 807,753.22; 1.02

II

PROCESSED BY FIDUCIAL
"PREPARED WITHOUT AUDIT, FROM INFORMATION SUBMITTED BY CLIENT"



GROUP REPORTING PACKAGE

CPW European Trading GmbH
01.01. - 31.12.2004

BALANCE SHEET -ASSETS BALANCE SHEET -LIABILITIES

Cost Depreciation Net book value Cost Depreciation Net book value Reporting Period Prior Period

A. CAPITAL DUE Α. SHAREHOLDERS' EQUITY

1.  Capital due 0,00 0,00 0,00 0,00 Ι. Share capital

Β.INSTALLATION COSTS 1. Paid-up capital 0,00 0,00

1.  Incorporation expenses 204.005,46 204.005,46 0,00 204.005,46 153.004,46 51.001,00 2. Unpaid capital 0,00 0,00

2.  Exchange differences on loans for  acquisition of fixed assets 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.  Interest incurred from loans during construction period 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Share premium account 0,00 0,00

4.  Other installation costs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204.005,46 204.005,46 0,00 204.005,46 153.004,46 51.001,00 III. Revaluation reserve- Investment grants

C.FIXED ASSETS 1. Reserve from revaluation of shares 0,00 0,00

Ι.  Intangible fixed assets 2. Reserve from revaluation of other assets 0,00 0,00

1. Research & development costs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Government grants 0,00 0,00

2. Concessions, patents, licenses, trade marks and similar assets 2.513,88 1.997,38 516,50 2.513,88 1.542,38 971,50 0,00 0,00

3. Goodwill 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV Reserves

4. Advances paid for the acquisition of  intangible fixed assets 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Staturory  reserves 0,00 0,00

5. Other intangible assets 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       Less Loss from sale of shares 0,00 0,00

2.513,88 1.997,38 516,50 2.513,88 1.542,38 971,50 2.Reserves arising from articles of association 0,00 0,00

ΙΙ.Tangible fixed assets 3. Special reserves 0,00 0,00

1.   Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Extraordinary reserves 0,00 0,00

       Less  Devaluation provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Reserves not taxed 0,00 0,00

2.  Mines-Queries etc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

3.   Buildings and technical installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Foreign exchange reserve arising from share capital and pre acquisition 
reserves

250.000,00 250.000,00

4.   Machinery, technical installations and other equipment 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00

5.   Motor vehicles 525,86 26,86 499,00 6.800,00 1.701,00 5.099,00 V. Retained earnings  

6.   Furniture and fittings 58.197,00 40.791,50 17.405,50 54.961,29 30.514,29 24.447,00    Profits c/f  (details are included in the distribution of profits schedule) 0,00 0,00

7.   Payments on account and tangible assets under construction 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    Loss c/f  (details are included in the distribution of profits schedule) (502.167,10) (513.425,69)

58.722,86 40.818,36 17.904,50 61.761,29 32.215,29 29.546,00 (502.167,10) (513.425,69)

Total Tangible and Intangible Fixed Assets (CΙ+CΙΙ) 61.236,74 42.815,74 18.421,00 64.275,17 33.757,67 30.517,50 VI. Amounts intended to increase capital 

1. Shareholders deposits 0,00 0,00

ΙΙΙ.Investments & other  long - term receivables 2. Current year's dividends reserved for share capital increase 0,00 0,00

1.  Investments in subsidiary & associated companies 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Reserves remarked for share capital increase 0,00 0,00

2.  Investments in other related companies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

        Less Unpaid installments 0,00 0,00 0,00 0,00

                 Provisions for devaluation 0,00 0,00 0,00 0,00 VII. Minority interest 0,00 0,00

3.  Long term receivables from subsidiary & associated companies 0,00 0,00 0,00 0,00

4.  Long term receivables from other related companies 0,00 0,00 0,00 0,00

5.  Long term notes receivable 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Share capital & Reserves (ΑΙ+AII+AIII+ΑΙV+AV+AVI) (252.167,10) (263.425,69)

        Less unearned interest 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Investments less than 10% and other securities 0,00 0,00 0,00 0,00 Β. PROVISIONS

7.Other long term receivables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.  Provision for  staff leaving indemnities 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.  Other provisions 14.700,00 15.200,00

Total Fixed Assets (CΙ + CΙΙ + CΙΙΙ) 61.236,74 42.815,74 18.421,00 64.275,17 33.757,67 30.517,50 14.700,00 15.200,00

D. CURRENT ASSETS C. LIABILITIES

Ι. Inventories Ι. Long term Liabilities

1. Goods purchased for resale 0,00 0,00 2.230.646,45 2.230.646,45 1. Debenture loans 0,00 0,00

2.  Finished goods and by-products 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Bank loans 0,00 0,00

3. Work in progress 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Long term liabilities to  subsidiaries & associated companies 0,00 0,00

4.  Raw  auxiliary materials& Packing material& Spare parts 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Long term liabilities to other related companies 0,00 0,00

5.  Payments on account 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Long term bank loans secured by notes receivable 0,00 0,00

Other (please specify) 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Long term notes payable 0,00 0,00

        Less provision for obsolete and slow moving inventories 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Less unearned interest 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 2.230.646,45 0,00 2.230.646,45 8. Other long term liabilities 0,00 0,00

ΙΙ. Accounts receivable 0,00 0,00

1.  Trade debtors 6.752.834,89 6.752.834,89 3.143.386,13 3.143.386,13 ΙΙ. Current Liabilities

          Less: Provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 1.  Trade creditors 1.786.335,73 1.966.794,82

2.   Notes receivable on hand& with banks 0,00 0,00 0,00 0,00 2.  Notes payable 0,00 0,00

3.   Notes overdue 0,00 0,00 0,00 0,00          Less unearned interest 0,00 0,00

3a. Cheques receivable (postdated) 0,00 0,00 0,00 0,00 2a.Cheques payable (postdated) 0,00 0,00

3b. Dishonored cheques 0,00 0,00 0,00 0,00 3.  Bank overdrafts 3.009,72 25.021,25

4.   Share capital receivable in the following year 0,00 0,00 0,00 0,00 4.  Customer advances 0,00 0,00

5.   Short term receivables from subsidiary & associated companies 2.451.603,42 2.451.603,42 1.211.268,77 1.211.268,77 5.  Taxes and duties 7.707,37 7.162,14

6.   Short term receivables from other  related companies 0,00 0,00 0,00 0,00 6.  Social securities 3.441,00 9.655,15

7.   Receivables from members of the BoD 0,00 0,00 0,00 0,00 7.  Short term portion of  long - term loans 0,00 0,00

8.   Blocked Bank accounts 0,00 0,00 0,00 0,00 8.  Liabilities to subsidiaries & associated companies 7.979.835,32 5.799.907,61

9.   Short term portion of long term receivables 0,00 0,00 0,00 0,00 9.  Liabilities to other related companies 84.173,88 0,00

10. Doubtful & disputed trade and other debtors 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Dividends payable 0,00 0,00

         Less: Provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 11. Other creditors 0,00 443,94

11.  Sundry debtors 0,00 0,00 0,00 0,00 9.864.503,02 7.808.984,91

12.  Advances given 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Liabilities ( CI+ CΙΙ ) 9.864.503,02 7.808.984,91

13. Other accounts receivable 110.539,79 110.539,79 209.437,75 209.437,75

9.314.978,10 0,00 9.314.978,10 4.564.092,65 0,00 4.564.092,65 D.TRANSITORY ACCOUNTS

ΙΙΙ.Shares 1.   Deferred Income 0,00 0,00

1.  Shares 0,00 0,00 0,00 0,00 2.   Accrued expenses 0,00 0,00

2.  Bonds& Other securities 0,00 0,00 0,00 0,00 3.   Other accruals and deferred income 0,00 0,00

       Less unpaid portion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

       Less provisions for devaluation 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES (Α+Β+C+D) 9.627.035,92 7.560.759,22

IV.Cash & banks

1.   Cash 1.184,35 1.184,35 3.056,95 3.056,95 Control - for the balance sheet to balance this should always be zero 0,00 0,00

2.   Current and time deposits 282.636,06 282.636,06 660.901,19 660.901,19

283.820,41 283.820,41 663.958,14 663.958,14 MEMO ACCOUNTS

Total Current Assets ( D Ι  +  DΙΙ  +  DΙΙΙ  +  DΙV ) 9.598.798,51 9.598.798,51 7.458.697,24 7.458.697,24 1. Beneficiaries of assets 0,00 0,00

2. Guarantees and collateral 0,00 0,00

Ε. TRANSITORY ACCOUNTS 3. Bilateral agreements 0,00 0,00

1.  Prepaid expenses 9.816,41 9.816,41 20.543,48 20.543,48 4. Other memo accounts 0,00 0,00

2.  Accrued income 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.  Other transitory accounts 0,00 0,00 0,00 0,00

9.816,41 9.816,41 20.543,48 20.543,48

TOTAL ASSETS (A+  Β  +  C + D + E) 9.873.857,12 246.821,20 9.627.035,92 7.747.521,35 186.762,13 7.560.759,22

Control - for the balance sheet to balance this should always be zero 0,00 0,00

MEMO ACCOUNTS

1.  Third party assets 0,00 0,00

2.  Guarantees and collateral 0,00 0,00

3.  Bilateral agreements 0,00 0,00

4.  Other memo accounts 0,00 0,00

0,00 0,00

REPORTING PERIOD PRIOR PERIOD

IN EURO

IN EURO



GROUP REPORTING PACKAGE

CPW European Trading GmbH
01.01. - 31.12.2004

INCOME STATEMENT IN EURO

I. Operating Results
Turnover (Sales) 51.298.319,40 14.617.546,84
Deduct: Cost of sales (51.088.004,98) (14.195.163,15)
Gross operating profit 210.314,42 422.383,69
Add: Other operating income 2.052.892,11 2.028.177,01

Total 2.263.206,53 2.450.560,70
Deduct: 1. Administration expenses 1.312.090,53 1.978.701,44

2. Research &development expenses 0,00 0,00
3. Selling & distribution expenses 963.474,51 (2.275.565,04) 805.359,97 (2.784.061,41)

Net operating profit (12.358,51) (333.500,71)
Add: 1. Income from participations 0,00 0,00

2. Income from securities 0,00 0,00
3. Profit from sale of bonds & securities 0,00 0,00
4. Interest income 115.373,84 115.373,84 103.371,79 103.371,79

Deduct: 1. Devaluation provisions for securities and shares 0,00 0,00
2. Expenses & losses from securities & participations 0,00 0,00
3. Interest expenses and bank charges 95.216,15 (95.216,15) 234.208,33 (234.208,33)

Total operating profit ( loss ) 7.799,18 (464.337,25)
 II.  Add: Non-operating results

1. Exceptional & non-operating income 3.804,20 0,00
2. Exceptional gains 0,00 0,00
3. Prior year's income 0,00 0,00
4. Income from prior year's provisions 684,48 0,00

4.488,68 0,00

Deduct: 1. Exceptional & non-operating expenses 0,00 0,00
2. Exceptional losses 0,00 0,00
3. Prior year's expenses 0,00 625,72
4  Provision for exceptional risks 0,00 0,00

0,00 4.488,68 625,72 (625,72)
Income before taxes and depreciation 12.287,86 (464.962,97)

Deduct: Depreciation of fixed assets 63.626,71 63.530,07
Deduct: Depreciation included in operating results (63.626,71) 0,00 (63.530,07) 0,00

12.287,86 (464.962,97)
Foreign exchange differences on the conversion of income and expenses of foreign subsidiaries 0,00 0,00

Net income before taxes 12.287,86 (464.962,97)
Less: Minority interest 0,00 0,00

12.287,86 (464.962,97)

Reporting Period Prior Period



ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΧΡΗΣΕΩΣ 2003

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 13.472,31        3.283,38         10.188,93               1.472,31             588,92             883,39                   Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

13.472,31        3.283,38         10.188,93               1.472,31             588,92             883,39                   (64.000 µετοχές των 20 euro)
1. Καταβληµένο 1.280.000,00             80.000,00                    

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ II. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 1.800.000,00             -                                   
Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ IV Αποθεµατκά Κεφάλαια
2. Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής 1. Τακτικό Αποθεµατικό 784,53                         -

ιδιοκτησίας 1.484,00          890,40            593,60                    1.484,00             593,60             890,40                   784,53                       -
II. ENΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
3. Κτίρια και τεχνικά έργα 1.042.660,60   55.678,52       986.982,08             609.944,06         2.456,49          607.487,57            1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 10.426,14 -8.825,37
4. Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκαταστάσεις 1.391.578,97   84.901,52       1.306.677,45          -                          -                      -                             
5. Μεταφορικά µέσα 108.421,03      6.614,86         101.806,17             -                          -                      -                             Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AV+AIV) 3.091.210,67             71.174,63                    

2.542.660,60   147.194,90     2.395.465,70          609.944,06         2.456,49          607.487,57            Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Σύνολο Aκινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 2.544.144,60   148.085,30     2.396.059,30          611.428,06         3.050,09          608.377,97            ΙΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προµηθευτές 746.965,01                  1.047.059,96               
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 16.565,55                    -                                   
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 10. Μερίσµατα πληρωτέα 4.480,00                      -
1 Πελάτες 25.067,14               341.328,18            11. Πιστωτές ∆ιάφοροι 70.000,00                    31.531,55                    

11. Χρεώστες διάφοροι 423.566,19           109.817,27           838.010,56                1.078.591,51               
448.633,33             451.145,45            Σύνολο υποχρεώσεων ΓΙΙ 838.010,56                  1.078.591,51               

ΙΙΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
3. Λοιπά χρεώγραφα 26.173,50               26.173,50              

26.173,50               26.173,50              
IV. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
1. Ταµείο 2.094,28                 -                             
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 1.046.071,89          63.185,83              

1.048.166,17          63.185,83              
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
(∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) 1.522.973,00          540.504,78            

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆) 3.929.221,23        1.149.766,14        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆) 3.929.221,23             1.149.766,14               

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004) ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

,
Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως 32.964,86                    
ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (ζηµιών) 

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ προηγουµένων χρήσεων 8.825,37                      
Σύνολο 24.139,49                    

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 670.911,70             54.281,08              ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήµατος 8.448,82                      
Μείον 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 644.141,26           40.506,99             Κέρδη προς διάθεση 15.690,67                  

Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 26.770,44               13.774,09              Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
Πλέον : 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 6.194,42                 32,89                     1.Τακτικό Αποθεµατικό 784,53                         
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα -                              - 2.Πρώτο µέρισµα (0,07 ευρώ ανα µετοχή) 4.480,00                      

Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 32.964,86             13.806,98             8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο 10.426,14                    
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 15.690,67                  
Μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα - 60,00                     

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα 32.964,86             13.746,98              
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 147.729,67     3.047,75          
Μείον:οι ενσωµατωµένες στο λειτ.κόστος 147.729,67     - 3.047,75          -                             
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η) προ φόρων 32.964,86             13.746,98             

ΑΘΗΝΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Νικόλαος Κ.Κουδούνης Σταυρούλα Σ. Κακαουνάκη Παύλος Π. Κουµπής
Α∆Τ Ι 163567 Α∆Τ Ι 348356 Α∆Τ Π 330058

ΕΥΡΩΕΥΡΩ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2003

∆ΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 -31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)
ΑΜΑΕ 50005/11/Β/01-19

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
 
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας ∆ιαχείρισης και ∆ιοίκησης Βιοµηχανικής Περιοχής Θίσβης Βοιωτίας υπό τον διακριτικό τίτλο

«∆ΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. ΑΕ.». 

Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της Ανώνυµης Εταιρείας «∆ΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. ΑΕ.» της 3ης εταιρικής χρήσης  2004. Ο

έλεγχός µας στα πλαίσια του οποίου λάβαµε και γνώση πλήρους λογιστικού απολογισµού των εργασιών της εταιρείας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του

Κ.Ν.2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες µε βάση τις βασικές αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν

στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρεία

εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της Εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων µε τις Σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παρ.1 του

άρθρου 43α του Κώδ. Ν.2190/1920.Κατά τη γνώµη µας οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας απεικονίζουν

µαζί µε το Προσάρτηµα την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2004 και τα αποτελέσµατα της  3ης εταιρικής χρήσεως

που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, που είναι γενικά παραδεκτές. 

 

 

 

Αθήνα,   3 Φεβρουαρίου 2005 

 

 

           ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

Παντελής Σταύρου Μαυράκης   Παναγιώτης Γεωργίου Κονιστής  

Αριθµός Αδείας ΟΕΕ: 9995028341                          Αριθµός Αδείας ΟΕΕ: 9993028857 
 



ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ
21.ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ 73.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 670.911,70 54.281,08
22.ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΑ 2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
24.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 0,00 0,00 76. ΕΣΟ∆Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6.194,42 32,89
2.ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
21.ΗΜΙΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
22.ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΑ
24.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
25.ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
26.ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΓΟΡΩΝ 0,00 0,00
3.ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
21.ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ
22.ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΑ
24.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
25.ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
26.ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ

ΑΓΟΡΕΣ & ∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 0,00 0,00
4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α
61.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ 42.944,00 294,00
62.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 41.663,29 15.555,18
63.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 127,28 147,18
64.∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α
64.00 ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 370,60 333,60
64.02 ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ∆ΙΑΦΗΜ. 0,00 310,00
64.05 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.289,65 0,00
64.07 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 485,87 3,77
64.09 ΕΞΟ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 3.210,60 1.815,51
64.98 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α 402.451,11 19.000,00
65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ∆Α 2.869,19 0,00
66.ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 147.729,67 644.141,26 3.047,75 40.506,99
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 644.141,26 40.506,99
80.00 ΚΕΡ∆Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 32.964,86 13.806,98

677.106,12 54.313,97 677.106,12 54.313,97

∆ΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1η ΙΑΝ.-31η ∆ΕΚ 2004)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
2004

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
2003 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003



HUMBEL LIMITED 
 

(Ιδρύθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2004) 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Για την περίοδο από 22 Ιανουαρίου 2004 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

31.12.2004 

  £ € 
    
    

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ  226.790 392.347 

∆ιαχειριστικά  έξοδα   (    1.000) (   1.730) 

ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  225.790 390.617 

Έξοδα χρηµατοδότησης (καθαρά)  (      676) (  1.149) 

ΚΕΡ∆ΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  225.114 389.468 

Φορολογία   ( 22.647) ( 39.179) 

ΚΕΡ∆ΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  202.467 350.289 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ  (200.000) (346.000)

ΚΕΡ∆ΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ   2.467 4.289 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



 
HUMBEL LIMITED 

 
(Ιδρύθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2004)

 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 

 
     
  31.12.2004 
  £ € 
    
    

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Χρεώστες εµπορίου   89.861 155.460 

Μετρητά στη τράπεζα  154.118 266.624

  243.979 422.084

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Έξοδα πληρωτέα   1.000 1.730 

Εταιρικός φόρος πληρωτέος   5.493 9.503 

Φ.Π.Α. πληρωτέος    34.019 58.852 

Μερίσµατα πληρωτέα   200.000 346.000

  240.512 416.085

ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  3.467 5.999 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

   

Μετοχικό Κεφάλαιο  7 1.000 1.710 

Λογαριασµός αποτελεσµάτων   2.467 4.289

  3.467 5.999 

                                           
                                                                                                                                            
 
 
 
  
      
 



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΡΕΙΑΣ «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2004 
 
  1.1.2003-31.12.2004 1.1.2003-31.12.2003
  € €

Α  Ταµιακές ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες 27.640.041.48 (37.436.240,12)

A 100 Ταµιακές εισροές 174.423.551,55 138.225.730,59

A 101 Πωλήσεις 180.447.740,36 148.085.204,59
A 102 Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 863.819,84 691.826,70

A 103 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 3.358.586,26 3.642.631,03

A 104 Έσοδα Προηγουµένων χρήσεων 207.955,96 0,00

A 105 Πιστωτικοί τόκοι 30.144,04 39.726,71

A 106 Έσοδα χρεογράφων 0,00 6.877,70

A 110 Αφαιρείται: Αύξηση Απαιτήσεων 10.484.694,91 14.240.536,14
Α 200 Ταµιακές εκροές (146.425.435,10) (175.422.076,10)
Α 201 Κόστος Πωληθέντων 145.212.767,78 134.984.229,68

Α 202 Έξοδα Λειτουργίας ∆ιοικήσεως 3.142.385,26 3.988.016,84

Α 204 Έξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως 33.085.725,03 27.287.334,02

A 205 Έξοδα Υποαπασχόλησης/ Αδράνειας 0,00 2.853.347,13

A 206 Άλλα Έξοδα 2.049.688,31 7.993.517,94

Α 208 Αύξηση Μεταβατικών Λογαριασµού Ενεργητικού 1.239.420,77 0,00
Α 209 Μείωση Μεταβατικών Λογαριασµού Παθητικού 585.042,96 0,00
Α 210 Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 0,00 17.091.019,97
Α 211 Αφαιρείται: Μείωση Αποθεµάτων 8.044.225,96 18.088.191,43
Α 212 Αφαιρείται: Μείωση µεταβατικών Λογαριασµών Ενεργητικού 0,00 141.625,86

Α 213 Αφαιρείται: Αύξηση Μεταβατικών Λογαριασµών Παθητικού 0,00 545.572,19

A 214 Αφαιρείται: Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 30.845.369,05 0,00

Α 300 Ταµιακές εκροές Φόρων (358.074,97) (239.894,61)
Α 302 Μη ενσωµατωµένοι φόροι 48.612,69 48.612,69

Α 303 ∆ιαφορές Φορολογικού ελέγχου 52.664,76 0,00

Α 304 Μείωση Υποχρεώσεων από φόρους τέλη 256.797,52 191.281,92

Β  Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες 5.228.834,76 (3.325.944,11)

Β 100 Ταµιακές εισροές 12.536.295,76 709.515,85

B 102 Πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων 12.234.040,24 709.515,85

Β 104 Μείωση Μακροπρόθεσµων απαιτήσεων 302.255,52 0,00

Β 200 Ταµιακές εκροές (7.307.461,00) (4.035.459,96)

Β 201 Αγορά ασώµατων ακινητοποιήσεων 0,00 1.100,00

Β 202 Αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων 4.107.150,53 3.987.877,55
Β 203 Αγορά συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων 1.584.879,97 0,00
Β 204 Αύξηση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 0,00 34.543,37

B 205 Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως 1.615.430,50 11.939,04

Γ  Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (30.573.359,07) 44.468.050,28
Γ 100 Ταµιακές εισροές 94.881.888,28 79.652.655,29

Γ 101 Είσπραξη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου & διαφοράς υπέρ το άρτιο 24.224.704,52 31.690.032,00

Γ 103 Αύξηση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων  70.657.183,76 0,00
Γ 104 Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Μόνο Τραπεζικών ∆ανείων) 0,00 47.962.623,29
Γ 200 Ταµιακές εκροές (125.455.247,35) (35.184.605,01)

Γ  202 Επιστροφή επιχορηγήσεων 47.125,90 0,00

Γ 203 Μείωση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 0,00 23.519.240,20

Γ 204 Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Μόνο Τραπεζικών ∆ανείων) 114.756.546,35 0,00
Γ 205 Τόκοι πληρωθέντες 10.650.973,62 11.070.901,95
Γ 206 Μερίσµατα πληρωθέντα 601,48 594.462,86

  ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ( Α+Β+Γ) 2.295.517,17 3.705.866,05

  AΞΙΑ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ (6.674.237,27) 0,00

  ΣΥΝΟΛΟ (4.378.720,10) 0,00

  Πλέον: ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 7.216.816.53 3.510.950,48

  ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.838.096,43 7.216.816.53



 
Σηµειώσεις 
 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας της 28/09/2004, αποφάσισε µεταξύ άλλων την απόσχιση του 
κλάδου "Σωλήνων Μικρής & Μεσαίας ∆ιαµέτρου και Σωλήνων για Κατασκευές του εργοστασίου Κορίνθου" και την 
εισφορά αυτού στην ανώνυµη εταιρεία "ΕΒΙΜΕΤ Α.Ε.". Η απόσχιση πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις 1-5 
του Ν.2166/93 και την ισχύουσα νοµοθεσία περί ανωνύµων εταιρειών, µε βάση τα περιουσιακά στοιχεία του κλάδου 
όπως απεικονίζονται στον ισολογισµό µετασχηµατισµού της 31/08/2004. Η απόσχιση εγκρίθηκε στις 01/12/2004 µε 
την απόφαση της Νοµαρχίας υπ'αρίθµο 39915/2004, µε την οποία εγκρίνεται και η αλλαγή επωνυµίας της "ΕΒΙΜΕΤ 
ΑΕ" σε "ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ". Ο αποσχισθείς κλάδος, κατά τη χρήση 2003, πραγµατοποίησε πωλήσεις 
€ 6.312.905,89, ήτοι ποσοστό 4,26%  επί των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας κατά τη χρήση 2003. Η καθαρή 
θέση του αποσχισθέντος κλάδου προσδιορίστηκε και πιστοποιήθηκε από ορκωτό ελεγκτή σε € 6.674.237,27 και 
προκύπτει ως ακολούθως: 
 
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις (Αναπόσβεστη Αξία)   10.481.979,19 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις        284.597,06 
Αποθέµατα     14.984.418,73 
Απαιτήσεις       9.983.521,39 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      26.013.153,20 
Επιχορηγήσεις επενδύσεων        3.047.125,90 
Αξία Εισφερόµενου κλάδου        6.674.237,27 
 
 
Τα ανωτέρω υπόλοιπα εµπεριέχονται στις µεταβολές που εµφανίζονται στην κατάσταση των ταµειακών ροών. 

 
 

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2005 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος Ο Προϊστάµενος Λογισατηρίου 
   

 
ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 
ΜΗΛΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 

 
ΚΟΥΜΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 
Α.∆.Τ.: Λ 177987 

 
Α.∆.Τ. Π 998326 

 

 
Α.∆.Τ.: Π 330058 
ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 

Ο.Ε.Ε. 
9901062733 Α' 

ΤΑ Η Ξ 
 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς του κ.κ. Μετόχους της Α.Ε. «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓEIΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» 
Ελέγξαµε την ανωτέρω Κατάσταση Ταµειακών Ροών της Ανώνυµης Εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ» 
της χρήσεως 31 ∆εκεµβρίου 2004. Κατά τη γνώµη µας,  η προαναφερόµενη Κατάσταση Ταµειακών Ροών απεικονίζει 
τις Ταµειακές εισροές και εκροές από τις – κατά την χρήση – δραστηριότητές της. 
 
 

Αθήνα  28 Φεβρουαρίου 2005 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

  
  
  
  
  

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ 
ΑΜ ΣΟΕΛ 11021 

 
 
 

 



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2004 
 
 
  1.1.2004-31.12.2004 1.1.2003-31.12.2003
  € €

Α  Ταµιακές ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες 19.433.442,76 (37.585.383,87)

A 100 Ταµιακές εισροές 200.747.803,14 146.214.507,22

A 101 Πωλήσεις 214.600.578,91 154.657.438,01
A 102 Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 3.307.809,88 2.720.003,71

A 103 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 3.516.593,78 3.642.631,03

A 104 Έσοδα Προηγουµένων χρήσεων 207.955,96 0,00
A 105 Πιστωτικοί τόκοι 145.517,89 143.098,50

A 106 Έσοδα χρεογράφων 0,00 6.877,70

A 110 Αφαιρείται: Αύξηση Απαιτήσεων 21.030.653,28 14.955.541,73
Α 200 Ταµιακές εκροές (181.091.874,93) (183.123.103,68)
Α 201 Κόστος Πωληθέντων 173.728.030,74 139.427.007,57

Α 202 Έξοδα Λειτουργίας ∆ιοικήσεως 6.396.612,98 6.788.813,97

Α 204 Έξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως 35.607.230,14 28.274.796,86

A 205 Έξοδα Υποαπασχόλησης/ Αδράνειας 0,00 2.853.347,13

A 206 Άλλα Έξοδα 2.905.579,41 7.994.143,66

Α 208 Αύξηση Μεταβατικών Λογαριασµού Ενεργητικού 1.432.342,35 16.928,32
Α 209 Μείωση Μεταβατικών Λογαριασµού Παθητικού 925.981,06 0,00
Α 210 Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 0,00 17.677.945,47
Α 211 Αφαιρείται: Μείωση Αποθεµάτων 7.460.101,25 19.520.635,76

Α 213 Αφαιρείται: Αύξηση Μεταβατικών Λογαριασµών Παθητικού 0,00 389.243,54

A 214 Αφαιρείται: Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 32.443.800,50 -

Α 300 Ταµιακές εκροές Φόρων (222.485,45) (676.787,41)
Α 301 Φόρος Εισοδήµατος 166.686,94 213.757,11

Α 302 Μη ενσωµατωµένοι φόροι 48.612,69 48.612,69

Α 303 ∆ιαφορές Φορολογικού ελέγχου 100.542,00 0,00

Α 304 Μείωση Υποχρεώσεων από φόρους τέλη 0,00 414.417,61

Α 304 Αύξηση Υποχρεώσεων από φόρους τέλη 93.356,18 0,00

Β  Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες (5.665.368,43) (3.343.610,27)

Β 100 Ταµιακές εισροές 1.739.055,46 710.059,69

B 102 Πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων 1.721.397,00 710.059,69

Β 104 Μείωση Μακροπρόθεσµων απαιτήσεων 17.658,46 0,00

Β 200 Ταµιακές εκροές (7.404.423,89) (4.053.669,96)

Β 201 Αγορά ασώµατων ακινητοποιήσεων 0,00 2.079,87

Β 202 Αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων 4.242.853,00 4.005.107,68
Β 203 Αγορά συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων 1.553.141,00 0,00
Β 204 Αύξηση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 0,00 34.543,37

B 205 Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως 1.608.429,89 11.939,04

Γ  Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (18.408.340,37) 44.202.284,74
Γ 100 Ταµιακές εισροές 94.219.767,11 79.677.676,54

Γ 101 Είσπραξη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου & διαφοράς υπέρ το άρτιο 24.224.704,64 31.690.032,00

Γ 103 Αύξηση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων  69.995.062,47 0,00
Γ 104 Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Μόνο Τραπεζικών ∆ανείων) 0,00 47.987.644,54
Γ 200 Ταµιακές εκροές (112.628.107,48) (35.475.391,80)

Γ 203 Μείωση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 0,00 23.519.240,20

Γ 204 Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Μόνο Τραπεζικών ∆ανείων) 101.847.810,95 0,00
Γ 205 Τόκοι πληρωθέντες 10.779.695,05 11.361.688,74

Γ 206 Μερίσµατα πληρωθέντα 601,48 594.462,86

  ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ( Α+Β+Γ) 4.640.266,04 3.273.290,60

  Πλέον: ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 8.695.381,06 5.422.090,46

  ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 4.055.115,02 8.695.381,06

 
 



Σηµείωση 
 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της µητρικής εταιρείας της 28/09/2004, αποφάσισε µεταξύ άλλων την 
απόσχιση του κλάδου "Σωλήνων Μικρής & Μεσαίας ∆ιαµέτρου και Σωλήνων για Κατασκευές του εργοστασίου 
Κορίνθου" και την εισφορά αυτού στην ανώνυµη εταιρεία "ΕΒΙΜΕΤ Α.Ε.". Η απόσχιση πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα 
µε τις διατάξεις 1-5 του Ν.2166/93 και την ισχύουσα νοµοθεσία περί ανωνύµων εταιρειών, µε βάση τα περιουσιακά 
στοιχεία του κλάδου όπως απεικονίζονται στον ισολογισµό µετασχηµατισµού της 31/08/2004. Η απόσχιση εγκρίθηκε 
στις 01/12/2004 µε την απόφαση της Νοµαρχίας υπ'αριθµό 39915/2004, µε την οποία εγκρίνεται και η αλλαγή 
επωνυµίας της "ΕΒΙΜΕΤ ΑΕ" σε "ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ". Ο αποσχισθείς κλάδος, κατά τη χρήση 2003, 
πραγµατοποίησε πωλήσεις € 6.312.905,89, ήτοι ποσοστό 4,26% επί των συνολικών πωλήσεων της µητρικής 
εταιρείας κατά τη χρήση 2003. Η καθαρή θέση του αποσχισθέντος κλάδου προσδιορίστηκε σε € 6.674.237,27 και η 
οποία πιστοποιήθηκε από ορκωτό ελεγκτή. 

 
 

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2005 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος Ο Προϊστάµενος Λογισατηρίου 
   

 
ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 
ΜΗΛΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 

 
ΚΟΥΜΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 
Α.∆.Τ.: Λ 177987 

 
Α.∆.Τ. Π 998326 

 

 
Α.∆.Τ.: Π 330058 
ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 

Ο.Ε.Ε. 
9901062733 Α' 

ΤΑ Η Ξ 
 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς του κ.κ. Μετόχους της Α.Ε. «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓEIΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» 
Ελέγξαµε την ανωτέρω Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών της Ανώνυµης Εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ» και των θυγατρικών της για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2004. Κατά τη γνώµη µας, η 
προαναφερόµενη Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών απεικονίζει τις Ταµειακές εισροές και εκροές από τις – 
κατά την χρήση – δραστηριότητες του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της 
31/12/2004. 
 

 
 

 
Αθήνα  28 Φεβρουαρίου 2005 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
  
  
  
  
  

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ 
ΑΜ ΣΟΕΛ 11021 

 



ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 35ης ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.04 – 31.12.04) 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Έχουµε την τιµή να σας υποβάλουµε µε την παρούσα έκθεση για έγκριση τον Ισολογισµό 
και τον Λογαριασµό Αποτελεσµάτων της χρήσεως, τις επεξηγήσεις και σηµειώσεις, όπως 
και την παρούσα Έκθεση που αφορούν την 35η ∆ιαχειριστική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 
έως 31ης ∆εκεµβρίου 2004. 
 
Κατά την παρελθούσα χρήση, η Εταιρία επέτυχε την αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 
22% περίπου, καθώς επίσης και την σηµαντική µείωση των ζηµιών, οι οποίες 
διαµορφώθηκαν σε ΕΥΡΩ (28.227.424,33), έναντι ΕΥΡΩ (53.585.867,05) κατά τη χρήση 
2003. 
 
Στην προαναφερθείσα βελτίωση των αποτελεσµάτων συνέβαλε η υλοποίηση του σχεδίου 
δράσης της Εταιρίας, το οποίο καταρτίστηκε από την ίδια µε την υποστήριξη Ελληνικών και 
ξένων οίκων µε στόχο την βελτίωση της παραγωγικότητας, τη µείωση του κόστους 
παραγωγής και την αύξηση των πωλήσεων. 
 
Στα πλαίσια αυτά, για την βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής διάρθρωσης της Εταιρίας και 
την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της,: 

• την 18/05/2004 πιστοποιήθηκε η καταβολή κεφαλαίων συνολικού ύψους € 
35.914.736,52, που προήλθαν από την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή 
µετρητών και την έκδοση 46.044.534 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, 
σύµφωνα µε την από 15.12.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 
Εταιρίας. Οι νέες µετοχές εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στις 15/07/2004. Εντός 
του Μαίου 2004, ολοκληρώθηκε η διάθεση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από 
την εν λόγω αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. 

• η Εταιρία προέβη στην σύναψη συµφωνιών για την έκδοση τεσσάρων διµερών 
οµολογιακών δανείων πενταετούς διάρκειας συνολικού ύψους 78 εκ €, σε 
υλοποίηση της από 8.8.2003 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 
Εταιρείας για την έκδοση οµολογιακού δανείου 100 εκ €, εντός του Νοεµβρίου και 
∆εκεµβρίου 2004. 

• η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας της 28/09/2004, 
αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 32.284.252,26 
€ µε καταβολή µετρητών και έκδοση 41.390.067 νέων κοινών ονοµαστικών 
µετοχών, ονοµαστικής αξίας και τιµής εκδόσεως 0,78 € έκαστη. Mέχρι την 
31/12/2004, έχει καταβληθεί ποσό € 20.000.000 το οποίο εµφανίζεται στο κονδύλι 
"Ποσά προορισµένα για αύξηση κεφαλαίου". Στόχος των παραπάνω κινήσεων της 
εταιρείας είναι η ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, η βελτίωση των αριθµοδεικτών 
(για κάλυψη δεσµεύσεών της, βάσει σύµβασης τραπεζικού δανείου) και η 
µετατροπή µέρους βραχυπροθέσµου δανεισµού σε µακροπρόθεσµο. 
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Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 Κύκλος εργασιών
 
 Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 22% περίπου και διαµορφώθηκε σε € 
180.447.740,36. Η ανάλυσή του γίνεται στον ακόλουθο πίνακα όπου παραθέτονται και τα 
αντίστοιχα στοιχεία του 2003. 
 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΣΑ 
 2004 € 2003 € 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 18.114.137,40 7.271.546,64
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 157.630.798,66 136.641.979,93
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.791.712,49 4.171.678,02
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 911.091,81 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 180.447.740,36 148.085.204,59
 
Επισηµαίνεται ότι οι πωλήσεις του 2004 δεν είναι συγκρίσιµες µε τις πωλήσεις του 2003, 
δεδοµένου ότι για την περίοδο 1.9.2004 – 31.12.2004, οι πωλήσεις του αποσχισθέντος 
κλάδου "Σωλήνων Μικρής & Μεσαίας ∆ιαµέτρου και Σωλήνων για Κατασκευές του 
εργοστασίου Κορίνθου", συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 20.801.751,10, δεν περιλαµβάνονται στις 
πωλήσεις της Εταιρίας, αλλά στις πωλήσεις της κατά 99,99% θυγατρικής της 
«ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ». 
 
 Εξαγωγές 
 
 Κατά το 2004 οι εξαγωγές της εταιρίας έφθασαν το 87% περίπου της συνολικής 
αξίας των πωλήσεών της γεγονός που αποδεικνύει την εδραίωση της στη διεθνή αγορά. 
 
 Αποτελέσµατα 
 
 Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 180.447.740,36 και αφορά τόσο την πώληση όσο 
και την αντιδιαβρωτική προστασία των σωλήνων. Επίσης υπήρχαν άλλα έσοδα 
εκµετάλλευσης ύψους € 863.819,84 που αφορούν κυρίως εισπραττόµενα έξοδα µεταφοράς 
προϊόντων. 
 Το κόστος πωληθέντων ανήλθε σε € 158.975.572,25 και τα µικτά αποτελέσµατα 
εκµετάλλευσης σε € 21.472.168,11. Μετά την αφαίρεση των εξόδων διοικητικής 
λειτουργίας € 3.531.810,23 και των εξόδων λειτουργίας διαθέσεως € 33.292.878,53 που 
αφορούν κυρίως ναύλους µεταφοράς προϊόντων, προµήθειες αντιπροσώπων, έξοδα οδικών 
µεταφορών και δαπάνες τµήµατος πωλήσεων και φορτώσεων, τα µερικά αποτελέσµατα 
εκµεταλλεύσεως διαµορφώνονται σε € (14.488.700,81). 
 Από αυτά αφαιρείται η διαφορά πιστωτικών και χρεωστικών τόκων € 13.064.114,74 
η διαφορά ανόργανων εσόδων και εξόδων € (507.737,73) και τα έξοδα και οι ζηµιές 
συµµετοχών & χρεογράφων € 166.871,05. Έτσι τα αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων 
διαµορφώνονται σε € (28.227.424,33). Με συνυπολογισµό των λοιπών µη ενσωµατωµένων 
στο λειτουργικό κόστος φόρων € 48.612,69 και των διαφορών φορολογικού ελέγχου 
προηγουµένων χρήσεων € 100.542,00 µεταφέρεται υπόλοιπο εις νέο € (28.376.579,02). 
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ΙΙ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
 Οι επενδύσεις παγίων στοιχείων που πραγµατοποιήθηκαν µέσα στη χρήση 2004 
ανήλθαν σε € 4.118.618,04. Τα αποθέµατα κατά την 31-12-2004 ανέρχονται σε € 
49.273.264,07 οι απαιτήσεις σε € 60.929.519,25 και τα διαθέσιµα σε € 2.838.096,43. 
 Την 31-12-2004 τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας ανέρχονται σε € 34.614.770,87 τα 
δάνεια σε € 167.784.888,39 και οι λοιπές υποχρεώσεις σε € 60.655.382,24. 
 Αναλυτικά η οικονοµική θέση και η περιουσιακή διάθρωση της εταιρίας κατά την 
31-12-2004 απεικονίζεται στον υποβαλλόµενο προς έγκριση ισολογισµό. 
 
ΙΙΙ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 

Για την αντιµετώπιση των ζηµιογόνων αποτελεσµάτων που προέκυψαν κατά την 
περίοδο της σταδιακής έναρξης λειτουργίας των νέων εγκαταστάσεων στη ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης 
Βοιωτίας και τη βελτίωση του κόστους παραγωγής, η εταιρεία µε την υποστήριξη 
ελληνικών και ξένων οίκων έχει καταρτίσει και θέσει σε εφαρµογή συγκεκριµένο σχέδιο 
τεχνικών και διαρθρωτικών επεµβάσεων, οι οποίες διευρύνονται και αναµένεται να 
ολοκληρωθούν σταδιακά. Στόχος τους σχεδίου δράσης, σε συνδυασµό µε την σε εξέλιξη 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, είναι η σταδιακή µείωση των ζηµιών και η επαναφορά 
των αποτελεσµάτων στην κερδοφορία.  
 
 
ΙV. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 
 Το ποσό των καταθέσεων σε συνάλλαγµα κατά την 31-12-2004 ανήρχετο στο ποσό 
των € 224.687,27 αποτιµηµένο µε βάση την επίσηµη τιµή συναλλάγµατος της 31-12-2004 
και αφορούσε κυρίως ∆ολάρια Αµερικής. 
 
 
V. ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
 Γήπεδα – Εγκαταστάσεις Κτιρίων 
 
1. Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου στην Θίσβη Βοιωτίας βρίσκονται επί γηπέδων 

συνολικής επιφάνειας 1.029.564,69 τ.µ. Οι στεγασµένοι χώροι επί των γηπέδων αυτών 
είναι συνολικής επιφάνειας 82.867,88 τ.µ. 

2. Στη ∆όµβραινα Βοιωτίας αγοράστηκε το 2001 οικόπεδο επιφάνειας 3.945,78 τ.µ. 
3. Στην οδό Πλουτάρχου 18, στην Αθήνα, στον 3ο και 5ο όροφο. Τα γραφεία του 3ου 

ορόφου έχουν επιφάνεια 251,7 τ.µ. και του 5ου ορόφου 301,5 τ.µ. 
4. Στην οδό Πλουτάρχου 18 στη Αθήνα δύο θέσεις στάθµευσης συνολικής επιφάνειας 

26,6 τ.µ. 
 

Επί των ανωτέρω ακινήτων υφίστανται προσηµειώσεις και υποθήκες υπέρ τραπεζών ως 
ακολούθως:  

 
Τράπεζα € 

2. Β.Ν.Ρ. 25.620.000,00 
3. ALPHA BANK 25.620.000,00 
4. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 21.960.000,00 

Σύνολο 73.200.000,00 
 
Βάσει των διατάξεων του Ν.2065/92 πραγµατοποιήθηκε στις 31-12-2004 
αναπροσαρµογή της αξίας των γηπέδων-οικοπέδων € 2.687.854,88, των κτιρίων € 
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10.964.597,53 και των αποσβέσεων των κτιρίων € 1.401.989,89. Η σχηµατισθείσα 
υπεραξία € 12.250.462,52 συµψηφίσθηκε µε ζηµιές προηγουµένων χρήσεων. 
 

VI. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
 
 Η εταιρία έχει σε λειτουργία τα κάτωθι υποκαταστήµατα: 
 
1. Αποθηκευτικοί χώροι και υποκατάστηµα στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Θίσβης 

Βοιωτίας. 
2. Αποθηκευτικοί χώροι και υποκατάστηµα στο Ντουµπάϊ των Ενωµένων Αραβικών 

Εµιράτων για την ανάπτυξη των πωλήσεων των προϊόντων της εταιρίας στη ευρύτερη 
περιοχή του Περσικού κόλπου και της Μέσης Ανατολής. 

3. Υποκατάστηµα στο Κάιρο της Αιγύπτου όπου λειτουργεί γραφείο µελέτης και έρευνας 
της αγοράς της Βορείου Αφρικής και Μέσης Ανατολής σχετικής µε τα προϊόντα της 
εταιρίας. 

 
 
VII. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  
 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας της 28/09/2004, αποφάσισε 
µεταξύ άλλων α) την απόσχιση του κλάδου "Σωλήνων Μικρής & Μεσαίας ∆ιαµέτρου και 
Σωλήνων για Κατασκευές του εργοστασίου Κορίνθου" και την εισφορά αυτού στην 
ανώνυµη εταιρεία "ΕΒΙΜΕΤ Α.Ε.". Η απόσχιση πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις 
1-5 του Ν.2166/93 και την ισχύουσα νοµοθεσία περί ανωνύµων εταιρειών, µε βάση τα 
περιουσιακά στοιχεία του κλάδου όπως απεικονίζονται στον ισολογισµό µετασχηµατισµού 
της 31/08/2004. Η απόσχιση εγκρίθηκε στις 01/12/2004 µε την απόφαση της Νοµαρχίας 
υπ'αριθµό 39915/2004, µε την οποία εγκρίνεται και η αλλαγή επωνυµίας της "ΕΒΙΜΕΤ ΑΕ" 
σε "ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ". Ο αποσχισθείς κλάδος, κατά τη χρήση 2003, 
πραγµατοποίησε πωλήσεις € 6.312.905,89, ήτοι ποσοστό 4,26% επί των συνολικών 
πωλήσεων της εταιρείας κατά τη χρήση 2003. Η καθαρή θέση του αποσχισθέντος κλάδου 
προσδιορίστηκε σε € 6.674.237,27 και η οποία πιστοποιήθηκε από ορκωτό ελεγκτή. 
 
Τέλος σηµειώνουµε ότι από την ηµεροµηνία του ισολογισµού (31/12/2004) µέχρι σήµερα 
δεν έχει σηµειωθεί κάποιο άλλο σηµαντικό γεγονός που θα µπορούσε να επηρεάσει την 
πορεία της εταιρείας και των αποτελεσµάτων της. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4



 
Μετά από όλα τα ανωτέρω, παρακαλούµε κύριοι µέτοχοι να λάβετε υπόψη σας το 
Προσάρτηµα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Έκθεσης αυτής. 
 
 Τέλος σας παρακαλούµε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τον Ισολογισµό και το 
Λογαριασµό Αποτελεσµάτων της εταιρίας, καθώς επίσης και την έκθεση αυτή για την 
χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2004 και να αποφασίσετε σχετικά µε τα 
υπόλοιπα θέµατα της Γενικής Συνέλευσης. 
 

ΑΘΗΝΑ, 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 
 
 

ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 

Η ανωτέρω έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που αποτελείται από 5 σελίδες, είναι αυτή 
που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 24/2/2005. 
 

Αθήνα 24 Φεβρουαρίου 2005 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

  
  
  
  

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ 
ΑΜ ΣΟΕΛ 11021 
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Σελίδα 1 

EΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

της ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01 - 31.12.04) 
 

 
 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
 

Έχουµε την τιµή να θέσουµε υπόψη σας την παρούσα έκθεση και τις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, (Ισολογισµό, Λογαριασµό 
Αποτελεσµάτων χρήσεως και Προσάρτηµα) για την ∆ιαχειριστική περίοδο από 
1ης Ιανουαρίου έως 31ης ∆εκεµβρίου 2004. 

 
Γενικές Παρατηρήσεις 
  

 
Ο ενοποιηµένος Ισολογισµός και η Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης 
προέκυψαν από την ολική ενοποίηση των αντίστοιχων στοιχείων των 
Ισολογισµών και Καταστάσεων Αποτελεσµάτων χρήσεως της µητρικής 
εταιρείας»ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» και των θυγατρικών αυτής: 
1. “ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ” (ΑΘΗΝΑ) 
2. “CPW EUROPEAN TRADING GMBH” (DUSSELDORF – ΓΕΡΜΑΝΙΑ) 
3. “CPW AMERICA C.O.” (HOUSTON – Η.Π.Α.) 
4. “HUMBEL LTD (ΚΥΠΡΟΣ) 

 
Παρατηρήσεις επί του Ισολογισµού 
 

 
∆εν υπολογίσθηκαν δικαιώµατα µειοψηφίας στα Ίδια Κεφάλαια, Αποθεµατικά 
και Κέρδη, λόγω της αρνητικής καθαρής θέσης της θυγατρικής CPW 
EUROPEAN TRADING GMBH.  
Κατά την αποτίµηση της συµµετοχής της θυγατρικής CPW AMERICA C.O 
προέκυψε χρεωστική συναλλαγµατική διαφορά € 29.997,27 που επιβάρυνε τα 
αποτελέσµατα της χρήσεως. 

 
Αποτελέσµατα 
 

 
Ο κύκλος εργασιών της ενοποιηµένης κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως 
ύψους € 214.600.578,91, προήλθε από την ολική ενσωµάτωση των 
οικονοµικών καταστάσεων της “ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ“               € 
20.801.751,10, “CPW EUROPEAN TRADING GMBH”  € 51.298.319,40 και της 
CPW AMERICA C.O.” € 58.106.360,20, αφαιρουµένου του ποσού των 
διεταιρικών συναλλαγών  € 96.053.592,15. 

 
 

Το καθαρό αποτέλεσµα χρήσεως προ φόρων ανέρχεται σε € (27.353.327,63).  



Σελίδα 2 

 
Τέλος σας ζητούµε να λάβετε υπόψη το συνηµµένο Προσάρτηµα το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
 

ΑΘΗΝΑ, 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
 
 
 

ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 
 
 
 
Η ανωτέρω έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που αποτελείται από 2 σελίδες, είναι 
αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 
24/02/2005. 
 
 

 
Αθήνα  24 Φεβρουαρίου 2005 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
  
  
  
  
  

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ 
ΑΜ ΣΟΕΛ 11021 

 



ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ‘’ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε’’ 
ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 

(βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. .Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 
 
 
 
Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. 
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. 
 
 

α. Άρθρο 42α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων 
οικονοµικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, 
της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού. 
 

∆εν έγινε 
 

β. Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής 
εµφανίσεως του Ισολογισµού και του λογαριασµού ‘’αποτελέσµατα χρήσεως’’. 

 
∆εν έγινε 

 
γ. Άρθρο 42β παρ. 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογ/σµό στοιχείου σχετιζοµένου µε 
περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς. 

 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

 
δ. Άρθρο 42β παρ. 3: Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογ/σµών και αραβική 
αρίθµηση όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί. 

 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

 
ε. Άρθρο 42β παρ. 4: Συµπτύξεις λογαριασµών του Ισολογισµού που αντιστοιχούν σε 
αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως 
αυτής. 

∆εν έγινε 
 

στ. Άρθρο 42β παρ. 5: Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγουµένης χρήσεως για να καταστούν 
οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως.  
 

∆εν έγινε 
 

 
Παρ. 2. Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων 
 

α. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. α: Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και 
υπολογισµού των αποσβέσεων, καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους. 
 1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του κόστους 
ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξίας τους, η οποία είναι 
προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις 
προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις. 
2. Οι συµµετοχές και τα χρεόγραφα αποτιµήθηκαν: α) Οι συµµετοχές σε µη εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο εταιρίες του εσωτερικού και οι συµµετοχές σε εταιρίες του εξωτερικού στην 
χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσεως και της τρέχουσας τιµής τους. Ως τρέχουσα τιµή 
λήφθηκε η εσωτερική λογιστική αξία τους, όπως προκύπτει από τον τελευταίο ελεγµένο 
Ισολογισµό τους και β) Τα χρεόγραφα που αφορούν εισηγµένους στο Χρηµατιστήριο τίτλους 

Σελίδα 1 



ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 

στην τρέχουσα τιµή τους. Ως τρέχουσα τιµή λήφθηκε ο µέσος όρος της χρηµατιστηριακής 
τιµής τους κατά τον τελευταίο µήνα της χρήσεως.  
3. ∆εν υπάρχουν τίτλοι µε χαρακτήρα προθεσµιακής καταθέσεως. 
4. Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα (εµπορεύµατα, πρώτες ύλες, αναλώσιµα κ.λ.π) 
αποτιµήθηκαν στην κατ΄ είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής κτήσεως, της κατά το τέλος 
της χρήσεως τρέχουσας τιµής αγοράς τους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η µέση 
τιµή κτήσεως αυτών των αποθεµάτων προσδιορίστηκε µε τη µέθοδο LIFO, η οποία 
ακολουθείται πάγια. 
5. Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόµενα αποθέµατα, εκτός από τα ελαττωµατικά, τα 
υπολείµµατα και υποπροϊόντα, αποτιµήθηκαν στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ του 
κόστους παραγωγής τους, του κατά το τέλος της χρήσεως κόστους αναπαραγωγής τους και 
της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. 
6. Τα ελαττωµατικά, τα υπολείµµατα και τα υποπροϊόντα αποτιµήθηκαν στην πιθανή τιµή 
πωλήσεώς τους µειωµένη µε τα προβλεπόµενα άµεσα έξοδα πωλήσεως. 
7. Η µέση τιµή κτήσεως των αποθεµάτων ετοίµων προϊόντων προσδιορίστηκε µε τη µέθοδο 
FIFO, η οποία ακολουθείται πάγια.  
 

 
β. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. α: Βάσεις µετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων 
εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών. 

1. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε Ξ.Ν., εκτός των υποχρεώσεων που 
χρησιµοποιήθηκαν για κτήσεις πάγιων στοιχείων, αποτιµήθηκαν µε βάση την 
επίσηµη τιµή του Ξ.Ν. της 31/12/2004 και προέκυψαν χρεωστικές 
συναλλαγµατικές διαφορές € 119.443,52 οι οποίες καταχωρήθηκαν στα έκτακτα 
και ανόργανα έξοδα και πιστωτικές € 1.382.313,69 που καταχωρήθηκαν στον 
λογαριασµό “Λοιπές προβλέψεις”. 

2. Τα διαθέσιµα σε Ξ.Ν. αποτιµήθηκαν στην επίσηµη µέση τιµή του Ξ.Ν. την 31-12-
2004 και οι συναλλαγµατικές διαφορές που προέκυψαν καταχωρήθηκαν στα 
αποτελέσµατα της χρήσεως. 

 
 
γ. Άρθρο 43 παρ. 2: Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. 
Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτιµήσεως. 

 
∆εν έγινε 

 
δ. Άρθρο 43 παρ. 7 εδάφ. β: Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του 
κόστους παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών 

 
∆εν έγινε αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως 

των αποθεµάτων 
 

 
 ε. Άρθρο 43 παρ. 7. εδάφ. γ: Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των 
αποθεµάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. 

 
∆εν υπάρχει αξιόλογη διαφορά 

 
 

στ. Άρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόµενης µέσα στη χρήση, µε βάση 
ειδικό νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της 
κινήσεως του λογ/σµού ''∆ιαφορές αναπροσαρµογής''. 

  
 Βάσει του Ν.2065/92 διενεργήθηκε την 31-12-2004 αναπροσαρµογή της αξίας των γηπέδων – 

οικοπέδων € 2.687.854,88, των κτιρίων € 10.964.597,53 και των αποσβέσεων των κτιρίων € 
1.401.989,89. Με την  σχηµατισθείσα υπεραξία € 12.250.462,52 συµψηφίστηκαν ισόποσες 
ζηµίες προηγουµένων χρήσεων.  

Σελίδα 2 



ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 

 
 
 
Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.
 

α. Άρθρο 42ε παρ. 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς 
αποσβέσεως). 

 
   Παρατίθεται σχετικός πίνακας µε πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 
 
  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31-12-03 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-
12-04 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 

ΓΗΠΕ∆Α 14.514.010,08 -1.590.514,77 12.923.495,31  - - -  -  12.923.495,31 

ΚΤΙΡΙΑ  38.400.089,55 6.637.494,43 45.037.583,98 6.918.649,99 2.329.894,05 1.431.748,13 7.816.795,91 37.220.788,07 

ΜΗΧΑΝ/ΤΑ 117.589.951,62 -10.139.453,38 107.450.498,24 30.849.258,78 11.967.314,99 9.558.936,35 33.257.637,42 74.192.860,82 

ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΑ 4.200.544,32 -2.533.062,18 1.667.482,14 1.945.873,69 305.620,00 1.235.985,29 1.015.508,40 651.973,74 

ΕΠΙΠΛΑ 
&ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.680.136,28 -1.036.482,95 643.653,33 1.097.788,15 166.142,98 954.407,81 309.523,32 334.130,01 

ΣΥΝΟΛΟ 176.384.731,85 -8.662.018,85 167.722.713,00 40.811.570,61 14.768.972,02 13.181.077,58 42.399.465,05 125.323.247,95 

ΕΞΟ∆Α 
ΕΓΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΣΩΜ. 

ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ 23.249.167,39 1.608.429,89 24.857.597,28 7.854.011,36 3.619.958,84 - 7.000,6 11.466.969,59 13.390.627,69 

ΑΚ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ - - 144,824,34 -  -  -  - 144.824,34 

 
 

β. Άρθρο 43 παρ. 5 εδάφ. δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. 
 

∆εν έγιναν  
 

γ. Άρθρο 43 παρ. 5 εδάφ. ε: Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων. 

∆εν σχηµατίσθηκαν 
 

δ. Άρθρο 43 παρ. 3 εδάφ. ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκ/σεων 
(πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση. 

 
Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως που αφορούν τη χρήση 
  

- Έξοδα ίδρυσης & α’ εγκατάστασης € 681.989,88 
- Λοιπά έξοδα εγκατάστασης (λογισµικά προγράµµατα) € 926.440,01 
 Σύνολο   1.608.429,89 

 
ε. Άρθρο 43 παρ. 3 εδάφ. γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών 
διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και / ή την 
αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για 
κτήσεις παγίων στοιχείων. 
 
∆εν προέκυψαν συναλλαγµατικές διαφορές, όλα τα δάνεια στις 31/12/2004 ήταν σε €. 

  
στ. Άρθρο 43 παρ. 4 εδάφ. α' και β': Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων 
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''Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως''. ''Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας'' 
και ''Υπεραξία επιχείρησης(GOODWILL)''. 

 
Στον λογαριασµό “Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας” περιλαµβάνεται 
ποσό € 3.050,00 που αφορά κόστος κατοχύρωσης του σήµατος της εταιρίας στη Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  

  
 

Παρ. 4: Συµµετοχές
 
α. Άρθρο 43α παρ. 1. Εδάφ. β: Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό 
µεγαλύτερο από 10%. 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ   
 

 
 

  Ε∆ΡΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
€ 

CPW 
EUROPEAN 
TRADING 

DUSSELDORF EURO 250.000 79% 197.500,00 

CPW AMERICA CO. HOUSTON U.S.A USD 500.000 100% 567.343,70 
∆ ΑΒΙΠΕΘΙΒ ΑΕΙ   ΘΙΣΒΗ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ EURO 1.280.000 51,62% 1.589.900,00 
Humbel LTD ΚΥΠΡΟΣ CYP 1.000 100% 1.710,00 
Μεταλλουργία
Κορίνθου ΑΕ

 
  

 
 

   
ΑΘΗΝΑ € 6.734.250 99,99% 6.734.247.00 

 
Κατά την αποτίµηση των συµµετοχών σε θυγατρικές εταιρίες σχηµατίσθηκε ζηµία € 25.427,03 
που επιβάρυνε τα αποτελέσµατα χρήσεως. 

 
β. Άρθρο 43α παρ. 1. εδάφ. ιε: Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων , στις 
οποίες περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 
Περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει η «ΣΙ∆ΕΝΟΡ ΑΕ» 
µε Α.Μ.ΑΕ 2310/06/Β/86/20. 

 
Παρ. 5. Αποθέµατα
 

α. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ια: Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες 
αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. 

 
∆εν έγινε παρέκκλιση 

 
β. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ι: ∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων 
ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. 

 
Κατά την αποτίµηση των αποθεµάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία προέκυψε ζηµιά 
ύψους € 1.760.182,86. 

 
Παρ. 6. Μετοχικό Κεφάλαιο 
 

α. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. δ: Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το Μετοχικό 
Κεφάλαιο: 

 
 Αριθµός Ονοµ. Αξία Συν. Αξία

Ονοµαστικές µετοχές 82.780.134,00 € 0,78 € 64.568.504,52 
 

β. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. γ: Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση για αύξηση του 
Μετοχικού Κεφαλαίου 

 
Κατόπιν εισηγήσεως του ∆Σ, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 15/12/2003 
αποφάσισε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Από την αύξηση µετοχικού 

Σελίδα 4 



ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 

κεφαλαίου αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ύψους € 35.914.736,52 µε την έκδοση 
46.044.534 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών. Επιπλέον, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 
µετόχων της 28/09/2004 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 
€ 32.284.252,26 µε καταβολή µετρητών και έκδοση 41.390.067 νέων κοινών ονοµαστικών 
µετοχών, ονοµαστικής αξίας και τιµής εκδόσεως € 0,78 έκαστη. Mέχρι την 31/12/2004, έχει 
καταβληθεί ποσό € 20.000.000 το οποίο εµφανίζεται στο κονδύλι "Ποσά προορισµένα για 
αύξηση κεφαλαίου". 
 
γ. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ε και 42ε παρ. 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ' 
αυτούς δικαιώµατα. 

 
∆εν εκδόθηκαν 

 
δ. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ιστ: Απόκτηση ιδίων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση. 
 

 
∆εν αποκτήθηκαν 

 
Παρ. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις 

 
α. Άρθρο 42ε παρ. 14 εδάφ. δ: Ανάλυση του λογ/σµού ''Λοιπές προβλέψεις'', αν το ποσόν 
του είναι σηµαντικό. 

 
Το κονδύλι «Λοιπές Προβλέψεις» συνολικού ποσού € 1.382.313,67, αφορά πρόβλεψη για 
πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα.  

 
β. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ζ: Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π που δεν 
εµφανίζονται στους λογ/σµούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών και 
οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεδεµένες επιχειρήσεις. 

  
 Η εταιρεία έχει εγγυηθεί για τη θυγατρική της CPW European µέχρι το ποσό των € 350,000, το 

οποίο έχει επιβαρύνει τα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων. 
 

γ. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ιβ: Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων 
που ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης και των προηγουµένων χρήσεων, 
εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. 

  
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2002. Για τις χρήσεις 2003-2004 δεν 
µπορεί να γίνει σχετική πρόβλεψη.  

 
δ. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. στ: Μακρ/σµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη 

 
Τράπεζα € Χρήση 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 19.802.422,24

 
Για αγορά µηχανηµάτων 

Σύνολο 19.802.422,24  
 

ε. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. στ: Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες. 
 
- Για ασφάλεια Τραπεζικών ∆ανείων ύψους € 167.784.888,39 που εµφανίζονται στον 
Ισολογισµό, έχουν εγγραφεί οι κάτωθι προσηµειώσεις και υποθήκες επί των παγίων της 
εταιρείας: 
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Τράπεζα € 
1. Β.Ν.Ρ. 25.620.000,00
2. ALPHA BANK 25.620.000,00
3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 21.960.000,00

Σύνολο 73.200.000,00
 

Παρ. 8 Μεταβατικοί λογαριασµοί 
 
- Άρθρο 42ε παρ. 12: 
Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογ/σµών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και « 
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα». 

 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα: 

 Έσοδα εισπρακτέα από θυγατρικές που αφορούν έξοδα που διενέργησε η µητρική για 
λογαρισµό τους € 999.447,38 

 
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 

 
Ναύλοι 1.653.233,14
Εκκρεµείς απαιτήσεις πελατών  1.416.092,00
Τόκοι ∆ανείων 251.119,74
Προµήθειες πωλήσεων  212.789,46
Λογαριασµοί ∆ΕΗ 95.384,78
Ασφάλιστρα 44.440,96
∆ιάφορα έξοδα 30.580,64
Ειδικές δαπάνες εξαγωγών 19.637,19
Σύνολο   3.723.277,91

 
Παρ. 9 Λογαριασµοί Τάξεως  

  
- Άρθρο 42ε παρ. 11: Ανάλυση των λογ/σµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η 
υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της εποµένης παρ. 10. 
 
1) ''Λογ/σµοί εγγυήσεων και εµπραγµάτων ασφαλειών'' € 92.641.440,27 
       Ο λογαριασµός αφορά Υποθήκες και προσηµειώσεις υπέρ τραπεζών ύψους € 

73.200.000,00 και χορηγηθείσες Εγγυητικές επιστολές ύψους € 19.441.440,27. 
2) Τα αλλότρια περιουσιακά στοιχεία αφορούν πωληθέντα προϊόντα τα οποία οι πελάτες θα 

παραλάβουν κατά την επόµενη χρήση. 
3) Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις αφορούν ανεκτέλεστα 

υπόλοιπα συµβάσεων µε πελάτες της εταιρίας ποσού € 97.450.626,36 και απαιτήσεις από 
Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης € 71.979.076,45.  

4) Οι λοιποί πληροφοριακοί λογαριασµοί περιλαµβάνουν την αξία των ενδοκοινοτικών 
αποκτήσεων. 

 
Παρ.10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες 

 
- Άρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την 
Εταιρεία. 
(Βλέπε σχετικά παρ. 9 του παρόντος προσαρτήµατος) 
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Παρ. 11. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 

 
α. Άθρο 43α παρ. 1 εδάφ. 1γ: Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της 

εταιρείας.  
 

Γενικός ∆ιευθυντής 165.300,06 
 
β. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ ιγ: Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για 
βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα στην παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεων και 
διευθύνσεως της εταιρείας. 

 
∆εν υπάρχουν 

 
 
 γ. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ ιδ: ∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 
(µέλη ∆ιοικητικών Συµβουλίων και διαχειριστές). 
 

∆εν υπάρχουν 
 

Παρ. 12. Αποτέλεσµα χρήσεως 
 
α. Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και 
γεωγραφικές αγορές (Ο κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 
15 εδάφιο α'). 
 

1) Βιοµηχανικής δραστηριότητας εσωτερικού  € 18.114.137,40 
2) Βιοµηχανικής δραστηριότητας εξωτερικού  € 157.630.798,66 
3) Εµπορική δραστηριότητα εσωτερικού € 3.791.712,49 
4) Λοιπές δραστηριότητες εσωτερικού € 911.091,81 
 Σύνολο: € 180.447.740,36 

 
β. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ:θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της 
χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους. ∆ιευκρινίζεται ότι, 
στο ''∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό'' περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό αµειβόµενο 
προσωπικό και στο ''εργατοτεχνικό προσωπικό'' οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο. 

  
 

(1) Μέσος όρος προσωπικού άτοµα   681 
(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες   
 -∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπ. Άτοµα  99 
-Εργατοτεχνικό προσωπικό άτοµα    582
 Σύνολο ατόµων  681 
 (3) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού:   
 -Μισθοί €  15.157.662,00 
- Κοινωνικές επιβαρ. και βοηθ/τα ‘’ 5.246.736,19
 Σύνολο  20.404.398,19 
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γ. Άρθρο 42 ε παρ. 15 εδάφ. β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων 
(δηλαδή των λογ/σµών '' έκτακτα και ανόργανα έξοδα'' και ''έκτακτα και ανόργανα έσοδα'') Αν 
τα ποσά των λογ/σµών ''έκτακτες ζηµίες'' και έκτακτα κέρδη'' είναι σηµαντικά, κατ' εφαρµογή 
της διατάξεως του άρθρου 43 παρ. 1- ιγ παρατίθεται και αυτών ανάλυση (µε βάση τους 
λογ/σµούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου). 

.  
 

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  € 
-Συναλλαγµατικές διαφορές  2.455.446,80 
-Λοιπά ανόργανα έξοδα  1.548.056,23
Σύνολο  4.003.503,03
   
2. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα   
- Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές  3.358.386,70 
- Κέρδη από εκποίηση παγίων  344.813,14 
-Αναλογούσες στη χρήση Επιχορ. Επενδύσεων  94.251,79 
-Λοιπά ανόργανα έσοδα  199,55
Σύνολο  3.797.651,18

 
3. Έκτακτες ζηµιές   
- Κόστος αδράνειας   719.552,46 
- Λοιπά  7.570,60
Σύνολο  727.123,06
   
4. Έκτακτα κέρδη    
- Κέρδη εκποίησης ακινήτων   80.093,72
Σύνολο  80.093,72

 
δ. Άρθρο 42ε παρ. 15. Εδάφ. β: Ανάλυση των λογ/σµών ''Έσοδα προηγουµένων χρήσεων'', 
''Έσοδα από προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων'' και ''Έξοδα προηγουµένων χρήσεων''. 

 
1. Έσοδα από αχρησιµοποίητες 
προβλέψεις 

                    € 

- Προµήθειες πωλήσεων  294.253,47 
- Αποτίµηση Χρεογράφων  48.947,60 
  343.201,07

 
2. Έξοδα προηγουµένων χρήσεων   
-Λοιπά έξοδα προηγούµενων χρήσεων   206.013,58

 
3. Έσοδα προηγουµένων χρήσεων   
-Λοιπά έσοδα προηγούµενων χρήσεων   207.955,97
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Παρ. 13 Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για τη αρτιότερη πληροφόρηση και 
εφαρµογή της πιστής εικόνας. 
 
 
β. Άρθρο 43α παρ 1- ιζ: ΄Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες απαιτούνται από ειδικές διατάξεις νόµων 
για την αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων και εφαρµογή της αρχή της  πιστής 
εικόνας.  
     ∆εν υπάρχουν 
 
 
 

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 
 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Ο Εντεταλµένος 

Σύµβουλος 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

   

ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 
ΜΗΛΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 

 
ΚΟΥΜΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 
Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτηµα που αποτελείται από 8 σελίδες, είναι αυτό που αναφέρεται 
στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 24 Φεβρουαρίου 2005.  

 
 

Αθήνα  24 Φεβρουαρίου 2005 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

  
  
  
  
  

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ 
ΑΜ ΣΟΕΛ 11021 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΤΗΣ «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ» ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ «CPWEUROPEAN TRADING», 

«CPW AMERICA CO.», « ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ AE» ΚΑΙ 
«HUMBEL LTD» 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1343/06/Β/86/35 
 
 
 
 
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
 
Άρθρο 107, παρ. 1β - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που ενοποιήθηκαν 
µε τη µέθοδο της «Ολικής ενσωµάτωσης». 
 

Στην ενοποίηση περιλαµβάνονται οι παρακάτω εταιρείες : 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε∆ΡΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
 
 

 
 

 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΞΙΑ
ΚΤΗΣΕΩΣ

€ 
CPW 
EUROPEAN 
TRADING 

 
 

   
DUSSELDORF € 250.000 79% 197.500,00 

     
CPW AMERICA 
CO. 

HOUSTON U.S.A USD 500.000 100% 567.343,70 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ  

 
 

   
ΑΘΗΝΑ € 6.734.250 99,99% 6.734.247 

Humbel LTD 
 

 
   

ΚΥΠΡΟΣ CYP 1.000 100% 1.710,00 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ € 6.734.250 διαιρείται 
σε 2.244.750 ονοµαστικές µετοχές των € 3 έκαστη. 
Το µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής CPW AMERICA CO διαιρείται σε 5.000 µετοχές των 
$100 εκάστη.  
Το εταιρικό κεφάλαιο της θυγατρικής CPW EUROPEAN GMBH ανέρχεται σε € 250.000. 
Το µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής Humbel Ltd ανέρχεται σε λίρες Κύπρου 1.710,00 και 
διαιρείται σε 1000 ονοµαστικές µετοχές. 
 
∆εν υπάρχει ποσοστό κεφαλαίου που κατέχεται στις ως άνω επιχειρήσεις, έκτος της µητρικής, 
από επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση ή από πρόσωπα που ενεργούν στο 
όνοµα τους αλλά για λογαριασµό αυτών των επιχειρήσεων. 
 
Άρθρο 107, παρ. 1γ και 97:  Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που δεν 
ενοποιήθηκαν επειδή παρουσιάζουν επουσιώδες ενδιαφέρον. 
  
Στην ενοποίηση δεν συµπεριλαµβάνεται η εταιρία “∆ΙΑΒΙΠΕΘΙΒ ΑΕ”, η επίδραση της οποίας 
στην ενοποίηση είναι επουσιώδης. Το µετοχικό κεφάλαιο αυτής ανέρχεται σε Ευρώ 1.280.000 
και το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρίας είναι 51,625%.  
 
 
 
 
 

Σελίδα 1 



Άρθρο 107, παρ. 1γ και 98 - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που δεν 
ενοποιήθηκαν  λόγω διαφορετικής δραστηριότητας από τις άλλες εταιρείες του 
οµίλου. 
 
∆εν υπάρχουν τέτοιες εταιρείες. 
 
 
Άρθρο 107, παρ. 1δ: Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενσωµατώθηκαν 
µε τη µέθοδο της «καθαρής θέσης». 
 
∆εν έγινε ενσωµάτωση εταιριών µε την ανωτέρω µέθοδο. 

 
Άρθρο 107,  παρ. 1ε - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες εκείνες όπου οι 
ενοποιούµενες εταιρείες και αυτές που εξαιρέθηκαν της ενοποιήσεως κατέχουν 
άµεσα ή µέσω τρίτων συνολικό ποσοστό µεγαλύτερο από το 10% του κεφαλαίου 
τους. 
 
∆εν υπάρχουν τέτοιες εταιρείες. 
 
Άρθρο 104, παρ. 7 - Ηµεροµηνία κλεισίµατος 

 
Οι οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών  που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, έχουν 
ηµεροµηνία κλεισίµατος την 31/12/2004. 
 
Άρθρο  104,  παρ. 9 - Μεταβολές στη σύνθεση του συνόλου των ενοποιούµενων 
επιχειρήσεων στη χρήση 2004. 
 
Κατά τη χρήση 2004, συµπεριλαµβάνονται στην ενοποίηση οι ακόλουθες εταιρείες 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ   

 
 

 
 Ε∆ΡΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

€ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ  

 
 

   
ΑΘΗΝΑ € 6.734.250 99,99% 6.734.247 

Humbel LTD 
 

 
   

ΚΥΠΡΟΣ CYP 1.000 100% 1.710,00 
 
 
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 
 
Άρθρο 105,  παρ. 3 και άρθρο 107, παρ. 1 - Αποτίµηση στοιχείων ενεργητικού των 
επιχειρήσεων που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση. 

 
Τα στοιχεία ενεργητικού όλων των επιχειρήσεων που περιελήφθησαν στην ενοποίηση έχουν 
αποτιµηθεί κατά τον ίδιο τρόπο και σύµφωνα µε τους κανόνες αποτίµησης του άρθρου 43α, 
παρ.1α. 
 
Βάσει του Ν.2065/92 διενεργήθηκε την 31-12-2004 αναπροσαρµογή της αξίας των γηπέδων-
οικοπέδων € 4.610.479,72, των κτιρίων € 12.167.640,79 και των αποσβέσεων των κτιρίων 
€1.994.239,05. Από την σχηµατισθείσα υπεραξία € 14.783.881,46 συµψηφίστηκαν ζηµίες 
προηγουµένων χρήσεων € 12.254.274,36 και το υπόλοιπο € 2.529.607,10 µεταφέρθηκε στο 
λογαριασµό «∆ιαφορές από αναπροσαρµογή παγίων στοιχείων».  
 
 
Κατά την αποτίµηση των αποθεµάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία προέκυψε ζηµιά 
ύψους € 2.133.677,5. 

Σελίδα 2 



3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 

Άρθρο  107, παρ. 1στ - Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 

 

Τράπεζα € Χρήση 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 19.802.422,24

 
Για αγορά µηχανηµάτων 

Σύνολο 19.802.422,24  
 

Άρθρο 107, παρ. 1στ - Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες. 
 
Για ασφάλεια Τραπεζικών ∆ανείων ύψους € 180.056.523,75 που εµφανίζονται στον 
Ισολογισµό, έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις και υποθήκες επί των παγίων στοιχείων συνολικού 
ύψους € 73.203.762,29. 
 
Άρθρο 107, παρ. 1ζ - Υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν και δεν εµφανίζονται στον 
ενοποιηµένο Ισολογισµό. 
 
∆εν υπάρχουν. 

 
Άρθρο 107, παρ. 1ια - Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων 
που ενδεχοµένως προκύψουν σε βάρος της κλειοµένης και των προηγούµενων 
χρήσεων που δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις και τις προβλέψεις. 

 

Η µητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2002. Για τις χρήσεις 2003-
2004 δεν µπορεί να γίνει σχετική πρόβλεψη. 
           

Άρθρο 104, παρ. 7 - Σηµαντικά γεγονότα στην περίοδο µεταξύ της ηµεροµηνίας 
κλεισίµατος των ισολογισµών των ενοποιούµενων εταιρειών  και της ηµεροµηνίας 
καταρτίσεως των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
∆εν υπάρχουν. 

 
4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Προσαρµογές κονδυλίων κατά την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων 
 
Άρθρο 103, παρ. 4: ∆ιαφορές ενοποίησης και ο λογιστικός χειρισµός τους. 
 
∆εν προέκυψαν διαφορές ενοποίησης 
 
Άρθρο 103, παρ.6 και 7: Τα ποσά ιδίων κεφαλαίων και των κερδών ή ζηµιών που 
αναλογούν στις µετοχές και µερίδια των ενοποιηµένων θυγατρικών επιχειρήσεων, που 
κατέχονται από πρόσωπα ξένα προς τις ως άνω επιχειρήσεως. 
 
∆εν υπολογίστηκαν δικαιώµατα µειοψηφίας λόγω της αρνητικής καθαρής θέσης της 
θυγατρικής CPW European.  
 
 
 
 
 

Σελίδα 3 



Άρθρο 104, παρ.3α-γ:  Ανάλυση συµψηφισµών που έγιναν µεταξύ των εταιριών που 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση. 
 
Το ποσό των διεταιρικών Πωλήσεων-Αγορών € 96.053.592,15 µείωσε ισόποσα τις πωλήσεις 
και το κόστος πωλήσεων στην ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. 
 
 
Άρθρο  105, παρ. 5  

∆εν υπολογίστηκαν πρόσθετες αποσβέσεις.  

 
Άρθρο 107, παρ. 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας καi 
γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται από το 
άρθρο 42.ε/15 εδαφ.α’). 
 
 
1) Βιοµηχανικής δραστηριότητας 
εσωτερικού € 18.863.619,18 
2) Βιοµηχανικής δραστηριότητας 
εξωτερικού € 172.271.520,63 
3) Εµπορικής δραστηριότητας εσωτερικού € 3.791.712,49 
4) Εµπορικής δραστηριότητας εξωτερικού € 18.746.394,08 
5) Λοιπές δραστηριότητες εσωτερικού € 927.332,53 

ΣΥΝΟΛΟ € 214.600.578,91 
 
 
Άρθρο 107, παρ. 1-θ: Μέσος όρος απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως 
προσωπικού και κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους. ∆ιευκρινίζεται ότι, 
στο «∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό 
αµειβόµενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αµειβόµενοι µε 
ηµεροµίσθιο. 
 
 
(1) Μέσος όρος προσωπικού άτοµα   άτοµα 738
(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες    
∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό  άτοµα 115 
Εργατοτεχνικό προσωπικό άτοµα 623
Σύνολο άτοµα 738
3) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού   
Μισθοί € 18.172.758,14 
Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήµατα € 5.373.082,16
Σύνολο € 23.545.840,30
 
 
Άρθρο 107, παρ. 1-ιβ: Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της 
µητρικής και των θυγατρικών εταιριών. 
 
 

Γενικός ∆ιευθυντής µητρικής εταιρείας 165.300,06
 
 
 
 
 
 
 

Σελίδα 4 



5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 
 
Άρθρο 107 παρ 1 α – Οι µέθοδοι που εφαρµόστηκαν για την αποτίµηση των 
περιουσιακών στοιχείων των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων που για 
σκοπούς ενοποίησης, προκύπτει από µετατροπή αξιών σε ξένα νοµίσµατα. 
 
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων, των ενοποιηθεισών θυγατρικών εταιριών του 
εξωτερικού, µετετράπησαν από δολάρια Η.Π.Α. και λίρες Κύπρου σε ευρώ µε βάση την 
επίσηµη µέση τιµή δολαρίου και λίρας Κύπρου κατά την 31-12-04 ήτοι:  1,3621 δολάρια ανά 
ευρώ και 0,58 λίρες Κύπρου ανά ευρώ αντίστοιχα.  
 
 
6. ΠΑΡΕΚΛΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
 
 
Άρθρο 100 παρ. 5: Παρεκκλίσεις από όσα προβλέπονται από τις διατάξεις 101 έως 107, παρ 
1 & 2 

∆εν έγιναν 
 
Άρθρο 104 παρ 4: Απαλοιφή αποτελεσµάτων που προέκυψαν από συναλλαγές µεταξύ των 
εταιριών που ενοποιήθηκαν.  
 
Πραγµατοποιήθηκε απαλοιφή € 125.103,23 που αφορούσε κέρδος πώλησης εµπορευµάτων 
στη θυγατρική εταιρεία CPW America. 
 
Άρθρο 107 παρ. 1δ: Άλλες πληροφορίες ειδικών διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας οι 
οποίες κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων ως προς τις 
εταιρείες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης καθώς και για αυτές που 
ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. 
 

∆εν υπάρχουν 

Σελίδα 5 



 
Κατά την ενοποίηση εφαρµόστηκε η µέθοδος της ολικής ενσωµάτωσης.  Τα περιλαµβανόµενα 
στα ανωτέρω άρθρα στοιχεία εµφανίζουν τη πραγµατική εικόνα της  περιουσιακής 
διάρθρωσης, της χρηµατοοικονοµικής θέσης, καθώς και των αποτελεσµάτων χρήσης του 
συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση.  
 

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Ο Εντεταλµένος 
Σύµβουλος 

Ο Προϊστάµενος 
Λογιστηρίου 

   

ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 
ΜΗΛΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 

 
ΚΟΥΜΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 
Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτηµα, που αποτελείται από 9 σελίδες είναι αυτό που 
αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Έλεγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 24 Φεβρουαρίου 2005. 

 
Αθήνα  24 Φεβρουαρίου 2005 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
  
  
  
  
  

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ 
ΑΜ ΣΟΕΛ 11021 

 

Σελίδα 6 



ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 
Κατόπιν εισηγήσεως του ∆Σ, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15/12/2003, αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου 

της εταιρείας κατά 57.307.536 ευρώ, µε έκδοση 73.471.200 νέων µετοχών, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών 
µετόχων.  

Από την αύξηση αυτή του Μετοχικού Κεφαλαίου αντλήθηκαν τελικά κεφάλαια συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 35.914.736,52, µε την 
έκδοση 46.044.534 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών. Η περίοδος εξάσκησης του δικαιώµατος προτίµησης διήρκησε από 
28/04/2004 έως 12/05/2004, η καταβολή των κεφαλαίων πιστοποιήθηκε από το ∆.Σ. της εταιρίας στην από 18/05/2004 
συνεδρίασή του (ΦΕΚ.5618/11.06.2004) και οι νέες µετοχές εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στις 15/07/2004. Εντός του 
Μαίου 2004 ολοκληρώθηκε η διάθεση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την εν λόγω αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. 

 
 Πρόγραµµα Ενηµερωτικού ∆ελτίου ∆ιατεθέντα Κεφάλαια  

(ποσά σε  €) Έως 
31/12/2003 

01/01/2004-
30/06/2004 

Σύνολο Έως 
31/12/2003 

Από 01/01 - 
31/3/2004 

01/04/2004-
30/06/2004 

Σύνολο 

         
Ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης 17.690.000 29.367.536 47.057.536 17.690.000 3.847.000 4.224.736 25.761.737

  
 Προµήθεια Α’ και Β’ υλών 11.884.000 16.500.000 28.384.000 11.884.000 965.737 3.828.000 16.677.737

 Εξόφληση Λοιπών Προµηθευτών 2.755.000 4.250.536 7.005.536 2.755.000 689.000 0 3.444.000

 Λοιπές ∆απάνες 3.051.000 8.617.000 11.668.000 3.051.000 2.192.263 396.736 5.640.000

        - Ναύλοι 742.000 3.400.000 4.142.000 742.000 0 0 742.000

        - ∆ηµόσιο 1.100.000 3.217.000 4.317.000 1.100.000 943.000 0 2.043.000

        - Λοιπές δαπάνες 1.209.000 2.000.000 3.209.000 1.209.000 1.249.263 396.736 2.855.000

Αποπληρωµή Τραπεζικού ∆ανεισµού 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 153.000 0 10.153.000
∆απάνες Έκδοσης 0 250.000 250.000 0 0 0 0

Σύνολο ∆ιατεθέντων Κεφαλαίων 27.690.000 29.617.536 57.307.536 27.690.000 4.000.000 4.224.736 35.914.737
Υπόλοιπο Κεφαλαίων (Repos κ.α) 4.000.000 0 0 4.000.000 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 31.690.000 29.617.536 57.307.536 31.690.000 4.000.000 4.224.736 35.914.737

 
Σηµειώσεις 

1) Συγκριτικά µε τον Πίνακα ∆ιατεθέντων Κεφαλαίων, όπως αυτός παρουσιάστηκε στην Γενική Συνέλευση των 
µετόχων της εταιρείας στις 15/06/2004, πραγµατοποιήθηκε µεταφορά δαπάνης ύψους € 310 χιλ. περίπου, από 
«Προµήθεια Α’ & Β’ υλών» σε «Εξόφληση λοιπών προµηθευτών» που αφορά σε επαναπροσδιορισµό της χρήσης 
ορισµένων δαπανών, κατόπιν του οριστικού ελέγχου, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη συνολική διάθεση των 
κεφαλαίων για την «Ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης». 

2) Τα µη διατεθέντα κεφάλαια της 31 ∆εκεµβρίου 2003 τοποθετήθηκαν σε repos αξίας € 4.000 χιλ. Τα κεφάλαια αυτά 
διατέθηκαν το 2004. 

3) Ποσό ύψους € 250χιλ. που αφορούσαν δαπάνες έκδοσης χρησιµοποιήθηκαν τελικά για την «Ενίσχυση Κεφαλαίου 
Κίνησης». 

 
ΑΘΗΝΑ 4 Αυγούστου 2004 

 
        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ      Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ             Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                          ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΦΑΡΕΝΤΖΟΣ          ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΤΙΣΤΑΣ       ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΗΤΡΕΛΙΑΣ 
      Α.∆.Τ.: Φ 147183           Α.∆. O244083/01           Α.∆.Τ.: Χ 019358 
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
Ελέγξαµε τα ανωτέρω στοιχεία της “ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Βιοµηχανίας Σωλήνων και Εκµετάλλευσης 

Ακινήτων”, εφαρµόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από το 
έλεγχό µας αυτό διαπιστώσαµε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η 
Εταιρεία καθώς και από το εγκεκριµένο από το ΧΑ Ενηµερωτικό ∆ελτίο. 

 
                 Αθήνα, 5 Αυγούστου 2004 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
        
 
 
Πράιςγουωτερχαους Κούπερς                 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ 
Ανώνυµος ελεγκτική Εταιρεία                        ΑΜ ΣΟΕΛ 11021 
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