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ΙΙσσοολλοογγιισσµµόόςς  

 

Ποσά σε Ευρώ Σηµείωση 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια 7  195.378.045 204.768.776 176.589.577 184.924.358 
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται 8  0 0 13.956.474 13.956.474 
Λοιπές επενδύσεις 12  0 7.337 0 7.337 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 17  325.267 0 0 0 
Λοιπές απαιτήσεις 10  974.410 1.013.529 921.748 728.932 

196.677.722 205.789.642 191.467.799 199.617.101 
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 9  59.512.722 49.658.741 58.252.992 46.395.957 
Πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις 10  85.445.205 64.116.550 94.645.801 54.994.106 
Λοιπές επενδύσεις 12  0 624.255 0 598.097 
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 11  160.812 0 160.812 0 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 12  1.002.873 0 75.337 0 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 13  4.909.847 5.103.281 1.359.613 2.838.096 

151.031.459 119.502.827 154.494.555 104.826.256 
Σύνολο ενεργητικού 347.709.181 325.292.469 345.962.354 304.443.357 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 14  124.280.607 91.996.355 124.280.607 91.996.355 
Συναλλαγµατικές διαφορές ενοποίησης ξένων θυγατρικών 15  124.287 -113.076 0 0 
Λοιπά αποθεµατικά 15  11.447.930 13.577.003 11.447.146 13.577.003 
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον -84.355.411 -78.477.875 -80.733.418 -79.920.544 
Σύνολο 51.497.413 26.982.407 54.994.335 25.652.814 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 1.513.743 1.337.995 0 0 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 53.011.156 28.320.402 54.994.335 25.652.814 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 16  118.383.664 129.798.681 118.383.664 129.798.681 
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 11  320.713 0 320.713 0 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 17  12.145.783 10.375.874 10.660.506 9.143.907 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 18  1.612.088 1.891.250 1.612.088 1.479.853 
Επιχορηγήσεις 19  787.973 899.096 0 0 
Προβλέψεις 20  3.393.111 2.919.444 3.393.111 2.919.444 

136.643.332 145.884.345 134.370.082 143.341.885 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 21  72.213.784 86.315.296 72.296.974 82.962.567 
Φορολογία εισοδήµατος 885.401 0 0 0 
∆άνεια 16  80.566.859 55.347.726 80.554.715 43.076.091 
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 11  2.679.909 0 2.679.909 0 
Προβλέψεις 20  1.708.740 9.424.700 1.066.339 9.410.000 

158.054.693 151.087.722 156.597.937 135.448.658 
Σύνολο υποχρεώσεων 294.698.025 296.972.067 290.968.019 278.790.543 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 347.709.181 325.292.469 345.962.354 304.443.357 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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ΚΚααττάάσστταασσηη  ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  

 

Ποσά σε Ευρώ Σηµείωση
12µήνες έως 
31/12/2005

12µήνες έως 
31/12/2004

12µήνες έως 
31/12/2005

12µήνες έως 
31/12/2004

Πωλήσεις 260.916.747 219.378.864 226.207.430 179.635.311 
Κόστος Πωληθέντων 22  -205.336.194 -190.237.196 -174.516.257 -156.359.074 
Μεικτό Κέρδος 55.580.553 29.141.668 51.691.173 23.276.237 
Έξοδα διάθεσης 22  -34.990.806 -42.361.393 -33.248.784 -40.277.235 
Έξοδα διοίκησης 22  -11.244.246 -11.384.236 -6.098.862 -8.425.848 
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 24  -505.123 7.678.073 -172.326 6.597.551 
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 8.840.378 -16.925.888 12.171.201 -18.829.295 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα - καθαρά 25  -11.004.144 -11.071.799 -10.757.523 -11.064.260 
Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων -2.163.766 -27.997.687 1.413.678 -29.893.555 
 Φόρος εισοδήµατος 26  -3.482.572 7.124.351 -2.226.552 6.743.349 
Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) χρήσης από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες -5.646.338 -20.873.336 -812.874 -23.150.206 

Κατανεµηµένα σε :
Μετόχους της µητρικής -5.651.046 -20.912.338 -812.874 -23.150.206 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 4.708 39.002 

-5.646.338 -20.873.336 -812.874 -23.150.206 

Κέρδη / (Ζηµιές) ανά µετοχή που αναλογούν 
στους µετόχους της µητρικής για την χρήση 
(εκφρασµένα σε € ανά µετοχή)
Βασικά και µειωµένα 28  (0,050) (0,362) (0,007) (0,400)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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ΚΚααττάάσστταασσηη  µµεεττααββοολλώώνν  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν  

 

∆ικαιώµατα Σύνολο Ιδίων 

Ποσά σε Ευρώ Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεµατικά 
εύλογης αξίας

Λοιπά 
αποθέµατικα

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Συναλλαγµατικ
ές διαφορές 
ενοποίησης Σύνολο

 Μειοψηφίας Κεφαλαίων

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ Σηµείωση
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2004 56.081.619 0 13.577.003 -57.565.537 0 12.093.085 -152.257 11.940.828 
Συναλλαγµατικές διαφορές 15  0 0 0 0 -113.076 -113.076 0 -113.076 
Καθαρό κέρδος / (ζηµιά) χρήσης 0 0 0 -20.912.338 0 -20.912.338 39.002 -20.873.336 
Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους / 
(ζηµιάς) χρήσης 0 0 0 -20.912.338 -113.076 -21.025.414 39.002 -20.986.412 
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου 14  35.914.736 0 0 0 0 35.914.736 0 35.914.736 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 0 0 0 0 0 0 1.451.250 1.451.250 

35.914.736 0 0 0 0 35.914.736 1.451.250 37.365.986 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 91.996.355 0 13.577.003 -78.477.875 -113.076 26.982.407 1.337.995 28.320.402 
Εφαρµογή ∆ΛΠ 32 & 39 0 -1.681.949 0 0 0 -1.681.949 0 -1.681.949 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2005 91.996.355 -1.681.949 13.577.003 -78.477.875 -113.076 25.300.458 1.337.995 26.638.453 
Συναλλαγµατικές διαφορές 15  0 0 0 0 237.363 237.363 0 237.363 
Κέρδος / (ζηµιά) που αναγνωρίστηκε άµεσα 
στα ίδια κεφάλαια 15  0 -447.908 0 0 0 -447.908 0 -447.908 
Καθαρό κέρδος / (ζηµιά) χρήσης 0 0 0 -5.651.046 0 -5.651.046 4.708 -5.646.338 
Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους / 
(ζηµιάς) χρήσης 0 -447.908 0 -5.651.046 237.363 -5.861.591 4.708 -5.856.883 
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου 14  32.284.252 0 0 0 0 32.284.252 0 32.284.252 
Αύξηση % συµµετοχής σε θυγατρική 0 0 0 -225.706 0 -225.706 173.207 -52.499 
Μεταφορά αποθεµατικών 15  0 0 784 -784 0 0 0 0 
Μερίσµατα πληρωτέα θυγατρικής 0 0 0 0 0 0 -2.167 -2.167 

32.284.252 0 784 -226.490 0 32.058.546 171.040 32.229.586 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 124.280.607 -2.129.857 13.577.787 -84.355.411 124.287 51.497.413 1.513.743 53.011.156 

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής

 

∆ικαιώµατα Σύνολο Ιδίων 

Ποσά σε Ευρώ Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεµατικά 
εύλογης αξίας

Λοιπά 
αποθέµατικα

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Συναλλαγµατικ
ές διαφορές 
ενοποίησης Σύνολο

 Μειοψηφίας Κεφαλαίων

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ Σηµείωση
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2004 56.081.619 0 13.577.003 -56.770.338 0 12.888.284 0 12.888.284 
Καθαρό κέρδος / (ζηµιά) χρήσης 0 0 0 -23.150.206 0 -23.150.206 0 -23.150.206 
Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους / 
(ζηµιάς) χρήσης 0 0 0 -23.150.206 0 -23.150.206 0 -23.150.206 
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου 14  35.914.736 0 0 0 0 35.914.736 35.914.736 

35.914.736 0 0 0 0 35.914.736 0 35.914.736 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 91.996.355 0 13.577.003 -79.920.544 0 25.652.814 0 25.652.814 
Εφαρµογή ∆ΛΠ 32 & 39 -1.681.949 -1.681.949 -1.681.949 
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2005 91.996.355 -1.681.949 13.577.003 -79.920.544 0 23.970.865 0 23.970.865 
Κέρδος / (ζηµιά) που αναγνωρίστηκε άµεσα 
στα ίδια κεφάλαια 15  0 -447.908 0 0 0 -447.908 0 -447.908 
Καθαρό κέρδος / (ζηµιά) χρήσης 0 0 0 -812.874 0 -812.874 0 -812.874 
Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους / 
(ζηµιάς) χρήσης 0 -447.908 0 -812.874 0 -1.260.782 0 -1.260.782 
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου 14  32.284.252 0 0 0 0 32.284.252 0 32.284.252 

32.284.252 0 0 0 0 32.284.252 0 32.284.252 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 124.280.607 -2.129.857 13.577.003 -80.733.418 0 54.994.335 0 54.994.335 

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής
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KKααττάάσστταασσηη  ττααµµεειιαακκώώνν  ρροοώώνν  

 

Σηµείωση

Ποσά σε Ευρώ
1/1 εως 

31/12/2005
1/1 εως 

31/12/2004
1/1 εως 

31/12/2005
1/1 εως 

31/12/2004
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 29 -12.635.381 20.466.600 -28.358.977 18.855.279
Καταβληθέντες τόκοι -10.695.311 -11.927.482 -10.536.327 -11.825.717
Καταβληθής φόρος εισοδήµατος -493.755 -187.189 0 0
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -23.824.447 8.351.929 -38.895.304 7.029.562

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων 7 -2.490.273 -5.845.723 -2.289.256 -4.190.299
Πωλήσεις ενσώµατων παγίων 29 321.277 1.413.850 288.000 1.719.801
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0 571.999 0

Αγορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 12 -900.000 0 0 0
Πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 12 523.500 0 523.500 0
Τόκοι που εισπράχθηκαν 48.274 149.537 27.570 27.969
Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής 8 0 1.451.250 0 -1.548.600
Αγορά θυγατρικών (µείον χρηµατικών διαθεσίµων θυγατρικής) 34,8 0 -5.697 0 -61.721
Αύξηση συµµετοχής σε Θυγατρικές 8 -52.500 0 -52.500 0
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -2.549.722 -2.836.783 -930.687 -4.052.850

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση κοινών µετοχών 14 12.284.252 4.224.705 12.284.252 4.224.705
Εισφορές από µετόχους για µελλοντική αύξηση ΜΚ 14 0 20.000.000 0 20.000.000
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους της µητρικής -351 -601 -351 -601
∆άνεια αναληφθέντα 21.817.044 78.000.000 34.076.535 78.000.000
Αποπληρωµή δανεισµού -6.429.275 -109.852.748 -6.429.275 -108.099.363
Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων -1.583.653 -1.480.174 -1.583.653 -1.480.174
Καθαρές τάµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 26.088.017 -9.108.818 38.347.508 -7.355.433

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα -286.152 -3.593.672 -1.478.483 -4.378.721
Ταµειακά διαθέσιµα στην αρχή της χρήσης 5.103.281 8.758.567 2.838.096 7.216.817
Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα 92.718 -61.614 0 0
Ταµειακά διαθέσιµα στο τέλος  της χρήσης 13 4.909.847 5.103.281 1.359.613 2.838.096

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Γενικές πληροφορίες 

Οι Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις ετήσιες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓEΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (η «Εταιρεία») και τις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
της Εταιρείας και των θυγατρικών της (µαζί ο «Όµιλος»).  

Οι κυριότερες δραστηριότητες του Οµίλου είναι η παραγωγή και εµπορία υψηλών προδιαγραφών 
χαλυβδοσωλήνων µεσαίας και µεγάλης διαµέτρου για την πετροχηµική βιοµηχανία (µεταφορά υγρών και 
αερίων καυσίµων), για έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων καθώς και για κατασκευαστικά έργα.  

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στις ΗΠΑ, στη Γερµανία και στην Κύπρο, ενώ οι µετοχές της 
Εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

Η Εταιρεία συστάθηκε και εδρεύει στην Ελλάδα, Αθήνα, Λ. Μεσογείων 2-4.  Η ηλεκτρονική διεύθυνση της 
Εταιρείας είναι www.cpw.gr. 

Οι οικονοµικές αυτές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας 
την 24 Φεβρουαρίου 2006. 

Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

1.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί από τη διοίκηση µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («∆ΠΧΠ»), συµπεριλαµβανοµένων και των ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων («∆ΛΠ») και ερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ∆ΠΧΠ που 
έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ).  

Όλα τα ∆ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ και ισχύουν κατά την σύνταξη αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µέσω της διαδικασίας επικύρωσης τους από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή («ΕΕ»), εκτός από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆ΛΠ) 39 «Χρηµατοοικονοµικά 
Εργαλεία: Αναγνώριση και Επιµέτρηση».  Σε συνέχεια της εισήγησης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης, 
το Συµβούλιο υιοθέτησε τους Κανονισµούς 2086/2004 και 1864/2005 που απαιτούν τη χρήση του ∆ΛΠ 39, 
εκτός από συγκεκριµένες διατάξεις που αφορούν σε αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων, από όλες τις 
εισηγµένες εταιρείες από την 1η Ιανουαρίου 2005. 

Επειδή ο Όµιλος δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις που αφορούν στην αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου 
καταθέσεων, και οι οποίες δεν απαιτούνται από την έκδοση του ∆ΛΠ 39 όπως έχει επικυρωθεί από την ΕΕ, οι 
παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ όπως έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ 
και τα ∆ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις υπόκεινται στις πρόνοιες του ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ», γιατί 
αποτελούν τις πρώτες καταστάσεις, οι οποίες συνάδουν µε τα ∆ΠΧΠ αφού έως την 31 ∆εκεµβρίου 2004 
συντάσσονταν σύµφωνα µε τις Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές («ΓΠΛΑ»).  Οι ΓΠΛΑ 
διαφέρουν σε κάποια σηµεία από τα ∆ΠΧΠ. Κατά την σύνταξη αυτών των καταστάσεων, η ∆ιοίκηση 
τροποποίησε κάποιες από τις µεθόδους λογιστικής, αποτίµησης και ενοποίησης που χρησιµοποιούσε σύµφωνα 
µε τις Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές ώστε να συνάδουν µε τα ∆ΠΧΠ.  Τα στοιχεία του 2004 
παρουσιάζονται αναπροσαρµοσµένα βάσει των τροποποιήσεων αυτών.  
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Σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του ∆ΠΧΠ 1 και των άλλων σχετικών προτύπων, ο Όµιλος εφάρµοσε τα 
πρότυπα που ισχύουν την 31 ∆εκεµβρίου 2005 στα οικονοµικά στοιχεία από 1η Ιανουαρίου 2004 µε εξαίρεση 
τα ∆ΛΠ 32/39. Τα πρότυπα αυτά εφαρµόσθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2005, χρησιµοποιώντας την απαλλαγή 
που παρέχεται από το ∆ΠΧΠ 1 και ως αποτέλεσµα δεν εφαρµόσθηκαν στα στοιχεία του 2004. 

Συµφωνία και περιγραφή της επίδρασης της µετάβασης, από τις ΓΠΛΑ στα ∆ΠΧΠ, στα ίδια κεφάλαια και τα 
αποτελέσµατα παρατίθενται στην Σηµείωση 5.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί 
µε την εκτίµηση σε εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. 

Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών 
λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών 
αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά 
την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων 
κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη 
δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα 
µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς. Οι περιοχές που εµπεριέχουν µεγάλο βαθµό 
υποκειµενικότητας και είναι περίπλοκες, ή οι υποθέσεις και εκτιµήσεις που είναι σηµαντικές για τις 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στην Σηµείωση 4. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της λειτουργούσας επιχείρησης (going concern 
basis). Η αρχή αυτή στηρίζεται στην παραδοχή ότι η εταιρεία θα έχει στη διάθεσή της τους απαραίτητους 
οικονοµικούς πόρους για να µπορέσει να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις που προκύπτουν είτε 
από δανειακές συµβάσεις είτε από προµηθευτές ούτως ώστε να µπορέσει να συνεχίσει απρόσκοπτα τις 
δραστηριότητές της τουλάχιστον για τους επόµενους 12 µήνες. 

Σύµφωνα µε τον ισολογισµό της 31.12.2005 ο Όµιλος και η Εταιρία εµφανίζουν αρνητικό κεφάλαιο κίνησης 
(κυκλοφορούν ενεργητικό < βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις) κατά € 7.023.234 και € 2.103.382 αντίστοιχα.  

Η διοίκηση της εταιρείας συνεκτιµώντας όλα τα γεγονότα που αφορούν τη µελλοντική κερδοφορία, τις 
δανειακές υποχρεώσεις και τις δεσµεύσεις των µετόχων της για στήριξη της εταιρείας, θεωρεί ότι το εν λόγω 
µέγεθος όπως προκύπτει από τις οικονοµικές καταστάσεις είναι πρόσκαιρο και κατά συνέπεια εκτιµά ότι η 
αρχή της λειτουργούσας επιχείρησης είναι η κατάλληλη βάση για την προετοιµασία των οικονοµικών 
καταστάσεων. 

Σηµειώνεται ότι η διοίκηση της εταιρείας εφαρµόζει ήδη από το 2004 συγκεκριµένο πρόγραµµα δράσης 
(ορθολογικοποίηση παραγωγικής διαδικασίας, αναδιάρθρωση δανεισµού, αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου), τα 
αποτελέσµατα του οποίου απεικονίζονται πλήρως στα σαφώς βελτιωµένα οικονοµικά µεγέθη της εταιρείας και 
του οµίλου. Το εν λόγω πρόγραµµα δράσης θα συνεχιστεί και στη νέα χρήση. 

1.2. Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 

Έχει γίνει έκδοση νέων ∆ΠΧΠ, τροποποιήσεων και διερµηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές 
χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2006 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης του Οµίλου και της 
Εταιρίας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται 
παρακάτω: 

∆ΛΠ 19 (τροποποίηση) Παροχές Προσωπικού (ισχύει από 1.1.2006) 

Αυτή η τροποποίηση παρέχει στις εταιρίες την επιλογή µίας εναλλακτικής µεθόδου αναγνώρισης των 
αναλογιστικών κερδών και ζηµιών. Πιθανόν να επιβάλλει νέες προϋποθέσεις αναγνώρισης για περιπτώσεις 
όπου υπάρχουν προγράµµατα συνταξιοδότησης µε συµµετοχή πολλών εργοδοτών (multi-employer plans) για 
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τις οποίες δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την εφαρµογή της λογιστικής καθορισµένων παροχών. 
Επίσης, προσθέτει νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων.  

Η συγκεκριµένη τροποποίηση στο βαθµό που επηρεάζει τον Όµιλο και την Εταιρία θα εφαρµοστεί από 
1/1/2006. 

∆ΛΠ 39 (τροποποίηση) Λογιστική Αντιστάθµισης Ταµιακών Ροών για προβλεπόµενες ενδοοµιλικές 
συναλλαγές (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). 

Η συγκεκριµένη τροποποίηση επιτρέπει τον κίνδυνο συναλλαγµατικής διαφοράς από µια υψηλής πιθανότητας 
προβλεπόµενη ενδοοµιλική συναλλαγή, να χαρακτηριστεί ως στοιχείο προς αντιστάθµιση στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις υπό τον όρο ότι: (α) η συναλλαγή είναι σε νόµισµα διαφορετικό από το λειτουργικό 
της εταιρίας, η οποία συµµετέχει στη συναλλαγή και (β) ο κίνδυνος της συναλλαγµατικής διαφοράς θα 
επηρεάσει την ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων. Αυτή η τροποποίηση δεν είναι σχετική µε τις 
λειτουργίες του Οµίλου, καθώς ο Όµιλος δεν έχει ενδοοµιλικές συναλλαγές που θα µπορούσαν να 
χαρακτηριστούν ως στοιχείο προς αντιστάθµιση. 

∆ΛΠ 39 (τροποποίηση) Επιλογή Εύλογης Αξίας (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). 

Η τροποποίηση αυτή αλλάζει τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων που έχουν ταξινοµηθεί σε 
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων και περιορίζει τη δυνατότητα ταξινόµησης χρηµατοοικονοµικών 
εργαλείων σε αυτή την κατηγορία. Ο Όµιλος θεωρεί ότι η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν θα έχει σηµαντική 
επίπτωση στην κατάταξη των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, καθώς ο Όµιλος και η Εταιρία θα είναι σε θέση 
να εναρµονιστούν µε τα τροποποιηµένα κριτήρια για τον προσδιορισµό των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων 
στην τρέχουσα αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων. Ο Όµιλος και η Εταιρία θα εφαρµόσουν την 
τροποποίηση αυτή από 1 Ιανουαρίου 2006. 

∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΠ 4 (τροποποίηση) Συµβόλαια Χρηµατοοικονοµικής Εγγύησης (ισχύει από 1 
Ιανουαρίου 2006). 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί τις εκδοθείσες χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις, εκτός από αυτές οι οποίες έχουν 
αποδειχθεί από την Εταιρία ότι είναι ασφαλιστικά συµβόλαια, να αναγνωρισθούν αρχικά στην εύλογη αξία, και 
µεταγενέστερα να αποτιµώνται στη µεγαλύτερη αξία µεταξύ (α) του αναπόσβεστου υπολοίπου των σχετικών 
αµοιβών που έχουν εισπραχθεί και αναβληθεί και (β) της δαπάνης που απαιτείται να ρυθµίσει την δέσµευση 
κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. Η ∆ιοίκηση έχει καταλήξει στο συµπέρασµα, ότι αυτή η τροποποίηση δεν 
έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία . 

∆ΠΧΠ 1 (τροποποίηση) Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
και ∆ΠΧΠ 6, Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων (ισχύουν από 1 Ιανουαρίου 2006). 

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι σχετικές µε τις λειτουργίες του Οµίλου. 

∆ΠΧΠ 7, Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική προσαρµογή στο ∆ΛΠ 1, 
Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων, Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 
2007). 

Το ∆ΠΧΠ 7 εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις µε σκοπό τη βελτίωση της παρεχόµενης πληροφόρησης σχετικά 
µε τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία. Απαιτεί την γνωστοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών 
σχετικά µε την έκθεση σε κίνδυνο προερχόµενη από χρηµατοοικονοµικά εργαλεία. Ειδικότερα, προκαθορίζει 
ελάχιστες απαιτούµενες γνωστοποιήσεις που σχετίζονται µε τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας 
και τον κίνδυνο αγοράς (επιβάλλει την ανάλυση ευαισθησίας σχετικά µε τον κίνδυνο αγοράς). Το ∆ΠΧΠ 7 
αντικαθιστά το ∆ΛΠ 30 (Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπεζών και Χρηµατοπιστωτικών 
Ιδρυµάτων) και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32, (Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Γνωστοποιήσεις 
και Παρουσίαση). Έχει εφαρµογή σε όλες τις εταιρίες που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε 
τα ∆ΠΧΠ. Η προσαρµογή στο ∆ΛΠ 1 εισάγει γνωστοποιήσεις σχετικά µε το ύψος των κεφαλαίων µίας 
επιχείρησης καθώς και για τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση αυτών. Ο Όµιλος και η Εταιρία εκτίµησε την 
επίδραση του ∆ΠΧΠ 7 και της προσαρµογής στο ∆ΛΠ 1 και κατέληξε ότι οι επιπλέον γνωστοποιήσεις που 
απαιτούνται από την εφαρµογή τους είναι η ανάλυση ευαισθησίας σχετικά µε τον κίνδυνο αγοράς και οι 
γνωστοποιήσεις κεφαλαίου. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 7 και την τροποποίηση του ∆ΛΠ 1 από την 1 
Ιανουαρίου 2007. 



 

ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2005 

 

   - 10 - 

∆ιερµηνεία 4, Προσδιορισµός επιχειρηµατικών συµφωνιών που περιλαµβάνουν χρηµατοδοτική µίσθωση 
(ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). 

Η ∆ιερµηνεία 4 απαιτεί να γίνεται προσδιορισµός του εάν µία επιχειρηµατική συµφωνία είναι ή περιλαµβάνει 
χρηµατοδοτική µίσθωση ή όχι. Συγκεκριµένα απαιτεί να γίνεται εκτίµηση των ακόλουθων δεδοµένων: α) εάν η 
εκπλήρωση της συµφωνίας εξαρτάται από την χρήση συγκεκριµένου παγίου(ων) και β) εάν η συµφωνία δίνει 
στον µισθωτή το δικαίωµα χρήσης του παγίου και µόνο. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η ∆ιερµηνεία 4 δεν αναµένεται 
να επηρεάσει τη λογιστική απεικόνιση των υφιστάµενων επιχειρηµατικών συµφωνιών. 

 
∆ιερµηνεία 5, ∆ικαιώµατα σε Συµµετοχές σε Ταµεία Θέσης Εκτός Λειτουργίας, Αποκατάστασης και 
Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ισχύει από 1η ∆εκεµβρίου 2006). 

Η ∆ιερµηνεία 5 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία . 

∆ιερµηνεία 6, Υποχρεώσεις που προκύπτουν από την συµµετοχή σε συγκεκριµένες αγορές – Ηλεκτρικός 
και Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός προς απόρριψη (ισχύει από 1η ∆εκεµβρίου 2005). 

Η ∆ιερµηνεία 6 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία . 

1.3. Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

Θυγατρικές εταιρείες 

Θυγατρικές είναι οι εταιρείες στις οποίες ο Όµιλος, άµεσα ή έµµεσα, ελέγχει την οικονοµική και λειτουργική 
τους πολιτική.  

Οι θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ηµεροµηνία κατά την οποία 
αποκτάται ο έλεγχος έπ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος δεν 
υφίσταται. 

Οι εξαγορές θυγατρικών εταιρειών λογίζονται βάσει της µεθόδου εξαγοράς. Το κόστος κτήσης µιας θυγατρικής 
υπολογίζεται στην εύλογη αξία των στοιχείων ενεργητικού που µεταφέρονται, των µετοχών που εκδόθηκαν και 
των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς, πλέον τυχόν κόστος που συνδέεται 
άµεσα µε την εξαγορά. Τα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που 
αποκτώνται σε µία επιχειρηµατική συνένωση επιµετρούνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους, 
ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής.  Το πλεόνασµα του κόστους εξαγοράς πέραν της εύλογης αξίας των 
αναγνωρίσιµων καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία.  Αν το 
συνολικό κόστος της εξαγοράς είναι µικρότερο από το µερίδιο του Οµίλου στην εύλογη αξία των καθαρών 
περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 

Η επίπτωση στα αποτελέσµατα εις νέον και δικαιώµατα µειοψηφίας λόγω αλλαγής ποσοστού σε συµµετοχές, 
θεωρούνται ως συναλλαγές µεταξύ µετόχων του Οµίλου και συνεπώς αναγνωρίζονται κατευθείαν στα Ίδια 
Κεφάλαια. 

Συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη που προκύπτουν µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου 
απαλείφονται κατά την ενοποίηση. Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η 
συναλλαγή παρουσιάζει ενδείξεις αποµείωσης, του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές 
αρχές των θυγατρικών εταιρειών έχουν αναπροσαρµοσθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν 
υιοθετηθεί από τον Όµιλο. 

Η εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές, στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της, σε κόστος 
µείον αποµείωση. 
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1.4. Πληροφόρηση κατά τοµείς 

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που παρέχουν 
προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων 
επιχειρηµατικών τοµέων.  Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται 
προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

Ο Όµιλος έχει παρουσιάσει την ανάλυση κατά τοµέα στους επιχειρηµατικούς τοµείς ως πρωτεύουσα και στους 
γεωγραφικούς τοµείς ως δευτερεύουσα. 

1.5. Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Νόµισµα αποτίµησης και νόµισµα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου υπολογίζονται χρησιµοποιώντας το 
νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί («νόµισµα 
αποτίµησης»).   

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το νόµισµα αποτίµησης και το 
νόµισµα παρουσίασης της µητρικής Εταιρείας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο νόµισµα αποτίµησης βάσει των ισοτιµιών που ισχύουν 
κατά την ηµεροµηνία της κάθε συναλλαγής. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες 
προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη µετατροπή των χρηµατικών στοιχείων 
ενεργητικού και υποχρεώσεων που είναι σε ξένο νόµισµα µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά 
την ηµεροµηνία ισολογισµού, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.   

(γ) Εταιρείες του Οµίλου 

Η µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου (καµία εκ των οποίων δεν έχει 
νόµισµα υπερπληθωριστικής οικονοµίας), οι οποίες έχουν διαφορετικό λειτουργικό νόµισµα από το νόµισµα 
παρουσίασης του Οµίλου γίνεται ως εξής: 

i. Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού, 

ii. Τα έσοδα και τα έξοδα µετατρέπονται µε τη µέση ισοτιµία της περιόδου (εκτός εάν η µέση ισοτιµία δεν 
είναι λογική προσέγγιση της συσσωρευµένης επίδρασης των ισοτιµιών που ίσχυαν κατά τις ηµεροµηνίες 
των συναλλαγών, στην οποία περίπτωση τα έσοδα και έξοδα µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που ίσχυαν τις 
ηµεροµηνίες των συναλλαγών) και 

iii. Οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων και 
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µε την πώληση των επιχειρήσεων αυτών. 

Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την µετατροπή της καθαρής επένδυσης σε επιχείρηση 
εξωτερικού αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια.  Κατά τη πώληση εταιρείας εξωτερικού, οι συσσωρευµένες 
συναλλαγµατικές διαφορές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα χρήσεως ως µέρος του κέρδους ή ζηµίας από τη 
πώληση. 
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Η υπεραξία και οι αναπροσαρµογές των εύλογων αξιών που προκύπτουν από εξαγορά θυγατρικών εταιρειών 
στο εξωτερικό, αναγνωρίζονται ως στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας εξωτερικού και 
µετατρέπονται µε βάση την τιµή συναλλάγµατος  που ισχύει την ηµεροµηνία εξαγοράς. 

1.6. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης τους µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και 
τυχόν αποµειώσεις. Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει και τις δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε την απόκτηση 
των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες είτε περιλαµβάνονται στη λογιστική αξία των ενσώµατων παγίων ή όταν κριθεί πιο 
κατάλληλο αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, µόνο όταν θεωρείται πιθανόν πως θα προκύψουν µελλοντικά 
οικονοµικά οφέλη στον Όµιλο µεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναµένονταν σύµφωνα µε την αρχική 
απόδοση του στοιχείου ενεργητικού και υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί 
αξιόπιστα.  Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στην Κατάσταση  Αποτελεσµάτων όταν 
πραγµατοποιείται. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώµατων παγίων υπολογίζονται µε 
τη σταθερή µέθοδο µε ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής του 
στοιχείου, έτσι ώστε να διαγραφεί το κόστος στην υπολειµµατική του αξία. Η αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των 
στοιχείων είναι ως εξής: 

- Κτίρια 20-33 Έτη 

- Μηχανήµατα - τεχνικές εγκαταστάσεις και 
λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 

8-16 Έτη 

- Μεταφορικά µέσα 7 – 10 Έτη 

- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 4 - 5 Έτη 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων αναθεωρούνται και προσαρµόζονται σε 
κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων  παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (ζηµιά 
αποµείωσης) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων (Σηµείωση 2.7). 

Κατά την πώληση ενσώµατων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής 
τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 

1.7. Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται αλλά υπόκεινται σε έλεγχο 
αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι 
ανακτήσιµη.  Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους 
όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δε θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη 
µεταξύ της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας στοιχείου, µειωµένης κατά το απαιτούµενο κόστος πώλησης, και 
της αξίας λόγω χρήσης. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται σαν έξοδα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
στο έτος που προκύπτουν.  

1.8. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού  

Λογιστικές αρχές 1 Ιανουαρίου 2004 µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2004 

Οι επενδύσεις παρουσιάζονται σε κόστος µείον προβλέψεις αποµείωσης. Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία δεν παρουσιάζονται στον Ισολογισµό. 
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Λογιστικές αρχές από την 1 Ιανουαρίου 2005 

Οι επενδύσεις του Οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση το σκοπό για τον οποίο 
αποκτήθηκαν. Η ∆ιοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση της επένδυσης κατά το χρόνο απόκτησης 
της επένδυσης και επανεξετάζει την  ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία παρουσίασης. 

(α) ∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές, 
τα οποία δε διαπραγµατεύονται σε ενεργείς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησής τους.  
Συµπεριλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξη µεγαλύτερη των 12 µηνών από 
την ηµεροµηνία ισολογισµού τα οποία συµπεριλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό. 

(β) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω της Κατάστασης Αποτελεσµάτων 

Η κατηγορία αυτή έχει δύο υποκατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για 
εµπορία (συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα) και αυτά που προσδιορίστηκαν σε αυτή την κατηγορία κατά την 
έναρξη. Τα παράγωγα ταξινοµούνται ως κατεχόµενα για εµπορία εκτός εάν προσδιορίζονται ως αντισταθµίσεις. 
Στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό εάν κατέχονται για 
εµπορία ή αναµένεται να πουληθούν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. 

    (γ) Επενδύσεις διακρατούµενες ως την λήξη 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισµένες πληρωµές 
και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία ο Όµιλος έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την 
λήξη τους. 

(δ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν 
την κατηγορία, είτε δεν ταξινοµούνται σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στο µη 
κυκλοφορούν ενεργητικό εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από 
την ηµεροµηνία Ισολογισµού. 

Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία που διεξάγεται η συναλλαγή που είναι 
η ηµεροµηνία κατά την οποία ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Οι 
επενδύσεις αποαναγνωρίζονται όταν τα δικαιώµατα είσπραξης ταµειακών ροών από τις επενδύσεις λήγουν ή 
µεταβιβάζονται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές που 
συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον του κόστους συναλλαγής.   

Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη 
αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα 
στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως 
αποµειώµενα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν 
αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται. 

Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού 
επιτοκίου. 

Τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της 
εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω της Κατάστασης 
Αποτελεσµάτων, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων την περίοδο που προκύπτουν. 
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Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργείς 
αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές προσφοράς (bid price).  Εάν η αγορά για ένα 
χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού δεν είναι ενεργή και για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία, ο Όµιλος 
προσδιορίζει τις εύλογες αξίες µε τη χρήση µεθόδων αποτίµησης. Οι µέθοδοι αποτίµησης περιλαµβάνουν τη 
χρήση πρόσφατων συναλλαγών, αναφορά σε συγκρίσιµα στοιχεία και µεθόδους προεξόφλησης ταµειακών 
ροών αναπροσαρµοσµένες ώστε να αντικατοπτρίζουν τις συγκεκριµένες συνθήκες του εκδότη. 

Ο Όµιλος αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού κατά πόσο υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ένα  
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί αποµείωση στην αξία.  Για µετοχές εταιρειών που έχουν 
ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της 
εύλογης αξίας της µετοχής χαµηλότερα από το κόστος κτήσης συνιστά ένδειξη αποµείωσης της αξίας.  Αν 
στοιχειοθετείται αποµείωση της αξίας, η συσσωρευµένη ζηµιά που υπολογίζεται σαν η διαφορά µεταξύ του 
κόστους κτήσης και της τρέχουσας εύλογης αξίας µείον οποιαδήποτε ζηµιά αποµείωσης η οποία είχε 
αναγνωρισθεί προηγουµένως στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, µεταφέρεται από το αποθεµατικό 
επανεκτίµησης επενδύσεων στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Οι ζηµιές αποµείωσης των συµµετοχικών 
τίτλων που καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων δεν αναστρέφονται µέσω της Κατάστασης 
Αποτελεσµάτων. 

1.9. Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 

Αντιστάθµιση Ταµειακών Ροών 

Το αποτελεσµατικό µέρος των αλλαγών στην εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών παραγώγων, τα οποία 
έχουν χαρακτηρισθεί και κατηγοριοποιηθεί ως «αντιστάθµιση ταµειακών ροών», καταχωρούνται στην καθαρή 
θέση. Το κέρδος / ζηµία του µη αποτελεσµατικού µέρους αυτών, αναγνωρίζεται αµέσως στα αποτελέσµατα της 
χρήσεως. 

Τα ποσά που έχουν συσσωρευτεί στην καθαρή θέση ανακυκλώνονται µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων 
κατά τη στιγµή που η φυσική κίνηση πραγµατοποιείται. Το κέρδος / ζηµία σχετιζόµενο µε το αποτελεσµατικό 
µέρος των χρηµατοοικονοµικών παραγώγων αντιστάθµισης κινδύνου, αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα 
χρήσεως, στο χρηµατοοικονοµικό κόστος.  

Κατά τη στιγµή που ένα χρηµατοοικονοµικό παράγωγο λήξει, πουληθεί ή κρίνεται µη αποτελεσµατικό, τότε 
οποιαδήποτε σωρευτική ζηµιά / κέρδος µεταφέρεται από την καθαρή θέση στα αποτελέσµατα χρήσεως. Όταν 
µία προβλεπόµενη συναλλαγή παύει να ισχύει ότι θα προκύψει, το προοδευτικό κέρδος / ζηµία καταχωρείται 
άµεσα στα  αποτελέσµατα χρήσεως 

1.10. Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιµης 
αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Το κόστος των ετοίµων 
προϊόντων και των ηµιτελών αποθεµάτων περιλαµβάνει το κόστος των υλικών, το άµεσο εργατικό κόστος και 
αναλογία των γενικών εξόδων παραγωγής. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα δεν περιλαµβάνονται στο κόστος 
κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης 
των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης 
όπου συντρέχει περίπτωση.  

∆ιαγραφές και ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν. 

1.11. Εµπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης.  Οι 
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ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να 
εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους.  Το ποσό της πρόβλεψης είναι η 
διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών 
ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Το ποσό της πρόβλεψης 
καταχωρείται ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 

1.12. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις 
βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου και τους τραπεζικούς 
λογαριασµούς  υπερανάληψης. 

1.13. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της εταιρείας.  

Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε 
µείωση του προϊόντος της έκδοσης.  

1.14. ∆ανεισµός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την 
πραγµατοποίηση της συναλλαγής.  Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου 
του πραγµατικού επιτοκίου.  Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και 
της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου 
του πραγµατικού επιτοκίου. 

Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν ο Όµιλος έχει το δικαίωµα να αναβάλλει 
την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

1.15. Φορολογία 

Η φορολογία εισοδήµατος υπολογίζεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία και τους φορολογικούς 
συντελεστές που ισχύουν στις χώρες όπου διεξάγονται οι εργασίες του Οµίλου και καταχωρείται ως έξοδο στην 
περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα εισοδήµατα.   

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 
των υποχρεώσεων.  Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική 
αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία 
όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία.  Ο 
αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία 
του ισολογισµού. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση στην οποία θα υπάρξει µελλοντικό 
φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη 
φορολογική απαίτηση. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 
επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των 
προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 
αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον. 
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1.16. Παροχές στο προσωπικό 

(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 
καθίστανται δεδουλευµένες. 

(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν προγράµµατα καθορισµένων παροχών.  

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η 
παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον τις µεταβολές που προκύπτουν από τα µη 
αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της 
καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της 
προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το 
επιτόκιο των µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και 
είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα 
µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. Το κόστος 
προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές του 
προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το 
κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης. 

1.17. Επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναµένεται µε βεβαιότητα ότι η 
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο Όµιλος θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους όρους. 

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα έτσι ώστε 
να αντιστοιχίζονται µε τα έξοδα που προορίζονται να αποζηµιώσουν. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά ενσώµατων  παγίων, περιλαµβάνονται στις 
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις και µεταφέρονται ως έσοδα στην 
κατάσταση λογαριασµού  αποτελεσµάτων µε την σταθερή µέθοδο κατά αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των 
σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 

1.18. Προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

i. Υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων. 

ii. Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης. 

iii. Το απαιτούµενο ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 

Όπου υπάρχουν διάφορες παρόµοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την εκκαθάριση 
προσδιορίζεται µε την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά.  Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόµα κι αν 
η πιθανότητα εκροής σχετικά µε οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαµβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων 
µπορεί να είναι µικρή. 
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Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάσει της καλύτερης εκτίµησης της 
διοίκησης, απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση την ηµεροµηνία του ισολογισµού (Σηµείωση 
4.1). 

1.19. Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο 
Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο απαλείφονται πλήρως.  
Η εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα όταν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι έχουν αναληφθεί από τον αγοραστή και τα 
οφέλη που απορρέουν από τις συναλλαγές της είναι βέβαια. Αναλυτικά η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως 
εξής: 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τους πελάτες και η είσπραξη της 
απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. Σε περιπτώσεις εγγύησης επιστροφής χρηµάτων για πωλήσεις αγαθών, 
οι επιστροφές λογίζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ως µείωση των εσόδων, µε βάση στατιστικά 
στοιχεία. 

(β) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

(γ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. 
Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το 
οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το αρχικό 
πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας 
λογιστικής) αξίας. 

(δ) Μερίσµατα 

Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξης τους. 

1.20. Μισθώσεις 

Οι µισθώσεις παγίων όπου ο Όµιλος διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας 
ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη 
της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των 
ελάχιστων µισθωµάτων.  Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, 
απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.  Τα πάγια που 
αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µεγαλύτερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής 
των παγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους. 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή 
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις.  Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 
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∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

1.21. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο 
ταµειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από µεταβολές επιτοκίων. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης 
κινδύνων του Οµίλου εστιάζεται στη µη προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να 
ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου. 

Η εταιρεία χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, όπως προθεσµιακά συµβόλαια 
συναλλάγµατος (futures / forwards) και συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου (swaps), µε σκοπό να αντισταθµίσει 
την έκθεση της σε συγκεκριµένους κινδύνους. 

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία του Οµίλου, η οποία 
λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες 
για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο 
πιστωτικός κίνδυνος. 

(α) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγµατικών ισοτιµιών 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε διάφορα σηµεία του πλανήτη και συνεπώς µεγάλο µέρος των συναλλαγών του 
Οµίλου διεξάγεται πέραν του EURO, σε USD, ενώ ένα µικρότερο σε GBP. Ο Όµιλος ακολουθεί πολιτική full 
hedging, είτε µε natural hedging (αγορά πόρων στο νόµισµα πώλησης), είτε µε συµβόλαια µελλοντικής 
εκπλήρωσης συναλλάγµατος µε εξωτερικούς αντισυµβαλλόµενους (FX forwards). 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος έχει θεσπίσει και εφαρµόζει αυστηρές διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση 
των επισφαλειών και την άµεση κάλυψη των απαιτήσεων µε αξιόγραφα. Μεγάλο µέρος των πωλήσεων γίνεται 
έναντι Ενέγγυων Πιστώσεων (LCs), οι δε υπόλοιπες καλύπτονται µε ασφάλεια πιστώσεων. 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας έχει µειωθεί σηµαντικά έναντι των προηγούµενων περιόδων, ιδιαίτερα µετά την 
δεύτερη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και τη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσµάτων της εταιρείας. 
Επιπλέον ο Όµιλος διαθέτει ικανοποιητικά ελεύθερα πιστωτικά όρια (Σηµείωση 16). 

(δ) Κίνδυνος ∆ιακύµανσης επιτοκίων 

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου συνδέονται τόσο µε κυµαινόµενα όσο και µε σταθερά επιτόκια, 
προκειµένου να περιοριστεί ο σχετικός κίνδυνος. Ο Όµιλος χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά παράγωγα για 
την αντιστάθµιση επιτοκιακού κινδύνου (SWAPS). 

1.22. Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές 
(χρηµατιστήρια) (π.χ. παράγωγα, µετοχές, οµόλογα, αµοιβαία κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις 
δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  Για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
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ενεργητικού χρησιµοποιείται η τιµή προσφοράς και για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού 
χρησιµοποιείται η τιµή ζήτησης. 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργείς αγορές 
προσδιορίζεται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς 
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι προσεγγίζει 
την πραγµατική τους αξίας.  Οι πραγµατικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για σκοπούς 
εµφάνισής τους στις οικονοµικές καταστάσεις υπολογίζονται µε βάση τη παρούσα αξία των µελλοντικών 
ταµειακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριµένες συµβάσεις χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο 
είναι διαθέσιµο για τον  Όµιλο για τη χρήση παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων. 

Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοικήσεως 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και 
προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

1.23. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

Ο Όµιλος προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. Οι 
εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις 
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες έχουν ως εξής: 

(α) Απαιτείται κρίση από τον Όµιλο για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος.  
Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου 
είναι αβέβαιος.  Εάν ο τελικός φόρος είναι διαφορετικός από τον αρχικώς αναγνωρισθέντα, η διαφορά 
θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου. 

(β) Ο Όµιλος αναγνωρίζει πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις βάσει στοιχείων από τη Νοµική Υπηρεσία του 
Οµίλου. 

(γ) Ο Όµιλος αναγνωρίζει προβλέψεις για συµβατικές υποχρεώσεις προς πελάτες του, οι οποίες 
υπολογίζονται βάσει ιστορικών δεδοµένων και στατιστικών από την επίλυση αντίστοιχων περιπτώσεων 
του παρελθόντος.   

1.24. Καθοριστικές κρίσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών 

∆εν υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάσθηκε να χρησιµοποιηθούν εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή 
των λογιστικών αρχών. 

1.25. Αναταξινοµήσεις κονδυλίων 

Ορισµένα Κονδύλια της χρήσεως 2004 αναταξινοµήθηκαν για να είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της 
χρήσεως 2005. 
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Μετάβαση στα ∆ΠΧΠ 
Εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 1 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου είναι οι πρώτες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα 
µε τα ∆ΠΧΠ.  Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί  όπως περιγράφεται στη σηµείωση 2. Η 
ηµεροµηνία µετάβασης του Οµίλου είναι η 1 Ιανουαρίου 2004. Ο Όµιλος σύνταξε τον ισολογισµό έναρξης 
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ την ηµεροµηνία αυτή.  

Κατά την προετοιµασία αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 1, ο Όµιλος εφάρµοσε 
τις υποχρεωτικές εξαιρέσεις και κάποιες από τις προαιρετικές εξαιρέσεις από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή 
των ∆ΠΧΠ. 

 

5.1.1 Απαλλαγές από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή που αποφάσισε ο Όµιλος 

Ο Όµιλος έχει αποφασίσει να  εφαρµόσει τις ακόλουθες προαιρετικές απαλλαγές από την πλήρη αναδροµική 
εφαρµογή: 

(α) Επιχειρηµατικές συνενώσεις (∆ΠΧΠ 3) 

Ο εταιρεία έχει επιλέξει να µην προβεί σε αναθεώρηση των επιχειρηµατικών συνενώσεων που 
πραγµατοποιήθηκαν πριν την 1 Ιανουαρίου 2004. Ως αποτέλεσµα, ο Ισολογισµός έναρξης δεν παρουσιάζει 
υπεραξία στην ενοποίηση, αφού η υπεραξία που είχε προκύψει από εξαγορές / συνενώσεις είχε διαγραφεί στα 
ίδια κεφάλαια µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2003. 

(β) Εύλογες αξίες ή επανεκτιµήσεις ως θεωρούµενο κόστος (∆ΛΠ 16) 

Ο Όµιλος έχει επιλέξει να επανεκτιµήσει τα οικόπεδα, κτίρια και µηχανολογικό εξοπλισµό στην εύλογη αξία 
τους, όπως έχει προκύψει από σχετικές µελέτες ανεξάρτητου οίκου και της Τεχνικής ∆ιεύθυνσης της εταιρείας, 
και να χρησιµοποιήσει τις αξίες αυτές ως θεωρούµενο κόστος την 1 Ιανουαρίου 2004.  

(γ) Παροχές σε εργαζοµένους (∆ΛΠ 19) 

Ο Όµιλος έχει επιλέξει να µην επαναϋπολογίσει αναδροµικά τη σχετική υποχρέωση και να αναγνωρίσει όλα τα 
συσσωρευµένα  αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα εις νέον την 1 Ιανουαρίου 2004.  

(δ) Συσσωρευµένες συναλλαγµατικές διαφορές (∆ΛΠ 21) 

Ο Όµιλος έχει επιλέξει να µηδενίσει όλες τις συναλλαγµατικές διαφορές κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα 
∆ΠΧΠ για όλες τις ενοποιούµενες εταιρείες του εξωτερικού. Ως αποτέλεσµα τα κέρδη ή οι ζηµίες από 
µετέπειτα πώληση τους δεν θα περιλαµβάνουν συναλλαγµατικές διαφορές µετά την ηµεροµηνία αυτή. 

(ε) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία (∆ΛΠ 32 & 39) 

Ο Όµιλος έχει επιλέξει τη χρήση της επιλογής που παρέχει το ∆ΠΧΠ 1 να µην εµφανίσει τα συγκριτικά 
στοιχεία του 2004 τα οποία επηρεάζονται από την εφαρµογή των ∆ΛΠ 32 & 39 από την 1 Ιανουαρίου 2005. Ως 
αποτέλεσµα, ο χειρισµός των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ως προς την αναγνώριση, ταξινόµηση και 
επιµέτρηση τους στα συγκριτικά ποσά του 2004 βασίζεται στις Ελληνικές ΓΠΛΑ.  
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Η ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού θα γίνει την 1 Ιανουαρίου 2005, 
ηµεροµηνία µετάβασης βάσει των ∆ΛΠ 32 & 39. Η εταιρεία κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2004 κατείχε παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία θα αναγνωρίσει την 1 Ιανουαρίου 2005. 

 

5.1.2 Εξαιρέσεις από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή που ακολούθησε ο Όµιλος 

Ο Όµιλος έχει εφαρµόσει τις ακόλουθες υποχρεωτικές εξαιρέσεις από την αναδροµική εφαρµογή: 

(α) Αποαναγνώριση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποαναγνωρίστηκαν  πριν από την 1 Ιανουαρίου 2004, δεν 
αναγνωρίζονται ξανά σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Η εφαρµογή της εξαίρεσης της αναπροσαρµογής των 
συγκριτικών στοιχείων για τα ∆ΛΠ 32 και ∆ΛΠ 39 έχει ως αποτέλεσµα την αναγνώριση από την 1 Ιανουαρίου 
2005 των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αποαναγνωρίστηκαν µετά την 1 
Ιανουαρίου 2004 και δεν πληρούσαν τα κριτήρια αποαναγνώρισης του ∆ΛΠ 39.  

(β) Λογιστική αντιστάθµισης 

Η ∆ιοίκηση εφαρµόζει λογιστική αντιστάθµισης από την 1 Ιανουαρίου 2005 µόνο εάν η σχέση αντιστάθµισης 
πληροί όλα τα κριτήρια λογιστικής αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. 

(γ) Εκτιµήσεις και υποθέσεις 

Το ∆ΠΧΠ 1 απαγορεύει τη χρήση πληροφοριών που γνωστοποιήθηκαν µετά την 1 Ιανουαρίου 2004 για 
διόρθωση εκτιµήσεων που είχαν γίνει κάτω από τις Ελληνικές ΓΠΛΑ, εκτός αν πρόκειται για διόρθωση λαθών. 
Η Εταιρία αναπροσάρµοσε υπολογισµούς και εκτιµήσεις στην περίπτωση όπου η βάση υπολογισµού τους δεν 
ήταν σύµφωνη µε τα ∆ΠΧΠ, χρησιµοποιώντας στοιχεία που ήταν διαθέσιµα κατά την ηµεροµηνία µετάβασης. 

Συµφωνίες µεταξύ των ∆ΠΧΠ και ΓΠΛΑ 

Οι παρακάτω συµφωνίες παρέχουν µια ποσοτικοποίηση της επίδρασης της µετάβασης στα ∆ΠΧΠ.  Η πρώτη 
συµφωνία παρέχει µία σύνοψη της επίδρασης στα ίδια κεφάλαια κατά την µετάβαση την 1 Ιανουαρίου 2004 και 
31 ∆εκεµβρίου 2004. Οι παρακάτω συµφωνίες παρέχουν την επίδραση της µετατροπής στα: 

(α) Ίδια κεφάλαια στις 1 Ιανουαρίου 2004 και στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 (Σηµείωση 5.2.1) 

(β) Ισολογισµός στις 1 Ιανουαρίου 2004 (Σηµείωση 5.2.2) 

(γ) Ισολογισµός στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 (Σηµείωση 5.2.3) 

(δ) Καθαρά κέρδη 12 µήνες έως 31 ∆εκεµβρίου 2004 (Σηµείωση 5.2.4) 

(ε) Κατάσταση αποτελεσµάτων 12 µήνες έως 31 ∆εκεµβρίου 2004 (Σηµείωση 5.2.5) 

(στ) Ισολογισµός την 1 Ιανουαρίου 2005 µετά την εφαρµογή των ∆ΛΠ 32 και 39 (Σηµείωση 5.2.6) 
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5.1.3 Συµφωνία ιδίων κεφαλαίων στις 1 Ιανουαρίου 2004 και στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ (Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2004 1.1.2004

Σύνολο καθαρής θέσης σύµφωνα µε τα ΓΠΛΑ 34.614.771 39.990.813

Αναµορφώσεις µετάβασης σε ∆.Π.Χ.Π.

Προσαρµογή της αξίας των ενσώµατων ακινητοποίησεων 60.912.478 68.809.568
Επαναταξινόµηση επιχορηγήσεων σε έσοδα εποµένων χρήσεων 0 -141.378
∆ιαγραφή άυλων στοιχείων ενεργητικού που δεν πληρούν τις προυποθέσεις 
κεφαλαιοποίησης των ∆ΠΧΠ

-13.349.816 -15.341.045

Αναπροσαρµογή αξίας συµµετοχών 174.822 174.822
Επαναταξινόµηση ποσών προορισµένων για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου -20.000.000 -31.690.032
Αναγνώριση προβλέψεων -10.913.351 -3.820.878
Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων -10.944.412 -17.788.303
Απόσχιση κλάδου (Μεταλλουργεία Κορίνθου Α.Ε.) 613.809 0
Αναγνώριση προβλέψεων για  παροχές σε εργαζοµένους -1.816.773 -1.927.862
Μεταφορά της πρόβλεψης αποτίµησης υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα στην ΚΑΧ 1.407.755 237.515
Αλλαγή λογιστικής αρχής αποτίµησης αποθεµάτων -2.764.785 0
∆ιαγραφή οφειλόµενου κεφαλαίου -12.284.252 -25.617.504
Αποτίµηση χρεογράφων 2.568 2.568

Σύνολο αναµορφώσεων µετάβασης -8.961.957 -27.102.529

Σύνολο καθαρής θέσης σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 25.652.814 12.888.284  

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ (Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2004 1.1.2004

Σύνολο καθαρής θέσης σύµφωνα µε τα ΓΠΛΑ 38.813.254 40.079.798

Αναµορφώσεις µετάβασης σε ∆.Π.Χ.Π.

Αλλαγή τρόπου ενοποίησης 1.213.791 -242.094
Προσαρµογή της αξίας των ενσώµατων ακινητοποίησεων 58.675.150 68.809.568
Επαναταξινόµηση επιχορηγήσεων σε έσοδα εποµένων χρήσεων -899.096 -141.378
∆ιαγραφή άυλων στοιχείων ενεργητικού που δεν πληρούν τις προυποθέσεις 
κεφαλαιοποίησης των ∆ΠΧΠ

-13.350.332 -15.393.017

Αναπροσαρµογή αξίας συµµετοχών 174.822 174.822
Επαναταξινόµηση ποσών προορισµένων για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου -20.000.000 -31.690.032
Αναγνώριση προβλέψεων -11.485.461 -4.392.987
Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων -10.366.461 -17.788.303
Απόσχιση κλάδου (Μεταλλουργεία Κορίνθου Α.Ε.) 613.809 0
Αναγνώριση προβλέψεων για  παροχές σε εργαζοµένους -1.891.250 -1.927.862
Μεταφορά της πρόβλεψης αποτίµησης υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα στην ΚΑΧ 1.407.755 237.515
Αλλαγή λογιστικής αρχής αποτίµησης αποθεµάτων -2.103.632 0
∆ιαγραφή οφειλόµενου κεφαλαίου -12.284.252 -25.617.504
Αποτίµηση χρεογράφων 2.568 2.568
Συναλλαγµατικές διαφορές ενοποίησης ξένης θυγατρικής -200.263 -170.266

Σύνολο αναµορφώσεων µετάβασης -10.492.852 -28.138.970

Σύνολο καθαρής θέσης σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 28.320.402 11.940.828  
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5.2.2 Συµφωνία Ισολογισµού στις 1 Ιανουαρίου 2004 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ (Ποσά σε Ευρώ)

ΓΠΛΑ Αναµορφώσεις 
για µετάβαση 
σε ∆ΠΧΠ

∆ΠΧΠ

   
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια 135.575.318 75.431.579 211.006.897
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 15.392.999 -15.392.999 0
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται 433.821 174.823 608.644
Λοιπές επενδύσεις 7.337 0 7.337
Λοιπές απαιτήσεις 1.031.188 0 1.031.188

152.440.663 60.213.403 212.654.066
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 57.317.490 -645.379 56.672.111
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 63.868.072 -24.972.125 38.895.947
Λοιπές επενδύσεις 718.009 2.568 720.577
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7.216.817 0 7.216.817

129.120.388 -25.614.936 103.505.452
Σύνολο ενεργητικού 281.561.051 34.598.467 316.159.518

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 81.699.122 -25.617.503 56.081.619
Λοιπά αποθεµατικά 12.535.650 1.041.353 13.577.003
Ζηµιές εις νέον -85.933.991 29.163.653 -56.770.338
Ποσά προορισµένα για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 31.690.032 -31.690.032 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 39.990.813 -27.102.529 12.888.284

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 55.626.705 5.113.316 60.740.021
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 0 17.687.760 17.687.760
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 0 1.927.862 1.927.862
Επιχορηγήσεις 0 141.378 141.378
Προβλέψεις 0 3.820.879 3.820.879

55.626.705 28.691.195 84.317.900
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 29.448.472 31.790.575 61.239.047
∆άνεια 156.257.546 1.456.741 157.714.287
Προβλέψεις 237.515 -237.515 0

185.943.533 33.009.801 218.953.334
Σύνολο υποχρεώσεων 241.570.238 61.700.996 303.271.234
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 281.561.051 34.598.467 316.159.518  
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ (Ποσά σε Ευρώ)

ΓΠΛΑ Αναµορφώσεις 
για µετάβαση 
σε ∆ΠΧΠ

∆ΠΧΠ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια 135.658.727 76.042.010 211.700.737
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 15.447.129 -15.447.129 0
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται 36.744 -36.744 0
Λοιπές επενδύσεις 7.337 0 7.337
Λοιπές απαιτήσεις 1.031.188 0 1.031.188

152.181.125 60.558.137 212.739.262
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 59.548.136 -916.714 58.631.422
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 62.258.018 -26.567.058 35.690.960
Λοιπές επενδύσεις 718.009 28.741 746.750
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 8.695.381 63.186 8.758.567

131.219.544 -27.391.845 103.827.699
Σύνολο ενεργητικού 283.400.669 33.166.292 316.566.961

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 81.699.122 -25.617.503 56.081.619
Λοιπά αποθεµατικά 12.535.650 1.041.353 13.577.003
Ζηµιές εις νέον -85.845.006 28.279.469 -57.565.537
Ποσά προορισµένα για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 31.690.032 -31.690.032 0

40.079.798 -27.986.713 12.093.085
∆ικαιώµατα µειοψηφίας -152.257 -152.257
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 40.079.798 -28.138.970 11.940.828

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 55.626.705 5.113.316 60.740.021
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 0 17.687.414 17.687.414
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 0 1.927.862 1.927.862
Επιχορηγήσεις 0 141.378 141.378
Προβλέψεις 0 3.836.079 3.836.079

55.626.705 28.706.049 84.332.754
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 31.158.884 31.395.187 62.554.071
∆άνεια 156.282.567 1.456.741 157.739.308
Προβλέψεις 252.715 -252.715 0

187.694.166 32.599.213 220.293.379
Σύνολο υποχρεώσεων 243.320.871 61.305.262 304.626.133
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 283.400.669 33.166.292 316.566.961  
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5.2.3 Συµφωνία Ισολογισµού στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ (Ποσά σε Ευρώ)

ΓΠΛΑ Αναµορφώσεις 
για µετάβαση σε 

∆ΠΧΠ

∆ΠΧΠ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια 125.468.072 59.456.286 184.924.358
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 13.390.628 -13.390.628 0
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται 8.691.215 5.265.259 13.956.474
Λοιπές επενδύσεις 9.061 -1.724 7.337
Λοιπές απαιτήσεις 728.932 0 728.932

148.287.908 51.329.193 199.617.101
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 49.273.264 -2.877.307 46.395.957
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 67.165.836 -12.171.730 54.994.106
Λοιπές επενδύσεις 595.529 2.568 598.097
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 2.838.096 0 2.838.096

119.872.725 -15.046.469 104.826.256
Σύνολο ενεργητικού 268.160.633 36.282.724 304.443.357

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 104.280.607 -12.284.252 91.996.355
Λοιπά αποθεµατικά 12.394.272 1.182.731 13.577.003
Ζηµιές εις νέον -102.060.108 22.139.564 -79.920.544
Ποσά προορισµένα για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 20.000.000 -20.000.000 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 34.614.771 -8.961.957 25.652.814

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 126.283.889 3.514.792 129.798.681
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 0 9.143.907 9.143.907
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 0 1.479.853 1.479.853
Προβλέψεις 0 2.919.444 2.919.444

126.283.889 17.057.996 143.341.885
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 64.378.660 18.583.907 82.962.567
∆άνεια 41.500.999 1.575.092 43.076.091
Προβλέψεις 1.382.314 8.027.686 9.410.000

107.261.973 28.186.685 135.448.658
Σύνολο υποχρεώσεων 233.545.862 45.244.681 278.790.543
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 268.160.633 36.282.724 304.443.357  
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ (Ποσά σε Ευρώ)

ΓΠΛΑ Αναµορφώσεις 
για µετάβαση 
σε ∆ΠΧΠ

∆ΠΧΠ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια 137.887.216 66.881.560 204.768.776
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 13.391.144 -13.391.144 -
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται 1.589.897 -1.589.897 -
Λοιπές επενδύσεις 7.324 13 7.337
Λοιπές απαιτήσεις 1.013.529 0 1.013.529

153.889.110 51.900.532 205.789.642
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 52.088.036 -2.429.295 49.658.741
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 77.304.662 -13.188.112 64.116.550
Λοιπές επενδύσεις 595.529 28.726 624.255
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 4.055.115 1.048.166 5.103.281

134.043.342 -14.540.515 119.502.827
Σύνολο ενεργητικού 287.932.452 37.360.017 325.292.469

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 104.280.607 -12.284.252 91.996.355
Συναλλαγµατικές διαφορές ενοποίησης ξένων θυγατρικών - -113.076 -113.076
Λοιπά αποθεµατικά 15.822.975 -2.245.972 13.577.003
Ζηµιές εις νέον -101.290.328 22.812.453 -78.477.875
Ποσά προορισµένα για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 20.000.000 -20.000.000 -

38.813.254 -11.830.847 26.982.407
∆ικαιώµατα µειοψηφίας - 1.337.995 1.337.995
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 38.813.254 -10.492.852 28.320.402

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 126.283.889 3.514.792 129.798.681
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις - 10.375.874 10.375.874
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία - 1.891.250 1.891.250
Επιχορηγήσεις - 899.096 899.096
Προβλέψεις - 2.919.444 2.919.444

126.283.889 19.600.456 145.884.345

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 67.665.660 18.649.636 86.315.296
∆άνεια 53.772.635 1.575.091 55.347.726
Προβλέψεις 1.397.014 8.027.686 9.424.700

122.835.309 28.252.413 151.087.722
Σύνολο υποχρεώσεων 249.119.198 47.852.869 296.972.067
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 287.932.452 37.360.017 325.292.469  
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5.2.4 Συµφωνία καθαρών κερδών 12 µήνες έως 31 ∆εκεµβρίου 2004 

 

(Ποσά σε Ευρώ)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟIΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύνολο ζηµιών σύµφωνα µε τα ΓΠΛΑ -27.669.169 -28.227.425

Αναµορφώσεις µετάβασης σε ∆.Π.Χ.Π.

Αλλαγή τρόπου ενοποίησης 14.402 0
Προσαρµογή της αξίας των ενσώµατων ακινητοποίησεων 4.649.464 4.353.373
∆ιαγραφή άυλων στοιχείων ενεργητικού που δεν πληρούν τις προυποθέσεις 
κεφαλαιοποίησης των ∆ΠΧΠ 2.042.685 1.991.229
Αναγνώριση προβλέψεων -7.092.472 -7.092.472
Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων 7.311.540 6.743.349
Απόσχιση κλάδου (Μεταλλουργεία Κορίνθου Α.Ε.) 613.809 613.809
Αναγνώριση προβλέψεων για  παροχές σε εργαζοµένους 36.612 111.089
Μεταφορά της πρόβλεψης αποτίµησης υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα στην ΚΑΧ 1.222.883 1.170.240
Αλλαγή λογιστικής αρχής απoτίµησης αποθεµάτων -2.103.632 -2.764.785
Λοιπά 100.542 -48.613

Σύνολο αναµορφώσεων µετάβασης 6.795.833 5.077.219

Σύνολο ζηµιών σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ -20.873.336 -23.150.206

31.12.2004
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5.2.5 Συµφωνία Κατάστασης αποτελεσµάτων 12 µήνες έως 31 ∆εκεµβρίου 2004 

ΓΠΛΑ Αναµορφώσεις 
για µετάβαση σε 

∆ΠΧΠ

∆ΠΧΠ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ (Ποσά σε Ευρώ)

Πωλήσεις 180.447.740 -812.429 179.635.311
Κόστος Πωληθέντων -158.975.572 2.616.498 -156.359.074
Μεικτό κέρδος 21.472.168 1.804.069 23.276.237

Έξοδα διάθεσης -33.292.879 -6.984.356 -40.277.235
Έξοδα διοίκησης -3.531.810 -4.894.038 -8.425.848
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης (καθαρά) 863.820 5.733.731 6.597.551
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης -14.488.701 -4.340.594 -18.829.295

Χρηµατοδοτικά έξοδα (καθαρά) -13.230.986 2.166.726 -11.064.260
Έκτακτα αποτελέσµατα -852.881 852.881 0
Έσοδα και έξοδα προηγούµενων χρήσεων 345.143 -345.143 0
Ζηµίες προ φόρων -28.227.425 -1.666.130 -29.893.555

Φορολογία 0 6.743.349 6.743.349
Καθαρές ζηµίες χρήσης µετά από φόρους -28.227.425 5.077.219 -23.150.206

12 µήνες έως 31 ∆εκεµβρίου 2004

 

 

ΓΠΛΑ Αναµορφώσεις 
για µετάβαση σε 

∆ΠΧΠ

∆ΠΧΠ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ (Ποσά σε Ευρώ)

Πωλήσεις 214.600.579 4.778.285 219.378.864
Κόστος πωλήσεων -188.663.450 -1.573.746 -190.237.196
Μεικτό κέρδος 25.937.129 3.204.539 29.141.668

Έξοδα διάθεσης -35.818.734 -6.542.659 -42.361.393
Έξοδα διοίκησης -6.881.213 -4.503.023 -11.384.236
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης (καθαρά) 3.307.810 4.370.263 7.678.073
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης -13.455.008 -3.470.880 -16.925.888

Χρηµατοδοτικά έξοδα (καθαρά) -13.244.333 2.172.534 -11.071.799
Έκτακτα αποτελέσµατα -999.814 999.814 0
Έσοδα και έξοδα προηγούµενων χρήσεων 345.828 -345.828 0
Ζηµιές προ φόρων -27.353.327 -644.360 -27.997.687

Φορολογία -315.842 7.440.193 7.124.351
Καθαρές ζηµίες χρήσης µετά από φόρους -27.669.169 6.795.833 -20.873.336

12 µήνες έως 31 ∆εκεµβρίου 2004
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5.2.6 Συµφωνία Ισολογισµού την 1 Ιανουαρίου 2005 µετά την εφαρµογή των ∆ΛΠ 32 και 39 

Eπίπτωση 
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ (Ποσά σε Ευρώ) ∆ΠΧΠ εφαρµογής ∆ΠΧΠ

31.12.2004 ∆ΛΠ 32 & 39 01.01.2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια 184.924.358  - 184.924.358 
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται 13.956.474  - 13.956.474 
Λοιπές επενδύσεις 7.337  -7.337  0 
Λοιπές απαιτήσεις 728.932  - 728.932 

199.617.101  -7.337  199.609.764 
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 46.395.957  - 46.395.957 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 54.994.106  - 54.994.106 
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία - 1.839.959  1.839.959 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων - 605.434  605.434 
Χρεόγραφα 598.097  -598.097  -
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 2.838.096  - 2.838.096 

104.826.256  1.847.296  106.673.552 
Σύνολο ενεργητικού 304.443.357  1.839.959  306.283.316 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 91.996.355  - 91.996.355 
Λοιπά αποθεµατικά 13.577.003  -1.681.949  11.895.054 
Κέρδη/(ζηµιές) εις νέον -79.920.544  - -79.920.544 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 25.652.814  -1.681.949  23.970.865 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 129.798.681  - 129.798.681 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 9.143.907  -560.650  8.583.257 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 1.479.853  - 1.479.853 
Προβλέψεις 2.919.444  - 2.919.444 

143.341.885  -560.650  142.781.235 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 82.962.567  - 82.962.567 
∆άνεια 43.076.091  - 43.076.091 
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 4.082.558  4.082.558 
Προβλέψεις 9.410.000  - 9.410.000 

135.448.658  4.082.558  139.531.216 
Σύνολο υποχρεώσεων 278.790.543  3.521.908  282.312.451 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 304.443.357  1.839.959  306.283.316  
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Eπίπτωση 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ (Ποσά σε Ευρώ) ∆ΠΧΠ εφαρµογής ∆ΠΧΠ

31.12.2004 ∆ΛΠ 32 & 39 01.01.2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια 204.768.776  - 204.768.776 
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται - - -
Λοιπές επενδύσεις 7.337  -7.337  -
Λοιπές απαιτήσεις 1.013.529  1.013.529 

205.789.642  -7.337  205.782.305 
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 49.658.741  - 49.658.741 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 64.116.550  - 64.116.550 
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία - 1.839.959  1.839.959 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων - 631.592  631.592 
Χρεόγραφα 624.255  -624.255  -
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.103.281  - 5.103.281 

119.502.827  1.847.296  121.350.123 
Σύνολο ενεργητικού 325.292.469  1.839.959  327.132.428 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 91.996.355  - 91.996.355 
Συναλλαγµατικές διαφορές ενοποίησης ξένων θυγατρικών -113.076  - -113.076 
Λοιπά αποθεµατικά 13.577.003  -1.681.949  11.895.054 
Κέρδη/(ζηµιές) εις νέον -78.477.875  - -78.477.875 

26.982.407  -1.681.949  25.300.458 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 1.337.995  - 1.337.995 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 28.320.402  -1.681.949  26.638.453 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 129.798.681  - 129.798.681 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 10.375.874  -560.650  9.815.224 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 1.891.250  - 1.891.250 
Επιχορηγήσεις 899.096  899.096 
Προβλέψεις 2.919.444  - 2.919.444 

145.884.345  -560.650  145.323.695 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 86.315.296  - 86.315.296 
∆άνεια 55.347.726  - 55.347.726 
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία - 4.082.558  4.082.558 
Προβλέψεις 9.424.700  - 9.424.700 

151.087.722  4.082.558  155.170.280 
Σύνολο υποχρεώσεων 296.972.067  3.521.908  300.493.975 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 325.292.469  1.839.959  327.132.428  
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Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς 

Κατά την 31/12/2005 ο Όµιλος διαχωρίζεται σε δύο επιχειρηµατικούς τοµείς: 

(α) Χαλυβδοσωλήνες µεσαίας διαµέτρου 

(β) Χαλυβδοσωλήνες µεγάλης διαµέτρου  

Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα για το έτος έως 31 ∆εκεµβρίου 2004 ήταν ως εξής: 

12 µήνες έως 31 ∆εκεµβρίου 2004 (Ποσά σε Ευρώ)

Παραγωγή & Εµπορία 
Χαλυβδοσωλήνων 

Μεγάλης ∆ιαµέτρου

Παραγωγή & Εµπορία 
Χαλυβδοσωλήνων 

Μεσαίας ∆ιαµέτρου Σύνολο
Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα 295.242.617 20.801.751 316.044.368
Εσωτερικές πωλήσεις -91.270.197 -5.395.307 -96.665.504
Καθαρές πωλήσεις 203.972.420 15.406.444 219.378.864

Λειτουργικά κέρδη / (ζηµιές) -17.716.100 790.212 -16.925.888
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα - έξοδα (σηµείωση 25) -11.071.799
Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων -27.997.687
Φόρος εισοδήµατος 7.124.351
Καθαρό κέρδος / (ζηµιά) -20.873.336  

Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα για το έτος έως 31 ∆εκεµβρίου 2005 ήταν ως εξής: 

12 µήνες έως 31 ∆εκεµβρίου 2005 (Ποσά σε Ευρώ)

Παραγωγή & Εµπορία 
Χαλυβδοσωλήνων 

Μεγάλης ∆ιαµέτρου

Παραγωγή & Εµπορία 
Χαλυβδοσωλήνων 

Μεσαίας ∆ιαµέτρου Σύνολο
Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα 369.708.788 5.283.083 374.991.871
Εσωτερικές πωλήσεις -109.292.867 -4.782.257 -114.075.124
Καθαρές πωλήσεις 260.415.921 500.826 260.916.747

Λειτουργικά κέρδη / (ζηµιές) 17.062.765 -8.222.387 8.840.378
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα - έξοδα (σηµείωση 25) -11.004.144
Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων -2.163.766
Φόρος εισοδήµατος -3.482.572
Καθαρό κέρδος / (ζηµιά) -5.646.338  

Τα λοιπά στοιχεία που περιλαµβάνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της 31 ∆εκεµβρίου 2004 έχουν ως 
εξής: 

12 µήνες έως 31 ∆εκεµβρίου 2004 (Ποσά σε Ευρώ)

Παραγωγή & Εµπορία 
Χαλυβδοσωλήνων 

Μεγάλης ∆ιαµέτρου

Παραγωγή & Εµπορία 
Χαλυβδοσωλήνων 

Μεσαίας ∆ιαµέτρου Σύνολο
Aποσβέσεις  ενσώµατων παγίων (σηµείωση 7) 11.155.525 310.493 11.466.018
Αποµείωση αποθεµάτων (σηµείωση 9) 1.760.183 373.336 2.133.519
Προβλέψεις (σηµείωση 20) 6.428.565 2.080.000 8.508.565  

Τα λοιπά στοιχεία που περιλαµβάνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της 31 ∆εκεµβρίου 2005 έχουν ως 
εξής: 



 

ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2005 

 

   - 32 - 

12 µήνες έως 31 ∆εκεµβρίου 2005 (Ποσά σε Ευρώ)

Παραγωγή & Εµπορία 
Χαλυβδοσωλήνων 

Μεγάλης ∆ιαµέτρου

Παραγωγή & Εµπορία 
Χαλυβδοσωλήνων 

Μεσαίας ∆ιαµέτρου Σύνολο
Aποσβέσεις  ενσώµατων παγίων (σηµείωση 7) 10.523.542 1.047.524 11.571.066
Αποµείωση απαιτήσεων (σηµείωση 10) 1.215.234 1.215.234
Αποµείωση αποθεµάτων (σηµείωση 9) 1.306.121 38.539 1.344.660
Προβλέψεις (σηµείωση 20) 1.388.976 882.731 2.271.707  

Τα αποτελέσµατα των τοµέων περιλαµβάνουν κέρδη και ζηµιές από προθεσµιακές συµβάσεις συναλλάγµατος 
(forwards) τα οποία προέρχονται από αντισταθµίσεις ταµειακών ροών που αφορούν αγορές και πωλήσεις. 

Το χρηµατοοικονοµικό κόστος περιλαµβάνει αποτελέσµατα από αντισταθµίσεις ταµειακών ροών εντόκων 
δανείων τα οποία έχουν απεικονιστεί στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια του 
έτους. 

Μεταβιβάσεις και συναλλαγές µεταξύ τοµέων πραγµατοποιούνται µε πραγµατικούς εµπορικούς όρους και 
συνθήκες, σύµφωνα µε αυτά που ισχύουν για συναλλαγές µε τρίτους. 

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των τοµέων κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2004 έχουν ως εξής: 

31/12/2004

Παραγωγή & Εµπορία 
Χαλυβδοσωλήνων 

Μεγάλης ∆ιαµέτρου

Παραγωγή & Εµπορία 
Χαλυβδοσωλήνων 

Μεσαίας ∆ιαµέτρου
Μη 

Κατανεµηθέντα Σύνολο
Eνεργητικό 294.661.163 30.631.306 0 325.292.469
Σύνολο υποχρεώσεων 267.580.514 19.015.679 10.375.874 296.972.067
Επενδύσεις σε ενσώµατα πάγια (σηµείωση 7) 5.845.723 0 0 5.845.723  

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των τοµέων κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 έχουν ως εξής: 

31/12/2005

Παραγωγή & Εµπορία 
Χαλυβδοσωλήνων 

Μεγάλης ∆ιαµέτρου

Παραγωγή & Εµπορία 
Χαλυβδοσωλήνων 

Μεσαίας ∆ιαµέτρου
Μη 

Κατανεµηθέντα Σύνολο
Eνεργητικό 327.475.816 19.908.098 325.267 347.709.181
Σύνολο υποχρεώσεων 280.532.864 1.133.976 13.031.184 294.698.024
Επενδύσεις σε ενσώµατα πάγια (σηµείωση 7) 2.438.052 52.221 0 2.490.273  

Τα περιουσιακά στοιχεία των τοµέων περιλαµβάνουν κυρίως ενσώµατα πάγια, αποθέµατα, απαιτήσεις, 
επενδύσεις, παράγωγα που έχουν προσδιοριστεί ως µέσα αντιστάθµισης για µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές 
και διαθέσιµα. ∆εν περιλαµβάνουν αναβαλλόµενους φόρους. 

Οι υποχρεώσεις των τοµέων περιλαµβάνουν τις λειτουργικές υποχρεώσεις (περιλαµβανοµένων παραγώγων που 
έχουν καθοριστεί ως µέσα αντιστάθµισης µελλοντικών εµπορικών συναλλαγών και δανείων, καθώς και 
εταιρικών δανείων). ∆εν περιλαµβάνουν φόρους. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες περιλαµβάνουν δαπάνες για 
απόκτηση ενσώµατων παγίων στοιχείων (σηµείωση 7). 

Από τις 27/8/2005 σταµάτησε η παραγωγική διαδικασία στην εγκατάσταση της Κορίνθου και η παραγωγή 
σωλήνων µεσαίας διαµέτρου καλύπτεται από την εγκατάσταση της Θίσβης. 
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∆ευτερεύων τύπος πληροφόρησης - γεωγραφικοί τοµείς. 

Η έδρα της Εταιρείας και η κύρια χώρα δραστηριοποίησης της είναι η Ελλάδα. Η κύρια δραστηριότητα της 
εταιρείας είναι η κατασκευή και πώληση σωλήνων. Η εταιρεία πραγµατοποιεί το µεγαλύτερο µέρος των 
πωλήσεων της στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης, στις ΗΠΑ, Ασία και Αφρική. 

Ποσά σε Ευρώ
Πωλήσεις 31/12/2005 31/12/2004
Ελλάδα 23.531.720 17.606.074
Ευρωζώνη 74.823.848 90.048.708
Λοιπές Ευρωπαικές χώρες 289.956 0
Ασία 27.307.793 18.116.775
Αµερική 47.350.819 45.345.413
Αφρική 87.478.524 48.261.894
Ωκεανία 134.087 0
Σύνολο 260.916.747 219.378.864

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Οι πωλήσεις αναφέρονται στη χώρα που είναι εγκατεστηµένοι οι πελάτες. 

Σύνολο ενεργητικού 31/12/2005 31/12/2004
Ελλάδα 321.818.539 294.343.563
Εωρωζώνη 3.137.347 7.158.290
Αµερική 22.428.028 23.790.616
Μη κατανεµηµένα 325.267 0
Σύνολο 347.709.181 325.292.469  

Τα περιουσιακά στοιχεία αναφέρονται στην τοποθεσία τους. 

Επενδύσεις σε πάγια 31/12/2005 31/12/2004
Ελλάδα 2.459.150 5.817.820
Εωρωζώνη 4.627 14.818
Αµερική 26.496 13.085
Σύνολο 2.490.273 5.845.723  

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αναφέρονται στην τοποθεσία των περιουσιακών στοιχείων. 

Ανάλυση των πωλήσεων ανά κατηγορία 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2005 31/12/2004

Πωλήσεις εµπορευµάτων & προϊόντων 260.701.579 216.706.808
Έσοδα από υπηρεσίες 215.168 2.672.056
Σύνολο 260.916.747 219.378.864  

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 



 

ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2005 

 

   - 34 - 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ποσά σε Εύρω Οικόπεδα Κτίρια Μηχ/κός 
εξοπλισµός

Μεταφορικά 
µέσα

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα

Ακινητοπ/σεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 33.099.000 48.524.994 127.988.865 4.627.975 2.195.537 0 216.436.371
Συναλλαγµατικές διαφορές 0 0 -7.362 0 -2.665 0 -10.027
Προσθήκες 0 731.667 4.593.738 165.959 171.217 183.142 5.845.723
Πωλήσεις (σηµείωση 29) 0 -10.537 0 -2.299.031 0 0 -2.309.568
Ανακατανοµές 0 0 3.063 -3.063 0 0 0
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004 33.099.000 49.246.124 132.578.304 2.491.840 2.364.089 183.142 219.962.499
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 0 -1.671 -1.213.535 -1.997.754 -1.522.674 0 -4.735.634
Συναλλαγµατικές διαφορές 0 0 0 5.576 1.974 0 7.550
Αποσβέσεις περιόδου (σηµείωση 22) 0 -2.406.781 -8.438.206 -376.907 -244.124 0 -11.466.018
Πωλήσεις (σηµείωση 29) 0 0 0 1.000.379 0 0 1.000.379
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004 0 -2.408.452 -9.651.741 -1.368.706 -1.764.824 0 -15.193.723

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 33.099.000 46.837.672 122.926.563 1.123.134 599.265 183.142 204.768.776

Κόστος 0
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 33.099.000 49.246.124 132.578.304 2.491.840 2.364.089 183.142 219.962.499
Συναλλαγµατικές διαφορές 0 0 0 6.191 11.549 0 17.740
Προσθήκες 0 296.689 1.238.767 29.605 120.577 804.635 2.490.273
Πωλήσεις (σηµείωση 29) 0 -292.000 -39.066 -60.986 -65.484 0 -457.536
Ανακατανοµές 0 0 -48.643 -526 49.169 0 0
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005 33.099.000 49.250.813 133.729.362 2.466.124 2.479.900 987.777 222.012.976

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 0 -2.408.452 -9.651.741 -1.368.706 -1.764.824 0 -15.193.723
Συναλλαγµατικές διαφορές 0 0 0 -4.954 -9.439 0 -14.393
Αποσβέσεις περιόδου (σηµείωση 22) 0 -2.437.248 -8.655.033 -222.846 -255.939 0 -11.571.066
Πωλήσεις (σηµείωση 29) 0 15.330 8.375 55.580 64.965 0 144.250
Ανακατανοµές 0 0 32.300 28 -32.328 0 0
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005 0 -4.830.370 -18.266.099 -1.540.898 -1.997.565 0 -26.634.932

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 33.099.000 44.420.443 115.463.263 925.226 482.335 987.777 195.378.045  

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ποσά σε Εύρω Οικόπεδα Κτίρια Μηχ/κός 
εξοπλισµός

Μεταφορικά 
µέσα

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα

Ακινητοπ/σεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 33.099.000 47.915.050 127.945.590 4.577.862 2.110.893 0 215.648.395
Προσθήκες 0 298.950 3.509.127 45.955 153.843 182.424 4.190.299
Πωλήσεις (σηµείωση 29) 0 -10.537 0 -2.281.174 0 0 -2.291.711
Εισφορά κλάδου αποσχισθείσας θυγατρικής (σηµείωση 33) -7.420.000 -5.347.000 -5.557.916 -303.052 -1.190.326 -37.600 -19.855.894
Ανακατανοµές 0 0 -5.209 5.209 0 0 0
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004 25.679.000 42.856.463 125.891.592 2.044.800 1.074.410 144.824 197.691.089
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 0 0 -1.191.032 -1.976.032 -1.474.434 0 -4.641.498
Αποσβέσεις περιόδου (σηµειωση 22) 0 -2.278.433 -8.155.792 -343.352 -179.443 0 -10.957.020
Πωλήσεις (σηµείωση 29) 0 0 0 996.812 0 0 996.812
Εισφορά κλάδου αποσχισθείσας θυγατρικής (σηµείωση 33) 0 178.234 463.160 239.173 954.408 0 1.834.975
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004 0 -2.100.199 -8.883.664 -1.083.399 -699.469 0 -12.766.731

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 25.679.000 40.756.264 117.007.928 961.401 374.941 144.824 184.924.358
Κόστος 0
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 25.679.000 42.856.463 125.891.592 2.044.800 1.074.410 144.824 197.691.089
Προσθήκες 0 170.968 1.195.794 29.605 88.254 804.635 2.289.256
Πωλήσεις (σηµείωση 29) 0 -292.000 0 -11.256 0 0 -303.256
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005 25.679.000 42.735.431 127.087.386 2.063.149 1.162.664 949.459 199.677.089

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 0 -2.100.199 -8.883.664 -1.083.399 -699.469 0 -12.766.731
Αποσβέσεις περιόδου (σηµειωση 22) 0 -2.116.375 -7.872.505 -191.011 -162.071 0 -10.341.962
Πωλήσεις (σηµείωση 29) 0 15.330 0 5.851 0 0 21.181
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005 0 -4.201.244 -16.756.169 -1.268.559 -861.540 0 -23.087.512

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 25.679.000 38.534.187 110.331.217 794.590 301.124 949.459 176.589.577  
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Η δαπάνη για αποσβέσεις έχει καταχωρηθεί στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων ως εξής: 

 

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Κόστος Πωληθέντων 10.423.767 10.776.345 9.912.885 10.619.374
Έξοδα ∆ιοίκησης 1.000.695 248.625 294.321 244.275
Έξοδα ∆ιάθεσης 146.604 441.048 134.756 93.371
Σύνολο 11.571.066 11.466.018 10.341.962 10.957.020

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Ο µισθωµένος µηχανολογικός εξοπλισµός και µεταφορικά µέσα που περιλαµβάνεται στα παραπάνω βάσει 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης αναλύεται ως εξής (σηµείωση 16): 

 

 

Μηχανολογικός Εξοπλισµός
Ποσά σε Εύρω 31/12/2005 31/12/2004
Κόστος - κεφαλαιοποιηµένες χρηµατοδοτικές µισθώσεις 8.795.304 8.795.304
Συσσωρευµένες αποσβέσεις -2.290.444 -1.740.737
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 6.504.860 7.054.567

Μεταφορικά Μέσα
Ποσά σε Εύρω 31/12/2005 31/12/2004
Κόστος - κεφαλαιοποιηµένες χρηµατοδοτικές µισθώσεις 377.318 377.318
Συσσωρευµένες αποσβέσεις -105.622 -67.890
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 271.696 309.428

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Επί της ακίνητης περιουσίας του Οµίλου υφίστανται υποθήκες και προσηµειώσεις συνολικού ύψους € 
73.203.762 (2004: 73.203.762) (σηµείωση 16). 
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Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2005 31/12/2004
Αρχή χρήσης 13.956.474 608.644
Προσθήκες 52.500 1.610.321
Αποµειώσεις -52.500 0
Απόσχιση και εισφορά κλάδου 0 11.737.509
Υπόλοιπο λήξεως 13.956.474 13.956.474

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Οι θυγατρικές της εταιρίας οι οποίες είναι µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο έχουν ως εξής: 

 

Επωνυµία Χώρα 
εγκατάστασης

Αξία Κτήσης 
έναρξης Προσθήκες Αποµειώσεις Αξία κτήσης 

λήξης

Άµεσο 
Ποσοστό 

Συµµετοχής
2004
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Ελλάδα 0 11.797.506 0 11.797.506 99,99%
∆ΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε. Ελλάδα 41.300 1.548.600 0 1.589.900 51,62%
CPW EUROPEAN TRADING Gmbh Γερµανία 0 0 0 0 79,00%
CPW AMERICA CO. Αµερική 567.344 0 0 567.344 100,00%
HUMBEL Ltd Κύπρος 0 1.724 0 1.724 100,00%

608.644 13.347.830 0 13.956.474  

 

Επωνυµία

Χώρα 
εγκατάστασης

Αξία Κτήσης 
έναρξης Προσθήκες Αποµειώσεις Αξία κτήσης 

λήξης

Άµεσο 
Ποσοστό 

Συµµετοχής
2005
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Ελλάδα 11.797.506 0 0 11.797.506 99,99%
∆ΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε. Ελλάδα 1.589.900 0 0 1.589.900 51,62%
CPW EUROPEAN TRADING Gmbh Γερµανία 0 52.500 -52.500 0 100,00%
CPW AMERICA CO. Αµερική 567.344 0 0 567.344 100,00%
HUMBEL Ltd Κύπρος 1.724 0 0 1.724 100,00%

13.956.474 52.500 -52.500 13.956.474  

 

Την 1/7/2005 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας αποφάσισε την αγορά των υπόλοιπων εταιρικών µεριδίων 
της θυγατρικής εταιρίας µε την επωνυµία “CPW European Trading GmbH” στην ονοµαστική τους αξία, 
δηλαδή συνολικού τιµήµατος πενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (52.500) ΕΥΡΩ. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε 
στις 8/9/2005. Με την αγορά των προαναφερθέντων εταιρικών µεριδίων το ποσοστό συµµετοχής στην εν λόγω 
θυγατρική ανήλθε σε 100%. 
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Αποθέµατα 

 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Προιόντα έτοιµα 36.345.024 21.723.854 35.675.882 19.437.013 
Ηµιτελή 11.906.840 11.060.629 11.906.840 11.060.629 
Α' & Β' ύλες 8.870.522 15.588.300 8.449.959 14.421.714 
Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων 3.734.996 3.419.477 3.526.432 3.236.784 
Σύνολο 60.857.382 51.792.260 59.559.113 48.156.140 

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης:
Προιόντα έτοιµα -1.344.660 -2.133.519 -1.306.121 -1.760.183 

-1.344.660 -2.133.519 -1.306.121 -1.760.183 

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 59.512.722 49.658.741 58.252.992 46.395.957 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 
 

Το κόστος των αποθεµάτων που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο κόστος πωληθέντων ανέρχεται σε € 164.814.350 
(2004: €151.164.692) και € 137.313.571 (2004: €120.032.595) για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης τα αποθέµατα αποτιµήθηκαν στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους και καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία βασίστηκε σε τιµές πώλησης των ετοίµων 
προϊόντων σε µία ενεργή αγορά. Σε ορισµένα έτοιµα προϊόντα η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία ήταν 
χαµηλότερη, µε αποτέλεσµα να αναγνωριστεί ζηµία αποµείωσης συνολικού ποσού € 1.344.660 (2004: € 
2.133.519) και € 1.306.121 (2004: € 1.760.183) για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Η ζηµία 
αποµείωσης περιλαµβάνεται στο κόστος πωληθέντων (σηµείωση 22). 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Πελάτες 65.979.036 53.617.473 41.791.102 16.578.427
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης -2.216.030 -954.956 -687.763 -382.847 
Καθαρές απαιτήσεις πελατών 63.763.006 52.662.517 41.103.339 16.195.580

Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων 1.108.415 112.522 1.105.762 112.522
Λοιπές Προκαταβολές 1.629.106 1.381.737 1.528.618 1.058.901
Γραµµάτια-επιταγές εισπρακτ.& σφραγ/νες 183.022 385.646 183.022 385.646
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης -37.000 -37.000 -37.000 -37.000 
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη (σηµείωση 32) 1.376.883 1.657.621 35.180.034 32.056.355
Ελληνικό ∆ηµόσιο 3.685.737 1.530.226 1.904.079 1.021.817
Λοιποί χρεώστες 975.259 1.280.155 864.508 22.317
Αγορές υπό παραλαβή 13.735.187 6.156.655 13.735.187 4.906.900
Σύνολο 86.419.615 65.130.079 95.567.549 55.723.038

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 85.445.205 64.116.550 94.645.801 54.994.106
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό 974.410 1.013.529 921.748 728.932

86.419.615 65.130.079 95.567.549 55.723.038

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό αφορούν δοσµένες 
εγγυήσεις σε τρίτους στα πλαίσια της δραστηριότητας της εταιρείας και δεν έχουν συγκεκριµένη ηµεροµηνία 
λήξης. Οι εύλογες αξίες των πελατών και λοιπών απαιτήσεων είναι περίπου ίσες µε τη λογιστική αξία τους. 
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∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από πελάτες καθώς ο Όµιλος 
έχει µεγάλο αριθµό πελατών διεθνώς διασκορπισµένο. 

Ο Όµιλος αναγνώρισε ζηµιά €1.215.234 (2004: 0) για αποµείωση των απαιτήσεων κατά τη διάρκεια του 2005. 
Η ζηµιά έχει περιληφθεί στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης ως εξής: στα Έξοδα ∆ιάθεσης €1.077.234 και 
στα Έξοδα ∆ιοίκησης €138.000 (σηµείωση 22). 

Παράγωγα 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Προθεσµιακές συµβάσεις συναλλάγµατος (forwards) για 
αντιστάθµιση ταµειακών ροών 160.812 - 160.812 -
Σύνολο 160.812 0 160.812 0
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (interst rate swaps) 320.713 - 320.713 -
Σύνολο 320.713 0 320.713 0
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (interst rate swaps) 124.400 - 124.400 -
Προθεσµιακές συµβάσεις συναλλάγµατος (forwards) για 
αντιστάθµιση ταµειακών ροών 2.555.509 - 2.555.509 -
Σύνολο 2.679.909 - 2.679.909 -

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

α) Προθεσµιακές συµβάσεις συναλλάγµατος (forwards) 

H ονοµαστική αξία των προθεσµιακών συµβάσεων συναλλάγµατος σε εκκρεµότητα, κατά την 31/12/2005 ήταν 
USD 40.476.914. Κέρδη και ζηµιές που αναγνωρίστηκαν στα Ίδια Κεφάλαια  (αποθεµατικό εύλογης αξίας) 
(σηµείωση 15) από προθεσµιακές συµβάσεις συναλλάγµατος, κατά την 31/12/2005 θα µεταφερθούν στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων σε διάφορες ηµεροµηνίες µεταξύ ενός και τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία 
του Ισολογισµού. 

β) Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων 

Η ονοµαστική αξία των συµβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων σε εκκρεµότητα κατά την 31/12/2005 ήταν 
€57.000.000. Κέρδη και ζηµιές που αναγνωρίστηκαν στα Ίδια Κεφάλαια (αποθεµατικό εύλογης αξίας) 
(σηµείωση 15) από συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων, κατά την 31/12/2005 θα µεταφέρονται στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων χρήσεως µέχρι την αποπληρωµή των σχετικών δανειακών υποχρεώσεων. 

Κατά την 31/12/2005 τα σταθερά επιτόκια κυµαίνονταν από 3,2% έως 5,8% (31/12/2004: 3,2% έως 5,8%) και 
τα κύρια µεταβλητά επιτόκια είναι Euribor.  
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Λοιπές επενδύσεις και χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

Ποσά σε Ευρώ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 754.087 727.914
Προσαρµογή σε εύλογη αξία -122.495 -122.480
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004 631.592 605.434
Επίδραση εφαρµογής ∆ΛΠ 32 & 39 -631.592 -605.434
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005 0 0

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 7.337 7.337
Κυκλοφορούν ενεργητικό 624.255 598.097

631.592 605.434  

Οι λοιπές επενδύσεις περιλαµβάνουν τα κατωτέρω: 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31/12/2004 31/12/2004
Εισηγµένοι τίτλοι
- Συµµετοχικοί τίτλοι εσωτερικού 598.097 598.097
Μη εισηγµένοι τίτλοι
- Συµµετοχικοί τίτλοι εσωτερικού 7.337 7.337
 - Αµοιβαία κεφάλαια 26.158 0

631.592 605.434  

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004 0 0
Επίδραση εφαρµογής ∆ΛΠ 32 & 39 631.592 605.434
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 631.592 605.434
Προσθήκες 900.000 0
Πωλήσεις (530.520) (530.520)
Μεταβολές εύλογης αξίας 1.801 423
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005 1.002.873 75.337

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 0 0
Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.002.873 75.337

1.002.873 75.337  



 

ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2005 

 

   - 40 - 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων περιλαµβάνουν τα κατωτέρω: 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31/12/2005 31/12/2005
Εισηγµένοι τίτλοι
- Συµµετοχικοί τίτλοι εσωτερικού 68.000 68.000
Μη εισηγµένοι τίτλοι
- Συµµετοχικοί τίτλοι εσωτερικού 7.337 7.337
- Οµολογίες 900.000 0
 - Αµοιβαία κεφάλαια 27.536 0

1.002.873 75.337  

Τα κέρδη / (ζηµιές) εύλογης αξίας (συµπεριλαµβανοµένων και των κερδών / (ζηµιών) από πώληση) 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων καταχωρούνται στα λοιπά έσοδα 
εκµετάλλευσης (καθαρά) της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως (σηµείωση 24). 

Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 

 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
∆ιαθέσιµα στο ταµείο και στις τράπεζες 4.909.847 5.103.281 1.359.613 2.838.096
Σύνολο 4.909.847 5.103.281 1.359.613 2.838.096

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Μετοχικό κεφάλαιο 

Ποσά σε Ευρώ
Αριθµός 
µετοχών

Κοινές 
µετοχές

Υπέρ το 
άρτιο Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2004 36.735.600 28.653.768 27.427.850 56.081.618
Έκδοση MK 46.044.534 35.914.737 0 35.914.737
31 ∆εκεµβρίου 2004 82.780.134 64.568.505 27.427.850 91.996.355
Έκδοση MK 41.390.067 32.284.252 0 32.284.252
31 ∆εκεµβρίου 2005 124.170.201 96.852.757 27.427.850 124.280.607  

Ο συνολικός αριθµός των εγκεκριµένων κοινών µετοχών είναι 124.170.201 µετοχές (2004: 82.780.134) µε 
ονοµαστική αξία € 0,78 για κάθε µετοχή (2004: €0,78 για κάθε µετοχή). Όλες οι εκδοθείσες µετοχές έχουν 
πλήρως εξοφληθεί. 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της µητρικής εταιρείας την 15/12/2003 αποφάσισε την αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, µε δικαίωµα προτίµησης των παλαιών µετόχων. Από την αύξηση, η οποία 
ολοκληρώθηκε το 2004, αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ύψους € 35.914.736 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο της µητρικής 
εταιρίας στην από 18/05/2004 συνεδρίασή του και οι νέες µετοχές εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στις 
15/07/2004. Από το συνολικό ποσό της αύξησης ποσό € 31.690.031 και € 4.224.705 καταβλήθηκαν από τους 
µετόχους κατά τις χρήσεις 2003 και 2004 αντίστοιχα. 
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Επιπλέον, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της µητρικής εταιρείας την 28/09/2004, αποφάσισε την 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα το 2005, κατά € 32.284.252 µε καταβολή 
µετρητών και έκδοση 41.390.067 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας και τιµής εκδόσεως € 
0,78  έκαστη. Από το συνολικό ποσό της αύξησης ποσό € 20.000.000 καταβλήθηκε από τους µετόχους κατά 
την προηγούµενη χρήση. 

Λοιπά αποθεµατικά 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ

Ποσά σε Ευρώ
Τακτικό 

αποθεµατικο
Αποθεµατικά 
εύλογης αξίας

Έκτακτα 
αποθεµατικά

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά

Λοιπά 
αποθεµατικά

Συναλλαγµατικές 
διαφορές ενοποίησης 
ξένων θυγατρικών Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2004 1.461.080 0 2.640.148 9.385.491 90.284 0 13.577.003
Συναλλαγµατικές διαφορές -113.076 -113.076 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 1.461.080 0 2.640.148 9.385.491 90.284 -113.076 13.463.927

Εφαρµογή ∆ΛΠ 32 & 39 -1.681.949 -1.681.949 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2005 1.461.080 -1.681.949 2.640.148 9.385.491 90.284 -113.076 11.781.978
Συναλλαγµατικές διαφορές 237.363 237.363
Μεταφορά αποθεµατικών 784 784
Κέρδος / (ζηµιά) µετά φόρων µεταβολής 
εύλογης αξίας της αντιστάθµισης Τ.Ρ. -447.908 -447.908 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 1.461.864 -2.129.857 2.640.148 9.385.491 90.284 124.287 11.572.217  

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ

Ποσά σε Ευρώ
Τακτικό 

αποθεµατικο
Αποθεµατικά 
εύλογης αξίας

Ειδικά 
αποθεµατικά

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά

Λοιπά 
αποθεµατικά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2004 1.461.080 0 2.640.148 9.385.491 90.284 13.577.003
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 1.461.080 0 2.640.148 9.385.491 90.284 13.577.003

Εφαρµογή ∆ΛΠ 32 & 39 -1.681.949 -1.681.949 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2005 1.461.080 -1.681.949 2.640.148 9.385.491 90.284 11.895.054
Κέρδος / (ζηµιά) µετά φόρων µεταβολής 
εύλογης αξίας της αντιστάθµισης Τ.Ρ. -447.908 -447.908 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 1.461.080 -2.129.857 2.640.148 9.385.491 90.284 11.447.146  

(α) Τακτικό αποθεµατικό 

Από τις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 των κωδ, Ν. 2190/1920 ρυθµίζεται ο σχηµατισµός και η 
χρησιµοποίηση του τακτικού αποθεµατικού ως εξής: Το 5% τουλάχιστον των πραγµατικών (λογιστικών) 
καθαρών κερδών κάθε χρήσεως κρατείται, υποχρεωτικά, για σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού, µέχρις ότου 
το συσσωρευµένο ποσό του τακτικού αποθεµατικού γίνει τουλάχιστον ίσο µε το 1/3 του ονοµαστικού 
µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεµατικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κάλυψη ζηµιών µετά από 
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, και ως εκ τούτου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

(β) Έκτακτα αποθεµατικά 

Το αποθεµατικό αυτής της κατηγορίας, έχει δηµιουργηθεί µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σε 
παλαιότερες χρήσεις, δεν έχει ειδικό προορισµό και δύναται να χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε  σκοπό µε 
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

(γ) Αφορολόγητα αποθεµατικά 

Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 

Παρακολουθούνται τα αποθεµατικά που σχηµατίζονται από καθαρά κέρδη, τα οποία µε βάση ειδικές διατάξεις 
αναπτυξιακών νόµων, που ισχύουν κάθε φορά, δεν φορολογούνται, γιατί χρησιµοποιήθηκαν για την απόκτηση 
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νέου πάγιου παραγωγικού εξοπλισµού. ∆ηλαδή, σχηµατίζονται από καθαρά κέρδη για τα οποία δεν 
υπολογίζεται και δεν καταβάλλεται φόρος. 

Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα και από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο 

Περιλαµβάνεται το µέρος των αδιανέµητων καθαρών κερδών κάθε χρήσης που προέρχεται από 
απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα και από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της 
φορολογικής υποχρέωσης. 

Τα ανωτέρω αποθεµατικά µπορούν να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεµηθούν (αφού ληφθούν υπόψη οι 
περιορισµοί που µπορεί να ισχύουν κάθε φορά) µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 
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∆άνεια 
 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Μακροπρόθεσµος δανεισµός
Τραπεζικός δανεισµός 41.574.014 48.283.889 41.574.014 48.283.889
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 1.809.650 3.514.792 1.809.650 3.514.792
Οµολογιακά ∆άνεια 75.000.000 78.000.000 75.000.000 78.000.000
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 118.383.664 129.798.681 118.383.664 129.798.681 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τραπεζικός δανεισµός 78.870.279 53.772.635 78.858.135 41.501.000
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 1.696.580 1.575.091 1.696.580 1.575.091
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 80.566.859 55.347.726 80.554.715 43.076.091 
Σύνολο δανείων 198.950.523 185.146.407 198.938.379 172.874.772 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 
 

Οι δανειακές υποχρεώσεις είναι εξασφαλισµένες µε προσηµειώσεις επί των οικοπέδων και κτιρίων του Οµίλου 
(Σηµείωση 7).  

Η έκθεση του Οµίλου σε κίνδυνο αλλαγών των επιτοκίων των δανείων και οι συµβατικές ηµεροµηνίες 
επανακαθορισµού των επιτοκίων έχουν ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Μέχρι 1 έτος 101.636.926 80.241.746 101.624.782 67.970.111
1-5 έτη 50.506.230 52.089.883 50.506.230 52.089.883
Πάνω από 5 έτη 46.807.367 52.814.778 46.807.367 52.814.778
Σύνολο 198.950.523 185.146.407 198.938.379 172.874.772 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 
 

Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων, µη συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοδοτικών 
µισθώσεων, έχουν ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Μεταξύ 1 και  2 ετών 29.340.106 39.049.981 29.340.106 39.049.981
Μεταξύ 2 και 5 ετών 75.015.397 75.015.397 75.015.397 75.015.397
Πάνω από 5 έτη 12.218.511 12.218.511 12.218.511 12.218.511
Σύνολο 116.574.014 126.283.889 116.574.014 126.283.889 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Τα δάνεια του Οµίλου είναι όλα σε ευρώ. 
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Τα πραγµατικά σταθµισµένα µέσα επιτόκια την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι τα παρακάτω: 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τραπεζικός δανεισµός (βραχυπρόθεσµος) 4,03% 4,03% 3,79% 3,70%
Τραπεζικός δανεισµός (µακροπρόθεσµος) 5,16% 5,16% 5,10% 5,10%
Οµολογιακά ∆άνεια 3,47% 3,47% 3,10% 3,10%
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

 
 

Οι εύλογες αξίες των µακροπρόθεσµων δανείων είναι περίπου ίσες µε τις λογιστικές αξίες τους.  

Οι εύλογες αξίες των βραχυπρόθεσµων δανείων είναι ίσες µε τις λογιστικές αξίες τους.  

Ο όµιλος έχει µη αντληθέντα εγκεκριµένα όρια δανεισµού συνολικού ποσού € 42.195.027 (2004: 39.501.482) 
για να καλύψει µελλοντικές εταιρικές ανάγκες. Αυτά αναφέρονται σε συµβάσεις κυµαινόµενων επιτοκίων και 
δεν έχουν καθορισµένη ηµεροµηνία λήξης. 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης - ελάχιστα µισθώµατα
Μέχρι 1 έτος 1.914.892 1.921.430 1.914.892 1.921.430
Από 1 έως 5 έτη 1.896.131 3.819.585 1.896.131 3.819.585
Πάνω από 5 έτη - - - -
Σύνολο 3.811.023 5.741.015 3.811.023 5.741.015
Μείον: Mελλοντικές χρηµατοοικονοµικές χρεώσεις χρηµατοδοτικών 
µισθώσεων -304.793 -651.132 -304.793 -651.132
Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης 3.506.230 5.089.883 3.506.230 5.089.883

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Η τρέχουσα αξία των υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης αναλύεται παρακάτω: 

 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Μέχρι 1 έτος 1.696.580 1.575.091 1.696.580 1.575.091
Από 1 έως 5 έτη 1.809.650 3.514.792 1.809.650 3.514.792
Πάνω από 5 έτη - - - -
Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης 3.506.230 5.089.883 3.506.230 5.089.883

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Αναβαλλόµενη φορολογία 
 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό 
δικαίωµα να συµψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών 
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Tα 
συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις -325.267 0 0 0
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 12.145.783 10.375.874 10.660.506 9.143.907
Σύνολο 11.820.516 10.375.874 10.660.506 9.143.907

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων είναι ανακτήσιµο µετά από 12 µήνες. 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων είναι πληρωτέο µετά από 12 µήνες. 

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 
 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Υπόλοιπο αρχής χρήσης 10.375.874 17.687.414 9.143.907 17.687.760
Συναλλαγµατικές διαφορές -16.787 0 0 0
Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης αποτελεσµάτων (σηµείωση 26) 2.171.382 -7.311.540 2.226.552 -6.743.349
Απόσχιση & εισφορά κλάδου (σηµείωση 33) 0 0 0 -1.800.504
Φόρος που χρεώθηκε / (πιστώθηκε) στα Ίδια Κεφάλαια -709.953 0 -709.953 0
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 11.820.516 10.375.874 10.660.506 9.143.907

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 
 

Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης, 
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο συµψηφισµός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής, είναι οι 
παρακάτω: 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ιαφορά 
αποσβέσεων

Αναγνώριση 
εσόδων

Αναπροσαρµογή 
Παγίων Λοιπά Σύνολο

Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπο 1/1/2004 274 83.130 23.599.867 584.380 24.267.651
Χρέωση / (πίστωση) αποτελεσµάτων χρήσεως 951.017 262.448 -10.438.789 84.790 -9.140.534
Υπόλοιπο 31/12/2004 951.291 345.578 13.161.078 669.170 15.127.117
Υπόλοιπο 1/1/2005 951.291 345.578 13.161.078 669.170 15.127.117
Χρέωση / (πίστωση) αποτελεσµάτων χρήσεως 947.839 -345.578 -51.210 177.266 728.317
Υπόλοιπο 31/12/2005 1.899.130 0 13.109.868 846.436 15.855.434

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ιαφορά 
Προβλέψεων

Μη 
αναγνωρίσιµα 
άυλα στοιχεία

Α
λ
λ
Κέρδη Εύλογης 

Αξίας Σύνολο

Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπο 1/1/2004 -1.210.251 -5.369.986 0 -6.580.237
Χρέωση / (πίστωση) αποτελεσµάτων χρήσεως -200.843 2.029.837 0 1.828.994
Υπόλοιπο 31/12/2004 -1.411.094 -3.340.149 0 -4.751.243
Υπόλοιπο 1/1/2005 -1.411.094 -3.340.149 0 -4.751.243
Συναλλαγµατικές διαφορές -16.787 0 0 -16.787
Χρέωση / (πίστωση) αποτελεσµάτων χρήσεως 528.970 914.095 0 1.443.065
Χρέωση / (πίστωση) Ιδίων Κεφαλαίων 0 0 -709.953 -709.953
Υπόλοιπο 31/12/2005 -898.911 -2.426.054 -709.953 -4.034.918  
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Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αναπροσαρµογή 
παγίων

∆ιαφορά 
Προβλέψεων

∆ιαφορά 
Αποσβέσεων Λοιπά Σύνολο

Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπο 1/1/2004 23.599.867 83.130 0 584.380 24.267.377
Χρέωση / (πίστωση) αποτελεσµάτων χρήσεως -9.805.435 262.448 865.159 84.790 -8.593.038
Υπόλοιπο 31/12/2004 13.794.432 345.578 865.159 669.170 15.674.339
Υπόλοιπο 1/1/2005 13.794.432 345.578 865.159 669.170 15.674.339
Χρέωση / (πίστωση) αποτελεσµάτων χρήσεως -51.210 -345.578 801.025 177.266 581.503
Υπόλοιπο 31/12/2005 13.743.222 0 1.666.184 846.436 16.255.842

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ιαφορά 
Προβλέψεων

Μη αναγνωρίσιµα 
άυλα στοιχεία

Κέρδη Εύλογης 
Αξίας

Αποόσχιση και 
εισφορά κλάδου Σύνολο

Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπο 1/1/2004 -1.210.251 -5.369.366 0 0 -6.579.617
Χρέωση / (πίστωση) αποτελεσµάτων χρήσεως -182.223 2.031.912 0 0 1.849.689
Αποόσχιση και εισφορά κλάδου 0 0 0 -1.800.504 -1.800.504
Υπόλοιπο 31/12/2004 -1.392.474 -3.337.454 0 -1.800.504 -6.530.432
Υπόλοιπο 1/1/2005 -1.392.474 -3.337.454 0 -1.800.504 -6.530.432
Χρέωση / (πίστωση) αποτελεσµάτων χρήσεως 731.515 913.534 0 0 1.645.049
Χρέωση / (πίστωση) Ιδίων Κεφαλαίων 0 0 -709.953 0 -709.953
Υπόλοιπο 31/12/2005 -660.959 -2.423.920 -709.953 -1.800.504 -5.595.336  
 

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος που πιστώθηκε στην Καθαρή Θέση της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης 
αναφέρεται στην µεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθµισης των ταµειακών ροών. 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για τη µεταφορά φορολογικών ζηµιών, εφόσον είναι 
πιθανή η πραγµατοποίηση του σχετικού οικονοµικού οφέλους λόγω µελλοντικών φορολογητέων κερδών. Ο 
Όµιλος δεν αναγνώρισε αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση για φορολογικές ζηµίες συνολικού ύψους € 
131.653.994 (2004: 112.244.296), οι οποίες µπορούν να µεταφερθούν και να συµψηφιστούν µε µελλοντικά 
φορολογητέα κέρδη. Ζηµίες συνολικού ποσού € 31.810.281, € 52.379.404, € 28.054.611 και € 19.409.698, 
µπορούν να µεταφερθούν έναντι µελλοντικών φορολογητέων κερδών έως τις χρήσεις που λήγουν το 2007, 
2008, 2009 και 2010 αντίστοιχα. 
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Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004
Υποχρεώσεις ισολογισµού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές 1.612.088 1.891.250 1.612.088 1.479.853
Ποσά σε Ευρώ
Χρεώσεις στα αποτελέσµατα (σηµείωση 23)
Συνταξιοδοτικές παροχές 1.983.512 695.748 259.710 589.345

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 
 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον Ισολογισµό έχουν προσδιορισθεί ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004
Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 1.629.017 2.101.556 1.629.017 1.389.496
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη / (ζηµιές) 12.136 -170.683 12.136 109.416
Μη καταχωρηθέν κόστος προϋπηρεσίας -29.065 -39.623 -29.065 -19.059 
Υποχρέωση στον Ισολογισµό 1.612.088 1.891.250 1.612.088 1.479.853

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων έχουν ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004
Κόστος τρέχουσας αποσχόλησης 156.705 123.888 119.140 115.612
Τόκος στην υποχρέωση 94.504 95.543 62.528 88.398
Ζηµίες περικοπών από µεταφορές εργαζοµένων 1.699.826 476.317 77.684 385.335
Απόσβεση αναλογιστικών κερδών 10.913 0 -642 0
Απόσβεση κόστους προϋπηρεσίας κατά την χρήση 21.564 0 1.000 0
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων (σηµείωση 23) 1.983.512 695.748 259.710 589.345

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Τα ποσά έχουν περιληφθεί στις κατηγορίες εξόδων ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004
Κόστος Πωληθέντων 1.828.032 387.422 104.230 281.019
Έξοδα ∆ιοίκησης 155.480 308.326 155.480 308.326
Σύνολο περιλαµβανόµενο στις παροχές σε εργαζόµενους 1.983.512 695.748 259.710 589.345

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Η κίνηση της υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στον ισολογισµό έχει ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 1.891.250 1.927.862 1.479.853 1.927.862
Εισφορές εργοδότη -2.262.674 -732.360 -127.475 -700.434 
Απόσχιση & εισφορά κλάδου (σηµείωση 33) 0 0 0 -336.920 
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων 1.983.512 695.748 259.710 589.345
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 1.612.088 1.891.250 1.612.088 1.479.853

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004
Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,0% 4,5% 4,0% 4,5%
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 
 

Επιχορηγήσεις 
 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Υπόλοιπο αρχής χρήσεως 899.096 141.378 0 141.378
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (σηµείωση 24) -111.123 -252.502 0 -141.378 
Απόσχιση & εισφορά κλάδου (σηµείωση 33) 0 1.010.220 0 0
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 787.973 899.096 0 0

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 
 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2004 γνωστοποιήθηκε στον Όµιλο η καταβολή του υπολειπόµενου µέρους της 
επιχορήγησης που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 29261/∆ΒΕ 1979/1997 υπουργική απόφαση (βάσει του Ν. 
1892/1990 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν.2234/1994) ύψους € 1.010.220. 

Η κρατική αυτή επιχορήγηση αφορούσε το εργοστάσιο της Κορίνθου για την αγορά ενσώµατων παγίων και 
αναµένεται να εισπραχθεί µέχρι το τέλος της χρήσης 2006. 
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Προβλέψεις 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ

Ποσά σε Ευρώ
1 Ιανουαρίου 2004 1.530.000 2.221.275 0 84.804 3.836.079 
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 2.223.124 6.285.441 0 0 8.508.565 
Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις 
χρήσεως

0 0 0 -500 -500 

31 ∆εκεµβρίου 2004 3.753.124 8.506.716 0 84.304 12.344.144 
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 974.731 686.395 596.000 106.581 2.363.707 
Αναδιάρθρωση -92.000 0 0 0 -92.000 
Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις 
χρήσεως

-3.714.000 -5.800.000 0 0 -9.514.000 

31 ∆εκεµβρίου 2005 921.855 3.393.111 596.000 190.885 5.101.851 

Εκκρεµείς 
δικαστικές 
υποθέσεις

Αποζηµείωσεις 
σε πελάτες

Εξοδα 
Αναδιοργάνωσης

Λοιπές 
προβλέψεις Σύνολο

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ

Ποσά σε Ευρώ

Εκκρεµείς 
δικαστικές 
υποθέσεις

Αποζηµείωσεις 
σε πελάτες

Λοιπές 
προβλέψεις Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2004 1.530.000 2.221.275 69.604 3.820.879 
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 2.223.124 6.285.441 0 8.508.565 
31 ∆εκεµβρίου 2004 3.753.124 8.506.716 69.604 12.329.444 
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 974.731 686.395 74.880 1.736.006 
Αναδιάρθρωση -92.000 0 0 -92.000 
Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως -3.714.000 -5.800.000 0 -9.514.000 
31 ∆εκεµβρίου 2005 921.855 3.393.111 144.484 4.459.450  

Ποσά σε Ευρώ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝ
Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.708.740 1.066.339 9.424.700 9.410.000
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.393.111 3.393.111 2.919.444 2.919.444
Σύνολο 5.101.851 4.459.450 12.344.144 12.329.444

31-∆εκ-05 31-∆εκ-04

 
 

Εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις 

Από το συνολικό ποσό της σχηµατισθείσας πρόβλεψης ποσό €607.371 αφορά αγωγές υπαλλήλων της 
εταιρείας, λόγω ατυχήµατος που πραγµατοποιήθηκε στο εργοστάσιο της Κορίνθου τον Απρίλιο 2003 και ποσό 
€314.484 αφορά λοιπές αγωγές. Το ποσό της πρόβλεψης βασίζεται σε εκτιµήσεις της Νοµικής Υπηρεσίας του 
Οµίλου. 

Αποζηµιώσεις σε πελάτες 

Η σχηµατισθείσα πρόβλεψη αναφέρεται σε ζηµίες που ενδέχεται να προκύψουν ως απόρροια συµβατικών 
υποχρεώσεων της εταιρείας προς πελάτες της. Η πρόβλεψη υπολογίστηκε βάσει ιστορικών δεδοµένων και 
στατιστικών από την επίλυση αντίστοιχων περιπτώσεων του παρελθόντος. 

Αναδιοργάνωση θυγατρικών 
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Η εν λόγω πρόβλεψη αφορά σε έξοδα που ενδεχοµένως θα προκύψουν από την αναδιοργάνωση της θυγατρικής 
CPW European. 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Προµηθευτές 31.492.381 24.046.336 26.335.662 17.587.509
Γραµµάτια πληρωτέα                                       33.577.618 34.652.719 33.577.618 31.055.466
Προκαταβολές πελατών                                          685.449 1.476.527 622.405 1.471.368
Ασφαλιστικοί οργανισµοί 719.301 947.817 666.192 674.571
Υποχρεώσεις απο φόρους & τέλη                                 651.940 512.569 210.804 186.565
Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη (σηµείωση 32) 1.749.551 979.802 8.278.786 8.845.468
Μερίσµατα πληρωτέα 38.180 36.365 36.013 36.365
Πιστωτές διάφοροι 766.398 1.027.641 710.066 798.069
Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 2.532.966 2.635.520 1.859.428 2.307.186
Ποσά προορισµένα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0 20.000.000 0 20.000.000
Σύνολο 72.213.784 86.315.296 72.296.974 82.962.567 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 
Έξοδα ανά κατηγορία 

 
12 µήνες έως 31 
∆εκεµβρίου 2005

12 µήνες έως 31 
∆εκεµβρίου 2004

12 µήνες έως 31 
∆εκεµβρίου 2005

12 µήνες έως 31 
∆εκεµβρίου 2004

Ποσά σε Ευρώ
Παροχές σε εργαζοµένους (σηµείωση 23) 21.758.445 23.583.176 15.617.566 20.293.309
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο στο κόστος 
πωληθέντων (σηµείωση 9) 164.814.350 151.164.692 137.313.571 120.032.595
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων (σηµείωση 7)
  - Ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία 10.983.628 10.878.580 9.754.524 10.369.582
  - Μισθωµένα περιουσιακά στοιχεία 587.438 587.438 587.438 587.438
Αποµείωση αποθεµάτων (σηµείωση 9) 1.344.660 2.133.519 1.306.121 1.760.183
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης ενσώµατων παγίων 906.914 1.248.125 800.307 1.094.414
Μισθώµατα βάσει λειτουργικών µισθώσεων
 - Κτίρια 325.079 395.504 244.119 310.389
 - Μεταφορικά µέσα 387.230 436.665 295.264 350.106
Συναλλαγµατικές διαφορές (σηµείωση 27) 4.874.505 1.355.918 4.630.806 1.205.567
Προβλέψεις (σηµειώσεις 10 και 20) 3.486.941 8.508.565 1.948.922 8.508.565
Λοιπά 42.102.056 43.690.643 41.365.265 40.550.009
Σύνολο 251.571.246 243.982.825 213.863.903 205.062.157

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 
 

Κατανοµή ανά λειτουργία
12 µήνες έως 31 
∆εκεµβρίου 2005

12 µήνες έως 31 
∆εκεµβρίου 2004

12 µήνες έως 31 
∆εκεµβρίου 2005

12 µήνες έως 31 
∆εκεµβρίου 2004

Ποσά σε Ευρώ
Κόστος πωληθέντων 205.336.194 190.237.196 174.516.257 156.359.074
Έξοδα διάθεσης 34.990.806 42.361.393 33.248.784 40.277.235
Έξοδα διοίκησης 11.244.246 11.384.236 6.098.862 8.425.848
Σύνολο 251.571.246 243.982.825 213.863.903 205.062.157

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αριθµός Εργαζοµένων 518 504 738 727

31-∆εκ-0431-∆εκ-05
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Παροχές σε εργαζοµένους 

 

12 µήνες έως 31 
∆εκεµβρίου 2005

12 µήνες έως 31 
∆εκεµβρίου 2004

12 µήνες έως 31 
∆εκεµβρίου 2005

12 µήνες έως 31 
∆εκεµβρίου 2004

Ποσά σε Ευρώ
Μισθοί & ηµεροµίσθια 15.753.222 17.872.304 12.117.747 15.410.113
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 3.586.988 4.585.245 2.919.585 3.876.287
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων 
καθορισµένων παροχών (σηµείωση 18) 1.983.512 695.748 259.710 589.345
Λοιπές παροχές & έξοδα σε εργαζοµένους 434.723 429.879 320.524 417.564
Σύνολο 21.758.445 23.583.176 15.617.566 20.293.309

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 
 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 

12 µήνες έως 31 
∆εκεµβρίου 2005

12 µήνες έως 31 
∆εκεµβρίου 2004

12 µήνες έως 31 
∆εκεµβρίου 2005

12 µήνες έως 31 
∆εκεµβρίου 2004

Ποσά σε Ευρώ
Κέρδη από εκποίηση παγίων (σηµείωση 29) 7.991 104.661 5.925 424.902
Έσοδα από παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών 634.542 391.017 0 0
Ζηµίες εύλογης αξίας λοιπών επενδύσεων (σηµείωση 12)

0 -122.495 0 -122.480
Ζηµίες εύλογης αξίας (συµπεριλαµβανοµένων και των ζηµιών 
από την πώληση) χρηµατοϊκονοµικών στοιχείων σε εύλογη 
αξία µέσω αποτελεσµάτων -5.219 0 -6.597 0
Αποµείωση συµµετοχής σε θυγατρική (σηµείωση 8) 0 0 -52.500 0
Ασφαλιστικές αποζηµειώσεις 0 1.018.442 0 1.018.442
Έσοδα από µερίσµατα 0 2.175 1.643.926 2.175
Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων (σηµείωση 19) 111.124 252.502 0 141.378
Συναλλαγµατικές διαφορές (σηµείωση 27) 4.534.541 3.316.072 4.363.595 3.161.873
Κέρδη εύλογης αξίας προθεσµιακών συµβάσεων
συναλλάγµατος 688.180 1.329.248 688.180 1.329.248
Ζηµίες εύλογης αξίας προθεσµιακών συµβάσεων
συναλλάγµατος -8.724.701 -501.079 -8.724.701 -501.079
Λοιπά 2.248.419 1.887.530 1.909.846 1.143.092
Σύνολο -505.123 7.678.073 -172.326 6.597.551

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος – καθαρό 

 
12 µήνες έως 31 
∆εκεµβρίου 2005

12 µήνες έως 31 
∆εκεµβρίου 2004

12 µήνες έως 31 
∆εκεµβρίου 2005

12 µήνες έως 31 
∆εκεµβρίου 2004

Έξοδα τόκων
 Τραπεζικά δάνεια -8.533.430 -9.525.597 -8.366.200 -9.497.305
 Υποσχετικές -1.533.602 -847.431 -1.533.602 -847.431
 Χρηµατοδοτικές µισθώσεις -311.026 -441.256 -311.026 -441.256
Προµήθειες εγγυητικών -378.891 -304.000 -378.892 -304.000
Λοιποί τόκοι και συναφή έξοδα -19.096 -103.052 0 -2.237

-10.776.045 -11.221.336 -10.589.720 -11.092.229
Έσοδα τόκων 48.274 149.537 27.570 27.969

-10.727.771 -11.071.799 -10.562.150 -11.064.260
ανταλλαγής
επιτοκίων -195.373 0 -195.373 0

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) από συναλλαγµατικές 
διαφορές (σηµείωση 27) -81.000 0 0 0
Σύνολο -11.004.144 -11.071.799 -10.757.523 -11.064.260

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Φορολογία 

12 µήνες έως 31 
∆εκεµβρίου 2005

12 µήνες έως 31 
∆εκεµβρίου 2004

12 µήνες έως 31 
∆εκεµβρίου 2005

12 µήνες έως 31 
∆εκεµβρίου 2004

Ποσά σε Ευρώ
Φόρος χρήσης 1.311.190 187.189 0 0
Αναβαλλόµενος φόρος (σηµείωση 17) 2.171.382 -7.311.540 2.226.552 -6.743.349
Σύνολο 3.482.572 -7.124.351 2.226.552 -6.743.349

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Ο φόρος επί των ζηµιών προ φόρων του Οµίλου διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε 
χρησιµοποιώντας τον σταθµισµένο µέσο συντελεστή φόρου, επί των αποτελεσµάτων των ενοποιούµενων 
εταιρειών. Η διαφορά έχει ως εξής: 

12 µήνες έως 31 
∆εκεµβρίου 2005

12 µήνες έως 31 
∆εκεµβρίου 2004

12 µήνες έως 31 
∆εκεµβρίου 2005

12 µήνες έως 31 
∆εκεµβρίου 2004

Ποσά σε Ευρώ
Κέρδη προ φόρων -2.163.766 -27.997.687 1.413.678 -29.893.555
Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες τοπικούς 
φορολογικούς συντελεστές για τα κέρδη της µητρικής (2005: 32% και 
2004: 35%) 1.335.924 725.739 452.377 0
∆ιαφορά φορολογικών συντελεστών σε προσωρινές διαφορές -667.718 -4.316.542 -623.435 -4.543.957
Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε φόρο -2.740.731 -3.316.224 -2.740.731 -2.199.392
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 635.980 0 312.609 0
Χρήση προηγούµενων µη αναγνωρισµένων ζηµιών από φόρους 0 -3.089 0 0
∆ιαφορά από φορολογικούς συντελεστές σε χώρες του εξωτερικού 101.992 -255.264 0 0
Φορολογικές ζηµίες 4.817.125 41.029 4.825.732 0
Φορολογία 3.482.572 -7.124.351 2.226.552 -6.743.349

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 
Συναλλαγµατικές διαφορές 

Οι συναλλαγµατικές διαφορές έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Κόστος πωληθέντων -3.815.422 -341.762 -3.808.977 -341.762
Έξοδα διάθεσης -999.586 -575.057 -762.332 -575.057
Έξοδα διοίκησης -59.497 -439.099 -59.497 -288.748

-4.874.505 -1.355.918 -4.630.806 -1.205.567
Χρηµατοϊοκονοµικα -81.000 0 0 0
Λοιπά έσοδα 4.534.541 3.316.072 4.363.595 3.161.873
Σύνολο -420.964 1.960.154 -267.211 1.956.306

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Κέρδη ανά µετοχή 

 

Βασικά και µειωµένα 

Τα βασικά και µειωµένα κέρδη (ζηµιές)  ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί 
στους µετόχους της µητρικής, µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της 
περιόδου, εξαιρουµένων των ιδίων κοινών µετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση (ίδιες µετοχές). 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής -5.651.046 -20.912.338 -812.874 -23.150.206 

Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 113.822.684 57.839.345 113.822.684 57.839.345

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή) -0,050 -0,362 -0,007 -0,400 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Λειτουργικές ταµειακές ροές 

Ποσά σε Ευρώ
1/1 εως 

31/12/2005
1/1 εως 

31/12/2004
1/1 εως 

31/12/2005
1/1 εως 

31/12/2004
Κέρδη / (Ζηµίες) Χρήσης -5.646.338 -20.873.336 -812.874 -23.150.206
Προσαρµογές για:
Φορολογία (σηµείωση 26) 3.482.572 -7.124.351 2.226.552 -6.743.349
Λοιποί Φόροι 313.530 0 313.530 0
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων (σηµείωση 7) 11.571.066 11.466.018 10.341.962 10.957.020
(Κέρδη)/ ζηµιές από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων (δείτε παρακάτω) -7.991 -104.661 -5.925 -424.902
Ζηµίες εύλογης αξίας λοιπών επενδύσεων (σηµείωση 24) 0 122.495 0 122.480
(Κέρδη) / ζηµιές εύλογης αξίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη 
αξία µέσω αποτελεσµάτων (σηµείωση 24) 5.219 0 6.597 0
(Έσοδα) τόκων (σηµείωση 25) -48.274 -149.537 -27.570 -27.969
Έξοδα τόκων (σηµείωση 25) 10.776.045 11.221.336 10.589.720 11.092.229
(Έσοδα) από µερίσµατα (σηµείωση 24) 0 -2.175 -1.643.926 -2.175
(Αποσβέσεις) επιχορηγήσεων (σηµείωση 24) -111.123 -252.502 0 -141.378
Προβλέψεις (σηµειώσεις 10 και 20) 3.486.941 8.508.565 1.948.922 8.508.565
Παροχές στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης (σηµείωση 23) 1.983.512 695.748 259.710 589.345
Αποµείωση αποθεµάτων (σηµείωση 9) 1.344.660 2.133.519 1.306.121 1.760.183
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 238.315 -48.985 0 0
Αποµείωση συµµετοχών σε θυγατρικές (σηµείωση 24) 0 0 52.500 0
Λοιπά 0 5.697 0 0

27.388.134 5.597.831 24.555.319 2.539.843 
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/ µείωση αποθεµάτων -11.198.641 6.839.164 -13.163.156 -5.858.796
(Αύξηση)/ µείωση απαιτήσεων -22.550.612 -28.405.758 -39.391.033 -24.296.349
Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών) 5.502.411 37.168.223 9.281.367 47.171.015
Αύξηση/ (µείωση) προβλέψεων -9.514.000 -500 -9.514.000
Αύξηση/ (µείωση)υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης -2.262.673 -732.360 -127.474 -700.434

-40.023.515 14.868.769 -52.914.296 16.315.436

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -12.635.381 20.466.600 -28.358.977 18.855.279

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Τα κέρδη από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων περιλαµβάνουν: 

Ποσά σε Ευρώ
1/1 εως 

31/12/2005
1/1 εως 

31/12/2004
1/1 εως 

31/12/2005
1/1 εως 

31/12/2004
Καθαρή λογιστική αξία (σηµείωση 7) 313.286 1.309.189 282.075 1.294.899
Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 7.991 104.661 5.925 424.902
Έσοδα από την πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 321.277 1.413.850 288.000 1.719.801

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 
Ανειληµµένες υποχρεώσεις 

Κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις 

∆εν υπάρχουν σηµαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεσθεί κατά την 
ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

Υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων  

Ο Όµιλος µισθώνει µεταφορικά µέσα και κτίρια µε λειτουργικές µισθώσεις. Οι µισθώσεις έχουν διάφορους 
όρους, ρήτρες αναπροσαρµογής και δικαιώµατα ανανέωσης. Σε ό,τι αφορά τη σύµβαση µίσθωσης ακινήτου δεν 
προβλέπεται ειδικός όρος για τη λύση της.  Σύµφωνα µε τις ισχύουσες γενικές διατάξεις ο µισθωτής έχει 
δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση εφόσον έχουν παρέλθει 2 έτη από την έναρξη της και µε 6 µήνες 
προαναγγελία. Μετά την πάροδο του εξαµήνου ο µισθωτής υποχρεούται να καταβάλει στον εκµισθωτή ως 
αποζηµίωση µισθώµατα 4 µηνών υπολογιζόµενα σύµφωνα µε το τελευταίο ισχύον µίσθωµα. Σε  ό,τι αφορά τις 
συµβάσεις µίσθωσης των µεταφορικών µέσων, αυτές δύναται να καταγγελθούν οποιαδήποτε στιγµή  χωρίς 
προειδοποίηση, µε την υποχρέωση όµως καταβολής ρήτρας διακοπής συµβολαίου η οποία κυµαίνεται από 2 
έως το ήµισυ των υπολειποµένων µισθωµάτων, ανάλογα µε την εταιρία µε την οποία έχει υπογραφεί η 
σύµβαση. Η δαπάνη µισθώσεων που καταχωρήθηκε στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της 
χρήσης γνωστοποιείται στη σηµείωση 22. 

Τα µελλοντικά πληρωτέα συνολικά µισθώµατα σύµφωνα µε τις λειτουργικές µισθώσεις έχουν ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ
31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Έως 1 έτος 426.778 450.521 412.346 450.521
Από 1-5 έτη 963.243 1.034.258 930.670 1.034.258
Περισσότερα από 5 έτη 365.814 544.739 353.443 544.739
Σύνολο 1.755.835 2.029.518 1.696.459 2.029.518

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

(α) Η εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε εγγυήσεις σε τράπεζες οι οποίες προκύπτουν στα 
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της. Αναλυτικά οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις της εταιρείας έχουν ως 
εξής: 

Ποσά σε Ευρώ
Υποχρεώσεις 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων προς προµηθευτές 24.523.670 2.064.146 24.523.670 2.064.146
Εγγυήσεις για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης συµβάσεων µε πελάτες 46.666.339 17.377.294 46.666.339 17.377.294
Παραχωρηµένες υποθήκες και προσηµειώσεις - οικόπεδα & κτίρια 73.203.762 73.203.762 73.200.000 73.200.000
Αντεγγυήσεις δανείου Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 46.807.366 52.814.778 46.807.366 52.814.778
Σύνολο 191.201.137 145.459.980 191.197.375 145.456.218

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

(β) Οι επίδικες και οι υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, οι οποίες εκκρεµούσαν κατά την ηµεροµηνία του 
Ισολογισµού έχουν ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ
31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Αγωγές υπαλλήλων λόγω εργατικού ατυχήµατος Κορίνθου 1.000.000 28.287.283 1.000.000 28.287.283
Λοιπές αγωγές 4.833.602 143.124 4.833.602 143.124
Συµβατικές υποχρεώσεις 4.010.095 4.748.766 4.010.095 4.748.766
Σύνολο 9.843.697 33.179.173 9.843.697 33.179.173

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Η εταιρεία για την αρνητική έκβαση των αγωγών, µέχρι και την χρήση 2004 σχηµάτισε πρόβλεψη συνολικού 
ποσού € 3.753.124. Κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης ποσό € 3.714.000 καταβλήθηκε στους ενάγοντες 
και σχηµατίστηκε επιπλέον πρόβλεψη ποσού € 882.731.  

Επιπλέον η εταιρεία µέχρι και τη χρήση 2004 σχηµάτισε πρόβλεψη για ζηµιές που ενδέχεται να προκύψουν ως 
απόρροια συµβατικών υποχρεώσεών της προς πελάτες της συνολικού ποσού €8.506.716. Κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας χρήσης η εταιρεία κατέβαλε σχετικά ποσό €5.800.000 και σχηµάτισε επιπλέον πρόβλεψη ποσού 
€686.395. 

Το συνολικό ποσό των προβλέψεων που έχουν σχηµατιστεί κρίνεται επαρκές και δεν αναµένεται να προκύψουν 
επιπλέον επιβαρύνσεις (σηµείωση 20). 

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Ο Όµιλος ελέγχεται από τη ΣΙ∆ΕΝΟΡ Α.Ε (εγκατεστηµένη στην Ελλάδα), η οποία κατέχει το 76,58% των 
µετοχών της µητρικής εταιρείας. Το υπόλοιπο 23,42 % των µετοχών είναι ευρέως διεσπαρµένο. Η τελική 
µητρική του Οµίλου είναι η ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε, εγκατεστηµένη στην Ελλάδα. 
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Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. 

(i) Πωλήσεις: 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Πωλήσεις αγαθών 
Θυγατρικές - - 104.811.194 88.091.627
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 5.751.923 8.289.578 5.608.282 8.217.456

5.751.923 8.289.578 110.419.476 96.309.083
Πωλήσεις υπηρεσιών
Θυγατρικές - - 625.904 397.938
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 175.014 52.422 104.754 -

175.014 52.422 730.658 397.938
Πωλήσεις παγίων
Θυγατρικές - - - 1.500.000
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη - - - -

0 0 0 1.500.000
Έσοδα από µερίσµατα
Θυγατρικές - - 1.643.926 -
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη - - - -

0 0 1.643.926 0

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

(ii) Αγορές: 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Αγορές αγαθών 
Θυγατρικές - - 1.445.454 7.961.965
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 221.302 314.260 220.675 314.260

221.302 314.260 1.666.129 8.276.225
Αγορές  υπηρεσιών
Θυγατρικές - - 4.630.758 611.913
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 1.554.848 2.226.909 1.554.848 2.226.909

1.554.848 2.226.909 6.185.606 2.838.822
Αγορές  παγίων
Θυγατρικές - - 179.941 -
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 8.245 627.733 8.245 627.733

8.245 627.733 188.186 627.733

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεµένα µέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται σύµφωνα 
µε τους τιµοκαταλόγους που ισχύουν για µη συνδεδεµένα µέρη. 
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iii) Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου και διευθυντικών στελεχών  

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 121.307 301.772 121.307 301.772
Αµοιβές διευθυντικών στελεχών 883.315 519.166 883.315 519.166
Σύνολο 1.004.622 820.938 1.004.622 820.938

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

iv) Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές αγαθών, υπηρεσιών, παγίων  

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη:
Θυγατρικές - - 34.011.130 30.421.245
Λοιπά συσνδεδεµένα µέρη 1.376.883 1.657.621 1.168.904 1.635.110

1.376.883 1.657.621 35.180.034 32.056.355
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη:
Θυγατρικές - - 6.558.467 7.866.363
Λοιπά συσνδεδεµένα µέρη 1.749.551 979.802 1.720.319 979.105

1.749.551 979.802 8.278.786 8.845.468

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Τα λοιπά συνδεόµενα µέρη αφορούν θυγατρικές εταιρείες του οµίλου Βιοχάλκο. 

Τα οφειλόµενα και εισπρακτέα ποσά προς και από τα συνδεόµενα µέρη, δεν έχουν συγκεκριµένους όρους 
αποπληρωµής και είναι άτοκα. 

Απόσχιση κλάδου 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της µητρικής εταιρείας της 28/09/2004, αποφάσισε 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". Το 
ενεργητικό και παθητικό που εισφέρθηκαν είναι ως ακολούθως: 

Επιχειρηµατικές Συνενώσεις 

Την 31 Αυγούστου 2004, ο όµιλος απέκτησε το 99,99% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΒΙΜΕΤ Α.Ε., 
η έδρα της οποίας βρίσκεται στην Ελλάδα, µε σκοπό της εισφορά σε αυτή τον κλάδο "Σωλήνων µικρής και 

31 Αυγούστου 
2004

Ποσά σε Ευρώ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  

ΑΞΙΑ 
Ενσώµατα πάγια 18.020.919
Αποθέµατα 14.374.767
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 8.502.621
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις -1.800.504
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω  εξόδου από την υπηρεσία -336.920
Επιχορηγήσεις -1.010.220
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις -12.013.154
∆άνεια -14.000.000
Εισφερθείσα καθαρή θέση 11.737.509
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µεσαίας διαµέτρου και σωλήνων για κατασκευές του εργοστασίου Κορίνθου". Η εξαγορασµένη εταιρεία δεν 
συνεισέφερε έσοδα και καθαρά κέρδη στον όµιλο για την περίοδο από 31 Αυγούστου 2004 έως 31 ∆εκεµβρίου 
2004.  

Η υπεραξία που προέκυψε διαγράφηκε στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

Το ενεργητικό και παθητικό που προέκυψαν από την εξαγορά είναι ως ακολούθως: 

Την 6 Φεβρουαρίου 2004, ο όµιλος ίδρυσε την εταιρεία Humbel Limited και απέκτησε το 100% του µετοχικού 
κεφαλαίου της. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και η έδρα 
της βρίσκεται στη Κύπρο. Η εξαγορασµένη εταιρεία για την περίοδο από 6 Φεβρουαρίου 2004 έως 31 
∆εκεµβρίου 2004 συνεισέφερε στον όµιλο έσοδα € 391.017 και καθαρά κέρδη € 349.081. Αν η εξαγορά είχε 
πραγµατοποιηθεί στις 1 Ιανουαρίου 2004, η συνεισφορά της εξαγοραζόµενης εταιρείας στα έσοδα και τα 
αποτελέσµατα του οµίλου θα ήταν η ίδια µε τα ανωτέρω κονδύλια. Το συνολικό τίµηµα εξαγοράς ήτανε Ευρώ 
1.724 και δεν προέκυψε υπεραξία. 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2002. 

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

∆εν έχουν προκύψει σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

Λοιπά γεγονότα κατά τη διάρκεια της χρήσης 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων στις 27/8/2005 αποφασίστηκε η άµεση διακοπή 
της λειτουργίας του εργοστασίου της θυγατρικής εταιρείας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στην Κόρινθο. Το 
ποσό το οποίο καταβλήθηκε στο προσωπικό ως αποζηµίωση απόλυσης ανήλθε σε € 2.112.230. Το εργοστάσιο 
της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. στη ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης Βοιωτίας έχει την δυναµικότητα και την 
παραγωγική ικανότητα να κατασκευάζει σωλήνες που ανήκουν στην γκάµα προϊόντων του εργοστασίου της 
Κορίνθου µε διεθνώς ανταγωνιστικό κόστος, συνεπώς, δεν προβλέπεται να επηρεασθεί σηµαντικά, εκ του 
γεγονότος της διακοπής της λειτουργίας του εργοστασίου στην Κόρινθο, ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της 
εταιρίας.  

Τίµηµα εξαγοράς: Ευρώ
Μετρητά που πληρώθηκαν 59.997
Συνολικό τίµηµα αγοράς 59.997
Μείον: εύλογη αξία καθαρής θέσης στοιχείων που εξαγοράστηκαν: -54.300
Υπεραξία 5.697

Ποσά σε Ευρώ Εύλογη αξία
Λογιστική Αξία 
εξαγοραζόµενου

Χρηµατικά διαθέσιµα 54.300 54.300
Καθαρή θέση που αποκτήθηκε 54.300 54.300

Τίµηµα εξαγοράς σε µετρητά 59.997
Χρηµατικά διαθέσιµα θυγατρικής που εξαγοράσθηκαν -54.300
Ταµειακή εκροή στην εξαγορά 5.697
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
Προς τους Μετόχους της  Ανώνυµης Εταιρείας “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ” 

 

Ελέγξαµε τo συνηµµένο  Ισολογισµό της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (η «Εταιρεία») καθώς και τον 
ενοποιηµένο ισολογισµό της Εταιρείας και των θυγατρικών της (ο «Όµιλος») της 31ης ∆εκεµβρίου 2005 και τις 
σχετικές καταστάσεις αποτελεσµάτων, ταµειακών ροών και µεταβολών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας και του 
Οµίλου, για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών 
καταστάσεων που παρατίθενται στις σελίδες 2 έως 57, βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας.  Η δική µας ευθύνη 
περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων  µε βάση το 
διενεργηθέντα έλεγχο. 

Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρµονισµένα µε τα 
∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου 
κατά τρόπο που διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από 
ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, 
αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις.   Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, 
των εκτιµήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και γενικότερα της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές 
καταστάσεις καθώς και τη συµφωνία του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις 
οικονοµικές καταστάσεις.  Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη 
διαµόρφωση της γνώµης µας. 

Κατά τη γνώµη µας οι προαναφερόµενες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα από κάθε ουσιώδη πλευρά την οικονοµική θέση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 
2005 καθώς και τα αποτελέσµατα εργασιών και τις ταµειακές ροές τους για τη χρήση που έληξε αυτή την 
ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συµφωνεί µε τις 
προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις. 

   

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2006 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς 

Ανώνυµος ελεγκτική Εταιρεία                   Κωνσταντίνος Μιχαλάτος 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές                                                          ΑΜ ΣΟΕΛ 17701 
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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 
Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης 

από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 ∆εκεµβρίου 2005 

(δηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ) 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση 
και τα αποτελέσµατα της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ της. Ο αναγνώστης που 
επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να 
εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 
Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνσή µας στο διαδίκτυο (www.cpw.gr), όπου αναρτώνται τα εν λόγω 
στοιχεία.   

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: Πύργος Αθηνών, Β' Κτίριο, Μεσογείων 2-4, Αθήνα 

Αριθµός Μητρώου Α.Ε.: 1343/06/Β/86/35 

Αρµόδια Νοµαρχία:  Νοµαρχία Αθηνών 
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Μπακούρης Κωνσταντίνος - Πρόεδρος 
  Φικιώρης Μελέτιος - Αντιπρόεδρος 
  Μήλιος Σαράντος - Μέλος 
  Σταυρόπουλος Ιωάννης - Μέλος 
  Στρίµπερ Ευστάθιος - Μέλος 
  Κυριαζής Ανδρέας - Μέλος 
Ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων: 24 Φεβρουαρίου 2006 
Ορκωτός ελεγκτής :  Κωνσταντίνος Μιχαλάτος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17701) 

Ελεγκτική εταιρία :   
PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυµη 
Ελεγκτική Εταιρεία 

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :  Χωρίς Επιφυλάξεις 

 

∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
 

Οι εταιρίες του Οµίλου µε τις αντίστοιχες χώρες εγκατάστασής 
και ποσοστά συµµετοχής τους, που περιλαµβάνονται στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, είναι:     
Μέθοδος πλήρους ενοποίησης: 

Εταιρεία Συµµετοχή Χώρα εγκατάστασης 
∆ΙΑΒΙΠΕΘΙΒ ΑΕ 51,625% ΕΛΛΑ∆Α 
CPW America 100,000% ΗΠΑ 
CPW European 100,000% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 99,990% ΕΛΛΑ∆Α 
HUMBEL 100,000% ΚΥΠΡΟΣ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 31 ∆εκεµβρίου 2005 
 

(Ποσά εκφρασµένα σε  €) 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  

 31-∆εκ-2005 31 ∆εκ 2004 31-∆εκ-2005 31 ∆εκ 2004 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Πάγια στοιχεία ενεργητικού 195.378.045 204.768.776 176.589.577 184.924.358 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 1.163.685 631.592 14.192.623 14.561.908 

Αποθέµατα 59.512.722 49.658.741 58.252.992 46.395.957 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 86.744.882 65.130.079 95.567.549 55.723.038 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 4.909.847 5.103.281 1.359.613 2.838.096 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 347.709.181 325.292.469 345.962.354 304.443.357 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ     

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 132.929.508 142.964.901 130.656.258 140.422.441 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 3.000.622 - 3.000.622 - 

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 80.566.859 55.347.726 80.554.715 43.076.091 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 73.099.185 66.315.296 72.296.974 62.962.567 

Ποσά προορισµένα για αύξηση κεφαλαίου - 20.000.000 - 20.000.000 

Προβλέψεις 5.101.851 12.344.144 4.459.450 12.329.444 

Σύνολο υποχρεώσεων (α) 294.698.025 296.972.067 290.968.019 278.790.543 

Μετοχικό κεφάλαιο 124.280.607 91.996.355 124.280.607 91.996.355 

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης µετόχων εταιρείας -72.783.194 -65.013.948 -69.286.272 -66.343.541 

Σύνολο καθαρή θέσης µετόχων εταιρείας (β) 51.497.413 26.982.407 54.994.335 25.652.814 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (γ) 1.513.743 1.337.995 - - 

Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ) 53.011.156 28.320.402 54.994.335 25.652.814 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ) 347.709.181 325.292.469 345.962.354 304.443.357 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(Ποσά εκφρασµένα σε  €) 

 
 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
 31-∆εκ-2005 31-∆εκ-2004 31-∆εκ-2005 31-∆εκ-2004 
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (31/12/2004 και 31/12/2003 
αντίστοιχα) 28.320.402 11.940.828 25.652.814 12.888.284 
Επίπτωση εφαρµογής ∆ΛΠ 32/39 (1.681.949) - (1.681.949) - 
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2005 και 1/1/2004 
αντίστοιχα) 26.638.453 11.940.828 23.970.865 12.888.284 
Συναλλαγµατικές διαφορές 237.363 (113.076) - - 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 32.284.252 35.914.736 32.284.252 35.914.736 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής - 1.451.250 - - 
Αύξηση ποσοστού σε θυγατρική (52.499) - - - 
Μερίσµατα πληρωτέα θυγατρικών σε δικαιώµατα 
µειοψηφίας (2.167) - - - 
Ζηµιά µετά φόρων από µεταβολή της εύλογης αξίας της 
αντιστάθµισης ταµειακών ροών (447.908) - (447.908) - 
Κέρδη / (ζηµίες) της περιόδου, µετά από φόρους (5.646.338) (20.873.336) (812.874) (23.150.206) 
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/12/2005 και 31/12/2004 
αντίστοιχα) 53.011.156 28.320.402 54.994.335 25.652.814 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
(Ποσά εκφρασµένα σε  €) 

 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  

 1 Ιαν - 31 ∆εκ 2005 1 Ιαν - 31 ∆εκ 2004 1 Ιαν - 31 ∆εκ 2005 1 Ιουλ - 31 ∆εκ 2004 

Κύκλος εργασιών 260.916.747 219.378.864 226.207.430 179.635.311 

Μεικτό Κέρδος 55.580.553 29.141.668 51.691.173 23.276.237 

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 

20.395.263 (5.316.954) 21.167.965 (7.733.020) 

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 

8.824.197 (16.782.972) 10.826.003 (18.690.040) 

Χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά 
αποτελέσµατα (10.987.963) (11.214.715) (9.412.325) (11.203.515) 

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (2.163.766) (27.997.687) 1.413.678 (29.893.555) 

Φορολογία (3.482.572) 7.124.351 (2.226.552) 6.743.349 

Καθαρές ζηµίες περιόδου από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες (5.646.338) (20.873.336) (812.874) (23.150.206) 

Κατανέµονται σε :     

Μετόχους Εταιρίας (5.651.046) (20.912.338) (812.874) (23.150.206) 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 4.708 39.002 - - 

 (5.646.338) (20.873.336) (812.874) (23.150.206) 

     

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - 
βασικά και µειωµένα (σε €) (0,050) (0,362) (0,007) (0,400) 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
(Ποσά εκφρασµένα σε €) 

 
 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

 
1 Ιαν - 31 ∆εκ 

2005 
1 Ιαν - 31 ∆εκ 

2004 
1 Ιαν - 31 ∆εκ 

2005 
1 Ιαν - 31 ∆εκ 

2004 
Λειτουργικές δραστηριότητες     
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (2.163.766) (27.997.687) 1.413.678 (29.893.555) 
Προσαρµογές για:     
Λοιποί φόροι 313.530 - 313.530 - 
Αποσβέσεις και αποµειώσεις παγίων στοιχείων 11.571.066 11.466.018 10.341.962 10.957.020 
(Κέρδη) από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων (7.991) (104.661) (5.925) (424.902) 
Ζηµιές εύλογης αξίας λοιπών επενδύσεων - 122.495 - 122.480 
Ζηµιές εύλογης αξίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία 
µέσω αποτελεσµάτων 5.219 - 6.597 - 
Έσοδα τόκων (που αφορούν επενδυτική κατηγορία) (48.274) (149.537) (27.570) (27.969) 
Έξοδα τόκων 10.776.045 11.221.336 10.589.720 11.092.229 
Προβλέψεις 3.486.941 8.508.565 1.948.922 8.508.565 
Παροχές στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης 1.983.512 695.748 259.710 589.345 
Έσοδα από µερίσµατα - (2.175) (1.643.926) (2.175) 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (111.123) (252.502) - (141.378) 
Αποµείωση συµµετοχών σε θυγατρικές - - 52.500 - 
Αποµείωση αποθεµάτων 1.344.660 2.133.519 1.306.121 1.760.183 
Λοιπά - 5.697 - - 
Συναλλαγµατικές διαφορές 238.315 (48.985) - - 
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης     
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (11.198.641) 6.839.164 (13.163.156) (5.858.796) 
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (22.550.612) (28.405.758) (39.391.033) (24.296.349) 
Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών) 5.502.411 37.168.223 9.281.367 47.171.015 
Αύξηση / (µείωση) προβλέψεων (9.514.000) (500) (9.514.000)  
Αύξηση / (µείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης (2.262.673) (732.360) (127.474) (700.434) 
Καταβληθέντες τόκοι (10.695.311) (11.927.482) (10.536.327) (11.825.717) 
Καταβληθής φόρος εισοδήµατος (493.755) (187.189) - - 
Σύνολο εισροών / (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (23.824.447) 8.351.929 (38.895.304) 7.029.562 
Επενδυτικές δραστηριότητες     
Αγορές ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων (2.490.273) (5.845.723) (2.289.256) (4.190.299) 
Πωλήσεις ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων 321.277 1.413.850 288.000 1.719.801 
Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής - 1.451.250 - (1.548.600) 
Αγορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων (900.000) - - - 
Εξαγορά θυγατρικών (µείον χρηµατικών διαθεσίµων θυγατρικής) - (5.697) - (61.721) 
Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 523.500 - 523.500 - 
Τόκοι που εισπράχθηκαν 48.274 149.537 27.570 27.969 
Αύξηση ποσοστού σε θυγατρική (52.500) - (52.500) - 
Μερίσµατα εισπραχθέντα - - 571.999 - 
Σύνολο εισροών / (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων (2.549.722) (2.836.783) (930.687) (4.052.850) 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Έκδοση κοινών µετοχών 12.284.252 4.224.705 12.284.252 4.224.705 
Εισφορές από µετόχους για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - 20.000.000 - 20.000.000 
∆άνεια αναληφθέντα 21.817.044 78.000.000 34.076.535 78.000.000 
Αποπληρωµή δανεισµού (6.429.275) (109.852.748) (6.429.275) (108.099.363) 
Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων (1.583.653) (1.480.174) (1.583.653) (1.480.174) 
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους της µητρικής (351) (601) (351) (601) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων 26.088.017 (9.108.818) 38.347.508 (7.355.433) 
Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (286.152) (3.593.672) (1.478.483) (4.378.721) 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 5.103.281 8.758.567 2.838.096 7.216.817 
Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 92.718 (61.614) - - 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου 4.909.847 5.103.281 1.359.613 2.838.096 

 



 

ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2005 

 

   - 64 - 

ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

1. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
της Σιδενόρ Α.Ε., µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, η οποία συµµετέχει στο µετοχικό της κεφάλαιο 
µε ποσοστό 76,58%. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Σιδενόρ Α.Ε. περιλαµβάνονται στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου Βιοχάλκο. 

2. Επί των παγίων στοιχείων του οµίλου υφίστανται εµπράγµατα βάρη ύψους € 73.203.762. 

3. Κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού εκκρεµούσαν κατά της εταιρείας επίδικες ή υπό διαιτησία 
διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων συνολικού ποσού  € 9.843.697 για τις οποίες έχει 
σχηµατισθεί επαρκής πρόβλεψη και δεν αναµένεται να προκύψουν επιπλέον επιβαρύνσεις. 

4. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2002. 

5. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου : Εταιρίας 504 , Οµίλου 518 
(2004: Εταιρείας 727, Οµίλου 738) 

6. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από 
συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 προς αυτήν µέρη, είναι ως εξής: 

i)   Πωλήσεις αγαθών, υπηρεσιών και παγίων € 111.150.134 

ii)   Αγορές αγαθών, υπηρεσιών και παγίων € 8.039.921 

iii)  Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη € 35.180.034 

iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη € 8.278.786 

v) Αµοιβές ∆Σ και ∆ιευθυντικών Στελεχών € 1.004.622 

vi) Έσοδα από µερίσµατα € 1.643.926 

7. Στην κατάσταση αποτελεσµάτων και στο λογαριασµό "Φορολογία", περιέχεται πρόβλεψη φόρου 
εισοδήµατος και αναβαλλόµενος φόρος, που αναλύονται παρακάτω: 

- Ενοποιηµένα στοιχεία: 31/12/2005 φόρος εισοδήµατος € 1.311.190, αναβαλλόµενος φόρος € 
2.171.382 και 31/12/2004 φόρος εισοδήµατος € 187.189, αναβαλλόµενος φόρος € (7.311.540). 

- Στοιχεία Εταιρείας: 31/12/2005 αναβαλλόµενος φόρος € 2.226.552 και 31/12/2004 αναβαλλόµενος 
φόρος € (6.743.349).   

8. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων στις 27/8/2005 αποφασίστηκε η άµεση 
διακοπή της λειτουργίας του εργοστασίου της θυγατρικής εταιρείας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
στην Κόρινθο. Το ποσό το οποίο καταβλήθηκε στο προσωπικό ως αποζηµίωση απόλυσης ανήλθε σε € 
2.112.230. Το εργοστάσιο της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. στη ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης Βοιωτίας έχει 
την δυναµικότητα και την παραγωγική ικανότητα να κατασκευάζει σωλήνες που ανήκουν στην γκάµα 
προϊόντων του εργοστασίου της Κορίνθου µε διεθνώς ανταγωνιστικό κόστος, συνεπώς, δεν προβλέπεται 
να επηρεασθεί σηµαντικά, εκ του γεγονότος της διακοπής της λειτουργίας του εργοστασίου στην 
Κόρινθο, ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της εταιρίας.  

9. Την 1/7/2005 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας αποφάσισε την αγορά των υπόλοιπων εταιρικών 
µεριδίων της θυγατρικής εταιρίας µε την επωνυµία “CPW European Trading GmbH” στην ονοµαστική 
τους αξία, δηλαδή συνολικού τιµήµατος πενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (52.500) ΕΥΡΩ. Το ποσό 
αυτό καταβλήθηκε στις 8/9/2005. Με την αγορά των προαναφερθέντων εταιρικών µεριδίων το ποσοστό 
συµµετοχής στην εν λόγω θυγατρική ανήλθε σε 100%. 

 
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΛΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΜΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
Α.∆.Τ.: Λ 177987 Α.∆.Τ.: Π 998326 Α.∆.Τ.: Χ 625227  Α.∆.Τ.: Π 330058 
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης 

ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 – 31.12.05) 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 
Έχουµε την τιµή να σας υποβάλουµε µε την παρούσα έκθεση για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της 
χρήσεως, τις επεξηγήσεις και σηµειώσεις, όπως και την παρούσα Έκθεση που αφορούν την 36η ∆ιαχειριστική 
περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης ∆εκεµβρίου 2005. 

 

Κατά την παρούσα χρήση, η Εταιρία επέτυχε την αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 26% περίπου, καθώς 
επίσης και την πραγµατοποίηση κερδών προ φόρων ίσων προς ΕΥΡΩ 1.413.678, έναντι ζηµιών ίσων προς 
ΕΥΡΩ (29.893.555) κατά τη χρήση 2004. 

 

Στην προαναφερθείσα βελτίωση των αποτελεσµάτων συνέβαλε τα µέγιστα η υλοποίηση του σχεδίου δράσης 
της Εταιρίας, (ορθολογικοποίηση της παραγωγής, αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, αναδιάρθρωση τραπεζικού 
δανεισµού κ.α.) αλλά και η εκµετάλλευση των ευκαιριών που παρουσιάζονται στις διεθνείς αγορές πετρελαίου 
και κυρίως φυσικού αερίου, ως απόρροια της ραγδαίας ανόδου των τιµών τους. Η εταιρεία επέτυχε να 
διεισδύσει σε νέες αγορές (π.χ. ∆υτ. Αφρική, Αλγερία) αλλά και να ενισχύσει την παρουσία της σε υφιστάµενες 
(Μέση Ανατολή, ∆υτ. Ευρώπη κ.α.) προσφέροντας υψηλή ποιότητα και ευρεία γκάµα λύσεων σε εταιρείες 
διαχείρισης ενεργειακών και υδάτινων πόρων. 

 

Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Κύκλος εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 26% περίπου και διαµορφώθηκε σε € 226.207.430. Η ανάλυσή 
του γίνεται στον ακόλουθο πίνακα όπου παραθέτονται και τα αντίστοιχα στοιχεία του 2004. 

ΠΟΣΑ ΣΕ € 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

2005 2004 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 22.480.845 18.114.137,40 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 202.542.807 157.630.798,66 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.069.446 3.791.712,49 
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 114.332 98.662,45 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 226.207.430 179.635.311 

Εξαγωγές 

Κατά το 2005 οι εξαγωγές της εταιρίας έφθασαν το 90% περίπου της συνολικής αξίας των πωλήσεών της 
γεγονός που αποδεικνύει την εδραίωση της στη διεθνή αγορά. 

Αποτελέσµατα 

Το κόστος πωληθέντων ανήλθε σε € 174.516.257 και τα µεικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης σε € 51.691.173. Μετά 
την αφαίρεση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας € 6.098.862 και των εξόδων λειτουργίας διαθέσεως € 33.248.784 
που αφορούν κυρίως ναύλους µεταφοράς προϊόντων, προµήθειες αντιπροσώπων, έξοδα οδικών µεταφορών και 
δαπάνες τµήµατος πωλήσεων και φορτώσεων, τα µερικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως διαµορφώνονται σε € 
12.171.201. 
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Από αυτά αφαιρείται η διαφορά πιστωτικών και χρεωστικών τόκων € (10.183.258), οι προµήθειες εγγυητικών 
€ (378.892) και οι ζηµίες εύλογης αξίας συµβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων € (195.373). Έτσι τα αποτελέσµατα 
χρήσεως προ φόρων διαµορφώνονται σε € 1.413.678. Με συνυπολογισµό του αναβαλλόµενου φόρου της 
περιόδου € (2.226.552) µεταφέρεται υπόλοιπο εις νέο € (812.974).  

ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Οι επενδύσεις παγίων στοιχείων που πραγµατοποιήθηκαν µέσα στη χρήση 2005 ανήλθαν σε € 2.289.256. Τα 
αποθέµατα κατά την 31-12-2005 ανέρχονται σε € 58.252.992,  οι απαιτήσεις σε € 95.567.549 και τα διαθέσιµα 
σε € 1.359.613. 

Την 31-12-2005 τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας ανέρχονται σε € 54.994.335 τα δάνεια σε € 198.938.379 και οι 
λοιπές υποχρεώσεις σε € 92.029.640. 

Αναλυτικά η οικονοµική θέση και η περιουσιακή διάθρωση της εταιρίας κατά την 31-12-2005 απεικονίζεται 
στον υποβαλλόµενο προς έγκριση ισολογισµό. 

ΙΙΙ. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 

Το ποσό των καταθέσεων σε συνάλλαγµα κατά την 31-12-2005 ανήρχετο στο ποσό των € 121.580 αποτιµηµένο 
µε βάση την επίσηµη τιµή συναλλάγµατος της 31-12-2005 και αφορούσε κυρίως ∆ολάρια Αµερικής. 

ΙV. 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 

160,5 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 € 
Β.Ν.Ρ. 25.620.000,00
ALPHA BANK 25.620.000,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 21.960.000,00
Σύνολο 73.200.000,00
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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. 

Τέλος σηµειώνουµε ότι από την ηµεροµηνία του ισολογισµού (31/12/2005) µέχρι σήµερα δεν έχει σηµειωθεί 
κάποιο σηµαντικό γεγονός που θα µπορούσε να επηρεάσει την πορεία της εταιρείας και των αποτελεσµάτων 
της. 

 
 

EΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
της ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 - 31.12.05) 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

έχουµε την τιµή να θέσουµε υπόψη σας την παρούσα έκθεση και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, για την 
∆ιαχειριστική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης ∆εκεµβρίου 2005. 

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) 
5. “∆ΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β” (ΑΘΗΝΑ) 

Αποτελέσµατα 

Ο κύκλος εργασιών της ενοποιηµένης κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως ύψους € 260.916.747, προήλθε από την 
ολική ενσωµάτωση των οικονοµικών καταστάσεων των ενοποιούµενων εταιρειών µετά την αφαίρεση των 
ενδοεταιρικών συναλλαγών. 

Το καθαρό αποτέλεσµα χρήσεως προ φόρων ανέρχεται σε € (2.163.766).  
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων στις 27/8/2005 αποφασίστηκε η άµεση διακοπή της 
λειτουργίας του εργοστασίου της θυγατρικής εταιρείας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στην Κόρινθο. Το ποσό το 
οποίο καταβλήθηκε στο προσωπικό ως αποζηµίωση απόλυσης ανήλθε σε € 2.112.230. Το εργοστάσιο της 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. στη ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης Βοιωτίας έχει την δυναµικότητα και την παραγωγική 
ικανότητα να κατασκευάζει σωλήνες που ανήκουν στην γκάµα προϊόντων του εργοστασίου της Κορίνθου µε διεθνώς 
ανταγωνιστικό κόστος, συνεπώς, δεν προβλέπεται να επηρεασθεί σηµαντικά, εκ του γεγονότος της διακοπής της 
λειτουργίας του εργοστασίου στην Κόρινθο, ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της εταιρίας.  

Μετά από όλα τα ανωτέρω, παρακαλούµε κύριοι µέτοχοι να λάβετε υπόψη σας τις σηµειώσεις επί των οικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.  

 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 2005 και να 
αποφασίσετε σχετικά µε τα υπόλοιπα θέµατα της Γενικής Συνέλευσης. 

ΑΘΗΝΑ, 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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ΕΚΘΕΣΗ Άρθρου 2µ παρ. 4 του Ν.3016/2002 Περί των συναλλαγών της εταιρείας µε τις συνδεδεµένες µε 

αυτήν, κατά την έννοια του αρθ. 42ε, παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, επιχειρήσεις κατά την χρήση 2005. 
 

Κατά την χρήση 2005 οι συναλλαγές της Εταιρείας µε τις ανωτέρω επιχειρήσεις είχαν όπως παρακάτω 
αναλυτικά αναφέρεται: 

Α. Πωλήσεις 
   Ποσά σε Ευρώ 

1. Πωλήσεις αγαθών     
Από ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Προς Θυγατρικές  
  CPW EUROPEAN 11.121.373,12 
  CPW AMERICA 93.682.392,55 

  
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 7.428,20 

  ΣΥΝΟΛΟ 104.811.193,87 
 Προς Λοιπά Συνδεδεµένα Μέρη  
  ΣΙ∆ΕΝΟΡ 876.359,31 
  ΣΟΒΕΛ 4.774,50 
  ΣΤΟΜΑΝΑ 230.252,75 

  
ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ 2.023,50 

  ΑΕΙΦΟΡΟΣ 329,04 
  ΒΕΤ 1.598,4 
  ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε. 2.051.723,9 
  METAL AGENCIES 934.553,47 
  ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 17.355,40 
  ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. 1.489.311,35 
  ΣΥΝΟΛΟ 5.608.281,62 
Από ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Προς Λοιπά Συνδεδεµένα Μέρη  
  ΣΙ∆ΕΝΟΡ 141.107,97 
  ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. 2.533,30 
  ΣΥΝΟΛΟ 143.621,27 
  ΣΥΝΟΛΟ 1. 5.751.902,89 
2. Πωλήσεις υπηρεσιών    
Από ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Προς Θυγατρικές  
  CPW AMERICA 98.927,88 
  ∆ΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε. 526.973,86 
  ΣΥΝΟΛΟ 625.901,74 
 Προς Λοιπά Συνδεδεµένα Μέρη  
  ΣΙ∆ΕΝΟΡ 350,00 
  ΣΤΟΜΑΝΑ 235,00 
  ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε. 16.964,61 
  ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 87.204,86 
  ΣΥΝΟΛΟ 104.754,50 
Από ∆ΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε. Προς Λοιπά Συνδεδεµένα Μέρη  
  ΣΙ∆ΕΝΟΡ 14.966,94 
  ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 50.455,06 
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε. 2.711,11 
  ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 2.126,05 
  ΣΥΝΟΛΟ 70.259,16 
  ΣΥΝΟΛΟ 2. 800.915,40 
3. Έσοδα από µερίσµατα    
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Από CPW AMERICA 1.071.926.00 
  HUMBEL LTD. 572.000.00 
  ΣΥΝΟΛΟ 3. 1.643.926.00 

 



 

ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2005 

 

   - 70 - 

B. Αγορές 

1. Αγορές αγαθών    Ποσά σε Ευρώ 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Από Θυγατρικές  
  ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 1.445.453,60 
  ΣΥΝΟΛΟ 1.445.453,60 
 Από Λοιπά Συνδεδεµένα Μέρη  
  ΣΙ∆ΕΝΟΡ 115.269,21 

  
ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ 4.268,62 

  ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε. 77.429,6 
  EBETAM A.E. 458,10 
  SOFIA MED SA 12.953,27 
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΑΕ 10.092,70 
  ΕΛΒΑΛ ΑΕ 203,25 
  ΣΥΝΟΛΟ 220.674,75 
ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Από Λοιπά Συνδεδεµένα Μέρη  

  
ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ 626,83 

  ΣΥΝΟΛΟ 626,83 
  ΣΥΝΟΛΟ 1. 1.666.755,88 
2. Αγορές  υπηρεσιών    
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Από Θυγατρικές  
  CPW EUROPEAN 526.566,08 
  CPW AMERICA 195.611,28 
  ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 3.222.713,75 
  ∆ΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. 685.867,33 
  ΣΥΝΟΛΟ 4.630.758,44 
 Από Λοιπά Συνδεδεµένα Μέρη  
  ΣΙ∆ΕΝΟΡ 22.061,55 
  SOVEL 16.138,92 
  ΠΡΑΚΣΥΣ 68.915,42 
  ΣΙ∆ΜΑ ΑΕ 57.389,12 
  ΤΕΚΑ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΕ 149,37 
  TEPROMETAL SA 31.569,95 
  ΣΤΗΛΜΕΤ ΑΕ 9.450,28 
  STEELMET (CYPRUS) LTD 933.246,34 
  ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ 6.452,00 
  METAL AGENCIES 36.556,56 
  ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 192.011,52 
  ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ 166.270,04 
  STEELMET EXPORTS AE 14.625,41 
  ΕΛΒΑΛ ΑΕ 11,05 
  ΣΥΝΟΛΟ 1.554.847,53 
  ΣΥΝΟΛΟ 2. 6.185.605,97 
3. Αγορές  παγίων    
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Από Θυγατρικές  
  CPW EUROPEAN 177.575,88 
  CPW AMERICA 1.275,76 
  ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 1.089,08 
  ΣΥΝΟΛΟ 179.940,72 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Από Λοιπά Συνδεδεµένα Μέρη  
  ΤΕΚΑ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. 3.575,27 
  METAL AGENCIES 3.994,95 
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΑΕ 674,36 
  ΣΥΝΟΛΟ 8.244,58 
  ΣΥΝΟΛΟ 3. 188.185,30 

 



 

ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2005 

 

   - 71 - 

 

Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές αγαθών, υπηρεσιών, παγίων κλπ 

 

   Ποσά σε Ευρώ 
1. Υπόλοιπο Απαιτήσεων     
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Από Θυγατρικές  
  CPW EUROPEAN 4.776.273,97 
  CPW AMERICA 15.681.118,85 
  ∆ΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. 974.571,15 
  ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 12.579.165,82 
  ΣΥΝΟΛΟ 34.011.129,79 
 Από Λοιπά Συνδεδεµένα Μέρη  
  ΣΙ∆ΕΝΟΡ -16.579,32 
  ΣΟΒΕΛ 4.774,50 
  ΑΕΙΦΟΡΟΣ 26,90 
  ΒΕΤ 1.902,10 
  ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε. 688.901,61 
  METAL AGENCIES 396.533,32 
  ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ -5.344,31 
  ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. 97.430,78 
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε. 1.210,24 
  ΕΤΕΜ 48,40 
  ΣΥΝΟΛΟ 1.168.904,21 
ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Από Λοιπά Συνδεδεµένα Μέρη  
  ΣΙ∆ΕΝΟΡ 167.918,49 
  ΒΕΤ 35.700,00 
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε. 3.296,02 
  ΣΥΝΟΛΟ 206.914,51 
∆ΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε. Από Λοιπά Συνδεδεµένα Μέρη  
  ΣΙ∆ΕΝΟΡ 671,00 
  ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 175,97 
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε. 121,56 
  ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 95,31 
  ΣΥΝΟΛΟ 1.063,84 
  ΣΥΝΟΛΟ 1. 35.388.012,35 
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   Ποσά σε Ευρώ 
2. Υπόλοιπο Υποχρεώσεων    
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Προς Θυγατρικές  
  CPW EUROPEAN 1.604.009,23 
  CPW AMERICA 99.039,82 
  ∆ΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. 395.799,55 
  ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 4.459.618,50 
  ΣΥΝΟΛΟ 6.558.467.10 
 Προς Λοιπά Συνδεδεµένα Μέρη  
  ΣΙ∆ΕΝΟΡ 174.237,99 
  SOVEL 19.205,31 

  
ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ 2.494,35 

  ΠΡΑΞΥΣ 18.285,21 
  ΣΙ∆ΜΑ ΑΕ 85.581,22 
  ΤΕΚΑ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΕ 488,09 
  TEPROMETAL SA 12.203,66 
  ΣΤΗΛΜΕΤ ΑΕ 12.454,50 
  STEELMET (CYPRUS) LTD 668.229,57 
  ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ 223,84 
  METAL AGENCIES 40.582,60 
  ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 645.215,41 
  ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ 24.205,91 
  SOFIA MED SA 12.953,27 
  ΤΗΛΕΚΑΛΩ∆ΙΑ ΑΕ 741,67 
  STEELMET EXPORTS AE 0,00 
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΑΕ 3.090,41 
  ΕΛΒΑΛ ΑΕ 125,99 
  ΣΥΝΟΛΟ 1.720.319,00 
∆ΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε. Προς Λοιπά Συνδεδεµένα Μέρη  
  ΣΙ∆ΕΝΟΡ 18.433,32 
  ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 4.834,14 
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε. 3.339,00 
  ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 2.625,09 
  ΣΥΝΟΛΟ 29.231,55 
  ΣΥΝΟΛΟ 2. 1.749.550,55 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν. 3401/2005 
Οι παρακάτω Ανακοινώσεις / Γνωστοποιήσεις έχουν σταλεί στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών του Χ.Α. 

 

Θέµα  Αριθµός 
Πρωτοκόλλου  

Ηµεροµηνία 
Πρωτοκόλλησης  

Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ∆.Σ. ή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών 2089 20/1/2005 
Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ∆.Σ. ή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών 2354 21/1/2005 
Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ∆.Σ. ή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών 3863 1/2/2005 
Υποβολή πρόσθετων στοιχείων χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 4997 7/2/2005 
Υποβολή πρόσθετων στοιχείων χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 5166 8/2/2005 
Επιβεβαίωση - ∆ιευκρινήσεις επί δηµοσιευµάτων 5217 9/2/2005 
Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 8223 25/2/2005 
Πρόγραµµα Σκοπούµενων Εταιρικών Πράξεων 9754 28/2/2005 
Υποβολή πρόσθετων στοιχείων χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 9910 1/3/2005 
Ανακοίνωση οικονοµικών - λογιστικών καταστάσεων 9921 1/3/2005 
Ανακοίνωση οικονοµικών - λογιστικών καταστάσεων 9922 1/3/2005 
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ: Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 10542 2/3/2005 
Ανακοίνωση οικονοµικών - λογιστικών καταστάσεων 10695 2/3/2005 
Ανακοίνωση οικονοµικών - λογιστικών καταστάσεων 10697 2/3/2005 
Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγµένης Εταιρίας 11225 4/3/2005 
Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 11629 8/3/2005 
Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 12217 11/3/2005 
Υποβολή πρόσθετων στοιχείων χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 13225 22/3/2005 
Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 13902 24/3/2005 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 14028 28/3/2005 
Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης 21141 20/5/2005 
Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ∆. Σ. ή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών 23568 3/6/2005 
Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 23779 6/6/2005 
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 25408 13/6/2005 
Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 25411 13/6/2005 
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 25646 14/6/2005 
Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 28075 28/6/2005 
Υποβολή πρόσθετων στοιχείων χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 29548 30/6/2005 
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 29728 1/7/2005 
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 29729 1/7/2005 
Γνωστοποίηση Απόφασης Αλλαγής Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 33344 21/7/2005 
Γνωστοποίηση Απόφασης Αλλαγής Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 33368 21/7/2005 
Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 33427 22/7/2005 
Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 33585 22/7/2005 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 35095 4/8/2005 
Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 35116 4/8/2005 
Ανακοίνωση για επιχειρηµατικές εξελίξεις στην εταιρία 37517 29/8/2005 
Επιβεβαίωση - ∆ιευκρινήσεις επί δηµοσιευµάτων 37753 30/8/2005 
Επιβεβαίωση - ∆ιευκρινήσεις επί δηµοσιευµάτων 37797 30/8/2005 
Ανακοίνωση για επιχειρηµατικές εξελίξεις στην εταιρία 38083 31/8/2005 
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 42840 30/9/2005 
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 42862 30/9/2005 
Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 44025 6/10/2005 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 45674 18/10/2005 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 50014 18/11/2005 
Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγµένης Εταιρίας 50346 21/11/2005 
Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγµένης Εταιρίας 50349 21/11/2005 
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 52804 30/11/2005 
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 52810 30/11/2005 
 
Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας µας www.cpw.gr βρίσκονται αναρτηµένες οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, 
τα πιστοποιητικά ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή και οι εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των 
εταιρειών που ενσωµατώνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 


