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Α. Δηλώσεις των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

(σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

 

Με την παρούσα δηλώνεται ότι εξ’ όσων γνωρίζουμε, η εξαμηνιαία συνοπτική οικονομική πληροφόρηση της 

“ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.”. για την περίοδο 1/1/2016-30/06/2016, η οποία 

καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά εφαρμόζονται στην 

ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά (ΔΛΠ 34), παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του Ενεργητικού 

και του Παθητικού, της Καθαρής Θέσης και του Συνολικού Εισοδήματος, της εταιρείας και των επιχειρήσεων που 

περιλαμβάνονται στην ενοποίηση. 

Επίσης δηλώνεται ότι εξ’ όσων γνωρίζουμε η εξαμηνιαία έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει 

κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 

3556/2007.  

 

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 
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Β. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» επί της 

ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 1/1/2016-

30/06/2016 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

Με βάση τις διατάξεις του Ν.3556/2007, του Κ.Ν. 2190/1920 και την Απόφαση 7/448/11.10.2007 της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, σας παραθέτουμε την εξαμηνιαία ενοποιημένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» για τις Ενοποιημένες και Εταιρικές Καταστάσεις 

της περιόδου 01/01/2016 έως 30/06/2016. 

1. Οικονομική κατάσταση ομίλου 

 Πορεία εργασιών – οικονομικά στοιχεία 

Το πρώτο εξάμηνο του 2016 χαρακτηρίστηκε από τη διατήρηση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου σε χαμηλά 

επίπεδα γεγονός το οποίο οδήγησε στην καθυστέρηση ή αναβολή στην υλοποίηση μεγάλων ενεργειακών έργων σε 

παγκόσμια επίπεδο. Παράλληλα, η αστάθεια στις τιμές των πρώτων υλών είχε αρνητικό αντίκτυπο στο επιχειρηματικό 

περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται ο όμιλος. Παρόλα αυτά, ο όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου Εταιρία 

Συμμετοχών Α.Ε. διατήρησε σχεδόν την ίδια κερδοφορία κατά τη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου 2016 με αυτή του Α΄ 

εξαμήνου του 2015. 

Πωλήσεις: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρέμεινε σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το πρώτο εξάμηνο του 2016 και 

διαμορφώθηκε στα 146,4 εκατ. ευρώ, έναντι 146,7 εκατ. ευρώ το 2015. Οι πωλήσεις στον ενεργειακό κλάδο 

διαμορφώθηκαν στα 132,2 εκατ. ευρώ, έναντι 131,0 εκατ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας οριακή αύξηση κατά 0.9% ενώ 

οι πωλήσεις κοίλων δοκών τελικά διαμορφώθηκαν στα 14,2 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 9,6% έναντι του 2015 (15,7 

εκατ. ευρώ). 

Μεικτό Κέρδος: Το ενοποιημένο μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε στα 25,3 εκατ. ευρώ έναντι 41,0 εκατ. ευρώ το 2015. Η 

μείωση του μεικτού κέρδους έναντι της περυσινής περιόδου οφείλεται κυρίως σε αντίστοιχη μείωση των άμεσων 

εξόδων πώλησης, τα οποία από πλευράς εσόδου εμπεριέχονται στις πωλήσεις της εταιρίας, όπως αυτά προκύπτουν από 

τους ιδιαίτερους όρους παράδοσης των προϊόντων για τα έργα που εκτελέστηκαν το 2016 έναντι εκείνων του 2015. 

Παράλληλα το μεικτό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 17,3% έναντι 27,9% την προηγούμενη χρήση. 

Έξοδα Διοίκησης: Παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 23,8%, (5,0 εκατ. ευρώ έναντι 4,0 εκατ. ευρώ, το 2015). Η 

αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγω σε έκτακτο φόρο που καταβλήθηκε για κτήση ακινήτων.  

Έξοδα Διάθεσης: Διαμορφώθηκαν στα 11,9 ευρώ έναντι 28,4 εκατ. ευρώ το 2015. Η μείωση των εξόδων διάθεσης 

έναντι της προηγούμενης περιόδου οφείλεται κυρίως στη μείωση των άμεσων εξόδων πώλησης (μεταφορές, αμοιβές 

τρίτων κτλ.), λόγω των ιδιαίτερων όρων παράδοσης που υπήρχαν στα έργα που εκτελέστηκαν το 2016 σε σχέση με 

εκείνα του 2015. 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (καθαρά): Τα χρηματοοικονομικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα 4,6 εκατ. ευρώ, έναντι  3,5 

εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου  του 2015. Η αύξηση των καθαρών Χρηματοοικονομικών εξόδων έναντι της 

προηγούμενης περιόδου είναι αποτέλεσμα κατά κύριο λόγω του υψηλότερου κεφαλαίου κίνησης που απαιτήθηκε κατά 

την διάρκεια της χρήσης για σκοπούς εκτέλεσης των παραγγελιών.  

Σε ότι αφορά τη Ρωσική αγορά ενέργειας, δυστυχώς λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει η 

Ρωσική οικονομία και η απουσία σημαντικών ενεργειακών έργων στην εγχώρια αγορά το 2016, συνετέλεσαν ώστε να 

παρουσιάσει σημαντική μείωση η κερδοφορία της εταιρείας ZAO TMK-CPW, 49% της οποίας κατέχει η θυγατρική 

HUMBEL Ltd. Η εν λόγω εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στην Ρωσική αγορά ενέργειας, επέτυχε τελικά ζημιά 

μετά από φόρους 0,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μία κάμψη της τάξεως του 146% σε σχέση με το εξάμηνο του 2015. 

Με βάση την ανωτέρω ανάλυση, τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4,8 

εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 6,2 εκατ. ευρώ που παρουσίασε το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Τα ενοποιημένα μετά από 

φόρους αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη 3,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 6,5 εκατ. ευρώ το 2015.  
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Ο καθαρός δανεισμός το πρώτο εξάμηνο του 2016 διαμορφώθηκε στα 155,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 116,2 εκατ. 

ευρώ στα οποία είχε διαμορφωθεί στα τέλη του 2015. Αντίστοιχα, τα μακροπρόθεσμα δάνεια το 2016 διαμορφώθηκαν 

σε 74,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 76,6 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός αυξήθηκε το 2016 και 

διαμορφώθηκε σε 100,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 59,0 εκατ. ευρώ το 2015, λόγω των αυξημένων αναγκών σε 

κεφάλαια κίνησης όπως ανωτέρω αναλύσαμε. Τα δε Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 154,4 εκατ. ευρώ 

παρουσιάζοντας αύξηση σε σύγκριση με τα 149,4 εκατ. ευρώ του 2015). 

Την 31η Μαΐου 2016, πραγματοποιήθηκε σημαντικός εταιρικός μετασχηματισμός με την ολοκλήρωση της απόσχισης 

του βιομηχανικού κλάδου και μέρους του εμπορικού κλάδου της μητρικής Εταιρείας και την εισφορά του στην κατά 

100% θυγατρική εταιρία Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013. Παράλληλα και κατόπιν απόφασης 

της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26/5/2016, η ονομασία της μητρικής Εταιρείας τροποποιήθηκε σε: 

«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Επιπρόσθετα, κατόπιν 

απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε. τροποποιήθηκε η ονομασία της 

θυγατρικής εταιρείας σε «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Η 

εσωτερική αυτή αναδιάρθρωση θα διευκολύνει την ανάληψη μεγάλων διεθνών έργων, τη σύναψη στρατηγικών 

συνεργασιών και τη χρηματοδότηση του παραγωγικού κλάδου σωλήνων και εντάσσεται σε έναν γενικότερο σχεδιασμό 

για την αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητάς στην Ελλάδα. Δεδομένου ότι, η μητρική Εταιρία κατέχει το 100% της 

εταιρείας Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε., η οποία μετονομάστηκε σε ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ που απορρόφησε τον αποσχιζόμενο κλάδο, η απόσχιση δεν επηρέασε τα οικονομικά 

αποτελέσματα του Ομίλου. 

Κατά τη χρήση 2010 η Σωληνουργεία Κορίνθου Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε., προχώρησε σε απομείωση πελάτη ως 

απόρροια της καθυστέρησης είσπραξης οφειλόμενου ποσού € 18.627.586 ($ 24.864.102). Το υπόλοιπο του πελάτη 

καθώς και η σχηματισμένη πρόβλεψη εισφέρθηκαν στις 31/5/2016 στην κατά 100% θυγατρική της Σωληνουργεία 

Κορίνθου Βιομηχανία Σωλήνων Α.Ε. (Θυγατρική) ως απόρροια της απόσχισης και εισφοράς του βιομηχανικού και 

εμπορικού κλάδου παραγωγής σωλήνων και κοίλων δοκών καθώς η εν λόγω απαίτηση αφορούσε τον κλάδο αυτό. Το 

αποτιμημένο υπόλοιπο του συγκεκριμένου πελάτη την 30/06/2016 ανήλθε σε € 22.420.290. Ενόσω είναι σε εξέλιξη οι 

δικαστικές ενέργειες της Θυγατρικής εταιρίας, εντός και εκτός Ελλάδος, για την είσπραξη της εν λόγω απαίτησης και 

ενόσω δεν έχουν εξαντληθεί τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα, η Θυγατρική εταιρία εκτιμά ότι επί του παρόντος δε 

συντρέχει λόγος αναθεώρησης της πρόβλεψης που έχει σχηματιστεί στις οικονομικές καταστάσεις της ποσού 

€ 11.248.753 (2015: € 11.417.597) και εκτιμά ότι η ενδεχόμενη απώλεια δεν θα υπερβεί το ποσό της απομείωσης, που 

έχει σχηματισθεί για την εν λόγω απαίτηση το 2010. 

Το ανώτατο δικαστήριο στο Ντουμπάι έκανε δεκτή την αναίρεση της Εταιρείας (και της Θυγατρικής της εταιρίας πλέον) 

και εξαφάνισε την προσβαλλόμενη απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, κατά το κεφάλαιο της που αναγνώριζε 

πλασματική ανταπαίτηση πελάτη της Θυγατρικής, προβληθείσα στο πλαίσιο της εις βάρος του ασκηθείσας αγωγής και 

διέτασσε συμψηφισμό αυτής με την τελεσιδίκως αναγνωρισθείσα απαίτηση της Θυγατρικής εταιρείας αναπέμποντας την 

υπόθεση στο Εφετείο το οποίο με διαφορετική σύνθεση θα εξετάσει την εγκυρότητα της προβληθείσας ανταπαίτησης. 

Βάσει εκτίμησης των δικηγόρων που χειρίζονται την ένδικη υπόθεση στα αστικά δικαστήρια του Ντουμπάι, είναι 

εξαιρετικά πιθανό το δευτεροβάθμιο δικαστήριο να απορρίψει την προβληθείσα από τον πελάτη της Θυγατρικής 

εταιρείας ανταπαίτηση. Ως εκ τούτου, η Θυγατρική εταιρεία εκτιμά, ότι η πιθανότητα μίας εκροής πόρων από την 

έκβαση της ανταπαίτησης του ως άνω πελάτη κατά της Θυγατρικής εταιρείας είναι απομακρυσμένη. 

Επιπλέον η Θυγατρική εταιρεία, προκειμένου να διασφαλίσει τα δικαιώματά της με βάση την απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία εκδόθηκε κατά την διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, έχει επιβάλει συντηρητική 

κατάσχεση και έχει εγγράψει προσημειώσεις υποθήκης, σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων που εμπλέκονται στην ανωτέρω 

υπόθεση. 

Για την περίοδο του εξαμήνου 2016 δεν υπάρχει καμία μεταβολή στο προσδοκώμενο ποσό είσπραξης της εν λόγω 

απαίτησης. 

 

 

 

 

 



 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 

30 Ιουνίου 2016 
 

- 6 - 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η εξέλιξη των σημαντικότερων αριθμοδεικτών: 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 
ΟΜΙΛΟΣ 

30/06/2016 31/12/2015 

Γενική ρευστότητα 
Κυκλοφ. Ενεργητικό / Βραχυπρ. Υποχρεώσεις 

1,20 1,47 

Ίδια Κεφάλαια/Ενεργητικό 35% 44% 

 30/06/2016 30/06/2015 

EBITDA/Πωλήσεις 
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

8,48% 9,00% 

Κέρδη ανά μετοχή 
Καθαρά κέρδη / Σύνολο μετοχών 

0,0282 0,0526 

(EBITDA= Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών  

2. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων του, ο Όμιλος εκτίθεται σε μία σειρά από κινδύνους οι οποίοι διακρίνονται σε 

επιχειρηματικούς και χρηματοοικονομικούς. Ο Όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα 

σύστημα διαχείρισης αυτών των Κινδύνων, το οποίο εντοπίζει και αντιμετωπίζει τους εταιρικούς κινδύνους προκειμένου 

να διασφαλίσει την εύρυθμη και βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου.  

Ειδικότερα: 

i) Μακροοικονομία και επιχειρησιακό περιβάλλον στη Ελλάδα 

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28.06.2015, οι Ελληνικές τράπεζες τέθηκαν σε αργία ενώ ταυτόχρονα 

επιβλήθηκαν έλεγχοι στις μετακινήσεις κεφαλαίων σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Η τραπεζική 

αργία έληξε στις 20.07.2015, ενώ οι έλεγχοι κεφαλαίων παραμένουν σε ισχύ, με αρκετές ελαφρύνσεις βέβαια οι οποίες 

αποφασίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εφαρμογή των συμφωνημένων όρων 

και προϋποθέσεων του τρίτου προγράμματος διάσωσης.  

Η συνεχόμενη αστάθεια και μεταβλητότητα του μακροοικονομικού και χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος στην 

Ελλάδα, ενδέχεται σε κάποιο βαθμό να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες του Ομίλου και της Εταιρείας στην 

Ελλάδα. Ωστόσο η έκθεση του Ομίλου και της Εταιρίας στην Ελλάδα είναι περιορισμένη όπως αναλύεται παρακάτω: 

 

α) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία διατηρούν το σύνολο σχεδόν των αποθεμάτων μετρητών σε καταθέσεις σε διεθνείς τράπεζες 

εκτός Ελλάδος. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και της Εταιρείας είναι επενδυμένα σε αντισυμβαλλόμενους με 

υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση και είναι άμεσα διαθέσιμα.  

Επιπλέον, οι πηγές χρηματοδότησης του Ομίλου και της Εταιρείας είναι διαφοροποιημένες έτσι ώστε περισσότερο από 

το 25% του δανεισμού του να προέρχεται από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η αξιόπιστη πιστοληπτική ικανότητα 

του Ομίλου του επιτρέπει να χρησιμοποιεί αποδοτικά τις διεθνείς χρηματαγορές για χρηματοδοτικούς σκοπούς.  

O Όμιλος και η Εταιρεία έχει άμεση πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης και ιστορικά προβαίνει σε αναχρηματοδότηση 

των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεών του. Ο Όμιλος και η Εταιρεία εκτιμά ότι η αναχρηματοδότηση του 

βραχυπρόθεσμου δανεισμού του θα συνεχιστεί και στο μέλλον όπως και στο παρελθόν εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. 

β) Λειτουργικοί κίνδυνοι 

Παραγωγή/Πωλήσεις  

Το παραγωγικό δυναμικό του εργοστασίου του Ομίλου στην Ελλάδα δεν αναμένεται να επηρεαστεί από τους ελέγχους 

κεφαλαίων. Οι πωλήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας στην Ελλάδα ανέρχονται σε 44,2% και 7,0% των πωλήσεων του 

αντίστοιχα (2016 έναντι 2015). Οι εξαγωγές του Ομίλου και της Εταιρείας αντιπροσωπεύουν 55,8% και 93,0% των 

πωλήσεων του (2016 έναντι 2015). Οι πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας παρουσιάζουν σημαντική αύξηση το 2016 

λόγω της εκτέλεσης του μεγάλου ενεργειακού έργου TAP του οποίου οι παραδόσεις των προϊόντων είναι στην Ελλάδα. 
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Απαιτήσεις/Πελάτες  

Οι απαιτήσεις από πελάτες στην εγχώρια αγορά της Ελλάδας αποτελούν ένα μικρό ποσοστό επί των συνολικών 

απαιτήσεων από πελάτες του Ομίλου και της Εταιρείας, και συνεπώς η έκθεση του ομίλου στον κίνδυνο αθέτησης ή 

καθυστέρησης πληρωμών είναι περιορισμένη. Παρόλο που οι παραδόσεις για το έργο ΤΑΡ είναι στην Ελλάδα, οι 

εισπράξεις προέρχονται από το εξωτερικό καθώς ο πελάτης έχει την έδρα του στην Ελβετία. Ως εκ τούτου 

επιβεβαιώνεται η χαμηλή έκθεση του Ομίλου σε απαιτήσεις από την εγχώρια αγορά. 

Προμηθευτές  

Οι λειτουργίες του Ομίλου και της Εταιρείας εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από ξένους προμηθευτές. Ο Όμιλος και η 

Εταιρεία διακρατεί σημαντικό μέρος των ταμειακών διαθεσίμων στο εξωτερικό και κατά συνέπεια  στην περίπτωση που 

οι έλεγχοι κεφαλαίων που έχουν επιβληθεί επί του παρόντος θα παραμείνουν σε ισχύ, ο Όμιλος και η Εταιρεία θα είναι 

σε θέση να εκπληρώσουν απρόσκοπτα τις πληρωμές τους προς τους προμηθευτές. 

γ) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία εφαρμόζουν συγκεκριμένη πιστωτική πολιτική που έχει ως άξονα τον έλεγχο πιστοληπτικής 

ικανότητας των πελατών. Όπου κρίνεται κατάλληλο, ζητείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση πίστωσης.  

Οι πρόσφατες εξελίξεις δημιουργούν τον κίνδυνο οι πελάτες του Ομίλου και της Εταιρείας στην Ελλάδα να 

καθυστερήσουν τις πληρωμές των υποχρεώσουν τους. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η πελατειακή βάση της 

Ομίλου και της Εταιρείας στην Ελλάδα είναι περιορισμένη.  

Λαμβάνοντας υπόψη την φύση των δραστηριοτήτων του Ομίλου, ως εξαγωγικών κατά το μεγαλύτερο μέρος, καθώς και 

τη χρηματοοικονομική κατάσταση τόσο της Εταιρείας όσο και του Ομίλου, τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην Ελληνική 

οικονομία δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. Παρ’ όλα αυτά, η Διοίκηση εκτιμά 

διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα 

αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες του Ομίλου.  

ii) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται διεθνώς (55,8% των πωλήσεων διοχετεύεται στο εξωτερικό, ενώ το σύνολο των πρώτων 

και βοηθητικών υλών εισάγεται) και συνεπώς μπορεί να εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο προερχόμενο από 

διάφορα νομίσματα αλλά κυρίως από το Δολάριο Αμερικής (USD). Ο Όμιλος ακολουθεί πολιτική hedging σε ποσοστό 

τουλάχιστον 70% της εκάστοτε παραγγελίας, είτε με natural hedge (αγορά υλών και υπηρεσιών στο νόμισμα πώλησης), 

είτε με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος με εξωτερικούς αντισυμβαλλόμενους (FX forwards), είτε 

και με τα δύο. 

iii) Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων 

Ο κίνδυνος του Ομίλου σε διακυμάνσεις των επιτοκίων σχετίζεται με το δανεισμό. Δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο 

εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο στις ταμειακές ροές από διακυμάνσεις των επιτοκίων. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο 

εκθέτουν τον ¨Ομιλο σε κίνδυνο στις εύλογες αξίες από διακυμάνσεις των επιτοκίων. Κατά τη διάρκεια των χρήσεων 

2015 και 2014 τo σύνολο των δανείων του ομίλου ήταν με κυμαινόμενο επιτόκιο (euribor + spread) σε ευρώ. 

iv)  Κίνδυνος ρευστότητας 

H διαχείριση του κίνδυνου ρευστότητας προϋποθέτει την εξασφάλιση διαθεσίμων και την ικανότητα χρηματοδότησης 

των επιμέρους projects που αναλαμβάνει ο Όμιλος μέσω επαρκών πιστωτικών ορίων. Λόγω του διαφορετικού κύκλου 

χρηματοροών της κάθε παραγγελίας, ο Όμιλος αναλύει τα εκάστοτε δεδομένα και χρησιμοποιεί όποτε και αν καθίσταται 

απαραίτητο τις πιστωτικές γραμμές που έχει εξασφαλίσει από τις τράπεζες και τους λοιπούς χρηματοδοτικούς 

οργανισμούς. Σημειώνεται ότι την 30/06/2016, ο Όμιλος κατείχε ταμειακά διαθέσιμα ύψους 25,1 εκατ. ευρώ. 

v)   Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο εν λόγω κίνδυνος προκύπτει από τις καταθέσεις, τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα (πιστωτικός κίνδυνος 

τραπεζών) και την πιστωτική διευκόλυνση στους πελάτες (πιστωτικός κίνδυνος πελατών). Ο Όμιλος λαμβάνοντας μέτρα 

για την αντιμετώπιση της Ελληνικής οικονομικής κρίσης συνεργάζεται τόσο με μεγάλα και εύρωστα τραπεζικά 

ιδρύματα της ελληνικής αγοράς όσο και με υποκαταστήματα μεγάλων διεθνών τραπεζικών ομίλων στην Ελλάδα και το 
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εξωτερικό, των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα είναι τουλάχιστον Caa3 για τα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα και Α για 

τα υποκαταστήματα των μεγάλων διεθνών τραπεζικών ομίλων (Moody’s). 

Ο Όμιλος επίσης, εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες διαχείρισης πιστωτικού και πολιτικού κινδύνου των πελατών του, 

εξετάζοντας στοιχεία όπως η οικονομική τους κατάσταση, το ιστορικό πληρωμών τους, τυχόν αντεγγυήσεις που 

διαθέτουν κ.α. Σημαντικός μέρος των πωλήσεων γίνεται έναντι Ενέγγυων Πιστώσεων ή έναντι προκαταβολών. ενώ σε 

άλλες περιπτώσεις, η εταιρεία χρησιμοποιεί ασφάλεια πιστώσεων, factoring και όπου αυτό απαιτείται ασφάλεια 

πολιτικού κινδύνου. 

vi) Κεφαλαιουχικός κίνδυνος 

O εν λόγω κίνδυνος συνδέεται με την πιθανότητα διακοπής της απρόσκοπτης λειτουργίας του Ομίλου, κατά τρόπο ώστε 

να αδυνατεί να εξασφαλίσει ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους και στους λοιπούς εμπλεκομένους (stakeholders). 

Ο Όμιλος επιδιώκει την αναζήτηση του μείγματος πηγών χρηματοδότησης που θα ελαχιστοποιεί στις εκάστοτε 

συνθήκες, το κόστος κεφαλαίου. 

vii) Επιχειρηματικοί κίνδυνοι 

Όσον αφορά τους επιχειρηματικούς κινδύνους, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις διεθνείς αγορές ενέργειας, γεγονός που 

τον κάνει περισσότερο ευάλωτο στον αυξανόμενο ανταγωνισμό που επικρατεί, τα τελευταία έτη. Ενδεχόμενη 

συρρίκνωση στις κεφαλαιουχικές δαπάνες των μεγάλων ενεργειακών εταιρειών και η τάση προστατευτισμού των 

τοπικών παραγωγών, πιθανώς θα δυσχεράνουν σημαντικά τη διατήρηση της ανταγωνιστικής θέσης του Ομίλου. Επίσης, 

δεδομένου του γεγονότος ότι αρκετές βασικές αγορές βασίζονται στο δολάριο, όπως και η κοστολογική βάση κάποιων 

ανταγωνιστών, η ενίσχυση του ευρώ (κατά την φάση διεκδίκησης των έργων), ceteris paribus, απαιτεί επιθετικότερη 

τιμολογιακή πολιτική, συμπιέζοντας τα περιθώρια κερδοφορίας. 

Οι πωλήσεις του ενεργειακού τομέα είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία on a project basis, για τις οποίες τόσο η 

τιμή όσο και το κόστος προμήθειας της πρώτης ύλης είναι σταθερά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Ωστόσο, η 

αγορά των κοίλων δοκών, υπόκεινται σε μεταβολές, συχνά σημαντικές, τόσο της τιμής όσο και του κόστους πρώτης 

ύλης. 

Η δραστηριοποίηση του ομίλου στην τεράστια ενεργειακή αγορά της Ρωσίας και των γειτονικών της χωρών, μέσω της 

συμμετοχής του στη συγγενή εταιρεία ZAO TMK-CPW, πέρα των προφανών πλεονεκτημάτων, συνεπάγεται 

ταυτόχρονα και έκθεση στις εκάστοτε επικρατούσες οικονομικές συνθήκες της εν λόγω περιοχής. Δεδομένης της 

εξάρτησης της Ρωσίας από τις διεθνείς τιμές των commodities και ιδιαίτερα των ενεργειακών, τυχόν πτώση στις τιμές 

αυτές, σαφέστατα θα επηρεάσει τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία της ZAO TMK-CPW. 

Επιπλέον ένα σημαντικό τμήμα του κόστους της εταιρείας αφορά ναύλους, η αγορά των οποίων είναι ιδιαίτερα 

ευμετάβλητη (volatile), τα τελευταία έτη. Αν και ο Όμιλος, για ένα σημαντικό τμήμα του μεταφορικού του έργου, 

συνάπτει συμφωνίες, on a project basis, στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό δεν είναι εφικτό, με αποτέλεσμα η 

ναύλωση πλοίων στην spot αγορά, να επηρεάζει την κερδοφορία των εν λόγω έργων. 

3. Προοπτικές - Εκτιμήσεις 

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους ο Όμιλος ολοκλήρωσε με επιτυχία την κατασκευή της νέας μονάδας όσον 

αφορά την παραγωγή σωλήνων μεγάλης διαμέτρου, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο LSAW. Η επένδυση αυτή είναι 

κεφαλαιώδους σημασίας για τον Όμιλο διότι συμβάλλει στον εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου προϊόντων του 

οδηγώντας σε περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου μέσω τις διείσδυσης του σε νέες αγορές και την ανάληψη νέων έργων 

στρατηγικής σημασίας αναφορικά με την κατασκευή υποθαλάσσιων και χερσαίων αγωγών για τη μεταφορά φυσικού 

αερίου και πετρελαίου. 

Η μεταβλητότητα των διεθνών αγορών παραμένει υψηλή. Παρά την ανάκαμψη που έχει καταγραφεί, οι τιμές του 

πετρελαίου και του φυσικού αερίου παραμένουν χαμηλές και αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για τον τομέα της 

ενέργειας. Αυτό αντισταθμίζεται από έναν αριθμό παραγόντων, όπως το σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου, 

ειδικά μετά από την ανάληψη του έργου TAP, τη συναλλαγματική ισοτιμία EUR:USD που εξακολουθεί να είναι 

ευνοϊκή, τις χαμηλές τιμές των πρώτων υλών, καθώς και όπως ήδη προαναφέραμε, η περεταίρω ανάπτυξη του Ομίλου 

μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρονται από την παραγωγή σωλήνων μεγάλης διαμέτρου  χρησιμοποιώντας τη 

μέθοδο LSAW. 
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4. Συναλλαγές συνδεδεμένων προσώπων (ΔΛΠ 24) 

Ο Όμιλος ελέγχεται από την εταιρεία VIOHALCO S.A., η οποία κατέχει το 85,88% των μετοχών της μητρικής 

εταιρείας. Το υπόλοιπο 14,12% είναι ευρέως διεσπαρμένο.  

Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι σημαντικότερες διεταιρικές πωλήσεις και οι λοιπές διεταιρικές συναλλαγές, 

μεταξύ του ομίλου και συνδεδεμένων μερών (όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 24), το 2016 και το 2015. Οι συνδεδεμένες 

εταιρείες αφορούν εταιρείες του Ομίλου VIOHALCO: 

Πωλήσεις αγαθών προς 30/6/2016 30/6/2015 

ANAMET AE 6.716,62 511.789,94 

ANAMET AOOD 519,67 0 

DOJRAN STEEL DOO 26.250,00 168.371,20 

FITCO SA 227,17 0 

FULGOR ΑΕ 5.150,52 602,55 

METAL AGENCIES LTD 376.868,18 134.773,94 

PROSAL TUBES SA 5.200,30 49.606,78 

STOMANA INDUSTRY 93.586,07 0 

SΙDΜΑ ΒULGΑRΙΑ SΑ 4.708,20 56.061,18 

TEPROMETAL AG 2.276.311,09 2.460.795,69 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ 0 2.541,50 

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛ.ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ 6.140,95 1.316,49 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ 5.746,95 25,97 

ΕΤΗΛ ΑΕ 1.584,27 721,06 

ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανική Χάλυβα ΑΕ 1.146.605,37 1.760.309,43 

ΣΙΔΜΑ ΑΕ 68.640,35 27.270,19 

ΣΟΒΕΛ ΑΕ 1.271,74 321.315,80 

ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 1.874,62 873,12 

   
Πωλήσεις υπηρεσιών προς 30/6/2016 30/6/2015 

BET AE 0 200,00 

STEELMET (CY) LTD 2.000,00 2.500,00 

STOMANA INDUSTRY 200,00 30.000,00 

ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ ΑΕ 124.833,34 193.440,67 

ΕΛΚΕΜΕ AE 0 1.300,00 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ 10.582,18 14.846,73 

ΠΡΑΚΣΥΣ ΑΕ 1.220,34 1.539,17 

ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανική Χάλυβα ΑΕ 17.663,30 61.335,14 

METALIGN SA 94.224,24 0 

   
Πωλήσεις παγίων προς 30/6/2016 30/6/2015 

METALIGN SA 5.593,90 0 

   
Αγορές αγαθών από  30/6/2016 30/6/2015 

LESCO LTD 164.052,51 611.183,83 

PROSAL TUBES SA 2.959.943,23 892.400,53 

SOFIA MED SA 0 7.069,83 

STOMANA INDUSTRY 477.248,40 23.173,20 

TEKA SYSTEMS AE 706,11 0 

ΕΡΛΙΚΟΝ ΑΒΕ 7.637,26 4.678,08 
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ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανική Χάλυβα ΑΕ 775,00 0 

ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.  0 2.353.102,10 

 
 
   

Αγορές υπηρεσιών από 30/6/2016 30/6/2015 

ANTIMET ΑΕ 48.726,30 15.985,00 

BET ΑΕ 0 72,50 

FULGOR ΑΕ 27.546,14 2.101,12 

GENECOS SA 3.424,49 3.158,02 

METAL AGENCIES LTD 165.325,32 170.902,65 

METALIGN SA 57.275,00 0 

NOVAL ΑΕ 100.864,20 100.864,20 

STOMANA INDUSTRY 65,43 0 

TEKA SYSTEMS AE 26.705,00 0 

TEPROMETAL AG 143.236,22 144.535,74 

VIOHALCO S.A.-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 29.700,00 8.250,00 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ 20.296,75 3.031,52 

ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ 191.474,50 196.777,74 

ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ ΑΕ 627.744,08 971.283,16 

ΕΛΚΕΜΕ AE 48.000,00 48.000,00 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ 22.582,44 31.049,65 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 0 995,24 

ΕΤΗΛ ΑΕ 210,00 348,00 

ΠΡΑΚΣΥΣ ΑΕ 74.389,75 110.079,44 

ΣΑΝΙΤΑΣ ΑΕ 384,50 0 

ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανική Χάλυβα ΑΕ 271.792,15 97.304,91 

ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 0 8.323,16 

ΣΙΔΜΑ ΑΕ 399.977,07 270.036,70 

ΣΟΒΕΛ ΑΕ 19.233,46 8.740,26 

ΣΤΗΛΜΕΤ ΑΕ 454.190,22 429.170,70 

ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 21.768,26 0 

   
Αγορές παγίων από 30/6/2016 30/6/2015 

TEKA SYSTEMS AE 48.674,84 488.374,50 

ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ 0 1.992,00 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ 14.628,26 58.181,67 

ΕΡΓΟΣΤΗΛ ΑΕ 30.523,69 19.778,80 

ΕΡΛΙΚΟΝ ΑΒΕ 0 133,32 

ΕΤΗΛ ΑΕ 0 5.854,00 

ΠΑΝΕΛΚΟ AE 0 9.661,79 

ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.  0 599,00 

ΣΙΔΜΑ ΑΕ 27.152,52 66.139,44 

ΣΟΒΕΛ ΑΕ 0 80.000,00 

   
Αγορές συμμετοχών από 30/6/2016 30/6/2015 

ΣΟΒΕΛ ΑΕ 6.102.983,95 0 

   
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 30/6/2016 30/6/2015 

ANAMET AE 6.716,62 7.885.448,53 
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ANAMET AOOD 519,67 0 

ANTIMET ΑΕ 797.722,67 584.657,13 

BET ΑΕ 0 246,00 

FULGOR ΑΕ 9.023,13 741,14 

DOJRAN STEEL DOO 26.250,00 116.057,70 

FITCO SA 281,69 85.062,74 

PROSAL TUBES SA 11.944,90 35.552,75 

STEELMET (CY) LTD 11.041,71 11.581,71 

STOMANA INDUSTRY 2.614.082,97 4.487.694,41 

SΙDΜΑ ΒULGΑRΙΑ SΑ 4.708,20 12.442,00 

TEPROMETAL AG 3.719.922,59 5.683.562,55 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ 0 3.126,05 

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ 0 1.679,70 

METAL AGENCIES LTD 249.560,48 0 

ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ ΑΕ 3.641.927,25 3.616.173,67 

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛ.ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ 7.464,27 1.619,28 

ΕΛΚΕΜΕ AE 0 787,20 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ 39.848,76 148.684,90 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 130.216,27 258.329,03 

ΕΤΗΛ ΑΕ 0 5.764,57 

ΖΑΟ Τ.Μ.Κ. 409.823,39 801.439,64 

ΠΡΑΚΣΥΣ ΑΕ 6.215,05 2.923,32 

ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανική Χάλυβα ΑΕ 2.937.199,73 1.515.365,80 

METALIGN SA 122.776,32 0 

SOFIA MED SA 127.686,78 0 

ΣΙΔΜΑ ΑΕ 4.650.069,02 3.503.337,71 

ΣΟΒΕΛ ΑΕ 185.928,85 102.180,89 

ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 926,06 92,99 

   
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 30/6/2016 30/6/2015 

ANTIMET ΑΕ 84.954,80 54.388,47 

BET ΑΕ 0 89,18 

FULGOR ΑΕ 63.942,08 14.433,49 

GENECOS SA 12.187,93 6.583,29 

LESCO LTD 57.625,12 260.866,30 

METAL AGENCIES LTD 25.962,14 68.431,08 

PROSAL TUBES SA 3.466.429,85 892.400,53 

SOFIA MED SA 324.860,77 753.411,14 

STOMANA INDUSTRY 565.605,38 37.653,20 

TEKA SYSTEMS AE 12.906,58 300.700,64 

TEPROMETAL AG 513.818,93 359.010,15 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ 12.388,30 2.656,96 

ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ 12.331,94 27.834,03 

ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ ΑΕ 1.844.361,35 2.139.903,58 

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛ.ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ -1.896,12 172.090,73 

ΕΛΚΕΜΕ AE 9.920,00 9.840,00 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ 63.039,73 168.734,96 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 0 127.742,58 

ΕΡΓΟΣΤΗΛ ΑΕ 4.123,94 0 
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ΕΡΛΙΚΟΝ ΑΒΕ 5.431,91 3.280,82 

ΕΤΗΛ ΑΕ 258,30 428,04 

ΠΑΝΕΛΚΟ AE 0 11.300,98 

ΠΡΑΚΣΥΣ ΑΕ 28.704,90 37.610,87 

ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανική Χάλυβα ΑΕ 151.855,00 15.000,00 

ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.  0 3.351.303,27 

ΣΙΔΜΑ ΑΕ 243.220,54 146.681,97 

ΣΟΒΕΛ ΑΕ 14,04 0 

ΣΤΗΛΜΕΤ ΑΕ 98.662,55 190.469,24 

ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 20.268,44 0 

METALIGN SA 39.774,24 0 

Τέλος, οι αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, όπως και οι 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς αυτούς, έχουν ως εξής: 

 
30/6/2016 30/6/2015 

Αμοιβές - Ωφελήματα για μέλη ΔΣ και Στελέχη Διοίκησης 526.090 478.157 

Αμοιβές τερματισμού απασχόλησης 0 0 

Σύνολο 526.090 478.157 

 

5. Εγκαταστάσεις - Υποκαταστήματα 

Οι ιδιόκτητες παραγωγικές εγκαταστάσεις του Ομίλου βρίσκονται στη Βιομηχανική Περιοχή Θίσβης, Βοιωτίας, επί 

γηπέδων συνολικής επιφάνειας 496.790 τ.μ. 

Ο Όμιλος έχει σε λειτουργία τα κάτωθι υποκαταστήματα: 

Αποθηκευτικοί χώροι και υποκαταστήματα στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στη Θίσβη Βοιωτίας και στην Αθήνα. 

Γραφεία Διοίκησης στην Αθήνα 

Παράλληλα ο Όμιλος πέραν της Ελλάδας δραστηριοποιείται στις Η.Π.Α., την Κύπρο και την Πολωνία, όπου διατηρεί 

θυγατρικές εταιρείες, ενώ συμμετέχει με ποσοστό 49% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΖΑΟ ΤΜΚ-CPW, με έδρα 

τη Ρωσία. 

7. Σημαντικά γεγονότα μετά την 30/06/2016 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την 30
η
 Ιουνίου 2016 που να επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση του 

Ομίλου και της Εταιρίας. 

 

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 

 

 

 

 

Μελέτιος Φικιώρης
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Γ. Εξαμηνιαία Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση σε ενοποιημένη 

και μη βάση 

 

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης ________________________________14 

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Καταστάσεις Συνολικού Εισοδήματος ____________________________15 

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Καταστάσεις Μεταβολών Καθαρής Θέσης ________________________16 

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Καταστάσεις Ταμειακών Ροών __________________________________18 

Σημειώσεις επί της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης ____________________19 
1) Γενικές πληροφορίες _________________________________________________________________ 19 
2) Πλαίσιο κατάρτισης __________________________________________________________________ 19 
3) Λογιστικές Εκτιμήσεις ________________________________________________________________ 23 
4) Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου ________________________________________________ 23 
5) Φόρος εισοδήματος __________________________________________________________________ 27 
6) Πληροφόρηση κατά τομέα _____________________________________________________________ 27 
7) Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία ___________________________________________________ 29 
8) Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία __________________________________________________ 30 
9) Δανεισμός _________________________________________________________________________ 30 
10) Λειτουργικές ταμειακές ροές ___________________________________________________________ 31 
11) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις / απαιτήσεις / ανειλημμένες υποχρεώσεις ____________________________ 31 
12) Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις _________________________________________________________ 32 
13) Προβλέψεις ________________________________________________________________________ 32 
14) Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη _________________________________________________________ 33 
15) Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη _______________________________________________________ 33 
16) Κέρδη ανά μετοχή ___________________________________________________________________ 35 
17) Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικού χαρακτήρα _____________________________ 35 
18) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ________________________________________________________ 35 
19) Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού __________________________________________________ 36 
20) Σημαντικές Μεταβολές _______________________________________________________________ 36 
21) Στοιχεία απόσχισης __________________________________________________________________ 37 
22) Απόκτηση θυγατρικής ________________________________________________________________ 38 
23) Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού ___________________________________________ 39 
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Ενδιάμεσες Συνοπτικές Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης 

    ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ποσά σε Ευρώ Σημείωση 30/06/16 31/12/15 30/06/16 31/12/15 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό           

Ενσώματα πάγια 7 189.964.887   183.615.498   773   183.510.427   

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται 
με καθαρή θέση 

 12.542.721   10.925.002   - 1.073.950   

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται 
με ολική ενοποίηση 

 - - 139.466.417   11.381.209   

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  96.781   180.080   - - 

Πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις 12 5.514.909   4.709.864   713   4.709.864   

    208.119.298   199.430.444   139.467.903   200.675.450   

Κυκλοφορούν ενεργητικό           

Αποθέματα  99.790.799   69.316.312   1.560.698   67.985.707   

Πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις 12 106.600.559   49.455.934   5.063.081   49.501.832   

Φορολογία εισοδήματος 5  1.210.909   1.657.756   - 1.566.684   

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 8 1.195.358   121.499   - 121.499   

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων 

 9.137   9.137   - 9.137   

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  25.112.866   19.457.363   2.501.857   12.946.880   

    233.919.628   140.018.001   9.125.636   132.131.739   

Σύνολο ενεργητικού   442.038.926   339.448.445   148.593.539 332.807.189   

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ           

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους 
ιδιοκτήτες της Εταιρείας  

          

Μετοχικό κεφάλαιο  96.852.757   96.852.757   96.852.757   96.852.757   

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο  27.427.850   27.427.850   27.427.850   27.427.850   

Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης ξένων 
θυγατρικών/συγγενών 

 -11.177.337   -13.134.794   - - 

Λοιπά αποθεματικά  24.359.463   24.089.450   5.103.169   24.089.450   

Αποθεματικό απόσχισης    44.327.978  

Κέρδη εις νέον   16.852.275   14.205.578   -33.679.159   -3.327.259   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   154.315.008   149.440.841   140.032.594   145.042.798   

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις           

Δάνεια 9 74.138.804   76.625.469   - 76.625.469   

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  17.886.200   16.995.159   461.510   16.815.599   

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 

 1.261.181   1.223.258   - 1.223.258   

Προβλέψεις 13 137.753   137.753   - 137.753   

    93.423.938   94.981.639   461.510   94.802.079   

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις           

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  87.858.894   35.543.037   8.099.435   33.479.966   

Φορολογία εισοδήματος   - 582   - - 

Δάνεια 9 100.710.660   58.986.889   - 58.986.889   

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 8 313.098   495.457   - 495.457   

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικού χαρακτήρα 

17 5.417.328   - - - 

    194.299.980   95.025.965   8.099.435   92.962.312   

Σύνολο υποχρεώσεων   287.723.918   190.007.604   8.560.945   187.764.391   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   442.038.926   339.448.445   148.593.539   332.807.189   

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Ενδιάμεσες Συνοπτικές Καταστάσεις Συνολικού Εισοδήματος 

 

 Ποσά σε Ευρώ 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

6 μήνες έως 
30/06/2016 

6 μήνες έως 
30/06/2015 

6 μήνες έως 
30/06/2016 

6 μήνες έως 
30/06/2015 

Πωλήσεις 146.400.252   146.685.894   68.873.946   176.029.286   

Κόστος Πωληθέντων -121.078.433   -105.680.573   -60.695.065   -125.176.556   

Μεικτό Κέρδος 25.321.819   41.005.321   8.178.881   50.852.730   

Έξοδα διάθεσης -11.917.958   -28.404.340   -6.896.362   -31.615.487   

Έξοδα διοίκησης -4.991.612   -4.030.721   -2.666.310   -2.483.122   

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) καθαρά 1.136.826   369.542   259.872   367.042   

Λειτουργικά ζημιές 9.549.075   8.939.802   -1.123.919   17.121.163   

Χρηματοοικονομικά έσοδα 67.834   46.811   2.607   44.798   

Χρηματοοικονομικά έξοδα -4.691.901   -3.579.464   -3.697.395   -3.579.172   

Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά -4.624.067   -3.532.653   -3.694.788   -3.534.374   

Μερίδιο κερδών από συγγενείς επιχειρήσεις -81.891   808.098   - - 

Κέρδη/( ζημιές) προ φόρων 4.843.117   6.215.247   -4.818.707   13.586.789   

 Φόρος εισοδήματος (σημ. 5)  -1.335.696   317.066   -461.510   -1.645.200   

Κέρδη/( ζημιές) μετά από φόρους 3.507.421   6.532.313   -5.280.217   11.941.589   

Λοιπά συνολικά εισοδήματα:         

Στοιχεία που θα μεταφερθούν στα αποτελέσματα σε 
μεταγενέστερες περιόδους 

    

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους από μεταβολή της εύλογης 
αξίας της αντιστάθμισης ταμειακών ροών 

270.013   3.680.523   270.013   3.680.523   

Συναλλαγματικές διαφορές 1.957.456   1.635.377   - - 

Σύνολο στοιχείων που θα μεταφερθούν στα αποτελέσματα 
σε μεταγενέστερες περιόδους 

2.227.469   5.315.900   270.013   3.680.523   

Στοιχεία που δεν θα μεταφερθούν στα αποτελέσματα σε 
μεταγενέστερες περιόδους 

    

Συνολικό στοιχείων που δεν θα μεταφερθούν στα 
αποτελέσματα σε μεταγενέστερες περιόδους 

     

Λοιπά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο, μετά από 
φόρους 

2.227.469   5.315.900   270.013   3.680.523   

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο μετά 
από φόρους 

5.734.890   11.848.213   -5.010.204   15.622.112   

Κέρδη/( ζημιές) κατανεμημένα σε:         

Ιδιοκτήτες της μητρικής 3.507.421   6.532.313   -5.280.217   11.941.589   

  3.507.421   6.532.313   -5.280.217   11.941.589   

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα κατανεμημένα σε :         

Ιδιοκτήτες της μητρικής 5.734.890   11.848.213   -5.010.204   15.622.112   

  5.734.890   11.848.213   -5.010.204   15.622.112   

Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή που αναλογούν στους 
ιδιοκτήτες της μητρικής για την περίοδο (εκφρασμένα σε € 
ανά μετοχή) 

        

Βασικά και μειωμένα (σημ. 16)  0,0282   0,0526   -0,0425   0,0962    

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Ενδιάμεσες Συνοπτικές Καταστάσεις Μεταβολών Καθαρής Θέσης 

 

Ποσά σε Ευρώ Αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα εις 
νέον 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2015 124.280.607 7.055.668 8.481.712 139.817.987 

Καθαρό κέρδος περιόδου - - 6.532.313 6.532.313 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο      

Συναλλαγματικές διαφορές - 1.635.377 - 1.635.377 

Κέρδος μετά από φόρους από μεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθμισης ταμειακών 
ροών 

- 
3.680.523 - 3.680.523 

Σύνολο λοιπών συνολικών εισοδημάτων - 5.315.900 - 5.315.900 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά από φόρους - 5.315.900 6.532.313 11.848.213 

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες     

Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.2238/1994 - 2.133.193 -2.133.193 - 

Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες - 2.133.193 -2.133.193 - 

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2015 124.280.607 14.504.761 12.880.832 151.666.200 

Καθαρό κέρδος περιόδου - - 1.226.873 1.226.873 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο      

Συναλλαγματικές διαφορές - -4.017.394 - -4.017.394 

Κέρδος μετά από φόρους από μεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθμισης ταμειακών 
ροών - 

467.289 - 467.289 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) - - 97.873 97.873 

Σύνολο λοιπών συνολικών εισοδημάτων - -3.550.105 - -3.452.232 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά από φόρους - -3.550.105 1.324.746 -2.225.359 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015 124.280.607 10.954.656 14.205.578 149.440.841 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2016 124.280.607 10.954.656 14.205.578 149.440.841 

Καθαρά κέρδη περιόδου - - 3.507.422 3.507.422 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο      

Συναλλαγματικές διαφορές - 1.957.456 - 1.957.456 

Κέρδος μετά από φόρους από μεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθμισης ταμειακών 
ροών 

- 
270.013 - 270.013 

Σύνολο λοιπών συνολικών εισοδημάτων - 2.227.469 - 2.227.469 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά από φόρους - 2.227.469 3.507.422 5.734.891 

Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου  - -860.725 -860.725 

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες      

Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.2238/1994 - - - - 

Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες - - - - 

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2016 124.280.607 13.182.125 16.852.275 154.315.007 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών 

καταστάσεων.
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Ποσά σε Ευρώ Αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποθεματικό 
απόσχισης 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2015 124.280.607 17.808.445  -4.505.024 137.584.028 

Καθαρό κέρδος περιόδου - -  11.941.589 11.941.589 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο       

Κέρδος μετά από φόρους από μεταβολή της εύλογης αξίας της 
αντιστάθμισης ταμειακών ροών 

- 
3.680.523 

 
- 3.680.523 

Σύνολο λοιπών συνολικών εισοδημάτων - 3.680.523  - 3.680.523 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά από 
φόρους - 3.680.523 

 
11.941.589 15.622.112 

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες      

Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.2238/1994 - 2.133.193  -2.133.193 - 

Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες - 2.133.193  -2.133.193 - 

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2015 124.280.607 23.622.161  5.303.372 153.206.140 

Καθαρή ζημιά περιόδου - -  -8.728.504 -8.728.504 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο       

Κέρδος μετά από φόρους από μεταβολή της εύλογης αξίας της 
αντιστάθμισης ταμειακών ροών 

- 467.289 
 

- 467.289 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) - -  97.873 97.873 

Σύνολο λοιπών συνολικών εισοδημάτων - 467.289  97.873 565.162 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά από 
φόρους - 

467.289 
 

-8.630.631 -8.163.342 

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες      

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015 124.280.607 24.089.450  -3.327.259 145.042.798 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2016 124.280.607 24.089.450  -3.327.259 145.042.798 

Καθαρή ζημιά περιόδου - -  -5.280.216 -5.280.216 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο       

Κέρδος μετά από φόρους από μεταβολή της εύλογης αξίας της 
αντιστάθμισης ταμειακών ροών 

- 
270.013 

 
- 270.013 

Σύνολο λοιπών συνολικών εισοδημάτων - 270.013  - 270.013 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά από 
φόρους - 270.013 

 
 -5.280.216 -5.010.203 

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες       

Απόσχιση κλάδου (Σημείωση 21)  - -19.256.294 44.327.978 -25.071.684 0 

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2016 124.280.607 5.103.169 44.327.978 -33.679.159 140.032.594 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Ενδιάμεσες Συνοπτικές Καταστάσεις Ταμειακών Ροών 

 

Ποσά σε Ευρώ 
Σημείωση ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  
1/1 έως 

30/06/2016 
1/1 έως 

30/06/2015 
1/1 έως 30/06/2016 

1/1 έως 
30/06/2015 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες         
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 10 -24.338.239   -50.094.867   -16.373.796   -50.073.917   

Καταβληθέντες τόκοι   -3.013.902   -1.566.991   -2.380.840   -1.566.699   

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος   -73.300   -76.802   - - 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   -27.425.441   -51.738.660   -18.754.636   -51.640.616   

            

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες           

Αγορές ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 7 -4.909.461   -19.123.820   -4.395.324   -19.088.341   

Πωλήσεις ενσώματων παγίων  5.594   - 5.594   - 

Τόκοι που εισπράχθηκαν  67.834   46.811   1.367   44.798   

Απόκτηση θυγατρικών 22 -6.098.671   - -6.102.984   - 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  -10.934.704   -19.077.009   -10.491.347   -19.043.543   

           

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες           

Δάνεια αναληφθέντα 9 89.012.525   106.312.029   73.987.983   106.312.029   

Αποπληρωμή δανεισμού 9 -49.456.960   -30.181.844   -35.039.590   -30.181.844   

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα που εισφέρθηκαν λόγω 
απόσχισης κλάδου 

21 - - -20.147.434  - 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικού 
χαρακτήρα 

17 5.417.328   -2.484.833   - -2.484.833   

Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου  -860.725   - - - 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

  44.112.169     73.645.352   18.800.960   73.645.352   

            

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 

  5.752.024   2.829.683   -10.445.023  2.961.193   

Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου  19.457.363   9.574.938   12.946.880   8.238.357   

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα  -96.521   374.141   - - 

Ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου  25.112.866   12.778.762   2.501.857  11.199.550   

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης 

1) Γενικές πληροφορίες 

Η ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση περιλαμβάνει, την εταιρική και ενοποιημένη οικονομική θέση της 

«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓEΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») και των θυγατρικών της (ο 

Όμιλος) κατά την 30/06/2016, τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, 

μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών για το πρώτο εξάμηνο του 2016 καθώς και επιλεγμένες επεξηγηματικές 

σημειώσεις. 

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 Ρωσία, στη Πολωνία και στη 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. 

Η ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση έχει εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρίας την 30
η
 Αυγούστου 2016, είναι δε αναρτημένη στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, όπου θα παραμείνει 

για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών, από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της και τελούν υπό την έγκριση της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

Την 31η Μαΐου 2016, πραγματοποιήθηκε σημαντικός εταιρικός μετασχηματισμός με την ολοκλήρωση της απόσχισης 

του βιομηχανικού κλάδου και μέρους του εμπορικού κλάδου της μητρικής Εταιρείας και την εισφορά του στην κατά 

100% θυγατρική εταιρία Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013. Παράλληλα και κατόπιν απόφασης 

της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26/5/2016, η ονομασία της μητρικής Εταιρείας τροποποιήθηκε σε: 

«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Επιπρόσθετα, κατόπιν 

απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε. τροποποιήθηκε η ονομασία της 

θυγατρικής εταιρείας σε «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Η 

εσωτερική αυτή αναδιάρθρωση θα διευκολύνει την ανάληψη μεγάλων διεθνών έργων, τη σύναψη στρατηγικών 

συνεργασιών και τη χρηματοδότηση του παραγωγικού κλάδου σωλήνων και εντάσσεται σε έναν γενικότερο σχεδιασμό 

για την αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητάς στην Ελλάδα. Δεδομένου ότι, η μητρική Εταιρία κατέχει το 100% της 

εταιρείας Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε., η οποία μετονομάστηκε σε ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ που απορρόφησε τον αποσχιζόμενο κλάδο, η απόσχιση δεν επηρέασε τα οικονομικά 

αποτελέσματα του Ομίλου. 

Η ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση δεν έχει ελεγχθεί αλλά επισκοπήθηκε. 

2) Πλαίσιο κατάρτισης 

Η ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση της Εταιρείας και του Ομίλου καλύπτει τους έξι μήνες 1
η
 Ιανουαρίου 

έως 30 Ιουνίου 2016 και έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

Η ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση για το προαναφερόμενο εξάμηνο καταρτίστηκε με βάση τις ίδιες 

λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την ετοιμασία και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας 

και του Ομίλου για το έτος 2015. 

Τυχόν διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών σε αυτές τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις 

και των αντίστοιχων ποσών στις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, καθώς και σε αθροίσματα οφείλονται σε 

στρογγυλοποιήσεις. 

Η ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση πρέπει να ληφθεί υπόψη σε συνδυασμό µε τις ελεγμένες οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015, που έχουν αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα της Εταιρείας και καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 

http://www.cpw.gr/
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Ο φόρος επί των κερδών στην ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το 

φορολογικό συντελεστή ο οποίος ισχύει στα ετήσια κέρδη. 

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα: 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία εκπληρώνουν τις καθημερινές τους ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης μέσω των χρηματικών 

πόρων που έχουν στη διάθεση τους, περιλαμβανομένων και των τραπεζικών χορηγήσεων. 

Οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες συνεχίζουν να δημιουργούν αβεβαιότητα όσον αφορά (α) στο επίπεδο ζήτησης για 

τα προϊόντα του Ομίλου και της Εταιρείας και (β) στη διαθεσιμότητα τραπεζικής χρηματοδότησης για το προβλεπτό 

μέλλον. 

Οι προβλέψεις του Ομίλου και της Εταιρείας λαμβάνοντας εύλογα υπόψη τις πιθανές μεταβολές στην εμπορική τους 

απόδοση, δημιουργούν την εύλογη προσδοκία στη Διοίκηση ότι ο Όμιλος και η Εταιρεία διαθέτουν επαρκείς πόρους για 

να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στο εγγύς μέλλον. 

Ως εκ τούτου ο Όμιλος και η Εταιρεία συνεχίζουν να υιοθετούν την «αρχή της επιχειρηματικής συνέχειας των 

δραστηριοτήτων τους» κατά την κατάρτιση της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την 

περίοδο 1
η
 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2016. 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου 

σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται 

παρακάτω. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»  

Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα προγράμματα 

καθορισμένων παροχών και απλοποιεί την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθμού των 

ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού 

ποσοστού του μισθού.  

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες»  

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή σε μία 

από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία ‘επιχείρηση’.  

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης»  

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον 

υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται 

κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό 

στοιχείο.  

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) «Γεωργία: Διαρκείς φυτείες»  

Αυτές οι τροποποιήσεις αλλάζουν τη χρηματοοικονομική αναφορά των διαρκών φυτειών, όπως τα αμπέλια και τα 

δέντρα που παράγουν φρούτα. Οι διαρκείς φυτείες πρέπει να λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως τα 

ιδιοκατασκευασμένα ενσώματα πάγια. Συνεπώς, οι τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν τις διαρκείς φυτείες στο πεδίο 

εφαρμογής του ΔΛΠ 16, αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις διαρκείς φυτείες παραμένει στο πεδίο 

εφαρμογής του ΔΛΠ 41.  
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ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις»  

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης 

προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές τους 

οικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών καταστάσεων.   

ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και της 

συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις 

γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών.  

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012  

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε ορισμένα ΔΠΧΑ ως 

επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.  

ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον ‘όρο απόδοσης’ και 

τον ‘όρο υπηρεσίας’. 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του 

χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάση 

των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, 

χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετράται στην εύλογη αξία 

μέσω των αποτελεσμάτων. 

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών 

τομέων. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων 

και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη. 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 

Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η προ 

αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική 

οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής. 

ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες 

βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρεία της οικονομικής οντότητας. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014  

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ.  

ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και διακοπείσες 

δραστηριότητες» 
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Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή ομάδα στοιχείων) αναταξινομείται από 

«διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο 

για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. 

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι 

μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί 

συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της 

τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34.  

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών 

προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι 

υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση 

χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα 

μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών 

ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε 

αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Ο Όμιλος βρίσκεται στη 

διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο 

αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών 

του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να 

εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της 

αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να 

απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε 

αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του 

ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2019 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να 

εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των 

συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την 

πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις 

συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη 

σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει 

ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων 

σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο 

σύμβασης. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές του 

καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής από την 

υποχρέωση ενοποίησης” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών τους από 

την υποχρέωση ενοποίησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες 

ζημιές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από δάνεια που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από 

την αξία των μετοχών” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2018) 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται από την 

αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που 

μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. 

Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο 

εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που 

προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

3) Λογιστικές Εκτιμήσεις 

Η προετοιμασία των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας να κάνει 

κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών αρχών καθώς και τα μεγέθη 

ενεργητικού/παθητικού εσόδων/εξόδων. Τα απολογιστικά αποτελέσματα ενδεχομένως να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις 

αυτές. 

Για την προετοιμασία των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων, οι σημαντικές κρίσεις της Διοίκησης ως 

προς την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου και της Εταιρείας καθώς και οι εκτιμήσεις, είναι οι ίδιες με αυτές 

που ακολουθήθηκαν για την ετοιμασία και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου 

για το έτος 2015. 

4) Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

i) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές 

ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. 

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλη την πληροφόρηση και τις γνωστοποιήσεις 

σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως αυτές εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά 

την 31/12/2015. 

Από την 31/12/2015 δεν υπήρξε κάποια αλλαγή στη Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων ή στους κανόνες με βάσει τους 

οποίους λειτουργεί. 
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ii) Κίνδυνος ρευστότητας 

H διαχείριση του κίνδυνου ρευστότητας προϋποθέτει την εξασφάλιση διαθεσίμων και την ικανότητα χρηματοδότησης 

των επιμέρους projects που αναλαμβάνει ο Όμιλος μέσω επαρκών πιστωτικών ορίων. Λόγω του διαφορετικού κύκλου 

χρηματοροών της κάθε παραγγελίας, ο Όμιλος αναλύει τα εκάστοτε δεδομένα και χρησιμοποιεί όποτε και αν καθίσταται 

απαραίτητο τις πιστωτικές γραμμές που έχει εξασφαλίσει από τις τράπεζες και τους λοιπούς χρηματοδοτικούς 

οργανισμούς. Σημειώνεται ότι την 30/06/2016, ο Όμιλος κατείχε ταμειακά διαθέσιμα ύψους 25,1 εκατ. Ευρώ. 

 

iii) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο εν λόγω κίνδυνος προκύπτει από τις καταθέσεις, τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα (πιστωτικός κίνδυνος 

τραπεζών) και την πιστωτική διευκόλυνση στους πελάτες (πιστωτικός κίνδυνος πελατών). Ο Όμιλος λαμβάνοντας μέτρα 

για την αντιμετώπιση της Ελληνικής οικονομικής κρίσης συνεργάζεται τόσο με μεγάλα και εύρωστα τραπεζικά 

ιδρύματα της ελληνικής αγοράς όσο και με υποκαταστήματα μεγάλων διεθνών τραπεζικών ομίλων στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα είναι τουλάχιστον Caa3 για τα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα και Α για 

τα υποκαταστήματα των μεγάλων διεθνών τραπεζικών ομίλων (Moody’s). 

Ο Όμιλος επίσης, εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες διαχείρισης πιστωτικού και πολιτικού κινδύνου των πελατών του, 

εξετάζοντας στοιχεία όπως η οικονομική τους κατάσταση, το ιστορικό πληρωμών τους, τυχόν αντεγγυήσεις που 

διαθέτουν κ.α. Σημαντικός μέρος των πωλήσεων γίνεται έναντι Ενέγγυων Πιστώσεων ή έναντι προκαταβολών. ενώ σε 

άλλες περιπτώσεις, η εταιρεία χρησιμοποιεί ασφάλεια πιστώσεων, factoring και όπου αυτό απαιτείται ασφάλεια 

πολιτικού κινδύνου. 

 

iv) Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών 

Κατά την ημερομηνία απόσχισης, οι προθεσμιαακές συμβάσης συναλλαγμάτος (Forward)  και οι μη εισηγμένοι τίτλοι 

εισφέρθηκαν στην "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". 

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, 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 παρακάτω πινάκας παρουσιάζει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτιμώνται σε εύλογη αξία κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού της Εταιρείας και του Ομίλου, ανάλογα με τον τρόπο προσδιορισμού της εύλογης αξίας 

τους: 

Τα διάφορα επίπεδα έχουν προσδιοριστεί ως εξής: 

Πρώτο Επίπεδο: Περιλαμβάνει τιμές εισηγμένων προϊόντων που αναφέρονται σε ενεργή αγορά. 

Δεύτερο Επίπεδο: Περιλαμβάνει τη συλλογή αποτιμήσεων, εκτός των εισηγμένων τιμών που ανήκουν στο πρώτο 

επίπεδο και θεωρούνται άμεσα ή έμμεσα αντικειμενικές. 

Τρίτο Επίπεδο: Περιλαμβάνει την συλλογή αποτιμήσεων οι οποίες δεν βασίζονται σε αντικειμενικά δεδομένα της 

αγοράς.  
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 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ποσά σε Ευρώ Δεύτερο 
Επίπεδο 

Τρίτο 
Επίπεδο 

Σύνολο 

30 Ιουνίου 2016    

Ενεργητικό    

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων      

Μη εισηγμένοι τίτλοι    

 Κλάδος Έρευνας και ανάπτυξης - 9.137 9.137 

 Παράγωγα εργαλεία που χρησιμοποιούνται ως μέσα αντιστάθμισης      

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (Forward) 1.195.358   1.195.358 

Σύνολο Ενεργητικού 1.195.358 9.137 1.204.495 

Παθητικό      

Παράγωγα εργαλεία που χρησιμοποιούνται ως μέσα αντιστάθμισης      

Προθεσμιακές συμβάσεις ανταλλάγματος (Forward) 313.098 - 313.098 

Σύνολο Παθητικού 313.098 - 313.098 

 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ποσά σε Ευρώ Δεύτερο 
Επίπεδο 

Τρίτο 
Επίπεδο 

Σύνολο 

31 Δεκεμβρίου 2015    

Ενεργητικό    

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων      

Μη εισηγμένοι τίτλοι    

 Κλάδος Έρευνας και ανάπτυξης - 9.137 9.137 

 Παράγωγα εργαλεία που χρησιμοποιούνται ως μέσα αντιστάθμισης      

Προθεσμιακές συμβάσεις ανταλλάγματος (Forward) 121.499   - 121.499 

Σύνολο Ενεργητικού 121.499 9.137 130.636 

Παθητικό      

Παράγωγα εργαλεία που χρησιμοποιούνται ως μέσα αντιστάθμισης      

Προθεσμιακές συμβάσεις ανταλλάγματος (Forward) 495.457 - 495.457 

Σύνολο Παθητικού 495.457 - 495.457 

Δεν υπήρξαν μεταφορές ανάμεσα στο Επίπεδο 1 και Επίπεδο 2 κατά την διάρκεια της περιόδου. 

Οι μη εισηγμένοι τίτλοι αξίας € 9.137 για τον Όμιλο (2015: € 9.137 για τον Όμιλο και την Εταιρεία), ως 

χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων επιμετρούνται στο κόστος μείον την απομείωση. 

Δεν υπάρχει μεταβολή στους μη εισηγμένους τίτλους κατά τη διάρκεια της περιόδου. 

Δεν υπήρξαν μεταβολές στις τεχνικές επιμέτρησης κατά τη διάρκεια της περιόδου. 

Τεχνικές Αποτίμησης Εύλογων Αξιών Επίπεδο 2 

Τα παράγωγα της κατηγορίας 2 αποτελούνται από συμβάσεις προθεσμιακών συμβολαίων σε ξένο νόμισμα (forward). 

Η εύλογη αξία των παραπάνω συμβολαίων προσδιορίζεται με την χρήση προθεσμιακών ισοτιμιών της ημερομηνίας του 

ισολογισμού, προεξοφλημένη σε παρούσες αξίες. 

Αποτίμηση Εύλογων Αξιών Επίπεδο 3 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσων αποτελεσμάτων του επιπέδου 3, αφορούν τίτλους μη 

εισηγμένους σε διαπραγματεύσιμη αγορά με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να υπολογιστεί με αξιοπιστία η εύλογη 

αξία τους και αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους. 

Διαδικασία επιμέτρησης  

Η οικονομική διεύθυνση αναλαμβάνει την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων και των εύλογων αξίων του 

τρίτου επιπέδου που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

Η διαδικασία διεξάγεται τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο σύμφωνα με τις ημερομηνίες τριμηνιαίων αναφορών του 

Ομίλου. 

Εύλογη Αξία Χρηματοοικονομικών στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού που επιμετρώνται στο αναπόσβεστο 

κόστος. 
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Η λογιστική αξία των βραχυπρόθεσμων δανείων προσεγγίζει την εύλογη αξία, καθώς η επίδραση της προεξόφλησης 

είναι μη σημαντική. 

Η εύλογη αξία των ακόλουθων χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού προσεγγίζει την 

λογιστική τους αξία: 

- Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

-Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

-Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

-Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικού χαρακτήρα 

v) Μακροοικονομία και επιχειρησιακό περιβάλλον στη Ελλάδα 

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28.06.2015, οι Ελληνικές τράπεζες τέθηκαν σε αργία ενώ ταυτόχρονα 

επιβλήθηκαν έλεγχοι στις μετακινήσεις κεφαλαίων σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Η τραπεζική 

αργία έληξε στις 20.07.2015, ενώ οι έλεγχοι κεφαλαίων παραμένουν σε ισχύ, με αρκετές ελαφρύνσεις βέβαια οι οποίες 

αποφασίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εφαρμογή των συμφωνημένων όρων 

και προϋποθέσεων του τρίτου προγράμματος διάσωσης.  

Η συνεχόμενη αστάθεια και μεταβλητότητα του μακροοικονομικού και χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος στην 

Ελλάδα, ενδέχεται σε κάποιο βαθμό να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες του Ομίλου και της Εταιρείας στην 

Ελλάδα. Ωστόσο η έκθεση του Ομίλου και της Εταιρίας στην Ελλάδα είναι περιορισμένη όπως αναλύεται παρακάτω: 

Κίνδυνος Ρευστότητας:  

Ο Όμιλος και η Εταιρεία διατηρούν το σύνολο σχεδόν των αποθεμάτων μετρητών σε καταθέσεις σε διεθνείς τράπεζες 

εκτός Ελλάδος. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και της Εταιρείας είναι επενδυμένα σε αντισυμβαλλόμενους με 

υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση και είναι άμεσα διαθέσιμα.  

Επιπλέον, οι πηγές χρηματοδότησης του Ομίλου και της Εταιρείας είναι διαφοροποιημένες έτσι ώστε περισσότερο από 

το 25% του δανεισμού του να προέρχεται από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η αξιόπιστη πιστοληπτική ικανότητα 

του Ομίλου του επιτρέπει να χρησιμοποιεί αποδοτικά τις διεθνείς χρηματαγορές για χρηματοδοτικούς σκοπούς.  

O Όμιλος και η Εταιρεία έχει άμεση πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης και ιστορικά προβαίνει σε αναχρηματοδότηση 

των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεών του. Ο Όμιλος και η Εταιρεία εκτιμά ότι η αναχρηματοδότηση του 

βραχυπρόθεσμου δανεισμού του θα συνεχιστεί και στο μέλλον όπως και στο παρελθόν εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. 

Λειτουργικοί Κίνδυνοι:  

Παραγωγή/Πωλήσεις  

Το παραγωγικό δυναμικό του εργοστασίου του Ομίλου στην Ελλάδα δεν αναμένεται να επηρεαστεί από τους ελέγχους 

κεφαλαίων. Οι πωλήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας στην Ελλάδα ανέρχονται σε 44,2% και 7,0% των πωλήσεων του 

αντίστοιχα (2016 έναντι 2015). Οι εξαγωγές του Ομίλου και της Εταιρείας αντιπροσωπεύουν 55,8% και 93,0% των 

πωλήσεων του (2016 έναντι 2015). Οι πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας παρουσιάζουν σημαντική αύξηση το 2016 

λόγω της εκτέλεσης του μεγάλου ενεργειακού έργου TAP του οποίου οι παραδόσεις των προϊόντων είναι στην Ελλάδα. 

Απαιτήσεις/Πελάτες  

Οι απαιτήσεις από πελάτες στην εγχώρια αγορά της Ελλάδας αποτελούν ένα μικρό ποσοστό επί των συνολικών 

απαιτήσεων από πελάτες του Ομίλου και της Εταιρείας, και συνεπώς η έκθεση του ομίλου στον κίνδυνο αθέτησης ή 

καθυστέρησης πληρωμών είναι περιορισμένη. Παρόλο που οι παραδόσεις για το έργο ΤΑΡ είναι στην Ελλάδα, οι 

εισπράξεις προέρχονται από το εξωτερικό καθώς ο πελάτης έχει την έδρα του στην Ελβετία. Ως εκ τούτου 

επιβεβαιώνεται η χαμηλή έκθεση του Ομίλου σε απαιτήσεις από την εγχώρια αγορά. 
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Προμηθευτές  

Οι λειτουργίες του Ομίλου και της Εταιρείας εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από ξένους προμηθευτές. Ο Όμιλος και η 

Εταιρεία διακρατεί σημαντικό μέρος των ταμειακών διαθεσίμων στο εξωτερικό και κατά συνέπεια  στην περίπτωση που 

οι έλεγχοι κεφαλαίων που έχουν επιβληθεί επί του παρόντος θα παραμείνουν σε ισχύ, ο Όμιλος και η Εταιρεία θα είναι 

σε θέση να εκπληρώσουν απρόσκοπτα τις πληρωμές τους προς τους προμηθευτές. 

 

Πιστωτικός Κίνδυνος:  

Ο Όμιλος και η Εταιρεία εφαρμόζουν συγκεκριμένη πιστωτική πολιτική που έχει ως άξονα τον έλεγχο πιστοληπτικής 

ικανότητας των πελατών. Όπου κρίνεται κατάλληλο, ζητείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση πίστωσης.  

Οι πρόσφατες εξελίξεις δημιουργούν τον κίνδυνο οι πελάτες του Ομίλου και της Εταιρείας στην Ελλάδα να 

καθυστερήσουν τις πληρωμές των υποχρεώσουν τους. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η πελατειακή βάση της 

Ομίλου και της Εταιρείας στην Ελλάδα είναι περιορισμένη.  

Λαμβάνοντας υπόψη την φύση των δραστηριοτήτων του Ομίλου, ως εξαγωγικών κατά το μεγαλύτερο μέρος, καθώς και 

τη χρηματοοικονομική κατάσταση τόσο της Εταιρείας όσο και του Ομίλου, τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην Ελληνική 

οικονομία δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. Παρ’ όλα αυτά, η Διοίκηση εκτιμά 

διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα 

αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες του Ομίλου. 

 

5) Φόρος εισοδήματος 

O συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα ορίζεται στο 29% για τη χρήση 2015 και 

έπειτα. 

Ποσά σε Ευρώ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ 

30/06/2016 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2015 

Φόρος εισοδήματος -537.995 -2.948.362 - -2.136.642 

Αναβαλλόμενος φόρος -797.701 3.265.428 -461.510 491.442 

Σύνολο -1.335.696 317.066 -461.510 -1.645.200 

 

6) Πληροφόρηση κατά τομέα 

Ο επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων (chief operating decision maker) που στην περίπτωση της 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι ο Γενικός Διευθυντής λαμβάνει εσωτερικά οικονομικές αναφορές για τη μέτρηση 

της απόδοσης των λειτουργικών τομέων και την κατανομή πόρων μεταξύ αυτών. Ο Όμιλος είναι οργανωμένος σε δύο 

λειτουργικούς τομείς: 

 

i) Τομέας Ενέργειας (χαλυβδοσωλήνες μεσαίας και μεγάλης διαμέτρου) 

Ο Τομέας Ενέργειας έχει ως αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία χαλυβδοσωλήνων μεσαίας και μεγάλης διαμέτρου 

για την μεταφορά φυσικού αερίου, πετρελαίου και νερού. Πρόκειται για ένα τομέα κατεξοχήν εξαγωγικού χαρακτήρα, 

με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά το μεγάλο μέγεθος και τον μακρύ χρονικό ορίζοντα των έργων, την πολυπλοκότητα των 

logistics που απαιτεί, το πλήθος και την αυστηρότητα των τεχνικών προδιαγραφών που θα πρέπει να ικανοποιούνται. Η 

παραγωγή γίνεται βάσει παραγγελίας (make to order), οι δε πελάτες είναι καθετοποιημένες ενεργειακές εταιρείες, 

εταιρείες διαχείρισης δικτύων διανομής (grid operators), κατασκευαστικές εταιρείες (EPC contractors) και διεθνείς 

εμπορικοί οίκοι. 
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ii) Τομέας Κατασκευών (κοίλες δοκοί) 

Ο Τομέας Κατασκευών ασχολείται με την παραγωγή και εμπορία κοίλων δοκών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρέως 

στις μεταλλικές κατασκευές. Η παραγωγή είναι make-to-stock, οι δε πελάτες είναι κυρίως εμπορικοί οίκοι και 

κατασκευαστικές εταιρείες. 

Σημειώνεται ότι λόγω της ιδιαιτερότητας των κλάδων στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος, η παρακολούθηση της 

δραστηριότητας κατά γεωγραφική περιοχή δεν ενδείκνυται, γεγονός που αποδεικνύεται και από τις σημαντικές 

μεταβολές διαχρονικά, στη γεωγραφική κατανομή των πελατών του. 

Η Διοίκηση παρακολουθεί ξεχωριστά τις λειτουργικές επιδόσεις των παραπάνω τομέων, η αξιολόγηση των οποίων 

γίνεται βάσει των πωλήσεων και του λειτουργικού τους αποτελέσματος (Λειτουργικά Κέρδη/Ζημίες). Ο Όμιλος 

εφαρμόζει τις ίδιες λογιστικές αρχές για την μέτρηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων με αυτές των οικονομικών 

καταστάσεων. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα, τα έσοδα από μερίσματα όπως και η φορολογία παρακολουθούνται 

σε ενοποιημένη βάση, χωρίς να επιμερίζονται στους δύο επιμέρους τομείς. 

 

Τα αποτελέσματα εκάστου τομέα για τους 6 μήνες από 1
η
 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2016 είχαν ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ Κλάδος ενέργειας Κλάδος κατασκευών Σύνολο 

Συνολικές μικτές πωλήσεις ανά τομέα 175.768.196 14.179.232 189.947.428 

Ενδοεταιρικές πωλήσεις -43.547.176 - -43.547.176 

Καθαρές πωλήσεις 132.221.020 14.179.232 146.400.252 

Λειτουργικά κέρδη/ζημιές 7.771.302 1.777.773 9.549.075 

 

 

Λειτουργικά κέρδη 9.549.075 

Χρηματοοικονομικά έξοδα καθαρά -4.624.067 

Μερίδιο κερδών από συγγενείς επιχειρήσεις  -81.891 

Κέρδη προ φόρων 4.843.117 

 

Τα αποτελέσματα εκάστου τομέα για τους 6 μήνες από 1
η
 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 είχαν ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ Κλάδος ενέργειας Κλάδος κατασκευών Σύνολο 

Συνολικές μικτές πωλήσεις ανά τομέα 276.420.316 15.677.637 292.097.953 

Ενδοεταιρικές πωλήσεις -145.412.059 - -145.412.059 

Καθαρές πωλήσεις 131.008.257 15.677.637 146.685.894 

Λειτουργικά κέρδη/ζημιές 11.517.986 -2.578.185 8.939.801 

 

 

Λειτουργικά κέρδη 8.939.801 

Χρηματοοικονομικά έξοδα καθαρά -3.532.653 

Μερίδιο κερδών από συγγενείς επιχειρήσεις  808.098 

Κέρδη προ φόρων 6.215.246 

 

Δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στο σύνολο του ενεργητικού ανά τομέα, σε σχέση με τα ποσά που έχουν 

γνωστοποιηθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 2015. 

Δεν υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο πληροφόρησης καθώς και στη βάση επιμέτρησης των λειτουργικών κερδών ή ζημιών 

ανά τομέα, σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 2015. 
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7) Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ               

Ποσά σε Ευρώ Οικόπεδα Κτίρια 
Μηχ/κός 

εξοπλισμός 
Μεταφορικά 

μέσα 
Έπιπλα και 
εξαρτήματα 

Ακινητοπ/σεις 
υπό εκτέλεση 

Σύνολο 

Κόστος               

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 12.364.128   46.652.241   152.423.590   1.834.655   3.533.204   55.271.349   272.079.167   

Συναλλαγματικές διαφορές - - - - 26.399   - 26.399   

Προσθήκες 68.882   518.808   262.796   - 141.118   36.117.594   37.109.198   

Καταστροφές - - - - -89.512   - -89.512   

Ανακατανομές - 6.194.662   687.713   - 43.234   -6.925.609   - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 12.433.010   53.365.711   153.374.099   1.834.655   3.654.443   84.463.334   309.125.252   

Συσσωρευμένες αποσβέσεις               

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 - -22.713.565   -89.811.961   -1.689.998   -2.806.090   - -117.021.614   

Συναλλαγματικές διαφορές - - - - -18.042   - -18.042   

Αποσβέσεις χρήσης - -1.677.738   -6.530.186   -38.438   -311.861   - -8.558.223   

Καταστροφές - - - - 88.124   - 88.124   

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 - -24.391.303   -96.342.147   -1.728.436   -3.047.869   - -125.509.755   

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 
2015 

12.433.010   28.974.408   57.031.952   106.219   606.574   84.463.334   183.615.498   

Κόστος               

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 12.433.010   53.365.711   153.374.099   1.834.655   3.654.443   84.463.334   309.125.252   

Συναλλαγματικές διαφορές -  -   -  -   -3.461   -   -3.461   

Προσθήκες -   26.215   1.832.533   -   116.551   2.934.162   4.909.461   

Πωλήσεις -   -   -4.505   -   -5.594   - -10.099   

Απόκτηση μέσω εξαγοράς θυγατρικής 4.660.000   4.346.717   2.384.495   27.544   159.103   - 11.577.859   

Ανακατανομές -   -   71.491.691   -   -   -71.491.691   0   

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2016 17.093.010   57.738.643   229.078.313   1.862.199   3.921.042   15.905.805   325.599.012   

Συσσωρευμένες αποσβέσεις        

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 -  -24.391.303   -96.342.146   -1.728.436   -3.047.869   -   -125.509.755   

Συναλλαγματικές διαφορές -   -   -   -   1.828   -   1.828   

Αποσβέσεις χρήσης -   -607.295   -3.484.308   -18.767   -158.910   -   -4.269.280   

Πωλήσεις -   -   2.578   -   151   -   2.729   

Απόκτηση μέσω εξαγοράς θυγατρικής - -3.396.374   -2.277.414   -27.545   -158.315   -   -5.859.648   

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2016 -   -28.394.972   -102.101.290   -1.774.748   -3.363.115   -   -135.634.125   

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2016 17.093.010   29.343.671   126.977.023   87.451   557.927   15.905.805   189.964.888   

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ               

Ποσά σε Ευρώ Οικόπεδα Κτίρια 
Μηχ/κός 

εξοπλισμός 
Μεταφορικά 

μέσα 
Έπιπλα και 
εξαρτήματα 

Ακινητοπ/σεις 
υπό εκτέλεση 

Σύνολο 

Κόστος               

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 12.364.128   46.652.241   151.953.157   1.834.655   3.295.811   55.271.349   271.371.341   

Προσθήκες  68.882   518.808   262.796   - 81.332   36.117.594   37.049.412   

Ανακατανομές - 6.194.662   687.713   - 43.234   -6.925.609   - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 12.433.010   53.365.711   152.903.666   1.834.655   3.420.377   84.463.334   308.420.753   

Συσσωρευμένες αποσβέσεις               

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 - -22.713.565   -89.341.528   -1.689.998   -2.635.438   - -116.380.529   

Αποσβέσεις χρήσης (σημείωση 22) - -1.677.738   -6.530.185   -38.438   -283.436   - -8.529.797   

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 - -24.391.303   -95.871.713   -1.728.436   -2.918.874   - -124.910.326   

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 
2015 

12.433.010   28.974.408   57.031.953   106.219   501.503   84.463.334   183.510.427   

Κόστος        

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 12.433.010   53.365.711   152.903.666   1.834.655   3.420.377   84.463.334   308.420.753   

Προσθήκες  -   -   1.733.553   -   45.639   2.616.133   4.395.325   

Πωλήσεις -   -   -4.505   -   -5.594   -   -10.099   

Ανακατανομές -   -   71.491.691   -   -   -71.491.691   -   

Eισφορά ν.4172/2013 (Σημείωση 21) -12.433.010   -53.365.711   -226.124.405   -1.834.655   -3.458.983   -15.587.776   -312.804.540   

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2016 -   -   -   -   1.439   -   1.439   

Συσσωρευμένες αποσβέσεις               

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 -   -24.391.303   -95.871.713   -1.728.436   -2.918.874   -   -124.910.326   

Αποσβέσεις χρήσης -   -543.864   -2.901.458   -15.640   -120.902   -   -3.581.864   

Πωλήσεις -   -   2.578   -   151   -   2.729   

Eισφορά ν.4172/2013 (Σημείωση 21) -   24.935.167   98.770.593   1.744.076   3.038.959   -   128.488.795   

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2016 -   -   -   -   -666   -   -666   

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2016 -   -   -   -   773   -   773   

Στις αρχές του 2016, ζητήθηκε από εταιρία ανεξάρτητων εκτιμητών να γίνει εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής των κτιρίων 

και μηχανημάτων της εταιρίας. 
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Από τη μελέτη του ανεξάρτητου εκτιμητή για τις ωφέλιμες ζωές των μηχανημάτων καθώς και των κτιρίων υπήρξε η 

εκτίμηση ότι με βάση την άριστη κατάσταση στην οποία βρίσκονται, η τεχνολογία αιχμής που ενσωματώνεται στα 

μηχανήματα καθώς και το άριστο πρόγραμμα συντήρησης τους από την Εταιρία, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ωφέλιμη 

ζωής τους ήταν μεγαλύτερη της καταγεγραμμένης. Ως εκ τούτου, η Διοίκηση του Ομίλου επαναπροσδιόρισε την 

ωφέλιμη ζωή των μηχανημάτων και των κτιρίων από 01/01/2016.  

Για τα μηχανήματα, η Διοίκηση του Ομίλου, συνεκτιμώντας την έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού εκτιμητή, την άποψη 

των τεχνικών συμβούλων του Ομίλου, το αποδεδειγμένα άριστο πρόγραμμα συντήρησης το οποίο ακολουθεί σε 

συνεργασία με την προμηθεύτρια των μηχανημάτων εταιρία SMS MEER (από τις καλύτερες εταιρίες παγκοσμίως 

αναφορικά με την ποιότητα του εξοπλισμού και τις τεχνολογίες αιχμής που ενσωματώνει στα μηχανήματα που 

κατασκευάζει) και το άριστο επίπεδο στο οποίο βρίσκονται παρότι λειτουργούν ήδη για περισσότερο από 14 χρόνια, 

αναπροσάρμοσε τις ωφέλιμες ζωές των μηχανημάτων από 8-20 έτη σε 8-25 έτη. Για τα δε κτίρια, η Διοίκηση του 

Ομίλου ενώ δεν αναπροσάρμοσε το εύρος της ωφέλιμης ζωής τους και το διατήρησε σε 20-33 έτη, εντούτοις λόγω τις 

άριστης κατάστασης στην οποία βρίσκονται και με το δεδομένο ότι λειτουργούν ήδη περισσότερο από 14 έτη 

αναπροσάρμοσε την ωφέλιμη ζωή σε κάποια από τα κτίρια από 28 σε 33 έτη.  

Η μεταβολή της εκτίμησης της ωφέλιμης ζωής των μηχανημάτων και κτηρίων είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των 

αποσβέσεων. Η μείωση για την τρέχουσα περίοδο ανήλθε περίπου σε € 1,6 εκ.. 

8) Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

Ποσά σε Ευρώ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

30/06/2016 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2015 

Κυκλοφορούν ενεργητικό         

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος 
(forwards) για αντιστάθμιση ταμειακών ροών 

1.195.358  121.499  - 121.499  

Σύνολο 1.195.358  121.499  - 121.499  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος 
(forwards) για αντιστάθμιση ταμειακών ροών 

313.098  495.457  - 495.457  

Σύνολο 313.098  495.457  - 495.457  

     

  
6 μήνες έως 
30/06/2016 

6 μήνες έως 
30/06/2015 

6 μήνες έως 
30/06/2016 

6 μήνες έως 
30/06/2015 

Ποσά που καταχωρήθηκαν στα 
αποτελέσματα ως έσοδο ή (έξοδο) 

849.813  -16.499.564 -92.359  -16.499.564  

Κατά το εξάμηνο του 2015 αναγνωρίστηκε στην εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων ποσό € 

3.355.184 που αφορά σε μη αποτελεσματικό μέρος χρηματοοικονομικών παραγώγων. 

Η μέγιστη έκθεση του Ομίλου σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την 30/06/2016 είναι η τρέχουσα αξία των παράγωγων 

χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού όπως εμφανίζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης. 

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό/μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις όταν η υπολειπόμενη περίοδος μέχρι τη λήξη τους υπερβαίνει τους 12 μήνες, και ως κυκλοφορούν 

ενεργητικό/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις όταν η υπολειπόμενη περίοδος μέχρι τη λήξη τους είναι μικρότερη των 12 

μηνών. 

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (forwards) 

H ονομαστική αξία των προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος σε εκκρεμότητα κατά την 30/06/2016 ήταν 

USD 89.117.629 για τον Όμιλο και € 0 για την Εταιρεία  έναντι USD 20.045.937 στις 31/12/2015 για τον Όμιλο και την 

Εταιρεία. Δεν έχουν αναγνωριστεί κέρδη και ζημιές στα Ίδια Κεφάλαια (αποθεματικό αντιστάθμισης ταμειακών ροών) 

από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος κατά την 30/06/2016. 

9) Δανεισμός 

Ποσά σε Ευρώ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ 

30/6/2016 31/12/2015 30/6/2016 31/12/2015 

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 74.138.804 76.625.469 - 76.625.469 

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 100.710.660 58.986.889 - 58.986.889 

Σύνολο 174.849.464 135.612.358 - 135.612.358 
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Η μεταβολή των δανείων αναλύεται ως εξής: 

 Ποσά σε Ευρώ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ 

Υπόλοιπο την 01/01/2015 109.108.404 109.108.404   

Δάνεια αναληφθέντα 129.070.340 129.070.340 

Αποπληρωμή δανεισμού -102.566.385 -102.566.385 

Υπόλοιπο στις 31/12/2015 135.612.359 135.612.359 

Δάνεια αναληφθέντα 88.273.033 73.251.723 

Αποπληρωμή δανεισμού -49.035.928 -34.688.728 

Εισφορά ν.4172/2013 (Σημείωση 21) - -174.175.354 

Υπόλοιπο στις 30/06/2016 174.849.464 -  
10) Λειτουργικές ταμειακές ροές 

 Ποσά σε Ευρώ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1/1 έως 
30/06/2016 

1/1 έως 
30/06/2015 

1/1 έως 
30/06/2016 

1/1 έως 
30/06/2015 

Κέρδη/(ζημιές) περιόδου προ φόρων 4.843.118 6.215.247 -4.818.707 13.586.789 

Προσαρμογές για:         

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 4.269.280 4.247.572 3.536.523 4.233.737 

Αποσβέσεις ενοικίου 52.898 45.341 45.341   45.341   

Μερίδιο κερδών από συγγενείς εταιρίες 81.891 -808.098 - - 

(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 1.776  1.776  

(Έσοδα) τόκων -67.834 -46.811 -1.367 -44.798 

Έξοδα τόκων 4.691.901 3.579.464 3.697.395 3.579.172 

Αποτίμηση παραγώγων (σημείωση. 8) -876.330 3.355.184 194.062 3.355.184 

Προβλέψεις  - - - - 

Παροχές στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης 56.388 62.604 46.990 62.604 

Απομειώσεις αποθεμάτων 81.219 540.624 - 540.624 

Συναλλαγματικές Διαφορές  8.580 -197.093 - - 

  13.142.886 16.994.034 2.702.013 25.358.653 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης         

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων -30.555.705 -37.017.572 -55.249.884 -4.231.162 

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων -57.544.809 -11.271.741 6.298.503 -51.969.728 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων πλην τραπεζικών 50.637.855 -18.788.312 29.894.037 -19.220.404 

Αύξηση / (μείωση) προβλέψεων - - - - 

Αύξηση / (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό 
λόγω συνταξιοδότησης 

-18.465 -11.276 -18.465 -11.276 

  -37.481.124 -67.088.901 -19.075.809 -75.432.570 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -24.338.239 -50.094.867 -16.373.796 -50.073.917 

11) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις / απαιτήσεις / ανειλημμένες υποχρεώσεις 

(α) Υπάρχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με εγγυήσεις σε τράπεζες οι οποίες προκύπτουν στα πλαίσια της 

συνήθους δραστηριότητάς της. Αναλυτικά οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου έχουν ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

30/06/2016 31/12/2015 30/06/2015 31/12/2015 

Εγγυήσεις για εξασφάλιση 
υποχρεώσεων προς προμηθευτές 

2.568.799 3.269.000 - 3.269.000 

Εγγυήσεις για εξασφάλιση καλής 
εκτέλεσης συμβάσεων με πελάτες 

12.398.347 15.605.479 - 15.605.479 

Σύνολο 14.967.146 18.874.479 - 18.874.479 

Οι εγγυήσεις της Εταιρείας εισφέρθηκαν στις 31/5/2016 στην κατά 100% θυγατρική της Σωληνουργεία Κορίνθου 

Βιομηχανία Σωλήνων Α.Ε. ως απόρροια της απόσχισης και εισφοράς του βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου 

παραγωγής σωλήνων και κοίλων δοκών. 

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

εξής: 

Ποσά σε Ευρώ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

30/06/2016 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2015 

Λοιπές αγωγές 143.622 143.622 - 143.622 

Συμβατικές υποχρεώσεις - - - - 

Σύνολο 143.622 143.622 - 143.622 
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Οι λοιπές αγωγές εταιρείας εισφέρθηκαν στις 31/5/2016 στην κατά 100% θυγατρική της Σωληνουργεία Κορίνθου 

Βιομηχανία Σωλήνων Α.Ε. ως απόρροια της απόσχισης και εισφοράς του βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου 

παραγωγής σωλήνων και κοίλων δοκών. 

Για τυχόν αρνητική έκβαση των παραπάνω ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αφορούν σε επίδικες ή υπό διαιτησία 

διαφορές, έχουν σχηματιστεί προβλέψεις ύψους € 137.753 - βλ. σημείωση 13 (2015: € 137.753). 

Το συνολικό ποσό των προβλέψεων που έχουν σχηματιστεί κρίνεται επαρκές και δεν αναμένεται να προκύψουν 

επιπλέον επιβαρύνσεις. (σημείωση 13). 

Κατά την 30/06/2016 εκκρεμούσαν αγωγές του Ομίλου κατά τρίτων. Δεν είναι δυνατόν να γίνει μια αξιόπιστη εκτίμηση 

των οικονομικών ωφελειών που θα εισρεύσουν στον Όμιλο από την θετική έκβαση των υποθέσεων αυτών. 

γ) Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεστεί την 30/06/2016 ανήλθαν σε 

€ 612.435,59 για τον Όμιλο και € 0 για την Εταιρεία, και αφορούν σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (2015: € 1.684.800 

για τον Όμιλο και την Εταιρεία). 

12) Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Κατά τη χρήση 2010 η Σωληνουργεία Κορίνθου Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε., προχώρησε σε απομείωση πελάτη ως 

απόρροια της καθυστέρησης είσπραξης οφειλόμενου ποσού € 18.627.586 ($ 24.864.102). Το υπόλοιπο του πελάτη 

καθώς και η σχηματισμένη πρόβλεψη εισφέρθηκαν στις 31/5/2016 στην κατά 100% θυγατρική της Σωληνουργεία 

Κορίνθου Βιομηχανία Σωλήνων Α.Ε. (Θυγατρική) ως απόρροια της απόσχισης και εισφοράς του βιομηχανικού και 

εμπορικού κλάδου παραγωγής σωλήνων και κοίλων δοκών καθώς η εν λόγω απαίτηση αφορούσε τον κλάδο αυτό. Το 

αποτιμημένο υπόλοιπο του συγκεκριμένου πελάτη την 30/06/2016 ανήλθε σε € 22.420.290. Ενόσω είναι σε εξέλιξη οι 

δικαστικές ενέργειες της Θυγατρικής εταιρίας, εντός και εκτός Ελλάδος, για την είσπραξη της εν λόγω απαίτησης και 

ενόσω δεν έχουν εξαντληθεί τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα, η Θυγατρική εταιρία εκτιμά ότι επί του παρόντος δε 

συντρέχει λόγος αναθεώρησης της πρόβλεψης που έχει σχηματιστεί στις οικονομικές καταστάσεις της ποσού 

€ 11.248.753 (2015: € 11.417.597) και εκτιμά ότι η ενδεχόμενη απώλεια δεν θα υπερβεί το ποσό της απομείωσης, που 

έχει σχηματισθεί για την εν λόγω απαίτηση το 2010 

Το ανώτατο δικαστήριο στο Ντουμπάι έκανε δεκτή την αναίρεση της Εταιρείας (και της Θυγατρικής της εταιρίας πλέον) 

και εξαφάνισε την προσβαλλόμενη απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, κατά το κεφάλαιο της που αναγνώριζε 

πλασματική ανταπαίτηση πελάτη της Θυγατρικής, προβληθείσα στο πλαίσιο της εις βάρος του ασκηθείσας αγωγής και 

διέτασσε συμψηφισμό αυτής με την τελεσιδίκως αναγνωρισθείσα απαίτηση της Θυγατρικής εταιρείας αναπέμποντας την 

υπόθεση στο Εφετείο το οποίο με διαφορετική σύνθεση θα εξετάσει την εγκυρότητα της προβληθείσας ανταπαίτησης. 

Βάσει εκτίμησης των δικηγόρων που χειρίζονται την ένδικη υπόθεση στα αστικά δικαστήρια του Ντουμπάι, είναι 

εξαιρετικά πιθανό το δευτεροβάθμιο δικαστήριο να απορρίψει την προβληθείσα από τον πελάτη της Θυγατρικής 

εταιρείας ανταπαίτηση. Ως εκ τούτου, η Θυγατρική εταιρεία εκτιμά, ότι η πιθανότητα μίας εκροής πόρων από την 

έκβαση της ανταπαίτησης του ως άνω πελάτη κατά της Θυγατρικής εταιρείας είναι απομακρυσμένη. 

Επιπλέον η Θυγατρική εταιρεία, προκειμένου να διασφαλίσει τα δικαιώματά της με βάση την απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία εκδόθηκε κατά την διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, έχει επιβάλει συντηρητική 

κατάσχεση και έχει εγγράψει προσημειώσεις υποθήκης, σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων που εμπλέκονται στην ανωτέρω 

υπόθεση. 

Για την περίοδο του εξαμήνου 2016 δεν υπάρχει καμία μεταβολή στο προσδοκώμενο ποσό είσπραξης της εν λόγω 

απαίτησης. 

13) Προβλέψεις 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εκκρεμείς δικαστικές Ζημίες από Σύνολο 

Ποσά σε Ευρώ υποθέσεις συμβάσεις  

1 Ιανουαρίου 2015 137.753  - 137.753  

Αντιλογισμός μη χρησιμοποιηθεισών προβλέψεων - - - 

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως - - - 

30 Ιουνίου 2015 137.753  - 137.753  

1 Ιανουαρίου 2016 137.753  - 137.753  

Αντιλογισμός μη χρησιμοποιηθεισών προβλέψεων - - - 

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως - - - 

30 Ιουνίου 2016 137.753  - 137.753  
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εκκρεμείς δικαστικές Ζημίες από Σύνολο 
Ποσά σε Ευρώ υποθέσεις συμβάσεις  

1 Ιανουαρίου 2015 137.753  - 137.753  

Αντιλογισμός μη χρησιμοποιηθεισών προβλέψεων - - - 

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως - - - 

31 Δεκεμβρίου 2015 137.753  - 137.753  

1 Ιανουαρίου 2016 137.753  - 137.753  

Αντιλογισμός μη χρησιμοποιηθεισών προβλέψεων - - - 

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως - - - 

Εισφορά ν.4172/2013 (Σημείωση 21) -137.753  - -137.753  

30 Ιουνίου 2016 - - - 

Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 

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

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

πρόβλεψης που έχει σχηματισθεί κρίνεται επαρκές και δεν αναμένεται να προκύψουν επιπλέον επιβαρύνσεις πέραν των 

ποσών που αναφέρονται την 30/06/2016. 

Ζημιές από συμβάσεις  

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

της Εταιρείας με αντισυμβαλλόμενους της. Η πρόβλεψη υπολογίστηκε βάσει ιστορικών δεδομένων και στατιστικών από 

την επίλυση αντίστοιχων περιπτώσεων του παρελθόντος. 

Ο Όμιλος, βασιζόμενος στην αρχή της συντηρητικότητας, εξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα την φύση των 

εκάστοτε συμβατικών του υποχρεώσεων και προβαίνει στις απαιτούμενες προσαρμογές. 

14) Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

Επί της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου υφίστανται υποθήκες και προσημειώσεις υπέρ τραπεζών συνολικού ύψους 

€ 56.760.000 (2015: € 56.760.000 Όμιλος και Εταιρεία). Οι υποθήκες και οι προσημειώσεις υπέρ των τραπεζών 

συνολικού ύψους € 56.760.000 που υφίσταντο για την εταιρεία στις 31.12.2015, εισφέρθηκαν στην 100% θυγατρική της 

"ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ως απόρροια της απόσχισης 

του κλάδου. 

15) Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Ο Όμιλος ελέγχεται από τη VIOHALCO SA, εγκατεστημένη στο Βέλγιο, η οποία κατέχει το 85,88% των μετοχών της 

μητρικής Εταιρείας. Το υπόλοιπο 14,12% των μετοχών είναι ευρέως διεσπαρμένο  

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

i) Πωλήσεις: 

 Ποσά σε Ευρώ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

30/06/2016 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2015 

Πωλήσεις αγαθών          

Θυγατρικές - - 33.507.074 145.358.555 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 4.027.402 5.496.375 1.290.996 5.496.375 

  4.027.402 5.496.375 34.798.071 150.854.930 

Πωλήσεις υπηρεσιών         

Θυγατρικές - - - - 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 250.723 305.162 233.742 302.662 

 250.723 305.162 233.742 302.662 

Πωλήσεις παγίων         

Θυγατρικές - - - - 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 5.594 - 5.594 - 

 5.594 - 5.594 - 
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ii) Αγορές: 

 

 Ποσά σε Ευρώ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

30/06/2016 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2015 

Αγορές αγαθών          

Θυγατρικές - - - - 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 3.610.363 3.891.608 3.525.598 3.891.608 

  3.610.363 3.891.608 3.525.598 3.891.608 

Αγορές υπηρεσιών         

Θυγατρικές - - 1.111 104.623 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 2.754.911 2.621.010 2.172.397 2.621.010 

  2.754.911 2.621.010 2.173.508 2.725.633 

Αγορές παγίων         

Θυγατρικές - - - - 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 120.979 730.715 99.251 730.715 

  120.979 730.715 99.251 730.715 

 

iii) Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών 

 Ποσά σε Ευρώ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

30/06/2016 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2015 

Αμοιβές - Ωφελήματα για μέλη ΔΣ και Στελέχη 526.090 478.157 526.090 478.157 

Αμοιβές τερματισμού απασχόλησης - - - - 

Σύνολο 526.090 478.157 526.090 478.157 

 

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

 Ποσά σε Ευρώ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

30/06/2016 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2015 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη:         

Θυγατρικές - - 678.578 1.069.526 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 16.108.832 20.726.561 2.589.263 20.394.995 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις σχετικά με την 
εισφορά γης σε συγγενή εταιρεία 

3.603.024 3.603.024 - 3.603.024 

 Σύνολο 19.711.856 24.329.585 3.267.841 25.067.545 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη:         

Θυγατρικές - - 3.163.748 75.940 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 7.662.068 7.250.716 3.456.383 6.636.383 

 Σύνολο 7.662.068 7.250.716 6.620.131 6.712.323 

 

 

Τα λοιπά συνδεόμενα μέρη αφορούν θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου VIOHALCO. 

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

και είναι άτοκα. 

Τα οφειλόμενα ποσά προκύπτουν κυρίως από αγορές αγαθών και υπηρεσιών. 

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος μεταξύ άλλων πραγματοποίησε πωλήσεις προς τελικούς πελάτες μέσω των συνδεδεμένων 

εταιρειών ΣΙΔΜΑ Α.Ε. και ΑΝΤΙΜΕΤ Α.Ε. αξίας € 5.554.977 (2015: € 4.195.298) και € 878.541,63 (2015: € 439.431) 

αντίστοιχα. Οι συναλλαγές αυτές δεν εμφανίζονται στον σχετικό πίνακα πωλήσεων αγαθών προς συνδεδεμένα μέρη. Οι 

απαιτήσεις εντούτοις για τις εν λόγω πωλήσεις, αξίας € 4.605.665.89 (2015: € 3.469.795) και € 797.723 (2015 

€ 584.657) αντίστοιχα, την 30/06/2016 περιέχονται στο σχετικό πίνακα απαιτήσεων από συνδεδεμένα μέρη, όπως 

προβλέπεται στα συμφωνητικά με την εν λόγω εταιρεία. 
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16) Κέρδη ανά μετοχή 

Βασικά και μειωμένα 

Τα βασικά και μειωμένα κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους/(ζημίας) 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 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1/1 έως 30/06/2016 1/1 έως 30/06/2015 1/1 έως 30/06/2016 1/1 έως 30/06/2015 

Κέρδη/(ζημιές) που αναλογούν στους Ιδιοκτήτες 
της μητρικής 

3.507.421  6.532.313  -5.280.217 11.941.589  

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 124.170.201  124.170.201  124.170.201 124.170.201  

Βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή (Ευρώ ανά 
μετοχή) 

0,0282  0,0526  -0,0425 0,0962  

17) Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικού χαρακτήρα 

Ποσά σε Ευρώ 
Ενοποιημένα  

στοιχεία 
Εταιρικά  
στοιχεία 

Υπόλοιπο 01/01/2015 8.187.907 8.187.907 

Νέες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικού χαρακτήρα 

38.561.853 38.561.853 

Πληρωμή βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 
χρηματοδοτικού χαρακτήρα 

-46.749.761 -46.749.761 

Υπόλοιπο 31/12/2015 - - 

Νέες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικού χαρακτήρα 

38.238.837 38.274.300 

Πληρωμή βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 
χρηματοδοτικού χαρακτήρα 

-32.821.509 -10.681.544 

Εισφορά ν.4172/2013 (Σημείωση 21) - -27.592.756 

Υπόλοιπο 30/06/2016 5.417.328 - 

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 ο Όμιλος προχώρησε σε σύμβαση πρακτόρευσης απαιτήσεων μέσω της οποίας έλαβε 

ποσό € 38.238.837 (2015 € 38.561.853). 

Ο τόκος καθορίζεται με κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο προς το εκάστοτε Βασικό Επιτόκιο Factoring της Τράπεζας για το 

Ευρώ και το Δολάριο (το οποίο ισούται με το εκάστοτε προνομιακό επιτόκιο της Τράπεζας – Euribor 3 μηνών για το 

Ευρώ, και Libor 3 μηνών για το Δολάριο, προσαυξημένα κατά το προβλεπόμενο στους Ειδικούς Όρους ποσοστό). 

18) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι 

ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» 

που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που 

διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 

Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία 

«Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει 

ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο εντός δέκα ημερών από την καταληκτική ημερομηνία έγκρισης 

του ισολογισμού της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονομικών θα επιλέξει δείγμα 

εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος 

αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι αργότερο των δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υποβολής της 

«Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονομικών. 

Εταιρεία 

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2007. 

Για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015 ο φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε από την PricewaterhouseCoopers 

Α.Ε. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου εκδόθηκε πιστοποιητικό, ενώ δεν πρόεκυψαν σημαντικές 

φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις εταιρικές & ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις. 
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Θυγατρικές και συγγενείς εξωτερικού 

Όσον αφορά τις θυγατρικές και τις συγγενείς εταιρίες που είναι εγκατεστημένες στο εξωτερικό, δεν έχουν ελεγχθεί από 

τις φορολογικές αρχές, για τις ακόλουθες χρήσεις και ως εκ τούτου, οι φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις χρήσεις 

αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Ε. 2010 - 2015 

CPW America Co 2007 - 2015 

HUMBEL Ltd 2011 - 2015 

WARSAW TUBULAR TRADING SP. ZO.O. 2009 – 2015 

ZAO TMK-CPW 2013 – 2015 

ΒΕΤ Α.Ε. 2010 – 2015 

 

Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων, κατά 

το χρόνο που αυτές θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. 

Συγγενείς εσωτερικού 

Συγκριμένα, η συγγενής εταιρεία ΔΙΑ.ΒΙΠΕΘΙΒ Α.Ε έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009. 

Για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015 ο φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε από την ABACUS AE. Κατά την 

ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου εκδόθηκε πιστοποιητικό, ενώ δεν πρόεκυψαν σημαντικές φορολογικές 

υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις εταιρικές & ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις.  

Ο Όμιλος σχηματίζει πρόβλεψη κατά περίπτωση και κατά εταιρία έναντι πιθανών πρόσθετων φόρων βάσει των 

ευρημάτων των φορολογικών ελέγχων των προηγούμενων ετών. 

 

19) Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου έχει ως εξής: Όμιλος 442 και Εταιρεία 8 

(30/06/2015: Όμιλος 421, Εταιρεία 411). 

 

20) Σημαντικές Μεταβολές 

1) Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με ολική ενοποίηση 

Κατά το πρώτο εξάμηνο, η Εταιρεία προχώρησε στην απόκτηση του 100% των μετοχών της ΒΕΤ Α.Ε από την 

συνδεδεμένη εταιρία SOVEL Α.Ε, έναντι πόσου € 6.102.984. 

Η Εταιρεία αύξησε την συμμετοχή της στην "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" κατά το ποσό € 78.247.701 ως απόρροια της απόσχισης και εισφοράς του βιομηχανικού 

κλάδου στην προαναφερθείσα θυγατρική. 

2) Αποθέματα 

Η μεταβολή που εμφανίζεται στα αποθέματα σχετίζεται κυρίως σε ύλες οι οποίες έχουν αγορασθεί με 30/06/2016 και 

αφορούν στο έργο TAP. Οι αναλώσεις των υλών αυτών καθώς και οι πωλήσεις των προϊόντων τα οποία θα παραχθούν 

θα πραγματοποιηθούν το δεύτερο εξάμηνο του 2016 

3) Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 

Η μεταβολή που εμφανίζεται στους πελάτες και λοιπές απαιτήσεις σχετίζεται κατά κύριο λόγο με πωλήσεις για το έργο 

TAP του οποίου η υλοποίηση ξεκίνησε το πρώτο εξάμηνο του 2016 και θα ολοκληρωθεί το 2017. 

4) Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 
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Η μεταβολή που εμφανίζεται στους προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις σχετίζεται κυρίως με αύξηση υποχρέωσης 

κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, που έχει ο Όμιλος απέναντι σε προμηθευτές πρώτων υλών για την παραγωγή 

σωλήνων που προορίζονται  για το ενεργειακό έργο TAP. 

5) Λοιπά έσοδα 

Η μεταβολή που εμφανίζεται στα λοιπά έσοδα σχετίζεται κυρίως σε μη αποτελεσματικό μέρος των χρηματοοικονομικών 

παραγώγων ύψους € 875.917 

6) Μικτό Κέρδος 

Η μεταβολή που εμφανίζεται στο μικτό κέρδος οφείλεται κατά κύριο σε αντίστοιχη μείωση των άμεσων εξόδων 

πώλησης, τα οποία από πλευράς εσόδου εμπεριέχονται στις πωλήσεις της εταιρίας, όπως αυτά προκύπτουν από τους 

ιδιαίτερους όρους παράδοσης των προϊόντων για τα έργα που εκτελέστηκαν το 2016 έναντι εκείνων του 2015 

 

21) Στοιχεία απόσχισης 

Την 31η Μαΐου 2016, ολοκληρώθηκε η απόσχιση του βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου παραγωγής σωλήνων και 

κοίλων δοκών της μητρικής Εταιρείας Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε.  και η εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική της 

εταιρία Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013. Ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού είχε 

οριστεί η 31η Δεκεμβρίου 2015.  

Παράλληλα και κατόπιν απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της στις 26/05/2016, η ονομασία της 

Εταιρείας (άρθρο 1 του καταστατικού) τροποποιήθηκε σε: «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

Επίσης με την ίδια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, το άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας τροποποιήθηκε 

σε: 

«Σκοπός της εταιρίας είναι: 

α) η καθ’ οιονδήποτε τρόπο κτήση και εκποίηση συμμετοχών σε εταιρίες και νομικές οντότητες οιασδήποτε μορφής και 

οικονομικής δραστηριότητας, ελληνικές ή αλλοδαπές, η κατοχή και η διαχείριση αυτών των συμμετοχών. 

β) η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρηματοδότηση των εταιριών και των νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει. 

γ) η ανάληψη κάθε είδους οικονομικής, εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της 

εκμετάλλευσης και της αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και κάθε 

είδους επένδυσης η οποία εξυπηρετεί, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τον ανωτέρω σκοπό.» 

Η Εταιρεία μετά την εισφορά του ανωτέρω κλάδου στην 100% θυγατρική της εταιρεία Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε., εκτός από την 

κατοχή και διαχείριση των συμμετοχών και ακινήτων, θα εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στην εμπορία προϊόντων 

σωλήνων ύδρευσης και κατασκευών.  

Με την απορρόφηση του βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου παραγωγής σωλήνων και κοίλων δοκών από την εταιρεία 

Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε., το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρείας αυξήθηκε κατά 78.247.701 ευρώ, με έκδοση 26.705.700 

νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης. 

Τέλος, κατόπιν απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε. τροποποιήθηκε η 

ονομασία της εταιρείας σε «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».  

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του αποσχιζόμενου βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου παραγωγής 

σωλήνων και κοίλων δοκών την 31η Μαΐου 2016 (τελικός ισολογισμός μετασχηματισμού) παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 
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Ποσά σε Ευρώ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛΑΔΟΥ 

31/05/2016 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό   

Ενσώματα πάγια 184.315.744 

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με καθαρή 
θέση 

1.073.950 

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με ολική 
ενοποίηση 

629.935 

Πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις 4.801.400 

  190.821.029 

Κυκλοφορούν ενεργητικό   

Αποθέματα 107.842.128 

Πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις 53.743.242 

Φορολογία εισοδήματος 1.553.052 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 250.543 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 

9.137 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 20.147.434 

  183.545.536 

Σύνολο ενεργητικού 374.366.565 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   

Δάνεια 77.738.531 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 16.600.095 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 

1.251.783 

Προβλέψεις 137.753 

  95.728.162 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 31.619.954 

Δάνεια 96.436.823 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 1.561.678 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικού 
χαρακτήρα 

27.592.756 

  157.211.211 

Σύνολο υποχρεώσεων 252.939.373 

 

Τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρίας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31ης Μαΐου 2016 (ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης) 

περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα του βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου παραγωγής σωλήνων και κοίλων δοκών, 

καθώς μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της απορρόφησης του εισφερόμενου κλάδου, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της 

εισφέρουσας εταιρείας που αφορούν στον κλάδο, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της 

ίδιας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που προέκυψαν κατά το διάστημα αυτό, ωφέλησαν την εισφέρουσα μητρική 

εταιρεία.  

Δεδομένου ότι, η Εταιρία κατέχει το 100% της εταιρείας Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε., η οποία μετονομάστηκε σε ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που απορρόφησε τον αποσχιζόμενο κλάδο, δεν 

υπήρξαν αλλαγές στη δραστηριότητα του Ομίλου, καθώς οι οικονομικές καταστάσεις, σε ενοποιημένο επίπεδο, 

εμφανίζουν το σύνολο της δραστηριότητας του Ομίλου, η οποία είναι αντίστοιχη της έως πριν της αποσχίσεως πορείας 

της. Σχετικό πληροφοριακό σημείωμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην διεύθυνση 

www.helex.gr. 

 

22) Απόκτηση θυγατρικής 

 

Στις 25/01/2016 η εταιρεία προσχώρησε στην απόκτηση του 100% των μετοχών της ΒΕΤ ΑΕ από τη συνδεδεμένη 

εταιρεία SOVEL ΑΕ έναντι ποσού 6.102.984€. 

http://www.helex.gr/
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Το ενεργητικό και το παθητικό της εταιρείας κατά την απόκτηση ανέρχονταν σε: 

Ενσώματα πάγια  5.718.211 

Λοιπές απαιτήσεις 15.434  

Αποθέματα 188.665  

Εμπορικές και Λοιπές απαιτήσεις 247.338  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.313  

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις -68.028  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις -67.230  

  Καθαρή αξία κατά την απόκτηση 6.038.702 

  Υπεραξία 64.281 

  Σύνολο καταβληθέντος τιμήματος 6.102.984 

 

Η υπεραξία 64.281€ καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα 

  

23) Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την 30 Ιουνίου 2016 που να επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση του 

Ομίλου και της Εταιρίας. 
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Δ. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

Προς τους μετόχους της Εταιρείας “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.” 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας 

“ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.”, της 30ης Ιουνίου 2016 και τις σχετικές συνοπτικές 

εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της 

εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που 

συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση 

αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην 

Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση 

ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την 

επισκόπησή μας. 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση 

της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς 

πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων 

διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι 

έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. 

Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 

Συμπέρασμα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο 

συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από 

το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 

 

 

 
ΠραϊςγουώτερχαουςΚούπερς 

Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία 

Λ. Κηφισίας 268, 

153 32 Χαλάνδρι 

ΑΜ ΣΟΕΛ 113 

 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Δημήτρης Σούρμπης  

ΑΜ ΣΟΕΛ 16891 
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Ε. Στοιχεία και Πληροφορίες σε ενοποιημένη και μη βάση 

 

Διεύθυνση διαδικτύου: www.cpw.gr

Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών 

καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο: 30 Αυγούστου 2016

Εποπτεύουσα αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Μπακούρης Κωνσταντίνος - Πρόεδρος, Φικιώρης Μελέτιος - Αντιπρόεδρος, Βασιλάκης Αδαμάντιος - Μέλος, Σταυρόπουλος Ιωάννης - Μέλος, Γαλέτας Νικόλαος - Μέλος, Κυριαζής Ανδρέας - Μέλος.       

Νόμιμος ελεγκτής : Δημήτρης Σούρμπης

Ελεγκτική εταιρεία : PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία

Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

30-Ιουν-2016 31-Δεκ-2015 30-Ιουν-2016 31-Δεκ-2015 1 Ιαν - 30 Ιουν 2016 1 Ιαν - 30 Ιουν. 2015 1 Ιαν - 30 Ιουν 2016 1 Ιαν - 30 Ιουν. 2015

Κύκλος εργασιών 146.400.252 146.685.894 68.873.946 176.029.286

189.964.887 183.615.498 773 183.510.427 Μεικτά κέρδη 25.321.819 41.005.321 8.178.881 50.852.730

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με καθαρή θέση 12.542.721 10.925.002 - 1.073.950 Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 9.549.075 8.939.802 (1.123.919) 17.121.163

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με ολική ενοποίηση - - 139.466.417 11.381.209 Χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα (4.705.958) (2.724.555) (3.694.788) (3.534.374)

96.781 180.080 - - Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων 4.843.117 6.215.247 (4.818.707) 13.586.789

1.204.495 130.636 - 130.636 Μείον φόροι (1.335.696) 317.066 (461.510) (1.645.200)

99.790.799 69.316.312 1.560.698 67.985.707

24.126.872 16.288.079 829.249 15.637.833

25.112.866 19.457.363 2.501.857 12.946.880 Κατανέμονται σε :

89.199.505 39.535.475 4.234.545 40.140.547 Ιδιοκτήτες Μητρικής 3.507.421 6.532.313 (5.280.217) 11.941.589

442.038.926 339.448.445 148.593.539 332.807.189 Δικαιώματα Μειοψηφίας - - - -

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους  (Β) 2.227.469 5.315.900 270.013 3.680.523

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α)+(Β) 5.734.890 11.848.213 (5.010.204) 15.622.112

96.852.757 96.852.757 96.852.757 96.852.757 Κατανέμονται σε :

57.462.251 52.588.084 43.179.837 48.190.041 Ιδιοκτήτες Μητρικής 5.734.890 11.848.213 (5.010.204) 15.622.112

154.315.008 149.440.841 140.032.594 145.042.798 Δικαιώματα Μειοψηφίας - - - -

- - - - 5.734.890 11.848.213 (5.010.204) 15.622.112

154.315.008 149.440.841 140.032.594 145.042.798 Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά και μειωμένα (σε €) 0,0282 0,0526 -0,0425 0,0962

74.138.804 76.625.469 - 76.625.469

1.398.934 1.361.011 - 1.361.011

17.886.200 16.995.159 461.510 16.815.599 Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

313.098 495.457 - 495.457

100.710.660 58.986.889 - 58.986.889 Χώρα

93.276.222 35.543.619 8.099.435 33.479.966 Με την πλήρη μέθοδο ενοποίησης: Συμμετοχή Ποσοστό  εγκατάστασης

287.723.918 190.007.604 8.560.945 187.764.391 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Ε. Άμεση 100% ΕΛΛΑΔΑ

442.038.926 339.448.445 148.593.539 332.807.189 CPW America Co Έμμεση 100% ΗΠΑ

HUMBEL Ltd Άμεση 100% ΚΥΠΡΟΣ

WARSAW TUBULAR TRADING SP. ZO.O. Έμμεση 100% ΠΟΛΩΝΙΑ

Ε.ΒΙ.ΚΕ. Άμεση 100% ΕΛΛΑΔΑ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΒΕΤ Α.Ε. Άμεση 100% ΕΛΛΑΔΑ

30-Ιουν-2016 30-Ιουν-2015 30-Ιουν-2016 30-Ιουν-2015 Με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης:

149.440.841 139.817.987 145.042.798 137.584.028 ZAO TMK-CPW Έμμεση 49,00% ΡΩΣΙΑ

5.734.890 11.848.213 (5.010.204) 15.622.112 ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙΒ ΑΕ Άμεση 21,75% ΕΛΛΑΔΑ

155.175.731 151.666.200 140.032.594 153.206.140

1 Ιαν - 30 Ιουν 2016 1 Ιαν - 30 Ιουν. 2015 1 Ιαν - 30 Ιουν 2016 1 Ιαν - 30 Ιουν. 2015

4.843.118 6.215.247 (4.818.707) 13.586.789

4.269.280 4.247.572 3.536.523 4.233.737

1.776 - 1.776 -

52.898 45.341 45.341 45.341

(67.834) (46.811) (1.367) (44.798)

4.691.901 3.579.464 3.697.395 3.579.172

56.388 62.604 46.990 62.604

(876.330) 3.355.184 194.062 3.355.184

81.219 540.624 - 540.624

81.891 (808.098) - -

8.580 (197.093) - -

(30.555.705) (37.017.572) (55.249.884) (4.231.162)

(57.544.809) (11.271.741) 6.298.503 (51.969.728)

50.637.855 (18.788.312) 29.894.037 (19.220.404)

(18.465) (11.276) (18.465) (11.276)

(3.013.902) (1.566.991) (2.380.840) (1.566.699)

(73.300) (76.802) - - 7. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της χρήσης: Όμιλος 450, Εταιρεία 8 (30/06/2015 Όμιλος 421 Εταιρεία 411).

Όμιλος Εταιρεία

         i)   Πωλήσεις αγαθών, υπηρεσιών και παγίων 4.283.719 € 35.037.406 €

(4.909.461) (19.123.820) (4.395.324) (19.088.341)          ii)   Αγορές αγαθών, υπηρεσιών, παγίων και συμμετοχών 12.589.237 € 11.901.341 €

5.594 - 5.594 -          iii)  Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 19.711.856 € 3.267.841 €

67.834 46.811 1.367 44.798          iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη   7.662.068 € 6.620.131 €
(6.098.671) - (6.102.984) -          v) Αμοιβές ΔΣ και Διευθυντικών Στελεχών   526.090 € 489.690 €

89.012.525 106.312.029 73.987.983 106.312.029 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

(49.456.960) (30.181.844) (35.039.590) (30.181.844) 30/6/2016 30/6/2015 30/6/2016 30/6/2015

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα που εισφέρθηκαν λόγω απόσχισης κλάδου - - (20.147.434) -                                      Φόρος εισοδήματος   -537.995 € -2.948.362 € 0 € -2.136.642 €

5.417.328 (2.484.833) - (2.484.833)                                            Αναβαλλόμενος φόρος   -797.701 € 3.265.428 € -461.510 € 491.442 €

- - - - 10. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αφορούν : ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

30/6/2016 30/6/2015 30/6/2016 30/6/2015
Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης 1.957.456 1.635.377 - -

Κέρδη/(ζημιές) περιόδου μετά από φόρους από μεταβολή της εύλογης αξίας της 270.013 3.680.523 270.013 3.680.523

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 2.227.469 5.315.900 270.013 3.680.523

19.457.363 9.574.938 12.946.880 8.238.357

11. Σημειώνεται ότι στο κονδύλι του Ισολογισμού "Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων" περιλαμβάνεται διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο € 27.427.850. 

(96.521) 374.141 - -

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΦΙΚΙΩΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α.Δ.Τ.: ΑΚ 511386 Α.Δ.Τ.: ΑΑ 035130

1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες χώρες εγκατάστασης και ποσοστά συμμετοχής τους, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις: 

4. Επί της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου υφίστανται υποθήκες και προσημειώσεις υπέρ τραπεζών συνολικού ύψους € 56.760.000 (2015: € 56.760.000 Όμιλος και

Εταιρεία). Οι υποθήκες και οι προσημειώσεις υπέρ των τραπεζών συνολικού ύψους € 56.760.000 που υφίσταντο για την εταιρεία στις 31.12.2015, εισφέρθηκαν στην

100% θυγατρική της "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ως απόρροια της απόσχισης του κλάδου.

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

Το ανώτατο δικαστήριο στο Ντουμπάι έκανε δεκτή την αναίρεση της Εταιρείας (και της Θυγατρικής της εταιρίας πλέον) και εξαφάνισε την προσβαλλόμενη απόφαση του

δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, κατά το κεφάλαιο της που αναγνώριζε πλασματική ανταπαίτηση πελάτη της Θυγατρικής, προβληθείσα στο πλαίσιο της εις βάρος του

ασκηθείσας αγωγής και διέτασσε συμψηφισμό αυτής με την τελεσιδίκως αναγνωρισθείσα απαίτηση της Θυγατρικής εταιρείας αναπέμποντας την υπόθεση στο Εφετείο το

οποίο με διαφορετική σύνθεση θα εξετάσει την εγκυρότητα της προβληθείσας ανταπαίτησης. Βάσει εκτίμησης των δικηγόρων που χειρίζονται την ένδικη υπόθεση στα

αστικά δικαστήρια του Ντουμπάι, είναι εξαιρετικά πιθανό το δευτεροβάθμιο δικαστήριο να απορρίψει την προβληθείσα από τον πελάτη της Θυγατρικής εταιρείας

ανταπαίτηση. Ως εκ τούτου, η Θυγατρική εταιρεία εκτιμά, ότι η πιθανότητα μίας εκροής πόρων από την έκβαση της ανταπαίτησης του ως άνω πελάτη κατά της

Θυγατρικής εταιρείας είναι απομακρυσμένη.

5. Κατά τη χρήση 2010 η Σωληνουργεία Κορίνθου Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε., προχώρησε σε απομείωση πελάτη ως απόρροια της καθυστέρησης είσπραξης οφειλόμενου

ποσού € 18.627.586 ($ 24.864.102). Το υπόλοιπο του πελάτη καθώς και η σχηματισμένη πρόβλεψη εισφέρθηκαν στις 31/5/2016 στην κατά 100% θυγατρική της

Σωληνουργεία Κορίνθου Βιομηχανία Σωλήνων Α.Ε. (Θυγατρική) ως απόρροια της απόσχισης και εισφοράς του βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου παραγωγής

σωλήνων και κοίλων δοκών καθώς η εν λόγω απαίτηση αφορούσε τον κλάδο αυτό. Το αποτιμημένο υπόλοιπο του συγκεκριμένου πελάτη την 30/06/2016 ανήλθε σε €

22.420.290. Ενόσω είναι σε εξέλιξη οι δικαστικές ενέργειες της Θυγατρικής εταιρίας, εντός και εκτός Ελλάδος, για την είσπραξη της εν λόγω απαίτησης και ενόσω δεν

έχουν εξαντληθεί τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα, η Θυγατρική εταιρία εκτιμά ότι επί του παρόντος δε συντρέχει λόγος αναθεώρησης της πρόβλεψης που έχει σχηματιστεί

στις οικονομικές καταστάσεις της ποσού € 11.248.753 (2015: € 11.417.597) και εκτιμά ότι η ενδεχόμενη απώλεια δεν θα υπερβεί το ποσό της απομείωσης, που έχει

σχηματισθεί για την εν λόγω απαίτηση το 2010.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε  €

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)  

Επιπλέον η Θυγατρική εταιρεία, προκειμένου να διασφαλίσει τα δικαιώματά της με βάση την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία εκδόθηκε κατά

την διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, έχει επιβάλει συντηρητική κατάσχεση και έχει εγγράψει προσημειώσεις υποθήκης, σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων που εμπλέκονται

στην ανωτέρω υπόθεση. Για την περίοδο του εξαμήνου 2016 δεν υπάρχει καμία μεταβολή στο προσδοκώμενο ποσό είσπραξης της εν λόγω απαίτησης.

6. Η μητρική Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2007. Στη σημείωση 18 των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται οι ανέλεγκτες

χρήσεις των εταιριών που απαρτίζουν τον Όμιλο. 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/06/2016 και 30/06/2015 αντίστοιχα)      

ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

Πλέον / μείον προσαρμογές για: 

Έσοδα τόκων   

Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  

Μετοχικό κεφάλαιο

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Λειτουργικές δραστηριότητες 

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε  €

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

Α.Δ.Τ.: Κ 221209

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

21.387.64012.412.644

(Κέρδη) / ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 

Α.Δ.Τ.: AI 666035

Χρηματοοικονομικά στοιχεία

(5.280.217)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από την εξαμηνιαία χρηματοοικονομική πληροφόρηση, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (η Εταιρεία) και του ΟΜΙΛΟΥ της. Συνιστούμε επομένως στον 

αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτάται η εννεάμηνη χρηματοοικονομική πληροφόρηση καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή.

11.941.5896.532.3133.507.421

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1343/06/Β/86/35 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 264701000

Πύργος Αθηνών, Β' Κτίριο, Μεσογείων 2-4, Αθήνα

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 30 Ιουνίου 2016

(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Κέρδη/(ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 

και συνολικών αποσβέσεων
1.896.713

Αποθέματα

Απαιτήσεις από πελάτες  
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (A)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)

13.220.113

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε  € ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε  €

ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  

Παροχές στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης  

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

Αποσβέσεις Ενοικίου

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2016 και 1/1/2015 αντίστοιχα)

Συναλλαγματικές διαφορές  

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης που 

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:  

Καταβληθέντες τόκοι  

Τόκοι που εισπράχθηκαν   

Επενδυτικές δραστηριότητες 

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Καταβληθής φόρος εισοδήματος  

(51.738.660)(27.425.441)

Εξοφλήσεις δανείων

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 

Σύσταση Θυγατρικής

Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων   

Πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων   

(19.077.009)(10.934.704)

73.645.352

(10.445.023)

Μερίσματα πληρωθέντα

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + 

(β) + (γ)

Αναληφθέντα δάνεια

44.112.169

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικού χαρακτήρα

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

25.112.866 12.778.762Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   

2.829.683

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 0018936 Α’ Τάξης

Α.Δ.Τ.: ΑΒ 589945

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΥΜΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

5.752.024 2.961.193

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

11.199.5502.501.857
12. Κατά την 30/06/2016 εκκρεμούσαν αγωγές του Ομίλου κατά τρίτων. Δεν είναι δυνατόν να γίνει μια αξιόπιστη εκτίμηση των οικονομικών ωφελειών που θα εισρεύσουν

στην Εταιρεία και στον Όμιλο από την θετική έκβαση των υποθέσεων αυτών.

(18.754.636)

73.645.352

(19.043.543)

(51.640.616)

18.800.960

(10.491.347)

9. Στην κατάσταση αποτελεσμάτων και στο λογαριασμό "Φορολογία", περιέχεται πρόβλεψη φόρου εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος, που αναλύονται ως εξής:

8. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής  περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας 

Μερίδιο κερδών από συγγενείς εταιρείες  

Αύξηση / (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης

Απομείωση αποθεμάτων  

2. Οι οικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές πληροφορίες της VIOHALCO SA. με έδρα το Βέλγιο με τη μέθοδο της

ολικής ενοποίησης, η οποία συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό 85,88%.
3. Κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού εκκρεμούσαν κατά του Ομίλου επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων συνολικού ποσού €

137.753, για τις οποίες έχουν σχηματισθεί προβλέψεις όπου κρίθηκε απαραίτητο. Όμιλος έχει σχηματίσει προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού € 

Αποτίμηση παραγώγων
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Πληροφόρηση της 30 Ιουνίου 2016 είναι αυτή που 

εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση της 30
ης

 Αυγούστου 2016. Υπεύθυνοι για τη 

σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στην ανωτέρω Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική 

Πληροφόρηση της Εταιρείας και του Ομίλου της 30 Ιουνίου 2016 είναι οι κ.κ.: Φικιώρης Μελέτιος, αντιπρόεδρος του 

Δ.Σ., Σταυρόπουλος Ιωάννης, σύμβουλος του Δ.Σ., Παπαβασιλείου Απόστολος, γενικός διευθυντής, Παπαδημητρίου 

Ιωάννης Δημήτριος, οικονομικός διευθυντής, Κουμπής Παύλος, προϊστάμενος λογιστηρίου. 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΣ 

 

 

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΤΟΥ Δ.Σ. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ 

ΦΙΚΙΩΡΗΣ 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΟΥΜΠΗΣ 

ΠΑΥΛΟΣ 

Α.Δ.Τ.: ΑΚ 511386 Α.Δ.Τ.: Κ 221209 Α.Δ.Τ.: ΑΙ 666035 Α.Δ.Τ.: ΑΑ 035130 Α.Δ.Τ.: ΑΒ 589945 

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 0018936 

Α’ Τάξης 

 

 

 

 

 


