
 

 
 
 
 
          
 
              
       

 
 
 

  
 
 
 
 

Όµιλος Α.Ε. Τσιµέντων Τιτάν 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 

(1 Ιανουαρίου 2010 – 31 ∆εκεµβρίου 2010) 
 
 
 
 
 
 

 

Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν 
Αρ. µητρώου Α.Ε. 6013/06/Β/86/90 
Χαλκίδος 22Α - 111 43 Αθήνα 



Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν

Σελίδες

α) ∆ηλώσεις Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 1
β) Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 2
γ) Επεξηγηµατική Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 16
δ) ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 22
ε) Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 56
ζ) Οικονοµικές Καταστάσεις 58
η) Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  63
θ)

120
ι) 123
κ) Στοιχεία και Πληροφορίες 125

ΑΝ∆ΡΕΑΣ Λ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Παράρτηµα ΙΙ: Πληροφορίες άρθρου 10 του Νόµου 3401/2005

Παράρτηµα Ι: Έκθεση συναλλαγών της Εταιρίας µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν 
επιχειρήσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παρ.4 του Νόµου 
3016/2002

Περιεχόµενα

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρίας από τις σελίδες 1 έως 55 και 58 έως 125 εγκρίθηκαν
κατά την συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 17.03.2011.

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ο ∆ιευθυντής Ενοποιηµένων 
Οικονοµικών Καταστάσεων

Α.∆.Τ. ΑΒ500997 Α.∆.Τ. Ξ163588

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ∆. ∆ΙΚΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ. ΝΤΑΝΑΣ

Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής 
Οµίλου Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής Ελλάδος

Α.∆.Τ. ΑΕ514943 Α.∆.Τ. ΑΒ291692 Α.∆.Τ. ΑΒ006812
Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/64870 Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/15068



1 
 

 
 
 
 
 

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007) 

 
 
Τα κατωτέρω µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α.Ε. Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ : 

1. Ανδρέας Κανελλόπουλος, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  
2. ∆ηµήτριος Παπαλεξόπουλος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος και   
3. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ορισθείς 

προς τούτο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,  
Υπό την ανωτέρω ιδιότητά µας, δηλώνουµε µε την παρούσα, ότι εξ όσων 
γνωρίζουµε : 
Α)  οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ για 
τη χρήση 1.1.2010 έως 31.12.2010, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του 
ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως 
της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, καθώς και των επιχειρήσεων που 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο. 
Β) Η συνηµµένη ΄Εκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο 
αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, 
καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση 
εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των 
κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν.  

 
Αθήνα, 17 Μαρτίου 2011 

 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.            Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος           Μέλος ∆.Σ. 
 
 
 
 
 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ Λ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ    ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ     ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Θ. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ     
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  
1.1.2010 - 31.12.2010 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ - ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 
ΓΕΓΟΝΟΤA 
 
Το 2010 ήταν µία δύσκολη χρονιά για τον Όµιλο. Παρόλο που η παγκόσµια 
οικονοµία κινήθηκε µε ανοδικούς ρυθµούς, η ανάκαµψη ήταν δύο ταχυτήτων, µε τις 
αναπτυσσόµενες οικονοµίες – κυρίως Κίνα και Ινδία - να αποτελούν τον µοχλό της 
ανάκαµψης και τις ανεπτυγµένες οικονοµίες να αναδύονται από την οικονοµική κρίση 
µε σηµαντικά πιο αργούς ρυθµούς. Επιπλέον στις αναπτυγµένες οικονοµίες, ο 
κατασκευαστικός κλάδος αποτέλεσε τον ουραγό της ανάκαµψης. Αντίστοιχα στις 
αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όµιλος, ο ρυθµός ανάπτυξης στην 
Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο δεν ήταν ικανός να 
αντισταθµίσει την πτώση σηµαντικών αγορών του Οµίλου όπως της Ελλάδας και της 
Φλόριντα. 
 
O κύκλος εργασιών του Οµίλου ΤΙΤΑΝ το 2010 ανήλθε σε €1.350 εκ., σηµειώνοντας 
οριακή µείωση 0,7% σε σύγκριση µε το 2009. Τα κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 
υποχώρησαν κατά 5,5% στα €314 εκ. Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου, µετά τα 
δικαιώµατα µειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους, έφθασαν τα €102 εκ., 
µειωµένα  κατά 17,2% σε σύγκριση µε το 2009. 
 
Σηµειώνεται ότι τα λειτουργικά κέρδη πριν από τη διενέργεια προβλέψεων ήταν 
σχεδόν στο ίδιο επίπεδο µε το προηγούµενο έτος. Η επιδείνωση των αποτελεσµάτων 
οφείλεται σε αυξηµένες προβλέψεις κατά €19,4 εκ. κυρίως λόγω επισφαλειών, καθώς 
επίσης και σε υψηλότερες αποσβέσεις, χρηµατοοικονοµικά έξοδα και δικαιώµατα 
µειοψηφίας. 
 
Η µακροχρόνια στρατηγική γεωγραφικής διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων του 
Οµίλου έκανε δυνατή την επίτευξη των αποτελεσµάτων αυτών παρά την ιδιαίτερα 
δυσµενή συγκυρία. Η έναρξη λειτουργίας της νέας µονάδας παραγωγής στην 
Αίγυπτο και η επέκταση των δραστηριοτήτων του Οµίλου στα ∆υτικά Βαλκάνια µέσω 
των επενδύσεων στην Αλβανία και στο Κόσοβο, επέτρεψε την αύξηση των 
πωλήσεων και της οργανικής κερδοφορίας στις αναπτυσσόµενες χώρες της 
Ανατολικής Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αντισταθµίζοντας τις 
αρνητικές επιπτώσεις από τη µείωση της κατανάλωσης τσιµέντου για πέµπτη συνεχή 
χρονιά στις ΗΠΑ και για τέταρτη συνεχή χρονιά στην Ελλάδα. 
 
Θετική επίδραση στα τελικά αποτελέσµατα του Οµίλου είχε επίσης η ισχυροποίηση 
νοµισµάτων όπως το αµερικάνικο δολάριο και η αιγυπτιακή λίρα έναντι του ευρώ, η 
οποία οδήγησε σε θετικές συναλλαγµατικές διαφορές. 
 
Οι τιµές των στερεών και υγρών καυσίµων, καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας 
σηµείωσαν σηµαντική άνοδο, ιδιαίτερα κατά το Β’ Εξάµηνο του 2010. 
 
Στην Ελλάδα, η επιδείνωση της οικονοµικής συγκυρίας οδήγησε σε έντονη 
υποχώρηση της οικοδοµικής δραστηριότητας τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο 
δηµόσιο τοµέα. Ιδιαίτερα η πτώση της ζήτησης για αγορά κατοικίας, οφείλεται αφενός 
στην κρίση της πραγµατικής οικονοµίας και στη δηµοσιονοµική προσαρµογή – 
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γεγονότα που έχουν επηρεάσει αρνητικά το εισόδηµα των νοικοκυριών και τις 
προσδοκίες τους για απασχόληση – και αφετέρου στη µείωση των χορηγήσεων 
στεγαστικών δανείων. Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου στην Ελλάδα και στη ∆υτική 
Ευρώπη παρουσίασε µείωση το 2010 κατά 13% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 
2009 και ανήλθε στα €437 εκ. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA), επιβαρυµένη 
από τις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων και το υψηλότερο κόστος ενέργειας, 
µειώθηκε σε €86 εκ., εµφανίζοντας πτώση κατά 34% σε σύγκριση µε το 2009.  
 
Στις ΗΠΑ, η ανάκαµψη του κατασκευαστικού κλάδου δεν έγινε ορατή κατά τη 
διάρκεια του 2010. Στις νοτιοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, στις οποίες 
συγκεντρώνεται το µεγαλύτερο µέρος των δραστηριοτήτων του Οµίλου, η 
κατανάλωση παρέµεινε σε πολύ χαµηλά επίπεδα, ενώ σηµείωσε περαιτέρω µείωση 
στην αγορά της Φλόριντα. Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου στις ΗΠΑ το 2010 
µειώθηκε κατά 13% στα €317 εκ. έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2009 ενώ υπό 
τις εξαιρετικά δυσµενείς αυτές συνθήκες κατάρρευσης της αγοράς, η λειτουργική 
κερδοφορία του Τοµέα των ΗΠΑ µειώθηκε κατά 86% φθάνοντας µόλις τα €3,5 εκ.  
 
Παρά τη συνεχιζόµενη πτώση της κατανάλωσης τσιµέντου στις ΗΠΑ, η εταιρία του 
Οµίλου Separation Technologies LLC (ST), η οποία έχει αντικείµενο την εγκατάσταση 
και λειτουργία µονάδων επεξεργασίας ιπτάµενης τέφρας, συνέχισε την αναπτυξιακή 
της πορεία, σηµειώνοντας άνοδο πωλήσεων. Η παγκόσµια πρωτοπόρος, πράσινη 
τεχνολογία της ST µετατρέπει την ιπτάµενη τέφρα - ένα βιοµηχανικό απόβλητο που 
προέρχεται από την καύση άνθρακα για την παραγωγή ενέργειας - σε χρήσιµα 
προϊόντα. 
 
Την 1.2.2010 δηµοσιεύθηκε η απόφαση του Σώµατος Μηχανικών του Στρατού των 
ΗΠΑ, η οποία οδήγησε στην έκδοση νέας άδειας  της Τarmac America, η οποία έχει 
διάρκεια 20 ετών και προβλέπει συγκεκριµένους όρους λειτουργίας του λατοµείου 
στην περιοχή Lake Belt. Η νέα άδεια απαλλάσσει τον Όµιλο από µία πηγή 
αβεβαιότητας και του επιτρέπει να στοχεύσει σε ορθολογικό µακροπρόθεσµο 
σχεδιασµό  και άρτια περιβαλλοντική διαχείριση. 
 
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η γενικευµένη οικονοµική κρίση εξακολούθησε να 
συµπιέζει τη ζήτηση δοµικών υλικών, αν και µε ηπιότερους ρυθµούς από ότι το 2009. 
Ωστόσο, ο κύκλος εργασιών του Οµίλου το 2010 αυξήθηκε κατά 10% σε σύγκριση µε 
το 2009 στα €236 εκ. και τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 17% φθάνοντας τα €87 εκ.,  χάρη 
στη λειτουργία του νέου εργοστασίου στην Αλβανία από το β΄ τρίµηνο του έτους και 
στην ενσωµάτωση στον Όµιλο του εργοστασίου στο Κόσοβο  
 
Σε αντιδιαστολή µε τις τάσεις στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, η ζήτηση δοµικών υλικών 
στην Ανατολική Μεσόγειο ήταν αυξηµένη. Στην Τουρκία, εκτιµάται ότι η οικονοµική 
ανάκαµψη οδήγησε σε άνοδο της κατανάλωσης τσιµέντου κατά 15% περίπου. Στην 
Αίγυπτο, η ζήτηση διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, κυρίως λόγω των έργων 
οικιστικής ανάπτυξης. Σε συνδυασµό µε την ενισχυµένη παραγωγική δυναµικότητα 
του Οµίλου χάρη στη λειτουργία της δεύτερης γραµµής παραγωγής στο εργοστάσιο 
του Beni Suef, η αυξηµένη ζήτηση επέτρεψε τη βελτίωση των αποτελεσµάτων. 
Συνολικά, ο κύκλος εργασιών στην Ανατολική Μεσόγειο αυξήθηκε κατά 31% έναντι 
της αντίστοιχης περιόδου του 2009 και έφτασε τα €360 εκ. και τα κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 34% 
σε €138 εκ. 
 
Συνολικά το 2010, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διάθεσης του 
Οµίλου αυξήθηκαν κατά 1% έναντι του 2009, φθάνοντας τα €130 εκ. Σε συγκρίσιµη 
βάση και χωρίς την επίδραση των συναλλαγµατικών διαφορών θα είχαν µειωθεί κατά 
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3,4%, πέραν της µείωσης του 15% που είχε επιτευχθεί το 2009, αντανακλώντας τη 
συνεχή προσπάθεια του Οµίλου για συµπίεση των δαπανών. 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα, συµπεριλαµβανοµένων των συναλλαγµατικών 
διαφορών και του κόστους πρόωρης αποπληρωµής οµολογιών στις ΗΠΑ τον 
περασµένο Ιούλιο, ανήλθαν σε €63 εκ., αυξηµένα κατά 5,7% σε σύγκριση µε πέρυσι. 
 
Η εστίαση του Τιτάνα στην αυστηρή ιεράρχηση των επενδύσεων και στη συγκράτηση 
του κεφαλαίου κίνησης, οδήγησε κατά το 2010 στη δηµιουργία €195 εκ. ελεύθερων 
ταµειακών ροών που προέρχονται από λειτουργικές δραστηριότητες και κατ’ 
επέκταση στη µείωση του δανεισµού κατά €194 εκ. Ο καθαρός δανεισµός του Οµίλου 
παρουσιάζει διαρκή βελτίωση και έχει µειωθεί από €1.114 εκ. τον ∆εκέµβριο του 
2008 σε  €971 εκ. τον ∆εκέµβριο του 2009 και σε €777 εκ. στα τέλη του 2010. 
 
Η µετοχή της Εταιρείας έκλεισε στις 31.12.2010 στην τιµή των €16,42 
παρουσιάζοντας πτώση 19,2% από το τέλος του προηγούµενου έτους. Η πτώση 
αυτή είναι σηµαντικά χαµηλότερη αυτής του δείκτη  του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (-
35,6%) για την αντίστοιχη περίοδο. Στις 26.5.2010 η κοινή µετοχή της Εταιρίας 
διαγράφηκε από τον δείκτη MSCI Standard και προστέθηκε στον δείκτη MSCI Small 
Cap. Στις 17.9.2010 η κοινή µετοχή της Εταιρίας διαγράφηκε από τους δείκτες FTSE 
Global Equity Mid Cap και FTSE All-World και προστέθηκε στον δείκτη FTSE Global 
Equity Small Cap.  
 
Κατά τη διάρκεια του έτους, ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Standard 
& Poor’s επιβεβαίωσε τις θετικές προοπτικές του Οµίλου (positive outlook) τον 
Απρίλιο και Οκτώβριο, ενώ το ∆εκέµβριο τις υποβάθµισε σε αρνητικές (negative 
credit watch), µετά από παρόµοια υποβάθµιση στις προοπτικές της Ελλάδας. Μέχρι 
το τέλος του έτους, η πιστοληπτική ικανότητα του Οµίλου αξιολογείτο ως BB+. 
 
Ο Όµιλος έχει χορηγήσει στις  European Bank for Reconstruction and Development 
(EBRD) και  International Finance Corporation (IFC), µετόχους µειοψηφίας στην 
εταιρία του Οµίλου στην Αλβανία ΑNTEA Cement SHA,  το δικαίωµα να ζητήσουν 
την εξαγορά  του ποσοστού τους από τον Όµιλο, βάσει προκαθορισµένων όρων. Στις 
31.12.2010 η εύλογη αξία του δικαιώµατός τους, το οποίο αναγνωρίζεται ως 
µακροπρόθεσµη υποχρέωση του Οµίλου , ανέρχεται σε €21,1 εκατ.. 
 
Την 1.7.2010, η θυγατρική του Οµίλου στην Αµερική, Titan America, προέβη σε 
πρόωρη αποπληρωµή οµολογιών συνολικής αξίας $66,9 εκ. (€54,5 εκ) που είχε 
συνάψει µέσω ιδιωτικής τοποθέτησης µε θεσµικούς επενδυτές των ΗΠΑ προ ετών 
και των οποίων το επιτόκιο ήταν, µε τα σηµερινά δεδοµένα, ιδιαίτερα υψηλό. Το 
συνολικό προ φόρων κόστος αποπληρωµής ανήλθε σε $9,7 εκ. (€7,9 εκ.). 
 
Με την από 16.12.2010 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το Μετοχικό Κεφάλαιο 
της Εταιρίας  αυξήθηκε κατά €150.888, µε καταβολή µετρητών και έκδοση 37.722 
νέων κοινών µετοχών, ονοµαστικής αξίας €4,00 εκάστης, λόγω άσκησης από 
ανώτερα στελέχη δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς κοινών µετοχών, στο πλαίσιο 
εφαρµογής προγραµµάτων χορήγησης δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών 
που έχουν εγκριθεί µε την από 29.5.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων.  
 
Κατά την Ά Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 3ης Ιουνίου 2010 εγκρίθηκε η 
θέσπιση νέου προγράµµατος παροχής δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών 
της Εταιρίας σε εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το προσωπικό της 
Εταιρίας και συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών. Το νέο πρόγραµµα που εγκρίθηκε 
από τη Γενική Συνέλευση προβλέπει τη χορήγηση, κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012, 



5 
 

σε 100 περίπου συνολικά δικαιούχους, δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µέχρι ενός 
εκατοµµυρίου (1.000.000) ιδίων κοινών µετοχών της Εταιρίας, τα οποία θα µπορούν 
να ασκηθούν κατά τα έτη 2013, 2014 και 2015 αντίστοιχα, µε τιµή διάθεσης ίση µε 
την ονοµαστική αξία της µετοχής (€4 ανά µετοχή), υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν 
επιτευχθεί οι στόχοι του προγράµµατος, οι οποίοι εξαρτώνται α. από τα λειτουργικά 
αποτελέσµατα και τα καθαρά κέρδη του Οµίλου β. από την απόδοση της µετοχής της 
Εταιρίας σε σχέση µε την απόδοση άλλων πολυεθνικών εταιριών του κλάδου 
δοµικών υλικών µε µεγάλη κεφαλαιοποίηση και εµπορευσιµότητα και γ. από την 
απόδοση της µετοχής της Εταιρίας σε σχέση µε τη απόδοση των δεικτών FTSE 20 
και FTSE 40 του Χ.Α. και FTS Eurofirst 300. 
 
Σύµφωνα µε τις από 12.1.2010 και 26.4.2010 αποφάσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, η Εταιρία ολοκλήρωσε, εντός της νόµιµης τριετούς προθεσµίας από την 
ηµεροµηνία απόκτησής τους, την πώληση µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών,  
συνολικού αριθµού 37.597 κοινών ιδίων µετοχών,  οι οποίες αντιπροσωπεύουν 
ποσοστό 0,0445% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της, µε µέση τιµή 
πώλησης €18,77 ανά µετοχή. Ο συνολικός αριθµός ιδίων µετοχών που είχε στην 
κατοχή της η Εταιρία στις 31.12.2010 ανέρχεται σε 3.137.616, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 3,71% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρίας . Η συνολική αξία κτήσης των εν λόγω ιδίων µετοχών ανέρχεται σε ποσό 
€90.182 χιλ., ποσό το οποίο µείωσε τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας και του Οµίλου. 
 
Το ∆.Σ. της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων, που έχει προγραµµατιστεί για τις 15 Ιουνίου 2011, τη 
διανοµή µερίσµατος ύψους €0,07759 ανά µετοχή έναντι €0,18 ανά µετοχή το 
περασµένο έτος. Επιπλέον, το ∆.Σ. θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανοµή 
ειδικών  αποθεµατικών, τα οποία έχουν ήδη φορολογηθεί και έχει εξαντληθεί κάθε 
φορολογική υποχρέωση της Εταιρίας και των Μετόχων, συνολικού ποσού 
€8.665.491,  ήτοι ποσό  €0,10241 ανά µετοχή. 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ (BUSINESS MODEL) 
 
Η Εταιρική Στρατηγική στη βάση της οποίας επιδιώκονται µακροπρόθεσµα οι στόχοι 
και οι επιδιώξεις του Οµίλου είναι σταθερά προσηλωµένη  στις εξής αρχές και 
προτεραιότητες: 

• Γεωγραφική διαφοροποίηση 
• Συνεχής βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
• Καθετοποίηση των δραστηριοτήτων 
• Επικέντρωση στο ανθρώπινο δυναµικό και στην εταιρική κοινωνική ευθύνη 

Η κύρια δραστηριότητα του Οµίλου είναι η παραγωγή και εµπορία τσιµέντου, έτοιµου 
σκυροδέµατος, αδρανών υλικών και άλλων δοµικών υλικών. 
 
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε 13 χώρες στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αµερική και την 
Ανατολική Μεσόγειο και είναι οργανωµένος στους εξής τέσσερις λειτουργικούς 
(γεωγραφικούς) τοµείς: 

• Ελλάδα και ∆υτική Ευρώπη 
• Βόρεια Αµερική 
• Νοτιανατολική Ευρώπη 
• Ανατολική Μεσόγειος 

Ο κάθε τοµέας αποτελείται από ένα σύνολο χωρών. Η οµαδοποίηση των θυγατρικών 
του Οµίλου στους λειτουργικούς τοµείς γίνεται µε βάση τη γεωγραφική τους θέση. Ο 
επικεφαλής διευθυντής κάθε τοµέα αναφέρεται στον ∆ιευθύνοντα  Σύµβουλο του 
Οµίλου. 
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

Το 2010 ο Όµιλος συνέχισε και ενίσχυσε περαιτέρω την προσπάθεια για αυτό-
βελτίωση σε όλους τους επιµέρους τοµείς εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιώσιµης 
ανάπτυξης. 
 
Στον τοµέα της ασφάλειας της εργασίας ο Όµιλος εστίασε στην υλοποίηση των 
προγραµµάτων που έχει σχεδιάσει και υιοθετήσει για την επίτευξη των στόχων του 
και ειδικότερα την καλλιέργεια νοοτροπίας και συµπεριφοράς πρόληψης 
ατυχηµάτων. Αξιοποιείται η γνώση και η εµπειρία που αναπτύσσεται τόσο στις 
εταιρίες του Οµίλου, όσο και στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη Βιώσιµη 
Ανάπτυξη στον κλάδο τσιµέντου για τη συστηµατική ενηµέρωση και εκπαίδευση τόσο 
του άµεσου όσου και του εργολαβικού προσωπικού.  
 
Η θέσπιση νέων αυστηρότερων στόχων για τη µείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος του Οµίλου το 2009, ένα χρόνο νωρίτερα από την αρχική δέσµευση 
που είχε διατυπωθεί το 2006, ενίσχυσε την προσπάθεια σε όλες τις µονάδες 
παραγωγής µε σκοπό την περαιτέρω βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης, τη 
µείωση του βαθµού εξάρτησης από συµβατικά καύσιµα, τη βελτίωση των εργαλείων 
διαχείρισης και µέτρησης αποτελεσµάτων σε επιµέρους τοµείς, την καλύτερη 
κατανόηση και µέτρηση του κύκλου ζωής των προϊόντων και της κοινωνικής τους 
συνεισφοράς. 
 
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη των ενδιαφεροµένων µερών για συστηµατική 
ενηµέρωση συνεχίστηκε η υλοποίηση συναντήσεων διαβούλευσης µε εργαζόµενους, 
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων, µη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλων 
φορέων, ενώ ο Όµιλος προχώρησε στην πρώτη έκδοση Απολογισµού Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης για τις δραστηριότητες στην Π.Γ.∆.Μ. Επίσης, ως µέλος της 
κλαδικής πρωτοβουλίας για τη βιώσιµη ανάπτυξη στον κλάδο τσιµέντου συµµετείχε 
στις διεργασίες για τον  καθορισµό νέων στόχων πενταετίας και προτεραιοτήτων έως 
το 2015. 
 
Η θέση του Οµίλου στην διεθνή κατάταξη της εταιρίας Justmeans που αφορά τις 
1000 καλύτερες επιχειρήσεις στον κόσµο στον τοµέα της βιώσιµης ανάπτυξης 
βελτιώθηκε περίπου 170 µονάδες. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που 
δηµοσιεύθηκαν ο ΤΙΤΑΝ περιλαµβάνεται στις 300 καλύτερες επιχειρήσεις, ενώ και σε 
τοπικό επίπεδο, η αναγνώριση των προσπαθειών και των πρωτοβουλιών που 
αναπτύσσονται από τις εταιρίες του Οµίλου ενθαρρύνουν τη συνέχεια. 
 
 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ, ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ 
 
Το 2010 ο Όµιλος συνέχισε την υλοποίηση επενδύσεων µε στόχο τη διεύρυνση των 
δραστηριοτήτων του, το συνεχή εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεών του και την 
προστασία του περιβάλλοντος. Οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις, εξαιρουµένων των 
εξαγορών, ανήλθαν στα €86 εκ, σηµαντικά µειωµένες σε σχέση µε το 2009, αφού 
έχουν πλέον ολοκληρωθεί το έργο της νέας γραµµής παραγωγής στο εργοστάσιο 
Beni Suef της Αιγύπτου (Νοέµβριος 2009) και η ανέγερση του νέου εργοστασίου της 
Αλβανίας (Μάρτιος 2010).  
 
Το τελευταίο τρίµηνο του έτους, συγκεκριµένα τον ∆εκέµβριο 2010, ο Όµιλος 
ανακοίνωσε τη σύναψη οριστικής συµφωνίας µε την Αρχή Ιδιωτικοποιήσεων του 
Κοσόβου, για την αγορά από την εταιρία «Sharr Beteilingung Gmbh» (που ανήκει 
κατά 51% στον Όµιλο ΤΙΤΑΝ) ενός εργοστασίου παραγωγής τσιµέντου στην περιοχή 
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Sharr. Το εργοστάσιο του Sharr, µε ετήσια παραγωγική δυναµικότητα 600.000 
τόνων, τελούσε ήδη υπό τη διαχείριση του Οµίλου, δυνάµει σχέσης µίσθωσης. 
 
Το Νοέµβριο 2010 ο Όµιλος ανακοίνωσε ότι συντελέστηκε η συµφωνηθείσα 
επένδυση ύψους € 80 εκ. της International Finance Corporation (IFC) στην εταιρία 
του Οµίλου στην Αίγυπτο, Alexandria Portland Cement Company S.A. (APCC), µέσω 
της συµµετοχής της IFC στη θυγατρική εταιρία του Οµίλου Alexandria Development 
Limited (ADL). Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω συναλλαγής, η IFC απέκτησε 
εµµέσως µειοψηφικό ποσοστό 15,2% στην APCC και, ως εκ τούτου, στις 
επιχειρήσεις του ΤΙΤΑΝΑ στην Αίγυπτο.  
 
Τον Απρίλιο του 2010 ο Όµιλος εκποίησε έναντι ποσού €32,7 εκ., λατοµείο στην 
περιοχή  Cumberland της πολιτείας Kentucky των ΗΠΑ, τα καθαρά περιουσιακά 
στοιχεία του οποίου  ανέρχονταν σε €32,8 εκ. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

Στις 5.1.2011 ανακοινώθηκε η σύναψη σύµβασης κοινοπρακτικού δανείου από τη 
θυγατρική του Οµίλου Titan Global Finance PLC, συνολικού ύψους €585 εκ., µε την 
εγγύηση της Α.Ε. Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ. Το δάνειο έχει διάρκεια µέχρι τον Ιανουάριο 
2015 και θα χρησιµοποιηθεί για την αναχρηµατοδότηση υφιστάµενου κοινοπρακτικού 
δανείου της Titan Global Finance PLC, το οποίο λήγει τον Απρίλιο 2012 και, στη 
συνέχεια, για τη χρηµατοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών του Οµίλου. 
 
Στις 7.1.2011, η Εταιρία υπέγραψε κοινό οµολογιακό δάνειο, ύψους €135 εκ. ευρώ, 
τετραετούς διάρκειας, µε σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας του 
Οµίλου. 
 
Στις 4.2.2011 η Α.Ε. Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της εταιρεία 
«ΙΩΝΙΑ Ανώνυµος Βιοµηχανική & Εµπορική Εταιρεία Ειδών Πορσελάνης» 
συµφώνησε τη µεταβίβαση του εµπορικού σήµατος ΙΩΝΙΑ, καθώς και την πώληση 
ορισµένων εµπορευµάτων και λοιπών παγίων στοιχείων, στην εταιρεία «YALCO Σ.∆. 
Κωνσταντίνου και Υιός Α.Ε.». 
 
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011 
 
Το 2011 εκτιµάται πως θα είναι ένα ακόµη έτος προκλήσεων για τον ΤΙΤΑΝΑ. 
 
Στην Ελλάδα η δεινή δηµοσιονοµική κατάσταση και η αυξανόµενη αβεβαιότητα των 
καταναλωτών και των επιχειρήσεων, αναµένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω 
ουσιαστική συρρίκνωση τόσο της ιδιωτικής όσο και της δηµόσιας οικοδοµικής 
δραστηριότητας.   
 
Στις ΗΠΑ, η ζήτηση δοµικών υλικών αναµένεται να παραµείνει αδύναµη και το 2011, 
παρά τη διαφαινόµενη οικονοµική ανάκαµψη. Στην έκθεση που δηµοσιεύτηκε το 
Νοέµβριο 2010, η Ένωση Αµερικανικών Τσιµεντοβιοµηχανιών εκτιµά ότι η 
κατανάλωση τσιµέντου το 2011 θα αυξηθεί µόλις κατά 1,4%, από τα εξαιρετικά 
χαµηλά επίπεδα του 2010.  
 
Αντίστοιχα, η σταδιακή επάνοδος των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην 
οικονοµική ανάπτυξη, δεν αναµένεται να µεταφραστεί σε ουσιαστική αύξηση της 
κατανάλωσης τσιµέντου κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. 
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Στην Αίγυπτο, οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις δηµιουργούν βραχυπρόθεσµα 
αυξηµένη αβεβαιότητα. Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι οι παραγωγικές και εµπορικές 
δραστηριότητες του Οµίλου συνεχίζουν µέχρι σήµερα απρόσκοπτα τη λειτουργία 
τους.  
 
Τέλος, θετικές φαίνονται οι προοπτικές στην Τουρκία, όπου η ισχυρή οικονοµική 
ανάκαµψη αναµένεται να συντελέσει   σε περαιτέρω  ανάπτυξη της εγχώριας ζήτησης 
για ιδιωτικές κατασκευές και δηµόσια έργα. 
 
Η συνεχιζόµενη άνοδος των τιµών των στερεών και υγρών καυσίµων αναµένεται να 
επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσµατα του Οµίλου, παρά τη συνεχή προσπάθεια για 
µείωση της κατανάλωσης ενέργειας και υποκατάσταση συµβατικών καυσίµων από 
εναλλακτικά. 
  
Στα πλαίσια των συνθηκών οικονοµικής αβεβαιότητας που επικρατούν, ο Όµιλος 
εξακολουθεί να εστιάζει τις προσπάθειές του στην αριστοποίηση των θέσεων της 
επιχειρηµατικής του δραστηριότητας και στην ενίσχυση των θεµελιωδών οικονοµικών 
µεγεθών του, µέσω της µείωσης του δανεισµού και της συµπίεσης των δαπανών.  
 
Παρά την αντίξοη οικονοµική συγκυρία, οι αξίες και οι στρατηγικές προτεραιότητες 
του ΤΙΤΑΝΑ παραµένουν σταθερές και συνίστανται στη γεωγραφική διαφοροποίηση, 
τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την καθετοποίηση των δραστηριοτήτων 
του Οµίλου και την επικέντρωση στο ανθρώπινο δυναµικό και την Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη.  
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ   
 
Ο Όµιλος, λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων του και της γεωγραφικής του 
διαφοροποίησης, εκτίθεται σε αβεβαιότητες και κινδύνους, οι οποίοι θα µπορούσαν 
να επηρεάσουν τη λειτουργία και τα αποτελέσµατά του.  
 
Κύριο µέληµα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της διοίκησης του Οµίλου είναι η 
διασφάλιση, µέσω της εφαρµογής των κατάλληλων συστηµάτων διαχείρισης 
κινδύνων, του εντοπισµού των σχετικών κινδύνων και  της έγκαιρης και 
αποτελεσµατικής αντιµετώπισής τους.  
 
Κρίνεται σκόπιµο πάντως να επισηµανθεί, ότι τα συστήµατα και οι πολιτικές 
διαχείρισης κινδύνων, από την φύση τους,  παρέχουν λελογισµένη και όχι απόλυτη 
ασφάλεια, διότι είναι σχεδιασµένα ώστε να περιορίζουν µεν την πιθανότητα 
επέλευσης των σχετικών κινδύνων και να αµβλύνουν τις επιπτώσεις τους, χωρίς 
ωστόσο  να µπορούν να τους αποκλείσουν. 
 
Οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι και οι πολιτικές που εφαρµόζονται από τον Όµιλο για την 
αντιµετώπισή τους αναφέρονται κατωτέρω.   
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ:  
 
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου: Οι δραστηριότητες του Οµίλου 
δηµιουργούν διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, συµπεριλαµβανοµένων 
των κινδύνων συναλλαγµατικών ισοτιµιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και 
κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραµµα διαχείρισης του κινδύνου του 
Οµίλου εστιάζεται στις διακυµάνσεις  των χρηµατοοικονοµικών αγορών και έχει 
στόχο να ελαχιστοποιήσει τις δυνητικές δυσµενείς επιπτώσεις αυτών των 
διακυµάνσεων στη χρηµατοοικονοµική απόδοσή του. Ο Όµιλος δεν εκτελεί 
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συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται µε τις 
εµπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητές του. 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιεί ο Όµιλος αποτελούνται κυρίως 
από καταθέσεις σε τράπεζες, σύναψη δανείων, συναλλαγές σε ξένο νόµισµα σε 
τρέχουσες τιµές ή µε προθεσµιακά συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, 
τραπεζικούς λογαριασµούς υπερανάληψης, λογαριασµούς εισπρακτέους και 
πληρωτέους, επενδύσεις σε χρεόγραφα, µερίσµατα πληρωτέα και υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από συµβόλαια χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 
 
Κίνδυνος ρευστότητας: Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε την 
ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασµού ρευστών διαθεσίµων και εγκεκριµένων 
τραπεζικών πιστώσεων. Ο Όµιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να 
δηµιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν 
πάντα εξασφαλισµένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες 
διαθέσιµες αχρησιµοποίητες εγκεκριµένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όµιλο, 
είναι επαρκείς ώστε να αντιµετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή στενότητα ταµιακών 
διαθεσίµων. 
Στο τέλος του 2010, ο λόγος του συνόλου των αχρησιµοποίητων µακροπρόθεσµων 
δεσµευµένων τραπεζικών γραµµών και µετρητών προς βραχυπρόθεσµο δανεισµό 
ήταν 5,8.   
 
Κίνδυνος επιτοκίου: Το γεγονός ότι 28% του συνολικού δανεισµού του Οµίλου 
βασίζεται σε σταθερά και προσυµφωνηµένα επιτόκια και ένα περαιτέρω 61% 
βασίζεται σε προσυµφωνηµένα περιθώρια επιτοκίων, έχει ως αποτέλεσµα, οι 
επιπτώσεις των διακυµάνσεων της ρευστότητας στην προσφορά χρήµατος στα 
αποτελέσµατα χρήσεως και στις ταµιακές ροές των λειτουργικών δραστηριοτήτων 
του Οµίλου να είναι µικρές, όπως αυτό φαίνεται και στην παρακάτω ανάλυση 
ευαισθησίας:  

 
 
 
Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων και επενδύσεων παρακολουθείται 
σε προϋπολογιστική βάση. Η χρηµατοδότηση του Οµίλου έχει διαµορφωθεί 
σύµφωνα µε ένα προκαθορισµένο συνδυασµό σταθερών και κυµαινόµενων 
επιτοκίων, προκειµένου να µετριαστεί ο κίνδυνος µεταβολής επιτοκίων.  Η σχέση 
σταθερού προς κυµαινόµενο επιτόκιο του καθαρού δανεισµού του Οµίλου 
διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις συνθήκες αγοράς, την στρατηγική και τις 

(ποσά σε χιλιάδες €)
Μεταβλητότητα 

Επιτοκίων
Επίδραση στα 

κέρδη προ φόρων
Ποσά χρήσης 2010 1.0% -3,932

-1.0% 3,932
1.0% -1,890
-1.0% 1,890
1.0% -
-1.0% -
1.0% -270
-1.0% 270
1.0% -
-1.0% -
1.0% -40
-1.0% 40

Ποσά χρήσης 2009 1.0% -5,116
-1.0% 5,116
1.0% -1,520
-1.0% 1,520
1.0% -
-1.0% -
1.0% -313
-1.0% 313
1.0% -205
-1.0% 205

GBP

BGN

σηµ.: Ο παραπάνω πίνακας δεν περιλαµβάνει την θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από τις καταθέσεις. 

EGP

BGN

EUR

EGP

USD

ALL

GBP

USD

Ανάλυση Ευαισθησίας των ∆ανείων του Οµίλου σε Μεταβολές Επιτοκίων

EUR
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χρηµατοδοτικές του ανάγκες. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν, 
περιστασιακά, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα επιτοκίου, µόνο ως µέσο για 
να µετριασθεί ο σχετικός κίνδυνος και για να αλλάξει ο παραπάνω συνδυασµός 
σταθερών - κυµαινόµενων επιτοκίων, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κατά το 2010, 
ο Όµιλος είχε  παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα ανταλλαγής επιτοκίου λήξης 
Νοεµβρίου 2014. Μέσω των προϊόντων αυτών, το ποσοστό των σταθερών επιτοκίων 
στο σύνολο του δανεισµού του Οµίλου ανέρχεται σε 32%.  
 
Πολιτική του Οµίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων, καθώς 
και τη διάρκεια των χρηµατοδοτικών αναγκών. Εποµένως, οι αποφάσεις για τη 
διάρκεια, καθώς και τη σχέση µεταξύ σταθερών  και κυµαινόµενων επιτοκίων, 
λαµβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. Ως εκ τούτου, όλα τα βραχυπρόθεσµα 
δάνεια έχουν συναφθεί µε κυµαινόµενα επιτόκια. Τα µέσο-µακροπρόθεσµα δάνεια 
έχουν συναφθεί και µε σταθερά και µε κυµαινόµενα επιτόκια. 
 
Συναλλαγµατικός κίνδυνος: Η έκθεση του Οµίλου σε συναλλαγµατικούς κινδύνους 
προέρχεται κυρίως από υπάρχουσες ή προσδοκώµενες ταµιακές ροές σε ξένο 
νόµισµα (εισαγωγές /εξαγωγές) καθώς και από επενδύσεις σε χώρες του εξωτερικού. 
Ο κίνδυνος αυτός αντιµετωπίζεται στο πλαίσιο εγκεκριµένων πολιτικών . 
 
Η διαχείριση των διαφόρων κινδύνων αντιµετωπίζεται µε τη χρήση φυσικών 
αντισταθµιστικών µέσων και µε προθεσµιακά συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης σε 
συνάλλαγµα. Πολιτική του Οµίλου είναι να χρησιµοποιεί, για τις επενδύσεις σε 
θυγατρικές εξωτερικού, των οποίων η καθαρή θέση είναι εκτεθειµένη σε 
συναλλαγµατικό κίνδυνο µετατροπής, ως φυσικό αντισταθµιστικό µέσο, δανεισµό στο 
αντίστοιχο νόµισµα - εφόσον αυτό είναι εφικτό. Έτσι, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος 
της καθαρής θέσης των θυγατρικών του Οµίλου στις Η.Π.Α. αντισταθµίζεται µερικώς  
µέσω σύναψης δανείων σε δολάρια. Μέσω του κοινοπρακτικού δανείου που 
συνάφθηκε το 2007, η εταιρία (όχηµα διαχείρισης χρηµατοδότησης και διαθεσίµων 
του Οµίλου) Titan Global Finance, χορήγησε δάνειο σε δολάρια Αµερικής στην Titan 
America LLC.  Αυτό το δάνειο δεν δηµιουργεί συναλλαγµατικές διαφορές στα 
αποτελέσµατα, αφού κέρδη / ζηµιές από την αποτίµηση του δανείου καταχωρούνται 
στην καθαρή θέση και αντισταθµίζονται από ζηµιές / κέρδη από την αποτίµηση της 
δολαριακής καθαρής θέσης. 
 
Σε άλλες αγορές όπου δραστηριοποιείται ο Όµιλος, αξιολογούνται οι χρηµατοδοτικές 
ανάγκες της εταιρίας, και εφόσον είναι εφικτό, η χρηµατοδότηση γίνεται στο 
αντίστοιχο νόµισµα µε το στοιχείο ενεργητικού το οποίο χρηµατοδοτείται ή πρόκειται 
να χρηµατοδοτηθεί. Εξαίρεση αποτελούν η Τουρκία,  η Αίγυπτος και η Αλβανία, όπου 
η επένδυση του Οµίλου απεικονίζεται σε τουρκικές και αιγυπτιακές λίρες και αλβανικά 
λεκ ενώ  µέρος της αντίστοιχης χρηµατοδότησης εκφράζεται σε ευρώ στην Τουρκία 
και Αλβανία  και γιεν στην Αίγυπτο. Ο Όµιλος έχει αποφασίσει ότι το κόστος της 
αναχρηµατοδότησης των υποχρεώσεων από ευρώ σε τουρκικές λίρες και αλβανικά 
λεκ καθώς και από γιεν σε αιγυπτιακές λίρες δεν είναι προς το παρόν οικονοµικά 
ελκυστικό. Το θέµα αυτό επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Κατά τη 
διάρκεια του 2009, η Titan Global Finance είχε χορηγήσει δάνειο σε ευρώ στην 
TITAN America LLC. Οι συναλλαγµατικές διαφορές στο επίπεδο της Titan America 
LLC έχουν αντισταθµιστεί µέσω προθεσµιακών συµβολαίων ευρώ–δολαρίου για 
ισόποσο ποσό και ίδια διάρκεια µε αυτά του δανείου, µε αποτέλεσµα να µη 
δηµιουργούνται συναλλαγµατικά κέρδη ή ζηµίες στο κεφάλαιο του δανείου από 
µεταβολές ισοτιµιών και να µην επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της Titan America LLC 
καθώς και τα ενοποιηµένα. 
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Παρακάτω ακολουθεί πίνακας ανάλυσης ευαισθησίας στα κέρδη προ φόρων και στην 
καθαρή θέση σε µεταβολές συναλλάγµατος:  

 
 
Πιστωτικός κίνδυνος: Ο Όµιλος δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς πιστωτικούς 
κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από µια µεγάλη και 
ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών 
παρακολουθείται διαρκώς από τις εταιρίες του Οµίλου. 
 
Όπου κρίνεται κατάλληλο, ζητείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της 
πίστωσης. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζηµίες από 
απαξίωση. Στο τέλος του 2010, κρίνεται ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός 
πιστωτικός κίνδυνος, που να µην καλύπτεται ήδη από κάποια ασφαλιστική κάλυψη 
ως εγγύηση της πίστωσης ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος, που µπορεί να προκύψει από αδυναµία του 
αντισυµβαλλόµενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς τον Όµιλο όσον 
αφορά τα διαθέσιµα και ταµιακά  ισοδύναµα, τις επενδύσεις και τα συµβόλαια 
χρηµατοοικονοµικών παραγώγων, µετριάζεται κάνοντας χρήση προ-εγκεκριµένων 
ορίων στο βαθµό έκθεσης σε κάθε µεµονωµένο χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα. Αυτά τα 
προ-εγκεκριµένα όρια είναι µέρος ενός πλαισίου εγκεκριµένων πολιτικών από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, και παρακολουθούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 
 
OΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ:  
 
Η συνεχιζόµενη δυσµενής οικονοµική συγκυρία στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ έχει 
επηρεάσει δραµατικά την οικοδοµική δραστηριότητα. Ως εκ τούτου και για όσο 
διάστηµα η οικονοµική κρίση στις περιοχές αυτές θα συνεχίζεται, θα εξακολουθήσει 
να επηρεάζει αρνητικά τις πωλήσεις και τα αποτελέσµατά µας. Για την αντιµετώπιση 
του κινδύνου από τη συνέχιση της δυσµενούς συγκυρίας στις εν λόγω περιοχές, ο 
Όµιλος έλαβε σειρά µέτρων το 2010 , τα οποία θα συνεχιστούν το 2011, µε στόχο την 
ισχυροποίηση των θεµελιωδών οικονοµικών µεγεθών του, µέσω της µείωσης του 
δανεισµού και της συµπίεσης των δαπανών.    
  
 

(ποσά σε χιλιάδες €)

Ξένο νόµισµα

Αύξηση/ µείωση 
ξένου νοµίσµατος 

έναντι €
Επίδραση στα 

κέρδη προ φόρων
Επίδραση στα ίδια 

κεφάλαια
Ποσά χρήσης 2010 5% -4,291 30,141 

-5% 3,882 -27,270 
5% 1,010 2,393 
-5% -913 -2,165 
5% 6,285 26,900 
-5% -5,686 -24,338 
5% -     140 
-5% -     -127 
5% 269 1,099 
-5% -244 -994 
5% -3 2,334 
-5% 3 -2,111 

Ποσά χρήσης 2009 5% -1,884 30,526 
-5% 1,704 -27,619 
5% 1,017 2,633 
-5% -920 -2,382 
5% 3,572 26,194 
-5% -3,232 -23,699 
5% 45 442 
-5% -41 -400 
5% -40 828 
-5% 37 -749 
5% -500 2,419 
-5% 452 -2,188 

USD

RSD

GBP

USD

ALL

GBP

Ανάλυση Ευαισθησίας σε Μεταβολές Συναλλάγµατος

EGP

RSD

σηµ.: α) Ο υπολογισµός της "Επίδρασης στα Κέρδη προ φόρων" βασίζεται στις µεταβολές του µέσου όρου των ισοτιµιών συναλλάγµατος της χρονιάς, ενώ ο 
υπολογισµός της "Καθαρής Θέσης" βασίζεται στις µεταβολές των ισοτιµιών συναλλάγµατος κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού β) Η παραπάνω ανάλυση 
ευαισθησίας γίνεται σε νοµίσµατα που είναι κυµαινόµενα και όχι σταθερά.

ALL

TRY

EGP

TRY
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ:  
  
Ο κατασκευαστικός κλάδος εµφανίζει κυκλική διακύµανση, η οποία εξαρτάται από το 
επίπεδο των δαπανών για υποδοµές, τη ζήτηση οικιστικής και επαγγελµατικής 
στέγης, τη στεγαστική πίστη, το ύψος των επιτοκίων κ.α. 
  
Ο Όµιλος διαχειρίζεται αυτόν τον κίνδυνο δραστηριοποιούµενος σε γεωγραφικά 
διαφοροποιηµένες αγορές, µε χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων που περιλαµβάνει 
τόσο ώριµες αγορές, όπως η ∆. Ευρώπη και η Β. Αµερική, όσο και αναδυόµενες 
αγορές, όπως η Μ. Ανατολή και η Α. Ευρώπη, οι οποίες επιδεικνύουν ιστορικά 
χαµηλότερα επίπεδα συσχέτισης στους οικονοµικούς τους κύκλους, και συνεπώς, η 
συνολική έκθεση του Οµίλου στον κίνδυνο περιορίζεται σε κάποιο βαθµό. 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ: 
 
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε περιοχές, όπως η Ελλάδα, η Αίγυπτος, η Τουρκία και 
η Φλόριντα (ΗΠΑ), οι οποίες είναι περιοχές µε έκθεση σε κινδύνους από φυσικά 
(κλιµατικά και γεωλογικά) φαινόµενα, όπως τυφώνες, αµµοθύελλες, σεισµούς κλπ 
Μεταξύ των αποτρεπτικών µέτρων για την αποφυγή των καταστροφικών συνεπειών 
από ανάλογα φαινόµενα, ο Όµιλος υιοθετεί και εφαρµόζει σχεδιαστικούς κανόνες 
(designing standards), οι οποίοι είναι αυστηρότεροι, από όσα προβλέπονται 
σχετικώς από την εκάστοτε νοµοθεσία.  
 
Επιπλέον, ο Όµιλος διαθέτει σχέδια έκτακτης ανάγκης, τα οποία αποσκοπούν στη 
διαφύλαξη της ακεραιότητας των υποδοµών του και στην προστασία της ζωής των 
εργαζοµένων. 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤO KΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:  
 
Η κατανάλωση θερµικής ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας και πρώτων υλών 
αποτελούν τους σηµαντικότερους συντελεστές κόστους. Η µεταβλητότητα των τιµών 
των ορυκτών καυσίµων αποτελεί κίνδυνο που επηρεάζει το κόστος παραγωγής.  
Προκειµένου να µετριαστούν οι συνέπειες από αυτόν τον κίνδυνο, ο Όµιλος επενδύει 
στην υποκατάστασή των ορυκτών καυσίµων από εναλλακτικά καύσιµα.  
 
Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, οι τιµές της εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν 
σηµαντική αύξηση στο µέλλον. Για την αντιµετώπιση αυτού του κινδύνου, ο Όµιλος, 
µεταξύ των λοιπών ενεργειών του, επενδύει σε εξοπλισµό χαµηλής κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας και στην ανάπτυξη και λειτουργία εξειδικευµένων συστηµάτων 
ενεργειακής διαχείρισης. 
 
Η εξασφάλιση πρόσβασης στην απαιτούµενη ποσότητα και στην απαιτούµενη 
ποιότητα των πρώτων υλών αποτελεί πρόσθετη προτεραιότητα κατά το σχεδιασµό 
των νέων επενδύσεων του Οµίλου. 
 
Ως προς τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις, ο Όµιλος µεριµνά για την εξασφάλιση 
επάρκειας κοιτασµάτων πρώτων υλών  για όλη τη διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεών 
του. 
  
Επίσης, ο Όµιλος επενδύει στη χρήση εναλλακτικών πρώτων υλών προκειµένου 
σταδιακά να µειώσει την εξάρτησή του από τις φυσικές πρώτες ύλες. Σε αυτό το 
πλαίσιο, έχει θέσει συγκεκριµένους στόχους για την ποσοστιαία υποκατάσταση των 
φυσικών πρώτων υλών από εναλλακτικές ύλες (απόβλητα) και παρακολουθεί στενά 
την εξέλιξη αυτού του στόχου.  
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ:  
 

Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζοµένους µας αποτελεί κυρίαρχη 
προτεραιότητα του Οµίλου και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία των 
εργοστασίων µας.  
 
Σήµερα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πρόγραµµα που αποβλέπει στη βελτίωση της 
κουλτούρας ασφάλειας σε όλες τις λειτουργίες του Οµίλου, το οποίο, µεταξύ άλλων, 
προβλέπει τη στελέχωση των παραγωγικών µονάδων µε ικανό αριθµό µηχανικών  
ασφαλείας. Επιπλέον, ο Όµιλος εφαρµόζει ευρύτατα εκπαιδευτικά προγράµµατα για 
τη συστηµατική σχετική εκπαίδευση και επιµόρφωση  των εργαζοµένων  και έχει 
θεσπίσει συστήµατα και διαδικασίες, των οποίων η εφαρµογή ελέγχεται από τη 
∆ιεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας της Εταιρίας. Τα αποτελέσµατα, µέχρι σήµερα, 
όσον αφορά την ασφάλεια είναι ικανοποιητικά σε σύγκριση µε τις λοιπές εταιρίες του 
κλάδου που µετέχουν στη διεθνή Πρωτοβουλία για Βιώσιµη Ανάπτυξη του Κλάδου 
Τσιµέντου. 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ:  
 
Η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιµη ανάπτυξη αποτελούν θεµελιώδεις 
αρχές του Οµίλου. 
 
Για το λόγο αυτό ,ο Όµιλος, στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται λαµβάνει µέτρα, 
τα οποία εκτείνονται πέραν των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας.  
 
Επίσης , προκειµένου να περιορίσει το ενδεχόµενο  περιβαλλοντικών κινδύνων, ο 
Όµιλος επενδύει συστηµατικά στις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές (Βest Available 
Techniques) για την προστασία του περιβάλλοντος.  
 
Ο Όµιλος επέλεξε να αναλάβει έγκαιρα δράση κατά της κλιµατικής αλλαγής 
συµµετέχοντας από το 2003 στην Πρωτοβουλία για Βιώσιµη Ανάπτυξη του Κλάδου 
Τσιµέντου (Cement Sustainability Initiative-CSI) του ∆ιεθνούς Επιχειρηµατικού 
Συµβουλίου για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (WBCSD) και δεσµευόµενος οικειοθελώς να 
περιορίσει τις εκποµπές CO2 εντός συγκεκριµένων ορίων.  
 
Παράλληλα, παρακολουθεί στενά τις δροµολογούµενες αλλαγές στη νοµοθεσία για 
την προστασία του περιβάλλοντος, και φροντίζει να λαµβάνει εκ των προτέρων τα 
απαιτούµενα µέτρα, προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος µη έγκαιρης 
συµµόρφωσης µε νέα νοµοθεσία, µόλις αυτή τεθεί σε ισχύ.  
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ:  
 
Οι συναλλαγές του Οµίλου και της Εταιρίας µε συνδεδεµένα µε αυτήν πρόσωπα κατά 
την έννοια του ∆ΠΠ 24 (συνδεδεµένες µε αυτή επιχειρήσεις κατά την έννοια του 
άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20)  πραγµατοποιήθηκαν υπό τους συνήθεις όρους της 
αγοράς. 
 
Οι σηµαντικότερες συναλλαγές της Εταιρίας µε συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα 
εµφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα:   

 

 
 
Αναλυτικότερα σε σχέση µε τις ανωτέρω συναλλαγές διευκρινίζονται τα ακόλουθα:  
 
Τα έσοδα που εµφανίζονται στον πίνακα αφορούν πωλήσεις ετοίµων προϊόντων της 
Εταιρίας  (τσιµέντου και αδρανών υλικών) προς τις ανωτέρω θυγατρικές της  ενώ οι 
αγορές αφορούν αγορές πρώτων υλών και υπηρεσιών που πραγµατοποίησε η 
Εταιρία από τις ανωτέρω θυγατρικές της.  
 

Πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Αγορές αγαθών 
και υπηρεσιών Απαιτήσεις  Υποχρεώσεις 

- 1,930 - 477
- - 4 869
- 1,930 4 1,346

Πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Αγορές αγαθών 
και υπηρεσιών Απαιτήσεις  Υποχρεώσεις 

Αιολική Ν.Ε. 1 925 - 710
Αχαική Ν.Ε. 4 1,406 - 2,400
Αλµπασέµ Α.Ε. 2 - - 7
Ιντερµπετόν ∆οµικά Υλικά Α.Ε. 49,256 5,653 12,681 -
Ιντερτιτάν Εµπορική ∆ιεθνής Α.Ε. 6,702 - - -
Ιωνία A.Β.Ε.Ε. 210 1 51 -
Λατοµεία Γουρνών Α.Ε. 1 - 816 -
Ναυτιτάν Α.Ε. 36 559 - 506
Πολικός Ν.Ε. 1 - - 700
Τιτάν ∆ιεθνής Εµπορική Α.Ε. 6 - 330 -
Fintitan SRL 5,027 - 2,778 -
Aemos Cement Ltd - - - -
Titan Cement U.K. Ltd 6,103 57 1,094 -
Usje Cementarnica AD 9,664 - 262 -
Beni Suef Cement Co.S.A.E. 768 - 394 -
Alexandria Portland Cement Co. S.A.E 12,012 - 1 -
Cementara Kosjeric AD 75 - 20 -
Zlatna Panega Cement AD 43 56 34 -
Τitan Αmerica LLC 217 7 12 -
Essex Cement Co. LLC 7,757 52 - 9
Ποζολάνη Α.Ε. - - 13 -
Antea Cement SHA 7,429 - 4,338 -
Titan Global Finance PLC - 19,959 - 631,273
Separation Technologies U.K. Ltd 15 - 15 -
TCK Montenegro DOO 79 - - -
Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. 1 - 1 -
Λατοµεία Τανάγρας Α.Ε. 10 5
Dancem APS 525 - 17 -
Cementi Crotone S.R.L. 185 - - -
Sharr Beteiligungs GmbH 38 - 14 -
Separation Technologies LLC 7 - 7 -
Λοιπές θυγατρικές 16 - - -
Λοιπά συνδεόµενα µέρη - 1,930 - 477
∆ιευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης - - 4 869

106,190 30,605 22,887 636,951

Όµιλος

Εταιρία

Λοιπά συνδεόµενα µέρη
∆ιευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης
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Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας αφορούν κυρίως τρεις δανειακές συµβάσεις 
κυµαινόµενου επιτοκίου ανεξόφλητου κεφαλαίου  €528 εκ., µε λήξη το 2012, µε 
επιτόκιο βασισµένο στο Euribor πλέον περιθωρίου 1,35 % ετησίως, και µία δανειακή 
σύµβαση σταθερού επιτοκίου, ανεξόφλητου κεφαλαίου  €100 εκ., µε λήξη το 2013 και 
σταθερό επιτόκιο 7,62% ετησίως έως τη λήξη, οι οποίες συνήφθησαν  µε τη 
θυγατρική εταιρία «ΤΙΤΑΝ GLOBAL FINANCE PLC», που εδρεύει στο Ηνωµένο 
Βασίλειο. 
 
Οι απαιτήσεις της Εταιρίας αφορούν κυρίως απαιτήσεις από πωλήσεις τσιµέντου 
προς τις ανωτέρω θυγατρικές της και από την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών. 
 
Τέλος, οι συνολικές αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης του 
Οµίλου ανήλθαν το 2010 σε €6,6 εκ. έναντι  €7,4 εκ. του προηγούµενου έτους. 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Ο κύκλος εργασιών της « Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» ανήλθε σε €371 εκ.,  µειωµένος 
κατά 17,6%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €86 εκ., µειωµένα κατά 
28,2%, αντικατοπτρίζοντας κυρίως την ύφεση της εγχώριας αγοράς.  
 
Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €21 εκ., µειωµένα κατά 55,2%, σε σύγκριση µε το 
2009. Σηµειώνεται ότι τα αποτελέσµατα της Εταιρίας έχουν επιβαρυνθεί µε την 
έκτακτη εισφορά €7,9 εκ., η οποία επιβλήθηκε σε όλες τις ελληνικές εταιρίες µε κέρδη 
άνω των €100 χιλ. για τη διαχειριστική χρήση 2009. 
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              ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
                         
( Σύµφωνα  µε το άρθρο 4 παρ. 7  του ν. 3556/2007)   
 
1. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 338.455.360 ευρώ και διαιρείται σε  
84.613.840 µετοχές, ονοµαστικής αξίας  4  ευρώ εκάστης, από τις οποίες, 77.044.880 
µετοχές είναι κοινές και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 91,055% του συνολικού 
µετοχικού κεφαλαίου και 7.568.960 είναι προνοµιούχες µετοχές χωρίς ψήφο και 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,945% περίπου του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου. 
 
Όλες οι µετοχές είναι ονοµαστικές και εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Αγορά 
Αξιών (Κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης») του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 
 
Από κάθε µετοχή απορρέουν  όλα τα δικαιώµατα και οι  υποχρεώσεις που ορίζονται 
από το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας. Η κυριότητα της µετοχής 
συνεπάγεται αυτοδικαίως και αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των 
αποφάσεων που έχουν ληφθεί, σύµφωνα µε το Καταστατικό, από τα διάφορα όργανα 
της Εταιρίας. 
 
Κάθε κοινή µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου. Οι προνοµιούχες µετοχές δεν 
παρέχουν δικαίωµα ψήφου. 
 
Σύµφωνα µε την από 27.6.90 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων της Εταιρίας που είχε αποφασίσει την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρίας µε την έκδοση προνοµιούχων χωρίς ψήφο µετοχών, τα προνόµια των 
προνοµιούχων χωρίς ψήφο µετοχών συνίστανται:  
Α. Στην απόληψη, πριν από τις κοινές µετοχές, πρώτου µερίσµατος από τα κέρδη 
εκάστης χρήσης,  σε περίπτωση  δε µη διανοµής µερίσµατος ή διανοµής µερίσµατος 
µικρότερου του πρώτου, κατά µια ή περισσότερες χρήσεις, στην προνοµιακή 
καταβολή του πρώτου αυτού µερίσµατος σωρευτικά και για τις χρήσεις αυτές, από τα 
κέρδη των εποµένων χρήσεων. Οι προνοµιούχες χωρίς ψήφο µετοχές δικαιούνται, 
ισότιµα προς τις κοινές µετοχές, σε απόληψη του πρόσθετου µερίσµατος που τυχόν 
θα διανεµηθεί µε οποιαδήποτε µορφή. Σηµειωτέον πάντως ότι, µετά την τροποποίηση 
σύµφωνα µε το άρθρο 79 παρ. 8 του Ν 3604/2007 των διατάξεων της παρ. 2 του 
άρθρου 45  του ΚΝ 2190/20, περί των διανεµοµένων κερδών ανωνύµων εταιριών, 
καταργήθηκε η  υποχρέωση διανοµής ελάχιστου υποχρεωτικού πρώτου µερίσµατος 
6% επί του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου και ισχύει πλέον η υποχρεωτική 
διανοµή του 35% των καθαρών κερδών. 
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Β. Στην προνοµιακή απόδοση του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί από τους µετόχους 
των προνοµιούχων χωρίς ψήφο µετοχών, από το προϊόν της εκκαθάρισης της 
εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας. Οι κάτοχοι των 
προνοµιούχων χωρίς ψήφο µετοχών δικαιούνται ισότιµα προς τους κατόχους κοινών 
µετοχών και περαιτέρω συµµετοχής, αναλογικά, στο προϊόν της εκκαθάρισης, εάν 
αυτό είναι ανώτερο από το συνολικά καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο.  
 
 
Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που 
κατέχουν. 
  
2. Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρίας 
 
Οι µετοχές της Εταιρίας είναι σε άυλη µορφή και ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών, µεταβιβάζονται δε όπως ορίζει ο Νόµος. Το Καταστατικό 
της Εταιρίας δεν προβλέπει περιορισµούς  στη µεταβίβασή τους. 
 
3. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 
11 του ν. 3556/2007 
 
Την 31.12.2010 οι µέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του 
συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρίας ήταν ο κ.  Ανδρέας Λ. 
Κανελλόπουλος, ο οποίος κατείχε ποσοστό 12,40% και το Ι∆ΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, το οποίο κατείχε ποσοστό  9,82 % του 
συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρίας. 
  
Την 31.12.2010, το ποσοστό της εταιρίας ΜΙΤΙCA LTD, το οποίο την 31.12.2009 
ήταν   5,34 %, ανέρχονταν σε  4,993  % των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρίας.  
 
Σήµερα (17.3.2011) οι µέτοχοι οι οποίοι κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 5 %  του 
συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρίας είναι οι εξής :  
Ανδρέας Λ. Κανελλόπουλος                                                                ποσοστό 12,48 % 
Ι∆ΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ποσοστό    9,83% 
 
CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY          ποσοστό   5,21%.  
 
4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 
 
∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρίας  παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 
 
 
 
 
 



 18

 
 
 
 
5. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου 
 
Με την εξαίρεση των προνοµιούχων χωρίς ψήφο µετοχών, δεν προβλέπονται στο 
Καταστατικό της Εταιρίας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 
 
6. Συµφωνίες µεταξύ µετόχων, οι οποίες είναι γνωστές στην Εταιρία και 
συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών ή στην άσκηση 
δικαιωµάτων ψήφου.   
 
Η Εταιρία τελεί εν γνώσει της σύστασης της δηµόσιας Κυπριακής εταιρίας µε την 
επωνυµία «Ε∆ΥΒΕΜ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆» (Ε∆ΥΒΕΜ), στην 
οποία οι µέτοχοι κ.κ. Ανδρέας Κανελλόπουλος, ∆ηµήτριος Παπαλεξόπουλος, Νέλλος 
Κανελλόπουλος, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου και Παναγιώτης 
Κανελλόπουλος έχουν εισφέρει συνολικά 1.138.200 κοινές µετοχές της Εταιρίας,  οι 
οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,48% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της 
Εταιρίας.  Το Καταστατικό της Ε∆ΥΒΕΜ  προβλέπει περιορισµούς στη µεταβίβαση 
των µετοχών της Εταιρίας που κατέχονται από αυτή και οι οποίες ανέρχονται 
συνολικά σε 1.200.000 µετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,56% του 
συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρίας.    
 
7. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών του ∆.Σ. και τροποποίησης 
καταστατικού που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/20 
 
Το Καταστατικό της Εταιρίας (άρθρο 25), στα πλαίσια των δυνατοτήτων που 
παρέχονται από τον κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει σήµερα, προβλέπει  για το διορισµό και 
την αντικατάσταση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  τα εξής:  
 
α. To ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να εκλέγει µέλη αυτού σε αντικατάσταση µελών 
που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους µε οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο, µε την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω µελών δεν είναι εφικτή 
από αναπληρωµατικά µέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η 
ανωτέρω εκλογή από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο γίνεται µε απόφαση των αποµενόντων 
µελών, εάν είναι τουλάχιστον επτά (7), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του 
µέλους που αντικαθίσταται.  
 
β. Τα υπόλοιπα µέλη µπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της 
Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών σύµφωνα µε την 
προηγούµενη παράγραφο, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός αυτών υπερβαίνει το 
ήµισυ των µελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. 
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γ. Σε κάθε περίπτωση, τα αποµένοντα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ανεξάρτητα 
από τον αριθµό τους, µπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης µε 
αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
  
Οι διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρίας για την τροποποίηση των διατάξεών του 
δεν διαφοροποιούνται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20.  
 
8. Αρµοδιότητα του ∆.Σ. ή ορισµένων µελών του  για την έκδοση νέων µετοχών ή 
την αγορά ιδίων µετοχών της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 
2190/20 
  
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του  άρθρου 6 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρίας, η 
Γενική Συνέλευση, µε απόφασή της που λαµβάνεται µε την εξαιρετική απαρτία και 
πλειοψηφία του άρθρου 20 του Καταστατικού, µπορεί να εκχωρεί στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο την εξουσία να αυξάνει µε απόφασή του το µετοχικό κεφάλαιο, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13 παρ. 1 εδ. γ του Κ.Ν. 2190/20 και υπό την επιφύλαξη 
του άρθρου 4 του ίδιου άρθρου. 
 
Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρου 13 παρ. 13  του Κ.Ν. 2190/20, µε απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης, που λαµβάνεται µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 
2190/20,  µπορεί να θεσπισθεί πρόγραµµα διάθεσης µετοχών στα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας, καθώς και των 
συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών, µε τη µορφή δικαιωµάτων προαίρεσης  (option) 
απόκτησης µετοχών, κατά τους ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής , περίληψη 
της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β  του Κ.Ν. 
2190/20. Η ονοµαστική αξία των µετοχών που διατίθενται δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει συνολικά  το 1/10 του καταβεβληµένου κεφαλαίου  κατά την ηµεροµηνία 
της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόφασή του,  
αποφασίζει κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια, που δεν ρυθµίζεται διαφορετικά από τη 
Γενική Συνέλευση και,  ανάλογα µε τον αριθµό των δικαιούχων που άσκησαν το 
δικαίωµά τους, αποφασίζει την αντίστοιχη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρίας και την έκδοση νέων µετοχών.  
 
Στα πλαίσια των ανωτέρω διατάξεων και των σχετικών αποφάσεων της Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων της 29.5.2007 και 4.6.2008 και,  µετά την άσκηση από 66 
εν συνόλω δικαιούχους, τον ∆εκέµβριο του 2010, δικαιωµάτων προαίρεσης 
απόκτησης 37.722 κοινών µετοχών της Εταιρίας, µε την καταβολή τιµήµατος 4 ευρώ 
για κάθε µετοχή, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε στις 16.12.2010 την αύξηση 
του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 150.888 ευρώ, µε καταβολή 
µετρητών και έκδοση 37.722 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 
4 ευρώ εκάστης.  Η εν λόγω αύξηση σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 13 παρ.13 
του Κ.Ν. 2190/20, δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας. 
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Εξ άλλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, µετά από 
έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρία µπορεί να αποκτήσει δικές της µετοχές, 
µε ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε την προϋπόθεση ότι η  ονοµαστική αξία 
των µετοχών που αποκτώνται, συµπεριλαµβανοµένων των µετοχών που είχε 
αποκτήσει η Εταιρία προηγουµένως και διατηρεί, δεν υπερβαίνει το 1/10 του 
καταβεβληµένου µετοχικού της κεφαλαίου. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
πρέπει να ορίζει επίσης τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεποµένων 
αποκτήσεων , τον ανώτατο αριθµό των µετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη 
διάρκεια της χορηγούµενης έγκρισης, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 24 
µήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα 
όρια της αξίας απόκτησης.  
 
Στα πλαίσια των ανωτέρω διατάξεων, η από 18.5.2010 Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων της Εταιρίας, χορήγησε άδεια για την αγορά από την Εταιρία, αµέσως ή 
εµµέσως, ιδίων µετοχών της, κοινών και προνοµιούχων, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 16 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, µέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε 
καταβεβληµένου µετοχικού της κεφαλαίου, εντός χρονικού διαστήµατος 24 µηνών, 
δηλαδή έως και  την 18.5.2012,  µε κατώτατη τιµή αγοράς ευρώ 4 ανά µετοχή και 
ανώτατη τιµή αγοράς 40 ευρώ  ανά µετοχή. Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα αποφασίζει την αγορά ιδίων 
µετοχών,  εφόσον θα κρίνει ότι οι σχετικές αγορές εξυπηρετούν τα συµφέροντα της 
Εταιρίας και εφόσν τα διαθέσιµα κεφάλαια της Εταιρίας θα το επιτρέπουν. Μέχρι 
σήµερα δεν έχουν πραγµατοποιηθεί αγορές ιδίων µετοχών της Εταιρίας κατ’ 
εφαρµογήν της ανωτέρω από 18.5.2010 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.  
 
Ο συνολικός αριθµός ιδίων µετοχών που κατέχει σήµερα η Εταιρία, κατ’ εφαρµογήν  
παλαιοτέρων σχετικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα των 
αποφάσεων της 10.5.2007 και 6.10.2008,  ανέρχεται σε 3.131.697 κοινές και 5.919 
προνοµιούχες χωρίς ψήφο µετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά ποσοστό     
3,71 % του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 
 
9. Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης 
 
∆εν υπάρχουν σηµαντικές συµφωνίες της Εταιρίας, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, 
τροποποιούνται ή λήγουν αποκλειστικά σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της 
Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 
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Υπάρχουν όµως δανειακές και άλλες συµβάσεις, οι οποίες προβλέπουν , ως είθισται 
σε ανάλογες συµβάσεις, σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας, δικαίωµα 
των δανειστριών τραπεζών ή των οµολογιούχων δανειστών ή των 
αντισυµβαλλοµένων της Εταιρίας,  να ζητήσουν, υπό προϋποθέσεις, την άµεση 
αποπληρωµή των δανείων/ οµολογιών ή την έξοδό τους από τις εταιρίες του Οµίλου 
όπου συµµετέχουν, πριν από τη λήξη της διάρκειας των σχετικών συµβάσεων,  χωρίς  
όµως το εν λόγω δικαίωµα να παρέχεται ειδικά σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο 
της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης.  
Οι σηµαντικότερες σχετικές συµφωνίες είναι:  
α. η Σύµβαση Ανακυκλούµενης Πίστωσης (Multicurrency Revolving Facility 
Agreement)  µέχρι ποσού 585 εκ ευρώ που συνάφθηκε την 5.1.2011 µεταξύ της 
εταιρίας του Οµίλου Titan Global Finance Plc, κοινοπραξίας δανειστριών τραπεζών 
και της Εταιρίας ως εγγυήτριας,  
β. η Σύµβαση Ανακυκλούµενης Πίστωσης (Multicurrency Revolving Facility 
Agreement)  µέχρι ποσού 800 εκ. ευρώ που έχει συναφθεί µεταξύ της εταιρίας του 
Οµίλου Titan Global Finance Plc, κοινοπραξίας δανειστριών τραπεζών και της 
Εταιρίας ως εγγυήτριας και  
γ. Η έκδοση Ευρωπαϊκού Οµολόγου ποσού 200 εκ. ευρώ  από την εταιρία του 
Οµίλου “ Titan Global Finance Plc”, µε την εγγύηση της Εταιρία  
δ. Η έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου από την Εταιρία ποσού ευρώ 75.000.000, 
µε εκπρόσωπο των οµολογιούχων και πληρεξούσιο καταβολών την Τράπεζα EFG 
EUROBANK ERGASIAS 
ε. Η έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου ποσού ευρώ 50.000.000 από την Εταιρία, 
µε εκπρόσωπο των οµολογιούχων και πληρεξούσιο καταβολών την Τράπεζα EFG 
EUROBANK ERGASIAS 
στ. Η έκδοση την 7.1.2011 κοινού κοινοπρακτικού οµολογιακού δανείου ποσού ευρώ 
µέχρι ποσού 135.000.000 από την Εταιρία,  µε εκπρόσωπο των οµολογιούχων και 
πληρεξούσιο καταβολών την Τράπεζα ΑLPHA BANK και τράπεζες κάλυψης τις 
ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΚΑΙ HSBC 
 
 
10. Σηµαντικές συµφωνίες µε µέλη του ∆.Σ. ή το προσωπικό της Εταιρίας 
 
∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρίας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε 
το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την  καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε 
περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή 
της απασχόλησής τους εξ αιτίας δηµόσιας πρότασης 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Πρόεδρος 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

71 ετών, Πρόεδρος του ∆.Σ. από το 1996.  

Είναι µέλος του ∆.Σ. από το 1971 και υπήρξε ∆ιευθύνων Σύµβουλος από το 1983 µέχρι 
το 1996. Από την 18.5.2010 είναι επίσης µέλος της Επιτροπής Ορισµού Υποψηφίων και 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 

Είναι επίσης µέλος του ∆.Σ. του Ιδρύµατος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου και 
του Ιδρύµατος Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών ( Ι.Ο.Β.Ε.). 

Από το 1995 µέχρι το 2006 ήταν αντιπρόεδρος του ∆.Σ.της ΑLPHA BANK ενώ από το 
1994 µέχρι το 2000 διετέλεσε πρόεδρος του Σ.Ε.Β.   

 

Αντιπρόεδρος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ( ΤΑΚΗΣ) ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ   

 60 ετών,  ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. από την 18.5.2010  ( 1η θητεία). 

Είναι διευθύνων σύµβουλος εµπορικής τραπεζικής της επενδυτικής τράπεζας EFG – 
Hermes Holding.Έχει διατελέσει ανώτατο στέλεχος διεθνών επενδυτικών τραπεζών στο 
Λονδίνο (1977-1991) και έχει διευθύνει ελληνικές τράπεζες και θυγατρικές ξένων 
τραπεζών στην Ελλάδα (1991-2000). Το 2000 ανέλαβε ∆ιευθύνων Σύµβουλος και Global 
Head of the Banks and Securities Industry για τη Citigroup µε βάση το Λονδίνο, ενώ από 
το 2004 µέχρι το τέλος του 2009 ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος.  Από το 2005 µέχρι το τέλος του 2009 είχε εκλεγεί πρόεδρος της 
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.  

Είναι κάτοχος πτυχίων Μαθηµατικών, Ναυπηγικής και ∆ιοίκησης απο ελληνικά και 
βρετανικά πανεπιστήµια και µέχρι σήµερα παραµένει πρόεδρος του Επιχειρηµατικού 
Συµβουλίου του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, µέλος του ∆ιεθνούς Εποπτικού 
Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου  Tufts στη Βοστώνη και µέλος του ∆.Σ. της Tsakos 
Energy Navigation ( TEN), εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ    

49 ετών, ∆ιευθύνων Σύµβουλος από το 1996  

Είναι εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. από το 1992 και στέλεχος της Εταιρίας  από το 1989. 
Προηγουµένως εργάσθηκε ως σύµβουλος επιχειρήσεων στη  McKinsey & Company Inc 
στις ΗΠΑ και στη Γερµανία.   

Είναι µέλος των διοικητικών συµβουλίων των εταιριών E.F.G. EUROBANK 
ERGASIAS και LAMDA DEVELOPMENT A.E., του Συµβουλίου του Σ.Ε.Β για τη 
Βιώσιµη Ανάπτυξη, του Ιδρύµατος Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.), 
και του European Round Τable of Industrialists ( E.R.T)  
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Σπούδασε Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός ( Dipl. EL-Ing. ETH, 1985) στο Οµοσπονδιακό 
Πολυτεχνείο της Ζυρίχης και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων ( Μ.Β.Α., 1987) στο Πανεπιστήµιο 
ΗARVARD των ΗΠΑ. 

Μέλη 
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ  

44 ετών, ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος του ∆.Σ. από την 10.5.2007 ( 2η θητεία).  

Είναι, επίσης, τακτικό µέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής από τη 17.12.2009 ως µέλος της 
οποίας  επανεξελέγη από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18.5.2010, για τριετή 
θητεία, µέχρι το 2013.   

Είναι πτυχιούχος των Πανεπιστηµίων YALE και COLUMBIA  BUSINESS SCHOOL 
OF NEW YORK ( Μ.Β.Α.) και αντιπρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της 
AUTOHELLAS A.T.E.E. (HERTZ) και  αντιπρόεδρος της AEGEAN AIRLINES A.E.   

Είναι επίσης µέλος του ∆.Σ. της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, της ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ 
Α.Β.Ε.Ε.∆.Ε.και της FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

  

ΕΥΘΥΜΙΟΣ  ΒΙ∆ΑΛΗΣ  

56 ετών , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος µέλος του ∆.Σ. από την 24.5.2004  (3η 
θητεία). 

Είναι επίσης Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής, στην οποία συµµετέχει ως µέλος από 
την 16.12.2004, και ως  µέλος της οποίας  επανεξελέγη από τη Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων της 18.5.2010 για µία ακόµα τριετία, µέχρι το 2013.   

Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστηµών (BA) και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) του 
Πανεπιστηµίου HARVARD των ΗΠΑ., εργάστηκε από το 1981 έως το 1998 στην 
εταιρία OWENS CORNING στις ΗΠΑ ενώ από το 1994 έως το 1998 ήταν διαδοχικά 
Πρόεδρος των παγκόσµιων δραστηριοτήτων Συνθετικών Υλικών (Composites) και 
Μονωτικών Υλικών.  Από το 2001 έως το Μάρτιο του 2011 ήταν  ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
της εταιρίας S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε., της οποίας είχε προηγουµένως διατελέσει 
(1998-2001) Eντεταλµένος Σύµβουλος. 

Είναι επίσης, Πρόεδρος του Συµβουλίου του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών 
(Σ.Ε.Β) για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη,  Αντιπρόεδρος του Σ.Ε.Β,  και µέλος του  ∆.Σ. των 
εταιριών S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε, RAYCAP Α.Ε., ZEUS REAL ESTATE FUND 
και FUTURE PIPE INDUSTRIES του Ντουµπάι. ∆ιετέλεσε επίσης Πρόεδρος του 
Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (Σ.Μ.Ε) από το 2005 µέχρι το 2009. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΥΙ∆  

74 ετών, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. από την 19.6.2001 ( 4η θητεία). 

Είναι επίσης Πρόεδρος της Επιτροπής Αµοιβών στην οποία συµµετέχει ως µέλος από το 
2004. 

Είναι πρόεδρος του ∆.Σ. της COCA COLA Ελληνική Εταιρία Εµφιαλώσεως Α.Ε. και 
µέλος του ∆.Σ. των εταιριών ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ και ΑΧΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Είναι επίσης µέλος του Ιδρύµατος Α.Γ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ, του 
Ελληνικού Ιδρύµατος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και του 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 
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ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

53 ετών, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. από την 19.6.2001 (4η θητεία) 

Είναι επίσης Πρόεδρος της Επιτροπής Ορισµού Υποψηφίων και Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης, στην οποία µετέχει ως µέλος από το 2007 ενώ έχει εκλεγεί και ως 
αναπληρωµατικό µέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής από τη Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων της 18.5.2010, µέχρι το 2013.  

Είναι πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ και ξεκίνησε τη σταδιοδροµία του το 1976 από την 
οικογενειακή εταιρία παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων RECOR A.E. Από το 1986 
είναι διευθύνων σύµβουλος της εταιρίας CHIPITA ενώ από το 2006 µέχρι την 14.4.2010 
υπήρξε διευθύνων σύµβουλος της VIVARTIA A.B.E.E.  

Είναι επίσης µέλος του ∆.Σ. της LAMDA DEVELOPMENT A.E ενώ έχει διατελέσει 
πρόεδρος της Ένωσης Εισηγµένων Εταιριών , αντιπρόεδρος του ∆.Σ. του Συνδέσµου 
Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών ( Σ.Ε.Β.) και αντιπρόεδρος της Ε.Χ.Α.Ε. 

 

ΝΕΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ  

47 ετών, Εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. από την 24.6.1992  

Είναι ∆ιευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων Οµίλου ΤΙΤΑΝ από το 1996. 

Από το 1989 µέχρι το 1990 εργάσθηκε στην ΙΩΝΙΑ Α.Β.Ε.Ε. και  από το 1990 µέχρι το 
1996 υπήρξε στέλεχος της ∆ιεύθυνσης Πωλήσεων της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ.  

Είναι πρόεδρος του ∆.Σ. του Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, 
πρόεδρος του Ιδρύµατος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου και αντιπρόεδρος του 
∆.Σ. της Ένωσης Τσιµεντοβιοµηχανιών Ελλάδος . 

 

TAKHΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ   

43 ετών, Εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. από την 10.5.2007.  

Είναι ∆ιευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων Οµίλου ΤΙΤΑΝ από το 2001, ενώ από το 1995 
µέχρι το 2001 ήταν στέλεχος της Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης του Οµίλου.  

Πτυχιούχος Οικονοµικών (Β.Α.) και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.) των 
πανεπιστηµίων BROWN και  ΝΕW YORK UNIVERSITY –Stern School of Business 
στις Η.Π.Α, έχει εργασθεί ως οικονοµικός αναλυτής στην AIG και στη ∆ιεύθυνση 
Χρηµατοδοτήσεων της ΕFG EUROBANK.  

Είναι, επίσης, µέλος του ∆.Σ. της εταιρίας ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ∆ΗΣ  
Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις ( ΑIG ΕΛΛΑΣ).  

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  

60 ετών, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. από 24.5.2004  ( 3η θητεία) 

Είναι επίσης µέλος της Επιτροπής Αµοιβών από το 2007 και έχει εκλεγεί ως 
αναπληρωµατικό µέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής από τη Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων της 18.5.2010,  µέχρι το 2013.  
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Πτυχιούχος της Φαρµακευτικής Σχολής Αθηνών και του Institut des Sciences Politiques 
Παρισίων είναι πρόεδρος του ∆.Σ. της εταιρίας SEPHORA-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  και 
µέλος του ∆.Σ. των εταιριών ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε., ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. και 
CARREFOUR – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ.  

Είναι επίσης µέλος του Γενικού Συµβουλίου του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και 
Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β) και του Ιδρύµατος Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών ( 
Ι.Ο.Β.Ε.) και µέλος του ∆.Σ. και ταµίας του Ιδρύµατος Ν.Π. Γουλανδρή- Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης. 

 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΥ  

45 ετών, Εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. από το 1995. 

Είναι ∆ιευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασµού του Οµίλου ΤΙΤΑΝ από το 1997 ενώ από το 
1992 µέχρι το 1997 ήταν στέλεχος της ∆ιεύθυνσης Εξαγωγών του Οµίλου. 

Σπούδασε οικονοµικά στο Swarthmore College στις ΗΠΑ και διοίκηση επιχειρήσεων 
στο INSEAD (Fontainebleau Γαλλίας) και έχει εργασθεί στον Ο.Ο.Σ.Α. στο Παρίσι και 
στην εταιρία συµβούλων BOOZ,ALLEN&HAMILTON. 

Είναι µέλος του ∆.Σ. και ταµίας του Ιδρύµατος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου 
και από τον Ιανουάριο 2010 µέλος του ∆.Σ. της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ και της εταιρίας FRIGOGLASS A.B.E.E.  Από το 2007 µέχρι το 2009 ήταν 
µέλος του ∆.Σ. της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ . 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ 

64 ετών, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. από την 18.5.2010 ( 1η θητεία)  

Είναι µέλος της Επιτροπής Αµοιβών, ενώ έχει επίσης εκλεγεί ως αναπληρωµατικό µέλος 
της Ελεγκτικής Επιτροπής από τη Γενική Συνέλευση της 18.5.2010, µέχρι το 2013.   

Από το 2010 είναι µέλος του ∆.Σ. της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 
Υπήρξε (1999-2004) γενικός διευθυντής ∆ιαχείρισης Κινδύνων της Citigroup Inc., µέλος 
της διοικούσας επιτροπής και διευθυντής των Citicorp και Citibank,N.A. Από το 1992 
έως το 1997, ήταν επικεφαλής των θυγατρικών παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών 
του οµίλου American International Group, των υπηρεσιών διαχείρισης διαθεσίµων του 
οµίλου και των εργασιών διαχείρισης κινδύνων αγοράς και πιστωτικού κινδύνου. 
∆ιετέλεσε µέλος της εκτελεστικής επιτροπής και εταίρος της C.V. Starr. Έχει εργαστεί 
επίσης στην Chemical Bank  (νυν JPMorgan Chase).  
∆ιαθέτει τρεις τίτλους σπουδών από το Columbia University: πτυχίο (BsC), 
µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) και διδακτορικό στα 
Οικονοµικά.  Έχει διατελέσει πρόεδρος της µη κερδοσκοπικής οργάνωσης Plan 
International and Childreach, Επίτροπος του Κολλεγίου Αθηνών και διευθυντής της 
Γενναδείου Βιβλιοθήκης. 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΓΑΛΑΣ  

62 ετών, Εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. από 4.6. 1998. 

Είναι ∆ιευθυντής των Τοµέων Ανατολικής Μεσογείου, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και 
του Κλάδου ∆ιεθνούς Εµπορίας του Οµίλου. 
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Έχει επίσης διατελέσει ∆ιευθυντής Εξαγωγών και ∆ιεθνούς Εµπορίας. 

Είναι διπλωµατούχος  µηχανολόγος – µηχανικός του Πανεπιστηµίου Concordia του 
Καναδά και έχει εργασθεί από το 1973 µέχρι το 1979 στον Καναδά στην εταιρία 
PRESTCOLD NORTH AMERICA LTD  και από το 1980 µέχρι το 1985 στην 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β),  της οποίας υπήρξε εµπορικός 
διευθυντής από το 1983 µέχρι το 1985. 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΛΗΣ 

51 ετών , Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. από το 2007 ( 2η θητεία)  

Είναι επίσης µέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής από το 2007, ως µέλος της οποίας 
επανεξελέγη από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18.5.2010 για µία τριετία, ήτοι 
µέχρι τη Γενική Συνέλευση του 2013.  

Πτυχιούχος του UNIVERSITY OF CALIFORNIA/BERKELEY (Masters Degree in 
Economic Development and Regional Planning) και του BOSTON 
UNIVERSITY/BRUSSELS (Masters Degree in International Business), είναι πρόεδρος 
της FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. 

 Είναι, επίσης, µέλος ∆.Σ. της εταιρίας FRIGOGLASS A.B.E.E. και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ και του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 
(ΟΤΕ Α.Ε.) 

 

 

∆ΗΛΩΣΗ  ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ  ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 

Ι. Αναφορά στον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, στον οποίο υπάγεται η Εταιρία  
και στον τόπο όπου ο Κώδικας αυτός είναι διαθέσιµος προς το κοινό 
Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (εφεξής «η Εταιρία»), είναι ανώνυµη εταιρία, οι µετοχές 
της οποίας (κοινές και προνοµιούχες) είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών.  

Η παρούσα ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνσης αποτελεί ειδικό τµήµα της Ετήσιας 
Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 
του Ν.3873/2010. 

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, από ετών, εφαρµόζει αυτοβούλως αρχές εταιρικής 
διακυβέρνησης, οι οποίες έβαιναν πέραν των διατάξεων που προβλέπονταν από την 
ελληνική νοµοθεσία για τις εισηγµένες εταιρίες. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, στη συνεδρίασή του της 16.12.2010, αποφάσισε 
και επισήµως την υπαγωγή της Εταιρίας στον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του 
Ηνωµένου Βασιλείου (the Combined Code on Corporate Governance),  όπως αυτός 
αναθεωρήθηκε από το Financial Reporting Council του Ηνωµένου Βασιλείου τον Ιούνιο 
2010( εφεξής «ο Κώδικας»).  Ο Κώδικας ευρίσκεται αναρτηµένος στον ιστότοπο του UK 
Financial Reporting Council www.frc.org.uk  και µετάφραση αυτού στην Ελληνική 
Γλώσσα είναι αναρτηµένη στον ιστότοπο της Εταιρίας www. titan.gr στη διεύθυνση 
http://ir.titan.gr/home.asp?pg=corporategovernance  
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Η Εταιρία εφαρµόζει τον Κώδικα µε τις αποκλίσεις που αναφέρονται κατωτέρω στο 
Τµήµα VIIΙ της παρούσας δήλωσης , όπου και  παρέχεται αιτιολόγηση των σχετικών 
αποκλίσεων. 

ΙΙ. Αναφορά στις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρία 
επιπλέον των προβλέψεων του νόµου και παραποµπή στον τόπο όπου τις έχει 
δηµοσιοποιήσει. 
Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, επιπλέον των προβλέψεων της ελληνικής νοµοθεσίας, 
που περιλαµβάνονται ιδίως στους Νόµους 2190/1920, 3016/2002, 3693/2008 και 
3884/2010 και 3873/2010, µε την επίσηµη υπαγωγή της στον Κώδικα Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης του Ηνωµένου Βασιλείου, εφαρµόζει τις βέλτιστες πρακτικές που 
προτείνει ο εν λόγω Κώδικας.  

Η Εταιρία, όσον αφορά τα κριτήρια ανεξαρτησίας που πρέπει να πληρούν τα ανεξάρτητα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου , πέραν των κριτηρίων που θέτουν η ελληνική 
νοµοθεσία και ο Κώδικας, εφαρµόζει τα πρόσθετα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω 
στην παράγραφο « Ανάδειξη υποψηφίων µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου» του τµήµατος 
ΙΙΙ της παρούσας δήλωσης και ευρίσκονται αναρτηµένα στoν ιστότοπο της Εταιρίας 
www. titan.gr στη διεύθυνση http://ir.titan.gr/home.asp?pg=corporategovernance  

 

ΙΙΙ. Αναφορά στη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας του διοικητικού συµβουλίου 
και των άλλων διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ή επιτροπών της 
Εταιρίας. 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ρόλος και Αρµοδιότητες ∆ιοικητικού Συµβουλίου:  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτερο διοικητικό όργανο της Εταιρίας, το οποίο 
είναι αποκλειστικά αρµόδιο για τη χάραξη της στρατηγικής και της πολιτικής ανάπτυξης 
της Εταιρίας. Η επιδίωξη της ενίσχυσης της µακροχρόνιας οικονοµικής αξίας της 
Εταιρίας, η προάσπιση του γενικού εταιρικού συµφέροντος και των συµφερόντων των 
Μετόχων, η διασφάλιση της συµµόρφωσης της Εταιρίας και του Οµίλου στους νόµους, η 
εµπέδωση της διαφάνειας, των Εταιρικών Αξιών και του Κώδικα ∆εοντολογίας της 
Εταιρίας στο σύνολο των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του Οµίλου, ο έλεγχος της 
απόδοσης του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, 
και των ανώτατων στελεχών, η διασφάλιση της αποτελεσµατικής λειτουργίας των 
ελεγκτικών µηχανισµών της Εταιρίας και η παρακολούθηση και επίλυση περιπτώσεων 
σύγκρουσης συµφερόντων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, διευθυντών και µετόχων 
µε τα συµφέροντα της Εταιρίας και του Οµίλου, αποτελούν βασικό καθήκον του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει αποκλειστική αρµοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων επί 
σηµαντικών  θεµάτων  όπως, η έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρίας, η 
έγκριση του ετήσιου προϋπολογισµού, η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 
στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόµο και το Καταστατικό, η έκδοση 
οµολογιακών δανείων παράλληλα µε την αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και µε 
την επιφύλαξη των άρθρων 8 και 9 του Ν. 3156/2003, η σύγκληση Γενικών  
Συνελεύσεων των Μετόχων, η εισήγηση επί  των θεµάτων της Γενικής Συνέλευσης, η 
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σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης ∆ιαχείρισης  και των  λοιπών προβλεποµένων από την 
κείµενη νοµοθεσία Εκθέσεων, ο ορισµός των εσωτερικών ελεγκτών της Εταιρίας και ο 
καθορισµός των νοµίµων εκπροσώπων και των ειδικών εκπροσώπων και υπευθύνων της 
Εταιρίας. Επίσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για τον καθορισµό των 
αποδοχών και λοιπών αµοιβών του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και των ανωτάτων 
στελεχών της Εταιρίας και του Οµίλου, την εισήγηση προς ψήφιση από τη Γενική 
Συνέλευση προγραµµάτων παροχής δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών σε 
εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρίας και των 
συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών κλπ. 

Τα καθήκοντα του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και αυτά του ∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου ασκούνται από διαφορετικά πρόσωπα, οι δε αρµοδιότητές τους είναι 
διακριτές και ορίζονται ρητά στο Καταστατικό και στον Κανονισµό Λειτουργίας της 
Εταιρίας, όπως αυτός ισχύει µετά την αναθεώρησή του από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
κατά τη συνεδρίασή του της 17.12.2009.   

Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρίας και µε την εξαίρεση περιπτώσεων, όπως οι 
ανωτέρω,  για τις οποίες απαιτείται απόφαση ∆ιοικητικου Συµβουλίου, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο δικαιούται να µεταβιβάζει και να αναθέτει µε απόφασή του και µε ρητούς 
όρους, εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης, προς ένα ή περισσότερα µέλη του και 
προς διευθυντές και στελέχη της Εταιρίας. Επίσης, µπορεί να µεταβιβάσει εξουσίες του 
στη ∆ιευθύνουσα Επιτροπή, οι όροι λειτουργίας και το αντικείµενο της οποίας 
αναφέρονται κατωτέρω. 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µετά από σχετική απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της 23.5.2006 είναι ασφαλισµένα για αστική ευθύνη έναντι 
τρίτων.  

Σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου:  

Το σηµερινό ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας αποτελείται από δέκα τέσσσερα (14) 
µέλη και εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18.5.2010, µε τριετή 
θητεία, η οποία λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2013.  

Ανεξάρτητα µέλη ∆.Σ.   

Η πλειοψηφία των µελών του ∆.Σ, ήτοι οκτώ (8) µέλη, είναι ανεξάρτητα µη εκτελεστικά 
µέλη, δηλαδή πρόσωπα που και δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης µε την 
Εταιρία ή µε συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις 
ανεξαρτησίας που έχει θέσει η Ελληνική νοµοθεσία. Πρόκειται για τους κ.κ. Ευστράτιο – 
Γεώργιο (Τάκη) Αράπογλου, Ευτύχιο Βασιλάκη, Ευθύµιο Βιδάλη, Γεώργιο ∆αυίδ,  
Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλο, Παναγιώτη Μαρινόπουλο, Πέτρο Σαµπατάκη και  Βασίλειο 
Φουρλή. 

Οι ανωτέρω εξελέγησαν ως ανεξάρτητα µέλη από τη Γενική Συνέλευση της 18.5.2010 
µετά από σχετική εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο είχε προηγουµένως 
ελέγξει και διαπιστώσει ότι άπαντες πληρούσαν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που 
προέβλεπε ο νόµος. Επίσης, µολονότι κατά τον χρόνο εκλογής των ανωτέρω από τη 
Γενική Συνέλευση, ως ανεξαρτήτων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, δεν είχε ακόµα 
επισήµως υπαχθεί η Εταιρία στις διατάξεις του Κώδικα, όλοι οι ανωτέρω , µε την 
εξαίρεση των κ.κ. Γεωργίου  ∆αυίδ και Σπυρίδωνος Θεοδωρόπουλου, πληρούν επίσης τα 
κριτήρια ανεξαρτησίας που θέτει ο Κώδικας στο άρθρο του Β.1.1. Ειδικότερα , οι κ.κ. 
∆αυίδ και Θεοδωρόπουλος υπεβαίνουν το όριο των τριών θητειών που ορίζει ο Κώδικας, 
αφού  εξελέγησαν για τέταρτη φορά από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων και ήδη 
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διανύουν το δέκατο έτος θητείας τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Αµφότεροι 
εξελέγησαν, για πρώτη φορά ως µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, από τη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2001. Όµως, το κύρος, η επιχειρηµατική τους 
οντότητα και η εν γένει προσωπικότητά τους κρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ότι 
διασφαλίζουν την ανεξαρτησία σκέψης και πράξης τους και για το λόγο αυτό 
αποφασίστηκε, παρά την υπέρβαση του ορίου των τριών θητειών, να είναι οι ανωτέρω εκ 
νέου υποψήφιοι προς εκλογή, ως ανεξάρτητα µέλη του από τη Γενική Συνέλευση της 
18.5.2010. Επισηµαίνεται επίσης, ότι είναι στην απόλυτη κρίση της Γενικής Συνέλευσης 
να εκλέξει ή όχι τα προτεινόµενα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως ανεξάρτητα µέλη.   

Τα ανεξάρτητα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δικαιούνται να συνεδριάζουν,  χωρίς 
την παρουσία των εκτελεστικών µελών ή του Προέδρου, σε κάθε περίπτωση που αυτά 
κρίνουν ότι υπάρχει ανάγκη. Ανάλογη συνεδρίαση δεν πραγµατοποιήθηκε το 2010. 

Επίσης συνεδριάζουν, µία φορά το έτος, χωρίς την παρουσία εκτελεστικών µελών,  για 
την αξιολόγηση της απόδοσης του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Τέτοια 
συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε για το έτος 2010. Επίσης συνεδρίασαν µία φορά µε την 
παρουσία του Προέδρου,  χωρίς την παρουσία εκτελεστικών µελών. 

Μη εκτελεστικά µέλη ∆.Σ. – Εκτελεστικά µέλη ∆.Σ. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αµέσως µετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση της 
18.5.2010, συγκροτήθηκε σε σώµα και όρισε εννέα (9) µέλη του, ήτοι τους κ.κ. Τάκη 
Αράπογλου, Ευτύχιο Βασιλάκη, Ευθύµιο Βιδάλη, Γεώργιο ∆αυίδ, Σπυρίδωνα 
Θεοδωρόπουλο, Ανδρέα Κανελλόπουλο, Παναγιώτη Μαρινόπουλο, Πέτρο Σαµπατάκακη 
και Βασίλειο Φουρλή, ως µη εκτελεστικά µέλη και πέντε (5) µέλη του, ήτοι τους κ.κ. 
∆ηµήτριο Παπαλεξόπουλο, Νέλλο Κανελλόπουλο, Τάκη Κανελλόπουλο, Αλεξάνδρα 
Παπαλεξοπούλου και Μιχαήλ Σιγάλα ως εκτελεστικά µέλη. 

Τα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν ασκούν εκτελεστικά ή 
διαχειριστικά καθήκοντα, αλλά συµβάλλουν µε τη συµµετοχή τους στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο και στις Επιτροπές του, τις οποίες απαρτίζουν εκ ολοκλήρου, στη χάραξη της 
στρατηγικής της Εταιρίας, στην εποπτεία της καταλληλότητας και αποτελεσµατικότητας 
της διοίκησης, του εσωτερικού ελέγχου και των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων , 
στον καθορισµό του επιπέδου αµοιβών των εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, στην επιλογή καταλλήλων νέων υποψηφίων µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και στην ύπαρξη σχεδίου διαδοχής. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την 
άποψη ότι όλα τα µη εκτελεστικά µέλη του, που εξελέγησαν ως ανεξάρτητα από τη 
Γενική Συνέλευση της 18.5.2010, είναι πράγµατι ανεξάρτητα.     

Τα πέντε (5) εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µεταξύ των οποίων και ο 
∆ιευθύνων Συµβουλος, κ. ∆ηµήτριος Παπαλεξόπουλος, προέρχονται από τον µετοχικό 
πυρήνα και το ανώτατο στελεχειακό δυναµικό της Εταιρίας και παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους στην Εταιρία µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας.  

Πρόεδρος ∆.Σ.  

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κ. Ανδρέας Κανελλόπουλος,  είναι ένας εκ 
των κυρίων µετόχων της  Εταιρίας, ο οποίος υπήρξε ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρίας 
από το 1983 µέχρι το 1996. Από το 2006, δεν ασκεί εκτελεστικά και διαχειριστικά 
καθήκοντα και ασχολείται µόνο µε την άσκηση των καθηκόντων του ως Προέδρου του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε κύριο µέληµα τη διασφάλιση της αποδοτικής και 
αποτελεσµατικής λειτουργίας του, της αρµονικής συνεργασίας των µελών του και της 
λήψης αποφάσεων που ανταποκρίνονται στο σύστηµα αρχών και αξιών που έχει θεσπίσει 
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η Εταιρία. Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση της ηµερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων, την 
έγκαιρη αποστολή της στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µαζί µε την αναγκαία 
πληροφόρηση και υλικό, την εξασφάλιση διαρκούς και πλήρους πληροφόρησης των 
ανεξαρτήτων και µη εκτελεστικών µελών του, ώστε να ασκούν αποτελεσµατικά το 
εποπτικό και αποφασιστικό τους έργο, και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των µελών 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τους µετόχους. Μετέχει, επίσης, ως µέλος, στην 
Επιτροπή Ορισµού Υποψηφίων και Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που έχει συσταθεί από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Ο Πρόεδρος, δεν έχει άλλες επαγγελµατικές υποχρεώσεις, ούτε συµµετέχει ως µέλος σε 
διοικητικά συµβούλια άλλων εταιριών, πλην του διοικητικού συµβουλίου του 
κοινωφελούς Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, το 
οποίο επίσης  είναι εκ των κυρίων µετόχων της Εταιρίας και του διοικητικού συµβουλίου 
του Ιδρύµατος Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). 

Αντιπρόεδρος ∆.Σ.  
Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. ορίστηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το ανεξάρτητο µη 
εκτελεστικό µέλος του κ. Γεώργιος – Ευστράτιος ( Τάκης) Αράπογλου.  

Ανώτερος Ανεξάρτητος ∆ιοικητικός Σύµβουλος 
Ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Τάκης Αράπογλου έχει επίσης οριστεί 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως Ανώτερος Ανεξάρτητος ∆ιοικητικός Σύµβουλος (senior 
independent director), ο οποίος, µεταξύ άλλων, υποχρεούται να είναι διαθέσιµος για την 
επίλυση θεµάτων µετόχων , τα οποία δεν έχουν επιλυθεί από τα εκτελεστικά µέλη του 
∆ιοικητκού Συµβουλίου.  

Γραµµατέας ∆ιοικητικού Συµβουλίου (Εταιρική Γραµµατέας)  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει ορίσει ως Εταιρική Γραµµατέα, τη δικηγόρο της Εταιρίας 
κ. Ελένη Παπαπάνου, η οποία παρέχει νοµική υποστήριξη στον Πρόεδρο και στα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η Εταιρική Γραµµατέας κατά την άσκηση των 
καθηκόντων της αναφέρεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και δεν υπάγεται ιεραρχικά σε 
άλλη Υπηρεσία της Εταιρίας. 

Συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου:  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει όσες φορές απαιτείται από τις ανάγκες της 
Εταιρίας και λαµβάνει αποφάσεις µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή 
αντιπροσωπευοµένων συµβούλων. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που 
απουσιάζουν ή κωλύονται να παραστούν στη συνεδρίαση για οποιοδήποτε λόγο, 
δικαιούνται να αντιπροσωπεύονται από άλλο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το 
οποίο ψηφίζει στο όνοµά τους. Κάθε µέλος δικαιούται να εκπροσωπήσει ένα µόνο µέλος 
και να ψηφίσει στο όνοµά του. Στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δύνανται 
να παρίστανται χωρίς δικαίωµα ψήφου και µετά από πρόσκληση του Προέδρου, στελέχη 
της Εταιρίας ή και συνδεδεµένων µε αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 
42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον συζητούνται θέµατα της αρµοδιότητάς τους.  

Οι ηµεροµηνίες των προγραµµατισµένων συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
καθορίζονται κατά τους τελευταίους µήνες του προηγουµένου χρόνου, µε στόχο την  
εξασφάλιση της µέγιστης δυνατής απαρτίας. Η ηµερήσια διάταξη των ∆ιοικητικών 
Συµβουλίων καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και αποστέλλεται εγκαίρως στα µέλη, µαζί 
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µε το αναγκαίο υλικό για τη συζήτηση των θεµάτων και τη λήψη αποφάσεων από τα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

Σε κάθε συνεδρίαση υπογράφονται τα πρακτικά της προηγούµενης συνεδρίασης, τα 
οποία τηρεί η Εταιρική Γραµµατέας και στα οποία καταγράφονται, περιληπτικά, οι 
συζητήσεις και οι απόψεις που διατυπώνουν τα µελη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι 
λαµβανόµενες αποφάσεις. 

Ανάδειξη υποψηφίων µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Σε σχέση µε την υποψηφιότητα µελών τoυ ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ισχύουν οι 
ακόλουθοι κανόνες:  

A. Η πλειοψηφία των µελών που προτείνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προς 
εκλογή από τη Γενική Συνέλευση πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας όχι µόνο 
της ελληνικής νοµοθεσίας και του Κώδικα αλλά και το κριτήριο ανεξατησίας που έχει 
θεσπίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ήτοι την προϋπόθεση µη κατοχής αµέσως ή εµµέσως 
µετοχών της Εταιρίας σε ποσοσστό πλέον του 0,1% του µετοχικού της κεφαλαίου.  

B. Τα ανεξάρτητα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική 
Συνέλευση µε τριετή θητεία, µπορούν δε να προταθούν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
προς εκλογή από τη Γενική Συνέλευση για τέσσερις κατ’ ανώτατο όριο τριετείς θητείες. 
Από την εκλογή του επόµενου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο ανώτατος αριθµός θητειών 
των ανεξάρτητων µελών θα είναι τρεις, ήτοι εννέα εν συνόλω έτη θητείας. 

Γ. Ο Πρόεδρος και ένας τουλάχιστον Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει 
να προέρχονται από τα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ένας 
τουλάχιστον από αυτούς πρέπει να είναι ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του. 

Η υπόδειξη κατάλληλων υποψηφίων και ο σχεδιασµός της οµαλής διαδοχής των µελών 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ανώτατων διοικητικών στελεχών είναι έργο της 
Επιτροπής Ορισµού Υποψηφίων και Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Βασικό µέληµα της 
Επιτροπής αυτής, είναι, επίσης, η διασφάλιση της απαιτούµενης ισορροπίας προσόντων, 
γνώσεων και εµπειριών µεταξύ των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και ότι τα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα µπορούν να αφιερώνουν το χρόνο που απαιτείται 
για την ικανοποιητική εκτέλεση  των καθηκόντων τους.  

Για την επιλογή καταλλήλων υποψηφίων, η Επιτροπή δικαιούται, εφόσον το κρίνει 
απαραίτητο, να χρησιµοποιήσει τις υπηρεσίες ειδικών συµβούλων ή να καταφύγει σε 
δηµοσίευση αγγελιών. Μέχρι τώρα πάντως, δεν κρίθηκε απαραίτητη από την Επιτροπή η 
χρησιµοποίηση τέτοιων µέσων.  

Με την ανάληψη των καθηκόντων τους, τα νέα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
λαµβάνουν επίσηµη εισαγωγική ενηµέρωση. Παράλληλα και καθ΄όλη τη διάρκεια της 
θητείας τους, ο Πρόεδρος µεριµνά για τη συνεχή διεύρυνση των γνώσεών τους σε 
θέµατα που αφορούν την Εταιρία και την εξοικείωσή τους µε την Εταιρία και τα στελέχη 
της, ώστε να µπορούν να συνεισφέρουν αποτελεσµατικότερα στις εργασίες του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Επιτροπών του.     

Υποχρεώσεις  µελών ∆.Σ.   

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν την υποχρέωση να συµµετέχουν στις 
προγραµµατισµένες συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Επιτροπών στις 
οποίες συµµετέχουν και να αφιερώνουν το χρόνο που απαιτείται για την ικανοποιητική 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Για το σκοπό αυτό, οφείλουν να γνωστοποιούν στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, πριν την εκλογή τους, τις λοιπές σηµαντικές επαγγελµατικές 
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υποχρεώσεις τους και τις συµµετοχές τους σε διοικητικά συµβούλια άλλων εταιριών, 
όπως και να γνωστοποιούν στο ∆ιοικητικο Συµβούλιο, κάθε µεταβολή στις ως άνω 
επαγγελµατικές υποχρεώσεις και συµµετοχές τους, πριν την ανάληψη αυτών. Σύµφωνα 
µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα εκτελεστικά µέλη του δεν µπορούν να 
συµµετέχουν ως µη εκτελεστικά µέλη σε διοικητικά συµβούλια περισσοτέρων των δύο 
άλλων εισηγµένων εταιριών.  

Σύγκρουση συµφερόντων  
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου οφείλουν να αποκαλύπτουν αµέσως στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο τα ίδια συµφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από 
συναλλαγές της Εταιρίας, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συµφερόντων µε 
αυτών της Εταιρίας ή συνεδεδεµένων επιχειρήσεων της Εταιρίας.  ∆εδοµένου δε ότι 
έχουν πρόσβαση σε προνοµιακή πληροφόρηση, υποχρεούνται να µην χρησιµοποιούν τις 
πληροφορίες αυτές για την αγορά ή διάθεση, αµέσως ή εµµέσως, για τους ίδιους ή για 
µέλη της οικογενείας τους, µετοχών της Εταιρίας ή συνδεδεµένων επιχειρήσεων της 
Εταιρίας που είναι υπό διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά. Υποχρεούνται, επίσης, 
να µην ανακοινώνουν τις πληροφορίες αυτές σε άλλα πρόσωπα ούτε να παρακινούν 
τρίτους, µε βάση τις εν λόγω προνοµιακές πληροφορίες, να προβούν σε αγορές ή 
πωλήσεις µετοχών της Εταιρίας ή συνδεδεµένων επιχειρήσεων της Εταιρίας που είναι 
υπό διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά.  

 

Επιτροπές ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Το έργο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνεπικουρούν οι ακόλουθες Επιτροπές, οι οποίες 
έχουν συσταθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και αποτελούνται εξ ολοκλήρου από 
ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του, µε την εξαίρεση της Επιτροπής Ορισµού 
Υποψηφίων και Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, όπου µετέχει ως µέλος και ο Πρόεδρος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 Οι Επιτροπές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ειδικούς 
τεχνικούς, οικονοµικούς, νοµικούς και λοιπούς συµβούλους. 

Ελεγκτική Επιτροπή 

Προέδρος: Ευθύµιος Βιδάλης, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ.  

Μέλη: Ευτύχιος Βασιλάκης, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ. 

             Βασίλειος Φουρλής, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ. 

Αναπληρωµατικά Mέλη : Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
∆.Σ  

Παναγιώτης Μαρινόπουλος, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
∆.Σ  

Πέτρος Σαµπατακάκης, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ.  

Η Ελεγκτική Επιτροπή συγκροτείται αποκλειστικά από ανεξάρτητα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε µεγάλη διοικητική, λογιστική και ελεγκτική γνώση και 
εµπειρία. Τα µέλη της (τακτικά και αναπληρωµατικά) εξελέγησαν από τη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων της 18.5.2010. Στις ευρύτατες ελεγκτικές της δικαιοδοσίες 
περιλαµβάνονται, η άσκηση εποπτείας επί των εργασιών της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού 
Ελέγχου Οµίλου, η οποία υπάγεται ιεραρχικά σε αυτήν και η παρακολούθηση της ορθής 



33 

 

και αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και του 
συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων, πριν από 
την έγκρισή τους από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η υπόδειξη των ορκωτών ελεγκτών που 
προτείνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και η 
παρακολούθηση θεµάτων συναφών µε τη διατήρηση της ανεξαρτησίας και 
αντικειµενικότητάς τους, καθώς επίσης η παρακολούθηση της εφαρµοζόµενης από την 
Εταιρία διαδικασίας χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Επίσης, έχει την ευθύνη 
εποπτείας και παρακολούθησης της εφαρµογής της διαδικασίας εµπιστευτικής αναφοράς 
των εργαζοµένων προς τη ∆ιοίκηση τυχόν παραβάσεων των Εταιρικών Αξιών ή του 
Κώδικα ∆εοντολογίας της Εταιρίας, µέσω της τηλεφωνικής «γραµµής άµεσης 
επικοινωνίας» (Hotline) που έχει τεθεί σε λειτουργία. Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες 
της Ελεγκτικής Επιτροπής και ο κανονισµός λειτουργίας της έχουν αναρτηθεί στον 
ιστότοπο της Εταιρίας www. titan.gr στη σελίδα 
http://ir.titan.gr/home.asp?pg=corporategovernance    

H Ελεγκτική Επιτροπή πραγµατοποιεί τουλάχιστον 4 τακτικές συνεδριάσεις ετησίως για 
τον έλεγχο των τριµηνιαίων, εξαµηνιαίων, εννεαµηνιαίων και ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων και την παρακολούθηση των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και 
διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας. Πραγµατοποιεί επίσης έκτακτες συνεδριάσεις, όποτε 
κρίνεται αναγκαίο.    

Το 2010 η Ελεγκτική Επιτροπή πραγµατοποίησε 4 συνεδριάσεις, στις 15/3, 10/5, 26/10 
και 22/11. Επίσης, ο Πρόεδρος και τα µέλη της είχαν σειρά συναντήσεων  µε στελέχη 
της Εταιρίας, για την προετοιµασία των ανωτέρω συνεδριάσεων της Επιτροπής. Η 
Επιτροπή στις ανωτέρω συνεδριάσεις της ασχολήθηκε µε όλα τα θέµατα αρµοδιότητάς 
της, µε κυριότερα των οποίων: α. τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της 
Εταιρίας ως προς την πληρότητα και αξιοπιστία της παρεχόµενης µε αυτές 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, β. την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου 
της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, την έγκριση µεταβολών όσον αφορά τη 
στελέχωση των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου στην Αίγυπτο, Αµερική, Ελλάδα και 
Ν.Α. Ευρώπη και την αξιολόγηση και εισήγηση επί των ετησίων αποδοχών της 
∆ιευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου Οµίλου, γ. τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 
συστηµάτων διαχείρησης κινδύνων της Εταιρίας και του Οµίλου δ. τη διασφάλιση της 
ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών ε. την εισήγηση για την επιλογή ελεγκτικής 
εταιρίας για την επισκόπηση και τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 
2010 κλπ.  

Στις συνεδριάσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο των εξαµηνιαίων και 
ετησίων οικονοµικών καταστάσεων 2010, παρέστησαν και οι ορκωτοί ελεγκτές. 

 

Επιτροπή Αµοιβών  
Πρόεδρος: Γεώργιος ∆αυίδ, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ. 

Mέλη: Παναγιώτης Μαρινόπουλος, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ. 

              Πέτρος Σαµπατακάκης, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. 

Η Επιτροπή Αµοιβών συγκροτείται από µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, δύο  τουλάχιστον από τα οποία πρέπει να είναι ανεξάρτητα, σήµερα, δε, το 
σύνολο των µελών της Επιτροπής είναι ανεξάρτητα.  Έργο της Επιτροπής είναι η µελέτη 
και η υποβολή προτάσεων για τον καθορισµό των πάσης φύσης αποδοχών και αµοιβών 
των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρία 



34 

 

µε σχέση µίσθωσης εργασίας ή εντολής και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών, 
τοµείς στους οποίους και τα τρία µέλη της Επιτροπής διαθέτουν αποδεδειγµένη  γνώση 
και εµπειρία. Κατά τη διάρκεια του έτους η Επιτροπή Αµοιβών, µε την προηγούµενη 
σύνθεσή της, αφού η σηµερινή σύνθεσή της προέκυψε µετά την εκλογή νέου διοικητικού 
συµβουλίου στις 18.5.2010, συνεδρίασε δύο φορές, στις 26.4.2010 και  17.5.2010. Κατά 
την πρώτη συνεδρίαση συζητήθηκε  διεξοδικά το νέο Πρόγραµµα παροχής δικαιωµάτων 
προαίρεσης µετοχών µε βάση την απόδοση (RSIP 2010) και αποφασίστηκε η υποβολή 
του προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 18.5.2010. Κατά τη δεύτερη 
συνεδρίαση της, συζητήθηκε και αποφασίστηκε η γενική πολιτική χορήγησης µισθών, 
µεταβλητών αµοιβών και δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών  στα ανώτερα 
διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και του Οµίλου. Καθορίστηκε επίσης, µε βάση την 
απόδοσή τους, το ύψος των αποδοχών του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και των τεσσάρων 
λοιπών εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το 2010, η επί πλέον 
πρόσθετη αµοιβή λόγω επίτευξης στόχων (bonus) και λόγω συµµετοχής τους στη 
διανοµή κερδών της χρήσης 2009 και ο αριθµός  δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς 
µετοχών που θα τους χορηγείτο το 2010 στα πλαίσια του Νέου σχετικού Προγράµµατος 
(RSIP 2010). Τέλος, αποφασίστηκαν οι αναπροαρµογές των µισθών για το 2010, οι 
πρόσθετες παροχές (bonus) για το έτος 2009 και η χορήγηση δικαιωµάτων προαίρεσης 
αγοράς µετοχών για τα ανώτατα στελέχη της Εταιρίας, συµπεριλαµβανοµένης της 
∆ιευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου κατόπιν σχετικής συνεννόησης µε την Ελεγκτική 
Επιτροπή. Όλες οι ανωτέρω αποφασεις της Επιτροπής Αµοιβών, υποβλήθηκαν στη 
συνέχεια προς έγκριση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.   

Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Αµοιβών και ο κανονισµός 
λειτουργίας της έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρίας www. titan.gr στη σελίδα 
http://ir.titan.gr/home.asp?pg=corporategovernance    

 

Επιτροπή Ορισµού Υποψηφίων και Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
Πρόεδρος:  Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ.  

Μέλη:     Γεώργιος – Ευστράτιος (Τάκης) Αράπογλου, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό 
µέλος του ∆.Σ. 

            Ανδρέας Κανελλόπουλος, Μη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ.  

Η Επιτροπή συγκροτείται από δύο ανεξάρτητα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Ως 
τρίτο µέλος της µετέχει ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Όλα τα µέλη της 
Επιτροπής έχουν µεγάλη εµπειρία στον τοµέα της διοίκησης επιχειρήσεων και της 
εταιρικής διακυβέρνησης. Έργο της Επιτροπής είναι η υπόδειξη των κατάλληλων 
υποψηφίων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο σχεδιασµός της διαδοχής και 
συνέχειας της ∆ιοίκησης της Εταιρίας και η γνωµοδότηση ως προς την ορθή εφαρµογή 
των Αρχών Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, σε σχέση µε την κείµενη νοµοθεσία αλλά και τις 
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. 

H Επιτροπή, µε την προηγούµενη σύνθεσή της, αφού η σηµερινή σύνθεσή της προέκυψε 
µετά την εκλογή νέου διοικητικού συµβουλίου στις 18.5.2010, συνεδρίασε δύο φορές το 
2010, στις 24/2 και 18/3. Στις συνεδριάσεις της αυτές ασχολήθηκε αφενός µεν την 
εξαγωγή συµπερασµάτων από τις απαντήσεις των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
επί του ερωτηµατολογίου για την αξιολόγηση της λειτουργίας του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και των Επιτροπών του το 2009, αφετέρου δε µε την επιλογή νέων 
κατάλληλων υποψηφίων ανεξαρτήτων µελών σε αντικατάσταση των αποχωρούντων, 
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λόγω συµπλήρωσης του επιτρεποµένου από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ανώτατου ορίου 
θητειών, µη εκτελεστικών µελών κ.κ. ∆ηµητρίου Κροντηρά και Ηλία Πανιάρα. Η 
Επιτροπή, δεν χρησιµοποίησε εξωτερικούς συµβούλους για την ανεύρεση καταλλήλων 
υποψηφίων, αφού έκρινε ότι οι υποψήφιοι που είχε επιλέξει, ήτοι οι κ.κ. Αράπογλου και 
Σαµπατακάκης, πληρούσαν όλα τα κριτήρια που είχε θέσει για την καταλληλότητα των 
υποψηφίων, και τα οποία ήταν τα εξής: Και οι δύο υποψήφιοι δεν προέρχονται από 
χώρους που λειτουργούσαν ανταγωνιστικά προς την Εταιρία, έχουν βαθειά γνώση και 
µεγάλη διεθνή εµπειρία σε όλο το φάσµα λειτουργίας του τραπεζικού και 
χρηµατοπιστωτικού τοµέα και χαίρουν ιδιαίτερης εκτίµησης στην Ελληνική και διεθνή 
αγορά. Η Επιτροπή έκρινε ότι το µίγµα ικανοτήτων, γνώσεων και προσωπικοτήτων και 
των δύο, θα συµπλήρωνε ιδανικά τη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και θα 
συνέβαλλε ουσιαστικά στην εκτέλεση του έργου του. Η εισήγηση της Επιτροπής έγινε 
δεκτή από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο, στη συνέχεια, υπέβαλε σχετική εισήγηση 
στη Γενική Συνέλευση της 18.5.2010, η οποία προέβη στην εκλογή των µελών του 
σηµερινού ∆ιοικητικού Συµβουλίου.   

Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Ορισµού Υποψηφίων και Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης  και ο κανονισµός λειτουργίας της έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της 
Εταιρίας www. titan.gr στη σελίδα http://ir.titan.gr/home.asp?pg=corporategovernance    

   

Eπιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

Πρόεδρος: ∆ηµήτριος Παπαλεξόπουλος ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Αντιπρόεδρος : Νέλλος Κανελλόπουλος, εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ, ∆ιευθυντής 
Εξωτερικών Σχέσεων Οµίλου   

Μέλη 

Μιχάλης Σιγάλας, εκτελεστικό µέλος ∆.Σ, ∆ιευθυντής Τοµέων Ν.Α. Ευρώπης και Ν.Α. 
Μεσογείου 

Σωκράτης Μπαλτζής, Γενικός ∆ιευθυντής Τοµέα Ελλάδας   

Άρης Παπαδόπουλος, ∆ιευθυντής Τοµέα ΗΠΑ 

Πανίκος Τρακκίδης, ∆ιευθυντής Τεχνολογικής ∆ιεύθυνσης Οµίλου  

Βασίλειος  Ζαρκαλής , Οικονοµικός ∆ιευθυντής Οµίλου 

Γιάννης Κόλλας, ∆ιευθυντής Ανθρώπινου ∆υναµικού Οµίλου  

Αλέξιος Λάσκαρης , Σύµβουλος ∆ιοίκησης σε θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

Μαρία Αλεξίου, ∆ιευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Οµίλου 

Η Επιτροπή αυτή έχει ως σκοπό την παροχή συµβουλών και υποστήριξης προς τη 
∆ιοίκηση της Εταιρίας για το σχεδιασµό της στρατηγικής και το συντονισµό των 
δραστηριοτήτων του Οµίλου επί θεµάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Στόχος της 
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είναι η συνεχής βελτίωση των επιδόσεων του Οµίλου και των θυγατρικών εταιριών σε 
τρεις βασικούς άξονες: Την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, την προστασία του 
περιβάλλοντος στο πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης και τη σύµπραξη µε τα 
ενδιαφερόµενα µέρη. Μεταξύ των δραστηριοτήτων της περιλαµβάνονται η θεσµοθέτηση 
των Αρχών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης και η ενσωµάτωσή 
τους σε όλους τους τοµείς και τις δραστηριότητες του Οµίλου, η παροχή συµβουλών και 
υποστήριξης για τη συνεχή βελτίωση των σχετικών επιδόσεων της Εταιρίας και του 
Οµίλου, η περιοδική µέτρηση και εκτίµηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
επιπτώσεων των σηµαντικών επενδύσεων της Εταιρίας και η τακτική σχετική ενηµέρωση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και η ενεργή συµµετοχή της Εταιρίας σε ελληνικούς και 
διεθνείς οργανισµούς, που έχουν ως αντικείµενο την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Στις 
συνεδριάσεις της Επιτροπής δικαιούνται να συµµετέχουν και παλαιότερα µέλη της, 
καθώς επίσης και άλλα αρµόδια ανώτερα στελέχη της Εταιρία και του Οµίλου.    

Το 2010, η Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης πραγµατοποίησε 3 συνεδριάσεις. 

Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  και ο 
κανονισµός λειτουργίας της έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρίας www. titan.gr 
στη σελίδα http://ir.titan.gr/home.asp?pg=corporategovernance    

   

∆ιευθύνουσα Επιτροπή 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : ∆ηµήτριος Παπαλεξόπουλος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος  

ΜΕΛΗ : Νέλλος Κανελλόπουλος, ∆ιευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων Οµίλου  

Σωκράτης Μπαλτζής, Γενικός ∆ιευθυντής Τοµέα Ελλάδος  

Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου, ∆ιευθύντρια Στρατηγικού 
Σχεδιασµού Οµίλου  

'Aρης Παπαδόπουλος, ∆ιευθυντής Τοµέα ΗΠΑ  

Μιχαήλ Σιγάλας, ∆ιευθυντής Τοµέων Ν.Α. Ευρώπης και Ν.Α. Μεσογείου 

Βασίλειος Ζαρκαλής , Οικονοµικός ∆ιευθυντής Οµίλου  

Το Καταστατικό της Εταιρίας προβλέπει τη λειτουργία ∆ιευθύνουσας Επιτροπής, η 
οποία συγκροτείται σήµερα από τέσσερα εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και τρία ανώτατα διευθυντικά στελέχη του Οµίλου, και είναι αρµόδια για την εποπτεία 
της λειτουργίας των διαφόρων τοµέων και διευθύνσεων της Εταιρίας και το συντονισµό 
των δραστηριοτήτων τους. Στις εργασίες της ∆ιευθύνουσας Επιτροπής δικαιούται να 
συµµετέχει και οποιοσδήποτε από τους διατελέσαντες Προέδρους, ∆ιευθύνοντες και 
Εντεταλµένους Συµβούλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στις εργασίες της 
∆ιευθύνουσας Επιτροπής δικαιούται να συµµετέχει και οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και από τους διατελέσαντες Προέδρους, ∆ιευθύνοντες 
και Εντεταλµένους Συµβούλους του. Το 2010, η ∆ιευθύνουσα Επιτροπή πραγµατοποίησε 
20 συνεδριάσεις . 
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Αξιολόγηση ∆.Σ. και Επιτροπών κατά το 2010 
Το 2010, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας πραγµατοποίησε επτά (7) 
προγραµµατισµένες συνεδριάσεις  (στις 18/3, 26/4, 17/5, 18/5, 26/8, 23/11 και 16/12). 
Πραγµατοποίησε επίσης τέσσερις (4) επιπλέον συνεδριάσεις (στις 12/1, 7/5, 22/6 και 
18/4 ) για τη λήψη αποφάσεων επί τρεχόντων θεµάτων διαχείρισης.  

Εξ άλλου , όπως ήδη προαναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια του 2010, η Ελεγκτική Επιτροπή 
συνεδρίασε τέσσερις (4) φορές ( στις 24/2, 27/5, 27/8 και 16/11), η Επιτροπή Ορισµού 
Υποψηφίων και Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης δύο (2) φορές (στις 24/2 και 18/3) και  η 
Επιτροπή Αµοιβών δύο (2) φορές  (στις 26/4 και 17/5).  



38 

 

Πίνακας µε τις παρουσίες των µελών στις εν λόγω συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη διάρκεια του 
2010 παρατίθεται κατωτέρω: 

 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ - ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ 
             

  7 προγραµµατισµένες 4 µη προγραµµατισµένες 4 συνεδριάσεις 
Ελεγκτικής 
Επιτροπής 

2 συνεδριάσεις 2 συνεδριάσεις  

  συνεδριάσεις ∆.Σ. συνεδριάσεις ∆.Σ. Επιτροπής Ορισµού Επιτροπής Αµοιβών 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ          Υποψηφίων και 
Εταιρικής 

   

              ∆ιακυβέρνησης     

  Συµµετείχ
ε 

Αντιπροσ
ω 

πεύθηκε 

Απείχ
ε 

Συµµετείχ
ε 

Αντιπρο 
σωπεύθηκ

ε 

Απείχ
ε 

Συµµετείχ
ε 

Απείχ
ε 

Συµµετείχε Απείχε Συµµετείχε Απείχε 

             
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 6/7 1   4/4                 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ  * 3/3     2/2         2/2       
ΤΑΚΗΣ (ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ  ** 

3/4   1 1/2   1             

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 7/7     4/4                 
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 5/7 1 1 1/4 2 1 4/4   2/2       
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΙ∆ΑΛΗΣ 4/7 2 1 1/4 1 2 4/4           
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΥΙ∆ 3/7 4       4         2/2   
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 6/7 1     4       2/2       
ΝΕΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 7/7     4/4                 
ΤΑΚΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

7/7     4/4                 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 5/7 2   2/4 2           2/2   
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΙΑΡΑΣ  * 3/3     2/2             2/2   
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-
ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 

7/7     4/4                 

ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ  ** 3/4   1 1/2 1               
ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΓΑΛΑΣ 7/7     4/4                 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΛΗΣ 5/7 2   1/4 2 1 4/4           

*  Η θητεία τους έληξε στις 18.5.2010 ,   **  Η θητεία τους ξεκίνησε στις 18.5.2010 
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Η λειτουργία κατά το 2010 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της 
Επιτροπής Αµοιβών και της Επιτροπής Ορισµού Υποψηφίων και Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης και η ατοµική συνεισφορά κάθε µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
στο έργο τους αξιολογήθηκε από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε τη 
συµπλήρωση ειδικού αναλυτικού ερωτηµατολογίου, το οποίο έχει καταρτίσει η Εταιρική 
Γραµµατέας. Το ερωτηµατολόγιο είναι κατανεµηµένο σε πέντε ( 5) ενότητες ( Ηγεσία 
Προέδρου, Σύνθεση- Αποτελεσµατικότητα, Λειτουργία- Εργασίες ∆.Σ,Υπευθυνότητα- 
Λογοδοσία- Επικοινωνία µε Μετόχους και Λειτουργία – Εργασίες Επιτροπών).  Στο 
τέλος του ερωτηµατολογίου δίνεται η δυνατότητα ατοµικής αξιολόγησης και 
βαθµολογίας κάθε µέλους,  µε βαθµό από 1 µέχρι 4, ανάλογα µε την απόδοσή του και τη 
συνεισφορά του στο έργο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Επιτροπών.   

Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται ανωνύµως και αποστέλλεται στην Εταιρική 
Γραµµατέα.   

Η Επιτροπή Ορισµού Υποψηφίων και Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης παρουσίασε στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο τα εξαχθέντα από τις απαντήσεις συµπεράσµατα και υπέβαλε 
συγκεκριµένες προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας και της απόδοσης 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Επιτροπών. 

Επίσης , τα ανεξάρτητα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προέβησαν σε αξιολόγηση 
της απόδοσης του Προέδρου κατά τη διάρκεια συνεδρίασής τους , χωρίς την παρουσία 
του Προέδρου και των εκτελεστικών µελών του.   

 

Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά το 2010 
Το 2010, σύµφωνα µε σχετική προέγκριση της Γενικής Συνέλευσης της 18.5.2010, οι 
αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της 
Επιτροπής Αµοιβών και της Επιτροπής Ορισµού Υποψηφίων και Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης παρέµειναν ίδιες µε αυτές του 2009. Ειδικότερα, στα 14 µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου καταβλήθηκε ως αµοιβή για τη συµµετοχή τους σε αυτό, 
συνολικό ακαθάριστο ποσό 268.800 ευρώ, ήτοι καθαρό ποσό 174.720 ευρώ (€ 12.480 
για κάθε µέλος). Για τη συµµετοχή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις ανωτέρω 
Επιτροπές, καταβλήθηκε επιπλέον αµοιβή, ως εξής :  

Στα τρία µέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, συνολικό µικτό ποσό 38.400 ευρώ, ήτοι 
καθαρό ποσό 24.960 ευρώ (€ 8.320 για κάθε µέλος).   

Στα τρία µέλη της Επιτροπής Αµοιβών, συνολικό µικτό ποσό 19.200 ευρώ, ήτοι καθαρό 
ποσό 12.480 ευρώ (€ 4.160 για κάθε µέλος).   

Στα τρία µέλη της  Επιτροπής Ορισµού Υποψηφίων και Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, 
συνολικό µικτό ποσό 19.200 ευρώ, ήτοι καθαρό ποσό 12.480 ευρώ (€ 4.160 για κάθε 
µέλος). 

Οι ετήσιες αποδοχές για το 2010 των πέντε µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που 
παρείχαν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρία µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, η πρόσθετη 
αµοιβή (bonus) που έλαβαν για την επίτευξη στόχων του 2009 και ο αριθµός 
δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών (stock options) που τους χορηγήθηκε το 2010, 
αποφασίστηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής 
Αµοιβών, µε βάση την απόδοσή τους και την επίτευξη συγκεκριµένων επιχειρησιακών 
στόχων.  
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Οι ετήσιες αποδοχές του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αποφασίστηκαν, 
επίσης, από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής 
Αµοιβών και αφού προηγουµένως είχε αξιολογηθεί η απόδοσή του κατά την εκτέλεση 
του έργου του από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Επισηµαίνεται ότι ο Πρόεδρος ουδέποποτε 
έχει µετάσχει σε προγράµµατα παροχής δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών  
(stock options) και ως εκ τούτου δεν του χορηγήθηκαν το 2010  σχετικά δικαιώµατα. 

Οι µισθοί και οι πάσης φύσης ακαθάριστες αποδοχές του Προέδρου και των πέντε 
εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς 
την Εταιρία  και τον Όµιλο , µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, ανήλθαν κατά τη χρήση 
2010, σε συνολικό ποσό 2.007.822,74 ευρώ. Στους ανωτέρω  καταβλήθηκε επίσης 
συνολικό ποσό ευρώ 311.192 λόγω συµµετοχής τους στη διανοµή κερδών της χρήσης 
2009.  

Στα πέντε εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  χορηγήθηκαν επίσης 
δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς 58.500 µετοχών της Εταιρίας, στο πλαίσια του 
Προγράµµατος  Χορήγησης ∆ικαιωµάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών που εγκρίθηκε 
από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 3.6.2010. Τα εν λόγω δικαιώµατα θα 
ωριµάσουν, υπό τις αυστηρές συνθήκες του εν λόγω Προγράµµατος (βλ. περιγραφή του 
κατωτέρω), µετά την πάροδο τριετίας, δηλαδή το 2013.  

Το 2009, αντί δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών, µε τη σύµφωνη γνώµη της 
Επιτροπής Αµοιβών, είχαν χορηγηθεί σε αυτούς δικαιώµατα πρόσθετης έκτακτης 
αµοιβής, η οποία θα συνδέεται µε την τιµή και την απόδοση της µετοχής της Εταιρίας, 
κατά το χρόνο ωρίµανσής τους, δηλαδή το Νοέµβριο 2011, οπότε και θα δικαιούνται, 
υπό πρoϋποθέσεις να ασκήσουν το σύνολο ή µέρος των χορηγηθέντων δικαιωµάτων.  

Το 2010,  τα πέντε εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου άσκησαν συνολικά 
9.235 δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς κοινών µετοχών της Εταιρίας, µε τιµή αγοράς 4 
ευρώ ανά µετοχή, ενώ το 2009 είχαν ασκήσει δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς 7.800 
κοινών µετοχών της Εταιρίας, µε τιµή αγοράς 4 ευρώ ανά µετοχή.  

Τέλος, σύµφωνα µε πρακτική που προτείνει ο Kώδικας Εταιρικής ∆ιακυβένησης που 
εφαρµόζει η Εταιρία, ανακοινώνονται οι αµοιβές που έλαβαν, το 2010, δύο εκτελεστικά 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  οι  κ.κ. ∆ηµήτριος Παπαλεξόπουλος και Αλεξάνδρα 
Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου, για τη συµµετοχή τους ως ανεξάρτητα µη εκτελεστικά 
µέλη σε διοικητικά συµβούλια άλλων εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιριών. 
Ειδικότερα:  

O κ. ∆ηµήτριος Παπαλεξόπουλος έλαβε καθαρό ποσό 9.633 ευρώ, ως αµοιβή για τη 
συµµετοχή του στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της τράπεζας  EFG EUROBANK ERGASIAS 
και καθαρό ποσό 5.200 ευρώ ως αµοιβή για τη συµµετοχή του στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της εταιρίας LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 

H κ. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου έλαβε καθαρό ποσό 28.710 ευρώ για 
τη συµµετοχή της στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της τράπεζας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ  και καθαρό ποσό 8.000 ευρώ για τη συµµετοχή της στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της εταιρίας FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.   
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IV. Πρoγράµµατα διάθεσης µετοχών σε εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και ανώτερα στελέχη της Εταιρίας και του Οµίλου µε τη µορφή 
παροχής δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών. 
Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, µε στόχο την ταύτιση των µακροπρόθεσµων προσωπικών 
επιδιώξεων των ανωτέρων στελεχών της µε τα συµφέροντα της Εταιρίας και των 
Μετόχων της ,  έχει θεσπίσει και εφαρµόζει από το 2000, προγράµµατα παροχής  
δικαιωµάτων  προαίρεσης αγοράς µετοχών ( Stock Option Plans).  

Το αρχικό πρόγραµµα (Πρόγραµµα 2000), που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων της 5.7.2000, είχε τριετή διάρκεια (2001–2003) και καταληκτικό χρόνο 
απόσβεσης το 2007. Κατ’ εφαρµογή του Προγράµµατος 2000, ασκήθηκαν δικαιώµατα 
προαίρεσης αγοράς 119.200  κοινών µετοχών, µε τιµή διάθεσης 29,35 ευρώ ανά µετοχή 
και δικαιώµατα προαίρεσης 451.900 κοινών µετοχών, µε τιµή διάθεσης 14,68 ευρώ ανά 
µετοχή.   

Το 2004, εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 8.6.2004, νέο 
πρόγραµµα (Πρόγραµµα 2004), τριετούς διάρκειας (2004-2006), στα πλαίσια του οποίου 
χορηγήθηκαν σε 67 ανώτερα στελέχη της Εταιρίας και συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών 
και σε τέσσερα εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, δικαιώµατα προαίρεσης 
αγοράς 387.030 κοινών µετοχών της Εταιρίας, µε τιµή διάθεσης ίση µε την ονοµαστική 
αξία της µετοχής της Εταιρίας. Το Πρόγραµµα 2004 προέβλεπε, µετά την τριετή περίοδο 
ωρίµανσης των δικαιωµάτων, τη δυνατότητα άσκησης, χωρίς άλλες προϋποθέσεις,  του 
1/3 µόνο του αριθµού των χορηγηθέντων δικαιωµάτων, ενώ η δυνατότητα άσκησης των 
υπολοίπων 2/3 εξαρτάτο από την απόδοση της κοινής µετοχής της Εταιρίας, σε σχέση µε 
τον  µέσο όρο της απόδοσης  των δεικτών FTSE 20, FTSE 40 και Γενικού ∆είκτη του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών και µετοχών προεπιλεγµένωνεταιριών του κλάδου δοµικών 
υλικών στο εξωτερικό, µε µεγάλη κεφαλαιοποίηση και εµπορευσιµότητα.  
Κατ΄εφαρµογή του Προγράµµατος 2004, ασκήθηκαν εν τέλει συνολικά, µέχρι τον 
∆εκέµβριο 2009,  δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς 186.000 κοινών µετοχών  (108.489 το 
∆εκέµβριο 2006,  39.370 το ∆εκέµβριο 2007, 14.200 το ∆εκέµβριο 2008 και 23.950 το 
∆εκέµβριο 2009). 

Το 2007, εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29.5.2007, το τρίτο 
κατά σειράν  σχετικό πρόγραµµα (Πρόγραµµα 2007), τριετούς διάρκειας (2007-2009), το 
οποίο προβλέπει επίσης τιµή άσκησης ίση µε την ονοµαστική αξία των µετόχων της 
Εταιρίας και  το οποίο βρίσκεται ακόµα σε εξέλιξη, δεδοµένου ότι έχουν µεν ήδη 
χορηγηθεί  στα πλαίσια αυτού δικαιώµατα στους δικαιούχους, δεν έχουν όµως αυτά 
ακόµα εξ ολοκλήρου ωριµάσει και ασκηθεί. Ειδικότερα, στα πλαίσια του Προγράµµατος 
2007 χορηγήθηκαν κατά τα έτη 2007,  2008  και 2009 δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς 
399.300 κοινών µετοχών της Εταιρίας, σε 103 ανώτερα στελέχη της Εταιρίας και 
συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και τα πέντε 
εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

Σύµφωνα µε το Πρόγραµµα 2007, ο αριθµός δικαιωµάτων που µπορεί να ασκηθεί από 
τους δικαιούχους µετά την πάροδο του χρόνου ωρίµανσής τους εξαρτάταται,  κατά το 
ένα τρίτο, από τον µέσο όρο των λειτουργικών κερδών προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων της Εταιρίας και των καθαρών κερδών της σε σχέση µε την απόδοση των 
τριετών Οµόλογων του Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά την εκάστοτε τρετία, κατά το δεύτερο 
τρίτο, από την απόδοση της κοινής µετοχής της Εταιρίας σε σχέση µε την απόδοση των 
µετοχών 12 προεπιλεγµένων  εταιριών του κλάδου δοµικών υλικών στο εξωτερικό , µε 
µεγάλη κεφαλαιοποίηση και εµπορευσιµότητα  και κατά το υπόλοιπο ένα τρίτο, από την 
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απόδοση της κοινής µετοχής της Εταιρίας σε σχέση µε το µέσο όρο απόδοσης των 
δεικτών FTSE 20 – ΧΑ, FTSE 40 – ΧΑ και FTS Eurofirst 300. Το Πρόγραµµα 2007 
ευνοεί τη µακροχρόνια διακράτηση ενός σηµαντικού αριθµού µετοχών από τα στελέχη, 
διότι θεσπίζει υποχέωση διακράτησης του 50% των µετοχών, µέχρις ότου οι δικαιούχοι 
συγκεντρώσουν έναν ελάχιστο αριθµό, η δε  παράβαση του ορίου  έχει ως αποτέλεσµα τη 
χορήγηση µειωµένου αριθµού δικαιωµάτων κατά την επόµενη περίοδο χορήγησης.  

Σύµφωνα µε τους  όρους και προϋποθέσεις ωρίµανσης του Προγράµµατος 2007, τον  
∆εκέµβριο 2009, ωρίµασε µόνο το 11,11% του αριθµού των δικαιωµάτων που είχαν 
χορηγηθεί στους δικαιούχους το 2007, ενώ τον ∆εκέµβριο 2010, ωρίµασε τo 22,22% του 
συνολικού αριθµού των δικαιωµάτων που είχε  χορηγηθεί στους δικαιουχους το 2008. 
Συνολικά, τον ∆εκέµβριο 2009 και το ∆εκέµβριο 2010 ασκήθηκαν δικαιώµατα 
προαίρεσης αγοράς 43.116 κοινών µετοχών της Εταιρίας, µε τίµηµα ίσο µε την 
ονοµαστική αξία κάθε µετοχής, ήτοι τέσσερα (4) ευρώ ανά µετοχή. Τον ∆εκέµβριο 2011 
ενδέχεται να ωριµάσουν εν όλω ή εν µέρει, εφόσον πληρωθούν οι όροι και προυποθέσεις 
του Προγράµµατος 2007, δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς 86.880 κοινών µετοχών της 
Εταιρίας που χορηγήθηκαν στους δικαιουχους το 2009. 

Τέλος, το 2010 εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 3.6.2010, το τελευταίο σχετικό 
πρόγραµµα (Πρόγραµµα 2010), το οποίο προβλέπει τη χορήγηση, κατά τα έτη 2010, 
2011 και 2012, σε 100 περίπου συνολικά δικαιούχους, δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς 
µέχρι ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ιδίων κοινών µετοχών της Εταιρίας, τα οποία 
ωριµάζουν και θα µπορούν να ασκηθούν κατά τα έτη 2013, 2014 και 2015 αντίστοιχα, µε 
τιµή διάθεσης ίση µε την ονοµαστική αξία της µετοχής (€4 ανά µετοχή), υπό την 
προϋπόθεση ότι θα έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του προγράµµατος, οι οποίοι εξαρτώνται 
α. από τα λειτουργικά αποτελέσµατα και τα καθαρά κέρδη του Οµίλου β. από την 
απόδοση της µετοχής της Εταιρίας σε σχέση µε την απόδοση άλλων πολυεθνικών 
εταιριών  του κλάδου δοµικών υλικών µε µεγάλη κεφαλαιοποίηση και εµπορευσιµότητα 
και γ. από την απόδοση της µετοχής της Εταιρίας σε σχέση µε τη απόδοση των δεικτών 
FTSE 20 και FTSE 40 του Χ.Α.και FTS Eurofirst 300.  

Και το Πρόγραµµα 2010 ευνοεί τη µακροχρόνια διακράτηση ενός σηµαντικού αριθµού 
µετοχών από τα στελέχη, προβλέποντας όρο διατήρησης ενός ελάχιστου αριθµού 
µετοχών ανάλογα µε το ιεραρχικό επίπεδο των στελεχών, η δε παράβαση του ορίου έχει 
ως αποτέλεσµα τη χορήγηση µειωµένου αριθµού δικαιωµάτων κατά την επόµενη 
περίοδο χορήγησης.  

Επισηµαίνεται επίσης ότι όλα ανωτέρω Προγράµµατα έχουν σχεδιασθεί ώστε να 
λειτουργούν αποτρεπτικά στην ανάληψη υπέρµετρων κινδύνων από τους δικαούχους-  
ανώτερα στελέχη  της Εταιρίας-, που σε περίπτωση ατυχούς έκβασης, θα µπορούσαν να 
οδηγήσουν σε κατακρήµνιση της τιµής της µετοχής. Προϋποθέτουν συνεπώς όλα 
ελκυστική τιµή άσκησης δικαιωµάτων σε σχέση µε την τιµή διαπραγµάτευσης κατά τη 
χορήγησή τους. 

Στα πλαίσια του Προγράµµατος 2010 χορηγήθηκαν στα 5 εκτελεστικά µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε 98 άλλα στελέχη της Εταιρίας και εταιριών του Οµίλου, 
µετά από  αξιολόγηση της βαρύτητας του ρόλου, της απόδοσης και των προοπτικών 
εξέλιξής τους, δικαιώµατα προαίρεσης  αγοράς 267.720 ιδίων κοινών µετοχών της 
Εταιρίας,  τα οποία ωριµάζουν και θα µπορούν να ασκηθούν το 2013, µε τιµή διάθεσης 
ίση µε την ονοµαστική αξία της µετοχής (€4 ανά µετοχή), υπό την προϋπόθεση βεβαίως 
ότι θα έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του εν λόγω Προγράµµατος. 
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Λεπτοµερής περιγραφή όλων των ανωτέρω Προγραµµάτων παρατίθεται στον ιστόποπο  
της Εταιρίας www.titan.gr  στη σελίδα http://ir.titan.gr/home.asp?pg=stockoption&lang=gr  

 

V. Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου 
και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας σε σχέση µε τη διαδικασία σύνταξης των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων  

Εσωτερικός Έλεγχος 
Ο εσωτερικός έλεγχος ασκείται από τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Οµίλου, η οποία 
είναι ανεξάρτητη υπηρεσία, µε γραπτό κανονισµό λειτουργίας, η οποία αναφέρεται 
λειτουργικά στην Ελεγκτική Επιτροπή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

Το έργο του εσωτερικού ελέγχου διενεργούν σήµερα 15 στελέχη, µε την απαιτούµενη 
κατάρτιση και εµπειρία για την άρτια επιτέλεση του έργου τους.  

Ο πρωταρχικός ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου είναι η αξιολόγηση των ασφαλιστικών 
δικλείδων που υπάρχουν σε όλο το εύρος των λειτουργιών του Οµίλου ως προς την 
επάρκεια και την αποτελεσµατικότητά τους. Στις αρµοδιότητες του εσωτερικού ελέγχου 
συµπεριλαµβάνεται, επίσης,  ο έλεγχος της τήρησης των νόµων, οπουδήποτε λειτουργεί 
και έχει δραστηριότητες ο Όµιλος, αλλά και του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας 
και του Κώδικα ∆εοντολογίας της Εταιρίας.  

Κατά τη διάρκεια του 2010, υποβλήθηκαν στην Ελεγκτική Επιτροπή και µέσω αυτής στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 23 έγγραφες εκθέσεις της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, 
σχετικά µε όλους τους διενεργηθέντες ελέγχους των λειτουργιών του Οµίλου. 
Υποβλήθηκε, επίσης, εξαµηνιαίος και ετήσιος απολογισµός του έργου της ∆ιεύθυνσης 
Εσωτερικού Ελέγχου, µε συγκεντρωτική αναφορά στα σηµαντικότερα ευρήµατα των 
ελέγχων. Κατά τη διάρκεια του 2010 η Ελεγκτική Επιτροπή είχε τακτικές κατ’ ιδίαν 
συναντήσεις µε τη ∆ιευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου Οµίλου, κατά τις οποίες 
συζητήθηκαν λειτουργικά και οργανωτικά θέµατα και παρασχέθηκαν όλες οι ζητηθείσες 
πληροφορίες και ενηµέρωση σχετικά  µε τα  εφαρµοζόµενα συστήµατα  ελέγχου, την 
αποτελεσµατικότητά τους και  την πορεία των ελέγχων. Μετά από σχετική αναφορά της 
Ελεγκτικής Επιτροπής, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενέκρινε τον σχεδιασµό ελέγχων για το 
2011 και προσδιόρισε τις λειτουργίες και τα σηµεία στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί  
ο εσωτερικός έλεγχος. 

Εντός του 2010, µετά από σχετική εισήγηση της Ελεγκτικής Επιτροπής, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο αποφάσισε συγκεκριµένες µεταβολές στην οργάνωση της ∆ιεύθυνσης  
Εσωτερικού Ελέγχου των Τοµέων Ελλάδας,  ΗΠΑ, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και 
Ανατολικής Μεσογείου µε στόχο την ορθολογικότερη στελεχειακή κατανοµή και την 
αρτιότερη διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου. 

Συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου και ∆ιαχείρισης Κινδύνων  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την ευθύνη για τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου και 
διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας και του Οµίλου και της ετήσιας αξιολόγησης της 
αποτελεσµατικότητάς τους.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι η Εταιρία διαθέτει συστήµατα εσωτερικού 
ελέγχου και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων και ενηµερώθηκε από τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο και τα αρµόδια στελέχη του Οµίλου για την αποτελεσµατικότητά τους. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει γνώση των σηµαντικότερων κινδύνων, οι οποίοι θα µπορούσαν 
να επηρεάσουν ουσιαστικά τη λειτουργία, τη φήµη και τα αποτελέσµατα του Οµίλου, 
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καθώς και τις διαδικασίες διαχείρισης των εν λόγω κινδύνων, οι οποίες υποστηρίζουν τον 
εντοπισµό τους, την ιεράρχηση τους, τον περιορισµό τους και την παρακολούθησής τους. 

Επισηµαίνει πάντως ότι τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων 
παρέχουν λελογισµένη και όχι απόλυτη ασφάλεια, διότι είναι σχεδιασµένα ώστε να 
περιορίζουν µεν την πιθανότητα επέλευσης των σχετικών κινδύνων και να αµβλύνουν τις 
επιπτώσεις τους, χωρίς ωστόσο  να µπορούν να τους αποκλείσουν.    

Ειδικότερα όσον αφορά τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, τα κύρια 
χαρακτηριστικά των συστηµάτων και διαδικασιών που ακολουθούνται , µε στόχο την 
αποφυγή σφαλµάτων και την παροχή αξιόπιστης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 
είναι τα εξής: 

Οι µηχανισµοί διασφάλισης της ακεραιότητας των οικονοµικών καταστάσεων 
απαρτίζονται από τον συνδυασµό των ενσωµατωµένων διαδικασιών διαχείρισης 
κινδύνων που αφορούν τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, τις εφαρµοσµένες 
διαδικασίες ελέγχων και τα συναφή µηχανογραφικά συστήµατα, καθώς και την 
οικονοµική πληροφόρηση που παράγεται, επικοινωνείται και παρακολουθείται.  

Η διοίκηση του Οµίλου, παρακολουθεί σε µηνιαία βάση τα ενοποιηµένα οικονοµικά 
αποτελέσµατα, καθώς και τη διοικητική πληροφόρηση (Group Management Information 
– MI), πληροφορίες οι οποίες παράγονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
και συντάσσονται µε τρόπο που να διευκολύνει την κατανόησή τους.   

Η µηνιαία παρακολούθηση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων και του Group 
MI, καθώς και η ανάλυσή τους από τα αρµόδια τµήµατα, αποτελούν βασικό εργαλείο 
ελέγχου ποιότητας και ακεραιότητας των οικονοµικών αποτελεσµάτων.  

Για την ενοποίηση των αποτελεσµάτων, ο Όµιλος χρησιµοποιεί ένα εξειδικευµένο 
λογισµικό ενοποίησης καθώς και ένα εξειδικευµένο λογισµικό για τις ενδοεταιρικές 
συναλλαγές. Τα παραπάνω εργαλεία έχουν ενσωµατωµένους ελεγκτικούς µηχανισµούς 
και έχουν παραµετροποιηθεί σύµφωνα µε τις ανάγκες του Οµίλου. Τέλος, τα παραπάνω 
εργαλεία υποδεικνύουν βέλτιστες διαδικασίες (best practices) ενοποίησης, τις οποίες ο 
Όµιλος έχει σε µεγάλο βαθµό υιοθετήσει. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενηµερώνεται σε κάθε συνεδρίασή του από τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο και ανά τρίµηνο από τον Οικονοµικό ∆ιευθυντή του Οµίλου για τα 
αποτελέσµατα και την πορεία του Οµίλου.  

Οι εξωτερικοί ελεγκτές επισκοπούν τις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας, 
του Οµίλου καθώς και των σηµαντικών θυγατρικών, και ελέγχουν τις ετήσιες οικονοµικές 
καταστασεις για τις αντίστοιχες εταιρίες. Επίσης, οι εξωτερικοί ελεγκτές ενηµερώνουν την 
Ελεγκτική Επιτροπή σχετικά µε την  έκβαση των επισκοπήσεων και των ελέγχων που 
έχουν διενεργήσει. 

Η Ελεγκτική Επιτροπή  κατά την έλεγχο των τριµηνιαίων, εξαµηνιαίων και ετησίων 
οικονοµικών καταστάσεων ενηµερώνεται επίσης για την πορεία του κεφαλαίου κίνησης 
και των ταµειακών ροών του Οµίλου καθώς και για τη διαχείριση των 
χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Στη συνέχεια ενηµερώνει σχετικά το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, τα µέλη του οποίου δικαιούνται να  ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες.   

Οι οικονοµικές καταστάσεις πριν εγκριθούν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ελέγχονται από 
την Ελεγκτική Επιτροπή, στην οποία παρέχεται κάθε απαιτούµενη διευκρίνιση και 
πληροφορία για όλα τα στοιχεία και πληροφορίες  που περιέχονται σε αυτές από τα 
αρµόδια για την κατάρτισή τους στελέχη της Εταιρίας.  
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∆ιαχείριση Κινδύνων 
Ο Όµιλος, λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων του και της γεωγραφικής του 
διαφοροποίησης, εκτίθεται εκ των πραγµάτων σε αβεβαιότητες και κινδύνους, οι 
σηµαντικότεροι από τους οποίους περιγράφονται στο κεφάλαιο « Κίνδυνοι και 
Αβεβαιότητες» της Ετήσιας Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στους κινδύνους 
αυτούς περιλαµβάνονται χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι (ρευστότητας, συναλλάγµατος, 
επιτοκίων, πιστωτικοί), κίνδυνοι λόγω της  κυκλικότητας του οικοδοµικού τοµέα,  
κίνδυνοι  λόγω της παρουσίας του Οµίλου σε αναπτυσσόµενες αγορές, κίνδυνοι από 
φυσικές καταστροφές, κίνδυνοι ατυχηµάτων, κίνδυνοι περιβαλλοντικής φύσεως και 
διαχείρισης, κίνδυνοι κόστους εισροών και πρόσβασης σε πρώτες ύλες , κίνδυνοι από 
δικαστικές διενέξεις  κλπ. 

Στην Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου γίνεται επίσης εκτενής αναφορά στην 
εφαρµοζόµενη πολιτική αντιµετώπισης  των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων καθώς και 
αρκετών από τους ανωτέρω αναφερόµενους κινδύνους. Η εφαρµοζόµενη πολιτική 
διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων ελέγχεται και αναθεωρείται δύο φορές το 
χρόνο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Βασικό µέληµα της διοίκησης του Οµίλου είναι η διασφάλιση µέσω της εφαρµογής των 
κατάλληλων συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων ότι όλη η 
οργάνωση του Οµίλου έχει την ικανότητα να αντιµετωπίζει µε ταχύτητα και 
αποτελεσµατικότητα τους κινδύνους εν τη γενέσει τους και σε κάθε περίπτωση να 
λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την κατά το δυνατόν άµβλυνση των συνεπειών τους. 
Για το σκοπό αυτό τα συστήµατα που εφαρµόζει ο  Όµιλος προβλέπουν συγκεκριµένες 
διαδικασίες και εφαρµογή ειδικών πολιτικών και προτύπων και καθορίζουν µε σαφήνεια 
τους υπεύθυνους κάθε επιπέδου για τη διαχείριση των κινδύνων  και τα όρια εξουσίας 
τους. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενηµερώνεται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο για τους 
κύριους επιχειρηµατικούς κινδύνους που αντιµετωπίζει ο Όµιλος και εξετάζει αν οι 
κίνδυνοι αυτοί είναι  σαφώς προσδιορισµένοι, έχουν  εκτιµηθεί επαρκώς και  αν ο τρόπος 
διαχείρισής τους είναι αποτελεσµατικός. 

VΙ. Πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1 της 
Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου  
Τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1 της 
Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου εµπεριέχονται 
σύµφωνα µε το  άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007 στην Επεξηγηµατική Έκθεση, η οποία 
αποτελεί τµήµα της Ετήσιας  Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και παρατίθεται 
ανωτέρω.  

VΙΙ. Πληροφοριακά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης 
των µετόχων και τις βασικές εξουσίες της, περιγραφή των δικαιωµάτων των 
µετόχων και του τρόπου άσκησής τους 

Γενική Συνέλευση 

Τρόπος  Λειτουργίας Γενικής Συνέλευσης – Εξουσίες  
Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρίας , η Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας  και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε 
υπόθεση που αφορά την Εταιρία. 

Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει για: 
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α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε το νόµο ( άρθρο 
11 παρ. 5, άρθρο 13 παρ. 2 και 13 και άρθρο 17β  παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20) 
αποφασίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

β) Αυξήσεις ή µειώσεις του µετοχικού κεφαλαίου, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες 
που,  σύµφωνα µε το Νόµο ή το Καταστατικό , η αρµοδιότητα ανήκει στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, καθώς και αυξήσεις ή µειώσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων 
νόµων.  

γ)Τη  διάθεση των ετήσιων κερδών, εξαιρουµένης της περίπτωσης του εδ. στ παρ. 2 του 
άρθρου 34 του Κ.Ν. 2190/20 

δ) Την εκλογή µελών και αναπληρωµατικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκτός 
από τις περιπτώσεις του άρθρου 25 Καταστατικού, που αφορούν την εκλογή µελών από 
το ίδιο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε αντικατάσταση µελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή 
απώλεσαν την ιδιότητά τους, για το υπόλοιπο της θητείας των µελών που 
αντικαθίστανται  και µε την πρϋπόθεση ότι η αντικατάσταση αυτών δεν είναι εφικτή από 
αναπληρωµατικά µέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση.  

ε) Την έγκριση των ετήσιων λογαριασµών (ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων) 

στ) Την έκδοση οµολογιακών δανείων, εκ παραλλήλλου µε το σχετικό δικαίωµα του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε  το άρθρο 28 του Καταστατικού 

ζ) Την εκλογή των ελεγκτών  

η) Την παράταση της διάρκειας, τη συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση ή 
διάλυση της Εταιρίας 

 θ) Το ∆ιορισµό εκκαθαριστών,  

ι) Για την άσκηση αγωγής κατά µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για υπέρβαση 
εντολής τους ή για παράβαση του νόµου και του Καταστατικού και  

ια) Για κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά την Εταιρία και καθορίζεται η αρµοδιότητά της 
από το νόµο ή από το Καταστατικό.  

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου 
δήµου,  εντός του νοµού της έδρας ή άλλου δήµου όµορου της έδρας,  τουλάχιστον  µία 
φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ µηνών από τη λήξη της χρήσης 
αυτής. Μπορεί επίσης να συνέρχεται στην περιφέρεια του δήµου όπου ευρίσκεται η έδρα 
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.  

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης  περιλαµβάνει τουλάχιστον το οίκηµα µε ακριβή 
διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης µε σαφήνεια, τους µετόχους που έχουν δικαίωµα συµµετοχής, καθώς και 
ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο οι µέτοχοι θα µπορέσουν να µετάσχουν στη 
συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους αυτοπροσώπως ή δι΄αντιπροσώπου. Στο 
ελάχιστο περιεχόµενο της πρόσκλησης περιλαµβάνονται επίσης πληροφορίες για το 
χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο µπορούν να ασκηθούν τα  δικαιώµατα µειοψηφίας , 
την ηµεροµηνία καταγραφής, µε επισήµανση ότι µόνο τα πρόσωπα που είναι µέτοχοι 
κατά την ηµεροµηνία καταγραφής έχουν δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική 
Συνέλευση, γνωστοποίηση του τόπου στον οποίο είναι διαθέσιµο το πλήρες κείµενο 
εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων που προτείνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
για κάθε θέµα της ηµερήσιας διάταξης και αναφορά στη διέυθυνση της ιστοσελίδας της 
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Εταιρίας , όπου είναι διαθέσιµες όλες οι ανωτερω πληροφορίες και τα έντυπα που πρέπει 
να χρησιµοποιηθούν για την ψήφο µέσω αντιπροσώπου. 

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δηµοσιεύεται, ολόκληρη ή σε περίληψη  (η οποία 
περιλαµβάνει οπωσδήποτε και ρητή αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας, στην οποία 
διατίθενται το πλήρες κείµενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται 
στην παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/20), στα έντυπά µέσα που ορίζει το άρθρο 26  
παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20,  στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης  
και στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και της Εταιρίας, είκοσι τουλάχιστον 
ηµέρες  πριν από την ηµέρα της συνεδρίασης.  

Το πλήρες κείµενο της πρόσκλησης δηµοσιεύεται  επίσης ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης 
µε εθνική και πανευρωπαϊκή εµβέλεια , µε στόχο  την αποτελεσµατική διάχυση των 
πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό και τη διασφάλιση της ταχείας και χωρίς διακρίσεις 
πρόσβασης σε αυτήν.  

∆ικαίωµα Παράστασης στις Γενικές Συνελεύσεις 
Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συµµετέχει κάθε µέτοχος.  

 Η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέµπτης ηµέρας πριν 
από την ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ηµεροµηνία καταγραφής).  

Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε την προσκόµιση σχετικής έγγραφης 
βεβαίωσης από τα Ελληνικά Χρηµατιστήρια ΑΕ ή, εναλλακτικά, µε απευθείας 
ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας µε τα αρχεία του παραπάνω φορέα.  

Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά µε τη µετοχική 
ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη ηµέρα πριν από τη 
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 

Πέραν των ανωτέρω, η άσκηση του δικαιώµατος συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση δεν 
προϋποθέτει τη δέσµευση των µετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης 
διαδικασίας, που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και µεταβίβασης των µετοχών 
κατά το χρονικό διάστηµα  ανάµεσα στην ηµεροµηνία καταγραφής και την ηµεροµηνία 
της Γενικής Συνέλευσης.  

Μέτοχοι ή εκπρόσωποι µετόχων, που δεν έχουν συµµορφωθεί µε τα ανωτέρω, µετέχουν 
στη Γενική Συνέλευση, µόνο µετά από άδειά της. 

Οι µέτοχοι δικαιούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις είτε αυτοπροσώπως είτε 
µέσω ενός ή περισσοτέρων αντιπροσώπων, µετόχων ή µη. Κάθε µέτοχος µπορεί να 
διορίζει µέχρι τρεις ( 3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο µέτοχος κατέχει µετοχές της 
Εταιρίας, οι οποίες εµφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασµούς αξιών, ο 
περιοριµός αυτός δεν εµποδίζει τον µέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για 
τις µετοχές που εµφανίζονται στον κάθε λογαριασµό αξιών . Αντιπρόσωπος που ενεργεί 
για περισσότερους µετόχους µπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε µέτοχο. 

Νοµικά πρόσωπα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους 
µέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. 

Ο διορισµός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην 
Εταιρία µε τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις ( 3) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της 
γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρία αναρτά στην ιστοσελίδα της τα έντυπα που πρέπει να 
συµπληρώσει και κοινοποιήσει ο µέτοχος για τον ορισµό των αντιπροσώπων τους. 
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Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει δυνστότητα συµετοχής στη Γενική 
Συνέλευση και άσκησης του δικαιώµατος ψήφου µε ηλεκτρονικά µέσα ή δι’ 
αλληλογραφίας. 

Οι αντιπρόσωποι µετόχων υποχρεούνται να γνωστοποιούν την Εταιρία, πριν από την 
έναρξη της  συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός που θα είναι χρήσιµο να 
γνωρίζουν οι µέτοχοι, ώστε να µπορούν να αξιολογήσουν αν υπάρχει κίνδυνος 
εξυπηρέτησης άλλων συµφερόντων από τον αντιπρόσωπο πλην των δικών τους. 
Σύγκρουση συµφερόντων µπορεί να προκύπτει ιδίως αν ο αντιπρόσωπος : 

α. είναι µέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλο νοµικό πρόσωπο ή οντότητα , 
η οποία ελέγχεται από τον µέτοχο αυτόν  

β. είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της διοίκησης της Εταιρίας ή µετόχου που 
ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται 
από µέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας. 

γ. είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχο της 
Εταιρίας ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο, ο οποίος 
ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας  

δ. είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθµού µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που 
αναφέρονται ανωτέρω. 

Απαρτία – Πλειοψηφία 
Σύµφωνα µε το νόµο και το Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται  σε απαρτία 
και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύονται σε αυτή µέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέµπτο (1/5) 
του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία κατά 
την πρώτη συνεδρίασή της, η Συνέλευση συνέρχεται και πάλι µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες 
από τη χρονολογία της συνεδρίασης που µαταιώθηκε, βρίσκεται δε τότε σε απαρτία και 
συνεδριάζει εγκύρως για τα θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν 
είναι το εκπροσωπούµενο σ'αυτήν τµήµα του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Σε 
όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των 
ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. 

Κατ΄εξαίρεση, προκειµένου για αποφάσεις που αφορούν  στη µεταβολή της εθνικότητας 
της Εταιρίας, στη µεταβολή του αντικειµένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των 
υποχρεώσεων των µετόχων, στην  αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου που δεν 
προβλέπεται από το Καταστατικό, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 
2190/20, εκτός εάν  επιβάλλεται από διάταξη νόµου ή γίνεται µε κεφαλαιοποίηση 
αποθεµατικών, στη µείωση του εταιρικού κεφαλαίου εκτός αν γίνεται σύµφωνα µε την 
παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, στη µεταβολή του τρόπου της διάθεσης των 
κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή 
λύση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου , σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 13, και σε κάθε 
άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόµο, η Γενική Συνέλευση  βρίσκεται σε απαρτία και 
συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, όταν  παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύονται σε αυτήν µέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι αποφάσεις 
λαµβάνονται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων(2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη 
Συνέλευση. 
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Μη συντελεσθείσης της ανωτέρω αυξηµένης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση 
προσκαλείται και συνέρχετα εκ νέου  µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη χρονολογία της 
συνεδρίασης που µαταιώθηκε, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των 
θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης,  όταν εκπροσωπείται  σε αυτήν το ήµισυ (1/2) 
τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί και η 
απαρτία αυτή, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται  εκ νέου µέσα σε έικοσι ( 20) 
ηµέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέµατα της αρχικής 
ηµερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον του 
καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι αποφάσεις 
λαµβάνονται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη 
Συνέλευση. 

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται , εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και 
ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων εφόσον δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την 
προϋπόθεση ότι µεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10 πλήρεις ηµέρες ανάµεσα στη 
µαταιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. 

∆ικαιώµατα Μετόχων  

∆ικαίωµα Παράστασης στις Γενικές Συνελεύσεις 
Όπως  αναγράφεται αναλυτικά ανωτέρω , οι µέτοχοι δικαιούνται να παρίστανται στις 
Γενικές Συνελεύσεις είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω αντιπροσώπων , µετόχων ή µη. 

∆ικαίωµα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις: 
Κάθε µετοχή, εκτός από τις προνοµιούχες χωρίς ψήφο µετοχές, παρέχει δικαίωµα µιας 
ψήφου. 

∆ικαιώµατα προνοµιούχων µετόχων  
Σύµφωνα µε την από 27.6.90 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 
της Εταιρίας που είχε αποφασίσει την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε 
την έκδοση προνοµιούχων χωρίς ψήφο µετοχών, τα προνόµια των προνοµιούχων χωρίς 
ψήφο µετοχών συνίστανται:  

Α. Στην απόληψη, πριν από τις κοινές µετοχές, πρώτου µερίσµατος από τα κέρδη 
εκάστης χρήσης,  σε περίπτωση  δε µη διανοµής µερίσµατος ή διανοµής µερίσµατος 
µικρότερου του πρώτου, κατά µια ή περισσότερες χρήσεις, στην προνοµιακή καταβολή 
του πρώτου αυτού µερίσµατος σωρευτικά και για τις χρήσεις αυτές, από τα κέρδη των 
εποµένων χρήσεων. Οι προνοµιούχες χωρίς ψήφο µετοχές δικαιούνται, ισότιµα προς τις 
κοινές µετοχές, σε απόληψη του πρόσθετου µερίσµατος που τυχόν θα διανεµηθεί µε 
οποιαδήποτε µορφή. Σηµειωτέον πάντως ότι, µετά την τροποποίηση σύµφωνα µε το 
άρθρο 79 παρ. 8 του Ν 3604/2007 των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 45  του ΚΝ 
2190/20, περί των διανεµοµένων κερδών ανωνύµων εταιριών, καταργήθηκε η 
υποχρέωση διανοµής ελάχιστου υποχρεωτικού πρώτου µερίσµατος 6% επί του 
καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου και ισχύει πλέον η υποχρεωτική διανοµή του 35% 
των καθαρών κερδών, 

Β. Στην προνοµιακή απόδοση του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί από τους µετόχους 
των προνοµιούχων χωρίς ψήφο µετοχών, από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής 
περιουσίας σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας. Οι κάτοχοι των προνοµιούχων χωρίς ψήφο 
µετοχών δικαιούνται ισότιµα προς τους κατόχους κοινών µετοχών και περαιτέρω 
συµµετοχής, αναλογικά, στο προϊόν της εκκαθάρισης, εάν αυτό είναι ανώτερο από το 
συνολικά καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο.  
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∆ικαιώµατα προτίµησης 
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, που δεν γίνεται µε 
εισφορά σε είδος ή έκδοσης οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους σε µετοχές, 
παρέχεται δικαίωµα προτίµησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το οµολογιακό δάνειο 
στους, κατά την εποχή της έκδοσης , µετόχους της Εταιρίας,  ανάλογα µε τη συµµετοχή 
τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο.  

Σε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε µετοχές µιας µόνο απο 
τις κατηγορίες µετοχών που έχει εκδώσει η Εταιρία, το δικαίωµα προτίµησης παρέχεται 
στους µετόχους της άλλης κατηγορίας µόνο µετά τη µη άσκηση του δικαιώµατος από 
τους µετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες µετοχές .   

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 10 του ν. 2190/1920, το δικαίωµα προτίµησης µπορεί να 
περιορισθεί ή καταργηθεί, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που 
λαµβάνεται µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία ,σύµφωνα µε διατάξεις των  άρθρων 
29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ν. 2190/1920.  

∆ικαίωµα λήψης αντιγράφου οικονοµικών καταστάσεων και εκθέσεων ∆.Σ. και 
ελεγκτών 
∆έκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε Μέτοχος µπορεί να 
πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της και τις σχετικές 
εκθέσεις  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών. 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 
Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) 
τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
υποχρεούται να παρέχει  στη Γενική Συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες 
πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την 
πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
µπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις µετόχων µε το ίδιο περιεχόµενο. Υποχρέωση 
παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην 
ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως µε τη µορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για αποχρώντα 
ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι, κατά 
τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο διοικητικό συµβούλιο 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 Ν.219/1920. 

Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου: 
Α. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση µέσα 
σε χρονικό διάστηµα σαράντα πέντε (45) ηµερών από την ηµεροµηνία επίδοσης της 
σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η αίτηση πρέπει να 
περιέχει το αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης της αιτούµενης Συνέλευσης.  Εάν δεν 
συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συµβούλιο εντός είκοσι (20) ηµερών από 
την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες µετόχους 
µε δαπάνες της Εταιρίας, µε απόφαση του µονοµελούς πρωτοδικείου της έδρας της 
Εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Στην απόφαση 
αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ηµερήσια διάταξη. 

Β. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέµατα στην ηµερήσια 
διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει 
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σε αυτό δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα 
πρόσθετα θέµατα πρέπει να δηµοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, µε ευθύνη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση. H 
αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη συνοδεύεται από 
αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η 
αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη δηµοσιοποιείται µε τον ίδιο τρόπο, όπως η 
προηγούµενη ηµερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της 
γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των µετόχων στην ιστοσελίδα 
της Eταιρίας, µαζί µε την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από 
τους µετόχους.  

Γ. Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των µετόχων, έξι (6) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια 
αποφάσεων για θέµατα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρηµένη 
ηµερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο επτά (7) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της γενικής συνέλευσης.  

∆ιευκρινίζεται ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν είναι υποχρεωµένο να προβαίνει στην 
εγγραφή θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη ούτε στη δηµοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών 
µαζί µε αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους µετόχους κατά 
τις δύο ανωτέρω παραγράφους, αν το περιεχόµενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση 
µε το νόµο και τα χρηστά ήθη. 

∆. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει µία µόνο φορά τη 
λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισµένα 
θέµατα, ορίζοντας ηµέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτησή 
τους, η οποία, όµως, δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από την 
ηµέρα αναβολής. Η µετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της 
προηγούµενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δηµοσίευσης της 
πρόσκλησης των µετόχων, σε αυτήν µπορούν να µετέχουν και νέοι µέτοχοι, εφόσον 
τηρήσουν τις υποχρεώσεις του για την συµµετοχή στη Γενική Συνέλευση.  

Ε. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική 
Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς 
τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύµβαση της Εταιρίας µε αυτούς, εφόσον η 
σχετική αίτηση υποβληθεί πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την Τακτική 
Γενική Συνέλευση. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των 
παραπάνω πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα 
πρακτικά. Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των 
αιτούντων µετόχων στο διοικητικό συµβούλιο σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 ή 6 του 
άρθρου 18 Ν.219/1920. Τυχόν αµφισβήτηση ως προς το βάσιµο ή µη της αιτιολογίας 
άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της 
έδρας της Εταιρίας.   

ΣΤ. Η λήψη απόφασης επί οιουδήποτε θέµατος της ηµερήσιας διάταξης Γενικής 
Συνέλευσης διενεργείται µε ονοµαστική κλήση.  

Η.  Επιπλέον,  µέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν τη διενέργεια ελέγχου της Εταιρίας από το 
Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 του Κ.Ν. 
2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου, πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών 
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(3) ετών από την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας 
έγιναν οι καταγγελλόµενες πράξεις.  

Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες 
πριν από τη Γενική Συνέλευση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη 
Γενική Συνέλευση  πληροφορίες  για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την 
περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το ∆ιοικητικό συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την 
παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα 
πρακτικά. Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των 
αιτούντων µετόχων στο διοικητικό συµβούλιο σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 ή 6 του 
άρθρου 18 Ν.219/1920, εφόσον τα αντίστοιχα µέλη του διοικητικού συµβουλίου έχουν 
λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. Τυχόν αµφισβήτηση ως προς το 
βάσιµο ή µη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το 
µονοµελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας.   

Στις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωµάτων τους, οι αιτούντες µέτοχοι 
οφείλουν να αποδεικνύουν τη µετοχική τους ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών που 
κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η 
προσκόµιση βεβαίωσης από τα Ελληνικά Χρηµατιστήρια ΑΕ ή η πιστοποίηση της 
µετοχικής ιδιότητας µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση µεταξύ του παραπάνω φορέα και 
Εταιρίας. 

Επίσης, Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το µονοµελές πρωτοδικείο της περιφέρειας της 
έδρας της Εταιρίας, τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών 
υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η 
χρηστή και συνετή διοίκηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 ΚΝ 2190/1920.   

∆ικαίωµα Μερίσµατος: 
Σύµφωνα µε το Καταστατικό, το ελάχιστο µέρισµα που διατίθεται υποχρεωτικά ετησίως 
από την Εταιρία ισούται µε το ελάχιστο ετήσιο µέρισµα που προβλέπεται από το νόµο 
(άρθρο 45 του κ.ν. 2190/20), το οποίο σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 
ανέρχεται σε ποσοστό   35% τουλάχιστον των καθαρών κερδών της Εταιρίας, µετά την 
απαιτούµενη κράτηση για τη δηµιουργία τακτικού αποθεµατικού. 

Το µέρισµα πληρώνεται εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων που εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 
Εταιρίας.  

Ο τόπος και ο τρόπος καταβολής ανακοινώνεται µε δηµοσιεύσεις στον τύπο, στο 
Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών και  στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και της Εταιρίας. 

Τα µερίσµατα που δεν έχουν ζητηθεί για µια πενταετία αφ΄ότου κατέστησαν απαιτητά 
παραγράφονται υπέρ του ∆ηµοσίου. 

∆ικαίωµα στο προϊόν της εκκαθάρισης: 

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές αποδίδουν τις εισφορές των Μετόχων 
σύµφωνα µε το Καταστατικό και διανέµουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της 
εταιρικής περιουσίας στους Μετόχους, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο 
καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας . 
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Ευθύνη Μετόχων : 

Η ευθύνη των Μετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. 

 Αποκλειστική Αρµοδιότητα ∆ικαστηρίων –  Εφαρµοστέο ∆ίκαιο:   

Κάθε Μέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, ως προς τις σχέσεις του µε την Εταιρία, 
λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία την έδρα της Εταιρίας  και υπόκειται στην Ελληνική 
νοµοθεσία. Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρίας αφ’ ενός και των Μετόχων ή 
οποιουδήποτε τρίτου αφ’ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των 
Τακτικών ∆ικαστηρίων, η δε Εταιρία ενάγεται µόνον ενώπιον των ∆ικαστηρίων της 
Αθήνας.  

Υπηρεσίες Ενηµέρωσης και Εξυπηρέτησης των Μετόχων 
Η ενηµέρωση και η εξυπηρέτηση των Μετόχων έχει ανατεθεί στις ακόλουθες Υπηρεσίες: 

∆ιεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων 
Η ∆ιεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων έχει την ευθύνη της παρακολούθησης των σχέσεων 
της Εταιρίας µε τους Μετόχους της και το επενδυτικό κοινό και µεριµνά για την έγκαιρη,  
έγκυρη και ισότιµη ενηµέρωση των  επενδυτών και των οικονοµικών αναλυτών στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, µε στόχο το κτίσιµο µακροχρόνιας σχέσης µε την επενδυτική 
κοινότητα και τη διατήρηση της υψηλής αξιοπιστίας του Οµίλου. 

∆ιευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων Οµίλου είναι ο κ. Τάκης Κανελλόπουλos, οδός 
Χαλκίδος 22α, Τ.Κ. 111 43 Αθήνα, τηλ. 210-2591163, fax. 210-2591106, e-mail. 
ir@titan.gr.  

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων 
Η Υπηρεσία αυτή έχει ως αντικείµενο την άµεση και ισότιµη πληροφόρηση των 
Μετόχων και την εξυπηρέτησή τους σχετικά µε την άσκηση των δικαιωµάτων  τους, µε 
βάση το νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας. 

Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων και της κατωτέρω Υπηρεσίας 
Εταιρικών Ανακοινώσεων  είναι η κ. Νίτσα Κάλεση, οδός Χαλκίδος 22α, Τ.Κ. 111 43 
Αθήνα, τηλ. 210-2591257, fax. 210-2591238, e-mail. kalesin@titan.gr.  

Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων 

Η  Υπηρεσία αυτή έχει την αρµοδιότητα της επικοινωνίας της Εταιρίας µε την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και το Χρηµατιστήριο Αθηνών, της συµµόρφωσης της Εταιρίας µε τις 
υποχρεώσεις των νόµων 3340/2005 και  3556/2007, της τήρησης των σχετικών 
αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της αποστολής σε κάθε αρµόδια αρχή και 
στα µέσα µαζικής επικοινωνίας των δηµοσιευµένων εταιρικών εκδόσεων της Εταιρίας. 

H διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρίας είναι : www.titan-cement.com  

o κωδικός Reuters : TTNr.AT, TTNm.AT 

και ο κωδικός Bloomberg : TITK GA, TITP GA. 

 

VIΙΙ. Αναφορά στις αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 3873/2010, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δηλώνει ότι η 
Εταιρία τηρεί τις διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του Ηνωµένου 
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Βασιλείου (the UK Code on Corporate Governance, June 2010), µε την εξαίρεση των 
ακόλουθων αποκλίσεων:  

Α) Στην επίσηµη επιστολή που απεστάλη στα ανεξάρτητα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, µετά την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση της 18.5.2010, δεν είχε 
περιληφθεί ρητή αναφορά στο χρόνο που εκτιµάται ότι θα πρέπει να αφιερώνουν για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους (άρθρο Β.3.2 του Κώδικα.) Η σχετική ρητή αναφορά δεν 
είχε κριθεί απαραίτητη, διότι µέχρι σήµερα η αφιέρωση του απαιτούµενου χρόνου από τα 
ανεξάρτητα µέλη για την ικανοποιητική εκτέλεση των καθηκόντων τους υπήρξε πάντα 
δεδοµένη. Στο εξής πάντως , σε κάθε περίπτωση εκλογής µη εκτελεστικών µελών, η 
Εταιρία προτίθεται να εφαρµόζει την ανωτέρω πρακτική του άρθρου Β.3.2 του Κώδικα.  

Β) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προς το παρόν δεν θεωρεί απαραίτητη την ανάθεση της 
αξιολόγησής του ανά τριετία σε εξωτερικούς συµβούλους (άρθρο Β.6.2 του Κώδικα). 
Αντιθέτως, έχει την άποψη ότι η αξιολόγηση της λειτουργίας του από τα ίδια τα µέλη του 
και η αυτοαξιολόγηση της ατοµικής απόδοσης ενός εκάστου των µελών του είναι 
αυστηρή και εµπεριστατωµένη και συντελεί στη βελτίωση της λειτουργίας του 
∆ιοικητκού Συµβουλίου και της απόδοσης των µελών του.  

Γ) ∆εν εφαρµόζεται η πρακτική του άρθρου Β.1.1.του κώδικα, σύµφωνα µε την οποία τα 
ανεξάρτητα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν θα πρέπει να υπηρετούν για 
περισσότερα από εννέα χρόνια από την ηµεροµηνία της πρώτης εκλογής τους. Όπως  
αναλύθηκε διεξοδικά στην παράγραφο που αναφέρεται στα ανεξάρτητα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του κεφαλαίου ΙΙΙ της παρούσας δήλωσης, δύο από τα 
ανεξάρτητα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου , τα οποία εξελέγησαν από τη Γενική 
Συνέλευση της 18.5.2010 για θητεία µέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2013,  
ενώ πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002, 
ήδη διανύουν το δέκατο έτος θητείας τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αφού είχαν για 
πρώτη φορά εκλεγεί ως µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, από τη Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων του έτους 2001. Όµως, το κύρος, η επιχειρηµατική τους οντότητα και η εν 
γένει προσωπικότητά τους κρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ότι διασφαλίζουν την 
ανεξαρτησία σκέψης και πράξης τους. Επισηµαίνεται πάντως ότι το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο έχει αποφασίσει, κατά την εκλογή του επόµενου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, να 
ισχύει η αρχή, σύµφωνα µε την οποία, τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν θα µπορούν να υπηρετούν για περισσότερες από τρεις 
θητείες, δηλαδή για εννέα χρόνια κατ’ ανώτατο όριο. Σήµερα, το σχετικό όριο είναι 
τέσσερις θητείες, δηλαδή δώδεκα χρόνια. 

∆)   ∆εν εφαρµόζονται οι πρακτικές του άρθρου Β.7.1. του Κώδικα, σύµφωνα µε τις 
οποίες, όλα τα µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου εταιριών του δείκτη FTSE 350 και µη 
εκτελεστικά µέλη µε θητεία µεγαλύτερη των εννέα ετών,  θα πρέπει να υπόκεινται σε 
ετήσια επανεκλογή από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.  

Ο κύριος λόγος µη εφαρµογής των ανωτέρω πρακτικών είναι ότι το Καταστατικό της 
Εταιρίας ορίζει ότι όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική 
Συνέλευση µε τριετή θητεία. Επισηµαίνεται πάντως ότι η Ελληνική νοµοθεσία 
επιτρέπει κατ΄ανώτατο όριο εξαετή θητεία .  

Επισηµαίνεται πάντως ότι η Ελληνική νοµοθεσία παρέχει τη δυνατότητα σε  µετόχους 
που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  και 
προβαίνουν σε σχετική αίτηση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 39 του 
κ.ν. 2190/20, να εγγράψουν στην ηµερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει 
συγκληθεί, πρόσθετα θέµατα, συνεπώς και  θέµα εκλογής νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
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Για τη συζήτηση και τη λήψη σχετικής απόφασης απαιτείται η συνήθης απαρτία του 1/5 
του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και απλή πλειοψηφία των εκπροσωπουµένων 
στη Γενική Συνέλευση ψήφων.   

Θα πρέπει επίσης να επισηµανθεί ότι, σύµφωνα µε τον νόµο και το Καταστατικό της 
Εταιρίας , σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας 
της ιδιότητας µέλους του και εκλογής, σε αναπλήρωση αυτού, νέου µέλους από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, η σχετική απόφαση ανακοινώνεται στην αµέσως επόµενη Γενική 
Συνέλευση, η οποία δικαιούται να καταψηφίσει τους εκλεγέντες και να τους 
αντικαταστήσει µε άλλους. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση εκλογής από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο άλλου µέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ή αποθανόντος 
ανεξαρτήτου µέλους του. Επισηµαίνεται επίσης ότι στην τελευταία ανωτέρω περίπτωση, 
το νέο µέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο.  

Εξ άλλου , το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κρίνει ετησίως , αν τα εκλεγέντα από τη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων ανεξάρτητα µέλη του, πληρούν όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας 
που έχει θέσει η ελληνική νοµοθεσία , ο Κώδικας και η Εταιρία, και περιλαµβάνει 
σχετική δήλωση στην ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνσης.  

Ε) Μολονότι η παράθεση αναλυτικών στοιχείων για τις ατοµικές αποδοχές καθενός εκ 
των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν απαιτείται από τις διατάξεις του Κώδικα 
ούτε είναι υποχρεωτική µε βάση την κείµενη Ελληνική  νοµοθεσία περί ανωνύµων 
εταιριών, η Εταιρία, στη παράγραφο Αµοιβές Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου παραθέτει 
στοιχεία σχετικά µε τις αµοιβές που καταβλήθηκαν στα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και των Επιτροπών το 2010 µετά από σχετική προέγκριση από Γενική 
Συνέλευση της 18.5.2010, καθώς επίσης για το σύνολο των αποδοχών που 
καταβλήθηκαν στα εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

Παρατίθενται επίσης οι αµοιβές που έλαβαν δύο εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου για τη συµµετοχή τους, ως ανεξάρτητα µέλη, σε διοικητικά συµβούλια 
άλλων εταιριών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών . 

ΙΧ ∆ρώσα Οικονοµική Μονάδα ( Going Concern) :  
To ∆ιοικητικό Συµβούλιο δηλώνει ότι η Εταιρία και ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ διαθέτουν 
επάρκεια πόρων, οι οποίοι εξασφαλίζουν τη συνέχιση της λειτουργίας τους ως «δρώσα 
οικονοµική µονάδα ( Going Concern) » για το προβλεπτό µέλλον. 

   

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2011 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» 
 
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ και των θυγατρικών της, που αποτελούνται 
από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2010, τις 
εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη 
σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε 
να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα 
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 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 εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, 
σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που  οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη 
διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που 
σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών 
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει 
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν 
και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 
συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα 
για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
 
Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της ΑΝΩΝΥΜΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 και 
τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
 
α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής 

διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 
3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920. 

 
β)  Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης 

∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του 
Κ.Ν. 2190/1920. 

 
 
 

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2011 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 23431 

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 
11ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 
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Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

(ποσά σε χιλιάδες €)

Σηµ. 2010 2009 2010 2009
Κύκλος εργασιών 3 1.350.488 1.360.571 370.696 450.092
Κόστος πωλήσεων -897.824 -901.496 -247.383 -293.539
Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων 452.664 459.075 123.313 156.553
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 4 31.458 20.052 9.407 12.618
Συµµετοχή στις (ζηµίες)/κέρδη συγγενών εταιριών 15 -783 1.080 - -
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -104.686 -106.301 -37.482 -38.326
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -24.847 -21.886 -1.077 -1.809
Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης 4 -39.399 -19.325 -7.813 -8.765
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 314.407 332.695 86.348 120.271
Αποσβέσεις που αναλογούν στο κόστος πωλήσεων 5 -117.365 -105.211 -10.959 -10.574
Αποµειώσεις ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων που 
αναλογούν στο κόστος πωλήσεων 11,13 -165 -2.939 -2 390
Αποσβέσεις που αναλογούν στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και 
διάθεσης 5 -5.150 -7.189 -1.040 -1.081
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 191.727 217.356 74.347 109.006
Έσοδα συµµετοχών και χρεογράφων - - 5.656 5.119
Έξοδα συµµετοχών και χρεογράφων - - -12.792 -1.150
Έσοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 6 20.240 19.818 3.489 3.940
Έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 6 -75.466 -77.714 -31.339 -37.068
Ζηµία από πρόωρη αποπληρωµή δανείων 24 -7.340 -1.321 - -
Κέρδη προ φόρων 129.161 158.139 39.361 79.847
Μείον: Φόρος εισοδήµατος 8 -17.934 -36.238 -18.531 -33.401
Κέρδη µετά από φόρους 111.227 121.901 20.830 46.446

Τα καθαρά κέρδη αναλογούν σε :
Μετόχους της Εταιρίας 102.212 123.393 20.830 46.446
Μη ελέγχουσες συµµετοχές 9.015 -1.492 - -

111.227 121.901 20.830 46.446

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε  €) 9 1,2552 1,5166
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - προσαρµοσµένα (σε  €) 9 1,2507 1,5127

Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου

'Οµιλος Εταιρία

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
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Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

(ποσά σε χιλιάδες €)

2010 2009 2010 2009

Κέρδη περιόδου 111.227 121.901 20.830 46.446
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/(ζηµίες):

Επίδραση ισοτιµιών από την µετατροπή οικονοµικών καταστάσεων 
θυγατρικών εταιριών σε ξένο νόµισµα 54.028 -38.913 - -

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία -210 -51 - -

Αντισταθµίσεις ταµιακών ροών -756 -916 - -
Φόρος εισοδήµατος που αναλογεί 295 357 - -

-461 -559 - -

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/(ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους 53.357 -39.523 - -
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου 164.584 82.378 20.830 46.446

Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα αναλογούν σε:
Μετόχους της Εταιρίας 153.445 87.275 20.830 46.446
Μη ελέγχουσες συµµετοχές 11.139 -4.897 - -

164.584 82.378 20.830 46.446

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου

'Οµιλος Εταιρία
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Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

(ποσά σε χιλιάδες €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2010 2009 2010 2009

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 11 1.963.439 1.915.211 261.538 266.759
Επενδυτικά ακίνητα 12 2.053 1.088 5.974 6.396
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 13 560.760 547.873 1.122 671
Συµµετοχές σε θυγατρικές 14 - - 1.183.721 1.268.502
Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρίες 15 9.604 10.551 - -
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 16 2.211 2.338 107 107
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 17 11.346 15.912 3.013 3.460
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 18 3.423 2.546 - -
Σύνολο µη κυκλοφορούντος  ενεργητικού 2.552.836 2.495.519 1.455.475 1.545.895

Αποθέµατα 19 248.168 238.803 77.419 68.250
Απαιτήσεις και προπληρωµές 20 210.592 254.131 56.966 83.723
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 35 1.745 679 - 34
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 16 63 62 61 61
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 21 67.070 16.426 2.943 204
Σύνολο κυκλοφορούντος  ενεργητικού 527.638 510.101 137.389 152.272

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.080.474 3.005.620 1.592.864 1.698.167

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο (84.613.840 µετοχές των € 4,00) 22 338.455 338.304 338.455 338.304
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 22 22.826 22.826 22.826 22.826
∆ικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών 22 6.983 5.977 6.983 5.977
Ίδιες µετοχές 22 -90.182 -91.622 -90.182 -91.622
Λοιπά αποθεµατικά 23 476.661 434.350 507.065 501.465
Κέρδη εις νέο 817.186 739.218 31.804 32.532
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µετόχων Εταιρίας 1.571.929 1.449.053 816.951 809.482

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 139.463 11.135 - -
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 1.711.392 1.460.188 816.951 809.482

Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 24 706.961 725.665 643.000 634.499
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 35 9.513 376 - -
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 18 189.023 196.572 21.092 24.018
Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών 25 40.203 41.828 22.234 23.762
Προβλέψεις 26 19.022 16.660 7.067 1.929
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 27 34.805 37.434 5.674 5.806
Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων 999.527 1.018.535 699.067 690.014

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 24 136.763 261.835 17.069 127.609
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 28 213.149 242.825 50.705 60.345
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 35 687 29 687 29
Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήµατος 18.594 19.549 7.859 10.379
Προβλέψεις 26 362 2.659 526 309
Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 369.555 526.897 76.846 198.671

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 1.369.082 1.545.432 775.913 888.685

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β) 3.080.474 3.005.620 1.592.864 1.698.167

'Οµιλος Εταιρία

Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων

60



Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

Όµιλος

(ποσά σε χιλιάδες €)
Κοινές 
µετοχές

∆ιαφορά 
από έκδοση 

µετοχών 
υπέρ το 
άρτιο

Προνο-
µιούχες 
µετοχές

∆ικαιώ-
µατα προαι-
ρέσεως 
αγοράς 

µετοχών
Κοινές ίδιες 

µετοχές

Προνο-
µιούχες 
ίδιες 

µετοχές 
Λοιπά 

αποθεµατικά
Υπόλοιπο 
κερδών Σύνολο

Μη 
ελέγχουσες 
συµµετοχές

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου  2009 307.911 22.826 30.276 10.713 -92.182 -117 433.747 682.882 1.396.056 38.078 1.434.134
Κέρδη περιόδου - - - - - - - 123.393 123.393 -1.492 121.901
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/(ζηµίες) - - - - - - -32.589 -3.529 -36.118 -3.405 -39.523
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου - - - - - - -32.589 119.864 87.275 -4.897 82.378
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα κοινών και προνοµιούχων µετοχών - - - - - - - -35.510 -35.510 -2.262 -37.772
Πώληση ιδίων µετοχών - - - - 677 - - -293 384 - 384
Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωµάτων προαιρέσεως 
αγοράς µετοχών 117 - - - - - - - 117 - 117
Πρόβλεψη για δικαιώµατα προαίρεσης µετοχών (∆ΠΧΑ 2) - - - -4.736 - - 7.257 - 2.521 - 2.521
Αναγνώριση δικαιώµατος προαίρεσης της µη ελέγχουσας συµµετοχής για 
πώληση µετοχών θυγατρικής και µεταφορά σε αποθεµατικά - - - - - - 25.935 -27.725 -1.790 -17.569 -19.359
Μη ελέγχουσα συµµετοχή που προέκυψε κατά την εξαγορά θυγατρικών 
εταιριών - - - - - - - - - -2.215 -2.215
Υπόλοιπο τις 31 ∆εκεµβρίου  2009 308.028 22.826 30.276 5.977 -91.505 -117 434.350 739.218 1.449.053 11.135 1.460.188

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου  2010 308.028 22.826 30.276 5.977 -91.505 -117 434.350 739.218 1.449.053 11.135 1.460.188
Κέρδη περιόδου - - - - - - - 102.212 102.212 9.015 111.227
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα - - - - - - 51.233 - 51.233 2.124 53.357
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου - - - - - - 51.233 102.212 153.445 11.139 164.584
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα κοινών και προνοµιούχων µετοχών - - - - - - - -15.224 -15.224 -1.919 -17.143
Πώληση ιδίων µετοχών - - - - 1.440 - - -734 706 - 706
Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωµάτων προαιρέσεως 
αγοράς µετοχών 151 - - - - - - - 151 - 151
Εξαγορά µη ελέγχουσας συµµετοχής - - - - - - -825 - -825 -763 -1.588
Πρόβλεψη για δικαιώµατα προαίρεσης µετοχών (∆ΠΧΑ 2) - - - 1.006 - - - - 1.006 - 1.006
Αναγνώριση δικαιώµατος προαίρεσης της µη ελέγχουσας συµµετοχής για 
πώληση µετοχών θυγατρικής και µεταφορά σε αποθεµατικά - - - - - - 2.871 -5.231 -2.360 739 -1.621
Πώληση µεριδίου θυγατρικής εταιρίας - - - - - - -10.968 -3.055 -14.023 94.023 80.000
Συµµετοχή της µη ελέγχουσας συµµετοχής στην αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου - - - - - - - - - 8.030 8.030
Αύξηση καθαρής θέσης λόγω εξαγοράς θυγατρικών εταιριών - - - - - - - - - 17.079 17.079
Υπόλοιπο τις 31 ∆εκεµβρίου  2010 308.179 22.826 30.276 6.983 -90.065 -117 476.661 817.186 1.571.929 139.463 1.711.392

Εταιρία

(ποσά σε χιλιάδες €)

`

∆ιαφορά 
από έκδοση 

µετοχών 
υπέρ το 
άρτιο

Προνο-
µιούχες 
µετοχές

∆ικαιώ-
µατα προαι-
ρέσεως 
αγοράς 

µετοχών
Κοινές ίδιες 

µετοχές

Προνο-
µιούχες 
ίδιες 

µετοχές 
Λοιπά 

αποθεµατικά
Υπόλοιπο 
κερδών

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου  2009 307.911 22.826 30.276 10.713 -92.182 -117 462.987 53.110 795.524
Κέρδη περιόδου - - - - - - - 46.446 46.446
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου - - - - - - - 46.446 46.446
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα κοινών και προνοµιούχων µετοχών - - - - - - - -35.510 -35.510
Πώληση ιδίων µετοχών - - - - 677 - - -293 384
Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωµάτων προαιρέσεως 
αγοράς µετοχών 117 - - - - - - - 117
Πρόβλεψη για δικαιώµατα προαίρεσης µετοχών (∆ΠΧΑ 2) - - - -4.736 - - 7.257 - 2.521
Μεταφορά σε αποθεµατικά - - - - - - 31.221 -31.221 -
Υπόλοιπο τις 31 ∆εκεµβρίου  2009 308.028 22.826 30.276 5.977 -91.505 -117 501.465 32.532 809.482

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου  2010 308.028 22.826 30.276 5.977 -91.505 -117 501.465 32.532 809.482
Κέρδη περιόδου - - - - - - - 20.830 20.830
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου - - - - - - - 20.830 20.830
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα κοινών και προνοµιούχων µετοχών - - - - - - - -15.224 -15.224
Πώληση ιδίων µετοχών - - - - 1.440 - - -734 706
Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωµάτων προαιρέσεως 
αγοράς µετοχών 151 - - - - - - - 151
Πρόβλεψη για δικαιώµατα προαίρεσης µετοχών (∆ΠΧΑ 2) - - - 1.006 - - - - 1.006
Μεταφορά σε αποθεµατικά - - - - - - 5.600 -5.600 -
Υπόλοιπο τις 31 ∆εκεµβρίου  2010 308.179 22.826 30.276 6.983 -90.065 -117 507.065 31.804 816.951

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων

Κατάσταση Μεταβολών  Ιδίων Κεφαλαίων

Ίδια Κεφάλαια που αναλογούν σε µετόχους της Εταιρίας
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Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

(ποσά σε χιλιάδες €)

Σηµ. 2010 2009 2010 2009

Ταµειακές Ροές Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων

Εισροές διαθεσίµων από την κύρια εκµετάλλευση 29 305.090 389.468 86.166 140.385

Καταβεβληµένοι φόροι -27.546 -15.218 -22.449 -20.714

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 277.544 374.250 63.717 119.671

Ταµειακές Ροές Επενδυτικών ∆ραστηριοτήτων

Αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων 11 -85.068 -166.112 -7.039 -5.592

Μείωση λοιπών µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 2.024 19.546 - -

Αγορά ασώµατων ακινητοποιήσεων 13 -2.118 -14.562 -475 -671

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων 29 10.656 7.486 5.348 2.675

Μερίσµατα εισπραχθέντα 317 671 5.656 4.770

Απόκτηση θυγατρικών εταιριών 30 -23.052 -10.696 - -

Επιστροφές/(καταβολές) µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών - - 77.500 -749

Απόκτηση ποσοστού της µειοψηφίας -2.303 -3.720 - -

Είσπραξη από την πώληση µέρους δραστηριότητας θυγατρικής εταιρίας 32.733 - - -

Είσπραξη από την µεταβίβαση µεριδίου θυγατρικής εταιρίας σε τρίτους 30 80.000 - - -

(Πληρωµές)/εισπράξεις για την απόκτηση επενδυτικών τίτλων -136 66 -2 -2

Τόκοι εισπραχθέντες 3.666 8.803 1.336 2.024

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 16.719 -158.518 82.324 2.455

Σύνολο ταµειακών ροών µετά από τις επενδυτικές δραστηριότητες (α)+(β) 294.263 215.732 146.041 122.126

Ταµειακές Ροές Χρηµατοδοτικών ∆ραστηριοτήτων

Εισπράξεις από την έκδοση κοινών µετοχών 22 151 117 151 117
Είσπραξη από την µη ελέγχουσα συµµετοχή λόγω αύξησης του µετοχικού 
κεφαλαίου θυγατρικών εταιριών 8.030 - - -

Πώληση ιδίων µετοχών 706 384 706 384

Εισπράξεις κρατικών επιχορηγήσεων 112 345 112 -

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -56.998 -46.073 -25.947 -30.515

Μερίσµατα πληρωθέντα -17.159 -37.805 -15.256 -35.531

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 995.688 748.739 272.264 260.781

Εξοφλήσεις δανείων -1.170.295 -957.393 -375.332 -348.421

Σύνολο εκροών από χρηµατοοικοδοτικές δραστηριότητες (γ) -239.765 -291.686 -143.302 -153.185

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα (α)+(β)+(γ) 54.498 -75.954 2.739 -31.059

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, στην αρχή της χρήσης 21 16.426 94.521 204 31.263

Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών -3.854 -2.141 - -
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης 21 67.070 16.426 2.943 204

Εταιρία'Οµιλος

Κατάσταση Ταµειακών Ροών για την χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
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Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων

1. Γενικές πληροφορίες και λογιστικές αρχές

Η Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν (η Εταιρία), και οι θυγατρικές επιχειρήσεις της, συνολικά «ο Όµιλος», δραστηριοποιούνται στην
παραγωγή, εµπορία και διανοµή µιας µεγάλης ποικιλίας δοµικών υλικών, από τσιµέντο, έτοιµο σκυρόδεµα, αδρανή, τσιµεντόλιθους,
κονιάµατα, ιπτάµενη τέφρα, καθώς επίσης και επιτραπέζιων ειδών από πορσελάνη. Ο Όµιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα,
τα Βαλκάνια, την Αίγυπτο και τις Η.Π.Α.

Η Εταιρία είναι Ελληνική Ανώνυµη Εταιρία µε αριθµό µητρώου Α.Ε. 6013/06/Β/86/90, µε έδρα την Αθήνα επί της οδού Χαλκίδος
22Α 11143 και είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρίας (εφεξής οι οικονοµικές καταστάσεις) εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο στις 17 Μαρτίου 2011.

Σύνοψη των σηµαντικών λογιστικών αρχών

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν για την κατάρτιση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων διατυπώνονται παρακάτω:

1.1 Βάση κατάρτισης

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ),
περιλαµβανοµένων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ) και διερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών
των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι την 31
∆εκεµβρίου 2010.

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε
την αποτίµηση ορισµένων επενδύσεων σε µετοχές, επενδυτικών ακινήτων και παραγώγων (προθεσµιακών συµβολαίων
συναλλάγµατος), σε εύλογη αξία.

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, απαιτεί τη χρήση κρίσιµων λογιστικών εκτιµήσεων. Επίσης
απαιτείται η κρίση της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών. Οι τοµείς που απαιτούν υψηλότερου βαθµού κρίση ή είναι
εξαιρετικά πολύπλοκοι ή οι τοµείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές καταστάσεις, αναφέρονται
στις Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις στη σηµείωση 2.

 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων

Α) Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν κατά την σύνταξη τωνΑ) Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν κατά την σύνταξη των
οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης χρήσης, µε εξαίρεση την εφαρµογή των νέων προτύπων και διερµηνειών που αναφέρονται
παρακάτω, η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2010:

• ∆ιερµηνεία 17 ∆ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες
• Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση - Αντικείµενα κατάλληλα προς αντιστάθµιση
• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 2 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών
• Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές
Καταστάσεις
• Ετήσιες Αναβαθµίσεις των ∆ΠΧΑ (Μάιος 2008) Όλες οι αναβαθµίσεις που εκδόθηκαν είχαν εφαρµογή στη χρήση 31 ∆εκεµβρίου
2009, εκτός από την ακόλουθη: ∆ΠΧΑ 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες
∆ραστηριότητες: Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού µίας θυγατρικής
κατατάσσονται ως κατεχόµενα για πώληση, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 5, ακόµη και στην περίπτωση που η εταιρεία, µετά από πώληση,
διατηρήσει µη ελέγχουσα συµµετοχή στη θυγατρική.
• Ετήσιες Αναβαθµίσεις των ∆ΠΧΑ (Απρίλιος 2009)

Η εφαρµογή των παραπάνω νέων και τροποποιηµένων προτύπων και διερµηνειών δεν είχε καµία επίδραση στην χρηµατοοικονοµική
θέση του Οµίλου και της Εταιρίας, εκτός των παρακάτω προτύπων και διερµηνειών, τα οποία είχαν επίδραση στην παρουσίαση και
στις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων:

• Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές
Καταστάσεις. Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα
επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η συνένωση
επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται µε
την απόκτηση καθώς και την αναγνώριση µελλοντικών µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος στα αποτελέσµατα
(αντί για προσαρµογή της υπεραξίας). Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί όπως συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών
συµµετοχής σε θυγατρική καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Συνεπώς δεν επηρεάζουν την υπεραξία ούτε δηµιουργούν αποτέλεσµα
(κέρδος ή ζηµία). Επιπλέον το τροποποιηµένο πρότυπο αλλάζει τον τρόπο που λογίζονται οι ζηµίες θυγατρικών καθώς και το
λογιστικό χειρισµό σε περίπτωση απώλειας ελέγχου θυγατρικής. 

Β) Τα παρακάτω νέα και τροποποιηµένα πρότυπα και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ισχύ για την ετήσια λογιστική περίοδο
από 1 Ιανουαρίου 2010. ∆εν έχουν υιοθετηθεί νωρίτερα και ο Όµιλος και η Εταιρία µελετούν την τυχόν επίδρασή τους στις οικονοµικές
τους καταστάσεις:
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• ∆ιερµηνεία 19 ∆ιακανονισµός υποχρεώσεων µε στοιχεία της καθαρής θέσης. Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010. Η διερµηνεία αυτή διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό που ακολουθείται σε περιπτώσεις
επαναδιαπραγµάτευσης των όρων µιας υποχρέωση µεταξύ εταιρίας και πιστωτή όπου ο πιστωτής αποδέχεται µετοχές της εταιρείας ή
άλλα στοιχεία καθαρής θέσης της εταιρίας προκειµένου για τον µερικό ή ολικό διακανονισµό της υποχρέωσης. Με την διερµηνεία
αυτή αποσαφηνίζεται το γεγονός ότι αυτά τα στοιχεία της καθαρής θέσης αποτελούν το τίµηµα που πληρώνεται βάσει του ∆ΛΠ 39,
παράγραφος 41 και συνεπώς η χρηµατοοικονοµική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται και τα στοιχεία της καθαρής θέσης που εκδίδονται
αντιµετωπίζονται ως το πληρωτέο τίµηµα προκειµένου για την εξάλειψη της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης.

• ∆ιερµηνεία 14 Περιπτώσεις προπληρωµών όταν υπάρχουν υποχρεώσεις ελάχιστων εισφορών (τροποποίηση)
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Σκοπός αυτής της τροποποίησης είναι
να επιτρέψει στις εταιρίες να αναγνωρίσουν ορισµένες εθελοντικές προκαταβολές για ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις ως
περιουσιακά στοιχεία. Η τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή της.

• ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα - Φάση 1, χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, ταξινόµηση και επιµέτρηση
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Η Φάση 1 του ο νέου αυτού προτύπου
εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Επιτρέπεται νωρίτερη
εφαρµογή του προτύπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία
εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές του καταστάσεις.

• Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 Ταξινόµηση των εκδόσεων δικαιωµάτων
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Φεβρουαρίου 2010. Η τροποποίηση αυτή αναφέρεται
στην έκδοση δικαιωµάτων προαίρεσης έναντι ενός καθορισµένου ποσού σε ξένο νόµισµα, τα οποία δικαιώµατα αντιµετωπίζονταν από
το υφιστάµενο πρότυπο ως παράγωγα. Βάσει της τροποποίησης αυτής, σε περίπτωση που τα δικαιώµατα αυτά εκδίδονται αναλογικά
στους µετόχους µιας εταιρείας, οι οποίοι κατέχουν ίδιας κατηγορίας συµµετοχικούς τίτλους της εταιρείας, για ένα καθορισµένο ποσό
σε ξένο νόµισµα, θα πρέπει να ταξινοµούνται ως στοιχεία της καθαρής θέσης ανεξάρτητα από το νόµισµα στο οποίο έχει οριστεί η
τιµή εξάσκησης του δικαιώµατος.

• Αναθεώρηση του ∆ΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Η αναθεώρηση αυτή αναφέρεται στην
εκτίµηση που απαιτείται προκειµένου να προσδιοριστεί εάν το δηµόσιο και εταιρείες οι οποίες είναι γνωστό ότι ελέγχονται από το
δηµόσιο µπορούν να θεωρηθούν ως ένας και µοναδικός πελάτης. Προκειµένου γι’ αυτόν τον προσδιορισµό, η εταιρεία θα πρέπει να
αναλογιστεί το βαθµό στον οποίο υπάρχει οικονοµική αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών των εταιρειών. Η τροποποίηση έχει αναδροµική
ισχύ ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή της. 

• Τον Μάιο του 2010 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε µια τρίτη σειρά τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ µε σκοπό την εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και
την παροχή διευκρινίσεων. Οι ηµεροµηνίες εφαρµογής είναι διαφορετικές για κάθε τροποποίηση, η νωρίτερη εκ των οποίων είναι για
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή για όλες τις περιπτώσεις.

• ∆ΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ, εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Η
αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει τον χειρισµό των αλλαγών λογιστικών πολιτικών κατά τη χρήση της πρώτης εφαρµογής των ∆ΠΧΑ
µετά τη δηµοσίευση ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων βάσει του ∆ΛΠ 34 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις, επιτρέπει κατά
την πρώτη εφαρµογή τη χρήση µίας εύλογης αξίας η οποία καθοδηγείται από συγκεκριµένο γεγονός  ως τεκµαρτό κόστος και διευρύνει 
το πλαίσιο εφαρµογής του ‘τεκµαρτού κόστους’ για ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία συµπεριλαµβάνοντας στοιχεία που 
χρησιµοποιούνται σε δραστηριότητες που υπόκεινται σε ρύθµιση τιµών. 

• ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010. Η
αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις, ∆ΛΠ 32
Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση και ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση, οι οποίες εξαλείφουν
την εξαίρεση για ενδεχόµενες υποχρεώσεις, δεν έχουν εφαρµογή σε ενδεχόµενες υποχρεώσεις που προκύπτουν από συνενώσεις
επιχειρήσεων των οποίων οι ηµεροµηνίες απόκτησης προηγούνται της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 3 (όπως τροποποιήθηκε το 2008).

Επιπρόσθετα, η αναβάθµιση αυτή περιορίζει το πλαίσιο εφαρµογής για επιλογή µεθόδου επιµέτρησης (εύλογη αξία ή ποσοστιαία
συµµετοχή στα αναγνωρίσιµα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της αποκτώµενης εταιρείας βάσει της παρούσας συµµετοχής ιδιοκτησίας)
µόνο στα συστατικά στοιχεία της µη-ελέγχουσας συµµετοχής που αποτελούν παρούσα συµµετοχή ιδιοκτησίας η οποία προσδίδει στους
κατόχους ποσοστιαία συµµετοχή στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. 

Τέλος, απαιτεί από µια εταιρεία (σε µία συνένωση επιχειρήσεων) να λαµβάνει υπόψη την αντικατάσταση των συναλλαγών της
αποκτώµενης εταιρείας για παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών (είτε υποχρεωτικές είτε εθελοντικές), δηλ., να γίνεται
διαχωρισµός µεταξύ του τιµήµατος και των εξόδων που καταχωρούνται µετά τη συνένωση. 

• ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις, εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ι ί 2011 Η θ ώ ή έ δ ή ά ή ύ ό ∆ΠΧΑ 7Ιανουαρίου 2011. Η αναθεώρηση αυτή παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ∆ΠΧΑ 7 και 
δίνει έµφαση στην αλληλεπίδραση µεταξύ ποσοτικών και ποιοτικών γνωστοποιήσεων και της φύσης και της έκτασης των κινδύνων 
που σχετίζονται µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα. 
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• ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων, εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2011. Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι µια εταιρεία θα παρουσιάζει ανάλυση του λοιπού συνολικού
εισοδήµατος για κάθε στοιχείο της καθαρής θέσης, είτε στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σηµειώσεις των
οικονοµικών καταστάσεων

• ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις, εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
1 Ιουλίου 2010. Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι οι συνεπακόλουθες τροποποιήσεις που επέφερε η τροποποίηση του ∆ΛΠ 27 στο
∆ΛΠ 21 Επιδράσεις µεταβολών των τιµών συναλλάγµατος, στο ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και στο ∆ΛΠ 31
Συµµετοχές σε κοινοπραξίες έχουν µελλοντική εφαρµογή για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009 ή
νωρίτερα σε περίπτωση πρόωρης εφαρµογής του ∆ΛΠ 27.

• ∆ΛΠ 34 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις, εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2011. Η αναθεώρηση αυτή παρέχει καθοδήγηση όσον αφορά την εφαρµογή των αρχών γνωστοποίησης στο ∆ΛΠ 34 και προσθέτει
απαιτήσεις γνωστοποιήσεων.

• ∆ιερµηνεία 13 Προγράµµατα Επιβράβευσης Πελατών, εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2011. Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι κατά την επιµέτρηση της εύλογης αξίας των προγραµµάτων επιβράβευσης
βάσει της αξίας των προγραµµάτων επιβράβευσης την οποία οι πελάτες θα µπορούσαν να εξαργυρώσουν, θα πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη και το ποσό των εκπτώσεων ή κινήτρων που έχουν υπό άλλες συνθήκες χορηγηθεί σε πελάτες οι οποίοι δεν συµµετέχουν σε
προγράµµατα επιβράβευσης.

• ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις ως µέρος της συνολικής επισκόπησης των δραστηριοτήτων εκτός ισολογισµού
(Τροποποίηση). Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2011. Σκοπός της τροποποίησης
αυτής είναι να επιτρέψει στους χρήστες των Οικονοµικών Καταστάσεων να βελτιώσουν την κατανόησή τους ως προς τις συναλλαγές
µεταφοράς χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (π.χ τιτλοποίηση) καθώς και των πιθανών επιπτώσεων των οποιοδήποτε
κινδύνων που µπορεί να παραµείνουν στην οντότητα η οποία έχει πραγµατοποιήσει τη µεταφορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων. Επίσης, η τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις σε περίπτωση που ένα δυσανάλογο ποσό των συναλλαγών
µεταφοράς έχει πραγµατοποιηθεί προς το τέλος της ηµεροµηνίας ισολογισµού. Η τροποποίηση αυτή συµµορφώνει σε µεγάλο βαθµό
τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ∆ΠΧΑ και των αµερικάνικων λογιστικών προτύπων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη
υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όµιλος δεν αναµένει ότι αυτή η αναθεώρηση θα έχει επίδραση στις οικονοµικές του καταστάσεις,
εκτός από πιθανές πρόσθετες γνωστοποιήσειςεκτός από πιθανές πρόσθετες γνωστοποιήσεις. 

• ∆ΛΠ 12 Αναβαλλόµενος φόρος: Ανάκτηση των υποκείµενων περιουσιακών στοιχείων (Τροποποίηση). Εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2012. Η τροποποίηση αυτή αφορά στον προσδιορισµό αναβαλλόµενης
φορολογίας επί των επενδυτικών ακινήτων που επιµετρώνται σε εύλογη αξία και, επίσης, ενσωµατώνει τη ∆ιερµηνεία 21 – «Φόροι
Εισοδήµατος – Ανάκτηση αναπροσαρµοσµένων µη αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων» στο ∆ΛΠ 12 προκειµένου για µη
αποσβέσιµα περιουσιακά στοιχεία όπου χρησιµοποιείται το µοντέλο αναπροσαρµογής βάσει ∆ΛΠ 16. Ο σκοπός αυτής της
τροποποίησης είναι να συµπεριλάβει α) την αναιρέσιµη υπόθεση ότι η βάση υπολογισµού του αναβαλλόµενου φόρου επί των
επενδυτικών ακινήτων, τα οποία επιµετρώνται χρησιµοποιώντας το µοντέλο της εύλογης αξίας βάσει του ∆ΛΠ 40, θα πρέπει να
προσδιορισθεί ως η ανάκτηση της λογιστικής αξίας µέσω της πώλησής τους και β) την απαίτηση ότι η βάση υπολογισµού του
αναβαλλοµένου φόρου επί των µη αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία επιµετρώνται χρησιµοποιώντας το µοντέλο
αναπροσαρµογής βάσει του ∆ΛΠ 16, θα πρέπει να είναι πάντα η ανάκτηση της λογιστικής αξίας µέσω της πώλησής τους. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όµιλος δεν αναµένει ότι αυτή η αναθεώρηση θα έχει επίδραση
στις οικονοµικές του καταστάσεις

1.2 Ενοποίηση 

(α) Θυγατρικές

Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις περιλαµβάνουν τις Οικονοµικές Καταστάσεις της µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών
εταιριών στις οποίες ασκεί έλεγχο. ‘Έλεγχος θεωρείται ότι υπάρχει όταν η µητρική εταιρεία έχει τη δυνατότητα να ορίζει τις
αποφάσεις που αφορούν τις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές αρχές διαχείρισης των θυγατρικών, µε σκοπό να έχει οφέλη από
αυτές.

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις των θυγατρικών καταρτίζονται στην ίδια ηµεροµηνία και µε τις ίδιες λογιστικές αρχές µε τις
Οικονοµικές καταστάσεις της µητρική. Ενδοοµιλικές συναλλαγές (συµπεριλαµβανοµένων και των συµµετοχών), υπόλοιπα και µη
πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου, απαλείφονται. Οι θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται
πλήρως από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που ο έλεγχος µεταβιβάζεται
εκτός Οµίλου. Τυχόν ζηµίες µερίζονται σε µη ελέγχουσες συµµετοχές ακόµα και αν το υπόλοιπο καταστεί αρνητικό. Συναλλαγές που
οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Τα αποτελέσµατα των εξαγοραζόµενων ή
πωλούµενων θυγατρικών εντός της χρήσεως, περιλαµβάνονται στην Ενοποιηµένη Κατάσταση Συνολικών Εισοδηµάτων από ή έως την
ηµεροµηνία εξαγοράς ή πώλησης, αντίστοιχα.

Σηµειώνεται ότι κάποια από τα ανωτέρω προβλεπόµενα δεν έχουν αναδροµική εφαρµογή και ως εκ τούτου οι ακόλουθες διαφορές
έχουν σε ορισµένες περιπτώσεις µεταφερθεί από την προηγούµενη βάση ενοποίησης:

• Εξαγορές µη ελέγχουσας συµµετοχής που έλαβαν χώρα πριν την 1 Ιανουαρίου 2010 έχουν καταχωρηθεί βάσει της µεθόδου
επέκτασης µητρικής όπου η διαφορά µεταξύ του κόστους κτήσεως και του λογιστικού υπολοίπου του ποσοστού της καθαρής θέσης
που εξαγοράστηκε αναγνωρίστηκε ως υπεραξία.
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• Ζηµίες που αναλογούσαν σε µη ελέγχουσα συµµετοχή δεν κατανέµονταν σε αυτήν εάν το υπόλοιπο είχε καταστεί αρνητικό. Οι
µη κατανεµηµένες ζηµίες που αναλογούσαν στην µη ελέγχουσα συµµετοχή αποδίδονταν στην µητρική εκτός αν υπήρχε δεσµευτική
υποχρέωση από πλευράς της µη ελέγχουσας συµµετοχής για την κάλυψη τυχόν ζηµιών.

Στον ισολογισµό της Εταιρίας οι συµµετοχές σε θυγατρικές εµφανίζονται στην αξία κτήσης µείον τις ζηµίες αποµείωσης, εφόσον
υπάρχουν. Ο έλεγχος της αποµείωσης (impairment test) διενεργείται όποτε υπάρχουν σαφείς ενδείξεις αποµείωσης µε βάση τις
διατάξεις του ∆ΛΠ 36 "Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων"

(β) Κοινοπραξίες (οντότητες ελεγχόµενες από κοινού)

Κοινοπραξία θεωρείται η εταιρία που ελέγχεται από κοινού από τον Όµιλο και από µία ή περισσότερες επιχειρήσεις µε τις οποίες ο
Όµιλος έχει συνάψει συµβατική υποχρέωση. Οι κοινοπραξίες ενοποιούνται µε τη µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης, λαµβάνοντας
υπόψη το ποσοστό που κατέχει ο Όµιλος την ηµεροµηνία ενοποίησης. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, γίνεται ενσωµάτωση του
ποσοστού του Οµίλου από όλες τις αναλυτικές γραµµές εσόδων, εξόδων, ενεργητικού, παθητικού και ταµειακών ροών της
κοινοπραξίας, µε εκείνες που εµφανίζονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Ο Όµιλος αναγνωρίζει το µερίδιο των κερδών
ή ζηµιών που προκύπτει από πωλήσεις στοιχείων ενεργητικού προς τις κοινοπραξίες και αντιστοιχεί στους άλλους εταίρους της
κοινοπραξίας.

Ο Όµιλος δεν αναγνωρίζει το µερίδιο που του αναλογεί από τα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από την αγορά στοιχείων ενεργητικού,
που προέρχονται από την κοινοπραξία έως ότου διαθέσει τα συγκεκριµένα στοιχεία σε ένα τρίτο µέρος. Ωστόσο εάν η ζηµία που
προκύπτει από τη συναλλαγή καταδεικνύει, ότι υπάρχει µείωση της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας ή ζηµίας λόγω αποµείωσης τότε η
ζηµία αυτή αναγνωρίζεται άµεσα.

Οι λογιστικές αρχές των κοινοπραξιών έχουν τροποποιηθεί, όποτε κρίθηκε απαραίτητο, για να είναι συνεπείς µε αυτές που έχουν
υιοθετηθεί από τον Όµιλο.

Η ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων των κοινοπραξιών συµπίπτει µε αυτή της µητρικής Εταιρίας.  

Στον ισολογισµό της Εταιρίας οι συµµετοχές σε κοινοπραξίες εµφανίζονται στην αξία κτήσης µείον τις ζηµίες αποµείωσης, εφόσον
υπάρχουν. Ο έλεγχος της αποµείωσης (impairment test) διενεργείται όποτε υπάρχουν σαφείς ενδείξεις αποµείωσης µε βάση τις
διατάξεις του ∆ΛΠ 36 "Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων"
(γ) Συγγενείς επιχειρήσεις   

Συγγενείς επιχειρήσεις αποκαλούνται οι νοµικές οντότητες όπου η συµµετοχή του Οµίλου µετά δικαιωµάτων ψήφου είναι µεταξύΣυγγενείς επιχειρήσεις αποκαλούνται οι νοµικές οντότητες όπου η συµµετοχή του Οµίλου, µετά δικαιωµάτων ψήφου, είναι µεταξύ
20% και 50%, καθώς και οι εταιρίες στις οποίες ο Όµιλος ασκεί σηµαντική επιρροή αλλά δεν τις ελέγχει. Οι επενδύσεις σε συγγενείς
επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης και αρχικά καταχωρούνται στο κόστος κτήσης. Οι επενδύσεις του
Οµίλου σε συγγενείς επιχειρήσεις εµπεριέχουν την υπεραξία (καθαρή από οποιεσδήποτε ζηµίες από απαξίωση) που αναγνωρίστηκε

ά ξ ά
Σύµφωνα µε την παραπάνω µέθοδο η συµµετοχή του Οµίλου στα κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν µετά την εξαγορά των συγγενών
εταιριών αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και η συµµετοχή του Οµίλου επί των αποθεµατικών που σχηµατίζονται µετά
από την εξαγορά αναγνωρίζεται στα λοιπά αποθεµατικά του Οµίλου. Οι σωρευτικές, µετά από την εξαγορά, µεταβολές στους
λογαριασµούς των ιδίων κεφαλαίων τροποποιούνται έναντι του εµφανιζόµενου ποσού της επένδυσης.

Τα µη πραγµατοποιθέντα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των συγγενών επιχειρήσεων απαλείφονται κατά το ποσοστό
συµµετοχής του Οµίλου στις εταιρίες αυτές. Οι µη πραγµατοποιθείσες ζηµιές απαλείφονται επίσης, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει
ένδειξη αποµείωσης του στοιχείου ενεργητικού που µεταφέρθηκε. Οι επενδύσεις του Οµίλου σε συγγενείς επιχειρήσεις εµπεριέχουν
υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά τους. Όταν η αναλογία του Οµίλου στις ζηµιές µιας συγγενούς επιχείρησης ισούται ή
υπερβαίνει το ποσό συµµετοχής του, τότε ο Όµιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζηµιές, εκτός εάν έχει ανειληµµένες υποχρεώσεις ή
πραγµατοποίησε πληρωµές για λογαριασµό των εταιριών αυτών. 

Οι λογιστικές αρχές των συγγενών επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί, όποτε κρίθηκε απαραίτητο, για να είναι συνεπείς µε αυτές που
έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. 

Η ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων των συγγενών συµπίπτει µε αυτή της µητρικής Εταιρίας.  
Στον ισολογισµό της Εταιρίας οι συµµετοχές σε συγγενείς εταιρίες εµφανίζονται στην αξία κτήσης µείον τις ζηµίες αποµείωσης,
εφόσον υπάρχουν. Ο έλεγχος της αποµείωσης (impairment test) διενεργείται όποτε υπάρχουν σαφείς ενδείξεις αποµείωσης µε βάση
τις διατάξεις του ∆ΛΠ 36 "Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων"
δ) ∆εσµεύσεις για την αγορά µεριδίων από την µειοψηφία

Στο πλαίσιο της διαδικασίας απόκτησης θυγατρικών, ο Όµιλος έχει χορηγήσει στη µη ελέγχουσα συµµετοχή το δικαίωµα να απαιτήσει
από τον Όµιλο την εξαγορά των µετοχών της βάση προκαθορισµένων όρων. Η µη ελέγχουσα συµµετοχή µπορεί να είναι είτε διεθνείς
οργανισµοί, όπως η European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), είτε ιδιώτες επενδυτές που είναι κυρίως οικονοµικοί
ή βιοµηχανικοί επενδυτές ή πρώην µέτοχοι της εξαγορασθείσας εταιρίας.

Ο Όµιλος εφαρµόζει την ακόλουθη διαδικασία για την αναγνώριση αυτών των δικαιωµάτων :

• Απόδοση του µεριδίου των κερδών (ή ζηµιών) της περιόδου στη µη ελέγχουσα συµµετοχή (και άλλων µεταβολών των ιδίων
κεφαλαίων).

• Αναταξινόµηση της µη ελέγχουσα συµµετοχή ως υποχρέωσης σε κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης, σαν να πραγµατοποιήθηκε η
εξαγορά την ηµεροµηνία αυτή.

• Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ της µη ελέγχουσα συµµετοχή και της εύλογης αξίας της υποχρέωσης, βάσει του δικαιώµατος στο τέλος
της χρήσης/περιόδου  λογίζεται  µε βάση την πολιτική για την λογιστικοποίηση των εξαγορών µη ελέγχουσας συµµετοχής.
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Εφόσον το δικαίωµα ασκηθεί, η ίδια διαδικασία θα εφαρµοστεί µέχρι την ηµεροµηνία της άσκησης. Το ποσό που αναγνωρίζεται ως η
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση κατά την ηµεροµηνία αυτή θα σβήσει από την καταβολή της τιµής άσκησης. Εάν το δικαίωµα
πώλησης λήξει χωρίς να ασκηθεί, οι λογαριασµοί θα αντιστραφούν καθώς η µη ελέγχουσα συµµετοχή θα αναταξινοµηθεί ξανά πίσω
στα ίδια κεφάλαια και η χρηµατοοικονοµική υποχρέωση θα διαγραφεί.

1.3 Μετατροπή ξένου νοµίσµατος

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης

Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών του Οµίλου απεικονίζονται στο τοπικό νόµισµα που ισχύει στη χώρα όπου
δραστηριοποιούνται, το οποίο αποτελεί και το λειτουργικό τους νόµισµα. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζονται σε
ευρώ (€), το οποίο αποτελεί το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρίας και το νόµισµα παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων του
Οµίλου.

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασµών

Οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε τη χρησιµοποίηση των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών (τρέχουσες ισοτιµίες) που επικρατούν κατά τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών. Οι συναλλαγµατικές
διαφορές (κέρδη ή ζηµίες) που προκύπτουν από τον διακανονισµό των ανωτέρω συναλλαγών καθώς και από τη µετατροπή στο τέλος
της χρήσης των χρηµατικών στοιχείων (monetary items) από το ξένο νόµισµα στο λειτουργικό νόµισµα, καταχωρούνται στην
κατάσταση αποτελεσµάτων, εκτός εάν χαρακτηρίζονται ως αντιστάθµιση της καθαρής επένδυσης εκµετάλλευσης στο εξωτερικό,
οπότε καταχωρούνται απευθείας στα ίδια κεφάλαια.

Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τη µετατροπή των µη χρηµατικών στοιχείων σε εύλογη αξία καταχωρούνται στα
αποτελέσµατα χρήσεως, ενώ των διαθεσίµων προς πώληση στα ίδια κεφάλαια.

(γ) Εταιρίες του Οµίλου

Τα λειτουργικά αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια όλων των εταιριών του Οµίλου (εκτός από εκείνες που λειτουργούν σε
υπερπληθωριστικές οικονοµίες), των οποίων το λειτουργικό νόµισµα είναι διαφορετικό από το νόµισµα παρουσίασης του Οµίλου,
µετατρέπονται στο νόµισµα  παρουσίασης του Οµίλου ως ακολούθως:

-Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού για κάθε ισολογισµό παρουσιάζονται και µετατρέπονται µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία κατά
την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

-Τα έσοδα και έξοδα της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως της κάθε εταιρίας µετατρέπονται σύµφωνα µε τη µέση ισοτιµία που
διαµορφώνεται από την έναρξη της χρήσεως έως την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού.

-Όλες οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τα παραπάνω καταχωρούνται στο "αποθεµατικό συναλλαγµατικών
διαφορών  µετατροπής" των ιδίων κεφαλαίων.

-Κατά την πώληση θυγατρικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, οι σωρευµένες συναλλαγµατικές διαφορές που
υπάρχουν στο "αποθεµατικό συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής" των ιδίων κεφαλαίων, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα
χρήσεως ως κέρδη ή ζηµίες από την πώληση συµµετοχών. 

Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τα δάνεια που έχουν χαρακτηριστεί ως αντιστάθµιση κινδύνου των παραπάνω
επενδύσεων, µεταφέρονται στο αποθεµατικό "συναλλαγµατικών διαφορών  αντιστάθµισης κινδύνου" στα ίδια κεφάλαια.

Η υπεραξία και οι αναπροσαρµογές σε εύλογη αξία που προκύπτουν κατά την εξαγορά θυγατρικών που δραστηριοποιούνται στο
εξωτερικό καταχωρούνται ως στοιχεία ενεργητικού/παθητικού της θυγατρικής εξωτερικού και µετατρέπονται σύµφωνα µε την τιµή
κλεισίµατος που ισχύει κάθε φορά.

1.4 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως µετά από την αφαίρεση των σωρευµένων αποσβέσεων
και ζηµίας αποµείωσης, εκτός από την κατηγορία "γήπεδα/οικόπεδα" (δεν περιλαµβάνονται τα λατοµεία) όπου απεικονίζεται το
ιστορικό κόστος κτήσεως απαλλαγµένο από τυχόν ζηµιά αποµείωσης.

Το κόστος συµπεριλαµβάνει δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε την αγορά των παγίων στοιχείων και το κόστος περιβαλλοντικής
αποκατάστασης, στο βαθµό που αυτό έχει καταχωρηθεί ως πρόβλεψη (βλέπε παράγραφο 1.19). Οι πρόσθετες δαπάνες
συµπεριλαµβάνονται είτε στο αρχικό ποσό καταχώρησης του παγίου στοιχείου, είτε απεικονίζονται ως ξεχωριστό πάγιο στοιχεία στην
περίπτωση όπου υπάρχει µεγάλη πιθανότητα ότι από το συγκεκριµένο πάγιο θα προκύψουν για την Εταιρία µελλοντικές οικονοµικές
ωφέλειες και το κόστος του µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Οι πρόσθετες δαπάνες, αποσβένονται στη µικρότερη χρονική διάρκεια που
προκύπτει: µεταξύ της υπολειπόµενης ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου για το οποίο δηµιουργούνται και του χρονικού
διαστήµατος που µεσολαβεί µέχρι την επόµενη προγραµµατισµένη βελτίωση του παγίου. Η σταθερή µέθοδος απόσβεσης, σύµφωνα µε
την εκτιµώµενη διάρκεια ωφέλιµης ζωής των παγίων, εφαρµόζεται για όλες τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις, εκτός των λατοµείων,
µέχρι να προκύψει η υπολειµµατική αξία τους. Η εκτιµώµενη διάρκεια ωφέλιµης ζωής των σηµαντικότερων κατηγοριών παγίων είναι
ως ακολούθως:
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Κτίρια                                                      Έως 50 έτη
Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις                  Έως 40 έτη
Μεταφορικά µέσα                                      5 έως 15 έτη
Εξοπλισµός Γραφείων και Έπιπλα*             3 έως 10 έτη
Λοιπά Πάγια µικρής αξίας                           Έως 2 έτη

*συµπεριλαµβάνεται ο ηλεκτρονικός εξοπλισµός και τα λογισµικά προγράµµατα.

Η απόσβεση των εκτάσεων/γηπέδων, όπου είναι εγκατεστηµένα λατοµεία, γίνεται σύµφωνα µε την µέθοδο εξάντλησης των
αποθεµάτων. Η εξάντληση των αποθεµάτων καταγράφεται καθώς η διαδικασία εξόρυξης προχωρεί σύµφωνα µε τη µέθοδο παραγωγής
ανά µονάδα. Τα υπόλοιπα γήπεδα δεν αποσβένονται. 

Όταν ένα µηχάνηµα αποτελείται από διαφορετικά συνθετικά µέρη τα οποία έχουν διαφορετική ωφέλιµη ζωή, τότε τα µέρη αυτά
λογίζονται και αποσβένονται ως ξεχωριστά πάγια στοιχεία.

Οι υπολειµµατικές αξίες καθώς και οι ωφέλιµες ζωές των παγίων αναθεωρούνται και αναπροσαρµόζονται, εφόσον κριθεί σκόπιµο,
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Όταν η αναπόσβεστη αξία ενός παγίου είναι µεγαλύτερη από την ανακτήσιµη αξία, τότε η αξία
του παγίου αναπροσαρµόζεται στο ύψος του ανακτήσιµου ποσού (περισσότερες πληροφορίες στην παράγραφο 1.8- Αποµείωση
παγίων).

Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από την πώληση παγίων στοιχείων, προσδιορίζονται από τη διαφορά που προκύπτει µεταξύ
του εσόδου και της αναπόσβεστης αξίας, όπως αυτή εµφανίζεται στα λογιστικά βιβλία και συµπεριλαµβάνεται στο λειτουργικό

Οι τόκοι που προέρχονται από δάνεια που συνάφθηκαν ειδικά ή γενικά για την χρηµατοδότηση της κατασκευής περιουσιακών
στοιχείων, κεφαλαιοποιούνται στη χρήση στην οποία προκύπτουν, κατά την διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου των παγίων.

1.5 Επενδυτικά ακίνητα

Τα επενδυτικά ακίνητα προορίζονται για τη δηµιουργία εσόδων από ενοίκια ή κέρδους από την µεταπώλησή τους. Τα ακίνητα που
αξιοποιούνται για τις λειτουργικές δραστηριότητες του Οµίλου, δεν θεωρούνται επενδυτικά αλλά λειτουργικά. Αυτό αποτελεί και το
κριτήριο διαχωρισµού µεταξύ των επενδυτικών και των λειτουργικών ακινήτων. 

Τα επενδυτικά ακίνητα ως µακροπρόθεσµα στοιχεία ενεργητικού εµφανίζονται στην εύλογη αξία η οποία προσδιορίζεται εσωτερικά σε
ή βά β έ ό λλ έ έ λάβ ώ ί λ ί ί άετήσια βάση, βασισµένη σε παρόµοιες συναλλαγές που έχουν λάβει χώρα σε ηµεροµηνία πλησίον της ηµεροµηνίας κατάρτισης του

ισολογισµού. Οι τυχόν µεταβολές της εύλογης αξίας, που αντιπροσωπεύει την τιµή ελεύθερης αγοράς, καταχωρούνται στα λοιπά
λειτουργικά έσοδα της κατάστασης αποτελεσµάτων.

1.6 Ασώµατες ακινητοποιήσεις

(α) Υπεραξία

Οι συνενώσεις επιχειρήσεων λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε τη µέθοδο της απόκτησης Το κόστος κτήσης µιας θυγατρικής είναι η
εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των µετοχών που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά
υην ηµεροµηνία της ανταλλαγής, πλέον του ποσού της µη ελέγχουσας συµµετοχής επιµετρηµένο, για κάθε συνένωση, είτε στην εύλογη
αξία είτε στην αναλογία της µη ελέγχουσας συµµετοχής στην εύλογη αξία των επιµέρους καθαρών περιουσιακών στοιχείων που
αποκτήθηκαν.  Άµεσα συνδεδεµένα µε την απόκτηση κόστη εξοδοποιούνται όταν πραγµατοποιούνται.  

Το κόστος κτήσης πέρα της εύλογης αξίας των επιµέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν,
καταχωρείται ως υπεραξία. Εάν το συνολικό κόστος της αγοράς είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των επιµέρους καθαρών
περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείτε άµεσα στα αποτελέσµατα.

Η υπεραξία που προκύπτει από αποκτήσεις θυγατρικών παρουσιάζεται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο. Η υπεραξία δεν αποσβένεται
αλλά υπόκειται τουλάχιστον ετησίως σε έλεγχο αποµείωσης της. Έτσι, µετά την αρχική καταχώρηση, η υπεραξία αποτιµάται στο
κόστος κτήσης, µείον της τυχόν σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. Για τους σκοπούς διενέργειας του ελέγχου αποµείωσης, η υπεραξία
κατανέµεται, κατά την ηµεροµηνία απόκτησης, σε κάθε µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών που προβλέπεται ότι θα επωφεληθεί από
την συνένωση. Ο έλεγχος αποµείωσης διενεργείται συγκρίνοντας το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας µε την λογιστική αξία της κάθε
µονάδας συµπεριλαµβανόµενης και της υπεραξίας που έχει κατανεµηθεί στην µονάδα αυτή. Η ανακτήσιµη αξία, είναι η µεγαλύτερη
αξία µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και τις αξίες χρήσεως της µονάδας. Η αξία
χρήσης προσδιορίζεται µε προεξόφληση των µελλοντικών ροών µε το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο. Ζηµιά αποµείωσης που
καταχωρείται για υπεραξία δεν αναστρέφεται σε επόµενους περιόδους.  

(β) Λογισµικό Η/Υ 

Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση µηχανογραφικών προγραµµάτων αναγνωρίζονται ως έξοδο
καθώς προκύπτουν. Οι δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε αναγνωρίσιµα και µοναδικά προϊόντα λογισµικού, επί των οποίων ο Όµιλος
έχει τον έλεγχο και υπάρχει η προοπτική να προσδώσουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη πέραν του αρχικού κόστους ανάπτυξης, για
περισσότερες από µία χρήσεις, αναγνωρίζονται ως µέρος του λογαριασµού «έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός» των ενσώµατων
ακινητοποιήσεων. Οι άµεσες δαπάνες περιλαµβάνουν τις αµοιβές της οµάδας ανάπτυξης του λογισµικού και αναλογία γενικών εξόδων.
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Το κόστος αγοράς ξεχωριστού λογισµικού, που αποτελείται από την τιµή αγοράς και τα άµεσα έξοδα για την ετοιµασία του λογισµικού
για την προκαθορισµένη χρήση του, αναγνωρίζεται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο, όταν αφορά αναγνωρίσιµο και µοναδικό προϊόν
λογισµικού, το οποίο θα προσδώσει µελλοντικά οικονοµικά οφέλη για περισσότερες από µία χρήσεις. Οι δαπάνες για λογισµικά
προγράµµατα αναγνωρίζονται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία και αποσβένονται µε βάση τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης για την
περίοδο της ωφέλιµης ζωής τους (3 έτη).

(γ) Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις

∆ικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, εµπορικά σήµατα, άδειες εκµετάλλευσης λατοµείων και πελατειακές σχέσεις εµφανίζονται στο ιστορικό
κόστος κτήσεως. Έχουν ορισµένη διάρκεια ζωής, και το κόστος τους αποσβένεται µε τη µέθοδο σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια
της ωφέλιµης ζωής τους, που δεν ξεπερνά την περίοδο των 20 ετών. 

1.7 ∆απάνες απογύµνωσης λατοµείων

∆απάνες που σχετίζονται µε την απογύµνωση της επιφάνειας λατοµείων, αναβάλλονται και εµφανίζονται στις λοιπές µακροπρόθεσµες
απαιτήσεις. Αποσβένονται µε βάση τη µέθοδο της λειτουργικής φθοράς, αναλογικά µε την εξόρυξη των ορυκτών αποθεµάτων. Η
απόσβεση των δαπανών απογύµνωσης λατοµείων εµπεριέχεται στις αποσβέσεις που αναλογούν στο κόστος πωλήσεων στην
ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων.

1.8 Αποµείωση ενσώµατων και ασωµάτων ακινητοποιήσεων  (εξαιρούµενης της υπεραξίας)

Οι ακινητοποιήσεις που έχουν απροσδιόριστης διάρκειας ωφέλιµη ζωή (γη που δεν σχετίζεται µε λατοµεία) δεν υπόκεινται σε
απόσβεση και ελέγχονται ετησίως για τυχόν αποµείωση. Για τα πάγια που υπόκεινται σε απόσβεση πραγµατοποιείται έλεγχος
αποµείωσης, όταν τα γεγονότα και οι συνθήκες υποδεικνύουν ότι η αναπόσβεστη αξία τους µπορεί να µην είναι πλέον ανακτήσιµη.
Εάν η αναπόσβεστη αξία των παγίων στοιχείων υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία τους, το επιπλέον ποσό αφορά ζηµία αποµείωσης, η
οποία καταχωρείται απευθείας ως δαπάνη στα αποτελέσµατα. To µεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τη σύγκριση µεταξύ της
εύλογης αξίας του παγίου που καθορίζεται από συγκρίσιµες συναλλαγές, αφού εξαιρεθούν οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται κατά
την πώληση, και της αξίας χρήσεώς του (value in use) όπως καθορίζεται από τις προεξοφληµένες ταµειακές ροές, αποτελεί την
ανακτήσιµη αξία του παγίου. Τα περιουσιακά στοιχεία οµαδοποιούνται για σκοπούς ελέγχου αποµείωσης στο χαµηλότερο δυνατό
επίπεδο.

1.9 Μισθώσεις – όταν εταιρία του Οµίλου είναι ο µισθωτής  

Οι µισθώσεις, για τις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και ωφέλειες του µισθωµένου στοιχείου παραµένουν στον εκµισθωτή
ίζ λ έ θώ Τ ά βάλλ ξό λ δό έ θώχαρακτηρίζονται ως λειτουργικές µισθώσεις. Τα ποσά που καταβάλλονται για την εξόφληση των δόσεων των ανωτέρω µισθώσεων

(καθαρά από τυχόν κίνητρα από τον µισθωτή) καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε ένα σταθερό ρυθµό,
καθόλη τη διάρκεια της µίσθωσης.

Οι µισθώσεις που αφορούν ενσώµατες ακινητοποιήσεις για τις οποίες ο Όµιλος έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες
των µισθωµένων παγίων χαρακτηρίζονται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται κατά την
έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη αξία που προκύπτει µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου και της παρούσας αξίας των
ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε καταβολή µισθώµατος αναλύεται στο τµήµα εκείνο πού µειώνει την υποχρέωση και στο τµήµα που
αφορά την χρηµατοοικονοµική δαπάνη, ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο καθόλη την διάρκεια της υπολειπόµενης
χρηµατοδοτικής υποχρέωσης. Οι υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις καταχωρούνται στο παθητικό χωρίς να περιλαµβάνουν
χρηµατοοικονοµικές δαπάνες. Το µέρος της χρηµατοοικονοµικής δαπάνης που αναφέρεται στο επιτόκιο χρεώνεται στα αποτελέσµατα
χρήσης καθόλη τη διάρκεια εκµίσθωσης, ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό περιοδικό ποσοστό επιτοκίου για το υπόλοιπο της
υποχρέωσης σε κάθε περίοδο. Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις που αποκτήθηκαν µε σύναψη χρηµατοδοτικών µισθώσεων αποσβένονται
σύµφωνα µε την ωφέλιµη διάρκειας ζωής των παγίων.

1.10 Αποθέµατα

Τα αποθέµατα εµφανίζονται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος
προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου. Το κόστος των ετοίµων προϊόντων και της παραγωγής σε εξέλιξη
αποτελείται από τις πρώτες ύλες, την άµεση εργασία, τις άµεσες δαπάνες και τα γενικά βιοµηχανικά έξοδα που συνδέονται µε την
παραγωγή (σύµφωνα µε την κανονική παραγωγική δυναµικότητα) ενώ δεν συµπεριλαµβάνεται το κόστος δανεισµού. Η καθαρή
ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, µειωµένη µε το κόστος ολοκλήρωσης
της πώλησης και των εξόδων  διάθεσης.

Κατάλληλες προβλέψεις σχηµατίζονται για απαξιωµένα, άχρηστα και αποθέµατα µε πολύ χαµηλή κίνηση στην αγορά. Οι µειώσεις της
αξίας των αποθεµάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία και οι λοιπές ζηµίες από αποθέµατα καταχωρούνται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων κατά την περίοδο που εµφανίζονται.

1.11 Εµπορικές απαιτήσεις

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και ύστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µείον τις
προβλέψεις για αποµείωση, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν ο Όµιλος έχει αντικειµενικές ενδείξεις ότι
δεν θα εισπράξει όλα τα οφειλόµενα σε αυτόν ποσά, σύµφωνα µε τους όρους της κάθε συµφωνίας, σχηµατίζει πρόβλεψη για
αποµείωση εµπορικών απαιτήσεων. Το ύψος της πρόβλεψης διαµορφώνεται από τη διαφορά που προκύπτει µεταξύ της λογιστικής
αξίας των απαιτήσεων και τις παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, οι οποίες προεξοφλούνται µε το
πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως δαπάνη στα άλλα έξοδα εκµετάλλευσης στην κατάσταση
αποτελεσµάτων.

1.12 ∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα

Τα διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά, καταθέσεις όψεως, επενδύσεις σε άµεσα ρευστοποιήσιµα στοιχεία
λήξης τριών µηνών ή και λιγότερο και τραπεζικές υπεραναλήψεις. Οι υπεραναλήψεις απεικονίζονται στο παθητικό στις
βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Τα στοιχεία των διαθεσίµων και ταµειακών ισοδύναµων έχουν αµελητέο κίνδυνο µεταβολήςβραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις. Τα στοιχεία των διαθεσίµων και ταµειακών ισοδύναµων έχουν αµελητέο κίνδυνο µεταβολής
στην αξία.
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1.13 Μετοχικό κεφάλαιο 

(α) Οι κοινές και προνοµιούχες χωρίς δικαίωµα ψήφου µετοχές εµφανίζονται στο µετοχικό κεφάλαιο στα ίδια κεφάλαια. Το µετοχικό
κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των µετοχών της Εταιρίας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίµηµα που καταβλήθηκε
πλέον της ονοµαστικής αξίας ανά µετοχή καταχωρείται στο λογαριασµό «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» στα ίδια
κεφάλαια.

(β) Πρόσθετες δαπάνες που έχουν άµεση σχέση µε την έκδοση νέων µετοχών καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια αφαιρετικά από τα
έσοδα της έκδοσης, καθαρά από φόρους.

(γ) Όταν η Εταιρία ή οι θυγατρικές της αγοράσουν µέρος του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, το ποσό που καταβλήθηκε
συµπεριλαµβανόµενης οποιασδήποτε δαπάνης, καθαρό από φόρους, εµφανίζεται αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια ως ίδιες µετοχές, µέχρι
ακυρώσεως των µετοχών. Όταν οι ίδιες µετοχές στη συνέχεια πωληθούν ή επανεκδοθούν, η αξία οποιασδήποτε τέτοιας συναλλαγής
καταχωρείται απευθείας στα ίδια κεφάλαια.

1.14 ∆ανειακές υποχρεώσεις
Οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, καθαρές από τα άµεσα έξοδα σύναψης τους (τραπεζικά
έξοδα και προµήθειες). Στις περιόδους που ακολουθούν οι δανειακές υποχρεώσεις απεικονίζονται στο αναπόσβεστο ποσό µε τη

Οι δανειακές υποχρεώσεις ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες εκτός από τις περιπτώσεις που ο Όµιλος έχει το ανεπιφύλακτο δικαίωµα
να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

1.15 Τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται βάσει των οικονοµικών καταστάσεων κάθε µίας εκ των εταιριών που συµπεριλαµβάνονται
στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και βάσει της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας στη χώρα λειτουργίας των εταιρειών. Η
επιβάρυνση από το φόρο εισοδήµατος έγκειται στο φόρο εισοδήµατος της τρέχουσας χρήσης βάσει των αποτελεσµάτων των εταιριών
του Οµίλου, όπως αυτά έχουν αναµορφωθεί στις φορολογικές δηλώσεις τους, εφαρµόζοντας τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται µε τη χρήση της µεθόδου υπολογισµού µε βάση τη µέθοδο ισολογισµού,
λαµβάνοντας υπόψη τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού ή
υποχρεώσεων και των αντίστοιχων ποσών που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Εάν ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
προκύπτει από την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου ενεργητικού ή υποχρεώσεων, σε συναλλαγή άλλη εκτός από εκείνη της
συνένωσης επιχειρήσεων και κατά την οποία συναλλαγή, δεν επηρεάζει ούτε τα λογιστικά ούτε τα φορολογητέα κέρδη και ζηµίες, δεν
καταχωρείται.

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται, στο βαθµό που υπάρχουν επαρκή µελλοντικά φορολογητέα κέρδη και
αντιστροφές αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την τακτοποίηση των
προσωρινών  διαφορών.

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για προσωρινές διαφορές, που προέρχονται από επενδύσεις σε θυγατρικές,
κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις, εκτός εάν ο Όµιλος είναι σε θέση να ελέγξει την αντιστροφή των προσωρινών διαφορών και
αναµένεται  ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αντιστραφούν στο προσεχές µέλλον.

Η αναβαλλόµενη φορολογία εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τη χρήση των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού και οι οποίοι αναµένεται να εφαρµοστούν, όταν το στοιχείο ενεργητικού που είναι σχετικό µε τον
αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος πραγµατοποιηθεί, ή οι σχετικές µε τον αναβαλλόµενο φόρο υποχρεώσεις τακτοποιηθούν. Ο
αναβαλλόµενος φόρος καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, εκτός αν έχει σχέση µε συναλλαγές που επηρεάζουν απευθείας
τα ίδια κεφάλαια, οπότε ο αναβαλλόµενος φόρος καταχωρείται επίσης στα ίδια κεφάλαια.

1.16 Παροχές σε εργαζοµένους

(α) Συνταξιοδότηση και άλλες υποχρεώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Ανάλογα µε τις συνθήκες και πρακτικές που ισχύουν στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όµιλος, ορισµένες από τις εταιρίες του
Οµίλου έχουν διάφορες κατηγορίες προγραµµάτων συνταξιοδότησης. Τα προγράµµατα αυτά είναι είτε χρηµατοδοτούµενα είτε µη
χρηµατοδοτούµενα. Τα χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα χρηµατοδοτούνται µε καταβολή εισφορών σε ένα κοινό ταµείο, οι οποίες
προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις περιοδικά εκτελούµενες αναλογιστικές µελέτες. Ως πρόγραµµα καθορισµένων παροχών ορίζεται ένα
συνταξιοδοτικό πρόγραµµα, το οποίο καθορίζει την παροχή ενός ποσού ως σύνταξη, συνήθως σε συνάρτηση µε έναν ή περισσότερους
παράγοντες, όπως είναι η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας ή η αποζηµίωση. 

Ως πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών ορίζεται ένα πρόγραµµα συνταξιοδότησης στα πλαίσια του οποίου ο Όµιλος καταβάλλει
σταθερές εισφορές σε µία ξεχωριστή οντότητα (ένα ασφαλιστικό ταµείο) και δε θα έχει καµία νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση να
καταβάλλει πρόσθετες εισφορές στην περίπτωση που οι πόροι του ταµείου δε θα είναι αρκετοί ώστε να καταβάλλει στους
εργαζοµένους παροχές, ανάλογες µε τα χρόνια υπηρεσίας στην τρέχουσα και σε προηγούµενες περιόδους.
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Η υποχρέωση που προκύπτει σχετικά µε τα προγράµµατα συνταξιοδότησης, συµπεριλαµβανοµένων και των µη-χρηµατοδοτούµενων
παροχών αποζηµίωσης λόγω εξόδου από την υπηρεσία, είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού, µείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος (όταν είναι χρηµατοδοτούµενο),
µαζί µε τις µεταβολές που προκύπτουν από µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες καθώς και το κόστος της προϋπηρεσίας.
Ο υπολογισµός της δέσµευσης καθορισµένης παροχής, από ανεξάρτητους αναλογιστές µε τη χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης
πιστωτικής µονάδας (projected unit credit method) γίνεται σε ετήσια βάση. Η παρούσα αξία της δέσµευσης καθορισµένης παροχής
προσδιορίζεται από τις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές εκροές, µε τη χρησιµοποίηση των επιτοκίων των κρατικών ή εταιρικών
οµολόγων υψηλής αξιοπιστίας τα οποία έχουν ηµεροµηνία λήξης που προσεγγίζει την ηµεροµηνία λήξης της σχετικής υποχρέωσης. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές που προκύπτουν από εµπειρικές αναπροσαρµογές και αλλαγές στις αναλογιστικές υποθέσεις που
υπερβαίνουν σωρευτικά το 10% της προβλεπόµενης υποχρέωσης της παροχής στην αρχή κάθε περιόδου, καταχωρούνται στα άλλα
έσοδα/έξοδα εκµετάλλευσης στην κατάσταση αποτελεσµάτων ισόποσα ανάλογα µε το µέσο χρόνο εναποµένουσας υπηρεσίας των
εργαζοµένων που αφορά.

Για τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών, η εταιρία καταβάλλει εισφορές υποχρεωτικά σε ένα ξεχωριστό ασφαλιστικό ταµείο,
είτε βάσει σύµβασης είτε εθελοντικά. Από την στιγµή που οι εισφορές καταβληθούν, η εταιρία δεν έχει υποχρέωση πρόσθετης
καταβολής εισφορών. Οι τακτικές εισφορές συνιστούν καθαρές περιοδικές δαπάνες για τη χρήση που πρέπει να καταβληθούν και ως
δαπάνες περιλαµβάνονται στις αµοιβές προσωπικού.

(β) Παροχές εξόδου από την υπηρεσία

Οι παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία είναι καταβλητέες πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία αποχώρησης
(συνταξιοδότησης) κάθε φορά που η απασχόληση ενός εργαζοµένου τερµατιστεί ή όποτε ένας εργαζόµενος αποδέχεται εθελουσία
έξοδο ως αντάλλαγµα. Όταν η απασχόληση ενός εργαζόµενου τερµατιστεί στην κανονική ηµεροµηνία συνταξιοδότησης, το δικαίωµα
σε αυτά τα ωφελήµατα είναι συνήθως µε βάση το χρόνο εναποµένουσας υπηρεσίας του εργαζόµενου και της συµπλήρωσης µιας
ελάχιστης περιόδου απασχόλησης.

Όσον αφορά τον τερµατισµό της εργασίας πριν από την κανονική ηµεροµηνία συνταξιοδότησης ή την εθελουσία αποχώρηση, ο Όµιλος
καταχωρεί παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία, όταν είναι αποδεδειγµένα δεσµευµένος είτε να τερµατίσει την απασχόληση των
εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές επίσηµο πρόγραµµα, χωρίς να υπάρχει η πιθανότητα να ανακληθεί, είτε να παρέχει παροχές
για έξοδο από την υπηρεσία προκειµένου να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση. Τέτοιες παροχές που είναι καταβλητέες σε
διάστηµα µεγαλύτερο των 12 µηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.

(γ) Προγράµµατα συµµετοχής των εργαζοµένων στη διανοµή των κερδών (profit sharing) και πρόσθετων αµοιβών λόγω απόδοσης
(bonus)

Η υποχρέωση για παροχές προς τους εργαζοµένους µε τη µορφή συµµετοχής στην διανοµή των κερδών και προσθέτων αµοιβών λόγω
απόδοσης καταχωρούνται στις λοιπές προβλέψεις όταν ισχύει µια από τις επόµενες συνθήκες:
- υπάρχει ένα επίσηµο πρόγραµµα και τα καταβλητέα ποσά έχουν προσδιοριστεί πριν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των
οικονοµικών καταστάσεων, ή

- οι προηγούµενες πρακτικές έχουν δηµιουργήσει την προσδοκία στους εργαζοµένους ότι θα τους καταβληθεί επίδοµα
απόδοσης/συµµετοχής στα κέρδη και το ποσό µπορεί να προσδιοριστεί πριν από την δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων.

Οι υποχρεώσεις για τα προγράµµατα συµµετοχής των εργαζοµένων στη διανοµή των κερδών και πρόσθετων αµοιβών λόγω απόδοσης
αναµένεται να διευθετηθούν µέσα σε 12 µήνες και υπολογίζονται στα ποσά που αναµένεται να καταβληθούν όταν οι υποχρεώσεις
διευθετηθούν.

(δ) Παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους (Equity Compensation Benefits)

Τα δικαιώµατα προαίρεσης µετοχών χορηγούνται σε συγκεκριµένα στελέχη υψηλών βαθµίδων σε τιµή µειωµένη από την τιµή αγοράς
της µετοχής που ισχύει κατά την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής του προγράµµατος (όσον αφορά το παλαιό πρόγραµµα) και στην
ονοµαστική αξία των µετοχών (όσον αφορά τα νέα προγράµµατα), στις αντίστοιχες ηµεροµηνίες των χορηγήσεων και µπορούν να
εξασκηθούν σε αυτές τις τιµές. Τα δικαιώµατα µπορούν να εξασκηθούν µέσα σε έξι µήνες από την ηµεροµηνία χορήγησής τους για το
παλαιό πρόγραµµα, και µέσα σε δώδεκα µήνες για το νέα προγράµµατα. Κάθε δικαίωµα πρέπει να εξασκηθεί µετά την περίοδο
κατοχύρωσης. Τα δύο προγράµµατα έχουν συµβατική διάρκεια τριών ετών. 

Η εύλογη αξία των υπηρεσιών των εργαζοµένων, στους οποίους παρέχεται δικαίωµα προαίρεσης µετοχών, αναγνωρίζεται ως δαπάνη
στην διάρκεια της περιόδου που λαµβάνονται οι υπηρεσίες έναντι των οποίων λαµβάνονται οι αµοιβές αυτές. Το σύνολο της δαπάνης
των δικαιωµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου κατοχύρωσης, προσδιορίζεται µε βάση την εύλογη αξία των δικαιωµάτων που
παρέχονται προσδιορισµένη κατά την ηµεροµηνία χορήγησης. Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος επανεξετάζει τις εκτιµήσεις
του για τον αριθµό των δικαιωµάτων που αναµένεται να ασκηθούν και αναγνωρίζει την τυχόν υπάρχουσα προσαρµογή, στο κόστος
πωλήσεων και στα διοικητικά έξοδα, στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε αντίστοιχη επίδραση σε ειδικό λογαριασµό των ιδίων
κεφαλαίων. Κατά την άσκηση των δικαιωµάτων τα ποσά που εισπράττονται µειωµένα µε τα έξοδα συναλλαγής, καταχωρούνται στο
µετοχικό κεφάλαιο (ονοµαστική αξία) και στο αποθεµατικό υπέρ το άρτιο.

Ο Όµιλος υπολογίζει το κόστος των χορηγούµενων δικαιωµάτων που παραχωρούνται στους υπαλλήλους, σύµφωνα µε την εύλογη αξία
των συµµετοχικών τίτλων την ηµεροµηνία που αυτοί χορηγήθηκαν. Η υπολογιζόµενη εύλογη αξία των αµοιβών βάσει µετοχών απαιτεί
τον καθορισµό ενός κατάλληλου µοντέλου αποτίµησης συµµετοχικών τίτλων, που εξαρτάται από τους όρους και τις συνθήκες της
παραχώρησης. Επίσης, απαιτεί τον καθορισµό των κατάλληλων δεδοµένων για το µοντέλο αποτίµησης, στα οποία
συµπεριλαµβάνονται η προσδοκόµενη ζωής του δικαιώµατος προαίρεσης, η διακύµανση και η µερισµατική απόδοση, καθώς και οι
υποθέσεις που γίνονται για όλα τα παραπάνω. 

73



Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων

1.17 Κρατικές επιχορηγήσεις για αγορά παγίου εξοπλισµού

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει η βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο
Όµιλος θα συµµορφωθεί µε όλους τους σχετικούς όρους.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν δαπάνες, καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων όταν καταχωρείται και η
επιχορηγούµενη δαπάνη έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοίχηση του εσόδου µε τη δαπάνη.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που προορίζονται για αγορά παγίου εξοπλισµού, καταχωρούνται στις λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
και πιστώνονται στις αποσβέσεις σχετικές µε το κόστος πωλήσεων, στην κατάσταση αποτελεσµάτων, µε τη µέθοδο της σταθερής
απόσβεσης σύµφωνα µε τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής των αντίστοιχων επιχορηγούµενων παγίων.

1.18 Προβλέψεις
Η αναγνώριση των προβλέψεων γίνεται όταν ο Όµιλος µπορεί να διαµορφώσει µία αξιόπιστη εκτίµηση για µία εύλογη νοµική ή
συµβατική υποχρέωση, που εµφανίζεται ως αποτέλεσµα προηγουµένων γεγονότων και υπάρχει η πιθανότητα να απαιτηθεί µια εκροή
πόρων προκειµένου να γίνει η τακτοποίηση αυτής της υποχρέωσης. Όταν ο Όµιλος αναµένει µια πρόβλεψη να αποδοθεί, π.χ. από ένα
ασφαλιστικό συµβόλαιο, και υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα για την είσπραξή της, τότε η συγκεκριµένη αποζηµίωση καταχωρείται ως
ξεχωριστή απαίτηση.

Ο Όµιλος δηµιουργεί πρόβλεψη για επαχθείς συµβάσεις όταν η ωφέλεια που αναµένεται να προκύψει από αυτές τις συµβάσεις, είναι
µικρότερη από τα αναπόφευκτα έξοδα συµµόρφωσης προς τις συµβατικές υποχρεώσεις.

Οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης περιλαµβάνουν ποινές από πρόωρη λήξη µισθώσεων και πληρωµές αποζηµιώσεων εργαζοµένων λόγω
εξόδου από την υπηρεσία, και καταχωρούνται στην περίοδο εκείνη που δηµιουργείται για τον Όµιλο νοµική ή συµβατική δέσµευση της 

Οι µακροπρόθεσµες προβλέψεις µιας συγκεκριµένης υποχρέωσης προσδιορίζονται µε την προεξόφληση των αναµενόµενων
µελλοντικών ταµειακών ροών που αφορούν την υποχρέωση, έχοντας λάβει υπόψη τους σχετικούς κινδύνους.

1.19 ∆απάνες περιβαλλοντικής αποκατάστασης 

Οι εταιρίες του Οµίλου υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τα λατοµεία και τις τοποθεσίες εξόρυξης που εκµεταλλεύτηκαν στο τέλος
της παραγωγικής ζωής, σύµφωνα µε αποδεκτούς όρους από τις αρµόδιες αρχές και µε συνέπεια προς τις περιβαλλοντικές αρχές του
Οµίλου. Οι προβλέψεις για την περιβαλλοντική αποκατάσταση αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει νοµική ή συµβατική υποχρέωση ως
αποτέλεσµα προηγούµενων γεγονότων και υπάρχει η πιθανότητα να απαιτηθεί µια εκροή πόρων, η οποία µπορεί να τεκµηριωθεί
επαρκώς,  προκειµένου να γίνει η τακτοποίηση της υποχρέωσης.

Ο υπολογισµός των µελλοντικών δαπανών για αυτές τις υποχρεώσεις είναι περίπλοκος και απαιτεί από τη ∆ιοίκηση να προβεί σε
κρίσεις και εκτιµήσεις λόγω του ότι οι περισσότερες από αυτές τις υποχρεώσεις θα εκπληρωθούν στο µέλλον επηρεαζόµενες από
αλλαγές στην τεχνολογία και από περιβαλλοντικούς παράγοντες, παράγοντες ασφάλειας, επιχειρησιακούς, πολιτικούς και νοµικούς.

Οι προβλεπόµενες δαπάνες που σχετίζονται µε δραστηριότητες αποκατάστασης αποτιµώνται στην παρούσα αξία των µελλοντικών
ταµειακών εκροών που αναµένονται να επέλθουν και αναγνωρίζονται ως ξεχωριστά στοιχεία ενεργητικού στις ενσώµατες
ακινητοποιήσεις µε αντίστοιχη αναγνώριση της υποχρέωσης. Το κεφαλαιοποιηµένο κόστος αποσβένεται κατά τη διάρκεια της
ωφέλιµης ζωής των στοιχείων ενεργητικού και τυχόν µεταβολές στην καθαρή παρούσα αξία των αναµενόµενων υποχρεώσεων,
περιλαµβάνεται στα έξοδα χρηµατοδότησης, εκτός εάν προκύπτουν από αλλαγές στις λογιστικές εκτιµήσεις αποτίµησης.

1.20 Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την αξία πώλησης των αγαθών και υπηρεσιών, απαλλαγµένη από τον φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.),

Τα έσοδα που προέρχονται από υπηρεσίες αναγνωρίζονται ως δεδουλευµένα, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα σε σχετικές συµφωνίες. 

Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται σε καθορισµένα χρονικά διαστήµατα, αφού ληφθούν υπόψη το οφειλόµενο κεφάλαιο και το 

Τα έσοδα από µερίσµατα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων όταν το δικαίωµα είσπραξής τους έχει κατοχυρωθεί.

1.21 Μερίσµατα που πληρώθηκαν

Τα µερίσµατα καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης εκείνης στην οποία η πρόταση διανοµής από τη ∆ιοίκηση
εγκρίνεται από την ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων.

1.22 Πληροφόρηση κατά λειτουργικό τοµέα

Η πληροφόρηση κατά λειτουργικό τοµέα παρουσιάζεται µε την ίδια βάση όπως και η εσωτερική πληροφόρηση που παρέχεται στον
επικεφαλής λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων. Ο επικεφαλής λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων είναι το άτοµο ή το σύνολο
ατόµων το οποίο αποφασίζει την κατανοµή πόρων σε κάθε τοµέα και προβαίνει σε εκτίµηση της απόδοσής του. 

Για λόγους διοικητικής πληροφόρησης, ο Όµιλος είναι οργανωµένος στους εξής τέσσερις γεωγραφικούς τοµείς : Ελλάδα και ∆υτική
Ευρώπη, Βόρεια Αµερική, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειος. Κάθε τοµέας αποτελείται από ένα σύνολο χωρών. Για
την οµαδοποίηση των θυγατρικών του Οµίλου στους γεωγραφικούς τοµείς λαµβάνεται υπόψη η δραστηριότητά τους και η εγγύτητα
του οικονοµικού και πολιτικού περιβάλλοντος στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται. Ο επικεφαλής διευθυντής κάθε τοµέα
απευθύνεται στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου. Επιπλέον, η Οικονοµική ∆ιεύθυνση του Οµίλου είναι οργανωµένη αντίστοιχα,
προκειµένου να διενεργείται αποτελεσµατικά ο οικονοµικός έλεγχος και η παρακολούθηση της απόδοσης των τοµέων.
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1.23 ∆ικαιώµατα εκποµπής ρύπων CO2

Οι εκποµπές CO2 αναγνωρίζονται µε βάση τη µέθοδο της καθαρής υποχρέωσης, σύµφωνα µε την οποία, ο Όµιλος αναγνωρίζει
υποχρέωση από εκποµπές CO2, όταν οι πραγµατικές εκποµπές υπερβαίνουν τα κατανεµηµένα δικαιώµατα εκποµπής. Ο Όµιλος
επέλεξε να επιµετρά την καθαρή υποχρέωση στην βάση της χρονικής περιόδου για την οποία έχει το ανέκκλητο δικαίωµα για τα
σωρευτικά δικαιώµατα ρύπων τα οποία έχει λάβει. Τα δικαιώµατα που αποκτώνται πλέον των απαιτούµενων για την κάλυψη των
ελλειµµάτων, αναγνωρίζονται ως στοιχεία  ενεργητικού  στο κόστος  κτήσης τους.

1.24 Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία

Λογιστική για παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα και τις δραστηριότητες αντιστάθµισης κινδύνου

Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα καταχωρούνται αρχικά στον ισολογισµό στο αρχικό κόστος και στη συνέχεια αποτιµώνται
στην εύλογη αξία τους. Η µέθοδος αναγνώρισης του κέρδους ή της ζηµίας που προκύπτει, εξαρτάται από τη φύση του στοιχείου του
οποίου ο κίνδυνος αντισταθµίζεται. Ο Όµιλος προσδιορίζει συγκεκριµένα παράγωγα είτε ως (1) αντιστάθµιση εύλογης αξίας στοιχείων
ενεργητικού ή παθητικού (fair value hedge), είτε ως (2) αντιστάθµιση µιας προϋπολογισθείσας συναλλαγής ή µιας δέσµευσης της
Εταιρίας (cash flow hedge), είτε ως (3) αντιστάθµιση µιας επένδυσης σε θυγατρική εξωτερικού. Ορισµένες συναλλαγές παραγώγων,
ενώ παρέχουν αποτελεσµατική αντιστάθµιση των κινδύνων που αντιµετωπίζει ο Όµιλος, δε πληρούν τους όρους ώστε να εφαρµοστούν
σε αυτές οι σχετικές διατάξεις των ∆.Π.Χ.Α. που αφορούν τον λογιστικό χειρισµό παραγώγων πλήρους αντιστάθµισης κινδύνων.

Κέρδη και ζηµιές από µεταγενέστερες αποτιµήσεις

Τα κέρδη και οι ζηµιές από µεταγενέστερες αποτιµήσεις καταχωρούνται ως εξής:

Κέρδη και ζηµιές από την αλλαγή της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, που δεν είναι µέρος µιας σχέσης
αντιστάθµισης κινδύνου, καταχωρούνται στα έσοδα/έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας της κατάστασης λογαριασµού
αποτελεσµάτων της χρήσης στην οποία προκύπτουν.

Κέρδη και ζηµιές από την αποτίµηση µέσων αντιστάθµισης εύλογης αξίας (fair value hedge), συµπεριλαµβανοµένης της αντιστάθµισης
εύλογης αξίας των συναλλαγών σε ξένο νόµισµα, καταχωρούνται άµεσα στα έσοδα/έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας της
κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως.

Κέρδη και ζηµιές από αποτίµηση µέσων αντιστάθµισης ταµειακών ροών (cash flow hedge), συµπεριλαµβανοµένης της αντιστάθµισης
ταµειακών ροών για συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και για συµφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου, καταχωρούνται µέσω της κατάστασης
συνολικού εισοδήµατος στις συναλλαγµατικές διαφορές αντιστάθµισης κινδύνου στα λοιπά αποθεµατικά. Σε περίπτωση που η
αντιστάθµιση κάποιας δέσµευσης του Οµίλου ή προβλεπόµενης συναλλαγής έχει ως αποτέλεσµα την καταχώριση στοιχείου
ενεργητικού ή υποχρέωσης, τότε το σωρευτικό ποσό που καταχωρείται, µέσω της κατάστασης συνολικών εσόδων, στα ίδια κεφάλαια
προσαρµόζεται έναντι της αρχικής αποτίµησης του στοιχείου ενεργητικού ή υποχρέωσης. Για τις υπόλοιπες αντισταθµίσεις ταµειακών
ροών, το σωρευτικό ποσό που καταχωρείται, µέσω της κατάστασης συνολικών εσόδων, στα ίδια κεφάλαια συµπεριλαµβάνεται στην
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στην χρήση που η δέσµευση ή η προβλεπόµενη συναλλαγή επηρεάζει το αποτέλεσµα.

Όταν ένα χρηµατοοικονοµικό προϊόν λήξει ή µία σχέση αντιστάθµισης τερµατιστεί αλλά η συναλλαγή που αντισταθµίζονταν
αναµένεται ακόµα να συµβεί, το µη πραγµατοποιηθέν σωρευτικό κέρδος ή ζηµιά παραµένει στα ίδια κεφάλαια εκείνη τη στιγµή και
καταχωρείται, όταν λάβει χώρα η συναλλαγή, σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία. Αν η αντισταθµιζόµενη συναλλαγή δεν είναι
πλέον πιθανή, το µη πραγµατοποιηθέν σωρευτικό κέρδος ή ζηµιά καταχωρείται απευθείας στα άλλα έσοδα/έξοδα εκµετάλλευσης στην
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως.

Οι αντισταθµίσεις επενδύσεων σε θυγατρικές εξωτερικού αντιµετωπίζονται παρόµοια µε τις αντισταθµίσεις ταµειακών ροών. Όταν το
αντισταθµιστικό µέσο είναι παράγωγο, οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµιά προκύπτει από το µέσο αντιστάθµισης και σχετίζεται µε το
αποτελεσµατικό µέρος της αντιστάθµισης, καταχωρείται στις συναλλαγµατικές διαφορές αντιστάθµισης κινδύνου στα λοιπά
αποθεµατικά. Το κέρδος ή η ζηµιά που σχετίζεται µε το µη αποτελεσµατικό µέρος, καταχωρείται απευθείας στην κατάσταση
αποτελεσµάτων. Στην περίπτωση που το αντισταθµιστικό µέσο δεν είναι παράγωγο (για παράδειγµα, σύναψη δανείου σε ξένο
νόµισµα), τα κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν από συναλλαγµατικές διαφορές κατά την µετατροπή του δανείου, που αντισταθµίζει αυτή 
την επένδυση (συµπεριλαµβανοµένου του µη αποτελεσµατικού µέρους της αντιστάθµισης), στο νόµισµα αναφοράς καταχωρούνται
στις συναλλαγµατικές διαφορές  αντιστάθµισης κινδύνου στα λοιπά αποθεµατικά.

Ο Όµιλος τεκµηριώνει κατά την έναρξη µιας συναλλαγής τη σχέση µεταξύ των αντισταθµιστικών µέσων και των αντισταθµιζόµενων
στοιχείων, καθώς επίσης και την στρατηγική διαχείρισης κινδύνου για την ανάληψη διαφόρων αντισταθµιστικών ενεργειών. Αυτή η
διαδικασία περιλαµβάνει τη σύνδεση όλων των παραγώγων που ορίζονται ως αντισταθµιστικά µέσα σε συγκεκριµένα στοιχεία του
ενεργητικού και παθητικού ή σε συγκεκριµένες δεσµεύσεις ή προβλεπόµενες συναλλαγές του Οµίλου. Επίσης γίνεται εκτίµηση, κατά
την έναρξη της αντιστάθµισης και σε συνεχή βάση, το κατά πόσον τα παράγωγα που χρησιµοποιούνται σε αντισταθµιστικές
συναλλαγές είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικά στην εξουδετέρωση των µεταβολών στις τρέχουσες αξίες ή στις ταµειακές ροές των
αντισταθµιζόµενων στοιχείων.

Συµψηφισµός (offset)

Όπου υπάρχει νοµικά εκτελέσιµο δικαίωµα συµψηφισµού για αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού
και υπάρχει η πρόθεση τακτοποίησης της υποχρέωσης και παράλληλης ρευστοποίησης του περιουσιακού στοιχείου ή τακτοποίησης µε
συµψηφισµό, όλες οι σχετικές χρηµατοοικονοµικές επιδράσεις συµψηφίζονται.
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Απαιτήσεις και δάνεια: 

Οι απαιτήσεις και τα δάνεια είναι µη-παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε σταθερές ή προσδιορισµένες πληρωµές
που δεν εµπορεύονται σε µια ενεργή αγορά. Αυτά τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος
µε βάση την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Κέρδη και ζηµίες καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της χρήσεως όταν τα σχετικά
κονδύλια διαγράφονται ή αποµειώνονται, καθώς επίσης και µέσω της διαδικασίας απόσβεσης.

∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων:

(i) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού: Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού (ή κατά περίπτωση το µέρος ενός
χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού ή το µέρος µίας οµάδας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού) διαγράφεται όταν:

• Τα δικαιώµατα για την εισροή ταµειακών πόρων έχουν εκπνεύσει.

• Ο Όµιλος διατηρεί το δικαίωµα στην εισροή ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού αλλά έχει αναλάβει
ταυτόχρονα µία υποχρέωση προς τρίτους να τα εξοφλήσει πλήρως χωρίς σηµαντική καθυστέρηση, υπό την µορφή µίας σύµβασης
µεταβίβασης.

• Ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει το δικαίωµα εισροής ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού ενώ παράλληλα είτε
(α) έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή (β) δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και
τα οφέλη, αλλά έχει µεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου. Όπου ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει τα δικαιώµατα εισροής
ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού αλλά παράλληλα δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους
και τα οφέλη ή τον έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου, τότε το στοιχείο του ενεργητικού αναγνωρίζεται στο βαθµό της
συνεχιζόµενης συµµετοχής του Οµίλου στο περιουσιακό στοιχείο αυτό.

Η συνεχιζόµενη συµµετοχή η οποία έχει τη µορφή εγγύησης επί του µεταβιβαζόµενου στοιχείου αποτιµάται στην χαµηλότερη αξία
µεταξύ του αρχικού υπολοίπου του στοιχείου ενεργητικού και του µέγιστου ποσού που µπορεί ο Όµιλος να κληθεί να καταβάλει. Όταν
η συνεχιζόµενη συµµετοχή είναι υπό την µορφή δικαιωµάτων αγοράς και/ή πώλησης επί του στοιχείου ενεργητικού
(συµπεριλαµβανοµένων και δικαιωµάτων που διακανονίζονται ταµειακά), ο βαθµός συνεχιζόµενης εµπλοκής του Οµίλου είναι η αξία
του µεταβιβαζόµενου στοιχείου που δύναται ο Όµιλος να επαναγοράσει, µε εξαίρεση την περίπτωση ενός δικαιώµατος πώλησης του
στοιχείου το οποίο αποτιµάται σε εύλογες αξίες, όπου η συνεχιζόµενη συµµετοχή του Οµίλου περιορίζεται στην χαµηλότερη µεταξύ
της εύλογης αξίας του µεταβιβαζόµενου στοιχείου και την τιµή άσκησης του δικαιώµατος.

(ii) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού: Ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο παθητικού διαγράφεται όταν η σχετική υποχρέωση
απαλλάσσεται, ακυρώνεται ή έχει λήξει. Στην περίπτωση που ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο παθητικού αντικαθίσταται από άλλο
του ιδίου δανειστή µε ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή όπου οι όροι µιας υπάρχουσας υποχρέωσης έχουν ουσιαστικά τροποποιηθεί,
η ανταλλαγή αυτή ή η τροποποίηση λαµβάνεται ως διαγραφή της αρχικής υποχρέωσης ενώ η αναγνώριση της νέας υποχρέωσης και η
διαφορά στη σχετική λογιστική αξία µεταφέρεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

1.25 Κόστος ∆ανεισµού

Τα κόστη δανεισµού που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια αγοράς, κατασκευαστικής περιόδου ή παραγωγής ενός παγίου στοιχείου
που πληροί τις προϋποθέσεις και απαιτεί ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να είναι έτοιµο για χρήση, κεφαλαιοποιούνται
στο κόστος των παγίων στοιχείων. Όλα τα υπόλοιπα κόστη δανεισµού καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε την
πραγµατοποίησή τους. Τα κόστη δανεισµού αποτελούνται από τους τόκους και άλλα κόστη που µια εταιρία πραγµατοποιεί σε σχέση µε
το δανεισµό κεφαλαίων.

2. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιµήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών από πλευράς την
∆ιοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν τις γνωστοποιήσεις που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Η ∆ιοίκηση σε συνεχή βάση
αξιολογεί τις εκτιµήσεις και τις παραδοχές αυτές, οι οποίες κυρίως περιλαµβάνουν τις περιπτώσεις από 2.1 έως 2.7 που παρατίθενται
κατωτέρω.

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εµπειρικά δεδοµένα και άλλους παράγοντες,
συµπεριλαµβανοµένων των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα  που θεωρούνται αναµενόµενα υπό εύλογες συνθήκες.

Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αυτές είναι η βάση για την λήψη αποφάσεων σχετικά µε τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών
στοιχείων και των υποχρεώσεων που δεν είναι άµεσα διαθέσιµες από άλλες πηγές. Οι προκύπτουσες λογιστικές εκτιµήσεις, εξ
ορισµού, σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα µε τα αντίστοιχα πραγµατικά αποτελέσµατα. Οι εκτιµήσεις και οι υποθέσεις που ενέχουν
ουσιαστικό κίνδυνο να προκαλέσουν σηµαντικές αλλαγές στα ποσά των απαιτήσεων και υποχρεώσεων εντός της επόµενης χρήσης
παρατίθενται  παρακάτω.

2.1 Εκτιµώµενη αποµείωση υπεραξίας 

Η ∆ιοίκηση εξετάζει σε ετήσια βάση εάν υφίσταται κάποια ένδειξη αποµείωσης της υπεραξίας, σύµφωνα µε τη λογιστική πρακτική της
παραγράφου 1.6. Τα ανακτήσιµα ποσά των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών προσδιορίζονται σύµφωνα µε τους υπολογισµούς
της αξίας χρήσεως (value in use). Οι βασικές υποθέσεις που χρησιµοποιήθηκαν κατά τον υπολογισµό παρατίθενται επιπλέον στη
σηµείωση 13. Οι παραπάνω υπολογισµοί απαιτούν τη χρήση εκτιµήσεων που σχετίζονται µε τα µελλοντικά κέρδη και τα επιτόκια
προεξόφλησης.
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2.2 Φόρος εισοδήµατος

Οι εταιρίες του Οµίλου υπόκεινται σε διαφορετικές νοµοθεσίες φορολογίας εισοδήµατος. Προκειµένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη
του Οµίλου για τους φόρους εισοδήµατος απαιτείται σηµαντική υποκειµενική κρίση. Κατά την κανονική ροή των εργασιών της
επιχείρησης λαµβάνουν χώρα πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο ακριβής υπολογισµός του φόρου είναι αβέβαιος.
Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν µετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που
αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήµατος και τις προβλέψεις για αναβαλλόµενους φόρους
στην χρήση που ο προσδιορισµός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα.

2.3 Εύλογες αξίες και ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

Επιπλέον, η ∆ιοίκηση προβαίνει σε ορισµένες εκτιµήσεις αναφορικά µε την ωφέλιµη ζωή των αποσβέσιµων παγίων. Περισσότερες
πληροφορίες παρατίθενται στη παράγραφο 1.4.

2.4 Πρόβλεψη αποκατάστασης περιβάλλοντος

Ο Όµιλος σχηµατίζει πρόβλεψη για αποκατάσταση περιβάλλοντος και πιο συγκεκριµένα, πρόβλεψη για µελλοντικές αποκαταστάσεις
εδαφικών εκτάσεων οι οποίες έχουν προσβληθεί ως αποτέλεσµα της µέχρι την ηµεροµηνία αναφοράς δραστηριότητας και απορρέουν
είτε από την κείµενη περιβαλλοντική νοµοθεσία ή από δεσµευτικές πρακτικές του Οµίλου. Η πρόβλεψη για αποκατάσταση
περιβάλλοντος επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Αντανακλά την παρούσα αξία του αναµενόµενου κόστους αποκατάστασης,
χρησιµοποιώντας εκτιµώµενες ταµειακές ροές και υπολογίζεται βάσει της µέχρι την ηµεροµηνία αναφοράς προσβληθείσας επιφάνειας
εδαφικής έκτασης και του µέσου κόστους αποκατάστασης ανά µετρική µονάδα εδάφους, σε επίπεδο περιοχής εδαφικής όχλησης.
∆εδοµένης της πολυπλοκότητας των υπολογισµών και του σηµαντικού αριθµού παραδοχών που εµπεριέχονται σε αυτούς, η ∆ιοίκηση
κατά την ηµεροµηνία αναφοράς προσπαθεί να εκτιµήσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την παρούσα αξία της εν λόγω υποχρέωσης.

2.5 Πρόβλεψη για Αποζηµίωση Προσωπικού

Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση του προσωπικού υπολογίζονται βάσει αναλογιστικών µεθόδων η διενέργεια των οποίων απαιτεί από
τη ∆ιοίκηση να εκτιµήσει συγκεκριµένες παραµέτρους όπως η µελλοντική αύξηση των αµοιβών των εργαζοµένων, το επιτόκιο
προεξόφλησης των εν λόγω υποχρεώσεων, το ποσοστό αποχώρησης των εργαζοµένων κλπ. Η ∆ιοίκηση προσπαθεί, σε κάθε
ηµεροµηνία αναφοράς όπου η εν λόγω πρόβλεψη αναθεωρείται, να εκτιµά µε όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο τις παραµέτρους αυτές.

2.6 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις

Η ύπαρξη ενδεχόµενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη ∆ιοίκηση τη συνεχή διενέργεια παραδοχών και αξιολογικών κρίσεων αναφορικά
µε την πιθανότητα µελλοντικά γεγονότα να συµβούν ή να µη συµβούν καθώς και της επίδρασης που τα γεγονότα αυτά µπορεί να έχουν
στη δραστηριότητα του Οµίλου. 

2.7 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

Ο Όµιλος αποµειώνει την αξία των εµπορικών απαιτήσεών του όταν υπάρχουν δεδοµένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η
είσπραξη έκαστης απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα µέρος δεν είναι πιθανή. Η διοίκηση του Οµίλου περιοδικά επανεκτιµά την
επάρκεια της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις µε βάσει παράγοντες όπως την πιστωτική της πολιτική, αναφορές από τη νοµική
υπηρεσία για πρόσφατες εξελίξεις σε υποθέσεις που αυτή χειρίζεται, καθώς και την εκτίµηση/κρίση της για την επίδραση λοιπών
παραγόντων στην εισπραξιµότητα των απαιτήσεων.
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Πληροφόρηση ανά λειτουργικό τοµέα

(ποσά σε χιλιάδες €)

Ελλάδα και 
∆υτική  
Ευρώπη

Bόρεια 
Αµερική

Νοτιοανατο-
λική Ευρώπη

Ανατολική 
Μεσόγειος

Ενδοοµιλικές 
εγγραφές 
απαλοιφών Σύνολο

Μικτός κύκλος εργασιών 472.052 317.096 242.797 360.013 - 1.391.958
Πωλήσεις µεταξύ τοµέων -34.818 -184 -6.468 - - -41.470
Κύκλος εργασιών 437.234 316.912 236.329 360.013 - 1.350.488
Συµµετοχή στα κέρδη συγγενών εταιριών -388 - -395 - - -783
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 86.870 3.434 86.988 138.043 -928 314.407
Αποσβέσεις -18.025 -61.623 -19.355 -23.714 202 -122.515
Αποµειώσεις ενσώµατων και ασώµατων 
ακινητοποιήσεων που αναλογούν στο κόστος πωλήσεων -165 - - - - -165
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 68.680 -58.189 67.633 114.329 -726 191.727
(Έξοδα)/έσοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας -13.878 -23.566 -129 -24.993 - -62.566
Κέρδη προ φόρων 54.802 -81.755 67.504 89.336 -726 129.161
Μείον: Φόρος εισοδήµατος -18.154 28.406 -6.296 -21.890 - -17.934
Κέρδη µετά από φόρους 36.648 -53.349 61.208 67.446 -726 111.227

Τα καθαρά κέρδη αναλογούν σε:
Μετόχους της Εταιρίας 36.643 -53.349 55.664 63.980 -726 102.212
Μη ελέγχουσα συµµετοχή 5 - 5.544 3.466 - 9.015

36.648 -53.349 61.208 67.446 -726 111.227

(ποσά σε χιλιάδες €)

Ελλάδα και 
∆υτική  
Ευρώπη

Bόρεια 
Αµερική

Νοτιοανατο-
λική Ευρώπη

Ανατολική 
Μεσόγειος

Ενδοοµιλικές 
εγγραφές 
απαλοιφών Σύνολο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.391.966 877.800 645.888 983.517 -2.346.335 2.552.836
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 194.725 127.934 110.209 113.336 -18.566 527.638
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.586.691 1.005.734 756.097 1.096.853 -2.364.901 3.080.474

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.571.087 350.529 161.086 142.918 -1.226.093 999.527
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 161.759 82.601 30.964 94.145 86 369.555
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.732.846 433.130 192.050 237.063 -1.226.007 1.369.082

3. Πληροφόρηση κατά λειτουργικό τοµέα

Ποσά κλειόµενης χρήσης 2010

Η διοίκηση παρακολουθεί τα λειτουργικά αποτελέσµατα των επιχειρηµατικών µονάδων του Οµίλου ξεχωριστά, προκειµένου να λαµβάνει αποφάσεις, να
κατανέµει τους διαθέσιµους πόρους και να αξιολογεί την απόδοσή τους. Η απόδοση των λειτουργικών τοµέων κρίνεται µε βάση τα Κέρδη προ φόρων,
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA). Τέλος, η διαχείριση της χρηµατοδότησης των τοµέων γίνεται σε επίπεδο Οµίλου,
και τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα/ έξοδα καταλογίζονται στους λειτουργικούς τοµείς.

Ο επικεφαλής διευθυντής κάθε τοµέα απευθύνεται στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου. Επιπλέον, η Οικονοµική ∆ιεύθυνση του Οµίλου είναι οργανωµένη
αντίστοιχα, προκειµένου να διενεργείται αποτελεσµατικά ο οικονοµικός έλεγχος και η παρακολούθηση της απόδοσης των λειτουργικών τοµέων.

Για λόγους διοικητικής πληροφόρησης, ο Όµιλος είναι οργανωµένος στους εξής τέσσερις λειτουργικούς (γεωγραφικούς) τοµείς : Ελλάδα και ∆υτική Ευρώπη,
Βόρεια Αµερική, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειος. Κάθε λειτουργικός τοµέας αποτελείται από ένα σύνολο χωρών. Για την οµαδοποίηση των
θυγατρικών του Οµίλου στους λειτουργικούς τοµείς λαµβάνεται υπόψη η γεωγραφική τους θέση.
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Ελλάδα και 
∆υτική  
Ευρώπη

Bόρεια 
Αµερική

Νοτιοανατο-
λική Ευρώπη

Ανατολική 
Μεσόγειος Σύνολο

Αγορές µη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού (σηµ. 
11,12,13) 16.911 10.895 77.149 19.796 124.751
Αποµείωση ενσώµατων ακινητοποιήσεων (σηµ. 11) 106 - - - 106
Αποµείωση/διαγραφή υπεραξίας (σηµ. 13) - - - - -
Αποµείωση για επισφαλείς πελάτες (σηµ. 20) 5.541 3.221 572 197 9.531
Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις (σηµ. 15) 5.112 - 4.492 - 9.604
 

Η δαπάνη για αποµείωση εµπεριέχεται στη κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων.

Πληροφόρηση ανά επιχειρησιακή δραστηριότητα

Τσιµέντο

Έτοιµο 
σκυρόδεµα, 
αδρανή και 
τσιµεντόλιθοι

Λοιπές δραστη-
ριότητες Σύνολο

Κύκλος εργασιών 993.341 350.225 6.922 1.350.488

3. Πληροφόρηση κατά λειτουργικό τοµέα (συνέχεια)

Σηµειώνεται ότι η Εταιρία πραγµατοποίησε προς την θυγατρική εταιρία της Ιντερµπετόν ∆οµικά Υλικά ΑΕ πωλήσεις τσιµέντου και αδρανών υλικών οι οποίες
προσέγγισαν το 2010 13,2% (2009: 10,3%) του συνολικού κύκλου εργασιών της.

Οι αγορές µη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού περιλαµβάνουν προσθήκες ενσώµατων ακινητοποιήσεων, επενδυτικών παγίων, ασώµατων
ακινητοποιήσεων καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία των αποκτηθέντων θυγατρικών εταιριών.

Ποσά κλειόµενης χρήσης 2010

Η δραστηριότητα του τσιµέντου περιλαµβάνει, το τσιµέντο και όλα τα συναφή υλικά.

Ο κύκλος εργασιών παρουσιάζεται στη γεωγραφική περιοχή όπου ο πελάτης είναι εγκατεστηµένος και περιλαµβάνει πωλήσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών.
Υπάρχουν και πωλήσεις µεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών τοµέων. Το σύνολο του ενεργητικού και οι αγορές παγίων της κάθε εταιρίας παρουσιάζονται στην
γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει η εταιρία.

Οι συναλλαγές που λαµβάνουν χώρα µεταξύ των τοµέων γίνονται σύµφωνα τα όσα αναφέρενται στην σηµείωση 33
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(ποσά σε χιλιάδες €)
Ελλάδα και 
∆υτική  
Ευρώπη

Bόρεια 
Αµερική

Νοτιοανατο-
λική Ευρώπη

Ανατολική 
Μεσόγειος

Ενδοοµιλικές 
εγγραφές 
απαλοιφών Σύνολο

Μικτός κύκλος εργασιών 555.576 366.094 215.768 274.576 - 1.412.014
Πωλήσεις µεταξύ τοµέων -51.231 -177 - -35 - -51.443
Κύκλος εργασιών 504.345 365.917 215.768 274.541 - 1.360.571
Συµµετοχή στα κέρδη συγγενών εταιριών -46 - 1.126 - - 1.080
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 130.029 27.655 73.034 102.730 -753 332.695
Αποσβέσεις -16.725 -62.381 -14.056 -19.414 176 -112.400
Αποµειώσεις ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων 
που αναλογούν στο κόστος πωλήσεων -1.077 -1.862 - - - -2.939
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 112.227 -36.588 58.978 83.316 -577 217.356
(Έξοδα)/έσοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας -6.818 -27.258 -1.646 -24.092 597 -59.217
Κέρδη προ φόρων 105.409 -63.846 57.332 59.224 20 158.139
Μείον: Φόρος εισοδήµατος -33.640 21.436 -7.915 -16.119 - -36.238
Κέρδη µετά από φόρους 71.769 -42.410 49.417 43.105 20 121.901

Τα καθαρά κέρδη αναλογούν σε:
Μετόχους της Εταιρίας 71.755 -42.410 51.748 42.280 20 123.393
Μη ελέγχουσα συµµετοχή 14 - -2.331 825 - -1.492

71.769 -42.410 49.417 43.105 20 121.901

(ποσά σε χιλιάδες €)
Ελλάδα και 
∆υτική  
Ευρώπη

Bόρεια 
Αµερική

Νοτιοανατο-
λική Ευρώπη

Ανατολική 
Μεσόγειος

Ενδοοµιλικές 
εγγραφές 
απαλοιφών Σύνολο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.444.011 888.814 440.567 906.489 -2.184.362 2.495.519
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 231.523 146.946 216.293 105.197 -189.858 510.101
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.675.534 1.035.760 656.860 1.011.686 -2.374.220 3.005.620

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.427.801 320.450 74.356 155.127 -959.199 1.018.535
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 394.522 136.128 87.306 99.050 -190.109 526.897
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.822.323 456.578 161.662 254.177 -1.149.308 1.545.432

Ελλάδα και 
∆υτική  
Ευρώπη

Bόρεια 
Αµερική

Νοτιοανατο-
λική Ευρώπη

Ανατολική 
Μεσόγειος Σύνολο

Αγορές µη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού (σηµ. 
11,12,13) 9.684 8.862 77.828 85.268 181.642
Αποµείωση ενσώµατων ακινητοποιήσεων (σηµ. 11) -390 2.275 - - 1.885
Αποµείωση/διαγραφή υπεραξίας (σηµ. 13) 41 - 624 - 665
Αποµείωση για επισφαλείς πελάτες (σηµ. 20) 3.112 2.378 514 - 6.004
Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις (σηµ. 15) 5.501 - 5.050 - 10.551

Τσιµέντο

Έτοιµο 
σκυρόδεµα, 
αδρανή και 
τσιµεντόλιθοι

Λοιπές δραστη-
ριότητες Σύνολο

Κύκλος εργασιών 950.843 396.001 13.727 1.360.571

3. Πληροφόρηση κατά λειτουργικό τοµέα (συνέχεια)

Ποσά κλειόµενης χρήσης 2009

Ποσά κλειόµενης χρήσης 2009
Πληροφόρηση ανά επιχειρησιακή δραστηριότητα

Πληροφόρηση ανά λειτουργικό τοµέα

Οι αγορές µη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού περιλαµβάνουν προσθήκες ενσώµατων ακινητοποιήσεων, επενδυτικών παγίων, ασώµατων ακινητοποιήσεων
καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία των αποκτηθέντων θυγατρικών εταιριών.
Η δαπάνη για αποµείωση εµπεριέχεται στη κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων.
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4. Άλλα έσοδα και έξοδα εκµετάλλευσης

2010 2009 2010 2009

Πωλήσεις ακατάλληλων υλικών 1.352 890 645 224
Έσοδα από αποζηµιώσεις 1.122 - - -
Έσοδα από επιχορηγήσεις 2.053 1.439 331 2
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 4.117 761 1.592 2.852
Έσοδα από ενοίκια 3.312 4.448 3.278 3.972
Κέρδη από πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων (σηµ. 29) 8.272 6.590 2.585 2.438
Έσοδο από εκπλήρωση δικαιώµατος προαίρεσης 8.136 - - -
Λοιπά έσοδα 3.094 5.924 976 3.130
Σύνολο άλλων εσόδων εκµετάλλευσης 31.458 20.052 9.407 12.618

Προβλέψεις (σηµ. 29) -20.827 -1.864 -340 -859
Ζηµιές από πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων (σηµ. 29) -1.963 -2.895 -64 -618
Απαξίωση αποθεµάτων (σηµ. 19, 29) -4.730 -3.292 -700 -691
Επιπρόσθετη αποζηµίωση προσωπικού λόγω αποχώρησης από την 
υπηρεσία (σηµ. 25) -4.792 -3.535 -4.088 -3.535
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω αποχώρησης από την 
υπηρεσία (σηµ. 25) -2.885 -4.065 -1.723 -2.188
Λοιπά έξοδα -4.202 -3.674 -898 -874
Σύνολο άλλων εξόδων εκµετάλλευσης -39.399 -19.325 -7.813 -8.765

2010 2009 2010 2009

Αποσβέσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων  (σηµ.11)

Ιδιόκτητα πάγια 104.728 95.109 12.282 11.957
Πάγια που αποκτήθηκαν µέσω χρηµατοδοτικής µίσθωσης 457 457 - -

105.185 95.566 12.282 11.957
Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων -355 -414 -307 -302

104.830 95.152 11.975 11.655

Αποσβέσεις ασωµάτων ακινητοποιήσεων (σηµ.13) 17.685 17.248 24 -

Έξοδα επισκευών και συντηρήσεων ενσώµατων ακινητοποιήσεων 45.954 40.019 17.291 15.617

Πρώτες ύλες 170.962 154.829 87.572 93.756
Υλικά - ανταλλακτικά 52.712 47.558 14.997 13.815
Έτοιµα προϊόντα 121.315 163.318 -3.903 9.460

344.989 365.705 98.666 117.031

Πελάτες - Καθαρή πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων (σηµ. 20, 29) 20.326 4.606 -2 1.950
∆απάνες προσωπικού  (σηµ. 7) 221.648 235.077 62.607 71.877

Κόστος αποθεµάτων που αναγνωρίζεται ως δαπάνη στο κόστος πωληθέντων:

'Οµιλος Εταιρία
(ποσά σε χιλιάδες €)

Τα κατωτέρω ποσά ελήφθησαν υπόψη  για τον υπολογισµό του κέρδους προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων:

(ποσά σε χιλιάδες €)
'Οµιλος Εταιρία

5. Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
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6. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα)

2010 2009 2010 2009

Έσοδα από τόκους (σηµ. 29) 3.665 8.803 1.336 2.024
Κέρδη από συναλλαγµατικές διαφορές (σηµ. 29) 12.971 10.546 2.123 1.576
Κέρδη από χρηµατοοικονοµικά εργαλεία / παράγωγα (σηµ. 29) 3.603 288 29 201
Κέρδη συµµετοχών και χρεογράφων (σηµ. 29) - 42 - -
Έκπτωση από εφάπαξ πληρωµή φόρου εισοδήµατος (σηµ. 29) 1 139 1 139
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 20.240 19.818 3.489 3.940

Έξοδα από τόκους  (σηµ. 29) -52.296 -58.590 -28.092 -32.528
Ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές (σηµ. 29) -21.157 -19.024 -1.972 -1.557
Ζηµίες από χρηµατοοικονοµικά εργαλεία  (σηµ. 29) -2.472 -4.400 -1.273 -2.980
Ζηµιές συµµετοχών και χρεογράφων / παράγωγα (σηµ. 29) - -3 -2 -3
Τόκοι από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (σηµ. 29) -140 -178 -

-76.065 -82.195 -31.339 -37.068
Κεφαλαιοποίηση τόκων (σηµ. 11, 29) 599 4.481 - -
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων -75.466 -77.714 -31.339 -37.068

7. ∆απάνες προσωπικού

2010 2009 2010 2009

Αποδοχές προσωπικού 186.687 197.890 44.831 53.484
Εργοδοτικές εισφορές 24.270 26.067 9.454 10.148
Αποζηµιώσεις προσωπικού (σηµ. 4, 25) 4.792 3.535 4.088 3.535
Επιπρόσθετες αµοιβές προσωπικού που σχετίζονται µε την 
χορήγηση δικαιωµάτων προαίρεσης (σηµ. 29) 1.014 2.520 511 1.522
Συµµετοχή στελεχών Εταιρίας στα κέρδη 2.000 1.000 2.000 1.000
Λοιπές συνταξιοδοτικές παροχές σε εργαζοµένους - προγράµµατα
καθορισµένων παροχών (σηµ.4, 25) 2.885 4.065 1.723 2.188

Σύνολο δαπανών προσωπικού (σηµ. 5) 221.648 235.077 62.607 71.877

2010 2009 2010 2009
Ελλάδα και ∆υτική Ευρώπη 1.519 1.659 959 1.027
Βόρεια Αµερική 1.834 1.966 - -
Νοτιοανατολική Ευρώπη 1.783 1.240 - -
Ανατολική Μεσόγειος 898 940 - -

6.034 5.805 959 1.027

(ποσά σε χιλιάδες €)

(ποσά σε χιλιάδες €)

'Οµιλος Εταιρία

Το 2010, ο Όµιλος κεφαλαιοποίησε χρεωστικούς τόκους (σηµ.11) που προέρχονται από τις δραστηριότητες του
στις Η.Π.Α. και στην Αλβανία, ποσού € 599 χιλ. (2009: € 4.481 χιλ.). Τα ποσά που κεφαλαιοποιήθηκαν
υπολογίστηκαν µε βάση το µέσο σταθµικό επιτόκιο. Στο τέλος του 2010 το µέσο σταθµικό επιτόκιο για τις Η.Π.Α.
ήταν (για δανεισµό σε δολάρια) 2,83% (2009: 5,25%) και για την Αλβανία ήταν (για δανεισµό σε ευρώ) 3,77%
(2009: 3,33%). Η κεφαλαιοποίηση των τόκων σχετίζεται µε σηµαντικά έργα που ήταν σε εξέλιξη και αφορούν τις
δραστηριότητες του Οµίλου στις Η.Π.Α. και την Αλβανία. Τα συγκεκριµένα έργα για τις Η.Π.Α. είναι ένα
λατοµείο στην περιοχή της Φλόριντα. Για την Αλβανία οι ανωτέρω τόκοι αφορούν την κατασκευή της γραµµής
παραγωγής στην θυγατρική εταιρία του Οµίλου Antea.

'Οµιλος Εταιρία

Οι εργαζόµενοι του Οµίλου απασχολούνται υπό το καθεστώς της 
πλήρους απασχόλησης και κατανέµονται σε:

'Οµιλος Εταιρία
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8. Φόρος εισοδήµατος

Τρέχων φόρος 32.484 25,15% 24.849 15,71% 13.313 33,82% 17.448 21,85%
Αναβαλλόµενος φόρος (σηµ. 18) -21.915 -16,97% -2.692 -1,70% -2.926 -7,43% 2.393 3,00%
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου και λοιποί φόροι µη 
εκπιπτόµενοι 2.590 2,01% 3.628 2,29% 806 2,05% 3.628 4,54%
Φορολογικές ελαφρύνσεις αναπτυξιακών νόµων -3.084 -2,39% -447 -0,28% -521 -1,32% -447 -0,56%
Έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης 7.859 6,08% 10.900 6,89% 7.859 19,97% 10.379 13,00%

17.934 13,88% 36.238 22,92% 18.531 47,08% 33.401 41,83%
- - - -

Κέρδη προ φόρων 129.161 158.139 39.361 79.847

Φόρος υπολογιζόµενος βάσει του θεσπισµένου 
φορολογικού συντελεστή που ισχύει στην έδρα της 
Μητρικής εταιρίας 24% (2009: 25%) 30.999 24,00% 39.535 25,00% 9.447 24,00% 19.962 25,00%
Έσοδα µη υποκείµενα σε φόρο -916 -0,71% -1.821 -1,15% -1.416 -3,60% -1.559 -1,95%

∆απάνες µη εκπιπτόµενες για τον υπολογισµό του φόρου
εισοδήµατος 5.338 4,13% 6.797 4,30% 2.356 5,99% 3.204 4,01%
Φόρος διανεµηθέντων µερισµάτων 3.702 2,87% 3.594 2,27% - - - -
Λοιποί φόροι 867 0,67% 2.555 1,62% 806 2,05% 855 1,07%

Έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης Ν3845/2010 και 
Ν3808/2009 7.859 6,08% 10.900 6,89% 7.859 19,97% 10.379 13,00%

Επίδραση µη αναγνώρισης αναβαλλόµενης φορολογικής 
απαίτησης επί µεταφερόµενων φορολογικών ζηµιών 3.208 2,48% - - - - - -
Φορολογικές ελαφρύνσεις αναπτυξιακών νόµων -3.084 -2,39% -447 -0,28% -521 -1,32% -447 -0,56%

Επίδραση από τους διαφορετικούς φορολογικούς
συντελεστές που ισχύουν στις υπόλοιπες χώρες που
δραστηριοποιείται ο Όµιλος -29.469 -22,82% -25.814 -16,32% - - - -
∆ιαφορά πρόβλεψης προηγούµενων χρήσεων -570 -0,44% 939 0,59% - - 1.007 1,26%
Πραγµατική φορολογική επιβάρυνση 17.934 13,88% 36.238 22,92% 18.531 47,08% 33.401 41,83%

Ο τρέχων φόρος για την χρήση 2010 δεν περιλαµβάνει φορολογικές ωφέλειες (2009: €7.089 χιλ.) που να προέρχονται από τις ζηµίες που εµφανίζει η
θυγατρική του Οµίλου στις Η.Π.Α. Titan America LLC.

Σύµφωνα µε τον Ν.3808/09 το 2009 επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης σε όλες τις ελληνικές εταιρίες που παρουσίασαν κέρδη για την
χρήση 2008 άνω των €5,0 εκατ.. Η συνολική επιβάρυνση για τον Όµιλο ανέρχεται σε €10,9 εκατ και για την Εταιρία σε €10,4 εκατ..

2010 2009

'Οµιλος

(ποσά σε χιλιάδες €)
'Οµιλος Εταιρία

2010 2009

Σύµφωνα µε τον Ν.3845/2010, επιβλήθηκε το 2010 νέα έκτακτη εισφορά σε όλες τις ελληνικές εταιρίες µε κέρδη άνω των €100 χιλ. για την
διαχειριστική χρήση 2009. Η συνολική επιβάρυνση για τον Όµιλο και την Εταιρία ανέρχεται σε €7,9 εκατ..

Ο υπολογισµός των αναβαλλόµενων φόρων του Οµίλου και της Εταιρίας επανεξετάζεται σε κάθε χρήση, προκειµένου το υπόλοιπο που εµφανίζεται
στον ισολογισµό να απεικονίζει τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όµιλος. Το 2010 δηµοσιεύτηκε
από το Ελληνικό κράτος ο Ν.3842/2010, σύµφωνα µε τον οποίο για τις χρήσεις 2010-2014 οι φορολογικοί συντελεστές θα µειώνονται κατά µία
µονάδα για κάθε χρήση επί των αδιανεµήτων κερδών από το 24% εώς το 20% , ενώ για τα διανεµόµενα ο φόρος θα είναι 40%. 

Ο φόρος εισοδήµατος που αναλογεί στα κέρδη του Οµίλου, διαφέρει από το ποσό που θα προέκυπτε εάν εφαρµοστεί ο ονοµαστικός φορολογικός
συντελεστής που ισχύει στην χώρα στην οποία έχει έδρα η Εταιρία, ως ακολούθως:

(ποσά σε χιλιάδες €)
Εταιρία

2010 200920102009
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9. Κέρδη ανά µετοχή

2010 2009 2010 2009

Καθαρό κέρδος χρήσης που αναλογεί στους µετόχους της Α.Ε. 
Τσιµέντων Τιτάν 102.212 123.393 20.830 46.446

Σταθµισµένος µέσος αριθµός των σε κυκλοφορία κοινών µετοχών 73.865.990 73.799.095 73.865.990 73.799.095
Σταθµισµένος µέσος αριθµός των σε κυκλοφορία προνοµιούχων µετοχών 7.563.041 7.563.041 7.563.041 7.563.041
Συνολικός σταθµισµένος µέσος αριθµός των σε κυκλοφορία µετοχών για 
τον υπολογισµό των βασικών κερδών ανά µετοχή 81.429.031 81.362.136 81.429.031 81.362.136
Βασικά κέρδη ανά κοινή και προνοµιούχο µετοχή (σε €) 1,2552 1,5166 0,2558 0,5709

2010 2009 2010 2009

Καθαρό κέρδος χρήσεως που αναλογεί σε µετόχους της Α.Ε. Τσιµέντων 
Τιτάν για υπολογισµό των προσαρµοσµένων κερδών ανά µετοχή 102.212 123.393 20.830 46.446
Σταθµισµένος µέσος αριθµός κοινών µετοχών για τον υπολογισµό των
προσαρµοσµένων κερδών ανά µετοχή 73.865.990 73.799.095 73.865.990 73.799.095
∆ικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών 296.322 206.700 296.322 206.700
Σταθµισµένος µέσος αριθµός των σε κυκλοφορία προνοµιούχων µετοχών 7.563.041 7.563.041 7.563.041 7.563.041
Συνολικός σταθµισµένος µέσος αριθµός των σε κυκλοφορία µετοχών για
τον υπολογισµό των προσαρµοσµένων κερδών ανά µετοχή 81.725.353 81.568.836 81.725.353 81.568.836

Προσαρµοσµένα κέρδη ανά κοινή και προνοµιούχο µετοχή (σε €) 1,2507 1,5127 0,2549 0,5694

(ποσά σε χιλιάδες €)

2010 2009

15.224 35.510

2010 2009

6.565 15.224

10. Μερίσµατα προτεινόµενα και διανεµηθέντα

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή προκύπτουν µε διαίρεση του καθαρού κέρδους που αναλογεί στους Μετόχους, δια του µέσου
σταθµισµένου αριθµού των σε κυκλοφορία κοινών και προνοµιούχων µετοχών κατά την διάρκεια της χρήσης, χωρίς να
λαµβάνονται υπόψη οι κοινές και προνοµιούχες µετοχές που αγοράσθηκαν από την Εταιρία και οι οποίες εµφανίζονται ως ίδιες
µετοχές (σηµ. 22).

Τα προσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή (diluted earnings per share) υπολογίζονται αναπροσαρµόζοντας τον σταθµισµένο µέσο
αριθµό των σε κυκλοφορία κοινών µετοχών, µε τις επιδράσεις όλων των δυνητικών τίτλων των µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές.
Τα δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών αποτελούν τη µοναδική κατηγορία δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε κοινές
µετοχές, που έχει η Εταιρία. Όσον αφορά στα προαναφερθέντα δικαιώµατα, γίνεται υπολογισµός του αριθµού των µετοχών οι
οποίες θα µπορούσαν να είχαν αποκτηθεί στην εύλογη αξία (οριζόµενη ως η µέση ετήσια χρηµατιστηριακή τιµή των µετοχών της
Εταιρίας) µε βάση την αξία των δικαιωµάτων συµµετοχής, που σχετίζονται µε τα υφιστάµενα προγράµµατα δικαιωµάτων
απόκτησης µετοχών. Ο αριθµός των µετοχών που προκύπτει από τον παραπάνω υπολογισµό συγκρίνεται µε τον αριθµό των
µετοχών που θα µπορούσαν να είχαν εκδοθεί σε περίπτωση άσκησης των δικαιωµάτων. Η διαφορά που προκύπτει, προστίθεται
στον παρανοµαστή ως έκδοση κοινών µετοχών χωρίς αντάλλαγµα. Τέλος, καµία αναπροσαρµογή δεν γίνεται στα κέρδη
(αριθµητής).

(ποσά σε χιλιάδες € εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά)

(ποσά σε χιλιάδες € εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά)

'Οµιλος Εταιρία

'Οµιλος Εταιρία

Εταιρία

Το προτεινόµενο µέρισµα αφορά στο σύνολο των εκδοθεισών µετοχών (84.613.840) κατά την 31.12.2010 και αναµένεται να
επικυρωθεί στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγµατοποιηθεί τον Ιούνιο του 2011. Σύµφωνα µε την
περίπτωση β παράγραφος 8 του άρθρου 16 του νόµου 2190/1920 το ποσό του µερίσµατος που αναλογεί στις ίδιες µετοχές
προσαυξάνει το µέρισµα των λοιπών Μετόχων. 

Μέρισµα χρήσης 2010: €0,07759 ανά µετοχή (2009: € 0,18 ανά µετοχή)
Μέρισµα κοινών και προνοµιούχων µετοχών:

Μέρισµα χρήσης 2009: € 0,18 ανά µετοχή (2008: € 0,42 ανά µετοχή)
Μέρισµα κοινών και προνοµιούχων µετοχών:
Αναγγελθέντα και διανεµηθέντα κατά την διάρκεια της χρήσης:

Προτεινόµενο µέρισµα προς έγκριση από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
(δεν αναγνωρίστηκε ως υποχρέωση την 31 ∆εκεµβρίου): 
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11. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

Όµιλος
Λατοµεία

Γήπεδα-
Οικόπεδα Κτίρια

Μηχανή-
µατα

Μεταφορι-
κά µέσα

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητο-
ποιήσεις υπό 
εκτέλεση Σύνολο

Ποσά προηγούµενης χρήσης 2009
 (ποσά σε χιλιάδες €)
Υπόλοιπο έναρξης 128.012 263.140 231.503 882.725 120.199 20.458 244.042 1.890.079
Αγορές 436 26 687 2.807 166 760 160.726 165.608
Πωλήσεις  (αναπόσβεστη αξία) -13 -321 -743 -694 -1.389 -105 -442 -3.707
Προσθήκες λόγω εξαγορών - 64 250 494 2 51 50 911
Μεταφορά παγίων σε άλλη κατηγορία 2.669 13.983 3.668 155.528 453 769 -177.070 -
Μεταφορά από/(σε) αποθέµατα (σηµ. 19) - - 5 2.644 336 12 - 2.997
Μεταφορά σε επενδυτικά πάγια - -86 -499 - - - - -585
Κεφαλαιοποίηση τόκων (σηµ. 6, 29) - - - - - - 4.481 4.481
Αποσβέσεις (σηµ. 5,29) -1.145 -2.394 -9.975 -56.816 -20.800 -3.979 - -95.109
Αποµείωση ενσώµατων παγίων (σηµ. 4, 29) -3.325 - 500 940 - - - -1.885
Συναλλαγµατικές διαφορές -3.955 -7.661 -4.550 -21.812 -2.176 781 -13.980 -53.353
Υπόλοιπο λήξης 122.679 266.751 220.846 965.816 96.791 18.747 217.807 1.909.437

Υπόλοιπο έναρξης - - - 6.292 208 - - 6.500
∆ιαγραφές περιόδου (σηµ. 29) - - - -397 313 - - -84
Συναλλαγµατικές διαφορές - - - -186 1 - - -185
Αποσβέσεις (σηµ. 5, 29) - - - -334 -123 - - -457
Υπόλοιπο λήξης - - - 5.375 399 - - 5.774

31 ∆εκεµβρίου 2009
Αξία κτήσης 146.353 277.366 345.360 1.404.283 224.258 48.555 217.807 2.663.982
Συσσωρευµένες αποσβέσεις -20.349 -10.615 -124.514 -427.973 -127.068 -29.808 - -740.327

Συσσωρευµένη ζηµία αποµείωσης ενσώµατων παγίων -3.325 - - -5.119 - - - -8.444
Αναπόσβεστη αξία 122.679 266.751 220.846 971.191 97.190 18.747 217.807 1.915.211

Ποσά κλειόµενης χρήσης 2010
Υπόλοιπο έναρξης 122.679 266.751 220.846 965.816 96.791 18.747 217.807 1.909.437
Αγορές 708 4.853 1.523 9.357 1.307 1.907 64.238 83.893
Πωλήσεις  (αναπόσβεστη αξία) (σηµ. 29) -138 -227 -867 -2.431 -122 -691 -4.476
Πώληση µέρους δραστηριότητας θυγατρικής εξωτερικού -20.933 -2.174 -287 -2.764 -3.086 -19 - -29.263
Προσθήκες λόγω εξαγορών - 6.784 3.290 27.664 30 - 7 37.775
Μεταφορά παγίων σε άλλη κατηγορία -582 17.341 16.948 165.100 872 744 -200.767 -344
Μεταφορά από αποθέµατα (σηµ. 19) - - - 1.141 - - - 1.141
Μεταφορά σε επενδυτικά πάγια - -86 -499 - - - - -585
Κεφαλαιοποίηση τόκων (σηµ. 6) - - - - - - 599 599
Αποσβέσεις (σηµ. 5, 29) -1.722 -2.569 -12.273 -65.609 -19.037 -3.518 - -104.728
Αποµείωση ενσώµατων παγίων (σηµ. 4, 29) - - - 134 -7 -233 - -106
Συναλλαγµατικές διαφορές 8.917 11.325 4.086 27.858 6.377 317 5.196 64.076
Υπόλοιπο λήξης 109.067 302.087 233.407 1.127.830 80.816 17.823 86.389 1.957.419

Υπόλοιπο έναρξης - - - 5.375 399 - - 5.774
Αγορές - - - 207 3 - - 210
Μεταφορά παγίων σε άλλη κατηγορία - - - - 344 - - 344
∆ιαγραφές περιόδου (σηµ. 29) - - - -229 - - - -229
Αποσβέσεις (σηµ. 5, 29) - - - -332 -125 - - -457
Συναλλαγµατικές διαφορές - - - 357 21 - - 378
Υπόλοιπο λήξης - - - 5.378 642 - - 6.020

-
31 ∆εκεµβρίου 2010
Αξία κτήσης 135.740 315.711 370.232 1.640.341 208.233 52.703 86.389 2.809.349
Συσσωρευµένες αποσβέσεις -23.348 -13.624 -136.825 -502.148 -126.768 -34.647 - -837.360

Συσσωρευµένη ζηµία αποµείωσης ενσώµατων παγίων -3.325 - - -4.985 -7 -233 - -8.550
Αναπόσβεστη αξία 109.067 302.087 233.407 1.133.208 81.458 17.823 86.389 1.963.439

Πάγια µε χρηµατοδοτική µίσθωση

Πάγια µε χρηµατοδοτική µίσθωση
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Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν - - - - - - -
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11. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις (συνέχεια)

Εταιρία
Λατοµεία

Γήπεδα-
Οικόπεδα Κτίρια

Μηχανή-
µατα

Μεταφορι-
κά µέσα

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητο-
ποιήσεις υπό 
εκτέλεση Σύνολο

 (ποσά σε χιλιάδες €)
Ποσά προηγούµενης χρήσης 2009
Υπόλοιπο έναρξης 899 5.563 54.297 175.037 1.490 11.868 21.438 270.592
Αγορές 181 - 70 754 58 397 4.132 5.592
Πωλήσεις (αναπόσβεστη αξία) (σηµ.29) - - -3 -744 -18 -90 - -855
Μεταφορά παγίων σε άλλη κατηγορία - - 412 4.937 - 79 -5.428 -
Μεταφορά από/(σε) αποθέµατα (σηµ. 19) - - - 2.997 - - - 2.997
Αποσβέσεις (σηµ. 5, 29) -71 - -1.480 -8.680 -191 -1.535 - -11.957
Αντιλογισµός πρόβλεψης για αποµείωση ενσώµατων 
παγίων - - - 390 - - - 390
Υπόλοιπο λήξης 1.009 5.563 53.296 174.691 1.339 10.719 20.142 266.759

31 ∆εκεµβρίου 2009
Αξία κτήσης 1.517 5.563 89.983 300.494 5.213 25.987 20.142 448.899
Συσσωρευµένες αποσβέσεις -508 - -36.687 -123.732 -3.866 -15.037 - -179.830

Συσσωρευµένη ζηµία αποµείωσης ενσώµατων παγίων - - - -2.071 -8 -231 - -2.310
Αναπόσβεστη αξία 1.009 5.563 53.296 174.691 1.339 10.719 20.142 266.759

Ποσά κλειόµενης χρήσης 2010
Υπόλοιπο έναρξης 1.009 5.563 53.296 174.691 1.339 10.719 20.142 266.759
Αγορές - - 72 636 10 336 5.985 7.039
Πωλήσεις  (αναπόσβεστη αξία) (σηµ. 29) - -15 - -114 -1 -55 -185
Μεταφορά παγίων σε άλλη κατηγορία - - 2.336 2.884 - 238 -5.639 -181
Μεταφορά από αποθέµατα (σηµ.19) - - - 390 - - - 390
Αποσβέσεις (σηµ. 5, 29) -68 - -1.509 -9.297 -179 -1.229 - -12.282
Πρόβλεψη για αποµείωση ενσώµατων παγίων - - - 239 -8 -233 - -2
Υπόλοιπο λήξης 941 5.548 54.195 169.429 1.161 9.776 20.488 261.538

31 ∆εκεµβρίου 2010
Αξία κτήσης 1.473 5.548 92.555 304.283 4.824 26.173 20.488 455.344
Συσσωρευµένες αποσβέσεις -532 - -38.360 -132.783 -3.655 -16.164 - -191.494

Συσσωρευµένη ζηµία αποµείωσης ενσώµατων παγίων - - - -2.071 -8 -233 - -2.312
Αναπόσβεστη αξία 941 5.548 54.195 169.429 1.161 9.776 20.488 261.538

Αποµείωση παγίων:

12. Επενδυτικά ακίνητα

 (ποσά σε χιλιάδες €) 2010 2009 2010 2009
Υπόλοιπο έναρξης 1.088 - 6.396 6.796
Προσθήκες 965 504 - -

- - -422 -400
Μεταφορά από ενσώµατες ακινητοποιήσεις - 584 - -
Υπόλοιπο λήξης 2.053 1.088 5.974 6.396

Η εκτίµηση της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων που βρίσκονται εντός αστικών περιοχών, έγινε σύµφωνα µε τις τρέχουσες αγοραίες τιµές οµοειδών ακινήτων.
Η εκτίµηση της εύλογης αξίας των γηπέδων που βρίσκονται εκτός οικιστικών περιοχών καθώς και των λατοµείων, έγινε λαµβάνοντας υπόψη τοπικές εκτιµήσεις.

Εταιρία

Ζηµία από την αποτίµηση στην εύλογη αξία 

Στα επενδυτικά ακίνητα του Οµίλου δεν συµπεριλαµβάνονται τα αντίστοιχα της Εταιρίας καθώς τα εκµισθώνει σε θυγατρικές της και ως εκ τούτου αυτά µεταφέρονται
στην κατηγορία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων κατά την ενοποίηση. Τα επενδυτικά ακίνητα έχουν αποτιµηθεί στην εύλογη αξία όπως αυτή έχει εκτιµηθεί από την
∆ιοίκηση.

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις που έχουν απροσδιόριστης διάρκειας ωφέλιµη ζωή (γήπεδα-οικόπεδα) δεν υπόκεινται σε απόσβεση και ελέγχονται ετησίως για τυχόν
αποµείωση. Για τα πάγια που υπόκεινται σε απόσβεση πραγµατοποιείται έλεγχος αποµείωσης, όταν τα γεγονότα και οι συνθήκες υποδεικνύουν ότι η αναπόσβεστη αξία
τους µπορεί να µην είναι πλέον ανακτήσιµη. Εάν η αναπόσβεστη αξία των παγίων στοιχείων υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία τους, το επιπλέον ποσό αφορά ζηµία
αποµείωσης, η οποία καταχωρείται απευθείας ως δαπάνη στα αποτελέσµατα. To µεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τη σύγκριση µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου,
αφού εξαιρεθούν οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται κατά την πώληση, και της αξίας χρήσεώς του (value in use), αποτελεί την ανακτήσιµη αξία του παγίου. Η δαπάνη
αποµείωσης για τη χρήση του 2010 για τον Όµιλο ανέρχεται στο ποσό των € 0,1 εκατ. (2009: € 1,9 εκατ.), ενώ για την Εταιρία το 2010 δεν υπήρξε δαπάνη αποµείωσης
(2009: €0,4 αντιλογισµός δαπάνης αποµείωσης).

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου υφίστανται εµπράγµατες
εξασφαλίσεις ποσού €67,1 εκατ. (2009: €54 εκατ.) στην κοινοπρακτική εταιρία του Οµίλου στην Τουρκία Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. προς εξασφάλιση
δανειακών υποχρεώσεών της ποσού  €41,5 εκατ. (2009: €36 εκατ.).

'Οµιλος
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13. Ασώµατες ακινητοποιήσεις

Όµιλος Αρχική 
υπεραξία

Αποµείωση 
υπεραξίας

Σύνολο 
υπεραξίας

Άδειες 
παραγωγής 

& 
εκµ/σεως

Ευρεσι-
τεχνίες

Έξοδα 
έρευνας και 
ανάπτυξης Σήµατα

Πελατεια-
κές 

σχέσεις

Λοιπά 
ασώµατα 
πάγια Σύνολο

 (ποσά σε χιλιάδες €)
Ποσά προηγούµενης χρήσης 2009
Υπόλοιπο έναρξης 422.400 -17.169 405.231 5.988 2.757 5.398 34.260 93.329 3.523 550.486
Προσθήκες - - - 10.089 - 967 - - 3.506 14.562
Απόκτηση θυγατρικών 9.119 - 9.119 57 - - - - - 9.176
συµµετοχής 628 - 628 - - - - - - 628
Αποµειώσεις - -665 -665 - - - - -375 -14 -1.054
Αποσβέσεις (σηµ. 5, 29) - - - -452 -737 -868 -1.728 -12.281 -1.182 -17.248
Συναλλαγµατικές διαφορές -4.469 - -4.469 -212 -45 -178 -1.016 -2.593 -164 -8.677
Υπόλοιπο λήξης 427.678 -17.834 409.844 15.470 1.975 5.319 31.516 78.080 5.669 547.873

Ποσά κλειόµενης χρήσης 2010
Υπόλοιπο έναρξης 427.678 -17.834 409.844 15.470 1.975 5.319 31.516 78.080 5.669 547.873
Προσθήκες - - - 411 - 682 - - 1.025 2.118
Αναγνώριση ασώµατων 
ακινητοποιήσεων -6.198 - -6.198 8.705 - - - - - 2.507
Απόκτηση θυγατρικών 10.019 - 10.019 - - - - - - 10.019

Μη συνεχιζόµενες δραστηριότητες - - - -1.018 - - - -1.414 - -2.432
Αποµειώσεις (σηµ. 4, 29) - - - - - - -59 -59
Αποσβέσεις (σηµ. 5, 29) - - - -772 -759 -836 -1.796 -12.782 -740 -17.685
Συναλλαγµατικές διαφορές 12.898 - 12.898 -158 -67 362 1.733 4.845 -1.194 18.419
Υπόλοιπο λήξης 444.397 -17.834 426.563 22.638 1.149 5.527 31.453 68.670 4.760 560.760

Εταιρία Αρχική 
υπεραξία

Αποµείωση 
υπεραξίας

Σύνολο 
υπεραξίας

Άδειες 
χρήσης 

λατοµείων
Ευρεσι-
τεχνίες

Ευρεσι-
τεχνίες Σήµατα

Πελατεια-
κές 

σχέσεις

Λοιπά 
ασώµατα 
πάγια Σύνολο

 (ποσά σε χιλιάδες €)

Ποσά προηγούµενης χρήσης 2009

Προσθήκες - - - - - - - - 671 671
Υπόλοιπο λήξης - - - - - - - - 671 671

Αρχική 
υπεραξία

Αποµείωση 
υπεραξίας

Σύνολο 
υπεραξίας

Άδειες 
χρήσης 

λατοµείων
Ευρεσι-
τεχνίες

Ευρεσι-
τεχνίες Σήµατα

Πελατεια-
κές 

σχέσεις

Λοιπά 
ασώµατα 
πάγια Σύνολο

 (ποσά σε χιλιάδες €)

Ποσά κλειόµενης χρήσης 2010

Υπόλοιπο έναρξης - - - - - - - - 671 671
Προσθήκες - - - - - - - - 475 475
Αποσβέσεις (σηµ. 5, 29) - - - - - - - - -24 -24
Υπόλοιπο λήξης - - - - - - - - 1.122 1.122

2010 2009
Ελλάδα και ∆υτική Ευρώπη 19.581 26.405
Βόρειος Αµερική 163.933 151.912
Νοτιοανατολική Ευρώπη 65.859 56.013
Ανατολική Μεσόγειος 177.190 175.514

426.563 409.844

Τσιµέντο 251.264 228.111
Έτοιµο σκυρόδεµα, αδρανή και τσιµεντόλιθοι, 173.273 179.707
Λοιπές δραστηριότητες 2.026 2.026

426.563 409.844

Μικτό περιθώριο: 
Ρυθµός ανάπτυξης στο διηνεκές:

Η ανακτήσιµη αξία µίας µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών καθορίζεται σύµφωνα µε υπολογισµό της αξίας χρήσεως της (value in use). Ο υπολογισµός αυτός χρησιµοποιεί
προβλέψεις ταµιακών ροών που προκύπτουν από οικονοµικούς προϋπολογισµούς οι οποίοι έχουν εγκριθεί από την διοίκηση και καλύπτουν πενταετή περίοδο.

Υπόλοιπο υπεραξίας (ανά δραστηριότητα):

Κύριες παραδοχές για τον υπολογισµό της αξίας χρήσεως  (value in use) για τη χρήση 2010:

Τα προϋπολογισθέντα µικτά κέρδη υπολογίζονται σύµφωνα µε τα µικτά κέρδη που πραγµατοποιήθηκαν το αµέσως προηγούµενο έτος προσαρµοσµένα κατά την προσδοκόµµενη
βελτίωση απόδοσης.

Παρακάτω αναφέρονται οι κύριες παραδοχές που υιοθετήθηκαν από τη ∆ιοίκηση για τον υπολογισµό των µελλοντικών ταµιακών ροών, προκειµένου να διενεργηθεί έλεγχος
αποµείωσης υπεραξίας στις µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών.

Ανατολική ΜεσόγειοςΝοτιοανατολική Ευρώπη

14% - 46,8%
2%

12,5% - 56%
3% - 4%

Η πρόβλεψη για αποµείωση υπεραξίας εµπεριέχεται στην κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων.

Υπόλοιπο υπεραξίας (ανά γεωγραφική περιοχή):

Η υπεραξία, η οποία προκύπτει κατά την ενοποίηση επιχειρήσεων που προέρχονται από εξαγορά, έχει καταµερισθεί στις ακόλουθες µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών (ΜΤΡ) 
ανά γεωγραφική περιοχή και τοµέα επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

Έλεγχος αποµείωσης υπεραξίας 

Επιτόκιο αναγωγής σε παρούσα αξία:

Οι κύριες παραδοχές για τον υπολογισµό της αξίας χρήσεως κατά την προηγούµενη χρήση ήταν επιτόκιο αναγωγής σε παρούσα αξία 8% έως 16,8%, µικτό περιθώριο 12,5% έως
56% και ρυθµός ανάπτυξης στο διηνεκές 2% έως 5%.

Bόρεια Αµερική
Ελλάδα και ∆υτική  

Ευρώπη

34% - 51%
3% - 5%

36% - 53%
2% - 3%

13,1% - 14,1%8% - 16,8%9,5% - 10,1%10,2%
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Συµµετοχές στις θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες

Άµεση Έµµεση  Άµεση Έµµεση

 Μέθοδος πλήρους ενοποίησης 
Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν Ελλάδα Παραγωγή τσιµέντου

Αχαική Ν.Ε. Ελλάδα Ναυτιλιακή 100,000 - 100,000 -

Αιολική Ν.Ε. Ελλάδα Ναυτιλιακή 100,000 - 100,000 -

Αλµπασέµ Α.Ε. Ελλάδα Εισαγωγή και ∆ιανοµή Τσιµέντου 99,996 0,004 99,996 0,004

Αρκτίας Α.Ε. Ελλάδα Αδρανή - 100,000 - 100,000

ΑΒΕΣ ΑΦΟΙ Πολυκανδριώτης Α.Ε. Ελλάδα Σκυρόδεµα - 100,000 - 100,000

Λατοµική ∆ωδεκανήσου Α.Ε. Ελλάδα Αδρανή - 100,000 - 100,000

Οικοµπετόν Α.Ε. (4) Ελλάδα Σκυρόδεµα και Αδρανή - - - 100,000
Ιντερµπετόν ∆οµικά Υλικά Α.Ε. Ελλάδα Σκυρόδεµα και Αδρανή 99,679 0,321 99,679 0,321
Ιντερσιµέντ Α.Ε. Ελλάδα Εισαγωγή και ∆ιανοµή Τσιµέντου 99,950 0,050 99,950 0,050
Ιντερτιτάν Εµπορική ∆ιεθνής Α.Ε. Ελλάδα Εµπορική εταιρία 99,995 0,005 99,995 0,005
Ιωνία A.Β.Ε.Ε. Ελλάδα Πορσελάνη 100,000 - 100,000 -
Λάκµος Α.Ε. Ελλάδα Εµπορική εταιρία 99,950 0,050 99,950 0,050
Λεεσέµ Α.Ε. Ελλάδα Εµπορική εταιρία 3,172 96,828 3,172 96,828
Ναυτιτάν Α.Ε. Ελλάδα Ναυτιλιακή 99,900 0,100 99,900 0,100
Ποζολάνη Α.Ε. Ελλάδα Αδρανή - 100,000 - 100,000
Πολικός Ν.Ε. Ελλάδα Ναυτιλιακή 100,000 - 100,000 -

Πορφυρίων Α.Ε. Ελλάδα Παραγωγή και εµπορία ηλεκτρικής 
ενέργειας - 100,000 - 100,000

Λατοµεία Γουρνών Α.Ε. Ελλάδα Αδρανή 54,930 45,070 54,930 45,070
Λατοµεία Κοινότητας Ταγαράδων Α.Ε. Ελλάδα Αδρανή - 79,928 - 79,928
Λατοµεία Τανάγρας Α.Ε. (5) Ελλάδα Αδρανή - 100,000 - 99,000
Λατοµεία Βαχού Α.Ε. Ελλάδα Αδρανή - 100,000 - 100,000
Σίγµα Μπετόν Α.Ε.Τ.Ε. Ελλάδα Αδρανή - 100,000 - 100,000
Τιτάν Τσιµέντα Ατλαντικού Α.Β.Ε.Ε. Ελλάδα Εταιρία συµµετοχών 43,947 56,053 43,947 56,053
Τιτάν ∆ιεθνής Εµπορική Α.Ε. Ελλάδα Εµπορική εταιρία 99,800 0,200 99,800 0,200
Double W & Co OOD Βουλγαρία Λιµάνι - 99,989 - 99,989
Granitoid AD Βουλγαρία Εµπορική εταιρία - 99,668 - 99,668
Gravel & Sand PIT AD Βουλγαρία Αδρανή - 99,989 - 99,989
Trojan Cem EOOD Βουλγαρία Εµπορική εταιρία - 94,835 - 94,835
Zlatna Panega Beton EOOD Βουλγαρία Σκυρόδεµα - 99,989 - 99,989
Zlatna Panega Cement AD Βουλγαρία Παραγωγή τσιµέντου - 99,989 - 99,989
Cementi ANTEA SRL (2) Ιταλία Παραγωγή τσιµέντου - 60,000 - -
Cementi Crotone S.R.L. Ιταλία Εισαγωγή και ∆ιανοµή Τσιµέντου - 100,000 - 100,000
Fintitan SRL Ιταλία Εισαγωγή και ∆ιανοµή Τσιµέντου 100,000 - 100,000 -
Separation Technologies Canada  Ltd Καναδά Μετατροπή αχρ. υλικών σε ιπτάµ.τέφρα - 100,000 - 100,000
Aemos Cement Ltd Κύπρος Εταιρία συµµετοχών 100,000 - 100,000 -
Alvacim Ltd Κύπρος Εταιρία συµµετοχών - 100,000 - 100,000
Balkan Cement Enterprises Ltd (5) Κύπρος Εταιρία συµµετοχών - 100,000 - -
Balkcem Ltd Κύπρος Εταιρία συµµετοχών - 100,000 - 100,000
East Cement Trade Ltd Κύπρος Εταιρία συµµετοχών - 100,000 - 100,000
Feronia Holding Ltd Κύπρος Εταιρία συµµετοχών - 100,000 - 100,000
Iapetos Ltd Κύπρος Εταιρία συµµετοχών 100,000 - 100,000 -
KOCEM Limited Κύπρος Εταιρία συµµετοχών - 100,000 - 100,000
Rea Cement Ltd Κύπρος Εταιρία συµµετοχών - 100,000 - 100,000
Terret Enterprises Ltd  (3) Κύπρος Εταιρία συµµετοχών - 50,996 - -
Themis Holdings Ltd (5) Κύπρος Εταιρία συµµετοχών - 100,000 - 51,006
Titan Cement Cyprus Limited Κύπρος Εταιρία συµµετοχών - 100,000 - 100,000
Tithys Ltd Κύπρος Εταιρία συµµετοχών - 100,000 - 100,000
Alexandria Portland Cement Co. S.A.E (6) Αίγυπτος Παραγωγή τσιµέντου - 82,513 - 97,721
Beni Suef Cement Co.S.A.E.(6) Αίγυπτος Παραγωγή τσιµέντου - 85,513 - 99,886
Misrieen Titan Trade & Distribution (6) Αίγυπτος Κέντρο διανοµής τσιµέντου - 90,256 - 98,943
Titan Beton & Aggregate Egypt LLC (6) Αίγυπτος Αδρανή - 83,118 - 97,800
Sharr Beteiligungs GmbH  (3) Γερµανία Εταιρία συµµετοχών - 50,996 - -
Separation Technologies U.K. Ltd Μ.Βρετανία Αδρανή - 100,000 - 100,000
Titan Cement U.K. Ltd Μ.Βρετανία Εισαγωγή και ∆ιανοµή Τσιµέντου 100,000 - 100,000 -
Titan Global Finance PLC Μ.Βρετανία Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες 100,000 - 100,000 -
Alexandria Development Co.Ltd (6) Μ.Βρετανία Εταιρία συµµετοχών - 82,717 - 100,000
Titan Egyptian Inv. Ltd Μ.Βρετανία Εταιρία συµµετοχών - 100,000 - 100,000
Central Concrete Supermix Inc. Η.Π.Α. Σκυρόδεµα - 100,000 - 100,000
Essex Cement Co. LLC Η.Π.Α. Εµπορική εταιρία - 100,000 - 100,000
Markfield America LLC Η.Π.Α. Ασφαλιστική εταιρία - 100,000 - 100,000
Mechanicsville Concrete INC. Η.Π.Α. Σκυρόδεµα - 100,000 - 100,000
Metro Redi-Mix LLC Η.Π.Α. Σκυρόδεµα - 100,000 - 100,000

Μητρική Εταιρία

14. Κύριες θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες

Όνοµα θυγατρικών, συγγενών και κοινοπραξιών
 Χώρα που 

δραστηριοποιείται  Αντικείµενο εργασίας

2010
% συµµετοχής (1)

2009
% συµµετοχής (1)

Μητρική Εταιρία
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Συµµετοχές στις θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες

Άµεση Έµµεση  Άµεση Έµµεση

 Μέθοδος πλήρους ενοποίησης 
Miami Valley Ready Mix of Florida LLC Η.Π.Α. Σκυρόδεµα - 100,000 - 100,000
Pennsuco Cement Co. LLC Η.Π.Α. Παραγωγή τσιµέντου - 100,000 - 100,000
Roanoke Cement Co. LLC Η.Π.Α. Παραγωγή τσιµέντου - 100,000 - 100,000
S&W Ready Mix Concrete Co. Inc. Η.Π.Α. Σκυρόδεµα - 100,000 - 100,000
Separation Technologies LLC Η.Π.Α. Μετατροπή αχρ. υλικών σε ιπτάµ.τέφρα - 100,000 - 100,000
Standard Concrete LLC Η.Π.Α. Εµπορική εταιρία - 100,000 - 100,000
Summit Ready-Mix LLC Η.Π.Α. Σκυρόδεµα - 100,000 - 100,000
Tarmac America LLC Η.Π.Α. Παραγωγή τσιµέντου - 100,000 - 100,000
Titan Virginia Ready Mix  LLC Η.Π.Α. Σκυρόδεµα - 100,000 - 100,000
Τitan Αmerica LLC Η.Π.Α. Εταιρία συµµετοχών - 100,000 - 100,000
Cementara Kosjeric AD Σερβία Παραγωγή τσιµέντου - 100,000 - 100,000
Stari Silo Copmany DOO Σερβία Εµπορική εταιρία - 100,000 - 100,000
TCK Montenegro DOO Μαυροβούνιο Εµπορική εταιρία - 100,000 - 100,000
Cement Plus LTD Π.Γ.∆.Μ. Εµπορική εταιρία - 61,643 - 61,643
Geospan Dooel (2) Π.Γ.∆.Μ. Αδρανή - 99,989 - -
Rudmark DOOEL Π.Γ.∆.Μ. Εµπορική εταιρία - 94,835 - 94,835
Usje Cementarnica AD Π.Γ.∆.Μ. Παραγωγή τσιµέντου - 94,835 - 94,835
Vesa DOOL Π.Γ.∆.Μ. Εµπορική εταιρία - 100,000 - 100,000
Kosovo Construction Materials L.L.C.  (3) Κοσσυφοπέδιο Αδρανή - 50,996 - -
Ndermarrja e Re SharrCem Sh.P.K  (3) Κοσσυφοπέδιο Παραγωγή τσιµέντου - 50,996 - -
Alba Cemento Italia, SHPK (7) Αλβανία Εµπορική εταιρία - 60,000 - 39,000
Antea Cement SHA Αλβανία Παραγωγή τσιµέντου - 60,000 - 60,000
Dancem APS ∆ανία Εισαγωγή και ∆ιανοµή Τσιµέντου - 100,000 - 100,000
Aeas Netherlands B.V. Ολλανδία Εταιρία συµµετοχών - 100,000 - 100,000
Colombus Properties B.V. Ολλανδία Εταιρία συµµετοχών 100,000 - 100,000 -
Holtitan B.V. Ολλανδία Εταιρία συµµετοχών - 100,000 - 100,000
Salentijn Properties1 B.V. Ολλανδία Εταιρία συµµετοχών 100,000 - 100,000 -
Titan Cement Netherlands BV Ολλανδία Εταιρία συµµετοχών - 100,000 - 100,000

Μέθοδος αναλογικής ενοποίησης 
Balkan Cement Enterprises Ltd (5) Κύπρος Εταιρία συµµετοχών - - - 51,006
Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. Τουρκία Παραγωγή τσιµέντου - 50,000 - 50,000

Μέθοδος ενοποίησης καθαρής θέσης 
Karieri AD Βουλγαρία Αδρανή - 48,711 - 48,711
Karierni Materiali AD Βουλγαρία Αδρανή - 48,764 - 48,764
Vris OOD (3) Βουλγαρία Αδρανή - 48,764 - -
Transbeton - ∆οµική Α.Ε. Ελλάδα Σκυρόδεµα και Αδρανή - 49,900 - 49,900

2010 2009
1.268.502 1.262.303

3.500 7.150
-7.776 * -1.150

-81.000 -800
495 999

1.183.721 1.268.502

Συµµετοχές σε θυγατρικές την  1η Ιανουαρίου 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου σε υφιστάµενες θυγατρικές

Επιστροφή κεφαλαίου
Πρόβλεψη υποτίµησης συµµετοχών

(1) Ποσοστό ελέγχου και συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο.

(2) Ιδρυθείσες εταιρίες οικονοµικού έτους 2010

(6) Πώληση µεριδίου θυγατρικής εταιρίας σε τρίτους

(3) Αποκτηθείσες εταιρίες οικονοµικού έτους 2010 (σηµείωση 30).

(5) Εξαγορά δικαιωµάτων µη ελέγχουσα συµµετοχής θυγατρικών εταιριών (σηµείωση 30).
(4) Από την 31.5.2010 η εταιρία Οικοµπετόν Α.Ε. απορροφήθηκε από την Ιντερµπετόν ∆οµικά Υλικά Α.Ε.

% συµµετοχής (1)
2010 2009

14.  Κύριες θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες (συνέχεια)

* Το ποσό στα αποτελέσµατα χρήσης περιλαµβάνει και ποσό που αφορά  πρόβλεψη για ανάληψη υποχρεώσεων θυγατρικής.

Η Κίνηση των συµµετοχών της Εταιρίας σε θυγατρικές της, αναλύεται ως εξής (ποσά σε χιλιάδες €):

Λοιπά
Συµµετοχές σε θυγατρικές στις 31 ∆εκεµβρίου

Όνοµα θυγατρικών, συγγενών και κοινοπραξιών
 Χώρα που 
δραστηριοποιείται  Αντικείµενο εργασίας

% συµµετοχής (1)
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15. Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρίες
(ποσά σε χιλιάδες €)

2010 2009
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 14.554 14.440
Ασώµατες ακινητοποιήσεις και λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.578 498
Κυκλοφορούν ενεργητικό 3.591 3.597
Σύνολο ενεργητικού 20.723 18.535

Mακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.278 1.083
Bραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.841 6.901
Σύνολο υποχρεώσεων 11.119 7.984
Καθαρή θέση 9.604 10.551

Έσοδα 7.198 10.221
Κόστος πωλήσεων -5.481 -7.228
Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων 1.717 2.993
Άλλα έσοδα/έξοδα -304 76
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -810 -821
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -145 -283

458 1.965
Αποσβέσεις -940 -450

-482 1.515
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/έξοδα -302 -200
(Ζηµίες)/κέρδη προ φόρων -784 1.315
Φόρος εισοδήµατος 1 -235
(Ζηµίες)/κέρδη µετά φόρων -783 1.080

(ποσά σε χιλιάδες €) 2010 2009 2010 2009

Υπόλοιπο έναρξης 2.400 2.480 168 168
Αγορές 136 160 - -
Μεταφορά στο λογαριασµό συµµετοχές σε θυγατρικές -50 - - -
Πωλήσεις - -229 - -
Αναπροσαρµογή εύλογης αξίας -210 -9 - -
Συναλλαγµατικές διαφορές -2 -2 - -
Υπόλοιπο λήξης 2.274 2.400 168 168

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αναλύονται σε:

Μακροπρόθεσµα 2.211 2.338 107 107
Βραχυπρόθεσµα 63 62 61 61

2.274 2.400 168 168

Στις 31.12.2010 ο Όµιλος ενσωµάτωσε στις οικονοµικές του καταστάσεις µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης τις εξής
εταιρίες: Karieri AD µε ποσοστό 48,711% (2009: 48,711%) , Karierni Materiali AD µε ποσοστό 48,764% (2009:48,764%),
Vris OOD µε ποσοστό 48,764%, που εδρεύουν στην Βουλγαρία και την ελληνική Transbeton-∆οµική Α.Ε. µε ποσοστό
49,9% (2009: 49,9%).
Όλες οι προαναφερθείσες εταιρίες δραστηριοποιούνται στο κλάδο των αδρανών, ενώ η Transbeton-∆οµική Α.Ε
δραστηριοποιείται επίσης και στο χώρο του σκυροδέµατος. Επιπλέον, οι εταιρίες αυτές δεν είναι εισηγµένες σε καµία
χρηµατιστηριακή αγορά.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει συγκεντρωτικά οικονοµικές πληροφορίες για τις ανωτέρω εταιρίες:

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων των διαπραγµατεύσιµων τίτλων,
αποτιµώνται στην εύλογη αξία, κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. Η αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που
είναι διαπραγµατεύσιµα στις αγορές κεφαλαίου, καθορίζεται σύµφωνα µε τις εύλογες αξίες όπως αυτές διαµορφώνονται. Η
αποτίµηση των υπολοίπων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων γίνεται σύµφωνα µε την τρέχουσα αξία παρόµοιων
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ή µε τη χρήση των προεξοφλούµενων ταµιακών ροών για τα στοιχεία αυτά.

'Οµιλος

'Οµιλος

16. ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Εταιρία

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

(Ζηµίες)/κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτελούνται κυρίως από χρεόγραφα µη διαπραγµατεύσιµα σε
αγορές κεφαλαίου.
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2010 2009 2010 2009

Εγγυήσεις 3.482 4.004 3.013 3.460

3.725 3.078 - -
Προκαταβολές σε προµηθευτές για αγορά παγίων - 4.037 - -
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 4.139 4.793 - -

11.346 15.912 3.013 3.460

2010 2009 2010 2009

Υπόλοιπο έναρξης, καθαρή αναβαλλόµενη υποχρέωση 194.026 201.811 24.018 21.625
Χρέωση στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων (σηµ. 8) -21.915 -2.692 -2.926 2.393
Συναλλαγµατικές διαφορές 7.866 -5.598 - -
Προσθήκη λόγω εξαγορών 5.328 148 - -
Φόρος που βαρύνει την καθαρή θέση 295 357 - -
Υπόλοιπο λήξης, καθαρή αναβαλλόµενη υποχρέωση 185.600 194.026 21.092 24.018

2010 2009 2010 2009

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 237.947 214.694 28.542 28.205
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 29.496 19.586 205 -
Προβλέψεις 2.026 5.237 10 2.000
Απαιτήσεις και προπληρωµές 5.638 1.750 3.000 1.517
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 301 - - -
Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία - 4 - 4

275.408 241.271 31.757 31.726

Ανάλυση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων (πριν από συµψηφισµούς)
(ποσά σε χιλιάδες €)

Ασώµατες ακινητοποιήσεις -8.662 -3.245 - -
Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις -3.568 - -1.939 -384
Αποθέµατα -2.614 -1.670 -1.123 -990
Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις -6.273 -5.387 -3.124 -3.800
Απαιτήσεις και προπληρωµές -7.611 -4.971 -813 -194
Μεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες -48.257 -18.912 - -
Μακροπρόθεσµος δανεισµός -299 -1.136 - -
Κρατικές επιχορηγήσεις -2.713 -2.031 -1.069 -1.143
Προβλέψεις -8.452 -9.518 -1.531 -478
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις -1.220 -717 -929 -704
Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία -139 342 -137 -15

-89.808 -47.245 -10.665 -7.708
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 185.600 194.026 21.092 24.018

17. Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Η κίνηση των αναβαλλόµενων φόρων µετά από συµψηφισµούς έχει ως εξής:

(ποσά σε χιλιάδες €)
'Οµιλος Εταιρία

18. Αναβαλλόµενη φορολογία
Οι αναβαλλόµενοι φόροι υπολογίζονται επί των προσωρινών διαφορών, σύµφωνα µε την µέθοδο της υποχρέωσης, µε τη
χρησιµοποίηση των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρίες του
Οµίλου. 

Ο υπολογισµός των αναβαλλόµενων φόρων του Οµίλου και της Εταιρίας επανεξετάζεται σε κάθε χρήση, προκειµένου
το υπόλοιπο που εµφανίζεται στον ισολογισµό να απεικονίζει τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν στις χώρες
όπου δραστηριοποιείται ο Όµιλος. Το 2010 δηµοσιεύτηκε από το Ελληνικό κράτος ο Ν.3842/2010, σύµφωνα µε τον
οποίο για τις χρήσεις 2010-2014 οι φορολογικοί συντελεστές θα µειώνονται κατά µία µονάδα για κάθε χρήση επί των
αδιανεµήτων κερδών από το 24% εώς το 20% , ενώ για τα διανεµόµενα ο φόρος θα είναι 40%. 

Στοιχεία ενεργητικού προγραµµάτων οµαδικής ασφάλισης (σηµ. 25)

'Οµιλος
Ανάλυση αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων (πριν από συµψηφισµούς)

(ποσά σε χιλιάδες €)

Εταιρία

(ποσά σε χιλιάδες €)

'Οµιλος Εταιρία

Ο αναβαλλόµενος φόρος που βαρύνει την καθαρή θέση προέρχεται από την επίδραση των παραγώγων αντιστάθµισης
ταµιακών ροών.
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Όµιλος
 1 Ιανουαρίου 

2010

Χρέωση/ 
(πίστωση) στα 
αποτελέσµα-τα

Χρέωση/ 
(πίστωση) 
στα ίδια 
κεφάλαια

Συναλλαγµα-
τικές διαφορές

Προσθήκη 
λόγω εξαγορών

31 ∆εκεµβρίου 
2010

(ποσά σε χιλιάδες €)

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 214.694 9.478 - 10.168 3.607 237.947
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 19.586 7.747 - 194 1.969 29.496
Προβλέψεις 5.237 -3.207 - -4 - 2.026
Απαιτήσεις και προπληρωµές 1.750 3.749 - 139 - 5.638
Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 4 -4 - - - -
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις - 301 - - - 301

241.271 18.064 - 10.497 5.576 275.408

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις (πριν από συµψηφισµούς)
Ασώµατες ακινητοποιήσεις -3.245 -5.517 - 100 - -8.662
Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις - -3.587 - 19 - -3.568
Αποθέµατα -1.670 -891 - -53 - -2.614
Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις -5.387 -767 - -119 - -6.273
Απαιτήσεις και προπληρωµές -4.971 -3.295 - 655 - -7.611
Μεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες -18.912 -27.300 - -2.045 - -48.257
Μακροπρόθεσµος δανεισµός -1.136 941 - -104 - -299
Κρατικές επιχορηγήσεις -2.031 -578 - -104 - -2.713
Προβλέψεις -9.518 1.943 - -629 -248 -8.452
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις -717 -478 - -25 - -1.220
Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 342 -450 295 -326 - -139

-47.245 -39.979 295 -2.631 -248 -89.808
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 194.026 -21.915 295 7.866 5.328 185.600

Εταιρία
 1 Ιανουαρίου 

2010

Χρέωση/ 
(πίστωση) στα 
αποτελέσµα-τα

31 ∆εκεµβρίου 
2010

(ποσά σε χιλιάδες €)

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 28.205 337 28.542
Ασώµατες ακινητοποιήσεις - 205 205
Προβλέψεις 2.000 -1.990 10
Απαιτήσεις και προπληρωµές 1.517 1.483 3.000
Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 4 -4 -

31.726 31 31.757

Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις -384 -1.555 -1.939
Αποθέµατα -990 -133 -1.123
Απαιτήσεις και προπληρωµές -194 -619 -813
Κρατικές επιχορηγήσεις -1.143 74 -1.069
Προβλέψεις -478 -1.053 -1.531
Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις -3.800 676 -3.124

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις -704 -225 -929
Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία -15 -122 -137

-7.708 -2.957 -10.665
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 24.018 -2.926 21.092

Η κίνηση των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (πριν από τον συµψηφισµό των υπολοίπων που εµπίπτουν στην ίδια κατηγορία),
κατά τη διάρκεια της χρήσεως, έχει ως ακολούθως:

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νοµικά κατοχυρωµένο δικαίωµα συγχώνευσης των τρεχουσών
φορολογικών απαιτήσεων µε τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και εφόσον οι αναβαλλόµενοι φόροι τελούν υπό το ίδιο φορολογικό καθεστώς.

18. Αναβαλλόµενη φορολογία (συνέχεια)

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (πριν από συµψηφισµούς)

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (πριν από συµψηφισµούς)

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις (πριν από συµψηφισµούς)
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Όµιλος
 1 Ιανουαρίου 

2009

Χρέωση/ 
(πίστωση) 

στα 
αποτελέσµα-

τα

Χρέωση/ 
(πίστωση) 
στα ίδια 
κεφάλαια

Συναλλαγµα-
τικές διαφορές

Προσθήκη 
λόγω εξαγορών

 31 ∆εκεµβρίου 
2009

(ποσά σε χιλιάδες €)

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 210.306 11.487 - -7.247 148 214.694
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 22.931 -2.624 - -721 - 19.586
Προβλέψεις 4.106 1.331 - -200 - 5.237
Απαιτήσεις και προπληρωµές 2.741 -710 - -281 - 1.750
Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία - 4 - - - 4
Μακροπρόθεσµος δανεισµός 44 -44 - - - -

240.128 9.444 - -8.449 148 241.271

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις (πριν από συµψηφισµούς)
Ασώµατες ακινητοποιήσεις -6.824 2.843 - 736 - -3.245
Αποθέµατα -2.074 379 - 25 - -1.670
Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις -5.742 300 - 55 - -5.387
Απαιτήσεις και προπληρωµές -5.704 667 - 66 - -4.971
Μεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες -2.396 -16.516 - - - -18.912
Μακροπρόθεσµος δανεισµός -1.082 -52 - -2 - -1.136
Κρατικές επιχορηγήσεις -1.137 -922 - 28 - -2.031
Προβλέψεις -12.612 1.152 - 1.942 - -9.518
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις -746 28 - 1 - -717
Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία - -15 357 - - 342

-38.317 -12.136 357 2.851 - -47.245
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 201.811 -2.692 357 -5.598 148 194.026

Εταιρία
 1 Ιανουαρίου 

2009

Χρέωση/ 
(πίστωση) στα 
αποτελέσµα-τα

 31 ∆εκεµβρίου 
2009

(ποσά σε χιλιάδες €)

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 26.208 1.997 28.205
Προβλέψεις 1.671 329 2.000
Απαιτήσεις και προπληρωµές 1.434 83 1.517
Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία - 4 4

29.313 2.413 31.726

Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις -154 -230 -384
Αποθέµατα -943 -47 -990
Απαιτήσεις και προπληρωµές -225 31 -194
Κρατικές επιχορηγήσεις -1.121 -22 -1.143
Προβλέψεις -462 -16 -478
Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις -4.051 251 -3.800
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις -732 28 -704

Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία - -15 -15
-7.688 -20 -7.708

Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 21.625 2.393 24.018

18. Αναβαλλόµενη φορολογία (συνέχεια)
Η κίνηση των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (πριν από τον συµψηφισµό των υπολοίπων που εµπίπτουν στην ίδια κατηγορία) 
κατά τη διάρκεια της προηγούµενης χρήσης, έχει ως ακολούθως:

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (πριν από συµψηφισµούς)

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις (πριν από συµψηφισµούς)

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (πριν από συµψηφισµούς)
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19. Αποθέµατα 

2010 2009 2010 2009
Αποθέµατα
Πρώτες ύλες-Υλικά-Ανταλλακτικά 171.943 168.865 65.082 61.775
Έτοιµα προϊόντα 89.331 82.866 18.131 14.176

261.274 251.731 83.213 75.951
-11.965 -9.931 -5.404 -4.704
249.309 241.800 77.809 71.247

-1.141 -2.997 -390 -2.997
248.168 238.803 77.419 68.250

2010 2009 2010 2009
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 9.931 9.652 4.704 4.372
Προσθήκες χρήσης (σηµ. 4, 29) 4.907 3.656 748 691
Μη χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη (σηµ. 29) -177 -364 -48 -359
Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη -3.376 -2.900 - -
Αναταξινόµηση από λογαριασµούς αποθεµάτων 544 - - -
Συναλλαγµατικές διαφορές 136 -113 - -
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 11.965 9.931 5.404 4.704

2010 2009 2010 2009
Πελάτες 121.139 118.910 13.688 19.158
Επιταγές εισπρακτέες 41.434 51.790 18.042 25.760

-26.460 -15.682 -4.893 -4.916
136.113 155.018 26.837 40.002

5.239 2.824 - -
4.416 15.450 889 1.488

26.637 34.065 - -
49.936 48.194 7.320 6.486

-11.753 -1.424 -967 -946
74.475 99.109 7.242 7.028

Απαιτήσεις από συνδεόµενα µέρη (σηµ.33) 4 4 22.887 36.693
210.592 254.131 56.966 83.723

2010 2009 2010 2009
27.639 88.879 44.079 61.980 

< 30 ηµέρες 31.783 24.362 1.433 4.508 
30-60 ηµέρες 38.441 18.760 990 3.825 
60-90 ηµέρες 17.019 12.825 1.078 1.803 

90-120 ηµέρες 11.478 5.562 544 1.615 
>120 ηµέρες 9.757 4.634 1.600 2.964 

136.117 155.022 49.724 76.695 

'Οµιλος Εταιρία(ποσά σε χιλιάδες €)

Μεταφορά προς ενσώµατες ακινητοποιήσεις των στρατηγικών 
ανταλλακτικών µεγάλης αξίας (σηµ.11)

Πρόβλεψη για απαξίωση αποθεµάτων

Ο λογαριασµός απαιτήσεις από πελάτες δεν είναι τοκοφόρος και συνήθως διακανονίζεται σε : Όµιλος 0-170 ηµέρες, Εταιρία 0-170
ηµέρες.

'Οµιλος Εταιρία

∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των αποθεµάτων.

Στις 31 ∆εκεµβρίου η χρονική απεικόνιση των απαιτήσεων έχει ως εξής:

'Οµιλος

Προπληρωµές και λοιπές απαιτήσεις

Προκαταβολές σε προµηθευτές

Απαιτήσεις από λοιπούς φόρους

Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι αποµειωµένα 

(ποσά σε χιλιάδες €)

∆εν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι αποµειωµένα 

'Οµιλος

Ανάλυση προβλέψεων για απαξίωση αποθεµάτων

Στις απαιτήσεις από φόρο εισοδήµατος της χρήσης 2009 περιλαµβάνεται ποσό € 12.138 χιλ. (2010: €0) που αφορά απαίτηση
επιστροφής φόρου εισοδήµατος από κέρδη προηγουµένων χρήσεων, που εµφανίζει λόγω ζηµιών η θυγατρική του Οµίλου στην
Αµερική Titan America LLC.

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήµατος

Εταιρία

Εταιρία
20. Απαιτήσεις και προπληρωµές

Πρόβλεψη για λοιπές επισφαλείς  απαιτήσεις

(ποσά σε χιλιάδες €)

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
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(ποσά σε χιλιάδες €)

2010 2009 2010 2009

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 15.682 13.613 4.916 4.096

Προσθήκες χρήσης (σηµ. 5, 29) 12.228 9.619 - 3.362
Μη χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη (σηµ. 5, 29) -2.697 -3.615 -23 -1.429
Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη -2.357 -4.144 - -1.113

Αναταξινόµηση από λοιπούς λογαριασµούς 
απαιτήσεων/υποχρεώσεων 2.665 - - -
Προσθήκη λόγω εξαγορών 815 358 - -
Συναλλαγµατικές διαφορές 124 -149 - -
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 26.460 15.682 4.893 4.916

- - - -

2010 2009 2010 2009

Υπόλοιπο  1 Ιανουαρίου 1.424 2.964 946 1.070

Προσθήκες χρήσης (σηµ. 5, 29) 10.848 59 21 17

Μη χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη (σηµ. 5, 29) -53 -1.457 - -

Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη - -140 - -141

Αναταξινόµηση από λοιπούς λογαριασµούς 
απαιτήσεων/υποχρεώσεων -487 - - -
Συναλλαγµατικές διαφορές 21 -2 - -
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 11.753 1.424 967 946

21. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
(ποσά σε χιλιάδες €)

2010 2009 2010 2009

Ταµείο 132 294 2 83
Βραχυπρόθεσµες  καταθέσεις 66.938 16.132 2.941 121

67.070 16.426 2.943 204

Οι βραχυπρόθεσµες καταθέσεις αποτελούνται από καταθέσεις όψεως και προθεσµίας. Τα πραγµατικά επιτόκια
καθορίζονται σύµφωνα µε τα  κυµαινόµενα επιτόκια, διαπραγµατεύονται κατά περίπτωση.

'Οµιλος Εταιρία

20. Απαιτήσεις και προπληρωµές (συνέχεια)

'Οµιλος Εταιρία

'Οµιλος

Ανάλυση προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις από πελάτες

Ανάλυση προβλέψεων για λοιπές επισφαλείς απαιτήσεις Εταιρία
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2010 2009
77.044.880 77.007.158

7.568.960 7.568.960
84.613.840 84.576.118

Αριθµός µετοχών €'000
Αριθµός 
µετοχών €'000

Αριθµός 
µετοχών €'000

Υπόλοιπο  1 Ιανουαρίου 2009 76.977.814    307.911    7.568.960    30.276    22.826    84.546.774   361.013    
Έκδοση µετοχών από άσκηση δικαιωµάτων 
προαιρέσεως αγοράς µετοχών 29.344    117    -    -    -    29.344   117    
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009 77.007.158    308.028    7.568.960    30.276    22.826    84.576.118   361.130    
Έκδοση µετοχών από άσκηση δικαιωµάτων 
προαιρέσεως αγοράς µετοχών 37.722    151    -    -    -    37.722   151    
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 77.044.880    308.179    7.568.960    30.276    22.826    84.613.840   361.281    

Ίδιες µετοχές Αριθµός µετοχών €'000
Αριθµός 
µετοχών €'000

Αριθµός 
µετοχών €'000

Υπόλοιπο  1 Ιανουαρίου 2009 3.187.697    92.182    5.919    117    3.193.616    92.299    
Πώληση ιδίων µετοχών -18.403    -677    -    -    -18.403    -677    
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009 3.169.294    91.505    5.919    117    3.175.213    91.622    
Πώληση ιδίων µετοχών -37.597    -1.440    -    -    -37.597    -1.440    
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 3.131.697    90.065    5.919    117    3.137.616    90.182    

∆ικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών

Πρόγραµµα 
2004

Πρόγραµµα 
2007

Πρόγραµµα 
2010 Σύνολο

Υπόλοιπο  1 Ιανουαρίου 2009 26.940 294.840 -   321.780
∆ικαιώµατα που παραχωρήθηκαν -   86.880 -   86.880
∆ικαιώµατα που εξασκήθηκαν -23.950 -5.394 -   -29.344
∆ικαιώµατα που δεν ωρίµασαν -   -114.135 -   -114.135
∆ικαιώµατα που διαγράφηκαν -2.990 -10.065 -   -13.055
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009 -   252.126 -   252.126
∆ικαιώµατα που παραχωρήθηκαν -   -   267.720 267.720
∆ικαιώµατα που εξασκήθηκαν -   -37.722 -   -37.722
∆ικαιώµατα που δεν ωρίµασαν -   -114.222 -   -114.222
∆ικαιώµατα που διαγράφηκαν -   -16.696 -2.100 -18.796
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 -   83.486 265.620 349.106

Ηµεροµηνία λήξης Τιµή άσκησης
Πρόγραµµα 

2007
Πρόγραµµα 

2010 Σύνολο
2011 € 4,00 3.206 -   3.206
2012 € 4,00 80.280 -   80.280
2014 € 4,00 -   265.620 265.620

83.486 265.620 349.106

Ηµεροµηνία λήξης Τιµή άσκησης
Πρόγραµµα 

2007
Πρόγραµµα 

2010 Σύνολο
2010 € 4,00 8.406 -   8.406
2011 € 4,00 156.840 -   156.840
2012 € 4,00 86.880 -   86.880

252.126 -   252.126

2010

2009
(ποσά σε χιλιάδες €, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

22. Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο

Ο συνολικός αριθµός των εγκεκριµένων µετοχών είναι: 
Κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας  €4,00 

(ποσά σε χιλιάδες €, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

Προνοµιούχες µετοχές ονοµαστικής αξίας €4,00 

Προνοµιούχες µετοχές

Κοινές µετοχές Προνοµιούχες µετοχές Σύνολο

Μετοχές που έχουν εκδοθεί και πλήρως 
καταβληθεί

Σύνολο
∆ιαφορά από 

έκδοση 
µετοχών υπέρ 
το άρτιο €'000

Κοινές µετοχές

Η χρηµατιστηριακή µέση τιµή των κοινών µετοχών της Α.Ε. Τσιµέντων Τιτάν ήταν για το 2010 € 16,97 (2009: €19,12) και η χρηµατιστηριακή τιµή κλεισίµατος την
31.12.2010 είναι € 16,42 (31.12.2009 €20,32).

Τα δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς κοινών µετοχών παρέχονται στα ανώτερα στελέχη. Οι µεταβολές στον αριθµό των υφισταµένων δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς
των µετοχών έχουν ως εξής:

Τα δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών στο τέλος του χρόνου έχουν τους ακόλουθους όρους:
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2) Ένα τρίτο του δικαιώµατος χορηγείται σύµφωνα µε την απόδοση της µετοχής της Α.Ε. Τσιµέντων Τιτάν, συγκριτικά µε τρεις δείκτες του Χρηµατιστηρίου Αθηνών
κατά την διάρκεια της περιόδου των τριών χρόνων.

Πρόγραµµα 2007

Ο λογιστικός χειρισµός των δικαιωµάτων που παραχωρήθηκαν από το νέο πρόγραµµα έγινε σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 2 “Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των
µετοχών”.

1) Ένα τρίτο του δικαιώµατος χορηγείται σύµφωνα µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρίας.

Στις 29 Μαϊου 2007 η Εταιρία ενέκρινε τη θέσπιση νέου τριετούς Προγράµµατος Παροχής ∆ικαιωµάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Πρόγραµµα 2007), η άσκηση
των οποίων θα συνδέεται µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρίας και την πορεία της τιµής της µετοχής της. Στα πλαίσια του εν λόγω Προγράµµατος, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας θα δικαιούται να χορηγήσει, κατά τα έτη 2007, 2008 και 2009, δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µέχρι 500.000 κοινών µετοχών της
Εταιρίας, µε τιµή διάθεσης ίση µε την ονοµαστική αξία της µετοχής, ήτοι €4,00 ανά µετοχή, στα εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ. της Εταιρίας και στα διευθυντικά και
ανώτερα στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Σύµφωνα µε το Πρόγραµµα αυτό τα χορηγούµενα δικαιώµατα, έχουν µία περίοδο ωρίµανσης τριών ετών και µπορούν να ασκηθούν µετά από το τέλος της περιόδου
ωρίµανσης. Κάθε δικαίωµα πρέπει να ασκηθεί µέσα σε διάστηµα δώδεκα µηνών από τους χρόνους ωρίµανσης της άσκησης τους. Στην περίπτωση που η προθεσµία
παρέλθει τότε τα συγκεκριµένα δικαιώµατα θα ακυρωθούν αµετάκλητα. Για όλα τα χορηγούµενα δικαιώµατα αποτελεί βασική προϋπόθεση η συνεχής απασχόληση των
δικαιούχων καθόλη τη διάρκεια του προγράµµατος χορήγησης. Ο αριθµός των µετοχών που θα χορηγείται κάθε χρόνο προσδιορίζεται ως εξής:

3) Ένα τρίτο του δικαιώµατος χορηγείται σύµφωνα µε την απόδοση των µετοχών της Α.Ε. Τσιµέντων Τιτάν συγκριτικά µε τις αποδόσεις µετοχών δώδεκα
προκαθορισµένων εταιριών παραγωγής τσιµέντου διεθνώς κατά τη διάρκεια της περιόδου των τριών χρόνων.  

Στις 22 Ιουνίου 2010 η Εταιρία ενέκρινε τη διάθεση 267.720 δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών στα πλαίσια του παραπάνω προγράµµατος. Στη διάρκεια του
2010 διαγράφηκαν 2.100 δικαιώµατα.

Ο λογιστικός χειρισµός των δικαιωµάτων που παραχωρήθηκαν από το νέο πρόγραµµα έγινε σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 2 “Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των
µετοχών”.

3) Ένα τρίτο του δικαιώµατος χορηγείται σύµφωνα µε την απόδοση των µετοχών της Α.Ε. Τσιµέντων Τιτάν συγκριτικά µε τις αποδόσεις µετοχών δέκα
προκαθορισµένων εταιριών παραγωγής τσιµέντου διεθνώς κατά τη διάρκεια της περιόδου των τριών χρόνων.  

Η εύλογη αξία των δικαιωµάτων που παραχωρήθηκαν το 2010 , όπως αυτή αποτιµήθηκε σύµφωνα µε το µοντέλο αποτίµησης Monte Carlo Simulation, ήταν €5,36 ανά
δικαίωµα. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για την εφαρµογή του µοντέλου ήταν η τιµή µετοχής κατά την ηµεροµηνία παροχής του δικαιώµατος €15,90, η τυπική
απόκλιση αποδόσεων τιµής µετοχής  (standard deviation) 39,42%, η µερισµατική απόδοση 2,68% και το σταθερό επιτόκιο EUR swap τριετίας 2,247%. 

2) Ένα τρίτο του δικαιώµατος χορηγείται σύµφωνα µε την απόδοση της µετοχής της Α.Ε. Τσιµέντων Τιτάν, συγκριτικά µε τρεις δείκτες του Χρηµατιστηρίου Αθηνών
κατά την διάρκεια της περιόδου των τριών χρόνων.

1) Ένα τρίτο του δικαιώµατος χορηγείται σύµφωνα µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρίας.

Πρόγραµµα 2010

Σύµφωνα µε το Πρόγραµµα αυτό τα χορηγούµενα δικαιώµατα, έχουν µία περίοδο ωρίµανσης τριών ετών και µπορούν να ασκηθούν µετά από το τέλος της περιόδου
ωρίµανσης. Κάθε δικαίωµα πρέπει να ασκηθεί µέσα στο επόµενο έτος από αυτό του προσδιορισµού του τελικού αριθµού δικαιωµάτων που µπορούν να ασκηθούν. Στην
περίπτωση που η προθεσµία παρέλθει τότε τα συγκεκριµένα δικαιώµατα θα ακυρωθούν αµετάκλητα. Για όλα τα χορηγούµενα δικαιώµατα αποτελεί βασική προϋπόθεση
η συνεχής απασχόληση των δικαιούχων καθόλη τη διάρκεια του προγράµµατος χορήγησης. Ο αριθµός των µετοχών που θα χορηγείται κάθε χρόνο προσδιορίζεται ως
εξής:

Στις 3 Ιουνίου 2010 η Εταιρία ενέκρινε τη θέσπιση νέου τριετούς Προγράµµατος Παροχής ∆ικαιωµάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Πρόγραµµα 2010), η άσκηση
των οποίων θα συνδέεται µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρίας και την πορεία της τιµής της µετοχής της. Στα πλαίσια του εν λόγω Προγράµµατος, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας θα δικαιούται να χορηγήσει, κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012, δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µέχρι 1.000.000 κοινών µετοχών της
Εταιρίας, µε τιµή διάθεσης ίση µε την ονοµαστική αξία της µετοχής, ήτοι €4,00 ανά µετοχή, στα εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ. της Εταιρίας και στα διευθυντικά και
ανώτερα στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Η εύλογη αξία των δικαιωµάτων που παραχωρήθηκαν το 2009 , όπως αυτή αποτιµήθηκε σύµφωνα µε το µοντέλο αποτίµησης Black-Scholes για δύο υποκείµενες αξίες,
ήταν €8,41 ανά δικαίωµα. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για την εφαρµογή του µοντέλου ήταν η τιµή µετοχής κατά την ηµεροµηνία παροχής του δικαιώµατος
€20,60, η τυπική απόκλιση αποδόσεων τιµής µετοχής (standard deviation) 36,71%, η µερισµατική απόδοση 2,07% και η απόδοση των τριετών οµολόγων του
Ελληνικού ∆ηµοσίου 3,649%. 
Κατά τη χρήση του 2010, το δικαίωµα ασκήθηκε για 37.722 µετοχές, 114.222 δικαιώµατα δεν ωρίµασαν σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του
προγράµµατος και 16.696 δικαιώµατα διαγράφηκαν.Τα παραµένοντα προς άσκηση δικαιώµατα αφορούν 83.486 µετοχές.

22. Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο (συνέχεια)
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23. Λοιπά αποθεµατικά

Όµιλος

Τακτικό 
αποθε-
µατικό

Ειδικό  
αποθε-
µατικό

Έκτακτο 
αποθε-
µατικό

Αποθε-
µατικά 
ειδικών 

διατάξεων 
και νόµων 

Αποθε-
µατικό 

αναπροσα-
ρµογών

Συναλλαγ-
µατικές 
διαφορές  
αντιστά-
θµισης 
κινδύνου

Συν/κές 
διαφορές 

µετατροπής

Σύνολο 
λοιπών 
αποθεµα-
τικών

(ποσά σε χιλιάδες €)
Υπόλοιπο  1 Ιανουαρίου 2009 71.682 14.835 242.434 131.372 127.999 48.346 -202.921 433.747
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/(ζηµίες) -664 -6 - 3.655 -277 -558 -34.739 -32.589
Μεταφορά από αποθεµατικά δικαιωµάτων 
προαίρεσης προγράµµατος 2004 - - 7.257 - - - - 7.257

Αναγνώριση δικαιώµατος προαίρεσης µη 
ελέγχουσα συµµετοχής για πώληση µετοχών 
θυγατρικής και µεταφορά σε αποθεµατικά 7.395 - 20.625 8.074 -10.159 - - 25.935
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009 78.413 14.829 270.316 143.101 117.563 47.788 -237.660 434.350
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/(ζηµίες) 217 -879 - - -7.529 -5.198 64.622 51.233
Εξαγορά µη ελέγχουσας συµµετοχής - - - - -825 - - -825
Πώληση µεριδίου θυγατρικής εταιρίας -493 -1.776 - - -9.721 - 1.022 -10.968

Αναγνώριση δικαιώµατος προαίρεσης της µη 
ελέγχουσας συµµετοχής για πώληση µετοχών 
θυγατρικής και µεταφορά σε αποθεµατικά 2.775 -1.095 -4.405 7.918 -2.322 - - 2.871
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 80.912 11.079 265.911 151.019 97.166 42.590 -172.016 476.661

Εταιρία

Τακτικό 
αποθε-
µατικό

Ειδικό  
αποθε-
µατικό

Έκτακτο 
αποθε-
µατικό

Αποθε-
µατικά 
ειδικών 

διατάξεων 
και νόµων 

Αποθε-
µατικό 

αναπροσα-
ρµογών

Συναλλαγ-
µατικές 
διαφορές  
αντιστά-
θµισης 
κινδύνου

Σύνολο 
λοιπών 
αποθεµα-
τικών

(ποσά σε χιλιάδες €)
Υπόλοιπο  1 Ιανουαρίου 2009 61.936 1.769 230.572 120.364 - 48.346 462.987
Μεταφορά από αποθεµατικά δικαιωµάτων 
προαίρεσης προγράµµατος 2004 - - 7.257 - - - 7.257
Μεταφορά (σε)/από κέρδη εις νέο 4.631 - 20.622 5.968 - - 31.221
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009 66.567 1.769 258.451 126.332 - 48.346 501.465
Μεταφορά (σε)/από κέρδη εις νέο 2.083 - -4.434 7.951 - - 5.600
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 68.650 1.769 254.017 134.283 - 48.346 507.065

Το αποθεµατικό συναλλαγµατικών διαφορών αντιστάθµισης κινδύνου απεικονίζει τις συναλλαγµατικές διαφορές που προέκυψαν από την µετατροπή σε
ευρώ των δανείων σε ξένο νόµισµα, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως µέσα αντιστάθµισης κινδύνου επένδυσης του Οµίλου στο εξωτερικό καθώς και τις
συναλλαγµατικές διαφορές που προέκυψαν από την αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων που χρησιµοποιήθηκαν ως µέσα αντιστάθµισης
ταµειακών ροών για συναλλαγές σε ξένο νόµισµα.

Τα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων και νόµων, σύµφωνα την Ελληνική φορολογική νοµοθεσία, εξαιρούνται του φόρου εισοδήµατος, υπό την
προϋπόθεση ότι δε θα διανεµηθούν στους µετόχους. Ο Όµιλος δεν προτίθεται να διανείµει τα συγκεκριµένα αποθεµατικά και εποµένως δεν έχει προβεί σε
υπολογισµό φόρου εισοδήµατος που θα προέκυπτε σε περίπτωση διανοµής. ∆ιανοµή των ανωτέρω αποθεµατικών µπορεί να πραγµατοποιηθεί ύστερα από
έγκριση των µετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση και εφόσον έχει καταβληθεί ο αναλογών φόρος από την Εταιρία. 

Ορισµένες από τις εταιρίες του Οµίλου υποχρεούνται, σύµφωνα µε την εµπορική νοµοθεσία που ισχύει στη χώρα που εδρεύουν, να σχηµατίσουν ποσοστό
επί των ετησίων καθαρών τους κερδών, όπως αυτά απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία, σε τακτικό αποθεµατικό. Το ανωτέρω αποθεµατικό δεν δύναται
να διανεµηθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρίας. 

Τα αφορολόγητα αποθεµατικά του Οµίλου περιλαµβάνουν αποθεµατικά που έχουν σχηµατιστεί από την Εταιρία και από ορισµένες Ελληνικές θυγατρικές
κατ’ εφαρµογή αναπτυξιακών νόµων. 

Το αποθεµατικό συναλλαγµατικών διαφορών µετατροπής απεικονίζει τις συναλλαγµατικές διαφορές που προέκυψαν από την µετατροπή των οικονοµικών
καταστάσεων των θυγατρικών του Οµίλου σε ξένο νόµισµα.

Το αποθεµατικό αναπροσαρµογών περιλαµβάνει α) την εύλογη αξία των ενσωµάτων και ασωµάτων ακινητοποιήσεων ποσού €99,9 εκατ. που αναλογούσε
στην συµµετοχή του Οµίλου στην κοινοπρακτική εταιρία στην Αίγυπτο Lafarge-Titan Egyptian Investments Ltd, µέχρι την ηµεροµηνία της πλήρους
εξαγοράς της από τον Όµιλο, β) τις µεταβολές στην εύλογη αξία των διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ποσού €2,8 εκατ. και γ) τη
χρεωστική διαφορά που προέκυψε µεταξύ της εύλογης αξίας και της τρέχουσας αξίας από την αναγνώριση δικαιώµατος προαίρεσης της µη ελέγχουσας
συµµετοχής για πώληση µετοχών της ANTEA Cement SHA ποσού €4,2 εκατ..

Μεταξύ των αποθεµατικών περιλαµβάνονται και ειδικά αποθεµατικά τα οποία έχουν φορολογηθεί µε εξάντληση της φορολογίας για την Εταιρία και τους
µετόχους. Από τα αποθεµατικά αυτά προτείνεται η διανοµή στους µετόχους της Εταιρίας ποσού € 8.665.303.
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24. ∆ανεισµός

2010 2009 2010 2009
Βραχυπρόθεσµος
∆άνεια σε τοπικό νόµισµα - ( € ) 92.963 244.773 17.069 127.432
∆άνεια σε ξένο νόµισµα 42.795 16.217 - 177
Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 1.005 845 - -

136.763 261.835 17.069 127.609
Μακροπρόθεσµος
Τραπεζικός δανεισµός σε τοπικό νόµισµα - ( € ) 441.735 357.517 - 499
Τραπεζικός δανεισµός σε ξένο νόµισµα 48.345 147.948 - -
Οµολογιακά δάνεια σε τοπικό νόµισµα 215.000 217.914 15.000 -
∆ανειακές υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις - - 628.000 634.000
Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 1.881 2.286 - -

706.961 725.665 643.000 634.499
Σύνολο δανεισµού 843.724 987.500 660.069 762.108

2010 2009 2010 2009

Από 1 έως 2 έτη (*) 353.496 29.158 543.000 534.499
Από 2 έως  5 έτη 297.877 635.868 100.000 100.000
Περισσότερο από 5 έτη 53.707 58.353 - -

705.080 723.379 643.000 634.499

'Οµιλος Εταιρία

Η εύλογη αξία του δανεισµού προσεγγίζει αυτή που εµφανίζεται στα βιβλία, καθώς ο δανεισµός του Οµίλου και
της Εταιρίας είναι κυρίως µε κυµαινόµενα επιτόκια.

Λήξη µακροπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού (εξαιρούνται οι υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις):

(ποσά σε χιλιάδες €)

Στις 1.7.2010, η θυγατρική του Οµίλου στην Αµερική, Titan America, προέβη σε πρόωρη αποπληρωµή
οµολογίων συνολικής αξίας $66,9 εκ. ή €54,5 εκ. που είχε συνάψει µέσω ιδιωτικής τοποθέτησης µε θεσµικούς
επενδυτές των ΗΠΑ προ ετών και των οποίων το επιτόκιο ήταν, σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα, ιδιαίτερα
υψηλό. Το συνολικό προ φόρων κόστος αποπληρωµής ανήλθε σε $9,7εκ. ή €7,4 εκ. (2009: $1,8 εκ. ή €1,3 εκ.).

(*) Στις 5.1.2011 η θυγατρική εταιρία του Οµίλου Titan Global Finance PLC, ανακοίνωσε την υπογραφή στο
Λονδίνο, σύµβασης κοινοπρακτικού δανείου συνολικού ύψους 585.000.000 ευρώ. Η νέα αυτή δανειακή γραµµή,
θα έχει διάρκεια µέχρι τον Ιανουάριο 2015. Το δάνειο θα χρησιµοποιηθεί για την αναχρηµατοδότηση
υφισταµένου κοινοπρακτικού δανείου της Titan Global Finance PLC, το οποίο λήγει τον Απρίλιο 2012 και, στη
συνέχεια, για τη χρηµατοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών του Οµίλου (σηµ. 38).

Εταιρία(ποσά σε χιλιάδες €) 'Οµιλος

99



Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων

24. ∆ανεισµός (συνέχεια)

2010 2009 2010 2009

Τραπεζικός δανεισµός (USD) 2,83% 5,25% 2,35% 2,04%
Τραπεζικός δανεισµός (JPY) 2,70% 2,70% - -
Τραπεζικός δανεισµός (EGP) 9,10% 10,79% - -
Τραπεζικός δανεισµός (GBP) 2,45% 2,45% 2,45% 2,45%
Τραπεζικός δανεισµός (BGN) 5,02% 6,59% - -
Τραπεζικός δανεισµός (TRY) 10,64% 17,01% - -
Τραπεζικός δανεισµός (ALL) 9,93% - - -
Τραπεζικός δανεισµός (MKD) - 8,42% - -
Τραπεζικός δανεισµός (€) 3,77% 3,33% 3,06% 3,26%
Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (USD) 7,00% 5%-7% - -
Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (TRY) - 17%-19% - -
Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (€) 6%-8% 6%-8% - -

(ποσά σε χιλιάδες µονάδες ανά νόµισµα) 2010 2009 2010 2009
USD 259.239 290.517 - 254
JPY 2.500.940 3.001.128 - -
EGP - 160.000 - -
ALL 546.160 - - -
BGN 52.121 60.467 - -
TRY 16.752 14.794 - -

(ποσά σε χιλιάδες €)

Κυµαινόµενο επιτόκιο: 2010 2009 2010 2009
 - Ληξιπρόθεσµα εντός ενός έτους 249.327 225.702 119.039 91.311
 - Ληξιπρόθεσµα πέραν του ενός έτους 728.575 647.421 110.000 39.501

(ποσά σε χιλιάδες €)
2010 2009

Έως 1 έτος 1.145 1.006
Από 1 έως  5 έτη 2.001 2.484
Περισσότερο από 5 έτη - -

3.146 3.490
-260 -359

2.886 3.131

Τα πραγµατικά επιτόκια µε τα οποία επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσµατα είναι τα ακόλουθα:

'Οµιλος

'Οµιλος Εταιρία

'Οµιλος Εταιρία

Τραπεζικός δανεισµός σε ξένο νόµισµα (συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις): 

'Οµιλος

Ο Όµιλος έχει τις ακόλουθες µη χρησιµοποιηθείσες ανοικτές πιστωτικές διευκολύνσεις:

Εταιρία

Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις - ελάχιστη πληρωµή

Οι χρηµατοδοτικές υποχρεώσεις διασφαλίζονται από το δικαίωµα του εκµισθωτή να του επιστραφούν τα µισθωµένα
περιουσιακά στοιχεία, σε περίπτωση αθέτησης των όρων της σύµβασης.  

Ο Όµιλος διαθέτει επαρκείς, δεσµευµένες και µη, πηγές χρηµατοδότησης, για την εξυπηρέτηση µελλοντικών
επιχειρηµατικών αναγκών.

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναλύεται ως εξής:

Παρούσα αξία των υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Μελλοντικές χρηµατοοικονοµικές δαπάνες από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
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25. Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών

Ελλάδα

Η ελληνική εργατική νοµοθεσία προβλέπει η αποζηµίωση για αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης να βασίζεται στα
χρόνια υπηρεσίας των εργαζοµένων στην εταιρία λαµβάνοντας υπόψη τις αποδοχές τους κατά την ηµεροµηνία
αποχώρησης. Ο Όµιλος χορηγεί µεγαλύτερη αποζηµίωση για αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης, από εκείνη που
ορίζει ο νόµος. Οι αποζηµιώσεις λόγω αποχώρησης για συνταξιοδότηση δεν χρηµατοδοτούνται από ειδικά
κεφάλαια, όµως οι υποχρεώσεις που προέρχονται από τέτοιου είδους δεσµεύσεις αποτιµώνται µε αναλογιστικές
µελέτες, που εκπονούνται από ανεξάρτητες αναλογιστικές εταιρίες. Η τελευταία αναλογιστική µελέτη
πραγµατοποιήθηκε τον ∆εκέµβριο του 2010. Οι βασικές υποθέσεις που υιοθετήθηκαν για την εκπόνηση της
µελέτης αυτής ήταν ένα επιτόκιο προεξόφλησης της τάξεως του 4,6% (2009: 5,9%), ένα µέσο ποσοστό αύξησης
των µισθών µεταξύ του 5,5% και 6,4% (2009: 5,5%-6,4%) και τέλος µια ετήσια αύξηση των µελλοντικών
συντάξεων της τάξεως του 3% (2009: 3%).

ΗΠΑ
Στις θυγατρικές του Οµίλου στις ΗΠΑ υφίστανται προγράµµατα καθορισµένων παροχών καθώς και λοιπά
προγράµµατα συνταξιοδοτικών παροχών. Η µέθοδος λογιστικοποίησης των τελευταίων, οι υποθέσεις για την
αποτίµηση τους και η συχνότητα των αποτιµήσεων, είναι παρόµοιες µε εκείνες των προγραµµάτων καθορισµένων
παροχών.

Πρόγραµµα συνταξιοδότησης µε συµµετοχή πολλών εργοδοτών
Ορισµένοι εργαζόµενοι συµµετέχουν σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών που υποστηρίζεται από το
σωµατείο, όπου συµµετέχουν περισσότεροι του ενός εργοδότες. Το πρόγραµµα δεν υπόκειται στη διαχείριση των
θυγατρικών εταιριών που έχει ο Όµιλος στις ΗΠΑ και οι εισφορές καθορίζονται σύµφωνα µε τις προβλέψεις που
απορρέουν από τις ισχύουσες συµβάσεις εργασίας. Το ύψος των εισφορών επηρεάζεται από την κεφαλαιακή
κατάσταση του προγράµµατος.

Επικουρικό πρόγραµµα παροχών

Σκοπός του προγράµµατος είναι η σύσταση ενός µη χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος αναβαλλόµενων αµοιβών
για ορισµένο αριθµό υψηλόµισθων στελεχών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει στις ΗΠΑ. Για το σκοπό αυτό
οι θυγατρικές εταιρίες στις ΗΠΑ δηµιούργησαν ένα επικουρικό ταµείο ώστε να προωθήσουν την πληρωµή των
συγκεκριµένων αµοιβών στους συµµετέχοντες µέσω του προγράµµατος. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα αυτό µπορούν
να αναβάλλουν ένα ποσοστό των αµοιβών τους για το ισχύον έτος. Η εταιρία εισφέρει το 50% των εισφορών που
δίνουν οι συµµετέχοντες και οι οποίες διαµορφώνονται σύµφωνα µε την κεφαλαιακή κατάσταση του
προγράµµατος.
Όλα τα προγράµµατα καθορισµένων συνταξιοδοτικών παροχών των θυγατρικών εταιριών του Οµίλου στην
Αµερική, εκτός από ένα, έχουν σταµατήσει να δέχονται νέα µέλη καθώς επίσης και να προσµετρούν από την
ηµεροµηνία αυτή, έτη θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. Τα προγράµµατα αυτά δεν έχουν σηµαντική
επίδραση στον Όµιλο. Τέλος υπάρχει ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών για µετά την έξοδο από την
υπηρεσία (για ορισµένους εν ενεργεία καθώς και πρώην εργαζόµενους) όπου οι δικαιούχοι του προγράµµατος
αυτού, λαµβάνουν παροχές όπως είναι η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη από την ηµεροµηνία της πρόωρης
συνταξιοδότησης έως και την ηµεροµηνία που θεµελιώνεται δικαίωµα πλήρους συνταξιοδότησης. Η Εταιρία έχει
ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών για τους εργαζόµενους.

Ορισµένα από τα προγράµµατα των θυγατρικών του Οµίλου στην Αµερική διατηρούν στοιχεία ενεργητικού τα
οποία επενδύονται κατά περίπου 55% σε µετοχές και 45% σε σταθερές επενδύσεις. Οι βασικές υποθέσεις που
υιοθετήθηκαν για την εκπόνηση της µελέτης για τα συνταξιοδοτικά προγράµµατα των θυγατρικών του Οµίλου
στην Αµερική ήταν επιτόκιο προεξόφλησης 5,5% (2009:6,0%), και αναµενόµενη απόδοση στοιχείων ενεργητικού
8,5% (2009: 8,0%).
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2010 2009 2010 2009
(ποσά σε χιλιάδες €)
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 2.702 3.079 1.407 1.663
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 3.252 3.021 2.092 1.959
Συνενώσεις επιχειρήσεων - 2 - -
Αναλογιστικές ζηµίες 764 1.465 316 525

6.718 7.567 3.815 4.147
Αναµενόµενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος -581 -481 - -
Καθαρό κόστος χρήσεως 6.137 7.086 3.815 4.147
Επιπρόσθετη απαιτούµενη πρόβλεψη 190 - - -

Επιπρόσθετες καθορισµένες παροχές που πληρώθηκαν πέραν των προβλεπόµενων 4.602 3.535 4.088 3.535
10.929 10.621 7.903 7.682

Ποσά που επιβάρυναν τα άλλα έξοδα εκµετάλλευσης 7.677 7.600 5.811 5.723
Ποσά που επιβάρυναν τα έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 3.252 3.021 2.092 1.959
Ποσά που επιβάρυναν την εκµετάλλευση 10.929 10.621 7.903 7.682

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως κατά την λήξη της χρήσης 52.102 58.693 27.735 35.458
Μείον στοιχεία ενεργητικού προγραµµάτων Αµερικής -7.288 -6.407 - -

44.814 52.286 27.735 35.458
Μείον µη αναγνωρισµένες αναλογιστικές ζηµίες -4.611 -10.458 -5.501 -11.696
Καθαρή υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 40.203 41.828 22.234 23.762

Ανάλυση της υποχρέωσης που καταχωρήθηκε στον Ισολογισµό:
(ποσά σε χιλιάδες €) 2010 2009 2010 2009
Υπόλοιπο έναρξης 41.828 41.157 23.762 23.702
Συνολική δαπάνη - όπως αυτή εµφανίζεται παραπάνω 6.137 7.086 3.815 4.147
Επιπρόσθετη απαιτούµενη πρόβλεψη 190 - - -
Προσθήκες λόγω εξαγορών - 21 - -
Συναλλαγµατικές διαφορές 521 -184 - -
Πληρωµές παροχών κατά την διάρκεια της χρήσεως -8.473 -6.252 -5.343 -4.087
Υπόλοιπο λήξης 40.203 41.828 22.234 23.762

Ανάλυση της κίνησης των στοιχείων ενεργητικού προγραµµάτων Αµερικής 2010 2009
Εύλογη αξία στοιχείων ενεργητικού στην αρχή της περιόδου 6.407 5.904
Αναµενόµενη απόδοση 581 481
Εισφορές εταιρείας 444 375
Ωφελήµατα πληρωθέντα -648 -748
Αναλογιστικά κέρδη/ζηµίες -7 619
Συναλλαγµατική διαφορά 511 -224
Εύλογη αξία στοιχείων ενεργητικού στο τέλος της περιόδου 7.288 6.407

-

25. Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών (συνέχεια)

'Οµιλος Εταιρία

'Οµιλος

'Οµιλος Εταιρία

Τα ποσά, τα οποία αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης στο λογαριασµό άλλα έξοδα εκµετάλλευσης (βλ. σηµ. 4) και αφορούν τα
προγράµµατα καθορισµένων συνταξιοδοτικών παροχών και  λοιπών προγραµµάτων καθορισµένων παροχών, έχουν ως εξής:
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26. Προβλέψεις 

Όµιλος

Ποσά κλειόµενης χρήσης 2010  1 
Ιανουαρίου 

2010
Προσθήκες 
χρήσης

Μη 
χρησιµο-
ποιηθείσα 
πρόβλεψη

Χρησιµο-
ποιηθείσα 
πρόβλεψη

Προσθήκες 
λόγω 

εξαγορών

Συναλλα-
γµατικές 
διαφορές

Αναταξινόµηση 
από/σε 

δεδουλευµένα 
έξοδα

 31 
∆εκεµβρίου 

2010
(ποσά σε χιλιάδες €)
Πρόβλεψη για αποκατάσταση λατοµείων α 10.252 1.427 -480 -367 - 280 953 12.065
Πρόβλεψη για λοιπούς φόρους β 591 199 - -291 - 71 -370 200
Πρόβλεψη για ενδεχόµενες υποχρεώσεις από 
δικαστικές αποφάσεις γ 2.860 - -2.119 -296 350 263 - 1.058
Λοιπές προβλέψεις δ 5.616 2.915 -1.242 -393 - 80 -915 6.061

19.319 4.541 -3.841 -1.347 350 694 -332 19.384

Ποσά προηγούµενης χρήσης 2009  1 
Ιανουαρίου 

2009
Προσθήκες 
χρήσης

Μη 
χρησιµο-
ποιηθείσα 
πρόβλεψη

Χρησιµο-
ποιηθείσα 
πρόβλεψη

Προσθήκες 
λόγω 

εξαγορών

Συναλλα-
γµατικές 
διαφορές

 31 ∆εκεµβρίου 
2009

(ποσά σε χιλιάδες €)
Πρόβλεψη για αποκατάσταση λατοµείων α 11.166 857 -1.175 -708 253 -141 10.252
Πρόβλεψη για λοιπούς φόρους β 1.016 40 - -438 - -27 591
Πρόβλεψη για ενδεχόµενες υποχρεώσεις από 
δικαστικές αποφάσεις γ 2.961 434 -6 -429 - -100 2.860
Λοιπές προβλέψεις δ 11.235 187 -3.039 -2.620 - -147 5.616

26.378 1.518 -4.220 -4.195 253 -415 19.319

2010 2009
Μακροπρόθεσµες προβλέψεις 19.022 16.660
Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις 362 2.659

19.384 19.319

Εταιρία 

Ποσά κλειόµενης χρήσης 2010  1 
Ιανουαρίου 

2010
Προσθήκες 
χρήσης

Μη 
χρησιµο-
ποιηθείσα 
πρόβλεψη

Χρησιµο-
ποιηθείσα 
πρόβλεψη

 31 
∆εκεµβρίου 

2010
(ποσά σε χιλιάδες €)
Προβλέψεις για αποκατάσταση λατοµείων α 1.895 72 -258 - 1.709
Λοιπές προβλέψεις δ 343 5.541 - - 5.884

2.238 5.613 -258 - 7.593

Ποσά προηγούµενης χρήσης 2009
 1 

Ιανουαρίου 
2009

Προσθήκες 
χρήσης

Μη 
χρησιµο-
ποιηθείσα 
πρόβλεψη

Χρησιµο-
ποιηθείσα 
πρόβλεψη

 31 
∆εκεµβρίου 

2009
(ποσά σε χιλιάδες €)
Προβλέψεις για αποκατάσταση λατοµείων α 2.182 341 -463 -165 1.895
Λοιπές προβλέψεις δ - 343 - - 343

2.182 684 -463 -165 2.238

2010 2009
Μακροπρόθεσµες προβλέψεις 7.067 1.929
Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις 526 309

7.593 2.238

(ποσά σε χιλιάδες €)

β. Αφορά πρόβλεψη για την κάλυψη µελλοντικών διαφορών από φορολογικούς ελέγχους για λοιπούς φόρους. Η χρησιµοποίηση τους αναµένεται να γίνει µέσα στα επόµενα 5
έτη.

δ. Αφορά διάφορες προβλέψεις για κινδύνους εκ των οποίων κανένας µεµονωµένα δεν είναι ουσιώδης για τον Όµιλο. Για την Εταιρία η συγκεκριµένη κατηγορία προβλέψεων
περιέχει µεταξύ άλλων, επιπρόσθετη πρόβλεψη για υποτίµηση συµµετοχής της σε θυγατρική εταιρία. Οι συγκεκριµένες προβλέψεις αναµένεται να χρησιµοποιηθούν σε διάστηµα
από 2 έως 20 έτη.

α. Αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία της εκτιµώµενης δαπάνης για αποκατάσταση των λατοµείων µετά από την παύση της λειτουργίας τους, καθώς και άλλων παρόµοιων
υποχρεώσεων. Η συγκεκριµένη πρόβλεψη αναµένεται να χρησιµοποιηθεί σε διάστηµα από 2 έως 50 έτη.

(ποσά σε χιλιάδες €)

γ. Αφορά δαπάνες που ενδέχεται να προκύψουν στο µέλλον για τακτοποίηση δικαστικών διεκδικήσεων από τρίτους έναντι των εταιριών του Οµίλου. Η συγκεκριµένη πρόβλεψη
αναµένεται να χρησιµοποιηθεί κυρίως στους επόµενους 12 µήνες.
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2010 2009 2010 2009

Κρατικές επιχορηγήσεις 6.353 6.533 5.674 5.806
Καταβολή επιπλέον τιµήµατος για εξαγορά θυγατρικών (σηµ. 34) - 1.070 - -
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις (σηµ. 34) 28.452 29.831 - -

34.805 37.434 5.674 5.806

Η ανάλυση των κρατικών επιχορηγήσεων έχει ως εξής:
2010 2009 2010 2009

Μακροπρόθεσµες 6.353 6.533 5.674 5.806
Βραχυπρόθεσµες (σηµ. 28) 235 298 235 298

6.588 6.831 5.909 6.104

2010 2009 2010 2009
Υπόλοιπο έναρξης 6.831 6.900 6.104 6.406
Προσθήκες από εξαγορές - - - -
Προσθήκες 112 345 112 -
Αποσβέσεις (σηµ. 29) -355 -414 -307 -302
Υπόλοιπο λήξης 6.588 6.831 5.909 6.104

2010 2009 2010 2009
Προµηθευτές  97.367 111.265 19.761 24.808
Υποχρεώσεις σε συνδεόµενα µέρη (σηµ. 33) 1.346 1.356 8.951 13.036
Λοιπές υποχρεώσεις 29.996 33.248 9.440 7.224
Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα και αγορές υπό τακτοποίηση 41.600 35.232 7.335 9.245
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 4.570 4.583 2.715 2.956
Προκαταβολές πελατών 28.502 37.144 650 872
Μερίσµατα πληρωτέα 346 377 300 332
Κρατικές επιχορηγήσεις (σηµ. 27) 235 298 235 298
Λοιποί φόροι 9.187 19.322 1.318 1.574

213.149 242.825 50.705 60.345

27. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εταιρία'Οµιλος

(ποσά σε χιλιάδες €)

Εταιρία

Στις λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της χρήσης 2010 συµπεριλαµβάνεται µεταξύ άλλων: α) το ποσό των €21
εκατ. (2009: €19,4 εκατ.), το οποίο αφορά στην εύλογη αξία του δικαιώµατος που ο Όµιλος έχει χορηγήσει στους
µετόχους της µη ελέγχουσας συµµετοχής και συγκεκριµένα στις European Bank for Reconstruction and Development
(EBRD) και International Finance Corporation (IFC), να ζητήσουν την εξαγορά από τον Όµιλο του ποσοστού τους
στην ANTEA Cement SHA, βάσει προκαθορισµένων όρων, και β) το ποσό των €5,8 εκατ. (2009: €6,2 εκατ.) που
αφορά ανειληµµένη υποχρέωση της θυγατρικής εταιρίας του Οµίλου στην Αίγυπτο Βeni Suef προς την τοπική ∆ηµόσια
Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. 

'Οµιλος

28. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Οι όροι και συνθήκες των ανωτέρω χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων έχουν ως εξής:

'Οµιλος

Οι προµηθευτές δεν είναι τοκοφόρος λογαριασµός και συνήθως διακανονίζεται σε : Όµιλος 0-120 ηµέρες, Εταιρία 10 -
120 ηµέρες.
Οι λοιπές υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόρος λογαριασµός και συνήθως διακανονίζονται σε ένα µήνα για τον Όµιλο και
την Εταιρία.

Εταιρία

Οι λοιπές υποχρεώσεις αποτελούνται κυρίως από µεταφορικά τσιµέντου και πρώτων υλών, καθώς επίσης από
παρεπόµενες παροχές στο προσωπικό.

(ποσά σε χιλιάδες €)

Οι κρατικές επιχορηγήσεις, που αφορούν δαπάνες, αναβάλλονται και καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων, όταν καταχωρείται και η επιχορηγούµενη δαπάνη, έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοίχηση του εσόδου µε
τη δαπάνη.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις, που προορίζονται για αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων, καταχωρούνται στις
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και λογίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε τη µέθοδο της
σταθερής απόσβεσης, σύµφωνα µε την διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής των αντίστοιχων επιχορηγούµενων
παγίων.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους, όταν υπάρχει η βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα
εισπραχθεί και ο Όµιλος θα συµµορφωθεί µε όλους τους σχετικούς όρους.

(ποσά σε χιλιάδες €)

'Οµιλος Εταιρία
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2010 2009 2010 2009
Καθαρό κέρδος χρήσεως 111.227 121.901 20.830 46.446

Προσαρµογές του κέρδους σε σχέση µε τις εξής συναλλαγές:
Φόρους (σηµ. 8) 17.934 36.238 18.531 33.401
Αποσβέσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων (σηµ. 11) 105.185 95.566 12.282 11.957
Αποσβέσεις ασώµατων ακινητοποιήσεων (σηµ. 13) 17.685 17.248 24 -
Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων (σηµ. 27) -355 -414 -307 -302
∆απάνη αποµείωσης στοιχείων ενεργητικού (σηµ. 4,11,13) 165 2.939 2 -390
Καθαρό κέρδος από πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων (σηµ. 4) -6.309 -3.695 -2.521 -1.820
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις που χρεώθηκε στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων (σηµ. 5, 20) 20.326 4.606 -2 1.950

Πρόβλεψη για απαξίωση αποθεµάτων (σηµ. 4, 19) 4.730 3.292 700 332
Πρόβλεψη για αποκατάσταση λατοµείων (σηµ. 26.α) 947 -318 -186 -342
Πρόβλεψη για επίδικες απαιτήσεις (σηµ. 26.γ) -2.119 428 - -
Λοιπές προβλέψεις (σηµ. 26.δ) 1.673 -2.852 528 -807
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (σηµ. 
4, 25) 3.075 4.065 1.723 2.188
Μείωση αξίας επενδυτικών παγίων (σηµ. 12) - - 422 400
Ζηµία από την πώληση µέρους δραστηριότητας θυγατρικής εταιρίας 111 - - -
Έσοδα από τόκους και κέρδη από συναλλαγµατικές διαφορές (σηµ. 6) -16.636 -19.349 -3.459 -3.600
Έσοδα από µερίσµατα - - -5.656 -5.119
Ζηµία από πρόωρη αποπληρωµή δανείων 7.340 1.321 - -
Έξοδα από τόκους και ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές (σηµ. 6) 72.994 74.632 30.064 34.085
Καθαρά (Κέρδη)/Ζηµιές από χρηµατοοικονοµικά εργαλεία (σηµ. 6) -1.131 4.112 1.244 2.779
(Κέρδη)/ζηµιές συµµετοχών και χρεογράφων (σηµ. 6) - -39 2 3
Πρόβλεψη για υποτίµηση συµµετοχών - - 12.792 1.150
Έκπτωση λόγω εφάπαξ πληρωµής του φόρου εισοδήµατος (σηµ. 6) -1 -139 -1 -139
∆ικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών (σηµ. 7) 1.014 2.520 511 1.522
Συµµετοχή στις ζηµίες/(κέρδη) συνδεδεµένων εταιριών (σηµ. 15) 783 -1.080 - -

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:
Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων -7.653 38.844 -10.259 24.629
Μείωση απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λογαριασµούς 23.106 38.115 29.774 9.342
Μείωση/(αύξηση) λοιπών µακροπρόθεσµων λειτουργικών απαιτήσεων -2.761 1.926 447 91
Μείωση τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -46.240 -30.399 -21.319 -17.371
Εισροές διαθεσίµων από την κύρια εκµετάλλευση 305.090 389.468 86.166 140.385

Αναπόσβεστη αξία κατά την ηµεροµηνία πώλησης (σηµ. 11) 4.705 3.791 185 855
Καθαρό κέρδος από την πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων           
(σηµ. 4) 6.309 3.695 2.521 1.820

Εισπράξεις από την πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων 11.014 7.486 2.706 2.675

29. Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Στην κατάσταση ταµειακών ροών οι εισπράξεις από την πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων υπολογίζονται ως
ακολούθως:

'Οµιλος Εταιρία(ποσά σε χιλιάδες €)
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Ποσά κλειόµενης χρήσης 2010

(ποσά σε χιλιάδες €)

Ενεργητικό

Εύλογη αξία που 
αναγνωρίστηκε την 

ηµεροµηνία 
εξαγοράς

Λογιστική αξία 
κατά την 

ηµεροµηνία 
εξαγοράς

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 38.413 2.378
Αποθέµατα 2.253 2.453
Απαιτήσεις και προπληρωµές 870 671
∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 4.823 4.823
Σύνολο ενεργητικού 46.359 10.325
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 350 350
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 636 636
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 3.607 3
Λοιπές υποχρεώσεις και φόροι πληρωτέοι 6.756 6.757
Σύνολο υποχρεώσεων 11.349 7.746
Καθαρή θέση 35.010 2.579
Μη ελέγχουσα συµµετοχή -17.154
Συνολική αποκτηθείσα καθαρή θέση 17.856

10.019
Αµοιβή που καταβλήθηκε σε µετρητά 27.875
Ταµιακές ροές για εξαγορές:

Αµοιβή εξαγοράς που τακτοποιήθηκε µε µετρητά 27.875
∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα που αποκτήθηκαν 
κατά την εξαγορά θυγατρικής -4.823

Τελική ταµιακή εκροή για εξαγορές εταιριών 23.052

Στις 8.1.2010 ο Όµιλος προέβη σε συµφωνία εξαγοράς του 51% της εταιρίας Terret Enterprises Ltd, µε έδρα την Κύπρο. 

Στις 22.11.2010 ο Όµιλος ανακοίνωσε ότι συντελέστηκε η συµφωνηθείσα επένδυση ύψους € 80 εκ. της International Finance Corporation (IFC) στην εταιρία του Οµίλου
στην Αίγυπτο, Alexandria Portland Cement Company S.A. (APCC), µέσω της συµµετοχής της IFC στη θυγατρική εταιρία του Οµίλου Alexandria Development Limited
(ADL). Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω συναλλαγής, η IFC απέκτησε εµµέσως µη ελέγχουσα συµµετοχή ποσοστού 15,2% στην APCC και, ως εκ τούτου, στις
επιχειρήσεις του Οµίλου στην Αίγυπτο.

Ολοκληρώθηκε η δωδεκάµηνη περίοδος αποτίµησης της εύλογης αξίας, των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων της αποκτηθείσας το 2009, εταιρίας Λατοµεία
Τανάγρας ΑΕ, η οποία είχε ως αποτέλεσµα την αναγνώριση ασώµατων ακινητοποιήσεων € 6.198 χιλ. (σηµ. 13).

30. Συνενώσεις επιχειρήσεων

Στις 28.1.2010 ο Όµιλος εξαγόρασε το υπόλοιπο 48,994% της θυγατρικής εταιρίας Themis Holdings Ltd. Με την εξαγορά αυτή, ο Όµιλος κατέχει πλέον το 100% της
εταιρίας Themis Holdings Ltd και το 100% της θυγατρικής της τελευταίας, Balkan Cement Enterprises Ltd.
Στις 28.1.2010 ο Όµιλος προέβη σε συµφωνία εξαγοράς του 51%  της εταιρίας Sharr Beteiligungs GmbH, µε έδρα την Γερµανία. 
Στις 1.3.2010 η θυγατρική εταιρία του Οµίλου Antea Cement sh.a. εξαγόρασε το υπόλοιπο 35% της εταιρίας Alba Cemento sh.p.k. Μετά την εξαγορά ο Όµιλος κατέχει
πλέον εµµέσως το 60% της θυγατρικής εταιρίας Alba Cemento sh.p.k.
Στις 31.3.2010 ο Όµιλος προέβη στην εξαγορά, ποσοστού 1,00% του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής του εταιρίας Λατοµεία Τανάγρας Α.Ε. Μετά την ανωτέρω
εξαγορά ο Όµιλος κατέχει πλέον το σύνολο των µετοχών της ανωτέρω εταιρίας.

∆ιαφορά µεταξύ κόστους απόκτησης και προσωρινά αναγνωρίσιµης 
αποκτηθείσας καθαρής θέσης

Στις 31.8.2010 ενσωµατώθηκε στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου η εξαγορασθείσα εταιρία Kosovo Construction Materials L.L.C µε την µέθοδο της
ολικής ενοποίησης. Ο Όµιλος συµµετέχει στην ανωτέρω εταιρία µε ποσοστό 51%.
Την 1.12.2010 ενσωµατώθηκε στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου η εξαγορασθείσα εταιρία Ndermarrja e Re SharrCem Sh.P.K., µε την µέθοδο της
ολικής ενοποίησης. Ο Όµιλος συµµετέχει στην ανωτέρω εταιρία µε ποσοστό 51%.

Οι ανωτέρω αναφερόµενες εταιρίες έχουν συνεισφέρει στον κύκλο εργασιών και στα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων του Οµίλου, από την ηµεροµηνία 
απόκτησης τους το ποσό των  €36,7 εκατ. και  €12,2 εκατ. αντίστοιχα. Εάν η εξαγορά των παραπάνω εταιριών είχε λάβει χώρα από την αρχή της χρήσης τα λειτουργικά 
κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου θα είχαν ανέλθει στο ποσό των  € 325,0 εκατ. και ο κύκλος 
εργασιών από τις συνεχιζόµενες δραστηριότητες του Οµίλου, θα είχε διαµορφωθεί στο ποσό των € 1.387,6 εκατ.. 

Η ολοκλήρωση της αποτίµησης των ανωτέρω αποκτήσεων θα πραγµατοποιηθεί εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία εξαγοράς τους.

Τα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων των ανωτέρω εταιριών, όπως αυτά έχουν προσωρινά αποτιµηθεί κατά την ηµεροµηνία απόκτησης τους, παρατίθενται
κατωτέρω:
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Ποσά προηγούµενης χρήσης 2009

(ποσά σε χιλιάδες €)

Ενεργητικό

Εύλογη αξία που 
αναγνωρίστηκε την 

ηµεροµηνία 
εξαγοράς

Λογιστική αξία 
κατά την 

ηµεροµηνία 
εξαγοράς

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 987 987
Αποθέµατα 610 610
Απαιτήσεις και προπληρωµές 5.460 5.460
∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 458 458
Σύνολο ενεργητικού 7.515 7.515
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 182 182
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 1.694 1.694
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 148 148
Λοιπές υποχρεώσεις και φόροι πληρωτέοι 3.439 3.439
Σύνολο υποχρεώσεων 5.463 5.463
Καθαρή θέση 2.052 2.052
Μη ελέγχουσα συµµετοχή -18
Συνολική αποκτηθείσα καθαρή θέση 2.034

9.119
Αµοιβή που καταβλήθηκε σε µετρητά 11.153
Ταµιακές ροές για εξαγορές:

Αµοιβή εξαγοράς που τακτοποιήθηκε µε µετρητά 11.153
∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα που αποκτήθηκαν 
κατά την εξαγορά θυγατρικής -457

Τελική ταµιακή εκροή για εξαγορές εταιριών 10.696

Στις 13.11.2009 ο Όµιλος εξαγόρασε το 100% των µετοχών της εταιρίας Dancem Aps έναντι του ποσού € 0,06 εκατ., η οποία και ενσωµατώθηκε στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης.
Στις 30.12.2009 ο Όµιλος εξαγόρασε έναντι του ποσού € 9,2 εκατ. το 99% των µετοχών της εταιρίας Λατοµεία Τανάγρας Α.Ε, η οποία και ενσωµατώθηκε στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου µε την µέθοδο ολικής ενοποίησης. 
Τα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων των ανωτέρω εταιριών, όπως αυτά έχουν προσωρινά αποτιµηθεί κατά την ηµεροµηνία απόκτησης της, παρατίθενται
κατωτέρω:

Στις 23.10.2009 ο Όµιλος εξαγόρασε έναντι του ποσού € 0,02 εκατ. το 100% των µετοχών της εταιρίας Mamaja Real Estate B.V., η οποία και ενσωµατώθηκε στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης.

30. Συνενώσεις επιχειρήσεων (συνέχεια)

∆ιαφορά µεταξύ κόστους απόκτησης και προσωρινά αναγνωρίσιµης 

Στις 22.4.2009 ο Όµιλος προέβη στην εξαγορά µετά από δηµόσια προσφορά, ποσοστού 3,6529% του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής του εταιρίας στην Σερβία
Titan Cementara Kosjeric A.D. καταβάλλοντας το ποσό των € 2,6 εκατ.. Μετά την ανωτέρω εξαγορά ο Όµιλος κατέχει πλέον το σύνολο των µετοχών της ανωτέρω
εταιρίας.

Στις 3.6.2009 ο Όµιλος εξαγόρασε ποσοστό 25% της εταιρίας Ποζολάνη Α.Ε καταβάλλοντας το ποσό των € 0,5 εκατ.. Στις 23.12.2009 ο Όµιλος ολοκλήρωσε την εξαγορά
της εταιρίας Ποζολάνη Α.Ε αποκτώντας το υπόλοιπο 75% του µετοχικού της κεφαλαίου και καταβάλλοντας το ποσό των € 1,3 εκατ.. Η Ποζολάνη Α.Ε. λογίσθηκε µέχρι
την 23.12.2009 µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης και ενσωµατώθηκε µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου από τις
23.12.2009.

Στις 26.5.2009 ο Όµιλος υπέγραψε συµφωνητικό εξαγοράς του 100% των µετοχών της εταιρίας Ζωφόροι ∆οµικά Υλικά Α.Ε, η οποία και ενσωµατώθηκε στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου, µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 

Η ολοκλήρωση της αποτίµησης των ανωτέρω αποκτήσεων πραγµατοποιήθηκε εντός της χρήσης 2009, χωρίς να προκύψουν διαφορές.
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(ποσά σε χιλιάδες €) 2010 2009
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 46.471 44.760
Ασώµατες ακινητοποιήσεις και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 1.414 2.836
Κυκλοφορούν ενεργητικό 15.734 13.176
Σύνολο ενεργητικού 63.619 60.772

Μακροπρόθεσµα δάνεια 19.205 22.079
Προβλέψεις 193 101
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 18.732 19.384
Άλλες βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.615 3.481
Σύνολο υποχρεώσεων 42.745 45.045
Καθαρή θέση 20.874 15.727

Έσοδα 38.562 26.950
Κόστος πωλήσεων -29.366 -22.491
Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων 9.196 4.459
Άλλα έσοδα/έξοδα εκµετάλλευσης 1.221 1.300
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -1.609 -1.362
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -540 -362
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων 8.268 4.035

Αποσβέσεις -1.993 -1.778

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 6.275 2.257

Καθαρά έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας -1.106 -3.206
Κέρδη προ φόρων 5.169 -949
Μείον: Φόρος εισοδήµατος -485 182
Κέρδη µετά από φόρους 4.684 -767

Ο αριθµός των εργαζοµένων στην κοινοπραξία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 255 (2009: 254).

31. Συµµετοχή σε κοινοπραξίες

Ο Όµιλος κατέχει µερίδιο 50% στην κοινοπραξία µε την επωνυµία Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S,
στην Τουρκία µε κύρια δραστηριότητα την παραγωγή τσιµέντου. Τα ακόλουθα ποσά περιέχονται στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις και αντιπροσωπεύουν το µερίδιο του Οµίλου στους λογαριασµούς ενεργητικού και
παθητικού καθώς και επί των κερδών µετά από φόρους των κοινοπραξιών.
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32. Ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις/απαιτήσεις

2010 2009 2010 2009

- - 800.308 832.038
60.325 68.515 24.330 25.103
21.614 14.718 1.432 3.020
81.939 83.233 826.070 860.161

Ο Όµιλος έχει χορηγήσει στους µετόχους µη ελέγχουσας συµµετοχής και συγκεκριµένα στις European Bank for Reconstruction and
Development (EBRD) και International Finance Corporation (IFC) το δικαίωµα να ζητήσουν την εξαγορά από τον Όµιλο του
ποσοστού τους στην ANTEA Cement SHA, βάσει προκαθορισµένων όρων. Ο Όµιλος χειρίζεται αυτό το δικαίωµα προαίρεσης
σύµφωνα µε την µέθοδο που περιγράφεται στη σηµείωση 1.2δ. Στις 31.12.2010 η εύλογη αξία του δικαιώµατος προαίρεσης που
αναγνωρίστηκε ως υποχρέωση ανέρχεται σε €21,1 εκατ. (2009: €19,4 εκατ.).

Οι οικονοµικές χρήσεις των εταιριών του Οµίλου, των οποίων δεν έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος, παρατίθενται αναλυτικά στη
σηµείωση 36.

∆ικαιώµατα προαίρεσης της µη ελέγχουσας συµµετοχής για πώληση µετοχών της Antea

Ενδεχόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

∆ικαιώµατα εκποµπής CO2

Ο µη κυβερνητικός οργανισµός Nile Agriculture Organization, έχει προσφύγει στα δικαστήρια εναντίον της θυγατρικής εταιρίας του
Οµίλου στην Αίγυπτο Beni Suef Cement Company S.A., ζητώντας αποζηµίωση ύψους 300 εκατοµµύριων Αιγυπτιακών λιρών,
ισχυριζόµενος ότι η εταιρία έχει καταπατήσει έκταση ιδιοκτησίας της . Όµως , η διεκδικούµενη έκταση, έχει από πολλών ετών
νοµίµως παραχωρηθεί στην εταιρία από την αρµόδια Αιγυπτιακή αρχή Ν Urban Communities Agency( NUCA) και από το 1988 της
έχουν χορηγηθεί άδειες εκµετάλλευσης των επ’ αυτής λατοµείων. H εταιρία εκτιµά ότι η πιθανότητα να κερδίσει την υπόθεση είναι
µεγάλη.

Το 2007, η θυγατρική εταιρία του Οµίλου στην Αίγυπτο Beni Suef Cement Company S.A., απέκτησε έναντι του ποσού των 134,5
εκατοµµυρίων Αιγυπτιακών λιρών, την άδεια κατασκευής της δεύτερης γραµµής παραγωγής µετά από πλειοδοτικό διαγωνισµό που
προκήρυξε η Αρχή Εµπορίου και Βιοµηχανίας. Στη συνέχεια η Αρχή Βιοµηχανικής Ανάπτυξης της Αιγύπτου αποφάσισε µονοµερώς
ότι το τίµηµα της άδειας θα πρέπει να ανέλθει σε 251 εκατοµµύρια Αιγυπτιακές λίρες. Η Εταιρία από τον Οκτώβριο του 2008, έχει
προσφύγει δικαστικώς εναντίον της ανωτέρω αναφερόµενης αρχής µε αίτηµα να της κατακυρωθεί η άδεια έναντι ποσού 500
Αιγυπτιακών λιρών, εφόσον δε απορριφθεί το σχετικό αίτηµα της, το τίµηµα κατακύρωσης της άδειας να ανέλθει σε 134, 5
εκατοµµύρια Αιγυπτιακές Λίρες. Ο Όµιλος εκτιµά ότι οι πιθανότητες για θετική έκβαση της ανωτέρω δικαστικής προσφυγής είναι
πολύ µεγάλες.

Επίδικες υποθέσεις στην Αίγυπτο

'Οµιλος ΕταιρίαΕνδεχόµενες υποχρεώσεις
(ποσά σε χιλιάδες €)

Εγγυήσεις σε τρίτα µέρη για λογαριασµό θυγατρικών

Πέραν των όσων αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, δεν υπάρχουν άλλες σηµαντικές  ενδεχόµενες υποχρεώσεις.

Εγγυητικές επιστολές τραπεζών για εξασφάλιση υποχρεώσεων
Λοιπές εγγυήσεις 

Οι ανωτέρω συλλογικές αγωγές ενοποιήθηκαν στη συνέχεια σε δύο αγωγές , οι οποίες κατατέθηκαν στο Περιφερειακό ∆ικαστήριο και
στρέφονται κατά οκτώ εταιριών πώλησης τσιµέντου στη Φλόριντα, συµπεριλαµβανοµένης της συνδεδεµένης εταιρείας Τarmac
America LLC.  
Η Τarmac America LLC αρνείται τη βασιµότητα των εναντίον της καταγγελιών που αναφέροντια στις αγωγές και σκοπεύει να
υπερασπισθεί σθεναρά τη θέση της.

Συλλογικές Αγωγές στη Φλόριντα

Με βάση το µειωµένο επίπεδο ζήτησης που απορρέει από την σοβούσα οικονοµική κρίση, εκτιµάται ότι τα διαθέσιµα από τον Όµιλο
δικαιώµατα εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα για την περίοδο 2008-2012 υπερκαλύπτουν τις παραγωγικές ανάγκες του Οµίλου.

Ορισµένες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην αγορά του σκυροδέµατος και των κατασκευών κατέθεσαν ενώπιον του
Περιφερειακού ∆ικαστηρίου της Νότιας Φλόριντα, στις ΗΠΑ («Περιφερειακό ∆ικαστήριο») συλλογικές αγωγές, ισχυριζόµενες ότι
τσιµεντοβιοµηχανίες και εταιρείες σκυροδέµατος της Πολιτείας της Φλόριντα έχουν παραβιάσει τη νοµοθεσία περί ελεύθερου
ανταγωνισµού.

∆εν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική
επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας και του Οµίλου. 
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32. Ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις/απαιτήσεις (συνέχεια)

2010 2009 2010 2009

16.769 14.808 15.881 14.808
16.769 14.808 15.881 14.808

Ανειληµµένες υποχρεώσεις

2010 2009 2010 2009
8.675 37.663 5.478 12.872

2010 2009 2010 2009
227.183 240.505 - -

2010 2009 2010 2009
Έως 1 έτος 6.693 7.411 753 986
Μεταξύ 1 και 5 έτη 16.983 18.248 983 3.078
Από 5 έτη και πάνω 37.795 17.485 - -

61.471 43.144 1.736 4.064

(ποσά σε χιλιάδες €)

Εταιρία'Οµιλος

Εταιρία
(ποσά σε χιλιάδες €)

Ανειληµµένες υποχρεώσεις αγορών 

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Οι συµβατικές δεσµεύσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, οι οποίες δεν αναγνωρίστηκαν στις
οικονοµικές καταστάσεις, έχουν ως ακολούθως:

(ποσά σε χιλιάδες €) Εταιρία'Οµιλος

Ανειληµµένες υποχρεώσεις λειτουργικής εκµίσθωσης - όπου ο Όµιλος είναι ο µισθωτής.

Ο Όµιλος εκµισθώνει µεταφορικά µέσα, ενσώµατες ακινητοποιήσεις και άλλον εξοπλισµό από µη ακυρώσιµες εκµισθώσεις που έχουν
συµφωνηθεί. Τα συµβόλαια µίσθωσης εµπεριέχουν διάφορες ρήτρες, διατάξεις καθώς και δικαιώµατα ανανέωσης.

(ποσά σε χιλιάδες €)

'Οµιλος

Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις

'ΟµιλοςΕνδεχόµενες απαιτήσεις Εταιρία

Οι θυγατρικές του Οµίλου στις ΗΠΑ έχουν συµφωνήσει να αγοράζουν πρώτες ύλες και υλικά για τις ανάγκες της παραγωγικής
διαδικασίας στη Φλόριντα. Το συµβόλαιο προβλέπει την αγορά αδρανών µέσα από µια πολυετή συµφωνία στις επικρατούσες αγοραίες
τιµές.

Εγγυητικές επιστολές τραπεζών για εξασφάλιση απαιτήσεων

Συµβάσεις αγοράς ενέργειας (φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια κλπ)
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Πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Αγορές αγαθών 
και υπηρεσιών Απαιτήσεις  Υποχρεώσεις 

- 1.930 - 477
- - 4 869
- 1.930 4 1.346

Πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Αγορές αγαθών 
και υπηρεσιών Απαιτήσεις  Υποχρεώσεις 

Αιολική Ν.Ε. 1 925 - 710
Αχαική Ν.Ε. 4 1.406 - 2.400
Αλµπασέµ Α.Ε. 2 - - 7
Ιντερµπετόν ∆οµικά Υλικά Α.Ε. 49.256 5.653 12.681 -
Ιντερτιτάν Εµπορική ∆ιεθνής Α.Ε. 6.702 - - -
Ιωνία A.Β.Ε.Ε. 210 1 51 -
Λατοµεία Γουρνών Α.Ε. 1 - 816 -
Ναυτιτάν Α.Ε. 36 559 - 506
Πολικός Ν.Ε. 1 - - 700
Τιτάν ∆ιεθνής Εµπορική Α.Ε. 6 - 330 -
Fintitan SRL 5.027 - 2.778 -
Titan Cement U.K. Ltd 6.103 57 1.094 -
Usje Cementarnica AD 9.664 - 262 -
Beni Suef Cement Co.S.A.E. 768 - 394 -
Alexandria Portland Cement Co. S.A.E 12.012 - 1 -
Cementara Kosjeric AD 75 - 20 -
Zlatna Panega Cement AD 43 56 34 -
Τitan Αmerica LLC 217 7 12 -
Essex Cement Co. LLC 7.757 52 - 9
Ποζολάνη Α.Ε. - - 13 -
Antea Cement SHA 7.429 - 4.338 -
Titan Global Finance PLC - 19.959 - 631.273
Separation Technologies U.K. Ltd 15 - 15 -
TCK Montenegro DOO 79 - - -
Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. 1 - 1 -
Λατοµεία Τανάγρας Α.Ε. 10 5
Dancem APS 525 - 17 -
Cementi Crotone S.R.L. 185 - - -
Sharr Beteiligungs GmbH 38 - 14 -
Separation Technologies LLC 7 - 7 -
Λοιπές θυγατρικές 16 - - -
Λοιπά συνδεόµενα µέρη - 1.930 - 477
∆ιευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης - - 4 869

106.190 30.605 22.887 636.951

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των συναλλαγών µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του έτους:

∆ιάφορες συναλλαγές µε συνδεόµενες επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται από την Εταιρία και τις θυγατρικές της κατά τη διάρκεια του έτους.
Οι πωλήσεις και αγορές από και προς συνδεόµενες επιχειρήσεις γίνονται µε τους όρους που ισχύουν στην αγορά. Τα υπόλοιπα των
λογαριασµών που εµφανίζονται στο τέλος της χρήσης δεν έχουν καλυφθεί µε εγγυήσεις και η τακτοποίηση τους γίνεται ταµιακά. Οι
συναλλαγές µεταξύ των εταιριών που ανήκουν στον Όµιλο (ενδοοµιλικές) απαλείφονται κατά την ενοποίηση των οικονοµικών
καταστάσεων τους. 

Ο Όµιλος ελέγχεται από την εταιρία Α.Ε.Τσιµέντων Τιτάν ("Η Εταιρία") που κατέχει το 100% των κοινών µετοχών του Οµίλου. Τα Μέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατέχουν το 18,6% (2009:18,4%) των κοινών µετοχών της Εταιρίας, η ίδια η Εταιρία κατέχει το 4,06%
(2009:4,1%), ενώ το υπόλοιπο 77,34% (2009: 77,5%) των µετοχών κατέχεται από το κοινό (συµπεριλαµβανοµένων µελών της οικογένειας
των βασικών µετόχων και θεσµικών επενδυτών).

(Ποσά σε χιλιάδες €)

33. Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη

Ποσά κλειόµενης χρήσης 2010

Όµιλος

Εταιρία

Λοιπά συνδεόµενα µέρη
∆ιευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης
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Πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Αγορές αγαθών 
και υπηρεσιών Απαιτήσεις  Υποχρεώσεις 

- 2.613 - 706
- - 4 650
- 2.613 4 1.356

Πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Αγορές αγαθών 
και υπηρεσιών Απαιτήσεις  Υποχρεώσεις 

Αιολική Ν.Ε. 2 2.701 - 1.605
Αχαική Ν.Ε. 6 7.944 - 6.202
Αλµπασέµ Α.Ε. 1 - - -
Ιντερµπετόν ∆οµικά Υλικά Α.Ε. 46.835 5.884 15.658 -
Ιντερτιτάν Εµπορική ∆ιεθνής Α.Ε. 6.251 - - -
Ιωνία A.Β.Ε.Ε. 1.086 360 129 -
Λατοµεία Γουρνών Α.Ε. 2 - 814 -
Ναυτιτάν Α.Ε. 66 767 - 422
Πολικός Ν.Ε. - - - 225
Τιτάν ∆ιεθνής Εµπορική Α.Ε. 5 - 270 -
Fintitan SRL 11.669 - 5.937 -
Aemos Cement Ltd - - 58 -
Titan Cement U.K. Ltd 6.761 - 2.261 -
Usje Cementarnica AD 6.419 - 51 -
Beni Suef Cement Co.S.A.E. 438 9 101 -
Alexandria Portland Cement Co. S.A.E 6.567 - 882 -
Cementara Kosjeric AD 75 - - -
Zlatna Panega Cement AD 1 - 3 -
Τitan Αmerica LLC 172 137 - 9
Essex Cement Co. LLC 10.964 - 1.224 -
Alvacim Ltd - 105 - -
Antea Cement SHA 29.190 - 8.683 -
Titan Global Finance PLC - 22.832 - 637.217
Οικοµπετόν Α.Ε. 1.366 - 58 -
TCK Montenegro DOO 737 - 79 -
Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. 85 - - -
∆οµική Μπετόν Α.Ε. 193 - - -
Dancem APS - - 26 -
Cementi Crotone S.R.L. 1.149 - 455 -
Λοιπές θυγατρικές 11 - - -
Λοιπά συνδεόµενα µέρη - 2.613 - 706
∆ιευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης - - 4 650

130.051 43.352 36.693 647.036

Αµοιβές διευθυντικού προσωπικού

2010 2009 2010 2009

Μισθοί και λοιπές βραχυπρόθεσµες παροχές 5.608 5.043 5.457 4.851
Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 60 300 60 300
Λοιπές µακρόχρονες παροχές 526 372 526 372
Παροχές λήξης απασχόλησης  - 562 - 562
Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών 383 1.140 383 1.140

6.577 7.417 6.426 7.225

Το διευθυντικό προσωπικό περιλαµβάνει µέλη της εκτελεστικής επιτροπής.

∆ιοικητικό Συµβούλιο 2010 2009
Εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 5 5
Μη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 9 9

'Οµιλος Εταιρία

Εταιρία

Ποσά προηγούµενης χρήσης  2009

∆ιευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης
Λοιπά συνδεόµενα µέρη

Όµιλος

(Ποσά σε χιλιάδες €)

33. Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη (συνέχεια)

Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων

112



Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων

(ποσά σε χιλιάδες €)

Ξένο νόµισµα

Αύξηση/ µείωση 
ξένου νοµίσµατος 

έναντι €
Επίδραση στα 

κέρδη προ φόρων
Επίδραση στα 
ίδια κεφάλαια

Ποσά χρήσης 2010 5% -4.291 30.141 
-5% 3.882 -27.270 
5% 1.010 2.393 
-5% -913 -2.165 
5% 6.285 26.900 
-5% -5.686 -24.338 
5% -     140 
-5% -     -127 
5% 269 1.099 
-5% -244 -994 
5% -3 2.334 
-5% 3 -2.111 

Ποσά χρήσης 2009 5% -1.884 30.526 
-5% 1.704 -27.619 
5% 1.017 2.633 
-5% -920 -2.382 
5% 3.572 26.194 
-5% -3.232 -23.699 
5% 45 442 
-5% -41 -400 
5% -40 828 
-5% 37 -749 
5% -500 2.419 
-5% 452 -2.188 

σηµ.: α) Ο υπολογισµός της "Επίδρασης στα Κέρδη προ φόρων" βασίζεται στις µεταβολές του µέσου όρου των ισοτιµιών συναλλάγµατος της χρονιάς, ενώ ο 
υπολογισµός της "Καθαρής Θέσης" βασίζεται στις µεταβολές των ισοτιµιών συναλλάγµατος κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού β) Η παραπάνω ανάλυση 
ευαισθησίας γίνεται σε νοµίσµατα που είναι κυµαινόµενα και όχι σταθερά.

RSD

GBP

Η διαχείριση των διαφόρων κινδύνων αντιµετωπίζεται µε τη χρήση φυσικών αντισταθµιστικών µέσων και µε προθεσµιακά συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης
σε συνάλλαγµα. Πολιτική του Οµίλου είναι να χρησιµοποιεί, για τις επενδύσεις σε θυγατρικές εξωτερικού, των οποίων η καθαρή θέση είναι εκτεθειµένη σε
συναλλαγµατικό κίνδυνο µετατροπής, ως φυσικό αντισταθµιστικό µέσο, δανεισµό στο αντίστοιχο νόµισµα - εφόσον αυτό είναι εφικτό. Έτσι, ο συναλλαγµατικός
κίνδυνος της καθαρής θέσης των θυγατρικών του Οµίλου στις Η.Π.Α. αντισταθµίζεται µερικώς µέσω σύναψης δανείων σε δολάρια. Μέσω του κοινοπρακτικού
δανείου που συνάφθηκε το 2007, η εταιρία- όχηµα διαχείρισης χρηµατοδότησης και διαθεσίµων του Οµίλου, Titan Global Finance, είχε χορηγήση δάνειο σε
δολάρια Αµερικής στην Titan America LLC. Αυτό το δάνειο δεν δηµιουργεί συναλλαγµατικές διαφορές στα αποτελέσµατα, αφού κέρδη / ζηµιές από την
αποτίµηση του δανείου καταχωρούνται στην καθαρή θέση και αντισταθµίζονται από ζηµιές / κέρδη από την αποτίµηση της δολλαριακής καθαρής θέσης. 

Σε άλλες αγορές που δραστηριοποιείται ο Όµιλος, όπως είναι η Αίγυπτος και ορισµένες Βαλκανικές χώρες, αξιολογούνται οι χρηµατοδοτικές ανάγκες της
εταιρίας, και εφόσον είναι εφικτό, η χρηµατοδότηση γίνεται στο αντίστοιχο νόµισµα µε το στοιχείο ενεργητικού το οποίο χρηµατοδοτείται ή πρόκειται να
χρηµατοδοτηθεί. Εξαίρεση αποτελεί µερικώς η Αίγυπτος, η Τουρκία και η Αλβανία, όπου η επένδυση του Οµίλου απεικονίζεται σε αιγυπτιακές και τούρκικες
λίρες και αλβανικά λεκ ενώ µέρος της αντίστοιχης χρηµατοδότησης εκφράζεται σε ιαπωνικά γεν στην Αίγυπτο και σε ευρώ στη Τουρκία και Αλβανία. Ο Όµιλος
έχει αποφασίσει ότι το κόστος της αναχρηµατοδότησης των υποχρεώσεων από γεν σε αιγυπτιακές λίρες και από ευρώ σε τούρκικες λίρες και αλβανικά λεκ δεν
είναι προς το παρόν οικονοµικά ελκυστικό. Για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση του γεν κινδύνου, µέρος της υποχρέωσης σε γεν έχει µετατραπεί σε δολάρια
µέσω προθεσµιακών συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης σε συνάλλαγµα.

EGP

ALL

TRY

TRY

34. Στόχοι και πολιτικές προγράµµατος διαχείρισης χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις µεταβολές στα κέρδη του Οµίλου προ φόρων και στην καθαρή του θέση, σε πιθανές αλλαγές κυµαινόµενων ισοτιµιών στο
Αµερικάνικο ∆ολάριο, Σέρβικο ∆ηνάριο, Αιγυπτιακή Λίρα, Λίρα Αγγλίας, Τούρκικη Λίρα και Λέκ Αλβανίας, κρατώντας όλες τις άλλες µεταβλητές σταθερές:

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

Κατά τη διάρκεια του 2009, η Titan Global Finance είχε χορηγήσει δάνειο σε ευρώ στην Titan America LLC.Οι συναλλαγµατικές διαφορές στο επίπεδο της Titan
America LLC είχαν αντισταθµιστεί µέσω προθεσµιακών συµβολαίων €/$ για ισόποσο ποσό και διάρκεια µε αυτά του δανείου.

USD

Η διαχείριση του κινδύνου πραγµατοποιείται από ένα κεντρικό τµήµα χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης (∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης Οµίλου)
βάσει πολιτικών εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η ∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης Οµίλου λειτουργεί ως κέντρο κόστους και
υπηρεσιών και παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες σε όλες τις εταιρίες του Οµίλου, συντονίζει την πρόσβαση στις εγχώριες και διεθνείς χρηµαταγορές και
διαχειρίζεται τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους που συσχετίζονται µε τις δραστηριότητες του Οµίλου. Αυτό περιλαµβάνει, σε στενή συνεργασία µε τις
διάφορες εταιρίες του Οµίλου, την αναγνώριση, αποτίµηση και αν χρειαστεί, την αντιστάθµιση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Η ∆ιεύθυνση
Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης Οµίλου δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε σχετίζονται µε τις εµπορικές, επενδυτικές ή
δανειοληπτικές δραστηριότητες του Οµίλου.

ALL

GBP

Ανάλυση Ευαισθησίας σε Μεταβολές Συναλλάγµατος

Οι δραστηριότητες του Οµίλου δηµιουργούν διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων συναλλαγµατικών ισοτιµιών και
επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραµµα διαχείρισης του κινδύνου του Οµίλου εστιάζεται στις διακυµάνσεις των
χρηµατοοικονοµικών αγορών και έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις δυνητικές δυσµενείς επιπτώσεις αυτών των διακυµάνσεων στην χρηµατοοικονοµική απόδοση
του Οµίλου.

EGP

RSD

USD

Η έκθεση του Οµίλου σε συναλλαγµατικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από υπάρχουσες ή προσδοκώµενες ταµειακές ροές σε ξένο νόµισµα (εισαγωγές
/εξαγωγές) καθώς και από επενδύσεις σε χώρες του εξωτερικού. Ο κίνδυνος αυτός αντιµετωπίζεται στα πλαίσια εγκεκριµένων κατευθύνσεων.

Συναλλαγµατικός κίνδυνος

Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιεί ο Όµιλος αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, συναλλαγές σε ξένο νόµισµα σε τρέχουσες τιµές ή
µε προθεσµιακά συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, τραπεζικούς λογαριασµούς υπερανάληψης, λογαριασµούς εισπρακτέους και πληρωτέους, δάνεια προς και
από θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες, κοινοπραξίες, επενδύσεις σε χρεόγραφα, µερίσµατα πληρωτέα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από συµβόλαια
χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
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Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων

(ποσά σε χιλιάδες €) Μεταβλητότητα 
Επιτοκίων

Επίδραση στα 
κέρδη προ φόρων

Ποσά χρήσης 2010 1,0% -3.932
-1,0% 3.932
1,0% -1.890
-1,0% 1.890
1,0% -
-1,0% -
1,0% -270
-1,0% 270
1,0% -
-1,0% -
1,0% -40
-1,0% 40

Ποσά χρήσης 2009 1,0% -5.116
-1,0% 5.116
1,0% -1.520
-1,0% 1.520
1,0% -
-1,0% -
1,0% -313
-1,0% 313
1,0% -205
-1,0% 205

Κίνδυνος Ρευστότητας

Με 31 ∆εκεµβρίου 2010, τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα του Οµίλου ήταν σε προθεσµιακές καταθέσεις και λογαριασµούς όψεως σε υψηλής πιστοληπτικής
διαβάθµισης χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Ανάλυση των ταµειακών διαθεσίµων και ισοδύναµων παρατίθεται στη σηµ. 21.

Ανάλυση Ευαισθησίας των ∆ανείων του Οµίλου σε Μεταβολές Επιτοκίων

GBP

Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων και επενδύσεων παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. Η χρηµατοδότηση του Οµίλου έχει διαµορφωθεί
σύµφωνα µε ένα προκαθορισµένο συνδυασµό σταθερών και κυµαινόµενων επιτοκίων, προκειµένου να µετριαστεί ο κίνδυνος µεταβολής επιτοκίων. Η ∆ιεύθυνση
Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης Οµίλου διαµορφώνει τον δείκτη σταθερού-κυµαινόµενου επιτοκίου του καθαρού δανεισµού του Οµίλου σύµφωνα µε τις
συνθήκες της αγοράς, την στρατηγική και τις χρηµατοδοτικές του ανάγκες. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν περιστασιακά, παράγωγα
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα επιτοκίου, µόνο ως µέσο για να µετριαστεί αυτός ο κίνδυνος και για να αλλάξει ο παραπάνω συνδυασµός σταθερών - κυµαινόµενων
επιτοκίων, και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κατά το 2010, ο Όµιλος είχε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα ανταλλαγής επιτοκίου, µε λήξη Νοεµβρίου
2014. Μέσω των προιόντων αυτών, το ποσοστό των σταθερών επιτοκίων στο σύνολο του δανεισµού του Οµίλου ανέρχεται σε 32%. 

σηµ.: Ο παραπάνω πίνακας δεν περιλαµβάνει την θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από τις καταθέσεις. 

EUR

34. Στόχοι και πολιτικές προγράµµατος διαχείρισης χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)

BGN

Οι διακυµάνσεις των επιτοκίων δεν έχουν ουσιαστική επίδραση στα αποτελέσµατα και τις λειτουργικές ταµειακές ροές  του Οµίλου.
Το γεγονός ότι 28% του συνολικού δανεισµού του Οµίλου βασίζεται σε σταθερά και προσυµφωνηµένα επιτόκια και ένα περαιτέρω 61% βασίζεται σε
προσυµφωνηµένα περιθώρια επιτοκίων, έχει ως αποτέλεσµα, οι επιπτώσεις των διακυµάνσεων της ρευστότητας στην προσφορά χρήµατος στα αποτελέσµατα
χρήσεως και στις ταµειακές ροές των λειτουργικών δραστηριοτήτων του Οµίλου να είναι µικρές, όπως αυτό φαίνεται και στην παρακάτω ανάλυση ευαισθησίας.
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις µεταβολές στα κέρδη του Οµίλου προ φόρων (µέσω των επιπτώσεων που έχουν τα υπόλοιπα των δανείων στο τέλος χρήσης µε
κυµαινόµενο επιτόκιο στα κέρδη) σε πιθανές αλλαγές επιτοκίων, κρατώντας όλες τις άλλες µεταβλητές σταθερές:

Κίνδυνος επιτοκίου

GBP

USD

ALL

BGN

EUR

EGP

USD

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασµού ρευστών διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων.

Όπου κρίνεται κατάλληλο, ζητείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης. Ειδική µηχανογραφική εφαρµογή ελέγχει το µέγεθος της παροχής
των πιστώσεων καθώς και τα πιστωτικά όρια των λογαριασµών. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζηµίες από απαξίωση. Στο τέλος του
έτους, η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να µην καλύπτεται ήδη από κάποια ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση
της πίστωσης ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως.

∆υνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, στις επενδύσεις και στα συµβόλαια χρηµατοοικονοµικών παραγώγων. Στις
περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος µπορεί να προκύψει από αδυναµία του αντισυµβαλλόµενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του µε τον Όµιλο. Για την
ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, ο Όµιλος, σε πλαίσιο εγκεκριµένων πολιτικών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θέτει όρια στο πόσο θα εκτίθεται
σε κάθε µεµονωµένο χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα. Επίσης, όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, ο Όµιλος συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης.     

Ο Όµιλος δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από µια µεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση. Η
χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από τις εταιρίες του Οµίλου.

Πιστωτικός κίνδυνος

EGP

Πολιτική του Οµίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και την διάρκεια των χρηµατοδοτικών αναγκών. Εποµένως, οι αποφάσεις
για τη διάρκεια καθώς και τη σχέση µεταξύ σταθερού και κυµαινόµενου κόστους ενός νέου δανείου, λαµβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. Ως εκ τούτου,
όλα τα βραχυπρόθεσµα δάνεια έχουν συναφθεί µε κυµαινόµενα επιτόκια. Τα µέσο-µακροπρόθεσµα δάνεια έχουν συναφθεί είτε µε σταθερά είτε µε κυµαινόµενα
επιτόκια.

Ο Όµιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισµένες
τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιµες αχρησιµοποίητες εγκεκριµένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όµιλο, είναι επαρκείς ώστε να
αντιµετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταµειακών διαθεσίµων.
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Όµιλος

Ποσά χρήσης 2010 Άµεσα καταβλητέα
Λιγότερο από 6 

µηνες 6 µε 12 µηνες 1 µε 5 έτη >5 έτη Σύνολο
(ποσά σε χιλιάδες €)
∆ανεισµός (σηµ. 24) 73.273 49.660 14.883 716.310 64.605 918.731 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
(σηµ, 27) -     -     -     28.452 -     28.452 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
(σηµ. 28) 27.707 113.393 23.382 7.067 -     171.549 

100.980 163.053 38.265 751.829 64.605 1.118.732 

Ποσά χρήσης 2009 Άµεσα καταβλητέα
Λιγότερο από 6 

µηνες 6 µε 12 µηνες 1 µε 5 έτη >5 έτη Σύνολο
(ποσά σε χιλιάδες €)
∆ανεισµός (σηµ. 24) 65.851 132.428 67.859 936.245 89.449 1.291.832 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
(σηµ. 27) -     -     -     30.901 -     30.901 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
(σηµ. 28) 33.535 137.210 28.302 8.546 -     207.593 

99.386 269.638 96.161 975.692 89.449 1.530.326 
Εταιρία

Ποσά χρήσης 2010 Άµεσα καταβλητέα
Λιγότερο από 6 

µηνες 6 µε 12 µηνες 1 µε 5 έτη >5 έτη Σύνολο
(ποσά σε χιλιάδες €)
∆ανεισµός (σηµ. 24) 16.536 533 -     643.000 -     660.069 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
(σηµ. 28) 25.479 17.149 6.410 1.666 -     50.704 

42.015 17.682 6.410 644.666 -     710.773 

Ποσά χρήσης 2009 Άµεσα καταβλητέα
Λιγότερο από 6 

µηνες 6 µε 12 µηνες 1 µε 5 έτη >5 έτη Σύνολο
(ποσά σε χιλιάδες €)
∆ανεισµός (σηµ. 24) 2.609 125.631 -     678.182 -     806.422 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
(σηµ. 28) 33.672 16.443 524 461 -     51.100 

36.281 142.074 524 678.643 -     857.522 

2010 2009 2010 2009

706.961 725.665 643.000 634.499 
136.763 261.835 17.069 127.609 
843.724 987.500 660.069 762.108 

67.070 16.426 2.943 204 
776.654 971.074 657.126 761.904 

314.407 332.695 86.348 120.271
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων (EBITDA)

∆ιαχείριση Κεφαλαίου

Τα ποσά που περιγράφονται ως άµεσα καταβλητέα στον δανεισµό, αφορούν βραχυπρόθεσµες γραµµές κεφαλαίου κίνησης.

Ο ∆ανεισµός περιλαµβάνει τα υπόλοιπα των δανείων (ανεξόφλητο κεφάλαιο) συµπεριλαµβανοµένων των τόκων µε σταθερό και κυµαινόµενο επιτόκιο µέχρι την
λήξη τους.  

34. Στόχοι και πολιτικές προγράµµατος διαχείρισης χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)

'Οµιλος Εταιρία

Μείον: ∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα
Καθαρός δανεισµός

O παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ηµεροµηνίες λήξεως των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων ως προς 31 ∆εκεµβρίου 2010, µε βάση τις πληρωµές που
απορρέουν από τις σχετικές δανειακές συµβάσεις, σε µη προεξοφληµένες τιµές.

Ο Όµιλος ελέγχει την κεφαλαιακή επάρκεια χρησιµοποιώντας τον δείκτη καθαρού δανεισµού προς τα λειτουργικά κέρδη. Στον καθαρό δανεισµό,
περιλαµβάνονται τοκοφόρα δάνεια µείον ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα.  

Η πολιτική του Οµίλου είναι να διατηρήσει τους στόχους µόχλευσης σύµφωνα µε ένα προφίλ υψηλού επιπέδου φερεγγυότητας. Ο Όµιλος µείωσε τον καθαρό
δανεισµό του κατά τη διάρκεια του 2010 κατά €194 εκατ..

O Όµιλος διαχειρίζεται συντηρητικά την διάρθρωση του κεφαλαίου του µε τον δείκτη µόχλευσης, όπως προκύπτει από τη σχέση καθαρού δανεισµού και
λειτουργικών κερδών.

Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου του Οµίλου είναι να εξασφαλιστούν οι υγιείς δείκτες κεφαλαίου, ώστε να υποστηρίζονται και να επεκτείνονται
οι δραστηριότητες του Οµίλου και να µεγιστοποιείται η αξία των µετόχων. 

∆ανεισµός
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 

(ποσά σε χιλιάδες €)
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2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

2.274 2.400 2.274 2.400 168 168 168 168
11.346 15.912 11.346 15.912 3.013 3.460 3.013 3.460

210.592 254.131 210.592 254.131 56.966 83.723 56.966 83.723
67.070 16.426 67.070 16.426 2.943 204 2.943 204

1.745 679 1.745 679 -   34 -   34

706.961 725.665 706.961 729.639 643.000 634.499 643.000 634.499
136.763 261.835 136.763 261.835 17.069 127.609 17.069 127.609

34.805 37.434 34.805 37.434 5.674 5.806 5.674 5.806
213.149 242.825 213.149 242.825 50.705 60.345 50.705 60.345

10.200 405 10.200 405 687 29 687 29

∆ιαθέσιµα προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία

Απαιτήσεις και προπληρωµές 
∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός 
Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

Ιεραρχία εύλογης αξίας

Κατά την διάρκεια της χρήσης δεν υπήρξαν µεταφορές µεταξύ των επιπέδων 1 και 2. ούτε µεταφορές εντός και εκτός του επιπέδου 3 για την µέτρηση
της εύλογης αξίας.

Ο Όµιλος χρησιµοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισµό και την γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων ανά
τεχνική αποτίµησης:

Επίπεδο 1: διαπραγµατεύσιµες (µη προσαρµοσµένες) τιµές σε ενεργές αγορές για όµοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις.

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 

Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση στην καταγεγραµµένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιµες,
είτε άµεσα είτε έµµεσα
Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιµοποιούν εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση στην καταγεγραµµένη εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε
παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς.

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 

35. Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία 

(Ποσά σε χιλ. € )
Εύλογη αξία

Εταιρία

Η εύλογη αξία των προθεσµιακών συµβολαίων συναλλάγµατος προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας τις τρέχουσες τιµές αγοράς προθεσµιακών
συµβολαίων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Όταν χρησιµοποιούνται συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίου, η εύλογη αξία τους υπολογίζεται ως η
παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών.

Λογιστική αξία

Παρακάτω, παρουσιάζεται µία σύγκριση, ανά κατηγορία, των λογιστικών και εύλογων αξιών όλων των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων του Οµίλου,
τα οποία απεικονίζονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις:

Εύλογη αξίαΛογιστική αξία
'Οµιλος

Εκτίµηση εύλογης αξίας

Προκειµένου να εκτιµηθεί η εύλογη αξία των µη διαπραγµατεύσιµων παραγώγων καθώς και των λοιπών χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, ο Όµιλος
χρησιµοποιεί διάφορες µεθόδους και παραδοχές, οι οποίες βασίζονται στις συνθήκες αγοράς που επικρατούν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Για τον µακροπρόθεσµο δανεισµό χρησιµοποιούνται οι καθορισµένες από την αγορά, ή τους διαµεσολαβητές, αξίες για εξειδικευµένα ή παρόµοια
χρηµατοπιστωτικά µέσα. Άλλες τεχνικές, όπως είναι µοντέλα αποτίµησης δικαιωµάτων προαίρεσης και η προεξόφληση µελλοντικών ταµιακών ροών,
χρησιµοποιούνται για να καθορίσουν την εύλογη αξία για τα υπόλοιπα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία.

Οι ονοµαστικές αξίες µείον τις τυχόν εκτιµήσεις πιστωτικών αναπροσαρµογών για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού µε
διάρκεια µικρότερη από ένα έτος, θεωρείται ότι πλησιάζουν στη εύλογη αξία τους. Η πραγµατική αξία των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για
σκοπούς εµφάνισής τους στις οικονοµικές καταστάσεις υπολογίζονται µε βάση την παρούσα αξία των µελλοντικών ταµιακών ροών που προκύπτουν
από συγκεκριµένες συµβάσεις χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο αναφοράς το οποίο είναι διαθέσιµο για τον Όµιλο για τη χρήση σε παρόµοια
χρηµατοπιστωτικά µέσα.

Σηµείωση: Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα αποτελούνται από προθεσµιακά συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης σε συνάλλαγµα και 
συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων.
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2010 2009 2010 2009

2.274 2.400 -   -   
1.745 679 -   34

21.134 19.359 -   -   
10.200 405 687 29

Όµιλος

2010 2009 2010 2009

Ιαπωνικό γεν (αγορά) USD/JPY 4.801.805 4.801.805 84,68 93,73
∆ολάριο ΗΠΑ (πώληση) EUR/USD 146.177 146.177 1,4618 1,4618
Ιαπωνικό γεν (πώληση) USD/JPY 2.400.902 2.400.902 81,31 92,15

Εταιρία

2010 2009 2010 2009

30.000 30.000 2,36% 2,36%

Επίπεδο 3

Σταθερό επιτόκιο (πώληση)

(Ποσά σε χιλ. € )

Ποσό σε συνάλλαγµα

Μέση τιµή 
συναλλαγµατικής 

ισοτιµίας

Τα παρακάτω ποσά αντιπροσωπεύουν τα καθαρά ισοδύναµα σε γεν και δολάρια αγοράς και πώλησης ξένου συναλλάγµατος. Τα γιεν συµβόλαια θα 
χρησιµοποιηθούν µέσα στους επόµενους δώδεκα µήνες και τα δολαριακά συµβόλαια το 2013.

Επίπεδο 2

(ποσά σε χιλιάδες µονάδες τοπικού νοµίσµατος)

Ποσό

Επίπεδο 2

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

Εύλογη αξία

Την 31 ∆εκεµβρίου 2010, ο Όµιλος και η Εταιρία κατείχαν τα παρακάτω χρηµατοοικονοµικά µέσα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία:

35. Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία (συνέχεια)

Μέση τιµή επιτοκίων

Υποχρέωση ανταλλαγής επιτοκίων:
Τα συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων αφορούν πληρωµή σταθερών επιτοκίων µέχρι το 2014 έναντι είσπραξης κυµαινόµενων επιτοκίων euribor ενός 
µηνός.

Υποχρέωση για αγορά και πώληση συναλλάγµατος:

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία 

∆ιαθέσιµα προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία

'Οµιλος Εταιρία Ιεραρχία εύλογης αξίας

Επίπεδο 2

(Ποσά σε χιλ. € )
Εύλογη αξία
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Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν 2008-2010 Titan Cement Cyprus Limited 2006-2010
Αχαική Ν.Ε. 2000-2010 KOCEM Limited 2006-2010
Αιολική Ν.Ε. 2010 Fintitan SRL (1)
Αλµπασέµ Α.Ε. 2010 Cementi Crotone S.R.L. 2009-2010
Αρκτίας Α.Ε. 2007-2010 Cementi ANTEA SRL 2010
ΑΒΕΣ ΑΦΟΙ Πολυκανδριώτης Α.Ε. 2010 Colombus Properties B.V. 2010
Λατοµική ∆ωδεκανήσου Α.Ε. 2010 Holtitan BV 2008-2010
Ιντερµπετόν ∆οµικά Υλικά Α.Ε. 2005-2010 Aeas Netherlands B.V. 2010
Ιντερσιµέντ Α.Ε. 2010 Titan Cement U.K. Ltd (1)
Ιντερτιτάν Εµπορική ∆ιεθνής Α.Ε. 2007-2010 Separation Technologies U.K. Ltd (1)
Ιωνία A.Β.Ε.Ε. 2007-2010 (2) Τitan Αmerica LLC 2008-2010
Λάκµος Α.Ε. 2010 Separation Technologies Canada  Ltd 2008-2010
Λεεσέµ Α.Ε. 2010 Stari Silo Copmany DOO 2008-2010
Ναυτιτάν Α.Ε. 2010 Cementara Kosjeric AD 2006-2010
Ποζολάνη Α.Ε. 2010 Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. 2006-2010
Πορφυρίων Α.Ε. 2010 TCK Montenegro DOO 2007-2010
Πολικός Ν.Ε. 2000-2010 Double W & Co OOD 2005-2010
Λατοµεία Βαχού Α.Ε. 2010 Granitoid AD 2007-2010
Λατοµεία Τανάγρας Α.Ε. 2010 Gravel & Sand PIT AD 2005-2010
Λατοµεία Γουρνών Α.Ε. 2010 Zlatna Panega Beton EOOD 2005-2010
Λατοµεία Κοινότητας Ταγαράδων Α.Ε. 2010 Zlatna Panega Cement AD 2009-2010
Σίγµα Μπετόν Α.Ε.Τ.Ε. 2010 Cement Plus LTD 2009-2010
Τιτάν Τσιµέντα Ατλαντικού Α.Β.Ε.Ε. 2010 Rudmark DOOEL 2006-2010
Τιτάν ∆ιεθνής Εµπορική Α.Ε. 2010 Usje Cementarnica AD 2009-2010
Aemos Cement Ltd 2004-2010 Titan Cement Netherlands BV 2010
Alvacim Ltd 2006-2010 Alba Cemento Italia, SHPK 2009-2010
Balkcem Ltd 2004-2010 Antea Cement SHA 2009-2010
Iapetos Ltd 2003-2010 Sharr Beteiligungs GmbH 2009
Rea Cement Ltd 2003-2010 Kosovo Construction Materials L.L.C. 2010
Themis Holdings Ltd 2005-2010 Ndermarrja e Re SharrCem Sh.P.K 2010
Tithys Ltd 2004-2010 Alexandria Development Co.Ltd (1)
Feronia Holding Ltd 2006-2010 Alexandria Portland Cement Co. S.A.E 2006-2010
Vesa DOOL 2006-2010 Balkan Cement Enterprises Ltd 2004-2010
Trojan Cem EOOD 2010 Beni Suef Cement Co.S.A.E. 2006-2010
Dancem APS 2009-2010 East Cement Trade Ltd 2003-2010
Vris OOD 2006-2010 Titan Beton & Aggregate Egypt LLC 2005-2010
Geospan Dooel 2010 Titan Egyptian Inv. Ltd (1)
Terret Enterprises Ltd 2009-2010 Misrieen Titan Trade & Distribution 2005-2010
Salentijn Properties1 B.V. 2010

Στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων της Εταιρίας την 31.12.2009, το ποσό των €(390) χιλ. που ήταν καταχωρηµένο στον λογαριασµό "άλλα
έξοδα εκµετάλευσης" και αφορούσε αντιλογισµό πρόβλεψης δαπάνης αποµείωσης ενσώµατων ακινητοποιήσεων, µεταφέρθηκε σε διακριτό λογαριασµό
"Αποµειώσεις ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων που αναλογούν στο κόστος πωλήσεων". 

37. Αναταξινοµήσεις

(2) Οι θυγατρικές εταιρίες του Οµίλου που δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ, ενσωµατώνονται  στον υποόµιλο της Titan America LLC  (σηµείωση 14).

36. Ανέλεγκτες φορολογικά  χρήσεις

(1) Υπόκειται σε ειδικό φορολογικό καθεστώς.

Ποσό €5.057 χιλ. που αφορούσε δαπάνες απογύµνωσης λατοµείων της θυγατρικής εταιρίας του Οµίλου στην Αµερική, Titan America LLC, µεταφέρθηκε
από τον λογαριασµό "λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία" στις ασώµατες ακινητοποιήσεις και συγκεκριµένα στον λογαριασµό "έξοδα έρευνας
και ανάπτυξης" στην κατάσταση οικονοµικής θέσης του Οµίλου την 31.12.2009, έτσι ώστε να είναι συγκρίσιµη µε την κατάσταση οικονοµικής θέσης την
31.12.2010.

Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης αναταξινοµήθηκαν για λόγους παρουσίασης και δεν είχαν καµία επίδραση στα ίδια κεφάλαια, στον κύκλο
εργασιών και στα αποτελέσµατα µετά από φόρους και µη ελέγχουσες συµµετοχές της προηγούµενης χρήσης του Οµίλου και της Εταιρίας.

Ποσό €2.806 χιλ. καταχωρηµένο στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων της Εταιρίας την 31.12.2009 στον λογαριασµό "άλλα έσοδα εκµετάλευσης"
και αφορούσε έσοδα από αντιλογισµό προβλέψεων, µεταφέρθηκε στον λογαριασµό "άλλα έξοδα εκµετάλευσης", προκειµένου να γίνει συµψηφισµός µε
αντίστοιχες δαπάνες προβλέψεων.

Ποσό €1.150 χιλ. καταχωρηµένο στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων της Εταιρίας την 31.12.2009 στον λογαριασµό "άλλα έξοδα εκµετάλευσης"
και αφορούσε πρόβλεψη για υποτίµηση συµµετοχών, µεταφέρθηκε στον λογαριασµό "έξοδα συµµετοχών και χρεογράφων". Η συγκεκριµένη πρόβλεψη
απαλείφεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.

Όµιλος

Εταιρία

Ποσό €665 χιλ. καταχωρηµένο στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων του Οµίλου την 31.12.2009 στον λογαριασµό "άλλα έξοδα εκµετάλευσης"
και αφορούσε δαπάνη αποµείωσης υπεραξίας, µεταφέρθηκε σε διακριτό λογαριασµό "Αποµειώσεις ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων που
αναλογούν στο κόστος πωλήσεων" 

Ποσό €5.033 χιλ. καταχωρηµένο στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων του Οµίλου την 31.12.2009 στον λογαριασµό "άλλα έσοδα εκµετάλευσης"
και αφορούσε έσοδα από αντιλογισµό προβλέψεων, µεταφέρθηκε στον λογαριασµό "άλλα έξοδα εκµετάλευσης", προκειµένου να γίνει συµψηφισµός µε
αντίστοιχες δαπάνες προβλέψεων.

Στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων του Οµίλου την 31.12.2009, τα ποσό των €2.274 χιλ. που ήταν καταχωρηµένο στον λογαριασµό "άλλα
έξοδα εκµετάλευσης"και αφορούσε δαπάνες αποµείωσης ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων, µεταφέρθηκε σε διακριτό λογαριασµό "Αποµειώσεις
ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων που αναλογούν στο κόστος πωλήσεων". 
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Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων

38. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού

Στις 7.1.2011, η Εταιρία υπέγραψε κοινό οµολογιακό δάνειο, ύψους 135.000.000 ευρώ, τετραετούς διάρκειας, µε σκοπό, την περαιτέρω
ενίσχυση της ρευστότητας του Οµίλου.

Στις 5.1.2011 η θυγατρική εταιρία του Οµίλου TITAN GLOBAL FINANCE PLC, ανακοίνωσε την υπογραφή στο Λονδίνο, σύµβασης
κοινοπρακτικού δανείου συνολικού ύψους 585.000.000 ευρώ, µε την εγγύηση της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ. Η νέα αυτή δανειακή
γραµµή, η οποία υπερέβη τον αρχικό στόχο των 500 εκ. ευρώ, θα έχει διάρκεια µέχρι τον Ιανουάριο 2015. Το δάνειο θα χρησιµοποιηθεί
για την αναχρηµατοδότηση υφισταµένου κοινοπρακτικού δανείου της TITAN GLOBAL FINANCE PLC, το οποίο λήγει τον Απρίλιο
2012 και, στη συνέχεια, για τη χρηµατοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών του Οµίλου. 

Στις 4.2.2011 ο Όµιλος ανακοίνωσε ότι η θυγατρική του εταιρεία «ΙΩΝΙΑ Ανώνυµος Βιοµηχανική & Εµπορική Εταιρεία Ειδών
Πορσελάνης» συµφώνησε τη µεταβίβαση του εµπορικού σήµατος ΙΩΝΙΑ, καθώς και την πώληση ορισµένων εµπορευµάτων και λοιπών
παγίων στοιχείων, στην εταιρεία «YALCO Σ.∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΥΙΟΣ Α.Ε.». Η συµφωνία δεν έχει σηµαντικό αντίκτυπο στα
αποτελέσµατα του Οµίλου. 

Στην Αίγυπτο, οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις δηµιουργούν βραχυπρόθεσµα αυξηµένη αβεβαιότητα. Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι οι
παραγωγικές και εµπορικές δραστηριότητες του Οµίλου συνεχίζουν µέχρι σήµερα απρόσκοπτα τη λειτουργία τους. 
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Ι. ΕΙΣΡΟΕΣ 1/1 - 31/12/2010

Α. Πωλήσεις 

1. Πωλήσεις τσιµέντου

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. αξία σε ευρώ 44.525.261,26
ΙΝΤΕΡΤΙΤΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. 6.700.480,00
FINTITAN SRL 5.027.200,00
ANTEA CEMENT SHA 5.350.403,32
TITAN CEMENT U.K. LTD 6.084.143,19
ESSEX CEMENT CO LLC 7.757.195,96
TCK MONTENEGRO DOO 78.676,50
CEMENTARNICA USJE A.D. 706.118,57
CEMENTARA KOSJERIC A.D. 47.164,80
ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT CO κλίνκερ 11.914.808,57
CEMENTI CROTONE SRL 185.136,00

88.376.588,17

2. Πωλήσεις αδρανών υλικών

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. αξία σε ευρώ 4.397.319,00
4.397.319,00

3. Πωλήσεις στερεών καυσίµων

CEMENTARNICA USJE AD αξία σε ευρώ 8.926.684,53
8.926.684,53

4. Πωλήσεις πάγιου εξοπλισµού

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. αξία σε ευρώ 1.931,00
ΙΩΝΙΑ ΑΒΕΕ 250,00
ANTEA CEMENT SHA 36.000,00

38.181,00

5. Πωλήσεις ειδών πορσελάνης 

ΙΩΝΙΑ ΑΒΕΕ αξία σε ευρώ 69.584,97
69.584,97

6. Πωλήσεις υλικών - ανταλλακτικών

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. αξία σε ευρώ 15.931,58
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΑΕ 5.979,55
ANTEA CEMENT SHA 231.152,44
CEMENTARNICA USJE AD 6.392,00

259.455,57

ΣΥΝΟΛΟ Α. 102.067.813,24

Β. Υπηρεσίες

    1. Παροχή µηχανογραφικών υπηρεσιών
ΙΝΤΕΡΤΙΤΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. αξία σε ευρώ 1.200,00
ΑΛΜΠΑΣΕΜ Α.Ε. 1.200,00
ΙΝΤΕΡΣΙΜΕΝΤ Α.Ε. 1.200,00
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ Α.Ε. 1.000,00
ΛΑΚΜΟΣ Α.Ε. 1.200,00
ΛΕΕΣΕΜ Α.Ε. 1.200,00
ΠΟΡΦΥΡΙΩΝ Α.Ε. 1.200,00
ΝΑΥΤΙΤΑΝ Α.Ε. 21.999,96
ΑΦΟΙ ΠΟΛΥΚΑΝ∆ΡΙΩΤΗ Α.Ε. 1.200,00
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΑΧΟΥ Α.Ε. 1.200,00
ΑΡΚΤΙΑΣ Α.Ε. 1.200,00
ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΑΒΕΕ 1.200,00
ΤΙΤΑΝ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 5.025,00
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕΒΕ 1.200,00
ΙΩΝΙΑ ΑΒΕΕ 20.000,04
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. 194.270,04

255.495,04

ΕΚΘΕΣΗ
Άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3016/2002

Περί των συναλλαγών της Εταιρίας µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν, κατά την έννοια του
                αρθ. 42ε, παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, επιχειρήσεις κατά τη χρήση του 2010

Κατά τη χρήση 2010 οι συναλλαγές της Εταιρίας µε τις ανωτέρω επιχειρήσεις είχαν όπως παρακάτω αναλυτικά αναφέρεται:
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    2. Λοιπά έσοδα από υπηρεσίες

BENI SUEF CEMENT CO. αξία σε ευρώ 767.978,57
ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT Co 97.862,00
TITAN AMERICA LLC 216.647,36
TITAN CEMENT U.K. LTD 18.695,52
ΝΑΥΤΙΤΑΝ Α.Ε. 13.615,47
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. 69.324,57
ΑΧΑΪΚΗ Ν.Ε. 3.218,80
CEMENTARA KOSJERIC A.D. 27.580,00
CEMENTARNICA USJE AD 24.773,66
ZLATNA PANEGA CEMENT A.D. 42.738,46
DANCEM APS 524.819,71
SEPARATION TECHNOLOGIES UK 15.344,04
SEPARATION TECHNOLOGIES USA LLC 6.645,18
ΙΩΝΙΑ ΑΒΕΕ 12.000,00
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΑΕ 3.880,00
ANTEA CEMENT SHA 1.811.388,04
ADOCIM CIMENTO BETON SANAYI VE TICARET A.S. 505,00
SHARR BETEILIGUNGS GmbH 13.029,23

3.670.045,61

ΣΥΝΟΛΟ Β. 3.925.540,65

Γ.  Ενοίκια από µισθώσεις

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. αξία σε ευρώ 51.996,58
ΙΩΝΙΑ ΑΒΕΕ 108.600,00
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. 600,00
ΑΧΑΪΚΗ Ν.Ε. 600,00
ΠΟΛΙΚΟΣ Α.Ε. 600,00
ΙΝΤΕΡΤΙΤΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. 600,00
ΑΛΜΠΑΣΕΜ Α.Ε. 600,00
ΙΝΤΕΡΣΙΜΕΝΤ Α.Ε. 600,00
ΛΑΚΜΟΣ Α.Ε. 600,00
ΛΕΕΣΕΜ Α.Ε. 600,00
ΠΟΡΦΥΡΙΩΝ Α.Ε. 600,00
ΑΦΟΙ ΠΟΛΥΚΑΝ∆ΡΙΩΤΗ Α.Ε. 600,00
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΑΧΟΥ Α.Ε. 600,00
ΑΡΚΤΙΑΣ Α.Ε. 600,00
ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΑΒΕΕ 600,00
ΤΙΤΑΝ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 600,00
SHARR BETEILIGUNGS GmbH 24.969,00

193.965,58

ΣΥΝΟΛΟ Γ. 193.965,58

106.187.319,47

ΙΙ. ΕΚΡΟΕΣ

Α. Αγορές

1. Αγορά αδρανών υλικών

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. αξία σε ευρώ 4.731.312,41
4.731.312,41

2. Αγορά έτοιµου σκυροδέµατος

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. αξία σε ευρώ 113.811,45
113.811,45

ΣΥΝΟΛΟ Α. 4.845.123,86
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Β. Υπηρεσίες

1. Υπηρεσίες ναύλων και µεταφορικών

ΑΧΑΪΚΗ Ν.Ε. αξία σε ευρώ 1.406.457,46
ΑΙΟΛΙΚΗ Ν.Ε. 924.600,00

2.331.057,46

2. Λοιπές υπηρεσίες 

ΝΑΥΤΙΤΑΝ Α.Ε. αξία σε ευρώ 559.312,46
ΙΩΝΙΑ ΑΒΕΕ 869,32
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 19.959.296,88
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. 807.944,89
ZLATNA PANEGA CEMENT A.D. 56.178,90
TITAN CEMENT U.K. LTD 57.286,29
ESSEX CEMENT COMPANY LLC 52.102,73
TITAN AMERICA LLC 6.858,80

21.499.850,27

ΣΥΝΟΛΟ Β. 23.830.907,73

28.676.031,59

ΙΙΙ. ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 31.12.2010 έχουν ως εξής:

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

CEMENTARNICA USJE AD 261.665,11 -
FINTITAN SRL 2.778.100,00 -
ΙΝΤΕΡΤΙΤΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. - -
ANTEA CEMENT SHA 4.338.622,95 -
ΙΩΝΙΑ ΑΒΕΕ 50.641,00 -
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. 12.681.479,00 -
TITAN CEMENT U.K. LTD 1.094.480,40 -
SEPARATION TECHNOLOGIES U.K. 15.344,04 -
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ Α.Ε. 815.735,00 -
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΑΕ 4.772,00 -
ΠΟΖΟΛΑΝΕΣ ΑΕ 13.327,00 -
ESSEX CEMENT CO LLC - 9.374,49
ΤΙΤΑΝ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 330.000,00 -
TCK MONTENEGRO DOO - -
CEMENTARA KOSJERIC A.D. 19.912,00 -
ALBACEM SHA - 6.741,00
BENI SUEF CEMENT CO. 393.662,06 -
ΟΙΚΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. - -
ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT Co 505,00 -
DANCEM APS 16.586,71 -
ZLATNA PANEGA CEMENT A.D. 33.650,00 -
CEMENTI CROTONE SRL - -
TITAN GLOBAL FINANCE PLC - 631.273.172,00
ΑΧΑΪΚΗ Ν.Ε. - 2.400.000,00
ΑΙΟΛΙΚΗ Ν.Ε. - 710.453,00
ΠΟΛΙΚΟΣ Ν.Ε. - 700.000,00
ΝΑΥΤΙΤΑΝ Α.Ε. - 506.010,00
ADOCIM CIMENTO BETON SANAYI VE TICARET A.S. 505,00 -
SHARR BETEILIGUNGS GmbH 13.719,00 -
SEPARATION TECHNOLOGIES LLC US 6.645,18 -
TITAN AMERICA LLC 11.865,25 -

22.881.216,70 635.605.750,49

31/12/2010
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   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν. 3401/2005
Οι παρακάτω Ανακοινώσεις/Γνωστοποιήσεις έχουν σταλεί στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών και βρίσκονται αναρτηµένες στην
στην ιστοσελίδα του Χ.Α.Όπως επίσης και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας µας titan-cement.com

4/1/2010 Λήξη περιόδου πώλησης ιδίων µετοχών
12/1/2010 Απόφαση ∆.Σ. Για πώληση ιδίων µετοχών
15/1/2010 ΄Εναρξη διαπραγµάτευσης νέων µετοχών µετά από άσκηση δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών
20/1/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
22/1/2010 Aνακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
25/1/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
27/1/2010 Αποτελέσµατα Τακτικού Φορολογικού Ελέγχου χρήσεων 2006 και 2007

1/2/2010 Ολοκλήρωση πώλησης ιδίων µετοχών
16/2/2010 Οικονοµικό Ηµερολόγιο 2010

3/3/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
4/3/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

18/3/2010 Αποτελέσµατα έτους 2009
23/3/2010 Πώληση µειοψηφικού ποσοστού των Αιγυπτιακών ∆ραστηριοτήτων
30/3/2010 Αποχώρηση Οικονοµικού ∆ιευθυντή Οµίλου ΤΙΤΑΝ

6/4/2010 ΄Εκδοση άδειας για τη λειτουργία λατοµείων του Οµίλου ΤΙΤΑΝ στην περιοχή Lake Belt
26/4/2010 Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων
26/4/2010 Γνωστοποίηση απόφασης για πώληση ιδίων µετοχών
27/4/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
28/4/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
29/4/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
13/5/2010 Ανάθεση καθηκόντων Οικονοµικού ∆ιευθυντή Οµίλου
17/5/2010 Ανακοίνωση για µείωση ορίου 5% δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρίας της ΜΙΤΙCA LTD 
17/5/2010 Αποτελέσµατα Α' τριµήνου 2010
19/5/2010 Αλλαγή ∆ιοικητικού Συµβουλίου
19/5/2010 Ανακοίνωση αποφάσεων τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 18ης Μαίου 2010
21/5/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
26/5/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
27/5/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
27/5/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
27/5/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
27/5/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
28/5/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
28/5/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
28/5/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

1/6/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
1/6/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2/6/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
3/6/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
3/6/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
4/6/2010 Ανακοίνωση αποφάσεως Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 3ης Ιουνίου 2010
8/6/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
9/6/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
9/6/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

21/6/2010 Ανακοίνωση πληρωµής µερίσµατος χρήσεως 2009
6/7/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
8/7/2010 Ολοκλήρωση πώλησης ιδίων µετοχών

12/7/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
21/7/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

2/8/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
17/8/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
23/8/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
25/8/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
26/8/2010 Αποτελέσµατα Α' εξαµήνου 2010
27/8/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

3/9/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
6/9/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

15/9/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
15/9/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
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16/9/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
16/9/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
20/9/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
20/9/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
20/9/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
20/9/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
4/10/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
6/10/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
1/11/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
3/11/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

22/11/2010 Ολοκλήρωση πώλησης µειοψηφικού ποσοστού Αιγυπτιακών δραστηριοτήτων
23/11/2010 Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2010
29/11/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
29/11/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

1/12/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2/12/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
2/12/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
6/12/2010 ∆ικαίωµα προαίρεσης αγοράς µετοχών

15/12/2010 Εξαγορά εργοστασίου τσιµέντου στο Κόσσοβο
17/12/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
21/12/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
21/12/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
24/12/2010 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
24/12/2010 ΄Εντυπο παροχής πληροφοριών - Stock option plan 2010

Στην ιστοσελίδα της Εταιρίας µας titan-cement.com βρίσκονται αναρτηµένες οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, 
τα πιστοποιητικά ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστική και οι εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
των εταιριών που ενσωµατώνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.

124



www.titan-cement.com
1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009

Ταµειακές Ροές Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων
Κέρδη προ φόρων 129.161 158.139 39.361 79.847
Προσαρµογές του κέρδους σε σχέση µε τις εξής συναλλαγές:

Αποσβέσεις 122.515 112.400 11.999 11.655
Αποµειώσεις ενσωµάτων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 165 2.939 2 -390
Προβλέψεις 28.632 9.221 2.763 3.321
Συναλλαγµατικές διαφορές 8.186 8.477 -151 -19
Έσοδα συµµετοχών και χρεογράφων - - -5.656 -5.119
Πρόβλεψη για υποτίµηση συµµετοχών - - 12.792 1.150
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 55.512 46.806 26.756 30.504
Αποτελέσµατα (έσοδα/έξοδα, κέρδη/ζηµίες) επενδ. δραστ. -5.533 3.000 -343 2.745
Κέρδος εκµ/σεως πριν από τις µεταβ. του κεφ. κινήσεως 338.638 340.982 87.523 123.694

(Αύξηση)/µείωσηαποθεµάτων -7.653 38.844 -10.259 24.629
Μείωση απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λ/σµούς 23.106 38.115 29.774 9.342
(Αύξηση)/µείωση λοιπών λειτουργικών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων -2.761 1.926 447 91

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 Μείωση τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 46 240 30 399 21 319 17 371

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Χαλκίδος 22α - 111 43 Αθήνα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2010 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2010

(δηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ/∆ΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ και του ΟΜΙΛΟΥ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής
θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρίας και του Οµίλου, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή
λογιστή. Ενδεικτικά, µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

Ευτύχιος Βασιλάκης*, Ευθύµιος Βιδάλης*, Γεώργιος ∆αυίδ*, Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος*, 
Νέλλος Κανελλόπουλος, Τάκης-Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Μαρινόπουλος*, 
Πέτρος Σαµπατακάκης*, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου, Μιχαήλ Σιγάλας, 
Βασίλειος Φουρλής*.

Αρµόδια  Υπηρεσία - Νοµαρχία : Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιριών & 
Πίστεως

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)

∆ιεύθυνση διαδικτύου: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

*Ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη 

17 Μαρτίου 2011
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Χριστόδουλος Σεφέρης του Κων/νου
Ελεγκτική εταιρία : ERNST & YOUNG

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : Ανδρέας Κανελλόπουλος - Πρόεδρος,  Παναγιώτης-Ευστράτιος Αράπογλου*-Αντιπρόεδρος, 
∆ηµήτριος Παπαλεξόπουλος - ∆ιευθύνων Σύµβουλος.

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύµφωνη γνώµη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες  €)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 Μείωση τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -46.240 -30.399 -21.319 -17.371
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 1.963.439 1.915.211 261.538 266.759 Εισροές διαθεσίµων από την κύρια εκµετάλλευση 305.090 389.468 86.166 140.385
Επενδύσεις σε ακίνητα 2.053 1.088 5.974 6.396 Καταβεβληµένοι φόροι -27.546 -15.218 -22.449 -20.714
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 560.760 547.873 1.122 671 Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριοτήτες (α) 277.544 374.250 63.717 119.671
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 26.584 31.347 1.186.841 1.272.069 Ταµειακές Ροές Επενδυτικών ∆ραστηριοτήτων
Αποθέµατα 248.168 238.803 77.419 68.250 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις -85.068 -166.112 -7.039 -5.592
Απαιτήσεις από πελάτες 136.113 155.018 43.898 70.990 Μείωση λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 2.024 19.546 - -
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 76.287 99.854 13.129 12.828 Ασώµατες ακινητοποιήσεις -2.118 -14.562 -475 -671
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 67.070 16.426 2.943 204 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 10.656 7.486 5.348 2.675
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.080.474 3.005.620 1.592.864 1.698.167 Μερίσµατα εισπραχθέντα 317 671 5.656 4.770

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών -25.355 -14.416 - -
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Επιστροφές/(καταβολές) µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών - - 77.500 -749
Μετοχικό Κεφάλαιο (84.613.840 µετοχές των  € 4,00) 338.455 338.304 338.455 338.304 32.733 - - -
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 22.826 22.826 22.826 22.826 80.000 - - -
∆ικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών 6.983 5.977 6.983 5.977 (Πληρωµές)/εισπράξεις για την πώληση/απόκτηση επενδυτικών τίτλων -136 66 -2 -2
Ίδιες µετοχές -90.182 -91.622 -90.182 -91.622 Τόκοι εισπραχθέντες 3.666 8.803 1.336 2.024
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 1.293.847 1.173.568 538.869 533.997 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 16.719 -158.518 82.324 2.455
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρίας (α) 1.571.929 1.449.053 816.951 809.482 Σύνολο ταµειακών ροών µετά από τις επενδυτικές δραστηριότητες (α)+(β) 294.263 215.732 146.041 122.126
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β) 139.463 11.135 - - Ταµειακές Ροές Χρηµατοδοτικών ∆ραστηριοτήτων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 1.711.392 1.460.188 816.951 809.482 Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 151 117 151 117
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 706.961 725.665 643.000 634.499
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 292.566 292.870 56.067 55.515 8.030 - - -
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 136.763 261.835 17.069 127.609 Πώληση ιδίων µετοχών 706 384 706 384
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 232.792 265.062 59.777 71.062 Εισπράξεις κρατικών επιχορηγήσεων 112 345 112 -
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 1.369.082 1.545.432 775.913 888.685 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -56.998 -46.073 -25.947 -30.515
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 3.080.474 3.005.620 1.592.864 1.698.167 Μερίσµατα πληρωθέντα -17.159 -37.805 -15.256 -35.531

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 995.688 748.739 272.264 260.781
Εξοφλήσεις δανείων -1.170.295 -957.393 -375.332 -348.421

 Σύνολο εκροών από χρηµατοδοτικές δραστ/τες (γ) -239.765 -291.686 -143.302 -153.185
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  (α)+(β)+(γ) 54.498 -75.954 2.739 -31.059

1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 16.426 94.521 204 31.263
Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών -3.854 -2.141 - -

Κύκλος εργασιών 1.350.488 1.360.571 370.696 450.092 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 67.070 16.426 2.943 204
Κό λή 897 824 901 496 247 383 293 539

Είσπραξη από την πώληση µέρους δραστηριότητας θυγατρικής εταιρίας
Είσπραξη από την µεταβίβαση µεριδίου θυγατρικής εταιρίας σε τρίτους

Είσπραξη από την µη ελέγχουσα συµµετοχή λόγω αύξησης του µετοχικού 
κεφαλαίου θυγατρικών εταιριών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες  €)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

Κόστος πωλήσεων -897.824 -901.496 -247.383 -293.539
Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων 452.664 459.075 123.313 156.553
Άλλα έσοδα /(έξοδα) εκµετάλλευσης -8.724 1.807 1.594 3.853 1.
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -104.686 -106.301 -37.482 -38.326
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης -24.847 -21.886 -1.077 -1.809

314.407 332.695 86.348 120.271 2.
-122.680 -115.339 -12.001 -11.265
191.727 217.356 74.347 109.006

Έσοδα συµµετοχών και χρεογράφων - - 5.656 5.119
Έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας -62.566 -59.217 -40.642 -34.278
Κέρδη προ φόρων 129.161 158.139 39.361 79.847 3.
Μείον: Φόρος εισοδήµατος -17.934 -36.238 -18.531 -33.401
Κέρδη µετά από φόρους (α) 111.227 121.901 20.830 46.446
Τα καθαρά κέρδη αναλογούν σε : 4.
Μετόχους της Εταιρίας 102.212 123.393 20.830 46.446 5.
Μη ελέγχουσες συµµετοχές 9.015 -1.492 - -

6.
Kέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε  €) 1,25523 1,51659 0,25581 0,57086
Kέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - προσαρµοσµένα (σε  €) 1,25068 1,51275 0,25488 0,56941 7.
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε  €) 0,07759 0,18000 0,07759 0,18000
Προτεινόµενη διανοµή φορολογηθέντων αποθεµατικών ανά µετοχή (σε  €) 0,10241 - 0,10241 - 8.

9.

1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 Ποσά σε χιλιάδες € Όµιλος Εταιρία
111.227 121.901 20.830 46.446 - 106.190

1.930 30.605
54.028 -38.913 - - - 22.883

-756 -916 - - 477 636.082
6.577 6.426

4 4
295 357 - - 869 869

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. Επί παγίων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου υφίστανται
εµπράγµατες εξασφαλίσεις ποσού €67,1 εκατ. στην κοινοπρακτική εταιρία του Οµίλου στην Τουρκία Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. προς
εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων της ποσού €41,5 εκατ.
Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου : Οµίλου 6.034 (2009: 5.805), Εταιρίας 959 (2009: 1.027).
Οι παγιοποιήσεις χρήσεως 2010, εξαιρουµένων των επενδύσεων για αποκτήσεις νέων εταιριών και των ασωµάτων ακινητοποιήσεων, ανέρχονται σε :
Όµιλος  €84,1 εκατ. (2009: €165,6 εκατ.), Εταιρίας  € 7,5 εκατ. (2009: €6,3 εκατ.).
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα προτείνει στην τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ως µέρισµα ανά µετοχή για την χρήση 2010 το ποσό των €0,07759
(2009: €0,18).
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα προτείνει στην τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την διανοµή ειδικών αποθεµατικών συνολικού ποσού €8.665.303 τα
οποία έχουν φορολογηθεί µε εξάντληση της φορολογίας για την Εταιρία και τους µετόχους.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Με την από 16.12.2010 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά €150.888, µε καταβολή µετρητών και
έκδοση 37.722 νέων κοινών µετοχών, ονοµαστικής αξίας €4,00 εκάστης, λόγω άσκησης από ανώτερα στελέχη δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς κοινών
µετοχών, στο πλαίσιο εφαρµογής προγραµµάτων χορήγησης δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών που έχουν εγκριθεί µε την 29.5.2007 απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

αποσβέσεων Σύµφωνα µε τις από 12.1.2010 και 26.4.2010 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η Εταιρία ολοκλήρωσε, εντός της νόµιµης τριετούς προθεσµίας
από την ηµεροµηνία απόκτησής τους, την πώληση µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, συνολικού αριθµού 37.597 κοινών ιδίων µετοχών, οι οποίες
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,0445% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της, µε µέση τιµή πώλησης €18,77 ανά µετοχή. Ο συνολικός αριθµός
ιδίων µετοχών που είχε στην κατοχή της η Εταιρία στις 31.12.2010 ανέρχεται σε 3.137.616 συνολικής αξίας κτήσης €90.182 χιλ., ποσό το οποίο µείωσε
τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας και του Οµίλου. 

Αποσβέσεις και αποµειώσεις ενσώµατων/ασώµατων ακινητοποιήσεων
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

Κέρδη µετά από φόρους (α) α) Έσοδα
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/(ζηµίες): β) Έξοδα
Επίδραση ισοτιµιών από την µετατροπή οικονοµικών καταστάσεων γ) Απαιτήσεις

Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό των κοινών και προνοµιούχων µετοχών, αφαιρουµένου του σταθµισµένου µέσου
όρου των ιδίων µετοχών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (*) Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη
λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 προς αυτήν µέρη, έχουν ως
εξής:

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

Αντισταθµίσεις ταµιακών ροών δ) Υποχρεώσεις
Ζηµίες από αποτίµηση στην εύλογη αξία των διαθεσίµων προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων -210 -51 - -

ε) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης

Φόρος εισοδήµατος που αντιστοιχεί σε στοιχεία λοιπών συνολικών εισοδηµάτων ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης295 357 869 869
53.357 -39.523 - - 10.

164.584 82.378 20.830 46.446

11.
153.445 87.275 20.830 46.446

11.139 -4.897 - -
12.

13.

14.

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009
1.460.188 1.434.134 809.482 795.524

164.584 82.378 20.830 46.446
1.157 2.638 1.157 2.638 15.

706 384 706 384
-15.224 -35.510 -15.224 -35.510

-1.919 -2.262 - - 16.

-1.621 -19.359 - -
8.030 - - - 17.

17.079 - - -
80.000 - - -
-1.588 -2.215 - - 18.

1.711.392 1.460.188 816.951 809.482
- - - -

Φόρος εισοδήµατος που αντιστοιχεί σε στοιχεία λοιπών συνολικών εισοδηµάτων ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/(ζηµίες) µετά από φόρους (β) Οι εταιρίες του Οµίλου µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά µε τα οποία ο Όµιλος συµµετέχει στο µετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η

µέθοδος ενσωµάτωσης τους στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2010, παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 14 των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου.

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (α)+(β)

Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα αναλογούν σε : Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 36 των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, καθώς και για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές στον Όµιλο
και στην Εταιρία.

Μετόχους της Εταιρίας
Μη ελέγχουσες συµµετοχές

Οι λοιπές προβλέψεις (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες) που έχουν σχηµατιστεί την 31.12.2010, ανέρχονται για τον Όµιλο σε €19,4 εκατ.
(31.12.2009 €19,3 εκατ.), και για την Εταιρία σε  €7,6 εκατ. (31.12.2009 €2,2 εκατ.). (*) Η κατάσταση συνολικού εισοδήµατος έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 1, που ισχύει από 1.1.2009. Απεικονίζει τις

συναλλαγές, που σύµφωνα µε ότι ίσχυε έως την 31.12.2008 θα επηρέαζαν απευθείας την καθαρή θέση και τις συνδυάζει µε τα κέρδη µετά από φόρους όπως αυτά
διαµορφώνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου. Οι ανωτέρω συναλλαγές δεν περιλαµβάνουν τις συναλλαγές µε τους ιδιοκτήτες (µετόχους) της µητρικής
εταιρίας µε την ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες.

Στις 22.11.2010 ο Όµιλος ανακοίνωσε ότι συντελέστηκε η συµφωνηθείσα επένδυση ύψους 80 εκ. Ευρώ της International Finance Corporation (IFC) στην
εταιρία του Οµίλου στην Αίγυπτο, Alexandria Portland Cement Company S.A. (APCC), µέσω της συµµετοχής της IFC στη θυγατρική εταιρία του Οµίλου
Alexandria Development Limited (ADL). Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω συναλλαγής, η IFC απέκτησε εµµέσως µειοψηφικό ποσοστό 15,2 % στην
APCC και, ως εκ τούτου, στις επιχειρήσεις  του Οµίλου στην Αίγυπτο. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2010 έχουν περιληφθεί επιπροσθέτως: α) µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης οι ιδρυθείσες
εταιρίες Geospan Dooel (1η ενοποίηση 2.2.2010), Cementi Antea S.R.L. (1η ενοποίηση 23.7.2010) και οι εξαγορασθείσες εταιρίες Terret Enterprises Ltd
(1η ενοποίηση 31.5.2010), Sharr Beteiligungs GmbH (1η ενοποίηση 31.5.2010), Kosovo Construction Materials L.L.C. (1η ενοποίηση 31.8.2010) και
Ndermarrjia e Re Sharrcem SHPK (1η ενοποίηση 17.12.2010), ενώ β) µε τη µέθοδο ενοποίησης καθαρής θέσης η εξαγορασθείσα εταιρία Vris OOD (1η
ενοποίηση 1.1.2010). Στις 28.1.2010 ο Όµιλος απέκτησε το υπόλοιπο 48,994% της θυγατρικής του εταιρίας Themis Holding Ltd. Την 1.3.2010 η
θυγατρική του Οµίλου Antea Cement SHA εξαγόρασε το υπόλοιπο 35% της εταιρίας Alba Cemento SHPK.

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2010 και 1/1/2009 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους

Έσοδο από την πώληση µεριδίου θυγατρικής εταιρίας (σηµ.12) 
Εξαγορά µη ελέγχουσας συµµετοχής
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2010 και 31/12/2009 αντίστοιχα)

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου από δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης αναταξινοµήθηκαν για λόγους παρουσίασης και δεν είχαν καµία επίδραση στα ίδια κεφάλαια, στον κύκλο
εργασιών και στα αποτελέσµατα µετά από φόρους της προηγούµενης χρήσης του Οµίλου και της Εταιρίας (σηµείωση 37 των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων).

Πώληση ιδίων µετοχών 
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα κοινών και προνοµιούχων µετοχών 
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους µη ελέγχουσας συµµετοχής Στην κατάσταση ταµειακών ροών του Οµίλου το ποσό €112,7 εκ., που εµφανίζεται ως είσπραξη από την πώληση µέρους δραστηριότητας θυγατρικής

εξωτερικού, αφορά την πώληση του λατοµείου που βρίσκεται στην περιοχή Cumberland της πολιτείας Kentucky των ΗΠΑ καθώς και την πώληση του
15,2%. της Alexandria Portland Cement Company S.A. (APCC) στην International Finance Corporation (IFC).

Αναγνώριση δικαιώµατος προαίρεσης της µη ελέγχουσας συµµετοχής για πώληση 
µετοχών θυγατρικής 

Στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου το ποσό των €8,0 εκ., που εµφανίζεται ως "Συµµετοχή της µη ελέγχουσας συµµετοχής στην
αύξηση µετοχικού κεφαλαίου" αφορά την αιγυπτιακή εταιρία Alexandria Portland Cement Company S.A. (APCC) και το ποσό των €17,1 εκατ. που
εµφανίζεται ως "αύξηση καθαρής θέσης λόγω εξαγοράς θυγατρικών εταιριών" αφορά την απόκτηση των δραστηριοτήτων του Οµίλου στο Κόσοβο.
Σύµφωνα µε τον Ν.3845/2010, επιβάλλεται νέα έκτακτη εισφορά σε όλες τις ελληνικές εταιρίες µε κέρδη άνω των €100 χιλ. για την διαχειριστική χρήση
2009. Η συνολική επιβάρυνση για τον Όµιλο και την Εταιρία ανέρχεται σε €7,9 εκατ., όπως αναφέρεται στη σηµείωση 8 των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2011

Συµµετοχή της µη ελέγχουσας συµµετοχής στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Αύξηση καθαρής θέσης λόγω εξαγοράς θυγατρικών εταιριών

Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/64870 Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/15068
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