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1. Μήνυμα Προέδρου
Η επιτυχής υλοποίηση του 3ετούς προγράμματος αναδιάρθρωσης της
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ που ολοκληρώθηκε το 2006,
σηματοδότησε την είσοδο της σε μια νέα τροχιά δυναμικής
ανάπτυξης, επιτυγχάνοντας ήδη σημαντικούς στόχους, στις επιμέρους
λειτουργείες και την αποδοτικότητά της. Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος
στη χρήση 2007 ενίσχυσε τον κύκλο εργασιών του και βελτίωσε την
κερδοφορία του και την χρηματοοικονομική του διάρθρωση.
Ταυτόχρονα, σε επίπεδο διεθνούς ανταγωνιστικότητας, διατήρησε τα
μερίδια αγοράς που κατείχε στις παραδοσιακές γεωγραφικές αγορές
της Δυτικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής,
ενώ παράλληλα εδραίωσε την επιτυχημένη παρουσία της στην
ιδιαίτερα απαιτητική αγορά της Β. Αμερικής.
Σε παραγωγικό επίπεδο, το 2007 ξεκίνησε στο εργοστάσιο της
Θίσβης η αναβάθμιση της μονάδας κατασκευής χαλυβδοσωλήνων
μεγάλης διαμέτρου, ελικοειδούς ραφής (HSAW) με στόχο την αύξηση
της παραγωγικής δυναμικότητας και η αναβάθμιση της μονάδας
ευθείας ραφής (ERW/HFI), με στόχο την διεύρυνση της
προσφερόμενης γκάμας προϊόντων. Επίσης τον Ιούλιο του 2007
ξεκίνησε παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα το Joint Venture
της εταιρίας με την ρωσική TMK, στο Polevskoy.
Η ισχυροποιημένη οικονομική θέση της εταιρίας και η επιτυχημένη
εμπορική της παρουσία στις αγορές όπου δραστηριοποιείται
αποτελούν έμπρακτη επιβεβαίωση των στρατηγικών επιλογών της
Διοίκησης. Για την τρέχουσα χρήση το διεθνές οικονομικό περιβάλλον
στο οποίο καλείται η εταιρία να δραστηριοποιηθεί είναι αρκετά πιο
σύνθετο, με σημαντικές ευκαιρίες αλλά και παράγοντες που χρήζουν
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Η ισχυροποιημένη οικονομική θέση της εταιρίας
και η επιτυχημένη εμπορική της παρουσία στις
αγορές όπου δραστηριοποιείται αποτελούν
έμπρακτη επιβεβαίωση των στρατηγικών
επιλογών της Διοίκησης.

ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Πιο συγκεκριμένα, οι θεμελιώδεις
οικονομικοί δείκτες της διεθνούς αγοράς ενέργειας φανερώνουν
συνέχιση της έντονης κατασκευαστικής δραστηριότητας νέων
αγωγών, ωστόσο σημαντικά γεγονότα, όπως η ενίσχυση του ευρώ
έναντι του δολαρίου, η αύξηση των ναύλων και οι τάσεις
συγκέντρωσης στον κλάδο χαλυβουργίας αναμένεται να
δημιουργήσουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό
επιχειρηματικό περιβάλλον.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και πάντοτε υπό το πρίσμα των διεθνών
οικονομικών συνθηκών, οι οποίες επηρεάζουν την πορεία των
λειτουργικών δραστηριοτήτων της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, η
Διοίκηση, και τα στελέχη της εταιρίας συνεχίζουν και στο τρέχον έτος
την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της. Στις βασικές
προτεραιότητες της εταιρίας συγκαταλέγονται η προσήλωση στα
άριστα χαρακτηριστικά ποιότητας, η επιμονή στην ανάπτυξη νέων
καινοτόμων προϊόντων, η προσπάθεια για την μείωση του
λειτουργικού κόστους, η συνεχής φροντίδα για την εξασφάλιση ενός
εργασιακού περιβάλλοντος το οποίο θα πληρoί όλες τις προδιαγραφές
ασφαλείας και τέλος η αντιμετώπιση του περιβάλλοντος με τον
απαιτούμενο σεβασμό.
Κωνσταντίνος Γ. Μπακούρης
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
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2. Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι μέλος του Ομίλου εταιριών
ΣΙΔΕΝΟΡ, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός προϊόντων
χάλυβα στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και αποτελεί τον
επιχειρησιακό κλάδο του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ στις σχετικές αγορές
προϊόντων.
Στις 31/12/2007 ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ περιελάμβανε 31 θυγατρικές
εταιρίες εκ των οποίων 20 δραστηριοποιούνται με έδρα στην Ελλάδα
και 11 σε χώρες του εξωτερικού:
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Εταιρίες Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ
στην Ελλάδα

Εταιρίες Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ
στο εξωτερικό

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε
SOVEL Α.Ε
ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.
ΕΛ.Κ.Ε.ΜΕ. Α.Ε
ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε
ΕΤΑΛ Α.Ε
ΠΡΟΣΑΛ Α.Ε
ΒΕΜΕΤ Α.Ε
ΕΤΗΛ Α.Ε
ΠΡΑΚΣΥΣ Α.Ε
ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙΒ. Α.Ε
BET Α.Ε
BEAT Α.Ε
ΑΡΓΟΣ Α.Ε.Β.ΕΞ.
ΔΕΠΑΛ Α.Ε
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε
ΔΙΑΠΕΜ Α.Ε
Β.ΕΠΕ.Μ. Α.Β.Ε.Ε
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε

STOMANA INDUSTRY S.A (Βουλγαρία)
ZAO TMK – CPW (Ρωσία)
DOJRAN STEEL LLCOP (Π.Γ.Δ.Μ.)
DOMOPLEX LTD (Κύπρος)
AEIFOROS BULGARIA S.A (Βουλγαρία)
PROSAL TUBES S.A (Βουλγαρία)
SIDERAL SH.P.K. (Αλβανία)
SIDEROM STEEL SRL (Ρουμανία)
SIGMA Α.Ε (Βουλγαρία)
ELMONTE HOLDINGS LIMITED (Κύπρος)
BOZETTI LTD (Κύπρος)
TEPRO STEEL EAD
HUMBEL
CPW AMERICA
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Οι τέσσερεις βασικοί τομείς λειτουργιών του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ είναι ο
τομέας χαλυβουργίας, ο
τομέας σωληνουργίας, ο
τομέας καθετοποιημένης
παραγωγής και ο τομέας
πωλήσεων & διανομής
προϊόντων. Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
αποτελεί την στρατηγική
επιχειρηματική μονάδα
του Ομίλου που δραστηριοποιείται στον τομέα της σωληνουργίας.
Κύρια χαρακτηριστικά του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ είναι η υψηλή
ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, η διαρκής έμφαση στην
καινοτομία, οι αυξημένες επενδύσεις σε τεχνολογικά προηγμένο
εξοπλισμό, η παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης προς τους
πελάτες και το διαρκώς αναπτυσσόμενο δίκτυο πωλήσεων και
διανομής στις αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Με εργοστάσια στην Ελλάδα, την Βουλγαρία, την Ρωσία και την
Π.Γ.Δ.Μ. και με ένα συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα 293 εκ. Ευρώ
κατά την τελευταία πενταετία, ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ παραμένει
σταθερά προσηλωμένος στην διατήρηση και ενίσχυση του
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που διαθέτει σε παραγωγικό
επίπεδο, επιδιώκοντας τον συνεχή εκσυγχρονισμό και την επέκταση
των βιομηχανικών του εγκαταστάσεων.
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3. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ-

ανέρχεται σε 775.000 τόνους.
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Βασικό
ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα
της
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ σε ότι αφορά την παραγωγική και εμπορική της δραστηριότητα, αποτελεί η λειτουργία λιμανιού με τρείς προβλήτες στην
περιοχή της Θίσβης, το οποίο ελαχιστοποιεί τους
χρόνους παράδοσης των προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει την διατήρηση του μεταφορικού
κόστους σε χαμηλά επίπεδα.

Βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ σε ότι αφορά την παραγωγική και εμπορική της
δραστηριότητα, αποτελεί η λειτουργία λιμανιού με τρείς προβλήτες
στην περιοχή της Θίσβης, το οποίο ελαχιστοποιεί τους χρόνους
παράδοσης των προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει την
διατήρηση του μεταφορικού κόστους σε χαμηλά επίπεδα.
Στο πλαίσιο της κοινοπραξίας ΖΑΟ ΤΜΚ – CPW που δημιούργησε
η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με την ΤΜΚ, μια από τις τρείς
μεγαλύτερες εταιρίες κατασκευής σωλήνων, ξεκίνησε εντός του 2007
η λειτουργία παραγωγικής μονάδας στην πόλη Polevskoy της
Ρωσίας. Το εργοστάσιο έχει συνολική ετήσια παραγωγική
δυναμικότητα 200.000 τόνων και δημιουργήθηκε για να καλύψει τις
αυξημένες ανάγκες της σχετικής αγοράς της Ρωσίας και της
Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών.
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Μέσα από την μακρόχρονη παρουσία της στις
διεθνείς αγορές, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
έχει αναπτύξει ένα ιδιαίτερα διευρυμένο δίκτυο
πωλήσεων, ενώ στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται μερικές από τις
μεγαλύτερες εταιρίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως:

•
•
•
•
•

•
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Chevron,
Shell,
BP,
Total,
Δημόσια
Επιχείρηση
Αερίου (DEPA),
National Iranian
Gas Company,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enagas,
Gaz de France,
Transgas,
REPSOL YPF,
BG,
National Grid,
Sonatrach,
SCOP Iraq,
Duke Energy,

•
•
•
•
•
•

Panhandle
Energy,
Enbridge,
Cheniere Energy,
Talisman,
PDO,
Oman Gas
Company.
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H ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ έχει αναπτύξει
ένα ιδιαίτερα διευρυμένο δίκτυο πωλήσεων,
ενώ στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται
μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρίες
πετρελαίου και φυσικού αερίου

4. Θυγατρικές εταιρίες
Κύριο αντικείμενο των θυγατρικών εταιριών της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι η ανάπτυξη και διαχείριση των δραστηριοτήτων της,
εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της
εταιρίας CPW AMERICA πραγματοποιείται η προώθηση των
πωλήσεων στις αγορές της Αμερικανικής Ηπείρου. Επιπρόσθετα, μέσω
της θυγατρικής εταιρίας HUMBEL LTD, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ελέγχει το 49% της κοινοπραξίας TMK-CPW, με έδρα τη Ρωσία και
αντικείμενο την παραγωγή χαλυβδοσωλήνων μεσαίας διαμέτρου για
την κάλυψη των μεγαλύτερων εταιριών πετρελαίου και φυσικού
αερίου της Ρωσίας και της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών.
Η Εταιρία ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε διαχειρίζεται την Βιομηχανική Περιοχή της
Θισβης, στην οποία είναι εγκατεστημένες οι παραγωγικές μονάδες της
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Τον Ιούλιο του 2007 η εταιρία προχώρησε
στην πώληση ποσοστού 30,25% της θυγατρικής της ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β Α.Ε και
πλέον διατηρεί συμμετοχή 21,37% στην εν λόγω εταιρία.
Τέλος, τον Αύγουστο του 2007, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε
προχώρησε στην πώληση στην εταιρία ΝΟΒΑΛ Α.Ε, του σύνολου της
συμμετοχής της (99,9% του μετοχικού κεφαλαίου) στην εταιρία
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
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5. Γεγονότα - σταθμοί
Τα κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
είναι τα ακόλουθα:
1969
1972
1977
1984
1988
1992
1993
1998
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Ίδρυση της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και έναρξη
λειτουργίας της μονάδας HSAW στην Κόρινθο.
Έναρξη εξαγωγικής δραστηριότητας.
Λειτουργία της μονάδας ERW στην Κόρινθο.
Σημαντική παρουσία στην αγορά των ΗΠΑ με το 90% της
παραγωγής να κατευθύνεται στον Κόλπο του Μεξικού (ΗΠΑ).
Είσοδος στις αγορές της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., της Βόρειας Αφρικής
και της Νότιας Αμερικής.
Εκσυγχρονισμός των μονάδων επένδυσης σωλήνων στο
εργοστάσιο της Κορίνθου.
Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της
εταιρίας (ISO 9002).
Εισαγωγή της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
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2007 Έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου
της κοινοπραξίας ZAO TMK – CPW.
Στόχος της νέας εταιρίας είναι η κάλυψη των
συνεχώς αυξανόμενων αναγκών της ρωσικής
αγοράς ενέργειας, για υψηλής προστιθέμενης
αξίας χαλυβδοσωλήνες.

1998

Έναρξη επενδυτικού προγράμματος στη ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης για την
κατασκευή νέου εργοστασίου και εκσυγχρονισμός των
μονάδων του εργοστασίου Κορίνθου.
2000 Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και
Ασφάλειας της εταιρίας (OHSAS 18001).
2001- Έναρξη λειτουργίας εργοστασίου Θίσβης. Πιστοποίηση του
2002 Συστήματος Διαχείρισης του Περιβάλλοντος (ISO 14001).
2004 Απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής του ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ
στην ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε - Έναρξη προγράμματος
αναδιάρθρωσης.
2005 Παύση λειτουργίας εργοστασίου Κορίνθου.
2006 Ολοκλήρωση προγράμματος αναδιάρθρωσης.
Σύναψη κοινοπραξίας με την ρωσική εταιρία TMK για την
παραγωγή σωλήνων μεσαίας διαμέτρου.
2007 Έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου της κοινοπραξίας
ZAO TMK – CPW.
Διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας στην κατηγορία Μεγάλης
Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
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6. Στρατηγική – Στόχοι &
Προοπτικές
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, έχοντας
ολοκληρώσει μια επίπονη προσπάθεια
ουσιαστικής αναδιάρθρωσης κατά την
τριετία 2003 – 2006 ξεκίνησε εντός του
2007 την υλοποίηση του στρατηγικού
αναπτυξιακού της σχεδιασμού. Πιο
συγκεκριμένα, μέσα στη χρήση η
εταιρία εδραίωσε την εμπορική της παρουσία στην ιδιαίτερα
απαιτητική, αλλά πολύ σημαντική αγορά της Βόρειας Αμερικής ενώ,
ταυτόχρονα, ολοκλήρωσε το πρώτο βήμα εισόδου της στην αγορά
της Ρωσίας, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερα ελκυστικά χαρακτηριστικά
μεγέθους και ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, εντός του τρίτου
τριμήνου του 2007 εγκαινιάστηκε η πρώτη γραμμή παραγωγής του
εργοστασίου της ZAO TMK – CPW και παραδόθηκαν και οι πρώτες
παραγγελίες σε πελάτες της κοινοπραξίας.
Σε αυτό το πλαίσιο η εταιρία καλείται να δραστηριοποιηθεί
περαιτέρω μέσα σε ένα σύνθετο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον,
τα χαρακτηριστικά του οποίου εμφανίζονται διττά. Πιο συγκεκριμένα,
ενώ σε επίπεδο θεμελιωδών οικονομικών δεικτών της διεθνούς
αγοράς ενέργειας η εικόνα που αποτυπώνεται είναι θετική και έχει
σημαντικό αντίκτυπο στην αναμενόμενη ζήτηση για τα προϊόντα της
εταιρίας, γεγονότα όπως η γενικότερη οικονομική επιβράδυνση, η
αύξηση σχεδόν του συνόλου των κοστολογικών παραγόντων, η
ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου και η τάση συγκέντρωσης
στον κλάδο της χαλυβουργίας λειτουργούν ως ικανό αντιστάθμισμα.
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H εταιρία εδραίωσε την εμπορική της παρουσία
στην ιδιαίτερα απαιτητική, αλλά πολύ σημαντική
αγορά της Βόρειας Αμερικής ενώ, ταυτόχρονα,
ολοκλήρωσε το πρώτο βήμα εισόδου της στην
αγορά της Ρωσίας, η οποία παρουσιάζει
ιδιαίτερα ελκυστικά χαρακτηριστικά μεγέθους
και ανάπτυξης

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, οι άξονες του στρατηγικού επιχειρηματικού
σχεδιασμού της εταιρίας διαμορφώνονται ως ακολούθως:
• Ανάδειξη και εκμετάλλευση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων
της εταιρίας τόσο σε επίπεδο παραγωγικής λειτουργίας όσο και σε
επίπεδο εμπορικής παρουσίας. Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, σε
συνδυασμό και με τα προϊόντα της μητρικής εταιρίας ΣΙΔΕΝΟΡ,
διαθέτει την πιο πλήρη γκάμα, τόσο από πλευράς χαρακτηριστικών
όσο και από πλευράς ποιότητας. Ταυτόχρονα, η γεωγραφική
τοποθέτηση των εργοστασίων της συνεπάγεται μια σειρά από
πλεονεκτήματα όπως ανταγωνιστικό κόστος μεταφοράς και
σημαντικά μικρότεροι χρόνοι παράδοσης έτοιμου προϊόντος και
παραλαβής πρώτων υλών.
• Προσήλωση στην συνεχή αναβάθμιση των παραγωγικών
εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλής
προστιθέμενης αξίας.
• Ανάπτυξη συνεργασιών για την δημιουργία νέων προϊόντων, στη
βάση των μακροχρόνιων και σημαντικών δεσμών που έχει
αναπτύξει η εταιρία με τους προμηθευτές πρώτων υλών.
• Περαιτέρω διείσδυση στην αγορά της Ρωσίας, μέσα στο πλαίσιο
της επιτυχημένης εισόδου στην τοπική αγορά, με την έναρξη
λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας της ZAO TMK – CPW.
• Διατήρηση της ευελιξίας στην παραγωγική δραστηριότητα για την
κάλυψη των διαφοροποιημένων αναγκών των πελατών της
εταιρίας, ανά τον κόσμο.
Εκμετάλλευση των συνεργιών που αναπτύσσονται με την μητρική
εταιρία ΣΙΔΕΝΟΡ.
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7. Εγκαταστάσεις – Παραγωγική Διαδικασία
Η κύρια παραγωγική μονάδα της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
βρίσκεται στην Βιομηχανική Περιοχή Θίσβης Βοιωτίας, ενώ από τον
Ιούλιο του 2007 έχει ξεκινήσει η λειτουργία του εργοστασίου της
κοινοπραξίας της με την ΤΜΚ στο Polevskoy της Ρωσίας.
Εργοστάσιο Θίσβης (Ελλάδα)
Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας στη Θίσβη είναι από τις πλέον
σύγχρονες διεθνώς. Η ολοκλήρωσή τους πραγματοποιήθηκε το 2002
και οι επενδύσεις για την αναβάθμιση τους και την επέκταση της
παραγωγικής τους δυναμικότητας είναι συνεχείς. Η συνολική έκταση
των εγκαταστάσεων καλύπτει 497 στρέμματα, εκ των οποίων τα 83
είναι στεγασμένα, ενώ ο μηχανολογικός εξοπλισμός προέρχεται από
μεγάλους οίκους του εξωτερικού, όπως η SMS-MEER και η MEG.
Στο εργοστάσιο λειτουργούν πέντε παραγωγικές μονάδες, οι
οποίες περιλαμβάνουν δύο τμήματα σωληνοποίησης, δύο τμήματα
εξωτερικής επένδυσης και ένα τμήμα εσωτερικής επένδυσης. Στα
κύρια
ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα
του
εργοστασίου
συγκαταλέγονται η παραγωγική αποτελεσματικότητα και η ευελιξία
στην παραγωγική διαδικασία, ώστε να καλύπτονται οι
διαφοροποιημένες απαιτήσεις των πελατών της εταιρίας.
Επιπρόσθετο πλεονέκτημα για την ΣΩΛΗΝΟΥΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
αποτελεί η αποκλειστική χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων που
βρίσκονται εντός της ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης, σε απόσταση 2 χλμ. από το
εργοστάσιο. Το συγκεκριμένο λιμάνι είναι εξοπλισμένο με γερανούς
αποβάθρας και λιμανιού, περονοφόρα οχήματα και λοιπά
μηχανήματα φόρτωσης εμπορευμάτων και λειτουργεί από το 2004 με
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Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας στη Θίσβη είναι
από τις πλέον σύγχρονες διεθνώς. Η
ολοκλήρωσή τους πραγματοποιήθηκε το 2002
και οι επενδύσεις για την αναβάθμιση τους και
την επέκταση της παραγωγικής τους
δυναμικότητας είναι συνεχείς.

βάση τον Διεθνή Κώδικα Aσφαλείας
Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων
(International Ship and Port Facility
Security Code - ISPS code). Τα κυριότερα
οφέλη της εταιρίας από την λειτουργία
του λιμανιού είναι η μείωση του
μεταφορικού κόστους και η ελάττωση
των χρόνων παράδοσης των προϊόντων
και των πρώτων υλών.
Το πρώτο τρίμηνο του 2007 η εταιρία
ξεκίνησε την υλοποίηση επένδυσης
ύψους Ευρώ 4 εκ. στην μονάδα
κατασκευής χαλυβδοσωλήνων μεγάλης
διαμέτρου, ελικοειδούς ραφής (HSAW) με
στόχο την αύξηση της παραγωγικής
δυναμικότητας κατά 25%. Με την
ολοκλήρωση της επένδυσης το πρώτο τρίμηνο του 2008 η
συγκεκριμένη μονάδα του εργοστασίου θα είναι σε θέση να παράγει
375.000 τόνους ετησίως, καλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση που
εκδηλώνεται διεθνώς για υψηλών προδιαγραφών σωλήνες
μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Επιπρόσθετα, στο τέλος του τρίτου τριμήνου 2007 ξεκίνησε η
αναβάθμιση της μονάδας ευθείας ραφής (ERW/HFI) από 24΄΄ σε 26΄΄,
με την ολοκλήρωση της οποίας εντός του τρίτου τριμήνου του 2008,
η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ θα διαθέτει την ευρύτερη γκάμα
σχετικών προϊόντων παγκοσμίως (εξωτερική διάμετρος έως 26΄΄ και
χάλυβας API έως Χ80).
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Εργοστάσιο Polevskoy (Ρωσία)
Η πρώτη παραγωγική μονάδα της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ εκτός
των ελληνικών συνόρων δημιουργήθηκε το 2007 στη Ρωσία στο
πλαίσιο της κοινοπραξίας της με την εταιρία ΤΜΚ, η οποία είναι η
μεγαλύτερη εταιρία κατασκευής σωλήνων της Ρωσίας και μια από τις
τρεις μεγαλύτερες διεθνώς.
Το εργοστάσιο βρίσκεται στην πόλη Polevskoy της περιοχής Seversky,
και παράγει σωλήνες ευθείας ραφής ERW, είναι δε εγκατεστημένος σε
μονάδα παραγωγής της STW (Seversky Tube Works), θυγατρικής της ΤΜΚ.
Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός είναι σχεδιασμένος για την παραγωγή
σωλήνων με διάμετρο 168-530mm, πάχος τοιχωμάτων 4,8-12,7 mm,
μήκους έως 18m, καθώς επίσης και κοίλων δοκών (μετα την ολοκλήρωση
της σχετικής επένδυσης) βάσει των διεθνών προτύπων ποιότητας.
Η παραγωγική διαδικασία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2007 και η ονομαστική
ετήσια παραγωγική δυναμικότητα είναι 200.000 τόνοι.
Παραγωγική Διαδικασία Εργοστασίου Θίσβης
Οι χαλυβδοσωλήνες που χρησιμοποιούνται στην ενεργειακή
βιομηχανία παράγονται με τέσσερις εναλλακτικές παραγωγικές
διαδικασίες, ανάλογα με την εφαρμογή αλλά και τις τεχνικές
απαιτήσεις κάθε έργου. Ειδικότερα:
1. Σωλήνες seamless – Σωλήνες που χρησιμοποιούνται στην άντληση
αερίου και πετρελαίου
2. Σωλήνες UOE – Σωλήνες που χρησιμοποιούνται σε υποθαλάσσιους
αγωγούς
3. Σωλήνες ERW – Σωλήνες μεσαίας διαμέτρου για τη μεταφορά
αερίου και πετρελαίου
4. Σωλήνες ΗSAW – Σωλήνες μεγάλης διαμέτρου για τη μεταφορά
αερίου και πετρελαίου
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στο εργοστάσιό της στη Θίσβη παράγει
σωλήνες ERW και ΗSAW, με την ακόλουθη παραγωγική διαδικασία:
1) Μονάδα ευθείας ραφής (ERW/HFI) (Electric Resistance Welded /
High Frequency Induction)
Στη μέθοδο υψίσυχνης συγκόλλησης (ERW/HFI), η πρώτη ύλη είναι
έλασμα υψηλής ποιότητας χάλυβα (API Hot Rolled Coil). Τα προς
συγκόλληση άκρα έρχονται σε επαφή και πιέζονται μηχανικά, ενώ η
απαιτούμενη θερμότητα συγκόλλησης παράγεται από την ωμική
αντίσταση των άκρων προς το ηλεκτρικό ρεύμα που τα διαρρέει.
Η παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας ERW/HFI ανέρχεται σε
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400.000 τόνους ετησίως, η δε διάμετρος των εν λόγω σωλήνων είναι
από 8 5/8’’ έως 24’’. Στην ίδια μονάδα παράγονται και μεγάλων
διαστάσεων κοίλες δοκοί (από 180x180 έως 500x500 και 600x400), οι
οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως στις μεταλλικές κατασκευές.
2) Μονάδα ελικοειδούς ραφής (HSAW) (Helical Submerged Arc Welded)
Σε αυτή τη μονάδα παράγονται χαλυβδοσωλήνες μεγάλης διαμέτρου
(26’’-100’’), και η πρώτη ύλη είναι επίσης υψηλής ποιότητας έλασμα
χάλυβα (ΑPI HRC). Η συγκόλληση επιτυγχάνεται με τη συνένωση
μεταλλικών τεμαχίων, τα οποία θερμαίνονται με ένα ή περισσότερα
ηλεκτρικά τόξα που σχηματίζονται μεταξύ ενός ή περισσοτέρων
γυμνών αναλώσιμων μεταλλικών ηλεκτροδίων και των προς
συνένωση τεμαχίων. Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας
ανέρχεται με την ολοκλήρωση σχετικής επένδυσης εντός του πρώτου
τριμήνου του 2008 σε 375.000 τόνους.
3) Μονάδες εξωτερικής επένδυσης
Ανάλογα με τις τεχνικές απαιτήσεις του έργου, όπως διαμορφώνονται από
το περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργεί ο αγωγός (π.χ. ακραίες καιρικές
συνθήκες) αλλά και την ίδια την περιεκτικότητα του υγρού ή αέριου
μεταφερόμενου καυσίμου σε διαβρωτικές ουσίες, οι σωλήνες ενδέχεται
να απαιτούν αντιδιαβρωτική προστασία. Η τελευταία επιτυγχάνεται με
εξωτερική ή/και εσωτερική επένδυση των σωλήνων, για τις οποίες η
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ διαθέτει τις ακόλουθες τρεις μονάδες:
• Μονάδα TCP 40
Σε αυτή τη μονάδα γίνεται η επένδυση των σωλήνων με τριπλό
στρώμα PE (πολυαιθυλένιο) ή PP (πολυπροπυλένιο) ή με FBE
(εποξική βαφή) μίας ή δύο στρώσεων. Στη συγκεκριμένη γραμμή
μπορούν να επενδυθούν σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου έως 40’’.
• Μονάδα TCP 100
Σε αυτή τη μονάδα γίνεται επίσης εξωτερική επένδυση με τα
παραπάνω υλικά και μπορεί να δεχθεί σωλήνες εξωτερικής
διαμέτρου έως 100’’.
Η ετήσια συνολική δυναμικότητα των μονάδων TCP 40 και TCP 100
είναι περίπου 6,3 εκ. τετραγωνικά μέτρα.
• Μονάδα εσωτερικής επένδυσης - TLP 56
Στη μονάδα TLP 56 γίνεται εσωτερική επένδυση του σωλήνα με
εποξυδικό υλικό. Μπορεί να δεχθεί σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου
έως 56’’, και η ετήσια δυναμικότητά του ανέρχεται σε 2 εκ.
τετραγωνικά μέτρα περίπου.
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8. Προϊόντα
1. Σωλήνες Αγωγών Μεταφοράς
Οι σωλήνες αγωγών χρησιμοποιούνται διεθνώς για την μεταφορά
φυσικού αερίου και πετρελαίου, όπου κύριο προαπαιτούμενο για την
καταλληλότητά τους είναι η πιστή τήρηση των προδιαγραφών
ασφαλείας. Επιπρόσθετα, χαλυβδοσωλήνες χρησιμοποιούνται και για
την μεταφορά νερού, με κύριο χαρακτηριστικό αυτής της εφαρμογής
τις υψηλές προδιαγραφές υγιεινής για την εξασφάλιση της
καταλληλότητας του πόσιμου νερού.
Στις εγκαταστάσεις της εταιρίας παράγονται οι ανωτέρω σωλήνες
είτε στη μονάδα ευθείας ραφής (ERW/HFI), είτε στη μονάδα
ελικοειδούς ραφής (HSAW) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα API 5L /
EN 10208 / ISO 3183 ή τις εκάστοτε ιδιαίτερες προδιαγραφές του
πελάτη. Οι σωλήνες αγωγών μεταφοράς παράγονται σε ποιότητες
χάλυβα έως X80.
2. Σωλήνες Άντλησης – Casing pipes
Οι σωλήνες casing προορίζονται για την άντληση πετρελαίου και
φυσικού αερίου. Πρόκειται για σωλήνες ευθείας ραφής, υψίσυχνης
συγκόλλησης (HFIW), που κατασκευάζονται σύμφωνα με διεθνή
πρότυπα API 5CT / ISO 11960 ή σύμφωνα με τις προδιαγραφές των
πελατών σε ποιότητες H 40, J 55, K 55, και N80.
3. Κοίλες δοκοί
Οι κοίλες δοκοί έχουν ευρεία εφαρμογή στον κατασκευαστικό κλάδο
και ιδιαίτερα στις μεταλλικές κατασκευές. Το σχήμα τους δύναται να
είναι κυκλικό, τετράγωνο ή ορθογώνιο, και τα μήκη τους ποικίλουν
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Στις εγκαταστάσεις της εταιρίας παράγονται οι
χαλυβδοσωλήνες για την μεταφορά φυσικού
αερίου και πετρελαίου είτε στη μονάδα
ευθείας ραφής (ERW/HFI), είτε στη μονάδα
ελικοειδούς ραφής (HSAW) σύμφωνα με τα
διεθνή πρότυπα API 5L / EN 10208 / ISO 3183 ή
τις εκάστοτε ιδιαίτερες προδιαγραφές του
πελάτη.

ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Η κατασκευή των κοίλων
δοκών πραγματοποιείται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ
10219 και οι ποιότητες στις οποίες παράγονται είναι οι S275 και S355.
Η εμπορία των κοίλων δοκών πραγματοποιείται με το διακριτικό σήμα
SD και σε συνδυασμό με τα προϊόντα της μητρικής εταιρίας ΣΙΔΕΝΟΡ,
η οποία περιλαμβάνει κοίλες δοκούς μικρότερων διαστάσεων,
προσφέρεται η ευρύτερη γκάμα στο είδος της στην Ευρώπη.
4. Υπηρεσίες
Η εταιρία εκτός από την εκτέλεση ολοκληρωμένων έργων προμήθειας
χαλυβδοσωλήνων υψηλών τεχνικών προδιαγραφών (παραγωγή
σωλήνων, εσωτερική / εξωτερική επένδυση αυτών και μεταφορά στον
τελικό προορισμό) προσφέρει και μία σειρά υπηρεσιών στους πελάτες
της, οι οποίες περιλαμβάνουν:
• Εσωτερική και εξωτερική επένδυση σωλήνων που έχουν παραχθεί
σε άλλα σωληνουργεία χωρίς αντίστοιχες παραγωγικές
εγκαταστάσεις ή τεχνογνωσία.
• Αποθήκευση σωλήνων.
• Προμήθεια σωλήνων ή ανάθεση επένδυσης σωλήνων εκτός της
γκάμας της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ σε εγκεκριμένους
υπεργολάβους, στα πλαίσια μεγάλων έργων (projects), για την
παροχή ολοκληρωμένων λύσεων.
• Συνδυασμένες μεταφορές, που περιλαμβάνουν φόρτωση πλοίου,
θαλάσσια μεταφορά, εκφόρτωση και οδική μεταφορά.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

19

9. Εκτέλεση μεγάλων έργων
ΦΟΡΕΑΣ/ PROJECT

ΧΩΡΑ

1) Μεγάλα έργα μονάδας ευθείας ραφής (ERW/HFI)
THE PROCUREMENT &
LOGISTICS DIVISION OF
THE PRODUCTION UNION
AZNEFT OF THE SOCAR
Αζερμπαϊτζάν
DUBAI ELECTRICITY
& WATER AUTHORITY
Αραβ. Εμιράτα
GRTGAZ
Γαλλία
SAIPEM FRANCE
HASDRUBAL PROJECΤ
Τυνησία
BG TUNISIA
HASDRUBAL PROJECT
Tυνησία
SAIPEM PORTUGAL
MAFUMEIRA NORTE
DEVELOPMENT PROJECT
Angola
ETABLISSEMENTS
MAUREL ET PROM
Γκαμπόν
UMW OILFIELD
INTERNATIONAL TRADING
Ινδονησία
Petrofac Development Oman
Ομάν
Egyptian Natural Gas Co
Αίγυπτος
ThyssenKrupp
Ιράκ
SALZGITTER-MANNESMAN
H.Π.Α.
Valentine Maritime /
National Iranian Oil Company
Ιράν
IIOC
Ιράν
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΣ

Φυσικό Αέριο

2007

Φυσικό Αέριο
Φυσικό Αέριο

2007
2007

Φυσικό Αέριο

2007

Φυσικό Αέριο

2007

Φυσικό Αέριο

2007

Φυσικό Αέριο

2007

Φυσικό Αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Πετρέλαιο
Πετρέλαιο

2006
2006
2006
2006
2005

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο

2005
2005
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Σε επίπεδο θεμελιωδών οικονομικών δεικτών
της διεθνούς αγοράς ενέργειας η εικόνα που
αποτυπώνεται είναι θετική και έχει σημαντικό
αντίκτυπο στην αναμενόμενη ζήτηση για τα
προϊόντα της εταιρίας

ΦΟΡΕΑΣ/ PROJECT

ΧΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΣ

Bechtel, Gasco, OGD III
West Africa Gas Pipeline
Project (Chevron Texaco)
Talisman Tweedsmuir Project
Wintershall
BG Allseas, Atlantic Cromatry
SAIPEM / NIOOC
AMEC
Shell, SALYM
Gaz de France
PDO

Αραβ. Εμιράτα

Φυσικό αέριο

2005

Γκάνα
Ην. Βασίλειο
Ολλανδία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ν. Σίρρι, Ιράν
Ηνωμένο Βασίλειο
Ρωσία
Γαλλία
Ομάν

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Πετρέλαιο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο

2005
2005
2004
2004
2004
2004
2004
2003
2003

2) Μεγάλα έργα μονάδας ελικοειδούς ραφής (SSAW)
Spectra Energy
Η.Π.Α.
Φυσικό αέριο
Energy Transfer
Η.Π.Α.
Πετρέλαιο
GRTGAZ
Γαλλία
Φυσικό Αέριο
Enbridge
Η.Π.Α.
Φυσικό αέριο
PANHANDLE
Η.Π.Α.
Φυσικό αέριο
ENAGAS S.A
Ισπανία
Φυσικό αέριο
SONATRACH, Medgaz GZ4
Αλγερία
Φυσικό αέριο
Davidson Pipe Supply US Navy Η.Π.Α.
Δοκοί / θεμέλια
Δ.Ε.Π.Α.
Ελλάδα
Φυσικό αέριο
MLP
Χιλή
Φυσικό αέριο
National Iranian Gas Company Ιράν
Φυσικό αέριο
Traﬁgura
Γκάνα
Πετρέλαιο
Enron, Transwestern
Η.Π.Α.
Φυσικό αέριο
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10. Ανθρώπινο δυναμικό
Η δύναμη της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι το ανθρώπινο
δυναμικό της. Η Σωληνουργεία Κορίνθου αναγνωρίζει ότι οι
δραστηριότητες και η ανάπτυξή της καθώς και η ποιότητα των
προϊόντων και των υπηρεσιών της εξαρτώνται από την ποιότητα και
την απόδοση των εργαζομένων της. Υπό αυτό το πρίσμα φροντίζει τα
στελέχη και οι εργαζόμενοι σε όλους τους λειτουργικούς της τομείς
να επιλέγονται με τρόπο ώστε να ενισχύουν την εταιρία με τις
εμπειρίες, τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.
Εφαρμόζοντας στην πράξη τις αξίες της εταιρίας για υψηλή
ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω της αρμονικής σύμπραξης
όλων των μερών, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ εξασφαλίζει
εργασιακές συνθήκες που να παρέχουν σε κάθε εργαζόμενο:
•
•
•
•
•
•

βαθιά γνώση του αντικειμένου του,
δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση από την εταιρία και το υπόλοιπο
προσωπικό,
αναγνώριση και επιβράβευση της απόδοσής του,
διασφάλιση υγιεινών και ασφαλών συνθηκών εργασίας,
ενημέρωση για θέματα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος και
δυνατότητες ανάπτυξης των ικανοτήτων και των γνώσεών του.

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ αναζητά άτομα προσανατολισμένα
στα αποτελέσματα, ταλαντούχα, με ομαδικό πνεύμα που τα
χαρακτηρίζει η στρατηγική και η καινοτομία, με αταλάντευτη
αφοσίωση στην υπεροχή άτομα που μοιράζονται το όραμα και τις
εταιρικές της αξίες.
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Κάθε χρόνο οι εργαζόμενοι της εταιρίας
συμμετέχουν σε σεμινάρια εκπαίδευσης,
ειδίκευσης και ενημέρωσης για τις νέες
τεχνολογίες και τη βελτίωση των δεξιοτήτων
τους, την ασφαλή εργασία και την πρόληψη
των ατυχημάτων καθώς και για την προστασία
του περιβάλλοντος.

Εκπαίδευση
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ενθαρρύνει την δια βίου εκπαίδευση
και επιμόρφωση του προσωπικού της τόσο στο πλαίσιο της εργασίας
τους, όσο και στην ευρύτερη ανάπτυξη και εξέλιξή τους. Κάθε χρόνο
οι εργαζόμενοι της εταιρίας συμμετέχουν σε σεμινάρια εκπαίδευσης,
ειδίκευσης και ενημέρωσης για τις νέες τεχνολογίες και τη βελτίωση
των δεξιοτήτων τους, την ασφαλή εργασία και την πρόληψη των
ατυχημάτων καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος. Τα
σεμινάρια αυτά είναι οργανωμένα είτε ενδοεταιρικά, είτε
πραγματοποιούνται
εκτός
εταιρίας,
από
ανεξάρτητους
εκπαιδευτικούς φορείς.
Για το έτος 2007 υλοποιήθηκαν 63 εκπαιδευτικά προγράμματα, στα
οποία συμμετείχαν 476 εργαζόμενοι, αριθμός που αντιστοιχεί στο 93% του
συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού. Πραγματοποιήθηκαν 5.129 ανθρωποώρες εκπαίδευσης, ήτοι 10 ώρες εκπαίδευσης για κάθε εργαζόμενο.
11. Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ αναγνωρίζει ότι η σημαντική θέση της
στους τομείς που δραστηριοποιείται, δημιουργεί δέσμευση για
παρεμβάσεις που ενισχύουν την πρόοδο και την ποιοτική αναβάθμιση
των συνθηκών εργασίας, της τοπικής κοινωνίας, του πολιτισμού και
του φυσικού περιβάλλοντος.
Η υπευθυνότητα της εταιρίας απέναντι στους εργαζόμενους, τους
συνεργάτες και την τοπική κοινωνία, στην οποία δραστηριοποιείται
είναι αδιαπραγμάτευτη αξία.
Στην ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, η ενίσχυση της ασφάλειας στο
χώρο εργασίας, ο σεβασμός στην ακεραιότητα και την
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προσωπικότητα των εργαζομένων, καθώς και η προστασία και
διατήρηση των φυσικών πόρων αποτελούν δέσμευση για όλους και
είναι εξίσου σημαντικά στοιχεία για τη λειτουργία της εταιρίας, όσο η
διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων μας.
Βασικές Αρχές
• Αναβάθμιση της πρόληψης σε σχέση με την υγεία, την ασφάλεια
και το περιβάλλον μέσω της ενημέρωσης των εργαζομένων.
• Σεβασμός στο περιβάλλον
• Αξιολόγηση της απόδοσης της εταιρίας στους τομείς της υγείας,
της ασφάλειας και του περιβάλλοντος και δέσμευση για διαρκή
βελτίωση, με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών
επιπτώσεων.
• Επένδυση στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, διατηρώντας
χαμηλά τις αρνητικές επιπτώσεις και ενθαρρύνοντας τα πολιτιστικά
χαρακτηριστικά τους.
• Εφαρμογή των βέλτιστων επιχειρησιακών πρακτικών στο χώρο
εργασίας για ίσες ευκαιρίες και δίκαιη αξιολόγηση.
Διασφάλιση Ποιότητας
Η εταιρία γνωρίζει ότι η ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα της
βασίζονται στην παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών που θα
ενισχύσουν και θα προωθήσουν τη θέση της στην αγορά. Η παρουσία
της σε μεγάλα έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό είναι απόδειξη της
αξιοπιστίας της. Το γεγονός αυτό αποτελεί κίνητρο για περαιτέρω
επενδύσεις στον τομέα διαχείρισης και διασφάλισης της ποιότητας
του παραγόμενου προϊόντος.
Σε αυτό το πλαίσιο έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται, σε όλες τις
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εγκαταστάσεις, συστήματα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, API Q 1, ή άλλων ισότιμων προτύπων.
Στόχος της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι οι τεχνολογικές
επενδύσεις, το ανθρώπινο δυναμικό και η παραγωγική διαδικασία να
συμβαδίζουν με τις ανάγκες των πελατών της.
Για την εκπλήρωση των ανωτέρω στόχων ακολουθούνται οι
παρακάτω γραμμές δράσης:
• Ικανοποίηση των ποιοτικών και ποσοτικών απαιτήσεων, καθώς και
των χρόνων παράδοσης.
• Μείωση και έλεγχος των δαπανών και βελτιστοποίηση της
αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας της εταιρίας.
• Διασφάλιση αποτελεσματικής και αμφίδρομης επικοινωνίας της
πληροφορίας που αφορά στην ποιότητα και την παραγωγικότητα
της εταιρίας με τους εργαζόμενους, τους μετόχους, τους πελάτες,
τους προμηθευτές και τους εργολάβους.
Υγιεινή και ασφάλεια
Η πρόοδος και ανάπτυξη της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι
αλληλένδετη με τη διασφάλιση ενός χώρου εργασίας που πληροί όλες
τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας. Η παροχή ενός εργασιακού
περιβάλλοντος που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προδιαγραφές
ασφαλείας είναι μια δέσμευση που αναλαμβάνει συνειδητά. Το
Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας που εφαρμόζει η
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το
διεθνές πρότυπο OHSAS 18001.
Η εταιρία δεσμεύεται για την:
• Παροχή των αναγκαίων ανθρώπινων, τεχνολογικών και
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•

οικονομικών πόρων για τον έλεγχο και τη συνεχή βελτίωση του
Συστήματος Διαχείρισης της Υ.Α.Ε., με βασικό σκοπό τη συνεχή
αναγνώριση της ταυτότητας των κινδύνων, την εκτίμηση της
επικινδυνότητάς τους και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων
ελέγχου, προστασίας και πρόληψης για ένα ασφαλές εργασιακό
περιβάλλον και για την επιτυχία του στόχου των μηδενικών
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.
Κατάλληλη εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των εργαζόμενων
της σε θέματα Υ.Α.Ε. για την αποτελεσματική συμμετοχή τους στην
προσπάθεια προστασίας και πρόληψης.

Περιβάλλον
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ως βιομηχανία με διεθνή προσανατολισμό και υψηλή παραγωγική δυναμικότητα χαράσσει την
αναπτυξιακή της πολιτική με ευσυνειδησία και δεσμεύεται για τον
περιορισμό του αντίκτυπου που έχουν οι δραστηριότητές της στο
περιβάλλον. Η συντήρηση των φυσικών πόρων και ο περιορισμός των
ρύπων αποτελούν καθημερινές επιδιώξεις της, ενώ η διεθνής παρουσία
της εταιρίας είναι κίνητρο για τη διαπαιδαγώγηση της περιβαλλοντικής
συνείδησης των εργαζόμενών της και των τοπικών κοινωνιών.
Συνεπής με τις αξίες της προστασίας του περιβάλλοντος η εταιρία:
• εφαρμόζει παραγωγικές διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον
με τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών,
• ενημερώνει και παρακινεί τους εργαζομένους της να υιοθετούν
οικολογική συμπεριφορά και τρόπο ζωής.
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Το Σύστημα Διαχείρισης του Περιβάλλοντος
της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε, είναι
πιστοποιημένο σύμφωνα με το διεθνές
πρότυπο ISO 14001 και αποτελεί έμπρακτη
εφαρμογή της περιβαλλοντικής δέσμευσης
της εταιρίας.

Το Σύστημα Διαχείρισης του Περιβάλλοντος της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε, είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο
ISO 14001 και αποτελεί έμπρακτη εφαρμογή της περιβαλλοντικής
δέσμευσης της εταιρίας.
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12. Οικονομικά Στοιχεία
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα
ποσά σε χιλ. Ευρώ

2005

2006

2007

Κύκλος Εργασιών
Μικτό Κέρδος
Κέρδη προ φόρων τόκων & αποσβέσεων
Κέρδη προ φόρων & τόκων
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη μετά φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας

260,917
55,581
20,395
8,824
-2,164
-5,651

319,408
73,785
41,281
30,257
19,449
36,424

357,528
84,626
57,489
46,253
40,101
33,971

Εξέλιξη μεγεθών (%)
Κύκλος Εργασιών
Μικτό Κέρδος
Κέρδη προ φόρων τόκων & αποσβέσεων
Κέρδη προ φόρων & τόκων
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη μετά φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας

2005
18.9%
90.7%
n/a
n/a
n/a
n/a

2006
22.4%
32.8%
102.4%
242.9%
n/a
n/a

2007
11.9%
14.7%
39.3%
52.9%
106.2%
-6.7%

ΕΥΡΩ (ΧΙΛ)

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα
400
350
300
250
200
150
100
50
0
-50
2005
Κύκλος Εργασιών
Μικτό Κέρδος
Κέρδη προ φόρων, τόκων
και αποσβέσεων

2006

2007

Κέρδη προ φόρων & τόκων
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη μετά φόρων& δικαιωμάτων
μειοψηφίας

Περιθώρια Κέρδους
2005
21,3%
7,8%
3,4%
n/a
n/a

Μικτό Κέρδος
Κέρδη προ φόρων τόκων & αποσβέσεων
Κέρδη προ φόρων & τόκων
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη μετά φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας

2006
23,1%
12,9%
9,5%
6,1%
11,4%

2007
23,7%
16,1%
12,9%
11,2%
9,5%

Περιθώρια Κέρδους

ΠΟΣΟΣΤΑ

25
20
15
10
5
0
2005
Μικτό Κέρδος
Κέρδη προ φόρων, τόκων
και αποσβέσεων
Κέρδη προ φόρων & τόκων
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2006

2007

Κέρδη προ φόρων
Κέρδη μετά φόρων& δικαιωμάτων
μειoψηφίας
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Στοιχεία Ενοποιημένου Ισολογισμού
ποσά σε χιλ. Ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες & λοιπούς
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο ενεργητικού

2005

2006

2007

195.378
60.621
85.311
1.489
4.910
347.709

186.894
56.984
65.336
7.910
8.366
325.490

153.250
95.863
66.287
11.673
11.592
338.664

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρίας
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο Καθαρής Θέσης
Σύνολο υποχρεώσεων και καθαρής θέσης

118.384
18.260
80.567
77.488
294.698
51.497
1.514
53.011
347.709

87.320
7.937
29.754
106.874
231.885
92.111
1.494
93.605
325.490

65.579
6.822
31.655
111.020
215.076
123.588
0
123.588
338.664

2005
-23.824
-2.550
26.088
-286
5.103
93
4.910

2006
84.773
-1.721
-79.274
3.778
4.910
-322
8.366

2007
6.517
18.380
-21.190
3.707
8.366
-481
11.592

Ενοποιημένες Ταμειακές Ροές
ποσά σε χιλ. Ευρώ
Λειτουργικές Ταμειακές Ροές
Επενδυτικές Ταμειακές Ροές
Χρηματοδοτικές Ταμειακές Ροές
Συνολικές Ταμειακές Ροές
Ταμειακά Διαθέσιμα στην αρχή του έτους
Συναλλαγματικές διαφορές
Ταμειακά Διαθέσιμα στο τέλος του έτους

ΕΥΡΩ (ΧΙΛ)

Εξέλιξη Ιδίων Κεφαλαίων & Δανεισμού
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2005

2006
Ίδια Κεφάλαια
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2007
Δανεισμός
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
2005

2006

2007

(x)
(x)

0,96
0,57

0,97
0,56

1,23
0,55

Ημέρες
Ημέρες
Ημέρες
Ημέρες

114
118
136
18

88
74
159
86

133
66
151
85

(x)
(x)

1,86
5,56

3,76
2,48

5,82
1,74

%
%

n/a
n/a

38,91%
11,19%

27,49%
10,03%

( Ευρώ)
(x)
(x)
(x)
(x)
(%)
(%)
(000 τεμ.)
( Ευρώ)

2005
0,18
n/a
1,77
0,35
4,46
n/a
n/a
113.823
0,80

2006
0,33
7,40
2,93
0,84
6,53
39,5%
17,4%
124.170
2,17

2007
0,46
21,49
5,91
2,04
12,70
27,5%
15,4%
124.170
5,88

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Γενική ρευστότητα
Ειδική ρευστότητα
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεμάτων
Ταχύτητα Εισπράξεως Απαιτήσεων
Ταχύτητα Πληρωμής Υποχρεώσεων
Διαφορά
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Κάλυψη Χρηματοοικονομικών Εξόδων
Ξένα προς Ίδια κεφάλαια
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων
Αποδοτικότητα Ενεργητικού

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
EBITDA / Μετοχή
P/E
P/BV
P/SALES
P/EBITDA
ROE
ROIC
Σταθμισμένος μέσος όρος αριθμού μετοχών
Μέση τιμη μετοχής
Σύμβολα Μετοχής
ΣΩΛΚ (ATHEX)
CORr.AT (Reuters)
SOLK GA (Bloomberg)

Εξέλιξη Μετοχής και όγκος συναλλαγών

30

27/12/07

11/12/07

27/11/07

13/11/07

30/10/07

2/10/07

16/10/07

4/9/07

18/9/07

6/8/07

21/8/07

9/7/07

23/7/07

25/6/07

25/5/07

11/6/07

26/4/07

11/5/07

12/4/07

13/3/07

27/3/07

27/2/07

29/1/07

12/2/07

1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

15/1/07

ΤΕΜΑΧΙΑ

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

29/12/06

ΤΙΜΗ

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
10
0

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

27/12/07

11/12/07

27/11/07

13/11/07

30/10/07

16/10/07

2/10/07

18/9/07

4/9/07

21/8/07

6/8/07

23/7/07

9/7/07

25/6/07

11/6/07

25/5/07

11/5/07

26/4/07

12/4/07

27/3/07

13/3/07

27/2/07

12/2/07

29/1/07

27/12/07

11/12/07

27/11/07

13/11/07

30/10/07

16/10/07

2/10/07

18/9/07

4/9/07

21/8/07

6/8/07

23/7/07

9/7/07

25/6/07

11/6/07

25/5/07

11/5/07

26/4/07

12/4/07

27/3/07

13/3/07

27/2/07

12/2/07

29/1/07

15/1/07

29/12/06

260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
10
0

15/1/07

27/12/07

11/12/07

27/11/07

13/11/07

30/10/07

16/10/07

2/10/07

18/9/07

4/9/07

21/8/07

6/8/07

23/7/07

9/7/07

25/6/07

11/6/07

25/5/07

11/5/07

26/4/07

12/4/07

27/3/07

13/3/07

27/2/07

12/2/07

29/1/07

15/1/07

29/12/06

260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
10
0

29/12/06

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ vs ΓΕΝΙΚΟΣ Χ.Α.
ΓΕΝΙΚΟΣ Χ.Α.

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ vs FTSE ASE MID 40
FTSE ASE MID 40

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ vs FTSE ASE SMALL CAP 80
FTSE ASE SMALL CAP 80
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13. Διοίκηση της εταιρίας
Διοικητικό Συμβούλιο
• Κωνσταντίνος Μπακούρης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Ο κ. Κωνσταντίνος Μπακούρης, είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. της
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, από το 2005. Είναι κάτοχος
μεταπτυχιακού (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο DePAUL του Σικάγο
(Η.Π.Α.). Από το 2000 και μέχρι σήμερα παραμένει Σύμβουλος και
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εταιριών του ομίλου
ΒΙΟΧΑΛΚΟ, είναι Πρόεδρος της NET MED NV (2004), Πρόεδρος της
Διεθνής Διαφάνειας - Ελλάς (2006), Πρόεδρος του Ελληνό - Ρωσικού
Επιχειρηματικού Συμβουλίου. Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της
Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004» (1998
- 2000) και Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων (2001 2002). Ήταν Πρόεδρος της RALSTON ENERGY SYSTEMS EUROPE SA
και Μέλος του WWBC (1986 - 1997), Στέλεχος, Διευθύνων
Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής στην UNION
CARBIDΕ (1970 - 1986). Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος της EUROPEAN
PORTABLE BATTERY ASSOCIATION, Πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας της Γενεύης, Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του
BUSINESS EUROPE, Mέλος του WORLD PRESIDENTS’ORGANISATION
(WPO), Μέλος του Συμβουλίου Εκπαιδευτικού MBA προγράμματος
του Πανεπιστημίου DePAUL του Σικάγο και Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΕ.
• Μελέτης Φικιώρης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ο κ. Μελέτης Φικιώρης, είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ από τον Ιανουάριο του
2005. Είναι δικηγόρος Αθηνών από το 1973, νομικός σύμβουλος
επιχειρήσεων και συμμετέχει σε διοικητικά συμβούλιά τους.
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• Χριστόφορος Κατσάμπας, Εκτελεστικό Μέλος
Ο κ. Χριστόφορος Κατσάμπας κατέχει τη θέση του Γενικού
Διευθυντή της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ από τον Απρίλιο 2007.
Είναι απόφοιτος της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του
Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου Ζυρίχης. Πριν τη συνεργασία του
με την εταιρία εργαζόταν στην ΣΙΔΕΝΟΡ από το 2003, όπου κατείχε
τη θέση του Διευθυντή Επιχειρησιακού Ελέγχου από το 2005. Ο
κύριος Κατσάμπας εργάστηκε ως Μηχανικός Παραγωγής,
Οικονομικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος στη
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ από το 1992
έως το 2000 και ως Διευθυντής Προμήθειας Πρώτων Υλών και
Στρατηγικού Σχεδιασμού στον Όμιλο ΚΛΩΝΑΤΕΞ την περίοδο 2001
- 2003. Επιπλέον, κατείχε τη θέση του Διοικητικού και Οικονομικού
Διευθυντή θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Πειραιώς από το 2000
έως το 2001.
• Ιωάννης Σταυρόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Ο κ. Ιωάννης Σταυρόπουλος είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου
Πειραιά και εργάζεται στον Όμιλο ΒΙΟΧΑΛΚΟ από το 1972. Έχει
διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής στην εταιρία ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ Α.Ε
(1978), Γενικός Διευθυντής στην εταιρία Ελληνικά Καλώδια
Μεσολογγίου Α.Ε (1989), Γενικός Διευθυντής στην ΚΕΜ Α.Ε (1998)
και Γενικός Διευθυντής στη ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε (1999). Μετέχει ως
εκτελεστικό μέλος στην εταιρία Ελληνικά Καλώδια Α.Ε και ως απλό
μέλος σε άλλες εταιρίες του Ομίλου.
• Ευστάθιος Στρίμπερ, Μη Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο Μέλος
Ο κ. Ευστάθιος Στρίμπερ είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρίας από το 2004. Είναι Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του
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Πανεπιστημίου Αθηνών και από το 2002 ανεξάρτητο, μη
εκτελεστικό μέλος Διοικητικών Συμβουλίων σε αρκετές εταιρίες
του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ.
• Ανδρέας Κυριαζής, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Ο κ. Ανδρέας Κυριαζής, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
εταιρίας από το 2005. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Χημικών της
Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει
διατελέσει Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδος, της Ένωσης Βαλκανικών Επιμελητηρίων, του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του Ελληνικού Κέντρου
Παραγωγικότητας, της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων,
της Ένωσης Βιομηχανίας Ξύλου. Υπήρξε επίσης Αντιπρόεδρος της
Ένωσης Ευρωπαϊκού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
και Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.
Διευθυντικά Στελέχη
• Μιχάλης Μαστοράκης, Οικονομικός Διευθυντής
Ο κ. Μιχάλης Μαστοράκης, κατέχει τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή
από το 2005. Ο κ. Μαστοράκης είναι Οικονομολόγος, πτυχιούχος και
κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Μ.Β.Α. από το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιπλέον, έλαβε μεταπτυχιακή εκπαίδευση από
το Wharton School του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια. Πριν από τη
συνεργασία του με τη Σωληνουργεία Κορίνθου, εργάστηκε στο
Treasury του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, από το 1997 έως και το 1999 και ως
Οικονομικός Διευθυντής στην εταιρία ICME ECAB S.A στη Ρουμανία από
το 1999 έως και το 2001. Το 2002 ανέλαβε τη θέση του Βοηθού Γενικού
Διευθυντή στην εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε
• Ανδρέας Κοντόπουλος, Διευθυντής Εργοστασίου
Ο κ. Ανδρέας Κοντόπουλος, κατέχει τη θέση του Διευθυντή
Εργοστασίου, από το 2005. Είναι απόφοιτος της Σχολής Μηχανικών
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Μεταλλείων / Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου Αθηνών. Ξεκίνησε την επαγγελματική του
σταδιοδρομία το 1970 ως Διευθυντής σε ένα από τα εργοστάσια
της ΛΑΡΚΟ Α.Ε Στη συνέχεια αναλαμβάνει τη θέση του Τεχνικού
Διευθυντή στην Αλουμίνιο Αθηνών Α.Ε, (1974), στην ΕΤΕΜ Α.Ε
(1987) και στη ΒΕΤ Α.Ε (2002).
• Ταξιάρχης Κρίκας, Εμπορικός Διευθυντής
Ο κ. Ταξιάρχης Κρίκας, κατέχει τη θέση του Εμπορικού Διευθυντή,
από το 2006 και είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Ξεκίνησε
τη συνεργασία του με την εταιρία το 2000 ως Προϊστάμενος του
Εμπορικού Τμήματος Εξωτερικού. Έχει εργαστεί ως Προϊστάμενος
στην PIPELINE ENGINEERING / ΔΕΠΑ (1994) και ως Διευθυντής
Εφοδιασμού, Προμηθειών και Συντήρησης στα ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (1983).
• Αντώνης Περγιαλιώτης, Διευθυντής Τεχνολογίας
και Ανάπτυξης Προϊόντων
Ο κ. Αντώνης Περγιαλιώτης κατέχει τη θέση του Διευθυντή Τεχνολογίας
και Ανάπτυξης Προϊόντων στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ από το 2005.
Είναι απόφοιτος της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του
Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου. Ξεκίνησε τη συνεργασία του με την
εταιρία το 1987, αρχικά, ως Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου και εν συνεχεία
ως Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας. Από το 1999 έως το 2003
διετέλεσε Διευθυντής εργοστασίου Κορίνθου και εν συνεχεία Διευθυντής
του εργοστασίου Θίσβης έως το 2006. Πριν τη συνεργασία του με τη
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ εργάστηκε ως Προϊστάμενος Παραγωγής
στην εταιρία ΛΑΡΚΟ Α.Ε την περίοδο 1978 - 1986 και ως Διευθυντής
Εργοστασίου στην εταιρίας ΕΠΑΣ Α.Ε την περίοδο 1986 - 1987.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ανώνυμη Εταιρία Βιομηχανίας Σωλήνων και
Εκμετάλλευσης Ακινήτων» Αρ.ΜΑΕ 1343/06/Β/86/35
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της
ανώνυμης εταιρίας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ανώνυμη Εταιρία Βιομηχανίας
Σωλήνων και Εκμετάλλευσης Ακινήτων», καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική
Συνέλευση την 10η Ιουνίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. στο ξενοδοχείο
ATHENS IMPERIAL, Πλ. Καραϊσκάκη, Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί
των παρακάτω θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για τη χρήση
2007 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών
Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών
από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2007.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση
2008 και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο
24 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων.
7. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920.
8. Διάφορες ανακοινώσεις.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε
(5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι
και την 4η Ιουνίου 2008, να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας, Χειμάρας 16,
Μαρούσι (τηλ.: 210- 68 61 349, fax: 210- 68 61 347), τις βεβαιώσεις δέσμευσης των
μετοχών τους καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.
Αθήνα, 16 Μαΐου 2008
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
(«ΔΠΧΠ»)
31 Δεκεμβρίου 2007

AP.M.A.E: 1343/06/Β/86/35
Λ. Μεσογείων 2-4, Αθήνα

Περιεχόμενα

Σελίδες

Ισολογισμός
Κατάστασεις λογαριασμών αποτελεσμάτων
Καταστάσεις μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Καταστάσεις ταμειακών ροών
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
1. Γενικές πληροφορίες
2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως
5. Πληροφόρηση κατά τομέα
6. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
8. Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται
9. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
10. α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ανά κατηγορία
10. β) Πιστωτική διαβάθμιση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
11. Αποθέματα
12. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
13. Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
14. Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
15. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
16. Μετοχικό κεφάλαιο
17. Λοιπά αποθεματικά
18. Δάνεια
19. Αναβαλλόμενη φορολογία
20. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
21. Προβλέψεις
22. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
23. Έξοδα ανά κατηγορία
24. Παροχές σε εργαζομένους
25. Λοιπά έσοδα
26. Λοιπά έξοδα
27. Λοιπά κέρδη / (ζημίες) καθαρά
28. Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό
29. Φορολογία
30. Συναλλαγματικές διαφορές
31. Κέρδη ανά μετοχή
32. Λειτουργικές ταμειακές ροές
33. Ανειλημμένες υποχρεώσεις
34. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
35. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
36. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
37. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Έκθεση ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Ε Τ Η ΣΙ Ε Σ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ ΑΤΑ ΣΤΑ ΣΕ Ι Σ

Π14
Π15
Π16
Π17
Π18
Π18
Π18
Π30
Π34
Π36
Π39
Π41
Π41
Π42
Π43
Π44
Π44
Π45
Π46
Π47
Π47
Π48
Π48
Π49
Π50
Π51
Π52
Π53
Π54
Π55
Π55
Π56
Π56
Π56
Π57
Π57
Π57
Π58
Π58
Π59
Π60
Π61
Π61
Π62

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

Π3

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε (Βιομηχανίας Σωλήνων και Εκμετάλλευσης Ακινήτων)
Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007 (δημοσιευόμενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Ταπαρακάτωστοιχείακαιπληροφορίες,στοχεύουνσεμίαγενικήενημέρωσηγιατηνοικονομικήκατάστασηκαιτααποτελέσματατηςΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣΚΟΡΙΝΘΟΥΑ.ΕκαιτουΟΜΙΛΟΥτης.Οαναγνώστηςπουεπιζητάνααντλήσειολοκληρωμένηεικόνατηςοικονομικήςθέσης καιτωναποτελεσμάτωντης,πρέπεινα
εξασφαλίσειπρόσβασηστιςετήσιεςοικονομικέςκαταστάσειςπουπροβλέπουνταΔιεθνήΛογιστικάΠρότυπακαθώςκαιστηνέκθεσηελέγχουτουορκωτούελεγκτήλογιστή.Ενδεικτικάμπορείναανατρέξειστηδιεύθυνσήμαςστοδιαδίκτυο(www.cpw.gr),όπουαναρτώνταιταενλόγωστοιχεία.
Διεύθυνση έδρας: Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε 3954/06/Β/86/13, Αρμόδια Νομαρχία: Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών & Πίστεως, Σύνθεση ΔΣ: Μπακούρης Κωνσταντίνος - Πρόεδρος, Φικιώρης Μελέτιος - Αντιπρόεδρος, Κατσάμπας
Χριστόφορος - Μέλος, Σταυρόπουλος Ιωάννης - Μέλος, Στρίμπερ Ευστάθιος - Μέλος, Κυριαζής Ανδρέας - Μέλος, Ορκωτός ελεγκτής: Μάριος Ψάλτης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081), Ημερομηνία έγκρισης από το ΔΣ: 14 Μαρτίου 2008 Ελεγκτική εταιρία: PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμη
Ελεγκτική Εταιρεία, Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη, Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.cpw.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με καθαρή θέση
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Σύνολο υποχρεώσεων (α)
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων Εταιρείας (β)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (1/1/2007 και 1/1/2006 αντίστοιχα)
Συναλλαγματικές διαφορές
Πώληση Θυγατρικής
Κέρδος / (ζημιά) μετά φόρων από μεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθμισης ταμειακών ροών
Κέρδη / (ζημίες) της χρήσης μετά από φόρους
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31/12/2007 και 31/12/2006 αντίστοιχα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
Αποσβέσεις άυλων παγίων στοιχείων
(Κέρδη) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων
(Κέρδη) / ζημιές εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Λοιποί φόροι
Έσοδα τόκων
Έξοδα τόκων
Προβλέψεις
Παροχές στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης
Έσοδα από μερίσματα
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Μεταφορά επιχορηγήσεων στο αποτέλεσμα
Απομείωση αποθεμάτων
Απομείωση ενσώματων παγίων
Κέρδη από απόκτηση συγγενούς εταιρείας
(Κέρδη) / ζημιές από πώληση θυγατρικών
Μερίδιο κερδών από συγγενείς εταιρείες
Ζημία Εισφορας Απαιτήσεων-Υποχρεώσεων θυγατρικής
Συναλλαγματικές διαφορές
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)
Αύξηση / (μείωση) προβλέψεων
Αύξηση / (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθής φόρος εισοδήματος
Σύνολο εισροών / (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής
Αύξηση ποσοστού σε θυγατρική
Αύξηση - εξαγορά συμμετοχής σε συγγενείς
Πωλήσεις θυγατρικών μείον ταμειακά διαθέσιμα θυγατρικών
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Δάνεια αναληφθέντα
Αποπληρωμή δανεισμού
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων
Είσπραξη επιχορήγησης
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής
Σύνολο εισροών / (εκροών) χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

MH ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

31 Δεκ 07

31 Δεκ 06

31 Δεκ 07

31 Δεκ 06

153.250.226
215.597
7.987.071
1.277.027
2.193.045
95.862.995
66.286.754
______11.591.569
__________
____338.664.284
____________

186.894.087
4.146.240
3.764.042
56.984.122
65.335.880
_______8.366.061
_________
____325.490.432
____________

153.225.202
215.597
687.125
13.512.11380.728.112
54.787.264
_______4.163.313
_________
____307.318.726
____________

168.374.878
3.542.015
28.192.187
55.860.845
65.405.235
_______2.068.595
_________
____323.443.755
____________

67.360.506
1.298.685
31.670.728
108.743.110
_______6.003.013
_________
____215.076.042
____________
96.852.757
______26.735.485
__________
123.588.242
____________________123.588.242
____________
____338.664.284
____________

90.507.275
223.088
31.819.479
103.229.338
_______6.105.772
_________
____231.884.952
____________
96.852.757
______-4.741.675
__________
92.111.083
_______1.494.398
_________
______93.605.481
__________
____325.490.432
____________

67.308.990
1.298.685
31.670.728
76.412.946
_______5.652.482
_________
____182.343.831
____________
96.852.757
______28.122.138
__________
124.974.895
____________________124.974.895
____________
____307.318.726
____________

89.538.228
223.088
31.819.449
99.284.286
_______5.677.566
_________
____226.542.617
____________
96.852.757
__________48.381
______
96.901.138
______________________96.901.138
__________
____323.443.755
____________

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

MH ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

31 Δεκ 07

31 Δεκ 06

31 Δεκ 07

31 Δεκ 06

93.605.482
(714.334)
(1.483.982)
(1.779.948)
______33.961.026
__________
____123.588.244
____________

53.011.156
(310.707)
4.500.523
______36.404.510
__________
______93.605.482
__________

96.901.138
(1.779.948)
______29.853.705
__________
____124.974.895
____________

54.994.335
4.500.523
______37.406.280
__________
______96.901.138
__________

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
1.01 - 31.12.2007

1.01 - 31.12.2006

MH ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
1.01 - 31.12.2007 1.01 - 31.12.2006

40.100.891

19.448.568

34.939.831

21.703.585

11.096.230
139.496
(240.066)
(5.000)
(1.318.808)
9.880.328
580.332
363.130
(5.947)
166.688
2.255.950
38.318
(3.365.781)
(2.224.312)
(164.246)
268.714

11.024.151
(37.313)
(40.438)
(120.741)
10.970.666
1.606.120
1.270.516
(1.500)
(122.280)
166.686
502.285
(39.699)

10.730.845
139.496
(239.005)
(5.000)
(1.100.635)
9.877.601
1.759.297
363.130
(847.700)
2.255.950
(864.998)
692.586
-

10.371.738
(3.494.873)
(26.400)
308.057
(103.073)
10.959.191
2.121.534
1.224.415
(1.368.976)
502.285
-

(42.190.703)
(991.241)
5.939.016
(392.160)
(981.430)
(9.812.482)
_____(2.620.207)
___________
_______6.516.710
_________

3.134.733
19.436.270
30.776.907
(358.895)
(590.927)
(11.133.447)
_____(1.118.517)
___________
_____84.773.145
___________

(27.118.268)
(4.909.861)
(10.769.288)
(314.484)
(981.433)
(9.809.754)
_______(780.921)
_________
_______3.017.389
_________

2.995.624
28.448.816
27.010.652
(140.000)
(544.827)
(11.121.973)
_____________________88.845.776
___________

(7.071.866)
(355.093)
11.531.409
278.329
691.747
(1.218.827)
14.524.384
_____________________18.380.083
___________

(3.753.622)
1.247.619
(250.000)
913.245
120.741
_____________750
___
_____(1.721.267)
___________

(6.871.697)
(355.093)
11.529.533
473.577
(69.680)
14.712.800
_________847.700
_______
_____20.267.140
___________

(9.416.299)
10.754.133
103.073
(10.750.000)
_______1.060.169
_________
_____(8.248.924)
___________

20.720.000
(40.560.136)
(1.349.604)
_____________(98)
___
(21.189.838)
________________
3.706.954
8.366.061
_______(481.447)
_________
_____11.591.569
___________

(78.370.249)
(1.514.244)
628.312
________(17.656)
________
(79.273.837)
________________
3.778.041
4.909.847
_______(321.827)
_________
_______8.366.061
_________

20.720.000
(40.560.106)
(1.349.607)
_____________(98)
___
(21.189.811)
________________
2.094.718
2.068.595
_______________________4.163.313
_________

(78.358.135)
(1.514.244)
________(15.489)
________
(79.887.868)
________________
708.983
1.359.613
_______________________2.068.596
_________

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε (Βιομηχανίας Σωλήνων και Εκμετάλλευσης Ακινήτων)
Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007 (δημοσιευόμενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
Κύκλος εργασιών
Μεικτό Κέρδος
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Μείον φόροι
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β)
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (α) + (β)
Κατανέμονται σε :
Μετόχους Εταιρίας
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά και μειωμένα (σε Ευρώ)

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :
1. Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες χώρες εγκατάστασής και ποσοστά συμμετοχής τους,
που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, είναι :

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

MH ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

1.01 - 31.12.2007

1.01 - 31.12.2006

357.527.531
84.626.326
57.488.580
46.252.854
_____(6.151.962)
___________
40.100.892
_____(6.139.866)
___________
_____33.961.026
___________
_____________________33.961.026
___________

319.407.681
73.785.355
41.280.708
30.256.557
____(10.807.989)
____________
19.448.569
______16.955.942
__________
_____36.404.511
___________
_____________________36.404.511
___________

340.594.070
82.612.383
52.853.440
41.983.099
_____(7.043.268)
___________
34.939.831
_____(5.086.126)
___________
_____29.853.705
___________
_____________________29.853.705
___________

304.202.150
70.149.104
41.536.067
31.164.327
_____(9.460.742)
___________
21.703.585
______15.702.695
__________
_____37.406.281
___________
_____________________37.406.281
___________

33.971.442
________(10.416)
________
_____33.961.026
___________
_____________,274
___

36.423.856
________(19.345)
________
_____36.404.511
___________
_____________,293
___

29.853.705
_____________________29.853.705
___________
_____________,240
___

37.406.281
_____________________37.406.281
___________
_____________,301
___

Συμμετοχή

Ποσοστό

Χώρα
εγκατάστασης

Με την πλήρη μέθοδο ενοποίησης:
ΕCPW America Co
CPW European Gmbh
HUMBEL Ltd.
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (μέχρι 9/8/2007 - βλ. σημείωση 11)
ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ Α.Ε (μέχρι 30/9/2007 - βλ. Σημείωση 12)
Με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης:
ZAO TMK-CPW
ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ Α.Ε (από 1/10/2007)

1.01 - 31.12.2007 1.01 - 31.12.2006

Άμεση
Άμεση
Άμεση
Άμεση
Άμεση

100,000%
100,000%
100,000%
99,990%
51,625%

ΗΠΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Έμμεση
Άμεση

49,000%
21,370%

ΡΩΣΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

2. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Σιδενόρ Α.Ε, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, η οποία συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο
με ποσοστό 78,55%. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Σιδενόρ Α.Ε περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Βιοχάλκο.3. Επί των παγίων στοιχείων του ομίλου και
της εταιρίας υφίστανται εμπράγματα βάρη ύψους Ευρώ 73.200.000.4. Κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού εκκρεμούσαν κατά της εταιρίας (και του ομίλου) επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή
διοικητικών οργάνων συνολικού ποσού Ευρώ 6.186.189 για τις οποίες έχει σχηματισθεί επαρκής πρόβλεψη και δεν αναμένεται να προκύψουν επιπλέον επιβαρύνσεις.5. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις
φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2006. Οι εταιρείες Μεταλλουργία Κορίνθου Α.Ε, ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ Α.Ε και CPW European Trading GmbH δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ από τις φορολογικές αρχές, από την ίδρυσή
τους μέχρι σήμερα. 6. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: Εταιρία 513 , Όμιλος 525 (31/12/2006: Εταιρία 527, Όμιλος 538)7. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά
από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές με τα
συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 μέρη, είναι ως εξής:
Όμιλος
Εταιρία
i) Πωλήσεις αγαθών, υπηρεσιών και παγίων
15.751.007 Ευρώ 238.279.697 Ευρώ
ii) Αγορές αγαθών, υπηρεσιών και παγίων
9.347.955 Ευρώ 6.840.392 Ευρώ
iii) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
5.264.431 Ευρώ 18.635.663 Ευρώ
iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
4.102.942 Ευρώ 3.372.811 Ευρώ
v) Αμοιβές ΔΣ και Διευθυντικών Στελεχών
1.673.475 Ευρώ 1.673.475 Ευρώ
vi) Έσοδα από μερίσματα
0 Ευρώ
847.700 Ευρώ
vii) Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών πληρωτέες
43.430 Ευρώ
43.430 Ευρώ
viii) Αμοιβές πληρωτέες τερματισμού απασχόλησης
750.000 Ευρώ
750.000 Ευρώ
ix) Κέρδη από την πώληση συμμετοχών
2.224.312 Ευρώ
864.998 Ευρώ
x) Ταμειακή εισροή από την πώληση συμμετοχών (μείον ταμειακά διαθέσιμα θυγατρικών)
14.524.384 Ευρώ 14.712.800 Ευρώ
8. Στην κατάσταση αποτελεσμάτων και στο λογαριασμό "Φορολογία", περιέχεται πρόβλεψη φόρου εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος, που αναλύονται ως εξής:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΜΗΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31/12/2007
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2006
Φόρος εισοδήματος
-1.632.270 Ευρώ -531.099 Ευρώ -893.682 Ευρώ -200.000 Ευρώ
Αναβαλλόμενος φόρος
-4.507.596 Ευρώ 17.487.041 Ευρώ -4.192.444 Ευρώ 15.902.695 Ευρώ
9. Σημειώνεται ότι στο πεδίο του Ισολογισμού "Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης" περιλαμβάνεται διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Ευρώ 27.427.850.
10. Τον Ιανουάριο του 2007, συστάθηκε η κοινή εταιρία (Joint Venture) ΤΜΚ-CPW με την ρωσική ΤΜΚ, με έδρα τη Ρωσία, στην οποία η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε θα κατέχει το 49% του μετοχικού της
κεφαλαίου. Σκοπός της εν λόγω εταιρίας είναι η παραγωγή και εμπορία υψηλής ποιότητας χαλυβδοσωλήνων, για την εξυπηρέτηση της αυξημένης ζήτησης, στη Ρωσία και τις γειτονικές χώρες στον κλάδο της
ενέργειας και των κατασκευών. Πέραν τούτου, δεν έχει σημειωθεί κάποιο σημαντικό γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την πορεία της εταιρίας και των αποτελεσμάτων της.
11. Στις 9/8/2007 η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε πώλησε στην εταιρία ΝΟΒΑΛ Α.Ε, το σύνολο της συμμετοχής της (99,9% του μετοχικού κεφαλαίου) στην εταιρία ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ A.E.
12. Στις 30/9/2007 η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε πώλησε ποσοστό 30,25% της θυγατρικής ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ Α.Ε με αποτέλεσμα να συμμετέχει πλέον με ποσοστό 21,37% στην εν λόγω εταιρία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΒ 649471

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2008
ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Α.Δ.Τ.: Κ 221209
Α.Δ.Τ.: ΑΒ 287307

Ε Τ Η ΣΙ Ε Σ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ ΑΤΑ ΣΤΑ ΣΕ Ι Σ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ.: Χ 625227
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
1/1 - 31/12/2007
Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλουμε με την
παρούσα έκθεση για έγκριση τον Ισολογισμό
και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων της
χρήσεως, τις επεξηγήσεις και σημειώσεις,
όπως και την παρούσα Έκθεση που αφορούν
την 38η Διαχειριστική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2007.
Κατά την παρελθούσα χρήση, η Εταιρία
επέτυχε την αύξηση του κύκλου εργασιών
κατά 12% έναντι του 2006, και ταυτόχρονα
σημαντική αύξηση όλων των δεικτών κερδοφορίας. Στην μεγέθυνση των οικονομικών μεγεθών συνέβαλαν αφ’ ενός η
συνεχής προσπάθεια για μείωση των λειτουργικών δαπανών και του δανεισμού της
Εταιρίας, αφ΄ ετέρου η εκμετάλλευση των
ευνοϊκών συνθηκών που επικρατούν στις
διεθνείς αγορές ενέργειας και κυρίως
εκείνη της Β. Αμερικής. Η Σωληνουργεία
Κορίνθου επέτυχε την διατήρηση του με-

ριδίου αγοράς της σε παραδοσιακές αγορές (Δυτ. Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Β.
Αφρική) αλλά και την καταξίωσή της στην
ιδιαίτερα απαιτητική αγορά της Β. Αμερικής, σαν ένας από τους πλέον αξιόπιστους
και καινοτόμους προμηθευτές των εκεί
εταιριών εκμετάλλευσης και διανομής φυσικού αερίου.
Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση
κατά 12% περίπου και διαμορφώθηκε σε
340.594.070 Ευρώ. Η ανάλυσή του γίνεται
στον ακόλουθο πίνακα όπου παρατίθενται
και τα αντίστοιχα στοιχεία του 2006. Όπως
διαφαίνεται, το μερίδιο των εξαγωγών επί
του συνόλου των πωλήσεων υπερβαίνει το
93%, γεγονός που πιστοποιεί τον εξαγωγικό
χαρακτήρα της εταιρίας και την εδραίωσή
της σαν έναν από τους πλέον αξιόπιστους
παραγωγούς χαλυβδοσωλήνων παγκοσμίως.
Το κόστος πωληθέντων ανήλθε σε

Πωλήσεις

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
2007
3.588.493
332.570.254
4.148.890
286.433
________________
340.594.070
________________

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

257.981.687 Ευρώ, τα δε μεικτά κέρδη σε
82.612.383 Ευρώ (αυξημένα κατά 17,8%
έναντι του 2006). Σημαντική αύξηση παρουσίασαν και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία διαμορφώθηκαν σε 52.853.440 Ευρώ (αύξηση
27.3%), ενώ παρά την αύξηση του κύκλου
εργασιών, το χρηματοοικονομικό κόστος της
εταιρίας μειώθηκε σημαντικά (περίπου 19%
σε σχέση με το 2006) και διαμορφώθηκε στα

2006
20.920.478
282.991.456
198.291
91.925
________________
304.202.150
________________

8.776.966 Ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 34.939.831 Ευρώ, έναντι
21.703.585 Ευρώ το 2006 (ήτοι αύξηση
61%). Τέλος, τα καθαρά κέρδη χρήσης ανήλθαν στα 29.853.705 Ευρώ, έναντι 37.406.280
Ευρώ, το 2006. Υπενθυμίζεται εντούτοις,
ότι τα καθαρά κέρδη του 2006 ήταν αυξημένα κατά 15.702.695 Ευρώ, σε σχέση με τα
κέρδη προ φόρων, κυρίως λόγω της εφ’άπαξ
θετικής επίδρασης της αναβαλλόμενης φορολογίας, ως συνέπεια της αναγνώρισης

Ε Τ Η ΣΙ Ε Σ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ ΑΤΑ ΣΤΑ ΣΕ Ι Σ
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των προερχομένων από τις ζημίες παρελθουσών χρήσεων, tax credits.
Η βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας
της εταιρίας, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης συνέτειναν στην περαιτέρω πτώση του
καθαρού δανεισμού (περίπου 20,5%), ο
οποίος την 31/12/2007 ανήλθε σε

93.085.916 Ευρώ. Τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 124.974.895 Ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή
διάρθρωση της εταιρίας, ενώ τέλος, οι
επενδύσεις σε πάγια στοιχεία ανήλθαν σε
5,7 εκ. Ευρώ. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται η εξέλιξη των σημαντικότερων
αριθμοδεικτών:

Σημαντικότεροι Αριθμοδείκτες
2007
1,27
40,7%
15,5%
14,2%
0,240

Γενική ρευστότητα
Ίδια Κεφάλαια/Ενεργητικό
EBITDA/Πωλήσεις
Αποδοτικότητα Συνολ. Κεφαλαίων
Κέρδη ανά μετοχή

Ι. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ο ενοποιημένος Ισολογισμός και Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης προέκυψαν
από την ολική ενοποίηση των αντίστοιχων
στοιχείων των Ισολογισμών και Καταστάσεων Αποτελεσμάτων χρήσεως της μητρικής εταιρίας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Α.Ε» και των θυγατρικών:
1.“CPW EUROPEAN TRADING GMBH”(DUSSELDORF – ΓΕΡΜΑΝΙΑ)
2.“CPW AMERICA C.O.”(HOUSTON – Η.Π.Α.)
3.“HUMBEL LTD (ΚΥΠΡΟΣ)
ενώ με τη μέθοδο της καθαρής θέσης των
εταιριών :
4.“ΖΑΟ ΤΜΚ – CPW” (Poleskoi – Ρωσία)
5.“ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β” (Θήβα)

2006
0,95
30,0%
14,1%
10,1%
0,301

Σημειώνεται ότι στην Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα της εταιρίας
«ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε», έως την
9/8/2007, ημερομηνία κατά την οποία επωλήθη το σύνολο της συμμετοχής (99,9%) σε
αυτή. Ομοίως, στην Ενοποιημένη Κατάσταση
Αποτελεσμάτων Χρήσης περιλαμβάνονται
και τα αποτελέσματα της εταιρίας ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ
έως την 30/9/2007, όταν η εταιρία πούλησε
ποσοστό 30,25%, με αποτέλεσμα να συμμετέχει πλέον με ποσοστό 21,37%.
Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση
κατά 12% και διαμορφώθηκε στα
357.527.531 Ευρώ. Η γεωγραφική διασπορά των πωλήσεων, σε ενοποιημένη
βάση εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:

Γεωγραφική Διασπορά Πωλήσεων
2007
8.188.562
84.402.863
85.441
26.019.049
226.901.199
11.930.417
________________
357.527.531

Ελλάδα
Ευρωζώνη
Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες
Ασία
Αμερική
Αφρική
Σύνολο

Η αύξηση των πωλήσεων στον Ενεργειακό Τομέα (Σωλήνες μεσαίας και μεγάλης
διαμέτρου) ανήλθε στο 11,5% και οφείλεται αφ’ ενός στις ευνοϊκές συνθήκες που
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2006
21.416.576
96.904.879
22.070.036
11.558.922
63.467.264
103.990.004
________________
319.407.681

επικρατούν στις διεθνείς αγορές ενέργειας
και ιδιαίτερα αυτή της Β. Αμερικής και αφ’
ετέρου στον στρατηγικό προσανατολισμό
του Ομίλου σε παροχή ολοκληρωμένων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αντίστοιχα ο κύκλος εργασιών στον Κατασκευαστικό Τομέα (κοίλες δοκοί) αυξήθηκε
κατά 20,1% περίπου, απόρροια της περαιτέρω διείσδυσης στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ευρείας γκάμας
προϊόντων (η μεγαλύτερη στην Ευρώπη)
και της συνεχώς βελτιούμενης ποιότητας
του service προς τους πελάτες μας.
Τα μεικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε
84.626.326 (αυξημένα κατά 14,7% έναντι
του 2006), ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν
κατά 39% και ανήλθαν σε 57.488.580
Ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 40.100.892 Ευρώ έναντι
19.448.569 Ευρώ, το 2006, ήτοι αύξηση

106%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους
ανήλθαν σε 33.961.026 Ευρώ (36.404.510
Ευρώ, το 2006). Σημειώνεται εντούτοις, ότι
το 2006, τα καθαρά κέρδη ήταν αυξημένα
κατά 16.955.942 Ευρώ, κυρίως λόγω της
εφ’ άπαξ θετικής επίδρασης της αναβαλλόμενης φορολογίας, ως συνέπεια της
αναγνώρισης tax credits προερχόμενα
από τις ζημίες των παρελθουσών χρήσεων.
Η βελτίωση της χρηματοοικονομικής
διάρθρωσης της εταιρίας, απεικονίζεται και
σε επίπεδο‘Ομίλου, όπου τα Ίδια Κεφάλαια
διαμορφώνονται πλέον σε 123.588.241
Ευρώ, ο δε καθαρός δανεισμός σε
85.657.660 Ευρώ.
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η εξέλιξη των σημαντικότερων αριθμοδεικτών,
σε ενοποιημένη βάση:

Σημαντικότεροι Αριθμοδείκτες
2007
1,22
36,5%
16,1%
14,4%
0,274

Γενική ρευστότητα
Ίδια Κεφάλαια/Ενεργητικό
EBITDA/Πωλήσεις
Αποδοτικότητα Συνολ. Κεφαλαίων
Κέρδη ανά μετοχή

ΙΙ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Λόγω του αντικειμένου των δραστηριοτήτων και της γεωγραφικής διασποράς των
πωλήσεων, ο ‘Ομιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, εκτενής αναφορά για τους οποίους υπάρχει στις
Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών
Καταστάσεων (Σημείωση 3).
ΙΙΙ) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Ο ‘Ομιλος έπειτα από μία επίπονη τριετή
προσπάθεια αναδιάρθρωσης των παραγωγικών και εμπορικών λειτουργιών του, εμφανίστηκε έτοιμος να εκμεταλλευθεί την
ευνοϊκή συγκυρία στις διεθνείς αγορές
ενεργείας και να βελτιώσει θεαματικά το
σύνολο των οικονομικών του μεγεθών. Στο
έτος εντούτοις που διανύουμε, διαμορφώνεται ένα περιβάλλον πιο σύνθετο, λιγό-

2006
0,97
28,8%
12,9%
9,3%
0,293

τερο προβλέψιμο αλλά εξίσου πλούσιο σε
ευκαιρίες. Πιο συγκεκριμένα, οι θεμελιώδεις οικονομικοί δείκτες της διεθνούς αγοράς ενέργειας (παγκόσμια ζήτηση
ενέργειας, γεωγραφική κατανομή αυτής,
τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, οικονομική ευρωστία εταιριών ενέργειας, βαθμός γήρανσης υφιστάμενης ενεργειακής
υποδομής), προδιαγράφουν συνέχιση της
έντονης κατασκευαστικής δραστηριότητας
νέων αγωγών. ‘Ολες οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι η ζήτηση για υψηλών ποιοτικών
και τεχνολογικών χαρακτηριστικών σωλήνες θα συνεχίσει να είναι αυξημένη σε αρκετά σημεία του πλανήτη και κυρίως στηΒ.
Αμερική, την Β. Αφρική, τη Ρωσία και τη Μ.
Ανατολή. Από το άλλο μέρος, η αύξηση των
ναύλων και η ενίσχυση του Ευρώ έναντι
του Δολαρίου ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την
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τάση συγκέντρωσης στον χαλυβουργικό
κλάδο αναμένεται να επιφέρει μεταβολή
στην ανταγωνιστική θέση των επιμέρους
εταιριών του κλάδου. Η πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας α’ύλη και η συγκράτηση του
λειτουργικού κόστους (παραγωγή και logistics) θα αποτελέσουν τους πλέον σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας στην
κατακύρωση νέων projects. Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, σε ένα τέτοιο περιβάλλον
καλείται να αξιοποιήσει το σύνολο των ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων (μακρόχρονες
σχέσεις
με
premium
χαλυβουργούς, υψηλό απόθεμα knowhow, σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό,
ευελιξία στην παραγωγή, ευνοϊκή γεωγραφική θέση σε Ελλάδα και Ρωσία, ποιότητα
ανθρώπινου δυναμικού), προκειμένου να
συνεχίσει την ανοδική πορεία των τριών τελευταίων ετών.
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Αυξημένη βαρύτητα το 2008, θα έχουν η
έμφαση στην ασφάλεια της εργασίας, η αρμονική συμβίωση με την τοπική κοινωνία, η
προστασία του περιβάλλοντος και η προσπάθεια για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων,
μέσω της διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού. Πιστεύουμε ότι το πλέγμα στόχων
που έχει τεθεί και η δέσμευση διοίκησης και
προσωπικού στην επίτευξη του, αποτελούν
τον οδηγό για την επίτευξη της μακρόχρονης
στρατηγικής της εταιρίας και της συνεχούς
βελτίωσης της ανταγωνιστικής της θέσης
στις διεθνείς ενεργειακές αγορές.
ΙV) ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
31/12/2007
Δεν έχει σημειωθεί κάποιο σημαντικό
γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει
την πορεία της εταιρίας και των αποτελεσμάτων της.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
(άρθρο 11α, παρ. 1 Ν.3371/2005)
α) Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται
σε Ευρώ 96.852.756,78 διαιρούμενο σε
124.170.201 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,78 εκάστη. Όλες οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση
στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι άϋλες,
ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου.
Με βάση τo καταστατικό της Εταιρίας τα
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μετόχων είναι τα ακόλουθα.:
• Δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια κέρδη της Εταιρίας. Το μέρισμα κάθε
μετοχής καταβάλλεται στον κάτοχο της
μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τη σχετική
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι
μη εγκαίρως εισπράτοντες το μέρισμα δεν
δικαιούνται να ζητήσουν την πληρωμή
τόκων. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από τη λήξη του
έτους, εντός του οποίου κατέστη απαιτητό.
• Δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου και ανάληψη
νέων μετοχών.
• Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική
Συνέλευση των μετόχων.
• Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται
αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων
των οργάνων της, που είναι σύμφωνες
με αυτό και το Νόμο.
• Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες
και η Εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά
μόνο έναν κύριο κάθε μετοχής. Όλες οι
αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής, καθώς
και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή
την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσω-

πεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα
μόνο πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς
κατόπιν συμφωνίας. Σε περίπτωση διαφωνίας η μετοχή των ανωτέρω δεν αντιπροσωπεύεται.
• Οι μέτοχοι δεν ενέχονται πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής.
β) Περιορισμοί στην μεταβίβαση μετοχών
της Εταιρίας
Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται εκ του καταστατικού της
περιορισμοί στη μεταβίβασή τους.
γ) Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες
συμμετοχές κατά την έννοια του Νόμου
3556/2007
Οι σημαντικές (άνω του 5%) συμμετοχές
την 31/12/2007 διαμορφώνονται ως εξής:
• ELMONTE HOLDINGS LTD ποσοστό
78,55% των δικαιωμάτων ψήφου *
* H ELMONTE είναι 100% θυγατρική της
ΣΙΔΕΝΟΡ η οποία είναι θυγατρική
της ΒΙΟΧΑΛΚΟ
δ) Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα
ελέγχου
Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρίας που
να παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά
δικαιώματα ελέγχου.
ε) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου
Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της
Εταιρίας περιορισμοί του δικαιώματος
ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές
της. Οι κανόνες του καταστατικού της Εταιρίας που ρυθμίζουν τα ζητήματα της ψηφοφορίας περιλαμβάνονται στο άρθρο 24
καταστατικού της και αναφέρουν :
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• Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας
ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
• Οι μέτοχοι για να αποκτήσουν δικαίωμα
παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, υποχρεούνται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες
πριν από την ημέρα συνεδριάσεώς της να
προσκομίσουν στα γραφεία της Εταιρίας
βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου
Αθηνών περί του αριθμού των μετοχών
που είναι καταχωρημένες στο όνομά τους
με τη δέσμευση της μη μεταβιβάσεως των
μετοχών αυτών μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να προσκομίζονται στα
γραφεία της Εταιρίας και τα πληρεξούσια
των αντιπροσώπων των μετόχων.
στ) Συμφωνίες μεταξύ των Μετόχων της
Εταιρίας
Εξ όσων είναι σε θέση να γνωρίζει η Εταιρία δεν υφίστανται συμφωνίες μετόχων.
ζ) Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης
μελών Διοικητικού Συμβουλίου και
τροποποίησης καταστατικού
Οι κανόνες που προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρίας τόσο για το διορισμό και για την αντικατάσταση μελών του
Διοικητικού της Συμβουλίου όσο και για τις
τροποποιήσεις του, δεν διαφοροποιούνται
από τα προβλεπόμενα του Κ.Ν 2190/1920.
η) Αρμοδιότητα του Διοικητικού
Συμβουλίου για την έκδοση νέων ή για την
αγορά ιδίων μετοχών
• Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13
§ 1 εδ. β΄ και γ΄του Κ.Ν 2190/1920, το καταστατικό της Εταιρίας προβλέπει ότι μόνο
η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρίας με την έκδοση
νέων μετοχών, με απόφασή της, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των
2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη
συνέλευση.
• Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προ-
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βαίνει στην αγορά ιδίων μετοχών στο
πλαίσιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.5 έως
13 του Κ.Ν. 2190/20.
• Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13
παρ.9 του Κ.Ν 2190/1920, το Διοικητικό
Συμβούλιο, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του
και το προσωπικό, με τη μορφή προγράμματος προαίρεσης αγοράς μετοχών
(Stock Option Plan), εκδίδει μετοχές τις
οποίες διαθέτει στους δικαιούχους, αυξάνοντας αντίστοιχα το μετοχικό κεφάλαιο και πιστοποιώντας την σχετική
αύξηση αυτού. Τέτοιο πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης δεν έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της Εταιρίας.
θ) Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε
ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε
περίπτωση αλλαγής ελέγχου.
Τα ομολογιακά δάνεια που εκδόθηκαν από
την Εταιρία και έχουν αναληφθεί εξ’ολοκλήρου από τράπεζες, με συνολικό υπόλοιπο ανερχόμενο σε Ευρώ 62.666.668
κατά την 31-12-2007, περιλαμβάνουν
στους όρους του προγράμματός τους
ρήτρα αλλαγής ελέγχου που παρέχει, σε
περίπτωση ενεργοποιήσεώς της, το δικαίωμα στους ομολογιούχους δανειστές να
τα καταγγείλουν πριν από τη λήξη τους.
Εξ’όσων είναι σε θέση να γνωρίζει η Εταιρία, δεν υφίστανται άλλες συμφωνίες οι
οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή
λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο
της Εταιρίας.
ι) Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρίας.
Εξ’ όσων είναι σε θέση να γνωρίζει η Εταιρία, δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας
με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή
με το προσωπικό της οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς
βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή
της απασχόλησής τους λόγω δημόσιας
πρότασης.
Μετά από όλα τα ανωτέρω, παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι να λάβετε υπόψη σας
τις Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
Τέλος σας παρακαλούμε, Κύριοι Μέτοχοι,
να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων της εταιρίας, καθώς
επίσης και την έκθεση αυτή για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007
και να αποφασίσετε σχετικά με τα υπόλοιπα
θέματα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΘΗΝΑ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ε Τ Η ΣΙ Ε Σ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ ΑΤΑ ΣΤΑ ΣΕ Ι Σ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007
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I.

Ισολογισμός

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006

ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006

6
7
9
8
19
13
12

153.250.226
186.894.087
215.597
7.987.071
1.277.027
4.146.240
536.880
562.315
394.300 ________________
998.800
________________
163.661.101 ________________
192.601.442
________________

153.225.202
168.374.878
215.597
687.125
11.319.068
24.706.474
3.542.015
536.880
562.315
394.300 ________________
946.138
________________
166.378.172 ________________
198.131.820
________________

11
12

95.862.995
56.984.122
64.961.334
64.337.080
931.120
1.549.428
2.821.661
106.737
380.066
11.591.569 ________________
8.366.061
________________
175.003.183 ________________
132.888.990
________________
338.664.284 ________________
325.490.432
________________

80.728.112
55.860.845
54.392.964
64.459.097
1.549.428
2.821.661
106.737
101.737
4.163.313 ________________
2.068.595
________________
140.940.554 ________________
125.311.935
________________
307.318.726 ________________
323.443.755
________________

16
16
17
17

96.852.757
96.852.757
27.427.850
27.427.850
-900.755
-186.420
14.167.721
15.948.453
-13.959.331
-47.931.557
123.588.242
92.111.083
1.494.398
________________- ________________
123.588.242 ________________
93.605.481
________________

96.852.757
96.852.757
27.427.850
27.427.850
14.167.721
15.947.669
-13.473.433
-43.327.138
124.974.895
96.901.138
________________- ________________124.974.895 ________________
96.901.138
________________

18
19
20

65.578.501
87.246.551
1.673.374
2.291.677
955.579
5.040.060
4.763.568
108.631 ________________
13.468
________________
72.400.566 ________________
95.270.843
________________

65.578.501
87.246.551
57.113
1.673.376
2.291.676
5.040.060
4.763.568
________________- ________________72.349.050 ________________
94.301.795
________________

108.562.866
180.244
31.670.728
1.298.685
962.953
________________
142.675.476
________________
215.076.042
________________
338.664.284
________________

76.272.049
140.897
31.670.728
1.298.685
612.422
________________
109.994.781
________________
182.343.831
________________
307.318.726
________________

Σημ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με καθαρή θέση
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με ολική ενοποίηση
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
Λοιπές απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Εμπορικές και Λοιπές απαιτήσεις
Φορολογία εισοδήματος
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

13
14
15

Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο
Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης ξένων θυγατρικών
Λοιπά αποθεματικά
Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον
Σύνολο
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Επιχορηγήσεις
Προβλέψεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Φορολογία εισοδήματος
Δάνεια
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
Προβλέψεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

21

22
18
13
21

102.951.721
277.617
31.819.479
223.088
1.342.204
________________
136.614.109
________________
231.884.952
________________
325.490.432
________________

99.284.286
31.819.450
223.088
913.998
________________
132.240.822
________________
226.542.617
________________
323.443.755
________________

Οι σημειώσεις στις σελίδες Π18 έως Π61 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

14

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

II.

Καταστάσεις λογαριασμών αποτελεσμάτων

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Σημ.

Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μεικτό Κέρδος
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έσοδα
Λοιπά έξοδα
Λοιπά κέρδη / (ζημιές) καθαρά
Λειτουργικά κέρδη
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά
Μερίδιο κερδών από συγγενείς επιχειρήσεις
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη / (ζημιές) χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

5
23
23
23
25
26
27
28
28
28
9
29

Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
12μήνεςέως
12μήνεςέως
31/12/07
31/12/06
357.527.531
319.407.681
-272.901.205 ________________
-245.622.326
________________
84.626.326
73.785.355
-49.156.254
-45.729.893
-9.499.811
-7.520.643
10.970.763
13.385.020
-2.462.061
-2.474.908
14.019.201 ________________
-1.146.435
________________
48.498.164 ________________
30.298.495
________________
1.318.807
120.741
-9.880.328 ________________
-10.970.668
________________
-8.561.521 ________________
-10.849.927
________________
164.248 ________________________________
40.100.892 ________________
19.448.569
________________
-6.139.866 ________________
16.955.942
________________
33.961.025 ________________
36.404.510
________________

ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
12μήνεςέως
12μήνεςέως
31/12/07
31/12/06
340.594.070
304.202.150
-257.981.686 ________________
-234.053.046
________________
82.612.384
70.149.104
-51.244.572
-46.370.154
-7.316.151
-6.032.029
10.710.053
13.997.998
-337.964
-1.482.302
9.293.047 ________________
2.297.085
________________
43.716.797 ________________
32.559.702
________________
1.100.635
103.073
-9.877.601 ________________
-10.959.191
________________
-8.776.966 ________________
-10.856.118
________________
________________- ________________34.939.831 ________________
21.703.585
________________
-5.086.126 ________________
15.702.695
________________
29.853.705 ________________
37.406.280
________________

33.971.441
36.423.855
-10.416 ________________
-19.345
________________
33.961.025 ________________
36.404.510
________________

29.853.705
37.406.280
________________- ________________29.853.705 ________________
37.406.280
________________

Κέρδη / (Ζημιές) ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής για την χρήση (εκφρασμένα σε Ευρώ ανά μετοχή)
Βασικά και μειωμένα

31

0,274 ________________
0,293
________________

0,240 ________________
0,301
________________

Οι σημειώσεις στις σελίδες Π18 έως Π61 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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III. Καταστάσεις μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Σημ.
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου
Συναλλαγματικές διαφορές
Κέρδος / (Ζημιά) μετά φόρων
από μεταβολή της εύλογης αξίας
της αντιστάθμισης ταμειακών ροών
Καθαρό κέρδος / (ζημιά) χρήσης
Σύνολο αναγνωρισμένου καθαρού
κέρδους / (ζημιάς) χρήσης
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2006
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2007
Συναλλαγματικές διαφορές
Κέρδος / (Ζημιά) μετά φόρων από
μεταβολή της εύλογης αξίας
της αντιστάθμισης ταμειακών ροών
Καθαρό κέρδος / (ζημιά) χρήσης
Σύνολο αναγνωρισμένου καθαρού
κέρδους / (ζημιάς) χρήσης
Πώληση Θυγατρικής
Mεταφορά σε συσσωρευμένα κέρδη
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
Μετοχικό Αποθεματικά
Λοιπά Αποτελέσματα
κεφάλαιο αντιστάθμισης
Αποθεματικά
εις νέον
ταμειακών ροών

2006 ____124.280.607
_____________ ______-2.129.857
___________
17
-

17

-

4.500.523
-

Συναλ/τικές
διαφορές
ενοποίησης

Σύνολο

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

______13.577.787
___________ _____-84.355.411
____________ _________124.287
________ ______51.497.413
___________ _______1.513.743
__________ ______53.011.156
___________
-310.707
-310.707
-310.707

-

36.423.855

-

4.500.523
36.423.855

-19.345

4.500.523
36.404.510

_________________- _______4.500.523
__________
__________
____124.280.607
_____________ _______2.370.666
____124.280.607
_____________ _______2.370.666
__________
17
-

_________________- ______36.423.855
___________ ________-310.707
_________ ______40.613.671
___________ __________-19.345
_______ ______40.594.326
___________
______13.577.787
___________ _____-47.931.556
____________ ________-186.420
_________ ______92.111.084
___________ _______1.494.398
__________ ______93.605.482
___________
______13.577.787
___________ _____-47.931.556
____________ ________-186.420
_________ ______92.111.084
___________ _______1.494.398
__________ ______93.605.482
___________
-714.334
-714.334
-714.334

17

-1.779.948
_________________- _________________-

-1.779.948
-1.779.948
_________________- ______33.971.441
___________ _________________- ______33.971.441
___________ __________-10.416
_______ ______33.961.025
___________

_________________- ______-1.779.948
___________

_________________- ______33.971.441
___________ ________-714.334
_________ ______31.477.159
___________ __________-10.416
_______ ______31.466.743
___________
-1.483.982
-1.483.982
_____________-784
____ ______________784
___ _________________- _________________- _________________- _______________________13.577.003
___________ _____-13.959.331
____________ ________-900.754
_________ ____123.588.243
_____________ _________________- ____123.588.243
_____________

_________________- _________________________
____124.280.607
_____________ _________590.718

Σημ.

Αποδιδόμεναστουςμετόχουςτηςμητρικής
Μετοχικό
Αποθεματικό
Λοιπά Αποτελέσματα
κεφάλαιο αντιστάθμισης
αποθεματικά
ειςνέον
ταμειακώνροών

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2006
____124.280.607
_____________ ______-2.129.857
___________ ______13.577.003
___________
Κέρδος / (Ζημιά) μετά φόρων από μεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθμισης ταμειακών ροών 17
4.500.523
Καθαρό κέρδος / (ζημιά) χρήσης
_________________- _________________- _________________Σύνολο αναγνωρισμένου καθαρού κέρδους / (ζημιάς) χρήσης
_________________- _______4.500.523
__________ _________________Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2006
____124.280.607
_____________ _______2.370.666
__________ ______13.577.003
___________
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2007
____124.280.607
_____________ _______2.370.666
__________ ______13.577.003
___________
Κέρδος / (Ζημιά) μετά φόρων από μεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθμισης ταμειακών ροών 17
-1.779.948
Καθαρό κέρδος / (ζημιά) χρήσης
_________________- _________________- _________________Σύνολο αναγνωρισμένου καθαρού κέρδους / (ζημιάς) χρήσης
_________________- ______-1.779.948
___________ _________________Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2007
____124.280.607
_____________ _________590.718
________ ______13.577.003
___________

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

_____-80.733.418
____________ ______54.994.335
___________
4.500.523
______37.406.280
___________ ______37.406.280
___________
______37.406.280
___________ ______41.906.803
___________
_____-43.327.138
____________ ______96.901.138
___________
_____-43.327.138
____________ ______96.901.138
___________
-1.779.948
______29.853.705
___________ ______29.853.705
___________
______29.853.705
___________ ______28.073.757
___________
_____-13.473.433
____________ ____124.974.895
_____________

Οι σημειώσεις στις σελίδες Π18 έως Π61 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

IV. Καταστάσεις ταμειακών ροών

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Σημ.

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθής φόρος εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

32

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1έως
1/1έως
31/12/07
31/12/06

ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1έως
1/1έως
31/12/07
31/12/06

18.949.398
97.025.109
-9.812.482
-11.133.447
-2.620.207 ________________
-1.118.517
________________
6.516.710 ________________
84.773.145
________________

13.608.064
99.967.748
-9.809.754
-11.121.973
-780.921 ________________________________
3.017.389 ________________
88.845.775
________________

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
6
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων
7
Πωλήσεις ενσώματων παγίων
32
Πωλήσεις θυγατρικών μείον ταμειακά διαθέσιμα θυγατρικών
8
Μερίσματα εισπραχθέντα
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη
αξία μέσω αποτελεσμάτων
14
Πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 14
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής
8
Απόκτηση συγγενούς εταιρείας
9
Αύξηση συμμετοχής σε Θυγατρικές
8
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

-250.000
278.329
913.245
691.747
120.741
-1.218.827
________________- ________________18.380.083 ________________
-1.721.267
________________

473.577
103.073
-69.680
-10.750.000
________________- ________________
20.267.140 ________________
-8.248.924
________________

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής
Δάνεια αναληφθέντα
Αποπληρωμή δανεισμού
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων
Είσπραξη επιχορήγησης
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

-98
-17.656
20.720.000
-40.560.136
-78.370.250
-1.349.604
-1.514.244
628.312
________________- ________________
-21.189.838 ________________
-79.273.838
________________

-98
-15.489
20.720.000
-40.560.106
-78.358.135
-1.349.607
-1.514.244
________________- ________________-21.189.811 ________________
-79.887.868
________________

3.706.954
3.778.040
8.366.061
4.909.847
-481.447 ________________
-321.827
________________
11.591.569 ________________
8.366.060
________________

2.094.718
708.982
2.068.595
1.359.613
________________- ________________4.163.313 ________________
2.068.595
________________

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσης
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα
Ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης

15
15

-7.071.866
-355.093
11.531.409
14.524.384
-

-3.753.622
1.247.619
750

-6.871.697
-355.093
11.529.533
14.712.800
847.700

-9.416.299
10.754.133
1.060.169

Οι σημειώσεις στις σελίδες Π18 έως Π61 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

1. Γενικές πληροφορίες
Οι Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
περιλαμβάνουν τις ετήσιες εταιρικές
οικονομικές καταστάσεις της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓEΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (η «Εταιρία») και τις
ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και των θυγατρικών της
μαζί (ο «Όμιλος»).
Οι κυριότερες δραστηριότητες του
Ομίλου είναι η παραγωγή και εμπορία
υψηλών προδιαγραφών χαλυβδοσωλήνων
μεσαίας και μεγάλης διαμέτρου για την
πετροχημική βιομηχανία (μεταφορά υγρών
και αερίων καυσίμων), για έργα διαχείρισης
υδάτινων πόρων καθώς και για κατασκευαστικά έργα.
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα,
στις ΗΠΑ, στη Γερμανία και στην Κύπρο, ενώ
οι μετοχές της Εταιρίας διαπραγματεύονται
στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η Εταιρία συστάθηκε και εδρεύει στην
Ελλάδα, Αθήνα, Λ. Μεσογείων 2-4. Η
ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας είναι
www.cpw.gr.
Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις έχουν
εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας την 14
Μαρτίου 2008.
2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών
πολιτικών
Οι κύριες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την σύνταξη αυτών των
οικονομικών καταστάσεων παρουσιάζονται κατωτέρω. Οι ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις καταρτίστηκαν με βάση τις
ίδιες λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν
για την ετοιμασία και παρουσίαση των
οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και
του ομίλου για το έτος 2006, εκτός εάν
αναφέρεται διαφορετικά.
2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί από τη διοίκηση με βάση τα Διεθνή
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Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ»), συμπεριλαμβανομένων
και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
(«ΔΛΠ») και ερμηνειών που έχουν εκδοθεί
από την Επιτροπή Διερμηνειών των
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης, όπως έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ΔΠΧΠ
που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ).
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν
συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού
κόστους όπως έχει τροποποιηθεί με την
εκτίμηση σε εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων καθώς και των παράγωγων χρηματοοικονομικών στοιχείων.
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη
χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών
εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη
Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των
λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η
χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που
επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων,
τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά
εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια
του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός
ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην
καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε
σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και
ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα
μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς
τους υπολογισμούς. Οι περιοχές που
εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας και είναι περίπλοκες, ή οι υποθέσεις
και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στην Σημείωση 4.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της λειτουργούσας
επιχείρησης (going concern basis). Η αρχή
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αυτή στηρίζεται στην παραδοχή ότι η
εταιρία θα έχει στη διάθεσή της τους
απαραίτητους οικονομικούς πόρους για να
μπορέσει να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που προκύπτουν είτε
από δανειακές συμβάσεις είτε από προμηθευτές ούτως ώστε να μπορέσει να συνεχίσει απρόσκοπτα τις δραστηριότητές της
τουλάχιστον για τους επόμενους 12 μήνες.
2.2. Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις
προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί,
τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια
της παρούσας χρήσης η μεταγενέστερα. Η
εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την
επίδραση από την εφαρμογή αυτών των
νέων προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα υποχρεωτικά για το 2007
ΔΠΧΠ 7 - Χρηματοοικονομικά
εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών
Καταστάσεων: Γνωστοποιήσεις
Κεφαλαίου
Το πρότυπο και η τροποποίηση εισάγουν
επιπλέον γνωστοποιήσεις με σκοπό τη
βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης σχετικά με τα χρηματοοικονομικά
μέσα και δεν έχουν επίπτωση στην ταξινόμηση και αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων του Ομίλου, ούτε στις
γνωστοποιήσεις που αφορούν τη φορολογία και τους προμηθευτές και λοιπές
υποχρέωσες. Οι πρόνοιες του συγκεκριμένου προτύπου έχουν εφαρμοστεί στην
σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.
Διερμηνείες υποχρεωτικές για το 2007
ΔΕΕΧΠ 7 - Εφαρμογή της μεθόδου
επαναδιατύπωσης του ΔΛΠ 29
Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά

με την εφαρμογή του ΔΛΠ 29 σε μια περίοδο
παρουσίασης στην οποία μια επιχείρηση
αναγνωρίζει την ύπαρξη υπερπληθωρισμού
στην οικονομία του λειτουργικού νομίσματός της, εφόσον η οικονομία δεν ήταν
υπερπληθωριστική στην προγενέστερη
περίοδο. Δεδομένου ότι καμία από τις
εταιρίες του Ομίλου δεν λειτουργεί σε μια
υπερπληθωριστική οικονομία, αυτή η
διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
ΔΕΕΧΠ 8 - Πεδίο εφαρμογής ΔΠΧΠ 2
Η διερμηνεία εξετάζει συναλλαγές που
περιλαμβάνουν την έκδοση συμμετοχικών
τίτλων - όπου το αναγνωρίσιμο λαμβανόμενο τίμημα είναι μικρότερο από την
εύλογη αξία των συμμετοχικών τίτλων που
εκδόθηκαν – προκειμένου να καθοριστεί
εάν εμπίπτουν ή όχι στο πεδίο εφαρμογής
του ΔΠΧΠ 2. Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
ΔΕΕΧΠ 9 - Επαναξιολόγηση Ενσωματωμένων Παράγωγων
Η διερμηνεία απαιτεί μια οικονομική
οντότητα να αξιολογήσει εάν ένα ενσωματωμένο παράγωγο πρέπει για να διαχωριστεί από τη σύμβαση με την οποία
αποκτήθηκε και να αξιολογηθεί ως
μεμονωμένο παράγωγο όταν η οικονομική
οντότητα γίνεται αρχικά συμβαλλόμενο
μέρος στη σύμβαση. Η διερμηνεία δεν έχει
εφαρμογή στον Όμιλο.
ΔΕΕΧΠ 10 - Ενδιάμεσες Οικονομικές
Καταστάσεις και Απομείωση
Η διερμηνεία απαγορεύει τις ζημίες
απομείωσης που αναγνωρίζονται σε μια
ενδιάμεση περίοδο, όσον αφορά την
υπεραξία, τις επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους και τις επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
αναγνωρίζονται σε κόστος, να αντιστραφούν σε ισολογισμούς μεταγενέστερων
ημερομηνιών. Η διερμηνεία δεν επηρεά-
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ζει τις οικονομικές καταστάσεις του
Ομίλου.
Πρότυπα υποχρεωτικά μετά από την 1η
Ιανουαρίου 2008
ΔΠΧΠ 8 - Τομείς Δραστηριοτήτων
Το πρότυπο έχει εφαρμογή από την 1η
Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ΔΛΠ
14, κάτω από το οποίο οι τομείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν με βάση μια
ανάλυση απόδοσης και κινδύνου.
Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 8 οι τομείς αποτελούν συστατικά μιας οικονομικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο / Διοικητικό
Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας και
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει το
ΔΠΧΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου 2009.
ΔΛΠ 23 – Κόστος Δανεισμού
Η αναθεωρημένη έκδοση του παραπάνω
προτύπου έχει εφαρμογή από την 1η
Ιανουαρίου 2009. Η βασική διαφορά σε
σχέση με την προηγούμενη έκδοση αφορά
στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως έξοδο του κόστους δανεισμού που
σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σημαντικό
χρονικό διάστημα προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Ο
Όμιλος θα εφαρμόσει το ΔΛΠ 23 από την 1
Ιανουαρίου 2009.
Διερμηνείες υποχρεωτικά μετά από την
1η Ιανουαρίου 2008
ΔΕΕΧΠ 11 - ΔΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων
Μετοχών Ομίλου
Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η
Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει τον χειρισμό
όπου οι υπάλληλοι μίας θυγατρικής εταιρίας
λαμβάνουν μετοχές της μητρικής εταιρίας.
Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισμένοι τύποι
συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλ-
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λαγές με διακανονισμό με συμμετοχικούς
τίτλους ή συναλλαγές με διακανονισμό τοις
μετρητοίς. Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
ΔΕΕΧΠ 12 - Συμφωνίες Παραχώρησης
Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η
Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις
εταιρίες που συμμετέχουν σε συμφωνίες
παραχώρησης. Η διερμηνεία δεν έχει
εφαρμογή στον Όμιλο.
ΔΕΕΧΠ 13 – Προγράμματα Πιστότητας
Πελατών
Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η
Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει τον χειρισμό
των εταιριών που χορηγούν κάποιας
μορφής επιβράβευση πιστότητας όπως
‘’πόντους’’ ή ‘’ταξιδιωτικά μίλια’’ σε πελάτες
που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. Η
διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.
ΔΕΕΧΠ 14 – Όρια περιουσιακών
στοιχείων καθορισμένων παροχών,
ελάχιστο απαιτούμενο σχηματισμένο
κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους
Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η
Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε
παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
και άλλα μακροχρόνια προγράμματα
καθορισμένων παροχών προς τους
εργαζόμενους. Η διερμηνεία διασαφηνίζει
πότε οικονομικά οφέλη με τη μορφή
επιστροφών από το πρόγραμμα ή
μειώσεων μελλοντικών εισφορών στο
πρόγραμμα πρέπει να θεωρηθούν ως
διαθέσιμα, πώς η ύπαρξη ελαχίστου
απαιτούμενου σχηματισμένου κεφαλαίου
ενδεχομένως θα επηρέαζε τα διαθέσιμα
οικονομικά οφέλη με τη μορφή μειώσεων
μελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη
ελαχίστου απαιτούμενου σχηματισμένου
κεφαλαίου θα δημιουργούσε υποχρέωση.
Εφόσον ο Όμιλος δεν έχει τέτοια προγράμματα παροχών για τους εργαζόμενους, η
διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.
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2.3. Ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις
(α) Θυγατρικές εταιρίες
Θυγατρικές είναι οι εταιρίες στις οποίες ο
Όμιλος, άμεσα ή έμμεσα, ελέγχει την
οικονομική και λειτουργική τους πολιτική.
Οι θυγατρικές εταιρίες ενοποιούνται
πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ημερομηνία κατά την οποία αποκτάται ο έλεγχος
έπ’αυτών και παύουν να ενοποιούνται από
την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν
υφίσταται.
Οι εξαγορές θυγατρικών εταιριών
λογίζονται βάσει της μεθόδου εξαγοράς. Το
κόστος κτήσης μιας θυγατρικής υπολογίζεται στην εύλογη αξία των στοιχείων
ενεργητικού που μεταφέρονται, των
μετοχών που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της εξαγοράς, πλέον τυχόν κόστος
που συνδέεται άμεσα με την εξαγορά. Τα
αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία,
υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
που αποκτώνται σε μία επιχειρηματική
συνένωση επιμετρούνται κατά την
εξαγορά στις εύλογες αξίες τους, ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής. Το
πλεόνασμα του κόστους εξαγοράς πέραν
της εύλογης αξίας των αναγνωρίσιμων
καθαρών περιουσιακών στοιχείων που
αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία.
Αν το συνολικό κόστος της εξαγοράς είναι
μικρότερο από το μερίδιο του Ομίλου στην
εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών
στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά
καταχωρείται άμεσα στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων.
Η επίπτωση στα αποτελέσματα εις νέον
και δικαιώματα μειοψηφίας λόγω αλλαγής
ποσοστού σε συμμετοχές, θεωρούνται ως
συναλλαγές μεταξύ μετόχων του Ομίλου
και συνεπώς αναγνωρίζονται κατευθείαν
στα Ίδια Κεφάλαια.
Συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη που προκύπτουν
μεταξύ των εταιριών του Ομίλου απαλεί-

φονται κατά την ενοποίηση. Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές, επίσης απαλείφονται,
εκτός εάν η συναλλαγή παρουσιάζει ενδείξεις απομείωσης, του μεταβιβασθέντος
περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές
των θυγατρικών εταιριών έχουν αναπροσαρμοσθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με
αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο.
Η εταιρία καταχωρεί τις επενδύσεις σε
θυγατρικές, στις ατομικές οικονομικές
καταστάσεις της, σε κόστος μείον απομείωση.
(β) Συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι εταιρίες
στις οποίες ο Όμιλος εξασκεί σημαντική
επιρροή αλλά όχι έλεγχο που συνοδεύεται
συνήθως από μετοχικά δικαιώματα μετά
ψήφου από 20% - 50% . Το κόστος της
επένδυσης στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις
υπολογίζεται με τη μέθοδο της καθαρής
θέσης και αρχικά αναγνωρίζονται στο
κόστος. Το κόστος επένδυσης του ομίλου
σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις περιλαμβάνει και την υπεραξία (μετά την αφαίρεση
συσσωρευμένης απομείωσης) που υπολογίζεται κατά την εξαγορά.
Το μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή
ζημίες μετά την απόκτηση καταχωρούνται
στα αποτελέσματα και το μερίδιο της
μεταβολής στα αποθεματικά αναγνωρίζεται
στα αποθεματικά. Οι συνολικές μεταβολές
μετά την εξαγορά αντισταθμίζονται με το
κόστος αγοράς. Όταν το μερίδιο του Ομίλου
στις ζημίες μετά την εξαγορά υπερβεί ή γίνει
ίσο με το κόστος απόκτησης περιλαμβανομένων τυχόν απαιτήσεων χωρίς εξασφάλιση
ο όμιλος δεν αναγράφει περαιτέρω ζημίες
εκτός αν έχει αναλάβει υποχρεώσεις ή έχει
προβεί σε πληρωμές για λογαριασμό της
συνδεδεμένης επιχείρησης.
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη σχετιζόμενα με συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και
των συνδεδεμένων επιχειρήσεων απαλείφονται στο ποσοστό συμμετοχής του
ομίλου στην συνδεδεμένη επιχείρηση. Μη
πραγματοποιηθείσες ζημίες επίσης απαλεί-
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φονται εκτός αν η συναλλαγή αποτελεί
ένδειξη απομείωσης του περιουσιακού
στοιχείου που μεταβιβάζεται. Οι λογιστικές
αρχές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων
έχουν τροποποιηθεί όπου ήταν αναγκαίο
για να εξασφαλιστεί συνάφεια με τις
λογιστικές αρχές του Ομίλου.
2.4. Πληροφόρηση κατά τομείς
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία
ομάδα περιουσιακών στοιχείων και
λειτουργιών που παρέχουν προϊόντα και
υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από
εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. Ως
γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται
προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία
υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και
αποδόσεις από άλλες περιοχές.
Ο Όμιλος έχει παρουσιάσει την ανάλυση
κατά τομέα στους επιχειρηματικούς τομείς
ως πρωτεύουσα και στους γεωγραφικούς
τομείς ως δευτερεύουσα.
2.5. Συναλλαγματικές μετατροπές
(α) Νόμισμα αποτίμησης και νόμισμα
παρουσίασης.
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων
των εταιριών του Ομίλου υπολογίζονται
χρησιμοποιώντας το νόμισμα του
πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος,
στο οποίο κάθε εταιρία λειτουργεί
(«νόμισμα αποτίμησης»).
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το
νόμισμα αποτίμησης και το νόμισμα
παρουσίασης της μητρικής Εταιρίας.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο νόμισμα αποτίμησης βάσει των
ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία της κάθε συναλλαγής. Κέρδη και ζημιές
από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες
προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων
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συναλλαγών και από τη μετατροπή των
χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και
υποχρεώσεων που είναι σε ξένο νόμισμα με
τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν
κατά την ημερομηνία ισολογισμού, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων,
εκτός αυτών που αναγνωρίζονται στην
Καθαρή Θέση και αφορούν κέρδη και
ζημίες από αντιστάθμιση ταμειακών ροών.
(γ) Εταιρίες του Ομίλου
Η μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων των εταιριών του Ομίλου (καμία εκ
των οποίων δεν έχει νόμισμα υπερπληθωριστικής οικονομίας), οι οποίες έχουν διαφορετικό λειτουργικό νόμισμα από το νόμισμα
παρουσίασης του Ομίλου γίνεται ως εξής:
i. Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις
μετατρέπονται με τις ισοτιμίες που ισχύουν
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού,
ii. Τα έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται με
τη μέση ισοτιμία της περιόδου (εκτός
εάν η μέση ισοτιμία δεν είναι λογική
προσέγγιση
της
συσσωρευμένης
επίδρασης των ισοτιμιών που ίσχυαν
κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών,
στην οποία περίπτωση τα έσοδα και
έξοδα μετατρέπονται με τις ισοτιμίες
που ίσχυαν τις ημερομηνίες των συναλλαγών) και
iii. Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές
διαφορές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων και μεταφέρονται στα αποτελέσματα με την
πώληση των επιχειρήσεων αυτών.
Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την μετατροπή της καθαρής
επένδυσης σε επιχείρηση εξωτερικού
αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. Κατά τη
πώληση εταιρίας εξωτερικού, οι συσσωρευμένες συναλλαγματικές διαφορές
μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσεως
ως μέρος του κέρδους ή ζημίας από τη
πώληση.
Η υπεραξία και οι αναπροσαρμογές των
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εύλογων αξιών που προκύπτουν από
εξαγορά θυγατρικών εταιριών στο εξωτερικό, αναγνωρίζονται ως στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας
εξωτερικού και μετατρέπονται με βάση την
τιμή συναλλάγματος που ισχύει την ημερομηνία εξαγοράς.
2.6. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης τους μείον
συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν
απομειώσεις. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει και τις δαπάνες που σχετίζονται
άμεσα με την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες είτε περιλαμβάνονται στη λογιστική αξία των ενσώματων
παγίων ή όταν κριθεί πιο κατάλληλο
αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, μόνο
όταν θεωρείται πιθανόν πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στον
Όμιλο μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά
αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική
απόδοση του στοιχείου ενεργητικού και
υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος τους
μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το
κόστος επισκευών και συντηρήσεων
καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων όταν πραγματοποιείται.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις
των άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων
υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο με
ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστημα
της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής του
στοιχείου, έτσι ώστε να διαγραφεί το κόστος
στην υπολειμματική του αξία. Η αναμενόμενη
ωφέλιμη ζωή των στοιχείων είναι ως εξής:
- Κτίρια
20-33
- Μηχανήματα - τεχνικές
εγκαταστάσεις και λοιπός
μηχανολογικός εξοπλισμός 8-16
- Μεταφορικά μέσα
7 – 10
- Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισμός
4-5

Έτη

Έτη
Έτη
Έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες
ζωές των ενσώματων παγίων αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων
παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία
τους, η διαφορά (ζημιά απομείωσης) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων (Σημείωση 2.8).
Κατά την πώληση ενσώματων παγίων, οι
διαφορές μεταξύ του τιμήματος που
λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας
καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στην
Κατάσταση Αποτελεσμάτων - Λοιπά κέρδη
/ (ζημίες) καθαρά.
2.7. Ασώματες ακινητοποιήσεις
Το κόστος έρευνας λογίζεται ως έξοδο
κατά την πραγματοποίηση του. Το κόστος
των έργων ανάπτυξης (που αφορούν
κυρίως σχεδιασμό και δοκιμή νέων ή
βελτιωμένων προϊόντων), αναγνωρίζεται
ως κατηγορία των ασώματων παγίων
στοιχείων μόνο όταν υπάρχει πιθανότητα
επιτυχίας των έργων αυτών, λαμβάνοντας
υπόψη το βαθμό εμπορικής και τεχνολογικής βιωσιμότητας τους και υπό την
προϋπόθεση ότι το κόστος μπορεί να
μετρηθεί αξιόπιστα. Λοιπές δαπάνες
ανάπτυξης, που δεν ικανοποιούν τα
παραπάνω κριτήρια καταχωρούνται ως
δαπάνες κατά την πραγματοποίηση τους.
Δαπάνες ανάπτυξης που έχουν ήδη
αναγνωριστεί ως έξοδο δεν αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο σε
μεταγενέστερη
περίοδο.
Δαπάνες
ανάπτυξης οι οποίες έχουν κεφαλαιοποιηθεί καταχωρούνται στις ασώματες
ακινητοποιήσεις και αποσβένονται μετά
την έναρξη της παραγωγής των προϊόντων που αναφέρονται, με τη σταθερή
μέθοδο απόσβεσης, κατά το διάστημα
της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής του
στοιχείου η οποία σε κάθε περίπτωση δεν
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
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2.8. Απομείωση αξίας
περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται
αλλά υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης
ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην
είναι ανακτήσιμη. Τα περιουσιακά στοιχεία
που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο
απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν
ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δε θα
ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι η
μεγαλύτερη μεταξύ της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας στοιχείου, μειωμένης κατά
το απαιτούμενο κόστος πώλησης, και της
αξίας λόγω χρήσης. Οι ζημιές απομείωσης
καταχωρούνται σαν έξοδα στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν.
2.9. Χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού
Οι επενδύσεις του Ομίλου ταξινομούνται
στις παρακάτω κατηγορίες με βάση το
σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η
Διοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη
ταξινόμηση της επένδυσης κατά το χρόνο
απόκτησης της επένδυσης και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία
παρουσίασης.
(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων
Η κατηγορία αυτή έχει δύο υποκατηγορίες:
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
που κατέχονται για εμπορία (συμπεριλαμβάνονται τα παράγωγα) και αυτά που
προσδιορίστηκαν σε αυτή την κατηγορία
κατά την έναρξη. Τα παράγωγα ταξινομούνται ως κατεχόμενα για εμπορία εκτός
εάν προσδιορίζονται ως αντισταθμίσεις.
Στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας
ταξινομούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό εάν κατέχονται για εμπορία ή αναμένεται να πουληθούν εντός 12 μηνών από
την ημερομηνία ισολογισμού.
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(β) Δάνεια και απαιτήσεις
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή
προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δε
διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές και
δεν υπάρχει πρόθεση πώλησής τους.
Συμπεριλαμβάνονται στο κυκλοφορούν
ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξη
μεγαλύτερη των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις της Εταιρίας και
του Ομίλου περιλαμβάνουν εμπορικές και
λοιπές απαιτήσεις (σημείωση 2.12) καθώς
και ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
(σημείωση 2.13).
(γ) Επενδύσεις διακρατούμενες ως την λήξη
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η
προσδιορισμένες πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία ο Όμιλος έχει την
πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη τους. Κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού ο όμιλος δεν είχε
επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.
(δ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε
προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία,
είτε δεν ταξινομούνται σε κάποια από τις
ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται
στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό εφόσον η
Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα
ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την
ημερομηνία Ισολογισμού. Κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού ο όμιλος δεν είχε
επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.
Αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών
στοιχείων ενεργητικού αναγνωρίζονται
κατά την ημερομηνία που διεξάγεται η
συναλλαγή που είναι η ημερομηνία κατά
την οποία ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο.
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Οι επενδύσεις σχετικά με χρηματοοικονομικά στοιχεία όχι σε εύλογη αξία μέσω της
κατάστασης αποτελεσμάτων αρχικά
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία συμπεριλαμβανομένων τυχών εξόδων σχετικών
με τη συναλλαγή. Τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων χρήσης αρχικά
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία και
τυχόν έξοδα που αφορούν στην συναλλαγή καταχωρούνται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία Ενεργητικού αποαναγνωρίζονται όταν τα δικαιώματα είσπραξης ταμειακών ροών από τις
επενδύσεις λήγουν ή μεταβιβάζονται και ο
Όμιλος έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους
τους κινδύνους και ανταμοιβές που
συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Τα δάνεια και απαιτήσεις εμφανίζονται
στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, επιμετρούνται μεταγενέστερα στην εύλογη αξία τους.
Τα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις
μεταβολές της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε
εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, καταχωρούνται στα Λοιπά
κέρδη / (ζημίες) καθαρά, τα σχετικά έσοδα
μερισμάτων
αναγνωρίζονται
στην
Κατάσταση Αποτελεσμάτων όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα της είσπραξής τους και
εμφανίζονται στα λοιπά έσοδα.
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι
διαπραγματεύσιμα σε ενεργείς αγορές
προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές
προσφοράς (bid price). Εάν η αγορά για
ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού δεν είναι ενεργή και για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία, ο Όμιλος προσδιορίζει
τις εύλογες αξίες με τη χρήση μεθόδων
αποτίμησης. Οι μέθοδοι αποτίμησης

περιλαμβάνουν τη χρήση πρόσφατων
συναλλαγών, αναφορά σε συγκρίσιμα
στοιχεία και μεθόδους προεξόφλησης
ταμειακών ροών αναπροσαρμοσμένες
ώστε να αντικατοπτρίζουν τις συγκεκριμένες συνθήκες του εκδότη.
Ο Όμιλος αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία
ισολογισμού κατά πόσο υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ένα χρηματοοικονομικό
περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί απομείωση στην αξία. Για μετοχές εταιριών που
έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, σημαντική
ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας
της μετοχής χαμηλότερα από το κόστος
κτήσης συνιστά ένδειξη απομείωσης της
αξίας. Αν στοιχειοθετείται απομείωση της
αξίας, η συσσωρευμένη ζημιά που υπολογίζεται σαν η διαφορά μεταξύ του κόστους
κτήσης και της τρέχουσας εύλογης αξίας
μείον οποιαδήποτε ζημιά απομείωσης η
οποία είχε αναγνωρισθεί προηγουμένως
στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, μεταφέρεται από το αποθεματικό επανεκτίμησης
επενδύσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Οι ζημιές απομείωσης των συμμετοχικών
τίτλων που καταχωρούνται στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων δεν αναστρέφονται μέσω
της Κατάστασης Αποτελεσμάτων.
Ο έλεγχος απομείωσης των εμπορικών
απαιτήσεων περιγράφεται στην σημείωση 2.12.
2.10. Παράγωγα Χρηματοοικονομικά
Στοιχεία
Ο Όμιλος χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία για να αντισταθμίσει τους κινδύνους που συνδέονται με τη
μελλοντική διακύμανση τιμών. Αυτά τα
παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία
αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη τους
αξία στην ημερομηνία συμβάσεως και
μεταγενέστερα επιμετρούνται στην εύλογή
τους αξία. Η μέθοδος αναγνώρισης του
κέρδους ή ζημιάς που απορρέει από την
παραπάνω αποτίμηση εξαρτάται στο κατά
πόσον αυτά τα παράγωγα χρηματοοικονο-
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μικά εργαλεία έχουν προσδιοριστεί ως
εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου και τη
φύση του αντικειμένου αντιστάθμισης.
Ο Όμιλος καταγράφει κατά την ημερομηνία συναλλαγής τη σχέση μεταξύ του
αντισταθμιστικού εργαλείου και του
αντικειμένου αντιστάθμισης καθώς και του
σκοπού αντιστάθμισης κινδύνου και της
στρατηγικής υλοποίησης συναλλαγών
αντιστάθμισης κινδύνου. Ο Όμιλος
καταγράφει επίσης το αρχικό σκεπτικό
αντιστάθμισης κινδύνου καθώς και κατά τη
διάρκεια των συναλλαγών το κατά πόσο τα
εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε αυτές
τις συναλλαγές είναι αποτελεσματικά στο
να αντισταθμίζουν διακυμάνσεις στις
εύλογες αξίες ή στις ταμειακές ροές των
αντικειμένων αντιστάθμισης.
Η εύλογη αξία των διαφόρων χρηματοοικονομικών παραγώγων τα οποία χρησιμοποιούνται ως εργαλεία αντιστάθμισης
κινδύνου εμφανίζονται στην σημείωση 13.
Οι κινήσεις στο αποθεματικό αντιστάθμισης
στα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται στην
σημείωση 17. Η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού παραγώγου κατατάσσεται στο
μη κυκλοφορούν Ενεργητικό ή στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις όταν η διάρκεια
αυτού υπερβαίνει τους 12 μήνες και στο
κυκλοφορούν Ενεργητικό ή στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις όταν η διάρκειά του
είναι μικρότερη των 12 μηνών.
Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών
Το αποτελεσματικό μέρος των αλλαγών
στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών παραγώγων, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί
και
κατηγοριοποιηθεί
ως
«αντιστάθμιση ταμειακών ροών», καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Το κέρδος /
ζημία του μη αποτελεσματικού μέρους
αυτών, αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα της χρήσεως, στα λοιπά κέρδη /
(ζημιές) καθαρά.
Τα ποσά που έχουν συσσωρευτεί στην
καθαρή θέση ανακυκλώνονται μέσω του
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λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη
στιγμή που η φυσική κίνηση πραγματοποιείται. Το κέρδος / ζημία σχετιζόμενο με το
αποτελεσματικό μέρος των χρηματοοικονομικών παραγώγων αντιστάθμισης κινδύνου, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα
χρήσεως, στα λοιπά έσοδα – έξοδα εκμετάλλευσης καθαρά όσον αφορά τις προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (forwards)
και στο χρηματοοικονομικό κόστος όσον
αφορά τις συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων
(SWAPS). Το κέρδος ή ζημία σχετιζόμενο με
το μη αποτελεσματικό μέρος αναγνωρίζεται
στα αποτελέσματα χρήσης στα λοιπά κέρδη
/ (ζημιές) καθαρά.
Κατά τη στιγμή που ένα χρηματοοικονομικό παράγωγο λήξει, πουληθεί ή κρίνεται
μη αποτελεσματικό, τότε οποιαδήποτε
σωρευτική ζημιά / κέρδος μεταφέρεται
από την καθαρή θέση στα αποτελέσματα
χρήσεως. Όταν μία προβλεπόμενη συναλλαγή παύει να ισχύει ότι θα προκύψει, το
προοδευτικό κέρδος / ζημία καταχωρείται
άμεσα στα αποτελέσματα χρήσεως, στα
λοιπά κέρδη / (ζημιές) καθαρά.
Οι πωλήσεις και οι αγορές που αποτελούν
αντικείμενα αντιστάθμισης καταχωρούνται
με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία
κατά την πραγματοποίηση της συναλλαγής.
Ανά τακτά χρονικά διαστήματα η εταιρία
διενεργεί ελέγχους (eﬀectiveness tests),
προκειμένου να εξετάζεται η αποτελεσματικότητα των ακολουθούμενων πολιτικών
hedging και να λαμβάνονται διορθωτικά
μέτρα όπου απαιτείται.
2.11. Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και της
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το
κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του
μέσου σταθμικού κόστους. Το κόστος των
ετοίμων προϊόντων και των ημιτελών
αποθεμάτων περιλαμβάνει το κόστος των
υλικών, το άμεσο εργατικό κόστος και
αναλογία των γενικών εξόδων παραγωγής.
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Χρηματοοικονομικά έξοδα δεν περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία
εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές
πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της
συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων
και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου
συντρέχει περίπτωση.
Διαγραφές και ζημίες απομείωσης
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της
χρήσης κατά την οποία προκύπτουν.
2.12. Εμπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται
πρωταρχικά στην εύλογη αξία και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αποσβεσμένο
κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου μείον την πρόβλεψη
για επισφαλείς απαιτήσεις. Πρόβλεψη για
επισφαλείς απαιτήσεις πραγματοποιείται
όταν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία ότι ο
Όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα
τα ποσά που οφείλονται με βάση τους όρους
της εκάστοτε συμφωνίας, με βάση την οποία
δημιουργήθηκε η απαίτηση. Η αντικειμενική
ένδειξη ότι οι εμπορικές απαιτήσεις έχουν
υποστεί απομείωση περιλαμβάνει δεδομένα
που περιέρχονται στην προσοχή του ομίλου
σχετικά με τα ακόλουθα ζημιογόνα
γεγονότα: σημαντική οικονομική δυσχέρεια
του πελάτη, πιθανότητα να αρχίσει διαδικασία πτώχευσης ή άλλη χρηματοοικονομική
αναδιοργάνωση του πελάτη καθώς και
δυσμενείς μεταβολές στο καθεστώς
αποπληρωμής οφειλών των πελατών. Το
ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά
μεταξύ της λογιστικής αξίας της απαίτησης
και της παρούσας αξίας των μελλοντικών
ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με βάση
το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της
πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στα
αποτελέσματα της χρήσης. Επιπλέον σε
περίπτωση που κάποιες απαιτήσεις οι οποίες
είχαν ήδη διαγραφεί, εισπραχθούν τότε το
ποσό αυτό καταχωρείται σε πίστωση των
αποτελεσμάτων χρήσης.

2.13. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις
καταθέσεις όψεως, τις βραχυπρόθεσμες
μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου και τους
τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, οι οποίοι εμφανίζονται στον δανεισμό
ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
2.14. Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις
κοινές μετοχές της εταιρίας.
Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών,
εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του
προϊόντος της έκδοσης.
2.15. Προμηθευτές
Οι απαιτήσεις από προμηθευτές καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και
μεταγενέστερα αποτιμούνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
2.16. Δανεισμός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην
εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν
άμεσα έξοδα για την πραγματοποίηση της
συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται
στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου
του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά
μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό
από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την
διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου
του πραγματικού επιτοκίου.
Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν ο Όμιλος έχει το
δικαίωμα να αναβάλλει την εξόφληση της
υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από
την ημερομηνία του ισολογισμού.
2.17. Φορολογία
Η φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται με
βάση τη φορολογική νομοθεσία και τους
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φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν
στις χώρες όπου διεξάγονται οι εργασίες
του Ομίλου και καταχωρείται ως έξοδο
στην περίοδο κατά την οποία προκύπτουν
τα εισοδήματα.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
προσδιορίζεται με την μέθοδο της
υποχρέωσης που προκύπτει από τις
προσωρινές διαφορές μεταξύ της
λογιστικής αξίας και της φορολογικής
βάσης των περιουσιακών στοιχείων και
των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος
φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν
προκύπτει από την αρχική αναγνώριση
στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε
συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής
συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό
ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. Ο
αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται
με τους φορολογικούς συντελεστές (και
νόμους) που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού ή που αναμένεται ότι
θα εφαρμόζονται όταν πραγματοποιηθεί
η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή
τακτοποιηθεί η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση στην
οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της
προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε
θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις,
με εξαίρεση την περίπτωση που η
αναστροφή των προσωρινών διαφορών
ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι πιθανό
ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα
αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον.
2.18. Παροχές στο προσωπικό
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσω-
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πικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως
έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες.
(β) Παροχές μετά την έξοδο από την
υπηρεσία
Οι παροχές μετά την έξοδο από την
υπηρεσία περιλαμβάνουν προγράμματα
καθορισμένων παροχών.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον
ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της
δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή
μείον τις μεταβολές που προκύπτουν από
τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη
και ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας.
Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο
αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της
προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος
(projected unit credit method). Για την
προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο
των μακροπροθέσμων ομολόγων του
Ελληνικού Δημοσίου.
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που
προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση
τα ιστορικά δεδομένα και είναι πάνω ή κάτω
από το περιθώριο του 10% της σωρευμένης
υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο
ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων στο
πρόγραμμα. Το κόστος προϋπηρεσίας
καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα με
εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές
του προγράμματος εξαρτώνται από τον
εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των
εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή το
κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα
αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο
μέσα στην περίοδο ωρίμανσης.
2.19. Επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται
στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με
βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο Όμιλος θα συμμορφωθεί με όλους
τους προβλεπόμενους όρους.
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Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν
έξοδα, αναβάλλονται και αναγνωρίζονται
στα αποτελέσματα έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται με τα έξοδα που προορίζονται να
αποζημιώσουν.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά ενσώματων παγίων,
περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις ως αναβαλλόμενες κρατικές
επιχορηγήσεις και μεταφέρονται ως έσοδα
στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων με την σταθερή μέθοδο κατά
αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των σχετικών
περιουσιακών στοιχείων.
2.20. Προβλέψεις
Προβλέψεις σχετικά με επίδικες υποθέσεις,
συμβατικές υποχρεώσεις και έξοδα
αναδιοργάνωσης αναγνωρίζονται όταν:
i. Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα
παρελθόντων γεγονότων.
ii. Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή
πόρων για τον διακανονισμό της
δέσμευσης.
iii. Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.
Οι προβλέψεις για έξοδα αναδιοργάνωσης περιλαμβάνουν κυρίως έξοδα τερματισμού
μισθώσεων
και
αμοιβές
προσωπικού τερματισμού απασχόλησης.
Προβλέψεις δεν αναγνωρίζονται για
μελλοντικές λειτουργικές ζημίες. Όπου
υπάρχουν διάφορες παρόμοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή
κατά την εκκαθάριση προσδιορίζεται με
την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων
συνολικά. Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμα
κι αν η πιθανότητα εκροής σχετικά με
οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαμβάνεται
στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων μπορεί
να είναι μικρή.
Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην
παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάσει
της καλύτερης εκτίμησης της διοίκησης,
απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα

υποχρέωση την ημερομηνία του ισολογισμού (Σημείωση 4.1).
2.21. Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία
των πωλήσεων αγαθών και παροχής
υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα
διεταιρικά έσοδα μέσα στον Όμιλο απαλείφονται πλήρως. Η εταιρία αναγνωρίζει
έσοδα όταν αυτά μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι έχουν αναληφθεί από τον αγοραστή και
τα μελλοντικά οφέλη που απορρέουν από
τις συναλλαγές της είναι βέβαια. Αναλυτικά
η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν
τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τους
πελάτες και η είσπραξη της απαίτησης είναι
εύλογα εξασφαλισμένη. Σε περιπτώσεις
εγγύησης επιστροφής χρημάτων για
πωλήσεις αγαθών, οι επιστροφές λογίζονται
σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ως μείωση
των εσόδων, με βάση στατιστικά στοιχεία.
(β) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της
παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το
σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
(γ) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται
βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση
του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει
απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική
αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο
ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία
των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το
αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια
λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της
απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.
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(δ) Μερίσματα
Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα όταν
θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξης τους.
2.22. Μισθώσεις
Οι μισθώσεις παγίων όπου ο Όμιλος διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και
ανταμοιβές της ιδιοκτησίας ταξινομούνται
ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με
την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη
μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου
στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από
χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται
στις υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια
της μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν
με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται
στη μεγαλύτερη περίοδο μεταξύ της
ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και
της διάρκειας μίσθωσής τους.
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι
και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή ταξινομούνται ως
λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που
γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης
αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
3.1. Παράγοντες χρηματοοικονομικού
κινδύνου
Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς
(μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες,
επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο
και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό
πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του
Ομίλου εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα
των χρηματοπιστωτικών αγορών και
επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχό-
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μενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου.
Η εταιρία χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία, όπως προθεσμιακά
συμβόλαια συναλλάγματος (futures /
forwards) και συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου (swaps), με σκοπό να αντισταθμίσει την
έκθεση της σε συγκεκριμένους κινδύνους.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται
από την Οικονομική Διεύθυνση του Ομίλου
(Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων), η οποία
λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που
έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει
οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική
διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές
οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων
κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος
διακύμανσης τιμών, ο πιστωτικός κίνδυνος
και ο κίνδυνος ρευστότητας.
i) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται διεθνώς (άνω
του 95% των πωλήσεων διοχετεύεται στο
εξωτερικό, ενώ το σύνολο των πρώτων και
βοηθητικών υλών εισάγεται) και συνεπώς
εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο
προερχόμενο από διάφορα νομίσματα
αλλά κυρίως από το Δολάριο Αμερικής
(USD). Ο Όμιλος ακολουθεί πολιτική full
hedging, 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.
Αν την 31/12/2007, το Δολάριο ΗΠΑ
ήταν ανατιμημένο / υποτιμημένο κατά 6%
(2006: 8%) έναντι του ευρώ, ενώ οι λοιπές
μεταβλητές παρέμεναν σταθερές, τα κέρδη
μετά φόρων της Εταιρίας και του Ομίλου θα
ήταν μειωμένα / αυξημένα κατά Ευρώ
69.112 (2006:2.596.797) και Ευρώ 78.500
(2006: 2.212.086) αντίστοιχα, κυρίως λόγω
των συναλλαγματικών ζημιών / κερδών
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κατά τη μετατροπή σε ευρώ των απαιτήσεων, υποχρεώσεων και χρηματικών διαθεσίμων σε δολάρια Αμερικής. Αντίστοιχα θα
επηρεαζόταν και η Καθαρή Θέση. Σημειώνεται ότι στην παραπάνω ανάλυση το
ποσοστό ανατίμησης / ανατίμησης του
ξένου νομίσματος έναντι του ευρώ
προσδιορίσθηκε με βάση την ετήσια
ιστορική μεταβλητότητα του ξένου
νομίσματος έναντι του ευρώ (πηγή: Bloomberg).
Σημειώνεται ωστόσο, ότι η έκθεση της
εταιρίας και του Ομίλου στο συναλλαγματικό κίνδυνο ποικίλλει κατά τη διάρκεια του
έτους ανάλογα με την γεωγραφική
κατανομή (και άρα το νόμισμα) των
πωλήσεων αλλά και των αγορών α’ ύλης
(κυρίως Hot Rolled Coils).

πολιτικής που έχει αποφασισθεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο, οι τιμές των πρώτων
και βοηθητικών υλών πρέπει να παραμένουν σταθερές για όλη τη διάρκεια του
project, ώστε ο Όμιλος να μην εκτίθεται σε
κίνδυνο διακύμανσης τιμών. Για το υπόλοιπο
των πωλήσεων (κοιλοδοκοί), οι τιμές των
προϊόντων αλλά και της πρώτης ύλης
υπόκεινται σε μεταβολές, βάσει των διεθνών
τιμών χάλυβα, γεγονός όμως που δεν επηρεάζει ουσιωδώς τα οικονομικά αποτελέσματα
και την Καθαρή Θέση του Ομίλου, δεδομένου του μικρού συντελεστή βαρύτητας που
κατέχουν στο σύνολο των εσόδων.

(ii) Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων
Ο Όμιλος έχει συνάψει δανειακές συμβάσεις, υποκείμενες τόσο σε σταθερό, όσο και
σε κυμαινόμενο επιτόκιο (EURIBOR +
spread). Ο κίνδυνος επιτοκίου των τελευταίων αντισταθμίζεται, εν μέρει με τη χρήση
interest rate swaps. Η σχετική πολιτική της
εταιρίας τα τελευταία 2 έτη υπαγορεύει
τουλάχιστον το 50% των δανειακών
υποχρεώσεων να μην υπόκειται σε επιτοκιακό κίνδυνο. Αν την 31/12/2007 τα επιτόκια δανεισμού ήταν αυξημένα/(μειωμένα)
κατά 1%, ενώ οι λοιπές μεταβλητές παρέμεναν σταθερές τα Κέρδη μετά Φόρων της
εταιρίας και του Ομίλου θα ήταν μειωμένα /
αυξημένα κατά Ευρώ 677.439, κυρίως λόγω
του αυξημένου / μειωμένου χρηματοοικονομικού κόστους των δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο (2006: Ευρώ 821.102).
Αναλογικά θα επηρεάζονταν και η Καθαρή
Θέση της εταιρίας και του Ομίλου.

iv) Πιστωτικός κίνδυνος
Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου
γίνεται από την Οικονομική Διεύθυνση του
Ομίλου. 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 συνεργάζεται με
ορισμένα από τα μεγαλύτερα και πλέον
εύρωστα τραπεζικά ιδρύματα της ελληνικής
αγοράς, των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα είναι τουλάχιστον ΒΒΒ+ / F2 (Fitch).
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. Στα projects που αυτό δεν είναι
εφικτό, η εταιρία χρησιμοποιεί ασφάλεια
πιστώσεων, factoring και όπου αυτό απαιτείται ασφάλεια πολιτικού κινδύνου.

(iii) Κίνδυνος διακύμανσης τιμής προϊόντων
Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων (άνω
του 90%) είναι on project basis, και οι τιμές
των προϊόντων είναι σταθερές καθ’ όλη τη
διάρκεια του έργου. Αντίστοιχα, βάσει της

(v) Κίνδυνος ρευστότητας
Η διαχείριση του κίνδυνου ρευστότητας
προϋποθέτει την εξασφάλιση διαθεσίμων
και την ικανότητα χρηματοδότησης των
επιμέρους projects που αναλαμβάνει ο
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‘Όμιλος μέσω επαρκών πιστωτικών ορίων.
Λόγω του διαφορετικού κύκλου χρηματοροών της κάθε παραγγελίας, η Υπηρεσία
Διαχείρισης Κινδύνων 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.
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις μη
προεξοφλημένες συμβατικές ταμειακές
ροές των χρηματοοικονομικών υποχρεώ-

σεων καθώς και τις καθαρές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις παραγώγων της
Εταιρίας και του Ομίλου (net-settled derivatives) ταξινομημένες σε σχετικές ομαδοποιημένες ημερομηνίες λήξης, οι οποίες
υπολογίζονται σύμφωνα με το χρονικό
υπόλοιπο από την ημερομηνία ισολογισμού
μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης.
Υπόλοιπα με ημερομηνία λήξης μικρότερη του έτους συμφωνούν με τη λογιστική
τους αξία λόγω του ότι η επίδραση της
προεξόφλησης δεν είναι σημαντική.
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ 31Δεκεμβρίου2007
Δανεισμός
Παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Χρηματοδοτικές μισθώσεις

<1έτος
31.655.407
1.288.283
78.540.839
15.321

1-2έτη
41.455.268
108.631
-

2-5έτη
29.833.205
-

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ 31Δεκεμβρίου2006
Δανεισμός
Παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Χρηματοδοτικές μισθώσεις

<1έτος
29.840.136
130.007
84.825.005
1.979.342

1-2έτη
35.878.774
13.468
13.006

2-5έτη
55.257.615
-

>5έτη
4.396.873
-

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ 31Δεκεμβρίου2007
Δανεισμός
Παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Χρηματοδοτικές μισθώσεις

<1έτος
31.655.407
1.288.283
76.070.172
15.321

1-2έτη
41.455.268
-

2-5έτη
29.833.205
-

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ 31Δεκεμβρίου2006
Δανεισμός
Παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Χρηματοδοτικές μισθώσεις

<1έτος
29.840.136
130.007
99.219.641
1.979.342

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα
παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία
τα οποία εκκαθαρίζονται με μεικτή βάση
(gross basis), βάσει της εναπομείνασας
διάρκειάς τους έως την ωρίμανση αυτών.
Τα ποσά αφορούν την ονομαστική αξία
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1-2έτη
35.878.774
13.006

2-5έτη
55.257.615
-

>5έτη
4.396.873
-

των εν λόγω συναλλαγών.
Υπόλοιπα με ημερομηνία λήξης μικρότερη του έτους συμφωνούν με τη λογιστική
τους αξία λόγω του ότι η επίδραση της
προεξόφλησης δεν είναι σημαντική.
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ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
31 Δεκεμβρίου 2007
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (forwards) για αντιστάθμιση ταμειακών ροών
Εταιρικάκαιενοποιημέναστοιχεία
Εισροές
Εκροές

<1έτος
38.792.321
37.498.701

31 Δεκεμβρίου 2006
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (forwards) για αντιστάθμιση ταμειακών ροών
Εταιρικάκαιενοποιημέναστοιχεία
Εισροές
Εκροές

<1έτος
60.114.964
58.987.344

3.2. Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Οι στόχοι του Ομίλου σε σχέση με τη
διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει
τη δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας
του Ομίλου στο μέλλον με σκοπό να
παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους
μετόχους και λοιπούς εμπλεκόμενους και
να διατηρήσει ιδανική κατανομή
κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον
τρόπο το κόστος κεφαλαίου.
Σύμφωνα με όμοιες πρακτικές του
κλάδου, ο Όμιλος παρακολουθεί τα
κεφάλαια της με βάση το συντελεστή
μόχλευσης (gearing ratio). Ο εν λόγω
συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον
καθαρό δανεισμό με τα συνολικά απασχο-

λούμενα κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισμός
υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισμού»
(συμπεριλαμβανομένου «βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού»
όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό) μείον
«Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα». Τα συνολικά απασχολούμενα
κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια
κεφάλαια» όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό συν τον καθαρό δανεισμό.
Το 2007 όπως και το 2006, η στρατηγική
της Εταιρίας και του Ομίλου ήταν να διατηρήσει το συντελεστή μόχλευσης μεταξύ
40% - 60%. Οι συντελεστές μόχλευσης στις
31 Δεκεμβρίου 2007 και 2006 αντίστοιχα
είχαν ως εξής:
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
97.249.229
119.066.030
-11.591.569
-8.366.061
85.657.660
110.699.969
123.588.241
93.605.481
209.245.901
204.305.450
41%
54%

Σύνολο δανεισμού (Σημ. 18)
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (Σημ. 15)
Καθαρός δανεισμός
Ίδια κεφάλαια
Συνολικά αποσχολούμενα κεφάλαια
Συντελευστής μόχλευσης

3.3. Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών
στοιχείων που διαπραγματεύονται σε
οργανωμένες αγορές (χρηματιστήρια) (π.χ.
παράγωγα, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία
κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού.
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών
στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε

ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
97.249.229
119.066.030
-4.163.313
-2.068.595
93.085.916
116.997.435
124.974.895
96.901.138
218.060.811
213.898.573
43%
55%

οργανωμένες αγορές προσδιορίζεται με
την χρήση τεχνικών αποτίμησης και
παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα
της αγοράς κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού. Άλλες τεχνικές όπως η
προεξόφληση μελλοντικών χρηματοροών
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της
αξίας των λοιπών χρηματοοικονομικών
στοιχείων. Η εύλογη αξία των πράξεων
αντιστάθμισης
κινδύνου
επιτοκίων

Ε Τ Η ΣΙ Ε Σ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ ΑΤΑ ΣΤΑ ΣΕ Ι Σ
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προσδιορίζεται σαν η παρούσα αξία των
μελλοντικών χρηματοροών. Η εύλογη αξία
προθεσμιακών συμβολαίων σε ξένο
νόμισμα προσδιορίζεται με τιμές forward
της ημερομηνίας του ισολογισμού.
Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για
επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων
εκτιμάται ότι προσεγγίζει την πραγματική
τους αξία. Οι πραγματικές αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς
εμφάνισής τους στις οικονομικές καταστάσεις
υπολογίζονται με βάση τη παρούσα αξία των
μελλοντικών ταμειακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι
διαθέσιμο για τον Όμιλο για τη χρήση
παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων.
4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και
κρίσεις της Διοικήσεως
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης
επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται
σε ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για
μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται
εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.
4.1.Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και
παραδοχές
Ο Όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις και
παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των
μελλοντικών γεγονότων. Οι εκτιμήσεις και
παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο
να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές
στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών
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στοιχείων και των υποχρεώσεων στους
επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής:
(α) Απαιτείται κρίση από τον Όμιλο για τον
προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο
εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους
ο τελικός προσδιορισμός του φόρου
είναι αβέβαιος. Εάν ο τελικός φόρος είναι
διαφορετικός από τον αρχικώς αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει τον
φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για
αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου.
(β) Ο Όμιλος αναγνωρίζει πρόβλεψη για
επίδικες υποθέσεις βάσει στοιχείων από
τη Νομική Υπηρεσία του Ομίλου.
(γ) Ο Όμιλος αναγνωρίζει προβλέψεις για
συμβατικές υποχρεώσεις προς πελάτες
του, οι οποίες υπολογίζονται βάσει
ιστορικών δεδομένων και στατιστικών
από την επίλυση αντίστοιχων περιπτώσεων του παρελθόντος.
4.2.Καθοριστικές κρίσεις της Διοίκησης για
την εφαρμογή των λογιστικών αρχών
Όπως αναφέρεται στην σημείωση 19 η
διοίκηση του ομίλου επανεκτίμησε την
δυνατότητα συμψηφισμού μεταφερόμενων
φορολογικών ζημιών με μελλοντικά φορολογητέα κέρδη και αναγνώρισε αναβαλλόμενη
φορολογική απαίτηση για τη μεταφορά
φορολογικών ζημιών ποσού Ευρώ 52.642.553
για τις οποίες είναι πιθανή η πραγματοποίηση
σχετικού οικονομικού οφέλους λόγω μελλοντικών φορολογητέων κερδών.
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Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς
Κατά την 31/12/2007 ο Όμιλος έχει δύο επιχειρηματικούς τομείς, την παραγωγή και εμπορία χαλυβδοσωλήνων και την παραγωγή και εμπορία κοιλοδοκών.
Τα αποτελέσματα εκάστου τομέα για τους 12 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου 2007 είχαν ως εξής:
12μήνεςέως31Δεκεμβρίου2007

Παραγωγή&Εμπορία
Χαλυβδοσωλήνων
559.648.739
-222.700.793
336.947.947
47.722.259
________________
________________
________________
________________
________________

Παραγωγή&Εμπορία
Κοιλοδοκών
20.579.584
20.579.584
775.908
________________
________________
________________
________________
________________

Σύνολο
580.228.324
-222.700.793
357.527.531
48.498.167
_____-8.561.522
___________
________164.246
________
____40.100.891
____________
_____-6.139.866
___________
____33.961.025
____________

Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα εκάστου τομέα για τους 12 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου 2006 είχαν ως εξής:
12μήνεςέως31Δεκεμβρίου2006
Συνολικές μικτές πωλήσεις ανά τομέα
354.372.863
Ενδοεταιρικές πωλήσεις
-52.095.400
Καθαρές πωλήσεις
302.277.463
Λειτουργικά κέρδη / (ζημιές)
____29.622.353
____________
Χρηματοοικονομικά έξοδα καθαρά (σημ. 28)
________________Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων
________________Φορολογία (σημ. 29)
________________Κέρδη / (Ζημιές) χρήσης μετά από φόρους
________________-

18.143.485
-1.013.268
17.130.218
________676.142
________
________________________________________________________________-

372.516.349
-53.108.668
319.407.681
____30.298.495
____________
___-10.849.927
_____________
____19.448.568
____________
____16.955.942
____________
____36.404.510
____________

Λοιπά στοιχεία ανά τομέα που περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα για τους 12 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου 2007 είναι τα ακόλουθα:
Παραγωγή&Εμπορία
Παραγωγή&Εμπορία
Χαλυβδοσωλήνων
Κοιλοδοκών
Aποσβέσεις ενσώματων παγίων (σημ. 6)
10.457.522
638.708
Aποσβέσεις άυλων (σημ. 7)
139.496
Προβλέψεις (σημ. 32)
580.332
Απομείωση αποθεμάτων (σημ. 11)
1.813.316
442.634

Σύνολο
11.096.230
139.496
580.332
2.255.950

Λοιπά στοιχεία ανά τομέα που περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα για τους 12 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου 2006 είναι τα ακόλουθα:
Παραγωγή&Εμπορία
Παραγωγή&Εμπορία
Χαλυβδοσωλήνων
Κοιλοδοκών
Aποσβέσεις ενσώματων παγίων (σημ.6)
10.432.912
591.238
Προβλέψεις
2.012.201
114.032
Απομείωση αποθεμάτων (σημ.11)
300.923
201.362

Σύνολο
11.024.151
2.126.233
502.285

Συνολικές μικτές πωλήσεις ανά τομέα
Ενδοεταιρικές πωλήσεις
Καθαρές πωλήσεις
Λειτουργικά κέρδη / (ζημιές)
Χρηματοοικονομικά έξοδα καθαρά (σημ. 28)
Μερίδιο κερδών από συγγενείς εταιρείες (σημ. 8)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων
Φορολογία (σημ. 29)
Κέρδη / (Ζημιές) χρήσης μετά από φόρους

Τα αποτελέσματα των τομέων περιλαμβάνουν κέρδη και ζημιές από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (forwards) τα οποία προέρχονται από αντισταθμίσεις ταμειακών ροών που αφορούν αγορές και πωλήσεις.
Το χρηματοοικονομικό κόστος περιλαμβάνει αποτελέσματα από αντισταθμίσεις ταμειακών ροών εντόκων δανείων τα οποία έχουν απεικονιστεί στην κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια του έτους.
Μεταβιβάσεις και συναλλαγές μεταξύ τομέων πραγματοποιούνται με πραγματικούς εμπορικούς όρους και συνθήκες, σύμφωνα με αυτά που ισχύουν για συναλλαγές με τρίτους.
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Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των τομέων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 και οι επενδύσεις σε πάγια για την χρήση που έληξε στην ημερομηνία αυτή έχουν ως εξής:
Παραγωγή&Εμπορία Παραγωγή&Εμπορία Μηκατανεμηθέντα
Σύνολο
Χαλυβδοσωλήνων
Κοιλοδοκών
Ενεργητικό
91.516.438
11.745.676
227.415.099
330.677.214
Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις
______7.335.811
__________
________________________651.259
________
______7.987.070
__________
Σύνολο ενεργητικού
____98.852.249
____________
____11.745.676
____________
___228.066.359
_____________
___338.664.284
_____________
Σύνολο υποχρεώσεων
___105.985.645
_____________
______1.698.688
__________
___107.391.710
_____________
___215.076.043
_____________
Επενδύσεις σε ενσώματα πάγια (σημείωση 6, 7)
______4.258.648
__________
_________58.488
_______
______3.109.823
__________
______7.426.959
__________
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των τομέων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 και οι επενδύσεις σε πάγια για την χρήση που έληξε στην ημερομηνία αυτή έχουν ως εξής:
Παραγωγή&Εμπορία Παραγωγή&Εμπορία Μηκατανεμηθέντα
Σύνολο
Χαλυβδοσωλήνων
Κοιλοδοκών
Ενεργητικό
71.697.334
11.121.231
242.671.868
325.490.432
Σύνολο ενεργητικού
____71.697.334
____________
____11.121.231
____________
___242.671.868
_____________
___325.490.432
_____________
Σύνολο υποχρεώσεων
____99.078.845
____________
______3.358.258
__________
___129.447.848
_____________
___231.884.951
_____________
Επενδύσεις σε ενσώματα πάγια (σημείωση 6, 7)
________737.831
________
________602.055
________
______2.413.736
__________
______3.753.622
__________
Τα περιουσιακά στοιχεία των τομέων περιλαμβάνουν αποθέματα σωλήνων, άυλα στοιχεία, απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις, καθώς και τη συμμετοχή
της εταιρίας στην συγγενή εταιρία ΤΜΚ-CPW. Τα μη κατανεμηθέντα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν αναβαλλόμενους φόρους, ενσώματα πάγια, παράγωγα
χρηματοοικονομικά στοιχεία που έχουν προσδιοριστεί ως μέσα αντιστάθμισης για μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές, χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων, διαθέσιμα, φορολογία εισοδήματος, πρώτες και βοηθητικές ύλες, λοιπές απαιτήσεις, καθώς και τη συμμετοχή της εταιρείας στην συγγενή
εταιρία ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ Α.Ε.
Οι υποχρεώσεις των τομέων περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από συναλλαγές με προμηθευτές, γραμμάτια πληρωτέα, προκαταβολές πελατών,
προβλέψεις, έσοδα επομένων χρήσεων και λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι μη κατανεμηθείσες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν δάνεια, φόρους, παράγωγα
χρηματοοικονομικά στοιχεία, επιχορηγήσεις, προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού και λοιπές υποχρεώσεις.
Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες περιλαμβάνουν δαπάνες για απόκτηση ενσώματων παγίων (σημείωση 6) και άυλων στοιχείων (σημείωση 7).
Τα κατανεμημένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις συμφωνούν με τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του Ομίλου ως εξής:
31/12/2007
Ενεργητικό
Κατανεμημένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις
110.597.925
Μη κατανεμηθέντα:
Πάγια περιουσιακά στοιχεία
153.250.226
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
1.277.027
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
2.086.308
Αποθέματα
51.381.556
Λοιπές απαιτήσεις
6.790.556
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
106.737
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
11.591.569
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες
651.260
Φορολογία εισοδήματος
931.120
Δάνεια
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
1.673.373
Λοιπές υποχρεώσεις
________________Σύνολο
___338.664.284
_____________
31/12/2006
Κατανεμημένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις
Μη κατανεμηθέντα:
Πάγια περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
Αποθέματα
Λοιπές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Δάνεια
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Λοιπές υποχρεώσεις
Φορολογία εισοδήματος
Επιχορηγήσεις
Σύνολο

-

Υποχρεώσεις
107.684.333
1.298.685
180.244
97.249.229
______6.990.180
__________
___215.076.044
_____________

Ενεργητικό
82.818.564

Υποχρεώσεις
102.437.103

186.894.087
4.146.240
3.383.976
32.538.446
6.962.994
380.066
8.366.061
2.291.676
___________________325.490.434
_____________

223.088
119.066.030
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6.633.858
277.618
________955.579
________
___231.884.952
_____________
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Δευτερεύων τύπος πληροφόρησης - γεωγραφικοί τομείς
Η έδρα της εταιρίας είναι η Ελλάδα. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρίας είναι η κατασκευή και πώληση σωλήνων. Η εταιρία πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών
της σε χώρες της Ευρωζώνης, σε λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες, στις ΗΠΑ και την Αφρική.
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πωλήσεις
12μήνες έως
12μήνες έως
31/12/2007
31/12/2006
Ελλάδα
8.188.562
21.416.576
Ευρωζώνη
51.695.669
96.904.879
Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες
32.792.635
22.070.036
Ασία
26.019.049
11.558.922
Αμερική
226.901.199
63.467.264
Αφρική
_____11.930.417
___________
____103.990.004
____________
Σύνολο
__357.527.531
______________
__319.407.681
______________
Οι πωλήσεις αναφέρονται στη χώρα που είναι εγκατεστημένοι οι πελάτες.
Σύνολο Ενεργητικού
Ελλάδα
Ευρωζώνη
Αμερική
Συγγενείς επιχειρήσεις (σημείωση 8)
Μη κατανεμημένα
Σύνολο

31/12/2007
281.086.655
1.276.231
_____46.106.180
___________
__328.469.066
______________
7.987.071
_______2.208.147
_________
__338.664.284
______________

31/12/2006
298.905.105
3.790.401
_____18.648.686
___________
__321.344.192
______________
_______4.146.240
_________
__325.490.432
______________

12μήνες έως
31/12/2007
7.371.851
__________55.108
______
_____7.426.959
___________

12μήνες έως
31/12/2006
3.730.362
10.202
__________13.058
______
_____3.753.622
___________

12μήνες έως
31/12/2007
357.201.737
231.962
__________93.832
______
__357.527.531
______________

12μήνες έως
31/12/2006
318.340.472
1.067.209
__________________319.407.681
______________

Τα περιουσιακά στοιχεία αναφέρονται στην τοποθεσία τους.
Επενδύσεις σε ενσώματα πάγια
Ελλάδα
Ευρωζώνη
Αμερική
Σύνολο
Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αναφέρονται στην τοποθεσία των περιουσιακών στοιχείων.
Ανάλυση των πωλήσεων ανά κατηγορία
Πωλήσεις εμπορευμάτων & προϊόντων
Έσοδα από υπηρεσίες
Λοιπά
Σύνολο
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6.

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οικόπεδα

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιαν 2006
33.099.000
Συναλλαγματικές διαφορές
Προσθήκες
7.427
Πωλήσεις (σημείωση 32)
-119.333
Ανακατανομές
_________________Υπόλοιπο 31 Δεκ 2006
______32.987.094
___________
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιαν 2006
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποσβέσεις χρήσης (σημείωση 23)
Πωλήσεις (σημείωση 32)
Ανακατανομές
Υπόλοιπο 31 Δεκ 2006
_________________Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκ 2006
______32.987.094
___________
Υπόλοιπο 1 Ιαν 2007
______32.987.094
___________
Συναλλαγματικές διαφορές
Προσθήκες
1.194.609
Πωλήσεις (σημείωση 32)
-10.785.053
Απομείωση
Εισφορά σε συγγενή εταιρία (σημείωση 9)
Ανακατανομές
Πωλήσεις θυγατρικών (σημείωση 8)
______-7.429.497
___________
Υπόλοιπο 31 Δεκ 2007
______15.967.152
___________
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιαν 2007
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποσβέσεις χρήσης (σημείωση 23)
Πωλήσεις (σημείωση 32)
Εισφορά σε συγγενή εταιρία (σημείωση 9)
Πωλήσεις θυγατρικών (σημείωση 8)
_________________Υπόλοιπο 31 Δεκ 2007
_________________Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκ 2007
______15.967.152
___________

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Κτίρια

Μηχ/κός
Εξοπλισμός

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα &
εξαρτήματα

49.250.813
1.390.628
-1.029.538
__________883.987
_______
______50.495.890
___________

133.729.362
1.339.886
-56.831
_____________________135.012.416
_____________

2.466.124
2.479.900
-4.820
-12.035
144.764
89.515
-163.865
-96.977
_________________- ___________13.677
______
_______2.442.203
__________ _______2.474.080
__________

987.777
222.012.976
-16.855
781.403
3.753.623
-1.466.544
________-904.690
_________ ___________-7.026
______
_________864.490
________ ____224.276.173
_____________

-4.830.370
-2.467.610
76.527
_______-7.221.453
__________
______43.274.437
___________
______50.495.890
___________
518.678
-559.000
-260.000
_______-7.505.648
__________
______42.689.921
___________

-18.266.098
-8.152.022
7.723
_____-26.410.396
____________
____108.602.020
_____________
____135.012.416
_____________
1.051.625
-992
-4.209.185
1.292.860
______-1.201.343
___________
____131.945.382
_____________

-1.540.898
3.886
-201.972
98.190
______-1.640.794
___________
_________801.409
________
_______2.442.203
__________
167.484
260.000
________-604.291
_________
_______2.265.396
__________

__________________________864.490
________
_________864.490
________
3.780.828
-38.318
-1.292.860
________________________3.314.140
__________

-7.221.453
-2.536.726
58.081
________1.208.053
_________
_______-8.492.045
__________
______34.197.875
___________

-26.410.396
-8.201.393
177
1.034.955
_________249.937
________
_____-33.326.720
____________
______98.618.661
___________

-1.640.794
-2.109.443
11.453
-202.753
-155.358
3.907
_________226.684
________ _______1.049.324
__________
______-1.616.863
___________ ______-1.200.117
___________
_________648.533
________ _________503.863
________

-1.997.565
9.845
-202.547
73.798
7.026
______-2.109.443
___________
_________364.637
________
_______2.474.080
__________
-11.311
358.642
-8.462
______-1.108.969
___________
_______1.703.980
__________

Ε Τ Η ΣΙ Ε Σ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ ΑΤΑ ΣΤΑ ΣΕ Ι Σ

Ακιν/σεις υπό
εκτέλεση

Σύνολο

-26.634.931
13.731
-11.024.151
256.238
7.026
_____-37.382.086
____________
____186.894.087
_____________
____224.276.173
_____________
-11.311
7.071.866
-11.353.507
-38.318
-4.209.185
_____-17.849.747
____________
____197.885.971
_____________

-37.382.086
11.453
-11.096.230
62.165
1.034.955
_________________- _______2.733.998
__________
_________________- _____-44.635.746
____________
_____________
_______3.314.140
__________ ____153.250.226
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6.

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)

ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιαν. 2006
Προσθήκες
Πωλήσεις (σημείωση 32)
Ανακατανομές
Υπόλοιπο 31 Δεκ. 2006
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιαν. 2006
Αποσβέσεις περιόδου (σημείωση 23)
Πωλήσεις (σημείωση 32)
Υπόλοιπο 31 Δεκ. 2006
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκ. 2006
Υπόλοιπο 1 Ιαν. 2007
Προσθήκες
Πωλήσεις (σημείωση 32)
Ανακατανομές
Υπόλοιπο 31 Δεκ. 2007
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιαν. 2007
Αποσβέσεις περιόδου (σημείωση 23)
Πωλήσεις (σημείωση 32)
Υπόλοιπο 31 Δεκ. 2007
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκ. 2007

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Οικόπεδα

Κτίρια

Μηχ/κός
Εξοπλισμός

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα &
εξαρτήματα

25.679.000
-119.333
_______________________25.559.667
___________

42.735.431
267.475
-1.016.000
__________883.987
_______
______42.870.893
___________

127.087.386
7.526.401
-6.200.000
_____________________128.413.787
_____________

2.063.149
1.162.664
34.764
66.256
-128
_________________- ___________20.702
______
_______2.097.913
__________ _______1.249.495
__________

949.459
199.677.089
1.521.403
9.416.299
-7.335.461
________-904.690
_________ ________________________1.566.172
__________ ____201.757.927
_____________

25.559.667
25.559.667
1.192.539
-10.785.053
_______________________15.967.153
___________

-4.201.244
-2.122.393
76.200
-6.247.437
36.623.456
42.870.893
378.026,97
-559.000
_______________________42.689.920
___________

-16.756.169
-7.952.188
-24.708.357
103.705.430
128.413.787
1.051.625,00
_______2.032.860
__________
____131.498.272
_____________

-1.268.559
-861.540
-180.831
-116.325
-1.449.390
-977.865
648.523
271.630
2.097.913
1.249.495
167.483,00
301.194,90
-4.555
_________________- ________________________2.265.396
__________ _______1.546.134
__________

-23.087.512
-10.371.737
76.200
-33.383.049
1.566.172
168.374.878
1.566.172
201.757.927
3.780.828,12
6.871.697
-11.348.608
______-2.032.860
___________ ________________________3.314.140
__________ ____197.281.015
_____________

________________________________________15.967.153
___________

-6.247.437
-2.302.688
___________58.081
______
_______-8.492.044
__________
______34.197.876
___________

-24.708.357
-8.147.929
______________________-32.856.286
____________
______98.641.986
___________

-1.449.390
-167.472
_______________________-1.616.862
___________
_________648.534
________

_________________________________________3.314.140
__________

-977.865
-112.756
_______________________-1.090.621
___________
_________455.513
________

Ακιν/σεις υπό
εκτέλεση

Σύνολο

-33.383.049
-10.730.845
___________58.081
______
_____-44.055.813
____________
____153.225.202
_____________

Η δαπάνη για αποσβέσεις έχει καταχωρηθεί στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων ως εξής :

Κόστος Πωληθέντων
Έξοδα Διοίκησης
Έξοδα Διάθεσης
Λοιπά έσοδα / έξοδα
Σύνολο

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
12μήνεςέως
12μήνεςέως
31Δεκ.2007
31Δεκ.2006
10.276.165
9.966.383
218.811
194.952
184.464
170.704
_________416.790
________
_________692.112
________
______11.096.230
___________
______11.024.151
___________

ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
12μήνεςέως
12μήνεςέως
31Δεκ.2007
31Δεκ.2006
10.276.165
9.966.383
52.118
62.417
158.729
140.556
_________243.833
________ _________202.383
________
______10.730.845
___________ ______10.371.738
___________

Ο μισθωμένος μηχανολογικός εξοπλισμός και μεταφορικά μέσα που περιλαμβάνεται στα παραπάνω βάσει χρηματοδοτικής μίσθωσης αναλύεται ως εξής (σημείωση 18):
ΜηχανολογικόςΕξοπλισμός
Κόστος - κεφαλαιοποιημένες χρηματοδοτικές μισθώσεις
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή αναπόσβεστη αξία
Μεταφορικά Μέσα
Κόστος - κεφαλαιοποιημένες χρηματοδοτικές μισθώσεις
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή αναπόσβεστη αξία

Ενοποιημένακαιεταιρικάστοιχεία
31/12/2007
31/12/2006
8.795.304
8.795.304
______-3.389.857
___________ ______-2.840.150
___________
_______5.405.447
__________ _______5.955.154
__________
377.318
________-181.086
_________
_________196.232
________

377.318
________-143.354
_________
_________233.964
________

Επί της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου και της Εταιρίας υφίστανται υποθήκες και προσημειώσεις υπέρ τραπεζών συνολικού ύψους Ευρώ 73.200.000. Το 2006 τα αντίστοιχα ποσά
ήταν Ευρώ 73.203.762 επί της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου και Ευρώ 73.200.000 επί της ακίνητης περιουσίας της εταιρίας.
Στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης περιλαμβάνονται ενοίκια συνολικού ποσού Ευρώ 500.310 (2006: 525.127) και Ευρώ 495.183 (2006: Ευρώ 486.683) για τον Όμιλο και την
Εταιρία αντίστοιχα που αφορούν μίσθωση μεταφορικών μέσων και κτιρίων (σημείωση 23).
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7.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρίας έχουν ως εξής:
Έξοδαανάπτυξης
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007
Αποσβέσεις χρήσης (σημείωση 23)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Σύνολο

_________355.093
________ _________355.093
________
_________355.093
________ _________355.093
________
________-139.496
_________ ________-139.496
_________
________-139.496
_________ ________-139.496
_________
_________215.597
________ _________215.597
________

Η δαπάνη για αποσβέσεις έχει καταχωρηθεί στο κόστος πωληθέντων.

8.

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
31/12/2007
31/12/2006
24.706.474
13.956.474
69.680
10.750.000
-12.769.961
-687.125
______11.319.068
___________ ______24.706.474
___________

Υπόλοιπο ενάρξεως
Προσθήκες
Πωλήσεις
Μεταφορά σε συγγενείς
Υπόλοιπο λήξεως
Οι θυγατρικές της εταιρίας οι οποίες είναι μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο έχουν ως εξής:
Επωνυμία

Χώρα
εγκατάστασης

2007
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε
Ελλάδα
ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε
Ελλάδα
CPW EUROPEAN TRADING Gmbh Γερμανία
CPW AMERICA CO.
Αμερική
HUMBEL Ltd
__________Κύπρος
_______
Σύνολο
______24.706.474
___________

Αξία
Κτήσηςέναρξης

Προσθήκες
σεσυγγενείς

Πωλήσεις
λήξης

Μεταφορά
Συμμετοχής

Αξίακτήσης

Άμεσο%

11.797.506
-11.797.506
1.589.900
69.680
-972.455
-687.125
567.344
______10.751.724
___________ _________________- _________________- ____________________________69.680
______ _____-12.769.961
____________ ________-687.125
_________ ______11.319.068
___________

567.344
10.751.724

99,99%
21,37%
100,00%
100,00%
100,00%

Στις 9/8/2007 η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε πώλησε στην εταιρεία ΝΟΒΑΛ Α.Ε, το σύνολο της συμμετοχής της (99,9% του μετοχικού κεφαλαίου) στην εταιρία
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ A.E.
Το καθαρό εισπραχθέν τίμημα σε μετρητά αναλύεται ως εξής:
Εισπραχθέν τίμημα σε μετρητά
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα θυγατρικής κατά την ημερομηνία της πώλησης
Καθαρό καταβληθέν τίμημα σε μετρητά

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
13.600.000
-42.616
13.557.384

ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
13.600.000
13.600.000

Από την πώληση προέκυψε κέρδος Ευρώ 1.885.873 και Ευρώ 724.652 για τον Όμιλο και την Εταιρία αντίστοιχα, το οποίο εμφανίζεται στα Λοιπά Κέρδη / (Ζημίες)
καθαρά (σημείωση 27).
Στις 30/9/2007 η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε πώλησε ποσοστό 30,25% της θυγατρικής ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ Α.Ε στις εταιρίες ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε και ΕΛΒΑΛ Α.Ε, με αποτέλεσμα να συμμετέχει πλέον με ποσοστό 21,37% στην εν λόγω εταιρία.
Το καθαρό εισπραχθέν τίμημα σε μετρητά αναλύεται ως εξής:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
Εισπραχθέν τίμημα σε μετρητά
1.112.800
1.112.800
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα θυγατρικής κατά την ημερομηνία της πώλησης
-145.801
Καθαρό καταβληθέν τίμημα σε μετρητά
966.999
1.112.800
Από την πώληση προέκυψε κέρδος Ευρώ 338.437 και Ευρώ 140.345 για τον Όμιλο και την Εταιρία αντίστοιχα, το οποίο εμφανίζεται στα Λοιπά Κέρδη / (Ζημίες)
καθαρά (σημείωση 27).
Κατά την διάρκεια της χρήσης δεν χρειάστηκε να υπολογιστούν ζημιές απομείωσης επί των επενδύσεων.

Ε Τ Η ΣΙ Ε Σ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ ΑΤΑ ΣΤΑ ΣΕ Ι Σ
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8.

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται (συνέχεια)

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Τα αντίστοιχα ποσοστά στο τέλος της χρήσεως 2006 είχαν ως εξής:
Επωνυμία

Χώρα
Εγκατάστασης

2006
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε
ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε
CPW EUROPEAN TRADING Gmbh
CPW AMERICA CO.
HUMBEL Ltd
ΣΥΝΟΛΟ

Αξία
Κτήσης
έναρξης

Προσθήκες

Αξία
κτήσης
λήξης

Άμεσο
Ποσοστό
Συμμετοχής

Ελλάδα
11.797.506
11.797.506
Ελλάδα
1.589.900
1.589.900
Γερμανία
Αμερική
567.344
567.344
Κύπρος ____________1.724
_____ ______10.750.000
___________ ______10.751.724
___________
______13.956.474
___________ ______10.750.000
___________ ______24.706.474
___________

99,99%
51,62%
100,00%
100,00%
100,00%

Κατά την διάρκεια της χρήσεως 2006 το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας HUMBEL Ltd αυξήθηκε μετά από ψήφισμα στις 21 Νοεμβρίου 2006, από
1.000 συνήθεις μετοχές αξίας 1Κ£ (λίρα Κύπρου) η κάθε μία, σε 2.000 συνήθεις μετοχές αξίας Κ£1 η κάθε μία, με την δημιουργία 1.000 πρόσθετων μετοχών ονομαστικής αξίας Κ£1 η κάθε μια. Ο πιο πάνω αριθμός μετοχών έχει εκδοθεί υπέρ το άρτιο και η τιμή έκδοσης κάθε νέας μετοχής ανέρχεται στις Κ£6.178,16 η κάθε
μια. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε Κ£6.178.160 ή Ευρώ 10.750.000. Από το ανωτέρω ποσό Κ£6.177.160 έχει μεταφερθεί στο αποθεματικό (από την έκδοση μετοχών) υπέρ το άρτιο και Κ£1.000 στο εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
Το ποσό από την επιπρόσθετη έκδοση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ το άρτιο χρηματοδότησε το μηχανολογικό εξοπλισμό για κατασκευή σωλήνων σε εργοστάσιο
που εδρεύει στη Ρωσία στα πλαίσια κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχει η Humbel Ltd με Ρωσική εταιρεία με ποσοστό 49%, η οποία συστάθηκε το 2007.

9.

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
7.758.838
-567.577
164.246
631.564 ________________________________
7.987.071 ________________________________

Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Συναλλαγματικές διαφορές
Μερίδιο κέρδους συγγενών εταιριών
Εξαγορές θυγατρικών
Υπόλοιπο λήξεως

ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
687.125 ________________________________
687.125 ________________________________

Προσθήκες
Το 2007, συστάθηκε η κοινή εταιρία (Joint Venture) ZAO ΤΜΚ-CPW με την ρωσική ΤΜΚ, με έδρα τη Ρωσία, στην οποία η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε κατέχει έμμεσα (μέσω της θυγατρικής της Humbel Ltd που εδρεύει στην Κύπρο) το 49% του μετοχικού της κεφαλαίου. Σκοπός της εν λόγω εταιρίας είναι η παραγωγή και
εμπορία υψηλής ποιότητας χαλυβδοσωλήνων και κοιλοδοκών, για την εξυπηρέτηση της αυξημένης ζήτησης, στη Ρωσία και τις γειτονικές χώρες στον κλάδο της
ενέργειας και των κατασκευών.
Το συνολικό τίμημα που δόθηκε για την σύσταση της εταιρίας αναλύεται ως εξής:
Ενσώματα πάγια που εισφέρθηκαν
Ταμειακά διαθέσιμα που καταβλήθηκαν
Συνολικό τίμημα

6.540.011
1.218.827
________________
7.758.838
________________

Από την πιο ανωτέρω απόκτηση προέκυψε κέρδος Ευρώ 3.365.781 ως εξής:
Λογιστική αξία παγίων που εισφέρθηκαν
Κέρδη από την απόκτηση συγγενούς εταιρίας
Εύλογη αξία παγίων που εισφέρθηκαν

3.174.230
3.365.781
________________
6.540.011
________________

Το ποσό του κέρδους εμφανίζεται στα Λοιπά Κέρδη / (Ζημίες) καθαρά (σημείωση 27).
Εξαγορά θυγατρικής
Στις 30/9/2007 η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε πώλησε ποσοστό 30,25% της θυγατρικής ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ Α.Ε με αποτέλεσμα να συμμετέχει με ποσοστό 21,37%
στην εν λόγω εταιρία, η οποία συγκαταλέγεται πλέον στις συγγενείς.
Το μερίδιο του Ομίλου στο Ενεργητικό, στις Υποχρεώσεις, στα έσοδα και στα κέρδη των συγγενών εταιριών έχει ως εξής:
Επωνυμία
Χώραεγκατάστασης
Ενεργητικό
Υποχρεώσεις
Έσοδα Κέρδη(ζημιές)
Ποσοστό
(Κύκλοςεργασιών)
μετάφόρων συμμετοχής
2007
ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε
Ελλάδα
1.047.765
343.659
86.958
19.696
21,37%
ZAO TMK - CPW
Ρωσία ________________
15.625.631 ________________
8.289.820 ________________
3.369.730 ________________
144.550
49,00%
16.673.396 ________________
8.633.479 ________________
3.456.688 ________________
164.246
________________
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10. α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ανά κατηγορία

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2007
Δάνειακαι
απαιτήσεις

Περιουσιακά
Παράγωγα
Σύνολο
στοιχεία
προς
σεεύλογηαξία αντιστάθμιση
μέσωτων
Ενεργητικού
αποτελεσμάτων
Μακροπρόθεσμα Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
536.880
536.880
Εμπορικές και Λοιπές απαιτήσεις
53.219.928
53.219.928
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
11.591.569
11.591.569
Βραχυπρόθεσμα Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
1.549.428
1.549.428
Βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ________________- ________________
106.737 ________________- ________________
106.737
Σύνολο
64.811.497 ________________
106.737 ________________
2.086.308 ________________
67.004.542
________________
Παράγωγαπρος
αντιστάθμιση
Παθητικού
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία (βραχυπρόθεσμα)
Σύνολο

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ31/12/2006

1.298.685
________________
1.298.685
________________

Λοιπές
Σύνολο
χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις
65.578.501
65.578.501
31.670.728
31.670.728
1.298.685
________________- ________________
97.249.229 ________________
98.547.914
________________

Δάνειακαι
απαιτήσεις

Ενεργητικού
Μακροπρόθεσμα Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
Εμπορικές και Λοιπές απαιτήσεις
60.665.007
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
8.366.061
Βραχυπρόθεσμα Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
Βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ________________Σύνολο
69.031.068
________________

Περιουσιακά
Παράγωγα
Σύνολο
στοιχεία
προς
σεεύλογηαξία αντιστάθμιση
μέσωτων
αποτελεσμάτων
562.315
562.315
60.665.007
8.366.061
2.821.661
2.821.661
380.066 ________________- ________________
380.066
________________
380.066 ________________
3.383.976 ________________
72.795.110
________________
Παράγωγαπρος
αντιστάθμιση

Παθητικού
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία (βραχυπρόθεσμα)
Σύνολο
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ31/12/2007

223.088
________________
223.088
________________

Λοιπές
Σύνολο
χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις
87.246.551
87.246.551
31.819.479
31.819.479
223.088
________________- ________________
119.066.030 ________________
119.289.118
________________

Δάνειακαι
απαιτήσεις

Ενεργητικού
Μακροπρόθεσμα Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
Εμπορικές και Λοιπές απαιτήσεις
42.613.537
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
4.163.313
Βραχυπρόθεσμα Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
Βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ________________Σύνολο
46.776.850
________________

Περιουσιακά
Παράγωγα
Σύνολο
στοιχεία
προς
σεεύλογηαξία αντιστάθμιση
μέσωτων
αποτελεσμάτων
536.880
536.880
42.613.537
4.163.313
1.549.428
1.549.428
106.737 ________________- ________________
106.737
________________
106.737 ________________
2.086.308 ________________
48.969.895
________________
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10. α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ανά κατηγορία (συνέχεια)

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Παθητικού

Παράγωγαπρος
αντιστάθμιση

Μακροπρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία (βραχυπρόθεσμα)
Σύνολο
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2006

1.298.685
________________
1.298.685
________________

Λοιπές
Σύνολο
χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις
65.578.501
65.578.501
31.670.728
31.670.728
1.298.685
________________ ________________
97.249.229 ________________
98.547.914
________________

Δάνειακαι
απαιτήσεις

Ενεργητικού
Μακροπρόθεσμα Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
Εμπορικές και Λοιπές απαιτήσεις
58.453.653
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
2.068.595
Βραχυπρόθεσμα Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
Βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ________________Σύνολο
60.522.248
________________

Περιουσιακά
Παράγωγα
Σύνολο
στοιχεία
προς
σεεύλογηαξία αντιστάθμιση
μέσωτων
αποτελεσμάτων
562.315
562.315
58.453.653
2.068.595
2.821.661
2.821.661
101.737 ________________- ________________
101.737
________________
101.737 ________________
3.383.976 ________________
64.007.961
________________

Παθητικού

Παράγωγαπρος
αντιστάθμιση

Μακροπρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία (βραχυπρόθεσμα)
Σύνολο

223.088
________________
223.088
________________

Λοιπές
Σύνολο
χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις
87.246.551
87.246.551
31.819.450
31.819.450
223.088
________________- ________________
119.066.001 ________________
119.289.089
________________

10. β) Πιστωτική διαβάθμιση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

11. Αποθέματα

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Η πιστωτική διαβάθμιση των παραγώγων χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού με βάση εξωτερικούς δείκτες αξιολόγησης (FITCH) ως εξής
ΕνοποιημένακαιΕταιρικάστοιχεία
A
1.089.999
A258.110
BBB+
738.200
_______________
Σύνολο
2.086.309
________________

Προϊόντα έτοιμα
Ημιτελή
Υποπροϊόντα & υπολείμματα
Παραγωγή σε εξέλιξη
Α' & Β' ύλες
Αναλώσιμα υλικά-ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας παγίων στοιχείων
Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων
Σύνολο

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
46.465.524
16.329.057
209.940
8.618.900
61.925
207.896
4.799
46.587.336
28.382.732
3.885.510
3.991.003
700.814
159.916
______________
______________
98.118.945
57.486.407
______________
______________

ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
31.330.641
15.724.940
209.940
8.618.900
61.925
207.896
4.799
46.587.336
28.072.440
3.885.510
3.784.690
700.814 ______________
157.361
______________
82.984.062 ______________
56.363.130
______________

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης:
Προϊόντα έτοιμα
Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία

-2.255.950
______________
95.862.995
______________

-2.255.950
______________
80.728.112
______________

-502.285
______________
56.984.122
______________

-502.285
______________
55.860.845
______________

Το κόστος των αποθεμάτων που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο κόστος πωληθέντων ανέρχεται σε Ευρώ 229.946.897 (2006: Ευρώ 209.369.172) και Ευρώ
214.757.241(2006: Ευρώ 198.557.024) για τον Όμιλο και την Εταιρία αντίστοιχα.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης τα αποθέματα αποτιμήθηκαν στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία βασίστηκε σε τιμές πώλησης των ετοίμων προϊόντων σε μία ενεργή αγορά. Σε ορισμένα έτοιμα προϊόντα η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία ήταν χαμηλότερη, με αποτέλεσμα να αναγνωριστεί ζημία απομείωσης συνολικού ποσού Ευρώ 2.255.950 (2006: Ευρώ 502.285) για τον Όμιλο και την Εταιρία. Η ζημία
απομείωσης συμπεριλαμβάνεται στο κόστος των αποθεμάτων που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο κόστος πωληθέντων. (σημείωση 23).
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12. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Καθαρές απαιτήσεις πελατών
Λοιπές Προκαταβολές
Γραμμάτια-επιταγές εισπρακτ.& σφραγ/νες
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (σημείωση 35)
Ελληνικό Δημόσιο
Λοιποί χρεώστες
Αγορές υπό παραλαβή
Σύνολο
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Σύνολο

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
45.247.551
53.503.969
-285.999
-1.445.296
44.961.552
52.058.673
1.832.849
2.344.588
427.940
448.636
-37.000
-37.000
5.264.431
4.556.478
2.808.292
2.860.689
1.273.778
828.069
8.823.790 ________________
2.275.747
________________
65.355.632 ________________
65.335.880
________________
64.961.332
64.337.080
394.300 ________________
998.800
________________
65.355.632 ________________
65.335.880
________________

ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
21.858.467
37.332.804
-230.171
-805.187
21.628.296
36.527.617
1.815.042
2.209.062
427.940
448.636
-37.000
-37.000
18.635.663
21.516.889
2.808.292
1.660.650
685.239
803.634
8.823.790 ________________
2.275.747
________________
54.787.262 ________________
65.405.235
________________
54.392.962
64.459.097
394.300 ________________
946.138
________________
54.787.262 ________________
65.405.235
________________

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό αφορούν δοσμένες εγγυήσεις σε τρίτους στα πλαίσια της δραστηριότητας
της εταιρίας και δεν έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Οι εύλογες αξίες των πελατών και λοιπών απαιτήσεων είναι περίπου ίσες με τη λογιστική αξία τους.
Δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες καθώς ο Όμιλος έχει μεγάλο αριθμό πελατών διεθνώς διασκορπισμένο.
Την 31/12/2007 απαιτήσεις Ευρώ 18.439.504 (2006: Ευρώ 34.800.870) και Ευρώ 41.772.759 (2006: Ευρώ 50.331.926) αφορούν πελάτες χωρίς καθυστέρηση
στην αποπληρωμή της οφειλής τους, για την Εταιρία και τον Όμιλο αντίστοιχα.
Απαιτήσεις από πελάτες από την λήξη των οποίων έχει παρέλθει διάστημα μικρότερο των τριών μηνών δεν θεωρούνται απομειωμένες. Την 31/12/2007 απαιτήσεις από πελάτες οι οποίες έχουν λήξει και δεν έχουν απομειωθεί ήταν Ευρώ 3.188.792 (2006: Ευρώ 1.726.747) για τον Όμιλο και την Εταιρία. Οι απαιτήσεις αυτές
αφορούν σε πελάτες οι οποίοι δεν έχουν προϊστορία μη εισπραξιμότητας. Η ενηλικίωση των απαιτήσεων αυτών εμφανίζεται κατωτέρω:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ληξιάριαπελατών
31/12/2007
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2006
Απαιτήσεις από πελάτες
0-3 μήνες
2.314.998
429.543
2.314.998
429.543
3-6 μήνες
74.365
16.735
74.365
16.735
> 6 μήνες
799.429 ________________
1.280.469 ________________
799.429 ________________
1.280.469
________________
Σύνολο
3.188.792 ________________
1.726.747 ________________
3.188.792 ________________
1.726.747
________________
Τα ποσά που αναγνωρίζονται ως πρόβλεψη, συνήθως διαγράφονται εφόσον δεν αναμένεται να εισπραχθούν από τους συγκεκριμένους πελάτες.
Οι εμπορικοί πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας ανά νόμισμα είναι οι ακόλουθες:

Ευρώ
Δολάριο
Λίρα Αγγλίας
Ντιρχάμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
Λίρα Κύπρου
Σύνολο

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2006
33.289.922
37.444.684
33.455.595
51.889.933
27.390.584
23.549.179
17.316.134
9.493.022
3.321.492
3.603.519
3.321.492
3.603.519
694.042
418.760
694.042
418.760
659.592 ________________
319.738 ________________- ________________________________
65.355.632 ________________
65.335.880 ________________
54.787.263 ________________
65.405.234
________________

Η κίνηση της πρόβλεψης για απομείωση των απαιτήσεων από πελάτες για τον Όμιλο και την Εταιρία έχει ως εξής:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2006
Υπόλοιπο Έναρξης
1.482.296
2.253.030
842.187
724.763
Προβλέψεις χρήσης
240.336
240.000
184.507
240.000
Διαγραφή απαιτήσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης
-759.523
-759.523
Αντιλογισμός πρόβλεψης
-640.109 ________________
-1.010.734 ________________- ________________
-122.576
________________
Υπόλοιπο Λήξης
323.000 ________________
1.482.296 ________________
267.171 ________________
842.187
________________
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12. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις (συνέχεια)

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Οι προβλέψεις χρήσης καθώς και οι αντιλογισμοί προβλέψεων έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως εξής:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2006
Έξοδα διάθεσης (σημείωση 23)
-172.336
-184.508
Έξοδα διοίκησης (σημείωση 23)
-240.000
-240.000
Λοιπά έσοδα (σημείωση 25)
572.109 ________________
1.010.734 ________________- ________________
122.576
________________
Σύνολο
399.773 ________________
770.734 ________________
-184.508 ________________
-117.424
________________
Τα υπόλοιπα ποσά που περιλαμβάνονται στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις δεν περιλαμβάνουν απομειωμένα περιουσιακά στοιχεία.
Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος για τον Όμιλο και την Εταιρία κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού είναι η εύλογη αξία των πελατών και λοιπών απαιτήσεων η
οποία είναι περίπου ίση με τη λογιστική τους αξία.
Ο Όμιλος κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού δεν έχει στην κατοχή του εξασφαλίσεις εναντίον τέτοιων πελατών. Οι εγγυήσεις εξασφάλισης καλής εκτέλεσης
συμβάσεων με πελάτες αναφέρονται στην σημείωση 34.

13. Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (interst rate swaps)
536.880
________________
Σύνολο
536.880
________________
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (forwards) για αντιστάθμιση ταμειακών ροών ________________
1.549.428
Σύνολο
1.549.428
________________
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (forwards) για αντιστάθμιση ταμειακών ροών ________________
1.298.685
Σύνολο
1.298.685
________________

ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006

562.315 ________________
536.880 ________________
562.315
________________
562.315 ________________
536.880 ________________
562.315
________________
2.821.661 ________________
1.549.428 ________________
2.821.661
________________
2.821.661 ________________
1.549.428 ________________
2.821.661
________________
223.088 ________________
1.298.685 ________________
223.088
________________
223.088 ________________
1.298.685 ________________
223.088
________________

Η μέγιστη έκθεση του Ομίλου σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την 31/12/2007 είναι η τρέχουσα αξία των παράγωγων χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό.
α) Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (forwards) H ονομαστική αξία των προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος σε εκκρεμότητα, κατά την
31/12/2007 ήταν USD 37.799.452, έναντι USD 130.816.349 και GBP 11.601.814 στις 31/12/2006. Κέρδη και ζημιές που αναγνωρίστηκαν στα Ίδια Κεφάλαια
(αποθεματικό αντιστάθμισης ταμειακών ροών) από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος, κατά την 31/12/2007 θα μεταφερθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε διάφορες ημερομηνίες μεταξύ ενός και έξι μηνών από την ημερομηνία του Ισολογισμού.
β) Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων Η ονομαστική αξία των συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων σε εκκρεμότητα κατά την 31/12/2007 ήταν Ευρώ 32.000.000
(έναντι Ευρώ 47.000.000 στις 31/12/2006). Κέρδη και ζημιές που αναγνωρίστηκαν στα Ίδια Κεφάλαια (αποθεματικό αντιστάθμισης ταμειακών ροών) από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων, κατά την 31/12/2007 θα μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως μέχρι την αποπληρωμή των σχετικών δανειακών
υποχρεώσεων.
Κατά την 31/12/2007 τα επιτόκια των μακροπρόθεσμων δανείων όπως διαμορφώνονται από τα χρηματοοικονομικά παράγωγα επιτοκιακού κινδύνου (SWAPS)
κυμαίνονταν από 3,88% έως 4,15% (31/12/2006: 4,2% έως 4,9%).
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14. Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006
Προσθήκες
Πωλήσεις
Μεταβολές εύλογης αξίας
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.002.873
250.000
-900.000
27.193
________________
380.066
________________
380.066
________________
380.066
________________

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν τα κατωτέρω:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2006
Εισηγμένοι τίτλοι
- Συμμετοχικοί τίτλοι εσωτερικού
94.400
Μη εισηγμένοι τίτλοι
- Συμμετοχικοί τίτλοι εσωτερικού
7.337
- Ομολογιακά
250.000
- Αμοιβαία Κεφάλαια
28.329
________________
Σύνολο
380.066
________________

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007
Πωλήσεις
Μεταβολές εύλογης αξίας
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
380.066
-278.329
5.000
106.737
________________
106.737
________________
106.737
________________

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν τα κατωτέρω:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
Εισηγμένοι τίτλοι
- Συμμετοχικοί τίτλοι εσωτερικού
99.400
Μη εισηγμένοι τίτλοι
- Συμμετοχικοί τίτλοι εσωτερικού
7.337
________________
Σύνολο
106.737
________________

ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
75.337
26.400
________________
101.737
________________
101.737
________________
101.737
________________

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2006
94.400
7.337
________________101.737
________________
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
101.737
5.000
106.737
________________
106.737
________________
106.737
________________

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
99.400
7.337
________________
106.737
________________

Τα κέρδη / (ζημιές) εύλογης αξίας (συμπεριλαμβανομένων και των κερδών / (ζημιών) από πώληση) χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων καταχωρούνται στα λοιπά κέρδη / (ζημίες) καθαρά της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως (σημείωση 27) και επιπλέον εμφανίζονται στις καθαρές
ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στην κατάσταση ταμειακών ροών.
Η εύλογη αξία των εισηγμένων συμμετοχικών τίτλων βασίζεται στη χρηματιστηριακή τους αξία.

15. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
ΠοσάσεΕυρώ
Διαθέσιμα στο Ταμείο
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2006
9.848
6.258
8.186
2.430
11.581.721 ________________
8.359.803 ________________
4.155.127 ________________
2.066.165
________________
11.591.569 ________________
8.366.061 ________________
4.163.313 ________________
2.068.595
________________
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16. Μετοχικό κεφάλαιο

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Αριθμόςμετοχών
124.170.201
124.170.201
________________
124.170.201
________________

1 Ιανουαρίου 2006
31 Δεκεμβρίου 2006
31 Δεκεμβρίου 2007

Κοινέςμετοχές
Υπέρτοάρτιο
Σύνολο
96.852.757
27.427.850 124.280.607
96.852.757 ________________
27.427.850 ________________
124.280.607
________________
96.852.757 ________________
27.427.850 ________________
124.280.607
________________

Ο συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων κοινών μετοχών είναι 124.170.201 μετοχές (2006: 124.170.201) με ονομαστική αξία Ευρώ 0,78 για κάθε μετοχή (2006:
Ευρώ 0,78 για κάθε μετοχή). Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν πλήρως εξοφληθεί.

17. Λοιπά αποθεματικά
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟIΧΕΙΑ

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2006
Συναλλαγματικές διαφορές
Κέρδος / (ζημιά) μετά φόρων
μεταβολής εύλογης αξίας της
αντιστάθμισης Τ.Ρ.
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2006
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2007
Συναλλαγματικές διαφορές
Μεταφορά σε συσσωρευμένα κέρδη
Κέρδος / (ζημιά) μετά φόρων
μεταβολής εύλογης αξίας της
αντιστάθμισης Τ.Ρ.
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Τακτικό Αποθεματικά
Έκτακτα Αφορολόγητα
Λοιπά
αποθεματικο εύλογηςαξίας αποθεματικά αποθεματικά αποθεματικά

1.461.864
-

-2.129.857
-

2.640.148
-

9.385.491
-

90.284
-

Σύνολο

11.447.930
-

Συναλλαγμ.
διαφορές
ενοποίησης
ξένων
θυγατρικών
124.287
-310.707

Σύνολο

11.572.217
-310.707

________________- ____4.500.523
____________ ________________- ________________- ________________- ____4.500.523
____________
____1.461.864
____________ ____2.370.666
____________ ____2.640.148
____________ ____9.385.491
____________ ________90.284
________ __15.948.453
______________
1.461.864 2.370.666
2.640.148
9.385.491
90.284 15.948.453
-784
-784

________________- ____4.500.523
____________
______-186.420
__________ __15.762.033
______________
-186.420 15.762.033
-714.334
-714.334
-784

________________- ___-1.779.948
_____________ ____________________1.461.080
____________ _______590.718
_________ ____2.640.148
____________

________________- ___-1.779.948
_____________
______-900.754
__________ __13.266.967
______________

ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟIΧΕΙΑ
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2006
Κέρδος / (ζημιά) μετά φόρων μεταβολής εύλογης αξίας
της αντιστάθμισης Τ.Ρ.
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2006
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2007
Κέρδος / (ζημιά) μετά φόρων μεταβολής εύλογης αξίας
της αντιστάθμισης Τ.Ρ.
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2007

________________- ________________- ___-1.779.948
_____________
____9.385.491
____________ ________90.284
________ __14.167.721
______________

Τακτικό Αποθεματικά
Ειδικά Αφορολόγητα
αποθεματικο εύλογηςαξίας αποθεματικά αποθεματικά
1.461.080
-2.129.857
2.640.148
9.385.491

Λοιπά
αποθεματικά
90.284

Σύνολο

________________- ____4.500.523
____________ ________________- ____________________________ ____2.640.148
____________ ____9.385.491
____1.461.080
____________ ____2.370.666
____________
1.461.080
2.370.666
2.640.148
9.385.491

________________- ____4.500.523
____________
______________
________90.284
________ __15.947.669
90.284 15.947.669

________________- ___-1.779.948
_____________ ________________- _________________________ ____2.640.148
____________ ____9.385.491
____1.461.080
____________ _______590.718
____________

________________- ___-1.779.948
_____________
______________
________90.284
________ __14.167.721

11.447.146

(α) Τακτικό αποθεματικό Από τις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 των κωδ, Ν. 2190/1920 ρυθμίζεται ο σχηματισμός και η χρησιμοποίηση του τακτικού αποθεματικού ως εξής: Το 5% τουλάχιστον των πραγματικών (λογιστικών) καθαρών κερδών κάθε χρήσεως κρατείται, υποχρεωτικά, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μέχρις ότου το συσσωρευμένο ποσό του τακτικού αποθεματικού γίνει τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό
αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
(β) Έκτακτα αποθεματικά Το αποθεματικό αυτής της κατηγορίας, έχει δημιουργηθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σε παλαιότερες χρήσεις, δεν
έχει ειδικό προορισμό και δύναται να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε σκοπό με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
(γ) Αφορολόγητα αποθεματικά
Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
Παρακολουθούνται τα αποθεματικά που σχηματίζονται από καθαρά κέρδη, τα οποία με βάση ειδικές διατάξεις αναπτυξιακών νόμων, που ισχύουν κάθε φορά, δεν
φορολογούνται, γιατί χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση νέου πάγιου παραγωγικού εξοπλισμού. Δηλαδή, σχηματίζονται από καθαρά κέρδη για τα οποία δεν
υπολογίζεται και δεν καταβάλλεται φόρος.
Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα και από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο
Περιλαμβάνεται το μέρος των αδιανέμητων καθαρών κερδών κάθε χρήσης που προέρχεται από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα και από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.
Τα ανωτέρω αποθεματικά μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν (αφού ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που μπορεί να ισχύουν κάθε φορά) με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Σε περίπτωση απόφασης διανομής η εταιρία θα κληθεί να καταβάλλει τον αναλογούντα φόρο.

Π48

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

18. Δάνεια

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Τραπεζικός δανεισμός
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Ομολογιακά Δάνεια
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικός δανεισμός
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων
Σύνολο δανείων

ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006

27.245.165
38.333.336
________________
65.578.501
________________

34.567.240
27.245.165
34.567.240
12.643
12.643
52.666.668 ________________
38.333.336 ________________
52.666.668
________________
87.246.551 ________________
65.578.501 ________________
87.246.551
________________

31.655.407
15.321
________________
31.670.728
________________
97.249.229
________________

29.840.136
1.979.343
________________
31.819.479
________________
119.066.030
________________

31.655.407
15.321
________________
31.670.728
________________
97.249.229
________________

29.840.107
1.979.343
________________
31.819.450
________________
119.066.001
________________

Οι δανειακές υποχρεώσεις είναι εξασφαλισμένες με προσημειώσεις επί των οικοπέδων και κτιρίων του Ομίλου (Σημείωση 6).
Η έκθεση του Ομίλου σε κίνδυνο αλλαγών των επιτοκίων των δανείων και οι συμβατικές ημερομηνίες επανακαθορισμού των επιτοκίων έχουν ως εξής:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2006
Μέχρι 1 έτος
35.743.908
38.110.243
35.743.908
38.110.214
1-5 έτη
61.505.321
45.991.987
61.505.321
45.991.987
Πάνω από 5 έτη
34.963.800 ________________- ________________
34.963.800
________________- ________________
Σύνολο
97.249.229 ________________
119.066.030 ________________
97.249.229 ________________
119.066.001
________________
Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων, μη συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μισθώσεων, έχουν ως εξής:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2006
Μεταξύ 1 και 2 ετών
38.276.079
31.655.407
38.276.079
31.655.407
Μεταξύ 2 και 5 ετών
27.302.422
51.319.401
27.302.422
51.319.401
Πάνω από 5 έτη
4.259.100 ________________- ________________
4.259.100
________________- ________________
Σύνολο
65.578.501 ________________
87.233.908 ________________
65.578.501 ________________
87.233.908
________________
Τα δάνεια του Ομίλου είναι όλα σε ευρώ.
Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις λήγουν μέχρι το 2012 και τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια την ημερομηνία του ισολογισμού είναι τα παρακάτω:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2006
Τραπεζικός δανεισμός
5,58%
5,38%
5,58%
5,38%
Ομολογιακά δάνεια
5,46%
4,68%
5,46%
4,68%
Οι τρέχουσα αξία των μακροπρόθεσμων δανείων έχει ως εξής:
ΕταιρικάκαιΕνοποιημέναΣτοιχεία
ΜακροπρόθεσμοςΔανεισμός
Τραπεζικός δανεισμός
Ομολογιακά Δάνεια
Σύνολο

31/12/2007
31/12/2006
26.694.870
34.489.564
38.333.336 ________________
52.666.668
________________
65.028.206 ________________
87.156.232
________________
Οι εύλογες αξίες των βραχυπρόθεσμων δανείων είναι ίσες με τις λογιστικές αξίες τους, δεδομένου ότι η επίδραση της προεξόφλησης δεν είναι σημαντική.
Η τρέχουσα αξία βασίζεται σε προεξοφλημένες ταμειακές εκροές χρησιμοποιώντας ως επιτόκιο δανεισμού 6,11% (2006: 5,25%).
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης - ελάχιστα μισθώματα
Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη
Σύνολο
Μείον: Mελλοντικές χρηματοοικονομικές χρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων
Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης

15.321
15.321
________________15.321
________________

ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006

2.065.461
15.321
2.065.461
13.006
13.006
2.078.467
15.321
2.078.467
-86.481 ________________- ________________
-86.481
________________
1.991.986 ________________
15.321 ________________
1.991.986
________________
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18. Δάνεια (συνέχεια)

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Η τρέχουσα αξία των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης αναλύεται παρακάτω:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2006
15.321
1.979.343
15.321
1.979.343
12.643
12.643
________________- ________________- ________________- ________________15.321 ________________
1.991.986 ________________
15.321 ________________
1.991.986
________________

ΠοσάσεΕυρώ
Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη
Πάνω από 5 έτη
Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης

19. Αναβαλλόμενη φορολογία

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικο δικαίωμα να συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν την ίδια φορολογική αρχή τα συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2006
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο

-1.277.027
________________-1.277.027
________________

-4.146.240
-3.542.015
57.113 ________________________________- ________________
-4.146.240 ________________
57.113 ________________
-3.542.015
________________

Το μεγαλύτερο ποσοστό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων είναι ανακτήσιμο μετά από 12 μήνες.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων είναι πληρωτέο μετά από 12 μήνες.
Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω:

Υπόλοιπο αρχής χρήσης
Συναλλαγματικές διαφορές
Πώληση θυγατρικών (σημείωση 8)
Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης αποτελεσμάτων (σημείωση 29)
Φόρος που χρεώθηκε / (πιστώθηκε) στα Ίδια Κεφάλαια
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2006
-4.146.240
11.820.516
-3.542.015
10.660.506
4.622
20.111
-1.049.689
4.507.596
-17.487.041
4.192.446
-15.702.695
-593.316 ________________
1.500.174 ________________
-593.316 ________________
1.500.174
________________
-1.277.027 ________________
-4.146.240 ________________
57.115 ________________
-3.542.015
________________

Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής, είναι οι παρακάτω:
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πάγια/Διαφορά
Αναγνώριση
Κέρδη
Λοιπά
Σύνολο
αποσβέσεων
εσόδων
ΕύλογηςΑξίας
Υπόλοιπο 1/1/2006
15.008.998
846.436
15.855.434
Χρέωση / (πίστωση) αποτελεσμάτων χρήσεως
-1.086.599
665
503.154
-582.780
Χρέωση / (πίστωση) Ιδίων Κεφαλαίων
790.221 ________________- ________________
790.221
________________- ________________- ________________
Υπόλοιπο 31/12/2006
13.922.399 ________________
665 ________________
790.221 ________________
1.349.590 ________________
16.062.875
________________
Υπόλοιπο 1/1/2007
13.922.399
665
790.221
1.349.590
16.062.875
Χρέωση / (πίστωση) αποτελεσμάτων χρήσεως
410.504
18.558
-421.992
7.070
Χρέωση / (πίστωση) Ιδίων Κεφαλαίων
-593.316
-593.316
Πώληση θυγατρικών
-1.053.428 ________________- ________________- ________________- ________________
-1.053.428
________________
Υπόλοιπο 31/12/2007
13.279.475 ________________
19.223 ________________
196.905 ________________
927.598 ________________
14.423.201
________________
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
Υπόλοιπο 1/1/2006
Συναλλαγματικές διαφορές
Χρέωση / (πίστωση) αποτελεσμάτων χρήσεως
Χρέωση / (πίστωση) Ιδίων Κεφαλαίων
Υπόλοιπο 31/12/2006
Υπόλοιπο 1/1/2007
Συναλλαγματικές διαφορές
Χρέωση / (πίστωση) αποτελεσμάτων χρήσεως
Πώληση θυγατρικών
Υπόλοιπο 31/12/2007
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Διαφορά
Προβλέψεων
-898.911
20.111
-310.084
-1.188.884
________________
-1.188.884
4.622
-350.057
________________-1.534.319
________________

Μηαναγνωρίσιμα
άυλαστοιχεία
-2.426.054
732.079
-1.693.975
________________
-1.693.975
684.965
3.739
________________
-1.005.271
________________

Κέρδη
ΕύλογηςΑξίας
-709.953
709.953
________________________________________________-

Φορολογικές
Ζημιές
-17.326.256
-17.326.256
________________
-17.326.256
4.165.618
________________-13.160.638
________________

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Σύνολο
-4.034.918
20.111
-16.904.261
709.953
-20.209.115
________________
-20.209.115
4.622
4.500.526
3.739
________________
-15.700.228
________________

19. Αναβαλλόμενη φορολογία (συνέχεια)
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πάγια/Διαφορά
Προβλέψεων
790.221
790.221
________________
790.221
-593.316
________________
196.905
________________

Αναγνώριση
εσόδων
665
665
________________
665
18.558
________________
19.223
________________

Διαφορά
Προβλέψεων

Μηαναγνωρίσιμα
άυλαστοιχεία

Κέρδη
ΕύλογηςΑξίας

-660.959

-2.423.920

-709.953

-602.983
-1.263.942
________________
-1.263.942

733.683
-1.690.237
________________
-1.690.237

709.953
________________-

-295.320

684.965

-

84.231
________________
-1.475.031
________________

________________-1.005.272
________________

________________________________-

Υπόλοιπο 1/1/2006
Χρέωση / (πίστωση) αποτελεσμάτων χρήσεως
Χρέωση / (πίστωση) Ιδίων Κεφαλαίων
Υπόλοιπο 31/12/2006
Υπόλοιπο 1/1/2007
Χρέωση / (πίστωση) αποτελεσμάτων χρήσεως
Χρέωση / (πίστωση) Ιδίων Κεφαλαίων
Μεταφορά από αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Υπόλοιπο 31/12/2007
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

Υπόλοιπο 1/1/2006
Χρέωση / (πίστωση) αποτελεσμάτων
χρήσεως
Χρέωση / (πίστωση) Ιδίων Κεφαλαίων
Υπόλοιπο 31/12/2006
Υπόλοιπο 1/1/2007
Χρέωση / (πίστωση) αποτελεσμάτων
χρήσεως
Μεταφορά σε αναβαλλόμενη
φορολογική υποχρέωση
Υπόλοιπο 31/12/2007

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Κέρδη
Λοιπά
Σύνολο
ΕύλογηςΑξίας
15.409.406
846.436
16.255.842
989.042
503.154
1.492.861
790.221
16.398.448 ________________
1.349.590 ________________
18.538.924
________________
16.398.448
1.349.590
18.538.924
-429.000
47.625
-362.817
-593.316
-1.884.735 ________________ ________________
-1.884.735
________________
14.084.713 ________________
1.397.215 ________________
15.698.056
________________

Απόσχιση
καιεισφορά
κλάδου
-1.800.504

Φορολογικές
Ζημιές

Σύνολο

-

-5.595.336

-17.326.256
-17.195.556
709.953
-1.800.504 ________________
-17.326.256 ________________
-22.080.939
________________
-1.800.504
-17.326.256
-22.080.939
-

4.165.618

4.555.263

1.800.504 ________________- ________________
1.884.735
________________
-13.160.638 ________________
-15.640.941
________________- ________________

Ο αναβαλλόμενος φόρος που πιστώθηκε στην Καθαρή Θέση της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης αναφέρεται στην μεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθμισης των ταμειακών ροών.
Κατά την παρούσα χρήση η διοίκηση του ομίλου επανεκτίμησε την δυνατότητα συμψηφισμού μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών με μελλοντικά φορολογητέα
κέρδη και αναγνώρισε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση για τη μεταφορά φορολογικών ζημιών ποσού Ευρώ 52.642.552 (2006: Ευρώ 69.305.025) για τις
οποίες είναι πιθανή η πραγματοποίηση σχετικού οικονομικού οφέλους λόγω μελλοντικών φορολογητέων κερδών.

20. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
Υποχρεώσεις ισολογισμού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές
Χρεώσεις στα αποτελέσματα (σημείωση 24)
Συνταξιοδοτικές παροχές

ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006

1.673.377
________________

2.291.677 ________________
1.673.377 ________________
2.291.677
________________

363.130
________________

1.270.516 ________________
363.130 ________________
1.224.416
________________

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

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές)
Μη καταχωρηθέν κόστος προϋπηρεσίας
Υποχρέωση στον Ισολογισμό

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2006
1.633.503
2.309.366
1.633.503
2.309.366
85.513
30.396
85.513
30.396
-45.640 ________________
-48.086 ________________
-45.640 ________________
-48.086
________________
1.673.376 ________________
2.291.676 ________________
1.673.376 ________________
2.291.676
________________
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20. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (συνέχεια)

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

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

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Τόκος στην υποχρέωση
Ζημίες περικοπών από μεταφορές εργαζομένων
Απόσβεση αναλογιστικών κερδών
Απόσβεση κόστους προϋπηρεσίας κατά την χρήση
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων (σημ. 24)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2006
147.502
143.052
147.502
142.660
79.110
65.818
79.110
65.114
132.761
1.041.667
132.761
1.013.071
1.311
18.478
1.311
2.070
2.446 ________________
1.501 ________________
2.446 ________________
1.501
________________
363.130 ________________
1.270.516 ________________
363.130 ________________
1.224.416
________________

Τα ποσά έχουν περιληφθεί στις κατηγορίες εξόδων ως εξής:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2006
154.034
154.034
209.096 ________________
1.270.516 ________________
209.096 ________________
1.224.416
________________
363.130 ________________
1.270.516 ________________
363.130 ________________
1.224.416
________________

Κόστος Πωληθέντων
Έξοδα Διοίκησης
Σύνολο περιλαμβανόμενο στις παροχές σε εργαζόμενους
Η κίνηση της υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στον ισολογισμό έχει ως εξής:
ΠοσάσεΕυρώ
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους
Εισφορές εργοδότη
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2006
2.291.677
1.612.088
2.291.677
1.612.088
-981.430
-590.927
-981.430
-544.827
363.130 ________________
1.270.516 ________________
363.130 ________________
1.224.416
________________
1.673.377 ________________
2.291.677 ________________
1.673.377 ________________
2.291.677
________________

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
4,8%
4,1%
4,5%
4,5%
2,5%
2,5%

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
Πληθωρισμός

ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
4,8%
4,1%
4,5%
4,5%
2,5%
2,5%

Ρυθμός θνησιμότητας
Όσον αφορά τις παραδοχές σχετικά με τον ρυθμό θνησιμότητας έχει χρησιμοποιηθεί ο Ελβετικός πίνακας θνησιμότητας EVK 2000 για άντρες και γυναίκες.

21. Προβλέψεις

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ
1 Ιανουαρίου 2006
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Αναδιάρθρωση
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως
31 Δεκεμβρίου 2006
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Αναδιάρθρωση
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως
31 Δεκεμβρίου 2007

Π52

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Εκκρεμείς
δικαστικές
υποθέσεις
921.855
335.000
-320.279
-140.000
________________
796.576
________________
142.000
-443.575
________________
495.001
________________

Αποζημείωσεις
σεπελάτες

Εξοδα
Αναδιοργάνωσης

Λοιπές
προβλέψεις

Σύνολο

3.393.111
1.964.719
-594.262
________________
4.763.568
________________
1.661.405
-1.384.913
________________
5.040.060
________________

596.000
-218.895
________________
377.105
________________
-26.575
________________
350.530
________________

190.885
4.700
-27.062
________________168.523
________________
-51.101
________________
117.422
________________

5.101.851
2.304.419
-347.341
-953.157
________________
6.105.772
________________
1.803.405
-1.906.164
________________
6.003.013
________________

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

21. Προβλέψεις (συνέχεια)

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ
1 Ιανουαρίου 2006
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Αναδιάρθρωση
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως
31 Δεκεμβρίου 2006
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως
31 Δεκεμβρίου 2007

Εκκρεμείς
δικαστικές
υποθέσεις
921.855
335.000
-320.279
-140.000
________________
796.576
________________
142.000
-443.575
________________
495.001
________________

Αποζημείωσεις
σεπελάτες

Λοιπές
προβλέψεις

Σύνολο

3.393.111
1.964.719
-594.262
________________
4.763.568
________________
1.661.405
-1.384.913
________________
5.040.060
________________

144.484
-27.062
________________117.422
________________
________________117.422
________________

4.459.450
2.299.719
-347.341
-734.262
________________
5.677.566
________________
1.803.405
-1.828.488
________________
5.652.483
________________

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2006
962.952
1.342.204
612.422
913.998
5.040.061 ________________
4.763.568 ________________
5.040.061 ________________
4.763.568
________________
6.003.013 ________________
6.105.772 ________________
5.652.483 ________________
5.677.566
________________

Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις Από το συνολικό ποσό της σχηματισθείσας πρόβλεψης ποσό Ευρώ 425.000 αφορά αγωγές υπαλλήλων της εταιρίας, λόγω ατυχήματος που πραγματοποιήθηκε στο εργοστάσιο της Κορίνθου τον Απρίλιο 2003 και ποσό Ευρώ 70.000 αφορά λοιπές αγωγές. Το ποσό της πρόβλεψης βασίζεται σε
εκτιμήσεις της Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου. Οι πρόσθετες προβλέψεις χρήσης έχουν καταχωρηθεί στα αποτελέσματα χρήσης στα έξοδα διοίκησης. Το υπόλοιπο
της πρόβλεψης αναμένεται να χρησιμοποιηθεί κατά την επόμενη χρήση. Η διοίκηση της εταιρίας θεωρεί ότι το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηματισθεί κρίνεται
επαρκές και δεν αναμένεται να προκύψουν επιπλέον επιβαρύνσεις πέραν των ποσών που αναφέρονται την 31/12/2007.
Αποζημιώσεις σε πελάτες Η σχηματισθείσα πρόβλεψη αναφέρεται σε ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν ως απόρροια συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας
προς πελάτες της. Η πρόβλεψη υπολογίστηκε βάσει ιστορικών δεδομένων και στατιστικών από την επίλυση αντίστοιχων περιπτώσεων του παρελθόντος.
Αναδιοργάνωση θυγατρικών Η εν λόγω πρόβλεψη αφορά σε έξοδα που αναμένεται ότι θα προκύψουν από την αναδιοργάνωση της θυγατρικής CPW European. Το
ποσό της πρόβλεψης αναμένεται να χρησιμοποιηθεί μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης.

22. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Προμηθευτές
Γραμμάτια πληρωτέα
Προκαταβολές πελατών
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη
Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη (σημ.35)
Μερίσματα πληρωτέα
Πιστωτές διάφοροι
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
38.251.390
24.857.617
29.191.379
51.232.596
201.880
18.107.317
823.607
773.988
452.684
482.678
4.146.372
2.099.411
20.426
20.524
656.715
960.664
29.820.149
19.400
4.993.317
4.396.009
4.949
1.517
108.631 ________________
13.468
________________
108.671.499 ________________
102.965.189
________________
108.631
13.468
108.562.868 ________________
102.951.721
________________
108.671.499 ________________
102.965.189
________________

ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
36.813.288
22.788.152
29.191.379
51.232.596
201.880
64.645
823.607
773.988
410.769
402.774
3.416.241
19.416.113
20.426
20.524
655.840
758.169
4.733.671
3.825.808
4.949
1.517
________________- ________________76.272.050 ________________
99.284.286
________________
76.272.050 ________________
99.284.286
________________
76.272.050 ________________
99.284.286
________________
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23. Έξοδα ανά κατηγορία
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
12μήνεςέως31/12/2007
Παροχές σε Εργαζόμενους
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο
Ενέργεια
Αποσβέσεις
Ασφάλιστρα
Ενοίκια
Μεταφορικά
Αμοιβές-Παροχές Τρίτων
Προβλέψεις
Λοιπά Έξοδα (ανάλυση όπως παρακάτω)
Σύνολο
Λοιπά Έξοδα
Αναλώσιμα, υλικά συσκευασίας, ανταλλακτικά
Συναλλαγματικές διαφορές (σημείωση 30)
Λοιπά
Σύνολο

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Σημ.
24

6, 7

12, 21

Σημ.
12μήνεςέως31/12/2006
Παροχές σε Εργαζόμενους
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο
Ενέργεια
Αποσβέσεις
Ασφάλιστρα
Ενοίκια
Μεταφορικά
Αμοιβές-Παροχές Τρίτων
Προβλέψεις
Λοιπά Έξοδα (ανάλυση όπως παρακάτω)
Σύνολο
Λοιπά Έξοδα
Αναλώσιμα, υλικά συσκευασίας, ανταλλακτικά
Συναλλαγματικές διαφορές (σημείωση 30)
Λοιπά
Σύνολο
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
12μήνεςέως31/12/2007
Παροχές σε Εργαζόμενους
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο
Ενέργεια
Αποσβέσεις
Ασφάλιστρα
Ενοίκια
Μεταφορικά
Αμοιβές-Παροχές Τρίτων
Προβλέψεις
Λοιπά Έξοδα
Σύνολο
Λοιπά Έξοδα
Αναλώσιμα, υλικά συσκευασίας, ανταλλακτικά
Συναλλαγματικές διαφορές (σημείωση 30)
Λοιπά
Σύνολο
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24

6,7

Σημ.
24

6, 7

12, 21

Κόστος
Πωληθέντων
-14.856.232
-229.946.897
-4.103.354
-10.415.661
-421.159
-173.462
-976.461
-4.478.735
-7.529.244
________________
-272.901.205
________________

Έξοδα
διάθεσης
-2.960.978
-179.990
-184.464
-3.230.064
-50.804
-25.344.068
-9.925.217
-1.901.741
-5.378.928
________________
-49.156.254
________________

Έξοδα
Άλλα
Σύνολο
διοίκησης έξοδα(σημ.26)
-5.725.648
-23.542.858
- -229.946.897
-4.283.344
-218.811
-416.790
-11.235.726
-40.963
-3.692.186
-276.043
-500.309
-57.649
-26.378.178
-937.372
-106.334
-15.447.658
-142.000
-2.043.741
-2.101.325 ________________
-1.938.940 ________________
-16.948.437
________________
-9.499.811 ________________
-2.462.064 ________________
-334.019.334
________________

-4.988.075
-1.276.413
-1.264.755
________________
-7.529.243
________________

-1.488.273
-2.729.689
-1.160.966
________________
-5.378.928
________________

-2.446
-6.478.794
-857.719
-4.863.821
-1.241.163 ________________
-1.938.940 ________________
-5.605.824
________________
-2.101.328 ________________
-1.938.940 ________________
-16.948.439
________________

Κόστος
Πωληθέντων
-12.818.593
-209.369.172
-2.500.812
-9.966.383
-558.255
-176.246
-950.398
-2.504.758
-6.777.711
________________
-245.622.326
________________

Έξοδα
διάθεσης
-2.732.505
-113.496
-170.704
-2.090.050
-69.217
-26.649.553
-6.562.105
-1.964.719
-5.377.544
________________
-45.729.893
________________

Έξοδα
Άλλα
Σύνολο
διοίκησης έξοδα(σημ.26)
-4.053.994
-167.832
-19.772.924
- -209.369.172
-14.876
-25.965
-2.655.149
-194.952
-692.112
-11.024.151
-36.142
-62.169
-2.746.616
-279.663
-525.127
-39.387
-27.639.338
-954.339
-1.108.413
-11.129.614
-575.000
-2.539.719
-1.372.289 ________________
-418.417 ________________
-13.945.961
________________
-7.520.643 ________________
-2.474.908 ________________
-301.347.770
________________

-4.118.725
-1.754.024
-904.962
________________
-6.777.711
________________

-1.176.072
-2.700.781
-1.500.691
________________
-5.377.544
________________

-2.510
-5.297.307
-526.554
-4.981.359
-843.225 ________________
-418.417 ________________
-3.667.295
________________
-1.372.289 ________________
-418.417 ________________
-13.945.961
________________

Κόστος
Πωληθέντων
-14.856.232
-214.757.241
-4.103.354
-10.415.661
-421.159
-173.462
-976.461
-4.478.735
-7.799.382
________________
-257.981.686
________________

Έξοδα
διάθεσης
-2.781.388
-179.990
-158.729
-3.230.063
-50.804
-25.782.929
-9.924.862
-1.845.914
-7.289.892
________________
-51.244.572
________________

Έξοδα
Άλλα
Σύνολο
διοίκησης έξοδα(σημ.26)
-3.928.559
-21.566.179
- -214.757.241
-4.283.344
-52.118
-243.833
-10.870.341
-1.872
-3.653.094
-270.917
-495.183
-54.262
-26.813.652
-825.777
-26.243
-15.255.617
-142.000
-1.987.914
-2.040.646 ________________
-67.888 ________________
-17.197.808
________________
-7.316.151 ________________
-337.964 ________________
-316.880.373
________________

-4.988.075
-1.276.413
-1.534.894
________________
-7.799.382
________________

-1.488.273
-2.729.689
-3.071.930
________________
-7.289.892
________________

-2.446
-6.478.794
-857.714
-4.863.815
-1.180.486 ________________
-67.888 ________________
-5.855.198
________________
-2.040.646 ________________
-67.888 ________________
-17.197.807
________________

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

23. Έξοδα ανά κατηγορία (συνέχεια)
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
12μήνεςέως31/12/2006
Παροχές σε Εργαζόμενους
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο
Ενέργεια
Αποσβέσεις
Ασφάλιστρα
Ενοίκια
Μεταφορικά
Αμοιβές-Παροχές Τρίτων
Προβλέψεις
Λοιπά Έξοδα
Σύνολο
Λοιπά Έξοδα
Αναλώσιμα, υλικά συσκευασίας, ανταλλακτικά
Συναλλαγματικές διαφορές (σημείωση 30)
Λοιπά
Σύνολο

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Σημ.
24

6, 7

Κόστος
Πωληθέντων
-12.818.593
-198.557.024
-2.500.812
-9.966.383
-558.255
-176.246
-950.398
-2.504.758
-6.020.578
________________
-234.053.046
________________

Έξοδα
διάθεσης
-2.537.008
-113.496
-140.556
-2.087.451
-52.695
-26.638.388
-6.553.194
-1.964.719
-6.282.646
________________
-46.370.154
________________

Έξοδα
Άλλα
Σύνολο
διοίκησης έξοδα(σημ.26)
-3.063.551
-116.081
-18.535.233
- -198.557.024
-2.614.308
-62.417
-202.383
-10.371.739
-4.590
-2.650.296
-257.742
-486.683
-39.387
-27.628.173
-672.708
-1.019.935
-10.750.595
-575.000
-2.539.719
-1.356.635 ________________
-143.903 ________________
-13.803.761
________________
-6.032.029 ________________
-1.482.302 ________________
-287.937.531
________________

-4.118.725
-996.891
-904.962
________________
-6.020.578
________________

-1.176.072
-2.700.781
-2.405.793
________________
-6.282.646
________________

-2.510
-5.297.307
-526.549
-4.224.221
-827.576 ________________
-143.903 ________________
-4.282.233
________________
-1.356.635 ________________
-143.903 ________________
-13.803.761
________________

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
525
538

Αριθμός Εργαζομένων

24. Παροχές σε εργαζομένους

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Μισθοί & ημερομίσθια
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών (σημείωση 20)
Λοιπές παροχές & έξοδα σε εργαζομένους
Σύνολο

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
12μήνεςέως
12μήνεςέως
12μήνεςέως
12μήνεςέως
31Δεκ.2007
31Δεκ.2006
31Δεκ.2007
31Δεκ.2006
18.433.257
14.637.999
16.757.848
13.615.117
4.239.453
3.416.872
4.055.899
3.333.523
363.130
1.270.516
363.130
1.224.416
507.018 ________________
447.539 ________________
389.302 ________________
362.177
________________
23.542.858 ________________
19.772.925 ________________
21.566.179 ________________
18.535.233
________________

25. Λοιπά έσοδα

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
12μήνεςέως
12μήνεςέως
31Δεκ.2007
31Δεκ.2006

Άλλα Έσοδα
Έσοδα από παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
Έσοδα από Μερίσματα
Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων
Συναλλαγματικές διαφορές (σημ. 30)
Ασφαλιστικές αποζημειώσεις
Λοιπά (ανάλυση όπως παρακάτω)
Σύνολο άλλων εσόδων

1.286.678
5.947
7.260.739
2.417.400
________________
10.970.764
________________

946.560
3.824
1.454.307
12.709
________________
2.417.400
________________

ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
12μήνεςέως
12μήνεςέως
31Δεκ.2007
31Δεκ.2006

933.353
1.500
847.700
1.368.976
122.281
5.376.095
7.260.739
5.347.869
383.779
383.779
6.568.012 ________________
2.601.610 ________________
6.897.373
________________
13.385.020 ________________
10.710.049 ________________
13.997.997
________________

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
12μήνεςέως
12μήνεςέως
31Δεκ.2007
31Δεκ.2006
Λοιπά Έσοδα
Έσοδα εκφορτώσεων και μεταφορικά
Επιδοτήσεις
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Ενοίκια
Έσοδα από προβλέψεις και διαγραφές
Λοιπά έσοδα παρεπομένων ασχολιών
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
513
527

ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
12μήνεςέως
12μήνεςέως
31Δεκ.2007
31Δεκ.2006

4.621.195
946.560
4.621.195
285.821
283.301
811.726
793.356
3.677
3.824
3.677
1.359.959
826.857
1.155.717
297.360 ________________
12.643 ________________
40.127
________________
6.568.012 ________________
2.601.610 ________________
6.897.373
________________
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26. Λοιπά έξοδα

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Έξοδα Λειτουργίας Παραγωγής μη Κοστολογηθέντα
Λοιπά Έξοδα (ανάλυση όπως παρακάτω)
Σύνολο

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
12μήνεςέως
12μήνεςέως
12μήνεςέως
12μήνεςέως
31Δεκ.2007
31Δεκ.2006
31Δεκ.2007
31Δεκ.2006
-724.301
-1.357.222
-337.964
-531.302
-1.737.760 ________________
-1.117.686 ________________- ________________
-951.000
________________
-2.462.061 ________________
-2.474.908 ________________
-337.964 ________________
-1.482.302
________________

Διαγραφή επιχορηγήσεων
Δαπάνες πώλησης παγίου
Επιστροφή επιχορήγησης
Διάφορα έξοδα
Σύνολο

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
12μήνεςέως
12μήνεςέως
12μήνεςέως
12μήνεςέως
31Δεκ.2007
31Δεκ.2006
31Δεκ.2007
31Δεκ.2006
-166.686
-166.686
-951.000
-951.000
-818.799
-752.275 ________________- ________________- ________________________________
-1.737.760 ________________
-1.117.686 ________________- ________________
-951.000
________________

27. Λοιπά κέρδη / (ζημίες) καθαρά

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
12μήνεςέως
12μήνεςέως
12μήνεςέως
12μήνεςέως
31Δεκ.2007
31Δεκ.2006
31Δεκ.2007
31Δεκ.2006
Κέρδη / (Ζημίες) από πώληση παγίων στοιχείων
240.066
37.313
239.005
3.494.872
Κέρδη από απόκτηση συγγενούς εταιρείας
3.365.781
Κέρδη εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
5.000
40.438
5.000
26.400
Κέρδη από πώληση θυγατρικών
2.224.310
864.998
Κέρδη εύλογης αξίας προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος
9.990.091
2.518.760
9.990.091
2.518.760
Ζημιές εύλογης αξίας προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος
-1.806.047 ________________
-3.742.947 ________________
-1.806.047 ________________
-3.742.947
________________
Σύνολο
14.019.201 ________________
-1.146.435 ________________
9.293.047 ________________
2.297.085
________________

28. Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
12μήνεςέως
12μήνεςέως
31Δεκ.2007
31Δεκ.2006

Έσοδα
Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων
Συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων, αντιστάθμιση εύλογης αξίας
Έσοδα από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Λοιπά
Σύνολο Εσόδων
Έξοδα
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα δανείων
Υποσχετικές
Χρηματοδοτικές Μισθώσεις
Συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων, αντιστάθμιση εύλογης αξίας
Προμήθειες εγγυητικών
Λοιπά
Σύνολο Εξόδων
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)
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ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
12μήνεςέως
12μήνεςέως
31Δεκ.2007
31Δεκ.2006

434.038
252.390
627.058
5.322
________________
1.318.808
________________

120.741
221.187
103.073
252.390
627.058
________________- ________________- ________________120.741 ________________
1.100.635 ________________
103.073
________________

-6.664.667
-2.574.338
-91.622
-483.987
-65.714
________________
-9.880.328
________________
-8.561.520
________________

-7.425.194
-6.662.044
-7.425.194
-2.067.896
-2.574.338
-2.067.896
-243.419
-91.622
-243.419
-366.797
-366.797
-686.756
-483.883
-686.756
-180.604 ________________
-65.714 ________________
-169.129
________________
-10.970.666 ________________
-9.877.601 ________________
-10.959.191
________________
-10.849.925 ________________
-8.776.966 ________________
-10.856.118
________________

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

29. Φορολογία

Φόρος εισοδήματος
Αναβαλλόμενος φόρος (σημείωση 19)
Σύνολο

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
12μήνεςέως
12μήνεςέως
12μήνεςέως
12μήνεςέως
31Δεκ.2007
31Δεκ.2006
31Δεκ.2007
31Δεκ.2006
1.632.270
531.098
893.682
4.507.596 ________________
-17.487.040 ________________
4.192.444 ________________
-15.702.695
________________
6.139.866 ________________
-16.955.942 ________________
5.086.126 ________________
-15.702.695
________________

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων του Ομίλου διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου,
επί των αποτελεσμάτων των ενοποιούμενων εταιριών. Η διαφορά έχει ως εξής:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
12μήνεςέως
12μήνεςέως
12μήνεςέως
12μήνεςέως
31Δεκ.2007
31Δεκ.2006
31Δεκ.2007
31Δεκ.2006
Κέρδη προ φόρων
40.100.891
19.448.569
34.939.831
21.703.584
Φόρος υπολογισμένος με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς
συντελεστές της μητρικής (2007: 25%, 2006: 29%)
10.025.223
5.640.085
8.734.958
6.294.039
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
1.152.519
158.716
1.116.102
141.238
Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φόρο
-516.006
-65.742
-300.001
Διαφορά φορολογικών συντελεστών σε προσωρινές διαφορές
73.919
-295.739
Διαφορά φορολογικών συντελεστών σε χώρες του εξωτερικού
-55.008
-101.530
Αναβαλλόμενη Φορολογική απαίτηση φορολογικών ζημιών προηγουμένων
χρήσεων που δεν είχαν αρχικά αναγνωρισθεί
-5.358.615
-17.326.256
-5.358.615
-17.326.256
Φορολογικές ζημιές χρήσης θυγατρικών εταιριών για τις οποίες
δεν έχει αναγνωριστεί αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
81.848
72.890
Φόρος κερδών από πώληση συμμετοχών
735.640
735.640
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων
158.042
158.042
Χρήση προηγουμένων μη αναγνωρισμένων ζημιών από φόρους
-153.424
-5.408.025
-4.515.977
Συμπληρωματικός φόρος
69.647 ________________- ________________- ________________________________
Σύνολο φόρου εισοδήματος
6.139.866 ________________
-16.955.943 ________________
5.086.127 ________________
-15.702.695
________________

30. Συναλλαγματικές διαφορές

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Οι συναλλαγματικές διαφορές έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων ως εξής:

Κόστος πωληθέντων
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
-1.276.413
-1.754.029
-2.729.689
-2.700.781
-857.714 ________________
-526.549
________________
-4.863.816 ________________
-4.981.359
________________
7.260.739 ________________
5.376.095
________________
2.396.923 ________________
394.736
________________

ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
-1.276.413
-996.891
-2.729.689
-2.700.781
-857.714 ________________
-526.549
________________
-4.863.816 ________________
-4.224.221
________________
7.260.739 ________________
5.347.869
________________
2.396.923 ________________
1.123.648
________________

31. Κέρδη ανά μετοχή

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Βασικά και μειωμένα
Τα βασικά και μειωμένα κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους (ζημιάς) 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).
ΠοσάσεΕυρώ

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
12μήνεςέως
12μήνεςέως
12μήνεςέως
12μήνεςέως
31Δεκ.2007
31Δεκ.2006
31Δεκ.2007
31Δεκ.2006
33.971.441
36.423.855
29.853.705
37.406.280
124.170.201 ________________
124.170.201 ________________
124.170.201 ________________
124.170.201
________________
0,274 ________________
0,293 ________________
0,240 ________________
0,301
________________

Ε Τ Η ΣΙ Ε Σ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ ΑΤΑ ΣΤΑ ΣΕ Ι Σ
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32. Λειτουργικές ταμειακές ροές

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Κέρδη / Χρήσης
Προσαρμογές για:
Φορολογία (σημείωση 29)
Λοιποί Φόροι
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων (σημείωση 6)
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων (σημείωση 7)
Απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων (σημείωση 6)
Κέρδη από απόκτηση συγγενούς εταιρείας (σημείωση 9)
Μερίδιο κερδών από συγγενείς εταιρείες (σημείωση 9)
(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων (δείτε παρακάτω)
(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση θυγατρικών (σημείωση 8)
(Κέρδη) / Ζημιές εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων (σημείωση 27)
(Έσοδα) τόκων (σημείωση 28)
Έξοδα τόκων (σημείωση 28)
(Έσοδα) από μερίσματα (σημείωση 25)
(Αποσβέσεις) επιχορηγήσεων (σημείωση 25)
Διαγραφή επιχορηγήσεων (σημείωση 26)
Προβλέψεις
Παροχές στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης (σημείωση 20)
Απομειώσεις αποθεμάτων (σημείωση 11)
Ζημία Εισφοράς Απαιτήσεων-Υποχρεώσεων θυγατρικής
Συναλλαγματικές Διαφορές
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων πλην τραπεζικών
Αύξηση / (μείωση) προβλέψεων
Αύξηση / (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1έως
1/1έως
31/12/2007
31/12/2006
33.961.025
36.404.510
6.139.866
11.096.230
139.496
38.318
-3.365.781
-164.246
-240.066
-2.224.312

-16.955.942
11.024.151
-37.313
-

ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1έως
1/1έως
31/12/2007
31/12/2006
29.853.705
37.406.280
5.086.126
10.730.845
139.496
-239.005
-864.998

-15.702.695
308.057
10.371.737
-3.494.872
-

-5.000
-1.318.808
9.880.328
-5.947
166.688
580.332
363.130
2.255.950
268.714
________________
57.565.917
________________

-40.438
-5.000
-26.400
-120.741
-1.100.635
-103.073
10.970.666
9.877.601
10.959.191
-1.500
-847.700
-1.368.976
-122.280
166.686
1.606.120
1.759.297
2.121.534
1.270.516
363.130
1.224.415
502.285
2.255.950
502.285
692.586
-39.699 ________________- ________________________________
44.627.021 ________________
57.701.398 ________________
42.197.482
________________

-42.190.703
-991.241
5.939.016
-392.160
-981.430
________________
-38.616.518
________________
18.949.398
________________

3.134.733
-27.118.268
2.995.624
19.436.270
-4.909.861
28.448.816
30.776.907
-10.769.288
27.010.652
-358.895
-314.484
-140.000
-590.927 ________________
-981.433 ________________
-544.827
________________
52.398.088 ________________
-44.093.335 ________________
57.770.265
________________
97.025.109 ________________
13.608.064 ________________
99.967.748
________________

Τα κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων περιλαμβάνουν:

Καθαρή λογιστική αξία (σημ. 6)
Κέρδη / (Ζημιές) από την πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων
Έσοδα από την πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1έως
1/1έως
1/1έως
1/1έως
31/12/2007
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2006
11.291.343
1.210.306
11.290.527
7.259.261
240.066 ________________
37.313 ________________
239.005 ________________
3.494.872
________________
11.531.409 ________________
1.247.619 ________________
11.529.533 ________________
10.754.133
________________

33. Ανειλημμένες υποχρεώσεις

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις
Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεσθεί κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού έχουν ως εξής:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2006
Ενσώματα πάγια στοιχεία
1.020.000
1.020.000
Σύνολο
1.020.000
1.020.000
Υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων Ο Όμιλος μισθώνει μεταφορικά μέσα και κτίρια με λειτουργικές μισθώσεις. Οι μισθώσεις έχουν διάφορους όρους, ρήτρες
αναπροσαρμογής και δικαιώματα ανανέωσης. Σε ό,τι αφορά τη σύμβαση μίσθωσης ακινήτου δεν προβλέπεται ειδικός όρος για τη λύση της. Σύμφωνα με τις
ισχύουσες γενικές διατάξεις ο μισθωτής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εφόσον έχουν παρέλθει 2 έτη από την έναρξη της και με 6 μήνες προαναγγελία.
Μετά την πάροδο του εξαμήνου ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει στον εκμισθωτή ως αποζημίωση μισθώματα 4 μηνών υπολογιζόμενα σύμφωνα με το τελευταίο ισχύον μίσθωμα. Σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις μίσθωσης των μεταφορικών μέσων, αυτές δύναται να καταγγελθούν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση, με την υποχρέωση όμως καταβολής ρήτρας διακοπής συμβολαίου η οποία κυμαίνεται από 2 έως το ήμισυ των υπολειπομένων μισθωμάτων, ανάλογα με
την εταιρία με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση.
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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

33. Ανειλημμένες υποχρεώσεις (συνέχεια)

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Τα μελλοντικά πληρωτέα συνολικά μισθώματα σύμφωνα με τις λειτουργικές μισθώσεις έχουν ως εξής:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2006
Έως 1 έτος
234.880
205.283
229.766
190.416
Από 1-5 έτη
576.765
359.661
576.765
338.982
Περισσότερα από 5 έτη
577.598 ________________
593.397 ________________
577.598 ________________
585.543
________________
Σύνολο
1.389.244 ________________
1.158.341 ________________
1.384.129 ________________
1.114.942
________________

34. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

(α) Η εταιρία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με εγγυήσεις σε τράπεζες οι οποίες προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της. Αναλυτικά
οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις της εταιρίας έχουν ως εξής:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
Υποχρεώσεις
31/12/2007
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2006
Εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων προς προμηθευτές
16.005.556
50.590.313
16.005.556
50.590.313
Εγγυήσεις για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης συμβάσεων με πελάτες
38.198.221
53.195.078
38.198.221
53.195.078
Αντεγγυήσεις δανείου Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
33.934.444 ________________
40.519.356 ________________
33.934.444 ________________
40.519.356
________________
Σύνολο
88.138.221 ________________
144.304.747 ________________
88.138.221 ________________
144.304.747
________________
(β) Οι επίδικες και οι υπό διαιτησία διαφορές της εταιρίας, οι οποίες εκκρεμούσαν κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού έχουν ως εξής:

Αγωγές υπαλλήλων λόγω εργατικού ατυχήματος Κορίνθου
Λοιπές αγωγές
Συμβατικές υποχρεώσεις
Σύνολο

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2006
2.914.920
3.028.920
2.914.920
3.028.920
310.922
3.343.805
310.922
3.343.805
2.960.347 ________________
1.882.318 ________________
2.960.347 ________________
1.882.318
________________
6.186.189 ________________
8.255.043 ________________
6.186.189 ________________
8.255.043
________________

Η εταιρεία για την αρνητική έκβαση των αγωγών, μέχρι και την χρήση 2006 σχημάτισε πρόβλεψη συνολικού ποσού Ευρώ 913.998. Κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, ποσό Ευρώ 443.575 χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη υποχρεώσεων και σχηματίστηκε επιπλέον πρόβλεψη Ευρώ 142.000.
Επιπλέον η εταιρεία μέχρι και τη χρήση 2006 σχημάτισε πρόβλεψη για ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν ως απόρροια συμβατικών υποχρεώσεών της προς πελάτες της συνολικού ποσού Ευρώ 4.763.569. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου ποσό Ευρώ 1.384.913 χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη υποχρεώσεων
και σχηματίστηκε επιπλέον πρόβλεψη ποσού Ευρώ 1.661.405.
Το συνολικό ποσό των προβλέψεων που έχουν σχηματιστεί κρίνεται επαρκές και δεν αναμένεται να προκύψουν επιπλέον επιβαρύνσεις. (σημείωση 21).
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35. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Ο Όμιλος ελέγχεται από τη ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε (εγκατεστημένη στην Ελλάδα), η οποία κατέχει το 78,55% των μετοχών της μητρικής εταιρίας. Το υπόλοιπο 21,45% των
μετοχών είναι ευρέως διεσπαρμένο. Η τελική μητρική του Ομίλου είναι η ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε, εγκατεστημένη στην Ελλάδα.
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.
(i)Πωλήσεις:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2006
Πωλήσεις αγαθών
Θυγατρικές
223.263.565
49.009.011
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
3.115.363 ________________
2.339.707 ________________
3.115.243 ________________
2.201.112
________________
3.115.363 ________________
2.339.707 ________________
226.378.808 ________________
51.210.123
________________
Πωλήσεις υπηρεσιών
Θυγατρικές
811.726
3.321.802
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
1.756.380 ________________
1.167.495 ________________
209.897 ________________
119.494
________________
1.756.380 ________________
1.167.495 ________________
1.021.623 ________________
3.441.296
________________
Πωλήσεις παγίων
Θυγατρικές
9.700.000
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
10.879.265 ________________
4.115 ________________
10.879.265 ________________________________
10.879.265 ________________
4.115 ________________
10.879.265 ________________
9.700.000
________________
Έσοδα από μερίσματα
Θυγατρικές
847.700
1.365.163
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
1.500 ________________- ________________
1.500
________________- ________________
1.500 ________________
847.700 ________________
1.366.663
________________- ________________
Πωλήσεις συμμετοχών
Κέρδη από την πώληση συμμετοχών
Ταμειακή εισροή από την πώληση συμμετοχών (μείον ταμειακά διαθέσιμα θυγατρικών)
(ii)Αγορές:

2.224.312
14.524.384

-

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006

Αγορές αγαθών
Θυγατρικές
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Αγορές υπηρεσιών
Θυγατρικές
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

864.998
14.712.800

-

ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006

4.867.370
________________
4.867.370
________________

51.228
439.575
7.552.154 ________________
883.652 ________________
2.663.094
________________
7.552.154 ________________
934.880 ________________
3.102.669
________________

3.938.317
________________
3.938.317
________________

1.428.484
1.175.728
2.591.163 ________________
3.928.995 ________________
2.583.736
________________
2.591.163 ________________
5.357.479 ________________
3.759.464
________________

Αγορές παγίων
Θυγατρικές
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

10.437
7.058.569
542.268 ________________
711.253 ________________
537.596 ________________
681.425
________________
542.268 ________________
711.253 ________________
548.033 ________________
7.739.994
________________
Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεμένα μέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους που ισχύουν για μη συνδεδεμένα μέρη.
iii) Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών
Αμοιβές - Ωφελήματα για μέλη ΔΣ και Στελέχη
Αμοιβές τερματισμού απασχόλησης
Σύνολο
Αμοιβές πληρωτέες τερματισμού απασχόλησης
Αμοιβές πληρωτέες για μέλη ΔΣ και Στελέχη
Σύνολο

Π60

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε

31/12/2007
923.475
750.000
1.673.475
750.000
43.430
________________
793.430
________________

31/12/2006
31/12/2007
31/12/2006
1.006.149
923.475
1.006.149
1.061.781
750.000
1.061.781
2.067.930
1.673.475
2.067.930
1.500.000
750.000
1.500.000
43.430 ________________________________- ________________
1.500.000 ________________
793.430 ________________
1.500.000
________________

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

35. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (συνέχεια)

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

iv)Υπόλοιπατέλουςχρήσηςπουπροέρχονται
απόπωλήσεις-αγορέςαγαθών,υπηρεσιών,παγίων
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη:
Θυγατρικές
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη:
Θυγατρικές
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006

ΕΤΑΙΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006

5.264.431
________________
5.264.431
________________

14.030.824
17.256.767
4.556.478 ________________
4.604.839 ________________
4.260.122
________________
4.556.478 ________________
18.635.663 ________________
21.516.889
________________

4.102.942
________________
4.102.942
________________

319.989
17.885.537
2.099.411 ________________
3.052.821 ________________
1.530.576
________________
2.099.411 ________________
3.372.811 ________________
19.416.112
________________

Τα λοιπά συνδεόμενα μέρη αφορούν θυγατρικές εταιρίες του ομίλου Βιοχάλκο.
Τα οφειλόμενα και εισπρακτέα ποσά προς και από τα συνδεόμενα μέρη, δεν έχουν συγκεκριμένους όρους αποπληρωμής και είναι άτοκα.
Σημειώνεται ότι ο Όμιλος μεταξύ άλλων πραγματοποιεί πωλήσεις προς τελικούς πελάτες μέσω των συνδεδεμένων εταιρειών ΣΙΔΜΑ Α.Ε και ΑΝΤΙΜΕΤ Α.Ε (αντιπρόσωποι) αξίας Ευρώ 2.886.858 και Ευρώ 47.822 αντίστοιχα. Οι συναλλαγές αυτές δεν εμφανίζονται στον σχετικό πίνακα πωλήσεων αγαθών προς συνδεδεμένα
μέρη. Οι απαιτήσεις εντούτοις για τις εν λόγω πωλήσεις, αξίας Ευρώ 1.156.425 και Ευρώ 56.908 αντίστοιχα, την 31/12/2007 περιέχονται στο σχετικό πίνακα απαιτήσεων από συνδεδεμένα μέρη, όπως προβλέπεται στα συμφωνητικά με τις εν λόγω εταιρίες.

36. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση έχουν ελεγχθεί φορολογικά ως εξής: η μητρική «Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε» μέχρι και τη χρήση 2006. Οι εταιρίες όπως παρουσιάζονται κατωτέρω δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά από τη σύστασή τους: Μεταλλουργία Κορίνθου Α.Ε (13/12/2002), ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ Α.Ε
(11/10/2001) και CPW European Trading GmbH (1/4/2000).

37. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Δεν έχουν προκύψει σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού.
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Έκθεση ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας
“ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε”
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Α.Ε (η Εταιρία), καθώς και τις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και
των θυγατρικών της (ο Όμιλος) οι οποίες
αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου
2007, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων,
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών
ροών της Εταιρίας και του Ομίλου της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή
καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις.
Ευθύνη Διοίκησης για τις οικονομικές
καταστάσεις
Η Διοίκηση της Εταιρίας έχει την ευθύνη για
την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση
αυτών των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει το
σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου
σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων,
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια,
που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη
αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και
εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης
επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων,
με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον
έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά
Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα
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Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα
αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με
τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με
σκοπό την αποκόμιση εύλογης διασφάλισης ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια
διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και
περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών
καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για
την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και
εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και
όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Ο έλεγχος
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών
που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των
εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση,
καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που
έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε
ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας και του Ομίλου κατά
την 31 Δεκεμβρίου 2007, καθώς και την

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις Ταμειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε
την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων
Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 43α παράγραφος 3 και 107 παράγραφος 3 και 16 παράγραφος 9 του
Κ.Ν. 2190/20 καθώς και από το άρθρο 11α του Ν.3371/2005 και το περιεχόμενό της είναι
συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις.

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς
Ανώνυμος ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λεωφ. Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2008
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Μάριος Ψάλτης
ΑΜ ΣΟΕΛ 38081
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Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείων & Εργοστασίων
• Κεντρικά Γραφεία, Αθήνα
Εθνικής Αντιστάσεως 57Β
152 31, Χαλάνδρι, Αθήνα
Tηλ.: (+30) 210 6787111
Fax.: (+30) 210 6787510
Email: info@cpw.gr
Εταιρική Ιστοσελίδα: www.cpw.gr

Επικοινωνία Επενδυτικών Σχέσεων
• Financial Director & Company
Announcements Manager
Μαστοράκης Μιχάλης
• Treasurer & Investor Relations Oﬃcer
Γεώργιος Ρουσέλης
e-mail: grouselis@cpw.vionet.gr
Τηλ. +30 210 6787680
Fax. +30 210 6787550
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