Το 2010 με μια ματιά
•

Ο Όμιλος ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ δραστηριοποιείται στην παραγωγή
χαλυβδοσωλήνων μεσαίας και μεγάλης διαμέτρου για τη μεταφορά
πετρελαίου, φυσικού αερίου και νερού, καθώς και στην παραγωγή κοίλων
δοκών για χρήση στον κλάδο των κατασκευών και της δόμησης.

•

Οι παραγωγικές του εγκαταστάσεις βρίσκονται στη Θίσβη Βοιωτίας και στο
Polevskoy Ρωσίας.

•

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι μέλος του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ, ο οποίος
αποτελεί τον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων
χάλυβα της ΒΙΟΧΑΛΚΟ.
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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή
Το 2010 επισκιάστηκε από τη συνεχιζόμενη διεθνή κρίση και τις ιδιαίτερα ευμετάβλητες συνθήκες σε όλους
τους τομείς, αλλά κυρίως στο χρηματοπιστωτικό κλάδο, με αλυσιδωτές αντιδράσεις στη χρηματοδότηση
μεγάλων έργων υποδομών, τη συρρίκνωση των επενδύσεων και την καθυστέρηση υλοποίησης μεγάλων έργων
υπό εκτέλεση. Στις αγορές ενέργειας, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ βίωσε τις συνέπειες της επιβραδυμένης
δραστηριότητας του 2008 και του 2009. Κατά το δεύτερο μισό του 2010 όμως, υπήρξε μία αύξηση των
επενδύσεων σε υποδομές εξόρυξης και μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου, γεγονός που οδήγησε σε
σύναψη νέων συμφωνιών για την Εταιρία, που θα εκτελεστούν εντός του 2011 και του 2012.
Το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε μεγάλα έργα παγκοσμίως, οι υψηλές προδιαγραφές και
ποιότητα των μονάδων παραγωγής, η γεωγραφική διασπορά της δραστηριότητας και η εμπιστοσύνη που χαίρει
η Εταιρία, τόσο από τους προμηθευτές της ανά τον κόσμο, όσο και από τους μεγάλους πελάτες της επέτρεψαν
στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ να διατηρήσει την κερδοφορία της, σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον
με συνεχή μεταβλητότητα στις τιμές των πρώτων υλών και των ναύλων, με έντονο προστατευτισμό και όλα
αυτά εν μέσω πολιτικών αναταραχών σε διάφορα σημεία του κόσμου.
Στη χρήση 2010, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ανήλθε στα 155 εκ. ευρώ
έναντι 285,2 εκ. ευρώ το 2009, σημειώνοντας μείωση 46%. Το μικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 32,8
εκ. ευρώ, έναντι 84,4 εκ. ευρώ το 2009, καταγράφοντας μείωση 61,1% γεγονός που αποδίδεται αφ’ ενός στη
μείωση του όγκου πωλήσεων και αφ’ ετέρου στη συμπίεση των περιθωρίων κερδοφορίας. Αντίστοιχα, τα
ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) που
ανήλθαν σε 14,3 εκ. ευρώ έναντι 41,1 εκ. ευρώ το 2009 έχουν επιβαρυνθεί με 9,5 εκ. ευρώ λόγω απομείωσης
απαίτησης 18,6 εκ. ευρώ, της οποίας η είσπραξη καθυστερεί. Το χρηματοοικονομικό κόστος κατά τη χρήση
2010 μειώθηκε αισθητά (46,8% έναντι του 2009) και διαμορφώθηκε στα 2 εκ. ευρώ, λόγω της σημαντικής
μείωσης του καθαρού δανεισμού. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,9 εκ. ευρώ, έναντι 28,1 εκ.
ευρώ το 2009. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου
διαμορφώθηκαν σε ζημίες 1,6 εκ. ευρώ (ζημίες 0,0125 ευρώ ανά μετοχή) έναντι κερδών 20,2 εκ. ευρώ (κέρδη
0,163 ευρώ ανά μετοχή) τη χρήση 2009. Σημειώνεται ότι η Εταιρία και ο Όμιλος επιβαρύνθηκαν το 2010 με ποσό
2,6 εκ. ευρώ (0,54 εκ. ευρώ το 2009) που αφορούσε στην «έκτακτη Εισφορά Κοινωνικής Ευθύνης» στο πλαίσιο
του Ν. 3845/2010.
Ως αποτέλεσμα της αποτελεσματικής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο του εκτελούμενου
προγράμματος παραγγελιών, καθώς και των περιορισμένων επενδύσεων, ο καθαρός δανεισμός (Δάνεια –
Ταμειακά Διαθέσιμα) της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ διαμορφώθηκε στο χαμηλότατο επίπεδο των 5,2 εκ. ευρώ
έναντι 39,1 εκ. ευρώ την 31/12/2009, ενώ τα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν στα 148,5 εκ. ευρώ, διαμορφώνοντας το
συντελεστή μόχλευσης στο 3%.
Επιπλέον θετική υπήρξε η πορεία της κοινή Εταιρίας ZAO TMK-CPW στη Ρωσία, 49% η οποία ελέγχεται από τη
θυγατρική HUMBEL Ltd, η οποία απέφερε κέρδη μετά φόρων ύψους 3,1 εκ. ευρώ το 2010.
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ εφαρμόζοντας τα τελευταία χρόνια ένα ευρύ πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των
λειτουργιών της και επενδύσεων για την αναβάθμιση και διεύρυνση των προσφερόμενων προϊόντων, έχει
καταστεί ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς χαλυβδοσωλήνων διεθνώς. Τελευταίο επίτευγμα προς
την κατεύθυνση αυτή αποτελεί και η αναβάθμιση της γραμμής ERW/HFI για την παραγωγή σωλήνων ευθείας
ραφής έως 26’’, γεγονός το οποίο οδήγησε στον εμπλουτισμό του εύρους των επιλογών που προσφέρονται
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στους πελάτες του Ομίλου. Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την άντληση φυσικού αερίου με μη
συμβατικές μεθόδους (π.χ. shale gas), η ανάπτυξη τεχνολογίας για τη διαχείριση CO2 κλπ είναι εξελίξεις οι οποίες
ευνοούν παραγωγούς που διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία, όπως η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, δεδομένου ότι
απαιτούνται οι πλέον αυστηρές προδιαγραφές στην υλοποίηση των έργων.
Τέλος, τονίζεται ότι πάγια πολιτική της Εταιρίας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης και η
επιχειρηματική ανάπτυξη με υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση και με σεβασμό στους ανθρώπους και στο
ευρύτερο περιβάλλον όπου λειτουργεί η Εταιρία. Οι αδιαπραγμάτευτες αυτές αξίες της υπευθυνότητας απέναντι
στους ανθρώπους της, στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στη Βιώσιμη Ανάπτυξη διέκριναν τη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ στην 6η θέση σε σχετική αξιολόγηση των απολογισμών Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης
Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου το 2010.
Απόστολος Παπαβασιλείου
Γενικός Διευθυντής
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2. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι μέλος του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ αντιπροσωπεύει τον κλάδο
παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, αποτελώντας σήμερα το μεγαλύτερο
παραγωγό επιμήκων προϊόντων χάλυβα στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Στο πλαίσιο των παραγωγικών και εμπορικών λειτουργιών του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ, δραστηριοποιούνται 19
θυγατρικές και συγγενείς Εταιρίες με έδρα την Ελλάδα, καθώς και 17 σε χώρες του εξωτερικού, ενώ ο Όμιλος
έχει παραγωγική παρουσία στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στη Ρωσία και στην Π.Γ.Δ.Μ.:
Εταιρία
ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε.
ΑΡΓΟΣ Α.Ε.Β.ΕΞ.
BEAT A.E.
ΒΕΜΕΤ Α.Ε.
Β.ΕΠΕ.Μ. Α.Β.Ε.Ε
BET A.E.
ΔΕΠΑΛ Α.Ε.
ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙΒ. A.E.
ΔΙΑΠΕΜ Α.Ε.
ΕΛ.Κ.Ε.ΜΕ. Α.Ε.
ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.
ΕΤΗΛ Α.Ε.
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
ΠΡΑΚΣΥΣ A.E.
ΠΡΟΣΑΛ A.E.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
AEIFOROS BULGARIA S.A.
AWM SPA
BIODIESEL A.E.
BOZETTI LTD
DOJRAN STEEL LLCOP
DOMOPLEX LTD
ELMONTE HOLDINGS LIMITED
JOSTDEX LTD
PORT SVISHTOV WEST S.A.
PRISTANISHTEN KOMPLEX SVILOSA EOOD
PROSAL TUBES S.A.
SIDEBALK STEEL DOO
SIDERAL STEEL SHPK
SIDEROM STEEL SLR
SIGMA Α.Ε.
SOVEL A.E.
STOMANA INDUSTRY S.A.
TEPRO STEEL EAD
ZAO TMK-CPW
Σημ: Βάσει των οικονομικών καταστάσεων 31/12/2010

Άμεσο & Έμμεσο
Ποσοστό Συμμετοχής
90,00%
69,28%
40,78%
100,00%
50,00%
61,80%
100,00%
70,10%
33,35%
20,00%
98,85%
69,99%
50,00%
51,00%
100,00%
24,23%
78,55%
90,00%
29,10%
15,69%
100,00%
75,00%
45,00%
100,00%
94,00%
73,09%
73,09%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
69,28%
62,74%
100,00%
100,00%
38,49%

Χώρα Εγκατάστασης
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Βουλγαρία
Ιταλία
Ελλάδα
Κύπρος
Π.Γ.Δ.Μ.
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Βουλγαρία
Βουλγαρία
Βουλγαρία
Σερβία
Αλβανία
Ρουμανία
Βουλγαρία
Ελλάδα
Βουλγαρία
Βουλγαρία
Ρωσία
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Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ
έχει παραγωγική
παρουσία στην Ελλάδα,
στη Βουλγαρία,
στη Ρωσία
και στην Π.Γ.Δ.Μ.
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Η λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ είναι πλήρως καθετοποιημένη και περιλαμβάνει τους
ακόλουθους τομείς:
•

Παραγωγή ρευστού χάλυβα: μπιγιέτες, slabs, blooms.

•

Παραγωγή επιμήκων προϊόντων χάλυβα: χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος σε ράβδους και
κουλούρες, μορφοσίδηροι, χονδρόσυρμα.

•

Παραγωγή σωλήνων και κοίλων διατομών (κοίλων δοκών): σωλήνες για αγωγούς πετρελαίου,
φυσικού αερίου, νερού και κατασκευές, κοίλες διατομές (κοίλες δοκοί) για κατασκευές.

•

Παραγωγή πλατέων προϊόντων: φύλλα χάλυβα, σιδηροταινία.

•

Τελική επεξεργασία προϊόντων χάλυβα: προϊόντα συρματουργίας, δομικά πλέγματα και κλωβοί,
χαλύβδινες ίνες οπλισμού σκυροδέματος, μεταποίηση παραπροϊόντων, ειδικοί χάλυβες υψηλής
ακριβείας.

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και οι θυγατρικές της Εταιρίες εντάσσονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων
παραγωγής σωλήνων και κοίλων δοκών του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ.
Με δεδομένη την τεχνολογική υπεροχή σε επίπεδο παραγωγικής βάσης και σε συνδυασμό με ένα εκτενές δίκτυο
πωλήσεων εντός και εκτός Ελλάδας, ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ διατηρεί την ηγετική του θέση, με βασικές προτεραιότητες
την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα των προϊόντων του, τη διαρκή έμφαση στην καινοτομία, τις επενδύσεις σε άρτιο
τεχνολογικό εξοπλισμό και την πλήρως πελατοκεντρική προσέγγιση των δραστηριοτήτων του.
Με στόχο τη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που διαθέτει σε παραγωγικό επίπεδο και σε
εμπορική παρουσία, ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ παραμένει προσηλωμένος στη διαρκή αναβάθμιση και επέκταση των
εργοστασίων του και του δικτύου διανομής του, μέσα από ένα εκτεταμένο, μακροχρόνιο επενδυτικό πρόγραμμα
που ανήλθε περίπου σε 700 εκ. ευρώ για την περίοδο 1998 – 2010.
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3. Δραστηριότητες
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1969 και μέσα σε τέσσερις δεκαετίες μετεξελίχθηκε
σε ένα ισχυρό Όμιλο Εταιριών, ο οποίος δραστηριοποιείται στην παραγωγή χαλυβδοσωλήνων μεσαίας και
μεγάλης διαμέτρου για τη μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου και νερού, καθώς και στην παραγωγή κοίλων
διατομών (κοίλων δοκών) για χρήση στον κλάδο των κατασκευών και της δόμησης.
Οι κύριες παραγωγικές μονάδες του Ομίλου είναι εγκατεστημένες στη Θίσβη Βοιωτίας και στην πόλη Polevskoy
της Ρωσίας. Στο πελατολόγιο της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ συγκαταλέγονται μερικές από τις μεγαλύτερες
Εταιρίες φυσικού αερίου και πετρελαίου, όπως η Chevron, η BP, η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (DEPA), η ΔΕΣΦΑ,
η OMV, η GRTGAZ, η National Grid, η RWE, η Sonatrach, η Spectra Energy, η ENERGY TRANSFER,
η Denbury, η STEG, η Panhandle Energy, η Enbridge, η Cheniere Energy, η Talisman, η PDO, η ARAMCO, η SOCAR,
η SONATRACH, η ABB, η EDF, η EPCO και η Oman Gas Company.
Η κύρια παραγωγική μονάδα του Ομίλου είναι εγκατεστημένη στη Βιομηχανική Περιοχή Θίσβης, στη Βοιωτία
και η ετήσια παραγωγική της δυναμικότητα ανέρχεται σε 775.000 τόνους. Η συνολική έκταση των
εγκαταστάσεων της μονάδας ανέρχεται σε 497 στρέμματα (από τα οποία τα 83 είναι στεγασμένα) και η
λειτουργία της ξεκίνησε το 2002, γεγονός που την καθιστά από τις πλέον σύγχρονες διεθνώς. Εντός της
Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης, λειτουργεί λιμάνι, το οποίο διαθέτει γερανούς αποβάθρας και λιμανιού,
περονοφόρα οχήματα και λοιπά μηχανήματα φόρτωσης/εκφόρτωσης εμπορευμάτων. Η χρήση του λιμανιού
εξασφαλίζει στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ μειωμένους χρόνους παραλαβής πρώτων υλών και παράδοσης
προϊόντων, καθώς επίσης και βελτιωμένα μεταφορικά κόστη.
Η δεύτερη παραγωγική μονάδα της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι εγκατεστημένη στην πόλη Polevskoy της
Ρωσίας και ανήκει στην κοινή Εταιρία ZAO TMK – CPW, που ίδρυσε ο Όμιλος σε συνεργασία με την ΤΜΚ, μια
από τις μεγαλύτερες Εταιρίες κατασκευής σωλήνων διεθνώς. Το εργοστάσιο έχει συνολική παραγωγική
δυναμικότητα 200.000 τόνων ετησίως και διαθέτει τα προϊόντα του στις αγορές της Ρωσίας και της
Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών.
Οι μετοχές της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι εισηγμένες από το 1998 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ από
το 2004 η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ανήκει στον Όμιλο ΣΙΔΕΝΟΡ.
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4. Θυγατρικές Εταιρίες
Βασικό αντικείμενο δραστηριοτήτων των θυγατρικών Εταιριών του Ομίλου ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι η
υποστήριξη της μητρικής Εταιρίας, τόσο σε λειτουργικό και παραγωγικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο
προώθησης προϊόντων και εξυπηρέτησης πελατών.
Οι Εταιρίες που ενοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις είναι οι ακόλουθες:
Η θυγατρική Εταιρία CPW AMERICA έχει έδρα στις ΗΠΑ και στόχος της είναι η προώθηση των προϊόντων της
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και η απευθείας εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών του Ομίλου στη Βόρεια
και Νότια Αμερική.
Η HUMBEL LTD ελέγχει το 49% της κοινοπραξίας TMK-CPW, που παράγει χαλυβδοσωλήνες μεσαίας διαμέτρου
για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Η ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε. δραστηριοποιείται στη διαχείριση της Βιομηχανικής Περιοχής της Θίσβης, εντός της οποίας
λειτουργεί η βασική παραγωγική μονάδα του Ομίλου.
Η θυγατρική Εταιρία WARSAW TUBULAR TRADING έχει έδρα στην Πολωνία και κύριο αντικείμενο δραστηριότητάς της είναι η συμμετοχή σε Εταιρίες ομοειδούς δραστηριότητας
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ A.E.
(Ελλάδα)

ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β Α.Ε. (21,75%)
(Ελλάδα)

WARSAW TUBULAR
TRADING SP.ZO.O. (100%)

HUMBEL Ltd. (100%)

(Πολωνία)

(Κύπρος)

CPW America Co (100%)

ZAO TMK -CPW (49%)

(ΗΠΑ)

(Ρωσία)

10

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

5. Γεγονότα - Σταθμοί
Τα κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ από το 1969 έως και σήμερα είναι τα
ακόλουθα:

1969

Ιδρύεται η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και ξεκινά η λειτουργία της μονάδας κατασκευής χαλυβδοσωλήνων μεγάλης διαμέτρου,
ελικοειδούς ραφής (SAWH) στην Κόρινθο.
1977
Ολοκληρώνεται η κατασκευή της μονάδας ERW/HFIW στην Κόρινθο και ξεκινά η παραγωγική διαδικασία.
1988
Πιστοποίηση της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ κατά το πρότυπο API Q1 του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (API).
1993
Πιστοποιείται το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9002.
1998
Οι μετοχές της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Ξεκινά η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος για την κατασκευή νέου εργοστασίου στη Θίσβη Βοιωτίας και τον
εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης βιομηχανικής μονάδας στην Κόρινθο.
2000
Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας κατά το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001 και του Συστήματος
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14001.
2001-2002 Έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου Θίσβης.
2003
Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001.
2004
Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ αποκτά την πλειοψηφία των μετοχών της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και ξεκινάει η υλοποίηση εκτεταμένου
προγράμματος αναδιάρθρωσης.
2005
Διακοπή της λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας στην Κόρινθο.
2006
Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της Εταιρίας.
Συμφωνείται η δημιουργία κοινής Εταιρίας της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με την TMK για την παραγωγή σωλήνων μεσαίας
διαμέτρου στη Ρωσία.
2007
Ξεκινά η λειτουργία του εργοστασίου της κοινής Εταιρίας ZAO TMK – CPW στο Polevskoy Ρωσίας.
2008
Εδραιώνεται η παρουσία της κοινής Εταιρίας ZAO TMK – CPW στην αγορά της Ρωσίας.
Ολοκληρώνεται η επένδυση στη μονάδα κατασκευής χαλυβδοσωλήνων μεγάλης διαμέτρου, ελικοειδούς ραφής (SAWH) στη Θίσβη
και αυξάνεται η σχετική παραγωγική δυναμικότητα σε 375.000 τόνους.
2009
Αναβάθμιση της γραμμής ERW/HFIW, προκειμένου να παράγει σωλήνα εξωτερικής διαμέτρου 26΄΄(παγκόσμια πρώτη).
Έκδοση του πρώτου απολογισμού “Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης” με έμφαση στις κατευθυντήριες οδηγίες
του Global Reporting Initiative, Έκδοση G3.
2010
Ολοκληρώνεται η επένδυση για την παραγωγή κοίλων διατομών (δοκών) στο εργοστάσιο TMK-CPW, στο Polevskoy της Ρωσίας.
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6. Στρατηγική - Στόχοι και Προοπτικές
Κατά το 2010, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ βίωσε τις συνέπειες της επιβραδυμένης δραστηριότητας στις αγορές ενέργειας, ως αποτέλεσμα της διεθνούς κρίσης κατά το 2008 και 2009. Κατά το δεύτερο μισό του 2010 όμως,
υπήρξε μία αύξηση των επενδύσεων σε υποδομές εξόρυξης και μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου,
γεγονός που οδήγησε σε σύναψη νέων συμφωνιών για την Εταιρία.
Η πρόσφατη ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου επιτρέπει στις ενεργειακές Εταιρίες να αναπροσαρμόσουν
αυξητικά τα επενδυτικά τους προγράμματα και να προχωρήσουν σε έργα υποδομών εξόρυξης και μεταφοράς
ενεργειακών πόρων. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
σε μεγάλα έργα, τις υψηλές προδιαγραφές της στρατηγικά τοποθετημένης μονάδας παραγωγής της Θίσβης,
την ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών και τη γεωγραφική διασπορά της δραστηριότητας και των ήδη
αναληφθέντων έργων (Β. Αμερική, Ευρώπη, Μ. Ανατολή) επιτρέπουν στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ να
αντιμετωπίζει το 2011 με συγκρατημένη αισιοδοξία.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι κύριοι στρατηγικοί άξονες του Ομίλου ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ διαμορφώνονται ως
ακολούθως:
•

Μείωση των λειτουργικών εξόδων, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου.

•

Συνεχή βελτιστοποίηση της απόδοσης των παραγωγικών μονάδων.

•

Επέκταση της δραστηριότητας στις αγορές της Ευρώπης, της Β. Αφρικής και της Μ. Ανατολής.

•

Εμπλουτισμός της προϊοντικής γκάμας, με στόχο την ενδυνάμωση της παρουσίας του Ομίλου σε εμπορικό
επίπεδο μέσα από καινοτόμες λύσεις, υψηλής προστιθέμενης αξίας για τον πελάτη.

•

Διατήρηση της τρέχουσας χρηματοοικονομικής διάρθρωσης.

12

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

7. Εγκαταστάσεις – Παραγωγική Διαδικασία
Η βασική παραγωγική εγκατάσταση του Ομίλου ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ βρίσκεται στη Βιομηχανική
Περιοχή Θίσβης στη Βοιωτία, ενώ στο πλαίσιο της κοινοπραξίας ΖΑΟ ΤΜΚ-CPW, την οποία έχει δημιουργήσει ο
Όμιλος σε συνεργασία με την ΤΜΚ, λειτουργεί από το 2007 εργοστάσιο και στην πόλη Polevskoy της Ρωσίας.
Εργοστάσιο Θίσβης (Ελλάδα)
Το εργοστάσιο της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στη Θίσβη ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2002 και
δραστηριοποιείται στην παραγωγή σωλήνων για την ενεργειακή βιομηχανία, καθώς επίσης και κοίλων διατομών
(κοίλων δοκών) για τον κλάδο των κατασκευών. Στα κύρια ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα
συμπεριλαμβάνονται η στρατηγικά επιλεγμένη τοποθεσία του κοντά σε λιμάνι, η ευελιξία στην παραγωγική
διαδικασία και η υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών σε επίπεδο παραγωγής και διακίνησης προϊόντων.
Η συνολική έκταση των βιομηχανοστασίων της μονάδας ανέρχεται σε 83 στρέμματα, ενώ το σύνολο των
γηπέδων που διαθέτει η Εταιρία στην περιοχή καλύπτει επιφάνεια 497 στρεμμάτων.
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του εργοστασίου θεωρείται από τους πλέον σύγχρονους διεθνώς και η προμήθεια
του έχει πραγματοποιηθεί από μεγάλους και αναγνωρισμένους διεθνείς οίκους, όπως η SMS-MEER και η MEG.
Εντός της ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης και σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από το εργοστάσιο της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
λειτουργεί από το 2002 πλήρως εξοπλισμένο λιμάνι, το οποίο εξασφαλίζει στο εργοστάσιο ανταγωνιστικά κόστη
μεταφορών, μειωμένους χρόνους παραλαβής πρώτων υλών και αποστολής τελικών προϊόντων. Οι εγκαταστάσεις του λιμανιού διαθέτουν γερανούς λιμένος, περονοφόρα οχήματα και λοιπά μηχανήματα
φόρτωσης/εκφόρτωσης εμπορευμάτων και πληρούν τα πρότυπα του Διεθνούς Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και
Λιμενικών Εγκαταστάσεων (International Ship and Port Facility Security Code – ISPS Code).
Στοχεύοντας στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου, αλλά και της διεύρυνσης της
γκάμας των προϊόντων που αυτό είναι σε θέση να προσφέρει, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ έχει εκπονήσει ένα
μεσοπρόθεσμο επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο υλοποιεί σταδιακά. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος,
εντός του 2009 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης της μονάδας ευθείας ραφής (ERW/HFI) από 24’’ σε
26’’ γεγονός που επιτρέπει στον Όμιλο να διαθέτει την πλέον ευρεία γκάμα σωλήνων μεσαίας διαμέτρου.
Παραγωγική Διαδικασία Εργοστασίου Θίσβης
Τα είδη των χαλυβδοσωλήνων που χρησιμοποιούνται στην ενεργειακή βιομηχανία ποικίλουν και διαφοροποιούνται ανάλογα με την εφαρμογή και τις τεχνικές απαιτήσεις κάθε έργου.
Πιο συγκεκριμένα οι βασικές κατηγορίες χαλυβδοσωλήνων είναι οι ακόλουθες:
Σωλήνες Seamless – Σωλήνες που χρησιμοποιούνται στην άντληση αερίου και πετρελαίου.
Σωλήνες UOE – Σωλήνες που χρησιμοποιούνται σε υποθαλάσσιους αγωγούς.
Σωλήνες ERW – Σωλήνες μεσαίας διαμέτρου για τη μεταφορά αερίου και πετρελαίου.
Σωλήνες SAWH – Σωλήνες μεγάλης διαμέτρου για τη μεταφορά αερίου και πετρελαίου.
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Στο εργοστάσιο της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στη Θίσβη παράγονται σωλήνες ERW/HFI και SAWΗ με την
ακόλουθη διαδικασία:
• Μονάδα ευθείας ραφής (ERW/HFI - Electric Resistance Welded / High Frequency Induction)
Η μέθοδος υψίσυχνης συγκόλλησης (ERW/HFI) έχει ως πρώτη ύλη έλασμα υψηλής ποιότητας χάλυβα (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 μονάδα ERW/HFI διαθέτει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 400.000 τόνων και η διάμετρος των σωλήνων
που παράγονται, κλιμακώνεται από 8 5/8’’ έως 26’’. Στη μονάδα ευθείας ραφής παράγονται επίσης κοίλες δοκοί
μεγάλων διαστάσεων (από 180x180 έως 500x500 και 600x400 mm), οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρύτατα στον
κλάδο των μεταλλικών κατασκευών.
• Μονάδα ελικοειδούς ραφής (SAWH - Submerged Arc Welded Helical)
Η μονάδα ελικοειδούς ραφής κατασκευάζει χαλυβδοσωλήνες μεγάλων διαστάσεων (26’’-100’’), χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη υψηλής ποιότητας έλασμα χάλυβα (Hot Rolled Coil). Η συγκόλληση επιτυγχάνεται με τη
συνένωση των μεταλλικών άκρων, τα οποία θερμαίνονται με ένα ή περισσότερα ηλεκτρικά τόξα που
σχηματίζονται μεταξύ ενός ή περισσοτέρων γυμνών αναλώσιμων μεταλλικών ηλεκτροδίων και των προς
συνένωση άκρων του ελάσματος. Η μονάδα έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 375.000 τόνων.
• Μονάδες εξωτερικής & εσωτερικής επένδυσης
Ανάλογα με τις τεχνικές προδιαγραφές κάθε έργου, όπως αυτές επηρεάζονται από το περιβάλλον, τις καιρικές
συνθήκες και την περιεκτικότητα του υγρού ή αέριου μεταφερόμενου καυσίμου σε διαβρωτικές ουσίες,
ενδέχεται οι σωλήνες που παράγονται να απαιτούν αντιδιαβρωτική προστασία. Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
έχει στο δυναμικό της τρεις μονάδες για την εξωτερική ή/και εσωτερική επένδυση των σωλήνων που παράγουν:
Μονάδα TCP 40
Η συγκεκριμένη μονάδα διαχειρίζεται την επένδυση των σωλήνων με τριπλό επικάλυμμα PE (πολυαιθυλένιο)
ή PP (πολυπροπυλένιο) ή με FBE (εποξική βαφή) μίας ή δύο στρώσεων. Η συγκεκριμένη γραμμή έχει τη
δυνατότητα επένδυσης σωλήνων εξωτερικής διαμέτρου έως 40’’.
Μονάδα TCP 100
Στη μονάδα αυτή πραγματοποιείται επίσης εξωτερική επένδυση με τα ανωτέρω υλικά σε σωλήνες εξωτερικής
διαμέτρου έως 100’’.
Οι ανωτέρω δύο μονάδες (TCP 40 και TCP 100) έχουν ετήσια συνολική δυναμικότητα 6,3 εκ. τετραγωνικά
μέτρα περίπου.
Μονάδα εσωτερικής επένδυσης - TLP 56
Στη μονάδα TLP 56 επενδύονται εσωτερικά οι σωλήνες με εποξειδικό υλικό. Επεξεργάζονται σωλήνες
εξωτερικής διαμέτρου έως 56’’ και η συνολική παραγωγική δυναμικότητα ανέρχεται σε περίπου 2 εκ.
τετραγωνικά μέτρα ετησίως.
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Εργοστάσιο Polevskoy (Ρωσία)
Η πρώτη παραγωγική εγκατάσταση του Ομίλου εκτός των ελληνικών συνόρων ξεκίνησε τη λειτουργία της μέσα
στο 2007 στο πλαίσιο των εργασιών της κοινής Εταιρίας ΖΑΟ ΤΜΚ-CPW. Η κοινοπραξία αυτή είναι αποτέλεσμα
της συνεργασίας της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (μέσω της 100% θυγατρικής της HUMBEL LTD, η οποία ελέγχει
το 49% της κοινής Εταιρίας) με την ΤΜΚ, τη μεγαλύτερη Εταιρία κατασκευής σωλήνων στη Ρωσία και μια από
τις τρεις μεγαλύτερες διεθνώς. Οι εγκαταστάσεις της κοινοπραξίας ΖΑΟ ΤΜΚ-CPW βρίσκονται στην πόλη
Polevskoy της περιοχής Seversky, μέσα στο εργοστάσιο της STW (Seversky Tube Works), θυγατρικής Εταιρίας
της ΤΜΚ.
Κύριο αντικείμενο δραστηριοτήτων της μονάδας είναι η παραγωγή σωλήνων ευθείας ραφής έως 21’’. Ο
εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι υψηλών τεχνικών προδιαγραφών και επιτρέπει την παραγωγή σωλήνων
με διάμετρο 168-530mm, πάχος τοιχωμάτων 4,8-12,7 mm και μήκος έως 18m, καθώς επίσης και κοίλων δοκών
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας. Η συνολική ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου
ανέρχεται σε 200.000 τόνους.
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8. Προϊόντα & Υπηρεσίες
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ παράγει τρεις βασικές κατηγορίες
προϊόντων: σωλήνες αγωγών μεταφοράς, σωλήνες άντλησης και κοίλες διατομές (κοίλες δοκούς). Ταυτόχρονα, παρέχει μια σειρά από
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως η περαιτέρω επεξεργασία,
μεταφορά και αποθήκευση σωλήνων για λογαριασμό τρίτων.
Σωλήνες Αγωγών Μεταφοράς (Linepipes)
Οι σωλήνες αγωγών χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά φυσικού
αερίου, πετρελαίου και νερού και οφείλουν να πληρούν συγκεκριμένα
ποιοτικά χαρακτηριστικά, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται. Όσον αφορά στα καύσιμα (σε υγρή ή αέρια μορφή),
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απαρέγκλιτη τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας, ενώ σε ό, τι αφορά τη μεταφορά νερού πρέπει να
ικανοποιούνται υψηλές προδιαγραφές υγιεινής, με σκοπό την εξασφάλιση της καταλληλότητας πόσιμου νερού.
Τα εργοστάσια της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ παράγουν σωλήνες
αγωγών μεταφοράς, είτε στη μονάδα ευθείας ραφής (ERW/HFI), είτε
στη μονάδα ελικοειδούς ραφής (SAWH) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ή τις εκάστοτε ιδιαίτερες προδιαγραφές που θα ορίσει ο
πελάτης. Οι σωλήνες αγωγών μεταφοράς παράγονται σε ποιότητες
χάλυβα έως X80.
Σωλήνες Άντλησης (Casing Pipes)
Η χρήση των σωλήνων casing επικεντρώνεται στις γεωτρήσεις άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Πρόκειται για σωλήνες ευθείας
ραφής, υψίσυχνης συγκόλλησης (HFIW) που κατασκευάζονται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ή σύμφωνα με τις προδιαγραφές των
πελατών σε ποιότητες H 40, J 55.
Κοίλες Διατομές (Κοίλες Δοκοί)
Η χρήση των κοίλων δοκών εστιάζεται στο πεδίο της δόμησης και πιο
συγκεκριμένα στις μεταλλικές κατασκευές. Τα τελικά προϊόντα μπορούν να έχουν σχήμα κυκλικό, τετράγωνο ή ορθογώνιο, ενώ το μήκος
τους ορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές που προσδιορίζονται από τον πελάτη. Η κατασκευή των κοίλων δοκών
πραγματοποιείται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 10219-1.
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, αξιοποιώντας τις συνέργιες που αναπτύσσονται με τη μητρική Εταιρία ΣΙΔΕΝΟΡ, σε εμπορικό επίπεδο,
διαθέτει τις κοίλες διατομές (δοκούς) που παράγει με το εμπορικό σήμα
SD HSS Extra σε συνδυασμό με τα προϊόντα της ΣΙΔΕΝΟΡ, παρέχοντας
τη μεγαλύτερη πανευρωπαϊκά γκάμα προϊόντων στο είδος της.
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Υπηρεσίες
Πέρα από την παραγωγή προϊόντων, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες
προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, οι οποίες αφορούν σε:
•
•
•

•

Εσωτερική και εξωτερική επένδυση σωλήνων, που έχουν κατασκευαστεί σε άλλα σωληνουργεία.
Αποθήκευση σωλήνων.
Προμήθεια σωλήνων ή ανάθεση επένδυσης σωλήνων εκτός της γκάμας της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
σε εγκεκριμένους υπεργολάβους, στο πλαίσιο μεγάλων έργων (projects), για την παροχή ολοκληρωμένων
λύσεων.
Συνδυασμένες μεταφορές σωλήνων, που περιλαμβάνουν φόρτωση πλοίου, θαλάσσια μεταφορά,
εκφόρτωση και οδική μεταφορά.
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9. Εκτέλεση Μεγάλων έργων
• Μεγάλα έργα μονάδας ευθείας ραφής (ERW/HFI)
ΦΟΡΕΑΣ/ PROJECT

ΧΩΡΑ

ABB / EL MERK LOT 3-4
Αλγερία
BONATTI / EL MERK LOT 2
Αλγερία
STEG/GABES ZARZIS DJERBA
Τυνησία
STEG/BASIN MINIER GAFSA VILLAGE
Τυνησία
GASCO/EDECO EL MAADIA
Αίγυπτος
SAUDI ARAMCO/CONDUCTORS
Σαουδική Αραβία
WILLIAMS/PASCAGOULA EXPANSION
Η.Π.Α.
BP / IN AMENAS
Αλγερία
STEG / GABES, ZARZIS, DJERBA
Τυνησία
GAZ DE FRANCE / ETREZ GENELARD
Γαλλία
EDF ENERGY / WEST BURTON GAS
Ηνωμένο Βασίλειο
BORD GAIS / CURRALEIGH WEST
Ιρλανδία
OMAN GAS CO. / MURAYRAT AL GHUBRAH
Ομάν
PDO / HARWEEL TO MARMUL
Ομάν
BECHTEL / PILES
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
PLINACRO / LIKA TO DALMATIA
Κροατία
SNAM RETE GAS
Ιταλία
EBLA GAS PROJECT
Συρία
ABU DHABI NGL
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
THE PROCUREMENT & LOGISTICS DIVISION
Αζερμπαϊτζάν
OF THE PRODUCTION UNION AZNEFT OF THE SOCAR
DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
GRTGAZ
Γαλλία
SAIPEM FRANCE HASDRUBAL PROJECΤ
Τυνησία
BG TUNISIA HASDRUBAL PROJECT
Τυνησία
SAIPEM PORTUGAL MAFUMEIRA NORTE DEVELOPMENT PROJECT
Αγκόλα
ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM
Γκαμπόν

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

ΕΤΟΣ

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Σωλήνες άντλησης
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2008
2008
2008

Φυσικό αέριο

2007

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο

2007
2007
2007
2007
2007
2007
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• Μεγάλα έργα μονάδας ελικοειδούς ραφής (SAWΗ)
ΦΟΡΕΑΣ / PROJECT

ΧΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

ΕΤΟΣ

SPECTRA / TEMAX TIME III
CARDINAL GAS/PERRYVILLE INTERCONNECT
SPECTRA ENERGY / EAST TO WEST
ENERGY TRANSFER / TEXOMA KATY
ENERGY TRANSFER / REED TO MALONE
LUMINANT MINING / MARTIN LAKE
MITE-SAIPEM-SONATRACH / MENZEL
TEXOMA TO CARTHAGE LOOP LINE
TEXAS INDEPENDENCE PIPELINE
SNAM RETE GAS
MONTRAVEL ST. AVIT NORD EST
GRIMES TO KATY
BAY GAS STORAGE
SPECTRA ENERGY
ENERGY TRANSFER
GRTGAZ

Η.Π.Α.
Η.Π.Α.
Η.Π.Α.
Η.Π.Α.
Η.Π.Α.
Η.Π.Α.
Αλγερία
Η.Π.Α.
Η.Π.Α.
Ιταλία
Γαλλία
Η.Π.Α.
Η.Π.Α.
Η.Π.Α.
Η.Π.Α.
Γαλλία

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

2010
2010
2009
2009
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2007
2007
2007
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10. Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα (ποσά σε χιλ. ευρώ)
Κύκλος Εργασιών
Μικτό Κέρδος
Κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων
Κέρδη προ φόρων & τόκων
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη μετά φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας

2008

2009

2010

385.123
72.561
31.177
20.181
15.838
8.859

285.172
84.449
41.088
29.905
28.084
20.241

155.019
32.759
14.264
2.930
2.890
-1.556

Εξέλιξη μεγεθών (%)

2008

2009

2010

7,7%
-14,3%
-45,5%
-56,1%
-60,5%
-73,9%

-26,0%
16,4%
31,8%
48,2%
77,3%
128,5%

-45,6%
-61,2%
-65,3%
-90,2%
-89,7%
-107,7%

Περιθώρια Κέρδους

2008

2009

2010

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

18,8%
8,1%
5,2%
4,1%
2,3%

29,6%
14,4%
10,5%
9,8%
7,1%

21,1%
9,2%
1,9%
1,9%
-1,0%

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

ΚΥΚλΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
εκ. ευρώ

400

385
(7,7%)

350

285
(-26,0%)

300
250

155
(-45,0%)

200
150
100
50
0

2008

2009

2010
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Στοιχεία Ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (ποσά σε χιλ. ευρώ)

2008

2009

2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Αποθέματα
Πελάτες & Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
ΣΥΝΟλΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

157.413
125.338
90.777
3.374
19.405
396.307

148.846
56.071
43.052
796
12.409
261.175

150.514
43.476
29.937
5.912
21.516
251.355

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑλΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο Καθαρής Θέσης
ΣΥΝΟλΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

7.500
5.356
62.929
195.820
271.604
124.703
0
124.703
396.307

24.219
16.440
27.314
43.643
111.616
149.559
0
149.559
261.175

10.759
15.669
15.959
60.476
102.863
148.492
148.492
251.355

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕλΕΣΜΑΤΑ
εκ. ευρώ

100
84

80

72

60
41

40
20

31

33

30 28
20

20
16

14
9
3

0
2008

2009

3

-1

2010

-20
Μικτό Κέρδος
Κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων

Κέρδη προ φόρων & τόκων
Κέρδη προ φόρων

Κέρδη μετά φόρων &
δικαιωμάτων μειοψηφίας
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Ενοποιημένες Ταμειακές Ροές (ποσά σε χιλ. ευρώ)

2008

2009

2010

37.103
-2.877
-26.821
7.405
11.592
408
19.405

12.980
-853
-18.915
-6.788
19.405
-208
12.409

34.070
-452
-24.814
8.804
12.409
303
21.516

2008

2009

2010

Φορές
Φορές

0,92
0,44

1,58
0,79

1,32
0,75

Μέρες
Μέρες
Μέρες
Μέρες

152
86
212
126

107
55
74
19

139
70
181
111

Φορές
Φορές

3,23
2,18

8,17
0,75

7,09
0,69

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

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Γενική ρευστότητα
Ειδική ρευστότητα
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ταχ. Κυκλοφορίας Αποθεμάτων
Ταχ. Εισπράξεως Απαιτήσεων
Ταχ. Πληρωμής Υποχρεώσεων
Διαφορά
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Κάλυψη Χρηματοοικονομικών Εξόδων
Ξένα προς Ίδια κεφάλαια

Σύμβολα Μετοχής
ΣΩΛΚ (ATHEX)
CORr.AT (Reuters)
SOLK GA (Bloomberg)
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ΕΞΕλΙΞΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑλΑΙΩΝ & ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
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11. Διοίκηση της Εταιρίας
Διοικητικό Συμβούλιο
Κωνσταντίνος Μπακούρης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Ο κ. Κωνσταντίνος Μπακούρης είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ της 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 της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Είναι Πρόεδρος της
Διεθνής Διαφάνεια - Ελλάς (2006) και Πρόεδρος του Ελληνό - Ρωσικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου. Διετέλεσε
Πρόεδρος της NET MED NV (2004-2008), 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 Εκπαιδευτικού Συμβουλίου 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.
Αδαμάντιος Βασιλάκης, Mη Εκτελεστικό Μέλος
Ο κ. Αδαμάντιος Βασιλάκης είναι πτυχιούχος Πολιτικών και Διπλωματικών Σπουδών του Ελεύθερου
Πανεπιστημίου Βρυξελλών και της Εμπορικής Σχολής Χίου. Στη μακρά πορεία του στο διπλωματικό σώμα, έχει
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υπηρετήσει σε πολλές χώρες (ενδεικτικά μόνο αναφέρονται η Γιουγκοσλαβία, η πρώην ΕΣΣΔ και οι ΗΠΑ), καθώς
και σε θέσεις ευθύνης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το 2002 τοποθετείται ως Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδος
στα Ηνωμένα έθνη, ενώ την ίδια χρονιά αναλαμβάνει εκπρόσωπος της Ελλάδος στις διαπραγματεύσεις, υπό
την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, για την εξεύρεση οριστικού ονόματος της Πρώην Γιουγκοσλαβικής
Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ). Το 2005 προάγεται στο βαθμό του Πρέσβεως, ενώ τη διετία 2005-2006,
εκπροσωπεί την Ελλάδα κατά την διάρκεια της θητείας της χώρας, στο Συμβούλιο Ασφάλειας των Ηνωμένων
Εθνών στη Νέα Υόρκη. Στο πλαίσιο του Συμβούλιου Ασφαλείας, συμμετείχε στις αποστολές που επισκέφτηκαν
τις χώρες της Κεντρικής Αφρικής (Κονγκό-Κινσάσα, Μπουρούντι, Ρουάντα, Ουγκάντα, και Τανζανία), το Σουδάν
και το Αφγανιστάν. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος των Επίτροπων Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας για την
Ακτή του Ελεφαντοστού, για το Σουδάν, καθώς και για την Ειδική Επιτροπή Βελτίωσης Εφαρμογής των
Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το 2007 διορίζεται ως Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδος στις
διαπραγματεύσεις, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, για την εξεύρεση οριστικού ονόματος της ΠΓΔΜ. έχει
παρασημοφορηθεί με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Φοίνικα.
Ιωάννης Σταυρόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Ο κ. Ιωάννης Σταυρόπουλος είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιά και εργάζεται στη ΒΙΟΧΑΛΚΟ από το
1972. έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής στην Εταιρία ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ (1978), Γενικός Διευθυντής στην Εταιρία
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (1989), Γενικός Διευθυντής στην ΚΕΜ (1998) και Γενικός Διευθυντής στη
ΣΙΔΕΝΟΡ (1999). Μετέχει ως εκτελεστικό μέλος στην Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ και ως απλό μέλος σε άλλες
Εταιρίες της ΒΙΟΧΑΛΚΟ.
Ευστάθιος Στρίμπερ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Ο κ. Ευστάθιος Στρίμπερ είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από το 2004. Είναι Πτυχιούχος
της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και από το 2002 ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικών
Συμβουλίων σε αρκετές θυγατρικές Εταιρίες της 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
Απόστολος Παπαβασιλείου, Γενικός Διευθυντής
Ο κ. Απόστολος Παπαβασιλείου κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή από τον Νοέμβριο του 2010. Είναι
πτυχιούχος χημικός μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο Salford-Manchester της Μεγάλης Βρετανίας. Ο κ. Παπαβασιλείου
εργάστηκε στη ΒΙΟΧΑΛΚΟ ως Διευθυντής Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού, Προϋπολογισμών και Αναφορών,
καθώς και στον Όμιλο ΣΙΔΕΝΟΡ ως Διευθυντής Στρατηγικής και Σχεδιασμού Επενδύσεων. Στο παρελθόν ο κ.
Παπαβασιλείου έχει αναλάβει διαδοχικές διευθυντικές θέσεις στον Όμιλο NESTLE, τόσο στην Ελλάδα, όσο και
στην Ελβετία (Vevey), με ευθύνη ελέγχου τροφοδοτικής αλυσίδας, τεχνικών και βιομηχανικών επιδόσεων, καθώς
και στρατηγικών λειτουργίας, αναλαμβάνοντας έργα σε διάφορες χώρες του κόσμου.
Ιωάννης Δημήτριος Παπαδημητρίου, Οικονομικός Διευθυντής
Ο κ. Ιωάννης Δημήτριος Παπαδημητρίου ανέλαβε την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρίας τον Μάιο του 2011.
Είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από το
1998 έως το 2003, εργάστηκε ως ελεγκτής στην Εταιρία PRICEWATERHOUSECOOPERS. Το 2003, εντάχθηκε στις
οικονομικές υπηρεσίες της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και ως το 2008 απασχολήθηκε σε διάφορες θέσεις
ευθύνης. Από το 2008 έως το 2011, εργάστηκε ως Financial Controller στην εισηγμένη στο NASDAQ ναυτιλιακή
Εταιρία NEWLEAD HOLDINGS.
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Αθανάσιος Κοτζάκαρης, Διευθυντής Εργοστασίου
Ο κ. Αθανάσιος Κοτζάκαρης κατέχει τη θέση του Διευθυντή Εργοστασίου στη Θίσβη από τον Ιούλιο του 2009.
Είναι απόφοιτος Μεταλλουργός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος Μεταπτυχιακού
τίτλου στην Τεχνολογία Μεταλλικών και Κεραμικών Υλικών από το Πανεπιστήμιο UMIST. Ξεκίνησε την καριέρα
του στη ΒΙΟΧΑΛΚΟ το 1996 από την ΚΕΜ (τώρα ΒΕΤ) σαν Μηχανικός Παραγωγής. Πριν από την συνεργασία του
με τη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, διετέλεσε επίσης Προϊστάμενος Παραγωγής στη ΣΙΔΕΝΟΡ και Τεχνικός
Διευθυντής στο εργοστάσιο της SOVEL. Από το 2004 ήταν υπεύθυνος για τα έλαστρα του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ και
το 2007 ανέλαβε Αναπληρωτής Διευθυντής Εργοστασίου στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
Δημήτρης Κουλαξίζης, Εμπορικός Διευθυντής
Ο κ. Δημήτρης Κουλαξίζης κατέχει τη θέση του Εμπορικού Διευθυντή της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ από τον
Ιούλιο 2010. Είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου από το τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων
Μεταλλουργών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) από το Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας
του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ. Κατέχει επίσης τίτλο σπουδών ΜΒΑ από το Chartered Institute of
Marketing. Πριν τη συνεργασία του με τη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ διετέλεσε Διευθυντής Πωλήσεων του
Κλάδου Σωλήνων και Κοίλων Δοκών, Μορφοσιδήρων, Ειδικών Προφίλ και Λαμαρινών της ΣΙΔΕΝΟΡ (2003-2010),
Εμπορικός Διευθυντής στην ΕΡΛΙΚΟΝ (2000-2003) ενώ κατείχε διάφορες θέσεις ευθύνης στην Εταιρία ΙΝΤΕΑΛ
ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΒΕ (1992 – 2000).
Δημόπουλος Δημήτρης, Διευθυντής Προμήθειας Α’ Υλών
Ο κ. Δημήτρης Δημόπουλος εργάζεται στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ από το 1995. Το 2002 ανέλαβε τα
καθήκοντα του Διευθυντή Προμήθειας Α’ Υλών. Είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, τμήμα
Μηχανικών Μεταλλείων/ Μεταλλουργών, με ειδίκευση Μεταλλουργού.
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12. Η Εταιρική Υπευθυνότητα για τη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Η Εταιρική Υπευθυνότητα και η Βιώσιμη Ανάπτυξη, αποτελούν έννοιες τις οποίες η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
έχει ενσωματώσει, τόσο στην εταιρική της κουλτούρα, όσο και στο μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό της
σχεδιασμό. Σε εναρμόνιση με τις αξίες της, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ εφαρμόζει πρακτικές υπεύθυνης
διαχείρισης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.
Οι κύριοι πυλώνες της Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι οι εξής:
•

Ανθρώπινο Δυναμικό: Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους της,
επενδύοντας στην εκπαίδευση και την εξέλιξή τους. Παράλληλα, βασική προτεραιότητα της Εταιρίας,
αποτελεί η Υγεία και η Ασφάλεια των εργαζομένων. Για το λόγο αυτό, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα
προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της Υγείας και Ασφάλειας, ενώ επίσης εφαρμόζεται πιστοποιημένο
Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς
προτύπου OHSAS 18001:2007. Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών
εργασίας και των επιδόσεών της στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία.

•

Περιβάλλον: Ο σεβασμός προς το φυσικό περιβάλλον αποτελεί βασική αρχή της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ενώ λαμβάνει μια σειρά
από επιπλέον μέτρα, με σκοπό την περαιτέρω ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που προκαλούνται από τη
λειτουργία της προς το φυσικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται σημαντικές επενδύσεις
και δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ εφαρμόζει
πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου
ISO 14001:2004.

•

Κοινωνία: Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ως υπεύθυνη Εταιρία, συνεργάζεται με τις τοπικές κοινωνίες στην
περιοχή όπου δραστηριοποιείται, με σκοπό την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίου οφέλους. Στο πλαίσιο αυτό,
κατανοεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας και φροντίζει να ανταποκρίνεται σε αυτές.
Επιπλέον, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ καλύπτει σημαντικότατο μέρος των αναγκών της σε ανθρώπινο
δυναμικό με εργαζόμενους που προέρχονται από τις τοπικές κοινωνίες, ενώ στις περιπτώσεις που αυτό είναι
εφικτό, επιλέγει προμηθευτές και εργολάβους τοπικής εμβέλειας. Με τον τρόπο αυτό, η Εταιρία συμβάλλει
στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

•

Αγορά: Η παραγωγή προϊόντων κορυφαίας ποιότητας, η μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των πελατών και η
καινοτομία αποτελούν στρατηγικούς στόχους της Εταιρίας. Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ επενδύει
σημαντικά στην έρευνα και Ανάπτυξη, με σκοπό την εφαρμογή προηγμένων τεχνικών παραγωγής και την
ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. Επιπλέον, η έμφαση που δίνει η Εταιρία στην υψηλή ικανοποίηση των
πελατών της, αποδεικνύεται από τις μακροχρόνιες συνεργασίες με τους πελάτες της.

•

Οικονομία: Η δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τους εργαζόμενους, την τοπική κοινωνία και γενικότερα
όλους τους συμμετόχους της Εταιρίας, αποτελεί πρωταρχικό στόχο της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.

Η Υπεύθυνη δραστηριοποίηση της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ σε όλο τα φάσμα των λειτουργιών της, αποτελεί
εχέγγυο για τη μελλοντική πορεία της Εταιρίας και την επιτυχή και βιώσιμη ανάπτυξή της.
Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις δράσεις της Εταιρίας, ανά άξονα Εταιρικής Υπευθυνότητας παρουσιάζονται
στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ο
οποίος αποτελεί ξεχωριστό τμήμα του παρόντος απολογισμού.
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13. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Ανώνυμη Εταιρία Βιομηχανίας Σωλήνων και Εκμετάλλευσης Ακινήτων»
Αρ.Μ.Α.Ε. 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 14η Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 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 xρήσης 2010 της εταιρίας για τη χρήση 2010 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 τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2011 και έγκριση της αμοιβής
τους.
4. Επικύρωση εκλογής προσωρινού Συμβούλου.
5. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
7. έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920.
8. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος
Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), στο
οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση
σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της
εταιρίας με τα αρχεία αυτού Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 9/6/2011 (Ημερομηνία
Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής
Συνέλευσης και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην
εταιρία το αργότερο την 11/6/2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής
Συνέλευσης.
έναντι της εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος
φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν.2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο
μετά από άδειά της.
Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την
τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών
κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική
Συνέλευση.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε
μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση
ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας
εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν
εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε
λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους
μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην
εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο
μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος
άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί
να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται
από το μέτοχο αυτόν,
β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο
της εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο
της εταιρίας,
γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, ή άλλου
νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας,
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις
περιπτώσεις (α) έως (γ).
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρία με
τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
Η εταιρία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.cpw.gr ) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο
στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας στην διεύθυνση: Χειμάρας 16, Μαρούσι ,Τ.Κ. 151 25 ή
αποστέλλεται στο fax: 210 6861347 τρείς (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής
Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου
διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 6861349, κ.
Κωνσταντίνο Κανελλόπουλο.
Κάθε μετοχή εκδόσεως της εταιρίας ενσωματώνει δικαίωμα μιας ψήφου.
Το Καταστατικό της εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά
μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως
συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, η εταιρία ενημερώνει
τους μετόχους της για τα ακόλουθα:
(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερησία διάταξη της Γενικής Συνέλευσης
πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 30/5/2011, δηλ.
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων
θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη
Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η
προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 1/6/2011, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της
Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρίας, μαζί με
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την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 27 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920.
(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,
το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ.3 του Κ.Ν.
2190/1920, το αργότερο μέχρι την 8/6/2011, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της
Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη
ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 7/6/2011, δηλ. επτά
(7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρία μέχρι την 8/6/2011, δηλ. πέντε (5)
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει
στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας , στο μέτρο
που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην
ιστοσελίδα της εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
Eπίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά
την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας,
καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των
πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέχρι τις 8/6/2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από
τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες
για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος
αναγράφεται στα πρακτικά.
Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε
περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.
Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη
μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού
δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται
οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα
και εταιρίας.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (κείμενο πρόσκλησης για σύγκληση της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης, συνολικός αριθμός μετοχών της εταιρίας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, σχόλια
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και έντυπο διορισμού
αντιπροσώπου) θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.cpw.gr. Αντίγραφα
των παραπάνω εγγράφων θα διατίθεται στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας, στη
διεύθυνση: Χειμάρας 16, Μαρούσι Τ.Κ. 151 25.

Αθήνα 23 Μαΐου 2011
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Π20

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Π28

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Π32
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Π3

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (Βιομηχανίας Σωλήνων και Εκμετάλλευσης Ακινήτων)
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1343/06/Β/86/35, Πύργος Αθηνών, Β’ Κτίριο, Μεσογείων 2-4, Αθήνα
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 (δημοσιευόμενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (η Εταιρεία) και του ΟΜΙΛΟΥ της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε
είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.cpw.gr, Ημερομηνία έγκρισης από το ΔΣ: 28 Μαρτίου 2011, Εποπτεύουσα Αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών & Πίστεως, Σύνθεση ΔΣ: Μπακούρης Κωνσταντίνος - Πρόεδρος, Φικιώρης Μελέτιος - Αντιπρόεδρος,
Βασιλάκης Αδαμάντιος - Μέλος, Σταυρόπουλος Ιωάννης - Μέλος, Γαλέτας Νικόλαος - Μέλος, Κυριαζής Ανδρέας - Μέλος. Νόμιμος ελεγκτής: Δημήτρης Σούρμπης, Ελεγκτική εταιρία: PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία,
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31 Δεκ 10

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με καθαρή θέση
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με ολική ενοποίηση
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

MH ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31 Δεκ 10

31 Δεκ 09

123.658.813
7.183
12.544.520
11.847
514.288
43.475.916
18.802.046
21.515.604
______30.824.490
__________
251.354.707
________________
________
________

134.589.522
13.566
10.165.308
100.780
795.886
56.071.370
37.223.886
12.409.128
9.805.088
_________
_______
261.174.534
________________

123.623.619
7.183
1.073.950
11.345.179
514.288
43.475.916
17.464.549
18.403.168
30.423.525
_______
_________
246.331.377
________________

134.552.757
13.566
1.073.950
11.345.179
795.886
51.919.420
34.486.871
7.126.379
15.910.837
_______
_________
257.224.845
________________

96.852.757
51.639.048
_________
_______
148.491.805
________________148.491.805
_____
___________
10.759.100
14.931.803
1.681.324
15.959.411
158.622
______59.372.642
__________
102.862.902
__________
______
251.354.707
________________
________
________

96.852.757
52.705.910
________
________
149.558.667
________________149.558.667
______
__________
24.218.511
16.440.175
1.017.533
27.313.911
3.097.659
39.528.078
_______
_________
____111.615.867
____________
261.174.534
________________

96.852.757
______48.033.328
__________
144.886.085
____________________144.886.085
____________
10.759.100
15.322.250
1.681.324
15.959.411
158.622
57.564.585
_______
_________
101.445.292
_____
___________
246.331.377
________________

96.852.757
51.284.867
________
________
148.137.624
____________________148.137.624
____________
24.218.511
17.957.828
1.017.533
27.313.911
2.988.138
35.591.300
_______
_________
____109.087.221
____________
257.224.845
________________

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31 Δεκ 10

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2010 και 1/1/2009 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2010 και 31/12/2009 αντίστοιχα)

31 Δεκ 09

149.558.667
_____(1.066.862)
___________
148.491.805
________________

31 Δεκ 09
124.702.575
24.856.091
_______
_________
149.558.666
________________
__
______________

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
1.01 - 31.12.2010

1.01 - 31.12.2009

MH ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31 Δεκ 10

31 Δεκ 09

148.137.624
_____(3.251.539)
___________
144.886.085
________________

124.466.486
23.671.138
_______
_________
148.137.624
________________

MH ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
1.01 - 31.12.2010 1.01 - 31.12.2009

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
Αποσβέσεις άυλων παγίων στοιχείων
(Κέρδη) / ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων
(Κέρδη) / ζημιές από εκκαθάριση θυγατρικής (πλην ταμειακών διαθεσίμων)
(Κέρδη) / ζημιές εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Αποσβέσεις Ενοικίου
(Κέρδη) / ζημιές από πώληση συγγενών εταιρειών
Έσοδα τόκων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Προβλέψεις
Παροχές στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης
Έσοδα από μερίσματα
Απομείωση απαιτήσεων
Απομείωση αποθεμάτων
Απομείωση ενσώματων παγίων
Μερίδιο κερδών από συγγενείς εταιρείες
Συναλλαγματικές διαφορές
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Αύξηση / (μείωση) προβλέψεων
Αύξηση / (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθής φόρος εισοδήματος
Επιστροφή φόρου εισοδήματος
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

2.890.454

28.084.043

1.011.615

25.280.147

11.327.420
6.383
22.913
(170.310)
54.702
(46.134)
2.010.958
(5.321.135)
491.167
9.497.740
(65.943)
(1.925.433)
59.841

11.079.764
102.829
970
(5.749)
(5.744)
(78.445)
3.774.297
4.474.664
405.253
(2.572)
7.025.913
25.000
(1.872.048)
5.483

11.322.535
6.383
9.328
54.702
(29.899)
2.053.590
(5.609.954)
491.167
(2.843.144)
9.497.740
(65.943)
-

11.072.590
102.829
970
(5.749)
(5.744)
(52.239)
3.797.452
4.076.325
405.253
(1.131.572)
7.025.913
25.000
-

12.661.398
3.340.292
2.630.531
(12.364)
(370.483)
(2.052.190)
(960.160)
________________34.069.647
________________

62.240.784
46.909.782
(143.960.515)
(160.000)
(349.205)
(4.076.424)
(1.374.361)
736.151
__________
______
12.979.870
________________

8.509.447
8.059.645
4.687.914
(12.364)
(370.483)
(2.094.823)
(536.938)
________________34.140.518
________________

53.773.832
38.632.661
(126.106.035)
(160.000)
(349.205)
(4.099.579)
(89.736)
735.640
__________
______
12.928.753
________________

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Σύσταση θυγατρικής
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Πώληση συγγενών
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(963.414)
25.284
46.134
_________440.020
_______
(451.976)
________________

(1.550.678)
(19.151)
14.225
46.949
78.445
103.350
_________473.934
_______
(852.926)
________________

(927.330)
4.469
29.899
_______2.843.144
_________
1.950.182
________________

(1.550.678)
(19.151)
14.225
(26.111)
46.949
52.239
103.350
_______1.131.572
_________
(247.605)
________________

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

73.790.000
(98.603.911)
________________(24.813.911)
________________

171.410.000
(190.306.079)
(18.755)
__________
______
(18.914.834)
________________

73.790.000
(98.603.911)
________________(24.813.911)
________________

171.410.000
(190.306.079)
________(18.755)
________
(18.914.834)
________________

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)

8.803.760
________________

(6.787.890)
________________

11.276.789
________________

(6.233.686)
________________

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

12.409.128
302.716
________________
21.515.604
________________

19.405.270
(208.252)
________________
12.409.128
________________

7.126.379
________________18.403.168
________________

13.360.065
________________7.126.379
________________

Π4

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (Βιομηχανίας Σωλήνων και Εκμετάλλευσης Ακινήτων)
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 (δημοσιευόμενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
Κύκλος εργασιών
Μεικτά Κέρδη
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα
Κέρδη προ φόρων
Μείον φόροι
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (A)
Κατανέμονται σε :
Ιδιοκτήτες Μητρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)
Κατανέμονται σε :
Ιδιοκτήτες Μητρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά και μειωμένα (σε Ευρώ)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

MH ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

1.01 - 31.12.2010

1.01 - 31.12.2009

1.01 - 31.12.2010 1.01 - 31.12.2009

155.019.356
32.758.627
2.929.845
(39.391)
________________
2.890.454
(4.446.549)
________________
(1.556.095)
________________

285.171.744
84.449.010
29.905.275
(1.821.232)
________________
28.084.043
(7.843.293)
________________
20.240.750
________________

142.674.156
28.981.724
192.161
819.453
________________
1.011.614
(3.495.392)
________________
(2.483.778)
________________

276.368.845
79.854.154
27.893.788
(2.613.641)
________________
25.280.147
(7.045.654)
________________
18.234.493
________________

(1.556.095)
489.233
________________
(1.066.862)
________________

20.240.750
4.615.341
________________
24.856.091
________________

(2.483.778)
(767.761)
________________
(3.251.539)
________________

18.234.493
5.436.645
________________
23.671.138
________________

(1.066.862)

24.856.091

(3.251.539)

23.671.138

________________(1.066.862)
________________
-0,0125
________________
14.263.649
________________

________________24.856.091
________________
0,1630
________________
41.087.868
________________

________________(3.251.539)
________________
-0,0200
________________
11.521.079
________________

________________23.671.138
________________
0,1469
________________
39.069.207
________________

Ποσοστό

Χώρα
εγκατάστασης

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :
1. Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες χώρες εγκατάστασης και ποσοστά συμμετοχής τους,
που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές πληροφορίες, είναι:
Με την πλήρη μέθοδο ενοποίησης:
CPW America Co
HUMBEL Ltd
WARSAW TUBULAR TRADING SP. ZO.O.
Με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης:
ZAO TMK-CPW
ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β Α.Ε.

Συμμετοχή

Έμμεση
Άμεση
Άμεση

100%
100%
100%

ΗΠΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΟΛΩΝΙΑ

Έμμεση
Άμεση

49,00%
21,75%

ΡΩΣΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

2. Οι οικονομικές πληροφορίες της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές πληροφορίες της ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. με έδρα την Ελλάδα, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, η οποία συμμετέχει στο
μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό 78,55%. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Βιοχάλκο Α.Ε. με έδρα την Ελλάδα.
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 239.451. Για τις εν
λόγω διαφορές έχουν σχηματισθεί προβλέψεις Ευρώ 158.622. Η Εταιρία έχει σχηματίσει προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού Ευρώ 50.000. Επίσης έχουν σχηματισθεί λοιπές προβλέψεις
ύψους Ευρώ 1.638.288 για την Εταιρία και τον Όμιλο. Ο Όμιλος προέβη σε επανεκτίμηση του ύψους των σχηματισθεισών προβλέψεων και προχώρησε σε μείωση αυτών κατά Ευρώ 6.150.000 (Όμιλος –
Εταιρία) σύμφωνα με το ΔΛΠ 37, κυρίως λόγω τις δραστικής βελτίωσης των λειτουργιών του σε όλα τα επίπεδα. Το συνολικό ποσό των προβλέψεων που έχουν σχηματισθεί κρίνεται επαρκές και δεν
αναμένεται να προκύψουν επιπλέον επιβαρύνσεις.
5. Ο Όμιλος προχώρησε σε απομείωση απαίτησης αξίας Ευρώ 9.497.740 (Όμιλος – Εταιρία), λόγω καθυστέρησης είσπραξης οφειλόμενου ποσού Ευρώ 18.627.586 (Όμιλος – Εταιρία). Έχουν αναληφθεί σειρά
δικαστικών και εξώδικων ενεργειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ταχύτερη είσπραξη του οφειλόμενου ποσού. Η Διοίκηση της εταιρίας, με βάση τα στοιχεία που έχει μέχρι
σήμερα συγκεντρώσει, εκτιμά ότι ενδεχόμενη απώλεια δεν θα υπερβεί το ποσό της απομείωσης που έχει σχηματισθεί για την εν λόγω απαίτηση.
6. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2007 ενώ η ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β Α.Ε. μέχρι την χρήση 2009. Η εταιρία ΖΑΟ ΤΜΚ - CPW δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τη σύσταση της
(28/01/2007) (βλέπε σημείωση 37 των οικονομικών καταστάσεων).
7. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: Όμιλος 430, Εταιρία 422 (31/12/2009: Όμιλος 469, Εταιρία 458).
8. 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 (ποσά σε ευρώ):
i) Πωλήσεις αγαθών, υπηρεσιών και παγίων
4.525.979
28.053.420
ii) Αγορές αγαθών, υπηρεσιών και παγίων
3.753.570
3.344.396
iii) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
7.523.962
7.424.079
iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
1.171.057
6.838.307
v) Έσοδα από μερίσματα
0
2.843.144
vi) Αμοιβές ΔΣ και Διευθυντικών Στελεχών
626.176
626.176
vii) Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών πληρωτέες
8.668
8.668
viii) Αμοιβές τερματισμού απασχόλησης
156.750
156.750
9. Στην κατάσταση αποτελεσμάτων και στο λογαριασμό "Φορολογία", περιέχεται πρόβλεψη φόρου εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος, που αναλύονται ως εξής:
(ποσά σε ευρώ)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31/12/10
31/12/09
31/12/10
31/12/09
Φόρος εισοδήματος
-2.755.645
-559.990
-2.631.034
203.323
Αναβαλλόμενος φόρος
-1.690.904
-7.283.303
-864.358
-7.248.977
10. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αφορούν (ποσά σε ευρώ) :
Συναλλαγματικές διαφορές συμμετοχών
Κέρδη/(ζημιές) χρήσης μετά από φόρους από μεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθμισης ταμειακών ροών
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31/12/10
31/12/09
1.256.994
(821.304)
(767.761)
5.436.645
489.233
4.615.341

ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31/12/10
31/12/09
(767.761)
5.436.645
(767.761)
5.436.645

11. Σημειώνεται ότι στο κονδύλι του Ισολογισμού "Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης" περιλαμβάνεται διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Ευρώ 27.427.850.
12. Στις 4/2/2010, ολοκληρώθηκε η λύση και εκκαθάριση της εταιρείας CPW European, με έδρα τη Γερμανία, η οποία ήταν σε καθεστώς αδράνειας ήδη από τον Ιούνιο του 2006 και για το λόγο αυτό δεν
περιλαμβάνεται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις την 31/12/2010. Οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 δεν έχουν εφαρμοστεί διότι τα μεγέθη την Θυγατρικής δεν είναι
σημαντικά σε σύγκριση με τα μεγέθη του Ομίλου. Στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, την 31/12/2009, η συμμετοχή στη Θυγατρική ήταν πλήρως απομειωμένη. Από την εκκαθάριση της θυγατρικής
προέκυψαν κέρδη ποσού Ευρώ 163.110 κυρίως λόγω διαγραφής υποχρεώσεων ποσού Ευρώ 178.710.
13. Κατά την 31/12/2010 εκκρεμούσαν αγωγές της εταιρίας κατά τρίτων. Δεν είναι δυνατόν να γίνει μια αξιόπιστη εκτίμηση των οικονομικών ωφελειών που θα εισρεύσουν στην Εταιρία και στον Όμιλο από την
θετική έκβαση των υποθέσεων αυτών.
14. Σημειώνεται ότι συναλλαγματικές διαφορές απαιτήσεων, υποχρεώσεων, χρηματικών διαθεσίμων καθώς και κέρδη/(ζημίες) από παράγωγα συναλλάγματος (FX FORWARDS), που αφορούσαν την χρήση
2009, μεταφέρθηκαν για λόγους συγκρισιμότητας ως κάτωθι:
Περιγραφή
Όμιλος
Εταιρία
Μεταφορά από:
Λοιπά κέρδη/(ζημίες) σε μείωση Κόστους Πωληθέντων
948.326
948.326
Λοιπά κέρδη/(ζημίες) σε αύξηση Εξόδων Διάθεσης
-5.191.452
-5.191.452
Λοιπά έσοδα σε μείωση Εξόδων Διάθεσης
3.531.913
3.531.913
Λοιπά έσοδα σε μείωση Κόστους Πωληθέντων
3.856.856
3.856.856
Χρηματοοικονομικά Έσοδα σε μείωση Χρηματοοικονομικών Εξόδων
1.253.248
1.180.262

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΒ 649471

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ221209

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2011
Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΙ 666035

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Χ 625227

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΥΜΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΑΒ 589945
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 0018936 Α’ Τάξης

Δηλώσεις των Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου
(Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2 του Ν. 3556/2007)

Με την παρούσα δηλώνεται ότι εξ’ όσων
γνωρίζουμε, οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. για την περίοδο 1/1/2010-31/12/2010, οι οποίες
καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των
στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού, της Καθαρής Θέσης και των Συνολικών Εισοδημάτων, της εταιρίας και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ως
σύνολο.
Επίσης δηλώνεται ότι εξ’ όσων γνωρί-

ζουμε η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει κατά
τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και
τη θέση του εκδότη, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων
που αντιμετωπίζουν.
Επιπλέον, στην ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση της εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά
στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο
3δ του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2011
Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντιπρόεδρος του ΔΣ

Μέλος του ΔΣ

Κωνσταντίνος Μπακούρης
ΑΔΤ: ΑΒ 649471

Μελέτιος Φικιώρης
ΑΔΤ: Μ 326615

Ιωάννης Σταυρόπουλος
ΑΔΤ: Κ 221209
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Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» επί των ενοποιημένων και εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1/2010-31/12/2010
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Με βάση τις διατάξεις του Ν.3556/2007,
του Κ.Ν.2190/1920, την Απόφαση
7/448/11.10.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις διατάξεις του Νόμου
3873/2010 σας παραθέτουμε την ετήσια
ενοποιημένη Έκθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρίας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» για τις Ενοποιημένες
και Εταιρικές Καταστάσεις της χρήσης
2010.
1. Οικονομική κατάσταση Ομίλου
To 2010, υπήρξε μία ιδιαίτερα δύσκολη
περίοδος, κατά την οποία η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ουσιαστικά έπρεπε να
διαχειρισθεί τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης που επιβάρυνε την παγκόσμια
οικονομία έως και το 2009. Η αισθητή μείωση των κεφαλαιουχικών δαπανών των
ανά τον κόσμο ενεργειακών εταιριών, ο
προστατευτισμός που επικρατούσε (και
εν μέρει συνεχίζει να επικρατεί) στο διεθνές εμπόριο, σε συνδυασμό με τη δυσχέρεια χρηματοδότησης μεγάλων
έργων, ανάγκασαν την εταιρία να ακολουθήσει επιθετική τιμολογιακή πολιτική,
προκειμένου να αναλάβει κάποια από τα
λίγα ενεργειακά έργα που τελικά προχώρησαν. Από το άλλο μέρος, η εταιρία επέτυχε τη διείσδυση των προϊόντων της σε
νέες αγορές, ενώ ταυτόχρονα σύναψε (και
εκτέλεσε μέρος αυτών), συμφωνίες με
νέους πελάτες, με τεράστιο ειδικό βάρος
στην παγκόσμια ενεργειακή βιομηχανία
(ARAMCO, OMV κ.α.). Επίσης, το 2010, η
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ διαχειρίσθηκε με επιτυχία τις συνθήκες χαμηλής
απασχόλησης, αυξάνοντας το βαθμό ευελιξίας της παραγωγικής της βάσης, ενώ
ταυτόχρονα επέτυχε με την αυστηρή δια-

χείριση του κεφαλαίου κίνησης να μειώσει τον καθαρό δανεισμό της και αντίστοιχα τα χρηματοοικονομικά της έξοδα
στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας
δεκαετίας. Ειδικότερα:
Πωλήσεις: Ο ενοποιημένος κύκλος
εργασιών ανήλθε στα 155 εκ. ευρώ, έναντι
285,2 εκ. ευρώ το 2009, σημειώνοντας
μείωση 46%. Οι πωλήσεις στον ενεργειακό
κλάδο διαμορφώθηκαν στα 135,4 εκ.
ευρώ, έναντι 265,9 εκ. ευρώ το 2009,
σημειώνοντας μείωση κατά 49%,
απόρροια της μείωσης των επενδύσεων
για ενεργειακές υποδομές. Από το άλλο
μέρος, παρά την υποτονική κατασκευαστική δραστηριότητα στην Ευρώπη, οι
πωλήσεις
κοίλων
δοκών
τελικά
διαμορφώθηκαν στα 19,6 εκ. ευρώ,
οριακά αυξημένες (1,6%) έναντι του 2009
(19,3 εκ. ευρώ), αποτέλεσμα και του
υψηλότερου επιπέδου τιμών.
Μικτό Κέρδος: Το ενοποιημένο μικτό
κέρδος παρουσίασε μείωση 61,1%
περίπου έναντι της περυσινής χρονιάς και
διαμορφώθηκε στα 32,8 εκ. ευρώ (2009:
84,4 εκ. ευρώ). Η εν λόγω εξέλιξη
οφείλεται αφ’ ενός στη μείωση του όγκου
πωλήσεων (περίπου 18%) και αφ’ ετέρου
στη
συμπίεση
των
περιθωρίων
κερδοφορίας για τους λόγους που
αναφέρθηκαν παραπάνω. Παρά λοιπόν
την εντατικοποίηση των δράσεων για
περαιτέρω βελτίωση των παραγωγικών
λειτουργιών της εταιρίας η επίδραση των
παραπάνω είχε ως αποτέλεσμα το μικτό
περιθώριο να διαμορφωθεί στο 21,1%
έναντι 29,6% την προηγούμενη χρήση.
Έξοδα Διοίκησης: Παρουσιάζουν
αύξηση της τάξης του 9,6%, (6,8 εκ. ευρώ
έναντι 6,2 εκ. ευρώ, το 2009) γεγονός που
αποδίδεται κατά κύριο λόγο στα

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

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Π9

Πίνακας 1.1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
31/12/2010

Γενική ρευστότητα
Ίδια Κεφάλαια/Ενεργητικό
EBITDA/Πωλήσεις
Κέρδη ανά μετοχή

1,32
59%
9,2%
-0,0125

αυξημένα νομικά έξοδα για την ταχύτερη
είσπραξη απαίτησης σε καθυστέρηση
Εξαιρουμένων των παραπάνω δαπανών,
τα ενοποιημένα έξοδα διοίκησης
μειώθηκαν έναντι του 2009 κατά 9,7%.
Έξοδα Διάθεσης: Ανήλθαν στο ποσό
των 19,64 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά 56,4%
περίπου, σε σχέση με το 2009, γεγονός
που αποδίδεται αφ’ ενός στη σημαντική
μείωση των άμεσων εξόδων πώλησης
(μεταφορές, αμοιβές τρίτων κτλ), λόγω
μειωμένου όγκου πωλήσεων και αφ’
ετέρου
στην
ύπαρξη
one-oﬀ
επιβαρύνσεων το 2009 (κατεργασία
σωλήνων, δασμοί, συναλλαγματικές
διαφορές κ.α.). Σημειώνεται επίσης, ότι το
2010, τα έξοδα διάθεσης επιβαρύνθηκαν
με απομείωση απαιτήσεων ύψους 9,5 εκ.
ευρώ.
Χρηματοοικονομικά έξοδα (καθαρά):
Η μείωση του καθαρού δανεισμού της
εταιρίας στα χαμηλότερα επίπεδα
δεκαετίας, συνέτεινε στη μείωση των
καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων
κατά 46,8% έναντι της χρήσης του 2009,
για να διαμορφωθούν τελικά στα 2 εκ.
ευρώ.
Χωρίς
ουσιαστικές
μεταβολές
χαρακτηρίζεται και η πορεία της εταιρίας
ZAO TMK-CPW, 49% της οποίας ελέγχεται
από τη θυγατρική HUMBEL Ltd. Παρά την
υστέρηση στα αποτελέσματα του πρώτου
εξαμήνου (-34,7% έναντι του πρώτου
εξαμήνου του 2009), η εν λόγω εταιρία,
εκμεταλλευόμενη τη σταδιακή ανάκαμψη
της τεράστιας ρωσικής αγοράς ενέργειας,
επέτυχε τελικά κέρδη μετά φόρων 3,1 εκ.
ευρώ, όσα δηλαδή και το 2009.
Απόρροια όλων των παραπάνω ήταν η
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1,58
57,3%
14,4%
0,163

διαμόρφωση των κερδών προ φόρων σε
2,9 εκ. ευρώ (28,1 εκ. ευρώ το 2009), ήτοι
μειωμένα κατά 90%. Το αποτέλεσμα μετά
φόρων διαμορφώθηκε τελικά σε ζημίες
ύψους 1,6 εκ. ευρώ έναντι κερδών 20,2 εκ.
ευρώ, το 2009. Σημειώνεται ότι η εταιρία
και ο Όμιλος επιβαρύνθηκαν το 2010 με
ποσό 2,6 εκ. ευρώ (0,54 εκ. ευρώ το 2009)
που αφορούσε την «έκτακτη εισφορά
κοινωνικής ευθύνης» στα πλαίσια του Ν.
3845/2010.
Επιπλέον, η αποτελεσματική διαχείριση
του κεφαλαίου κίνησης, στα πλαίσια του
εκτελούμενου προγράμματος παραγγελιών και οι περιορισμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες, συνέτειναν στην
περαιτέρω μείωση του καθαρού
δανεισμού, ο οποίος διαμορφώθηκε στα
5,2 εκ. ευρώ, έναντι 39,1 την 31/12/2009.
Τα δε Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν στα 148,5 εκ.
ευρώ, διαμορφώνοντας το συντελεστή
μόχλευσης στο 3%.
Τέλος, σημειώνεται ότι η εταιρία
προέβη σε απομείωση κατά 50%
απαίτησης ύψους 18,6 εκ. ευρώ η οποία
βρίσκεται σε καθυστέρηση. Έχουν
αναληφθεί σειρά νομικών και μη
ενεργειών στην Ελλάδα και το εξωτερικού,
προκειμένου να εξασφαλισθεί η ταχύτερη
είσπραξη του οφειλόμενου ποσού. Η
διοίκηση της εταιρίας με βάση τα στοιχεία
που έχει μέχρι σήμερα συγκεντρώσει
εκτιμά ότι ενδεχόμενη απώλεια δεν θα
υπερβεί το ποσό της απομείωσης που έχει
σχηματισθεί για την εν λόγω απαίτηση,
ύψους 9,5 εκ. ευρώ.
Στον Πίνακα 1.1 εμφανίζεται η εξέλιξη
των σημαντικότερων αριθμοδεικτών.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

2. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων
του, ο Όμιλος εκτίθενται σε μία σειρά από
κινδύνους οι οποίοι διακρίνονται σε χρηματοοικονομικούς και επιχειρηματικούς.
Αναφορικά με τους πρώτους (εκτενής
αναφορά υπάρχει στις Σημειώσεις επί των
οικονομικών καταστάσεων), οι κυριότεροι
των οποίων είναι ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο επιτοκιακός και ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο
κεφαλαιουχικός κίνδυνος, έχουν εκδοθεί
οδηγίες στα πλαίσια των οποίων η Οικονομική Διεύθυνση εφαρμόζει την πολιτική
διαχείρισής τους. Ειδικότερα:
i) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται διεθνώς
(94% 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.
ii) Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων
Ο Όμιλος έχει συνάψει δανειακές συμβάσεις, υποκείμενες τόσο σε σταθερό,
όσο και σε κυμαινόμενο επιτόκιο. Η σχετική πολιτική της εταιρίας τα τελευταία
έτη υπαγόρευε σημαντικό τμήμα των
δανειακών υποχρεώσεων να μην υπόκειται σε επιτοκιακό κίνδυνο και να κινείται σε ποσοστό 40%-50% επί του
συνόλου των δανείων.
iii) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο εν λόγω κίνδυνος προκύπτει από τις καταθέσεις, τα παράγωγα χρηματοοικονο-

μικά προϊόντα (πιστωτικός κίνδυνος τραπεζών) και την πιστωτική διευκόλυνση
στους πελάτες (πιστωτικός κίνδυνος πελατών). Ο Όμιλος συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα και πλέον εύρωστα τραπεζικά
ιδρύματα της ελληνικής αγοράς, των
οποίων η πιστοληπτική ικανότητα είναι
τουλάχιστον ΒΒ+ (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. ενώ σε άλλες
περιπτώσεις, η εταιρία χρησιμοποιεί
ασφάλεια πιστώσεων, factoring και όπου
αυτό απαιτείται ασφάλεια πολιτικού
κινδύνου.
iv) Κίνδυνος ρευστότητας
Η διαχείριση του κίνδυνου ρευστότητας
προϋποθέτει την εξασφάλιση διαθεσίμων
και την ικανότητα χρηματοδότησης των
επιμέρους projects που αναλαμβάνει ο
Όμιλος μέσω επαρκών πιστωτικών ορίων.
Λόγω του διαφορετικού κύκλου χρηματοροών της κάθε παραγγελίας, 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. Σημειώνεται ότι την
31/12/2010, ο Όμιλος κατείχε ταμιακά διαθέσιμα ύψους 21,5 εκ. ευρώ.
v) Κεφαλαιουχικός κίνδυνος
O εν λόγω κίνδυνος συνδέεται με την πιθανότητα διακοπής της απρόσκοπτης λειτουργίας του Ομίλου, κατά τρόπο ώστε να
αδυνατεί να εξασφαλίσει ικανοποιητικές
αποδόσεις στους μετόχους και στους λοιπούς εμπλεκομένους (stakeholders). Ο
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Όμιλος επιδιώκει την αναζήτηση του μείγματος πηγών χρηματοδότησης που θα
ελαχιστοποιεί στις εκάστοτε συνθήκες, το
κόστος κεφαλαίου. Προς τούτο, στις τρέχουσες διεθνείς συνθήκες αβεβαιότητας,
έχει τεθεί ως στόχος, ο συντελεστής μόχλευσης (gearing ratio) να διατηρείται
κάτω του 40%.
vi) Επιχειρηματικοί κίνδυνοι
Όσον αφορά τους επιχειρηματικούς κινδύνους, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις
διεθνείς αγορές ενέργειας, γεγονός που
τον κάνει περισσότερο ευάλωτο στον αυξανόμενο ανταγωνισμό που επικρατεί, τα
τελευταία έτη. Ενδεχόμενη συρρίκνωση
στις κεφαλαιουχικές δαπάνες των μεγάλων ενεργειακών εταιριών και η τάση προστατευτισμού των τοπικών παραγωγών,
πιθανώς θα δυσχεράνουν σημαντικά τη
διατήρηση της ανταγωνιστικής θέσης της
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Επίσης, δεδομένου του γεγονότος ότι αρκετές core
αγορές βασίζονται στο δολάριο, όπως και
η κοστολογική βάση κάποιων ανταγωνιστών, η ενίσχυση του ευρώ (κατά τη φάση
διεκδίκησης των έργων), ceteris paribus,
απαιτεί επιθετικότερη τιμολογιακή πολιτική, συμπιέζοντας τα περιθώρια κερδοφορίας.
Οι πωλήσεις του ενεργειακού τομέα
είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία on
a project basis, για τις οποίες τόσο η τιμή
όσο και το κόστος προμήθειας της πρώτης
ύλης είναι σταθερά κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης του έργου. Ωστόσο, η αγορά
των κοίλων δοκών, υπόκεινται σε
μεταβολές, συχνά σημαντικές, τόσο της
τιμής όσο και του κόστους πρώτης ύλης.
Η δραστηριοποίηση του Ομίλου στην
τεράστια ενεργειακή αγορά της Ρωσίας
και των γειτονικών της χωρών, μέσω της
συμμετοχής του στη συγγενή εταιρία ZAO
TMK-CPW,
πέρα
των
προφανών
πλεονεκτημάτων,
συνεπάγεται
ταυτόχρονα και έκθεση στις εκάστοτε
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επικρατούσες οικονομικές συνθήκες της
εν λόγω περιοχής. Δεδομένης της
εξάρτησης της Ρωσίας από τις διεθνείς
τιμές των commodities και ιδιαίτερα των
ενεργειακών, τυχόν επιστροφή σε επίπεδα
του 2009, σαφέστατα θα επηρεάσει τον
κύκλο εργασιών και την κερδοφορία της
ZAO TMK-CPW.
Επιπλέον ένα σημαντικό τμήμα του
κόστους της εταιρίας αφορά ναύλους, η
αγορά των οποίων είναι ιδιαίτερα
ευμετάβλητη (volatile), τα τελευταία έτη.
Αν και ο Όμιλος, για ένα σημαντικό τμήμα
του μεταφορικού του έργου, συνάπτει
συμφωνίες, on a project basis, σε αρκετές
περιπτώσεις, αυτό δεν είναι εφικτό, με
αποτέλεσμα η ναύλωση πλοίων στην spot
αγορά, να επηρεάζει την κερδοφορία των
εν λόγω έργων.
3. Προοπτικές - Εκτιμήσεις
Το επιχειρησιακό περιβάλλον στο οποίο
δραστηριοποιείται η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, έχει γίνει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Η υποτονικότητα μεγάλων αγορών
(π.χ. Βόρεια Αφρική) και η αυξημένη δυναμικότητα σε άλλες (π.χ. Αμερική), έχει
οδηγήσει σε αύξηση του ανταγωνισμού
και συμπίεση της κερδοφορίας. Επιπλέον,
αν και ο προστατευτισμός που επικράτησε
τα δύο τελευταία έτη, φαίνεται μερικώς να
υποχωρεί, απόρροια της οικονομικής ανάκαμψης σε αρκετά μέρη του κόσμου, το
διεθνές εμπόριο συνεχίζει να παρουσιάζει
στρεβλώσεις, δυσχεραίνοντας περαιτέρω
την ανταγωνιστική θέσης της εταιρίας.
Τέλος, η εκ νέου ενίσχυση του ευρώ έναντι
του δολαρίου αλλά και η αυξημένη μεταβλητότητα στις τιμές των πρώτων υλών
και των ναύλων, δημιουργούν ένα σύνθετο περιβάλλον, όπου η εταιρία καλείται
να επιστρατεύσει όλο της το know-how,
προκειμένου να διατηρήσει την κερδοφορία της σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Από το άλλο μέρος, η παγκόσμια
οικονομία φαίνεται ότι έστω και αργά,
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εξέρχεται από το φάσμα της ύφεσης,
γεγονός που σταδιακά έχει οδηγήσει σε εκ
νέου αύξηση της ζήτησης για ενέργεια.
Επιπλέον, η ανάκαμψη των τιμών του
πετρελαίου, ακόμα και πριν τις
αναταραχές στον Αραβικό κόσμο,
επιτρέπει στις ενεργειακές εταιρίες να
αναπροσαρμόζουν
αυξητικά
τα
επενδυτικά τους προγράμματα και να
προχωρούν σε έργα υποδομών εξόρυξης
και μεταφοράς ενεργειακών πόρων. Την
παραπάνω τάση ενισχύει η άντληση
φυσικού αερίου με μη συμβατικές
μεθόδους (π.χ. shale gas), όπως και η
ανάπτυξη τεχνολογίας για τη διαχείριση
CO2. Οι εν λόγω εξελίξεις ευνοούν
παραγωγούς που διαθέτουν υψηλή
τεχνογνωσία, όπως η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ, δεδομένου ότι απαιτούνται οι
πλέον αυστηρές προδιαγραφές στην
παραγωγή και επεξεργασία του χάλυβα.
Αυτήν ακριβώς την τάση προσπαθεί η
εταιρία να εκμεταλλευθεί και έως τώρα το
έχει κάνει με επιτυχία, γεγονός που
αποδεικνύεται από το portfolio των έργων
που έχει αναλάβει για την τρέχουσα και εν
μέρει για την επόμενη χρήση.
Ο Όμιλος αφήνοντας πίσω μία
ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, καλείται να
διατηρήσει την ανταγωνιστική του θέση,
διαθέτοντας υγιή χρηματοοικονομική
διάρθρωση, ανταγωνιστική και ευέλικτη
κοστολογική βάση και έχοντας πλέον
εδραιωθεί ως ένας από τους πιο
αξιόπιστους σωληνουργούς παγκοσμίως.
Εξάλλου, η επιτυχής εκτέλεση της πρώτης
παραγγελίας σωλήνων ευθείας ραφής
(HFI/ERW) 26’’ και η αναβάθμιση της εν
λόγω γραμμής για την παραγωγή
σωλήνων πάχους τοιχώματος έως 25mm
εμπλουτίζει περαιτέρω το εύρος των
προσφερόμενων λύσεων στους ανά τον
κόσμο πελάτες της.
Τέλος, η υγιεινή και ασφάλεια στους
χώρους εργασίας, η αρμονική συμβίωση
με την τοπική κοινωνία, η προστασία του

περιβάλλοντος και εν γένει η βιώσιμη
ανάπτυξη, συνεχίζουν να αποτελούν
αδιαπραγμάτευτους στόχους, πλήρως
εναρμονισμένους με τη στρατηγική της
εταιρίας. Η ανέλιξη εξάλλου της
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στην 25η
θέση κατά την αξιολόγηση Accountability
Rating Greece το 2009, αποτέλεσε το
εφαλτήριο για εντατικοποίηση των
προσπαθειών το 2010, γεγονός που
αποδεικνύεται από την 6η θέση σε σχετική
αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
4. Συναλλαγές συνδεδεμένων
προσώπων (ΔΛΠ 24)
Ο Όμιλος ελέγχεται από την εταιρία ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε., η οποία κατέχει το 78,55% των
μετοχών της μητρικής εταιρίας. Το υπόλοιπο 21,45% είναι ευρέως διεσπαρμένο.
Η τελική μητρική του Ομίλου είναι η ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. Οι εμπορικές συναλλαγές του
Ομίλου με τα συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα, στη διάρκεια του 2010, έχουν πραγματοποιηθεί με όρους αγοράς και στα
πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής
του δραστηριότητας.
Στον Πίνακα 1.2 (σελ. π14) παρουσιάζονται οι σημαντικότερες διεταιρικές
πωλήσεις και οι λοιπές διεταιρικές συναλλαγές, μεταξύ του Ομίλου και συνδεδεμένων μερών (όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 24),
το 2010. Οι συνδεδεμένες εταιρίες
αφορούν εταιρίες της ΒΙΟΧΑΛΚΟ.
Τέλος, οι αμοιβές προς τα μέλη του
Διοικητικού
Συμβουλίου
και
τα
Διευθυντικά στελέχη της εταιρίας, όπως
και οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και
προς αυτούς, παρουσιάζονται στον
Πίνακα 1.3 (σελ. π15).
5. Εγκαταστάσεις - Υποκαταστήματα
Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του εργοστασίου βρίσκονται στη Βιομηχανική Περιοχή
Θίσβης, Βοιωτίας, επί γηπέδων συνολικής
επιφάνειας 496.790 τ.μ.
Η Εταιρία έχει σε λειτουργία τα κάτωθι
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Πίνακας 1.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πωλήσεις αγαθών προς
ANAMET A.E.
METAL AGENCIES LTD
METAL GLOBE
PROSAL TUBES S.A.
SID PAK BULGARIA
SID PAK ROMANIA
SIDEBALK STEEL
STOMANA INDUSTRY
TEPROMETAL S.A.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.
ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.
ΣΙΔΜΑ Α.Ε.
ΣΟΒΕΛ Α.Ε.
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
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31/12/2010
1.339.544,16
629.510,95
10.523,00
30.882,70
17.585,96
0,00
48.455,60
121.924,32
1.328.110,22
13.421,76
222.879,35
0,00
10.521,10
17.768,28

31/12/2009
664.422,96
483.429,92
24.708,00
5.254,56
47.878,40
13.694,70
0,00
0,00
430.176,17
2.940,00
54.236,16
57.256,85
1.800,00
438,09

Πωλήσεις υπηρεσιών προς
BELANTEL HOLDINGS LTD
BOZETTI LTD
STEELMET (CY) LTD
TEPROMETAL S.A.
ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.
ΕΤΕΜ Α.Ε.
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.

31/12/2010
26.183,89
96.682,30
9.000,00
52.131,55
434.540,86
28.292,20
11.971,73
16.529,91
48.452,21

31/12/2009
103.476,55
0,00
7.000,00
33.211,51
502.582,43
18.000,00
0,00
0,00
44.147,91

Πωλήσεις παγίων προς
ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β Α.Ε.
ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.

31/12/2010
0,00
7.147,42

31/12/2009
8.383,94
6.301,12

Αγορές αγαθών από
LESCO
SOFIA MED
ΕΛΒΑΛ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.
ΕΡΛΙΚΟΝ
ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.
ΣΙΔΜΑ Α.Ε.
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

31/12/2010
80.702,25
40.576,55
670,35
1.928,26
1.958,92
281.461,83
5.347,17
409.173,72

31/12/2009
24.751,45
12.066,81
1.154,11
6.944,40
3.175,69
357.550,71
33.636,67
265.885,67

Αγορές υπηρεσιών από
METAL AGENCIES LTD
METAL GLOBE
NOVAL Α.Ε.
STEELMET (CY) LTD
TEPROMETAL S.A.
ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε.
ΑΝΤΙΜΕΤ Α.Ε.
ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ
ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β Α.Ε.
ΕΛΚΕΜΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.
ΕΤΗΛ Α.Ε.
ΠΡΑΚΣΥΣ Α.Ε.
ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.
ΣΙΔΜΑ Α.Ε.
ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε.

31/12/2010
10.773,48
0,00
243.323,25
109.529,93
119.603,83
2.660,34
1.401,39
260.698,30
826.217,19
66.000,00
7.901,39
1.700,00
89.718,83
137.383,54
141.973,34
423.687,77

31/12/2009
45.719,99
5.746,01
207.820,00
355.409,67
143.820,57
3.576,35
2.281,19
292.131,13
1.027.334,14
66.000,00
0,00
13.284,00
67.761,84
96.313,85
95.225,60
469.385,35
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Πίνακας 1.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (συνέχεια)
Αγορές παγίων από
TEKA SYSTEMS
ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β Α.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΗΛ Α.Ε.
ΕΤΗΛ Α.Ε.
ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.
ΣΙΔΜΑ Α.Ε.
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
ANAMET A.E.
ANTIMET Α.Ε.
BELANTEL HOLDINGS LTD
BOZETTI LTD
METAL AGENCIES LTD
NOVAL Α.Ε.
SID PAK BULGARIA
SIDEBALK STEEL
STEELMET (CY) LTD
TEPROMETAL S.A.
ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β Α.Ε.
ΕΛΒΑΛ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.
ΕΤΕΜ Α.Ε.
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.
ΣΙΔΜΑ Α.Ε.
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

31/12/2010
11.878,26
0,00
466.435,38
6.970,00
1.436,80
1.362,82

31/12/2009
10.695,63
520.136,50

2.753,84

31/12/2010
415.708,85
47.580,09
0,00
96.682,30
716.808,88
904.961,20
12.809,76
28.787,40
3.651,71
494.299,96
3.616.173,67
0,00
34.703,18
14.725,23
138.169,32
27.623,23
969.235,05
0,00

31/12/2009
9.805,01
87.877,10
103.476,55
0,00
671.068,63
1.152.000,00
1.848,00
0,00
-698,29
437.312,46
3.616.173,67
7.927,52
3.570,01
0,00
28.000,00
0,00
757.539,64
1.577,87

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
ANTIMET Α.Ε.
LESCO
METAL AGENCIES LTD
NOVAL Α.Ε.
SOFIA MED
STEELMET (CY) LTD
TEKA SYSTEMS
TEPROMETAL Α.Ε.
ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε.
ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ
ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β Α.Ε.
ΕΛΚΕΜΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΗΛ Α.Ε.
ΕΡΛΙΚΟΝ
ΕΤΗΛ Α.Ε.
ΠΡΑΚΣΥΣ Α.Ε.
ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.
ΣΙΔΜΑ Α.Ε.
ΣΟΒΕΛ Α.Ε.
ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε.

31/12/2010
4.384,10
35.417,85
57.735,41
0,00
20.923,70
0,00
14.426,87
109.686,85
1.208,50
5.725,04
512.275,35
13.530,00
10.059,47
215,51
1.147,96
0,00
6.307,66
310.969,02
34.617,91
0,00
31.912,63

31/12/2009
2.660,38
10.520,25
45.376,69
1.203.660,52
0,00
104.365,12
0,00
69.619,85
4.255,86
11.448,61
436.512,93
13.090,00
2.867,90
155.293,72
1.710,52
7.292,42
3.568,67
371.244,61
15.857,04
11.664,07
239.108,35

Έσοδα από μερίσματα
VIOHALCO S.A.

31/12/2010
0,00

31/12/2009
2.572,26

Πίνακας 1.3 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Αμοιβές - Ωφελήματα για μέλη ΔΣ και Στελέχη Διοίκησης
Αμοιβές τερματισμού απασχόλησης
Αμοιβές πληρωτέες για μέλη ΔΣ και Στελέχη Διοίκησης

31/12/2010
626.176,00
156.750,10
8.667,75

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

31/12/2009
876.304,00
184.630,72
11.353,48
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υποκαταστήματα:
• Αποθηκευτικοί χώροι και υποκαταστήματα
στις
εγκαταστάσεις
του
εργοστασίου στη Θίσβη Βοιωτίας.
• Γραφεία Διοίκησης στην Αθήνα.
• Υποκατάστημα στα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα για την προώθηση των
πωλήσεων της Εταιρίας στις αγορές του
Περσικού Κόλπου.
Παράλληλα, ο Όμιλος πέραν της
Ελλάδας δραστηριοποιείται στις Η.Π.Α.,
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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε

την Κύπρο και την Πολωνία, όπου διατηρεί
θυγατρικές εταιρίες, ενώ συμμετέχει με
ποσοστό 49% στο μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρίας ΖΑΟ ΤΜΚ-CPW, με έδρα τη Ρωσία.
6. Σημαντικά γεγονότα μετά την
31/12/2010
Δεν έχει σημειωθεί κάποιο σημαντικό γεγονός, μεταγενέστερο της 31/12/2010, που
θα μπορούσε να επηρεάσει την πορεία της
εταιρίας και των αποτελεσμάτων της.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Επεξηγηματική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
(σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007)

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 Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι
άϋλες, ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου.
Με βάση το 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,
αντιπροσωπεύονται 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 στη 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 31/12/2010 διαμορφώνονται ως
εξής:
• ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. ποσοστό 78,55% των δικαιωμάτων ψήφου
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
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24 καταστατικού της και αναφέρουν:
• 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
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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
προβαίνει 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 τη 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
12.218.511 κατά την 31-12-2010, 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

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

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 Εται-

ρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της ή με το προσωπικό της οι οποίες να
προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης
ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της
θητείας ή της αποσχόλησής τους λόγω δημόσιας πρότασης.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2011
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Κωνσταντίνος Μπακούρης
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Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης
(Η παρούσα δήλωση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 3873/10)

Ειδικότερα, σχετικά με τα αναφερόμενα
στο άρθρο 2 του Ν.3873/2010 σημειώνουμε τα εξής:
1. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
H Εταιρία έχει υιοθετήσει τις πρακτικές της
Εταιρικής Διακυβέρνησης στον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας της, όπως αυτές
οριοθετούνται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο καθώς και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που δημοσιεύτηκε πρόσφατα
0από τον ΣΕΒ (εφεξής ο «κώδικας») και
είναι διαθέσιμος στην κάτωθι ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_T
ELIKO_JAN2011.pdf
Στα πλαίσια σύνταξης της Ετήσιας
Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου, η Εταιρία προχώρησε σε
επισκόπηση του Κώδικα. Από την
επισκόπηση αυτή, η Εταιρία συμπέρανε ότι
εν γένει εφαρμόζει τις ειδικές πρακτικές για
εισηγμένες εταιρίες που αναφέρονται και
περιγράφονται στον Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης του ΣΕΒ, με εξαίρεση τις
ακόλουθες πρακτικές τις οποίες ( λόγω της
πολύ πρόσφατης δημοσίευσης του
κώδικα) εξετάζει προσεκτικά και μελετά τη
δυνατότητα περαιτέρω προσαρμογής σε
αυτές.
- Μέρος Α. ΙΙ. 2.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο
αποτελείται από έξι μέλη
- Μέρος Α.ΙΙΙ.3.3 Ρόλος και απαιτούμενες
ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ. Ο
Αντιπρόεδρος
του
παρόντος
Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει την
ιδιότητα
του
ανεξάρτητου
μη
εκτελεστικού μέλους, παρά το ότι ο
Πρόεδρος είναι εκτελεστικό μέλος.
- Μέρος Α.V.5.5. Ανάδειξη υποψηφίων
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας
Δήλωσης δεν λειτουργεί επιτροπή
ανάδειξης υποψηφιοτήτων.
- Μέρος Α.VII.7.1.–7.3. Αξιολόγηση
Διοικητικού Συμβουλίου και των
Επιτροπών του. Μέχρι τη σύνταξη της
παρούσας Δήλωσης, η Εταιρία δεν
εφαρμόζει συλλογική διαδικασία για
την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου
και των Επιτροπών του.
- Μέρος Γ.I.1.6. Επίπεδο και διάρθρωση
των αμοιβών. Μέχρι την σύνταξη της
παρούσης δηλώσεως δεν λειτουργεί
Επιτροπή αμοιβών.
Η Εταιρία δεν εφαρμόζει πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης επιπλέον των ειδικών
πρακτικών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ και των προβλέψεων
της κείμενης νομοθεσίας.
2. Κύρια χαρακτηριστικά των Συστημάτων
Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης
Κινδύνων σε Σχέση με τη Διαδικασία
Σύνταξης των Οικονομικών καταστάσεων
και χρηματοοικονομικών αναφορών.
i) Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών και στοιχείων του Συστήματος
Εσωτερικού Ελέγχου και Συστήματος
Διαχείρισης Κινδύνων (σε σχέση με τη
διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων).
Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας καλύπτει τις διαδικασίες ελέγχου για
τη λειτουργία της Εταιρίας, τη συμμόρφωση της με τις απαιτήσεις των εποπτικών
αρχών, τη διαχείριση κινδύνων και τη σύνταξη χρηματοοικονομικής αναφοράς.
Η Υπηρεσία Εσωτερικού ελέγχου
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ελέγχει την ορθή εφαρμογή κάθε
διαδικασίας και συστήματος εσωτερικού
ελέγχου ανεξαρτήτως του λογιστικού ή μη
περιεχομένου τους και αξιολογεί την
επιχείρηση μέσω ανασκόπησης των
δραστηριοτήτων της, λειτουργώντας ως
μία υπηρεσία προς την Διοίκηση.
Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
αποβλέπει μεταξύ άλλων στη διασφάλιση
της πληρότητας και της αξιοπιστίας των
στοιχείων
και
πληροφοριών
που
απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο
προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής
κατάστασης της Εταιρίας και την
παραγωγή αξιόπιστων οικονομικών
καταστάσεων.
Η Εταιρία σε σχέση με τη διαδικασία
σύνταξης
των
χρηματοοικονομικών
καταστάσεων αναφέρει ότι το σύστημα
οικονομικών αναφορών της “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Βιομηχανία
Σωλήνων και Εκμετάλλευσης Ακινήτων Α.Ε”,
χρησιμοποιεί ένα λογιστικό σύστημα που
είναι επαρκές για αναφορά προς τη
διοίκηση αλλά και προς τους εξωτερικούς
χρήστες. Οι οικονομικές καταστάσεις
καθώς και άλλες αναλύσεις που
αναφέρονται προς την διοίκηση σε
τριμηνιαία βάση συντάσσονται σε απλή και
ενοποιημένη βάση σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση για λόγους αναφοράς
προς την διοίκηση αλλά και για λόγους
δημοσιοποίησης, σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς και σε τριμηνιαία
βάση. Τόσο η διοικητική πληροφόρηση
όσο και η προς δημοσιοποίηση
χρηματοοικονομική
πληροφόρηση
περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες
πληροφορίες σχετικά με ένα ενημερωμένο
σύστημα εσωτερικού ελέγχου που
περιλαμβάνει αναλύσεις πωλήσεων,
κόστους/εξόδων, λειτουργικών κερδών
αλλά και άλλα στοιχεία και δείκτες. Όλες οι
αναφορές
προς
την
διοίκηση

περιλαμβάνουν τα στοιχεία της τρέχουσας
περιόδου που συγκρίνονται με τα
αντίστοιχα του προϋπολογισμού, όπως
αυτός έχει εγκριθεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο αλλά και με τα στοιχεία της
αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου
της αναφοράς έτους.
Όλες οι δημοσιοποιούμενες ενδιάμεσες
και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες
πληροφορίες και γνωστοποιήσεις επί των
οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισκοπούνται
από την Επιτροπή Ελέγχου και εγκρίνονται
στο σύνολό τους αντίστοιχα από το
Διοικητικό Συμβούλιο.
Εφαρμόζονται δικλείδες ασφαλείας
αναφορικά με: α) την αναγνώριση και
αξιολόγηση κινδύνων ως προς την
αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, β) τον διοικητικό σχεδιασμό
και την παρακολούθηση αναφορικά με τα
χρηματοοικονομικά μεγέθη, γ) την
πρόληψη και αποκάλυψη απάτης, δ) τους
ρόλους/ αρμοδιότητες των στελεχών, ε) την
διαδικασία
κλεισίματος
χρήσης
περιλαμβανόμενης της ενοποίησης (π.χ.
καταγεγραμμένες διαδικασίες, προσβάσεις,
εγκρίσεις, συμφωνίες κλπ) και στ) τη
διασφάλιση των παρεχόμενων στοιχείων
από τα πληροφοριακά συστήματα.
Η σύνταξη των εσωτερικών αναφορών
προς τη Διοίκηση και των αναφορών που
απαιτούνται από τον Κ. Ν. 2190/1920 και τις
εποπτικές αρχές γίνεται από τη Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία διαθέτει
κατάλληλα και έμπειρα στελέχη για το
σκοπό αυτό. Η Διοίκηση φροντίζει ώστε τα
στελέχη
αυτά
να
ενημερώνονται
κατάλληλα για τις αλλαγές στα λογιστικά και
φορολογικά θέματα που αφορούν την
Εταιρία και τον Όμιλο.
Η Εταιρία έχει θεσπίσει ξεχωριστές
διαδικασίες για την συγκέντρωση των
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απαιτούμενων στοιχείων από τις
θυγατρικές εταιρίες και φροντίζει για την
συμφωνία των επιμέρους συναλλαγών και
την εφαρμογή των ιδίων λογιστικών αρχών
από τις ως άνω εταιρίες.
ii) Ετήσια αξιολόγηση της εταιρικής
στρατηγικής, των κύριων επιχειρηματικών
κινδύνων και των Συστημάτων Εσωτερικού
Ελέγχου
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι έχει εξετάσει τους κύριους επιχειρηματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η
Εταιρία καθώς και τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου. Σε ετήσια βάση το Διοικητικό
Συμβούλιο προβαίνει σε επανεξέταση της
εταιρικής στρατηγικής, των κύριων επιχειρηματικών κινδύνων και των Συστημάτων
Εσωτερικού Ελέγχου, περιλαμβανομένης
της εξέτασης του εύρους των δραστηριοτήτων και της αποτελεσματικότητας της
Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.
iii) Παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην
Εταιρία από τους νόμιμους ελεγκτές της και
αξιολόγηση της επίπτωσης που μπορεί να
έχει
το
γεγονός
αυτό
στην
αντικειμενικότητα και την αποτελεσματικότητα του υποχρεωτικού ελέγχου,
λαμβάνοντας υπόψη και τα οριζόμενα στον
Νόμο 3693/2008
Οι νόμιμοι ελεγκτές της Εταιρίας για την
εταιρική χρήση του έτους 2010, «PriceWaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία», οι οποίοι έχουν εκλεγεί από την
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της Εταιρείας την 15η Ιουνίου 2010, δεν παρέχουν και δεν έχουν παράσχει μη ελεγκτικές υπηρεσίες στην Εταιρία και τις
θυγατρικές της πέραν από όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία.
3. Δημόσιες Προσφορές ΕξαγοράςΠληροφοριακά Στοιχεία
- Δεν υφίστανται δεσμευτικές προσφορές
εξαγοράς ή/και κανόνες υποχρεωτικής
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εκχώρησης και υποχρεωτικής εξαγοράς
των μετοχών της Εταιρίας, ούτε
οποιαδήποτε καταστατική πρόβλεψη
περί εξαγοράς.
- Δεν υφίστανται δημόσιες προτάσεις
τρίτων για την εξαγορά του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρίας κατά την
τελευταία και τρέχουσα χρήση.
- Σε περίπτωση που η Εταιρία
συμμετάσχει σε τέτοια διαδικασία αυτή
θα γίνει στα πλαίσια της ισχύουσας
νομοθεσίας.
4. Γενική Συνέλευση των Μετόχων και
δικαιώματα των μετόχων
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό και στις σχετικές διατάξεις του
Ν.2190/1920, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί
και ισχύει σήμερα. Η Εταιρία προβαίνει στις
προβλεπόμενες δημοσιεύσεις, σύμφωνα μάλιστα και με τις διατάξεις του Ν.3884/2010
και γενικά λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για
την έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση των μετόχων για την άσκηση των δικαιωμάτων
τους. Το τελευταίο διασφαλίζεται μέσω των
δημοσιεύσεων των προκλήσεων των Γενικών Συνελεύσεων και της ανάρτησης αυτών
στην ιστοσελίδα τηςΕταιρείας, στο κείμενο
των οποίων περιλαμβάνεται λεπτομερής περιγραφή των δικαιωμάτων των μετόχων και
του τρόπου άσκησης.
5. Σύνθεση και λειτουργία Διοικητικού
Συμβουλίου, Εποπτικών Οργάνων και
Επιτροπών της Εταιρίας
Ρόλοι και αρμοδιότητες του Διοικητικού
Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει
την ευθύνη της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της Εταιρίας και εν γένει του έλεγχου και της λήψης
αποφάσεων στο πλαίσιο των οριζομένων
από τον Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό
καθώς και της τήρησης των αρχών της εται-
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ρικής διακυβέρνησης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με
την απαραίτητη συχνότητα, ώστε να εκτελεί
αποτελεσματικά τα καθήκοντα του.
Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες του
Διοικητικού Συμβουλίου συνοψίζονται στα
κάτωθι:
- Επίβλεψη και παρακολούθηση των
λειτουργιών της Εταιείας καθώς και
έλεγχος επίτευξης των επιχειρηματικών
στόχων και μακροπρόθεσμων σχεδίων.
- Διατύπωση και καθορισμός των βασικών
αξιών και στόχων της Εταιρίας.
- Εξασφάλιση
εναρμόνισης
της
υιοθετημένης στρατηγικής με τους
στόχους της Εταιρίας.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει ότι
δεν υπάρχουν περιπτώσεις σύγκρουσης
συμφερόντων και εξετάζει τυχόν
φαινόμενα ή περιπτώσεις απόκλισης από
την πολιτική απορρήτου πληροφοριών.
- Διασφάλιση της αξιοπιστίας και έγκριση
των Οικονομικών Καταστάσεων της
Εταιρίας πριν την τελική έγκριση αυτών
από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
- Στην εξασφάλιση της άσκησης της
επιχειρηματικής της δράσης σε
καθημερινή βάση, μέσω ενός συστήματος
ειδικών εξουσιοδοτήσεων, ενώ η ρύθμιση
των
υπολοίπων
θεμάτων
της
αρμοδιότητάς του υλοποιείται μέσω
ειδικών αποφάσεων.
- Ο γραμματέας του Διοικητικού
Συμβουλίου έχει κύριες αρμοδιότητες
την υποστήριξη του Προέδρου και της
γενικότερης λειτουργίας του οργάνου.
Το υφιστάμενο Δ.Σ. της Εταιρίας απαρτίζεται
• Κωνσταντίνος Μπακούρης,
Πρόεδρος Δ.Σ.
Ο κ. Κωνσταντίνος Μπακούρης είναι Πρόεδρος της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
από το 2005, είναι δε μέλος των Δ.Σ. των
εταιριών ΕΛΒΑΛ και ΧΑΛΚΟΡ. Ξεκίνησε την
καριέρα του το 1968 στην ESSO PAPPAS.

από 6 μέλη (6-μελές) εκ των οποίων:
- 2 είναι Εκτελεστικά Μέλη
(Πρόεδρος & Μέλος)
- 2 είναι μη Εκτελεστικά Μέλη
(Αντιπρόεδρος και Λοιπά Μέλη )
- 2 είναι Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη
(Λοιπά Μέλη)
Η σύνθεση του υφιστάμενου Διοικητικού
Συμβουλίου της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Βιομηχανία Σωλήνων και Εκμετάλλευσης
Ακινήτων Α.Ε. είναι η ακόλουθη:
- Κωνσταντίνος Μπακούρης,
Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος
- Μελέτης Φικιώρης,
μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος
- Ιωάννης Σταυρόπουλος,
Εκτελεστικό Μέλος
- Αδαμάντιος Βασιλάκης,
μη Εκτελεστικό Μέλος
- Νικόλαος Γαλέτας,
Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
- Ανδρέας Κυριαζής,
Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται για μονοετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρίας εξελέγη από την Γενική Συνέλευση
της 15ης Ιουνίου 2010 και η θητεία του λήγει
εντός του πρώτου εξαμήνου του 2011.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε 50
φορές μέσα στο έτος 2010 και στις
συνεδριάσεις του (πλην μίας) παρέστησαν
και τα 6 μέλη του, αυτοπροσώπως.
Τα βιογραφικά Σημειώματα των μελών
του Δ.Σ. έχουν ως ακολούθως :

Δύο χρόνια αργότερα έγινε Οικονομικός
Διευθυντής της UNION CARBIDE στην
Αθήνα και έξι χρόνια αργότερα Δ/νων Σύμβουλος. Το 1985 ανέλαβε ως Αντιπρόεδρος Ευρώπης, τα καταναλωτικά
προϊόντα της εταιρίας. Το 1986 εξελέγη
Πρόεδρος Ευρώπης της RALSTON PURINA.
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Το 1998 επανήλθε στην Ελλάδα ως
Δ/νων Σύμβουλος της Οργανωτικής
Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα
2004». Από το 2001 μέχρι το 2002
διετέλεσε Πρόεδρος του Ελληνικού
Κέντρου Επενδύσεων (EKE). Διετέλεσε
επίσης από το 2004 έως το 2008, ως
Πρόεδρος της NET MED N.V., μητρική
της συνδρομητικής τηλεόρασης ΝΟVA.
Είναι Πρόεδρος της Διεθνούς
Διαφάνειας Ελλάς και Πρόεδρος του
Ελληνορωσικού
Επιχειρηματικού
Συμβουλίου. Είναι κάτοχος ΜΒΑ από το
πανεπιστήμιο DE PAUL του Σικάγου.
•

Μελέτιος Φικιώρης,
Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό
Μέλος
Ο κ. Μελέτιος Φικιώρης είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
εταιρίας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Α.Ε.» από τον Ιανουάριο του 2005. Είναι δικηγόρος Αθηνών από το 1973, νομικός
σύμβουλος επιχειρήσεων και συμμετέχει
σε διοικητικά συμβούλιά τους.
• Αδαμάντιος Βασιλάκης,
μη Εκτελεστικό Μέλος
Ο κ. Αδαμάντιος Βασιλάκης είναι πτυχιούχος Πολιτικών και Διπλωματικών
Σπουδών του Ελεύθερου Πανεπιστημίου
Βρυξελλών και της Εμπορικής Σχολής
Χίου, ομιλεί δε Αγγλικά και Γαλλικά. Στην
μακρά πορεία του στο διπλωματικό
σώμα έχει υπηρετήσει σε πολλές χώρες
(ενδεικτικά μόνο αναφέρονται η Γιουγκοσλαβία, η πρώην ΕΣΣΔ και οι ΗΠΑ)
καθώς και σε θέσεις ευθύνης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το 2002, τοποθετείται
ως Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδος
στα Ηνωμένα Έθνη, ενώ την ίδια χρονιά
αναλαμβάνει εκπρόσωπος της Ελλάδος
στις διαπραγματεύσεις, υπό την αιγίδα
των Ηνωμένων Εθνών, για την εξεύρεση
οριστικού ονόματος της Πρώην Γιουγ-
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κοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ). Την διετία 2005-2006, εκπροσωπεί την Ελλάδα κατά την διάρκεια
της θητείας της χώρας, στο Συμβούλιο
Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών, στη
Νέα Υόρκη. Στα πλαίσια του Συμβούλιου
Ασφαλείας συμμετείχε στις αποστολές
που επισκέφτηκαν, τις χώρες της Κεντρικής Αφρικής (Κονγκό- Κινσάσα, Μπουρούντι, Ρουάντα, Ουγκάντα, και
Τανζανία), το Σουδάν και το Αφγανιστάν.
Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος των Επίτροπων Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Ακτή του Ελεφαντοστού, για
το Σουδάν, καθώς και για την Ειδική Επιτροπή Βελτίωσης Εφαρμογής των Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το
2007, διορίζεται ως Εθνικός Εκπρόσωπος
της Ελλάδος στις διαπραγματεύσεις, υπό
την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, για την
εξεύρεση οριστικού ονόματος της ΠΓΔΜ.
Έχει παρασημοφορηθεί με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Φοίνικα.
• Ιωάννης Σταυρόπουλος,
Εκτελεστικό Μέλος
Ο κ. Ιωάννης Σταυρόπουλος είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιά (πρώην
Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά) και
εργάζεται στη 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 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. και ως απλό
μέλος σε άλλες εταιρίες της ΒΙΟΧΑΛΚΟ.
• Νικόλαος Γαλέτας,
Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Ο κ. Νικόλαος Γαλέτας είναι ανεξάρτητο
μέλος του Δ.Σ. της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Είναι απόφοιτος της Θεολογικής
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σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με
σπουδές στο Technische Hochschule
Wien, ενώ είναι πτυχιούχος μηχανικός της
σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων του
Ε.Μ.Π. Στη πολυετή καριέρα του ο κ. Γαλέτας έχει αναλάβει διευθυντικές θέσεις
στην ΕΤΒΑ (Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης) στην Ε.Π.Α. (Εταιρία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης) στην
ΕΤΕΒΑ (Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Ανάπτυξης) στην οποία διετέλεσε και Γενικός Διευθυντής. Ο κ. Γαλέτας
έχει επίσης διατελέσει Σύμβουλος Διοίκησης στην ΕΤΕΒΑ και στην EFG EUROBANK
PROPERTIES ΑΕ, ενώ υπήρξε μέλος ΔΣ σε
πλειάδα εταιριών μεταξύ των οποίων οι
EFG EUROBANK PROPERTIES ΑΕΑΑΠ και
ΕΡΤ (αντιπρόεδρος), καθώς και σε διάφορες θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου ΕΤΕΒΑ
στις οποίες ανέλαβε τη θέση του Προέδρου του ΔΣ κατά την πολυετή σταδιοδρομία του στον οργανισμό αυτό.
Επιπλέον την περίοδο 1990-92 προσέφερε
Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee)
i) Περιγραφή της σύνθεσης, λειτουργίας,
έργου, αρμοδιοτήτων και περιγραφή
θεμάτων που συζητούνται στις
συνεδριάσεις της Επιτροπής
Η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία εκλέγεται και
λειτουργεί σύμφωνα με τον Ν. 3693/2008
(αρθ.37), αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ
των οποίων το ένα είναι ανεξάρτητο και έχει
ως κύριο έργο, στα πλαίσια των από τον ως
άνω νόμο περιγραφομένων υποχρεώσεων,
την παροχή υποστήριξης προς το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρίας για την εκπλήρωση
της αποστολής του σχετικά με την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των λογιστικών και οικονομικών συστημάτων, των
ελεγκτικών μηχανισμών, των συστημάτων
διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων,
την διασφάλιση της συμμόρφωσης με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και την αποτε-

συμβουλευτικές υπηρεσίες στους Υπουργούς Εσωτερικών, Γεωργίας και Συντονισμού.
• 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.

λεσματική εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Ειδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου έχει τις
εξής αρμοδιότητες:
- Να εξετάζει την αποτελεσματικότητα
όλων των επιπέδων της Διοίκησης σε
σχέση με τη διαφύλαξη των πόρων που
διαχειρίζονται και τη συμμόρφωση τους
με την καθιερωμένη πολιτική και
διαδικασίες της Εταιρίας,
- Να αξιολογεί τις διαδικασίες και τα
στοιχεία για την επάρκεια τους σχετικά
με την επίτευξη των στόχων και
εκτίμηση της πολιτικής και του
προγράμματος που αναφέρεται στην
υπό εξέταση δραστηριότητα,
- Να ελέγχει περιοδικά τις διάφορες
λειτουργίες των διάφορων διευθύνσεων ή
τμημάτων, έτσι που να διασφαλίζεται ότι οι
διάφορες λειτουργίες τους διεξάγονται
ομαλά, είναι σύμφωνες με τις οδηγίες της
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Διοίκησης, την πολιτική της Εταιρίας, τις
διαδικασίες και ότι αυτές συμμορφώνονται
με τους στόχους της Εταιρίας και με τα
πρότυπα της Διοικητικής πρακτικής.
Να εξετάζει τις εκθέσεις του εσωτερικού
ελέγχου και ειδικότερα να:
Αξιολογεί την επάρκεια έκτασης τους.
Επιβεβαιώνει την ακρίβεια των
εκθέσεων.
Να εξετάζει την επάρκεια υποστήριξης
των αποτελεσμάτων.

Η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει τις παρακάτω
εκθέσεις για την δραστηριότητα του ελέγχου:
- Έκτακτες.
- Τριμηνιαίες οικονομικού ελέγχου.
- Ετήσιες τακτικού ελέγχου.
- Εκθέσεις Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει και διασφαλίζει την ανεξαρτησία των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρίας και λαμβάνει γνώση των
ευρημάτων τους καθώς και των Εκθέσεων
Ελέγχου επί των ετησίων ή ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας. Παράλληλα, προτείνει διορθωτικές ενέργειες
και διαδικασίες προκειμένου να αντιμετωπισθούν τυχόν ευρήματα ή αδυναμίες σε
περιοχές Οικονομικής Αναφοράς ή άλλων
σημαντικών λειτουργιών της Εταιρίας.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας
της, η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από
δύο ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη
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του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μη
εκτελεστικό μέλος τα οποία διαθέτουν τις
απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρίες για το
έργο της Επιτροπής.
Η υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής
Ελέγχου είναι η ακόλουθη:
Μέλη: Μελέτιος Φικιώρης Αντιπρόεδρος, μη Εκτελεστικό Μέλος
Δ.Σ.

Νικόλαος Γαλέτας Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος
Δ.Σ.

Ανδρέας Κυριαζής Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό
Μέλος Δ.Σ.

ii) Αριθμός συνεδριάσεων της Επιτροπής
και συχνότητα συμμετοχής κάθε μέλους
στις συνεδριάσεις
Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε 4 φορές
κατά το 2010, με πλήρη απαρτία, αλλά όχι
με την παρουσία των τακτικών ελεγκτών
που προβλέπεται από τον Κώδικα.
iii) Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και
επιδόσεων της Επιτροπής
Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας Δήλωσης,
δεν έχουν θεσπιστεί ειδικές διαδικασίες για
την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας
της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού
Συμβουλίου. Η Διοίκηση της Εταιρίας θα
θεσπίσει σχετικές διαδικασίες στο μέλλον.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

I.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2010
31/12/2009

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2010
31/12/2009

123.658.813
134.589.522
7.183
13.566
12.544.520
10.165.308
11.847
100.780
14.291.814 ________________
3.976.813
________________
150.514.177 ________________
148.845.989
________________

123.623.619
134.552.757
7.183
13.566
1.073.950
1.073.950
11.345.179
11.345.179
14.291.814 ________________
3.976.813
________________
150.341.745 ________________
150.962.265
________________

Σύνολο ενεργητικού

43.475.916
56.071.370
29.936.718
43.052.161
225.828
506.951
788.549
7.337
7.337
5.172.176
21.515.604 ________________
12.409.128
________________
100.840.530 ________________
112.328.545
________________
251.354.707 ________________
261.174.534
________________

43.475.916
51.919.420
28.424.084
46.420.895
506.951
788.549
7.337
7.337
5.172.176
18.403.168 ________________
7.126.379
________________
95.989.632 ________________
106.262.580
________________
246.331.377 ________________
257.224.845
________________

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο
Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης ξένων θυγατρικών
Λοιπά αποθεματικά
Κέρδη εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

96.852.757
96.852.757
27.427.850
27.427.850
-2.010.311
-3.267.305
13.160.093
13.405.266
13.061.416 ________________
15.140.099
________________
148.491.805 ________________
149.558.667
________________

96.852.757
96.852.757
27.427.850
27.427.850
13.160.093
13.405.266
7.445.385 ________________
10.451.751
________________
144.886.085 ________________
148.137.624
________________

10.759.100
24.218.511
737.300
12.085.222
10.669.625
1.208.293
1.087.609
1.638.288 ________________
4.682.941
________________
26.428.203 ________________
40.658.686
________________

10.759.100
24.218.511
737.300
12.475.669
11.788.940
1.208.293
1.087.609
1.638.288 ________________
5.081.279
________________
26.818.650 ________________
42.176.339
________________

56.693.197
2.679.445
15.959.411
944.024
158.622
________________
76.434.699
________________
102.862.902
________________
251.354.707
________________

54.883.551
2.681.034
15.959.411
944.024
158.622
________________
74.626.642
________________
101.445.292
________________
246.331.377
________________

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
Πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις
Φορολογία εισοδήματος
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις χρηματοδοτικού χαρακτήρα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Προβλέψεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Φορολογία εισοδήματος
Δάνεια
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
Προβλέψεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων
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ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

38.874.993
653.085
27.313.911
1.017.533
3.097.659
________________
70.957.181
________________
111.615.867
________________
261.174.534
________________

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

35.004.362
586.938
27.313.911
1.017.533
2.988.138
________________
66.910.882
________________
109.087.221
________________
257.224.845
________________

II.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έσοδα
Λοιπά έξοδα
Λοιπά κέρδη / (ζημιές) καθαρά
Λειτουργικά κέρδη
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά
Έσοδα από μερίσματα
Μερίδιο κερδών από συγγενείς επιχειρήσεις
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη/(ζημιές) μετά φόρων
Λοιπά συνολικά εισοδήματα:
Κέρδη / (ζημιές) χρήσης μετά από φόρους από μεταβολή της εύλογης
αξίας της αντιστάθμισης ταμειακών ροών
Συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά συνολικά εισοδήματα για την χρήση, μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για την χρήση
Κέρδη / (Ζημιές) κατανεμημένα σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα κατανεμημένα σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής
Κέρδη / (Ζημιές) ανά μετοχή που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής
για την χρήση (εκφρασμένα σε Ευρώ ανά μετοχή)
Βασικά και μειωμένα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
12 μήνες έως
12 μήνες έως
31/12/2010
31/12/2009
155.019.356
285.171.744
-122.260.729 ________________
-200.722.734
________________
32.758.627 ________________
84.449.010
________________
-19.639.663
-45.095.272
-6.774.130
-6.179.670
1.194.176
1.549.280
-4.749.362
-4.828.596
140.197 ________________
10.523
________________
2.929.845 ________________
29.905.275
________________
46.134
78.445
-2.010.958 ________________
-3.774.297
________________
-1.964.824 ________________
-3.695.852
________________
2.572
1.925.433 ________________
1.872.048
________________
2.890.454 ________________
28.084.043
________________
-4.446.549 ________________
-7.843.293
________________
-1.556.095 ________________
20.240.750
________________

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
12 μήνες έως
12 μήνες έως
31/12/2010
31/12/2009
142.674.156
276.368.845
-113.692.432 ________________
-196.514.691
________________
28.981.724 ________________
79.854.154
________________
-19.065.799
-43.631.675
-5.978.504
-5.054.511
906.722
1.230.654
-4.642.654
-4.515.357
-9.328 ________________
10.523
________________
192.161 ________________
27.893.788
________________
29.899
52.239
-2.053.590 ________________
-3.797.452
________________
-2.023.691 ________________
-3.745.213
________________
2.843.144
1.131.572
________________- ________________1.011.614 ________________
25.280.147
________________
-3.495.392 ________________
-7.045.654
________________
-2.483.778 ________________
18.234.493
________________

-767.761
5.436.645
1.256.994 ________________
-821.304
________________
489.233 ________________
4.615.341
________________
-1.066.862 ________________
24.856.091
________________

-767.761
5.436.645
________________- ________________-767.761 ________________
5.436.645
________________
-3.251.539 ________________
23.671.138
________________

-1.556.095 ________________
20.240.750
________________
-1.556.095 ________________
20.240.750
________________

-2.483.778 ________________
18.234.493
________________
-2.483.778 ________________
18.234.493
________________

-1.066.862 ________________
24.856.091
________________
-1.066.862 ________________
24.856.091
________________

-3.251.539 ________________
23.671.138
________________
-3.251.539 ________________
23.671.138
________________

-0,0125

0,163

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

-0,02

0,1469
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III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
Μετοχικό
Λοιπά
Αποτελέσματα
κεφάλαιο
αποθεματικά
εις νέον

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009
Καθαρό κέρδος χρήσης
Λοιπά συνολικά εισοδήματα για την χρήση
Συναλλαγματικές διαφορές
Κέρδος μετά φόρων από μεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθμισης ταμειακών ροών
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2009
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010
Καθαρή ζημιά χρήσης
Λοιπά συνολικά εισοδήματα για την χρήση
Συναλλαγματικές διαφορές
Ζημιά μετά φόρων από μεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθμισης ταμειακών ροών
Σύνολο λοιπών συνολικών εισοδημάτων
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Μεταφορά σε τακτικό αποθεματικό
Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009
Καθαρό κέρδος χρήσης
Λοιπά συνολικά εισοδήματα για την χρήση
Κέρδος μετά φόρων από μεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθμισης ταμειακών ροών
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2009
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010
Καθαρή ζημιά χρήσης
Λοιπά συνολικά εισοδήματα για την χρήση
Ζημιά μετά φόρων από μεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθμισης ταμειακών ροών
Σύνολο λοιπών συνολικών εισοδημάτων
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Μεταφορά σε τακτικό αποθεματικό
Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

124.280.607
______________________________________124.280.607
_____________
124.280.607

5.522.620
-

-5.100.652
20.240.751

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
124.702.575
20.240.751

-821.304
-821.304
_______5.436.645
__________ _________________- _______5.436.645
__________
_______4.615.341
__________ ______20.240.751
___________ ______24.856.092
___________
______10.137.961
___________ ______15.140.099
___________ ____149.558.667
_____________
10.137.961

15.140.099
-1.556.095

149.558.667
-1.556.095

___________________________________________________-

1.256.994
1.256.994
________-767.761
_________ _________________- ________-767.761
_________
_________489.233
________ _________________- _________489.233
________
_________489.233
________ ______-1.556.095
___________ ______-1.066.862
___________

______________________________________124.280.607
_____________

_________522.588
________ ________-522.588
_________ __________________________522.588
________ ________-522.588
_________ _______________________11.149.782
___________ ______13.061.416
___________ ____148.491.805
_____________

Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
Μετοχικό
Λοιπά
Αποτελέσματα
κεφάλαιο
αποθεματικά
εις νέον

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ
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124.280.607
______________________________________124.280.607
_____________
124.280.607
-

7.968.621
-

-7.782.742
18.234.493

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
124.466.486
18.234.493

_______5.436.645
__________ _________________- _______5.436.645
__________
_______5.436.645
__________ ______18.234.493
___________ ______23.671.138
___________
______13.405.266
___________ ______10.451.751
___________ ____148.137.624
_____________
13.405.266
-

10.451.751
-2.483.778

148.137.624
-2.483.778

___________________________________________________-

________-767.761
_________ _________________- ________-767.761
_________
________-767.761
_________ _________________- ________-767.761
_________
________-767.761
_________ ______-2.483.778
___________ ______-3.251.539
___________

______________________________________124.280.607
_____________

_________522.588
________ ________-522.588
_________ __________________________522.588
________ ________-522.588
_________ _______________________13.160.093
___________ _______7.445.385
__________ ____144.886.085
_____________

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1 έως
1/1 έως
31/12/2010
31/12/2009

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1 έως
1/1 έως
31/12/2010
31/12/2009

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος
Επιστροφή φόρου εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

37.081.997
-2.052.190
-960.160
___________________34.069.647
_____________

17.694.504
-4.076.424
-1.374.361
_______736.151
_________
___12.979.870
_____________

36.772.279
-2.094.823
-536.938
___________________34.140.518
_____________

16.382.428
-4.099.579
-89.736
_______735.640
_________
___12.928.753
_____________

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις ενσώματων παγίων
Μερίσματα εισπραχθέντα
Πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Σύσταση Θυγατρικής
Πωλήσεις Συγγενών
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

-963.414
25.284
440.020
46.134
______________________-451.976
__________

-1.550.678
-19.151
14.225
473.934
46.949
78.445
_______103.350
_________
______-852.926
__________

-927.330
4.469
2.843.144
29.899
_____________________1.950.182
___________

-1.550.678
-19.151
14.225
1.131.572
46.949
52.239
-26.111
_______103.350
_________
______-247.605
__________

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής
Δάνεια αναληφθέντα
Αποπληρωμή δανεισμού
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

73.790.000
___-98.603.911
_____________
___-24.813.911
_____________

-18.755
171.410.000
_-190.306.079
_______________
___-18.914.834
_____________

73.790.000
___-98.603.911
_____________
___-24.813.911
_____________

-18.755
171.410.000
_-190.306.079
_______________
___-18.914.834
_____________

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

_____8.803.760
___________
12.409.128
_______302.716
_________
___21.515.604
_____________

____-6.787.890
____________
19.405.270
______-208.252
__________
___12.409.128
_____________

___11.276.789
_____________
7.126.379
___________________18.403.168
_____________

____-6.233.686
____________
13.360.065
_____________________7.126.379
___________

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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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.”
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρίας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
και των θυγατρικών της, που αποτελούνται
από την εταιρική και ενοποιημένη
κατάσταση οικονομικής θέσης της 31
Δεκεμβρίου 2010, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταμιακών ροών της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη
σημαντικών λογιστικών πολιτικών και
λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση
και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις
εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε
γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον
έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά
απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
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σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο
με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια
διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις
γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του
ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης
των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη
είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των
εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων της εταιρίας, με σκοπό το
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό
την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της
εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και
του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από
τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της
συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια
που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές
και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρίας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και των
θυγατρικών αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου
2010 και τη χρηματοοικονομική τους
επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη
χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου
περιλαμβάνεται

δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η
οποία παρέχει τα πληροφοριακά
στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο
3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920.
β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την
αντιστοίχιση του περιεχομένου της
Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές
και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα
άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν.
2190/1920.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2011
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Πράιςγουωτερχαους Κούπερς
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λεωφ. Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Δημήτρης Σούρμπης
ΑΜ ΣΟΕΛ 16891

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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• Κεντρικά Γραφεία
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 33,
151 25, Μαρούσι, Αθήνα
Tηλ.: (+30) 210 6787111
Fax.: (+30) 210 6787510
Email: info@cpw.gr
Εταιρική Ιστοσελίδα: www.cpw.gr

Επικοινωνία Επενδυτικών Σχέσεων
• Investor Relations Oﬃcer
κα Ζαϊρη Σοφία
e-mail: szairi@sidenor.vionet.gr
Τηλ. +30 210 6787111
Fax. +30 210 6787550

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

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ACTION PUBLIC RELATIONS & PUBLICATIONS, www.actionprgroup.com, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΣΑΙΜΟΝ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
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