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• 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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1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή
Το 2012 ήταν μια χρονιά η οποία χαρακτηρίστηκε σε παγκόσμιο επίπεδο από έντονη
αβεβαιότητα και μεταβλητότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η στρατηγική επιλογή του Ομίλου
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ να επικεντρωθεί σε σημαντικές αγορές ενέργειας, είχε ως
αποτέλεσμα τη βελτίωση της κερδοφορίας του.
Συγκεκριμένα, και παρά την πτώση του κύκλου εργασιών ο οποίος ανήλθε στη χρήση 2012 σε
234,7 εκ. ευρώ έναντι 264,1 εκ. ευρώ πέρυσι, ο Όμιλος κατάφερε να ενισχύσει σημαντικά την
κερδοφορία του. Ως αποτέλεσμα, τα ενοποιημένα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στη χρήση
2012 σε 44,1 εκ. ευρώ έναντι 41,4 εκ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων,
χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)
διαμορφώθηκαν σε 21,3 εκ. ευρώ έναντι 18,1 εκ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του
17,7%. Το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε επίσης και ανήλθε το 2012 σε 9,1% επί του
ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 6,8% πέρυσι. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων
ενισχύθηκαν κατά 73,2% και διαμορφώθηκαν στη χρήση 2012 σε 11,8 εκ. ευρώ έναντι 6,8 εκ.
ευρώ το 2011 και τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν
σε 9,7 εκ. ευρώ (0,0779 ευρώ ανά μετοχή) έναντι 5,6 εκ. ευρώ (0,0453 ευρώ ανά μετοχή)
σημειώνοντας αύξηση κατά 71,9%. Επίσης σημαντικό σημείο αποτελεί για τον Όμιλο, το γεγονός
ότι επετεύχθη αξιόλογη μείωση του καθαρού δανεισμού ο οποίος ανήλθε στις 31/12/2012 σε
22,4 εκ. ευρώ έναντι 40,9 εκ. ευρώ στις 31/12/2011, απόρροια της αποτελεσματικότερης
διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης, τόσο σε επίπεδο διαχείρισης αποθεμάτων, όσο και σε
επίπεδο αγορών πρώτων υλών.
Ο βασικός πυλώνας στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
περιλαμβάνει την επέκταση στις αγορές του εξωτερικού όπου ήδη δραστηριοποιείται, αλλά και
σε νέες με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη διεύρυνση της
γκάμας των προϊόντων που παράγονται. Στο πλαίσιο αυτό, υπεγράφη σύμβαση με την
γερμανική εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού SMS Meer, για την προμήθεια μονάδας παραγωγής
σωλήνων ευθείας ραφής μεγάλης διαμέτρου τύπου LSAW-JCOE. Με τη νέα αυτή επένδυση,
πραγματοποιείται μια σημαντική επέκταση στην παραγωγή σωλήνων υψηλής αντοχής και
καταπόνησης, που χρησιμοποιούνται σε κατασκευή υποθαλάσσιων και χερσαίων αγωγών
μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου και οι οποίοι παρουσιάζουν αυξανόμενη παγκόσμια
ζήτηση. Επίσης αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση των πωλήσεων σωλήνων γεωτρήσεων
φυσικού αερίου και πετρελαίου (OCTG), στις αγορές της Β. Αμερικής και Β. Αφρικής.
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια, μέσα από τις συνεχείς
επενδύσεις που υλοποιεί και την υψηλή τεχνογνωσία που αναπτύσσει, να εδραιωθεί στις πρώτες
θέσεις της παγκόσμιας αγοράς κατασκευαστών σωλήνων, όντας ένας από τους πιο αξιόπιστους
συνεργάτες, γεγονός που της επιτρέπει να απορροφά σημαντικό μέρος της νέας ζήτησης που
προέρχεται από νέα ενεργειακά έργα και έργα υποδομών. Η ποιότητα των παραγόμενων
προϊόντων και η υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση καθιστούν τον Όμιλο ιδιαίτερα
ανταγωνιστικό, ενώ στο περιβάλλον αυτό η Διοίκηση προσβλέπει με αισιοδοξία την πορεία
των επόμενων ετών.

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 και είναι η μεγαλύτερη
ελληνική βιομηχανία παραγωγής επιμήκων προϊόντων χάλυβα, με ηγετική θέση όχι μόνο στην Ελλάδα,
αλλά και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Στο πλαίσιο των παραγωγικών και εμπορικών λειτουργιών του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ, δραστηριοποιούνται
20 θυγατρικές και συγγενείς Εταιρίες με έδρα την Ελλάδα, καθώς και 16 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.
ΒΕΤ Α.Ε.
Β.ΕΠΕ.Μ. Α.Β.Ε.Ε.
ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 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.
ΘΕΡΜΟΛΙΘ 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
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

Άμεσο & Έμμεσο
Ποσοστό Συμμετοχής
90,00%
69,28%
41,60%
100,00%
64,01%
50,00%
100,00%
70,10%
33,35%
20,00%
98,86%
69,98%
63,00%
50,00%
51,00%
100,00%
24,59%
78,55%
90,00%
34,00%
16,00%
100,00%
100,00%
45,00%
94,00%
73,09%
73,09%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
69,28%
64,01%
100,00%
100,00%
38,49%

Σημ: Βάσει των οικονομικών καταστάσεων 31/12/2012.

Χώρα Εγκατάστασης
Ελλάδα
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
Βουλγαρία
Βουλγαρία
Βουλγαρία
Σερβία
Αλβανία
Ρουμανία
Βουλγαρία
Ελλάδα
Βουλγαρία
Βουλγαρία
Ρωσία
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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, πλέγματα, μορφοσίδηροι, χονδρόσυρμα.
Παραγωγή σωλήνων και κοίλων διατομών (κοίλων δοκών): σωλήνες για αγωγούς πετρελαίου, φυσικού
αερίου, νερού και κατασκευές, 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 κ.α.

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και οι θυγατρικές της Εταιρίες εντάσσονται στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων παραγωγής σωλήνων και κοίλων δοκών του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ.
Το ιδιαίτερα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα που έχει υλοποιηθεί τα τελευταία 15 έτη στον Όμιλο
ΣΙΔΕΝΟΡ, εξασφάλισε διευρυμένη παραγωγική βάση και ανταγωνιστική εμπορική παρουσία σε όλες τις αγορές
στις οποίες δραστηριοποιείται και εντάσσεται στα πλαίσια της γενικότερης
στρατηγικής περαιτέρω βελτίωσης της
αποδοτικότητας των παραγωγικών μονάδων, ενίσχυσης της ασφάλειας της
εργασίας και αειφόρου ανάπτυξης.
Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ παρακολουθεί
στενά τις εξελίξεις στο διεθνές
οικονομικό σκηνικό και είναι έτοιμος
και ευέλικτος, ώστε να προσαρμοστεί
ανάλογα και να αξιοποιήσει τις
ευκαιρίες που θα προκύψουν.
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3. Δραστηριότητες
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1969 και έκτοτε 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 παραγωγικές μονάδες του Ομίλου είναι εγκατεστημένες στη Θίσβη Βοιωτίας και στην πόλη Polevskoy
της Ρωσίας. Στο πελατολόγιο του Ομίλου ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων
οι Εταιρίες: Chevron, BP, Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ), ΔΕΣΦΑ, OMV, GRTGAZ, Snam, National
Grid, RWE, Spectra Energy, Energy Transfer, Denbury, DCP Midtream, McJunkin, Spartan, EPCO, Spectra,
Enbridge, Cheniere Energy, Talisman, STEG, Sonatrach, PDO, OGC, Aramco, Socar, ABB, EDF, TIGF, Saipem,
Genesis, Allseas και Subsea 7 κ.α.
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. 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.

4. Θυγατρικές Εταιρίες

ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β Α.Ε. (21,75%)
(Ελλάδα)

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

HUMBEL Ltd. (100%)

CPW America Co (100%)

ZAO TMK -CPW (49%)

(Πολωνία)

(ΗΠΑ)

(Κύπρος)

(Ρωσία)

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.
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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.

!

!

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

!

Ιδρύεται η
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ και ξεκινά
η λειτουργία της
μονάδας κατασκευής
χαλυβδοσωλήνων
μεγάλης διαμέτρου,
ελικοειδούς ραφής
(SAWH) στην
Κόρινθο.

1969

!
!

Πιστοποίηση της
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ κατά το
πρότυπο API Q1
του Αμερικανικού
Ινστιτούτου
Πετρελαίου (API).

1993

Έναρξη
λειτουργίας του
εργοστασίου
Θίσβης.

2003

Πιστοποιείται
το Σύστημα
Διαχείρισης
Ποιότητας
της Εταιρίας
σύμφωνα με
το πρότυπο
ISO 9002.

Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ
αποκτά την
πλειοψηφία των
μετοχών της
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
Έναρξη υλοποίησης
εκτεταμένου
προγράμματος
αναδιάρθρωσης.

Πιστοποίηση του
Συστήματος
Διαχείρισης Υγείας
και Ασφάλειας κατά
το διεθνές πρότυπο
OHSAS 18001 και
του Συστήματος
Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης κατά το
διεθνές πρότυπο ISO
14001.

Πιστοποίηση του
Συστήματος
Διαχείρισης
Ποιότητας της
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
σύμφωνα με το
διεθνές πρότυπο
ISO 9001.

!

2008

2006
2004

2010
2011
!

!

Διακοπή της
λειτουργίας
της
παραγωγικής
μονάδας στην
Κόρινθο.

!

2009

2007

2005
!

!
!

Ολοκληρώνεται η
κατασκευή της
μονάδας
ERW/HFIW στην
Κόρινθο και ξεκινά
η παραγωγική
διαδικασία.

!

2000
!

!

!

2001-02

1998

1988

1977

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.

!

!

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.

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.

Ολοκληρώνεται η επένδυση για
την παραγωγή κοίλων διατομών
(δοκών) στο εργοστάσιο TMKCPW, στο Polevskoy της Ρωσίας.
Έκδοση του Δεύτερου
Απολογισμού “Εταρικής
Υπευθυνότητας και Βιώσιμης
Ανάπτυξης”, στο πλαίσιο
διεθνών προτύπων αναφοράς
(GRI). Ο Απολογισμός αυτός,
είναι πληρέστερος σε δείκτες,
σύμφωνα με το πρότυπο GRI-G3
και κατατάσσεται σε επίπεδο GRI
Level B.
Έπαινος υψηλής επίδοσης για
τον Απολογισμό Εταιρικής
Υπευθυνότητας και Βιώσιμης
Ανάπτυξης, από το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Έναρξη
λειτουργίας του
εργοστασίου της
κοινής Εταιρίας
ZAO TMK – CPW
στο Polevskoy
Ρωσίας.

!

!

Αναβάθμιση της γραμμής
ERW/HFIW, προκειμένου να
παράγει σωλήνα εξωτερικής
διαμέτρου 26’’ (παγκόσμια
πρώτη).
Έκδοση του πρώτου
απολογισμού “Εταιρικής
Υπευθυνότητας και Βιώσιμης
Ανάπτυξης” με βάση στις
κατευθυντήριες οδηγίες του
Global Reporting Initiative,
Έκδοση G3.

Αναβάθμιση της
μονάδος
εξωτερικής
επένδυσης με την
εγκατάσταση του
acid wash.

2012
!

!

Εγκατάσταση μονάδος
συγκόλλησης Weld-on
Connectors σε
συνεργασία με την MITE
και την OSI για την
παροχή ολοκληρωμένου
τελικού προϊόντος για
σωλήνες άντλησης.
Υπογραφή Μνημονίου
Συνεργασίας (MOU) με
τη SMS Meer, για την
προμήθεια νέας μονάδας
παραγωγής σωλήνων
μεταφοράς φυσικού
αερίου και πετρελαίου με
τη μέθοδο παραγωγής
LSAW-JCOE.
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6. Στρατηγική - Στόχοι και Προοπτικές

Η στρατηγική επιλογή του
Ομίλου ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ να επικεντρωθεί
στις αγορές εξωτερικού
επέτρεψε στον Όμιλο να
παρουσιάσει βελτιωμένα,
κερδοφόρα αποτελέσματα.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛ. 20-21

Η έντονη αβεβαιότητα και η αστάθεια στις διεθνείς αγορές συνεχίστηκαν και κατά τη χρήση του 2012.
Η στρατηγική επιλογή της Εταιρίας να επικεντρωθεί στις αγορές εξωτερικού, της επέτρεψε να παρουσιάσει
βελτιωμένα, κερδοφόρα αποτελέσματα.
Η Διοίκηση του Ομίλου ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ συνεχίζει σταθερά προσηλωμένη την υλοποίηση του
στρατηγικού της σχεδιασμού, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της στις αγορές εξωτερικού στις οποίες
δραστηριοποιείται, αλλά και σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές. Παράλληλα, προσανατολίζεται στη διεύρυνση
της γκάμας των προσφερόμενων προϊόντων, ενδυναμώνοντας με τον τρόπο αυτό περαιτέρω τη θέση του
Ομίλου στη διεθνή αγορά, καθιστώντας τον ως έναν από τους σημαντικότερους και πιο αξιόπιστους
κατασκευαστές σωλήνων ενέργειας παγκοσμίως. Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, διατηρώντας ισχυρή
κεφαλαιακή διάρθρωση, προσδοκά την περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων της, αξιοποιώντας τις
προσδοκίες που υπάρχουν για αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των αγορών εξωτερικού και για υλοποίηση
επενδύσεων σε νέα ενεργειακά έργα και έργα υποδομών.
Οι κύριοι στρατηγικοί άξονες του Ομίλου ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ διαμορφώνονται ως ακολούθως:

•
•
•
•
•

Μείωση των λειτουργικών εξόδων, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου.
Συνεχής βελτιστοποίηση της απόδοσης των παραγωγικών μονάδων.
Επέκταση της δραστηριότητας στις αγορές της Ευρώπης, της Β. Αμερικής, 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.
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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
από το 2007 ο Όμιλος σε συνεργασία με την ΤΜΚ, λειτουργεί 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 SMSMEER 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, για παράδειγμα εντός του 2009 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης της μονάδας
ευθείας ραφής (ERW/HFI) από 24’’ σε 26’’. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η παραγωγή σωλήνων εξωτερικής
διαμέτρου 26’’ με τη μέθοδο ERW/HFI αποτέλεσε παγκόσμια πρωτοπορία.
Επιπρόσθετα, στις αρχές του 2013 η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. υπέγραψε Σύμβαση με τη γερμανική
εταιρία κατασκευής εξοπλισμού SMS Meer, για την προμήθεια μιας νέας μονάδας παραγωγής σωλήνων, η
οποία θα έχει τη δυνατότητα παραγωγής σωλήνων μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου, με εξωτερική
διάμετρο από 18" έως 56", πάχος τοιχώματος έως 40mm, μήκος σωλήνα έως 18,3 μέτρα και ποιότητα
χάλυβα έως Χ100, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο παραγωγής LSAW-JCOE.
Με την επένδυση αυτή, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. στοχεύει στη διεύρυνση της γκάμας των
προϊόντων της, προκειμένου να καλύψει την ταχέως αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για σωλήνες υψηλής
αντοχής, που χρησιμοποιούνται σε κατασκευή υποθαλάσσιων και χερσαίων αγωγών μεταφοράς φυσικού
αερίου και πετρελαίου. Τα νέα αυτά προϊόντα θα πληρούν πολύ αυστηρά κριτήρια ποιότητας και με την
προσθήκη τους στην υπάρχουσα γκάμα θα παρέχεται ένα μοναδικό εύρος προϊόντων, συμβάλλοντας έτσι
στην ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Επιπλέον, οι νέοι αυτοί σωλήνες θα απευθύνονται,
μεταξύ άλλων αγορών και σε αυτές της Μεσογείου, του Κόλπου του Μεξικού, της Λατινικής Αμερικής, της
Δυτικής Αφρικής και της Βόρειας Θάλασσας.
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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 άνευ ραφής, που χρησιμοποιούνται στην άντληση αερίου και πετρελαίου, καθώς και σε
υποθαλάσσιους αγωγούς.

Σωλήνες LSAW

Σωλήνες ευθείας ραφής, μεγάλης διαμέτρου που χρησιμοποιούνται σε υποθαλάσσιους αγωγούς.

Σωλήνες ERW

Σωλήνες ευθείας ραφής μεσαίας και μεγάλης διαμέτρου για τη μεταφορά αερίου και πετρελαίου,
καθώς και για την εξόρυξη αυτών.

Σωλήνες SAWH

Σωλήνες ελικοειδούς ραφής, μεγάλης διαμέτρου για τη μεταφορά αερίου, πετρελαίου και νερού.

Στο εργοστάσιο της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στη Θίσβη παράγονται σωλήνες ERW/HFI και SAWΗ, ενώ
σε εξέλιξη βρίσκεται η επένδυση νέας μονάδας παραγωγής σωλήνων με τη μέθοδο LSAW-JCOE.

• 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.
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• 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.

Μονάδα Girth Welding facility

Η συγκεκριμένη μονάδα πραγματεύεται τη συγκόλληση Weld-on Connectors σε σωλήνες
άντλησης, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένου τελικού προϊόντος προς τον πελάτη. Η μονάδα
λειτουργεί σε συνεργασία με την ΜΙΤΕ και την OSI για την ευρύτερη αγορά της Μεσογείου.

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 4,8-12,7mm 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 (ERW/HFI) 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.
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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

AIBEL/BP -IN AMENAS
Αλγερία
ALLSEAS /BG NORGE - KNARR FIELD DEVELOPMENT
Νορβηγία
SOCAR - GAS PIPELINE
Αζερμπαιτζάν
TECHNOFRANCE / TRAPIL - GAS PIPELINE
Γαλλία
MITE - CONDUCTORS
Ηνωμένο Βασίλειο
MCJUNKIN REDMAN - EAGLE FORD
Η.Π.Α.
NISOURCE - MIDSTREAM
Η.Π.Α.
COLUMBIA GAS - MIDSTREAM
Η.Π.Α.
SPARTAN - CONDUCTORS
Η.Π.Α.
CHAPARRAL - COFFEYVILLE CO2
Η.Π.Α.
MISSISSIPPI POWER / SOUTHERN KEMPER COUNTY IGCC PROJECT CO2 PIPELINE
Η.Π.Α.
DENBURY - GREENCORE CO2
Η.Π.Α.
PIPEX - ENI GAS PIPELINE
Ιταλία
DESFA / AG. THEODORI MEGALOPOLI
Ελλάδα
RWE / BREAGH OFFSHORE DEVELOPMENT
Ηνωμένο Βασίλειο
DENBURY / GREENCORE CO2
Η.Π.Α.
SAUDI ARAMCO/CONDUCTORS
Σαουδική Αραβία
OMV YEMEN / BLOCK 60
Υεμένη
GASCO/EDECO EL MAADIA
Αίγυπτος
ABB / EL MERK LOT 3-4
Αλγερία
BONATTI / EL MERK LOT 2
Αλγερία
WILLIAMS/PASCAGOULA EXPANSION
Η.Π.Α.
SAUDI ARAMCO/CONDUCTORS
Σαουδική Αραβία
STEG/GABES ZARZIS DJERBA
Τυνησία
STEG/BASIN MINIER GAFSA VILLAGE
Τυνησία
BP / IN AMENAS
Αλγερία
GAZ DE FRANCE / ETREZ GENELARD
Γαλλία
BECHTEL / PILES
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
EDF ENERGY / WEST BURTON GAS
Ηνωμένο Βασίλειο
BORD GAIS / CURRALEIGH WEST
Ιρλανδία
PLINACRO / LIKA TO DALMATIA
Κροατία
OMAN GAS CO. / MURAYRAT AL GHUBRAH
Ομάν
PDO / HARWEEL TO MARMUL
Ομάν
STEG / GABES, ZARZIS, DJERBA
Τυνησία

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Conductors
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Conductors
CO2
CO2
CO2
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
CO2
Σωλήνες γεώτρησης
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Σωλήνες γεώτρησης
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο

ΕΤΟΣ
2012 (ολοκλήρωση 2013)
2012 (ολοκλήρωση 2013)
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
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• Μεγάλα έργα μονάδας ελικοειδούς ραφής (SAWΗ)
ΦΟΡΕΑΣ / PROJECT

ΧΩΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

ΕΤΟΣ

DESFA - AG. THEODORI TO MEGALOPOLIS
GRT GAZ - ARC DE DIERREY
OMV AUSTRIA / WAG EXPANSION
GRT GAS / HAUTS DE FRANCE
SNAM RETE GAS / ZIMELLA GERVIGNANO
SPECTRA / TEMAX TIME III
CARDINAL GAS/PERRYVILLE INTERCONNECT
MITE-SAIPEM-SONATRACH / MENZEL
SPECTRA ENERGY / EAST TO WEST
ENERGY TRANSFER / REED TO MALONE

Ελλάδα
Γαλλία
Αυστρία
Γαλλία
Ιταλία
Η.Π.Α.
Η.Π.Α.
Αλγερία
Η.Π.Α.
Η.Π.Α.

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

2012
2012
2011
2011
2011
2010
2010
2009
2009
2009

• Παραγωγή σωλήνων κατάλληλων για αγωγούς μεταφοράς
προϊόντων σε όξινες συνθήκες (Sour Service)
H ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με πολυετή εμπειρία στην παραγωγή χαλυβδοσωλήνων, προσφέρει στον
πελάτη της υψηλής ποιότητας προϊόντα ικανοποιώντας ακόμα και τις αυστηρότερες προδιαγραφές Sour
Service.
Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ παρήγαγε την περίοδο 2012 μερικά από τα
πιο απαιτητικά τεχνολογικά έργα παγκοσμίως:

•
•
•
•

Denbury - Greencore CO2, USA: Για πρώτη φορά σε συνεργασία με την Arcelor-Mittal
παρήχθησαν σωλήνες Sour Service ποιότητας χάλυβα X70. Οι σωλήνες χρησιμοποιήθηκαν για
κατασκευή δικτύου μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα για μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων
και ταυτόχρονη εναπόθεση σε πετρελαϊκά κοιτάσματα για τη βέλτιστη εκμετάλλευση τους.
Chaparral - Coffeyville CO2, USA: Παραγωγή σωλήνων Sour Service ποιότητας χάλυβα X65 για
την μεταφορά διοξειδίου του άνθρακα.
Allseas - Knaar Field Development, UK: Παραγωγή σωλήνων Sour Service ποιότητας χάλυβα
X65 για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου στη Βόρεια
Θάλασσα. Το συγκεκριμένο έργο κατασκευάστηκε με την εφαρμογή των πλέον αυστηρών
προδιαγραφών, λόγω της υποθαλάσσιας εγκατάστασης, καθώς επίσης κα την ποιότητας του
μεταφερόμενου προϊόντος.
Aibel - BP In Amenas, Algeria: Παραγωγή σωλήνων Sour Service ποιότητας χάλυβα X65 για την
κατασκευή αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου όξινης φύσως στην Αλγερία.
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10. Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα (ποσά σε χιλ. ευρώ)
Κύκλος Εργασιών
Μικτό Κέρδος
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη μετά φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας
Εξέλιξη μεγεθών (%)
Κύκλος Εργασιών
Μικτό Κέρδος
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη μετά φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας
Περιθώρια Κέρδους (%)
Μικτό Κέρδος
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη μετά φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας

2010

2011

2012

155.019
32.759
14.264
2.930
2.890
-1.556

264.144
41.360
18.076
6.758
6.814
5.627

234.666
44.136
21.273
9.632
11.802
9.675

2010

2011

2012

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

70,4%
26,3%
26,7%
130,6%
135,8%
Turnaround

-11,2%
6,7%
17,7%
42,5%
73,2%
71,9%

2010

2011

2012

21,13%
9,20%
1,89%
1,86%
n/a

15,66%
6,84%
2,56%
2,58%
2,13%

18,8%
9,1%
4,1%
5,0%
4,1%

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

264
(70%)

235
(-11%)

155
(-46%)

2010

2011

2012
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Στοιχεία Ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (ποσά σε χιλ. ευρώ) 2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Αποθέματα
Πελάτες & Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων Εταιρίας
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο Καθαρής Θέσης
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

2011

2012

150.514
43.476
29.937
5.912
21.516
251.355

133.279
63.673
64.543
15.164
23.334
299.993

127.896
47.443
54.282
142
27.506
257.269

10.759
15.669
15.959
60.476
102.863
148.492
148.492
251.355

9.000
13.836
55.245
70.530
148.611
151.382
151.382
299.993

12.000
13.756
26.250
40.535
92.541
164.728
164.728
257.269

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

44

41
33

21

18

14
3 3
2010

7 7 6
-1

Μικτό κέρδος
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών &
επενδυτικών
αποτελεσμάτων
&
αποσβέσεων

2011

10

12

10

2012

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών &
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη προ φόρων

Κέρδη μετά φόρων &
δικαιωμάτων μειοψηφίας
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Ενοποιημένες Ταμειακές Ροές (ποσά σε χιλ. ευρώ)
Λειτουργικές Ταμειακές Ροές
Επενδυτικές Ταμειακές Ροές
Χρηματοδοτικές Ταμειακές Ροές
Συνολικές Ταμειακές Ροές
Ταμειακά Διαθέσιμα στην αρχή του έτους
Συναλλαγματικές διαφορές
Ταμειακά Διαθέσιμα στο τέλος του έτους

Α Π ΟΛΟ Γ Ι Σ Μ Ο Σ

2 0 1 2

2010

2011

2012

34.070
-452
-24.814
8.804
12.409
303
21.516

-35.172
-433
37.526
1.921
21.516
-102
23.334

18.696
-74
-14.334
4.288
23.334
-117
27.506

2010

2011

2012

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Γενική ρευστότητα
Ειδική ρευστότητα

Φορές
Φορές

1,32
0,74

1,33
0,82

1,94
1,22

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ταχ. Κυκλοφορίας Αποθεμάτων
Ταχ. Εισπράξεως Απαιτήσεων
Ταχ. Πληρωμής Υποχρεώσεων

Μέρες
Μέρες
Μέρες

130
70
169

104
89
106

91
84
52

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Κάλυψη Χρηματοοικονομικών Εξόδων
Ξένα προς Ίδια κεφάλαια

Φορές
Φορές

1,49
0,69

2,23
0,98

3,07
0,56

Σύμβολα Μετοχής

ΣΩΛΚ (ATHEX)
CORr.AT (Reuters)
SOLK GA (Bloomberg)

ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Δανεισμός
Ίδια Κεφάλαια

165

151

149

64
38

27
2010

2011

2012
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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 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 Eυρώπης της RALSTON ENERGY SYSTEMS EUROPE S.A. και
Μέλος του Worldwide Business Council της ίδιας εταιρείας (1986-1997). Από το 1970-1986 υπηρέτησε
ως Οικονομικός Διευθυντής , Διευθύνων Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής στην UNION
CARBIDΕ στην Ελλάδα και Ευρώπη. 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 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 τη 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 (ΚονγκόΚινσάσα, Μπουρούντι, Ρουάντα, Ουγκάντα και Τανζανία), το Σουδάν και το Αφγανιστάν. Διετέλεσε επίσης
Πρόεδρος των Επιτροπών 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.
Νικόλαος Γαλέτας, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Ο κ. Νικόλαος Γαλέτας είναι ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Είναι απόφοιτος
της Θεολογικής 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
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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 Α.Ε., 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 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.
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Διευθυντικά Στελέχη
Απόστολος Παπαβασιλείου, Γενικός Διευθυντής
Ο κ. Απόστολος Παπαβασιλείου κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή από το 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 το 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.
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 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 από τον Ιούλιο του 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).
Νικόλαος Σαρσέντης, Διευθυντής Προμήθειας Α’ Υλών
Ο κ. Νικόλαος Σαρσέντης εργάζεται στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ από το 2011. Είναι πτυχιούχος
Μηχανολόγος Μηχανικός απόφοιτος του University College London με μεταπτυχιακές σπουδές MSc σε
Advanced Applied Mechanics και σε Management Science από το Imperial College of Science and
Technology του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Από το 2006 εργάζεται στον Όμιλο ΣΙΔΕΝΟΡ σαν
Επιχειρησιακός Διευθυντής του Κλάδου της Σωληνουργίας. Στο παρελθόν ο κ. Σαρσέντης κατείχε
διευθυντικές θέσεις στις εταιρίες Friesland Foods, Tetra Pak, Alfa Laval και Diamant Boart.
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12. Εταιρική Υπευθυνότητα και
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Η Εταιρική Υπευθυνότητα, αποτελεί για την Εταιρία ισχυρή δέσμευση τόσο για το παρόν όσο και για το
μέλλον καθώς είναι απαραίτητη για την αρμονική λειτουργία και τη διαχρονική παρουσία της
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στην Οικονομία, το Περιβάλλον και την Κοινωνία γενικότερα. Η Εταιρία κατά
το 2012 ανέπτυξε και δημοσίευσε την Πολιτική ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης επικοινωνώντας τις
δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ανά άξονα Εταιρικής Υπευθυνότητας.
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ έχει αναγνωρίσει έξι κύριους άξονες Εταιρικής Υπευθυνότητας βάση των
οποίων αναπτύσσει το πλάνο δράσεών της.
Οι άξονες της Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Εταιρική
Διακυβέρνηση

Αγορά

Περιβάλλον

Άξονες ΕΚΕ
Υγεία &
Ασφάλεια

Κοινωνία

Ανθρώπινο
Δυναμικό

Οικονομική Ανάπτυξη και χρηστή Εταιρική Διακυβέρνηση
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση της οικονομικής της θέσης μέσω της
ενίσχυσης του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος και της στρατηγικής διείσδυσης σε νέες αγορές. Οι
αξίες της Εταιρίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση, με διαφάνεια και
σεβασμό στους ανθρώπους και το ευρύτερο περιβάλλον, όπου δραστηριοποιείται, θα αποτελούν πάντα
τη βάση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της σύγχρονης επιχειρηματικότητας.
Επιπλέον, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ως μια εταιρία με παγκόσμια παρουσία, αναγνωρίζει ότι η λήψη
και ο τρόπος εκτέλεσης των αποφάσεων που αφορούν θέματα τόσο στρατηγικής όσο και καθημερινής
λειτουργίας της Εταιρίας, αποτελούν κομβικής σημασίας διαδικασίες καθώς μπορούν να επηρεάσουν τη
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μετέπειτα εξέλιξη και ανάπτυξή της. Σκοπός της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι η συνεχής
επικαιροποίηση του συστήματος διοίκησής της με βάση τις αρχές της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης,
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της, αλλά και κάθε επικοινωνία με
τους συμμετόχους χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
Υπευθυνότητα για την Αγορά
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ έχει κατορθώσει, κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης
παρουσίας της να κερδίσει την εμπιστοσύνη σημαντικότατων Οργανισμών και Εταιριών που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας και των κατασκευών, τόσο στην εγχώρια όσο
και τη διεθνή αγορά. Η ολοκληρωμένη και ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί το
στοίχημα που καλείται να κερδίσει, κάθε φορά που της ζητείται να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις τους αλλά και κατά τη διάρκεια παραγωγής των προϊόντων της. Η ποιότητα των
προϊόντων της Εταιρίας συνδέεται άμεσα με την ικανοποίηση που αντλούν οι πελάτες της.
Ως εκ τούτου, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ επιλέγει προσεκτικά τους προμηθευτές των
πρώτων και βοηθητικών υλών, ώστε σε συνδυασμό με τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας
που εφαρμόζει, να διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της.
Υπευθυνότητα για τον Εργαζόμενο
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ αναγνωρίζει ότι οι επιτυχημένες δραστηριότητες, η διαρκής
ανάπτυξή της καθώς και η ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της είναι
απόλυτα συνυφασμένες με το επίπεδο και την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού της.
Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη αξιοκρατικού συστήματος προσέλκυσης
εργαζομένων, διαφανούς συστήματος αμοιβών και προαγωγών και ενημερωμένου
συστήματος εκπαίδευσης και ανάπτυξης.
Φροντίδα για την Υγεία και Ασφάλεια στο Χώρο Εργασίας
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης
της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΔΥΑΕ σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001) που
εφαρμόζει. Στο πλαίσιο αυτό, επενδύει σημαντικά κεφάλαια για την ανάληψη δράσεων για την
πρόληψη ατυχημάτων και εκπαιδεύει τους ανθρώπους της συστηματικά προκειμένου να
διατηρήσει το υψηλό επίπεδο Υγείας και Ασφάλειας στο περιβάλλον εργασίας της Εταιρίας.
Φροντίδα για το Περιβάλλον
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ λειτουργεί υπεύθυνα και εφαρμόζει έμπρακτα τις
περιβαλλοντικές της δεσμεύσεις, ενώ αναγνωρίζει την Αρχή της Πρόληψης ως μέγιστης
σημασίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό εγκατέστησε, εφαρμόζει και επιδιώκει
τη συνεχή βελτίωση του πιστοποιημένου κατά ISO 14001, Συστήματος Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης. Στόχος της Εταιρίας είναι η προστασία του περιβάλλοντος αλλά και η μέριμνα
για την κλιματική αλλαγή. Πρόσθετα, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ συμβάλλει στη Βιώσιμη
Ανάπτυξη πραγματοποιώντας δράσεις για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων της, μέσω
της αξιοποίησης και ανακύκλωσής τους.
Υπευθυνότητα για την Κοινωνία
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ φροντίζει και για την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων.
Η Εταιρία επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία με τους ανθρώπους που ζουν δίπλα της και
αναπτύσσει κοινωνικές δράσεις λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους. Αποτελεί μέλημα της
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ η τοπική ανάπτυξη, η ενίσχυση της απασχόλησης και η
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιοχών που γειτνιάζουν με τις
εγκαταστάσεις της.

Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις δράσεις της Εταιρίας ανά άξονα Εταιρικής Υπευθυνότητας
παρουσιάζονται στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2012 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
Aρ. Γ.Ε.ΜΗ 264701000
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας
«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ανώνυμη Εταιρία Βιομηχανίας Σωλήνων και Εκμετάλλευσης Ακινήτων», καλεί
τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 13η Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω
θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 2012 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 2012.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2013 και έγκριση της
αμοιβής τους.
4. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920.
7. Άδεια-έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α 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 8/6/2013 (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 10/6/2013, 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.
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
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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 Εταιρείας,
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 29/5/2013,δηλ. δεκα-
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πέντε (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 31/5/2013, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης
και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με 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 7/6/2013, 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 6/6/2013, δηλ. επτά (7)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 7/6/2013, 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 εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της
εταιρείας 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 7/6/2013, 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 Εταιρείας. 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 διατίθενται στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας,
στη διεύθυνση: Χειμάρας 16, Μαρούσι Τ.Κ. 151 25.
Αθήνα 22 Μαΐου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012
(1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2012)
(Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 4 ν.3556/2007)

AP.M.A.E.: 1343/06/Β/86/35
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 264701000
Λ. Μεσογείων 2-4, Αθήνα

Περιεχόμενα

Σελίδα

Στοιχεία και Πληροφορίες

Π4

Δηλώσεις των Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου

Π7

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

Π9

Επεξηγηματική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

Π16

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Π18

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Π26

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Π30

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

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Π3

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (Βιομηχανίας Σωλήνων και Εκμετάλλευσης Ακινήτων)
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 2131/06/Β/86/19, Διεύθυνση: Πύργος Αθηνών, Β΄Κτίριο, Μεσογείων 2-4, 11527 Αθήνα
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 (δημοσιευμένα βάσει του κ.ν 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν απο τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή
με την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.cpw.gr, Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 27 Φεβρουαρίου 2013, Εποπτεύουσα αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Δ/νση Ανωνύμων Εταιριών και Πίστεως,
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Μπακούρης Κωνσταντίνος - Πρόεδρος, Φικιώρης Μελέτιος - Αντιπρόεδρος, Βασιλάκης Αδαμάντιος - Μέλος, Σταυρόπουλος Ιωάννης - Μέλος, Γαλέτας Νικόλαος - Μέλος, Κυριαζής Ανδρέας - Μέλος. Νόμιμος ελεγκτής: Μιχαλάτος Κωνσταντίνος,
Ελεγκτική εταιρία: PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία, Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
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
Ταμιακά 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
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31 Δεκ 12

31 Δεκ 11

MH ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31 Δεκ 12

31 Δεκ 11

103.774.215
18.779.478
73.388
141.934
47.442.623
44.746.200
27.505.880
14.804.936
________________
257.268.654
________________

113.723.782
800
14.369.590
34.758
173.307
63.672.884
55.670.987
23.334.335
29.012.965
________________
299.993.408
________________

103.735.194
1.073.950
11.345.179
141.934
47.258.124
43.134.408
22.871.079
14.573.804
________________
244.133.672
________________

113.694.704
800
1.073.950
11.345.179
173.307
63.157.957
33.779.666
16.825.856
42.955.619
_______________
_
283.007.038
____
____________
_______________

96.852.757
67.874.914
________________
164.727.671
________________164.727.671
________________
12.000.000
13.756.382
109.343
26.250.000
143.622
40.281.636
________________
92.540.983
________________
257.268.654
________________

96.852.757
54.529.478
________________
151.382.235
________________151.382.235
________________
9.000.000
13.835.592
4.361.683
55.244.789
684.622
65.484.487
________________
148.611.173
________________
299.993.408
________________

96.852.757
56.825.701
________________
153.678.458
________________153.678.458
________________
12.000.000
14.035.607
109.343
26.250.000
143.622
37.916.642
________________
90.455.214
________________
244.133.672
________________

96.852.757
50.040.475
_______________
_
146.893.232
________________146.893.232
_______________
_
9.000.000
14.173.200
4.361.683
55.244.789
684.622
52.649.512
_______________
_
136.113.806
_______________
_
283.007.038
____
____________
_______________

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31 Δεκ 12
151.382.235
13.345.436
________________
164.727.671
________________

31 Δεκ 11
148.491.805
_______2.890.430
_________
151.382.235
_____
___________

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
1.01 - 31.12.2012

1.01 - 31.12.2011

MH ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31 Δεκ 12

31 Δεκ 11

146.893.233
6.785.225
________________
153.678.458
________________

144.886.085
2.007.148
______________
__
146.893.233
____________
____
______________

MH ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
1.01 - 31.12.2012 1.01 - 31.12.2011

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
Αποσβέσεις άυλων παγίων στοιχείων
(Κέρδη) / ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων
Συμπληρωματικός Φόρος Ακινήτων
Αποσβέσεις Ενοικίου
Έσοδα τόκων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Προβλέψεις
Παροχές στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης
Έσοδα από μερίσματα
Μη αποτελεσματικό μέρος παραγώγων
Απομείωση αποθεμάτων
Μερίδιο κερδών από συγγενείς εταιρίες
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
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

11.802.457

6.813.634

4.256.293

5.215.829

11.640.345
800
4.000
183
82.719
(311.279)
3.450.253
175.805
(71.611)
2.373.776
(5.309.816)
(9.975)

11.311.924
6.383
89.557
(298.126)
3.324.061
(102.779)
305.864
135.748
198.468
(3.081.948)
150.479

11.626.554
800
1.848
183
82.719
(295.023)
3.447.721
175.805
(1.346.998)
(71.611)
2.373.776
-

11.300.440
6.383
89.557
(289.323)
3.234.300
(102.779)
305.864
(2.065.711)
135.748
198.468
-

13.856.488
24.999.553
(36.818.793)
(541.000)
(285.029)
(3.927.268)
(2.415.678)
________________
18.695.930
________________

(20.395.440)
(35.160.076)
7.292.439
(336.458)
(2.682.215)
(2.743.651)
________________
(35.172.136)
________________

13.526.057
18.967.050
(26.133.413)
(541.000)
(285.029)
(3.924.736)
(1.418.227)
________________
20.442.769
________________

(19.880.513)
(28.795.369)
(3.732.891)
(336.458)
(2.592.454)
(2.631.034)
______
__________
____(39.939.943)
____________

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(1.716.179)
20.872
274.490
1.346.998
________________
(73.819)
________________

(1.376.588)
150.968
792.185
________________
(433.435)
________________

(1.669.674)
782
258.233
1.346.998
________________
(63.661)
________________

(1.371.523)
142.165
2.065.711
________
________
836.353
__________
______

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικού χαρακτήρα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

32.699.998
(58.694.789)
11.660.906
________________
(14.333.885)
________________

91.663.419
(54.137.141)
________________37.526.278
________________

32.699.998
(58.694.789)
11.660.906
________________
(14.333.885)
________________

91.663.419
(54.137.141)
________________37.526.278
______
__________

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

4.288.226
________________

1.920.707
________________

6.045.223
________________

(1.577.312)
______
__________

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

23.334.335
(116.681)
________________
27.505.880
________________

21.515.604
(101.976)
________________
23.334.335
________________

16.825.856
________________22.871.079
________________

18.403.168
________________16.825.856
________________

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 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 (δημοσιευμένα βάσει του κ.ν 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν 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 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

1.01 - 31.12.2011

234.666.474
44.136.446
9.631.617
2.170.840
________________
11.802.457
(2.127.643)
________________
9.674.814
________________

264.143.644
41.359.690
6.757.621
56.013
________________
6.813.634
(1.186.874)
________________
5.626.760
________________

211.991.727
39.105.178
6.061.990
(1.805.697)
________________
4.256.293
(790.551)
________________
3.465.742
________________

250.410.046
39.657.403
6.095.095
______(879.266)
__________
5.215.829
______(900.207)
__________
______4.315.622
__________

9.674.814
3.670.622
________________
13.345.436
________________

5.626.760
(2.736.330)
________________
2.890.430
________________

3.465.742
3.319.484
________________
6.785.226
________________

4.315.622
(2.308.474)
________________
2.007.148
________________

13.345.436

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά και μειωμένα (σε ευρώ)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

MH ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

1.01 - 31.12.2012

________________13.345.436
________________
0,0779
________________
21.272.762
________________

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

1.01 - 31.12.2012 1.01 - 31.12.2011

2.890.430

________________2.890.430
________________
0,0453
________________
18.075.928
________________

Συμμετοχή

6.785.226

2.007.148

________________6.785.226
________________
0,0279
________________
17.689.344
________________

______________________2.007.148
__________
0,0348
___________
_____
17.401.918
______
__________

Ποσοστό

Χώρα
εγκατάστασης

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 Σιδενόρ 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 Σιδενόρ Α.Ε. περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Βιοχάλκο Α.Ε. με έδρα την Ελλάδα.
3. Κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού εκκρεμούσαν κατά της Εταιρίας (και του Ομίλου) επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων συνολικού ποσού ευρώ 143.622, για τις οποίες
έχουν σχηματισθεί ισόποσες προβλέψεις. Η Εταιρία έχει σχηματίσει προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού ευρώ 50.000. Επίσης έχουν σχηματισθεί λοιπές προβλέψεις ύψους ευρώ 986.555
για την Εταιρία και τον Όμιλο, σχετικά με συμβατικές υποχρεώσεις προς πελάτες.
4. Επί των παγίων στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρίας υφίστανται εμπράγματα βάρη ύψους ευρώ 73.200.000. Το δάνειο που είναι συνδεδεμένο με τα συγκεκριμένα βάρη έχει αποπληρωθεί μέχρι 31/12/12.
Γίνονται ενέργειες για την άρση των υποθηκών και προσημειώσεων στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
5. Κατά τη χρήση 2010 η εταιρία προχώρησε σε απομείωση πελάτη ως απόρροια της καθυστέρησης είσπραξης οφειλόμενου ποσού ευρώ 18.627.586 ($ 24.864.102). Το αποτιμημένο υπόλοιπο την 31/12/2012
ανήλθε σε ευρώ 18.860.731. Ενόσω είναι σε εξέλιξη οι δικαστικές ενέργειες της Εταιρίας, εντός και εκτός Ελλάδος, για την είσπραξη της εν λόγω απαίτησης και ενόσω δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες δικαστικές
αποφάσεις η Εταιρία εκτιμά ότι επί του παρόντος δε συντρέχει λόγος αναθεώρησης της πρόβλεψης που έχει σχηματίσει στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της ποσού ευρώ 9.462.843 (2011: ευρώ
9.641.291) και εκτιμά ότι η ενδεχόμενη απώλεια δεν θα υπερβεί το ποσό της απομείωσης, που έχει σχηματισθεί για την εν λόγω απαίτηση το 2010. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2010, η εταιρία προέβη σε
προεξόφληση της μη απομειωμένης απαίτησης, με ετήσιο προεξοφλητικό επιτόκιο 1,58%, για 15 μήνες.
Επιπλέον η εταιρία προκειμένου να διασφαλίσει τα δικαιώματά της με βάση την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία εκδόθηκε κατά την διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, έχει επιβάλει
συντηρητική κατάσχεση και έχει εγγράψει προσημειώσεις υποθήκης, σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων που εμπλέκονται στην ανωτέρω υπόθεση.
6. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2007. Για τη χρήση 2011 ο φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. Κατά την ολοκλήρωση του
φορολογικού ελέγχου εκδόθηκε πιστοποιητικό, ενώ δεν πρόεκυψαν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις εταιρικές & ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις. Για τη χρήση 2012 ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της Εταιρίας δεν
αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις εταιρικές & ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Όσον αφορά τις θυγατρικές και τις συγγενείς εταιρίες που είναι εγκατεστημένες στο εξωτερικό, δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές, για τις ακόλουθες χρήσεις και ως εκ τούτου, οι φορολογικές τους
υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές: α) CPW America Co (2007-2012), β) HUMBEL Ltd (2008-2012), WARSAW TUBULAR TRADING SP. ZO.O. (2009-2012) και ZAO TMK-CPW (20102012). Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων, κατά το χρόνο που αυτές θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν.
Η συγγενής εταιρία ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ Α.Ε. έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009. Για τη χρήση 2011 ο φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε από την ABACUS AE. Κατά την ολοκλήρωση του
φορολογικού ελέγχου εκδόθηκε πιστοποιητικό, ενώ δεν πρόεκυψαν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις εταιρικές & ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις. Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2012 ήδη διενεργείται από την ABACUS A.E. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της Εταιρίας δεν αναμένει να προκύψουν
σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Ο Όμιλος σχηματίζει πρόβλεψη κατά περίπτωση και κατά εταιρία
έναντι πιθανών πρόσθετων φόρων βάσει των ευρημάτων των φορολογικών ελέγχων των προηγούμενων ετών.
7. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: Όμιλος 409, Εταιρία 401 (31/12/2011: Όμιλος 428 Εταιρία 421).
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)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
i) Πωλήσεις αγαθών, υπηρεσιών και παγίων
8.005.427
121.161.712
ii) Αγορές αγαθών, υπηρεσιών και παγίων
6.584.215
5.693.622
iii) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
12.455.916
12.296.405
iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
1.979.504
1.421.023
v) Έσοδα από μερίσματα
0
1.346.998
vi Αμοιβές ΔΣ και Διευθυντικών Στελεχών
753.296
753.296
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
31/12/12
31/12/11
31/12/12
31/12/11
Φόρος εισοδήματος
-2.954.474
-1.056.683
-1.635.346
-803.258
Αναβαλλόμενος φόρος
826.831
-130.191
844.795
-96.949
10. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αφορούν:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31/12/12
31/12/11
31/12/12
31/12/11
Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης
351.137
(427.856)
Κέρδη/(ζημιές) χρήσης μετά από φόρους από μεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθμισης ταμιακών ροών
3.319.485
(2.308.474)
3.319.484
(2.308.474)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
3.670.622
(2.736.330)
3.319.484 (2.308.474)
11. Σημειώνεται ότι στο κονδύλι του Ισολογισμού "Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων" περιλαμβάνεται διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 27.427.850 ευρώ.
12. Κατά την 31/12/2012 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.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΒ 649471

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ.: Κ 221209

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: AI 666035

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΑ 035130

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΥΜΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: 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 1/1/2012-31/12/2012, 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, 27 Φεβρουαρίου 2013
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 1/1/2012-31/12/2012
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 2012.
1. Οικονομική κατάσταση ομίλου
Η έντονη αβεβαιότητα και η αστάθεια
στις διεθνείς αγορές συνεχίστηκαν και
κατά τη χρήση του 2012. Η στρατηγική
επιλογή του Ομίλου ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ όμως να επικεντρωθεί στις
αγορές εξωτερικού επέτρεψε στον Όμιλο
να παρουσιάσει βελτιωμένα, κερδοφόρα
αποτελέσματα.
Πωλήσεις: Ο ενοποιημένος κύκλος
εργασιών ανήλθε στα 234,7 εκ. ευρώ,
έναντι 264,1 εκ. ευρώ το 2011, σημειώνοντας κάμψη 11,2%. Οι πωλήσεις στον
ενεργειακό κλάδο διαμορφώθηκαν στα
210,6 εκ. ευρώ, έναντι 240,9 εκ. ευρώ το
2011, σημειώνοντας μείωση κατά 12,6%.
Από το άλλο μέρος, παρά την υποτονική
κατασκευαστική δραστηριότητα στην
Ευρώπη, οι πωλήσεις κοίλων δοκών
τελικά διαμορφώθηκαν στα 24,1 εκ. ευρώ,
αυξημένες (3,9%) έναντι του 2011 (23,2
εκ. ευρώ).
Μικτό Κέρδος: Το ενοποιημένο μικτό
κέρδος παρουσίασε αύξηση 6,7% περίπου
έναντι της περυσινής χρονιάς και διαμορφώθηκε στα 44,1 εκ. ευρώ (2011: 41,4 εκ.
ευρώ). Παρά την κάμψη των πωλήσεων
της εταιρίας, η αύξηση των περιθωρίων
κερδοφορίας για τους λόγους που

αναφέρθηκαν παραπάνω είχε ως αποτέλεσμα το μικτό περιθώριο να διαμορφωθεί στο 18,8% έναντι 15,7% την
προηγούμενη χρήση.
Έξοδα Διοίκησης: Παρουσιάζουν οριακή αύξηση της τάξης του 5,5%, (7,2 εκ.
ευρώ έναντι 6,9 εκ. ευρώ, το 2011) κυρίως
λόγω της αύξησης των αποσβέσεων για
την εγκατάσταση νέου λειτουργικού
συστήματος της εταιρίας.
Έξοδα Διάθεσης: Ανήλθαν στο ποσό
των 25 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά 7%
περίπου, σε σχέση με το 2011, γεγονός
που αποδίδεται κατά κύριο λόγο στη
μείωση των άμεσων εξόδων πώλησης
(μεταφορές, αμοιβές τρίτων κτλ), λόγω
μείωσης του όγκου των πωλήσεων.
Χρηματοοικονομικά έξοδα (καθαρά):
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα 3,1 εκ. ευρώ, σε σχέση με τα 3,0
εκ. ευρώ για τη χρήση του 2011. Η οριακή
αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση
του κόστους δανεισμού, απόρροια της
οικονομικής κατάστασης στην οποία
έχουν περιέλθει οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Σε ότι αφορά την Ρωσική αγορά
ενέργειας, σημαντική αύξηση της κερδοφορίας παρουσίασε η εταιρία ZAO TMKCPW, 49% της οποίας κατέχει η θυγατρική
HUMBEL Ltd. Η εν λόγω εταιρία, εκμεταλλευόμενη την τεράστια Ρωσική αγορά
ενέργειας, επέτυχε τελικά κέρδη μετά
φόρων 10,2 εκ. ευρώ, σημειώνοντας
αύξηση 81,5% σε σχέση με τα 5,6 εκ. ευρώ
που παρουσίασε το 2011.
Τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη
διαμορφώθηκαν σε 11,8 εκ. ευρώ,
αυξημένα κατά 73,2% σε σύγκριση με τα 6,8
εκ. ευρώ που παρουσίασε το 2011. Τα
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Πίνακας 1.1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
Γενική ρευστότητα
Ίδια Κεφάλαια/Ενεργητικό
EBITDA/Πωλήσεις
Κέρδη ανά μετοχή

31/12/2012

31/12/2011

1,94
64%
9,1%
0,0779

1,33
50%
6,8%
0,0453

* (EBITDA= Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων)

ενοποιημένα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν
σε 9,7 εκ. ευρώ σημαντικά αυξημένα σε
σύγκριση με τα ενοποιημένα μετά φόρων
κέρδη ύψους 5,6 εκ. ευρώ του 2011.
Η διαρκής προσπάθεια του Ομίλου για
την όσων το δυνατόν αποτελεσματική
διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης,
συνέβαλε στη μείωση του καθαρού δανεισμού. Συγκεκριμένα, ο καθαρός δανεισμός
το 2012 ανήλθε σε 22,4 εκ. ευρώ σε σχέση
με τα 40,9 εκ. ευρώ στα οποία είχε διαμορφωθεί το 2011. Τα δε Ίδια Κεφάλαια
ανήλθαν στα 164,7 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας σημαντική ενίσχυση σε σύγκριση με τα
151,4 εκ. ευρώ του 2011).
Κατά τη χρήση 2010 η εταιρία προχώρησε σε απομείωση πελάτη ως απόρροια
της καθυστέρησης είσπραξης οφειλόμενου
ποσού ευρώ 18.627.586 ($ 24.864.102). Το
αποτιμημένο υπόλοιπο την 31/12/2012
ανήλθε σε ευρώ 18.860.731. Ενόσω είναι σε
εξέλιξη οι δικαστικές ενέργειες της Εταιρίας,
εντός και εκτός Ελλάδος, για την είσπραξη
της εν λόγω απαίτησης και ενόσω δεν έχουν
εκδοθεί τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις η
Εταιρία εκτιμά ότι επί του παρόντος δε
συντρέχει λόγος αναθεώρησης της πρόβλεψης που έχει σχηματίσει στις οικονομικές
καταστάσεις της ποσού ευρώ 9.462.843
(2011: ευρώ 9.641.291) και εκτιμά ότι η
ενδεχόμενη απώλεια δεν θα υπερβεί το
ποσό της απομείωσης, που έχει σχηματισθεί
για την εν λόγω απαίτηση το 2010.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2010, η
εταιρία προέβη σε προεξόφληση της μη
απομειωμένης απαίτησης, με ετήσιο
προεξοφλητικό επιτόκιο 1,58%, για 15
μήνες.
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Επιπλέον η εταιρία προκειμένου να
διασφαλίσει τα δικαιώματά της με βάση την
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών η οποία εκδόθηκε κατά την διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, έχει επιβάλει
συντηρητική κατάσχεση και έχει εγγράψει
προσημειώσεις υποθήκης, σε περιουσιακά
στοιχεία τρίτων που εμπλέκονται στην
ανωτέρω υπόθεση.
Στον Πίνακα 1.1 εμφανίζεται η εξέλιξη
των σημαντικότερων αριθμοδεικτών.
2. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων
του, ο Όμιλος εκτίθεται 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
(82,8% των πωλήσεων διοχετεύεται στο
εξωτερικό, ενώ το σύνολο των πρώτων και
βοηθητικών υλών εισάγεται) και συνεπώς
μπορεί να εκτίθεται σε συναλλαγματικό
κίνδυνο προερχόμενο από διάφορα
νομίσματα αλλά κυρίως από το Δολάριο
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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 κίνδυνος του ομίλου σε διακυμάνσεις
των επιτοκίων σχετίζεται με το δανεισμό.
Δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο εκθέτουν
τον όμιλο σε κίνδυνο στις ταμιακές ροές
από διακυμάνσεις των επιτοκίων. Δάνεια
με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν τον όμιλο
σε κίνδυνο στις εύλογες αξίες από διακυμάνσεις των επιτοκίων. Κατά τη διάρκεια
των χρήσεων 2012 και 2011 τα δάνεια του
ομίλου με κυμαινόμενο επιτόκιο (euribor
+ spread) ήταν σε ευρώ.
iii) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο εν λόγω κίνδυνος προκύπτει από τις
καταθέσεις, τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα (πιστωτικός κίνδυνος
τραπεζών) και την πιστωτική διευκόλυνση
στους πελάτες (πιστωτικός κίνδυνος
πελατών). Ο Όμιλος λαμβάνοντας μέτρα
για την αντιμετώπιση της Ελληνικής
οικονομικής κρίσης συνεργάζεται τόσο με
μεγάλα και εύρωστα τραπεζικά ιδρύματα
της ελληνικής αγοράς όσο και με υποκαταστήματα μεγάλων διεθνών τραπεζικών
ομίλων, των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα είναι τουλάχιστον CCC για τα εγχώρια
τραπεζικά ιδρύματα και Α για τα υποκαταστήματα των μεγάλων διεθνών τραπεζικών ομίλων (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 31/12/2012, ο Όμιλος
κατείχε ταμιακά διαθέσιμα ύψους 27,5
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
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,
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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
την φάση διεκδίκησης των έργων), ceteris
paribus, απαιτεί επιθετικότερη τιμολογιακή πολιτική, συμπιέζοντας τα περιθώρια κερδοφορίας.
Οι πωλήσεις του ενεργειακού τομέα
είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία on a project basis, για τις οποίες
τόσο η τιμή όσο και το κόστος προμήθειας της πρώτης ύλης είναι σταθερά
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
Ωστόσο, η αγορά των κοίλων δοκών,
υπόκεινται σε μεταβολές, συχνά σημαντικές, τόσο της τιμής όσο και του
κόστους πρώτης ύλης.
Η δραστηριοποίηση του ομίλου στην
τεράστια ενεργειακή αγορά της Ρωσίας
και των γειτονικών της χωρών, μέσω της
συμμετοχής του στη συγγενή εταιρία
ZAO TMK-CPW, πέρα των προφανών
πλεονεκτημάτων, συνεπάγεται ταυτόχρονα και έκθεση στις εκάστοτε επικρατούσες οικονομικές συνθήκες της εν
λόγω περιοχής. Δεδομένης της εξάρτησης της Ρωσίας από τις διεθνείς τιμές των
commodities και ιδιαίτερα των ενεργειακών, τυχόν 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 συμφω-
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νίες, 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
Η διοίκηση του Ομίλου ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ συνεχίζει σταθερά προσηλωμένη την υλοποίηση του στρατηγικού της
σχεδιασμού, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της στις αγορές εξωτερικού στις
οποίες δραστηριοποιείται, αλλά και σε
νέες αναπτυσσόμενες αγορές. Παράλληλα προσανατολίζεται στη διεύρυνση
της γκάμας των προσφερόμενων προϊόντων, ενδυναμώνοντας με τον τρόπο αυτό
περαιτέρω τη θέση του Ομίλου στη
διεθνή αγορά καθιστώντας τον ως έναν
από τους σημαντικότερους και πιο
αξιόπιστους κατασκευαστές σωλήνων
ενέργειας παγκοσμίως. Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ διατηρώντας ισχυρή
κεφαλαιακή διάρθρωση προσδοκά την
περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων της, αξιοποιώντας τις θετικές
προσδοκίες που υπάρχουν από την
αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των
αγορών εξωτερικού και την υλοποίηση
επενδύσεων σε νέα ενεργειακά έργα και
έργα υποδομών.
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.
Στον Πίνακα 1.2 (σελ. 13) παρουσιάζονται οι σημαντικότερες διεταιρικές
πωλήσεις και οι λοιπές διεταιρικές
συναλλαγές, μεταξύ του ομίλου και
συνδεδεμένων μερών (όπως ορίζονται
στο ΔΛΠ 24), το 2012. Οι συνδεδεμένες

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Πίνακας 1.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πωλήσεις αγαθών προς
ANAMET A.E.
METAL AGENCIES LTD
PROSAL TUBES S.A.
SΙDΜΑ ΒULGΑRΙΑ S.Α.
TEPROMETAL AG
ΕΛΒΑΛ Α.Ε.
ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.
ΣΟΒΕΛ Α.Ε.
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

31/12/2012
2.958.354,36
668.396,40
68.203,65
90.387,64
1.833.049,21
12.262,64
1.455.054,89
528,44
1.893,85

31/12/2011
4.386.449,34
789.590,09
93.966,25
7.934,25
1.751.377,82
0,00
401.988,04
440,00
44.514,24

Πωλήσεις υπηρεσιών προς
METAL AGENCIES LTD
ΣΟΒΕΛ Α.Ε.
BOZETTI LTD
STEELMET (CY) LTD
TEPROMETAL AG
ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ Α.Ε.
ΕΛΒΑΛ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.
ΕΤΕΜ Α.Ε.
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
ΠΡΑΚΣΥΣ Α.Ε.
ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
BET A.E.
SOFIA MED S.A.

31/12/2012
1.152,50
90,10
139.420,09
8.000,00
49.263,15
359.125,02
98.448,85
50.913,88
0,00
0,00
5.310,18
159.893,83
31.228,41
13.813,33
0,00

31/12/2011
0,00
0,00
127.426,96
6.000,00
5.691,12
397.991,89
0,00
42.780,58
1.500,00
32.814,22
3.998,00
149.918,71
0,00
0,00
250,78

Πωλήσεις παγίων προς
BET A.E.
ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.
ΣΟΒΕΛ Α.Ε.

31/12/2012
157,40
469,87
9,90

31/12/2011
0,00
0,00
0,00

Αγορές αγαθών από
FITCO S.A.
LESCO LTD
SOFIA MED S.A.
ΕΛΒΑΛ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.
ΕΡΛΙΚΟΝ
ΕΤΗΛ Α.Ε.
ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.
ΣΙΔΜΑ Α.Ε.
TEKA SYSTEMS
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

31/12/2012
166.138,89
295.086,47
695.310,42
236.518,71
4.878,76
5.020,24
3.618,00
2.197.475,38
29.900,26
0,00
0,00

31/12/2011
0,00
250.965,13
440.495,57
0,00
6.894,26
4.238,28
10.798,60
6.918.155,54
28.536,45
565,00
126.393,62

Αγορές υπηρεσιών από
GENECOS S.A.
METAL AGENCIES LTD
TEKA SYSTEMS
NOVAL Α.Ε.
SΑΝΙΤΑS Α.Ε.
TEPROMETAL AG
ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε.
ΑΝΤΙΜΕΤ Α.Ε.
BET Α.Ε.
ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ
ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ Α.Ε.
ΕΛΚΕΜΕ A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΗΛ Α.Ε.
ETEM A.E.
ΠΑΝΕΛΚΟ A.E.

31/12/2012
19.558,65
45.497,14
114.100,00
201.728,40
0,00
172.573,07
3.356,07
0,00
84.355,97
432.220,66
710.486,96
50.000,00
7.944,97
0,00
9.431,34
484,70

31/12/2011
1.714,54
2.537,45
404,24
201.728,40
534,14
164.524,94
2.740,57
257,94
0,00
251.170,19
811.734,12
50.000,00
7.904,70
499,20
0,00
0,00
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Πίνακας 1.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (συνέχεια)
Αγορές υπηρεσιών από
ΕΤΗΛ Α.Ε.
ΠΡΑΚΣΥΣ Α.Ε.
ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.
ΣΙΔΜΑ Α.Ε.
ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε.

31/12/2012
0,00
34.821,23
323.505,90
51.797,95
412.174,40

31/12/2011
2.142,25
50.096,48
206.352,22
135.125,28
414.232,89

Αγορές παγίων από
TEKA SYSTEMS
ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ
BET Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΗΛ Α.Ε.
ΠΑΝΕΛΚΟ A.E.
ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.
ΣΙΔΜΑ Α.Ε.

31/12/2012
193.646,58
0,00
36.440,00
20.144,53
0,00
0,00
4.493,10
1.100,00
20.406,95

31/12/2011
550.335,39
5.810,64
0,00
10.437,76
1.500,00
660,00
0,00
6.056,21
4.634,77

31/12/2012
2.964.262,70
58.155,76
34.339,22
18.989,37
139.420,09
16.990,39
477.749,19
494.242,16
12.831,71
683.561,86
3.616.173,67
2.944,96
28.319,50
107.105,56
3.675,95
3.586.964,84
203.813,53
772,98
5.602,97

31/12/2011
455.908,34
58.155,76
7.829,15
7.934,25
127.426,96
0,00
214.293,39
699.601,68
10.551,71
643.187,16
3.616.173,67
0,00
34.170,12
204.685,81
4.917,54
0,00
376.916,69
541,20
0,00

31/12/2012
0,00
166.138,89
2.175,54
58.958,58
44.066,34
5.526,51
306.309,89
39.888,90
49.415,11
1.072,15
148.579,05
21.840,89
610.345,07
89.503,14
5.535,00
16.551,77
0,00
2.118,83
0,00
3.234,26
273.651,23
35.649,73
0,00
98.943,14

31/12/2011
1.744,68
0,00
1.363,91
118.835,35
62.070,66
0,00
387.530,08
270.464,53
77.502,69
1.499,40
0,00
18.267,55
551.319,74
0,00
11.070,00
28.351,10
599,04
2.018,16
2.255,82
4.740,27
138.841,03
83.911,07
126.393,62
159.537,79

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
ANAMET A.E.
ANTIMET Α.Ε.
PROSAL TUBES S.A.
SΙDΜΑ ΒULGΑRΙΑ S.Α.
BOZETTI LTD
BET Α.Ε.
METAL AGENCIES LTD
NOVAL Α.Ε.
STEELMET (CY) LTD
TEPROMETAL AG
ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ Α.Ε.
ΕΛΒΑΛ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
ΠΡΑΚΣΥΣ Α.Ε.
ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.
ΣΙΔΜΑ Α.Ε.
ΣΟΒΕΛ Α.Ε.
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
ANTIMET Α.Ε.
FITCO S.A.
GENECOS S.A.
LESCO LTD
METAL AGENCIES LTD
ΠΑΝΕΛΚΟ A.E.
SOFIA MED S.A.
TEKA SYSTEMS
TEPROMETAL AG
ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε.
BET Α.Ε.
ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ
ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ Α.Ε.
ΕΛΒΑΛ Α.Ε.
ΕΛΚΕΜΕ A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΗΛ Α.Ε.
ΕΡΛΙΚΟΝ
ΕΤΗΛ Α.Ε.
ΠΡΑΚΣΥΣ Α.Ε.
ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.
ΣΙΔΜΑ Α.Ε.
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε.
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Πίνακας 1.3 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
31/12/2012
753.296,00
0,00

Αμοιβές - Ωφελήματα για μέλη ΔΣ και Στελέχη Διοίκησης
Αμοιβές τερματισμού απασχόλησης

εταιρίες αφορούν εταιρίες του Ομίλου
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.
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
υποκαταστήματα:
• Αποθηκευτικοί χώροι και υποκαταστήματα στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στη Θίσβη Βοιωτίας
• Γραφεία Διοίκησης στην Αθήνα

31/12/2011
722.715,00
40.000,00

• 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.,
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
31/12/2012
Δεν έχει σημειωθεί κάποιο σημαντικό
γεγονός, μεταγενέστερο της 31/12/2012,
που θα μπορούσε να επηρεάσει την
πορεία της εταιρίας και των αποτελεσμάτων της.
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Επεξηγηματική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
(σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007)
α) Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας (εκτός
από την υπέρ το άρτιο αξία) 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
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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 στην μεταβίβαση
μετοχών της Εταιρίας
Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας
γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν
υφίστανται εκ του καταστατικού της
περιορισμοί στη μεταβίβασή τους.
γ) Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες
συμμετοχές κατά την έννοια του
Νόμου 3556/2007
Οι σημαντικές (άνω του 5%) συμμετοχές
την 31/12/2012 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 24
καταστατικού.
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στ) Συμφωνίες μεταξύ των Μετόχων
της Εταιρίας
Εξ’ όσων είναι σε θέση να γνωρίζει η Εταιρία
δεν υφίστανται συμφωνίες μετόχων.
ζ) Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίησης καταστατικού
Οι κανόνες που προβλέπονται από το
καταστατικό της Εταιρίας τόσο για το
διορισμό και για την αντικατάσταση
μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου
όσο και για τις τροποποιήσεις του, δεν
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα
του Κ.Ν 2190/1920.
η) Αρμοδιότητα του Διοικητικού
Συμβουλίου για την έκδοση νέων ή για
την αγορά ιδίων μετοχών
• Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13
§ 1 εδ. β΄ και γ΄του Κ.Ν 2190/1920, το
καταστατικό της Εταιρίας προβλέπει ότι
μόνο η Γενική Συνέλευση των μετόχων
έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την
έκδοση νέων μετοχών, με απόφασή της,
που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
• Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να
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 την σχετική αύξηση
αυτού. Τέτοιο πρόγραμμα παροχής
δικαιωμάτων προαίρεσης δεν έχει
εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της Εταιρίας.
θ) Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται
σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε
περίπτωση αλλαγής ελέγχου
Τα ομολογιακά δάνεια που εκδόθηκαν
από την Εταιρία και έχουν αναληφθεί εξ’
ολοκλήρου από τράπεζες, με συνολικό
υπόλοιπο ανερχόμενο σε ευρώ 16.000.000
κατά την 31-12-2012, περιλαμβάνουν
στους όρους του προγράμματός τους
ρήτρα αλλαγής ελέγχου που παρέχει, σε
περίπτωση ενεργοποιήσεώς της, το
δικαίωμα στους ομολογιούχους δανειστές
να τα καταγγείλουν πριν από τη λήξη τους.
Εξ’ όσων είναι σε θέση να γνωρίζει η
Εταιρία, δεν υφίστανται άλλες συμφωνίες
οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται
ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον
έλεγχο της Εταιρίας.
ι) Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ή το προσωπικό της
Εταιρίας
Εξ’ όσων είναι σε θέση να γνωρίζει η
Εταιρία, δεν υπάρχουν συμφωνίες της
Εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της οι οποίες
να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή
απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της αποσχόλησής τους
λόγω δημόσιας πρότασης.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2013
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 από 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, για τις οποίες
παρατίθενται οι αντίστοιχες εξηγήσεις:
- Μέρος Α.II. 2.1. – Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 6 μέλη.
- Μέρος Α.ΙΙΙ. 3.3. – Ρόλος και απαιτούμενες
ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ. Ο
Αντιπρόεδρος του ισχύοντος Διοικητικού
Συμβουλίου δεν έχει την ιδιότητα του μη
εκτελεστικού ανεξάρτητου μέλους, παρά
το ότι ο Πρόεδρος είναι εκτελεστικό
μέλος. Δεν κρίθηκε, στην παρούσα
συγκυρία ότι η ιδιότητα του ανεξάρτητου
μέλους στο Πρόσωπο του Αντιπροέδρου
του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν της
ως άνω ιδιότητάς του ως μη εκτελεστικού, θα παρείχε περισσότερα εχέγγυα
αποδοτικότερης λειτουργίας της εταιρίας
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- Μέρος Α.V. 5.5. – Ανάδειξη υποψηφίων
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας
Δήλωσης δεν λειτουργεί επιτροπή
ανάδειξης υποψηφιοτήτων, διότι δεν
κρίθηκε, στην παρούσα συγκυρία ότι
τούτο θα βελτίωνε την αποδοτικότητα
της λειτουργίας της εταιρίας.
- Μέρος Α VII. 7.1. – 7.3. -Αξιολόγηση
Διοικητικού Συμβουλίου και των
Επιτροπών του. Μέχρι τη σύνταξη της
παρούσας Δήλωσης, η Εταιρία δεν έχει
καταλήξει στην επιλογή κάποιας συγκεκριμένης συλλογικής διαδικασίας 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. Θα γίνει επανεξέταση του θέματος προσεχώς.
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 ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων).
Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της
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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
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.
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Η Εταιρία έχει θεσπίσει ξεχωριστές
διαδικασίες για την συγκέντρωση των
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 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 2012, «PriceWaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία.»,
οι οποίοι έχουν εκλεγεί από την Τακτική
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας
την 28η Ιουνίου 2012, δεν παρέχουν ή 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
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εξαγοράς ή/και κανόνες υποχρεωτικής
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 της Εταιρίας, 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
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Καταστατικό καθώς και της τήρησης των
αρχών της εταιρικής 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 Εταιρίας 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.
• Κωνσταντίνος Μπακούρης,
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Ο κύριος Κ. Μπακούρης είναι Πρόεδρος
της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ από το
2005, είναι δε μέλος των Δ.Σ. των εταιριών
ΕΛΒΑΛ και ΧΑΛΚΟΡ. Ξεκίνησε την καριέρα
του το 1968 στην ESSO PAPPAS. Δύο

Το υφιστάμενο Δ.Σ. της Εταιρίας απαρτίζεται
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 28ης Ιουνίου 2012 και η θητεία του λήγει
εντός του πρώτου εξαμήνου του 2013.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε 39
φορές μέσα στο έτος 2012 και στις
συνεδριάσεις του παρέστησαν και τα 6 μέλη
του, αυτοπροσώπως.
Τα βιογραφικά Σημειώματα των μελών
του Δ.Σ. έχουν ως ακολούθως:
χρόνια αργότερα έγινε Οικονομικός
Διευθυντής της UNION CARBIDE στην
Αθήνα και έξη 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. Μελέτης 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,
Mη 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 στον Όμιλο ΒΙΟΧΑΛΚΟ από το
1972. Έχει διατελέσει Οικονομικός
Διευθυντής στην εταιρία ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ Α.Ε.
(1978), Γενικός Διευθυντής στην εταιρία
Ελληνικά Καλώδια Μεσολογγίου Α.Ε.
(1989), Γενικός Διευθυντής στην ΚΕΜ Α.Ε.
(1998) και Γενικός Διευθυντής στη
ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. (1999). Μετέχει ως εκτελεστικό μέλος στην εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. και ως απλό μέλος σε άλλες
εταιρίες του Ομίλου.
• Νικόλαος Γαλέτας,
Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Ο κ. Νικόλαος Γαλέτας είναι ανεξάρτητο
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μέλος του Δ.Σ. της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Είναι απόφοιτος της Θεολογικής
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 Α.Ε., ενώ υπήρξε μέλος ΔΣ σε πλειάδα
εταιριών μεταξύ των οποίων οι EFG BANK
PROPERTIES Α.Ε.ΑΑΠ 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
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

οργανισμό αυτό. Επιπλέον την περίοδο
1990-92 προσέφερε 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.
αποτελεσματική 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
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-

οδηγίες της 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
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δύο ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη
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 Φυκιώρης - 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 2012 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.
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I.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2012
31/12/2011

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2012
31/12/2011

103.774.215
113.723.782
800
18.779.478
14.369.590
73.388
34.758
5.268.652 ________________
5.150.543
________________
127.895.733 ________________
133.279.473
________________

103.735.194
113.694.704
800
1.073.950
1.073.950
11.345.179
11.345.179
5.268.652 ________________
5.150.543
________________
121.422.975 ________________
131.265.176
________________

Σύνολο ενεργητικού

47.442.623
63.672.884
54.282.484
64.542.962
74.471
134.597
165.970
7.337
7.337
14.915.976
27.505.880 ________________
23.334.335
________________
129.372.921 ________________
166.713.935
________________
257.268.654 ________________
299.993.408
________________

47.258.124
63.157.957
52.439.560
56.668.766
134.597
165.970
7.337
7.337
14.915.976
22.871.079 ________________
16.825.856
________________
122.710.697 ________________
151.741.862
________________
244.133.672 ________________
283.007.038
________________

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
-2.087.028
-2.438.166
16.625.882
11.067.400
25.908.210 ________________
18.472.394
________________
164.727.671 ________________
151.382.235
________________

96.852.757
96.852.757
27.427.850
27.427.850
16.625.882
11.067.400
12.771.969 ________________
11.545.225
________________
153.678.458 ________________
146.893.232
________________

12.000.000
9.000.000
11.701.352
11.657.893
1.068.475
1.177.699
986.555 ________________
1.000.000
________________
25.756.382 ________________
22.835.592
________________

12.000.000
9.000.000
11.980.577
11.995.501
1.068.475
1.177.699
986.555 ________________
1.000.000
________________
26.035.607 ________________
23.173.200
________________

27.348.648
1.272.082
26.250.000
109.343
11.660.906
143.622
________________
66.784.601
________________
92.540.983
________________
257.268.654
________________

25.199.050
1.056.686
26.250.000
109.343
11.660.906
143.622
________________
64.419.607
________________
90.455.214
________________
244.133.672
________________

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
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

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

64.631.229
853.258
55.244.789
4.361.683
684.622
________________
125.775.581
________________
148.611.173
________________
299.993.408
________________

51.796.254
853.258
55.244.789
4.361.683
684.622
________________
112.940.606
________________
136.113.806
________________
283.007.038
________________

*Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που βρίσκονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των
οικονομικών καταστάσεων.
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II.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

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 μετά φόρων
Λοιπά συνολικά εισοδήματα:
Ζημιά χρήσης μετά από φόρους από μεταβολή της εύλογης αξίας
της αντιστάθμισης ταμιακών 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

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
12 μήνες έως
12 μήνες έως
31/12/2012
31/12/2011
234.666.474
264.143.644
-190.530.028 ________________
-222.783.954
________________
44.136.446 ________________
41.359.690
________________
-24.980.167
-26.850.636
-7.235.873
-6.859.787
1.398.256
1.601.069
-3.683.045
-2.492.715
-4.000 ________________________________
9.631.617 ________________
6.757.621
________________
311.277
298.126
-3.450.253 ________________
-3.324.061
________________
-3.138.976 ________________
-3.025.935
________________
5.309.816 ________________
3.081.948
________________
11.802.457 ________________
6.813.634
________________
-2.127.643 ________________
-1.186.874
________________
9.674.814 ________________
5.626.760
________________

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
12 μήνες έως
12 μήνες έως
31/12/2012
31/12/2011
211.991.727
250.410.046
-172.886.549 ________________
-210.752.643
________________
39.105.178 ________________
39.657.403
________________
-25.025.977
-26.921.344
-5.722.474
-5.743.318
1.390.156
1.595.069
-3.683.045
-2.492.715
-1.848 ________________________________
6.061.990 ________________
6.095.095
________________
295.025
289.323
-3.447.720 ________________
-3.234.301
________________
-3.152.695 ________________
-2.944.978
________________
1.346.998
2.065.711
________________- ________________4.256.293 ________________
5.215.828
________________
-790.551 ________________
-900.207
________________
3.465.742 ________________
4.315.621
________________

3.319.485
-2.308.474
351.137 ________________
-427.856
________________
3.670.622 ________________
-2.736.330
________________
13.345.436 ________________
2.890.430
________________

3.319.484
-2.308.474
________________- ________________3.319.484 ________________
-2.308.474
________________
6.785.226 ________________
2.007.147
________________

9.674.814 ________________
5.626.760
________________
9.674.814 ________________
5.626.760
________________

3.465.742 ________________
4.315.621
________________
3.465.742 ________________
4.315.621
________________

13.345.436 ________________
2.890.430
________________
13.345.436 ________________
2.890.430
________________

6.785.226 ________________
2.007.147
________________
6.785.226 ________________
2.007.147
________________

0,0779

0,0453

0,0279

0,0348

*Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που βρίσκονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των
οικονομικών καταστάσεων.
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III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011
Καθαρό κέρδος χρήσης
Λοιπά συνολικά εισοδήματα για την χρήση
Συναλλαγματικές διαφορές
Ζημιά μετά φόρων από μεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθμισης ταμιακών 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 2011
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2012
Καθαρό κέρδος χρήσης
Λοιπά συνολικά εισοδήματα για την χρήση
Συναλλαγματικές διαφορές
Κέρδος μετά φόρων από μεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθμισης ταμιακών ροών
Σύνολο λοιπών συνολικών εισοδημάτων
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Μεταφορά σε τακτικό αποθεματικό
Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.2238/1994
Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011
Καθαρό κέρδος χρήσης
Λοιπά συνολικά εισοδήματα για την χρήση
Ζημιά μετά φόρων από μεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθμισης ταμιακών 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 2011
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2012
Καθαρό κέρδος χρήσης
Λοιπά συνολικά εισοδήματα για την χρήση
Κέρδος μετά φόρων από μεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθμισης ταμιακών ροών
Σύνολο λοιπών συνολικών εισοδημάτων
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Μεταφορά σε τακτικό αποθεματικό
Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.2238/1994
Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής
Μετοχικό
Λοιπά
Αποτελέσματα
Σύνολο Ιδίων
κεφάλαιο
αποθεματικά
εις νέον
Κεφαλαίων
124.280.607
-

11.149.782
-

13.061.416
5.626.760

___________________________________________________-

-427.856
-427.856
______-2.308.474
___________ _________________- ______-2.308.474
___________
______-2.736.330
___________ _________________- ______-2.736.330
___________
______-2.736.330
___________ _______5.626.760
__________ _______2.890.430
__________

______________________________________124.280.607
_____________

_________215.781
________ ________-215.781
_________ __________________________215.781
________ ________-215.781
_________ ________________________8.629.233
__________ ______18.472.395
___________ ____151.382.235
_____________

124.280.607
-

8.629.233
-

18.472.395
9.674.814

151.382.235
9.674.814

___________________________________________________-

351.137
351.137
_______3.319.485
__________ _________________- _______3.319.485
__________
_______3.670.622
__________ _______3.670.622
__________ _______3.670.622
__________
_______3.670.622
__________ _______9.674.814
__________ ______13.345.436
___________

______________________________________124.280.607
_____________

173.287
-173.287
_______2.065.711
__________ ______-2.065.711
___________ ________________________2.238.998
__________ ______-2.238.998
___________ _______________________14.538.854
___________ ______25.908.210
___________ ____164.727.671
_____________

Αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής
Μετοχικό
Λοιπά
Αποτελέσματα
κεφάλαιο
αποθεματικά
εις νέον
124.280.607
-

13.160.093
-

7.445.385
4.315.621

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
144.886.085
4.315.621

___________________________________________________-

______-2.308.474
___________ _________________- ______-2.308.474
___________
______-2.308.474
___________ _________________- ______-2.308.474
___________
______-2.308.474
___________ _______4.315.621
__________ _______2.007.147
__________

______________________________________124.280.607
_____________

_________215.781
________ ________-215.781
_________ __________________________215.781
________ ________-215.781
_________ _______________________11.067.400
___________ ______11.545.225
___________ ____146.893.232
_____________

124.280.607
-

11.067.400
-

11.545.225
3.465.742

146.893.232
3.465.742

___________________________________________________-

_______3.319.484
__________ _________________- _______3.319.484
__________
_______3.319.484
__________ _________________- _______3.319.484
__________
_______3.319.484
__________ _______3.465.742
__________ _______6.785.226
__________

______________________________________124.280.607
_____________

173.287
-173.287
_______2.065.711
__________ ______-2.065.711
___________ ________________________2.238.998
__________ ______-2.238.998
___________ _______________________16.625.882
___________ ______12.771.969
___________ ____153.678.458
_____________

*Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που βρίσκονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των
οικονομικών καταστάσεων.
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148.491.805
5.626.760
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IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1 έως
1/1 έως
31/12/2012
31/12/2011

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1 έως
1/1 έως
31/12/2012
31/12/2011

Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος
Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

25.038.876
-3.927.268
____-2.415.678
____________
___18.695.930
_____________

-29.746.270
-2.682.215
____-2.743.651
____________
___-35.172.136
_____________

25.785.732
-3.924.736
____-1.418.227
____________
___20.442.769
_____________

-34.716.455
-2.592.454
____-2.631.034
____________
___-39.939.943
_____________

Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις ενσώματων παγίων
Μερίσματα εισπραχθέντα
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

-1.716.179
20.872
1.346.998
_______274.490
_________
________-73.819
________

-1.376.588
792.185
_______150.968
_________
______-433.435
__________

-1.669.674
782
1.346.998
_______258.233
_________
________-63.661
________

-1.371.523
2.065.711
_______142.165
_________
_______836.353
_________

Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Δάνεια αναληφθέντα
Αποπληρωμή δανεισμού
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικού χαρακτήρα
Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

32.699.998
-58.694.789
____11.660.906
____________
___-14.333.885
_____________

91.663.419
-54.137.141
___________________37.526.278
_____________

32.699.998
-58.694.789
____11.660.906
____________
___-14.333.885
_____________

91.663.419
-54.137.141
___________________37.526.278
_____________

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

_____4.288.226
___________
23.334.335
______-116.681
__________
___27.505.880
_____________

_____1.920.707
___________
21.515.604
______-101.976
__________
___23.334.335
_____________

_____6.045.223
___________
16.825.856
___________________22.871.079
_____________

____-1.577.312
____________
18.403.168
___________________16.825.856
_____________

*Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που βρίσκονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των
οικονομικών καταστάσεων.
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρίας 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 οι
οποίες αποτελούνται από την εταιρική και
ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής
θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2012, 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 αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη 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 δικλίδες, 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 δικλίδες 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 δικλίδων της
εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων 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
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ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της
Εταιρίας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε
και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμιακές 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 Διοικητι-

κού
Συμβουλίου
περιλαμβάνεται
δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η
οποία παρέχει τα πληροφοριακά
στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο
3δ του άρθρου 43α του κωδ. Ν
2190/1920.
β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την
αντιστοίχηση 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 κωδ. Ν.
2190/1920.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2013
Πράιςγουωτερχαους Κούπερς
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λεωφ. Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Κωνσταντίνος Μιχαλάτος
ΑΜ ΣΟΕΛ 17701
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Διευθύνσεις- Επικοινωνία

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

Στοιχεία Επικοινωνίας

