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Α. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Ε.» επί των 

εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1/2016-31/12/2016 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

Στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 2190/1920 και των σχετικών αποφάσεων του Καταστατικού της 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Ε. (πρώην Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε.) (εφεξής η 

«Σωληνουργεία Κορίνθου» ή η «εταιρεία»), σας υποβάλλουμε την παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 

Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016. 

1. Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της Εταιρίας 

 A. Γενικές Παρατηρήσεις 

Εντός του 2016, ολοκληρώθηκε σημαντικός εταιρικός μετασχηματισμός με την ολοκλήρωση της απορρόφησης του 

εμπορικού και βιομηχανικού κλάδου σωλήνων και κοίλων δοκών της εταιρείας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από την εταιρία «Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε. Επενδυτικές Βιομηχανικές 

και Εμπορικές Μετάλλων, Κτηματικές και Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρία» και την μετονομασία 

της Ε.ΒΙ.ΚΕ. Α.Ε. σε «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Ε.». 

Β. Σημαντικά γεγονότα 2016 

i. Ολοκλήρωση απορρόφησης του εμπορικού και βιομηχανικού κλάδου σωλήνων και κοίλων δοκών της 

εταιρείας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

 Την 31η Μαΐου 2016 εγκρίθηκε η απορρόφηση του εμπορικού και βιομηχανικού κλάδου σωλήνων και κοίλων 

δοκών της εταιρείας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην 

εταιρία «Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε. Επενδυτικές Βιομηχανικές και Εμπορικές Μετάλλων, Κτηματικές και Κατασκευαστικές 

Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρία», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013, με βάση λογιστική κατάσταση 

μετασχηματισμού της 31/12/2015. Με βάση τις διατάξεις του Ν. 4172/2013, τα αποτελέσματα του κλάδου μέχρι 

την ημέρα ολοκλήρωσης της απορρόφησης του κλάδου καθώς και όλες οι πράξεις και συναλλαγές της εισφέρουσας 

εταιρείας που αφορούν στον κλάδο, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της ίδιας, τα δε 

οικονομικά αποτελέσματα που προέκυψαν κατά το διάστημα αυτό, ωφέλησαν την εισφέρουσα εταιρεία. Συνεπώς, 

οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον αποροφούμενο 

κλάδο από την 1η Ιουνίου (επόμενη ημέρα της έγκρισης της απόσχισης από τις αρμόδιες αρχές) έως και την λήξη 

της παρούσας χρήσης.  

ii. Τροποποίηση άρθρων 1, 3 και 5 του καταστατικού  

Με την από 26 Μαΐου 2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση με την οποία εγκρίθηκε η απορρόφηση του εμπορικού 

βιομηχανικού κλάδου σωλήνων και κοίλων δοκών, τροποποιήθηκε η επωνυμία της εταιρείας από «Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε. 

Επενδυτικές Βιομηχανικές και Εμπορικές Μετάλλων, Κτηματικές και Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη 

Εταιρία» σε «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Ε.» (άρθρο 1 του καταστατικού), το 

άρθρο 3 σχετικά με το σκοπό της εταιρίας και το άρθρο 5 σχετικά με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και του 

αριθμού των μετοχών της Εταιρείας. 

Γ. Πορεία εργασιών – οικονομικά στοιχεία 

Στοιχεία αγοράς – Οικονομικό Περιβάλλον 

Το 2ο εξάμηνο του 2016, το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Σωληνουργεία 

Κορίνθου, χαρακτηρίσθηκε από τη σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σε χαμηλά 

επίπεδα (40 -50 δολ./βαρέλι), γεγονός  που δυσχεραίνει αρκετά την υλοποίηση αρκετών ενεργειακών έργων σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Παρόλα αυτά η εταιρία κατάφερε να διατηρήσει θετική της πορεία καθώς έθεσε σε 

επιτυχημένη λειτουργία τις εγκαταστάσεις που υλοποιήθηκαν  μέσω του μεγάλου επενδυτικού πλάνου το οποίο είχε 

ξεκινήσει το 2013 με την κατασκευή της νέας μονάδας παραγωγής ειδικών σωλήνων μεγάλης διαμέτρου που 

αφορά κυρίως στους υποθαλάσσιους αγωγούς μεγάλου βάθους (LSAW), της μονάδας παραγωγής σωλήνων μήκους 

24 μέτρων, καθώς και των μονάδων εσωτερικής και εξωτερικής επένδυσης σωλήνων μήκους 24 μέτρων. 



 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

31 Δεκεμβρίου 2016 
 

- 4 - 

Παρατηρήσεις επί των αποτελεσμάτων 

Ο κύκλος  εργασιών διαμορφώθηκε στα 210,7 εκατ. ευρώ. Το μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε στα 37,9 εκατ. ευρώ 

ενώ το αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 

(EBITDA) διαμορφώθηκε σε κέρδη 23,3 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) ανήλθε σε 

κέρδη 17,5 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε κέρδη ύψους 13,8 εκ. ευρώ, ενώ τα 

καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη 11,1 εκ. ευρώ. 

Ο καθαρός δανεισμός το 2016 διαμορφώθηκε στα 150 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα μακροπρόθεσμα δάνεια το 2016 

διαμορφώθηκαν σε 79,4 εκατ. ευρώ, ενώ ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός το 2016 διαμορφώθηκε σε 120,9 εκατ. 

ευρώ, λόγω των αυξημένων αναγκών σε κεφάλαια κίνησης. Τα δε Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 132,7 εκατ. 

ευρώ. 

Κατά τη χρήση 2010 η εταιρεία προχώρησε σε απομείωση πελάτη ως απόρροια της καθυστέρησης είσπραξης 

οφειλόμενου ποσού € 18.627.586 ($ 24.864.102). Το αποτιμημένο υπόλοιπο την 31/12/2016 ανήλθε σε € 

23.786.570. Ενόσω είναι σε εξέλιξη οι δικαστικές ενέργειες της Εταιρίας, εντός και εκτός Ελλάδος, για την 

είσπραξη της εν λόγω απαίτησης και ενόσω δεν έχουν εξαντληθεί τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα, η Εταιρία εκτιμά 

ότι επί του παρόντος δε συντρέχει λόγος αναθεώρησης της πρόβλεψης που έχει σχηματίσει στις οικονομικές 

καταστάσεις της ποσού € 11.934.245 (2015: € 11.417.597) και εκτιμά ότι η ενδεχόμενη απώλεια δεν θα υπερβεί το  

Το ανώτατο δικαστήριο στο Ντουμπάι έκανε δεκτή την αναίρεση της Εταιρείας και εξαφάνισε την προσβαλλόμενη 

απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, κατά το κεφάλαιο της που αναγνώριζε πλασματική ανταπαίτηση 

πελάτη της Εταιρείας, προβληθείσα στο πλαίσιο της εις βάρος του ασκηθείσας αγωγής και διέτασσε συμψηφισμό 

αυτής με την τελεσιδίκως αναγνωρισθείσα απαίτηση της Εταιρείας αναπέμποντας την υπόθεση στο Εφετείο το 

οποίο με διαφορετική σύνθεση θα εξετάσει την εγκυρότητα της προβληθείσας ανταπαίτησης. Στη δικάσιμο της 5ης 

Ιουνίου 2017 το Εφετείο εξέδωσε την απόφαση του με την οποία απέρριψε την προβληθείσα από τον πελάτη της 

Εταιρείας ανταπαίτηση και υποχρέωσε τον τελευταίο να καταβάλει στην Εταιρεία το ποσό σε Δολάρια ΗΠΑ 

$24.035.919. Ο πελάτης της Εταιρείας άσκησε αναίρεση κατά της ως άνω απόφασης του Εφετείου. Βάσει 

εκτίμησης των δικηγόρων που χειρίζονται την ένδικη υπόθεση στα αστικά δικαστήρια του Ντουμπάι,  η ασκηθείσα 

από τον πελάτη της Εταιρείας αναίρεση έχει ελάχιστη πιθανότητα ευδοκίμησης και είναι εξαιρετικά πιθανό να 

απορριφθεί. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία εκτιμά, ότι η πιθανότητα μίας εκροής πόρων από την έκβαση της 

ανταπαίτησης του ως άνω πελάτη κατά της Εταιρείας είναι απομακρυσμένη. 

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

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

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

ανωτέρω υπόθεση. 

Για τη χρήση 2016 δεν υπάρχει καμία μεταβολή στο προσδοκώμενο ποσό είσπραξης της εν λόγω απαίτησης. 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η εξέλιξη των σημαντικότερων αριθμοδεικτών: 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ  31/12/2016 

Γενική ρευστότητα 
Κυκλοφ. Ενεργητικό / Βραχυπρ. Υποχρεώσεις 

1,21 

Ίδια Κεφάλαια/Ενεργητικό 30,6% 

EBITDA/Πωλήσεις 11,1% 

Ίδια Κεφάλαια/ Ξένα κεφάλαια 76% 

EBITDA / (Ίδια κεφάλαια + Ξένα κεφάλαια) 7,6% 

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

2. Προοπτικές – Εκτιμήσεις για το 2017 

 

Όσον αφορά το 2017, το διεθνές οικονομικό περιβάλλον παραμένει ασταθές, καθώς οι χαμηλές τιμές πετρελαίου 

και φυσικού αερίου (αν και αυξήθηκαν από τα επίπεδα του 2015) δεν υποστηρίζουν την υλοποίηση σημαντικών 

έργων στον ενεργειακό τομέα. Παρ΄ όλα αυτά, η Εταιρία συνεχίζει να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη μέσω της 

διείσδυσης της σε νέα προϊόντα και γεωγραφικές αγορές, με στόχο τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.  
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Επιπλέον, οι τιμές των πρώτων υλών παραμένουν υψηλές, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τα 

περιθώρια κέρδους της εταιρείας. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή εστίαση στην καινοτομία, η Σωληνουργεία 

Κορίνθου είναι σε θέση να αξιοποιήσει τη σημαντική παραγωγική της ικανότητα και να επικεντρωθεί στη 

διαφοροποίηση των προϊόντων της και την εισαγωγή της εταιρίας σε νέες αγορές. 

3. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της, η εταιρεία εκτίθεται σε μία σειρά από κινδύνους οι οποίοι διακρίνονται 

σε επιχειρηματικούς και χρηματοοικονομικούς. Η εταιρεία Σωληνουργεία Κορίνθου έχει αναπτύξει και εφαρμόζει 

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

να διασφαλίσει την εύρυθμη και βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας.  

Ειδικότερα: 

i) Μακροοικονομία και επιχειρησιακό περιβάλλον στη Ελλάδα 

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

ταυτόχρονα επιβλήθηκαν έλεγχοι στις μετακινήσεις κεφαλαίων σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου 

Οικονομικών. Η τραπεζική αργία έληξε στις 20.07.2015, ενώ οι έλεγχοι κεφαλαίων παραμένουν σε ισχύ. 

Η συνεχόμενη αστάθεια και μεταβλητότητα του μακροοικονομικού και χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος στην 

Ελλάδα, ενδέχεται σε κάποιο βαθμό να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες της εταιρείας στην Ελλάδα. 

Ωστόσο η έκθεση της Εταιρίας στην Ελλάδα είναι περιορισμένη όπως αναλύεται παρακάτω: 

 

α) Κίνδυνος ρευστότητας 

Η εταιρεία διατηρεί το σύνολο σχεδόν των αποθεμάτων μετρητών σε καταθέσεις σε διεθνείς τράπεζες εκτός 

Ελλάδος. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας είναι επενδυμένα σε αντισυμβαλλόμενους με υψηλή πιστοληπτική 

αξιολόγηση και είναι άμεσα διαθέσιμα.  

Επιπλέον, οι πηγές χρηματοδότησης της εταιρείας είναι διαφοροποιημένες έτσι ώστε σχεδόν το 25% του δανεισμού 

του να προέρχεται από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η αξιόπιστη πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας της 

επιτρέπει να χρησιμοποιεί αποδοτικά τις διεθνείς χρηματαγορές για χρηματοδοτικούς σκοπούς.  

Η εταιρεία έχει άμεση πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης και ιστορικά προβαίνει σε αναχρηματοδότηση των 

βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεών του. Η Εταιρεία εκτιμά ότι η αναχρηματοδότηση του βραχυπρόθεσμου 

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

 

β) Λειτουργικοί κίνδυνοι 

Παραγωγή/Πωλήσεις  

Το παραγωγικό δυναμικό του εργοστασίου της εταιρείας στην Ελλάδα δεν αναμένεται να επηρεαστεί από τους 

ελέγχους κεφαλαίων. Οι πωλήσεις της εταιρείας στην Ελλάδα διαχρονικά δεν υπερβαίνουν το 10% και 

αντιπροσωπεύουν χαμηλό ποσοστό της κερδοφορίας της, συνεπώς οι εξαγωγές της εταιρείας διαχρονικά 

αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90% των πωλήσεών της. Εξαίρεση αποτελεί η χρήση 2016 λόγω της εκτέλεσης του 

έργου “TAP” που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, του μεγαλύτερου έργου στην ιστορία της εταιρείας. Λόγω του 

προαναφερθέντος κατ’ εξαίρεση για τη χρήση 2016 το ποσοστό πωλήσεων στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε 59%.   

Απαιτήσεις/Πελάτες  

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

απαιτήσεων από πελάτες της εταιρείας, και συνεπώς η έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο αθέτησης ή 

καθυστέρησης πληρωμών είναι περιορισμένη.  

Προμηθευτές  

Οι λειτουργίες της εταιρείας εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από ξένους προμηθευτές. Η Εταιρεία διακρατεί 

σημαντικό μέρος των ταμειακών διαθεσίμων στο εξωτερικό και κατά συνέπεια  στην περίπτωση που οι έλεγχοι 



 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

31 Δεκεμβρίου 2016 
 

- 6 - 

κεφαλαίων που έχουν επιβληθεί επί του παρόντος θα παραμείνουν σε ισχύ, η εταιρεία θα είναι σε θέση να 

εκπληρώσει απρόσκοπτα τις πληρωμές της προς τους προμηθευτές. 

γ) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρεία εφαρμόζει συγκεκριμένη πιστωτική πολιτική που έχει ως άξονα τον έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας 

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

Λαμβάνοντας υπόψη την φύση των δραστηριοτήτων της «Σωληνουργεία Κορίνθου», ως εξαγωγικών κατά το 

μεγαλύτερο μέρος, καθώς και την χρηματοοικονομική επάρκεια της εταιρείας, τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην 

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

Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι 

λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων 

στις δραστηριότητες της εταιρείας. 

ii) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται διεθνώς και συνεπώς εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο προερχόμενο από 

διάφορα νομίσματα αλλά κυρίως από το Δολάριο Αμερικής (USD). Η εταιρεία ακολουθεί πολιτική hedging σε 

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

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

με τα δύο. 

iii) Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων 

Ο κίνδυνος της εταιρείας σε διακυμάνσεις των επιτοκίων σχετίζεται με το δανεισμό. Δάνεια με κυμαινόμενο 

επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο στις ταμειακές ροές από διακυμάνσεις των επιτοκίων. Δάνεια με 

σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο στις εύλογες αξίες από διακυμάνσεις των επιτοκίων. Κατά τη 

διάρκεια των χρήσεων 2016 και 2015 τo σύνολο των δανείων της εταιρείας ήταν με κυμαινόμενο επιτόκιο (euribor 

+ spread) σε ευρώ. 

iv)  Κίνδυνος ρευστότητας 

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

χρηματοδότησης των επιμέρους projects που αναλαμβάνει η εταιρεία μέσω επαρκών πιστωτικών ορίων. Λόγω του 

διαφορετικού κύκλου χρηματοροών της κάθε παραγγελίας, η εταιρία 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 31/12/2016, η εταιρεία κατείχε διαθέσιμα 

ύψους 50,4 εκατ. ευρώ. 

v)   Πιστωτικός κίνδυνος 

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

κίνδυνος τραπεζών) και την πιστωτική διευκόλυνση στους πελάτες (πιστωτικός κίνδυνος πελατών). Η εταιρεία 

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 Caa3 για τα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα και Α 

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

Η εταιρεία επίσης, εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες διαχείρισης πιστωτικού και πολιτικού κινδύνου των πελατών 

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

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

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

ασφάλεια πολιτικού κινδύνου. 

vi) Κεφαλαιουχικός κίνδυνος 

O εν λόγω κίνδυνος συνδέεται με την πιθανότητα διακοπής της απρόσκοπτης λειτουργίας της εταιρείας, κατά τρόπο 

ώστε να αδυνατεί να εξασφαλίσει ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους και στους λοιπούς εμπλεκομένους 
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(stakeholders). Η εταιρεία επιδιώκει την αναζήτηση του μείγματος πηγών χρηματοδότησης που θα ελαχιστοποιεί 

στις εκάστοτε συνθήκες, το κόστος κεφαλαίου. 

vii) Επιχειρηματικοί κίνδυνοι 

Όσον αφορά τους επιχειρηματικούς κινδύνους, η εταιρεία δραστηριοποιείται στις διεθνείς αγορές ενέργειας, 

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

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

προστατευτισμού των τοπικών παραγωγών, πιθανώς θα δυσχεράνουν σημαντικά τη διατήρηση της ανταγωνιστικής 

θέσης της εταιρείας. 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. 

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

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

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

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

 

4. Εγκαταστάσεις - Υποκαταστήματα 

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

γηπέδων συνολικής επιφάνειας 496.790 τ.μ. 

Η εταιρεία έχει σε λειτουργία τα κάτωθι υποκαταστήματα: 

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

Αθήνα. 

Γραφεία Διοίκησης στην Αθήνα. 

5. Φορολογία 

Σύμφωνα με το N.4172/2013 που τέθηκε σε ισχύ από την 01 Ιανουαρίου 2014, ο συντελεστής φορολογίας 

εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα ορίστηκε σε 26%, ενώ ο παρακρατούμενος φόρος επί της διανομής 

μερισμάτων που εγκρίνονται μετά την 1 Ιανουαρίου 2014 σε 10%. Περαιτέρω, με την ΠΟΛ.1159/17.7.2015 ο 

συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων αυξήθηκε από 26% σε 29% για κέρδη που 

προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 και η προκαταβολή φόρου 

εισοδήματος αυξήθηκε από 80% σε 100%. 

Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013, τα αφορολόγητα αποθεματικά που σχηματίστηκαν με 

βάση τις διατάξεις του Ν.2238/1994 μπορούν να συμψηφίσουν φορολογικές ζημιές με συντελεστή 29% ή να 

διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν οπότε υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 19%. Η εταιρεία δεν 

προτίθεται να διανείμει τα συγκεκριμένα αποθεματικά. 

6. Σημαντικά γεγονότα μετά την 31/12/2016 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την 31 Δεκεμβρίου 2016 που να επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση 

της εταιρίας. 
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7. Μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς χαλυβδοσωλήνων, διεθνώς, για τη 

μεταφορά υγρών και αερίων καυσίμων (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) και ένας σημαντικός προμηθευτής του κλάδου 

κατασκευών. 

 

Η Υπευθυνότητα αποτελεί αξία της εταιρίας και χαρακτηρίζει καθοριστικά τον τρόπο που λειτουργεί και 

αναπτύσσεται. Οι εταιρικές δεσμεύσεις (όραμα-αποστολή-αξίες) καθοδηγούν τη συμπεριφορά μας και τον τρόπο 

που συναλλασσόμαστε με τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές και όλους τους συμμετόχους μας. 

 

Όραμα, αποστολή και αξίες 

  

Όραμα 

 
«Να είμαστε ο παραγωγός σωλήνων πρώτης επιλογής στη μεταφορά 

ενέργειας, παγκοσμίως»  

Αξίες 

 

 Είμαστε αξιόπιστοι 

 Λειτουργούμε με ακεραιότητα 

 Έχουμε πάθος για την 

ποιότητα και την αριστεία 

 Δεσμευόμαστε για καινοτομία 

 Εστιάζουμε στην ικανοποίηση 

των πελατών 

 

Αποστολή 

 
 Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις 

σωλήνων χάλυβα και κοίλων δοκών υψηλής προστιθέμενης αξίας 

στους κλάδους ενέργειας και κατασκευών. 

 Σκοπός μας είναι να είμαστε η πρώτη επιλογή για τους πελάτες 

μας, ικανοποιώντας τις υψηλές προσδοκίες τους, κερδίζοντας την 

εμπιστοσύνη τους, προσφέροντας προϊόντα κορυφαίας ποιότητας 

και άριστη εξυπηρέτηση στη σημερινή ιδιαίτερα ανταγωνιστική 

αγορά. 

 Στοχεύουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά, να προβλέπουμε 

τις ανάγκες των πελατών μας και να αναπτύσσουμε ένα μεγάλο 

εύρος ανταγωνιστικών προϊόντων που βασίζονται σε νέες 

τεχνολογίες και ισχυρά εδραιωμένες τεχνικές δεξιότητες. 

 Με συνεχείς επενδύσεις, έμπειρο και αφοσιωμένο ανθρώπινο 

δυναμικό, μοναδική γεωγραφική θέση για την εξυπηρέτηση 

στρατηγικών αγορών, είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε 

μακρόχρονη βιώσιμη ανάπτυξη με οφέλη για τους πελάτες, τους 

προμηθευτές, τους ανθρώπους, τους μετόχους μας και την τοπική 

κοινωνία. 

 

 

 

Το επιχειρηματικό μοντέλο 

 
Το επιχειρηματικό μοντέλο που εφαρμόζει η Σωληνουργεία Κορίνθου στοχεύει τόσο στη βελτίωση των εταιρικών 

επιδόσεων όσο και στην ανάπτυξη ενός σημαντικού κοινωνικού προϊόντος, με προσήλωση πάντα στον πελάτη και 

στην ανάπτυξη μακροχρόνιων συνεργασιών. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Εταιρία έχει ενσωματώσει στην 

επιχειρηματική στρατηγική της σημαντικούς παράγοντες, όπως την ανταπόκριση στις ανάγκες των αγορών και των 

πελατών, την υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτομιών και τη διατήρηση άριστων σχέσεων με την προμηθευτική 

αλυσίδα. Για την επίτευξη των στόχων της, η Εταιρία χρησιμοποιεί πόρους (κεφάλαια, πρώτες ύλες κ.α.), 

εξελίσσεται μέσω νέων επενδύσεων, αναπτύσσει το ανθρώπινο δυναμικό της και χρησιμοποιεί αποδοτικά και 

αποτελεσματικά τα ίδια και ξένα κεφάλαια. 
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Οι αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης συνιστούν αναπόσπαστο στοιχείο της φιλοσοφίας που διέπει την επιχειρηματική 

συμπεριφορά της Σωληνουργεία Κορίνθου και αναγνωρίζονται ως πηγή δημιουργίας αξίας. Στόχος της Εταιρίας 

είναι μέσω των δραστηριοτήτων της να δημιουργεί προστιθέμενη αξία για όλους τους συμμετόχους της. Η αξία που 

παράγεται από τις δραστηριότητες της ανά ομάδα συμμετόχων (καταβολή άμεσων και έμμεσων φόρων, πληρωμές 

προμηθευτών, αμοιβές εργαζομένων, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ.), απεικονίζεται στο σύνολό της ως κοινωνικό 

προϊόν.  

 

 

Εταιρική υπευθυνότητα και βιώσιμη ανάπτυξη 

 
Η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει αναπτύξει και υιοθετήσει πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης, δηλώνοντας τις 

δεσμεύσεις της ανά άξονα βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Σωληνουργεία Κορίνθου (απόσπασμα) 

Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Σωληνουργεία Κορίνθου είναι σε συμφωνία με τις αξίες της Εταιρίας, 

υπευθυνότητα, ακεραιότητα, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και καινοτομία. Η Πολιτική καθορίζεται από την 

Ανώτατη Διοίκηση, η οποία δεσμεύεται για: 

 την εφαρμογή της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς δραστηριοποίησης 

της Εταιρίας 

 την αυστηρή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και την πλήρη εφαρμογή των προτύπων, των πολιτικών, 

των εσωτερικών οδηγιών και των σχετικών διαδικασιών που εφαρμόζει η Εταιρία, καθώς και λοιπών 

απαιτήσεων που απορρέουν από εθελοντικές συμφωνίες, τις οποίες προσυπογράφει και αποδέχεται η 

Σωληνουργεία Κορίνθου 

 την ανοιχτή, αμφίδρομη επικοινωνία με τους συμμετόχους, προκειμένου να αναγνωρίζει και να 

καταγράφει τις ανάγκες και προσδοκίες τους 

 την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για το ανθρώπινο δυναμικό, τους 

συνεργάτες και κάθε επισκέπτη της  

 την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων 

ευκαιριών, χωρίς καμία διάκριση 

 τη συνεχή προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω της εφαρμογής υπεύθυνων 

δράσεων και μέτρων πρόληψης σύμφωνα με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, με σκοπό τον περιορισμό 

και την ελαχιστοποίηση των επιδράσεων της Εταιρίας στο φυσικό περιβάλλον 

 τη συνεργασία και στήριξη της τοπικής κοινωνίας, με σκοπό να συμβάλλει η Εταιρία στη βιώσιμη 

ανάπτυξη των τοπικών περιοχών όπου δραστηριοποιείται 
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 τη σταθερή επιδίωξη δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τους συμμετόχους. 

 

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των ουσιαστικών θεμάτων της Σωληνουργεία Κορίνθου πραγματοποιείται μέσω του 

ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει. Το ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα τρία πιστοποιημένα συστήματα: 

 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9001 

 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 

 Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001 

Μέσω των Συστημάτων Διαχείρισης η Εταιρία παρακολουθεί και αξιολογεί την επίδοση της ανά άξονα Βιώσιμης 

Ανάπτυξης και πετυχαίνει ουσιαστικά την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των θεμάτων υπεύθυνης λειτουργίας 

καθώς και τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων.  

 

 

Οι συμμέτοχοι της Σωληνουργεία Κορίνθου 

 
Η Σωληνουργεία Κορίνθου αναπτύσσει διάλογο με τις ομάδες συμμετόχων προκειμένου να εντοπίζει τα κύρια 

θέματα που σχετίζονται με την κάθε ομάδα και τις δραστηριότητές της. Ο διάλογος και, ευρύτερα, η έννοια της 

δέσμευσης με τους συμμέτοχους περιλαμβάνει ένα ευρύ πλαίσιο αμφίδρομων μέσων/διαύλων και δράσεων 

επικοινωνίας. Μέσω της επικοινωνίας και της συνεργασίας με κάθε ομάδα συμμετόχων, η Εταιρία καταγράφει τα 

σημαντικά θέματα και αξιολογεί τις απόψεις και τις ανάγκες τους, με σκοπό τον ανασχεδιασμό διαδικασιών και τον 

καθορισμό πλάνου δράσεων έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτές. 

 

Μέτοχοι 

Πως επικοινωνούμε Κύρια θέματα 
Ετήσια Γενική Συνέλευση 

Τακτικές συναντήσεις μετόχων με την ανώτατη διοίκηση 

της Εταιρίας  

Δελτία τύπου, ανακοινώσεις και εκθέσεις  

Δημοσίευση ετήσιου Απολογισμού (αποτελέσματα 

χρήσης) 

Επίτευξη οικονομικής και βιώσιμης ανάπτυξης  

Επέκταση σε νέες αγορές  

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 

εξωστρέφειας της Εταιρίας  

Ορθή Εταιρική Διακυβέρνηση  

Διαφάνεια στις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη 

 

Πελάτες  

Πως επικοινωνούμε Κύρια θέματα 
Έρευνα ικανοποίησης πελατών 

Συνεχής φυσική και τηλεφωνική επικοινωνία 

Συμμετοχή σε εκθέσεις 

Τμήμα Διαχείρισης έργων και διαδικασίες 

πιστοποιήσεων των προϊόντων  

Συμμετοχή σε συνέδρια, fora και εκδηλώσεις είτε του 

κλάδου είτε πελατών 

Ενέργειες marketing 

Ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα 

Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 

Έγκαιρη και αξιόπιστη εκτέλεση του έργου 

Πολιτικές και διαδικασίες για την άμεση 

εξυπηρέτηση του πελάτη 

Ενημέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

 

Εργαζόμενοι 

Πως επικοινωνούμε Κύρια θέματα 
Ηλεκτρονικό εσωτερικό δίκτυο της Εταιρίας  

Διαρκής επικοινωνία μεταξύ Διοίκησης και ανθρώπινου 

δυναμικού, πολιτική ανοικτών θυρών («Open door 

policy») 

Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και 

ενημερωτικών εντύπως σε πίνακες ανακοινώσεων  

Διαδικασία αξιολόγησης εργαζομένων 

 

Ανάπτυξη και εξέλιξη  

Παροχές 

Ασφαλιστική κάλυψη 

Ίσες ευκαιρίες 

Παροχή συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην 

εργασία 
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Προμηθευτές 

Πως επικοινωνούμε Κύρια θέματα 
Διεύθυνση προμηθειών ανά κατηγορία προμηθειών 

Επικοινωνία μέσω λογιστηρίου για οικονομικά θέματα 

Παρουσία σε εκθέσεις προμηθευτών και εκδηλώσεις 

Συστηματική ενημέρωση προμηθευτών σχετικά με τις 

εξελίξεις της αγοράς 

Αξιοκρατική / αντικειμενική αξιολόγηση 

Ενίσχυση τοπικών προμηθευτών 

Ενημέρωση προμηθευτών για τις εξελίξεις της αγοράς 

Ενσωμάτωση κριτηρίων υπεύθυνης λειτουργίας 

 

Τοπικές κοινότητες και ΜΚΟ 

Πως επικοινωνούμε Κύρια θέματα 
Διαρκής επικοινωνία με τοπικούς φορείς και συλλόγους 

Συμμετοχή σε δραστηριότητες των τοπικών φορέων και 

συλλόγων 

Συμμετοχή εκπροσώπων της Εταιρίας σε εκδηλώσεις, 

fora με στόχο την ανταλλαγή απόψεων 

Συμμετοχή στο CSR Hellas ως κύριο μέλος. 

Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας 

Συνεργασία και υποστήριξη των δράσεων των 

ΜΚΟ 

Ανταπόκριση της Εταιρίας σε θέματα της 

τοπικής κοινωνίας (π.χ. ενίσχυση συλλόγων) 

 

Κρατικοί και θεσμικοί φορείς 

Πως επικοινωνούμε Κύρια θέματα 
Συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικών και αποφάσεων 

(μέσω ΣΕΒ) 

Συμμετοχή σε συνέδρια 

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από 

κρατικούς φορείς 

Συμμετοχή σε έρευνες και γνωμοδοτήσεις του κράτους 

Συμμετοχή σε τοπικούς φορείς, όπως ο Σύνδεσμος 

Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) και η ΕΒΙΚΕΝ 

(Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας) 

Συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και 

τους κανονισμούς 

Στήριξη δράσεων και προγραμμάτων της Πολιτείας 

Καταβολή φόρων 

Έγκαιρη ανταπόκριση στις απαιτήσεις του κράτους 

Συνεργασία για την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών 

 
Τα σημαντικά θέματα που προκύπτουν από τον διάλογο με τους συμμετόχους, αξιοποιούνται κατά το σχεδιασμό 

των δράσεων της Εταιρίας, με σκοπό την προαγωγή της συνεργασίας και την παραγωγή αξίας για κάθε ομάδα 

συμμετόχων. Η πληροφόρηση που προκύπτει από τη συνεχή επικοινωνία με τους συμμετόχους, ενσωματώνεται: 

στον ανασχεδιασμό διαδικασιών 

 

- στη βελτίωση των επιδόσεων σε συγκεκριμένους τομείς (προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικές διαδικασίες, 

υγεία και ασφάλεια στην εργασία, περιβαλλοντική επίδοση) 

- στην αναβάθμιση του επιπέδου της συνεργασίας με κάθε ομάδα συμμετόχων και την κοινωνία γενικότερα. 

 

 

Εταιρική διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων 

 
Η Σωληνουργεία Κορίνθου αντιλαμβάνεται τα οφέλη που απορρέουν από την υιοθέτηση πρακτικών χρηστής 

Εταιρικής Διακυβέρνησης, ακολουθεί και συμμορφώνεται με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Παράλληλα, ως 

μέλος ενός δυναμικά εξελισσόμενου Οργανισμού ακολουθεί τις πρακτικές που αυτός πρεσβεύει. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σωληνουργεία Κορίνθου έχει την ευθύνη της ανάπτυξης και παρακολούθησης της 

αποτελεσματικότητας των αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης. Τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε θέματα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος, τα οποία 

καταλαμβάνουν σημαντική θέση στην ατζέντα των συνεδριάσεων του. Έχει αναπτυχθεί διαδικασία κατά την οποία 

οι διευθυντές των τμημάτων παρουσιάζουν περιοδικές ενημερωτικές εκθέσεις στις οποίες αναφέρουν την πρόοδο 

των εργασιών, που έχουν αναλάβει, καθώς και σχετικά σημαντικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και θέματα που 

αφορούν στην επίδοση της Εταιρίας σχετικά με το περιβάλλον, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, το 

ανθρώπινο δυναμικό κ.λπ. 

 

Με στόχο τη μείωση της πιθανότητας αλλά και της σημαντικότητας επέλευσης των κινδύνων, η Εταιρία λαμβάνει 

προληπτικές δράσεις και ενέργειες, κατόπιν παρακολούθησης των σχετικών δεικτών (ποιότητας, περιβάλλοντος, 
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υγείας και ασφάλειας στην εργασία) που έχουν θέσει. Οι δείκτες αυτοί παρακολουθούνται συστηματικά και 

κοινοποιούνται σε όλα τα επίπεδα των Εταιριών. Επιπλέον, η Εταιρία: 

 διαθέτει όλες τις απαραίτητες από τη νομοθεσία μελέτες επικινδυνότητας 

 εφαρμόζει κριτήρια λειτουργίας και ασφάλειας που βρίσκονται σε συμφωνία με την ελληνική και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία 

 ετησίως αναπτύσσει και υλοποιεί εκτεταμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα που σχετίζονται με το 

σύνολο των δραστηριοτήτων της  

 υλοποιεί τακτικούς ελέγχους 

 αναπτύσσει πολιτικές και συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας 

 εφαρμόζει και ελέγχει το επίπεδο εφαρμογής κανόνων δεοντολογίας 

 συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων φυσικών φαινομένων. 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος επιπρόσθετα πραγματοποιεί αξιολόγηση και συνεχή ανασκόπηση των δραστηριοτήτων της 

Εταιρίας, στοχεύοντας στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης. 

 

 

 

Ανθρώπινο Δυναμικό 

Οι εργαζόμενοι στη Σωληνουργεία Κορίνθου, αποτελούν βασικό παράγοντα στην επίτευξη των στρατηγικών 

στόχων της. H Εταιρία εφαρμόζει πολιτικές και υλοποιεί προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των 

εργαζομένων της, με στόχο τη διατήρηση ενός άριστου και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο 

αυτό, η Εταιρία προσφέρει συνεχή εκπαίδευση και κίνητρα για περεταίρω ανάπτυξη, ενισχύοντας το υψηλό επίπεδο 

τεχνογνωσίας των εργαζομένων της. 

Κώδικας Δεοντολογίας 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Σωληνουργεία Κορίνθου, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική εφαρμογή των 

πολιτικών που υιοθετούνται, αποτελεί το πλαίσιο αρχών λειτουργίας της, καθώς και το βασικό εργαλείο για τη 

διαμόρφωση ενιαίας εταιρικής κουλτούρας. 

 

Μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας, η Σωληνουργεία Κορίνθου προσφέρει ακριβείς κατευθυντήριες οδηγίες στους 

εργαζομένους της, σχετικά με την ορθή και ηθική επαγγελματική συμπεριφορά που πρέπει να ακολουθούν 

καθημερινά, προάγοντας την επιχειρηματική αριστεία. Ακόμη, περιγράφει με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο η 

Εταιρία διεξάγει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της και το πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσει και διατηρεί τις 

σχέσεις της με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους λοιπούς συνεργάτες. 

 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας ενισχύει την εύρυθμη λειτουργία, τη θετική εικόνα και την αξιοπιστία της Εταιρίας, 

αναδεικνύοντας όλες εκείνες τις ηθικές αρχές που εμπνέουν την καθημερινή συμπεριφορά του συνόλου των 

εργαζομένων. 

 

 

Ίσες ευκαιρίες και σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα 

Βασική αξία της Σωληνουργεία Κορίνθου αποτελεί η εδραίωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών 

και αξιοκρατίας, όπου κάθε εργαζόμενος απολαμβάνει ίδια δικαιώματα και αντιμετωπίζεται δίκαια. Η Εταιρία 

εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν αμερόληπτα κριτήρια (όπως τα προσόντα και η 

απόδοση) σε θέματα προσλήψεων, αμοιβών, προαγωγών, εκπαιδεύσεων και δεν συνδέονται με οποιαδήποτε μορφή 

διακρίσεων σχετικά με το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση και άλλα 

χαρακτηριστικά. 

 

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Σωληνουργεία Κορίνθου περιγράφει με 

σαφήνεια τις περιοχές κινδύνων και περιλαμβάνει συγκεκριμένες διαδικασίες οι οποίες 

έχουν αναπτυχθεί με βάση την Αρχή της Πρόληψης. 
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Η Εταιρία σέβεται τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact) για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, και κατ’ επέκταση τις κατευθυντήριες αρχές οι οποίες βασίζονται: 

- Στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως καθήκον του κάθε κράτους και του θεσμικού πλαισίου 

που εφαρμόζει, 

- Στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ο οποίος αποτελεί καθήκον της κάθε εταιρίας και 

- Στην αντιμετώπιση, μέσω μηχανισμών καταγραφής και παρακολούθησης, θεμάτων σχετικών με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. 

-  

Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρία βάσει των παραπάνω αρχών: 

- Σέβεται και ακολουθεί ρητά τη νομοθεσία που προβλέπει το Ελληνικό κράτος για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. 

- Έχει αναπτύξει συστήματα και διαδικασίες, αναγνωρίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων της, φροντίζει 

για τη δίκαιη ανταμοιβή τους και παρέχει ίσες ευκαιρίες σεβόμενη πάντα τη διαφορετικότητα. 

- Έχει ενσωματώσει στη σχετική διαδικασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων τις απαραίτητες προβλέψεις για την 

αντιμετώπιση θεμάτων που μπορεί να προκύψουν και τις διαδικασίες διαχείρισης τους, ενώ παράλληλα 

προσδιορίζει τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες των εργαζομένων. Ειδικότερα, αρμόδια στελέχη για την 

εφαρμογή της διαδικασίας είναι ο Γενικός Διευθυντής, ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, οι 

Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι τμημάτων. 

 
Βασικά στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού 

 

 

 

 

 

 
Κατανομή ανθρώπινου δυναμικού ανά φύλο και ηλικιακή κατηγορία 

2016 Κάτω των 30 30 έως 50 51 και άνω 

Άνδρες 17 293 93 

Γυναίκες  3 31 3 

Σύνολο 20 324 96 

 
Κατανομή ανθρώπινου δυναμικού ανά φύλο και περιοχή απασχόλησης 

2016 Άνδρες Γυναίκες 

Περιφερειακή Ενότητα Αττικής 28 17 

Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας  375 20 

Σύνολο 403 37 

 
Κατανομή ανθρώπινου δυναμικού ανά φύλο και ιεραρχική βαθμίδα 

2016 Άνδρες Γυναίκες 

Διευθυντές 13 1 

Ανώτερα στελέχη 29 4 

Διοικητικοί υπάλληλοι και εργατικό 
προσωπικό  

361 32 

Σύνολο 403 37 

 

 

 

 

Κατανομή ανθρώπινου 
δυναμικού ανά φύλο 

2014 2015 2016 

Άνδρες 374 393 403 

Γυναίκες 32 36 37 

Σύνολο 406 429 440 
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Απασχόληση εργαζομένων από τα τοπικά διαμερίσματα 
Η Σωληνουργεία Κορίνθου προκειμένου να συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, απασχολεί 

προσωπικό κατά τη συντριπτική πλειοψηφία του από τις τοπικές κοινωνίες δίπλα στις οποίες λειτουργεί και 

αναπτύσσει τις δραστηριότητές της. Η Εταιρία επιδρά θετικά στην τοπική αγορά εργασίας, απασχολώντας 395 

εργαζομένους, ποσοστό 90,2% του συνόλου των εργαζομένων της για το 2016. Το υψηλό αυτό ποσοστό παραμένει 

στα ίδια επίπεδα σε βάθος ετών καθώς η Εταιρία κατά τη διαδικασία των προσλήψεων δίνει προτεραιότητα στην 

εύρεση ανθρώπινου δυναμικού από την τοπική αγορά εργασίας. Οι δε απασχολούμενοι στις διευθυντικές θέσεις 

προέρχονται κατά 23% από τα τοπικά διαμερίσματα.  

 
Εργαζόμενοι από την τοπική κοινωνία 2014 2015   2016 

Αριθμός εργαζομένων 365 380 395 

Ποσοστό επί του συνόλου 89,9% 88,6% 90,2% 

 
 
Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία 

Η προάσπιση της υγείας των εργαζομένων, καθώς και η τήρηση της σχετικής νομοθεσίας και των αντίστοιχων 

κανονισμών, αποτελεί διαχρονικό στόχο της Σωληνουργεία Κορίνθου. Η Εταιρία, με γνώμονα την προαγωγή της 

υγείας και ασφάλειας, εφαρμόζει ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 

(ΣΔΥΑΕ) πιστοποιημένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001:2007. Το σύστημα περιλαμβάνει τις 

διαδικασίες και την Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας, και είναι σχεδιασμένο με στόχο τη συνεχή λήψη μέτρων για 

την ελαχιστοποίηση των επαγγελματικών κινδύνων και ατυχημάτων, καθώς και την ενίσχυση της κουλτούρας  

πρόληψης.  

 

Στη Σωληνουργεία Κορίνθου τα θέματα υγείας και ασφάλειας, αντιμετωπίζονται με ενιαίο και υπεύθυνο τρόπο και 

σε πλήρη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Στο σύνολο των δραστηριοτήτων της και σε όλους 

τους εργασιακούς χώρους της εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας 

των εργαζομένων της, καθώς και των συνεργατών της, όπως των υπεργολάβων και προμηθευτών. 

 

Για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του ΣΔΥΑΕ έχει συσταθεί το Συμβούλιο υγείας και ασφάλειας. Το 

Συμβούλιο αποτελεί την κεντρική δομή διακυβέρνησης του ΣΔΥΑΕ και ανάμεσα στις αρμοδιότητές του είναι η 

διαχείριση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας, καθώς και η συνεχής βελτίωση των επιδόσεων της Εταιρίας στο 

συγκεκριμένο τομέα. Απαρτίζεται από 28 στελέχη και 46 εργοδηγούς της Σωληνουργεία Κορίνθου και εκπροσωπεί 

το σύνολο (100%) των εργαζομένων για τα θέματα υγείας και ασφάλειας. 
 
 

 
Η πρακτική μας: Η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει καθιερώσει την υλοποίηση ποικίλων δράσεων και 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σχετικών με την υγεία και ασφάλεια, σε συγκεκριμένους μήνες κατά τη διάρκεια 

του έτους. Το 2016, οι μήνες Ιούνιος και Δεκέμβριος αφιερώθηκαν στη διοργάνωση και υλοποίηση  

εξειδικευμένων εκδηλώσεων και παρουσιάσεων στο εργοστάσιο της Θίσβης. Πιο συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν: 

 Εκπαιδεύσεις για τη χρήση πυροσβεστικών μέσων και ασκήσεις ετοιμότητας για την πυρασφάλεια.  

 Εκπαιδεύσεις για την παροχή πρώτων βοηθειών. 

 Σεμινάρια, εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις σχετικά με τις μεθοδολογίες 5S. 

 Εκπαιδευτικές δράσεις για την ασφαλή χρήση φιαλών αερίων υπό πίεση. 

 Εκπαιδεύσεις σχετικά με την ασφαλή εργασία σε ύψος. 

 Σεμινάρια και εκπαιδεύσεις σχετικά με την ασφαλή χρήση του βιομηχανικού εξοπλισμού. 

 

 

Αποτελέσματα στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας  

Διαχρονικός στόχος για τη Σωληνουργεία Κορίνθου αποτελεί ο μηδενισμός των ατυχημάτων και η 

εξάλειψη των επαγγελματικών κινδύνων. Η Εταιρία εκτός από τις παρεμβάσεις και τις συνεχείς 
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εκπαιδεύσεις σε θέματα υγείας και ασφάλειας που υλοποιεί, καταγράφει και παρακολουθεί 

εξειδικευμένους δείκτες, αναδεικνύοντας έγκαιρα τα σημεία ή περιοχές που χρήζουν παρέμβασης και 

βελτίωσης. 

 

Παρακολούθηση δεικτών υγείας και ασφάλειας 

Για το 2016, ο δείκτης συχνότητας ατυχημάτων (Lost Time Incident Frequency Rate – LTIFR) 

παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ ο δείκτης σοβαρότητας ατυχημάτων 

(Severity Rate – SR) μειώθηκε, καθώς αποτυπώνει συμβάντα λιγότερο σοβαρά.  

 

 

  

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα, ουδέποτε εκδηλώθηκε κάποια επαγγελματική ασθένεια στη 

Σωληνουργεία Κορίνθου. 

  

Περιβαλλοντική υπευθυνότητα 

 
Η Εταιρία αναγνωρίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος ως παράγοντα ιδιαίτερης σημασίας για την ανάπτυξή 

της αναλαμβάνει δράσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της. 

 

Η αποτελεσματική παρακολούθηση, καταγραφή και ανάλυση της περιβαλλοντικής επίδοσης της Εταιρίας 

επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, με την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο πληροί τις 

απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2004. Μέσω του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, 

εφαρμόζονται οι βασικές αρχές της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Σωληνουργεία Κορίνθου, και 

παρακολουθούνται οι περιβαλλοντικοί στόχοι που έχουν τεθεί. 

 

Βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Η Σωληνουργεία Κορίνθου μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που 

εφαρμόζει, λαμβάνοντας μέτρα για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Επιπλέον, η Εταιρία 

φροντίζει για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της μέσω εκπαιδεύσεων. Κατά τη διάρκεια 

του 2016 υλοποιήθηκαν τα παρακάτω προγράμματα: 

• πρόγραμμα παρακολούθησης και διαχείρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

• πρόγραμμα βελτίωσης της αποθήκευσης αποβλήτων εντός του εργοστασίου, 

• πρόγραμμα βελτίωσης της διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών εντός του εργοστασίου, 

• πρόγραμμα βελτίωσης της υποδομής για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών, 

• πρόγραμμα αξιοποίησης φυσικών πόρων, 

• πρόγραμμα παρακολούθησης της περιβαλλοντικής επίδοσης, 

• πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού. 

 

Περιβαλλοντικές δαπάνες 

Οι περιβαλλοντικές δαπάνες αποτελούν έμπρακτη απόδειξη ότι η Σωληνουργεία Κορίνθου δίνει ιδιαίτερη έμφαση 

στην επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το σύνολο των 

περιβαλλοντικών δαπανών για το 2016, σημείωσε αύξηση 40% σε σχέση με το 2015. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια 

του έτους, η Σωληνουργεία Κορίνθου πραγματοποίησε δαπάνες ύψους 628.482 ευρώ. 
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Δράσεις για βελτίωση 

Τηρώντας τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Σωληνουργεία Κορίνθου θέτει στόχους για την προστασία του 

περιβάλλοντος, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση δράσεων για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, 

στην πραγματοποίηση περιβαλλοντικών επενδύσεων καθώς και στην ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση όλων των 

εργαζομένων και συνεργατών της σε σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα. 

 

A. Δράσεις για τον περιορισμό των εκπομπών CO2 από τις μεταφορές προϊόντων, πρώτων και βοηθητικών 

υλών και τις μετακινήσεις ανθρώπινου δυναμικού. 

Στo πλαίσιο της μείωσης των μετακινήσεων του προσωπικού της, η Εταιρία: 

• Απασχολεί αν θρώπινο δυναμικό από τις τοπικές κοινότητες, 

• επιδοτεί το ενοίκιο των στελεχών για τη διαμονή τους κοντά στην παραγωγική μονάδα, 

• χρησιμοποιεί μισθωμένα λεωφορεία για τη μεταφορά των εργαζομένων της, 

• ενισχύει την ομαδική προσέλευση σ την εργασία (car pooling), 

• αντικαθιστά τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις, με πελάτες και συνεργάτες στο εξωτερικό, με χρήση συστημάτων 

τηλεδιασκέψεων (όπου αυτό είναι εφικτό), 

• εφαρμόζει πρόγραμμα αντικατάστασης των μισ θωμένων βενζινοκίνητων αυτοκινήτων με αντίστοιχα 

πετρελαιοκίνητα νέας τεχνολογίας, 

• φροντίζει για τη συστηματική συντήρηση των εταιρικών οχημάτων, με σκοπό τον περιορισμό της κατανάλωσης 

καυσίμου. 

 

Επιπρόσθετα, η Εταιρία, για τη μεταφορά των πρώτων υλών και προϊόντων της, χρησιμοποιεί τις λιμενικές 

εγκαταστάσεις της ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης, οι οποίες βρίσκονται πολύ κοντά στην παραγωγική της μονάδα, με στόχο τη 

μείωση των οδικών μεταφορών. 

 

B. Πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων και τη μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής 

και θερμικής ενέργειας 

Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της, η Σωληνουργεία Κορίνθου, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη μείωση 

της κατανάλωσης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, καθώς και τον περιορισμό των ατμοσφαιρικών εκπομπών. 

Για τη μείωση των εκπομπών VOCs, η Εταιρία αντικαθιστά, όπου αυτό είναι δυνατόν, τα χρώματα που 

χρησιμοποιεί στην παραγωγική διαδικασία, με νέα προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας σε διαλύτες. Η 

Σωληνουργεία Κορίνθου έχει επίσης εγκαταστήσει κατάλληλες ηλεκτρολογικές διατάξειςεξοικονόμησης ενέργειας, 

ενώ χρησιμοποιεί φιλικότερες μορφές ενέργειας (υγραέριο - LPG) και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 

 

Εξοικονόμηση της ενέργειας μέσω της λειτουργίας του Συστήματος Πυκνωτών Ανύψωσης Τάσης 

Η Σωληνουργεία Κορίνθου, στο πλαίσιο υιοθέτησης πρακτικών ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης 

ενέργειας, εγκατέστησε και έθεσε σε λειτουργία Σύστημα Πυκνωτών Ανύψωσης Τάσης Πυκνωτικών Μονάδων 

Μέσης Τάσης συνολικής ισχύος 12 MVar. Το πρόγραμμα αφορά στη μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου (diesel) 

μέσω της λειτουργίας συστήματος πυκνωτικών μονάδων μέσης τάσης, με στόχο την ανύψωση της τάσης 

τροφοδοσίας της παραγωγικής εγκατάστασης, με αυτόματη και διαβαθμισμένη σύνδεση πυκνωτών, καθώς και την 

αύξηση της μέγιστης απορροφούμενης ισχύος για την κάλυψη των παραγωγικών αναγκών. Η καινοτομία του 

συγκεκριμένου προγράμματος αφορά στην επιτυχή εφαρμογή του σε βιομηχανία με υψηλές απαιτήσεις σε 

ενεργειακούς πόρους και τα αποτελέσματά της αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και κατ’ επέκταση, στη 

σημαντική μείωση δαπανών αγοράς πετρελαίου (diesel) κατά σχεδόν 90%, καθώς σαφώς και στη μείωση του 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Εταιρίας. 

 

Η Σωληνουργεία Κορίνθου διαχειρίζεται υπεύθυνα τον τελικό όγκο των αποβλήτων, τα οποία προκύπτουν από την 

παραγωγική της διαδικασία. Σε αυτό το πλαίσιο, φροντίζει να αυξάνει κάθε χρόνο το ποσοστό ανακύκλωσης 

αποβλήτων, αποδεικνύοντας και έμπρακτα το ενδιαφέρον της για την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, η 

Εταιρία συνεργάζεται μόνο με κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες για τη μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση των 
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αποβλήτων της, τις οποίες ελέγχει συνεχώς, ως προς τη νομιμότητα και την ισχύ των προβλεπόμενων αδειών από 

την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Τρόπος διαχείρισης αποβλήτων 2016: 89,4% Ανακύκλωση, 4,4% Αξιοποίηση ως συλλίπασμα, 0,8% Διάθεση σε 

ΧΥΤΑ, 5,4% Ενεργειακή αξιοποίηση. 

 

Υπεύθυνη διαχείριση της προμηθευτικής αλυσίδας 

 
Καθώς η ποιότητα των πρώτων υλών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποιότητα του τελικού προϊόντος και 

συνεπώς με την ικανοποίηση των πελατών, η Εταιρία θεωρεί τους προμηθευτές της πολύτιμους συνεργάτες και 

αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρησιακής της λειτουργίας. 

Η σταθερή επιδίωξη της Σωληνουργεία Κορίνθου για χρήση υψηλής ποιότητας υλικών στην παραγωγή της, 

καθορίζει τις μακροχρόνιες συνεργασίες και σχέσεις εμπιστοσύνης με καταξιωμένους προμηθευτές.  

 

Επιπρόσθετα, η Εταιρία προμηθεύεται σημαντικές ποσότητες ανταλλακτικών μηχανών, εξαρτημάτων υψηλής 

τεχνολογίας και βιομηχανικών αναλωσίμων και υλικών, άμεσα σχετιζόμενα με την παραγωγική διαδικασία, τη 

συντήρηση και την εν γένει λειτουργία του εργοστασίου. 

 

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών 

Επιλέγοντας προσεκτικά τους προμηθευτές με τους οποίους συνεργάζεται, η Εταιρία ευελπιστεί να μεγιστοποιεί τα 

οφέλη τόσο για τους ίδιους όσο και για την ίδια. Επιδιώκοντας την ενσωμάτωση θεμιτών, ηθικών αρχών και αρχών 

βιωσιμότητας, σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού της, η Σωληνουργεία Κορίνθου προχώρησε κατά τη διάρκεια του 

2016 στην ανάπτυξη «Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών». Ο νέος Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών 

προσδιορίζει τις βασικές απαιτήσεις που η Σωληνουργεία Κορίνθου 

αναμένει να πληρούν οι προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και οι υπεργολάβοι της σχετικά με την 

υπευθυνότητά τους έναντι των συμμετόχων τους και του περιβάλλοντος. 

 

Επικεντρώνεται στην προώθηση της επιχειρηματικής ηθικής, της διαφάνειας και του επαγγελματισμού σε όλη την 

εφοδιαστική αλυσίδα και έχει βασιστεί στα πρότυπα και τις πρωτοβουλίες: ISO 26000, SA 8000, AA 1000, τα Διεθνή 

Πρότυπα Εργασίας (ILO), ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001, τις δέκα (10) αρχές του Οικονομικού Συμφώνου 

των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Βασικές 

ενότητες του κώδικα είναι: 

 

 
 

Αξιολόγηση προμηθευτών βάσει κριτηρίων 

Η αξιολόγηση ή / και επαναξιολόγηση των προμηθευτών βασίζεται σε μια σειρά κριτηρίων όπως η ποιότητα, η 

οικονομική τους κατάσταση, κριτήρια περιβαλλοντικά καθώς και υγείας και ασφάλειας, στοχεύοντας στην 

περαιτέρω προώθηση θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην προμηθευτική αλυσίδα. 

Η Σωληνουργεία Κορίνθου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ύπαρξη πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλου αντίστοιχου από τους προμηθευτές της (ή την πρόθεση για πιστοποίηση στο 

προσεχές διάστημα). Αποσκοπώντας στην προώθηση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, η Εταιρία ζητά 

από τους προμηθευτές της τα σχετικά πιστοποιητικά, ενώ σύμφωνα με τη διαδικασία παραγγελίας - προμήθειας 
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συγκεκριμένων υλών απαιτείται η πιστοποίηση συμμόρφωσης με τον κανονισμό REACH και η αποστολή των 

αντίστοιχων Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS). 

Κατά το 2016, η Σωληνουργεία Κορίνθου συνεργάστηκε με 555 προμηθευτές εσωτερικού, οι οποίοι αποτελούν το 

82% του συνόλου των 675 ενεργών προμηθευτών του έτους. 

 

Πολιτική της Εταιρίας αποτελεί η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, επιλέγει 

προμηθευτές ή υπεργολάβους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται κοντά στην παραγωγική εγκατάσταση της Θίσβης ή 

στην ευρύτερη Περιφερειακή Ενότητα της Βοιωτίας και εφόσον η συγκεκριμένη προμήθεια ή η εργασία 

αντίστοιχα, δύναται να υλοποιηθεί από τοπικό συνεργάτη με τους λοιπούς ίδιους όρους. Ειδικότερα, κατά το 2016 

από το σύνολο των 675 ενεργών προμηθευτών της Εταιρίας, οι 555 προήλθαν από την ελληνική αγορά. 

 
Γεωγραφική κατανομή προμηθευτών 2014 2015 2016 

Τοπικοί προμηθευτές 17% 5% 16% 

Λοιποί προμηθευτές 83% 95% 84% 

Σύνολο 100% 100% 100% 

 

 

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2017 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

Μελέτιος Φικιώρης 
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Καταστάσεις οικονομικής θέσης 

Ποσά σε Ευρώ Σημείωση 2016 2015 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 
  

 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 

 
  

 Ενσώματα πάγια 6 182.148.486 - 

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με καθαρή θέση 
8 1.073.950 - 

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με ολική ενοποίηση 7 
593.455 - 

Λοιπές απαιτήσεις 11 5.449.431 - 

 Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 
 

189.265.322 - 

    

Κυκλοφορούν ενεργητικό 

   Αποθέματα 10 104.967.659 - 

Εμπορικές και Λοιπές απαιτήσεις 11 86.347.734 179 

Παράγωγα 12 3.219.430 - 

Λοιπές επενδύσεις 13 10.537 - 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 14 50.409.373 29.655 

 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 
 

244.954.732 29.834 

Σύνολο ενεργητικού 

 
434.220.054 29.834 

    

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

   Μετοχικό κεφάλαιο 15 78.306.301 58.600 

Aποθεματικά 16 45.033.072 94 

Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον 

 
9.356.524 -28.860 

Κεφάλαιο αποδιδόμενο εις μετόχους της εταιρείας 

 
132.695.898 29.834 

Δικαιώματα μειοψηφίας 

 
- - 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

 
132.695.898 29.834 

    

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

   Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

   Δάνεια 17 79.397.165 - 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 18 18.700.082 - 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
19 1.487.991 - 

Προβλέψεις 20 137.753 - 

 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 
 

99.722.991 - 

    

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

   Δάνεια 17 96.014.058 - 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 21 79.719.456 - 

Υποχρέωση από φόροuς 27 834.618 - 

Παράγωγα 12 307.493 - 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικού χαρακτήρα 31 24.925.540 - 

 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 
 

201.801.165 - 

Σύνολο υποχρεώσεων 

 
301.524.156 - 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 

 
434.220.054 29.834 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 έως 66 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Καταστάσεις συνολικού εισοδήματος 

Ποσά σε Ευρώ Σημείωση 2016 2015 

Πωλήσεις 22 210.694.839 - 

Κόστος Πωληθέντων 23 -172.752.825 - 

Μεικτό Κέρδος  37.942.014 - 

Λοιπά Έσοδα 25 433.903 - 

Έξοδα διάθεσης 23 -17.175.481 - 

Έξοδα διοίκησης 23 -3.686.068 -2.728 

Λειτουργικό αποτέλεσμα  17.514.368 -2.728 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 26 425.617 326 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 26 -7.116.139 - 

Έσοδα από μερίσματα 26 2.947.462 - 

Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα  -3.743.060 326 

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων  13.771.308 -2.402 

 Φόρος εισοδήματος 27 -2.670.116 - 

Καθαρά κέρδη περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  11.101.192 -2.402 

   

  Λοιπά συνολικά εισοδήματα    

    
Λοιπά στοιχεία Συνολικού Εισοδήματος που δεν θα μεταφερθούν 
στα αποτέλεσματα σε μελλοντικές περιόδους 

 
  

    

Υποχρέωση Παροχών Προσωπικού 19 -211.386 - 

Αναλογούν Φόρος 27 61.302 - 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους  -150.084 - 

    

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους  10.951.108 -2.402 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 έως 66 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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 Καταστάσεις μεταβολών καθαρής θέσης 

 

 

Ποσά σε Ευρώ  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
εύλογης 

αξίας 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Σωρευμένα 
κέρδη / 
(ζημιές) 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2015   58.600 -  94 -26.458 32.236 

Καθαρή ζημιά περιόδου   -  -    -2.402 -2.402 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα   -  - - - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 
περιόδου μετά από φόρους 

  58.600  - 94 -28.860 29.834 

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες             

Αφορολόγητο αποθεματικό 
 

-  - - - - 

Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες   -  - 0 0 0 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015   58.600  - 94 -28.860 29.834 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2016   58.600  - 94 -28.860 29.834 

Καθαρό κέρδος περιόδου    - - - 11.101.192 11.101.192 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα   -  - - -150.084 -150.084 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 
περιόδου μετά από φόρους 

  58.600  - 94 10.922.248 10.980.943 

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες           
 

Απορρόφηση κλάδου 
 

78.247.701  - 44.327.978 - 122.575.679 

Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου   - -  - -860.725 -860.725 

Αφορολόγητο αποθεματικό   - - 705.000 -705.000 - 

Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες   78.247.701  - 45.032.978 -1.565.725 121.714.954 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016   78.306.301  - 45.033.072 9.356.524 132.695.898 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 έως 66 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Καταστάσεις ταμειακών ροών 

Ποσά σε Ευρώ Σημείωση 
 

2016 
 

2015 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
     Κέρδος / (Ζημιές) μετά φόρου εισοδήματος 
  

11.101.192 
 

(2.402) 

Πλέον / μείον προσαρμογές για: 
     Φόρο 
  

2.670.116 
 

- 

Αποσβέσεις 
  

5.106.663 
 

- 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων  6 
 

5.015.981 
 

- 

Αποσβέσεις ενοικίου 
  

90.682 
 

- 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας 

  
(12.215) 

 
(326) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  
 

7.116.139 
 

- 

(Κέρδη)/Ζημιές εύλογης αξίας παραγώγων  
 

(3.028.277) 
 

- 

(Έσοδα) από μερίσματα  
  

(2.947.462) 
 

- 

Απομειώσεις αποθεμάτων  
  

298.477 
 

- 

Παροχές στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης  
  

345.600 
 

- 

Mείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων 
  

16.319.207 
 

- 

Mείωση / (Αύξηση)  απαιτήσεων 
  

(37.072.328) 
 

349 

(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 
  

11.071.230 
 

- 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα 
  

(6.174.541) 
 

- 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

  
4.793.800 

 
(2.379) 

      Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
     Αγορές ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 6 

 
(2.848.723) 

 
- 

Μερίσματα εισπραχθέντα 26 
 

2.947.462 
 

- 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 
  

12.215 
 

326 
Αύξηση συμμετοχής σε συγγενείς επιχειρήσεις και 
κοινοπραξίες 

  
(1.400) 

 
- 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

  
109.554 

 
326 

      Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
     Δάνεια αναληφθέντα 
  

149.580.052 
 

- 

Αποπληρωμή δανεισμού 
  

(124.251.121) 
 

- 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

  
25.328.930 

 
- 

      Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα αυτών 

  
30.232.285 

 
(2.053) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στην αρχή της 
χρήσης 

  
29.655 

 
31.708 

Ταμειακά διαθέσιμα από απορρόφηση κλάδου 5 
 

20.147.434 
 

- 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στο τέλος  
της χρήσης 14 

 
50.409.373 

 
29.655 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 έως 66 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 

1) Γενικές πληροφορίες 

Η εταιρεία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Ε. (εφεξής η «Σωληνουργεία 

Κορίνθου» ή η «εταιρεία») συστάθηκε και εδρεύει στην Ελλάδα, Αθήνα, Λ. Μεσογείων 2-4. Η ηλεκτρονική 

διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.cpw.gr. 

Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι 100% θυγατρική της βελγικής εταιρείας συμμετοχών Cenergy Holdings, η οποία 

είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τελική μητρική 

εταιρεία VIOHALCO SA/NV η οποία είναι επίσης εισηγμένη στο χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών και στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Οι κυριότερες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η παραγωγή και εμπορία υψηλών προδιαγραφών 

χαλυβδοσωλήνων μεσαίας και μεγάλης διαμέτρου για την πετροχημική βιομηχανία (μεταφορά υγρών και αερίων 

καυσίμων), για έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων καθώς και για κατασκευαστικά έργα. 

Η ετήσια οικονομική έκθεση έχει εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 

6η Σεπτεμβρίου 2017, είναι δε αναρτημένη στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, όπου θα παραμείνει για 

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

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

Η εταιρεία εξαιρείται από την σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων διότι οι οικονομικές της 

καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των μητρικών εταιρειών Cenergy 

Holdings S.A. και VIOHALCO SA/NV. 

2) Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

Οι κύριες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την σύνταξη αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

παρουσιάζονται κατωτέρω. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές 

που ακολουθήθηκαν για την ετοιμασία και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για το έτος 

2015. 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί από τη διοίκηση µε βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς («ΔΠΧA»), συμπεριλαμβανομένων και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («ΔΛΠ») και ερμηνειών 

που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί με 

την εκτίμηση σε εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων καθώς και 

των παράγωγων χρηματοοικονομικών στοιχείων. 

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών 

λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. 

Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία 

σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του 

έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της 

Διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να 

διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. Οι περιοχές που εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας και 

είναι περίπλοκες ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

αναφέρονται στην σημείωση 4. 

Οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, λαμβάνοντας υπ’όψιν τους μακροοικονομικούς και μικροοικονομικούς 

παράγοντες καθώς και την επίδρασή τους στην λειτουργία της εταιρίας, έχουν συνταχθεί βάσει της «αρχής της 

επιχειρηματικής συνέχειας των δραστηριοτήτων της εταιρείας», διότι με τις υπάρχουσες προβλέψεις και τους 

διαθέσιμους χρηματικούς πόρους, η Διοίκηση δεν έχει πρόθεση ή ανάγκη βραχυπρόθεσμης ρευστοποίησης 

περιουσιακών στοιχείων ή άλλους λόγους για να πιστεύει ότι η εταιρεία, δεν πρόκειται να εξασφαλίσει τη συνέχεια 

http://www.cpw.gr/
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των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων στο μέλλον και την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους στα πλαίσια 

των συνήθων δραστηριοτήτων της, ενώ δεν έχουν υποπέσει στην αντίληψη της σημαντικές ενδείξεις για το 

αντίθετο. 

2.2. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: 

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

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

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

παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»  

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

προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιεί την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες 

του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάση 

ενός σταθερού ποσοστού του μισθού.  

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες»  

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

σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία ‘επιχείρηση’.  

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

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

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

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

περιουσιακό στοιχείο.  

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

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

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

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

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

στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41.  

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις»  

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

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

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

ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”  

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

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

γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών.  

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής από 

την υποχρέωση ενοποίησης”  

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

από την υποχρέωση ενοποίησης.  
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Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012  

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

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

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

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

απόδοσης’ και τον ‘όρο υπηρεσίας’. 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

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

χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής 

θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε 

ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης 

επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς» 

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

λειτουργικών τομέων. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» 

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

απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης 

είναι ασήμαντη. 

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

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

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

οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής. 

ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» 

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

υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρεία της οικονομικής 

οντότητας. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014  

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

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

δραστηριότητες» 

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

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

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

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

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

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

μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που 

απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν 

απαιτείται από το ΔΛΠ 34.  
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ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» 

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

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

υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

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

ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

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

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

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

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης 

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

πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής 

αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. 

Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις.  

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

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

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

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

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

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

στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με 

τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να 

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

επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές του καταστάσεις.  

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

Ιανουαρίου 2019 

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

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

ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό 

χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο 

περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, 

το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να 

κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί 

διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της 

επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

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

πραγματοποιηθείσες ζημιές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2017) 

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

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

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

μετά την 1η Ιανουαρίου 2017) 
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Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

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

Ιανουαρίου 2018) 

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

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

όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά σε παροχή που διακανονίζεται σε 

συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία 

παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, 

στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών 

υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το 

αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποιήσεις) “Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα στο ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια 

συμβόλαια”  (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις. Το τροποποιημένο πρότυπο θα α) παρέχει την επιλογή σε όλες τις 

οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίζουν στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και όχι στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων τις τυχόν αποκλίσεις που θα προκύψουν λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 πριν την 

έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, και β) παρέχει στις οντότητες, οι δραστηριότητες των 

οποίων αφορούν κυρίως τον κλάδο των ασφαλίσεων, την επιλογή για προσωρινή απαλλαγή από την εφαρμογή του 

ΔΠΧΑ 9 έως το 2021. Οι οντότητες οι οποίες  θα αναβάλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να 

εφαρμόζουν το υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 39 για τα χρηματοοικονομικά μέσα. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί 

ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή από τα 

επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει 

επέλθει αλλαγή στην χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισμό και 

η αλλαγή στη χρήση να μπορεί να τεκμηριωθεί. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής όταν 

εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η  Διερμηνεία έχει εφαρμογή όταν 

μία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις που εκφράζονται σε ξένο 

νόμισμα. Η Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 – 2016) (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017) 

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

δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 12 “Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες” 

H τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με το ότι η υποχρέωση για παροχή των γνωστοποιήσεων του 

ΔΠΧΑ 12 έχει εφαρμογή σε συμμετοχές σε οντότητες που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενες προς 

πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

ΔΛΠ 28 “Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” 
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Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης επενδύσεων κεφαλαίων, 

τα αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες εφαρμόζουν την επιλογή να επιμετρούν τις 

συμμετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει 

ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση. 

2.3. Θυγατρικές εταιρείες 

Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων ειδικού σκοπού) πάνω στις οποίες 

ασκείται οικονομικός και λειτουργικός έλεγχος από την μητρική επί των δικαιωμάτων ψήφου των οποίων η 

μητρική κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. Η ύπαρξη και επίδραση τυχόν δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα 

οποία, έχουν θεμελιώσει δικαίωμα εξάσκησης κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων ή είναι 

μετατρέψιμα, λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να στοιχειοθετηθεί εάν η μητρική ασκεί τον έλεγχο επί μιας άλλης 

επιχείρησης. Οι θυγατρικές ενοποιούνται με ολική ενοποίηση από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ 

αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. Το σύνολο των 

συνολικών εσόδων λογίζεται κατά αναλογία στους ιδιοκτήτες της μητρικής και στα δικαιώματα τρίτων, ακόμη και 

αν το υπόλοιπο που αναλογεί στα δικαιώματα τρίτων είναι χρεωστικό. 

Η απόκτηση θυγατρικών εταιρειών λογιστικοποιείται με τη μέθοδο της εξαγοράς. Το μεταβιβασθέν αντάλλαγμα 

της απόκτησης ελέγχου υπολογίζεται βάσει της εύλογης αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που μεταφέρονται, 

τους συμμετοχικούς τίτλους που εκδίδονται ή ανταλλάσσονται ή των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται κατά την 

ημερομηνία εξαγοράς, συμπεριλαμβάνοντας την εύλογη αξία των στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από μία ρύθμιση ενδεχόμενου ανταλλάγματος. Οι δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγορά 

εξοδοποιούνται. Τα αναγνωρίσιμα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που 

αποκτώνται σε μια επιχειρηματική συνένωση, επιμετρώνται αρχικά κατά την ημερομηνία απόκτησης στην εύλογη 

αξία τους, ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής των δικαιωμάτων τρίτων. 

Εάν υπήρχαν ήδη συμμετοχικά δικαιώματα στον αποκτώμενο, αυτά επιμετρώνται εκ νέου στην εύλογη αξία κατά 

την ημερομηνία απόκτησης και ενδεχόμενο κέρδος ή ζημιά αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Ανά 

περίπτωση εξαγοράς, η εταιρεία αναγνωρίζει τυχόν μη ελέγχουσα συμμετοχή της θυγατρικής είτε στην εύλογη 

αξία, είτε στην αξία του μεριδίου της μη ελέγχουσας συμμετοχής στην καθαρή θέση της θυγατρικής. 

Το υπερβάλλον του συνόλου του μεταφερθέντος ανταλλάγματος, των δικαιωμάτων τρίτων και της εύλογης αξίας 

προηγούμενων συμμετοχικών δικαιωμάτων στον αποκτώμενο κατά την ημερομηνίας απόκτησης, επί της εύλογης 

αξίας των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής που αποκτήθηκε, λογιστικοποιείται ως 

υπεραξία. Αν το σύνολο των παραπάνω είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των καθαρών αναγνωρίσιμων 

περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής, η διαφορά αναγνωρίζεται άμεσα στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ή χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από ρυθμίσεις 

ενδεχόμενου ανταλλάγματος επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους με τις μεταβολές στην αξία αυτή να 

αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Ενδεχόμενο αντάλλαγμα που έχει ταξινομηθεί ως στοιχείο της 

καθαρής θέσης δεν επαναμετράται και η μεταγενέστερη τακτοποίηση του αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση.  

Η επίπτωση στα αποτελέσματα εις νέον και δικαιώματα μειοψηφίας λόγω αλλαγής ποσοστού σε συμμετοχές, 

θεωρούνται ως συναλλαγές μεταξύ μετόχων και συνεπώς αναγνωρίζονται κατευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια. 

Συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη που προκύπτουν με τις θυγατρικές απαλείφονται κατά την 

ενοποίηση. Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές επίσης απαλείφονται εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις 

απομείωσης του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. 

Οι θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται πλήρως κάτω από την εισηγμένες στο χρηματιστήριο Cenergy Holdings S.A. 

(μητρική) και την Viohalco SA/NV (τελική μητρική). 

Η εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές, στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της, σε κόστος μείον 

απομείωση. 

2.4.  Συγγενείς επιχειρήσεις 

Οι συγγενείς επιχειρήσεις είναι εταιρείες στις οποίες η εταιρεία εξασκεί σημαντική επιρροή αλλά όχι έλεγχο που 

συνοδεύεται συνήθως από μετοχικά δικαιώματα μετά ψήφου από 20% - 50%. Το κόστος της επένδυσης στις 

συγγενείς επιχειρήσεις υπολογίζεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος. Το 

κόστος επένδυσης της εταιρείας σε συγγενείς επιχειρήσεις περιλαμβάνει και την υπεραξία (μετά την αφαίρεση 

συσσωρευμένης απομείωσης) που υπολογίζεται κατά την εξαγορά. 
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Το μερίδιο της εταιρείας στα κέρδη ή ζημίες μετά την απόκτηση καταχωρούνται στα αποτελέσματα και το μερίδιο 

της μεταβολής στα αποθεματικά αναγνωρίζεται στα αποθεματικά. Οι συνολικές μεταβολές μετά την εξαγορά 

επηρεάζουν τη λογιστική αξία των επενδύσεων σε συγγενείς. Όταν το μερίδιο της εταιρείας στις ζημίες μετά την 

εξαγορά υπερβεί ή γίνει ίσο με το κόστος απόκτησης περιλαμβανομένων τυχόν απαιτήσεων χωρίς εξασφάλιση η 

εταιρεία δεν αναγράφει περαιτέρω ζημίες εκτός αν έχει αναλάβει υποχρεώσεις ή έχει προβεί σε πληρωμές για 

λογαριασμό της συγγενούς επιχείρησης. 

Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη σχετιζόμενα με συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας και των συγγενών επιχειρήσεων 

απαλείφονται στο ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στην συγγενή επιχείρηση. Μη πραγματοποιηθείσες ζημίες 

επίσης απαλείφονται εκτός αν η συναλλαγή αποτελεί ένδειξη απομείωσης του περιουσιακού στοιχείου που 

μεταβιβάζεται. Οι λογιστικές αρχές των συγγενών επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί όπου ήταν αναγκαίο για να 

εξασφαλιστεί συνάφεια με τις λογιστικές αρχές της εταιρείας. 

Η εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε συγγενείς, στις ατομικές οικονομικές της καταστάσεις, σε κόστος μείον 

απομείωση. 

Σε περιπτώσεις όπου το ποσοστό συμμετοχής σε συγγενείς εταιρείες μειώνεται λόγω μη συμμετοχής σε αυξήσεις 

μετοχικού κεφαλαίου, κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 

2.5. Πληροφόρηση κατά τομείς 

Οι λειτουργικοί τομείς παρουσιάζονται με τρόπο που συνάδει με τις εσωτερικές οικονομικές αναφορές προς τον 

επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων (Γενικός Διευθυντής) ο οποίος είναι υπεύθυνος για την μέτρηση 

της απόδοσης των λειτουργικών τομέων και την κατανομή πόρων μεταξύ αυτών. 

2.6. Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόμισμα αποτίμησης και νόμισμα παρουσίασης. 

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα 

παρουσίασης της εταιρείας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο νόμισμα αποτίμησης βάσει των ισοτιμιών που ισχύουν κατά 

την ημερομηνία της κάθε συναλλαγής. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από 

την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή των χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και 

υποχρεώσεων που είναι σε ξένο νόμισμα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία 

ισολογισμού, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, εκτός αυτών που αναγνωρίζονται στην Καθαρή 

Θέση και αφορούν κέρδη και ζημίες από αντιστάθμιση ταμιακών ροών. 

Κέρδη κα ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές που αφορούν δάνεια και ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

παρουσιάζονται ως χρηματοοικονομικό έσοδο ή έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Οι υπόλοιπες 

συναλλαγματικές διαφορές παρουσιάζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

2.7. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης τους μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και 

τυχόν απομειώσεις. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει και τις δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση των 

στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες είτε περιλαμβάνονται στη λογιστική αξία των ενσώματων παγίων ή όταν κριθεί πιο 

κατάλληλο αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, μόνο όταν θεωρείται πιθανόν πως θα προκύψουν μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη στην εταιρεία μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική απόδοση 

του στοιχείου ενεργητικού και υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος 

επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων όταν πραγματοποιείται. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη 

σταθερή μέθοδο με ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής του στοιχείου, 
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έτσι ώστε να διαγραφεί το κόστος στην υπολειμματική του αξία. Η αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των στοιχείων είναι 

ως εξής: 

- Κτίρια 20-33 Έτη 

- Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 8-25 Έτη 

- Μεταφορικά μέσα 7 - 10 Έτη 

- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 4 - 5 Έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε 

ημερομηνία ισολογισμού αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (ζημιά 

απομείωσης) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

Κατά την πώληση ενσώματων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους 

αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων - Λοιπά κέρδη/(ζημίες) καθαρά. 

2.8. Ασώματες ακινητοποιήσεις 

Το κόστος έρευνας λογίζεται ως έξοδο κατά την πραγματοποίηση του. Το κόστος των έργων ανάπτυξης (που 

αφορούν κυρίως σχεδιασμό και δοκιμή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων), αναγνωρίζεται ως κατηγορία των 

ασώματων παγίων στοιχείων μόνο όταν υπάρχει πιθανότητα επιτυχίας των έργων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη το 

βαθμό εμπορικής και τεχνολογικής βιωσιμότητας τους και υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος μπορεί να μετρηθεί 

αξιόπιστα. Λοιπές δαπάνες ανάπτυξης, που δεν ικανοποιούν τα παραπάνω κριτήρια καταχωρούνται ως δαπάνες 

κατά την πραγματοποίηση τους. Δαπάνες ανάπτυξης που έχουν ήδη αναγνωριστεί ως έξοδο δεν αναγνωρίζονται ως 

περιουσιακό στοιχείο σε μεταγενέστερη περίοδο. Δαπάνες ανάπτυξης οι οποίες έχουν κεφαλαιοποιηθεί 

καταχωρούνται στις ασώματες ακινητοποιήσεις και αποσβένονται μετά την έναρξη της παραγωγής των προϊόντων 

που αναφέρονται, με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης, κατά το διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής του 

στοιχείου η οποία σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

2.9. Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή (πχ υπεραξία) δεν αποσβένονται αλλά υπόκεινται 

σε έλεγχο απομείωσης ετησίως. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της 

αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δε θα ανακτηθεί. Η απομείωση αναγνωρίζεται κατά 

το ποσό που η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του. Η ανακτήσιμη αξία 

είναι η μεγαλύτερη μεταξύ της εύλογης αξίας, μειωμένης κατά το απαιτούμενο κόστος πώλησης, και της αξίας 

λόγω χρήσης. Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες 

δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών. Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, εκτός από την 

υπεραξία, τα οποία είναι απομειωμένα επανεξετάζονται για τυχόν αντιστροφή της απομείωσης στο τέλος κάθε 

χρήσης. 

2.10. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

2.10.1. Ταξινόμηση 

Οι επενδύσεις της εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση το σκοπό για τον οποίο 

αποκτήθηκαν. Η Διοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση της επένδυσης κατά το χρόνο απόκτησης της 

επένδυσης και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία παρουσίασης. 

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

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει: χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για εμπορία. Ένα 

περιουσιακό στοιχείο κατατάσσεται στην κατηγορία αυτή εάν αποκτήθηκε με σκοπό την πώλησή του σε σύντομο 

χρονικό διάστημα ή έχει ταξινομηθεί σε αυτή την κατηγορία από την διοίκηση. Τα παράγωγα ταξινομούνται ως 

κατεχόμενα για εμπορία εκτός εάν προσδιορίζονται ως αντισταθμίσεις. Στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας 

ταξινομούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό. 
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(β) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα 

οποία δε διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές. Συμπεριλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από 

εκείνα με λήξη μεγαλύτερη των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο μη 

κυκλοφορούν ενεργητικό. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις της εταιρείας περιλαμβάνουν Πελάτες και Λοιπές 

απαιτήσεις καθώς και ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. 

(γ) Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την 

κατηγορία, είτε δεν ταξινομούνται σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στο μη κυκλοφορούν 

ενεργητικό εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία 

Ισολογισμού. Κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού η εταιρεία δεν είχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

2.10.2. Αναγνώριση και επιμέτρηση 

Αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που 

διεξάγεται η συναλλαγή που είναι η ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει 

το περιουσιακό στοιχείο. Οι επενδύσεις σχετικά με χρηματοοικονομικά στοιχεία όχι σε εύλογη αξία μέσω της 

κατάστασης αποτελεσμάτων αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία συμπεριλαμβανομένων τυχών εξόδων 

σχετικών με τη συναλλαγή. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων χρήσης αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία και τυχόν έξοδα που αφορούν στην συναλλαγή 

καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία Ενεργητικού αποαναγνωρίζονται όταν τα δικαιώματα είσπραξης ταμειακών ροών 

από τις επενδύσεις λήγουν ή μεταβιβάζονται και η εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και 

ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

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

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, επιμετρούνται μεταγενέστερα στην εύλογη 

αξία τους. 

Τα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, καταχωρούνται στα Λοιπά κέρδη/(ζημίες) 

καθαρά την περίοδο που πραγματοποιούνται. Τα σχετικά έσοδα μερισμάτων αναγνωρίζονται στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα της είσπραξής τους και εμφανίζονται στα λοιπά έσοδα. 

Οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους που δεν έχουν χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργό αγορά και των οποίων η 

εύλογη αξία δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα επιμετρώνται στο κόστος. 

2.10.3. Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Η εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού κατά πόσο υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχουν υποστεί 

απομείωση στην αξία. Για μετοχές εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα 

προς πώληση, σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας της μετοχής χαμηλότερα από το κόστος 

κτήσης συνιστά ένδειξη απομείωσης της αξίας. Αν στοιχειοθετείται απομείωση της αξίας, η συσσωρευμένη ζημιά 

που υπολογίζεται σαν η διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης και της τρέχουσας εύλογης αξίας μείον οποιαδήποτε 

ζημιά απομείωσης η οποία είχε αναγνωρισθεί προηγουμένως στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, μεταφέρεται από 

το αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Οι ζημιές απομείωσης των 

συμμετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων δεν αναστρέφονται μέσω της 

Κατάστασης Αποτελεσμάτων. 

2.11. Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 

Η εταιρεία χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία για να αντισταθμίσει τους κινδύνους που 

συνδέονται με τη μελλοντική διακύμανση τιμών. Αυτά τα παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία αναγνωρίζονται 
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αρχικά στην εύλογη τους αξία στην ημερομηνία συμβάσεως και μεταγενέστερα επιμετρούνται στην εύλογή τους 

αξία. Η μέθοδος αναγνώρισης του κέρδους ή ζημιάς που απορρέει από την παραπάνω αποτίμηση εξαρτάται στο 

κατά πόσον αυτά τα παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία έχουν προσδιοριστεί ως εργαλεία αντιστάθμισης 

κινδύνου και τη φύση του αντικειμένου αντιστάθμισης. 

Η εταιρεία χρησιμοποιεί παράγωγα για αντιστάθμιση ενός συγκεκριμένου κινδύνου που συνδέεται με ένα 

αναγνωρισμένο περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση ή με μία μελλοντική συναλλαγή η οποία έχει μεγάλη 

πιθανότητα να πραγματοποιηθεί (αντιστάθμιση ταμειακών ροών). 

Η εταιρεία καταγράφει κατά την ημερομηνία συναλλαγής τη σχέση μεταξύ του αντισταθμιστικού εργαλείου και 

του αντικειμένου αντιστάθμισης καθώς και του σκοπού αντιστάθμισης κινδύνου και της στρατηγικής υλοποίησης 

συναλλαγών αντιστάθμισης κινδύνου. Η εταιρεία καταγράφει επίσης την αρχική εκτίμηση αντιστάθμισης κινδύνου 

καθώς και κατά τη διάρκεια των συναλλαγών το κατά πόσο τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις 

συναλλαγές είναι αποτελεσματικά στο να αντισταθμίζουν διακυμάνσεις στις εύλογες αξίες ή στις ταμειακές ροές 

των αντικειμένων αντιστάθμισης. 

Η εύλογη αξία των διαφόρων χρηματοοικονομικών παραγώγων τα οποία χρησιμοποιούνται ως εργαλεία 

αντιστάθμισης κινδύνου εμφανίζονται στην σημείωση 12. Οι κινήσεις στο αποθεματικό αντιστάθμισης στα Ίδια 

Κεφάλαια εμφανίζονται στην σημείωση 16. Η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού παραγώγου κατατάσσεται 

στο μη κυκλοφορούν Ενεργητικό ή στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις όταν η διάρκεια αυτού υπερβαίνει τους 12 

μήνες και στο κυκλοφορούν Ενεργητικό ή στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις όταν η διάρκειά του είναι μικρότερη 

των 12 μηνών. Παράγωγα κατεχόμενα για εμπορία καταχωρούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό ή στις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών 

Το αποτελεσματικό μέρος των αλλαγών στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών παραγώγων, τα οποία έχουν 

χαρακτηρισθεί και κατηγοριοποιηθεί ως «αντιστάθμιση ταμειακών ροών», καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Το 

κέρδος/ζημία του μη αποτελεσματικού μέρους αυτών, αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα της χρήσεως, στα 

λοιπά κέρδη/(ζημιές) καθαρά. 

Τα ποσά που έχουν συσσωρευτεί στην καθαρή θέση ανακυκλώνονται μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά 

τη στιγμή που η φυσική κίνηση πραγματοποιείται. Το κέρδος/(ζημία) σχετιζόμενο με το αποτελεσματικό μέρος των 

χρηματοοικονομικών παραγώγων αντιστάθμισης κινδύνου, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσεως, στην 

κατηγορία εξόδου (κόστος πωληθέντων, έξοδα διάθεσης) όπου υπάγονται τα εν λόγω παράγωγα, όσον αφορά τις 

προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (forwards). 

Κατά τη στιγμή που μια μελλοντική συναλλαγή, η όποια αντισταθμίζεται υποδεικνύει την αναγνώριση ενός μη 

χρηματοοικονομικού στοιχείου (πχ. αποθέματα ή πάγια περιουσιακά στοιχεία), τότε τα κέρδη ή οι ζημίες οι οποίες 

είχαν προηγουμένως αναγνωριστεί στην καθαρή θέση, μεταφέρονται από την καθαρή θέση και 

συμπεριλαμβάνονται στην αρχική επιμέτρηση του κόστους του στοιχείου αυτού. Επιπλέον τα ποσά αυτά 

αναγνωρίζονται στο κόστος πωληθέντων, όσον αφορά τα αποθέματα, ή ως αποσβέσεις, όσον αφορά τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία. 

Κατά τη στιγμή που ένα χρηματοοικονομικό παράγωγο λήξει, πουληθεί ή κρίνεται ότι η αντιστάθμιση δεν πληροί 

πλέον τα κριτήρια της λογιστικής αντιστάθμισης, τότε οποιαδήποτε σωρευτική ζημιά/κέρδος που περιλαμβάνεται 

στην καθαρή θέση μέχρι την στιγμή αυτή, παραμένει στην καθαρή θέση και αναγνωρίζεται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων όταν η μελλοντική συναλλαγή αναγνωριστεί. Όταν μία προβλεπόμενη συναλλαγή παύει να ισχύει 

ότι θα προκύψει, το προοδευτικό κέρδος/(ζημία) που έχει αναγνωριστεί στην καθαρή θέση, καταχωρείται άμεσα 

στα αποτελέσματα χρήσεως, στα λοιπά κέρδη/(ζημιές) καθαρά. 

 Οι πωλήσεις και οι αγορές που αποτελούν αντικείμενα αντιστάθμισης καταχωρούνται με την τρέχουσα 

συναλλαγματική ισοτιμία κατά την πραγματοποίηση της συναλλαγής. 

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα η εταιρεία διενεργεί ελέγχους (effectiveness tests), προκειμένου να εξετάζεται η 

αποτελεσματικότητα των ακολουθούμενων πολιτικών hedging και να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα όπου 

απαιτείται. 
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2.12. Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιμης 

αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Το κόστος των ετοίμων προϊόντων 

και των ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει το κόστος των υλικών, το άμεσο εργατικό κόστος και αναλογία των 

γενικών εξόδων παραγωγής. Χρηματοοικονομικά έξοδα δεν περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως των 

αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα 

πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 

Τα αποθέματα περιλαμβάνουν επίσης κέρδη/ζημίες τα οποία μεταφέρονται από την καθαρή θέση και αφορούν 

αντιστάθμιση ταμειακών ροών για τη αγορά πρώτων υλών. 

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

2.13. Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται πρωταρχικά στην εύλογη αξία και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο 

αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου μείον την πρόβλεψη για επισφαλείς 

απαιτήσεις. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις πραγματοποιείται όταν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία ότι η 

εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους όρους της εκάστοτε συμφωνίας, 

με βάση την οποία δημιουργήθηκε η απαίτηση. Η αντικειμενική ένδειξη ότι οι εμπορικές απαιτήσεις έχουν υποστεί 

απομείωση περιλαμβάνει δεδομένα που περιέρχονται στην προσοχή της εταιρείας σχετικά με τα ακόλουθα 

ζημιογόνα γεγονότα: σημαντική οικονομική δυσχέρεια του πελάτη, πιθανότητα να αρχίσει διαδικασία πτώχευσης ή 

άλλη χρηματοοικονομική αναδιοργάνωση του πελάτη καθώς και δυσμενείς μεταβολές στο καθεστώς αποπληρωμής 

οφειλών των πελατών. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας της απαίτησης και της 

παρούσας αξίας των μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με βάση το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό 

της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα της χρήσης. Επιπλέον σε περίπτωση που κάποιες 

απαιτήσεις οι οποίες είχαν ήδη διαγραφεί, εισπραχθούν τότε το ποσό αυτό καταχωρείται σε πίστωση των 

αποτελεσμάτων χρήσης. 

2.14. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Στις καταστάσεις ταμειακών ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις 

καταθέσεις όψεως, τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. 

2.15. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της εταιρείας. 

Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε 

μείωση του προϊόντος της έκδοσης. 

2.16. Προμηθευτές 

Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές αφορούν υποχρεώσεις της εταιρείας που πηγάζουν από την αγορά αγαθών και 

υπηρεσιών στα πλαίσια της συνήθης δραστηριότητα τους. 

Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμούνται 

στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

Οι υποχρεώσεις αυτές καταχωρούνται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εάν λήγουν σε λιγότερο από ένα χρόνο 

από την ημερομηνία του ισολογισμού. Σε αντίθετη περίπτωση καταχωρούνται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

2.17. Δανεισμός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την 

πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του 

πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της 

αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του 

πραγματικού επιτοκίου. 
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Αμοιβές που έχουν πληρωθεί για την δημιουργία δανειακών ορίων αναγνωρίζονται ως έξοδα για την 

πραγματοποίηση της συναλλαγής, κατά το μέρος που είναι πιθανό ότι μέρος ή όλα τα όρια αυτά θα 

χρησιμοποιηθούν. Στην περίπτωση αυτή οι αμοιβές αναβάλλονται μέχρι τα όρια αυτά να χρησιμοποιηθούν. Σε 

περίπτωση που δεν είναι βέβαιο ότι μέρος ή όλα τα όρια αυτά θα χρησιμοποιηθούν, οι αμοιβές κεφαλαιοποιούνται 

ως προκαταβολές και αποσβένονται με βάση την περίοδο παροχής χρήσης των ορίων που αφορούν. 

Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναβάλλει την 

εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. 

2.18. Φορολογία 

Η φορολογία της χρήσης περιλαμβάνει φόρο εισοδήματος και αναβαλλόμενο φόρο. Η φορολογία αναγνωρίζεται 

στη κατάσταση αποτελεσμάτων εκτός του μέρους που αφορά κονδύλια τα οποία έχουν αναγνωρισθεί άμεσα στην 

καθαρή θέση. Στην περίπτωση αυτή, η φορολογία αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση. 

Η φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται βάσει των φορολογικών νόμων που είναι θεσπισμένοι ή ουσιωδώς 

θεσπισμένοι κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού και καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο κατά την οποία 

προκύπτουν τα εισοδήματα. Η διοίκηση της εταιρείας σε τακτά χρονικά διαστήματα αξιολογεί την θέση της 

εταιρείας όσον αφορά τους φορολογικούς νόμους και αναγνωρίζει προβλέψεις για ποσά που πιθανόν να προκύψουν 

για πληρωμή προς τις φορολογικές αρχές. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 

προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 

των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση 

στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η 

συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. Ο αναβαλλόμενος φόρος 

προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές (και νόμους) που ισχύουν κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού ή που αναμένεται ότι θα εφαρμόζονται όταν πραγματοποιηθεί η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 

ή τακτοποιηθεί η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό 

φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις 

σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών 

διαφορών ελέγχεται από την εταιρεία και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο 

προβλεπτό μέλλον. 

2.19. Παροχές στο προσωπικό 

 (α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 

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

δεδουλευμένες. 

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης 

Η εταιρεία έχει προγράμματα καθορισμένων εισφορών και προγράμματα καθορισμένων παροχών. 

Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στα πλαίσια του οποίου η εταιρεία 
πραγματοποιεί καθορισμένες πληρωμές σε ένα ξεχωριστό νομικό πρόσωπο. Η εταιρεία δεν έχει καμία νομική 

υποχρέωση να πληρώσει επί πλέον εισφορές εάν το ταμείο δεν έχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει 

σε όλους τους εργαζομένους τις παροχές που σχετίζονται με την υπηρεσία τους στην παρούσα και τις 

προηγούμενες χρονικές περιόδους. Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών 

καταχωρείται ως έξοδο στη περίοδο που αφορά. 
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Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα το οποίο καθορίζει ένα συγκεκριμένο 

ποσό παροχής συντάξεως το οποίο θα εισπράξει ο εργαζόμενος όταν συνταξιοδοτηθεί το οποίο συνήθως εξαρτάται 

από ένα ή περισσότερους παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας και το ύψος των αποδοχών. 

 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα 

αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή, κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Η υποχρέωση της 

καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της 

προβλεπόμενης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method). Η παρούσα αξία της υποχρέωσης 

καθορισμένων παροχών υπολογίζεται με προεξόφληση των μελλοντικών χρηματικών εκροών με συντελεστή 

προεξόφλησης το επιτόκιο των μακροπροθέσμων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης εταιρικών ομολόγων στο 

νόμισμα στο οποίο οι παροχές θα πληρωθούν και με όρους έως τη λήξη τους κατά προσέγγιση ίδιους με τους όρους 

της δέσμευσης καθορισμένης παροχής. 

 

Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από εμπειρικές αναπροσαρμογές και αλλαγές σε αναλογιστικές 

παραδοχές χρεώνονται ή πιστώνονται στα ίδια κεφάλαια, στα λοιπά συνολικά εισοδήματα κατά την περίοδο την 

οποία προκύπτουν. 

 

Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία 

συνταξιοδοτήσεως. Η εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση 

εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν 

προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που 

οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται. Στην περίπτωση τερματισμού 

απασχόλησης και όπου υπάρχει αδυναμία στον προσδιορισμό του αριθμού εργαζομένων που θα κάνουν χρήση 

αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση. 

2.20. Επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα ότι η 

επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η εταιρεία θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους. 

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα έτσι ώστε να 

αντιστοιχίζονται με τα έξοδα που προορίζονται να αποζημιώσουν. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά ενσώματων παγίων, περιλαμβάνονται στις 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις και μεταφέρονται ως έσοδα στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης με την σταθερή μέθοδο κατά αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των σχετικών 

περιουσιακών στοιχείων. 

2.21. Προβλέψεις 

Προβλέψεις σχετικά με επίδικες υποθέσεις, συμβατικές υποχρεώσεις και έξοδα αναδιοργάνωσης αναγνωρίζονται 

όταν: 

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

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

iii. Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

Οι προβλέψεις για έξοδα αναδιοργάνωσης περιλαμβάνουν κυρίως έξοδα τερματισμού μισθώσεων και αμοιβές 

προσωπικού τερματισμού απασχόλησης. Προβλέψεις δεν αναγνωρίζονται για μελλοντικές λειτουργικές ζημίες. 

Όπου υπάρχουν διάφορες παρόμοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την εκκαθάριση 

προσδιορίζεται με την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμα κι αν η 

πιθανότητα εκροής σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαμβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων 

μπορεί να είναι μικρή. 
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Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάσει της καλύτερης εκτίμησης της 

διοίκησης, απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση την ημερομηνία του ισολογισμού. 

2.22. Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο 

Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα όταν αυτά μπορούν να 

επιμετρηθούν αξιόπιστα, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι έχουν αναληφθεί από τον αγοραστή και τα μελλοντικά οφέλη 

που απορρέουν από τις συναλλαγές της είναι βέβαια. Αναλυτικά η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 (α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τους πελάτες και η είσπραξη της 

απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. Σε περιπτώσεις εγγύησης επιστροφής χρημάτων για πωλήσεις αγαθών, οι 

επιστροφές λογίζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ως μείωση των εσόδων, με βάση στατιστικά στοιχεία. 

(β) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο 

ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

(γ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 

Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο 

είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό 

πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο αρχικό πραγματικό επιτόκιο επί της απομειωμένης 

(νέας λογιστικής) αξίας. 

 (δ) Μερίσματα  

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

2.23. Μισθώσεις 

Οι μισθώσεις παγίων όπου η εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας 

ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της 

μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων 

μισθωμάτων. Κάθε πληρωμή μισθίου αντιστοιχεί σε μία υποχρέωση και σε ένα χρηματοοικονομικό κόστος. Οι 

αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις 

υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται 

στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση 

αποσβένονται στη μεγαλύτερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας 

μίσθωσής τους. 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 

ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (μείον τυχόν 

προνομίων – «incentives» που έχουν εισπραχθεί από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης 

αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

2.24. Στοιχεία μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ή ομάδες στοιχείων προς πώληση) προς πώληση 

Τα στοιχεία μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ή ομάδες στοιχείων προς πώληση) προς πώληση ταξινομούνται ως 

περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται προς πώληση όταν η λογιστική τους αξία αναμένεται να ανακτηθεί μέσω 

της πώλησής τους και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτή η πώληση να πραγματοποιηθεί. Τα στοιχεία αυτά 

παρουσιάζονται στη χαμηλότερη μεταξύ λογιστικής και εύλογης αξίας, μείον τυχόν εξόδων πώλησης εάν η 

λογιστική αξία αναμένεται να ανακτηθεί μέσω της πώλησής τους και όχι από τη συνεχή χρήση τους. 
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2.25. Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται 

στον ισολογισμό εφόσον υπάρχει ένα έννομο δικαίωμα για συμψηφισμό και η πρόθεση να διακανονιστούν σε 

καθαρή βάση ή να αναγνωριστεί το στοιχείο του ενεργητικού και να διακανονιστεί το στοιχείο του παθητικού 

ταυτόχρονα. 

2.26. Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρείας όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

2.27. Κόστη δανεισμού 

Όλα τα κόστη δανεισμού καταχωρούνται ως έξοδα της χρήσεως κατά την οποία πραγματοποιούνται, εκτός και αν 

αφορούν κόστη δανεισμού που μπορεί να κατανεμηθούν άμεσα στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός 

περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις για να κεφαλαιοποιηθούν. 

2.28. Στρογγυλοποιήσεις 

Τυχόν διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων 

ποσών στις σημειώσεις καθώς και σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 

3) Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

3.1. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές 

ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης 

κινδύνων της εταιρείας εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να 

ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας. 

Η εταιρεία χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία, όπως προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος 

(futures/forwards), με σκοπό να αντισταθμίσει την έκθεση της σε συγκεκριμένους κινδύνους. 

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την Οικονομική Διεύθυνση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την 

διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος 

διακύμανσης τιμών, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. 

α) Κίνδυνος αγοράς 

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται διεθνώς και συνεπώς εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο προερχόμενο από 

διάφορα νομίσματα αλλά κυρίως από το Δολάριο Αμερικής (USD). Η εταιρεία ακολουθεί πολιτική hedging σε 

ποσοστό τουλάχιστον 70% , 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. 

Μη λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση της αντιστάθμισης, αν την 31/12/2016, το Δολάριο ΗΠΑ ήταν 

ανατιμημένο/υποτιμημένο κατά 10% (2015: 10%) έναντι του ευρώ, ενώ οι λοιπές μεταβλητές παρέμεναν σταθερές, 

τα κέρδη μετά από φόρους της εταιρείας και η Καθαρή της Θέση θα μεταβάλλονταν κατά τα ποσά του κάτωθι 

πίνακα:  
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 Αποτέλεσμα Καθαρή θέση (μετά από φόρους) 

 EUR Ισχυροποίηση Αποδυνάμωση Ισχυροποίηση Αποδυνάμωση 

2016  
 

 
 USD (10% Μεταβολή) 2.736.702 3.344.858 2.726.702 3.344.858 

2015     

USD (10% Μεταβολή) - - - - 

Σημειώνεται ωστόσο, ότι η έκθεση της εταιρίας στο συναλλαγματικό κίνδυνο ποικίλλει κατά τη διάρκεια του έτους 

ανάλογα με τον γεωγραφική κατανομή (και άρα το νόμισμα) των πωλήσεων αλλά και των αγορών α’ ύλης (κυρίως 

Hot Rolled Coils). 

(ii) Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων 

Η εταιρεία δεν έχει τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού πλην των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων, με 

αποτέλεσμα τόσο τα έσοδα όσο και οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες να μην επηρεάζονται από 

διακυμάνσεις στα επιτόκια της αγοράς. 

Ο κίνδυνος της εταιρείας σε διακυμάνσεις των επιτοκίων σχετίζεται με το δανεισμό. Δάνεια με κυμαινόμενο 

επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο στις ταμειακές ροές από διακυμάνσεις των επιτοκίων. Δάνεια με 

σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο στις εύλογες αξίες από διακυμάνσεις των επιτοκίων. Κατά τη 

διάρκεια της χρήσης 2016 το σύνολο των δανείων της εταιρείας ήταν με κυμαινόμενο επιτόκιο (euribor + spread) 

σε ευρώ. 

Αν την 31/12/2016 τα επιτόκια δανεισμού ήταν αυξημένα/(μειωμένα) κατά 0,25%, ενώ οι λοιπές μεταβλητές 

παρέμεναν σταθερές τα κέρδη μετά από φόρους και η Καθαρή Θέση της εταιρείας θα ήταν (μειωμένα)/αυξημένα 

κατά τα ποσά που εμφανίζονται στον κάτωθι πίνακα: 

 Αποτέλεσμα Καθαρή Θέση (μετά από φόρους) 

 EUR 
Αύξηση κατά 

0,25% 
Μείωση κατά 

0,25% 
Αύξηση κατά 

0,25% 
Μείωση κατά 

0,25% 

2016  
 

 
 Χρηματοοικονομικά μέσα 

κυμαινόμενου επιτοκίου (433.513) 433.513 (433.513) 433.513 

2015     
Χρηματοοικονομικά μέσα 
κυμαινόμενου επιτοκίου - - - - 

 

(iii) Κίνδυνος διακύμανσης τιμής προϊόντων 

Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων (84%) είναι on project basis, και οι τιμές των προϊόντων είναι σταθερές καθ’ 

όλη τη διάρκεια του έργου. Αντίστοιχα, βάσει τη πολιτικής που έχει αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι 

τιμές των πρώτων και βοηθητικών υλών πρέπει να παραμένουν σταθερές για όλη τη διάρκεια του project, ώστε η 

εταιρεία να μην εκτίθεται σε κίνδυνο διακύμανσης τιμών. Για το υπόλοιπο των πωλήσεων (κοίλες δοκοί), οι τιμές 

των προϊόντων αλλά και της πρώτης ύλης υπόκεινται σε μεταβολές, συχνά ιδιαίτερα έντονες, βάσει των διεθνών 

τιμών χάλυβα. Πειραματικά, στα τέλη του 2008, άρχισε η διαπραγμάτευση προθεσμιακών συμβολαίων σε HRC, σε 

αμερικάνικο χρηματιστήριο εμπορευμάτων, με χαμηλό ωστόσο όγκο και βάθος αγοράς. Η εταιρεία παρακολουθεί 

την πορεία του συγκεκριμένου συμβολαίου και το βαθμό συσχέτισής του με το υποκείμενο αγαθό (εν προκειμένω 

τα ελάσματα χάλυβα) και αν η ρευστότητα του εν λόγω future αυξηθεί, μπορεί να αποτελέσει ένα από τα εργαλεία 

διαχείρισης του εν λόγω κινδύνου. Κατά την παρούσα και την προηγούμενη χρήση η εταιρεία δεν είχε συναλλαγές 

που να σχετίζονται με τη χρήση προθεσμιακών συμβολαίων σε HRC. 

β) 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). Η εταιρεία 

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

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

Η εταιρεία επίσης, εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες διαχείρισης πιστωτικού και πολιτικού κινδύνου των πελατών 

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

που διαθέτουν κ.α. Το σύνολο των πωλήσεων της εταιρίας είναι διασφαλισμένο είτε χρησιμοποιώντας ασφάλειες 

πιστώσεων, είτε μέσω πωλήσεων έναντι Ενέγγυων Πιστώσεων ή έναντι προκαταβολών.  

Κατά το τέλος της χρήσης οι απαιτήσεις από πελάτες οι οποίες έχουν λήξει και δεν έχουν απομειωθεί αναφέρονται 

στη σημείωση 11. 

γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Η διαχείριση του κίνδυνου ρευστότητας προϋποθέτει την εξασφάλιση διαθεσίμων και την ικανότητα 

χρηματοδότησης των επιμέρους projects που αναλαμβάνει η εταιρεία μέσω επαρκών πιστωτικών ορίων. Λόγω του 

διαφορετικού cashflow cycle της κάθε παραγγελίας, η εταιρεία 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. Ειδικότερα, στις τρέχουσες συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας, η εταιρεία 

καταβάλλει συνεχή προσπάθεια για μείωση των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, ενώ αν απαιτηθεί θα προβεί στην 

σύναψη ομολογιακών δανείων προκειμένου να εξασφαλίσει επιμήκυνση του μέσου χρόνου αποπληρωμής των 

δανειακών του υποχρεώσεων και απρόσκοπτη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και ενέργειες της Διοίκησης, η επίδραση των αντίξοων συνθηκών που επικρατούν κατά 

την τρέχουσα περίοδο στις αγορές αγαθών, χρήματος και κεφαλαίου, έχει ορθά απεικονισθεί και παρουσιασθεί στις 

εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. 

Επιπλέον, η κατάρτιση προβλέψεων ταμειακών ροών πραγματοποιείται υπό την εποπτεία και τον συντονισμό της 

οικονομικής διεύθυνσης της εταιρείας. Η οικονομική διεύθυνση παρακολουθεί τις κυλιόμενες προβλέψεις για τις 

ανάγκες ρευστότητας για να διασφαλίσει ότι η εταιρεία έχει επαρκή ταμειακά διαθέσιμα προκειμένου να 

εξυπηρετήσει τις λειτουργικές της ανάγκες και παράλληλα διατηρεί επαρκή όρια μη χρησιμοποιημένων πιστώσεων.  

Οι προβλέψεις ταμειακών ροών λαμβάνουν υπόψη τα σχέδια της εταιρείας για τη συμμόρφωση με εσωτερικούς 

στόχους που αφορούν χρηματοοικονομικούς δείκτες και, κατά περίπτωση, εξωτερικές ρυθμιστικές ή νομικές 

απαιτήσεις – όπως για παράδειγμα νομισματικούς περιορισμούς.  

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις μη προεξοφλημένες συμβατικές ταμιακές ροές των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων καθώς και τις καθαρές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις παραγώγων της εταιρείας (net-settled 

derivatives) ταξινομημένες σε σχετικές ομαδοποιημένες ημερομηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με 

το χρονικό υπόλοιπο από την ημερομηνία ισολογισμού μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης. 

Υπόλοιπα με ημερομηνία λήξης μικρότερη του έτους συμφωνούν με τη λογιστική τους αξία. 

 

31 Δεκεμβρίου 2016 

2016 <1 έτος 1- 2 έτη 2-5 έτη >5 έτη 

EUR 
1 έτος 1 με 2 έτη 2 με 5 έτη 

Πάνω από 
5 έτη 

Χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις     

Τραπεζικός δανεισμός  91.839.174 7.680.425 17.219.620 10.769.731 

Ομολογιακά Δάνεια 8.991.761 38.487.799 10.671.400 - 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 307.493  -  - - 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικού χαρακτήρα 24.925.540 - - - 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 78.248.026  - -  - 

Σύνολο 204.311.994 46.168.224 27.891.020 10.769.731 



 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

31 Δεκεμβρίου 2016 
 

- 41 - 

 

31 Δεκεμβρίου 2015 

2015 <1 έτος 1- 2 έτη 2-5 έτη >5 έτη 

EUR 
1 έτος 1 με 2 έτη 2 με 5 έτη 

Πάνω από 
5 έτη 

Χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις     

Τραπεζικός δανεισμός  - - - - 

Ομολογιακά Δάνεια - - - - 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία - - - - 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικού χαρακτήρα - - - - 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις - - - - 

δ) Μακροοικονομία και επιχειρησιακό περιβάλλον στη Ελλάδα 

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

ταυτόχρονα επιβλήθηκαν έλεγχοι στις μετακινήσεις κεφαλαίων σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου 

Οικονομικών. Η τραπεζική αργία έληξε στις 20.07.2015, ενώ οι έλεγχοι κεφαλαίων παραμένουν σε ισχύ. 

Η συνεχόμενη αστάθεια και μεταβλητότητα του μακροοικονομικού και χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος στην 

Ελλάδα, ενδέχεται σε κάποιο βαθμό να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες της εταιρείας στην Ελλάδα. 

Ωστόσο η έκθεση της εταιρίας στην Ελλάδα είναι περιορισμένη όπως αναλύεται παρακάτω: 

 

i) Κίνδυνος ρευστότητας 

Η εταιρεία διατηρεί το σύνολο σχεδόν των αποθεμάτων μετρητών σε καταθέσεις σε διεθνείς τράπεζες εκτός 

Ελλάδος. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας είναι επενδυμένα σε αντισυμβαλλόμενους με υψηλή πιστοληπτική 

αξιολόγηση και είναι άμεσα διαθέσιμα.  

Επιπλέον, οι πηγές χρηματοδότησης της εταιρείας είναι διαφοροποιημένες έτσι ώστε σχεδόν το 25% του δανεισμού 

του να προέρχεται από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η αξιόπιστη πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας της 

επιτρέπει να χρησιμοποιεί αποδοτικά τις διεθνείς χρηματαγορές για χρηματοδοτικούς σκοπούς.  

Η εταιρεία έχει άμεση πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης και ιστορικά προβαίνει σε αναχρηματοδότηση των 

βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεών του. Η Εταιρεία εκτιμά ότι η αναχρηματοδότηση του βραχυπρόθεσμου 

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

 

ii) Λειτουργικοί κίνδυνοι 

Παραγωγή/Πωλήσεις  

Το παραγωγικό δυναμικό του εργοστασίου της εταιρείας στην Ελλάδα δεν αναμένεται να επηρεαστεί από τους 

ελέγχους κεφαλαίων. Οι πωλήσεις της εταιρείας στην Ελλάδα διαχρονικά δεν υπερβαίνουν το 10% και 

αντιπροσωπεύουν χαμηλό ποσοστό της κερδοφορίας της, συνεπώς οι εξαγωγές της εταιρείας διαχρονικά 

αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90% των πωλήσεών της. Εξαίρεση αποτελεί η χρήση 2016 λόγω της εκτέλεσης του 

έργου “TAP” που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, του μεγαλύτερου έργου στην ιστορία της εταιρείας. Λόγω του 

προαναφερθέντος κατ’ εξαίρεση για τη χρήση 2016 το ποσοστό πωλήσεων στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε 59%.   

Απαιτήσεις/Πελάτες  

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

απαιτήσεων από πελάτες της εταιρείας, και συνεπώς η έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο αθέτησης ή 

καθυστέρησης πληρωμών είναι περιορισμένη.  
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Προμηθευτές  

Οι λειτουργίες της εταιρείας εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από ξένους προμηθευτές. Η Εταιρεία διακρατεί 

σημαντικό μέρος των ταμειακών διαθεσίμων στο εξωτερικό και κατά συνέπεια  στην περίπτωση που οι έλεγχοι 

κεφαλαίων που έχουν επιβληθεί επί του παρόντος θα παραμείνουν σε ισχύ, η εταιρεία θα είναι σε θέση να 

εκπληρώσει απρόσκοπτα τις πληρωμές της προς τους προμηθευτές. 

iii) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρεία εφαρμόζει συγκεκριμένη πιστωτική πολιτική που έχει ως άξονα τον έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας 

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

Λαμβάνοντας υπόψη την φύση των δραστηριοτήτων της «Σωληνουργεία Κορίνθου», ως εξαγωγικών κατά το 

μεγαλύτερο μέρος, καθώς και την χρηματοοικονομική επάρκεια της εταιρείας, τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην 

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

Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι 

λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων 

στις δραστηριότητες της εταιρείας.  

 

3.2. Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

Οι στόχοι της εταιρείας σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης 

λειτουργίας στο μέλλον με σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους και λοιπούς εμπλεκόμενους 

και να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου. 

Σύμφωνα με όμοιες πρακτικές του κλάδου, η εταιρεία παρακολουθεί τα κεφάλαιά της με βάση το συντελεστή 

μόχλευσης (gearing ratio). Ο εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα συνολικά 

απασχολούμενα κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισμού» (συμπεριλαμβανομένου 

«βραχυπρόθεσμου, μακροπρόθεσμου δανεισμού και λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων χρηματοδοτικού 

χαρακτήρα» όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό) μείον «Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα». Τα 

συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια» όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό συν 

τον καθαρό δανεισμό. 

Ο συντελεστής μόχλευσης την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε ως εξής: 

 Ποσά σε Ευρώ 2016  

Σύνολο δανεισμού (σημ. 17)  175.411.224  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικού χαρακτήρα (σημ. 31)  24.925.540  

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (σημ. 14)  -50.409.373  

Καθαρός δανεισμός  149.927.390  

Ίδια κεφάλαια  132.695.898  

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια  282.623.288  

Συντελεστής μόχλευσης  53%  

 

3.3. Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών 

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργείς 

αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές προσφοράς (bid price). Εάν η αγορά για ένα χρηματοοικονομικό 

στοιχείο ενεργητικού δεν είναι ενεργή, η εταιρεία προσδιορίζει τις εύλογες αξίες με τη χρήση μεθόδων αποτίμησης. 

Οι μέθοδοι αποτίμησης περιλαμβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών, αναφορά σε συγκρίσιμα στοιχεία και 

μεθόδους προεξόφλησης ταμειακών ροών αναπροσαρμοσμένες ώστε να αντικατοπτρίζουν τις συγκεκριμένες 

συνθήκες του εκδότη. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτιμώνται σε εύλογη αξία κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού της εταιρείας, ανάλογα με τον τρόπο προσδιορισμού της εύλογης αξίας τους: 
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Τα διάφορα επίπεδα έχουν προσδιοριστεί ως εξής: 

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

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

επίπεδο και θεωρούνται άμεσα ή έμμεσα αντικειμενικές. 

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

αγοράς. 

 

 
2016 

EUR 
Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία - - 10.537 10.537 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - 3.219.430 - 3.219.430 

 
- 3.219.430 10.537 3.229.966 

     Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού - -307.493,44  - -307.493 

 
- 2.911.936 10.537 2.922.473 

 

 
2015 

EUR 
Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία - - - - 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - - - - 

 
- - - - 

     Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού - - - - 

 
- - - - 

 

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

Οι μη εισηγμένοι τίτλοι αξίας € 10.537, ως χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

επιμετρούνται στο κόστος μείον την απομείωση. 

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

Τεχνικές Αποτίμησης Εύλογων Αξιών Επίπεδο 2 

Τα παράγωγα της κατηγορίας 2 αποτελούνται από συμβάσεις προθεσμιακών συμβολαίων σε ξένο νόμισμα 

(forward). 

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

του ισολογισμού, προεξοφλημένη σε παρούσες αξίες. 
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Αποτίμηση Εύλογων Αξιών Επίπεδο 3 

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

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

εύλογη αξία τους και αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους. 

Διαδικασία επιμέτρησης  

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

του τρίτου επιπέδου που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

Η διαδικασία διεξάγεται τουλάχιστον δύο φορές το έτος σύμφωνα με τις ημερομηνίες αναφορών της εταιρείας. 

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

κόστος. 

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

προεξόφλησης είναι μη σημαντική. 

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

λογιστική τους αξία: 

- Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

-Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

-Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

-Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικού χαρακτήρα 

4) Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και 

προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

4.1. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Η εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Οι 

εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές 

αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής: 

(α) Απαιτείται κρίση από την εταιρεία για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν 

πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Η 

εταιρεία αναγνωρίζει φορολογικές υποχρεώσεις βασιζόμενος σε λογιστικές εκτιμήσεις, σχετικά με τυχόν 

μελλοντικές φορολογικές επιβαρύνσεις, και φορολογικές απαιτήσεις σχετικά με μελλοντικούς συμψηφισμούς 

μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών. Εάν ο τελικός φόρος είναι διαφορετικός από τον αρχικώς αναγνωρισθέντα, η 

διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της χρήσης που θα 

πραγματοποιηθεί το γεγονός. 

 (β) Η εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις βάσει στοιχείων από τη Νομική Υπηρεσία. Εάν 

το τελικό ποσό που θα εκδικαστεί είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τα 

αποτελέσματα της χρήσης που θα πραγματοποιηθεί το γεγονός. 

Εάν η τελική έκβαση διαφέρει κατά 10% από τις εκτιμήσεις της διοίκησης οι προβλέψεις για την εταιρεία θα ήταν 

αυξημένες/μειωμένες κατά € 14.000. 

(γ) Η εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις για συμβατικές υποχρεώσεις προς πελάτες του, οι οποίες 

υπολογίζονται βάσει ιστορικών δεδομένων και στατιστικών από την επίλυση αντίστοιχων περιπτώσεων του 

παρελθόντος. Εάν το τελικό ποσό που θα προκύψει είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα 

επηρεάσει τα αποτελέσματα της χρήσης που θα πραγματοποιηθεί το γεγονός. 
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Εάν η τελική έκβαση διαφέρει κατά 10% από τις εκτιμήσεις της διοίκησης οι προβλέψεις για την εταιρεία θα ήταν 

αυξημένες/μειωμένες κατά € 0. 

(δ) Παροχές προσωπικού 

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων για παροχές προσωπικού βασίζεται σε διάφορους παράγοντες οι οποίοι 

προσδιορίζονται αναλογιστικά χρησιμοποιώντας κάποιες παραδοχές. Οι παραδοχές που έχουν χρησιμοποιηθεί για 

τον προσδιορισμού του καθαρού εξόδου παροχών προσωπικού περιλαμβάνουν το προεξοφλητικό επιτόκιο, τις 

μελλοντικές αυξήσεις μισθών καθώς και τα επίπεδα πληθωρισμού. Τυχόν αλλαγές στις παραδοχές αυτές θα 

επηρεάσουν τη λογιστική αξία της υποχρέωσης. 

Η παρούσα αξία των καθορισμένων παροχών προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας το κατάλληλο προεξοφλητικό 

επιτόκιο (το επιτόκιο των μακροπρόθεσμων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης εταιρικών ομολόγων που έχουν 

διάρκεια περίπου ίση με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, στο νόμισμα στο οποίο οι παροχές θα πληρωθούν και με 

όρους ως τη λήξη τους κατά προσέγγιση ίδιους με τους όρους της δέσμευσης καθορισμένης παροχής). Επιπλέον 

άλλη βασική οικονομική υπόθεση σχετίζεται με τις αυξήσεις των αποδοχών του προσωπικού. Αναλυτικότερα οι 

παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται στη σημείωση 19. 

 (ε) Πρόβλεψη για απομείωση απαιτήσεων 

Πρόβλεψη για απομείωση απαιτήσεων πραγματοποιείται όταν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία ότι η εταιρεία δεν 

είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους όρους της εκάστοτε συμφωνίας, με βάση την 

οποία δημιουργήθηκε η απαίτηση. Η αντικειμενική ένδειξη ότι οι εμπορικές απαιτήσεις έχουν υποστεί απομείωση 

περιλαμβάνει δεδομένα που περιέρχονται στην προσοχή της εταιρείας σχετικά με τα ακόλουθα ζημιογόνα 

γεγονότα: σημαντική οικονομική δυσχέρεια του πελάτη, πιθανότητα να αρχίσει διαδικασία πτώχευσης ή άλλη 

χρηματοοικονομική αναδιοργάνωση του πελάτη καθώς και δυσμενείς μεταβολές στο καθεστώς αποπληρωμής 

οφειλών των πελατών. 

Εάν η τελική έκβαση διαφέρει κατά 10% από τις εκτιμήσεις της διοίκησης η πρόβλεψη για απομείωση απαιτήσεων 

για τον όμιλο και την εταιρεία θα ήταν αυξημένη/μειωμένη κατά € 1.218.000 περίπου. 
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5) Απορρόφηση κλάδου 

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

και κοίλων δοκών από την εταιρεία Σωληνουργεία Κορίνθου Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4172/2013, βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού της 31η Δεκεμβρίου 2015. 

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

εταιρεία, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 78.247.701 ευρώ, με έκδοση 26.705.700 νέων μετοχών, 

ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης. 

Κατόπιν απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τροποποιήθηκε η ονομασία της εταιρείας από 

Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε. σε «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».  

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του απορροφούμενου βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου 

παραγωγής σωλήνων και κοίλων δοκών την 31 Δεκεμβρίου 2015 (ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού) και 

την 31η Μαΐου 2016 (τελικός ισολογισμός μετασχηματισμού) παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Ποσά σε Ευρώ 31/05/2016  31/12/2015 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

 

 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
 

 

 Ενσώματα πάγια 184.315.744  183.509.534 

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με καθαρή θέση 1.073.950 
 

1.082.637 

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με ολική ενοποίηση 629.935 
 

629.935 

Πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις 4.801.400  4.709.150 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 190.821.029  189.931.256 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
 

 
 

Αποθέματα 107.842.128  66.547.689 

Πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις 53.743.242  46.084.523 

Φορολογία εισοδήματος 1.553.052  1.566.684 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 250.543  121.499 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 9.137 
 

9.137 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 20.147.434  3.075.112 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 183.545.536  117.404.643 

Σύνολο Ενεργητικού 374.366.565  307.335.899 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

 
 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

 
 

Δάνεια 77.738.531  76.625.469 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 16.600.095  16.815.599 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

1.251.783 
 

1.223.258 

Προβλέψεις 137.753  137.753 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 95.728.162  94.802.078 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

 
 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 31.619.954  30.745.808 

Δάνεια 96.436.823  58.986.889 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 1.561.678  495.457 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικού 
χαρακτήρα 

27.592.756 
 

- 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 157.211.211  90.228.154 

Σύνολο υποχρεώσεων 252.939.373  185.030.232 
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Για σκοπούς συγκρισιμότητας με παλαιότερα δημοσιευμένα στοιχεία της Σωληνουργεία Κορίνθου Εταιρεία 

Συμμετοχών Α.Ε. (αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 000264701000) που εισέφερε τον κλάδο κατά την διάρκεια της χρήσης στην 

εταιρεία, παρατίθενται η σύνθεση των αποτελεσμάτων των δύο εταιρειών και οι απαραίτητες προσαρμογές που 

έγιναν στα αντίστοιχα κονδύλια για να είναι άμεσα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα περσινά στοιχεία: 

 

 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Ε. 

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 
0003978301000 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000264701000 
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 
000264701000 

 (Ποσά σε Ευρώ) 1/1 - 31/12/2016 1/1 - 14/12/2016 1/1 - 14/12/2016  1/1 - 31/12/2016  1/1 - 31/12/2015 

Πωλήσεις 210.694.839 72.304.157 -555.981  282.443.015  257.169.631 

Κόστος Πωληθέντων -172.752.825 -63.624.800 668.666  -235.708.959  -195.712.021 

Μεικτό Κέρδος 37.942.014 8.679.357 112.685  46.734.056  61.457.610 

Λοιπά Έσοδα 433.903 566.921 -760.188  240.636  925.221 

Έξοδα διάθεσης -17.175.481 -6.948.043 70.988  -24.052.535  -43.985.962 

Έξοδα διοίκησης -3.686.068 -3.284.594 539.885  -6.430.777  -5.713.225 

Λειτουργικό αποτέλεσμα 17.514.368 -986.359 -36.629  16.491.380  12.683.644 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 425.617 25.888 -  451.505  76.855 

Χρηματοοικονομικά έξοδα -7.116.139 -3.462.708 4.086  -10.574.761  -7.997.037 

Έσοδα από μερίσματα 2.947.462 400.000 -  3.347.462  705.000 

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων 13.771.308 -4.023.179 -32.543  9.715.586  5.468.462 

 Φόρος εισοδήματος -2.670.116 - - 
 

-2.670.116 
 

-2.255.377 

Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους 11.101.192 -4.023.179 -32.543 
 

7.045.470 
 

3.213.085 

Η Σωληνουργεία Κορίνθου Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε. μετά την απόσχιση κλάδου απορροφήθηκε από την Cenergy 

Holdings SA στο πλαίσιο της διασυνοριακής συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως από τη Cenergy Holdings SA της 

Σωληνουργεία Κορίνθου Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε. και της Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. Εταιρία Συμμετοχών Ανώνυμη 

Εταιρία. Η συγχώνευση από νομική σκοπιά ολοκληρώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2016. 
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6) Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Ποσά σε Ευρώ Οικόπεδα Κτίρια 
Μηχ/κός 

εξοπλισμός 
Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα 
και 

εξαρτήματα 

Ακινητοπ/σεις 
υπό εκτέλεση 

Σύνολο 

Κόστος               

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 - - - - - - - 

Προσθήκες  - - - - - - - 

Ανακατανομές - - - - - - - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 - - - - - - - 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις               

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 - - - - - - - 

Αποσβέσεις χρήσης  - - - - - - - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 - - - - - - - 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2015 - - - - - - - 

Κόστος               

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 - - - - - - - 

Προσθήκες  109.410 350.140 543.630 122.925 199.661 1.522.957 2.848.723 

Ανακατανομές     15.562.443     -15.562.443 0 

Απορρόφηση κλάδου 12.433.010 53.365.711 226.124.405 1.834.655 3.458.983 15.587.776 312.804.540 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 12.542.420 53.715.851 242.230.478 1.957.580 3.658.644 1.548.290 315.653.263 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις               

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 - - - - - - - 
Αποσβέσεις χρήσης - -676.842  -4.136.653 -25.425 -177.060 -  -5.015.980 

Απορρόφηση κλάδου -  -24.935.166 -98.770.594 -1.744.075 -3.038.960 -  -128.488.795 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 - -25.612.008 -102.907.247 -1.769.500 -3.216.020 - -133.504.775 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2016 12.542.420 28.103.843 139.323.231 188.080 442.624 1.548.290 182.148.488 

 

Η δαπάνη για αποσβέσεις έχει καταχωρηθεί στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος ως εξής: 

 

Ποσά σε ΕΥΡΩ 
12 μήνες έως 31 
Δεκεμβρίου 2016 

12 μήνες έως 31 
Δεκεμβρίου 2015 

Κόστος Πωληθέντων 4.888.732 0 
Έξοδα Διοίκησης 97.374 0 
Έξοδα Διάθεσης 29.875 0 

Σύνολο 5.015.980 0 

 

Κατά την 31/12/2016 οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση αφορούν κύριος σε μηχανήματα στο εργοστάσιο της 

εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης. 

Επί της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας υφίστανται υποθήκες και προσημειώσεις υπέρ τραπεζών συνολικού 

ύψους € 56.760.000.  

 

7) Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/206 31/12/2015 

Υπόλοιπο έναρξης - - 

Απορρόφηση κλάδου 593.455  - 

Υπόλοιπο λήξεως 593.455 - 
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Οι θυγατρικές της εταιρίας, οι οποίες είναι μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο, έχουν ως εξής: 

Επωνυμία 
Χώρα 

εγκατάστασης 

 
Αξία 

Κτήσης 
έναρξης 

Απορρόφηση 
κλάδου 

Προσθήκες Πωλήσεις 
Αξία 

κτήσης 
λήξης 

Άμεσο 
Ποσοστό 

Συμμετοχής 

Έμμεσο 
Ποσοστό 

2016              
CPW AMERICA CO. ΗΠΑ - - - - - 0,00% 100% 
WARSAW TUBULARS TRADING Sp. 
z.o.o. 

Πολωνία 
- 

593.455 - - 593.455 100% 0,00% 

Σύνολο   - 593.455 - - 593.455    

 

8) Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/206 31/12/2015 

Υπόλοιπο έναρξης - - 

Απορρόφηση κλάδου 1.073.950  - 

Υπόλοιπο λήξεως 1.073.950 - 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει την παρακάτω επένδυση: 

Επωνυμία 
Χώρα 

εγκατάστασης 
Ποσοστό 

συμμετοχής 
Μέθοδος 

ενοποίησης  

ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε. Ελλάδα 21,75% Καθαρή θέση 

Η ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε εδρεύει στην Ελλάδα και έχει ως σκοπό να οριοθετήσει το θεσμικό και κανονιστικό 

πλαίσιο λειτουργίας των εγκατεστημένων, στη ΒΙ.ΠΕ., επιχειρήσεων και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του 

φορέα διοίκησης και διαχείρισης. 

 

 

9) Χρηματοοικονομικά στοιχεία 

α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ανά κατηγορία 

Στοιχεία 31/12/2016 

Ποσά σε Ευρώ 
 
 
Ενεργητικού 

Δάνεια και 
απαιτήσεις 

Περιουσιακά στοιχεία σε 
εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων 

Παράγωγα προς 
αντιστάθμιση 

Σύνολο 

Πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις 77.462.007 - - 77.462.007 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 50.409.373 - - 50.409.373 
Βραχυπρόθεσμα Παράγωγα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία 

- - 3.219.430 3.219.430 

Βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

- 10.537 - 10.537 

Σύνολο 127.871.380 10.537 3.219.430 131.101.347 

 

Ποσά σε Ευρώ 
 
Παθητικού 

Παράγωγα προς 
αντιστάθμιση 

Λοιπές 
χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις 
Σύνολο 

Μακροπρόθεσμος δανεισμός - 79.397.165 79.397.165 
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός - 96.014.058 96.014.058 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία (βραχυπρόθεσμα) 307.493 - 307.493 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις - 78.248.026 78.248.026 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικού 
χαρακτήρα 

 24.925.540 24.925.540 

Σύνολο 307.493 278.584.789 278.892.283 
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Στοιχεία 31/12/2015 

Ποσά σε Ευρώ 
Ενεργητικού 

Απαιτήσεις 

Πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις 179 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 29.655 

Σύνολο 29.834 

 

β) Πιστωτική διαβάθμιση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία (ενεργητικού): 

Η πιστωτική διαβάθμιση των παράγωγων χρηματοοικονομικών στοιχείων Ενεργητικού με βάσει εξωτερικούς 

δείκτες αξιολόγησης (Moody’s) έχει ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2016 31/12/2015 

Caa1 - - 
Caa2 131.603 - 
Caa3 3.087.827 - 

Σύνολο 3.219.430 - 

Η πιστωτική διαβάθμιση στα ταμειακά διαθέσιμα με βάσει εξωτερικούς δείκτες αξιολόγησης (Moody’s) έχει ως 

εξής: 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2016 31/12/2015 

Aa2 114.606 - 
Caa3 50.264.087 29.655 

Σύνολο 50.378.693 29.655 

10) Αποθέματα 

EUR 31/12/2016 31/12/2015 

Εμπορεύματα                                                    313.301 - 

Προιόντα έτοιμα  16.337.246 - 

Ημιτελή  8.121.504 - 

Υποπροιόντα & υπολείματα          4.594.106 - 

Παραγωγή σε εξέλιξη                                            - - 

Α' & Β' ύλες-αναλώσιμα υλικά-ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας 75.601.501 - 

Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων - - 

   

Σύνολο 104.967.659 - 

Το κόστος των αποθεμάτων που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο κόστος πωληθέντων ανέρχεται σε € 153.097.064 

(σημ. 23). 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης τα αποθέματα αποτιμήθηκαν στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία βασίστηκε σε τιμές πώλησης των αποθεμάτων σε μία 

ενεργή αγορά. Αναγνωρίστηκε απομείωση ύψους € 298.477. 
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11) Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

EUR 2016 2015 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό   
 Πελάτες 37.953.688 - 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης -12.143.243 - 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 25.810.445 - 

    - 

Λοιπές Προκαταβολές  71.822 - 

Γραμμάτια-επιταγές εισπρακτ.& σφραγ/νες 37.000 - 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη  50.869.792 - 

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 1.553.052 - 

Λοιποί χρεώστες 8.042.623 179 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης -37.000 -  

Καθαρές λοιπές απαιτήσεις  60.537.289 179 

Σύνολο 86.347.734 179 

     
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό   

 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων 
επιχ/σεων         3.603.024 -  

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.846.407 -  

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων 5.449.431 - 

    
 Σύνολο 91.797.165 179 

Κατά τη χρήση 2016, η εταιρεία μετέφερε εμπορικές απαιτήσεις ύψους € 67.220.291 σε τραπεζικό ίδρυμα προς 

ανταλλαγή μετρητών (σημ. 31). 

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό για την Εταιρεία 

αναλύονται ως εξής: 

α) ποσό € 709.948 αφορά δοσμένες εγγυήσεις σε τρίτους στα πλαίσια της δραστηριότητας της Εταιρείας και δεν 

έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. 

β) ποσό € 307.063  αφορά το αναπόσβεστο μέρος των εξόδων σχετικά με βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 

κτηριακές εγκαταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες μισθώνονται με λειτουργική μίσθωση. Λόγω των βελτιώσεων 

αυτών η Εταιρεία πληρώνει μειωμένο μίσθιο. Τα έξοδα αυτά αποσβένονται με βάση τη διάρκεια της μίσθωσης η 

οποία λήγει την 1/7/2021 και το έξοδο αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων ως ενοίκιο. Το μέρος του 

εξόδου που αφορά την επόμενη χρήση, ποσού € 90.682, έχει καταχωρηθεί στο κυκλοφορούν ενεργητικό. 

γ) ποσό € 3.603.023 (ως κάτωθι) 

Με την κύρωση Πράξης Εφαρμογής Ρυθμιστικού Σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης Βοιωτίας 

Νο 5931/28-9-2006 και της σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η συγγενής 

εταιρεία ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ Α.Ε. (φορέας της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης Βοιωτίας), απέκτησε γη συνολικής 

έκτασης 195 στρεμμάτων και επιπλέον 281 στρέμματα για τις κοινόχρηστες ανάγκες των εταιρειών/χρηστών της 

βιομηχανικής περιοχής. Οι εν λόγω εδαφικές εκτάσεις προήλθαν από αντίστοιχη παραχώρηση γης από τις εκεί 

εγκατεστημένες εταιρείες. Στα πλαίσια των παραπάνω, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., παραχώρησε γη, 

εκτάσεως 145.471 τ.μ. και αξίας € 3.603.023 έναντι της ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ Α.Ε., δεδομένου ότι βάσει του Ν. 2545/97 

(άρθρο 5) η εν λόγω έκταση επιστρέφεται στους ιδιοκτήτες, εφόσον ο φορέας αποχαρακτηρισθεί. 

δ) ποσό € 829.397 αφορά σε προμήθειες εγγυητικών επιστολών.  
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Την 31/12/2016 απαιτήσεις από πελάτες οι οποίες έχουν λήξει και δεν έχουν απομειωθεί ήταν € 4.467.609 για την 

εταιρεία. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν σε πελάτες οι οποίοι δεν έχουν προϊστορία μη εισπραξιμότητας. Η 

ενηλικίωση των απαιτήσεων αυτών εμφανίζεται κατωτέρω: 

Ωρίμανση απαιτήσεων     

 Ποσά σε Ευρώ 31/12/2016 31/12/2015 

Δεν είναι υπερήμερα και δεν έχουν απαξιωθεί 68.455.972 - 

Υπερήμερα 
  -Έως 6 μήνες 3.107.157 - 

-Πάνω από 6 μήνες 1.360.452 - 

   
Σύνολο 72.923.581 - 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται ως πρόβλεψη, συνήθως διαγράφονται εφόσον δεν αναμένεται να εισπραχθούν από 

τους συγκεκριμένους πελάτες. 

Η ενηλικίωση των απαιτήσεων από πελάτες που έχουν απομειωθεί εμφανίζεται κατωτέρω: 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2016 31/12/2015 

> 6 μήνες 18.873.584 - 

Έναντι των επισφαλών απαιτήσεων έχει σχηματισθεί πρόβλεψη απομείωσης που αναλύεται ως εξής: 

 Ποσά σε Ευρώ 31/12/2016 31/12/2015 

Υπόλοιπο Έναρξης - - 

Απορρόφηση κλάδου 11.445.267 - 

Συναλλαγματικές διαφορές 734.976 - 

Αντιλογισμός πρόβλεψης - - 

Υπόλοιπο Λήξης 12.180.243 - 

 

Κατά τη χρήση 2010 η εταιρεία προχώρησε σε απομείωση πελάτη ως απόρροια της καθυστέρησης είσπραξης 

οφειλόμενου ποσού € 18.627.586 ($ 24.864.102). Το αποτιμημένο υπόλοιπο την 31/12/2016 ανήλθε σε 

€ 23.786.570. Ενόσω είναι σε εξέλιξη οι δικαστικές ενέργειες της Εταιρίας, εντός και εκτός Ελλάδος, για την 

είσπραξη της εν λόγω απαίτησης και ενόσω δεν έχουν εξαντληθεί τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα, η Εταιρία εκτιμά 

ότι επί του παρόντος δε συντρέχει λόγος αναθεώρησης της πρόβλεψης που έχει σχηματίσει στις οικονομικές 

καταστάσεις της ποσού € 11.934.245 (2015: € 11.417.597) και εκτιμά ότι η ενδεχόμενη απώλεια δεν θα υπερβεί το 

ποσό της απομείωσης, που έχει σχηματισθεί για την εν λόγω απαίτηση το 2010. 

Το ανώτατο δικαστήριο στο Ντουμπάι έκανε δεκτή την αναίρεση της Εταιρείας και εξαφάνισε την προσβαλλόμενη 

απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, κατά το κεφάλαιο της που αναγνώριζε πλασματική ανταπαίτηση 

πελάτη της Εταιρείας, προβληθείσα στο πλαίσιο της εις βάρος του ασκηθείσας αγωγής και διέτασσε συμψηφισμό 

αυτής με την τελεσιδίκως αναγνωρισθείσα απαίτηση της Εταιρείας αναπέμποντας την υπόθεση στο Εφετείο το 

οποίο με διαφορετική σύνθεση θα εξετάσει την εγκυρότητα της προβληθείσας ανταπαίτησης. Στη δικάσιμο της 5ης 

Ιουνίου 2017 το Εφετείο εξέδωσε την απόφαση του με την οποία απέρριψε την προβληθείσα από τον πελάτη της 

Εταιρείας ανταπαίτηση και υποχρέωσε τον τελευταίο να καταβάλει στην Εταιρεία το ποσό σε Δολάρια ΗΠΑ 

$24.035.919. Ο πελάτης της Εταιρείας άσκησε αναίρεση κατά της ως άνω απόφασης του Εφετείου. Βάσει 

εκτίμησης των δικηγόρων που χειρίζονται την ένδικη υπόθεση στα αστικά δικαστήρια του Ντουμπάι,  η ασκηθείσα 

από τον πελάτη της Εταιρείας αναίρεση έχει ελάχιστη πιθανότητα ευδοκίμησης και είναι εξαιρετικά πιθανό να 

απορριφθεί.. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία εκτιμά, ότι η πιθανότητα μίας εκροής πόρων από την έκβαση της 

ανταπαίτησης του ως άνω πελάτη κατά της Εταιρείας είναι απομακρυσμένη. 

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

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

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

ανωτέρω υπόθεση. 
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Έως την 31/12/ 2016 δεν υπάρχει καμία μεταβολή στο προσδοκώμενο ποσό είσπραξης της εν λόγω απαίτησης.  

Οι εμπορικοί πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας ανά νόμισμα είναι οι ακόλουθες: 

 (Ποσά σε Ευρώ)  31/12/2016 31/12/2015 

Ευρώ 76.200.351 179 

Δολάριο 15.596.361 - 

Ζλότυ 451 - 

Λίρα Αγγλίας 2 - 

   

Σύνολο 91.797.165 179 

Τα υπόλοιπα ποσά που περιλαμβάνονται στους Πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις δεν περιλαμβάνουν απομειωμένα 

περιουσιακά στοιχεία. 

Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος για την Εταιρεία κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού είναι η λογιστική αξία των 

πελατών και λοιπών απαιτήσεων η οποία είναι περίπου ίση με την εύλογη τους αξία. 

Οι εγγυήσεις εξασφάλισης καλής εκτέλεσης συμβάσεων με πελάτες της Εταιρείας έχουν ως εξής: 

(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2016 31/12/2015 

Εγγυήσεις για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης συμβάσεων με πελάτες 21.980.111 - 

 

12) Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2016 31/12/2015 

   
Κυκλοφορούν ενεργητικό     
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος 
(forwards) για αντιστάθμιση ταμειακών ροών 

3.219.430 - 

   
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος 
(forwards) για αντιστάθμιση ταμειακών ροών 

307.493 - 

   
Ποσά που αναγνωρίστηκαν στα 
αποτελέσματα ως έσοδο (ή έξοδο) 

2.993.539 -  

Αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων ποσό € -3.028.277 που αφορά σε αποτίμηση παραγώγων μέσω 

αποτελεσμάτων. 

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την 31/12/2016 είναι η τρέχουσα αξία των παράγωγων 

χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού όπως εμφανίζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης. 

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό/μακροπρόθεσμες 

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

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

12 μηνών. 

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (forwards) 

H ονομαστική αξία των προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος σε εκκρεμότητα, κατά την 31/12/2016 ήταν 

USD -44.783.114. Δεν έχουν αναγνωριστεί κέρδη και ζημιές στα Ίδια Κεφάλαια (αποθεματικό αντιστάθμισης 

ταμειακών ροών) από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος κατά την 31/12/2016. 
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13) Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

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

(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2016 31/12/2015 

Μη εισηγμένοι τίτλοι     
- Συμμετοχικοί τίτλοι εσωτερικού 10.537  -  
   

Σύνολο 10.537  -  

 

14) Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2016 31/12/2015 

Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες 5.409.373 29.655 
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές 
καταθέσεις 

45.000.000 
- 

   

Σύνολο 50.409.373  29.655  

 

15) Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2015 ανέρχονταν σε Ευρώ 58.600, διαιρούμενο σε 20.000 

μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,93 εκάστη. 

  

Με την απορρόφηση του βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου παραγωγής σωλήνων και κοίλων δοκών το μετοχικό 

κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 78.247.701 ευρώ, με έκδοση 26.705.700 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ 

εκάστης. 

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2016 ανέρχεται σε Ευρώ 78.306.301 

διαιρούμενο σε 26.725.700 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης. 

16) Λοιπά αποθεματικά 

 

(Ποσά σε Ευρώ) 2016 2015 

      

Τακτικό Αποθεματικό -  -  

Αποθεματικό από αποτίμηση παραγώγων -  -  

Αποθεματικό απορρόφησης 25.071.684  

Αφορολόγητα αποθεματικά 19.256.294  - 

Αφορολόγητα αποθεματικά (μεταφορά χρήσης) 705.000  

Λοιπά αποθεματικά 94 94 

      

Σύνολο 45.033.072 94 

 (α) Τακτικό αποθεματικό 

Από τις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 των κωδ., Ν. 2190/1920 ρυθμίζεται ο σχηματισμός και η χρησιμοποίηση 

του τακτικού αποθεματικού ως εξής: Το 5% τουλάχιστον των πραγματικών (λογιστικών) καθαρών κερδών κάθε 

χρήσεως κρατείται, υποχρεωτικά, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μέχρις ότου το συσσωρευμένο ποσό του 

τακτικού αποθεματικού γίνει τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό 

αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

των μετόχων, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 
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 (β) Αφορολόγητα αποθεματικά 

Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 

Παρακολουθούνται τα αποθεματικά που σχηματίζονται από καθαρά κέρδη, τα οποία με βάση ειδικές διατάξεις 

αναπτυξιακών νόμων, που ισχύουν κάθε φορά, δεν φορολογούνται, γιατί χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση νέου 

πάγιου παραγωγικού εξοπλισμού. Δηλαδή, σχηματίζονται από καθαρά κέρδη για τα οποία δεν υπολογίζεται και δεν 

καταβάλλεται φόρος. 

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

Περιλαμβάνεται το μέρος των αδιανέμητων καθαρών κερδών κάθε χρήσης που προέρχεται από απαλλασσόμενα 

της φορολογίας έσοδα και από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής 

υποχρέωσης. 

Τα ανωτέρω αποθεματικά μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν (αφού ληφθούν υπόψη οι 

περιορισμοί που μπορεί να ισχύουν κάθε φορά) με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

Σε περίπτωση απόφασης διανομής η εταιρεία θα κληθεί να καταβάλλει τον αναλογούντα φόρο. 

17) Δανεισμός 

 (Ποσά σε Ευρώ) 2016 2015 

Μακροπρόθεσμος δανεισμός     

Τραπεζικός δανεισμός 33.434.216 -  

Ομολογιακά Δάνεια 45.962.949 -  

Σύνολο μακροπρόθεσμου δανεισμού 79.397.165 - 

      

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός     

Τραπεζικοί Ανοικτοί Λογαριασμοί 81.695.000 -  

Τραπεζικός δανεισμός 7.790.109 -  

Ομολογιακά Δάνεια 6.528.949  - 

Σύνολο βραχυπρόθεσμου δανεισμού 96.014.058 - 

   

Σύνολο δανεισμού 175.411.223 - 

Η έκθεση της εταιρείας σε κίνδυνο αλλαγών των επιτοκίων των δανείων και οι συμβατικές ημερομηνίες 

επανακαθορισμού των επιτοκίων έχουν ως εξής: 

 (Ποσά σε Ευρώ) 2016 2015 

   

< 6 μηνών  134.186.898 - 

6- 12 μήνες 41.224.325 - 

   

Σύνολο 175.411.223 - 

Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων έχουν ως εξής: 

 (Ποσά σε Ευρώ) 2016 2015 

      

 Μεταξύ 1 και 2 ετών 43.326.342 - 

 Μεταξύ 2 και 5 ετών 25.537.810 - 

 Πάνω από 5 έτη 10.533.016 - 

    
 

 Σύνολο 79.397.168 - 
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 Ο δανεισμός της εταιρείας είναι σε ευρώ. 

Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις λήγουν μέχρι το 2023 και τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια 

την ημερομηνία του ισολογισμού είναι τα παρακάτω: 

    2016 2015 

Τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος) Bank Loans (Long term) 1,95% - 

Αλληλόχρεοι Λογαριασμοί Bank overdrafts 5,62% - 

Ομολογιακά δάνεια Bond Loans 4,75% - 

Ο συνολικός δανεισμός περιλαμβάνει εξασφαλισμένες υποχρεώσεις ύψους € 52.491.898. Ο τραπεζικός δανεισμός 

της εταιρείας είναι εξασφαλισμένος με ακίνητα περιουσιακά στοιχεία (βλ. σημ. 6). 

Η εύλογη αξία του μακροπρόθεσμου δανεισμού έχει ως εξής: 

 (Ποσά σε Ευρώ) 2016 2015 

Μακροπρόθεσμος δανεισμός     

Τραπεζικός δανεισμός 33.434.216 -  

Ομολογιακά Δάνεια 45.962.949 -  

Σύνολο μακροπρόθεσμου δανεισμού 79.397.165 - 

Οι εύλογες αξίες των βραχυπρόθεσμων δανείων είναι ίσες με τις λογιστικές αξίες τους, δεδομένου ότι η επίδραση 

της προεξόφλησης δεν είναι σημαντική. Οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με βάση παραμέτρους όπως επιτόκια, 

ειδικούς παράγοντες κινδύνου της χώρας, ή τρέχουσες τιμές κατά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών 

καταστάσεων και κατατάσσονται στο Επίπεδο 2 των Εύλογων Αξιών. 

Για το 2016 και 2015 δεν υπάρχει μακροπρόθεσμος δανεισμός με σταθερό επιτόκιο. 

18) Αναβαλλόμενη φορολογία 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό 

δικαίωμα να συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών 

υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Τα 

συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

 Ποσά σε Ευρώ 31/12/2016 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις - 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 18.700.082 
  

Σύνολο 18.700.082 

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

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

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 

 Ποσά σε Ευρώ 31/12/2016 

Υπόλοιπο αρχής χρήσης - 
Απορρόφηση κλάδου 16.598.256 
Χρέωση/(πίστωση) κατάστασης αποτελεσμάτων  1.835.499 
Φόρος που χρεώθηκε/(πιστώθηκε) στα Ίδια Κεφάλαια 266.327 
  

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 18.700.082 

Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης, χωρίς 

να λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής, είναι οι παρακάτω: 
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Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις: 

Ποσά σε Ευρώ 
Πάγια/Διαφορά 
Αποσβέσεων 

Διαφορά 
Προβλέψεων 

Μη 
αναγνωρίσιμα 
άυλα στοιχεία 

Κέρδη 
Εύλογης 

Αξίας 
Λοιπά Σύνολο 

Υπόλοιπο 31/12/2015 - - - - - - 

Υπόλοιπο 1/1/2016 - - - - - - 

Χρέωση/(πίστωση) 
αποτελεσμάτων 
χρήσεως 

1.978.690 -15.473 162.461 - -290.179 1.835.499 

Χρέωση/(πίστωση) 
Ιδίων Κεφαλαίων 

- -61.302 - 327.629 - 266.327 

Απορρόφηση Κλάδου 15.841.315 -350.491 -1.272.117 -325.790 2.705.339 16.598.256 

Υπόλοιπο 31/12/2016 17.820.005 -427.266 -1.109.656 1.839 2.415.160 18.700.082 

O αναβαλλόμενος φόρος που πιστώθηκε στην Καθαρή Θέση της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης 

αναφέρεται στην μεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθμισης των ταμειακών ροών. 

 

19) Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Σύμφωνα με το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι αποζημίωσης σε περιπτώσεις απόλυσης 

ή συνταξιοδότησης ποσού που σχετίζεται με τις αποδοχές του εργαζομένου, τη διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο 

αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εργαζόμενοι που παραιτούνται (εκτός από αυτούς με περισσότερα 

από δεκαπέντε χρόνια υπηρεσίας) ή απολύονται με αιτία δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Η οφειλόμενη αποζημίωση 

σε περίπτωση συνταξιοδότησης είναι ίση με 40% του ποσού που θα πληρωνόταν σε περίπτωση απόλυσης. 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον κατάσταση οικονομικής θέσης έχουν προσδιορισθεί ως εξής: 

 (Ποσά σε Ευρώ) 2016 2015 

Υποχρέωση αναγνωρισμένη στην 
κατάσταση οικονομικής θέσης 

  

   
Παρούσα αξία υποχρεώσεων 1.487.992 - 
   

Υποχρέωση στην κατάσταση 
οικονομικής θέσης 

1.487.992 - 

Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης 

(Ποσά σε Ευρώ) 2016 2015 

Μεταβολές στη καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον Ισολογισμό 
  Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους - - 

Απορρόφηση κλάδου 1.223.258 - 

Παροχές που πληρώθηκαν -144.826 - 

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 198.174 - 

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στη κατάσταση συνολικού εισοδήματος 211.386 - 

   
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 1.487.992 - 
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Ανάλυση δαπανών που αναγνωρίστηκαν στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 
  

   Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 88.446 - 

Τόκος στην υποχρέωση 24.327 - 

Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας 85.400 - 

   
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 198.174 - 

   

   Ανάλυση δαπανών που αναγνωρίστηκαν στη κατάσταση συνολικού εισοδήματος 
  

   Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος) - οικονομικές υποθέσεις 92.494 - 

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος) - εμπειρία περιόδου 101.012 - 

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος) - δημογραφικές υποθέσεις 34.603 - 

Αναλογιστική ζημιά /(κέρδος) - λοιπές προσαρμογές -16.723 - 

   
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στη κατάσταση συνολικού εισοδήματος 211.386 - 

 

Το “κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας” οφείλεται κυρίως στην μείωση του προσωπικού 

λόγω απολύσεων, συνταξιοδοτήσεων και οικειοθελώς αποχωρήσεων. 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

 

2016 2015 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,60% - 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 0,50% - 

Πληθωρισμός 1,50% - 

 

Η ευαισθησία της παρούσας αξίας των μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων, σε αλλαγές των βασικών παραδοχών 

έχει ως εξής: εάν είχε χρησιμοποιηθεί προεξοφλητικό επιτόκιο μεγαλύτερο κατά 0,5% τότε η παρούσα αξία της 

υποχρέωσης θα ήταν χαμηλότερη περίπου κατά 7,7%. Εάν είχε χρησιμοποιηθεί συνολική μελλοντική αύξηση 

αποδοχών υψηλότερη κατά 0,5% τότε η παρούσα αξία της υποχρέωσης θα ήταν μεγαλύτερη περίπου κατά 8,6%. 

Η παραπάνω ανάλυση ευαισθησίας βασίζεται σε μία μεταβολή της παραδοχής διατηρώντας όλες τις άλλες 

παραδοχές σταθερές. Στην πράξη, αυτό έχει μικρές πιθανότητες να συμβεί καθώς οι μεταβολές στις παραδοχές 

μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους. Κατά τον υπολογισμό της ευαισθησίας της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών 

στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία στις κύριες αναλογιστικές παραδοχές, χρησιμοποιήθηκε η ίδια 

μέθοδος που χρησιμοποιείται κατά τον υπολογισμό της υποχρέωσης που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση 

Οικονομικής Θέσης (παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών στον προσωπικό με τη χρήση της 

αναλογιστικής μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method). 

Οι μέθοδοι και ο τύπος των υποθέσεων που χρησιμοποιήθηκαν για να υπολογιστεί η ανάλυση ευαισθησίας δεν 

μεταβλήθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 

 

Αναφορικά με τους κινδύνους που εμπεριέχονται στα προαναφερθέντα προγράμματα, το πρόγραμμα αυτό δεν 

χρηματοδοτείται και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία για το πρόγραμμα αυτό. 

Συνεπώς, κίνδυνοι όπως η μεταβλητότητα περιουσιακών στοιχείων ή άλλοι παρόμοιοι κίνδυνοι (π.χ. χαμηλές 

αποδόσεις, συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων κλπ.) δεν υφίστανται. Οι κίνδυνοι που αφορούν στo υπάρχον 

πρόγραμμα σχετίζονται με τις αναλογιστικές υποθέσεις που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της υποχρέωσης, 

που πρέπει να απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις, και περιλαμβάνουν ενδεχόμενες μεταβολές στις 
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αποδόσεις ομολόγων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του επιτοκίου προεξόφλησης, καθώς και υποθέσεις 

σχετικά με το ρυθμό του πληθωρισμού και το ρυθμό μελλοντικών αυξήσεων στους μισθούς και οι οποίες μπορεί να 

επηρεάσουν τις μελλοντικές ταμειακές ροές των προγραμμάτων. 

20) Προβλέψεις 

 

Ποσά σε Ευρώ 
Εκκρεμείς δικαστικές 

υποθέσεις 
Ζημίες από 
συμβάσεις 

Σύνολο 

1-Ιαν-15 - - - 

Αντιλογισμός μη χρησιμοποιθήσων 
προβλέψεων 

- - - 

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις 
χρήσεως 

- - - 

31-Δεκ-15 - - - 

1-Ιαν-16 - - - 

Απορρόφηση κλάδου 137.753 
 

137.753 

Αντιλογισμός μη χρησιμοποιθήσων 
προβλέψεων 

- - - 

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις 
χρήσεως 

- - - 

31-Δεκ-16 137.753 0 137.753 

 

Ποσά σε Ευρώ 2016 2015 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις - - 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 137.753 - 
   

Σύνολο 137.753 - 

Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 

Το ποσό της πρόβλεψης βασίζεται σε εκτιμήσεις της Νομικής Υπηρεσίας της εταιρείας. Το υπόλοιπο της 

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

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

πέραν των ποσών που αναφέρονται την 31/12/2016. 

Ζημίες από συμβάσεις 

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

υποχρεώσεων της Εταιρείας με αντισυμβαλλόμενους της. Η πρόβλεψη υπολογίστηκε βάσει ιστορικών δεδομένων 

και στατιστικών από την επίλυση αντίστοιχων περιπτώσεων του παρελθόντος. 

Η εταιρεία, βασιζόμενη στην αρχή της συντηρητικότητας, εξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα την φύση των 

εκάστοτε συμβατικών του υποχρεώσεων και προβαίνει στις απαιτούμενες προσαρμογές. 

21) Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

(Ποσά σε Ευρώ) 2016 2015 

Προμηθευτές 63.547.547 - 

Προκαταβολές πελατών 5.369.932 - 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί  730.672 - 

Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη 740.758 - 

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη (σημ. 30) 5.537.594 - 

Μερίσματα πληρωτέα 1.671 - 

Πιστωτές διάφοροι 442.328 - 

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 3.348.953 - 
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Σύνολο 79.719.456 - 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 79.719.456 - 

Σύνολο Υποχρεώσεων 79.719.456 - 

22)  Πωλήσεις 

(Ποσά σε Ευρώ) 2016 2015 

Πωλήσεις εμπορευμάτων & προϊόντων 208.527.666 - 

Λοιπά 2.167.172 - 

   

Σύνολο 210.694.839 - 

Η γεωγραφική κατανομή των πωλήσεων της Εταιρείας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

(Ποσά σε Ευρώ) 2016 2015 

Ελλάδα 123.869.014  - 

Λοιπές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης 34.164.549  - 

Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες 131.103  - 

Ασία -  - 

Αμερική 52.530.173  - 

Αφρική -  - 

Ωκεανία -  - 

   

Σύνολο 210.694.839 - 

Οι πωλήσεις αναφέρονται στη χώρα που είναι εγκατεστημένοι οι πελάτες. 

23) Έξοδα ανά κατηγορία 

Ποσά σε Ευρώ Σημείωση 2016 2015 

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο  -153.097.064 - 

Παροχές σε Εργαζόμενους 24 -11.227.208 - 

Ενέργεια  -1.892.147 - 

Αποσβέσεις  -5.047.921 - 

Ασφάλιστρα 
 -2.297.984 - 

Ενοίκια 
 -481.349 - 

Μεταφορικά 
 -12.950.011 - 

Αμοιβές-Παροχές Τρίτων 
 -6.929.530 -2.728 

Φόροι 
 -200.591 - 

Κέρδη/(ζημιές) από παράγωγα 
 2.993.539 - 

Προμήθειες 
 -665.186 - 

Λοιπά Έξοδα  
 -1.818.922 - 

Σύνολο Κόστους Πωληθέντων, Εξόδων Διοίκησης και Εξόδων 
Διάθεσης  -193.614.374 -2.728 
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24) Παροχές σε εργαζομένους 

Ποσά σε Ευρώ 2016 2015 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 8.723.452 - 
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 2.023.717 - 
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 74.196 - 
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους  405.843 - 

Σύνολο 11.227.208 - 

 

Ο αριθμός εργαζομένων της εταιρείας την 31/12/2016 ανερχόταν σε 439. 

 

25) Λοιπά έσοδα 

Ποσά σε Ευρώ 2016 2015 

Επιδοτήσεις Χρήσεως 36.081 - 

Ενοίκια 5.442 - 

Επανατιμολόγηση Εξόδων 388.997 - 

Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 845 - 

Λοιπά Έσοδα 2.538 - 

    
 

Σύνολο 433.903 - 

 

26) Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό 

Ποσά σε Ευρώ 2016 2015 

Έσοδα 
  Πιστωτικοί τόκοι 12.215 326 

Συναλλαγματικές διαφορές 413.402 - 

Έσοδα από μερίσματα 2.947.462 - 

Σύνολο Εσόδων 3.373.079 326 

   

Έξοδα (-) 
  Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα (6.651.979) - 

Συναλλαγματικές διαφορές (142.275) - 

Προμήθειες Τραπεζών (321.885) - 

Σύνολο Εξόδων (7.116.139) - 

   

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) (3.743.060) 326 
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27) Φορολογία 

 Ποσά σε Ευρώ 
12 μήνες έως 31 
Δεκεμβρίου 2016 

Φόρος Εισοδήματος 834.618 
Αναβαλλόμενος φόρος (Σημ. 18)  1.835.499 
  

Σύνολο 2.670.117 

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε 

χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου. Η διαφορά έχει ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ 
 12 μήνες έως 31 
Δεκεμβρίου 2016 

Κέρδη Προ Φόρων 13.771.308 
Φόρος υπολογισμένος με βάση τους ισχύοντες 
φορολογικούς συντελεστές (2016:29% & 2015:29%) 

3.993.679 

Έξοδα που δεν εκπίπτουν για Φορολογικούς Σκοπούς -11.175 

Αναγνώριση μη προτέρων αναγνωριζόμενων ζημιών -2.211.896 
Φόρος μόνιμων διαφορών 444.630 
Φόρος φορολογικού ελέγχου 454.877 
  

Σύνολο φόρου εισοδήματος 2.670.116 

Το φορολογικό (έξοδο)/έσοδο που αφορά στα λοιπά συνολικά εισοδήματα αναλύεται ως εξής: 

 Ποσά σε Ευρώ 
 

Προ φόρων 
Φόρος 

(χρέωση)/Πίστωση 
Μετά από 
φόρους 

Κέρδη / (ζημιές) από αποτίμηση 
παραγώγων για αντιστάθμιση 
κινδύνου - αποτελεσματική 

1.136.652 -327.629 809.023 

    
Διαφορές από αναλογιστικά 
κέρδη/ζημιές 

-211.386 61.302 -150.084 

    

Λοιπά συνολικά εισοδήματα  925.266 -266.327 658.939 

Αναβαλλόμενη φορολογία (Σημ. 18)  -266.327  

 Σύνολο  -266.327  

 

28) Ανειλημμένες υποχρεώσεις 

Κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις 

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεστεί την 31/12/2016 ανήλθαν σε 

€ 1.393.296 και αφορούν μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

Υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων 

Η εταιρεία μισθώνει μεταφορικά μέσα και κτίρια με λειτουργικές μισθώσεις. Οι μισθώσεις έχουν διάφορους όρους, 

ρήτρες αναπροσαρμογής και δικαιώματα ανανέωσης. Σε ό,τι αφορά στη σύμβαση μίσθωσης ακινήτου δεν 

προβλέπεται ειδικός όρος για τη λύση της. Σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές διατάξεις ο μισθωτής έχει δικαίωμα 

να καταγγείλει τη σύμβαση εφόσον έχουν παρέλθει 2 έτη από την έναρξη της και με 6 μήνες προαναγγελία. Μετά 

την πάροδο του εξαμήνου ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει στον εκμισθωτή ως αποζημίωση μισθώματα 4 

μηνών υπολογιζόμενα σύμφωνα με το τελευταίο ισχύον μίσθωμα. Σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις μίσθωσης των 

μεταφορικών μέσων, αυτές δύναται να καταγγελθούν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση, με την υποχρέωση 

όμως καταβολής ρήτρας διακοπής συμβολαίου η οποία κυμαίνεται από 2 έως το ήμισυ των υπολειπομένων 

μισθωμάτων, ανάλογα με την εταιρία με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση. 

Τα μελλοντικά πληρωτέα συνολικά μισθώματα σύμφωνα με τις λειτουργικές μισθώσεις έχουν ως εξής: 
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Ποσά σε Ευρώ 2016 2015 

Λιγότερο από 1 χρόνο 282.559 - 

Μεταξύ 1και 5 ετών 444.030 - 

   

Σύνολο 726.590 - 

29) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις/απαιτήσεις 

(α) Η εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με εγγυήσεις σε τράπεζες οι οποίες προκύπτουν στα πλαίσια 

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

Ποσά σε Ευρώ 
   Υποχρεώσεις 
 

2016 2015 

Εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων προς προμηθευτές 
 

5.069.370 -  

Εγγυήσεις για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης συμβάσεων με πελάτες 
 

21.980.111 -  

    

Σύνολο 
 

27.049.482 - 

 (β) Οι επίδικες και οι υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, οι οποίες εκκρεμούσαν κατά την ημερομηνία του 

Ισολογισμού έχουν ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ 
 

2016 2015 

Λοιπές αγωγές 

 
143.622 - 

Συμβατικές υποχρεώσεις 

 
- - 

    

Σύνολο 
 

143.622 - 

 

Η εταιρεία για τυχόν αρνητική έκβαση των παραπάνω ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αφορούν επίδικες ή υπό 

διαιτησία διαφορές έχει σχηματίσει προβλέψεις ύψους € 137.753. 

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

επιπλέον επιβαρύνσεις. 

γ) Κατά την 31/12/2016 εκκρεμούσαν αγωγές της εταιρείας κατά τρίτων. Δεν είναι δυνατόν να γίνει μια αξιόπιστη 

εκτίμηση των οικονομικών ωφελειών που θα εισρεύσουν στην Εταιρεία από την θετική έκβαση των υποθέσεων 

αυτών. 

30) Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

Η εταιρεία ελέγχεται 100% από τη CENERGY S.A. ενώ η τελική μητρική είναι η VIOHALCO SA/NV, και οι δύο 

εγκατεστημένες στο Βέλγιο.  

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

 

i) Πωλήσεις 

 Ποσά σε Ευρώ 31/12/2016 31/12/2015 

Πωλήσεις αγαθών  
  

Θυγατρικές 52.530.172 - 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 6.625.873 - 

Σύνολο 59.156.045 - 
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Πωλήσεις υπηρεσιών 

Θυγατρικές - - 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 477.171 - 

Σύνολο 477.171 - 

   

Πωλήσεις παγίων 
  

Θυγατρικές - - 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη - - 

Σύνολο - - 

   

Έσοδα από μερίσματα 
  

Θυγατρικές 2.947.462 - 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη - - 

Σύνολο 2.947.462 - 

 ii) Αγορές 

 

 Ποσά σε Ευρώ 31/12/2016 31/12/2015 

Αγορές αγαθών  
  

Θυγατρικές - - 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.004.430 - 

Σύνολο 1.004.430 - 

   
Αγορές υπηρεσιών 

  
Θυγατρικές 240.241 - 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 3.568.387 - 

Σύνολο 3.808.628 - 

   

Αγορές παγίων 
  

Θυγατρικές - - 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 202.239 - 

Σύνολο 202.239 - 

iii) Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών 

 Ποσά σε Ευρώ 31/12/2016 31/12/2015 

Αμοιβές - Ωφελήματα για μέλη ΔΣ και Στελέχη 332.438 - 

 

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

 Ποσά σε Ευρώ 31/12/2016 31/12/2015 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη: 
  

Θυγατρικές 33.953.102 - 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 16.916.690 - 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις σχετικά με την εισφορά γης 
σε συγγενή εταιρεία 

3.603.024 - 

 Σύνολο 54.472.816 - 

   

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη: 
  

Θυγατρικές 64.462 - 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 5.473.132 - 

 Σύνολο 5.537.594 - 
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Τα λοιπά συνδεόμενα μέρη αφορούν θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου VIOHALCO. 

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

αποπληρωμής και είναι άτοκα. 

Τα οφειλόμενα ποσά προκύπτουν κυρίως από αγορές αγαθών και υπηρεσιών. 

 

31) Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικού χαρακτήρα 

Ποσά σε Ευρώ 

 Υπόλοιπο 01/01/2015 - 

Νέες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικού χαρακτήρα - 

Πληρωμή βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων χρηματοδοτικού χαρακτήρα - 

Υπόλοιπο 31/12/2015 - 

Νέες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικού χαρακτήρα 67.220.291 

Πληρωμή βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων χρηματοδοτικού χαρακτήρα -42.294.751 

Υπόλοιπο 31/12/2016 24.925.540 

Κατά το 2016 η Εταιρεία προχώρησε σε σύμβαση πρακτόρευσης απαιτήσεων μέσω της οποίας έλαβε ποσό 

€ 67.220.291 ενώ εντός του 2016 αποπληρώθηκε ποσό € 42.294.751. 

Κατά το 2016 οι εν λόγω εκχωρούμενες απαιτήσεις είναι σε Ευρώ και σε USD και η περίοδος μέχρι την εισροή των 

χρημάτων δεν είναι έντοκη. 

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

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

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

ποσοστό). 

32) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

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

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

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

φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό 

γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή 

ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο εντός δέκα ημερών από 

την καταληκτική ημερομηνία έγκρισης του ισολογισμού της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το 

Υπουργείο Οικονομικών θα επιλέξει δείγμα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρμόδιες 

ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι αργότερο των 

δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο 

Οικονομικών. 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 έως 2016. 

Για τη χρήση 2016 ο φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. Κατά την 

ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου δεν πρόεκυψαν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που 

καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. 

Η εταιρείας σχηματίζει πρόβλεψη κατά περίπτωση έναντι πιθανών πρόσθετων φόρων βάσει των ευρημάτων των 

φορολογικών ελέγχων των προηγούμενων ετών. 

33) Αμοιβές ελεγκτών 

Οι συνολικές αμοιβές κατά το οικονομικό έτος 2016 της ελεγκτικής εταιρείας όσο αναφορά τον υποχρεωτικό 

έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, την επισκόπηση των εξαμηνιαίων οικονομικών πληροφοριών 

καθώς και το φορολογικό πιστοποιητικό ανήλθαν συνολικά σε € 130.950. 
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34) Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την 31 Δεκεμβρίου 2016 που να επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση 

της Εταιρίας. 
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Γ. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Ε. 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Ε, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 
της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταμειακών 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 Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών 
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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων με 
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με 
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με 
σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 
έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Ε κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της 
ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του 
Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 
 
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με 
τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής 
αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016. 
 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Ε. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις 
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 

 

Αθήνα,08 Σεπτεμβρίου 2017 

 

 
 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Δημήτρης Σούρμπης 

ΑΜ ΣΟΕΛ 16891 

 

 

 

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς  

Ανώνυμος ελεγκτική Εταιρεία 

Λ. Κηφισίας 268 

152 32 Χαλάνδρι 

ΑΜ ΣΟΕΛ 113 
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 

Βεβαιώνεται ότι οι ανωτέρω «Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις» της 31ης Δεκεμβρίου 2016 καθώς και οι 

συνημμένες επ’ αυτών σημειώσεις είναι αυτές που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη 

συνεδρίαση του της 6ης Σεπτεμβρίου 2017. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που 

περιέχονται στις ανωτέρω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2016 καθώς και 

στις συνημμένες επ’ αυτών σημειώσεις είναι οι κ.κ.: Φικιώρης Μελέτιος, πρόεδρος του Δ.Σ., Σταυρόπουλος 

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

Δημήτριος, οικονομικός διευθυντής, Κουμπής Παύλος, προϊστάμενος λογιστηρίου. 
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