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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(ςφμφωνα με το άρκρο 4 του Ν. 3556/2007) 

 
 

Σα κατωτζρω μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Α.Ε. Σςιμζντων ΣΙΣΑΝ : 
 
1. Ανδρζασ Κανελλόπουλοσ, Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου,  
2. Δθμιτριοσ Παπαλεξόπουλοσ, Διευκφνων φμβουλοσ και   
3. Μιχαιλ ιγάλασ, μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, οριςκείσ προσ τοφτο από το 

Διοικθτικό υμβοφλιο,  
 

Τπό τθν ανωτζρω ιδιότθτά μασ, δθλώνουμε με τθν παροφςα, ότι εξ όςων γνωρίηουμε : 
 
Α)  οι ςυνθμμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Α.Ε. ΣΙΜΕΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ για τθ χριςθ 
1.1.2012 ζωσ 31.12.2012, οι οποίεσ καταρτίςκθκαν ςφμφωνα με τα ιςχφοντα λογιςτικά 
πρότυπα, απεικονίηουν κατά τρόπο αλθκι τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και του 
πακθτικοφ, τθν κακαρι κζςθ και τα αποτελζςματα χριςεωσ τθσ Α.Ε. ΣΙΜΕΝΣΩΝ 
ΣΙΣΑΝ, κακώσ και των επιχειριςεων που περιλαμβάνονται ςτθν ενοποίθςθ 
εκλαμβανομζνων ωσ ςφνολο. 
Β) Η ςυνθμμζνθ Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου απεικονίηει κατά τρόπο αλθκι 
τθν εξζλιξθ, τισ επιδόςεισ και τθ κζςθ τθσ Α.Ε. ΣΙΜΕΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ, κακώσ και των 
επιχειριςεων που περιλαμβάνονται ςτθν ενοποίθςθ εκλαμβανομζνων ωσ ςφνολο, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ περιγραφισ των κυριοτζρων κινδφνων και αβεβαιοτιτων 
που αντιμετωπίηουν.  

 
Ακινα, 4 Μαρτίου 2013 

 
 

Ο Πρόεδροσ του Δ..                         Ο Διευκφνων φμβουλοσ                         Μζλοσ Δ.. 
 
 
 
 
 
ΑΝΔΡΕΑ Λ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟ                              ΔΗΜΗΣΡΙΟ Θ. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟ                                  ΜΙΧΑΗΛ Π. ΙΓΑΛΑ     
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ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΧΡΗΗ 01.01.2012 - 31.12.2012 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΗΣΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΤ - ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΙΩΝ - ΗΜΑΝΣΙΚΑ 
ΓΕΓΟΝΟΣA 

O κφκλοσ εργαςιϊν του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το 2012 ανιλκε ςε €1.131 εκατ., ςθμειϊνοντασ αφξθςθ 

3,6% ςε ςφγκριςθ με το 2011. Τα λειτουργικά κζρδθ προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων 

(EBITDA) μειϊκθκαν κατά 19,8% ςτα €196 εκατ., ενϊ οι κακαρζσ ηθμιζσ, μετά τα δικαιϊματα 

μειοψθφίασ και τθν πρόβλεψθ για φόρουσ, ζφκαςαν τα €24,5 εκατ., ςε ςφγκριςθ με κακαρά 

κζρδθ €11 εκατ. κατά το 2011.  

Σθμειϊνεται ότι τα λειτουργικά κζρδθ του 2011 είχαν ενιςχυκεί κατά €25 εκατ., λόγω 

αναγνϊριςθσ απαίτθςθσ επιςτροφισ αχρεωςτιτωσ καταβλθκείςασ ειςφοράσ κατανάλωςθσ 

αργίλου ςτθν Αίγυπτο. 

Η επιδείνωςθ των αποτελεςμάτων οφείλεται ςτθν κατάρρευςθ τθσ οικοδομικισ δραςτθριότθτασ 

ςτθν Ελλάδα, ςτθ βραδφτθτα τθσ ανάκαμψθσ τθσ αγοράσ των ΗΠΑ από τα πολφ χαμθλά επίπεδα 

των τελευταίων ετϊν, αλλά και ςτθν κάμψθ που εμφάνιςαν οι αγορζσ τθσ Νοτιανατολικισ 

Ευρϊπθσ, επθρεαηόμενεσ αρνθτικά από τθν πορεία των όμορων χωρϊν τθσ ευρωηϊνθσ. 

Κακοριςτικι ιταν για μία ακόμθ χρονιά θ ςυνειςφορά των χωρϊν τθσ Ανατολικισ Μεςογείου 

και ιδιαίτερα τθσ Αιγφπτου, όπου παρά τθ δφςκολθ ςυγκυρία που εξακολουκεί να αντιμετωπίηει 

θ χϊρα, θ καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα διατθρείται ςε υψθλά επίπεδα. 

Θετικι επίδραςθ ςτα λειτουργικά αποτελζςματα του Ομίλου κατά τθ διάρκεια του 2012 είχε θ 

υποχϊρθςθ του ευρϊ ζναντι των τοπικϊν νομιςμάτων ςτισ χϊρεσ όπου δραςτθριοποιείται ο 

Όμιλοσ. Οι κετικζσ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ ςτισ ιςοτιμίεσ των νομιςμάτων ενίςχυςαν τα 

λειτουργικά κζρδθ προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων (EBITDA) κατά €4 εκατ.. Με ςτακερζσ 

ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ ο κφκλοσ εργαςιϊν κα είχε μειωκεί κατά 0,1%, ενϊ τα λειτουργικά 

κζρδθ (EBITDA) κα είχαν μειωκεί κατά 21%. 

Ο Όμιλοσ το 2012 εξακολοφκθςε να δθμιουργεί κετικζσ ελεφκερεσ ταμειακζσ ροζσ από 

λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ ανιλκαν ςε €140 εκατ. Με ςτόχο τθν ενίςχυςθ των 

κεμελιωδϊν οικονομικϊν μεγεκϊν του, περιόριςε περαιτζρω τον κακαρό δανειςμό του που 

μειϊκθκε κατά €112 εκατ. το 2012 και ςτισ 31.12.2012 διαμορφϊκθκε ςε €596 εκατ. Ζτςι , μζςα 

ςε διάςτθμα τετραετίασ (2008 -2012), και εν μζςω περιόδου βακιάσ οικονομικισ φφεςθσ του 

κλάδου τθσ οικοδομισ και των καταςκευϊν ςτισ πιο ςθμαντικζσ αγορζσ του, ο Όμιλοσ πζτυχε τθ 

μείωςθ ςχεδόν ςτο ιμιςυ του κακαροφ δανειςμοφ του,  μείωςθ που ξεπερνά τα €550 εκατ. από 

το τζλοσ του 2008. 

Ωσ αποτζλεςμα τθσ παραπάνω πορείασ, τον Απρίλιο του 2012, ο οίκοσ πιςτολθπτικισ 

αξιολόγθςθσ Standard & Poor’s αναβάκμιςε τισ προοπτικζσ του Τιτάνα από αρνθτικζσ ςε 

ςτακερζσ και αξιολόγθςε  τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του Ομίλου ςε ΒΒ-, όπωσ αυτι είχε 

διακριβωκεί  τον Μάιο του 2011. Το Νοζμβριο του 2012, ο Standard & Poor’s, επιβεβαίωςε τθν 

πιςτολθπτικι ικανότθτα του Ομίλου ςτο ΒΒ- με ςτακερζσ προοπτικζσ. 
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Τον Ιοφνιο του 2012, ο Τιτάνασ, ςτα πλαίςια τθσ δθμιουργίασ ςτρατθγικϊν ςυμμαχιϊν, 
επεξζτεινε τθ ςυνεργαςία του με τθν International Finance Corporation (IFC) ςτα Βαλκάνια. 
Ειδικότερα, θ IFC επζνδυςε ποςό φψουσ €50 εκατ. ςτισ κυγατρικζσ εταιρίεσ του Ομίλου ςτθν 
Π.Γ.Δ.M., τθ Σερβία και το Κόςςοβο αποκτϊντασ μειοψθφικό ποςοςτό 11,5% των 
δραςτθριοτιτων του Τιτάνα ςτισ ανωτζρω χϊρεσ. 
 
Το 2012 ο  Όμιλοσ, ςυνζχιςε τθν εφαρμογι του διετοφσ προγράμματοσ αναδιοργάνωςθσ που 

ξεκίνθςε το 2011 και αποβλζπει ςε  βελτίωςθ τθσ λειτουργικισ του αποδοτικότθτασ και οφζλθ 

€26 εκατ. ςε ετιςια βάςθ. Η ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ αναμζνεται το 2013. Ήδθ, από τθν 

ζναρξθ τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ το 2011 μζχρι και το τζλοσ του 2012 

εξοικονομικθκαν €25 εκατ. ξεπερνϊντασ τον αρχικό ςτόχο των €23 εκατ. για τθ διετία. 

Η μετοχι τθσ Εταιρίασ ζκλειςε ςτισ 31.12.2012 ςτθν τιμι των €13,96 παρουςιάηοντασ αφξθςθ 

20,4% από το τζλοσ του 2011 ενϊ ο Γενικόσ Δείκτθσ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν αυξικθκε κατά 

33,4% τθν αντίςτοιχθ περίοδο. Σε ςφγκριςθ με το τζλοσ του 2008, θ τιμι τθσ μετοχισ παρζμεινε 

αμετάβλθτθ (€13,90 ςτισ 31.12.2008) ενϊ ο Γενικόσ Δείκτθσ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν 

μειϊκθκε κατά 49,2%  τθν αντίςτοιχθ περίοδο.  

Στθν Ελλάδα, το 2012 θ ηιτθςθ για δομικά υλικά εκτιμάται ότι ςθμείωςε πτϊςθ τθσ τάξθσ του 

35% ςε ςχζςθ με πζρυςι. Η βακιά φφεςθ ςτθν οποία βρίςκεται θ Ελλθνικι οικονομία επθρζαςε 

άμεςα τον οικοδομικό κλάδο ο οποίοσ μετά από μία πενταετία αδιάλειπτθσ κακοδικισ πορείασ 

ζχει ουςιαςτικά καταρρεφςει, με τθν κατανάλωςθ τςιμζντου να εκτιμάται ότι βρίςκεται ςιμερα 

ςτο 1/4 αυτισ του 2006. Ο δραςτικόσ περιοριςμόσ τθσ χοριγθςθσ ςτεγαςτικϊν δανείων και θ 

ςυρρίκνωςθ του διακζςιμου ειςοδιματοσ των νοικοκυριϊν ςε ςυνδυαςμό με τισ αρνθτικζσ τουσ 

προςδοκίεσ για το μζλλον και τθν υπζρμετρθ φορολόγθςθ των ακινιτων ζχουν εξαςκενίςει 

ςθμαντικά τθ ηιτθςθ για οικιςτικά ακίνθτα. Επιπλζον, το υπάρχον απόκεμα αδιάκετων 

ακινιτων, οι ςυνεχείσ περικοπζσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων και οι μακροχρόνιεσ 

κακυςτεριςεισ του Δθμοςίου να εξοφλιςει τισ οφειλζσ του, αδρανοποίθςαν τθν 

καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα.  

Η διαμόρφωςθ τθσ ηιτθςθσ ςτθν εγχϊρια αγορά ςε εξαιρετικά πλζον χαμθλά επίπεδα, 

δθμιουργεί δομικό πρόβλθμα για τθν ελλθνικι τςιμεντοβιομθχανία: εκτιμάται ότι το 

εγκατεςτθμζνο παραγωγικό δυναμικό υπερκαλφπτει κατά περίπου 6 φορζσ τθν εγχϊρια ηιτθςθ. 

Συνεπϊσ, θ διατιρθςθ ςε λειτουργία του παραγωγικοφ δυναμικοφ εξαρτάται από τθν 

εξαςφάλιςθ κετικοφ περικωρίου ςτισ εξαγωγζσ. Παρά τισ αντίξοεσ ςυνκικεσ ςτισ διεκνείσ 

αγορζσ, ο Τιτάνασ κατάφερε να  υπερδιπλαςιάςει τισ εξαγωγζσ το 2012 και δίνει τθ μάχθ για να 

κερδίςει το αυτό ςτοίχθμα. 

Ο κφκλοσ εργαςιϊν του Τιτάνα ςτθν Ελλάδα, ςυμπεριλαμβανομζνων των εξαγωγϊν και των 

ςτακμϊν διανομισ ςτθ Δυτικι Ευρϊπθ παρουςίαςε μείωςθ το 2012 κατά 11% ζναντι του 2011 

και ανιλκε ςε €240 εκατ. Η λειτουργικι κερδοφορία (EBITDA) ανιλκε ςε €32 εκατ., 

εμφανίηοντασ μείωςθ κατά 9% ςε ςφγκριςθ με το 2011.  

Στισ ΗΠΑ, παρά τουσ υποτονικοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ, ο καταςκευαςτικόσ 

κλάδοσ κινικθκε ανοδικά και θ κατανάλωςθ τςιμζντου παρουςίαςε ςυνεχι αφξθςθ ςε ςφγκριςθ 

με το 2011, θ οποία όμωσ δεν είναι ακόμθ αρκετι ϊςτε να οδθγιςει ςε ουςιαςτικι βελτίωςθ 

του βακμοφ εκμετάλλευςθσ τθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ των εργοςταςίων.  
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Στισ Νοτιοανατολικζσ Πολιτείεσ των Η.Π.Α. όπου κυρίωσ δραςτθριοποιείται ο Όμιλοσ, θ 

κατανάλωςθ τςιμζντου αυξικθκε κατά 9.7%1 το 2012 ςε ςφγκριςθ με το 2011 και ςτθν Φλόριντα 

αντίςτοιχα θ αφξθςθ ιταν 14,3%. 

Η εταιρία του Ομίλου Separation Technologies LLC (ST), θ οποία ζχει αντικείμενο τθν 

εγκατάςταςθ και λειτουργία μονάδων ανακφκλωςθσ και επεξεργαςίασ ιπτάμενθσ τζφρασ, 

ςυνζχιςε τθν αναπτυξιακι τθσ πορεία ςθμειϊνοντασ νζα άνοδο πωλιςεων. Επιπλζον, θ ST 

εκμεταλλευόμενθ τθν πρωτοπόρο τεχνολογία τθσ, ζκανε τα πρϊτα βιματα επζκταςθσ των 

δραςτθριοτιτων τθσ ςτο διαχωριςμό άλλων βιομθχανικϊν ορυκτϊν και ειςόδου τθσ ςε νζεσ 

υποςχόμενεσ αγορζσ. 

Ο κφκλοσ εργαςιϊν του Τιτάνα ςτισ ΗΠΑ ζφταςε τα €369 εκατ. το 2012 αυξθμζνοσ κατά 22% 

ζναντι τθσ του 2011 και τα λειτουργικά κζρδθ (EBITDA) ζφταςαν τα €6 εκατ.  ςε ςφγκριςθ με €6 

εκατ. λειτουργικζσ ηθμίεσ τθν αντίςτοιχθ περίοδο πζρυςι. 

Στθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ, θ ηιτθςθ για δομικά υλικά μειϊκθκε ωσ αποτζλεςμα τθσ 

ςθμαντικισ επιβράδυνςθσ του ρυκμοφ ανάπτυξθσ των οικονομιϊν των χωρϊν τθσ περιοχισ, 

κακϊσ αυτζσ επθρεάςτθκαν άμεςα από τισ αρνθτικζσ οικονομικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν 

ςτισ χϊρεσ τθσ ηϊνθσ του ευρϊ. 

Ο κφκλοσ εργαςιϊν του Ομίλου ςτθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ το 2012 μειϊκθκε κατά 7% ςε 

ςφγκριςθ με το 2011 φκάνοντασ ςτα €225 εκατ., ενϊ και τα κζρδθ προ φόρων, τόκων και 

αποςβζςεων (EBITDA) εμφάνιςαν μείωςθ κατά 26% από τθν αντίςτοιχθ περςινι περίοδο 

φκάνοντασ τα €64 εκατ. 

Στθν Αίγυπτο, παρά τθν πολιτικι αβεβαιότθτα, θ κατανάλωςθ τςιμζντου το 2012 κινικθκε ςε 

νζα υψθλά επίπεδα, διευκολφνοντασ τθν απορρόφθςθ του παραγωγικοφ δυναμικοφ των 

καινοφργιων εργοςταςίων που λειτοφργθςαν το τελευταίο ενάμιςθ ζτοσ. Ζτςι, παρά τθ 

μεγαλφτερθ ςυνολικι προςφορά τςιμζντου, οι πωλιςεισ του Ομίλου παρουςίαςαν ιπια μόνο 

κάμψθ ςε ςφγκριςθ με πζρυςι. Όμωσ, τα λειτουργικά περικϊρια επθρεάςτθκαν αρνθτικά από τθ 

ςθμαντικι αφξθςθ του κόςτουσ φυςικοφ αερίου και θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Στθν Τουρκία, θ εγχϊρια ηιτθςθ τςιμζντου παρζμεινε ςε υψθλά επίπεδα, ενϊ ςυγχρόνωσ 

αφξθςθ παρουςίαςαν και οι εξαγωγζσ του εργοςταςίου μασ. 

Συνολικά, ο κφκλοσ εργαςιϊν ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο το 2012 αυξικθκε κατά 7% ζναντι του 

2011 και ζφταςε τα €296 εκατ., ενϊ τα κζρδθ προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων (EBITDA) 

μειϊκθκαν κατά 26% φτάνοντασ τα €94 εκατ.. Επιςθμαίνεται πάντωσ, ότι τα λειτουργικά κζρδθ 

του τομζα το 2011 ιταν ενιςχυμζνα με το ποςό των €25 εκατ., λόγω τθσ αναγνϊριςθσ απαίτθςθσ 

επιςτροφισ αχρεωςτιτωσ καταβλθκείςασ ειςφοράσ κατανάλωςθσ αργίλου ςτθν Αίγυπτο. 

Στο πλαίςιο τθσ ςυνεχοφσ προςπάκειασ για τθ ςυγκράτθςθ των δαπανϊν, τα ζξοδα διοικθτικισ 

λειτουργίασ και λειτουργίασ διάκεςθσ του Ομίλου μειϊκθκαν  το 2012 κατά 7,4% ζναντι του 

2011 και ανιλκαν ςε €113 εκατ.. Σε ςφγκριςθ με το 2008, τα αντίςτοιχα ζχουν μειωκεί  

ςωρευτικά κατά 22%. 

                                                           
1 PCA, “THE Monitor”-Cement Consumption Report: December 2012 
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Το 2012 ο Όμιλοσ κατζγραψε κζρδθ φψουσ €1 εκατ. από πραγματοποιθκείςεσ και μθ 

ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ, ςε αντίκεςθ με ηθμίεσ φψουσ €12 εκατ., που κατζγραφε τθν 

αντίςτοιχθ περςινι περίοδο.  

Παρόλθ τθ μείωςθ του κακαροφ δανειςμοφ του Ομίλου κατά τθ διάρκεια του 2012, τα 

χρθματοοικονομικά ζξοδα εξαιρουμζνων των ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν, αυξικθκαν κατά 

23% ςε ςφγκριςθ με το 2011, φκάνοντασ τα €67 εκατ. Η παραπάνω αφξθςθ οφείλεται ςε μεγάλο 

βακμό ςτθν αφξθςθ του δανειςμό του Ομίλου ςε Αιγυπτιακζσ Λίρεσ, που ζχει μεγαλφτερο 

κόςτοσ. 

Κατά τθ διάρκεια του 2012, θ  εταιρία του Ομίλου ςτθν Αίγυπτο, Alexandria Portland Cement Co. 

S.A.E προζβθ ςτθ ςφναψθ ςφμβαςθσ ανακυκλοφμενου δανείου πενταετοφσ διάρκειασ και 

ςυνολικοφ φψουσ 250 εκατ. αιγυπτιακϊν λιρϊν (€30 εκατ.). Επίςθσ θ ζτερθ εταιρία του Ομίλου 

ςτθν Αίγυπτο,  Beni Suef Company S.A.E., εξαςφάλιςε, με τθν εγγφθςθ τθσ Α.Ε. Τςιμζντων ΤΙΤΑΝ,  

αναχρθματοδότθςθ φψουσ 670 εκατ. αιγυπτιακϊν λιρϊν (€80 εκατ.) υφιςτάμενθσ 

ανακυκλοφμενθσ δανειακισ ςφμβαςθσ, φψουσ 700 εκατ. αιγυπτιακϊν λιρϊν και λιξθσ τον Ιοφνιο 

του 2013, για πενταετι διάρκεια και λιξθ το 2018. 

Τον Ιοφνιο του 2012, θ Μθτρικι Εταιρία και θ εταιρία του Ομίλου Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε., 

με τθν εγγφθςθ τθσ Α.Ε. Τςιμζντων Τιτάν, προζβθςαν ςτθ ςφναψθ ςυμβάςεων για τθν ζκδοςθ 

ομολογιακϊν δανείων διάρκειασ δυόμιςθ ετϊν εκάςτου και ςυνολικοφ φψουσ €14 εκατ. και €20 

εκατ. αντιςτοίχωσ. Τα ανωτζρω δάνεια ζχουν ςκοπό τθν αναχρθματοδότθςθ υφιςτάμενων 

δανείων και τθ χρθματοδότθςθ γενικϊν εταιρικϊν ςκοπϊν των εταιριϊν του Ομίλου. 

Το Δεκζμβριο του 2012, θ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου Titan Global Finance PLC, ανακοίνωςε 

τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζκδοςθσ νζων ομολογιϊν φψουσ €200 εκατ., με τθν εγγφθςθ τθσ Α.Ε. 

Τςιμζντων Τιτάν, τοκομερίδιο 8.75%, λιξθ τον Ιανουάριο του 2017 και ςκοπό τθν 

αναχρθματοδότθςθ υπαρχουςϊν ομολογιϊν, φψουσ €200 εκατ. με λιξθ τον Ιοφλιο του 2013. Η 

ζκδοςθ επετεφχκθ με ανταλλαγι υπαρχουςϊν ομολογιϊν φψουσ €102,34 εκατ. και ζκδοςθ νζων 

ομολογιϊν, φψουσ €97,65 εκατ.      

Το Δεκζμβριο του 2012, θ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου ςτθ Βουλγαρία, Zlatna Panega Cement, 

αναχρθματοδότθςε υφιςτάμενεσ βραχυπρόκεςμεσ γραμμζσ κεφαλαίου κίνθςθσ φψουσ €6,5 

εκατ.  ςε δεςμευμζνεσ, διετοφσ διάρκειασ, με τθν εγγφθςθ τθσ Α.Ε. Τςιμζντων Τιτάν. 

 

ΙΔΙΕ ΜΕΣΟΧΕ 

H Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων τθσ Εταιρίασ με τθν από 8.6.2012 απόφαςι τθσ, ενζκρινε τθν 

αγορά από τθν Εταιρία, ςφμφωνα με το άρκρο 16 παρ. 1 του Ν.2190/1920, εντόσ χρονικοφ 

διαςτιματοσ 24 μθνϊν, δθλαδι μζχρι τθν 8.6.2014, ιδίων μετοχϊν, κοινϊν και προνομιοφχων, 

μζχρι ποςοςτοφ 10% του εκάςτοτε καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων ςτο ποςοςτό αυτό των ιδίων μετοχϊν που θ Εταιρία ζχει αποκτιςει 

προθγουμζνωσ και διατθρεί, με ανϊτατθ τιμι αγοράσ €40,00 ανά μετοχι και κατϊτατθ τιμι 

αγοράσ ίςθ με  τθν ονομαςτικι αξία τθσ μετοχισ, ιτοι €4,00 ανά μετοχι. Στθ ςυνζχεια, το 

Διοικθτικό Συμβοφλιο, με απόφαςι του τθσ ίδιασ ανωτζρω θμερομθνίασ (8.6.2012),  αποφάςιςε 

να προβεί θ Εταιρία ςε υλοποίθςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, ςτο βακμό 
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που θ αγορά ιδίων μετοχϊν κα κρίνεται πιο ςυμφζρουςα από άλλεσ προςφερόμενεσ 

επενδυτικζσ δυνατότθτεσ και εφόςον τα διακζςιμα κεφάλαια τθσ Εταιρίασ  κα το επιτρζπουν.  

Πάντωσ κακ’όλθ τθ διάρκεια του 2012 δεν πραγματοποιικθκαν αγορζσ ιδίων μετοχϊν τθσ 

Εταιρίασ. Ομοίωσ, κακ’όλθ τθ διάρκεια του 2012 δεν πραγματοποιικθκαν πωλιςεισ ιδίων 

μετοχϊν τθσ Εταιρίασ.   

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ιδίων μετοχϊν που είχε ςτθν κατοχι τθσ θ Εταιρία ςτισ 12.12.2012 

ανζρχεται ςε 3.117.616 (31.12.2011: 3.117.616), από τισ οποίεσ 3.111.697 είναι κοινζσ και 5.919 

είναι προνομιοφχεσ άνευ ψιφου μετοχζσ. Οι ανωτζρω μετοχζσ αντιπροςωπεφουν ποςοςτό 

3,68% επί του ςυνολικοφ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΣΑΙΡΙΑ 

Ο κφκλοσ εργαςιϊν τθσ «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» ανιλκε το 2012 ςε €221 εκατ., αυξθμζνοσ κατά 

2% ςε ςφγκριςθ με το 2011, ενϊ τα λειτουργικά κζρδθ προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων 

(EBITDA) ανιλκαν ςε €38 εκατ., μειωμζνα κατά 8%. Οι κακαρζσ ηθμιζσ ανιλκαν ςε €16 εκατ. 

αυξθμζνεσ κατά €2 εκατ. ςε ςχζςθ με πζρυςι. 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Α.Ε. Τςιμζντων Τιτάν αποφάςιςε να προτείνει ςτθν Τακτικι Γενικι 

Συνζλευςθ των Μετόχων τθσ Εταιρίασ που ζχει προγραμματιςτεί για τισ 14 Ιουνίου 2013, τθ μθ 

διανομι μερίςματοσ για τθ χριςθ 2012. 

 

ΕΠΕΝΔΤΕΙ, ΕΚΠΟΙΗΕΙ, ΤΝΕΝΩΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕ 

Το 2012, οι κεφαλαιουχικζσ επενδφςεισ του Ομίλου, εξαιρουμζνων των εξαγορϊν, ανιλκαν ςε 

€51 εκατ. μειωμζνεσ κατά 11% ςε ςχζςθ  με το 2011.  

Κατά το 2012, ο Όμιλοσ πραγματοποίθςε εκποιιςεισ παγίων αναπόςβεςτθσ αξίασ €26 εκατ. Το 

μεγαλφτερο μζροσ των εκποιιςεων πραγματοποιικθκε από κυγατρικι του Ομίλου ςτισ ΗΠΑ 

όπου ο Όμιλοσ πϊλθςε μθχανολογικό εξοπλιςμό και οχιματα ςτακερισ τροχιάσ, ςυνολικισ 

αναπόςβεςτθσ αξίασ €24 εκατ. 

Η ςυνολικι αξία απομείωςθσ των αςωμάτων ακινθτοποιιςεων εξαιρουμζνθσ τθσ υπεραξίασ 

ανζρχεται ςτο ποςό €5,0 εκατ.. Ποςό €3,1 εκατ. αφορά απομείωςθ δικαιωμάτων εκμετάλλευςθσ 

λατομικισ περιοχισ ςτθν Ελλάδα και το υπόλοιπο ποςό των €1,9 εκατ. αφορά απομείωςθ που 

προζκυψε από τθν αποτίμθςθ ςτθν εφλογθ αξία αγοραςκζντων δικαιωμάτων εκπομπισ ρφπων 

(CER) που είχε ςτθν κατοχι του ο Όμιλοσ τθν 31.12.2012. 

Στισ 21.3.2012 ο Όμιλοσ εξάςκθςε το δικαίωμα προαίρεςθσ που κατείχε για τθν εξαγορά τθσ μθ 

ελζγχουςασ ςυμμετοχισ ςτθν εταιρία Terret Enterprises Ltd. 

Στισ 20.6.2012 θ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου Antea Cement SHA πραγματοποίθςε αφξθςθ 

μετοχικοφ κεφαλαίου φψουσ €22,0 εκατ. εκ των οποίων €8,8 εκατ. καταβλικθκαν από τθν 
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European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) και τθν International Finance 

Corporation (IFC), που αποτελοφν τθ μθ ελζγχουςα ςυμμετοχι ςτθν Antea Cement SHA. 

Στισ 27.6.2012 ο Όμιλοσ ανακοίνωςε τθν πραγματοποίθςθ επζνδυςθσ τθσ International Finance 

Corporation (IFC) ποςοφ €50 εκατ. ςτισ κυγατρικζσ εταιρίεσ του Ομίλου ςτθν Π.Γ.Δ.M., τθ Σερβία 

και το Κόςοβο. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςχετικισ ςυναλλαγισ, θ ΙFC απζκτθςε, μζςω τθσ 

ςυμμετοχισ τθσ ςτθ κυγατρικι του Ομίλου TITAN Cement Cyprus Limited, μειοψθφικό ποςοςτό 

τθσ τάξεωσ του 11,49% των δραςτθριοτιτων του Ομίλου ςτισ ανωτζρω χϊρεσ. 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ  
 
Σφμφωνα με τον νζο φορολογικό νόμο 4110/2013 ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ, των νομικϊν 

προςϊπων που εδρεφουν ςτθν Ελλάδα, αυξικθκε από 20% ςε 26% για τισ χριςεισ που αρχίηουν 

τθν 1θ Ιανουαρίου 2013.  

Μια τζτοια μεταβολι ςτον φορολογικό ςυντελεςτι εκτιμάται ότι κα επζφερε αφξθςθ τθσ 

αναβαλλόμενθσ φορολογικισ υποχρζωςθσ κατά €6,1 εκατ. για τον Όμιλο και €5,0 εκατ. για τθν 

Εταιρία. 

 

ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΓΙΑ ΣΟ 2013  

Το 2013 προβλζπεται ότι κα είναι μια ακόμθ δφςκολθ χρονιά για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ.  

Στθν Ελλάδα, θ οικονομία κα ςυρρικνωκεί για ζκτθ ςυνεχι χρονιά. Ο χϊροσ τθσ οικοδομισ 

δοκιμάηεται ςκλθρά από τθν ζλλειψθ ρευςτότθτασ, το υψθλό αδιάκετο απόκεμα κατοικιϊν και 

τθν υπερ-φορολόγθςθ. Ζτςι, εκτιμάται ότι θ ηιτθςθ δομικϊν υλικϊν ζχει περικϊρια να 

ςυρρικνωκεί περαιτζρω από τα εξαιρετικά χαμθλά επίπεδα ςτα οποία βρίςκεται.  

Οι αγορζσ τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ εκτιμάται ότι κα ςυνεχίςουν να επθρεάηονται από τθν 

φφεςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Η ηιτθςθ για δομικά υλικά δεν αναμζνεται να ανακάμψει 

ςφντομα. 

Στθν Αίγυπτο τα πολιτικά και οικονομικά προβλιματα φαίνεται να εντείνονται τουσ τελευταίουσ 

μινεσ και οι προοπτικζσ είναι εξαιρετικά αβζβαιεσ. Στισ διαμορφοφμενεσ ςυνκικεσ, δυςκολεφει 

θ καλι λειτουργία των εργοςταςίων και επιβαρφνεται το κόςτοσ παραγωγισ. Μολονότι οι 

τωρινζσ εκτιμιςεισ ςυγκλίνουν ςτο ότι θ ηιτθςθ τςιμζντου ενδζχεται να ςθμειϊςει οριακι 

άνοδο το 2013, θ αφξθςθ του κόςτουσ  και θ διολίςκθςθ τθσ αιγυπτιακισ λίρασ αναμζνεται να 

επθρεάςουν αρνθτικά τα αποτελζςματα. 

Στον αντίποδα, κετικό παραμζνει το περιβάλλον τθσ αγοράσ ςτθν Τουρκία. 

Στισ ΗΠΑ, θ αγορά κατοικίασ βρίςκεται πλζον ςαφϊσ ςε φάςθ ανάκαμψθσ, επθρεάηοντασ κετικά 

τθν αγορά δομικϊν υλικϊν. Παρά τισ εκτιμιςεισ για αναιμικι ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ γενικά, 

το PCA (ο Σφνδεςμοσ Αμερικανικϊν Τςιμεντοβιομθχανιϊν) εκτιμά ότι θ αφξθςθ τθσ 
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κατανάλωςθσ τςιμζντου το 2013 κα ξεπεράςει το 8% και κα ενιςχυκεί περαιτζρω τα επόμενα 

χρόνια.  

Ανταποκρινόμενοσ ςτισ προκλιςεισ των καιρϊν, ο Όμιλοσ ΤΙΤΑΝ κα εξακολουκιςει να 

επικεντρϊνεται ςτθ μείωςθ του δανειςμοφ και τθν ςυμπίεςθ των δαπανϊν,  διατθρϊντασ όμωσ 

πάντα τθν προςοχι του ςτθν επίτευξθ των μακροχρόνιων ςτρατθγικϊν ςτόχων του. 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ (BUSINESS MODEL) 

Η Εταιρικι Στρατθγικι, ςτθ βάςθ τθσ οποίασ επιδιϊκονται μακροπρόκεςμα οι ςτόχοι και οι 

επιδιϊξεισ του Ομίλου ΤΙΤΑΝ  είναι ςτακερά προςθλωμζνθ  ςτισ εξισ αρχζσ και προτεραιότθτεσ: 

 Γεωγραφικι διαφοροποίθςθ 

 Συνεχισ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ 

 Κακετοποίθςθ των δραςτθριοτιτων 

 Επικζντρωςθ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό και ςτθν εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ 
 

Η κφρια δραςτθριότθτα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ είναι θ παραγωγι και εμπορία τςιμζντου, ζτοιμου 
ςκυροδζματοσ, αδρανϊν υλικϊν και άλλων δομικϊν υλικϊν. 
 
Ο Όμιλοσ ΤΙΤΑΝ δραςτθριοποιείται ςε 14 χϊρεσ ςτθν Ευρϊπθ, τθ Βόρεια Αμερικι και τθν 
Ανατολικι Μεςόγειο και είναι οργανωμζνοσ ςτουσ εξισ τζςςερισ λειτουργικοφσ (γεωγραφικοφσ) 
τομείσ: 

 

 Ελλάδα και Δυτικι Ευρϊπθ 

 Βόρεια Αμερικι 

 Νοτιανατολικι Ευρϊπθ 

 Ανατολικι Μεςόγειοσ 
 

Ο κάκε τομζασ αποτελείται από ζνα ςφνολο χωρϊν. Η ομαδοποίθςθ των εταιριϊν του Ομίλου 

ςτουσ λειτουργικοφσ τομείσ γίνεται με βάςθ τθ γεωγραφικι τουσ κζςθ. 

 

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Το 2012 θ παρατεινόμενθ οικονομικι δυςχζρεια ενζτεινε τον προβλθματιςμό τόςο ςε 
παγκόςμιο όςο και ςε κλαδικό επίπεδο για τθν ανάγκθ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και κοινωνικισ 
ευκφνθσ ςε όλεσ τισ μορφζσ επιχειρθματικισ δράςθσ. Η ανάδειξθ νζων επιχειρθματικϊν 
προςεγγίςεων με προτεραιότθτα ςτθ ςυλλογικι δράςθ και ςτθν ανάδειξθ λφςεων που ωφελοφν 
τόςο τθν κοινωνία όςο και τθν επιχειρθματικότθτα, αποτζλεςε βαςικό ςτόχο τθσ ςτρατθγικισ 
του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ςτον τομζα αυτό. 
 
Στον τομζα τθσ αςφάλειασ ςτθν εργαςία, θ ςυνεχισ προςπάκεια για βελτίωςθ των επιδόςεων 
του Ομίλου επιςκιάςκθκε από ζνα κανατθφόρο δυςτφχθμα ςτισ εγκαταςτάςεισ ςιλό τςιμζντου 
ςτθ Φλόριντα των ΗΠΑ, μετά από επτά χρόνια λειτουργίασ του τοπικοφ εργοςταςίου χωρίσ 
κανζνα ατφχθμα. Η επανεξζταςθ όλων των πικανϊν αιτίων κινδφνου και των παρ’ ολίγον 
ατυχθμάτων ςυνεχίηεται και εντείνεται ενϊ παράλλθλα και οι πρωτοβουλίεσ εκπαίδευςθσ και 
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ανάπτυξθσ νοοτροπίασ πρόλθψθσ ατυχθμάτων παραμζνει βαςικι προτεραιότθτα ςτον τομζα 
αυτό για όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου.  
 
Στο πλαίςιο αυτό, δφο νζεσ πρωτοβουλίεσ ξεκίνθςαν ςτθν Ελλάδα με ςκοπό τθν 
ευαιςκθτοποίθςθ  ςε κζματα αςφάλειασ. Η πρϊτθ πρωτοβουλία με γενικό τίτλο «Αςφάλεια ςτο 
Σπίτι» απευκφνεται ςε μακθτζσ του δθμοτικοφ και του γυμναςίου και πραγματοποιικθκε  για 
περιςςότερουσ από 2.000 μακθτζσ που φοιτοφν ςε ςχολεία περιοχϊν που γειτνιάηουν με τισ 
δραςτθριότθτεσ του Ομίλου. Η δεφτερθ πρωτοβουλία απευκφνεται ςε προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ 
Πολυτεχνικϊν Σχολϊν και αποτελεί μία κοινι δράςθ με τθ φοιτθτικι μθ Κυβερνθτικι Οργάνωςθ 
ΒΕST του Πολυτεχνείου Πατρϊν. 
 
Το 2012, θ προςπάκεια για ςυνολικι βελτίωςθ του περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματόσ του Ομίλου 
ΤΙΤΑΝ ςυνεχίςκθκε αμείωτθ, ενϊ παράλλθλα νζεσ δεςμεφςεισ αναλιφκθκαν ςτο πλαίςιο τθσ 
ςυνεργαςίασ με τθν κλαδικι πρωτοβουλία του Παγκόςμιου Συμβουλίου Επιχειριςεων για τθν 
Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ (WBCSD) Cement Sustainability Initiative, με ςκοπό τθν ενδυνάμωςθ τθσ 
διαφάνειασ και του διαλόγου με τουσ κφριουσ ςυμ-μετόχουσ, και τθν εφαρμογι κοινϊν 
προτφπων ςε κρίςιμουσ τομείσ όπωσ θ αποκατάςταςθ λατομείων και ο ςεβαςμόσ ςτθ 
βιοποικιλότθτα, θ διαχείριςθ του νεροφ και θ αξιοποίθςθ εναλλακτικϊν καυςίμων.  
 
Η μείωςθ των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα με τθν αξιοποίθςθ τθσ παραγωγισ τθσ 
κυγατρικισ εταιρίασ του Ομίλου Separation Technologies, αλλά και τθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχι 
εναλλακτικϊν καυςίμων ςτθν παραγωγι επιτρζπει τθ ςφγκριςθ των επιδόςεων του Ομίλου 
ΤΙΤΑΝ με τισ καλφτερεσ επιδόςεισ που ζχουν επιτευχκεί ςτον τομζα αυτό από τα μζλθ τθσ 
πρωτοβουλίασ για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ ςτον κλάδο τςιμζντου (CSI).  
Το πρϊτο εξάμθνο του ζτουσ, ολοκλθρϊκθκε θ τρίτθ κατά ςειρά ανακεϊρθςθ του Κϊδικα 
Δεοντολογίασ του Ομίλου και ξεκίνθςε θ επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ, κακϊσ και 
θ εκπαίδευςθ ςτελεχϊν για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι του.   
 
Τζλοσ, ο Όμιλοσ ΤΙΤΑΝ ςυνεχίηοντασ τθν προςπάκεια ενδυνάμωςθσ τθσ ςυλλογικισ 
προςπάκειασ ςυμμετείχε ενεργά ςτθν πρϊτθ περιφερειακι ςυνάντθςθ των εκνικϊν δικτφων για 
το Οικουμενικό Σφμφωνο του Ο.Η.Ε. που πραγματοποιικθκε ςτθν Θεςςαλονίκθ.  
 
Ο 9οσ κατά ςειρά Απολογιςμόσ ΕΚΕ και Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, ςυντάχκθκε 
ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα και ειδικότερα τθν πρόςφατα ανακεωρθμζνθ ζκδοςθ GRI G3.1., 
τισ ςυναφείσ οδθγίεσ του WBCSD/CSI και τα κριτιρια του Οικουμενικοφ Συμφϊνου του ΟΗΕ για 
το «προχωρθμζνο επίπεδο» και αξιολογικθκε από ειδικοφσ ελεγκτζσ με  το ανϊτατο επίπεδο 
διαςφάλιςθσ A+  ςφμφωνα με το GRI. 

 

 

 

ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΣΟ 2013 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Ο Όμιλοσ, λόγω τθσ φφςθσ και τθσ γεωγραφικισ διαφοροποίθςθσ των δραςτθριοτιτων του, 

εκτίκεται ςε χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ. Το ςυνολικό πρόγραμμα διαχείριςθσ των 

ανωτζρω κινδφνων εςτιάηεται ςτισ διακυμάνςεισ των χρθματοοικονομικϊν αγορϊν και ζχει 

ςτόχο να ελαχιςτοποιιςει τισ δυνθτικζσ δυςμενείσ επιπτϊςεισ αυτϊν των διακυμάνςεων ςτθ 

χρθματοοικονομικι απόδοςθ του Ομίλου. Ο Όμιλοσ δεν εκτελεί ςυναλλαγζσ κερδοςκοπικοφ 
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χαρακτιρα ι ςυναλλαγζσ που δεν ςχετίηονται με τισ εμπορικζσ, επενδυτικζσ ι δανειολθπτικζσ 

δραςτθριότθτζσ του.  

Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ: 

Η διαχείριςθ του κινδφνου τθσ ρευςτότθτασ γίνεται με τθν εξαςφάλιςθ κατάλλθλου 

ςυνδυαςμοφ ρευςτϊν διακεςίμων και εγκεκριμζνων μακροπρόκεςμων τραπεηικϊν πιςτϊςεων. 

Ο  λόγοσ των αχρθςιμοποίθτων εγκεκριμζνων μακροπρόκεςμων τραπεηικϊν πιςτϊςεων και των 

άμεςα διακζςιμων μετρθτϊν προσ τον βραχυπρόκεςμο δανειςμό παρακολουκείται ςε μθνιαία 

βάςθ. Στισ 31 Δεκεμβρίου του 2012, ο λόγοσ του ςυνόλου των αχρθςιμοποίθτων 

μακροπρόκεςμων δεςμευμζνων τραπεηικϊν γραμμϊν και μετρθτϊν προσ τον βραχυπρόκεςμο 

δανειςμό ιταν 4,89. 

Η Μθτρικι Εταιρία ζχει τθν ζδρα τθσ και ο Όμιλοσ αναπτφςςει μζροσ των δραςτθριοτιτων του  

ςε χϊρα τθσ Ευρωηϊνθσ που εφαρμόηει πολυετζσ Πρόγραμμα Δθμοςιονομικισ Προςαρμογισ 

και Διαρκρωτικϊν Μεταρρυκμίςεων. Σε περίπτωςθ μθ επιτυχίασ του Προγράμματοσ ι 

εγκατάλειψισ του, ο Όμιλοσ κα εκτεκεί ςε πρόςκετουσ κινδφνουσ ρευςτότθτασ. Για τθν 

αντιμετϊπιςθ των κινδφνων αυτϊν ο Όμιλοσ διατθρεί ρευςτά διακζςιμα καταλλιλου φψουσ, 

ϊςτε να ανταπεξζλκει ςε τυχόν ζκτακτεσ διαταραχζσ που κα μποροφςαν να προκλθκοφν ςτισ 

χρθματοπιςτωτικζσ ροζσ. 

Κίνδυνοσ επιτοκίου: 

Το 37% του ςυνολικοφ δανειςμοφ του Ομίλου βαςίηεται ςε ςτακερά και προςυμφωνθμζνα 

επιτόκια ενϊ ζνα περαιτζρω 15% του δανειςμοφ ζχει μετατραπεί ςε ςτακεροφ επιτοκίου μζςω 

ςφναψθσ ςυμφωνιϊν ανταλλαγισ πλθρωμϊν τόκων, ςτα πλαίςια των οποίων θ Εταιρία 

λαμβάνει τόκουσ με βάςθ κυμαινόμενο επιτόκιο και πλθρϊνει τόκουσ με βάςθ ςτακερό 

επιτόκιο. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα, οι επιπτϊςεισ των διακυμάνςεων των επιτοκίων ςτα 

αποτελζςματα χριςεωσ και ςτισ ταμειακζσ ροζσ των λειτουργικϊν δραςτθριοτιτων του Ομίλου 

να είναι μικρζσ, όπωσ αυτό φαίνεται και ςτθν παρακάτω ανάλυςθ ευαιςκθςίασ. 

 

Μεταβλθτότθτα 

επιτοκίων

Επίδραςθ ςτα 

κζρδθ προ φόρων

1,0% -2.819

-1,0% 2.819

1,0% 1.464

-1,0% -1.464

1,0% -54

-1,0% 54

1,0% -282

-1,0% 282

1,0% -638

-1,0% 638

1,0% -328
-1,0% 328

1,0% -5.261

-1,0% 5.261

1,0% -2.236

-1,0% 2.236

1,0% -

-1,0% -

1,0% -345

-1,0% 345

1,0% -

-1,0% -

1,0% -330
-1,0% 330

ALL

EUR

USD

TRY

BGN

Ποςά χριςθσ 2012

EGP

ςθμ.: Ο παραπάνω πίνακασ δεν περιλαμβάνει τθν κετικι επίπτωςθ των ειςπραχκζντων τόκων από τισ κατακζςεισ. 

Ποςά χριςθσ 2011

EUR

USD

TRY

BGN

EGP

ALL

Ανάλυςη ευαιςθηςίασ των δανείων του Ομίλου ςε μεταβολζσ επιτοκίων

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)
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Η ςχζςθ ςτακερϊν προσ κυμαινόμενα επιτόκια του κακαροφ δανειςμοφ του Ομίλου 

διαμορφϊνεται ςφμφωνα με τισ ςυνκικεσ αγοράσ, τθ ςτρατθγικι και τισ χρθματοδοτικζσ 

ανάγκεσ του Ομίλου. Επίςθσ, υπάρχει δυνατότθτα να χρθςιμοποιθκοφν, περιςταςιακά, 

παράγωγα χρθματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου, μόνο ωσ μζςο για να μετριαςκεί ο ςχετικόσ 

κίνδυνοσ και για να αλλάξει ο παραπάνω ςυνδυαςμόσ ςτακερϊν - κυμαινόμενων επιτοκίων, 

εφόςον αυτό κρικεί απαραίτθτο. Στισ 31 Δεκεμβρίου 2012, ο Όμιλοσ είχε παράγωγα 

χρθματοοικονομικά προϊόντα ανταλλαγισ ςτακεροφ προσ κυμαινόμενο επιτοκίου φψουσ €130 

εκατ., μζςθσ διάρκειασ 2 ετϊν και ςε μζςο ςτακερό επιτόκιο 2,41%, από τα οποία μζροσ φψουσ 

€100 εκατ., ζχει οριςτεί ωσ αντιςτάκμιςμα κινδφνου ταμειακϊν ροϊν. Οι τάςεισ των επιτοκίων 

και θ διάρκεια των χρθματοδοτικϊν αναγκϊν παρακολουκοφνται προχπολογιςτικά ενϊ οι 

αποφάςεισ για τθ διάρκεια και τθ ςχζςθ μεταξφ ςτακερϊν και κυμαινόμενων επιτοκίων 

λαμβάνονται ξεχωριςτά για κάκε περίπτωςθ. Σθμειωτζον ότι όλα τα βραχυπρόκεςμα δάνεια 

ζχουν ςυναφκεί με κυμαινόμενα επιτόκια ενϊ τα μζςο-μακροπρόκεςμα δάνεια ζχουν ςυναφκεί 

και με ςτακερά και με κυμαινόμενα επιτόκια. 

υναλλαγματικόσ κίνδυνοσ: 

Η ζκκεςθ του Ομίλου ςε ςυναλλαγματικοφσ κινδφνουσ προζρχεται κυρίωσ από υπάρχουςεσ ι 

προςδοκϊμενεσ ταμιακζσ ροζσ ςε ξζνο νόμιςμα (ειςαγωγζσ/εξαγωγζσ) κακϊσ και από 

επενδφςεισ ςε χϊρεσ του εξωτερικοφ. Ο κίνδυνοσ αυτόσ αντιμετωπίηεται ςτο πλαίςιο πολιτικϊν 

που εγκρίνονται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα από το Διοικθτικό Συμβοφλιο. 

Η διαχείριςθ των διαφόρων κινδφνων αντιμετωπίηεται με τθ χριςθ φυςικϊν αντιςτακμιςτικϊν 

μζςων, με δικαιϊματα προαίρεςθσ ςε ςυνάλλαγμα και με προκεςμιακά ςυμβόλαια μελλοντικισ 

εκπλιρωςθσ ςε ςυνάλλαγμα. Για επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ εξωτερικοφ, των οποίων θ κακαρι 

κζςθ είναι εκτεκειμζνθ ςε ςυναλλαγματικό κίνδυνο μετατροπισ, χρθςιμοποιείται ωσ φυςικό 

αντιςτακμιςτικό μζςο ο δανειςμόσ ςτο αντίςτοιχο νόμιςμα - εφόςον αυτό είναι εφικτό. Ζτςι, ο 

ςυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ τθσ κακαρισ κζςθσ των εταιριϊν του Ομίλου ςτισ Η.Π.Α. 

αντιςτακμίηεται μερικϊσ  μζςω ςφναψθσ δανείων ςε δολάρια. 

Εξαίρεςθ αποτελοφν θ Τουρκία, θ Αίγυπτοσ και θ Αλβανία, όπου θ επζνδυςθ του Ομίλου 

απεικονίηεται ςε τουρκικζσ λίρεσ,  αιγυπτιακζσ λίρεσ και αλβανικά λεκ ενϊ μζροσ τθσ αντίςτοιχθσ 

χρθματοδότθςθσ εκφράηεται ςε ευρϊ και δολάρια Αμερικισ ςτθν Τουρκία, ςε ευρϊ ςτθν 

Αλβανία, και ςε ευρϊ και γιεν ςτθν Αίγυπτο. Το κζμα αναχρθματοδότθςθσ τουσ ςε τοπικό 

νόμιςμα εξετάηεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα.  

Πάντωσ, θ χρθματοδότθςθ ςε γιεν ςτθν Αίγυπτο, αντιςτακμίηεται μζςω προκεςμιακϊν 

ςυμβολαίων ςυναλλάγματοσ μελλοντικισ εκπλιρωςθσ δολαρίου-γιεν που ανανεϊνονται ςε 

εξαμθνιαία βάςθ και εκτελοφνται από τθ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου Iapetos Ltd. 

Επίςθσ, θ εταιρία του Ομίλου Titan Global Finance χοριγθςε δάνεια φψουσ €100 εκατ. το 2009 

και €53.5 εκ. το πρϊτο εξάμθνο του 2012, ςτθν εταιρία του Ομίλου Titan America LLC. Η Titan 

America LLC αντίςτοιχα, προχϊρθςε ςε ςφναψθ προκεςμιακϊν ςυμβολαίων ςυναλλάγματοσ 

μελλοντικισ εκπλιρωςθσ.  

Ο παρακάτω πίνακασ δείχνει τισ μεταβολζσ ςτα κζρδθ του Ομίλου προ φόρων και ςτθν κακαρι 

του κζςθ, ςε πικανζσ αλλαγζσ κυμαινόμενων ιςοτιμιϊν ςτο Αμερικάνικο Δολάριο, Σερβικό 



12 
 

Δθνάριο, Αιγυπτιακι Λίρα, Λίρα Αγγλίασ, Τουρκικι Λίρα και Λζκ Αλβανίασ, κρατϊντασ όλεσ τισ 

άλλεσ μεταβλθτζσ ςτακερζσ: 

 

Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ:  

Ο Όμιλοσ δεν αντιμετωπίηει ςθμαντικοφσ πιςτωτικοφσ κινδφνουσ. Οι απαιτιςεισ από πελάτεσ 

προζρχονται κυρίωσ από μια μεγάλθ και ευρεία πελατειακι βάςθ. Η χρθματοοικονομικι 

κατάςταςθ των πελατϊν παρακολουκείται διαρκϊσ από τισ εταιρίεσ του Ομίλου. 

Όπου κρίνεται κατάλλθλο, ηθτείται επιπλζον αςφαλιςτικι κάλυψθ ωσ εγγφθςθ τθσ πίςτωςθσ. Για 

ειδικοφσ πιςτωτικοφσ κινδφνουσ γίνονται προβλζψεισ για ηθμίεσ από απαξίωςθ. Στο τζλοσ του 

2012, κρίνεται ότι δεν υπάρχει κανζνασ ουςιαςτικόσ πιςτωτικόσ κίνδυνοσ, που να μθν 

καλφπτεται ιδθ από κάποια αςφαλιςτικι κάλυψθ ωσ εγγφθςθ τθσ πίςτωςθσ ι από πρόβλεψθ 

επιςφαλοφσ απαιτιςεωσ.  

Ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ, που μπορεί να προκφψει από αδυναμία του αντιςυμβαλλόμενου να 

ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τα διακζςιμα και ταμιακά ιςοδφναμα, τισ 

επενδφςεισ και τα ςυμβόλαια χρθματοοικονομικϊν παραγϊγων, μετριάηεται κάνοντασ χριςθ 

προ-εγκεκριμζνων ορίων ςτο βακμό ζκκεςθσ ςε κάκε μεμονωμζνο χρθματοοικονομικό ίδρυμα. 

Αυτά τα προ-εγκεκριμζνα όρια είναι μζροσ ενόσ πλαιςίου εγκεκριμζνων πολιτικϊν από το 

Διοικθτικό Συμβοφλιο, και παρακολουκοφνται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. 

 

 

 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Ξζνο νόμιςμα

Αφξθςθ/ μείωςθ 

ξζνου νομίςματοσ 

ζναντι €

Επίδραςθ ςτα 

κζρδθ προ φόρων

Επίδραςθ ςτα ίδια 

κεφάλαια

5% -3.795 22.634 

-5% 3.433 -20.478 

5% 924 2.060 

-5% -836 -1.864 

5% 3.993 37.727 

-5% -3.613 -34.134 

5% 22 181 

-5% -19 -164 

5% 622 2.507 

-5% -563 -2.268 

5% -477 2.441 

-5% 431 -2.209 

5% -4.734 26.749 

-5% 4.283 -24.201 

5% 772 2.410 

-5% -698 -2.180 

5% 6.558 44.228 

-5% -5.934 -40.016 

5% 34 170 

-5% -31 -153 

5% 58 979 

-5% -52 -885 

5% -374 1.852 

-5% 338 -1.675 

USD

ςθμ.: α) Ο υπολογιςμόσ τθσ "Επίδραςθσ ςτα Κζρδθ προ φόρων" βαςίηεται ςτισ μεταβολζσ του μζςου όρου των ιςοτιμιών ςυναλλάγματοσ τθσ χρονιάσ, ενώ ο

υπολογιςμόσ τθσ "Κακαρισ Θζςθσ" βαςίηεται ςτισ μεταβολζσ των ιςοτιμιών ςυναλλάγματοσ κατά τθν θμερομθνία ιςολογιςμοφ β) Η παραπάνω ανάλυςθ ευαιςκθςίασ

γίνεται ςε νομίςματα που είναι κυμαινόμενα και όχι ςτακερά.

Ανάλυςη ευαιςθηςίασ ςε μεταβολζσ ςυναλλάγματοσ

GBP

EGP

RSD

USD

TRY

Ποςά χριςθσ 2011

Ποςά χριςθσ 2012

GBP

EGP

ALL

ALL

TRY

RSD
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Κίνδυνοι από το κλίμα και φυςικζσ καταςτροφζσ: 

Ο Όμιλοσ δραςτθριοποιείται ςε περιοχζσ, όπωσ θ Ελλάδα, θ Αίγυπτοσ, θ Τουρκία και θ Φλόριντα 

(ΗΠΑ), οι οποίεσ είναι περιοχζσ με ζκκεςθ ςε κινδφνουσ από φυςικά (κλιματικά και γεωλογικά) 

φαινόμενα, όπωσ τυφϊνεσ, αμμοκφελλεσ, ςειςμοφσ κλπ.. Για τθν αποφυγι των καταςτροφικϊν 

ςυνεπειϊν από ανάλογα φαινόμενα, ζχουν υιοκετθκεί  και εφαρμόηονται ςχεδιαςτικοί κανόνεσ 

(designing standards), οι οποίοι είναι αυςτθρότεροι από όςα προβλζπονται ςχετικϊσ από τθν 

εκάςτοτε νομοκεςία. Επιπλζον, υφίςτανται ςχζδια ζκτακτθσ ανάγκθσ, τα οποία αποςκοποφν ςτθ 

διαφφλαξθ τθσ ακεραιότθτασ των υποδομϊν του και ςτθν προςταςία τθσ ηωισ των 

εργαηομζνων. 

Πολιτικοί κίνδυνοι 

Ο Όμιλοσ δραςτθριοποιείται και ςε περιοχζσ,  όπου κατά καιροφσ επικρατοφν ςυνκικεσ ζντονθσ 

πολιτικισ  αςτάκειασ, ταραχϊν και εξεγζρςεων  και γενικά καταςτάςεισ που χαρακτθρίηονται 

από μεγάλθ μεταβλθτότθτα και ενζχουν ςθμαντικοφσ κινδφνουσ για τον ζλεγχο, τθν ομαλι 

λειτουργία και τθν απόδοςθ των επενδφςεϊν του. Η διαχείριςθ των εν λόγω πολιτικϊν κινδφνων 

υλοποιείται με τθν λιψθ ςυγκεκριμζνων μζτρων ςε κάκε περίπτωςθ με ςτόχο τθν μεγαλφτερθ 

δυνατι κωράκιςθ των τοπικϊν επενδφςεων του Τιτάνα. 

Κίνδυνοι ςχετιηόμενοι με τo κόςτοσ παραγωγισ:  

Η κατανάλωςθ κερμικισ ενζργειασ, θλεκτρικισ ενζργειασ και πρϊτων υλϊν αποτελοφν τουσ 

ςθμαντικότερουσ ςυντελεςτζσ κόςτουσ. Η μεταβλθτότθτα των τιμϊν των ορυκτϊν καυςίμων 

αποτελεί κίνδυνο που επθρεάηει το κόςτοσ παραγωγισ ςε ςθμαντικό βακμό.  

Προκειμζνου να μετριαςτοφν οι ςυνζπειεσ από αυτοφσ τουσ κινδφνουσ, ο Τιτάνασ επενδφει και 

κα εξακολουκιςει να επενδφει ςε εξοπλιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ και ςτθν 

υποκατάςταςθ των ορυκτϊν καυςίμων από εναλλακτικά καφςιμα. 

Εξ άλλου, θ εξαςφάλιςθ πρόςβαςθσ ςτθν απαιτοφμενθ ποςότθτα και ποιότθτα πρϊτων υλϊν 

αποτελεί πρόςκετθ προτεραιότθτα κατά το ςχεδιαςμό των νζων επενδφςεων του Ομίλου. 

Ωσ προσ τισ υφιςτάμενεσ εγκαταςτάςεισ, λαμβάνεται μζριμνα για τθν εξαςφάλιςθ επάρκειασ 

κοιταςμάτων πρϊτων υλϊν  για όλθ τθ διάρκεια ηωισ των εγκαταςτάςεων του Ομίλου. 

 Επίςθσ, κα ςυνεχιςτοφν οι επενδφςεισ ςτθ χριςθ εναλλακτικϊν πρϊτων υλϊν με ςτόχο το 

ςταδιακό περιοριςμό τθσ εξάρτθςθσ από τισ φυςικζσ πρϊτεσ φλεσ. Σε αυτό το πλαίςιο, ο Τιτάνασ 

ζχει κζςει ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ για τθν ποςοςτιαία υποκατάςταςθ των φυςικϊν πρϊτων 

υλϊν από εναλλακτικζσ φλεσ (απόβλθτα) και παρακολουκεί ςτενά τθν εξζλιξθ αυτοφ του 

ςτόχου.  

Κίνδυνοι ςχετικοί με τθν αςφάλεια ςτθν εργαςία:  

Η αςφάλεια ςτθν εργαςία για τουσ εργαηομζνουσ του Τιτάνα αποτελεί κυρίαρχθ προτεραιότθτα. 

 Η ςυςτθματικι προςπάκεια βελτίωςθσ τθσ αςφάλειασ ςε όλεσ τισ λειτουργίεσ του Ομίλου, 

μεταξφ άλλων, προβλζπει τθ ςτελζχωςθ των παραγωγικϊν μονάδων με ικανό αρικμό μθχανικϊν  
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αςφαλείασ. Ο ςχετικόσ ςχεδιαςμόσ περιλαμβάνει ευρφτατα εκπαιδευτικά προγράμματα για τθ 

ςυςτθματικι ςχετικι εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ των εργαηομζνων και αυςτθρι εφαρμογι 

ςυςτθμάτων και διαδικαςιϊν, που ςχεδιάηονται και ελζγχονται από τθ Διεφκυνςθ Υγιεινισ και 

Αςφάλειασ τθσ Εταιρίασ. 

 

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:  

Η προςταςία του περιβάλλοντοσ και θ βιϊςιμθ ανάπτυξθ αποτελοφν ςτακερζσ προτεραιότθτεσ 

για τον Τιτάνα. Για το λόγο αυτό, κα ςυνεχιςτοφν οι προςπάκειεσ μείωςθσ του αποτυπϊματοσ 

άνκρακα του Ομίλου, με ςτόχο τθν επίτευξθ ςυνολικισ μείωςθσ κατά 22% το 2015 ςε ςχζςθ με 

το ζτοσ 1990.  

Επίςθσ, προκειμζνου να περιορίςει το ενδεχόμενο περιβαλλοντικϊν κινδφνων, ο Τιτάνασ κα 

εξακολουκιςει να επενδφει ςυςτθματικά ςτισ Βζλτιςτεσ Διακζςιμεσ Τεχνικζσ (Βest Available 

Techniques) για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.  

Παράλλθλα, παρακολουκεί ςτενά τισ δρομολογοφμενεσ αλλαγζσ ςτθ νομοκεςία για τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ, και φροντίηει να λαμβάνει εκ των προτζρων τα απαιτοφμενα 

μζτρα, προκειμζνου να αποφευχκεί ο κίνδυνοσ μθ ζγκαιρθσ ςυμμόρφωςθσ με νζα νομοκεςία, 

μόλισ αυτι τεκεί ςε ιςχφ. 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕΣΑΞΤ ΕΣΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ: 

Οι ςυναλλαγζσ  τθσ Εταιρίασ με ςυνδεδεμζνα με αυτιν πρόςωπα κατά τθν ζννοια του ΔΠΠ 24 

(ςυνδεδεμζνεσ με αυτι επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια του άρκρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20)  

πραγματοποιικθκαν υπό τουσ ςυνικεισ όρουσ τθσ αγοράσ. 

Τα ποςά των πωλιςεων και αγορϊν του 2012 και τα υπόλοιπα των απαιτιςεων και 

υποχρεϊςεων ςτισ 31.12.2012 για τον Όμιλο και τθν Εταιρία, που ζχουν προκφψει από 

ςυναλλαγζσ με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ εμφανίηονται ωσ εξισ: 

 

Πωλιςεισ αγακών 

και υπθρεςιών 

 Αγορζσ αγακών 

και υπθρεςιών Απαιτιςεισ  Τποχρεώςεισ 

- 2.120 - 618

- - 9 -

- 2.120 9 618

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Όμιλοσ
Λοιπά ςυνδεόμενα μζρθ

Διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ
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Αναλυτικότερα ςε ςχζςθ με τισ ανωτζρω ςυναλλαγζσ διευκρινίηονται τα ακόλουκα:  

Τα ζςοδα που εμφανίηονται ςτον πίνακα αφοροφν πωλιςεισ ετοίμων προϊόντων τθσ Εταιρίασ  

(τςιμζντου και αδρανϊν υλικϊν) και υπθρεςιϊν προσ τισ ανωτζρω κυγατρικζσ τθσ, ενϊ οι 

αγορζσ αφοροφν αγορζσ πρϊτων υλϊν και υπθρεςιϊν που πραγματοποίθςε θ Εταιρία από τισ 

ανωτζρω κυγατρικζσ τθσ.  

Οι υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρίασ αφοροφν κυρίωσ τρεισ δανειακζσ ςυμβάςεισ, δυο εκ των οποίων 

κυμαινόμενου επιτοκίου ανεξόφλθτου κεφαλαίου: α) €100 εκατ., με λιξθ το 2014, με επιτόκιο 

βαςιςμζνο ςτο Euribor πλζον περικωρίου 3,313% ετθςίωσ, και β) €497 εκατ., με λιξθ το 2014, 

με επιτόκιο βαςιςμζνο ςτο Euribor πλζον περικωρίου 3,05% ετθςίωσ και μία δανειακι ςφμβαςθ 

ςτακεροφ επιτοκίου, ανεξόφλθτου κεφαλαίου €100 εκατ., με λιξθ το 2017 και ςτακερό επιτόκιο 

8,80% ετθςίωσ ζωσ τθ λιξθ, ςυναφκείςεσ με τθ κυγατρικι εταιρία «ΤΙΤΑΝ GLOBAL FINANCE 

PLC», που εδρεφει ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο. 

Οι απαιτιςεισ τθσ Εταιρίασ αφοροφν κυρίωσ απαιτιςεισ από πωλιςεισ τςιμζντου προσ τισ 

ανωτζρω κυγατρικζσ τθσ. 

 Τζλοσ, οι ςυνολικζσ αμοιβζσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν και μελϊν τθσ Διοίκθςθσ του Ομίλου 

ανιλκαν κατά το 2012 ςε €3,6 εκατ. ζναντι €5,6 εκατ. τθσ αντίςτοιχθσ περιόδου προθγοφμενου 

ζτουσ. 

Πωλιςεισ 

αγακών και 

υπθρεςιών 

 Αγορζσ 

αγακών και 

υπθρεςιών Απαιτιςεισ  Τποχρεώςεισ 

1 - - 283

3 - - 7

25.040 4.158 14.674 -

6.050 - 396 -

238 - 61 -

1 - 642 -

7 - 515 -

8.954 - 2.108 -

5.485 13 759 -

11.157 - 27 -

621 - 479 -

3 - 3 -

87 - 3 -

860 42 19 -

58 224 - 270

11.545 46 - -

- 23 136 -

1.700 31 95 -

- 30.839 - 699.321

59 - 72 -

194 - 2 -

13 - 6 -

- 2.120 - 618

- - 9 -

72.076 37.496 20.006 700.499

Εταιρία

Ιντερτιτάν Εμπορικι Διεκνισ Α.Ε.

Transbeton - Δομικι Α.Ε. 

Λατομεία Γουρνϊν Α.Ε.

Αιολικι Ν.Ε.

Αλμπαςζμ Α.Ε.

Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε.

Τιτάν Διεκνισ Εμπορικι Α.Ε.

Fintitan SRL

Titan Cement U.K. Ltd

Usje Cementarnica AD

Beni Suef Cement Co.S.A.E. 

Ποηολάνθ Α.Ε.

Antea Cement SHA

Titan Global Finance PLC 

Λατομεία Τανάγρασ Α.Ε.

Alexandria Portland Cement Co. S.A.E 

Cementara Kosjeric AD

Zlatna Panega Cement AD

Τitan Αmerica LLC

Essex Cement Co. LLC

SharrCem Sh.P.K

Λοιπζσ κυγατρικζσ

Λοιπά ςυνδεόμενα μζρθ

Διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ
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ΔΡΩΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (GOING CONCERN):  

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο δθλϊνει ότι θ Μθτρικι Εταιρία και ο Όμιλοσ ΤΙΤΑΝ διακζτουν επάρκεια 

πόρων, οι οποίοι εξαςφαλίηουν τθ ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ τουσ ωσ «δρϊςα οικονομικι 

μονάδα (Going Concern)» για το προβλεπτό μζλλον. 
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

      

                   

( Σφμφωνα  με το άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007) 

 

1. Διάρθρωςη μετοχικοφ κεφαλαίου τησ Εταιρίασ 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρίασ ανζρχεται ςε 338.530.112 ευρϊ και διαιρείται ςε  
84.632.528 μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ  4  ευρϊ εκάςτθσ , από τισ οποίεσ, 77.063.568 
μετοχζσ είναι κοινζσ και αντιπροςωπεφουν  ποςοςτό 91,057 % του ςυνολικοφ μετοχικοφ 
κεφαλαίου και 7.568.960 είναι προνομιοφχεσ μετοχζσ χωρίσ ψιφο και αντιπροςωπεφουν 
ποςοςτό 8,943% περίπου του ςυνολικοφ μετοχικοφ κεφαλαίου.  

Πλεσ οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ και ειςθγμζνεσ προσ διαπραγμάτευςθ ςτθν Αγορά Αξιϊν 
(Κατθγορία «Μεγάλθσ Κεφαλαιοποίθςθσ») του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν. 

Από κάκε μετοχι απορρζουν  όλα τα δικαιϊματα και οι  υποχρεϊςεισ που ορίηονται από το 
Νόμο και το Καταςτατικό τθσ Εταιρίασ. Η κυριότθτα τθσ μετοχισ ςυνεπάγεται αυτοδικαίωσ 
και αποδοχι του Καταςτατικοφ τθσ Εταιρίασ και των αποφάςεων που ζχουν λθφκεί, 
ςφμφωνα με το Καταςτατικό, από τα διάφορα όργανα τθσ Εταιρίασ. 

Κάκε κοινι μετοχι παρζχει το δικαίωμα μιασ ψιφου. Οι προνομιοφχεσ μετοχζσ δεν 
παρζχουν δικαίωμα ψιφου. 

Σφμφωνα με τθν από 27.6.1990 απόφαςθ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ των Μετόχων 
τθσ Εταιρίασ που είχε αποφαςίςει τθν αφξθςθ του Μετοχικοφ Κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ με 
τθν ζκδοςθ προνομιοφχων χωρίσ ψιφο μετοχϊν, τα προνόμια των προνομιοφχων χωρίσ 
ψιφο μετοχϊν ςυνίςταντο:   

Α. Στθν απόλθψθ, πριν από τισ κοινζσ μετοχζσ, πρϊτου μερίςματοσ από τα κζρδθ χριςθσ, ςε 
περίπτωςθ δε μθ διανομισ μερίςματοσ ι διανομισ μερίςματοσ μικρότερου του πρϊτου, 
κατά μια ι περιςςότερεσ χριςεισ, ςτθν προνομιακι καταβολι του πρϊτου αυτοφ 
μερίςματοσ ςωρευτικά και για τισ χριςεισ αυτζσ, από τα κζρδθ των επομζνων χριςεων. Σε 
περίπτωςθ δε διανομισ πρόςκετου μερίςματοσ με οποιαδιποτε μορφι, οι προνομιοφχεσ 
χωρίσ ψιφο μετοχζσ δικαιοφντο, ιςότιμα προσ τισ κοινζσ μετοχζσ, ςε απόλθψθ πρόςκετου 
μερίςματοσ. Σθμειωτζον πάντωσ ότι , μετά τθν τροποποίθςθ ςφμφωνα με το άρκρο 79 παρ. 
8 του Ν. 3604/2007 των διατάξεων τθσ παρ.2 του άρκρου 45 του ΚΝ 2190/20 περί 
διανεμομζνων κερδϊν ανωνφμων εταιριϊν, τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ διανομισ 
ελάχιςτου υποχρεωτικοφ μερίςματοσ 6% επί του καταβεβλθμζνoυ εταιρικοφ κεφαλαίου και 
τθ κζςπιςθ υποχρεωτικισ πλζον διανομισ του 35% των κακαρϊν κερδϊν εκάςτθσ χριςθσ, 
το ανωτζρω προνόμιο καταβολισ πρϊτου μερίςματοσ  ςτουσ προνομιοφχουσ χωρίσ ψιφο 
μετόχουσ ζχει καταςτεί άνευ αντικειμζνου. 

Β. Στθν προνομιακι απόδοςθ του κεφαλαίου που ζχει καταβλθκεί από τουσ μετόχουσ των 
προνομιοφχων χωρίσ ψιφο μετοχϊν, από το προϊόν τθσ εκκακάριςθσ τθσ εταιρικισ 
περιουςίασ ςε περίπτωςθ λφςθσ τθσ Εταιρίασ. Οι κάτοχοι των προνομιοφχων χωρίσ ψιφο 
μετοχϊν δικαιοφνται ιςότιμα προσ τουσ κατόχουσ κοινϊν μετοχϊν και περαιτζρω 
ςυμμετοχισ, αναλογικά, ςτο προϊόν τθσ εκκακάριςθσ, εάν αυτό είναι ανϊτερο από το 
ςυνολικά καταβεβλθμζνο μετοχικό κεφάλαιο. Τα προνόμια τθσ παροφςασ παραγράφου Β  
εξακολουκοφν να ιςχφουν απολφτωσ.   
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Η ευκφνθ των μετόχων περιορίηεται ςτθν ονομαςτικι αξία των μετοχϊν που κατζχουν. 

2. Περιοριςμοί ςτη μεταβίβαςη μετοχϊν τησ Εταιρίασ 

Οι μετοχζσ τθσ Εταιρίασ είναι ελεφκερα διαπραγματεφςιμεσ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν και 
μεταβιβάηονται όπωσ ορίηει ο Νόμοσ. Το Καταςτατικό τθσ Εταιρίασ δεν προβλζπει 
περιοριςμοφσ ςτθ μεταβίβαςι τουσ.  

3. Σημαντικζσ άμεςεσ ή ζμμεςεσ ςυμμετοχζσ κατά την ζννοια των άρθρων 9 ζωσ 11 του ν. 
3556/2007 

Τθν 31.12.2012 οι κατωτζρω μζτοχοι κατείχαν ποςοςτό μεγαλφτερο του 5% του ςυνόλου 
των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρίασ:  

Η εταιρία ΕΔΥΒΕΜ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΡΟΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ( ΕΔΥΒΕΜ ), ποςοςτό 11,16% των δικαιωμάτων ψιφου τθσ 
Εταιρίασ  

Ο κ.  Ανδρζασ Λ. Κανελλόπουλοσ,  ποςοςτό 10,42% των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρίασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων δικαιωμάτων ψιφου που αντιςτοιχοφν ςε μετοχζσ των οποίων 
είναι ςυγκφριοσ και περιζχονται ςε κοινι επενδυτικι μερίδα.  

Το ΙΔΥΜΑ ΡΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΡΟΥΛΟΥ 9,89%, των δικαιωμάτων ψιφου 
τθσ Εταιρίασ και   

Ο κ. Λεωνίδασ Α. Κανελλόπουλοσ, ποςοςτό 6,09% των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρίασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων δικαιωμάτων ψιφου που αντιςτοιχοφν ςε μετοχζσ των οποίων 
είναι ςυγκφριοσ και περιζχονται ςε κοινι επενδυτικι μερίδα  

Τθν 28.2.2013, οι μζτοχοι οι οποίοι κατζχουν ποςοςτό μεγαλφτερο του 5% του ςυνόλου των 
δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρίασ είναι οι ίδιοι ανωτζρω.  

4. Μετοχζσ παρζχουςεσ ειδικά δικαιϊματα ελζγχου 

Δεν υφίςτανται μετοχζσ τθσ Εταιρίασ  παρζχουςεσ ειδικά δικαιϊματα ελζγχου. 

5. Περιοριςμοί ςτο δικαίωμα ψήφου 

Με τθν εξαίρεςθ των προνομιοφχων χωρίσ ψιφο μετοχϊν, δεν προβλζπονται ςτο 
Καταςτατικό τθσ Εταιρίασ περιοριςμοί ςτο δικαίωμα ψιφου. 

6. Συμφωνίεσ μετόχων τησ Εταιρίασ  

H Εταιρία τελεί εν γνϊςει τθσ φπαρξθσ εταιρίασ με τθν επωνυμία ΕΔΥΒΕΜ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΔΟΜΙΚΑ ΥΡΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΡΟΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ( 
ΕΔΥΒΕΜ), με ζδρα τθν Λευκωςία -Κφπρου, θ οποία κατζχει ςυνολικά 8.600.000 κοινζσ 
μετοχζσ τθσ Εταιρίασ, οι οποίεσ αντιπροςωπεφουν ποςοςτό 11,16% του ςυνόλου των 
δικαιωμάτων ψιφου αυτισ και οι οποίεσ ζχουν ειςφερκεί ςτθν ΕΔΥΒΕΜ  από τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρίασ κ.κ. Ανδρζα Κανελλόπουλο, Δθμιτριο 
Ραπαλεξόπουλο, Νζλλο Κανελλόπουλο, Αλεξάνδρα Ραπαλεξοποφλου-Μπενοποφλου και 
Ραναγιϊτθ ( Τάκθ ) Κανελλόπουλο και λοιποφσ μετόχουσ τθσ Εταιρίασ. Το Καταςτατικό τθσ 
ΕΔΥΒΕΜ προβλζπει περιοριςμοφσ ςτθ μεταβίβαςθ των μετοχϊν τθσ Εταιρίασ που 
κατζχονται από αυτιν. 

7. Κανόνεσ διοριςμοφ και αντικατάςταςησ μελϊν του Δ.Σ. και τροποποίηςησ 
καταςτατικοφ που διαφοροποιοφνται από τα προβλεπόμενα ςτον Κ.Ν. 2190/20 

Το Καταςτατικό τθσ Εταιρίασ ( άρκρο 25) , ςτα πλαίςια των δυνατοτιτων που παρζχονται 
από τον κ.ν. 2190/20, όπωσ ιςχφει μετά το ν. 3604/2007, προβλζπει  για το διοριςμό και τθν 
αντικατάςταςθ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου  τα εξισ :  
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α. To Διοικθτικό Συμβοφλιο δφναται να εκλζγει μζλθ αυτοφ ςε αντικατάςταςθ μελϊν που 
παραιτικθκαν, απζκαναν ι απϊλεςαν τθν ιδιότθτά τουσ με οποιοδιποτε άλλο τρόπο, με 
τθν προχπόκεςθ ότι θ αναπλιρωςθ των παραπάνω μελϊν δεν είναι εφικτι από 
αναπλθρωματικά μζλθ που ζχουν τυχόν εκλεγεί από τθ Γενικι Συνζλευςθ. Η ανωτζρω 
εκλογι από το Διοικθτικό Συμβοφλιο γίνεται με απόφαςθ των απομενόντων μελϊν, εάν 
είναι τουλάχιςτον επτά (7), και ιςχφει για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ του μζλουσ που 
αντικακίςταται.  

β. Τα υπόλοιπα μζλθ μποροφν να ςυνεχίςουν τθ διαχείριςθ και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ 
Εταιρίασ και χωρίσ τθν αντικατάςταςθ των ελλειπόντων μελϊν ςφμφωνα με τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο , με τθν προχπόκεςθ ότι ο αρικμόσ αυτϊν υπερβαίνει το ιμιςυ 
των μελϊν , όπωσ είχαν πριν από τθν επζλευςθ των ανωτζρω γεγονότων. 

γ. Σε κάκε περίπτωςθ, τα απομζνοντα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ανεξάρτθτα από 
τον αρικμό τουσ, μποροφν να προβοφν ςε ςφγκλθςθ Γενικισ Συνζλευςθσ με αποκλειςτικό 
ςκοπό τθν εκλογι νζου Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Οι διατάξεισ του Καταςτατικοφ τθσ Εταιρίασ για τθν τροποποίθςθ των διατάξεϊν του δεν 
διαφοροποιοφνται από τισ διατάξεισ του Κ.Ν. 2190/20.  

8. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. ή οριςμζνων μελϊν του  για την ζκδοςη νζων μετοχϊν ή την 
αγορά ιδίων μετοχϊν τησ Εταιρίασ ςφμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20 

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του  άρκρου 6 παρ. 3 του Καταςτατικοφ τθσ Εταιρίασ , θ Γενικι 
Συνζλευςθ, με απόφαςι τθσ που λαμβάνεται με τθν εξαιρετικι απαρτία και πλειοψθφία 
του άρκου 20 του Καταςτατικοφ, μπορεί να εκχωρεί ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθν εξουςία 
να αυξάνει με απόφαςι του το μετοχικό κεφάλαιο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
13 παρ. 1 εδ. γ του Κ.Ν. 2190/20 και υπό τθν επιφφλαξθ του άρκρου 4 του ίδιου άρκρου. 

Επίςθσ , ςφμφωνα με τισ διατάξεισ άρκρου 13 παρ. 13  του Κ.Ν. 2190/20, με απόφαςθ τθσ 
Γενικισ Συνζλευςθσ, που λαμβάνεται με αυξθμζνθ απαρτία και πλειοψθφία ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ των άρκρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20,  μπορεί να 
κεςπιςκεί πρόγραμμα διάκεςθσ μετοχϊν ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και το 
προςωπικό τθσ Εταιρίασ, κακϊσ και των ςυνδεδεμζνων με αυτιν εταιριϊν, με τθ μορφι 
δικαιωμάτων προαίρεςθσ  ( options) απόκτθςθσ μετοχϊν, κατά τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ 
απόφαςθσ αυτισ , περίλθψθ τθσ οποίασ υπόκειται ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ του 
άρκρου 7β  του Κ.Ν. 2190/20. Η ονομαςτικι αξία των μετοχϊν που διατίκενται δεν 
επιτρζπεται να υπερβαίνει ςυνολικά  το 1/10 του καταβεβλθμζνου κεφαλαίου  κατά τθν 
θμερομθνία τθσ απόφαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο, με απόφαςι 
του,  αποφαςίηει κάκε άλλθ ςχετικι λεπτομζρεια, που δεν ρυκμίηεται διαφορετικά από τθ 
Γενικι Συνζλευςθ και,  ανάλογα με τον αρικμό των δικαιοφχων που άςκθςαν το δικαίωμά 
τουσ, αποφαςίηει τθν αντίςτοιχθ αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ και τθν 
ζκδοςθ νζων μετοχϊν.  

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, μετά από ζγκριςθ τθσ Γενικισ 
Συνζλευςθσ, θ Εταιρία μπορεί να αποκτιςει δικζσ τθσ μετοχζσ, με ευκφνθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου, με τθν προχπόκεςθ ότι θ  ονομαςτικι αξία των μετοχϊν που αποκτϊνται , 
ςυμπεριλαμβανομζνων των μετοχϊν που είχε αποκτιςει θ Εταιρία προθγουμζνωσ και 
διατθρεί, δεν υπερβαίνει το 1/10 του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου. Η 
απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ πρζπει να ορίηει επίςθσ τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ 
των προβλεπομζνων αποκτιςεων , τον ανϊτατο αρικμό των μετοχϊν που είναι δυνατόν να 
αποκτθκοφν , τθ διάρκεια τθσ χορθγοφμενθσ ζγκριςθσ , θ οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τουσ 24 μινεσ και , ςε περίπτωςθ απόκτθςθσ από επαχκι αιτία, τα κατϊτατα και ανϊτατα 
όρια τθσ αξίασ απόκτθςθσ.  
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Στα πλαίςια των ανωτζρω διατάξεων, δυνάμει των από 18.5.2010 και 8.6.2012 αποφάςεων 
τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των Μετόχων τθσ Εταιρίασ , χορθγικθκε άδεια για τθν αγορά από 
τθν Εταιρία, αμζςωσ ι εμμζςωσ, ιδίων μετοχϊν τθσ, κοινϊν και προνομιοφχων, ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του άρκρου 16 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, μζχρι ποςοςτοφ 10% του 
εκάςτοτε καταβεβλθμζνου μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου, εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ 24 
μθνϊν από τθ λιψθ τθσ κάκε ανωτζρω απόφαςθσ , δθλαδι από 18.5.2010 ζωσ 18.5.2012 
και από 8.6.2012 ζωσ 18.6.2014,  με κατϊτατθ τιμι αγοράσ ευρϊ 4 ανά μετοχι και ανϊτατθ 
τιμι αγοράσ 40 ευρϊ  ανά μετοχι. Σφμφωνα με τισ ανωτζρω αποφάςεισ τθσ Γενικισ 
Συνζλευςθσ, οι αγορζσ ιδίων μετοχϊν αποφαςίηονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο εφόςον 
εξυπθρετοφν τα ςυμφζροντα τθσ Εταιρίασ και εφόςον το επιτρζπουν τα διακζςιμα 
κεφάλαια τθσ Εταιρίασ. Η Εταιρία δεν ζχει προβεί ςε αγορά ιδίων μετοχϊν τθσ κατ’ 
εφαρμογιν των ανωτζρω από 18.5.2010 και 8.6.2012 αποφάςεων τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ .  

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ ιδίων μετοχϊν που κατζχει ςιμερα  θ Εταιρία κατ’ εφαρμογιν 
παλαιοτζρων αποφάςεων τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ ανζρχεται ςε 3.111.697 κοινζσ και 5.919 
προνομιοφχεσ χωρίσ ψιφο μετοχζσ , και αντιπροςωπεφουν ποςοςτό 3,68 % του 
καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ. 

 

9. Σημαντικζσ ςυμφωνίεσ που τίθενται ςε ιςχφ, τροποποιοφνται ή λήγουν ςε περίπτωςη 
αλλαγήσ ςτον ζλεγχο τησ Εταιρίασ κατόπιν δημόςιασ πρόταςησ 

Δεν υπάρχουν ςθματικζσ ςυμφωνίεσ τθσ Εταιρίασ , οι οποίεσ τίκενται ςε ιςχφ, 
τροποποιοφνται ι λιγουν αποκλειςτικά ςε περίπτωςθ αλλαγισ ςτον ζλεγχο τθσ Εταιρίασ 
κατόπιν δθμόςιασ πρόταςθσ. 

Υπάρχουν όμωσ δανειακζσ και άλλεσ ςυμβάςεισ, οι οποίεσ προβλζπουν , ωσ είκιςται ςε 
ανάλογεσ ςυμβάςεισ, ςε περίπτωςθ αλλαγισ ςτον ζλεγχο τθσ Εταιρίασ, δικαίωμα των 
δανειςτριϊν τραπεηϊν ι των ομολογιοφχων δανειςτϊν ι των αντιςυμβαλλομζνων τθσ 
Εταιρίασ, να ηθτιςουν, υπό προχποκζςεισ, τθν άμεςθ αποπλθρωμι των 
δανείων/ομολογιϊν ι τθν ζξοδό τουσ από τισ εταιρίεσ του Ομίλου , όπου ςυμμετζχουν, 
πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειασ των ςχετικϊν ςυμβάςεων, χωρίσ όμωσ το εν λόγω δικαίωμα 
να παρζχεται ειδικά ςε περίπτωςθ αλλαγισ ςτον ζλεγχο τθσ Εταιρίασ κατοπιν δθμόςιασ 
πρόταςθσ. Οι ςθμαντικότερεσ ςχετικζσ ςυμφωνίεσ είναι: 

Α. Η Σφμβαςθ Ανακυκλοφμενθσ Ρίςτωςθσ (Multicurrency Revolving Facility Agreement) 
μζχρι ποςοφ 585 εκ Ευρϊ μεταξφ τθσ εταιρίασ του Ομίλου Titan Global Finance Plc, 
κοινοπραξίασ δανειςτριϊν τραπεηϊν και τθσ Εταιρίασ ωσ εγγυιτριασ. 

Β. Η ζκδοςθ Ευρωπαϊκϊν Ομολογιϊν ςυνολικοφ αρχικοφ ποςοφ 200 εκ. ευρϊ (τρζχουςεσ 
ομολογίεσ ςε κυκλοφορία ΕΥΩ 97.6 εκ.) από τθν εταιρία του Ομίλου Titan Global Finance 
Plc με τθν εγγφθςθ τθσ Εταιρίασ. 

Γ. H ζκδοςθ κοινοφ ομολογιακοφ δανείου ποςοφ ευρϊ 50.000.000 από τθν Εταιρία, με 
εκπρόςωπο των ομολογιοφχων και πλθρεξοφςιο καταβολϊν τθν Τράπεηα EUROBANK 
ERGASIAS 

Δ. Η ζκδοςθ κοινοφ ομολογιακοφ δανείου ποςοφ ευρϊ μζχρι ποςοφ 135 εκ ευρϊ από τθν 
Εταιρία, με εκπρόςωπο των ομολογιοφχων και πλθρεξοφςιο καταβολϊν τθν τράπεηα ALPHA 
ΒΑΝΚ  και τράπεηεσ κάλυψθσ τισ ALPHA BANK, EΘΝΙΚΗ ΤΑΡΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ HSBC. 

Ε.  Συμφωνία Μετόχων που υπεγράφθ μεταξφ αφενόσ τθσ Εταιρίασ και των εταιριϊν του 
Ομίλου Titan Cement Cyprus Limited και Αemos Cement Limited και αφετζρου του 
International Finance Corporation (IFC) ςχετικά με τθν ςυμμετοχι τθσ τελευταίασ με 
μειοψθφικό ποςοςτό ςτισ επενδφςεισ του Τιτάνα ςτθ Σερβία, ΡΔΓΜ και Κόςςοβο. 
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ΣΤ. Η Σφμβαςθ Ανακυκλοφμενθσ Ρίςτωςθσ ( Multicurrency Revolving Facility Agreement) 
μζχρι ποςοφ 670 εκ Αιγυπτιακϊν Λιρϊν μεταξφ τθσ εταιρίασ του Ομίλου BENI SUEF CEMENT 
COMPANY S.A.E, κοινοπραξίασ δανειςτριϊν τραπεηϊν και τθσ Εταιρίασ ωσ εγγυιτριασ 

Ζ. Η ζκδοςθ Ευρωπαϊκϊν Ομολογιϊν ποςοφ 200 εκ. ευρϊ από τθν εταιρία του Ομίλου Titan 
Global Finance Plc με τθν εγγφθςθ τθσ Εταιρίασ . 

Η. H ζκδοςθ κοινοφ ομολογιακοφ δανείου μζχρι ποςοφ ευρϊ 14.300.000 από τθν Εταιρία, 
με εκπρόςωπο των ομολογιοφχων και πλθρεξοφςιο καταβολϊν τθ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΡΕΖΑ.  

Θ. H ζκδοςθ κοινοφ ομολογιακοφ δανείου μζχρι ποςοφ ευρϊ 20.000.000 από τθν εταιρία 
του Ομίλου ΙΝΤΕΜΡΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ A.E., με εκπρόςωπο των ομολογιοφχων και 
πλθρεξοφςιο καταβολϊν τθ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΡΕΖΑ και εγγυιτρια τθν Εταιρία. 

Ι. Ανανζωςθ βραχυπρόκεςμθσ δανειακισ ςφμβαςθσ μζχρι ποςοφ Bουλγαρικϊν Λζβα 10 εκ. 
με τθν τράπεηα RAIFFEISENBANK, Βουλγαρίασ, από τθν εταιρία του Ομίλου Zlatna Panega 
Cement A.D. και εγγυιτρια τθν Εταιρία. 

 

10. Σημαντικζσ ςυμφωνίεσ με μζλη του Δ.Σ. ή το προςωπικό τησ Εταιρίασ 

Δεν υπάρχουν ςυμφωνίεσ τθσ Εταιρίασ με μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ι με το 
προςωπικό τθσ, οι οποίεσ να προβλζπουν τθν καταβολι αποηθμίωςθσ ςε περίπτωςθ 
παραίτθςθσ ι απόλυςθσ χωρίσ βάςιμο λόγο ι τερματιςμοφ τθσ κθτείασ ι τθσ απαςχόλθςισ 
τουσ εξ αιτίασ δθμόςιασ πρόταςθσ. 
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ΔΗΛΩΗ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ 

 
  
 
Ι. Αναφορά ςτον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ, ςτον οποίο υπάγεται θ Εταιρία  και 
ςτον τόπο όπου ο Κϊδικασ αυτόσ είναι διακζςιμοσ προσ το κοινό 
 
Θ Α.Ε. ΤΣΛΜΕΝΤΩΝ ΤΛΤΑΝ (εφεξισ «θ Εταιρία»), είναι ανϊνυμθ εταιρία, οι μετοχζσ τθσ 
οποίασ (κοινζσ και προνομιοφχεσ) είναι ειςθγμζνεσ προσ διαπραγμάτευςθ ςτο 
Χρθματιςτιριο Ακθνϊν.  
Θ παροφςα Διλωςθ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ αποτελεί ειδικό τμιμα τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ 
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 2 του 
Ν.3873/2010. 
Θ Α.Ε. ΤΣΛΜΕΝΤΩΝ ΤΛΤΑΝ, με τθν από  16.12.2010 απόφαςθ του Διοικθτικοφ τθσ 
Συμβουλίου ζχει υπαχκεί επιςιμωσ ςτον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ του Θνωμζνου 
Βαςιλείου (the UK Code on Corporate Governance, June 2010), ο οποίοσ ευρίςκεται 
αναρτθμζνοσ ςτον ιςτότοπο του UK Financial Reporting Council www.frc.org.uk  και 
μετάφραςθ αυτοφ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα είναι αναρτθμζνθ ςτον ιςτότοπο τθσ Εταιρίασ 
www. titan.gr ςτθ διεφκυνςθ 
 http://ir.titan.gr/home.asp?pg=corporategovernance  
 
Θ Εταιρία εφαρμόηει τον ανωτζρω Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ του Θνωμζνου 
Βαςιλείου με τισ αποκλίςεισ που αναφζρονται κατωτζρω ςτο Τμιμα VIIΛ τθσ παροφςασ 
διλωςθσ, όπου και  παρζχεται αιτιολόγθςθ των ςχετικϊν αποκλίςεων. 
 
 
ΙΙ. Αναφορά ςτισ πρακτικζσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ που εφαρμόηει θ Εταιρία επιπλζον 
των προβλζψεων του νόμου και παραπομπι ςτον τόπο όπου τισ ζχει δθμοςιοποιιςει. 
 
Θ Α.Ε. ΤΣΛΜΕΝΤΩΝ ΤΛΤΑΝ, επιπλζον των προβλζψεων τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ, που 
περιλαμβάνονται ςτουσ Νόμουσ 2190/1920, 3016/2002, 3693/2008 και 3884/2010 και 
3873/2010, εφαρμόηει τισ αρχζσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ  που προβλζπει ο Κϊδικασ 
Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ του Θνωμζνου Βαςιλείου (the UK Code on Corporate Governance, 
June 2010), εφεξισ «ο Κϊδικασ».  
 
Θ Εταιρία πζραν των κριτθρίων που κζτουν θ ελλθνικι νομοκεςία και ο Κϊδικασ όςον 
αφορά τα κριτιρια ανεξαρτθςίασ που πρζπει να πλθροφν τα ανεξάρτθτα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου, εφαρμόηει τα πρόςκετα κριτιρια που αναφζρονται κατωτζρω 
ςτθν παράγραφο «Ανάδειξθ υποψθφίων μελϊν Διοικθτικοφ Συμβουλίου» του τμιματοσ ΛΛΛ 
τθσ παροφςασ διλωςθσ και ευρίςκονται αναρτθμζνα ςτoν ιςτότοπο τθσ Εταιρίασ www. 
titan.gr ςτθ διεφκυνςθ 
 http://ir.titan.gr/home.asp?pg=corporategovernance  
 
 
ΙΙΙ. Αναφορά ςτθ ςφνκεςθ και τον τρόπο λειτουργίασ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και των 
άλλων διοικθτικϊν, διαχειριςτικϊν ι εποπτικϊν οργάνων ι επιτροπϊν τθσ Εταιρίασ. 
 
 

http://www.frc.org.uk/
http://ir.titan.gr/home.asp?pg=corporategovernance
http://ir.titan.gr/home.asp?pg=corporategovernance
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ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΗΜΕΙΩΜΑΣΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
 
Πρόεδροσ 
ΑΝΔΕΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΡΟΥΛΟΣ 
73 ετϊν, Μθ Εκτελεςτικό μζλοσ του Δ.Σ. από 1.3.2006  
Μζλοσ τθσ Επιτροπισ Οριςμοφ Υποψθφίων και Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ. 
 
Είναι μζλοσ του Δ.Σ. από το 1971 και Ρρόεδροσ του Δ.Σ. από το 1996.  Ιταν Διευκφνων 
Σφμβουλοσ  τθσ Εταιρίασ από το 1983 μζχρι το 1996. 
 
Είναι μζλοσ του Δ.Σ. του Λδρφματοσ Ραφλου και Αλεξάνδρασ Κανελλοποφλου και μζχρι τον 
Φεβρουάριο 2012 διετζλεςε μζλοσ του Δ.Σ.  του Λδρφµατοσ Οικονοµικϊν και Βιομθχανικϊν 
Ερευνϊν (Λ.Ο.Β.Ε.). 
Διετζλεςε επίςθσ Αντιπρόεδροσ του Δ.Σ.τθσ ΑLPHA BANK (1995-2006) και Ρρόεδροσ του 
Σ.Ε.Β (1994-2000). 
 
Αντιπρόεδροσ 
ΓΕΩΓΛΟΣ – ΕΥΣΤΑΤΛΟΣ (ΤΑΚΘΣ) ΑΑΡΟΓΛΟΥ   
62 ετϊν,  Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό μζλοσ του Δ.Σ. από τθν 18.5.2010  (1θ κθτεία). 
Μζλοσ τθσ Επιτροπισ Οριςμοφ Υποψθφίων και Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 

Είναι Διευκφνων Σφμβουλοσ εμπορικισ τραπεηικισ  και εκτελεςτικό μζλοσ του Δ.Σ. τθσ 
επενδυτικισ τράπεηασ EFG – HERMES HOLDING SAE  ειςθγμζνθσ ςτα Xρθματιςτιρια του 
Καϊρου και του Λονδίνου Ζχει διατελζςει ανϊτατο ςτζλεχοσ διεκνϊν επενδυτικϊν τραπεηϊν 
ςτο Λονδίνο (1977-1991) και ζχει διευκφνει ελλθνικζσ τράπεηεσ και κυγατρικζσ ξζνων 
τραπεηϊν ςτθν Ελλάδα (1991-2000). Υπιρξε Διευκφνων Σφμβουλοσ και Global Head of the 
Banks and Securities Industry για τθ CITIGROUP ςτο Λονδίνο (2000- 2004)  και Ρρόεδροσ και 
Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ (2004-2009). Εξελζγθ επίςθσ 
Ρρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Ζνωςθσ Τραπεηϊν (2005-2009).  

 Είναι επίςθσ ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ του Δ.Σ. τθσ TΑΡΕΗΑΣ ΚΥΡΟΥ και τθσ 
TSAKOS ENERGY NAVIGATION  (TEN), ειςθγμζνθσ ςτο Χρθματιςτιριο τθσ Νζασ Υόρκθσ και 
Ρρόεδροσ του Διεκνοφσ Εποπτικοφ Συμβουλίου του Ρανεπιςτθμίου  TUFTS ςτθ Βοςτϊνθ.  

Είναι κάτοχοσ πτυχίων Μακθματικϊν, Ναυπθγικισ και Διοίκθςθσ από ελλθνικά και 
βρετανικά πανεπιςτιμια 

Διευκφνων φμβουλοσ 
ΔΘΜΘΤΛΟΣ ΡΑΡΑΛΕΞΟΡΟΥΛΟΣ    
51 ετϊν, Εκτελεςτικό μζλοσ του Δ.Σ. από το 1992  
 
Είναι Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ Εταιρίασ από το 1996 και ςτζλεχοσ από το 1989.  
 
Ρροθγουμζνωσ εργάςκθκε ωσ ςφμβουλοσ επιχειριςεων ςτθ  McKinsey & Company Inc ςτισ 
ΘΡΑ και ςτθ Γερμανία.   
 
Είναι  μζλοσ του Δ.Σ. τθσ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS, του Συνδζςμου Επιχειριςεων και 
Βιομθχανιϊν ( Σ.Ε.Β.) , του Λδρφματοσ Οικονομικϊν και Βιομθχανικϊν Ερευνϊν (Λ.Ο.Β.Ε.), 
του Ελλθνικοφ Λδρφματοσ Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Ρολιτικισ ( ΕΛΛΑΜΕΡ) και του 
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European Round Τable of Industrialists ( E.R.T) και Αντιπρόεδροσ του Συμβουλίου του Σ.Ε.Β. 
για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ.  
 
Σποφδαςε Θλεκτρολόγοσ-Μθχανικόσ (Dipl. EL-Ing. ETH, 1985) ςτο Ομοςπονδιακό 
Ρολυτεχνείο τθσ Ηυρίχθσ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων ςτο Ρανεπιςτθμίου ΘARVARD  
( Μ.Β.Α., 1987).  
 
 
Μζλθ 
 
ΕΥΤΥΧΛΟΣ ΒΑΣΛΛΑΚΘΣ  
46 ετϊν, Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ του Δ.Σ. από τo 2007 (2θ κθτεία). 
Μζλοσ τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ. 
 
Είναι Αντιπρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ AUTOHELLAS A.T.E.E. (HERTZ), 
Αντιπρόεδροσ τθσ AEGEAN AIRLINES A.E.  και  μζλοσ του Δ.Σ. τθσ ΤΑΡΕΗΑΣ ΡΕΛΑΛΩΣ, τθσ 
ΟΜΛΛΟΣ ΛΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε. και τθσ FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
 
Σποφδαςε ςτα πανεπιςτιμια YALE και COLUMBIA  BUSINESS SCHOOL OF NEW YORK  
( Μ.Β.Α.)  
 
 
ΕΥΚΥΜΛΟΣ  ΒΛΔΑΛΘΣ  
58 ετϊν, Εκτελεςτικό Μζλοσ του Δ.Σ. από τθν 15.6.2011  
 
Από το 2004 μζχρι τθν 15.6.2011 υπιρξε Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ του Δ.Σ. 
 
Είναι μζλοσ του Δ.Σ. τθσ εταιρίασ S&B Βιομθχανικά Ορυκτά Α.Ε., τθσ οποίασ υπιρξε 
Διευκφνων Σφμβουλοσ ( 2001- 2011) και Εντεταλμζνοσ Σφμβουλοσ/COO (1998-2001),  ενϊ 
από το 1981 ζωσ το 1998 εργάςτθκε ςτθν εταιρία OWENS CORNING ςτισ Θ.Ρ.Α. και από το 
1994 ζωσ το 1998 ιταν διαδοχικά Ρρόεδροσ των παγκόςμιων δραςτθριοτιτων Συνκετικϊν 
Υλικϊν (Composites) και Μονωτικϊν Υλικϊν 
 
Είναι επίςθσ Αντιπρόεδροσ του Συνδζςμου Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν ( Σ.Ε.Β) και  
Ρρόεδροσ του Συμβουλίου του Σ.Ε.Β για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ ενϊ διετζλεςε  Ρρόεδροσ του 
Συνδζςµου Μεταλλευτικϊν Επιχειριςεων (Σ.Μ.Ε) από το 2005 μζχρι το 2009. Επίςθσ, είναι 
Ρρόεδροσ τθσ ΕΝΟΛΑ ΒV, Εκτελεςτικό Μζλοσ του Δ.Σ. τθσ  RAYCAP Α.Ε. και μζλοσ του  Δ.Σ. 
των εταιριϊν ZEUS CAPITAL PARTNERS και FUTURE PIPE INDUSTRIES του Ντουμπάι.  
 
Σποφδαςε  Ρολιτικζσ Επιςτιμεσ (BA) και Διοίκθςθ Επιχειριςεων (MBA) ςτο Ρανεπιςτιμιο 
HARVARD. 
 
 
ΓΕΩΓΛΟΣ ΔΑΥΛΔ  
76 ετϊν, Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό µζλοσ του Δ.Σ. από το 2001 ( 4θ κθτεία). 
Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Αμοιβϊν   
 
Είναι Ρρόεδροσ του Δ.Σ. τθσ COCA COLA Ελλθνικι Εταιρία Εµφιαλϊςεωσ Α.Ε. και μζλοσ του 
Δ.Σ. τθσ εταιρίασ ΡΕΤΟΣ ΡΕΤΟΡΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ. Είναι επίςθσ διαχειριςτικό μζλοσ του 
Λδρφματοσ Α.Γ. ΛΕΒΕΝΤΘΣ, Ρρόεδροσ του Κζντρου Μικραςιατικϊν Σπουδϊν, μζλοσ του Δ.Σ.   
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του Ελλθνικοφ Λδρφματοσ Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Ρολιτικισ (ΕΛΛΑΜΕΡ) και Regent του 
Ρανεπιςτθμίου του Εδιμβοφργου, τoυ οποίου και είναι απόφοιτοσ. 
 
 
ΣΡΥΛΔΩΝ ΚΕΟΔΩΟΡΟΥΛΟΣ  
55 ετϊν, Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό µζλοσ του Δ.Σ. από το 2001 (4θ κθτεία) 
Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Οριςμοφ Υποψθφίων και Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ   
 
Είναι Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ εταιρίασ CHIPITA από το 1986 και μζλοσ του Δ.Σ. του 
Συνδζςμου Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν ( Σ.Ε.Β) και τθσ ΕΚΝΛΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ ΤΘΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ. Ξεκίνθςε τθ ςταδιοδρομία του το 1976 από τθν οικογενειακι εταιρία παραγωγισ 
γαλακτοκομικϊν προϊόντων RECOR A.E. και υπιρξε Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ VIVARTIA 
A.B.E.E. ( 2006-2010). 
 
Ζχει διατελζςει Ρρόεδροσ τθσ Ζνωςθσ Ειςθγμζνων Εταιριϊν, Αντιπρόεδροσ του Δ.Σ. του 
Συνδζςμου Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (Σ.Ε.Β.) και Αντιπρόεδροσ τθσ Ε.Χ.Α.Ε. 
 
Σποφδαςε ςτθν ΑΣΟΕΕ 
 
 
ΝΕΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΡΟΥΛΟΣ  
49 ετϊν, Εκτελεςτικό Μζλοσ του Δ.Σ. από το 1992. 
  
Είναι Διευκυντισ Εξωτερικϊν Σχζςεων Οµίλου ΤΛΤΑΝ από το 1996. Ρροθγουμζνωσ ιταν 
ςτζλεχοσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρωλιςεων τθσ Α.Ε. ΤΣΛΜΕΝΤΩΝ ΤΛΤΑΝ ( 1990-1996) και ςτζλεχοσ 
τθσ  ΛΩΝΛΑ Α.Β.Ε.Ε. ( 1989-1990). 
  
Είναι Ρρόεδροσ του Δ.Σ. του Μουςείου Ραφλου και Αλεξάνδρασ Κανελλοποφλου, Ρρόεδροσ 
του Λδρφματοσ Ραφλου και Αλεξάνδρασ Κανελλοποφλου και Ρρόεδροσ του Δ.Σ. τθσ Ζνωςθσ 
Τςιµεντοβιοµθχανιϊν Ελλάδοσ . 
 
 
TAKHΣ – ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ ΚΑΝΕΛΛΟΡΟΥΛΟΣ   
45 ετϊν, Εκτελεςτικό µζλοσ του Δ.Σ. από το 2007. 
  
Είναι Διευκυντισ Επενδυτικϊν Σχζςεων Ομίλου ΤΛΤΑΝ από το 2001, ενϊ κατά τθν περίοδο 
1995-2001 ιταν ςτζλεχοσ τθσ Οικονομικισ Διεφκυνςθσ του Ομίλου. Ρροθγουμζνωσ, είχε 
εργαςκεί ωσ οικονομικόσ αναλυτισ ςτθν AIG και ςτθ Διεφκυνςθ Χρθματοδοτιςεων τθσ ΕFG 
EUROBANK.   
 
Είναι, επίςθσ, μζλοσ του Δ.Σ. τθσ εταιρίασ ΚΑΝΕΛΛΟΡΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΛΑΔΘΣ  Αςφαλιςτικζσ 
Επιχειριςεισ (AIG ΕΛΛΑΣ) 
 
Σποφδαςε Οικονομικά (Β.Α.) και Διοίκθςθ Επιχειριςεων (Μ.Β.Α.) ςτα πανεπιςτιμια BROWN 
και  ΝΕW YORK UNIVERSITY –Stern School of Business.  
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ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ ΜΑΛΝΟΡΟΥΛΟΣ  
62 ετϊν, Ανεξάρτθτο Mθ Eκτελεςτικό µζλοσ του Δ.Σ. από το 2004  (3θ κθτεία) 
Mζλοσ τθσ Επιτροπισ Αμοιβϊν  
 
Είναι Ρρόεδροσ του Δ.Σ. τθσ εταιρίασ SEPHORA-ΜΑΛΝΟΡΟΥΛΟΣ  και μζλοσ του Δ.Σ. των 
εταιριϊν ΦΑΜΑ Α.Β.Ε., ΑΦΟΛ ΜΑΛΝΟΡΟΥΛΟΛ Α.Ε. και CARREFOUR – ΜΑΛΝΟΡΟΥΛΟΣ.  
 
Είναι επίςθσ μζλοσ του Γενικοφ Συµβουλίου του Συνδζςµου Επιχειριςεων και Βιοµθχανιϊν 
(Σ.Ε.Β) και του Λδρφµατοσ Οικονοµικϊν και Βιοµθχανικϊν Ερευνϊν (Λ.Ο.Β.Ε.) και μζλοσ του 
Δ.Σ. και Ταμίασ του Λδρφματοσ Ν.Ρ. Γουλανδρι- Μουςείο Κυκλαδικισ Τζχνθσ. 
 
Σποφδαςε ςτθ Φαρμακευτικι Σχολι Ακθνϊν και ςτο Institut des Sciences Politiques ςτο 
Ραρίςι  
 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΑ ΡΑΡΑΛΕΞΟΡΟΥΛΟΥ-ΜΡΕΝΟΡΟΥΛΟΥ  
47 ετϊν, Εκτελεςτικό μζλοσ του Δ.Σ. από το 1995. 
 
Είναι Διευκφντρια Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ του Ομίλου ΤΛΤΑΝ από το 1997 ενϊ από το 1992 
μζχρι το 1997 ιταν ςτζλεχοσ τθσ Διεφκυνςθσ Εξαγωγϊν του Ομίλου. Ρροθγουμζνωσ 
εργάςκθκε ςτον Ο.Ο.Σ.Α. ςτο Ραρίςι και ςτθν εταιρία ςυμβοφλων BOOZ,ALLEN&HAMILTON. 
 
Είναι μζλοσ του Δ.Σ. και Ταμίασ του Λδρφματοσ Ραφλου και Αλεξάνδρασ Κανελλοποφλου και 
μζλοσ του Δ.Σ. τθσ ΕΚΝΛΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και τθσ εταιρίασ FRIGOGLASS A.B.E.E.  
Από το 2007 μζχρι το 2009 ιταν μζλοσ του Δ.Σ. τθσ ΕΜΡΟΛΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 
 
Σποφδαςε Οικονομικά ςτο Swarthmore College ςτισ ΘΡΑ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων ςτο 
INSEAD  (Fontainebleau) 
 
 
ΡΕΤΟΣ  ΣΑΜΡΑΤΑΚΑΚΘΣ 
66 ετϊν, Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ του Δ.Σ. από το 2010 ( 1θ κθτεία)  
Ρρόεδροσ τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ και Μζλοσ τθσ Επιτροπισ Αμοιβϊν. 
 
Από το 2010 είναι μζλοσ του Δ.Σ. τθσ ΕΚΝΛΚΘΣ ΤΑΡΕΗΘΣ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.  
 
Υπιρξε (1999-2004) Γενικόσ Διευκυντισ Διαχείριςθσ Κινδφνων τθσ Citigroup Inc., μζλοσ τθσ 
Διοικοφςασ Επιτροπισ και Διευκυντισ των Citicorp και Citibank,N.A. Από το 1992 ζωσ το 
1997 ιταν επικεφαλισ των κυγατρικϊν παροχισ χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν του 
ομίλου American International Group, των υπθρεςιϊν διαχείριςθσ διακεςίμων του ομίλου 
και των εργαςιϊν διαχείριςθσ κινδφνων αγοράσ και πιςτωτικοφ κινδφνου. Διετζλεςε  μζλοσ 
τθσ εκτελεςτικισ επιτροπισ και εταίροσ τθσ C.V. Starr και ζχει επίςθσ εργαςκεί ςτθν 
Chemical Bank  (νυν JPMorgan Chase). Επίςθσ, ζχει διατελζςει Ρρόεδροσ τθσ μθ 
κερδοςκοπικισ οργάνωςθσ Plan International and Childreach, Επίτροποσ του Κολλεγίου 
Ακθνϊν και διευκυντισ τθσ Γενναδείου Βιβλιοκικθσ. 
 
Διακζτει τρεισ τίτλουσ ςπουδϊν από το Columbia University: πτυχίο (BsC), μεταπτυχιακό 
τίτλο ςπουδϊν ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων (MBA) και διδακτορικό ςτα Οικονομικά.   
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ΜΛΧΑΘΛ ΣΛΓΑΛΑΣ  
64 ετϊν, Εκτελεςτικό µζλοσ του Δ.Σ. από το 1998. 
 
Είναι Διευκυντισ των Τοµζων Ανατολικισ Μεςογείου, Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ και του 
Κλάδου Διεκνοφσ Εμπορίασ του Ομίλου. Ζχει επίςθσ διατελζςει Διευκυντισ Εξαγωγϊν και 
Διεκνοφσ Εμπορίασ. 
 
Εργάςτθκε ςτον Καναδά ςτθν εταιρία PRESTCOLD NORTH AMERICA LTD  (1973-1979) και 
ςτθ ςυνζχεια (1980 – 1985) ςτθν ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΑΕΟΡΟΛΚΘ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΑ (Ε.Α.Β),  τθσ οποίασ 
υπιρξε εμπορικόσ διευκυντισ από το 1983 μζχρι το 1985. 
 
Σποφδαςε  μθχανολόγοσ – μθχανικόσ ςτο Ρανεπιςτιμιο Concordia του Καναδά 
 
 
ΒΑΣΛΛΕΛΟΣ ΦΟΥΛΘΣ 
53 ετϊν, Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό μζλοσ του Δ.Σ. από το 2007 ( 2θ κθτεία)  
Μζλοσ τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ  
 
Είναι πρόεδροσ τθσ FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και μζλοσ Δ.Σ. τθσ εταιρίασ FRIGOGLASS 
A.B.E.E., τθσ ΤΑΡΕΗΑΣ ΡΕΛΑΛΩΣ και του ΟΓΑΝΛΣΜΟΥ ΤΘΛΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) 
 
Σποφδαςε ςτο Ρανεπιςτιμιο BERKELEY τθσ Καλιφόρνια (Masters Degree in Economic 
Development and Regional Planning) και ςτο BOSTON UNIVERSITY/BRUSSELS (Masters 
Degree in International Business). 
 
 
Ρόλοσ και Αρμοδιότθτεσ Διοικθτικοφ υμβουλίου:  
 
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο είναι το ανϊτερο διοικθτικό όργανο τθσ Εταιρίασ, το οποίο είναι 
αποκλειςτικά αρμόδιο για τθ χάραξθ τθσ ςτρατθγικισ και τθσ πολιτικισ ανάπτυξθσ τθσ 
Εταιρίασ. Θ επιδίωξθ τθσ ενίςχυςθσ τθσ μακροχρόνιασ οικονομικισ αξίασ τθσ Εταιρίασ, θ 
προάςπιςθ του γενικοφ εταιρικοφ ςυμφζροντοσ και των ςυμφερόντων των Μετόχων, θ 
διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρίασ και του Ομίλου ςτουσ νόμουσ, θ εμπζδωςθ τθσ 
διαφάνειασ, των Εταιρικϊν Αξιϊν και του Κϊδικα Δεοντολογίασ τθσ Εταιρίασ ςτο ςφνολο 
των λειτουργιϊν και δραςτθριοτιτων του Ομίλου, θ διαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικισ 
λειτουργίασ των ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου τθσ Εταιρίασ, θ παρακολοφκθςθ και 
επίλυςθ περιπτϊςεων ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 
διευκυντϊν και μετόχων με τα ςυμφζροντα τθσ Εταιρίασ και του Ομίλου και ο ζλεγχοσ τθσ 
απόδοςθσ του Ρροζδρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, και 
των ανωτάτων ςτελεχϊν, αποτελοφν βαςικό κακικον του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  
 
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει αποκλειςτικι αρμοδιότθτα για τθ λιψθ αποφάςεων επί 
ςθμαντικϊν  κεμάτων  όπωσ, θ ζγκριςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ Εταιρίασ, θ 
ζγκριςθ του ετιςιου προχπολογιςμοφ, θ αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ 
ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται από το νόμο και το Καταςτατικό, θ ζκδοςθ 
ομολογιακϊν δανείων παράλλθλα με τθν αρμοδιότθτα τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ και με τθν 
επιφφλαξθ των άρκρων 8 και 9 του Ν. 3156/2003, θ ςφγκλθςθ Γενικϊν  Συνελεφςεων των 
Μετόχων, θ ειςιγθςθ επί  των κεμάτων τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, θ ςφνταξθ τθσ Ετιςιασ 
Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ  και των  λοιπϊν προβλεπομζνων από τθν κείμενθ νομοκεςία 
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Εκκζςεων, ο οριςμόσ των εςωτερικϊν ελεγκτϊν τθσ Εταιρίασ και ο κακοριςμόσ των νομίμων 
εκπροςϊπων και των ειδικϊν εκπροςϊπων και υπευκφνων τθσ Εταιρίασ.  
 
Επίςθσ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο είναι αρμόδιο για τον κακοριςμό των αποδοχϊν και 
λοιπϊν αμοιβϊν του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου και των ανωτάτων ςτελεχϊν τθσ Εταιρίασ 
και του Ομίλου και τθν ειςιγθςθ προσ ψιφιςθ από τθ Γενικι Συνζλευςθ προγραμμάτων 
παροχισ δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν ςε εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου και ςτο προςωπικό τθσ Εταιρίασ και των ςυνδεδεμζνων με αυτιν εταιριϊν κλπ. 
 
Τα κακικοντα του Ρροζδρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και αυτά του Διευκφνοντοσ 
Συμβοφλου αςκοφνται από διαφορετικά πρόςωπα, οι δε αρμοδιότθτζσ τουσ είναι διακριτζσ 
και ορίηονται ρθτά ςτο Καταςτατικό και ςτον Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ Εταιρίασ, όπωσ 
αυτόσ ιςχφει μετά τθν ανακεϊρθςι του από το Διοικθτικό Συμβοφλιο, κατά τθ ςυνεδρίαςι 
του τθσ 17.12.2009.   
 
Σφμφωνα με το Καταςτατικό τθσ Εταιρίασ και με τθν εξαίρεςθ περιπτϊςεων, όπωσ οι 
ανωτζρω,  για τισ οποίεσ απαιτείται απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου, το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο δικαιοφται να μεταβιβάηει και να ανακζτει με απόφαςι του και με ρθτοφσ 
όρουσ, εξουςίεσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ, προσ ζνα ι περιςςότερα μζλθ του και προσ 
διευκυντζσ και ςτελζχθ τθσ Εταιρίασ. Επίςθσ, μπορεί να μεταβιβάςει εξουςίεσ του ςτθ 
Διευκφνουςα Επιτροπι, οι όροι λειτουργίασ και το αντικείμενο τθσ οποίασ αναφζρονται 
κατωτζρω. 
 
Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, μετά από ςχετικι απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ 
των μετόχων τθσ 8.6.2012 είναι αςφαλιςμζνα για αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων από τθν 
αςφαλιςτικι εταιρία Chartis Europe Limited, όπωσ νομίμωσ αντιπροςωπεφεται από τθν 
Chartis ΕΛΛΑΣ Α.Ε.   
 
φνκεςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου:  
 
Το ςθμερινό Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρίασ αποτελείται από δζκα τζςςερα (14) μζλθ 
και εξελζγθ από τθ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων τθσ 18.5.2010, µε τριετι κθτεία, θ οποία 
λιγει κατά τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ του 2013.  
 
Ανεξάρτθτα μζλθ Δ..    
 
Το ½ του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν του Δ.Σ, ιτοι επτά (7) μζλθ, είναι ανεξάρτθτα µθ 
εκτελεςτικά μζλθ, δθλαδι πρόςωπα που  δεν βρίςκονται ςε οποιαδιποτε ςχζςθ εξάρτθςθσ 
µε τθν Εταιρία ι µε ςυνδεδεμζνα µε αυτι πρόςωπα και πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ 
ανεξαρτθςίασ που ζχει κζςει θ Ελλθνικι νομοκεςία. Ρρόκειται για τουσ κ.κ. Ευςτράτιο – 
Γεϊργιο (Τάκθ) Αράπογλου, Ευτφχιο Βαςιλάκθ,  Γεϊργιο Δαυίδ,  Σπυρίδωνα 
Κεοδωρόπουλο, Ραναγιϊτθ Μαρινόπουλο, Ρζτρο Σαμπατάκθ και  Βαςίλειο Φουρλι. Οι 
ανωτζρω εξελζγθςαν ωσ ανεξάρτθτα μζλθ από τθ Γενικι Συνζλευςθ ςτισ 18.5.2010, ιτοι 
πριν τθν υπαγωγι τθσ Εταιρίασ ςτον Κϊδικα,  μετά από ςχετικι ειςιγθςθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου, το οποίο είχε προθγουμζνωσ ελζγξει και διαπιςτϊςει ότι άπαντεσ πλθροφςαν 
τισ προχποκζςεισ ανεξαρτθςίασ που προζβλεπε ο νόμοσ και τα πρόςκετα κριτιρια 
ανεξαρτθςίασ που ζχει κζςει θ Εταιρία και αναφζρονται κατωτζρω ςτθν παράγραφο 
«Ανάδειξθ υποψθφίων μελϊν Διοικθτικοφ Συμβουλίου» του τμιματοσ ΛΛΛ τθσ παροφςασ 
διλωςθσ .  
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Επίςθσ, όλοι οι ανωτζρω, με τθν εξαίρεςθ των κ.κ. Γεωργίου  Δαυίδ και Σπυρίδωνοσ 
Κεοδωρόπουλου, πλθροφν επίςθσ τα κριτιρια ανεξαρτθςίασ που κζτει ο Κϊδικασ ςτο 
άρκρο του Β.1.1. Αντίκετα, οι κ.κ. Δαυίδ και Κεοδωρόπουλοσ υπερβαίνουν το όριο των 
εννζα ετϊν κθτείασ  που ζχει κζςει  ο Κϊδικασ μεταξφ των κριτθρίων ανεξαρτθςίασ,  
δεδομζνου ότι ιδθ διανφουν το δωδζκατο ζτοσ τθσ κθτείασ τουσ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο 
και δεν κα είναι εκ νζου  υποψιφιοι προσ επανεκλογι από τθν Γενικι Συνζλευςθ των 
Μετόχων που κα ςυνζλκει τον Λοφνιο 2013  Αμφότεροι είχαν εκλεγεί για πρϊτθ φορά ωσ 
μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, από τθ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων του ζτουσ 2001. 
Σε κάκε περίπτωςθ , το Διοικθτικό Συμβοφλιο κρίνει ότι τα ανωτζρω δφο μθ εκτελεςτικά 
μζλθ του , παρά τθν πολυετι κθτεία τουσ  ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο, είναι ανεξάρτθτα, 
διότι  διατθροφν απόλυτθ ανεξαρτθςία ςκζψθσ, κρίςθσ και χαρακτιρα.  
  
Τα ανεξάρτθτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου δικαιοφνται να ςυνεδριάηουν, χωρίσ τθν 
παρουςία των εκτελεςτικϊν μελϊν ι του Ρροζδρου, ςε κάκε περίπτωςθ που αυτά κρίνουν 
ότι υπάρχει ανάγκθ. Τζτοια ανάγκθ δεν ςυνζτρεξε το 2012. 
 
Επίςθσ ςυνεδριάηουν, όπωσ προβλζπεται ςτον Κϊδικα, μία φορά το ζτοσ υπό τον Ανϊτερο 
Ανεξάρτθτο Διοικθτικό Σφμβουλο, χωρίσ τθν παρουςία του Ρροζδρου και των εκτελεςτικϊν 
μελϊν, για τθν αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ του Ρροζδρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και 
μία φορά το ζτοσ υπό τον Ρρόεδρο, χωρίσ τθν παρουςία των εκτελεςτικϊν μελϊν.  Τζτοιεσ 
ςυνεδριάςεισ πραγματοποιικθκαν κατά το 2012. 
 
Μθ εκτελεςτικά μζλθ Δ.. – Εκτελεςτικά μζλθ Δ.. 
 
Θ πλειοψθφία των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ιτοι οκτϊ ( 8) μζλθ επί ςυνόλου 
δεκατεςςάρων (14), αποτελείται από μθ εκτελεςτικά μζλθ. 
 
Σφμφωνα με τθν από 15.6.2011 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τα μθ εκτελεςτικά 
μζλθ του είναι οι  κ.κ. Τάκθσ Αράπογλου, Ευτφχιοσ Βαςιλάκθσ, Γεϊργιοσ Δαυίδ, Σπυρίδων 
Κεοδωρόπουλοσ, Ανδρζασ Κανελλόπουλοσ, Ραναγιϊτθσ Μαρινόπουλοσ, Ρζτροσ 
Σαμπατάκακθσ και Βαςίλειοσ Φουρλισ, 
 
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο με τθν ίδια ανωτζρω απόφαςι του  τθσ 15.6.2011,  κατζταξε τον κ. 
Ευκφμιο Βιδάλθ, ο οποίοσ μζχρι τότε ιταν μεταξφ των ανεξαρτιτων μθ εκτελεςτικϊν μελϊν 
του, ςτα εκτελεςτικά μζλθ του. Θ απόφαςθ αυτι ανακοινϊκθκε  ςτο Χ.Α. και ςτο 
επενδυτικό κοινό και ελιφκθ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο εν όψει τθσ ανάκεςθσ ςτον κ. 
Βιδάλθ, από τθν 1.7.2011,  αυξθμζνων κακθκόντων ςτουσ τομείσ τθσ Στρατθγικισ και τθσ 
Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ, θ εκτζλεςθ των οποίων ςυνεπάγεται τθν άςκθςθ εκτελεςτικϊν 
κακθκόντων και τθν καταβολι ςε αυτόν αυξθμζνθσ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τθ ςχετικι 
από 8.6.2012 απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των Μετόχων, ρθτι αναφορά τθσ οποίασ 
γίνεται κατωτζρω ςτθν παράγραφο περί των Αμοιβϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.     
 
Τα μθ εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου δεν αςκοφν εκτελεςτικά ι 
διαχειριςτικά κακικοντα, αλλά ςυμβάλλουν με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο Διοικθτικό 
Συμβοφλιο και ςτισ Επιτροπζσ του, τισ οποίεσ απαρτίηουν εκ ολοκλιρου, ςτθ χάραξθ τθσ 
ςτρατθγικισ τθσ Εταιρίασ, ςτθν εποπτεία τθσ καταλλθλότθτασ και αποτελεςματικότθτασ τθσ 
διοίκθςθσ, του εςωτερικοφ ελζγχου και των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ κινδφνων, ςτον 
κακοριςμό του επιπζδου αμοιβϊν των εκτελεςτικϊν μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 
ςτθν επιλογι καταλλιλων νζων υποψθφίων μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και ςτθν 
φπαρξθ ςχεδίου διαδοχισ.  
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Το Διοικθτικό Συμβοφλιο, ςφμφωνα με τθ ςχετικι διάταξθ Β.1.1. του Κϊδικα, προςδιορίηει 
τα κατωτζρω επτά (7) από τα ςυνολικά οκτϊ (8) μθ εκτελεςτικά  μζλθ του ωσ ανεξάρτθτα, 
ιτοι τουσ κ.κ. Τάκθ Αράπογλου, Ευτφχιο Βαςιλάκθ, Γεϊργιο Δαυίδ, Σπυρίδωνα 
Κεοδωρόπουλο, Ραναγιϊτθ Μαρινόπουλο, Ρζτρο Σαμπατάκακθ και Βαςίλειο Φουρλι.  Οι 
ανωτζρω ζχουν οριςκεί ωσ ανεξάρτθτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, από τθ Γενικι 
Συνζλευςθ των Μετόχων. 
 
Tα εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι ζξι (6)  ιτοι οι κ.κ. Δθμιτριοσ 
Ραπαλεξόπουλοσ, Νζλλοσ Κανελλόπουλοσ, Τάκθσ Κανελλόπουλοσ, Αλεξάνδρα 
Ραπαλεξοποφλου, Μιχαιλ Σιγάλασ και Ευκφμιοσ Βιδάλθσ. 
Ρζντε (5) από τα εν ςυνόλω ζξι (6) εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, μεταξφ 
των οποίων και ο Διευκφνων Συμβουλοσ, κ. Δθμιτριοσ Ραπαλεξόπουλοσ, προζρχονται από 
τον μετοχικό πυρινα και το ανϊτατο ςτελεχειακό δυναμικό τθσ Εταιρίασ και παρζχουν τισ 
υπθρεςίεσ τουσ ςτθν Εταιρία με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ.  
 
 
Πρόεδροσ Δ..  
 
Ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κ. Ανδρζασ Κανελλόπουλοσ, εκ των κυρίων 
μετόχων τθσ  Εταιρίασ,  υπιρξε Διευκφνων Σφμβουλοσ  από το 1983 μζχρι το 1996. Από το 
2006, δεν αςκεί εκτελεςτικά και διαχειριςτικά κακικοντα και αςχολείται αποκλειςτικά με 
τθν άςκθςθ των κακθκόντων του ωσ Ρροζδρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, με κφριο 
μζλθμα τθ διαςφάλιςθ τθσ αποδοτικισ και αποτελεςματικισ λειτουργίασ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου, τθσ αρμονικισ ςυνεργαςίασ των μελϊν του και τθσ λιψθσ αποφάςεων που 
ανταποκρίνονται ςτο ςφςτθμα αρχϊν και αξιϊν που ζχει κεςπίςει θ Εταιρία.  
 
Ο Ρρόεδροσ προεδρεφει των ςυνεδριάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και είναι 
υπεφκυνοσ για τθν κατάρτιςθ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ των ςυνεδριάςεων, τθν ζγκαιρθ 
αποςτολι τθσ ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μαηί με τθν αναγκαία πλθροφόρθςθ 
και υλικό, τθν εξαςφάλιςθ διαρκοφσ και πλιρουσ πλθροφόρθςθσ των ανεξαρτιτων και μθ 
εκτελεςτικϊν μελϊν του, ϊςτε να αςκοφν αποτελεςματικά το εποπτικό και αποφαςιςτικό 
τουσ ζργο, και τθ διευκόλυνςθ τθσ επικοινωνίασ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με 
τουσ μετόχουσ.  
 
Μετζχει, επίςθσ, ωσ μζλοσ, ςτθν Επιτροπι Οριςμοφ Υποψθφίων και Εταιρικισ 
Διακυβζρνθςθσ που ζχει ςυςτακεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο. 
 
Ο Ρρόεδροσ, δεν ζχει άλλεσ επαγγελματικζσ υποχρεϊςεισ, οφτε ςυμμετζχει ωσ μζλοσ ςε 
διοικθτικά ςυμβοφλια άλλων εταιριϊν, πλθν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του κοινωφελοφσ 
ΛΔΥΜΑΤΟΣ ΡΑΥΛΟΥ ΚΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΡΟΥΛΟΥ, το οποίο επίςθσ  είναι εκ των 
κυρίων μετόχων τθσ Εταιρίασ. 
 
Αντιπρόεδροσ Δ..  
 
Με τθν από 15.6.2011 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου , Αντιπρόεδροσ του Δ.Σ. 
ορίςτθκε το Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό μζλοσ του κ. Ευςτράτιοσ - Γεϊργιοσ (Τάκθσ) 
Αράπογλου. 
  
Ανϊτεροσ Ανεξάρτθτοσ Διοικθτικόσ φμβουλοσ 
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Ο Αντιπρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κ. Τάκθσ Αράπογλου ζχει επίςθσ οριςτεί από 
το Διοικθτικό Συμβοφλιο ωσ Ανϊτεροσ Ανεξάρτθτοσ Διοικθτικόσ Σφμβουλοσ (Senior 
Independent Director), ο οποίοσ, μεταξφ άλλων, υποχρεοφται να είναι διακζςιμοσ για τθν 
επίλυςθ κεμάτων μετόχων, ςε περίπτωςθ μθ επίλυςισ τουσ από τα εκτελεςτικά μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι τον Ρρόεδρο αυτοφ. 
  
 
Γραμματζασ Διοικθτικοφ υμβουλίου (Εταιρικι Γραμματζασ)  
 
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει ορίςει ωσ Εταιρικι Γραμματζα, τθ δικθγόρο τθσ Εταιρίασ κ. 
Ελζνθ Ραπαπάνου, θ οποία παρζχει νομικι υποςτιριξθ ςτον Ρρόεδρο και ςτα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Θ Εταιρικι Γραμματζασ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τθσ 
αναφζρεται ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο και δεν υπάγεται ιεραρχικά ςε άλλθ Υπθρεςία τθσ 
Εταιρίασ. 
 
υνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου:  
 
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςυνεδριάηει όςεσ φορζσ απαιτείται από τισ ανάγκεσ τθσ Εταιρίασ 
και λαμβάνει αποφάςεισ με απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων ι αντιπροςωπευομζνων 
ςυμβοφλων.  
 
Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου που απουςιάηουν ι κωλφονται να παραςτοφν ςτθ 
ςυνεδρίαςθ για οποιοδιποτε λόγο, δικαιοφνται να αντιπροςωπεφονται από άλλο μζλοσ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου, το οποίο ψθφίηει ςτο όνομά τουσ.  
 
Κάκε μζλοσ δικαιοφται να εκπροςωπιςει ζνα μόνο μζλοσ και να ψθφίςει ςτο όνομά του.  
 
Στισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου δφνανται να παρίςτανται χωρίσ δικαίωμα 
ψιφου και μετά από πρόςκλθςθ του Ρροζδρου, ςτελζχθ τθσ Εταιρίασ ι και ςυνδεδεμζνων 
με αυτιν επιχειριςεων κατά τθν ζννοια του άρκρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, εφόςον 
ςυηθτοφνται κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.  
 
Οι θμερομθνίεσ των προγραμματιςμζνων ςυνεδριάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 
κακορίηονται κατά τουσ τελευταίουσ μινεσ του προθγουμζνου χρόνου, με ςτόχο τθν  
εξαςφάλιςθ τθσ μζγιςτθσ δυνατισ απαρτίασ.  
 
Θ θμεριςια διάταξθ των Διοικθτικϊν Συμβουλίων καταρτίηεται από τον Ρρόεδρο και 
αποςτζλλεται εγκαίρωσ ςτα μζλθ, μαηί με το αναγκαίο υλικό για τθ ςυηιτθςθ των κεμάτων 
και τθ λιψθ αποφάςεων από τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  
 
Σε κάκε ςυνεδρίαςθ υπογράφονται τα πρακτικά τθσ προθγοφμενθσ ςυνεδρίαςθσ, τα οποία 
τθρεί θ Εταιρικι Γραμματζασ και ςτα οποία καταγράφονται, περιλθπτικά, οι ςυηθτιςεισ και 
οι απόψεισ που διατυπϊνουν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και οι λαμβανόμενεσ 
αποφάςεισ. 
 
Ανάδειξθ υποψθφίων μελϊν Διοικθτικοφ υμβουλίου 
 
Θ υπόδειξθ κατάλλθλων υποψθφίων και ο ςχεδιαςμόσ τθσ ςταδιακισ ανανζωςθσ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των ανϊτατων διοικθτικϊν ςτελεχϊν είναι ζργο τθσ Επιτροπισ 
Οριςμοφ Υποψθφίων και Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ. Βαςικό μζλθμα τθσ Επιτροπισ αυτισ, 
είναι, επίςθσ, θ διαςφάλιςθ του κατάλλθλου ςυνδυαςμοφ εκτελεςτικϊν και μθ 
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εκτελεςτικϊν μελϊν και τθσ απαιτοφμενθσ ιςορροπίασ ικανοτιτων, γνϊςεων και εμπειριϊν 
μεταξφ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, με ςτόχο τθ μζγιςτθ δυνατι ςυνειςφορά 
ςτισ εργαςίεσ και τθν απόδοςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Επίςθσ, κα πρζπει να 
διαςφαλίηεται ότι  τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κα μποροφν να αφιερϊνουν το 
χρόνο που απαιτείται για τθν αποτελεςματικι  εκπλιρωςθ   των κακθκόντων τουσ.  
Για τθν επιλογι καταλλιλων υποψθφίων, θ Επιτροπι δικαιοφται, εφόςον το κρίνει 
απαραίτθτο, να χρθςιμοποιιςει τισ υπθρεςίεσ ειδικϊν ςυμβοφλων ι να καταφφγει ςε 
δθμοςίευςθ αγγελιϊν. 
 
Με τθν ανάλθψθ των κακθκόντων τουσ, τα νζα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
λαμβάνουν επίςθμθ ειςαγωγικι ενθμζρωςθ. Ραράλλθλα και κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ 
κθτείασ τουσ, ο Ρρόεδροσ μεριμνά για τθ ςυνεχι διεφρυνςθ των γνϊςεϊν τουσ ςε κζματα 
που αφοροφν τθν Εταιρία και τθν εξοικείωςι τουσ με τθν Εταιρία και τα ςτελζχθ τθσ, ϊςτε 
να μποροφν να ςυνειςφζρουν αποτελεςματικότερα ςτισ εργαςίεσ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου και των Επιτροπϊν του.     
 
Μετά από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Οριςμοφ Υποψθφίων και Εταιρικισ 
Διακυβζρνθςθσ και ςφμφωνα με τθν από 17.3.2011 απόφαςθ του Διοικθτικοφ  Συμβουλίου, 
θ ανάδειξθ υποψθφιοτιτων και θ ςφνκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου διζπεται από τισ 
ακόλουκεσ αρχζσ: :  
  
A. Tα μιςά τουλάχιςτον μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, εξαιρουμζνου του Ρροζδρου, κα 
πρζπει να είναι ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ , δθλαδι  να πλθροφν τόςο τα κριτιρια 
ανεξαρτθςίασ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ, όςο και αυτά του Κϊδικα. Επί πλζον των ανωτζρω 
κριτθρίων, κα πρζπει να μθν κατζχουν  αμζςωσ ι εμμζςωσ μετοχζσ τθσ Εταιρίασ ςε 
ποςοςτό πλζον του 0,1% του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου.  
B. Από τθν εκλογι του επόμενου Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ο ανϊτατοσ αρικμόσ κθτειϊν των 
ανεξάρτθτων μελϊν κα είναι τρεισ, ιτοι εννζα εν ςυνόλω ζτθ κθτείασ. 
Γ. Ο Ρρόεδροσ και ζνασ τουλάχιςτον Αντιπρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου πρζπει να 
προζρχονται από τα μθ εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και ζνασ τουλάχιςτον 
από αυτοφσ κα πρζπει να είναι ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου. 
 
Τποχρεϊςεισ  μελϊν Δ..   
 
Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχουν τθν υποχρζωςθ να ςυμμετζχουν ςτισ 
προγραμματιςμζνεσ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Επιτροπϊν ςτισ 
οποίεσ ςυμμετζχουν και να αφιερϊνουν το χρόνο που απαιτείται για τθν ικανοποιθτικι 
εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ. Για το ςκοπό αυτό, οφείλουν να γνωςτοποιοφν ςτο 
Διοικθτικό Συμβοφλιο, πριν τθν εκλογι τουσ, τισ λοιπζσ ςθμαντικζσ επαγγελματικζσ 
υποχρεϊςεισ τουσ και τισ ςυμμετοχζσ τουσ ςε διοικθτικά ςυμβοφλια άλλων εταιριϊν, όπωσ 
και να ενθμερϊνουν το Διοικθτικό Συμβοφλιο για κάκε μεταβολι ςτισ ωσ άνω 
επαγγελματικζσ υποχρεϊςεισ και ςυμμετοχζσ τουσ. Σφμφωνα με απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου, τα εκτελεςτικά μζλθ του, τα οποία ςυνδζονται με τθν Εταιρία με ςχζςθ 
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ι εντολισ,  δεν μποροφν να ςυμμετζχουν ςε διοικθτικά ςυμβοφλια 
περιςςοτζρων των δφο άλλων ειςθγμζνων εταιριϊν.  
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φγκρουςθ ςυμφερόντων  
 
Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου οφείλουν να αποκαλφπτουν αμζςωσ ςτο Διοικθτικό 
Συμβοφλιο τα ίδια ςυμφζροντά τουσ, που ενδζχεται να ανακφψουν από ςυναλλαγζσ τθσ 
Εταιρίασ, κακϊσ και κάκε άλλθ ςφγκρουςθ ιδίων ςυμφερόντων με αυτϊν τθσ Εταιρίασ ι 
ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων τθσ Εταιρίασ.  Δεδομζνου δε ότι ζχουν πρόςβαςθ ςε 
προνομιακι πλθροφόρθςθ, υποχρεοφνται να μθν χρθςιμοποιοφν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ 
για τθν αγορά ι διάκεςθ, αμζςωσ ι εμμζςωσ, για τουσ ίδιουσ ι για μζλθ τθσ οικογενείασ 
τουσ, μετοχϊν τθσ Εταιρίασ ι ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων τθσ Εταιρίασ που είναι υπό 
διαπραγμάτευςθ ςε οργανωμζνθ αγορά. Υποχρεοφνται, επίςθσ, να μθν ανακοινϊνουν τισ 
πλθροφορίεσ αυτζσ ςε άλλα πρόςωπα οφτε να παρακινοφν τρίτουσ, με βάςθ τισ εν λόγω 
προνομιακζσ πλθροφορίεσ, να προβοφν ςε αγορζσ ι πωλιςεισ μετοχϊν τθσ Εταιρίασ ι 
ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων τθσ Εταιρίασ που είναι υπό διαπραγμάτευςθ ςε οργανωμζνθ 
αγορά.  
 
Επιτροπζσ Διοικθτικοφ υμβουλίου 
 
Το ζργο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςυνεπικουροφν οι ακόλουκεσ Επιτροπζσ, οι οποίεσ 
ζχουν ςυςτακεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο και αποτελοφνται εξ ολοκλιρου από 
ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ του, με τθν εξαίρεςθ τθσ Επιτροπισ Οριςμοφ Υποψθφίων 
και Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ, όπου μετζχει ωσ μζλοσ και ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου, ο οποίοσ είναι μθ εκτελεςτικό μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
 
 Πλεσ οι Επιτροπζσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχουν τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε 
ειδικοφσ τεχνικοφσ, οικονομικοφσ, νομικοφσ και λοιποφσ ςυμβοφλουσ. 
 
Ελεγκτικι Επιτροπι 
 
Ρροζδροσ: Ρζτροσ Σαμπατακάκθσ, Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ.  
Μζλθ:        Ευτφχιοσ Βαςιλάκθσ, Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ. 
                  Βαςίλειοσ Φουρλισ, Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ. 
Αναπλθρωματικά  
Mζλθ :  Σπυρίδων Κεοδωρόπουλοσ, Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ  Δ.Σ  
             Ραναγιϊτθσ Μαρινόπουλοσ, Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ  
Θ Ελεγκτικι Επιτροπι ςυγκροτείται αποκλειςτικά από ανεξάρτθτα µζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου, με μεγάλθ διοικθτικι, λογιςτικι και ελεγκτικι γνϊςθ και εμπειρία. Τα μζλθ 
τθσ (τακτικά και αναπλθρωματικά) εξελζγθςαν από τθ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων τθσ 
15.6.2011.  
 
Στισ ευρφτατεσ ελεγκτικζσ τθσ δικαιοδοςίεσ περιλαμβάνονται, θ άςκθςθ εποπτείασ επί των 
εργαςιϊν τθσ Διεφκυνςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου Οµίλου, θ οποία υπάγεται λειτουργικά ςε 
αυτιν και θ παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ και αποτελεςματικισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ 
εςωτερικοφ ελζγχου και  διαχείριςθσ κινδφνων, ο ζλεγχοσ των οικονοµικϊν καταςτάςεων, 
πριν από τθν ζγκριςι τουσ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο, θ υπόδειξθ των ορκωτϊν ελεγκτϊν 
που προτείνονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςτθ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων και θ 
παρακολοφκθςθ κεμάτων ςυναφϊν με τθ διατιρθςθ τθσ ανεξαρτθςίασ και 
αντικειμενικότθτάσ τουσ, κακϊσ επίςθσ θ παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμοηόμενθσ από τθν 
Εταιρία διαδικαςίασ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ.  
Επίςθσ, ζχει τθν ευκφνθ εποπτείασ και παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ τθσ διαδικαςίασ 
εμπιςτευτικισ αναφοράσ των εργαηομζνων προσ τθ Διοίκθςθ τυχόν παραβάςεων των 
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Εταιρικϊν Αξιϊν ι του Κϊδικα Δεοντολογίασ τθσ Εταιρίασ, μζςω τθσ τθλεφωνικισ «γραμμισ 
άμεςθσ επικοινωνίασ» (Hotline) που ζχει τεκεί ςε λειτουργία.  
 
Τα κακικοντα και οι αρμοδιότθτεσ τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ και ο κανονιςμόσ λειτουργίασ 
τθσ ζχουν αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο τθσ Εταιρίασ www. titan.gr ςτθ ςελίδα 
http://ir.titan.gr/home.asp?pg=corporategovernance    
 
H Ελεγκτικι Επιτροπι πραγματοποιεί τουλάχιςτον 4 τακτικζσ ςυνεδριάςεισ ετθςίωσ για τον 
ζλεγχο των τριμθνιαίων, εξαμθνιαίων, εννεαμθνιαίων και ετιςιων οικονομικϊν 
καταςτάςεων και τθν παρακολοφκθςθ των ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου και 
διαχείριςθσ κινδφνων τθσ Εταιρίασ. Ρραγματοποιεί επίςθσ ζκτακτεσ ςυνεδριάςεισ, όποτε 
κρίνεται αναγκαίο.    
 
Το 2012 θ Ελεγκτικι Επιτροπι πραγματοποίθςε 4 ςυνεδριάςεισ, ςτισ 28/2, 2/5, 28/8 και 
12/11.  
Θ Επιτροπι ςτισ ανωτζρω ςυνεδριάςεισ τθσ αςχολικθκε με όλα τα κζματα αρμοδιότθτάσ 
τθσ, με κυριότερα των οποίων:  
α. τον ζλεγχο των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Εταιρίασ ωσ προσ τθν πλθρότθτα και 
αξιοπιςτία τθσ παρεχόμενθσ με αυτζσ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ,  
β. τθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ του ζργου τθσ Διεφκυνςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου, τθν 
ζγκριςθ μεταβολϊν όςον αφορά τθ ςτελζχωςθ των υπθρεςιϊν εςωτερικοφ ελζγχου και τθν 
αξιολόγθςθ και ειςιγθςθ επί των ετθςίων αποδοχϊν τθσ Διευκφντριασ Εςωτερικοφ Ελζγχου 
Ομίλου,  
γ. τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ κινδφνων τθσ Εταιρίασ και 
του Ομίλου  
δ. τθ διαςφάλιςθ τθσ ανεξαρτθςίασ των ορκωτϊν ελεγκτϊν και τθν ειςιγθςθ για τθν 
επιλογι ελεγκτικισ εταιρίασ για τθν επιςκόπθςθ και τον ζλεγχο των οικονομικϊν 
καταςτάςεων τθσ χριςθσ 2012.  
 
Kατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ 2012 ανατζκθκε ςτουσ τακτικοφσ ελεγκτζσ τθσ Εταιρίασ και του 
Ομίλου ERNST & YOUNG, θ διζνεργεια και επί πλζον ελεγκτικϊν εργαςιϊν πζραν του 
τακτικοφ ελζγχου. Θ ανάκεςθ των εν λόγω  πρόςκετων ελεγκτικϊν εργαςιϊν ζγινε μετά από 
προθγοφμενθ άδεια τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ και αφοροφςε λίγεσ περιπτϊςεισ,  όπου θ 
διενζργεια των εργαςιϊν αυτϊν από τουσ ορκωτοφσ ελεγκτζσ ιταν εφλογθ και 
επιβεβελθμζνθ. Εξ άλλου, θ ςυνολικι δαπάνθ του Ομίλου για τθ διενζργεια πρόςκετων 
ελεγκτικϊν εργαςιϊν από τουσ τακτικοφσ ελεγκτζσ κατά το 2012 αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 
κατϊτερο του  10,5 % τθσ ςυνολικισ αμοιβισ τουσ για τον τακτικό ζλεγχο τθσ Εταιρίασ και 
των κυγατρικϊν του Ομίλου. Ειδικότερα, για τθ διενζργεια του τακτικοφ ελζγχου τθσ 
Εταιρίασ και 45 εταιριϊν του Ομίλου ςτθν Ελλάδα και  το εξωτερικό κακϊσ επίςθσ για τον 
τακτικό φορολογικό ζλεγχο τθσ Εταιρίασ και κυγατρικϊν τθσ ςτθν Ελλάδα, καταβλικθκε 
ςτθν ERNST & YOUNG το 2012 ςυνολικό ποςό ευρϊ 1.283.650. Κατά τθν ίδια περίοδο το 
ςφνολο των αμοιβϊν τθσ ERNST & YOUNG για πρόςκετεσ  ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ ανιλκε ςε 
ποςό ευρϊ 133.200.  
Είναι ςυνεπϊσ προφανζσ ότι θ αντικειμενικότθτα και ανεξαρτθςία των ορκωτϊν ελεγκτϊν 
διαςφαλίςτθκε πλιρωσ.  
 
Κατά τθ διάρκεια του 2012, θ Ελεγκτικι Επιτροπι πραγματοποίθςε  δφο ςυναντιςεισ ( 28/2 
και 28-8-2011 ) με τουσ τακτικοφσ ορκωτοφσ ελεγκτζσ τθσ Εταιρίασ , χωρίσ τθν παρουςία 
μελϊν τθσ διοίκθςθσ τθσ Εταιρίασ.  

http://ir.titan.gr/home.asp?pg=corporategovernance
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Επιτροπι Αµοιβϊν  
 
Ρρόεδροσ: Γεϊργιοσ Δαυίδ, Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ. 
Mζλθ: Ραναγιϊτθσ Μαρινόπουλοσ, Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ. 
            Ρζτροσ Σαμπατακάκθσ, Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ του Δ.Σ. 
 
Θ Επιτροπι Αμοιβϊν ςυγκροτείται αποκλειςτικά από ανεξάρτθτα µζλθ του Διοικθτικοφ 
Συµβουλίου  
 
Ζργο τθσ Επιτροπισ είναι θ μελζτθ και θ υποβολι προτάςεων για τον κακοριςµό των 
αποηθμιϊςεων ςφμφωνα με το άρκρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 των μελϊν του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου, των πάςθσ φφςθσ αποδοχϊν και αµοιβϊν των  εκτελεςτικϊν 
µελϊν του Διοικθτικοφ Συµβουλίου και των ανϊτατων διευκυντικϊν ςτελεχϊν, τομείσ 
ςτουσ οποίουσ και τα τρία μζλθ τθσ Επιτροπισ διακζτουν αποδεδειγμζνθ  γνϊςθ και 
εμπειρία.  
 
Κατά τθ διάρκεια του ζτουσ θ Επιτροπι Αμοιβϊν,  ςυνεδρίαςε μία φορά, ςτισ 
15/5/2012Κατά τθν  ςυνεδρίαςθ ςυηθτικθκε  διεξοδικά και αποφαςίςτθκε θ  πολιτικι 
χοριγθςθσ μιςκϊν, μεταβλθτϊν αμοιβϊν και δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν 
των ανϊτερων διευκυντικϊν ςτελεχϊν τθσ Εταιρίασ για το ζτοσ 2012, θ οποία ςτθ ςυνζχεια 
υποβλικθκε προσ ζγκριςθ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο. 
 
Θ ςχετικι ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ, θ οποία εγκρίκθκε ςτθ ςυνζχεια από το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο, ιταν να μθν δοκοφν αυξιςεισ ςτουσ βαςικοφσ μιςκοφσ των ςτελεχϊν , με 
εξαίρεςθ διορκωτικζσ αυξιςεισ ςε περιπτϊςεισ όπου οι μιςκοί των ςτελεχϊν ιταν 
δυςανάλογα χαμθλοί ςε ςχζςθ με  τισ κζςεισ που κατείχαν. 
 
Κακορίςτθκε επίςθσ, με βάςθ τθν απόδοςι τουσ, το φψοσ των αποδοχϊν του Διευκφνοντοσ 
Συμβοφλου και των ζξι εκτελεςτικϊν μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τα οποία ζχουν 
ςχζςθ εξαρτθμζνθσ  εργαςίασ με τθν Εταιρία για το 2012 και ο αρικμόσ  δικαιωμάτων 
προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν για  το 2012 ςτα πλαίςια του Ρρογράμματοσ παροχισ 
δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν με βάςθ τθν απόδοςθ (RSIP 2010), το οποίο 
αποφαςίςτθκε  από τθ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων τθσ 3.6.2010 .  
 
 
Τα κακικοντα και οι αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Αμοιβϊν και ο κανονιςμόσ λειτουργίασ 
τθσ ζχουν αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο τθσ Εταιρίασ www. titan.gr ςτθ διεφκυνςθ 
http://ir.titan.gr/home.asp?pg=corporategovernance    
 
Επιτροπι Οριςµοφ Τποψθφίων και Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 
Ρρόεδροσ:  Σπυρίδων Κεοδωρόπουλοσ, Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ του Δ.Σ.  
Μζλθ:         Ευςτράτιοσ - Γεϊργιοσ (Τάκθσ) Αράπογλου, Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό  
                   μζλοσ του Δ.Σ. 
                   Ανδρζασ Κανελλόπουλοσ, Μθ εκτελεςτικό μζλοσ του Δ.Σ.  
 
Θ Επιτροπι ςυγκροτείται από τρία μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, από τα οποία δφο 
είναι ανεξάρτθτα. Ωσ τρίτο μζλοσ τθσ μετζχει ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ο 
οποίοσ είναι μθ εκτελεςτικό μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  
 

http://ir.titan.gr/home.asp?pg=corporategovernance
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Πλα τα μζλθ τθσ Επιτροπισ ζχουν μεγάλθ εμπειρία ςτον τομζα τθσ διοίκθςθσ επιχειριςεων 
και τθσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ. Ζργο τθσ Επιτροπισ είναι θ υπόδειξθ των κατάλλθλων 
υποψθφίων µελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ο ςχεδιαςµόσ τθσ διαδοχισ και ςυνζχειασ 
τθσ Διοίκθςθσ τθσ Εταιρίασ και θ γνωμοδότθςθ ωσ προσ τθν ορκι εφαρμογι των Αρχϊν 
Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ, ςε ςχζςθ µε τθν κείμενθ νοµοκεςία,  τισ βζλτιςτεσ διεκνείσ 
πρακτικζσ και τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ ςτον οποίο υπάγεται θ Εταιρία.. 
 
H Επιτροπι ςυνεδρίαςε  το 2012 τρεισ φορζσ , τθν 1/3,  12/11 και  14/12//.2012.  
 
Στισ ςυνεδριάςεισ τθσ θ Επιτροπι Οριςμοφ Υποψθφίων και Εταιρικισ Διακυβζρνςθθσ  
αςχολικθκε:  
α. με τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων από τισ απαντιςεισ των μελϊν του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου επί του ερωτθματολογίου για τθν αξιολόγθςθ τθσ λειτουργίασ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου και των Επιτροπϊν του το 2011 και τθν υποβολι ςχετικισ αναφοράσ ςτο 
Διοικθτικό Συμβοφλιο  
β. με τθν εξζταςθ των υφιςταμζνων ςχεδίων διαδοχισ του Ρροζδρου, του Διευκφνοντοσ 
Συμβοφλου και των ανωτάτων ςτελεχϊν τθσ Εταιρίασ   
γ. με το περιεχόμενο τθσ Διλωςθσ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ  που αποτζλεςε μζροσ τθσ 
Ετιςιασ Ζκκεςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τθ χριςθ 2011 και  
δ. τθν περιγραφι του ρόλου και των κακθκόντων και τθν αναηιτθςθ καταλλιλων 
υποψθφίων ανεξαρτιτων ςυμβοφλων εν όψει τθσ εκλογισ νζου Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
από τθν Γενικι Συνζλευςθ που κα ςυνζλκει τον Λοφνιο 2013.  
 
Τα κακικοντα και οι αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Οριςμοφ Υποψθφίων και Εταιρικισ 
Διακυβζρνθςθσ  και ο κανονιςμόσ λειτουργίασ τθσ ζχουν αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο τθσ 
Εταιρίασ www. titan.gr ςτθ διεφκυνςθ  http://ir.titan.gr/home.asp?pg=corporategovernance    
   
Επιπλζον των τριϊν ανωτζρω Επιτροπϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχουν ςυςτακεί και 
οι ακόλουκεσ επιτροπζσ για τθν εποπτεία και τον ςυντονιςμό των εργαςιϊν τθσ Εταιρίασ 
και των εταιριϊν του Ομίλου:  
  
Eπιτροπι Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ 

Ρρόεδροσ:        Δθμιτριοσ Ραπαλεξόπουλοσ, Διευκφνων Σφμβουλοσ 

Αντιπρόεδροσ : Νζλλοσ Κανελλόπουλοσ, εκτελεςτικό μζλοσ του Δ.Σ, Διευκυντισ  

                         Εξωτερικϊν Σχζςεων Ομίλου   

Μζλθ 

Μαρία Αλεξίου, Διευκφντρια Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ Ομίλου 

Eυκφμιοσ Βιδάλθσ, εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ. 

Βαςίλειοσ  Ηαρκαλισ , Οικονομικόσ Διευκυντισ Ομίλου 

Γιάννθσ Κόλλασ, Διευκυντισ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Ομίλου  

Σωκράτθσ Μπαλτηισ, Γενικόσ Διευκυντισ Τομζα Ελλάδασ   

Άρθσ Ραπαδόπουλοσ, Διευκυντισ Τομζα ΘΡΑ 

http://ir.titan.gr/home.asp?pg=corporategovernance
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Μιχάλθσ Σιγάλασ, εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ, Διευκυντισ Τομζων Ν.Α. Ευρϊπθσ και Ν.Α. 
Μεςογείου 

Ρανίκοσ Τρακκίδθσ, Διευκυντισ Τεχνολογικισ Διεφκυνςθσ Ομίλου  (μζχρι 28.2.2012) 

Φωκίων Ταςοφλασ , Διευκυντισ Τεχνολογικισ Διεφκυνςθσ Ομίλου  ( από 28.2.2012 )  

Θ Επιτροπι αυτι ζχει ωσ ςκοπό τθν παροχι ςυμβουλϊν και υποςτιριξθσ προσ τθ Διοίκθςθ 
τθσ Εταιρίασ για το ςχεδιαςμό τθσ ςτρατθγικισ τθσ Εταιρίασ  και το ςυντονιςμό των 
δραςτθριοτιτων του εταιριϊν του Ομίλου επί κεμάτων εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ. 
Στόχοσ τθσ είναι θ ςυνεχισ βελτίωςθ των επιδόςεων τθσ Εταιρίασ  και των κυγατρικϊν 
εταιριϊν ςε τρεισ βαςικοφσ άξονεσ: Τθν υγιεινι και αςφάλεια τθσ εργαςίασ, τθν προςταςία 
του περιβάλλοντοσ ςτο πλαίςιο τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και τθ ςφμπραξθ με τα 
ενδιαφερόμενα μζρθ. Μεταξφ των δραςτθριοτιτων τθσ περιλαμβάνονται θ κεςμοκζτθςθ 
των Αρχϊν Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ και Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ και θ ενςωμάτωςι τουσ 
ςε όλουσ τουσ τομείσ και τισ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου, θ παροχι ςυμβουλϊν και 
υποςτιριξθσ για τθ ςυνεχι βελτίωςθ των ςχετικϊν επιδόςεων τθσ Εταιρίασ και των 
εταιριϊν του Ομίλου, θ περιοδικι μζτρθςθ και εκτίμθςθ των περιβαλλοντικϊν και 
κοινωνικϊν επιπτϊςεων των ςθμαντικϊν επενδφςεων τθσ Εταιρίασ και θ τακτικι ςχετικι 
ενθμζρωςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και θ ενεργι ςυμμετοχι τθσ Εταιρίασ ςε 
ελλθνικοφσ και διεκνείσ οργανιςμοφσ, που ζχουν ωσ αντικείμενο τθν Εταιρικι Κοινωνικι 
Ευκφνθ.  
 
Στισ ςυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ δικαιοφνται να ςυμμετζχουν και παλαιότερα μζλθ τθσ, 
κακϊσ επίςθσ και άλλα αρμόδια ανϊτερα ςτελζχθ τθσ Εταιρίασ και του Ομίλου.    
 
Τα κακικοντα και οι αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ  και ο 
κανονιςμόσ λειτουργίασ τθσ ζχουν αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο τθσ Εταιρίασ www. titan.gr ςτθ 
ςελίδα http://ir.titan.gr/home.asp?pg=corporategovernance    
   
Διευκφνουςα Επιτροπι 

ΠΡΟΕΔΡΟ : Δθμιτριοσ Ραπαλεξόπουλοσ, Διευκφνων Σφμβουλοσ  

ΜΕΛΗ :  

             Eυκφμιοσ Βιδάλθσ, Εκτελεςτικό Μζλοσ του Δ.Σ. 

Βαςίλειοσ Ηαρκαλισ , Οικονομικόσ Διευκυντισ Ομίλου  

Νζλλοσ Κανελλόπουλοσ, Εκτελεςτικό Μζλοσ Δ.Σ., Διευκυντισ Εξωτερικϊν Σχζςεων 
Ομίλου  

Σωκράτθσ Μπαλτηισ, Γενικόσ Διευκυντισ Τομζα Ελλάδοσ  

'Aρθσ Ραπαδόπουλοσ, Διευκυντισ Τομζα ΘΡΑ  

Αλεξάνδρα Ραπαλεξοποφλου-Μπενοποφλου, Εκτελεςτικό Μζλοσ Δ.Σ. , Διευκφντρια 
Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ Ομίλου  

Μιχαιλ Σιγάλασ, Εκτελεςτικό Μζλοσ Δ.Σ., Διευκυντισ Τομζων Ν.Α. Ευρϊπθσ και 
Ν.Α. Μεςογείου 

http://ir.titan.gr/home.asp?pg=corporategovernance
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Το Καταςτατικό τθσ Εταιρίασ προβλζπει τθ λειτουργία Διευκφνουςασ Επιτροπισ, θ οποία 
ςυγκροτείται ςιµερα από πζντε εκτελεςτικά µζλθ του Διοικθτικοφ Συµβουλίου και τρία 
ανϊτατα διευκυντικά ςτελζχθ  και είναι αρμόδια για τθν εποπτεία τθσ λειτουργίασ των 
διαφόρων τομζων και διευκφνςεων τθσ Εταιρίασ και το ςυντονιςµό των δραςτθριοτιτων 
τουσ.  

Στισ εργαςίεσ τθσ Διευκφνουςασ Επιτροπισ δικαιοφται να ςυμμετζχει και οποιοςδιποτε 
από τουσ διατελζςαντεσ Ρροζδρουσ, Διευκφνοντεσ και Εντεταλμζνουσ Συμβοφλουσ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  
 
Αξιολόγθςθ Δ.. και Επιτροπϊν κατά το 2012 
 
Το 2012, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρίασ πραγματοποίθςε ζξι (6) τακτικζσ  
ςυνεδριάςεισ  ( 1/3,  3/5, 8/6, 29/8, 12/11 και 14/12). 
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Ρίνακασ με τισ παρουςίεσ των μελϊν ςτισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και 
των Επιτροπϊν του κατά τθ διάρκεια του 2012 παρατίκεται κατωτζρω: 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 

6 
προγραμματιςμ
ζνεσ 
ςυνεδριάςεισ 
Δ.Σ. 

4 
ςυνεδριάς
εισ 
Ελεγκτικισ 
Επιτροπισ 

3 
ςυνεδρίαςει
σ Επιτροπισ 
Οριςμοφ 
Υποψθφίων 
και 
Εταιρικισ 
Διακυβζρνθ
ςθσ 

1 
ςυνεδρία
ςθ 
Επιτροπι
σ 
Αμοιβϊν 

ΑΝΔΕΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΡΟΥΛΟΣ 6/6  3/3  

ΕΥΣΤΑΤΛΟΣ-ΓΕΩΓΛΟΣ (ΤΑΚΘΣ) 
ΑΑΡΟΓΛΟΥ * *5/6  *3/3  

ΔΘΜΘΤΛΟΣ ΡΑΡΑΛΕΞΟΡΟΥΛΟΣ 6/6    

ΕΥΤΥΧΛΟΣ ΒΑΣΛΛΑΚΘΣ 5/6 3/4   

ΕΥΚΥΜΛΟΣ ΒΛΔΑΛΘΣ 6/6    

ΓΕΩΓΛΟΣ ΔΑΥΛΔ 2/6   1/1 

ΣΡΥΛΔΩΝ ΚΕΟΔΩΟΡΟΥΛΟΣ 4/6  3/3  

ΝΕΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΡΟΥΛΟΣ 6/6    

ΤΑΚΘΣ-ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ 
ΚΑΝΕΛΛΟΡΟΥΛΟΣ 6/6    

ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ ΜΑΛΝΟΡΟΥΛΟΣ 3/6   1/1 

ΑΛΕΞΑΝΔΑ ΡΑΡΑΛΕΞΟΡΟΥΛΟΥ-
ΜΡΕΝΟΡΟΥΛΟΥ 6/6    

ΡΕΤΟΣ ΣΑΜΡΑΤΑΚΑΚΘΣ** 4/6 4/4**  1/1** 

ΜΛΧΑΘΛ ΣΛΓΑΛΑΣ 6/6    

ΒΑΣΛΛΕΛΟΣ ΦΟΥΛΘΣ 6/6 4/4   

 
 
* Συμμετείχε μζςω τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ ςε δφο ςυνεδρίαςεισ του Δ.Σ. και ςε μία 
ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ. 
** Συμμετείχε μζςω τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ ςε μία ςυνεδρίαςθ τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ 
και ςε μία ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ Αμοιβϊν 
 
 
 
Θ λειτουργία κατά το 2012 του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ, τθσ 
Επιτροπισ Αμοιβϊν και τθσ Επιτροπισ Οριςμοφ Υποψθφίων και Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 
και θ ατομικι ςυνειςφορά κάκε μζλουσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςτο ζργο τουσ 
αξιολογικθκε από τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, με τθ ςυμπλιρωςθ ειδικοφ 
αναλυτικοφ ερωτθματολογίου, το οποίο ζχει καταρτίςει θ Εταιρικι Γραμματζασ. Το 
ερωτθματολόγιο είναι κατανεμθμζνο ςε οκτϊ  (8) ενότθτεσ (Θγεςία, Σφνκεςθ- 
Αποτελεςματικότθτα, Λειτουργία- Εργαςίεσ Δ.Σ,  Λογοδοςία- Επικοινωνία με Μετόχουσ, 
Αμοιβζσ, Λειτουργία Επιτροπϊν, Ραρουςιολόγιο μελϊν ςε ςυνεδριάςεισ ΔΣ και ΓΣ και 
Ατομικι Αξιολόγθςθ Μελϊν). Θ   ςυνειςφορά  κάκε μζλουσ ςτο ζργο του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου βακμολογείται, με βακμό από 1 μζχρι 4, που αντιςτοιχεί ςε μικρι, μζτρια, 
ικανοποιθτικι  και εξαιρετικι ςυνειςφορά.    
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Το ερωτθματολόγιο ςυμπλθρϊνεται ανωνφμωσ και αποςτζλλεται ςτθν Εταιρικι Γραμματζα.   
 
Θ Επιτροπι Οριςμοφ Υποψθφίων και Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ παρουςίαςε ςτο Διοικθτικό 
Συμβοφλιο τα εξαχκζντα από τισ απαντιςεισ ςυμπεράςματα και υπζβαλε ςυγκεκριμζνεσ 
προτάςεισ για τθν περαιτζρω βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ και τθσ απόδοςθσ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου και των Επιτροπϊν. 
 
Επίςθσ, τα ανεξάρτθτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου προζβθςαν ςε αξιολόγθςθ τθσ 
απόδοςθσ του Ρροζδρου κατά τθ διάρκεια ςυνεδρίαςισ τουσ, χωρίσ τθν παρουςία του 
Ρροζδρου και των εκτελεςτικϊν μελϊν του.   
 
Αμοιβζσ μελϊν Διοικθτικοφ υμβουλίου κατά το 2012 
 
Θ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ 18.6.2012, είχε προεγκρίνει τθν καταβολι ςτα μζλθ 
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Επιτροπϊν του αποηθμιϊςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 
24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, για τθ χριςθ 2012, ίδιου φψουσ με αυτζσ που καταβλικθκαν 
κατά τθ χριςθ 2011. Οι ςχετικζσ αποηθμιϊςεισ ανζρχονταν ςε:   
-Συνολικό μικτό ποςό ευρϊ 241.920 ωσ αποηθμίωςθ για τθ ςυμμετοχι των μελϊν ςτο 
Διοικθτικό Συμβοφλιο, ιτοι μικτό ποςό 17.280 για κάκε μζλοσ.  
-Συνολικό μικτό ποςό ευρϊ 34.560 για τα τρία μζλθ τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ, ιτοι μικτό 
ποςό ευρϊ 11.520  για κάκε μζλοσ   
-Συνολικό μικτό ποςό 17.280 για τα τρία μζλθ τθσ Επιτροπι Αμοιβϊν, ιτοι  μικτό ποςό 
ευρϊ 5.760  για κάκε μζλοσ  και 
- Συνολικό μικτό ποςό ευρϊ 17.280 για τα τρία μζλθ τθσ Επιτροπισ Οριςμοφ Υποψθφίων 
και Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ, ιτοι μικτό ποςό ευρϊ 5.760 για κάκε μζλοσ.  
 
Θ καταβολι των ανωτζρω αποηθμιϊςεων κακϊσ και θ πρόςκετθ μικτι αποηθμίωςθ 
ςφμφωνα με το άρκρο 24 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20  ποςοφ ευρϊ 135.000 προσ το νζο 
εκτελεςτικό μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κ. Ευκφμιο Βιδάλθ, λόγω ανάλθψθσ 
πρόςκετων υποχρεϊςεων ςτα πλαίςια του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κα υποβλθκοφν προσ 
ζγκριςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, ςτθν προςεχι Τακτικι Γενικι 
Συνζλευςθ  για τθ χριςθ 2012.  
 
Οι μιςκοί και οι πάςθσ φφςθσ ετιςιεσ αποδοχζσ κατά το 2012 των πζντε εκτελεςτικϊν 
μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου που παρείχαν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτθν Εταιρία με ςχζςθ 
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ και ο αρικμόσ δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν (stock 
options) που τουσ χορθγικθκε το 2012, αποφαςίςτθκαν από το Διοικθτικό Συμβοφλιο μετά 
από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Αμοιβϊν, με βάςθ τθν απόδοςι τουσ και τθν επίτευξθ 
ςυγκεκριμζνων επιχειρθςιακϊν ςτόχων.  
 
Οι ετιςιεσ αποδοχζσ του Ρροζδρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, αποφαςίςτθκαν, επίςθσ, 
από το Διοικθτικό Συμβοφλιο, μετά από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Αμοιβϊν και αφοφ 
προθγουμζνωσ είχε αξιολογθκεί θ απόδοςι του κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου του από το 
Διοικθτικό Συμβοφλιο. Επιςθμαίνεται ότι ο Ρρόεδροσ ουδζποτε ζχει μετάςχει ςε 
προγράμματα παροχισ δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν  (stock options). 
 
Οι μιςκοί και οι πάςθσ φφςθσ ακακάριςτεσ αποδοχζσ του Ρροζδρου και των πζντε 
εκτελεςτικϊν µελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου που παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ προσ 
τθν Εταιρία µε ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, ανιλκαν κατά τθ χριςθ 2012, ςε ςυνολικό 
ποςό 1.708.664,44 
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Στο ζκτο εκτελεςτικό μζλοσ του Δ.Σ, το οποίο δεν διατθρεί ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ι 
εντολισ με τθν Εταιρία, καταβλικθκε όπωσ αναφζρεται ανωτζρω πρόςκετθ αποηθμίωςθ 
ποςοφ 135.000 ευρϊ. Στο εν λόγω μζλοσ δεν καταβλικθκε οιοδιποτε άλλο ποςό ωσ μιςκόσ 
ι αμοιβι.  
 
Στα πζντε  εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου  που παρείχαν τισ υπθρεςίεσ τουσ 
ςτθν Εταιρία με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ χορθγικθκαν επίςθσ το 2012 δικαιϊματα 
προαίρεςθσ αγοράσ 99.000  μετοχϊν τθσ Εταιρίασ, ςτο πλαίςια του Ρρογράμματοσ 
Χοριγθςθσ Δικαιωμάτων Ρροαίρεςθσ Αγοράσ Μετοχϊν που εγκρίκθκε από τθ Γενικι 
Συνζλευςθ των μετόχων τθσ 3.6.2010. Τα εν λόγω δικαιϊματα κα ωριμάςουν, υπό τισ 
αυςτθρζσ ςυνκικεσ του εν λόγω Ρρογράμματοσ (βλ. περιγραφι του κατωτζρω), μετά τθν 
πάροδο τριετίασ, δθλαδι το 2015.  
 
Τζλοσ, ςφμφωνα με πρακτικι που προτείνει ο Kϊδικασ Εταιρικισ Διακυβζνθςθσ που 
εφαρμόηει θ Εταιρία, ανακοινϊνονται οι αμοιβζσ που ζλαβαν, το 2012, δφο εκτελεςτικά 
μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου,  οι  κ.κ. Δθμιτριοσ Ραπαλεξόπουλοσ και Αλεξάνδρα 
Ραπαλεξοποφλου-Μπενοποφλου, για τθ ςυμμετοχι τουσ ωσ ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά 
μζλθ ςε διοικθτικά ςυμβοφλια άλλων ειςθγμζνων ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν εταιριϊν. 
Ειδικότερα, ο κ. Δθμιτριοσ Ραπαλεξόπουλοσ ζλαβε κακαρό ποςό 20.229, 30  ευρϊ, ωσ 
αμοιβι για τθ ςυμμετοχι του ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ τράπεηασ  EFG EUROBANK 
ERGASIAS και θ κ. Αλεξάνδρα Ραπαλεξοποφλου-Μπενοποφλου κακαρό ποςό 28.710 ευρϊ 
για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ τράπεηασ ΕΚΝΛΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ  και κακαρό ποςό 8.000  ευρϊ για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο 
τθσ εταιρίασ FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.   
 
 
IV. Πρoγράμματα διάκεςθσ μετοχϊν ςε εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 
και ανϊτερα ςτελζχθ τθσ Εταιρίασ και του Ομίλου µε τθ μορφι παροχισ δικαιωμάτων 
προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν. 
 
Θ Α.Ε. ΤΣΛΜΕΝΤΩΝ ΤΛΤΑΝ, με ςτόχο τθν ταφτιςθ των μακροπρόκεςμων προςωπικϊν 
επιδιϊξεων των ανωτζρων ςτελεχϊν τθσ µε τα ςυμφζροντα τθσ Εταιρίασ και των Μετόχων 
τθσ ,  ζχει κεςπίςει και εφαρμόηει από το 2000, προγράμματα παροχισ  δικαιωμάτων  
προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν ( Stock Option Plans).  
 
Το αρχικό πρόγραµµα (Ρρόγραμμα 2000), που εγκρίκθκε από τθ Γενικι Συνζλευςθ των 
Μετόχων τθσ 5.7.2000, είχε τριετι διάρκεια (2001–2003) και καταλθκτικό χρόνο απόςβεςθσ 
το 2007. Κατ’ εφαρμογι του Ρρογράμματοσ 2000, αςκικθκαν δικαιϊματα προαίρεςθσ 
αγοράσ 119.200  κοινϊν μετοχϊν, με τιμι διάκεςθσ 29,35 ευρϊ ανά μετοχι και δικαιϊματα 
προαίρεςθσ 451.900 κοινϊν μετοχϊν, με τιμι διάκεςθσ 14,68 ευρϊ ανά μετοχι.   
 
Το 2004, εγκρίκθκε από τθ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων τθσ 8.6.2004, το δεφτερο κατά 
ςειρά ςχετικό  πρόγραμμα (Ρρόγραμμα 2004), τριετοφσ διάρκειασ (2004-2006), ςτα πλαίςια 
του οποίου χορθγικθκαν ςε 67 ανϊτερα ςτελζχθ τθσ Εταιρίασ και ςυνδεδεμζνων με αυτιν 
εταιριϊν και ςε τζςςερα εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, δικαιϊματα 
προαίρεςθσ αγοράσ 387.030 κοινϊν μετοχϊν τθσ Εταιρίασ, με τιµι διάκεςθσ ίςθ με τθν 
ονοµαςτικι αξία τθσ μετοχισ τθσ Εταιρίασ.  
 
Το Ρρόγραμμα 2004 προζβλεπε, μετά τθν τριετι περίοδο ωρίμανςθσ των δικαιωμάτων, τθ 
δυνατότθτα άςκθςθσ, χωρίσ άλλεσ προχποκζςεισ,  του 1/3 μόνο του αρικμοφ των 
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χορθγθκζντων δικαιωμάτων, ενϊ θ δυνατότθτα άςκθςθσ των υπολοίπων 2/3 εξαρτάτο από 
τθν απόδοςθ τθσ κοινισ μετοχισ τθσ Εταιρίασ, ςε ςχζςθ με τον  μζςο όρο τθσ απόδοςθσ  
των δεικτϊν FTSE 20, FTSE 40 και Γενικοφ Δείκτθ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν και μετοχϊν 
προεπιλεγμζνων εταιριϊν του κλάδου δομικϊν υλικϊν ςτο εξωτερικό, με μεγάλθ 
κεφαλαιοποίθςθ και εμπορευςιμότθτα.  Κατϋεφαρμογι του Ρρογράμματοσ 2004, 
αςκικθκαν εν τζλει ςυνολικά, μζχρι τον Δεκζμβριο 2009,  δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ 
186.000 κοινϊν μετοχϊν  (108.489 το Δεκζμβριο 2006,  39.370 το Δεκζμβριο 2007, 14.200 
το Δεκζμβριο 2008 και 23.950 το Δεκζμβριο 2009). 
 
Το 2007, εγκρίκθκε από τθ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων τθσ 29.5.2007, το τρίτο κατά 
ςειράν  ςχετικό πρόγραμμα (Ρρόγραμμα 2007), τριετοφσ διάρκειασ (2007-2009), το οποίο 
προζβλεπε  επίςθσ τιμι άςκθςθσ ίςθ με τθν ονομαςτικι αξία των μετόχων τθσ Εταιρίασ. Στα 
πλαίςια του Ρρογράμματοσ 2007 χορθγικθκαν κατά τα ζτθ 2007,  2008  και 2009 
δικαιϊµατα προαίρεςθσ αγοράσ 399.300 κοινϊν μετοχϊν τθσ Εταιρίασ, ςε 103 ανϊτερα 
ςτελζχθ τθσ Εταιρίασ και ςυνδεδεμζνων με αυτιν εταιριϊν, ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνονται 
και  πζντε εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  
 
Σφμφωνα με το Ρρόγραμμα 2007, ο αρικμόσ δικαιωμάτων που αςκικθκε από τουσ 
δικαιοφχουσ μετά τθν πάροδο του χρόνου ωρίμανςισ τουσ εξαρτικθκε,  κατά το ζνα τρίτο, 
από τον μζςο όρο των λειτουργικϊν κερδϊν προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων τθσ 
Εταιρίασ και των κακαρϊν κερδϊν τθσ ςε ςχζςθ με τθν απόδοςθ των τριετϊν Ομόλογων του 
Ελλθνικοφ Δθμοςίου κατά τθν εκάςτοτε τριετία, κατά το δεφτερο τρίτο, από τθν απόδοςθ 
τθσ κοινισ μετοχισ τθσ Εταιρίασ ςε ςχζςθ με τθν απόδοςθ των μετοχϊν 12 προεπιλεγμζνων  
εταιριϊν του κλάδου δομικϊν υλικϊν ςτο εξωτερικό , με μεγάλθ κεφαλαιοποίθςθ και 
εμπορευςιμότθτα  και κατά το υπόλοιπο ζνα τρίτο, από τθν απόδοςθ τθσ κοινισ μετοχισ 
τθσ Εταιρίασ ςε ςχζςθ με το μζςο όρο απόδοςθσ των δεικτϊν FTSE 20 – ΧΑ, FTSE 40 – ΧΑ και 
FTS Eurofirst 300. Το Ρρόγραμμα 2007 ευνοοφςε τθ μακροχρόνια διακράτθςθ ενόσ 
ςθμαντικοφ αρικμοφ μετοχϊν από τα ςτελζχθ, διότι κζςπιηε υποχρζωςθ διακράτθςθσ του 
50% των μετοχϊν, μζχρισ ότου οι δικαιοφχοι ςυγκεντρϊςουν ζναν ελάχιςτο αρικμό, θ δε  
παράβαςθ του ορίου  είχε ωσ αποτζλεςμα τθ χοριγθςθ μειωμζνου αρικμοφ δικαιωμάτων 
κατά τθν επόμενθ περίοδο χοριγθςθσ.  
 
Σφμφωνα με τουσ  όρουσ και προχποκζςεισ ωρίμανςθσ του Ρρογράμματοσ 2007, τον  
Δεκζμβριο 2009, ωρίμαςε μόνο το 11,11% του αρικμοφ των δικαιωμάτων που είχαν 
χορθγθκεί ςτουσ δικαιοφχουσ το 2007, ενϊ τον Δεκζμβριο 2010 και τον Δεκζμβριο του 
2011, ωρίμαςε το 22,22% του ςυνολικοφ αρικμοφ των δικαιωμάτων που είχε  χορθγθκεί 
ςτουσ δικαιοφχουσ το 2008 και το 2009 αντίςτοιχα. Συνολικά, τον Δεκζμβριο 2009, το 
Δεκζμβριο 2010  και τον Δεκζμβριο 2011 αςκικθκαν δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ 
60.972 κοινϊν μετοχϊν τθσ Εταιρίασ, με τίμθμα ίςο με τθν ονομαςτικι αξία κάκε μετοχισ, 
ιτοι τζςςερα (4) ευρϊ ανά μετοχι.  
 
Τζλοσ, το 2010 εγκρίκθκε από τθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ 3.6.2010, το τζταρτο ςχετικό 
πρόγραμμα (Ρρόγραμμα 2010), το οποίο προβλζπει τθ χοριγθςθ, κατά τα ζτθ 2010, 2011 
και 2012, ςε 100 περίπου ςυνολικά δικαιοφχουσ, δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μζχρι 
ενόσ εκατομμυρίου (1.000.000) ιδίων κοινϊν μετοχϊν τθσ Εταιρίασ, τα οποία ωριμάηουν και 
κα μποροφν να αςκθκοφν κατά τα ζτθ 2013, 2014 και 2015 αντίςτοιχα, με τιμι διάκεςθσ 
ίςθ με τθν ονομαςτικι αξία τθσ μετοχισ (€4 ανά μετοχι), υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν 
επιτευχκεί οι ςτόχοι του προγράμματοσ, οι οποίοι εξαρτϊνται α. από τα λειτουργικά 
αποτελζςματα και τα κακαρά κζρδθ του Ομίλου β. από τθν απόδοςθ τθσ μετοχισ τθσ 
Εταιρίασ ςε ςχζςθ με τθν απόδοςθ άλλων πολυεκνικϊν εταιριϊν  του κλάδου δομικϊν 
υλικϊν με μεγάλθ κεφαλαιοποίθςθ και εμπορευςιμότθτα και γ. από τθν απόδοςθ τθσ 
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μετοχισ τθσ Εταιρίασ ςε ςχζςθ με τθ απόδοςθ των δεικτϊν FTSE 20 και FTSE 40 του Χ.Α.και 
FTS Eurofirst 300.  
 
Tο Ρρόγραμμα 2010 ευνοεί επίςθσ τθ μακροχρόνια διακράτθςθ ενόσ ςθμαντικοφ αρικμοφ 
μετοχϊν από τα ςτελζχθ, προβλζποντασ όρο διατιρθςθσ ενόσ ελάχιςτου αρικμοφ μετοχϊν 
ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο των ςτελεχϊν, θ δε παράβαςθ του ορίου ζχει ωσ 
αποτζλεςμα τθ χοριγθςθ μειωμζνου αρικμοφ δικαιωμάτων κατά τθν επόμενθ περίοδο 
χοριγθςθσ.  
 
Επιςθμαίνεται επίςθσ ότι όλα ανωτζρω Ρρογράμματα ζχουν ςχεδιαςκεί ϊςτε να 
λειτουργοφν αποτρεπτικά ςτθν ανάλθψθ υπζρμετρων κινδφνων από τουσ δικαιοφχουσ-  
ανϊτερα ςτελζχθ  τθσ Εταιρίασ-, που ςε περίπτωςθ ατυχοφσ ζκβαςθσ, κα μποροφςαν να 
οδθγιςουν ςε κατακριμνιςθ τθσ τιμισ τθσ μετοχισ. Ρροχποκζτουν ςυνεπϊσ όλα ελκυςτικι 
τιμι άςκθςθσ δικαιωμάτων ςε ςχζςθ με τθν τιμι διαπραγμάτευςθσ κατά τθ χοριγθςι τουσ. 
 
Στα πλαίςια του Ρρογράμματοσ 2010 χορθγικθκαν :  
α. το 2010, ςτα 5 εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου που παρείχαν τισ 
υπθρεςίεσ τουσ ςτθν Εταιρία με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ και ςε 98 ςτελζχθ τθσ 
Εταιρίασ και εταιριϊν του Ομίλου, δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ 267.720 ιδίων κοινϊν 
μετοχϊν τθσ Εταιρίασ, τα οποία ωριμάηουν και κα μποροφν να αςκθκοφν τον Απρίλιο 2013, 
υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν επιτευχκεί οι ςτόχοι του εν λόγω Ρρογράμματοσ και  
β. το 2011,   ςτα 6 εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και ςε 98 ςτελζχθ τθσ 
Εταιρίασ και εταιριϊν του Ομίλου, δικαιϊματα προαίρεςθσ  αγοράσ  301.200            ιδίων 
κοινϊν μετοχϊν τθσ Εταιρίασ, τα οποία ωριμάηουν και κα μποροφν να αςκθκοφν, υπό τισ 
ανωτζρω προχποκζςεισ, το 2014. 
Γ. Τζλοσ , το 2012, ςτα 5 εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου που παρείχαν τισ 
υπθρεςίεσ τουσ ςτθν Εταιρία με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ και ςε 104 ςτελζχθ τθσ 
Εταιρίασ και εταιριϊν του Ομίλου, δικαιϊματα προαίρεςθσ  αγοράσ 376.290 ιδίων κοινϊν 
μετοχϊν τθσ Εταιρίασ, τα οποία ωριμάηουν και κα μποροφν να αςκθκοφν, υπό τισ ανωτζρω 
προχποκζςεισ, το 2015. 
 
Λεπτομερισ περιγραφι όλων των ανωτζρω Ρρογραμμάτων παρατίκεται ςτον ιςτόποπο  τθσ 
Εταιρίασ www.titan.gr  ςτθ ςελίδα http://ir.titan.gr/home.asp?pg=stockoption&lang=gr  
 
V. Περιγραφι των κφριων χαρακτθριςτικϊν των ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου και 
διαχείριςθσ κινδφνων τθσ Εταιρίασ ςε ςχζςθ με τθ διαδικαςία ςφνταξθσ των 
χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων  
 
Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ 
Ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ αςκείται από τθ Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου Ομίλου, θ οποία 
είναι ανεξάρτθτθ υπθρεςία, με γραπτό κανονιςμό λειτουργίασ, θ οποία αναφζρεται 
λειτουργικά ςτθν Ελεγκτικι Επιτροπι του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  
 
Το ζργο του εςωτερικοφ ελζγχου διενεργικθκε κατά τθ χριςθ 2012 από 14 ςτελζχθ, με τθν 
απαιτοφμενθ κατάρτιςθ και εμπειρία για τθν άρτια επιτζλεςθ του ζργου τουσ.  
 
Ο πρωταρχικόσ ρόλοσ του Εςωτερικοφ Ελζγχου είναι θ αξιολόγθςθ των αςφαλιςτικϊν 
δικλείδων που υπάρχουν ςε όλο το εφροσ των λειτουργιϊν του Ομίλου ωσ προσ τθν 
επάρκεια και τθν αποτελεςματικότθτά τουσ. Στισ αρμοδιότθτεσ του εςωτερικοφ ελζγχου 
ςυμπεριλαμβάνεται, επίςθσ,  ο ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ των νόμων, οπουδιποτε λειτουργεί και 

http://www.titan.gr/
http://ir.titan.gr/home.asp?pg=stockoption&lang=gr
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ζχει δραςτθριότθτεσ ο Πμιλοσ, αλλά και του Κανονιςμοφ Εςωτερικισ Λειτουργίασ και του 
Κϊδικα Δεοντολογίασ τθσ Εταιρίασ.  
 
Κατά τθ διάρκεια του 2012, υποβλικθκαν ςτθν Ελεγκτικι Επιτροπι και μζςω αυτισ ςτο 
Διοικθτικό Συμβοφλιο 22  ζγγραφεσ εκκζςεισ τθσ Διεφκυνςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου, ςχετικά με 
όλουσ τουσ διενεργθκζντεσ ελζγχουσ των λειτουργιϊν του Ομίλου. Υποβλικθκε, επίςθσ, 
εξαμθνιαίοσ και ετιςιοσ απολογιςμόσ του ζργου τθσ Διεφκυνςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου, με 
ςυγκεντρωτικι αναφορά ςτα ςθμαντικότερα ευριματα των ελζγχων. Κατά τθ διάρκεια του 
2012 θ Ελεγκτικι Επιτροπι είχε τακτικζσ κατ’ ιδίαν ςυναντιςεισ με τθ Διευκφντρια 
Εςωτερικοφ Ελζγχου Ομίλου, κατά τισ οποίεσ ςυηθτικθκαν λειτουργικά και οργανωτικά 
κζματα και παραςχζκθκαν όλεσ οι ηθτθκείςεσ πλθροφορίεσ και ενθμζρωςθ ςχετικά  με τα  
εφαρμοηόμενα ςυςτιματα  ελζγχου, τθν αποτελεςματικότθτά τουσ και  τθν πορεία των 
ελζγχων. Μετά από ςχετικι αναφορά τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο 
ενζκρινε τον ςχεδιαςμό ελζγχων για το 2013 και προςδιόριςε τισ λειτουργίεσ και τα ςθμεία 
ςτα οποία κα πρζπει να επικεντρωκεί  ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ. 
 
υςτιματα Εςωτερικοφ Ελζγχου και Διαχείριςθσ Κινδφνων  
 
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει τθν ευκφνθ για τα ςυςτιματα εςωτερικοφ ελζγχου και 
διαχείριςθσ κινδφνων τθσ Εταιρίασ και του Ομίλου και τθσ ετιςιασ αξιολόγθςθσ τθσ 
αποτελεςματικότθτάσ τουσ.  
 
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο βεβαιϊνει ότι θ Εταιρία διακζτει ςυςτιματα εςωτερικοφ ελζγχου 
και πολιτικζσ διαχείριςθσ κινδφνων και ενθμερϊκθκε από τον Διευκφνοντα Σφμβουλο και τα 
αρμόδια ςτελζχθ του Ομίλου για τθν αποτελεςματικότθτά τουσ.  
 
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει γνϊςθ των ςθμαντικότερων κινδφνων, οι οποίοι κα μποροφςαν 
να επθρεάςουν ουςιαςτικά τθ λειτουργία, τθ φιμθ και τα αποτελζςματα του Ομίλου, κακϊσ 
και τισ διαδικαςίεσ διαχείριςθσ των εν λόγω κινδφνων, οι οποίεσ υποςτθρίηουν τον εντοπιςμό 
τουσ, τθν ιεράρχθςθ τουσ, τον περιοριςμό τουσ και τθν παρακολοφκθςισ τουσ. 
 
Επιςθμαίνει πάντωσ ότι τα ςυςτιματα εςωτερικοφ ελζγχου και διαχείριςθσ κινδφνων 
παρζχουν λελογιςμζνθ και όχι απόλυτθ αςφάλεια, διότι είναι ςχεδιαςμζνα ϊςτε να 
περιορίηουν μεν τθν πικανότθτα επζλευςθσ των ςχετικϊν κινδφνων και να αμβλφνουν τισ 
επιπτϊςεισ τουσ, χωρίσ ωςτόςο  να μποροφν να τουσ αποκλείςουν.    
 
Ειδικότερα όςον αφορά τθ ςφνταξθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, τα κφρια 
χαρακτθριςτικά των ςυςτθμάτων και διαδικαςιϊν που ακολουκοφνται, με ςτόχο τθν 
αποφυγι ςφαλμάτων και τθν παροχι αξιόπιςτθσ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ είναι 
τα εξισ: 
 
Οι μθχανιςμοί διαςφάλιςθσ τθσ ακεραιότθτασ των οικονομικϊν καταςτάςεων απαρτίηονται 
από τον ςυνδυαςμό των ενςωματωμζνων διαδικαςιϊν διαχείριςθσ κινδφνων που αφοροφν 
τθ χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ, τισ εφαρμοςμζνεσ διαδικαςίεσ ελζγχων και τα 
ςυναφι μθχανογραφικά ςυςτιματα, κακϊσ και τθν οικονομικι πλθροφόρθςθ που 
παράγεται, επικοινωνείται και παρακολουκείται.  
 
Θ διοίκθςθ του Ομίλου, παρακολουκεί ςε μθνιαία βάςθ τα ενοποιθμζνα οικονομικά 
αποτελζςματα, κακϊσ και τθ διοικθτικι πλθροφόρθςθ (Group Management Information – 
MI), πλθροφορίεσ οι οποίεσ παράγονται ςφμφωνα με τα Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα και 
ςυντάςςονται με τρόπο που να διευκολφνει τθν κατανόθςι τουσ.   
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Θ μθνιαία παρακολοφκθςθ των ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων και του Group 
MI, κακϊσ και θ ανάλυςι τουσ από τα αρμόδια τμιματα, αποτελοφν βαςικό εργαλείο 
ελζγχου ποιότθτασ και ακεραιότθτασ των οικονομικϊν αποτελεςμάτων.  
 
Για τθν ενοποίθςθ των αποτελεςμάτων, ο Πμιλοσ χρθςιμοποιεί ζνα εξειδικευμζνο 
λογιςμικό ενοποίθςθσ κακϊσ και ζνα εξειδικευμζνο λογιςμικό για τισ ενδοεταιρικζσ 
ςυναλλαγζσ. Τα παραπάνω εργαλεία ζχουν ενςωματωμζνουσ ελεγκτικοφσ μθχανιςμοφσ και 
ζχουν παραμετροποιθκεί ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Ομίλου. Τζλοσ, τα παραπάνω 
εργαλεία υποδεικνφουν βζλτιςτεσ διαδικαςίεσ (best practices) ενοποίθςθσ, τισ οποίεσ ο 
Πμιλοσ ζχει ςε μεγάλο βακμό υιοκετιςει. 
 
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ενθμερϊνεται ςε κάκε ςυνεδρίαςι του από τον Διευκφνοντα 
Σφμβουλο και ανά τρίμθνο από τον Οικονομικό Διευκυντι του Ομίλου για τα αποτελζςματα 
και τθν πορεία του Ομίλου.  
 
Οι εξωτερικοί ελεγκτζσ επιςκοποφν τισ εξαμθνιαίεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρίασ, 
του Ομίλου κακϊσ και των ςθμαντικϊν κυγατρικϊν, και ελζγχουν τισ ετιςιεσ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ για τισ αντίςτοιχεσ εταιρίεσ. Επίςθσ, οι εξωτερικοί ελεγκτζσ ενθμερϊνουν τθν 
Ελεγκτικι Επιτροπι ςχετικά με τθν  ζκβαςθ των επιςκοπιςεων και των ελζγχων που ζχουν 
διενεργιςει. 
 
Θ Ελεγκτικι Επιτροπι  κατά τθν ζλεγχο των τριμθνιαίων, εξαμθνιαίων και ετθςίων 
οικονομικϊν καταςτάςεων ενθμερϊνεται επίςθσ για τθν πορεία του κεφαλαίου κίνθςθσ και 
των ταμειακϊν ροϊν του Ομίλου κακϊσ και για τθ διαχείριςθ των χρθματοοικονομικϊν 
κινδφνων. Στθ ςυνζχεια ενθμερϊνει ςχετικά το Διοικθτικό Συμβοφλιο, τα μζλθ του οποίου 
δικαιοφνται να  ηθτιςουν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ.   
 
Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ πριν εγκρικοφν από το Διοικθτικό Συμβοφλιο ελζγχονται από τθν 
Ελεγκτικι Επιτροπι, ςτθν οποία παρζχεται κάκε απαιτοφμενθ διευκρίνιςθ και πλθροφορία 
για όλα τα ςτοιχεία και πλθροφορίεσ  που περιζχονται ςε αυτζσ από τα αρμόδια για τθν 
κατάρτιςι τουσ ςτελζχθ τθσ Εταιρίασ.  
 
Διαχείριςθ Κινδφνων 
 
Ο Πμιλοσ, λόγω τθσ φφςθσ των δραςτθριοτιτων του και τθσ γεωγραφικισ του 
διαφοροποίθςθσ, εκτίκεται εκ των πραγμάτων ςε αβεβαιότθτεσ και κινδφνουσ, οι 
ςθμαντικότεροι από τουσ οποίουσ περιγράφονται ςτο κεφάλαιο «Κίνδυνοι και 
Αβεβαιότθτεσ» τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Στουσ κινδφνουσ αυτοφσ 
περιλαμβάνονται χρθματοοικονομικοί κίνδυνοι (ρευςτότθτασ, ςυναλλάγματοσ, επιτοκίων, 
πιςτωτικοί), κίνδυνοι λόγω τθσ  κυκλικότθτασ του οικοδομικοφ τομζα,  κίνδυνοι  λόγω τθσ 
παρουςίασ του Ομίλου ςε αναπτυςςόμενεσ αγορζσ, κίνδυνοι από φυςικζσ καταςτροφζσ, 
κίνδυνοι ατυχθμάτων, κίνδυνοι περιβαλλοντικισ φφςεωσ και διαχείριςθσ, κίνδυνοι κόςτουσ 
ειςροϊν και πρόςβαςθσ ςε πρϊτεσ φλεσ , κίνδυνοι από δικαςτικζσ διενζξεισ  κλπ. 
 
Στθν Ετιςια Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου γίνεται επίςθσ εκτενισ αναφορά ςτθν 
εφαρμοηόμενθ πολιτικι αντιμετϊπιςθσ  των χρθματοοικονομικϊν κινδφνων κακϊσ και 
αρκετϊν από τουσ ανωτζρω αναφερόμενουσ κινδφνουσ. Θ εφαρμοηόμενθ πολιτικι 
διαχείριςθσ χρθματοοικονομικϊν κινδφνων ελζγχεται και ανακεωρείται δφο φορζσ το 
χρόνο από το Διοικθτικό Συμβοφλιο. 
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Βαςικό μζλθμα τθσ διοίκθςθσ του Ομίλου είναι θ διαςφάλιςθ μζςω τθσ εφαρμογισ των 
κατάλλθλων ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου και διαχείριςθσ κινδφνων ότι όλθ θ 
οργάνωςθ του Ομίλου ζχει τθν ικανότθτα να αντιμετωπίηει με ταχφτθτα και 
αποτελεςματικότθτα τουσ κινδφνουσ εν τθ γενζςει τουσ και ςε κάκε περίπτωςθ να 
λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για τθν κατά το δυνατόν άμβλυνςθ των ςυνεπειϊν τουσ.  
 
Για το ςκοπό αυτό τα ςυςτιματα που εφαρμόηει ο  Πμιλοσ προβλζπουν ςυγκεκριμζνεσ 
διαδικαςίεσ και εφαρμογι ειδικϊν πολιτικϊν και προτφπων και κακορίηουν με ςαφινεια 
τουσ υπεφκυνουσ κάκε επιπζδου για τθ διαχείριςθ των κινδφνων  και τα όρια εξουςίασ 
τουσ. 
 
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ενθμερϊνεται τουλάχιςτον μία φορά το χρόνο για τουσ κφριουσ 
επιχειρθματικοφσ κινδφνουσ που αντιμετωπίηει ο Πμιλοσ και εξετάηει αν οι κίνδυνοι αυτοί 
είναι  ςαφϊσ προςδιοριςμζνοι, ζχουν  εκτιμθκεί επαρκϊσ και  αν ο τρόποσ διαχείριςισ τουσ 
είναι αποτελεςματικόσ. 
 
VΙ. Πλθροφοριακά ςτοιχεία που απαιτοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 10 παρ. 1 τθσ 
Οδθγίασ 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου  
 
Τα πλθροφοριακά ςτοιχεία που απαιτοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 10 παρ. 1 τθσ Οδθγίασ 
2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εμπεριζχονται ςφμφωνα με 
το  άρκρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007 ςτθν Επεξθγθματικι Ζκκεςθ, θ οποία αποτελεί τμιμα 
τθσ Ετιςιασ  Ζκκεςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και παρατίκεται ανωτζρω.  
 
 
VΙΙ. Πλθροφοριακά ςτοιχεία για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ των 
μετόχων και τισ βαςικζσ εξουςίεσ τθσ, περιγραφι των δικαιωμάτων των μετόχων και του 
τρόπου άςκθςισ τουσ 
 
Γενικι υνζλευςθ 
Σρόποσ  Λειτουργίασ Γενικισ υνζλευςθσ – Εξουςίεσ  
 
Σφμφωνα με το άρκρο 12 του Καταςτατικοφ τθσ Εταιρίασ, θ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων 
είναι το ανϊτατο όργανο τθσ Εταιρίασ  και δικαιοφται να αποφαςίηει για κάκε υπόκεςθ που 
αφορά τθν Εταιρία. 
 
Θ Γενικι Συνζλευςθ είναι θ μόνθ αρμόδια να αποφαςίηει για: 
α) Τροποποιιςεισ του Καταςτατικοφ εκτόσ από εκείνεσ που ςφμφωνα με το νόμο (άρκρο 11 
παρ. 5, άρκρο 13 παρ. 2 και 13 και άρκρο 17β  παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20) αποφαςίηονται από 
το Διοικθτικό Συμβοφλιο. 
β) Αυξιςεισ ι μειϊςεισ του μετοχικοφ κεφαλαίου, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ εκείνεσ που,  
ςφμφωνα με το Νόμο ι το Καταςτατικό, θ αρμοδιότθτα ανικει ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο, 
κακϊσ και αυξιςεισ ι μειϊςεισ που επιβάλλονται από διατάξεισ άλλων νόμων.  
γ)Τθ  διάκεςθ των ετιςιων κερδϊν, εξαιρουμζνθσ τθσ περίπτωςθσ του εδ. ςτ παρ. 2 του 
άρκρου 34 του Κ.Ν. 2190/20 
δ) Τθν εκλογι μελϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, εκτόσ από 
τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 25 Καταςτατικοφ, που αφοροφν τθν εκλογι μελϊν από το ίδιο 
το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςε αντικατάςταςθ μελϊν που παραιτικθκαν, πζκαναν ι 
απϊλεςαν τθν ιδιότθτά τουσ, για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ των μελϊν που αντικακίςτανται  
και με τθν προχπόκεςθ ότι θ αντικατάςταςθ αυτϊν δεν είναι εφικτι από αναπλθρωματικά 
μζλθ που ζχουν εκλεγεί από τθ Γενικι Συνζλευςθ.  
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ε) Τθν ζγκριςθ των ετιςιων λογαριαςμϊν (ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων) 
ςτ) Τθν ζκδοςθ ομολογιακϊν δανείων, εκ παραλλιλου με το ςχετικό δικαίωμα του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςφμφωνα με  το άρκρο 28 του Καταςτατικοφ 
η) Τθν εκλογι των ελεγκτϊν  
θ) Τθν παράταςθ τθσ διάρκειασ, τθ ςυγχϊνευςθ, διάςπαςθ, μετατροπι, αναβίωςθ ι 
διάλυςθ τθσ Εταιρίασ 
 κ) Το διοριςμό εκκακαριςτϊν,  
ι) Για τθν άςκθςθ αγωγισ κατά μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για υπζρβαςθ εντολισ 
τουσ ι για παράβαςθ του νόμου και του Καταςτατικοφ και  
ια) Για κάκε άλλο ηιτθμα που αφορά τθν Εταιρία και κακορίηεται θ αρμοδιότθτά τθσ από το 
νόμο ι από το Καταςτατικό.  
 
Θ Γενικι Συνζλευςθ ςυνζρχεται ςτθν ζδρα τθσ Εταιρίασ ι ςτθν περιφζρεια άλλου διμου,  
εντόσ του νομοφ τθσ ζδρασ ι άλλου διμου όμορου τθσ ζδρασ,  τουλάχιςτον  μία φορά κάκε 
εταιρικι χριςθ και εντόσ ζξι (6) το πολφ μθνϊν από τθ λιξθ τθσ χριςθσ αυτισ. Μπορεί 
επίςθσ να ςυνζρχεται ςτθν περιφζρεια του διμου όπου ευρίςκεται θ ζδρα του 
Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν.  
 
Θ πρόςκλθςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ  περιλαμβάνει τουλάχιςτον τισ πλθροφορίεσ που 
ορίηονται ςτο άρκρο 26 του Κ.Ν. 2190/20  και δθμοςιεφεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον 
Κ.Ν. 2190/20. Ειδικότερα, θ πρόςκλθςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ περιζχει το οίκθμα με 
ακριβι διεφκυνςθ, τθ χρονολογία και τθν ϊρα τθσ ςυνεδρίαςθσ, τα κζματα τθσ θμεριςιασ 
διάταξθσ με ςαφινεια, τουσ μετόχουσ που ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ, κακϊσ και ακριβείσ 
οδθγίεσ για τον τρόπο με τον οποίο οι μζτοχοι κα μπορζςουν να μετάςχουν ςτθ ςυνζλευςθ 
και να αςκιςουν τα δικαιϊματά τουσ αυτοπροςϊπωσ ι διϋαντιπροςϊπου και ιδίωσ τα 
ζντυπα που χρθςιμοποιεί θ Εταιρία για το ςκοπό αυτό. 
 
Στο ελάχιςτο περιεχόμενο τθσ πρόςκλθςθσ περιλαμβάνονται επίςθσ πλθροφορίεσ για τα 
δικαιϊματα μειοψθφίασ και το χρονικό διάςτθμα μζςα ςτο οποίο μποροφν να αςκθκοφν, 
τθν θμερομθνία καταγραφισ, με επιςιμανςθ ότι μόνο τα πρόςωπα που είναι μζτοχοι κατά 
τθν θμερομθνία καταγραφισ ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου ςτθ Γενικι 
Συνζλευςθ, γνωςτοποίθςθ του τόπου ςτον οποίο είναι διακζςιμο το πλιρεσ κείμενο 
εγγράφων και των ςχεδίων αποφάςεων που προτείνονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο για 
κάκε κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ και αναφορά ςτθ διεφκυνςθ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ 
Εταιρίασ, όπου είναι διακζςιμεσ όλεσ οι ανωτζρω πλθροφορίεσ και τα ζντυπα που πρζπει 
να χρθςιμοποιθκοφν για τθν ψιφο μζςω αντιπροςϊπου. 
 
Θ πρόςκλθςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ δθμοςιεφεται, ολόκλθρθ ι ςε περίλθψθ  (θ οποία 
περιλαμβάνει οπωςδιποτε και ρθτι αναφορά ςτθ διεφκυνςθ τθσ ιςτοςελίδασ, ςτθν οποία 
διατίκενται το πλιρεσ κείμενο τθσ πρόςκλθςθσ και οι πλθροφορίεσ που προβλζπονται ςτθν 
παρ. 3 του άρκρου 27 του κ.ν. 2190/20), ςτα ζντυπά μζςα που ορίηει το άρκρο 26 παρ. 2 
του Κ.Ν. 2190/20, ςτο τεφχοσ Α.Ε. και ΕΡΕ τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ  και ςτθν 
ιςτοςελίδα του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν και τθσ Εταιρίασ, είκοςι τουλάχιςτον θμζρεσ  πριν 
από τθν θμζρα τθσ ςυνεδρίαςθσ.  
 
Το πλιρεσ κείμενο τθσ πρόςκλθςθσ δθμοςιεφεται  επίςθσ θλεκτρονικά μζςα ενθμζρωςθσ με 
εκνικι και πανευρωπαϊκι εμβζλεια, με ςτόχο  τθν αποτελεςματικι διάχυςθ των 
πλθροφοριϊν ςτο επενδυτικό κοινό και τθ διαςφάλιςθ τθσ ταχείασ και χωρίσ διακρίςεισ 
πρόςβαςθσ ςε αυτιν.  
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Δικαίωμα Παράςταςθσ ςτισ Γενικζσ υνελεφςεισ 

 
Στθ Γενικι Συνζλευςθ δικαιοφται να ςυμμετζχει κάκε μζτοχοσ.  
 
 Θ ιδιότθτα του μετόχου πρζπει να υφίςταται κατά τθν ζναρξθ τθσ πζμπτθσ θμζρασ πριν 
από τθν θμζρα ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ (θμερομθνία καταγραφισ).  
Θ απόδειξθ τθσ μετοχικισ ιδιότθτασ γίνεται με τθν προςκόμιςθ ςχετικισ ζγγραφθσ 
βεβαίωςθσ από τα Ελλθνικά Χρθματιςτιρια ΑΕ ι, εναλλακτικά, με απευκείασ θλεκτρονικι 
ςφνδεςθ τθσ Εταιρίασ με τα αρχεία του παραπάνω φορζα.  
 
Θ ςχετικι ζγγραφθ βεβαίωςθ ι θ θλεκτρονικι πιςτοποίθςθ ςχετικά με τθ μετοχικι ιδιότθτα 
πρζπει να περιζλκει ςτθν Εταιρία το αργότερο τθν τρίτθ θμζρα πριν από τθ ςυνεδρίαςθ τθσ 
Γενικισ Συνζλευςθσ. 
 
Ρζραν των ανωτζρω, θ άςκθςθ του δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ δεν 
προχποκζτει τθ δζςμευςθ των μετοχϊν του δικαιοφχου οφτε τθν τιρθςθ άλλθσ 
διαδικαςίασ, που να περιορίηει τθ δυνατότθτα πϊλθςθσ και μεταβίβαςθσ των μετοχϊν κατά 
το χρονικό διάςτθμα  ανάμεςα ςτθν θμερομθνία καταγραφισ και τθν θμερομθνία τθσ 
Γενικισ Συνζλευςθσ.  
 
Μζτοχοι ι εκπρόςωποι μετόχων, που δεν ζχουν ςυμμορφωκεί με τα ανωτζρω, μετζχουν 
ςτθ Γενικι Συνζλευςθ, μόνο μετά από άδειά τθσ. 
 
Οι μζτοχοι δικαιοφνται να παρίςτανται ςτισ Γενικζσ Συνελεφςεισ είτε αυτοπροςϊπωσ είτε 
μζςω ενόσ ι περιςςοτζρων αντιπροςϊπων, μετόχων ι μθ. Κάκε μζτοχοσ μπορεί να διορίηει 
μζχρι τρεισ (3) αντιπροςϊπουσ. Ωςτόςο, αν ο μζτοχοσ κατζχει μετοχζσ τθσ Εταιρίασ, οι 
οποίεσ εμφανίηονται ςε περιςςότερουσ του ενόσ λογαριαςμοφσ αξιϊν, ο περιοριςμόσ αυτόσ 
δεν εμποδίηει τον μζτοχο να ορίηει διαφορετικοφσ αντιπροςϊπουσ για τισ μετοχζσ που 
εμφανίηονται ςτον κάκε λογαριαςμό αξιϊν .  
 
Αντιπρόςωποσ που ενεργεί για περιςςότερουσ μετόχουσ μπορεί να ψθφίηει διαφορετικά 
για κάκε μζτοχο. 
 
Νομικά πρόςωπα μετζχουν ςτθ Γενικι Συνζλευςθ ορίηοντασ ωσ εκπροςϊπουσ τουσ μζχρι 
τρία (3) φυςικά πρόςωπα. 
 
Ο διοριςμόσ και θ ανάκλθςθ αντιπροςϊπου γίνεται εγγράφωσ ι με θλεκτρονικά μζςα, με 
τθν αποςτολι του ςχετικοφ εντφπου αντιπροςϊπευςθσ είτε με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ι 
με τθλεομοιοτυπία που αποςτζλλεται ςτθν Εταιρία, τουλάχιςτον τρεισ (3) θμζρεσ πριν από 
τθν θμερομθνία τθσ γενικισ Συνζλευςθσ.  
 
Θ Εταιρία αναρτά ςτθν ιςτοςελίδα τθσ τα ζντυπα που πρζπει να ςυμπλθρϊςει και 
κοινοποιιςει ο μζτοχοσ για τον οριςμό των αντιπροςϊπων τουσ. 
 
Το Καταςτατικό τθσ Εταιρίασ δεν προβλζπει δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ 
και άςκθςθσ του δικαιϊματοσ ψιφου με θλεκτρονικά μζςα ι δι’ αλλθλογραφίασ. 
 
Οι αντιπρόςωποι μετόχων υποχρεοφνται να γνωςτοποιοφν τθν Εταιρία, πριν από τθν 
ζναρξθ τθσ  ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ κάκε γεγονόσ που κα είναι χριςιμο να 
γνωρίηουν οι μζτοχοι, ϊςτε να μποροφν να αξιολογιςουν αν υπάρχει κίνδυνοσ 
εξυπθρζτθςθσ άλλων ςυμφερόντων από τον αντιπρόςωπο πλθν των δικϊν τουσ.  
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Σφγκρουςθ ςυμφερόντων μπορεί να προκφπτει ιδίωσ αν ο αντιπρόςωποσ : 
α. είναι μζτοχοσ που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρίασ ι άλλο νομικό πρόςωπο ι οντότθτα , θ 
οποία ελζγχεται από τον μζτοχο αυτόν  
β. είναι μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι τθσ διοίκθςθσ τθσ Εταιρίασ ι μετόχου που 
αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρίασ ι άλλου νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ που ελζγχεται από 
μζτοχο, ο οποίοσ αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρίασ. 
γ. είναι υπάλλθλοσ ι ορκωτόσ ελεγκτισ τθσ Εταιρίασ ι μετόχου που αςκεί τον ζλεγχο τθσ 
Εταιρίασ ι άλλου νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ που ελζγχεται από μζτοχο, ο οποίοσ 
αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρίασ  
δ. είναι ςφηυγοσ ι ςυγγενισ πρϊτου βακμοφ με ζνα από τα φυςικά πρόςωπα που 
αναφζρονται ανωτζρω. 
 
Απαρτία – Πλειοψθφία 
 
Σφμφωνα με το νόμο και το Καταςτατικό, θ Γενικι Συνζλευςθ βρίςκεται  ςε απαρτία και 
ςυνεδριάηει εγκφρωσ επί των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, όταν παρίςτανται ι 
αντιπροςωπεφονται ςε αυτι μζτοχοι που εκπροςωποφν τουλάχιςτον το ζνα πζμπτο (1/5) 
του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου.  
 
Εάν δεν ςυντελεςτεί τζτοια απαρτία κατά τθν πρϊτθ ςυνεδρίαςι τθσ, θ Συνζλευςθ 
ςυνζρχεται και πάλι μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθ χρονολογία τθσ ςυνεδρίαςθσ που 
ματαιϊκθκε, βρίςκεται δε τότε ςε απαρτία και ςυνεδριάηει εγκφρωσ για τα κζματα τθσ 
αρχικισ θμεριςιασ διάταξθσ οποιοδιποτε και αν είναι το εκπροςωποφμενο ς' αυτιν τμιμα 
του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου. Σε όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, οι 
αποφάςεισ λαμβάνονται με απόλυτθ πλειοψθφία των ψιφων που εκπροςωποφνται ςτθ 
Συνζλευςθ. 
 
Κατ’ εξαίρεςθ, προκειμζνου για αποφάςεισ που αφοροφν  ςτθ μεταβολι τθσ εκνικότθτασ 
τθσ Εταιρίασ, ςτθ μεταβολι του αντικειμζνου τθσ επιχείρθςθσ αυτισ, ςτθν επαφξθςθ των 
υποχρεϊςεων των μετόχων, ςτθν  αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου που δεν προβλζπεται 
από το Καταςτατικό, ςφμφωνα με τισ παρ. 1 και 2 του άρκρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, εκτόσ 
εάν  επιβάλλεται από διάταξθ νόμου ι γίνεται με κεφαλαιοποίθςθ αποκεματικϊν, ςτθ 
μείωςθ του εταιρικοφ κεφαλαίου εκτόσ αν γίνεται ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 16 
του Κ.Ν. 2190/20, ςτθ μεταβολι του τρόπου τθσ διάκεςθσ των κερδϊν, ςτθ ςυγχϊνευςθ, 
διάςπαςθ, μετατροπι, αναβίωςθ, παράταςθ τθσ διάρκειασ ι λφςθ τθσ Εταιρίασ, παροχι ι 
ανανζωςθ εξουςίασ προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο για αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου , 
ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 13, και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ που ορίηεται ςτο 
νόμο, θ Γενικι Συνζλευςθ  βρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει εγκφρωσ επί των κεμάτων 
τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, όταν  παρίςτανται ι αντιπροςωπεφονται ςε αυτιν μζτοχοι που 
εκπροςωποφν τα δφο τρίτα (2/3) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου. Σε όλεσ τισ 
ανωτζρω περιπτϊςεισ, οι αποφάςεισ λαμβάνονται με πλειοψθφία των δφο τρίτων (2/3) των 
ψιφων που εκπροςωποφνται ςτθ Συνζλευςθ. 
 
Μθ ςυντελεςκείςθσ τθσ ανωτζρω αυξθμζνθσ απαρτίασ, θ Γενικι Συνζλευςθ προςκαλείται 
και ςυνζρχεται εκ νζου  μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθ χρονολογία τθσ ςυνεδρίαςθσ 
που ματαιϊκθκε, βρίςκεται δε ςε απαρτία και ςυνεδριάηει εγκφρωσ επί των κεμάτων τθσ 
αρχικισ θμεριςιασ διάταξθσ,  όταν εκπροςωπείται  ςε αυτιν το ιμιςυ (1/2) τουλάχιςτον 
του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου.  
 
Εάν δεν ςυντελεςτεί και θ απαρτία αυτι, θ Συνζλευςθ προςκαλείται και ςυνζρχεται  εκ 
νζου μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ, βρίςκεται δε ςε απαρτία και ςυνεδριάηει ζγκυρα για τα 
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κζματα τθσ αρχικισ θμεριςιασ διάταξθσ, όταν εκπροςωπείται ς' αυτιν το ζνα πζμπτο (1/5) 
τουλάχιςτον του καταβεβλθμζνου εταιρικοφ κεφαλαίου.  
 
Σε όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, οι αποφάςεισ λαμβάνονται με πλειοψθφία των δφο 
τρίτων (2/3) των ψιφων που εκπροςωποφνται ςτθ Συνζλευςθ. 
 
Νεότερθ πρόςκλθςθ δεν απαιτείται, εάν ςτθν αρχικι πρόςκλθςθ ορίηονται ο τόποσ και ο 
χρόνοσ των επαναλθπτικϊν ςυνεδριάςεων εφόςον δεν επιτευχκεί απαρτία, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι μεςολαβοφν τουλάχιςτον δζκα (10 πλιρεισ θμζρεσ ανάμεςα ςτθ 
ματαιωκείςα ςυνεδρίαςθ και τθν επαναλθπτικι. 
 
Δικαιϊματα Μετόχων:  
 
Δικαίωμα Παράςταςθσ ςτισ Γενικζσ υνελεφςεισ 
 
Ππωσ  αναγράφεται αναλυτικά ανωτζρω , οι μζτοχοι δικαιοφνται να παρίςτανται ςτισ 
Γενικζσ Συνελεφςεισ είτε αυτοπροςϊπωσ είτε μζςω αντιπροςϊπων, μετόχων ι μθ. 
 
Δικαίωμα ψιφου ςτισ Γενικζσ υνελεφςεισ 
 
Κάκε μετοχι, εκτόσ από τισ προνομιοφχεσ χωρίσ ψιφο μετοχζσ, παρζχει δικαίωμα μιασ 
ψιφου. 
 
Δικαιϊματα προνομιοφχων μετόχων  
 
Σφμφωνα με τθν από 27.6.90 απόφαςθ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ των Μετόχων τθσ 
Εταιρίασ που είχε αποφαςίςει τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ με τθν 
ζκδοςθ προνομιοφχων χωρίσ ψιφο μετοχϊν, τα προνόμια των προνομιοφχων χωρίσ ψιφο 
μετοχϊν ςυνίςτανται:  
Α. Στθν απόλθψθ, πριν από τισ κοινζσ μετοχζσ, πρϊτου μερίςματοσ από τα κζρδθ εκάςτθσ 
χριςθσ,  ςε περίπτωςθ  δε μθ διανομισ μερίςματοσ ι διανομισ μερίςματοσ μικρότερου του 
πρϊτου, κατά μια ι περιςςότερεσ χριςεισ, ςτθν προνομιακι καταβολι του πρϊτου αυτοφ 
μερίςματοσ ςωρευτικά και για τισ χριςεισ αυτζσ, από τα κζρδθ των επομζνων χριςεων. Οι 
προνομιοφχεσ χωρίσ ψιφο μετοχζσ δικαιοφνται, ιςότιμα προσ τισ κοινζσ μετοχζσ, ςε 
απόλθψθ του πρόςκετου μερίςματοσ που τυχόν κα διανεμθκεί με οποιαδιποτε μορφι.  
 
Σθμειωτζον πάντωσ ότι, μετά τθν τροποποίθςθ ςφμφωνα με το άρκρο 79 παρ. 8 του Ν 
3604/2007 των διατάξεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 45  του ΚΝ 2190/20, περί των 
διανεμομζνων κερδϊν ανωνφμων εταιριϊν, καταργικθκε θ υποχρζωςθ διανομισ 
ελάχιςτου υποχρεωτικοφ πρϊτου μερίςματοσ 6% επί του καταβεβλθμζνου εταιρικοφ 
κεφαλαίου και ιςχφει πλζον θ υποχρεωτικι διανομι του 35% των κακαρϊν κερδϊν, 
 
Β. Στθν προνομιακι απόδοςθ του κεφαλαίου που ζχει καταβλθκεί από τουσ μετόχουσ των 
προνομιοφχων χωρίσ ψιφο μετοχϊν, από το προϊόν τθσ εκκακάριςθσ τθσ εταιρικισ 
περιουςίασ ςε περίπτωςθ λφςθσ τθσ Εταιρίασ. Οι κάτοχοι των προνομιοφχων χωρίσ ψιφο 
μετοχϊν δικαιοφνται ιςότιμα προσ τουσ κατόχουσ κοινϊν μετοχϊν και περαιτζρω 
ςυμμετοχισ, αναλογικά, ςτο προϊόν τθσ εκκακάριςθσ, εάν αυτό είναι ανϊτερο από το 
ςυνολικά καταβεβλθμζνο μετοχικό κεφάλαιο.  
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Δικαιϊματα προτίμθςθσ 
 
Σε κάκε περίπτωςθ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ, που δεν γίνεται με 
ειςφορά ςε είδοσ ι ζκδοςθσ ομολογιϊν με δικαίωμα μετατροπισ τουσ ςε μετοχζσ, 
παρζχεται δικαίωμα προτίμθςθσ ςε ολόκλθρο το νζο κεφάλαιο ι το ομολογιακό δάνειο 
ςτουσ, κατά τθν εποχι τθσ ζκδοςθσ, μετόχουσ τθσ Εταιρίασ,  ανάλογα με τθ ςυμμετοχι τουσ 
ςτο υφιςτάμενο μετοχικό κεφάλαιο.  
 
Σε περίπτωςθ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ με μετοχζσ μιασ μόνο από τισ 
κατθγορίεσ μετοχϊν που ζχει εκδϊςει θ Εταιρία, το δικαίωμα προτίμθςθσ παρζχεται ςτουσ 
μετόχουσ τθσ άλλθσ κατθγορίασ μόνο μετά τθ μθ άςκθςθ του δικαιϊματοσ από τουσ 
μετόχουσ τθσ κατθγορίασ ςτθν οποία ανικουν οι νζεσ μετοχζσ .   
Σφμφωνα με το άρκρο 13 παρ. 10 του ν. 2190/1920, το δικαίωμα προτίμθςθσ μπορεί να 
περιοριςκεί ι καταργθκεί, με απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των Μετόχων, που 
λαμβάνεται με αυξθμζνθ απαρτία και πλειοψθφία, ςφμφωνα με διατάξεισ των  άρκρων 29 
παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ν. 2190/1920.  
 
Δικαίωμα λιψθσ αντιγράφου οικονομικϊν καταςτάςεων και εκκζςεων Δ.. και ελεγκτϊν 
 
Δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ, κάκε Μζτοχοσ μπορεί να πάρει 
από τθν Εταιρία τισ ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ και τισ ςχετικζσ εκκζςεισ  του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Ελεγκτϊν. 
 
Δικαιϊματα Μειοψθφίασ: 
 
Μετά από αίτθςθ οποιουδιποτε Μετόχου, που υποβάλλεται ςτθν Εταιρία πζντε (5) 
τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθ Γενικι Συνζλευςθ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο 
υποχρεοφται να παρζχει  ςτθ Γενικι Συνζλευςθ τισ αιτοφμενεσ ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ 
για τισ υποκζςεισ τθσ Εταιρίασ, ςτο μζτρο που αυτζσ είναι χριςιμεσ για τθν πραγματικι 
εκτίμθςθ των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί να 
απαντιςει ενιαία ςε αιτιςεισ μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρζωςθ παροχισ 
πλθροφοριϊν δεν υφίςταται όταν οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ διατίκενται ιδθ ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ Εταιρίασ, ιδίωσ με τθ μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων. Το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι των παραπάνω πλθροφοριϊν για αποχρϊντα 
ουςιϊδθ λόγο, ο οποίοσ αναγράφεται ςτα πρακτικά. Τζτοιοσ λόγοσ μπορεί να είναι, κατά τισ 
περιςτάςεισ, θ εκπροςϊπθςθ των αιτοφντων μετόχων ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο ςφμφωνα 
με τισ παραγράφουσ 3 ι 6 του άρκρου 18 Ν.219/1920. 
 
Μετά από αίτθςθ Μετόχων που εκπροςωποφν το 1/20 του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ 
κεφαλαίου: 
 
Α. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο υποχρεοφται να ςυγκαλεί ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ μζςα ςε 
χρονικό διάςτθμα ςαράντα πζντε (45) θμερϊν από τθν θμερομθνία επίδοςθσ τθσ ςχετικισ 
αίτθςθσ ςτον Ρρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Θ αίτθςθ πρζπει να περιζχει το 
αντικείμενο τθσ θμεριςιασ διάταξθσ τθσ αιτοφμενθσ Συνζλευςθσ.  Εάν δεν ςυγκλθκεί γενικι 
ςυνζλευςθ από το διοικθτικό ςυμβοφλιο εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ 
ςχετικισ αίτθςθσ, θ ςφγκλθςθ διενεργείται από τουσ αιτοφντεσ μετόχουσ με δαπάνεσ τθσ 
Εταιρίασ, με απόφαςθ του μονομελοφσ πρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ Εταιρίασ, που εκδίδεται 
κατά τθ διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν μζτρων. Στθν απόφαςθ αυτι ορίηονται ο τόποσ και ο 
χρόνοσ τθσ ςυνεδρίαςθσ, κακϊσ και θ θμεριςια διάταξθ. 
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Β. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο υποχρεοφται να εγγράψει πρόςκετα κζματα ςτθν θμεριςια 
διάταξθ Γενικισ Συνζλευςθσ που ζχει ιδθ ςυγκλθκεί, εφόςον θ ςχετικι αίτθςθ περιζλκει ςε 
αυτό δζκα πζντε (15) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ Γενικι Συνζλευςθ. Τα πρόςκετα 
κζματα πρζπει να δθμοςιεφονται ι να γνωςτοποιοφνται, με ευκφνθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου επτά (7) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ γενικι ςυνζλευςθ. H αίτθςθ για τθν 
εγγραφι πρόςκετων κεμάτων ςτθν θμεριςια διάταξθ ςυνοδεφεται από αιτιολόγθςθ ι από 
ςχζδιο απόφαςθσ προσ ζγκριςθ ςτθ γενικι ςυνζλευςθ και θ ανακεωρθμζνθ θμεριςια 
διάταξθ δθμοςιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπωσ θ προθγοφμενθ θμεριςια διάταξθ, 
δεκατρείσ (13) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ και ταυτόχρονα 
τίκεται ςτθ διάκεςθ των μετόχων ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρίασ, μαηί με τθν αιτιολόγθςθ ι 
το ςχζδιο απόφαςθσ που ζχει υποβλθκεί από τουσ μετόχουσ.  
 
Γ. Tο Διοικθτικό Συμβοφλιο υποχρεοφται να κζςει ςτθ διάκεςθ των μετόχων, με ανάρτθςθ 
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρίασ, ζξι (6) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ 
Γενικισ Συνζλευςθσ, ςχζδια αποφάςεων για κζματα που ζχουν περιλθφκεί ςτθν αρχικι ι 
τθν ανακεωρθμζνθ θμεριςια διάταξθ, αν θ ςχετικι αίτθςθ περιζλκει ςτο Διοικθτικό 
Συμβοφλιο επτά (7) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ.  
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο δεν είναι υποχρεωμζνο να προβαίνει ςτθν εγγραφι κεμάτων ςτθν 
θμεριςια διάταξθ οφτε ςτθ δθμοςίευςθ ι γνωςτοποίθςθ αυτϊν μαηί με αιτιολόγθςθ και 
ςχζδια αποφάςεων που υποβάλλονται από τουσ μετόχουσ κατά τισ δφο ανωτζρω 
παραγράφουσ, αν το περιεχόμενο αυτϊν ζρχεται προφανϊσ ςε αντίκεςθ με το νόμο και τα 
χρθςτά ικθ. 
 
Δ. Ο Ρρόεδροσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ υποχρεοφται να αναβάλει μία μόνο φορά τθ λιψθ 
αποφάςεων από τθ Γενικι Συνζλευςθ, τακτικι ι ζκτακτθ, για όλα ι οριςμζνα κζματα, 
ορίηοντασ θμζρα ςυνζχιςθσ τθσ ςυνεδρίαςθσ, αυτι που ορίηεται ςτθν αίτθςι τουσ, θ οποία, 
όμωσ, δεν μπορεί να απζχει περιςςότερο από τριάντα (30) θμζρεσ από τθν θμζρα 
αναβολισ. Θ μετά από αναβολι Γενικι Συνζλευςθ αποτελεί ςυνζχιςθ τθσ προθγοφμενθσ 
και δεν απαιτείται θ επανάλθψθ των διατυπϊςεων δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ των 
μετόχων, ςε αυτιν μποροφν να μετζχουν και νζοι μζτοχοι, εφόςον τθριςουν τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ για τθν ςυμμετοχι ςτθ Γενικι Συνζλευςθ.  
 
Ε. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο υποχρεοφται να ανακοινϊςει ςτθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ τα 
ποςά που κατά τθν τελευταία διετία καταβλικθκαν ςε κάκε μζλοσ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου ι τουσ διευκυντζσ τθσ Εταιρίασ, κακϊσ και κάκε παροχι προσ τα πρόςωπα 
αυτά, από οποιαδιποτε αιτία ι ςφμβαςθ τθσ Εταιρίασ με αυτοφσ,. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο 
μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι των παραπάνω πλθροφοριϊν για αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, 
ο οποίοσ αναγράφεται ςτα πρακτικά. Τζτοιοσ λόγοσ μπορεί να είναι, κατά τισ περιςτάςεισ, θ 
εκπροςϊπθςθ των αιτοφντων μετόχων ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ 3 ι 6 του άρκρου 18 Ν.219/1920. Τυχόν αμφιςβιτθςθ ωσ προσ το βάςιμο ι 
μθ τθσ αιτιολογίασ άρνθςθσ παροχισ των πλθροφοριϊν, επιλφεται από το Μονομελζσ 
Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ τθσ Εταιρίασ.   
 
ΣΤ. Θ λιψθ απόφαςθσ επί οιουδιποτε κζματοσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ Γενικισ Συνζλευςθσ 
διενεργείται με ονομαςτικι κλιςθ.  
 
Η.  Επιπλζον,  μζτοχοι που εκπροςωποφν το 1/20 του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ 
κεφαλαίου, δικαιοφνται να ηθτιςουν τθ διενζργεια ελζγχου τθσ Εταιρίασ από το Μονομελζσ 
Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ τθσ Εταιρίασ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 40 του Κ.Ν. 2190/1920. Σε 
κάκε περίπτωςθ, θ αίτθςθ ελζγχου, πρζπει να υποβάλλεται εντόσ τριϊν (3) ετϊν από τθν 



53 

 

ζγκριςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ χριςθσ εντόσ τθσ οποίασ ζγιναν οι 
καταγγελλόμενεσ πράξεισ.  
 
Με αίτθςθ Μετόχων που εκπροςωποφν το 1/5 του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ 
κεφαλαίου, θ οποία υποβάλλεται ςτθν Εταιρία πζντε (5) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν 
από τθ Γενικι Συνζλευςθ το Διοικθτικό Συμβοφλιο υποχρεοφται να παρζχει ςτθ Γενικι 
Συνζλευςθ  πλθροφορίεσ  για τθν πορεία των εταιρικϊν υποκζςεων και τθν περιουςιακι 
κατάςταςθ τθσ Εταιρίασ. Το Διοικθτικό ςυμβοφλιο μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι των 
πλθροφοριϊν για αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, ο οποίοσ αναγράφεται ςτα πρακτικά.  
 
Τζτοιοσ λόγοσ μπορεί να είναι, κατά τισ περιςτάςεισ, θ εκπροςϊπθςθ των αιτοφντων 
μετόχων ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 ι 6 του άρκρου 18 
Ν.219/1920, εφόςον τα αντίςτοιχα μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ζχουν λάβει τθ 
ςχετικι πλθροφόρθςθ κατά τρόπο επαρκι.  
 
Τυχόν αμφιςβιτθςθ ωσ προσ το βάςιμο ι μθ τθσ αιτιολογίασ άρνθςθσ παροχισ των 
πλθροφοριϊν, επιλφεται από το μονομελζσ πρωτοδικείο τθσ ζδρασ τθσ Εταιρίασ.   
 
Στισ παραπάνω περιπτϊςεισ άςκθςθσ των δικαιωμάτων τουσ, οι αιτοφντεσ μζτοχοι 
οφείλουν να αποδεικνφουν τθ μετοχικι τουσ ιδιότθτα και τον αρικμό των μετοχϊν που 
κατζχουν κατά τθν άςκθςθ του ςχετικοφ δικαιϊματοσ. Τζτοια απόδειξθ αποτελεί και θ 
προςκόμιςθ βεβαίωςθσ από τα Ελλθνικά Χρθματιςτιρια ΑΕ ι θ πιςτοποίθςθ τθσ μετοχικισ 
ιδιότθτασ με απευκείασ θλεκτρονικι ςφνδεςθ μεταξφ του παραπάνω φορζα και Εταιρίασ. 
 
Επίςθσ, Μζτοχοι που εκπροςωποφν το 1/5 του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, 
δικαιοφνται να ηθτιςουν από το μονομελζσ πρωτοδικείο τθσ περιφζρειασ τθσ ζδρασ τθσ 
Εταιρίασ, τον ζλεγχο τθσ Εταιρίασ, εφόςον από τθν όλθ πορεία των εταιρικϊν υποκζςεων 
κακίςταται πιςτευτό ότι θ διοίκθςθ αυτϊν δεν αςκείται όπωσ επιβάλλει θ χρθςτι και 
ςυνετι διοίκθςθ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 40 ΚΝ 2190/1920.   
 
Δικαίωμα Μερίςματοσ 
 
Σφμφωνα με το Καταςτατικό, το ελάχιςτο μζριςμα που διατίκεται υποχρεωτικά ετθςίωσ 
από τθν Εταιρία ιςοφται με το ελάχιςτο ετιςιο μζριςμα που προβλζπεται από το νόμο 
(άρκρο 45 του κ.ν. 2190/20), το οποίο ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Α.Ν. 148/1967 
ανζρχεται ςε ποςοςτό   35% τουλάχιςτον των κακαρϊν κερδϊν τθσ Εταιρίασ, μετά τθν 
απαιτοφμενθ κράτθςθ για τθ δθμιουργία τακτικοφ αποκεματικοφ. 
 
Το μζριςμα πλθρϊνεται εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν θμερομθνία τθσ Τακτικισ Γενικισ 
Συνζλευςθσ των Μετόχων που εγκρίνει τισ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Εταιρίασ.  
 
Ο τόποσ και ο τρόποσ καταβολισ ανακοινϊνεται με δθμοςιεφςεισ ςτον τφπο, ςτο Θμεριςιο 
Δελτίο Τιμϊν και  ςτθν ιςτοςελίδα του Χ.Α. και τθσ Εταιρίασ. 
 
Τα μερίςματα που δεν ζχουν ηθτθκεί για μια πενταετία αφϋότου κατζςτθςαν απαιτθτά 
παραγράφονται υπζρ του Δθμοςίου. 
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Δικαίωμα ςτο προϊόν τθσ εκκακάριςθσ 
 
Μετά το πζρασ τθσ εκκακάριςθσ, οι εκκακαριςτζσ αποδίδουν τισ ειςφορζσ των Μετόχων 
ςφμφωνα με το Καταςτατικό. Το κεφάλαιο των προνομιοφχων χωρίσ ψιφο Μετόχων 
αποδίδεται προνομιακά. Το υπόλοιπο προϊόν τθσ εκκακάριςθσ τθσ εταιρικισ περιουςίασ 
διανζμεται ςε όλουσ τουσ Μετόχουσ, ανάλογα με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο καταβεβλθμζνο 
μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρίασ. 
 
Ευκφνθ Μετόχων  
 
Θ ευκφνθ των Μετόχων περιορίηεται ςτθν ονομαςτικι αξία των μετοχϊν που κατζχουν. 
 
Αποκλειςτικι Αρμοδιότθτα Δικαςτθρίων –  Εφαρμοςτζο Δίκαιο   
 
Κάκε Μζτοχοσ, οπουδιποτε και να κατοικεί, ωσ προσ τισ ςχζςεισ του με τθν Εταιρία, 
λογίηεται ότι ζχει νόμιμθ κατοικία τθν ζδρα τθσ Εταιρίασ  και υπόκειται ςτθν Ελλθνικι 
νομοκεςία.  
 
Κάκε διαφορά μεταξφ τθσ Εταιρίασ αφ’ ενόσ και των Μετόχων ι οποιουδιποτε τρίτου αφ’ 
ετζρου, υπάγεται ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα των Τακτικϊν Δικαςτθρίων, θ δε Εταιρία 
ενάγεται μόνον ενϊπιον των Δικαςτθρίων τθσ Ακινασ.  
 
 
 
Τπθρεςίεσ Ενθμζρωςθσ και Εξυπθρζτθςθσ των Μετόχων 
 
Θ ενθμζρωςθ και θ εξυπθρζτθςθ των Μετόχων ζχει ανατεκεί ςτισ ακόλουκεσ Υπθρεςίεσ: 
 
Διεφκυνςθ Επενδυτικϊν χζςεων 
 
Θ Διεφκυνςθ Επενδυτικϊν Σχζςεων ζχει τθν ευκφνθ τθσ παρακολοφκθςθσ των ςχζςεων τθσ 
Εταιρίασ με τουσ Μετόχουσ τθσ και το επενδυτικό κοινό και μεριμνά για τθν ζγκαιρθ,  
ζγκυρθ και ιςότιμθ ενθμζρωςθ των  επενδυτϊν και των οικονομικϊν αναλυτϊν ςτθν 
Ελλάδα και το εξωτερικό, με ςτόχο το κτίςιμο μακροχρόνιασ ςχζςθσ με τθν επενδυτικι 
κοινότθτα και τθ διατιρθςθ τθσ υψθλισ αξιοπιςτίασ του Ομίλου. 
Διευκυντισ Επενδυτικϊν Σχζςεων Ομίλου είναι ο κ. Τάκθσ Κανελλόπουλos, οδόσ Χαλκίδοσ 
22α, Τ.Κ. 111 43 Ακινα, τθλ. 210-2591163, fax. 210-2591106, e-mail. ir@titan.gr.  
 
 
Τπθρεςία Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων 
Θ Υπθρεςία αυτι ζχει ωσ αντικείμενο τθν άµεςθ και ιςότιµθ πλθροφόρθςθ των Μετόχων 
και τθν εξυπθρζτθςι τουσ ςχετικά µε τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων  τουσ, με βάςθ το νόμο 
και το Καταςτατικό τθσ Εταιρίασ. 
Υπεφκυνθ τθσ Υπθρεςίασ Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων και τθσ κατωτζρω Υπθρεςίασ Εταιρικϊν 
Ανακοινϊςεων  είναι θ κ. Νίτςα Κάλεςθ, οδόσ Χαλκίδοσ 22α, Τ.Κ. 111 43 Ακινα, τθλ. 210-
2591257, fax. 210-2591238, e-mail. kalesin@titan.gr.  
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Τπθρεςία Εταιρικϊν Ανακοινϊςεων 
 
Θ  Υπθρεςία αυτι ζχει τθν αρμοδιότθτα τθσ επικοινωνίασ τθσ Εταιρίασ με τθν Επιτροπι 
Κεφαλαιαγοράσ και το Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, τθσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρίασ με τισ 
υποχρεϊςεισ των νόμων 3340/2005 και  3556/2007, τθσ τιρθςθσ των ςχετικϊν αποφάςεων 
τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ και τθσ αποςτολισ ςε κάκε αρμόδια αρχι και ςτα μζςα 
μαηικισ επικοινωνίασ των δθμοςιευμζνων εταιρικϊν εκδόςεων τθσ Εταιρίασ. 
H διεφκυνςθ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ 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 Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 
 
Σφμφωνα με το άρκρο 2 του Ν. 3873/2010, το Διοικθτικό Συμβοφλιο δθλϊνει ότι θ Εταιρία 
τθρεί τισ διατάξεισ του Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ του Θνωμζνου Βαςιλείου (the UK 
Code on Corporate Governance, June 2010), με τθν εξαίρεςθ των ακόλουκων αποκλίςεων:  
 
1. φνκεςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( διάταξθ Β.1.1. του Κϊδικα) 
 Δεν εφαρμόςτθκε θ πρακτικι του άρκρου Β.1.1.του κϊδικα, ςφμφωνα με τθν οποία τα 
ανεξάρτθτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου δεν κα πρζπει να υπθρετοφν για 
περιςςότερα από εννζα χρόνια από τθν θμερομθνία τθσ πρϊτθσ εκλογισ τουσ. Ππωσ  
αναλφκθκε διεξοδικά ςτθν παράγραφο που αναφζρεται ςτα ανεξάρτθτα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου του κεφαλαίου ΛΛΛ τθσ παροφςασ διλωςθσ, δφο από τα ανεξάρτθτα 
μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τα οποία εξελζγθςαν από τθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ 
18.5.2010 για κθτεία μζχρι τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ του 2013,  ενϊ πλθροφν όλεσ τισ 
προχποκζςεισ ανεξαρτθςίασ του άρκρου 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ιδθ διανφουν το 
δωδζκατο ζτοσ κθτείασ τουσ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο, αφοφ είχαν για πρϊτθ φορά εκλεγεί 
ωσ μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, από τθ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων του ζτουσ 
2001. Πμωσ, παρά τθν πολυετι κθτεία τουσ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο, αμφότεροι οι 
ανωτζρω διακζτουν απόλυτθ ανεξαρτθςία ςκζψθσ, κρίςθσ και χαρακτιρα και ςυνεπϊσ το 
Διοικθτικό Συμβοφλιο  κρίνει ότι είναι πράγματι ανεξάρτθτα μζλθ του. Επιςθμαίνεται 
πάντωσ ότι το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει αποφαςίςει, ότι από τθν εκλογι του επόμενου 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου από τθ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων που κα γίνει ςτισ 
14.6.2013, τα ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ του δεν κα  δφνανται να υπθρετοφν για 
περιςςότερεσ από τρεισ κθτείεσ, δθλαδι για εννζα χρόνια κατ’ ανϊτατο όριο. Ωσ εκ τοφτου 
τρία ανεξάρτθτα μζλθ του ςθμερινοφ Διοικθτικοφ Συμβουλίου , ιτοι οι κ.κ. Δαυίδ, 
Κεοδωρόπουλοσ και Μαρινόπουλοσ δεν κα είναι εκ νζου υποψιφιοι προσ επανεκλογι. 
 

 
2. Δζςμευςθ μθ εκτελεςτικϊν μελϊν Δ.. (διάταξθ Β.3.2 του Κϊδικα.) 
 
Στθν επίςθμθ επιςτολι που απεςτάλθ ςτα μθ εκτελεςτικά  μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου, μετά τθν εκλογι τουσ από τθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ 18.5.2010, δεν είχε 
περιλθφκεί ρθτι αναφορά ςτο χρόνο που εκτιμάται ότι κα πρζπει να αφιερϊνουν για τθν 
εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ (άρκρο Β.3.2 του Κϊδικα.) Θ ςχετικι ρθτι αναφορά δεν είχε 
κρικεί απαραίτθτθ, διότι μζχρι ςιμερα θ αφιζρωςθ του απαιτοφμενου χρόνου από τα μθ 
εκτελεςτικά  μζλθ για τθν αποτελεςματικιεκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ υπιρξε πάντα 
δεδομζνθ. Στο εξισ πάντωσ, θ Εταιρία προτίκεται να εφαρμόηει τθν ανωτζρω πρακτικι του 
άρκρου Β.3.2 του Κϊδικα.  

http://www.titan-cement.com/
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3. Αξιολόγθςθ από εξωτερικό αξιολογθτι  ( δάταξθ  Β..6.2. του Κϊδικα) 
 
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο δεν ανακζτει τθν αξιολόγθςθ τθσ απόδοςισ του τουλάχιςτον μία 
φορά ανά τριετία ςε εξωτερικοφσ ςυμβοφλουσ. διότι κρίνει ότι θ εφαρμοηόμενθ διαδικαςία 
αξιολόγθςθστθσ λειτουργίασ του από τα ίδια τα μζλθ του και θ αυτοαξιολόγθςθ τθσ 
ατομικισ απόδοςθσ ενόσ εκάςτου των μελϊν του είναι ιδιαίτερα αποτελεςματικι  και 
ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθ διαπίςτωςθ τυχόν δυςλειτουργιϊν και αδυναμιϊν και ςτθ λιψθ 
μζτρων για τθ  βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τθσ απόδοςθσ 
των μελϊν του.  
 
4. Επανεκλογι μελϊν Δ.. ( διάταξθ Β.7.1. του Κϊδικα)  
 
Δεν εφαρμόηεται   θ διάταξθ Β.7.1. του Κϊδικα, ςφμφωνα με τθν οποία όλα τα μζλθ 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου εταιριϊν του δείκτθ FTSE 350 και όλα τα μθ εκτελεςτικά μζλθ με 
κθτεία μεγαλφτερθ των εννζα ετϊν, κα πρζπει να υπόκεινται ςε ετιςια επανεκλογι από τθ 
Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων. 
Ο κφριοσ λόγοσ για τον οποίο δεν εφαρμόηεται θ ανωτζρω διάταξθ είναι ότι το Καταςτατικό 
τθσ Εταιρίασ ορίηει ότι όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου εκλζγονται από τθ Γενικι 
Συνζλευςθ με τριετι κθτεία και ςυνεπϊσ δεν επιτρζπεται από το Καταςτατικό θ εκλογι 
μζλουσ για ζνα μόνο χρόνο. 
Επιςθμαίνεται επίςθσ ότι θ Ελλθνικι νομοκεςία παρζχει τθ δυνατότθτα ςε  μετόχουσ που 
εκπροςωποφν το 1/20 του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ  και 
προβαίνουν ςε ςχετικι αίτθςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 39 του κ.ν. 
2190/20, να εγγράψουν ςτθν θμεριςια διάταξθ Γενικισ Συνζλευςθσ που ζχει ςυγκλθκεί, 
πρόςκετα κζματα, ςυνεπϊσ και κζμα εκλογισ νζου Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  Για τθ 
ςυηιτθςθ και τθ λιψθ ςχετικισ απόφαςθσ απαιτείται θ ςυνικθσ απαρτία του 1/5 του 
καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου και απλι πλειοψθφία των εκπροςωπουμζνων ςτθ 
Γενικι Συνζλευςθ ψιφων.   
Κα πρζπει επίςθσ να επιςθμανκεί ότι, ςφμφωνα με τον νόμο και το Καταςτατικό τθσ 
Εταιρίασ, ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ, κανάτου ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο απϊλειασ τθσ 
ιδιότθτασ μζλουσ του και εκλογισ, ςε αναπλιρωςθ αυτοφ, νζου μζλουσ από το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο, θ ςχετικι απόφαςθ ανακοινϊνεται ςτθν αμζςωσ επόμενθ Γενικι Συνζλευςθ, θ 
οποία δικαιοφται να καταψθφίςει τουσ εκλεγζντεσ και να τουσ αντικαταςτιςει με άλλουσ. 
Το ίδιο ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ εκλογισ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο άλλου μζλουσ, ςε 
αντικατάςταςθ παραιτθκζντοσ ι αποκανόντοσ ανεξαρτιτου μζλουσ του. Επιςθμαίνεται 
επίςθσ ότι ςτθν τελευταία ανωτζρω περίπτωςθ, το νζο μζλοσ που εκλζγεται πρζπει να είναι 
και αυτό ανεξάρτθτο.  
Εξ άλλου, το Διοικθτικό Συμβοφλιο κρίνει ετθςίωσ, αν τα εκλεγζντα από τθ Γενικι 
Συνζλευςθ των Μετόχων ανεξάρτθτα μζλθ του, πλθροφν όλα τα κριτιρια ανεξαρτθςίασ που 
ζχει κζςει θ ελλθνικι νομοκεςία, ο Κϊδικασ και θ Εταιρία, και περιλαμβάνει ςχετικι 
διλωςθ ςτθν Διλωςθ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ.  
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5. Αμοιβζσ Μελϊν Διοικθτικοφ υμβουλίου.  
 
Μολονότι θ παράκεςθ αναλυτικϊν ςτοιχείων για τισ ατομικζσ αποδοχζσ κακενόσ εκ των 
μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου δεν απαιτείται από τισ διατάξεισ του Κϊδικα οφτε είναι 
υποχρεωτικι με βάςθ τθν κείμενθ Ελλθνικι  νομοκεςία περί ανωνφμων εταιριϊν, θ 
Εταιρία, ςτθν παράγραφο Αμοιβζσ Μελϊν Διοικθτικοφ Συμβουλίου παρακζτει ςτοιχεία 
ςχετικά με τισ αμοιβζσ που καταβλικθκαν ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των 
Επιτροπϊν το 2012 μετά από ςχετικι προζγκριςθ από Γενικι Συνζλευςθ τθσ 8.6.2012, 
κακϊσ επίςθσ για το ςφνολο των αποδοχϊν που καταβλικθκαν ςτα εκτελεςτικά μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  
Ραρατίκενται επίςθσ οι αμοιβζσ που ζλαβαν δφο εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου για τθ ςυμμετοχι τουσ, ωσ ανεξάρτθτα μζλθ, ςε διοικθτικά ςυμβοφλια άλλων 
εταιριϊν ειςθγμζνων ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν . 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου 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, οι οποίες 

αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31
ης

 

Δεκεμβρίου 2012, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και 

συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που 

έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων 

και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών 

και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε 

να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα 

με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες 

δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση 

εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, 

σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 

περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που  οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη 

διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 

σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών 

κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης 

την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 
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αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων. 

 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα 

για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Γνώμη 

 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της ΑΝΩΝΥΜΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ και των θυγατρικών αυτής κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2012 

και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε 

την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

 

α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής 

διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 

3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920. 

 

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

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του 

Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

 

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2013 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΛΕΝΤΡΙΔΗΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17831 

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

θμ. 2012 2011 2012 2011

Κφκλοσ εργαςιϊν 3 1.130.660 1.091.404 221.215 217.231

Κόςτοσ πωλιςεων 5 -830.947 -748.654 -163.866 -139.349

Μικτά κζρδθ προ αποςβζςεων 299.713 342.750 57.349 77.882

Άλλα ζςοδα εκμετάλλευςθσ 4 20.435 43.881 13.532 5.284

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ 5 -93.026 -100.504 -31.281 -32.109

Ζξοδα λειτουργίασ διακζςεωσ 5 -19.619 -21.107 -386 -618

Άλλα ζξοδα εκμετάλλευςθσ 4 -11.665 -20.962 -1.539 -9.556

Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεςμάτων και αποςβζςεων 195.838 244.058 37.675 40.883

Αποςβζςεισ που αναλογοφν ςτο κόςτοσ πωλιςεων -118.063 -112.906 -12.418 -10.702

Αποςβζςεισ που αναλογοφν ςτα ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ 

και διάκεςθσ -6.620 -7.024 -1.236 -1.123

Απομειϊςεισ ενςϊματων και αςϊματων ακινθτοποιιςεων που 

αναλογοφν ςτο κόςτοσ πωλιςεων 11,13 -6.047 -18.710 -314 -1.144

Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεςμάτων 65.108 105.418 23.707 27.914

Ζςοδα ςυμμετοχϊν και χρεογράφων - - - 3.495

Ζξοδα ςυμμετοχϊν και χρεογράφων - - - -2.520

Ζςοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ 6 11.316 7.248 3.781 1.577

Ζξοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ 6 -76.885 -73.308 -44.256 -42.122

Ηθμία από πρόωρθ αποπλθρωμι δανείων 24 - -228 - -

Συμμετοχι ςτισ ηθμίεσ ςυγγενϊν εταιριϊν 15 -841 -1.391 - -

(Ζθμίεσ)/κζρδθ προ φόρων -1.302 37.739 -16.768 -11.656

Μείον: Φόροσ ειςοδιματοσ 8 -17.526 -16.059 1.216 -1.622

(Ζθμίεσ)/κζρδθ μετά από φόρουσ -18.828 21.680 -15.552 -13.278

Οι κακαρζσ (ηθμίεσ)/κζρδθ αναλογοφν ςε :

Μετόχουσ τθσ Εταιρίασ -24.516 11.011

Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ 5.688 10.669

-18.828 21.680

(Ζθμίεσ)/κζρδθ μετά από φόρουσ ανά μετοχι - βαςικά (ςε  €) 9 -0,3008 0,1351

(Ζθμίεσ)/κζρδθ μετά από φόρουσ ανά μετοχι - 

προςαρμοςμζνα (ςε  €) 9 -0,2982 0,1344

Ετήςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ

Για το ζτοσ που ζλθξε τθν 31/12 Για το ζτοσ που ζλθξε τθν 31/12

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

Οι ςημειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 66 ζωσ 146 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτών των οικονομικών καταςτάςεων

Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων 

'Ομιλοσ Εταιρία
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

θμ. 2012 2011 2012 2011

(Ζθμίεσ)/κζρδθ χριςθσ -18.828 21.680 -15.552 -13.278

Λοιπζσ ςυνολικζσ (ηθμίεσ)/ειςοδιματα:

Επίδραςθ ιςοτιμιϊν από τθν μετατροπι οικονομικϊν 

καταςτάςεων κυγατρικϊν εταιριϊν ςε ξζνο νόμιςμα -29.390 -3.468 - -

Ηθμίεσ από αποτίμθςθ ςτθν εφλογθ αξία των διακεςίμων 

προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων -225 -112 - -

Αντιςτακμίςεισ ταμειακϊν ροϊν 34 -567 -3.023 -43 -4.545

Φόροσ ειςοδιματοσ που αναλογεί 34 204 -610 - -

-363 -3.633 -43 -4.545

Αναπροςαρμογι περιουςιακϊν ςτοιχείων 12 873 1.639 873 1.639

Φόροσ ειςοδιματοσ που αναλογεί -175 -328 -175 -328

698 1.311 698 1.311

Αναλογιςτικζσ (ηθμίεσ)/κζρδθ 25 -43 8.141 746 8.231

Φόροσ ειςοδιματοσ που αναλογεί 237 -1.294 -149 -1.646

194 6.847 597 6.585

Λοιπζσ ςυνολικζσ (ηθμίεσ)/ειςοδιματα μετά από φόρουσ -29.086 945 1.252 3.351

φνολο ςυγκεντρωτικών (ηθμιών)/ειςοδθμάτων χριςθσ 

μετά από φόρουσ -47.914 22.625 -14.300 -9.927

Αναλογοφν ςε:

Μετόχουσ τθσ Εταιρίασ -50.615 13.108

Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ 2.701 9.517

-47.914 22.625

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

Ετήςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ

Για το ζτοσ που ζλθξε τθν 31/12 Για το ζτοσ που ζλθξε τθν 31/12

Οι ςημειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 66 ζωσ 146 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτών των οικονομικών καταςτάςεων

Κατάςταςθ υνολικοφ Ειςοδιματοσ

'Ομιλοσ Εταιρία
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Ενεργθτικό θμ. 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 11 1.759.036 1.887.488 237.672 251.111

Επενδυτικά ακίνθτα 12 8.546 9.804 11.959 11.312

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 13 527.498 546.111 1.099 1.112

Συμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ 14 - - 1.213.365 1.182.854

Συμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ εταιρίεσ 15 2.734 8.213 - -

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 16 1.877 2.143 108 108

Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 17 12.572 10.555 2.690 2.710

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 18 2.499 2.198 - -

φνολο μθ κυκλοφοροφντων περιουςιακών ςτοιχείων 2.314.762 2.466.512 1.466.893 1.449.207

Αποκζματα 19 233.765 242.765 69.080 68.761

Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ 20 199.180 224.960 57.299 63.869

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 35 - 772 - -

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 16 63 63 61 61

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 21 284.272 333.935 35.601 29.478

φνολο κυκλοφοροφντων περιουςιακών ςτοιχείων 717.280 802.495 162.041 162.169

φνολο Ενεργθτικοφ 3.032.042 3.269.007 1.628.934 1.611.376

Κδια Κεφάλαια και Τποχρεώςεισ

Μετοχικό κεφάλαιο (84.632.528 μετοχζσ των € 4,00) 22 338.530 338.530 338.530 338.530

Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο 22 22.826 22.826 22.826 22.826

Δικαιϊματα προαιρζςεωσ αγοράσ μετοχϊν 22 2.891 1.358 2.891 1.358

Ίδιεσ μετοχζσ 22 -89.446 -89.446 -89.446 -89.446

Λοιπά αποκεματικά 23 381.027 427.028 508.380 511.301

Κζρδθ εισ νζο 878.635 857.170 -6.518 4.861
φνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογοφν ςε μετόχουσ τθσ 

μθτρικισ Εταιρίασ 1.534.463 1.557.466 776.663 789.430

Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ 125.478 142.982 - -

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 1.659.941 1.700.448 776.663 789.430

Μακροπρόκεςμεσ τραπεηικζσ υποχρεϊςεισ 24 705.227 815.095 741.950 620.360

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 35 16.784 17.826 5.875 5.824

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 18 178.786 191.863 17.972 19.990

Υποχρεϊςεισ ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν 25 26.908 29.721 11.299 14.442

Προβλζψεισ 26 17.317 16.553 1.736 1.558

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 27 30.632 26.590 5.043 6.399

φνολο μακροπροκζςμων υποχρεώςεων 975.654 1.097.648 783.875 668.573

Βραχυπρόκεςμεσ τραπεηικζσ υποχρεϊςεισ 24 174.636 226.564 24.468 104.692

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 28 207.009 220.086 42.586 47.017

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 35 1.294 - - -

Υποχρεϊςεισ από φόρο ειςοδιματοσ 11.899 22.202 - -

Προβλζψεισ 26 1.609 2.059 1.342 1.664

φνολο βραχυπροκζςμων υποχρεώςεων 396.447 470.911 68.396 153.373

φνολο υποχρεώςεων (β) 1.372.101 1.568.559 852.271 821.946

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Τποχρεώςεων (α+β) 3.032.042 3.269.007 1.628.934 1.611.376

Κατάςταςθ Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ

Εταιρία

Οι ςημειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 66 ζωσ 146 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτών των οικονομικών καταςτάςεων

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

Ετήςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ

'Ομιλοσ
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Όμιλοσ
Κοινζσ 

μετοχζσ

Διαφορά από 

ζκδοςθ 

μετοχών 

υπζρ το άρτιο

Προνομιοφχεσ 

μετοχζσ

Δικαιώματα 

προαιρζςεωσ 

αγοράσ 

μετοχών

Κοινζσ ίδιεσ 

μετοχζσ

Προνομιοφχεσ 

ίδιεσ μετοχζσ 

Λοιπά 

αποκεματικά 

(ςθμ.23)

Τπόλοιπο 

κερδών φνολο

Μθ 

ελζγχουςεσ 

ςυμμετοχζσ

φνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου  2011 308.179 22.826 30.276 6.983 -90.065 -117 471.052 819.133 1.568.267 142.557 1.710.824

Κζρδθ χριςθσ - - - - - - - 11.011 11.011 10.669 21.680

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα - - - - - - 2.097 - 2.097 -1.152 945

φνολο ςυγκεντρωτικών ειςοδθμάτων χριςθσ - - - - - - 2.097 11.011 13.108 9.517 22.625

Διανεμθκζντα μερίςματα ςε μετόχουσ (ςθμ. 10) - - - - - - - -15.231 -15.231 - -15.231

Διανεμθκζντα μερίςματα ςε μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ - - - - - - - - - -9.758 -9.758

Πϊλθςθ ιδίων μετοχϊν (ςθμ.22) - - - - 736 - - -488 248 - 248

Αφξθςθ Μετοχικοφ Κεφαλαίου λόγω άςκθςθσ δικαιωμάτων προαιρζςεωσ 

αγοράσ μετοχϊν (ςθμ. 22) 75 - - - - - - - 75 - 75

Πρόγραμμα παροχισ δικαιωμάτων προαίρεςθσ μετοχϊν - - - 1.303 - - - - 1.303 - 1.303

Αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ τθσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ για 

πϊλθςθ μετοχϊν κυγατρικισ και μεταφορά ςε αποκεματικά - - - - - - 3.450 - 3.450 3.434 6.884

Αφξθςθ κακαρισ κζςθσ λόγω εξαγοράσ κυγατρικϊν εταιριϊν (ςθμ. 30) - - - - - - - - - 42 42

Προςαρμογι αναβαλλόμενου φόρου λόγω αλλαγισ ςε ςυντελεςτζσ φόρου 

ειςοδιματοσ - - - - - - -13.754 - -13.754 -2.810 -16.564

Μεταφορά μεταξφ αποκεματικϊν - - - -6.928 - - -35.817 42.745 - - -

Υπόλοιπο τισ 31 Δεκεμβρίου  2011 308.254 22.826 30.276 1.358 -89.329 -117 427.028 857.170 1.557.466 142.982 1.700.448

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου  2012 308.254 22.826 30.276 1.358 -89.329 -117 427.028 857.170 1.557.466 142.982 1.700.448

Ηθμίεσ χριςθσ - - - - - - -24.516 -24.516 5.688 -18.828

Λοιπζσ ςυνολικζσ ηθμίεσ - - - - - - -26.099 - -26.099 -2.987 -29.086

φνολο ςυγκεντρωτικών (ηθμιών)/ειςοδθμάτων χριςθσ - - - - - - -26.099 -24.516 -50.615 2.701 -47.914

Διανεμθκζντα μερίςματα ςε μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ - - - - - - - - - -19.115 -19.115

Εξαγορά μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ (ςθμ. 14) - - - - - - - 665 665 -27.669 -27.004

Πϊλθςθ μεριδίου κυγατρικισ εταιρίασ  (ςθμ. 14) - - - - - - -1.691 29.492 27.801 22.199 50.000

Αναλογία τθσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ ςτθν αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου 

(ςθμ. 14) - - - - - - - - - 8.800 8.800

Πρόγραμμα παροχισ δικαιωμάτων προαίρεςθσ μετοχϊν - - - 1.533 - - - - 1.533 - 1.533

Αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ τθσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ για 

πϊλθςθ μετοχϊν κυγατρικισ και μεταφορά ςε αποκεματικά - - - - - - -2.387 - -2.387 -4.420 -6.807

Μεταφορά μεταξφ αποκεματικϊν - - - - - - -15.824 15.824 - - -

Υπόλοιπο τισ 31 Δεκεμβρίου  2012 308.254 22.826 30.276 2.891 -89.329 -117 381.027 878.635 1.534.463 125.478 1.659.941

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

Ετήςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ

Οι ςημειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 66 ζωσ 146 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτών των οικονομικών καταςτάςεων

Κατάςταςθ Μεταβολών  Ιδίων Κεφαλαίων

Κδια Κεφάλαια που αναλογοφν ςε μετόχουσ τθσ Εταιρίασ
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Εταιρία
Κοινζσ 

μετοχζσ

Διαφορά από 

ζκδοςθ 

μετοχών υπζρ 

το άρτιο

Προνομιοφχεσ 

μετοχζσ

Δικαιώματα 

προαιρζςεωσ 

αγοράσ 

μετοχών

Κοινζσ ίδιεσ 

μετοχζσ

Προνομιοφχεσ 

ίδιεσ μετοχζσ 

Λοιπά 

αποκεματικά 

(ςθμ.23)

Τπόλοιπο 

κερδών

φνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου  2011 308.179 22.826 30.276 6.983 -90.065 -117 501.022 33.858 812.962

Ηθμίεσ χριςθσ - - - - - - - -13.278 -13.278

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα - - - - - - 3.351 - 3.351

φνολο ςυγκεντρωτικών ειςοδθμάτων/(ηθμιών) χριςθσ - - - - - - 3.351 -13.278 -9.927

Διανεμθκζντα μερίςματα (ςθμ.10) - - - - - - - -15.231 -15.231

Πϊλθςθ ιδίων μετοχϊν (ςθμ. 22) - - - - 736 - - -488 248

Αφξθςθ Μετοχικοφ κεφαλαίου λόγω άςκθςθσ δικαιωμάτων προαιρζςεωσ αγοράσ 

μετοχϊν (ςθμ. 22) 75 - - - - - - - 75

Πρόγραμμα παροχισ δικαιωμάτων προαίρεςθσ μετοχϊν (ςθμ. 22) - - - 1.303 - - - 1.303

Μεταφορά μεταξφ αποκεματικϊν - - - -6.928 - - 6.928 - -

Υπόλοιπο τισ 31 Δεκεμβρίου  2011 308.254 22.826 30.276 1.358 -89.329 -117 511.301 4.861 789.430

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου  2012 308.254 22.826 30.276 1.358 -89.329 -117 511.301 4.861 789.430

Ηθμίεσ χριςθσ - - - - - - - -15.552 -15.552

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα - - - - - - 1.252 - 1.252

φνολο ςυγκεντρωτικών (ηθμιών)/ειςοδθμάτων χριςθσ - - - - - - 1.252 -15.552 -14.300

Πρόγραμμα παροχισ δικαιωμάτων προαίρεςθσ μετοχϊν (ςθμ. 22) - - - 1.533 - - - - 1.533

Μεταφορά μεταξφ αποκεματικϊν - - - - - - -4.173 4.173 -

Υπόλοιπο τισ 31 Δεκεμβρίου  2012 308.254 22.826 30.276 2.891 -89.329 -117 508.380 -6.518 776.663

Κατάςταςθ Μεταβολών  Ιδίων Κεφαλαίων (ςυνζχεια)

Οι ςημειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 66 ζωσ 146 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτών των οικονομικών καταςτάςεων

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

Ετήςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

θμ. 2012 2011 2012 2011

Σαμειακζσ Ροζσ Λειτουργικών Δραςτθριοτιτων

Ειςροζσ διακεςίμων από τθν κφρια εκμετάλλευςθ 29 186.404 240.548 38.700 45.890

Καταβεβλθμζνοι φόροι ειςοδιματοσ -21.374 -36.988 -2.711 -18.670

Σφνολο ειςροών από λειτουργικζσ δραςτηριότητεσ (α) 165.030 203.560 35.989 27.220

Σαμειακζσ Ροζσ Επενδυτικών Δραςτθριοτιτων

Αγορά ενςϊματων ακινθτοποιιςεων 11,12 -44.761 -56.150 -5.669 -6.314

Αγορά αςϊματων ακινθτοποιιςεων 13 -6.208 -1.917 -1.717 -139

Ειςπράξεισ από πωλιςεισ ενςϊματων και αςϊματων 

ακινθτοποιιςεων 29 28.637 15.484 6.439 286

Μερίςματα ειςπραχκζντα 39 7 - 269

Απόκτθςθ κυγατρικϊν εταιριϊν 30 -100 -111 - -

Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου κυγατρικϊν - - -30.511 -6.139

Απόκτθςθ μθ ελζγχουςασ ςυμ/χισ 14 -19.004 - - -
Ειςπράξεισ/(πλθρωμζσ) από τθν πϊλθςθ/απόκτθςθ επενδυτικϊν 

τίτλων 16 37 -44 - -1

Τόκοι ειςπραχκζντεσ 6 4.235 4.355 950 204

-37.125 -38.376 -30.508 -11.834

φνολο ταμειακών ροών μετά από τισ επενδυτικζσ 

δραςτθριότθτεσ (α)+(β) 127.905 165.184 5.481 15.386

Σαμειακζσ Ροζσ Χρθματοοικονομικζσ Δραςτθριοτιτων

Είςπραξθ από τθν μθ ελζγχουςα ςυμμετοχι λόγω αφξθςθσ του 

μετοχικοφ κεφαλαίου κυγατρικισ εταιρίασ 14 8.800 - - -
Είςπραξθ από τθν μεταβίβαςθ μεριδίου κυγατρικισ εταιρίασ ςε 

μθ ελζγχουςα ςυμ/χι 14 50.000 - - -

Ειςπράξεισ από τθν ζκδοςθ κοινϊν μετοχϊν 22 - 75 - 75

Πϊλθςθ ιδίων μετοχϊν - 248 - 248

Ειςπράξεισ κρατικϊν επιχορθγιςεων 8 88 8 88

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα καταβεβλθμζνα -73.351 -54.918 -38.180 -37.898

Μερίςματα πλθρωκζντα ςε μετόχουσ -31 -15.270 -31 -15.270

Μερίςματα πλθρωκζντα ςε μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ -19.115 -9.665 - -

Ειςπράξεισ από εκδοκζντα / αναλθφκζντα δάνεια 788.746 628.301 214.449 156.984

Εξοφλιςεισ δανείων -936.978 -446.923 -175.635 -93.078

Σφνολο (εκροών)/ειςροών από χρηματοοικονομικζσ 

δραςτηριότητεσ (γ) -181.921 101.936 611 11.149

Κακαρι (μείωςθ)/αφξθςθ ςτα ταμειακά διακζςιμα και 

ιςοδφναμα -54.016 267.120 6.092 26.535

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ  χριςθσ 21 333.935 67.070 29.478 2.943

Επίδραςθ ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν 4.353 -255 31 -

Ταμειακά διαθζςιμα και ιςοδφναμα λήξησ χρήςησ 21 284.272 333.935 35.601 29.478

Εταιρία'Ομιλοσ

Κατάςταςθ Σαμειακών Ροών 

Οι ςημειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 66 ζωσ 146 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτών των οικονομικών καταςτάςεων

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

Ετήςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ

Για το ζτοσ που ζλθξε τθν 

31/12

Για το ζτοσ που ζλθξε τθν 

31/12

Σφνολο εκροών από επενδυτικζσ δραςτηριότητεσ (β)
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

 

68 

1. Γενικζσ πλθροφορίεσ 

Θ Ανϊνυμθ Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν «θ Εταιρία», και οι κυγατρικζσ επιχειριςεισ τθσ, ςυνολικά «ο Όμιλοσ», 

δραςτθριοποιοφνται ςτθν παραγωγι, εμπορία και διανομι μιασ μεγάλθσ ποικιλίασ δομικϊν υλικϊν, από 

τςιμζντο, ζτοιμο ςκυρόδεμα, αδρανι, τςιμεντόλικουσ, κονιάματα και ιπτάμενθ τζφρα. Ο Όμιλοσ 

δραςτθριοποιείται κυρίωσ ςτθν Ελλάδα, τα Βαλκάνια, τθν Αίγυπτο, τθν Τουρκία και τισ Θ.Π.Α. 

Θ Εταιρία είναι Ελλθνικι Ανϊνυμθ Εταιρία με αρικμό Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου.: 224301000, (πρϊθν 

αρικμό μθτρϊου Α.Ε. 6013/06/Β/86/90), με ζδρα τθν Ακινα επί τθσ οδοφ Χαλκίδοσ 22
Α
  T.K.11143 και είναι 

ειςθγμζνθ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν. 

Οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου και τθσ Εταιρίασ (εφεξισ οι οικονομικζσ καταςτάςεισ) 

εγκρίκθκαν από το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςτισ 4 Μαρτίου 2013. 

Σφνοψθ των ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν 

Οι βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ που υιοκετικθκαν για τθν κατάρτιςθ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων 

διατυπϊνονται παρακάτω: 

1.1. Βάςθ κατάρτιςθσ και ςφνοψθ των ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν 

Οι παροφςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ περιλαμβάνουν τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρίασ και τισ 

ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου, ζχουν δε καταρτιςτεί ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα 

Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (ΔΠΧΑ), όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τθν αρχι του ιςτορικοφ κόςτουσ, όπωσ αυτι ζχει 

τροποποιθκεί με τθν αποτίμθςθ των διακζςιμων προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του 

ενεργθτικοφ, των επενδυτικϊν ακινιτων και των παραγϊγων χρθματοοικονομικϊν μζςων  ςε εφλογθ αξία. 

Θ ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων, ςφμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί τθ χριςθ ςυγκεκριμζνων κρίςιμων 

λογιςτικϊν εκτιμιςεων. Επίςθσ απαιτείται θ κρίςθ τθσ Διοίκθςθσ για τθν  εφαρμογι των λογιςτικϊν αρχϊν. 

Οι τομείσ που απαιτοφν υψθλότερου βακμοφ κρίςθ ι είναι εξαιρετικά πολφπλοκοι ι οι τομείσ όπου οι 

υποκζςεισ και οι εκτιμιςεισ είναι ςθμαντικζσ για τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, αναφζρονται ςτισ Σθμαντικζσ 

λογιςτικζσ εκτιμιςεισ και κρίςεισ ςτθ ςθμείωςθ 2. 

Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί με βάςθ τισ ίδιεσ λογιςτικζσ πολιτικζσ που υιοκετικθκαν κατά 

τθν ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ, εκτόσ από τθν υιοκζτθςθ των νζων 

προτφπων και διερμθνειϊν, θ εφαρμογι των οποίων ζγινε υποχρεωτικι για τισ περιόδουσ μετά  τθν  1 

Ιανουαρίου 2012. 

Πρότυπα και Διερμθνείεσ υποχρεωτικζσ για τθν τρζχουςα οικονομικι χριςθ  

 ΔΠΧΑ 7 “Χρθματοοικονομικά μζςα: Γνωςτοποιιςεισ” (τροποποίθςθ) – Μεταβιβάςεισ 

χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων 

Το Συμβοφλιο Διεκνϊν Λογιςτικϊν Προτφπων (εφεξισ ΣΔΛΠ) εξζδωςε μια τροποποίθςθ του Διεκνοφσ 

Προτφπου Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (εφεξισ ΔΠΧΑ) 7 θ οποία εμπλουτίηει τισ γνωςτοποιιςεισ για 

χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία. Οι γνωςτοποιιςεισ αυτζσ αφοροφν περιουςιακά ςτοιχεία 

που ζχουν μεταβιβαςτεί (όπωσ ορίηονται από το ΔΛΠ 39). Εφόςον τα περιουςιακά ςτοιχεία που ζχουν 

μεταβιβαςτεί δεν ζχουν αποαναγνωριςτεί εντελϊσ από τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, θ εταιρία πρζπει 

να γνωςτοποιιςει πλθροφορίεσ που κακιςτοφν τουσ χριςτεσ των οικονομικϊν καταςτάςεων ικανοφσ να 

κατανοιςουν  τθ ςχζςθ μεταξφ αυτϊν των περιουςιακϊν ςτοιχείων που δεν ζχουν αποαναγωριςτεί και 

των ςχετιηόμενων υποχρεϊςεων. Εφόςον τα περιουςιακά αυτά ςτοιχεία αποαναγνωρίηονται εντελϊσ 

αλλά θ εταιρία διατθρεί μια ςυνεχιηόμενθ εμπλοκι, απαιτοφνται γνωςτοποιιςεισ οι οποίεσ κακιςτοφν 

τουσ χριςτεσ των οικονομικϊν καταςτάςεων ικανοφσ να αξιολογιςουν τθ φφςθ τθσ ςυνεχιηόμενθσ 
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εμπλοκισ τθσ εταιρίασ ςτα αποαναγνωριςμζνα περιουςιακά ςτοιχεία κακϊσ και τον κίνδυνο  που 

ςυνδζεται με αυτι. Θ τροποποίθςθ αυτι ζχει επίδραςθ μόνο ςε κζματα παρουςίαςθσ. 

 

 ΔΛΠ 12 Φόροι ειςοδιματοσ (τροποποίθςθ) - Αναβαλλόμενοσ φόροσ: Ανάκτθςθ των υποκείμενων 

περιουςιακϊν ςτοιχείων  

Θ τροποποίθςθ ειςάγει τθν αναιρζςιμθ υπόκεςθ ότι θ λογιςτικι αξία των επενδυτικϊν ακινιτων, τα 

οποία επιμετρϊνται χρθςιμοποιϊντασ το μοντζλο εφλογθσ αξίασ βάςει του ΔΛΠ 40, κα ανακτθκεί μζςω 

τθσ πϊλθςισ τουσ και ςυνεπϊσ ο ςχετικόσ αναβαλλόμενοσ φόροσ πρζπει να υπολογίηεται ςτθ βάςθ 

πϊλθςθσ. Θ υπόκεςθ αναιρείται εάν τον επενδυτικό ακίνθτο αποςβζνεται και εμπεριζχεται ςε ζνα 

επιχειρθςιακό μοντζλο που ςτόχοσ του είναι να αναλϊςει ουςιαςτικά όλα τα οικονομικά οφζλθ του 

επενδυτικοφ ακινιτου  κατά τθ διάρκεια του χρόνου και όχι μζςω πϊλθςθσ. Ειδικότερα, το ΔΛΠ 12 

ειςάγει τθν απαίτθςθ υπολογιςμοφ αναβαλλόμενου φόρου επί των μθ αποςβζςιμων περιουςιακϊν 

ςτοιχείων, τα οποία επιμετρϊνται χρθςιμοποιϊντασ το μοντζλο αναπροςαρμογισ βάςει ΔΛΠ 16, πάντα 

ςτθ βάςθ ότι θ ανάκτθςθ τθσ λογιςτικισ αξίασ κα πραγματοποιθκεί μζςω τθσ πϊλθςισ τουσ.   

 

Πρότυπα και Διερμθνείεσ υποχρεωτικζσ από λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά από 1 Ιουλίου 

του 2012 

 

 ΔΛΠ 1 “Παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων” (τροποποίθςθ) – Παρουςίαςθ των ςτοιχείων 

του Λοιποφ Συνολικοφ Ειςοδιματοσ 

Θ τροποποίθςθ αυτι εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 

Ιουλίου 2012. Θ τροποποίθςθ αυτι αλλάηει τθν ομαδοποίθςθ των ςτοιχείων που παρουςιάηονται ςτα 

Λοιπά Συνολικά Ειςοδιματα. Τα ςτοιχεία που μποροφν να μεταφερκοφν ςτα αποτελζςματα χριςθσ ςε 

κάποια χρονικι ςτιγμι ςτο μζλλον (για παράδειγμα, κατά τθν αποαναγνϊριςθ ι τον διακανονιςμό) κα 

παρουςιάηονται διακριτά από άλλα ςτοιχεία τα οποία δεν κα αναταξινομθκοφν ποτζ. Θ τροποποίθςθ 

επθρεάηει μόνο τθν παρουςίαςθ και δεν ζχει καμία επίδραςθ ςτθν οικονομικι κζςθ του Ομίλου ι ςτθ 

δραςτθριότθτα του.  

 ΔΛΠ 19 “Παροχζσ ςε εργαηομζνουσ” (τροποποίθςθ) 

Θ τροποποίθςθ εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 

Ιανουαρίου 2013. Το ΣΔΛΠ εξζδωςε μια ςειρά από τροποποιιςεισ του ΔΛΠ 19. Οι τροποποιιςεισ 

επιφζρουν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν αναγνϊριςθ και επιμζτρθςθ του κόςτουσ των προγραμμάτων 

κακοριςμζνων παροχϊν και των παροχϊν εξόδου από τθν υπθρεςία (κατάργθςθ τθσ μεκόδου του 

περικωρίου) και τθν ζννοια τθσ αναμενόμενθσ απόδοςθσ από περιουςιακά ςτοιχεία προγραμμάτων 

παροχϊν, κακϊσ και ςτισ γνωςτοποιιςεισ όλων των παροχϊν ςε εργαηομζνουσ. Οι βαςικζσ αλλαγζσ 

αφοροφν κυρίωσ ςτθν αναγνϊριςθ των αναλογιςτικϊν κερδϊν και ηθμιϊν, ςτθν αναγνϊριςθ του 

κόςτουσ προχπθρεςίασ/περικοπϊν, ςτθν επιμζτρθςθ του εξόδου ςυντάξεων, ςτισ απαιτοφμενεσ 

γνωςτοποιιςεισ, ςτο χειριςμό των εξόδων και των φόρων που ςχετίηονται με τα προγράμματα 

κακοριςμζνων παροχϊν, κακϊσ και ςτθ διάκριςθ μεταξφ βραχυπρόκεςμων και μακροπρόκεςμων 

παροχϊν. Επιτρζπεται θ πρόωρθ εφαρμογι.  

Το ανακεωρθμζνο πρότυπο επιτυγχάνει τθν καλφτερθ παρουςίαςθ τθσ χρθματοοικονομικισ κζςθσ, 

αναγνωρίηοντασ το ςφνολο των αναλογιςτικϊν κερδϊν και ηθμιϊν ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ 

ειςοδιματοσ τθν περίοδο που αυτζσ πραγματοποιοφνται. Προκειμζνου ο Όμιλοσ να απεικονίςει με πιο 

ορκολογικό τρόπο τθν χρθματοοικονομικι του κζςθ, διευκολφνοντασ παράλλθλα τθν μετάβαςθ ςτο 
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ανακεωρθμζνο ΔΛΠ 19, αποφάςιςε να αλλάξει ςτισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 

τθν ζωσ τότε χρθςιμοποιοφμενθ λογιςτικι πολιτικι, υιοκετϊντασ τθν τρίτθ εναλλακτικι μζκοδο του 

ιςχφοντοσ ΔΛΠ 19, θ οποία δεν ζχει ςθμαντικι διαφορά από τθν μζκοδο που επιβάλλει το 

ανακεωρθμζνο ΔΛΠ 19 και κατά ςυνζπεια κεωρεί ότι θ οποιαδιποτε επίδραςθ από τθν υιοκζτθςθ τθσ 

τροποποίθςθσ δεν κα είναι ςθμαντικι. 

 ΔΛΠ 27 “Ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ” (ανακεϊρθςθ)  

Το πρότυπο αυτό εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 

Ιανουαρίου 2014 για τισ εταιρίεσ που εφαρμόηουν τα ΔΠΧΑ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Δθμοςιεφκθκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και ςε ςυνδυαςμό, τα δφο πρότυπα 

αντικακιςτοφν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιθμζνεσ και Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ». Το τροποποιθμζνο 

ΔΛΠ 27 ορίηει το λογιςτικό χειριςμό και τισ απαραίτθτεσ γνωςτοποιιςεισ αναφορικά με τισ ςυμμετοχζσ 

ςε κυγατρικζσ, κοινοπραξίεσ και ςυγγενείσ όταν μία οικονομικι οντότθτα ετοιμάηει ατομικζσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ. Παράλλθλα, το ΣΔΛΠ μετζφερε ςτο ΔΛΠ 27 όρουσ του ΔΛΠ 28 «Επενδφςεισ ςε 

Συγγενείσ επιχειριςεισ» και του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχζσ ςε Κοινοπραξίεσ» που αφοροφν τισ ατομικζσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ. Επιτρζπεται θ πρόωρθ εφαρμογι του προτφπου. Ο Όμιλοσ βρίςκεται ςτθ 

διαδικαςία εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ αυτισ τθσ τροποποίθςθσ ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 

 ΔΛΠ 28 “Επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ” (ανακεϊρθςθ)  

Το πρότυπο αυτό εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 

Ιανουαρίου 2014 για τισ εταιρίεσ που εφαρμόηουν τα ΔΠΧΑ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ωσ ςυνζπεια των νζων προτφπων ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12, το ΔΛΠ 28 μετονομάςτθκε 

ςε ΔΛΠ 28 “Επενδφςεισ ςε Συγγενείσ επιχειριςεισ και Κοινοπραξίεσ” και περιγράφει τθν εφαρμογι τθσ 

μεκόδου κακαρισ κζςθσ ςτισ επενδφςεισ ςε κοινοπραξίεσ πζραν των επενδφςεων ςε ςυγγενείσ 

επιχειριςεισ. Επιτρζπεται θ πρόωρθ εφαρμογι του προτφπου. Ο Όμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία 

εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ αυτισ τθσ τροποποίθςθσ ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 

 ΔΛΠ 32 “Χρθματοοικονομικά Μζςα: Παρουςίαςθ” (τροποποίθςθ) – Συμψθφιςμόσ 

χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων 

Θ τροποποίθςθ αυτι εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 

Ιανουαρίου 2014. Θ τροποποίθςθ αυτι διευκρινίηει τθν ζννοια “υφίςταται ςτο παρόν νομικά 

επιβαλλόμενο δικαίωμα για ςυμψθφιςμό” και επίςθσ διευκρινίηει τθν εφαρμογι των κριτθρίων 

ςυμψθφιςμοφ του ΔΛΠ 32 ςτα ςυςτιματα διακανονιςμοφ (όπωσ ςε κεντρικά ςυςτιματα οίκων 

εκκακάριςθσ) τα οποία εφαρμόηουν μθχανιςμοφσ μικτοφ διακανονιςμοφ οι οποίοι δεν λειτουργοφν 

ταυτόχρονα. Οι τροποποιιςεισ του ΔΛΠ 32 εφαρμόηονται αναδρομικά. Επιτρζπεται θ πρόωρθ 

εφαρμογι. Σε περίπτωςθ όμωσ που μια εταιρία επιλζξει τθν πρόωρθ εφαρμογι, πρζπει να 

γνωςτοποιιςει το γεγονόσ και επίςθσ να πραγματοποιιςει γνωςτοποιιςεισ που απαιτοφνται από τισ 

τροποποιιςεισ ςτο ΔΠΧΑ 7 για το ςυμψθφιςμό Χρθματοοικονομικϊν Περιουςιακϊν Στοιχείων και 

Χρθματοοικονομικϊν Υποχρεϊςεων. Ο Όμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ αυτισ 

τθσ τροποποίθςθσ ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 
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 ΔΠΧΑ 7 “Χρθματοοικονομικά μζςα: γνωςτοποιιςεισ” (τροποποίθςθ) – Συμψθφιςμόσ 

χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων 

Εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2013. Θ 

τροποποίθςθ ειςάγει ςυνικεισ απαιτιςεισ γνωςτοποιιςεων. Οι γνωςτοποιιςεισ αυτζσ παρζχουν ςτουσ 

χριςτεσ πλθροφόρθςθ θ οποία είναι χριςιμθ ςτθν αξιολόγθςθ τθσ επίδραςθσ ι τθσ πικανισ επίδραςθσ 

κατά τον ςυμψθφιςμό διακανονιςμϊν ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ μιασ εταιρίασ. Οι 

τροποποιιςεισ του ΔΠΧΑ 7 ζχουν αναδρομικι ιςχφ. Ο Όμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ 

επίδραςθσ αυτισ τθσ τροποποίθςθσ ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 

  ΔΠΧΑ 9 “Χρθματοοικονομικά μζςα - Ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ” 

Εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2015. Όπωσ 

ζχει εκδοκεί το ΔΠΧΑ 9 αντικατοπτρίηει τθν πρϊτθ φάςθ τθσ εργαςίασ του ΣΔΛΠ για τθν αντικατάςταςθ 

του ΔΛΠ 39 και εφαρμόηεται κατά τθν ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ των χρθματοοικονομικϊν 

περιουςιακϊν ςτοιχείων και χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων όπωσ ορίηονται από το ΔΛΠ 39. Θ 

φάςθ 1 του ΔΠΧΑ 9 κα ζχει ςθμαντικι επίπτωςθ (α) ςτθν ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ των 

χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και (β) ςε αλλαγι λογιςτικοποίθςθσ για εταιρίεσ που 

ζχουν χαρακτθρίςει χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ χρθςιμοποιϊντασ τθν επιλογι τθσ εφλογθσ αξίασ 

μζςω αποτελεςμάτων. Στισ επόμενεσ φάςεισ, το ΣΔΛΠ κα αςχολθκεί με τθ λογιςτικι αντιςτάκμιςθ και 

τθν απομείωςθ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει ακόμθ 

υιοκετιςει το πρότυπο αυτό. Ο Όμιλοσ κα εξετάςει τθν επίδραςθ αυτοφ του προτφπου ςτισ οικονομικζσ 

του καταςτάςεισ όταν το τελικό πρότυπο, που κα περιλαμβάνει όλεσ τισ φάςεισ, εκδοκεί. 

 ΔΠΧΑ 10 “Ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ” 

Το πρότυπο αυτό εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 

Ιανουαρίου 2014 για τισ εταιρίεσ που εφαρμόηουν τα ΔΠΧΑ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Το ΔΠΧΑ 10 αντικακιςτά το μζροσ του ΔΛΠ 27 “Ενοποιθμζνεσ και Ατομικζσ 

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ” που περιγράφει τισ λογιςτικζσ διαδικαςίεσ για τθν ςφνταξθ των 

ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων. Επίςθσ, περιλαμβάνει τα κζματα που αναπτφςςονται ςτθ 

Διερμθνεία 12 Ενοποίθςθ – Οικονομικζσ Οντότθτεσ Ειδικοφ Σκοποφ.  

Το ΔΠΧΑ 10 εγκακιςτά ζνα ενιαίο μοντζλο ελζγχου που ζχει εφαρμογι ςε όλεσ τισ εταιρίεσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των οικονομικϊν οντοτιτων ειδικοφ ςκοποφ. Οι αλλαγζσ που ειςάγονται 

από το ΔΠΧΑ 10, ςυγκρινόμενεσ με τισ απαιτιςεισ που βρίςκονταν ςτο ΔΛΠ 27, απαιτοφν από τθ 

διοίκθςθ να αςκεί ςθμαντικι κρίςθ προκειμζνου να κακορίςει ποιεσ οντότθτεσ ελζγχονται και ςυνεπϊσ 

είναι απαραίτθτο να ενοποιθκοφν από τθ μθτρικι. Το νζο πρότυπο αλλάηει τον οριςμό του ελζγχου ωσ 

κακοριςτικοφ παράγοντα προκειμζνου να αποφαςιςτεί εάν μια οικονομικι οντότθτα κα πρζπει να 

ενοποιείται. Το πρότυπο παρζχει εκτεταμζνεσ διευκρινίςεισ που υπαγορεφουν τουσ διαφορετικοφσ 

τρόπουσ κατά τουσ οποίουσ μία οικονομικι οντότθτα (επενδυτισ) μπορεί να ελζγχει μία άλλθ 

οικονομικι οντότθτα (επζνδυςθ). Ο ανακεωρθμζνοσ οριςμόσ του ελζγχου εςτιάηει ςτθν ανάγκθ να 

υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (θ δυνατότθτα να κατευκφνονται οι δραςτθριότθτεσ που επθρεάηουν 

ςθμαντικά τισ αποδόςεισ) και οι μεταβλθτζσ αποδόςεισ (κετικζσ, αρνθτικζσ ι και τα δφο) προκειμζνου 

να υπάρχει ζλεγχοσ. Τα νζο πρότυπο παρζχει επίςθσ διευκρινίςεισ αναφορικά με ςυμμετοχικά 

δικαιϊματα και δικαιϊματα άςκθςθσ βζτο (protective rights), κακϊσ επίςθσ και αναφορικά με ςχζςεισ 

πρακτόρευςθσ / πρακτορευομζνου. Ο Όμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ αυτοφ 

του προτφπου ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 
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 ΔΠΧΑ 11 “Από κοινοφ ςυμφωνίεσ” 

Το πρότυπο αυτό εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 

Ιανουαρίου 2014 για τισ εταιρίεσ που εφαρμόηουν τα ΔΠΧΑ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  Το ΔΠΧΑ 11 αντικακιςτά το ΔΛΠ 31 “Συμμετοχι ςε Κοινοπραξίεσ”  και τθ 

Διερμθνεία 13 “Από κοινοφ ελεγχόμενεσ οικονομικζσ οντότθτεσ – Μθ χρθματικζσ ςυνειςφορζσ από 

κοινοπρακτοφντεσ”. Παρζχει μια πιο ρεαλιςτικι αντιμετϊπιςθ των από κοινοφ ςυμφωνιϊν εςτιάηοντασ 

ςτα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ, παρά ςτθ νομικι τουσ μορφι. Οι τφποι των ςυμφωνιϊν 

περιορίηονται ςε δφο: από κοινοφ ελεγχόμενεσ δραςτθριότθτεσ και κοινοπραξίεσ. Θ μζκοδοσ τθσ 

αναλογικισ ενοποίθςθσ δεν είναι πλζον επιτρεπτι. Οι ςυμμετζχοντεσ ςε κοινοπραξίεσ εφαρμόηουν 

υποχρεωτικά τθν ενοποίθςθ με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ. Οι οικονομικζσ οντότθτεσ που 

ςυμμετζχουν ςε από κοινοφ ελεγχόμενεσ δραςτθριότθτεσ εφαρμόηουν παρόμοιο λογιςτικό χειριςμό με 

αυτόν που εφαρμόηουν επί του παρόντοσ οι ςυμμετζχοντεσ ςε από κοινοφ ελεγχόμενα περιουςιακά 

ςτοιχεία ι ςε από κοινοφ ελεγχόμενεσ δραςτθριότθτεσ.  

Το πρότυπο παρζχει επίςθσ διευκρινίςεισ ςχετικά με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε από κοινοφ ςυμφωνίεσ, 

χωρίσ να υπάρχει από κοινοφ ζλεγχοσ. Ο Όμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ 

αυτοφ του προτφπου ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 

 ΔΠΧΑ 12 “Γνωςτοποιιςεισ ςυμμετοχϊν ςε άλλεσ επιχειριςεισ” 

Το πρότυπο αυτό εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 

Ιανουαρίου 2014 για τισ εταιρίεσ που εφαρμόηουν τα ΔΠΧΑ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Το ΔΠΧΑ 12 περιλαμβάνει όλεσ τισ γνωςτοποιιςεισ που προθγουμζνωσ 

εμπεριζχονταν ςτο ΔΛΠ 27 και ςχετίηονταν με τισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ κακϊσ επίςθσ 

και όλεσ τισ γνωςτοποιιςεισ που προθγουμζνωσ εμπεριζχονταν ςτο ΔΛΠ 31 και ςτο ΔΛΠ 28. Οι 

γνωςτοποιιςεισ αυτζσ ςχετίηονται με τθ ςυμμετοχι μιασ εταιρίασ ςε κυγατρικζσ εταιρίεσ, ςε από 

κοινοφ ςυμφωνίεσ, ςε ςυγγενείσ εταιρίεσ και δομθμζνεσ εταιρίεσ. Απαιτοφνται επίςθσ μια ςειρά από 

νζεσ γνωςτοποιιςεισ. Ο Όμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ αυτοφ του προτφπου 

ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 

 ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Τροποποίθςθ) “Οδθγία μετάβαςθσ“ 
 
Θ οδθγία εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 

2013. Το ΣΔΛΠ εξζδωςε τροποποιιςεισ του ΔΠΧΑ 10 Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ, του ΔΠΧΑ 

11 Από Κοινοφ Συμφωνίεσ και του ΔΠΧΑ 12 Γνωςτοποιιςεισ Συμμετοχϊν ςε Άλλεσ Επιχειριςεισ. Οι 

τροποποιιςεισ αλλάηουν τθν οδθγία μετάβαςθσ ζτςι ϊςτε να παρζχουν μεγαλφτερθ ελάφρυνςθ από 

τθν πλιρθ αναδρομικι εφαρμογι. Θ θμερομθνία τθσ «πρϊτθσ εφαρμογισ» του ΔΠΧΑ 10 ορίηεται ωσ «θ 

ζναρξθ τθσ ετιςιασ περιόδου ςτθν οποία εφαρμόηεται το ΔΠΧΑ 10 για πρϊτθ φορά». Θ εκτίμθςθ για 

τθν φπαρξθ ελζγχου πραγματοποιείται κατά τθν «θμερομθνία τθσ πρϊτθσ εφαρμογισ» αντί τθσ ζναρξθσ 

τθσ ςυγκριτικισ περιόδου. Εφόςον θ εκτίμθςθ ελζγχου είναι διαφορετικι μεταξφ ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 

27/Διερμθνία 12, πρζπει να κακοριςτοφν οι αναδρομικζσ προςαρμογζσ. Ωςτόςο, εάν θ εκτίμθςθ 

ελζγχου είναι όμοια, δεν απαιτείται αναδρομικι εφαρμογι. Εάν παρουςιάηονται περιςςότερεσ από μία 

ςυγκριτικζσ περίοδοι, παρζχεται πρόςκετθ ελάφρυνςθ που απαιτεί τθν επαναδιατφπωςθ μόνο μιασ 

περιόδου. Για τουσ ίδιουσ λόγουσ το ΣΔΛΠ τροποποίθςε το ΔΠΧΑ 11 Από Κοινοφ Συμφωνίεσ  και το 

ΔΠΧΑ 12 Γνωςτοποιιςεισ Συμμετοχϊν ςε Άλλεσ Επιχειριςεισ για να παρζχει ελάφρυνςθ κατά τθ 

μετάβαςθ. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει ακόμθ υιοκετιςει τθν οδθγία αυτι. Ο Όμιλοσ βρίςκεται ςτθ 

διαδικαςία εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ αυτισ τθσ οδθγίασ ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 
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 ΔΠΧΑ 13 “Επιμζτρθςθ εφλογθσ αξίασ” 

Το νζο πρότυπο εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 

Ιανουαρίου 2013. Το ΔΠΧΑ 13 εγκακιςτά ζνα ενιαίο ςφνολο πθγϊν κακοδιγθςθσ των ΔΠΧΑ για όλεσ τισ 

επιμετριςεισ εφλογθσ αξίασ. Το ΔΠΧΑ 13 δεν αλλάηει τισ απαιτιςεισ αναφορικά με το πότε θ εταιρία 

απαιτείται να χρθςιμοποιιςει τθν εφλογθ αξία αλλά παρζχει κακοδιγθςθ ςτο τρόπο επιμζτρθςθσ τθσ 

εφλογθσ αξίασ ςτα ΔΠΧΑ όταν θ εφλογθ αξία απαιτείται ι επιτρζπεται. Το πρότυπο αυτό ζχει 

μελλοντικι ιςχφ ενϊ επιτρζπεται θ πρόωρθ εφαρμογι του. Ο Όμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία 

εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ αυτοφ του προτφπου ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 

 Διερμθνεία 20 “Δαπάνεσ αποκάλυψθσ κατά τθν παραγωγικι φάςθ του ορυχείου” 

Εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2013. Θ 

διερμθνεία αυτι εφαρμόηεται μόνο για τισ δαπάνεσ αποκάλυψθσ που πραγματοποιοφνται κατά τθν 

διαδικαςία εξόρυξθσ τθσ επιφάνειασ ςτθ διάρκεια τθσ παραγωγικισ φάςθσ του ορυχείου  (“δαπάνεσ 

αποκάλυψθσ κατά τθν παραγωγι”). Οι δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται κατά τισ δραςτθριότθτεσ 

αποκάλυψθσ κεωρείται ότι δθμιουργοφν δφο πικανά οφζλθ: α) τθν παραγωγι αποκεμάτων κατά τθν 

παροφςα χριςθ και/ι β) βελτιωμζνθ πρόςβαςθ ςε μετάλλευμα που κα εξορυχτεί ςτο μζλλον 

(περιουςιακό ςτοιχείο που προκφπτει από τθ δραςτθριότθτα αποκάλυψθσ). Σε περιπτϊςεισ που οι 

δαπάνεσ δεν μποροφν να κατανεμθκοφν ςυγκεκριμζνα μεταξφ των αποκεμάτων που παράγονται κατά 

τθ διάρκεια τθσ περιόδου και του περιουςιακοφ ςτοιχείου από τθ δραςτθριότθτα αποκάλυψθσ, θ 

διερμθνεία 20 απαιτεί από τθν εταιρία να χρθςιμοποιιςει μια βάςθ κατανομισ θ οποία βαςίηεται ςε 

μια μονάδα μζτρθςθσ ςχετικι με τθν παραγωγι. Επιτρζπεται θ πρόωρθ εφαρμογι. Ο Όμιλοσ βρίςκεται 

ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ αυτισ τθσ διερμθνείασ ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 

Τροποποιιςεισ ςε πρότυπα που αποτελοφν ζνα τμιμα του προγράμματοσ ετιςιων βελτιϊςεων για το 

2011 του ΣΔΛΠ  

Οι παρακάτω τροποποιιςεισ περιγράφουν τισ ςθμαντικότερεσ αλλαγζσ που υπειςζρχονται ςτα ΔΠΧΑ ωσ 

επακόλουκο των αποτελεςμάτων του ετιςιου προγράμματοσ αναβακμίςεων του ΣΔΛΠ που δθμοςιεφτθκε 

τον Μάιο 2012. Θ θμερομθνία εφαρμογισ των τροποποιιςεων αυτϊν είναι για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ 

που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2013. Επιτρζπεται θ πρόωρθ εφαρμογι ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, 

δεδομζνου ότι γνωςτοποιείται το γεγονόσ αυτό. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει ακόμθ υιοκετιςει τισ 

αναβακμίςεισ αυτζσ και ο Όμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ τουσ ςτισ οικονομικζσ 

του καταςτάςεισ. 

 ΔΛΠ 1 “Παρουςίαςθ οικονομικϊν καταςτάςεων” 

Θ τροποποίθςθ παρζχει διευκρινίςεισ ςχετικά με τισ απαραίτθτεσ γνωςτοποιιςεισ για τθ ςυγκριτικι 

πλθροφόρθςθ όταν μια οικονομικι οντότθτα ςυντάςςει ζναν επιπλζον ιςολογιςμό είτε (α) όπωσ 

απαιτείται από το ΔΛΠ 8 «Λογιςτικζσ πολιτικζσ, μεταβολζσ των λογιςτικϊν εκτιμιςεων και λάκθ» είτε 

(β) εκελοντικά. 

  ΔΛΠ 16 “Ενςϊματα πάγια” 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει πωσ τα ανταλλακτικά και ο λοιπόσ εξοπλιςμόσ ςυντιρθςθσ ταξινομοφνται 

ωσ ενςϊματα πάγια και όχι ωσ αποκζματα όταν πλθροφν τον οριςμό των ενςϊματων παγίων, δθλαδι 

όταν χρθςιμοποιοφνται για περιςςότερεσ από μία περίοδο. 

 ΔΛΠ 32 “Χρθματοοικονομικά μζςα: Παρουςίαςθ” 

Θ τροποποίθςθ αυτι διευκρινίηει ότι οι φόροι ειςοδιματοσ που προκφπτουν από διανομζσ ςε κατόχουσ 

ςυμμετοχικϊν τίτλων λογίηονται ςφμφωνα με το ΔΛΠ 12 “Φόροι Ειςοδιματοσ”.  Θ τροποποίθςθ 
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εξαλείφει τισ υφιςτάμενεσ απαιτιςεισ του ΔΛΠ 32 και απαιτεί από τισ εταιρίεσ να εφαρμόηουν τισ 

απαιτιςεισ του ΔΛΠ 12 ςε κάκε φόρο ειςοδιματοσ που προκφπτει από τισ διανομζσ ςε κατόχουσ 

ςυμμετοχικϊν τίτλων. 

 ΔΛΠ 34 “Ενδιάμεςθ χρθματοοικονομικι αναφορά” 

Θ τροποποίθςθ αυτι διευκρινίηει τισ απαιτιςεισ του ΔΛΠ 34 που ςχετίηονται με τθ πλθροφόρθςθ ανά 

τομζα για τα ςυνολικά περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ για κάκε τομζα πλθροφόρθςθσ, ζτςι 

ϊςτε να ενιςχφςει τθ ςυνάφεια με τισ απαιτιςεισ του ΔΠΧΑ 8 “Λειτουργικοί τομείσ”. Τα ςυνολικά 

περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ για ζνα ςυγκεκριμζνο τομζα αναφοράσ πρζπει να 

γνωςτοποιοφνται μόνο όταν τα ποςά αυτά παρζχονται τακτικά ςτον Επικεφαλισ Λιψθσ 

Επιχειρθματικϊν Αποφάςεων (ΕΛΕΑ) και ζχει πραγματοποιθκεί μια ςθμαντικι μεταβολι ςτο ςυνολικό 

ποςό που γνωςτοποιικθκε ςτισ προθγοφμενεσ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ για τον τομζα αυτό. 

 

1.2. Ενοποίθςθ 

(α) Θυγατρικζσ 

Οι Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ περιλαμβάνουν τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Ομίλου και 

των κυγατρικϊν του εταιριϊν. Θυγατρικζσ είναι όλεσ οι εταιρίεσ (ςυμπεριλαμβανομζνου και των 

εταιριϊν ειδικοφ ςκοποφ) ςτισ οποίεσ ο Όμιλοσ αςκεί ζλεγχο επί τθσ λειτουργίασ τουσ. Ο ζλεγχοσ 

κεωρείται ότι υπάρχει όταν ο Όμιλοσ ζχει τθ δυνατότθτα να ορίηει τισ αποφάςεισ που αφοροφν τισ 

χρθματοοικονομικζσ και λειτουργικζσ αρχζσ διαχείριςθσ μιασ εταιρίασ, ενϊ γενικά ςυνοδεφεται από τθν 

κατοχι περιςςοτζρων εκ των μιςϊν δικαιωμάτων ψιφου.  

Θ παρουςία και θ επίδραςθ από ενδεχόμενα δικαιϊματα ψιφου που μποροφν να αςκθκοφν ι να 

μετατραποφν, ςυνυπολογίηονται όταν αξιολογείται θ φπαρξθ ελζγχου του Ομίλου ςε μία εταιρία. 

Επίςθσ, ο Όμιλοσ εκτιμά τθν φπαρξθ ελζγχου όταν μπορεί να ορίςει τισ χρθματοοικονομικζσ και 

λειτουργικζσ αρχζσ μιασ εταιρίασ βάςθ του de-facto ελζγχου, ενϊ δεν κατζχει περιςςότερο από 50% 

των δικαιωμάτων ψιφου.  

Οι κυγατρικζσ εταιρίεσ ενοποιοφνται πλιρωσ από τθν θμερομθνία κατά τθν οποία ο ζλεγχοσ 

μεταφζρεται ςτον Όμιλο και παφουν να ενοποιοφνται από τθν θμερομθνία κατά τθν οποία ο ζλεγχοσ 

παφει να υφίςταται. 

Ο Όμιλοσ  χρθςιμοποιεί τθ μζκοδο τθσ εξαγοράσ  για τθ λογιςτικοποίθςθ τθσ ςυνζνωςθσ επιχειριςεων. 

Το τίμθμα τθσ εξαγοράσ  για τθν απόκτθςθ μιασ κυγατρικισ εταιρίασ υπολογίηεται ωσ το ςφνολο των 

εφλογων αξιϊν των περιουςιακϊν ςτοιχείων που μεταφζρκθκαν, των υποχρεϊςεων που αναλιφκθκαν 

από τουσ προκατόχουσ τθσ αποκτθκείςασ εταιρίασ και των ςυμμετοχικϊν τίτλων που εκδόκθκαν από 

τον Όμιλο. Το αντίτιμο τθσ ςυναλλαγισ περιλαμβάνει επίςθσ τθν εφλογθ αξία των περιουςιακϊν 

ςτοιχείων ι των υποχρεϊςεων που προκφπτουν από μια ςυμφωνία  ενδεχόμενου ανταλλάγματοσ.  

Σε μια ςυνζνωςθ επιχειριςεων οι ςυναφείσ με τθν εξαγορά δαπάνεσ εξοδοποιοφνται. Τα αναγνωρίςιμα  

περιουςιακά ςτοιχεία που αποκτοφνται, οι υποχρεϊςεισ και οι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ 

επιμετροφνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ κατά τθν θμερομθνία τθσ εξαγοράσ. Σε περίπτωςθ φπαρξθσ μθ 

ελζγχουςασ ςυμμετοχισ, ο Όμιλοσ τθν αναγνωρίηει είτε ςτθν εφλογθ αξία, είτε ςτθν αξία του μεριδίου 

τθσ κακαρισ κζςθσ τθσ αποκτθκείςασ εταιρίασ.  

Στθν περίπτωςθ που μία απόκτθςθ πραγματοποιείται ςε επιμζρουσ ςτάδια, θ λογιςτικι αξία των ιδίων 

κεφαλαίων τθσ εταιρίασ που αποκτάται και κατείχε ο Όμιλοσ τθν θμερομθνία τθσ εξαγοράσ, 

επαναπροςδιορίηεται ςτθν εφλογθ αξία τθσ. 
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Κάκε ενδεχόμενο τίμθμα, που δίνεται από τον Όμιλο, αναγνωρίηεται ςτθν εφλογθ αξία του τθν 

θμερομθνία τθσ εξαγοράσ. Μεταγενζςτερεσ αλλαγζσ ςτθν εφλογθ αξία του ενδεχόμενου τιμιματοσ, που 

κεωρικθκε ςτοιχείο του ενεργθτικοφ ι υποχρζωςθ, αναγνωρίηονται ςφμφωνα με το ΔΛΠ 39 είτε ςτθν 

κατάςταςθ των αποτελεςμάτων, είτε ωσ αλλαγι των λοιπϊν ςυνολικϊν ειςοδθμάτων. Το ενδεχόμενο 

τίμθμα που χαρακτθρίςτθκε ωσ κεφάλαιο δεν επαναχπολογίηεται και οι ακόλουκοι διακανονιςμοί του 

γίνονται εντόσ των ιδίων κεφαλαίων. 

Θ υπεραξία που αναγνωρίηεται αρχικά ςτο κόςτοσ κτιςθσ, είναι το υπερβάλλον ποςό του ςυνόλου του 

τιμιματοσ που καταβλικθκε και του ποςοφ που αναγνωρίςτθκε ωσ μθ ελζγχουςα ςυμμετοχι, ζναντι 

των κακαρϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων που αποκτικθκαν και των υποχρεϊςεων που αναλιφκθκαν. 

Εφόςον θ εφλογθ αξία των κακαρϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων είναι μεγαλφτερθ του ςυνόλου του 

τιμιματοσ, το κζρδοσ από τθ ςυναλλαγι αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ των αποτελεςμάτων (ςθμ. 1.6). 

Μετά τθν αρχικι αναγνϊριςθ, θ υπεραξία επιμετράται ςτο κόςτοσ μείον τισ τυχόν ςωρευμζνεσ ηθμίεσ 

απομείωςθσ. Για τουσ ςκοποφσ του ελζγχου απομείωςθσ, θ υπεραξία που δθμιουργείται από τθν 

απόκτθςθ εταιριϊν, κατανζμεται μετά τθν θμερομθνία εξαγοράσ ςε κάκε μονάδα δθμιουργίασ 

ταμειακϊν ροϊν του Ομίλου που αναμζνεται να ωφελθκεί από τθν απόκτθςθ, ανεξαρτιτωσ αν τα 

ςτοιχεία του ενεργθτικοφ ι οι υποχρεϊςεισ τθσ αποκτθκείςασ εταιρίασ αποδίδονται ςτθ μονάδα αυτι. 

Στθν περίπτωςθ που θ υπεραξία κατανζμεται ςε μια μονάδα δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν  και μζροσ 

τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ τθσ μονάδασ εκποιθκεί, θ υπεραξία που ςχετίηεται με το μζροσ τθσ 

δραςτθριότθτασ που εκποιικθκε ςυμπεριλαμβάνεται ςτθ λογιςτικι αξία αυτισ, όταν  κακορίηεται το 

κζρδοσ ι θ ηθμία από τθν πϊλθςθ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ υπεραξία που εκποιικθκε υπολογίηεται με 

βάςθ τισ ςχετικζσ αξίεσ τθσ εκποιοφμενθσ δραςτθριότθτασ και του μζρουσ τθσ μονάδασ ταμειακϊν ροϊν 

που διατθρικθκε. 

Οι τυχόν ηθμίεσ μερίηονται ςτισ μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ ακόμα και αν το υπόλοιπο καταςτεί 

αρνθτικό. Συναλλαγζσ που οδθγοφν ςε αλλαγζσ ποςοςτϊν ςυμμετοχισ ςε κυγατρικι εταιρία, χωρίσ να 

προκφπτει θ απϊλεια του ελζγχου τθσ, καταχωροφνται ςτθν κακαρι κζςθ.  

Στον ιςολογιςμό τθσ Εταιρίασ, οι ςυμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ εμφανίηονται ςτθν αξία κτιςθσ μείον τισ 

ηθμίεσ απομείωςθσ, εφόςον υπάρχουν.  Θ αξία κτιςθσ προςαρμόηεται ζτςι ϊςτε να ενςωματϊνει τισ 

αλλαγζσ ςτο τίμθμα από τροποποιιςεισ του ενδεχόμενου τιμιματοσ. 

 Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ των κυγατρικϊν εταιριϊν ςυντάςςονται τθν ίδια θμερομθνία και 

χρθςιμοποιοφν τισ ίδιεσ λογιςτικζσ αρχζσ με τθν Μθτρικι Εταιρία. Οι ενδοεταιρικζσ ςυναλλαγζσ, τα 

υπόλοιπα και τα μθ δεδουλευμζνα κζρδθ/ηθμίεσ ςτισ ςυναλλαγζσ μεταξφ των εταιριϊν του Ομίλου 

απαλείφονται. 

(β) Αλλαγζσ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ ςε κυγατρικζσ εταιρίεσ χωρίσ μεταβολι ςτο κακεςτϊσ ελζγχου 

Οι ςυναλλαγζσ με τισ μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ που ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν διατιρθςθ του ελζγχου  

μιασ κυγατρικισ από τον Όμιλο κεωροφνται ςυναλλαγζσ  των ιδίων κεφαλαίων, δθλαδι ςυναλλαγζσ 

μεταξφ των ιδιοκτθτϊν. Θ διαφορά μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ του καταβλθκζντοσ τιμιματοσ και του 

μζρουσ τθσ λογιςτικισ αξίασ των κακαρϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ κυγατρικισ εταιρίασ που 

αποκτικθκε αναγνωρίηεται επίςθσ, ςτα ιδία κεφάλαια. 

(γ) Πϊλθςθ κυγατρικϊν εταιριϊν 

Όταν ο Όμιλοσ παφει να ζχει τον ζλεγχο μιασ κυγατρικισ εταιρίασ και εφόςον ςυνεχίηει να διατθρεί 

οποιαδιποτε ςυμμετοχι  ςε αυτιν, τότε θ ςυμμετοχι επαναχπολογίηεται ςτθν εφλογθ αξία κατά τθν  

θμερομθνία που παφει ο ζλεγχοσ και οποιαδιποτε μεταγενζςτερθ αλλαγι ςτθ λογιςτικι αξία 

αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα. Για ςκοποφσ λογιςτικισ παρακολοφκθςθσ θ εφλογθ αξία είναι θ 
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αρχικι τρζχουςα αξία τθσ εναπομζνουςασ ςυμμετοχισ ςτθν ςυγγενι εταιρία, τθν κοινοπραξία ι το 

χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ. Επιπλζον, κάκε ποςό που αναγνωρίςτθκε προθγουμζνωσ ςτα 

λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα ςχετικά με τθν εταιρία αυτι, λογιςτικοποιείται με τθν ίδια μζκοδο που κα 

εφάρμοηε  ο Όμιλοσ ςτθ περίπτωςθ που κα εκποιοφςε απευκείασ τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ τθσ ι τισ 

υποχρεϊςεισ τθσ. Το γεγονόσ αυτό μπορεί να ςθμαίνει ότι τα ποςά που προθγουμζνωσ 

αναγνωρίςτθκαν ςτα λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα αναταξινομοφνται ςτα αποτελζςματα χριςθσ. 

(δ) Κοινοπραξίεσ  

Κοινοπραξία κεωρείται θ εταιρία που ελζγχεται από κοινοφ από τον Όμιλο και από μία  ι περιςςότερεσ 

επιχειριςεισ με τισ οποίεσ ο Όμιλοσ ζχει ςυνάψει ςυμβατικι υποχρζωςθ. Οι κοινοπραξίεσ ενοποιοφνται 

με τθ μζκοδο τθσ αναλογικισ ενοποίθςθσ. Σφμφωνα με τθ μζκοδο αυτι, γίνεται ενςωμάτωςθ του 

ποςοςτοφ του Ομίλου από όλεσ τισ αναλυτικζσ γραμμζσ εςόδων, εξόδων, ενεργθτικοφ, πακθτικοφ και 

ταμειακϊν ροϊν τθσ κοινοπραξίασ, με εκείνεσ που εμφανίηονται ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ. Ο Όμιλοσ αναγνωρίηει το μερίδιο των κερδϊν ι ηθμιϊν που προκφπτει από πωλιςεισ 

ςτοιχείων ενεργθτικοφ προσ τισ κοινοπραξίεσ και αντιςτοιχεί ςτουσ άλλουσ εταίρουσ τθσ κοινοπραξίασ. 

Το μερίδιο του Ομίλου ςτα ενδοεταιρικά υπόλοιπα, ςτισ ςυναλλαγζσ μεταξφ του Ομίλου και των 

κοινοπραξιϊν του και ςτα μθ πραγματοποιθκζντα κζρδθ ι ηθμίεσ από τισ ςυναλλαγζσ αυτζσ 

απαλείφεται ςτθ διαδικαςία τθσ ενοποίθςθσ. Οι ηθμίεσ από τισ ςυναλλαγζσ αναγνωρίηονται απευκείασ, 

εφόςον υπάρχουν ενδείξεισ για μείωςθ τθσ κακαρισ ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ των κυκλοφοροφντων 

ςτοιχείων του ενεργθτικοφ ι ενδείξεισ για ηθμίεσ απομείωςθσ. Οι κοινοπραξίεσ ενοποιοφνται αναλογικά 

μζχρι τθν θμερομθνία που ο Όμιλοσ παφει να ζχει τον κοινό ζλεγχο τθσ κοινοπραξίασ. 

Όταν παφει ο κοινόσ ζλεγχοσ, ο Όμιλοσ υπολογίηει και αναγνωρίηει το υπόλοιπο τθσ ςυμμετοχισ του  

ςτθν εφλογθ αξία τθσ. Θ διαφορά μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ τθσ ςυμμετοχισ, τθσ εφλογθσ αξίασ του 

υπολοίπου τθσ ςυμμετοχισ και του εςόδου από τθν πϊλθςθ αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα τθσ 

χριςθσ.  Όταν οι υπολειπόμενθ αξία τθσ ςυμμετοχισ αποτελεί ςθμαντικι επιρροι λογιςτικοποιείται ωσ 

ςυμμετοχι ςε ςυγγενι εταιρία.   

Οι λογιςτικζσ αρχζσ των κοινοπραξιϊν ζχουν τροποποιθκεί, όποτε κρίκθκε απαραίτθτο, για να είναι 

ςυνεπείσ με αυτζσ που ζχουν υιοκετθκεί από τον Όμιλο. 

Θ θμερομθνία κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων των κοινοπραξιϊν ςυμπίπτει με αυτι τθσ 

μθτρικισ Εταιρίασ.   

Στισ οικονομικζσ καταςτάςεισ  τθσ Εταιρίασ, οι ςυμμετοχζσ ςε κοινοπραξίεσ εμφανίηονται ςτθν αξία 

κτιςθσ μείον τισ ηθμίεσ απομείωςθσ, εφόςον υπάρχουν.   

(ε) Συγγενείσ επιχειριςεισ    

Συγγενείσ επιχειριςεισ αποκαλοφνται οι νομικζσ οντότθτεσ ςτισ οποίεσ ο Όμιλοσ ζχει ςθμαντικι 

επιρροι, αλλά δεν αςκεί ζλεγχο επί τθσ λειτουργίασ τουσ και θ ςυμμετοχι του Ομίλου, μετά 

δικαιωμάτων ψιφου, είναι ςυνικωσ μεταξφ 20% και 50%. Οι επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ 

λογιςτικοποιοφνται με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ και αρχικά καταχωροφνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ. Οι 

επενδφςεισ του Ομίλου ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ εμπεριζχουν τθν υπεραξία (κακαρι από 

οποιεςδιποτε ηθμίεσ από απαξίωςθ)  που αναγνωρίςτθκε κατά τθν εξαγορά.  

Σφμφωνα με τθν μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ,  θ ςυμμετοχι του Ομίλου ςτα κζρδθ ι ηθμιζσ που 

προκφπτουν μετά τθν εξαγορά των ςυγγενϊν εταιριϊν αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων 

και θ ςυμμετοχι του Ομίλου επί των λοιπϊν ειςοδθμάτων που ςχθματίηονται μετά από τθν εξαγορά 

αναγνωρίηεται ςτα λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα του Ομίλου με τθν ταυτόχρονθ μεταβολι τθσ λογιςτικισ 

αξίασ τθσ επζνδυςθσ . Όταν το μερίδιο του Ομίλου ςτισ ηθμιζσ μιασ ςυγγενοφσ επιχείρθςθσ ιςοφται ι 
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υπερβαίνει τθν αξία τθσ επζνδυςισ του, τότε ο Όμιλοσ δεν αναγνωρίηει περαιτζρω ηθμιζσ, εκτόσ εάν 

ζχει νομικζσ ι ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ ι πραγματοποίθςε πλθρωμζσ για λογαριαςμό τθσ εταιρίασ 

αυτισ. 

Εάν το ποςοςτό ςυμμετοχισ του Ομίλου ςε μία ςυγγενι εταιρία μειωκεί, αλλά ςυνεχίηει να διατθρεί  

ςθμαντικι επιρροι, τότε μόνο θ αναλογία των ποςϊν που είχαν προθγουμζνωσ αναγνωριςτεί ςτα 

λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα χριςθσ. 

Όταν θ ςθμαντικι επιρροι ςε μία ςυγγενι εταιρία ςταματάει να υφίςταται, ο Όμιλοσ υπολογίηει και 

αναγνωρίηει τθν υπολειπόμενθ αξία τθσ ςυμμετοχισ ςε εφλογθ αξία. Θ οποιαδιποτε διαφορά μεταξφ 

τθσ λογιςτικισ αξίασ τθσ ςυμμετοχισ ςτθ ςυγγενι εταιρία, κατά τθν θμερομθνία τθσ απϊλειασ τθσ 

ςθμαντικισ επιρροισ, τθσ εφλογθσ αξίασ του υπολοίπου τθσ ςυμμετοχισ και του εςόδου από τθν 

πϊλθςθ αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα τθσ χριςθσ. 

Σε κάκε θμερομθνία κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων, ο Όμιλοσ εξετάηει εάν υπάρχουν 

αντικειμενικζσ ενδείξεισ απομείωςθσ τθσ ςυμμετοχισ ςτθ ςυγγενι εταιρία. Σε αυτι τθ περίπτωςθ, ο 

Όμιλοσ υπολογίηει το ποςό τθσ απομείωςθσ τθσ ςυμμετοχισ του ωσ τθ διαφορά μεταξφ του 

ανακτιςιμου ποςοφ τθσ και τθσ τρζχουςασ αξίασ τθσ. Θ αξία απομείωςθσ αναγνωρίηεται ςτθν 

κατάςταςθ αποτελεςμάτων ςτον λογαριαςμό «ςυμμετοχι ςτα κζρδθ/(ηθμίεσ) ςυγγενϊν εταιριϊν». 

Κζρδθ και ηθμίεσ που προκφπτουν από ςυναλλαγζσ μεταξφ του Ομίλου και των ςυγγενϊν εταιριϊν, 

αναγνωρίηονται ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ μόνο κατά το ποςοςτό που αναλογεί ςτο 

αντιςυμβαλλόμενο μθ ςυνδεδεμζνο με τον Όμιλο μζροσ. Τα μθ πραγματοποιθκζντα κζρδθ από 

ςυναλλαγζσ μεταξφ του Ομίλου και των ςυγγενϊν επιχειριςεων απαλείφονται κατά το ποςοςτό 

ςυμμετοχισ του Ομίλου ςτισ εταιρίεσ αυτζσ. Οι μθ πραγματοποιθκείςεσ ηθμιζσ απαλείφονται επίςθσ, 

εκτόσ εάν θ ςυναλλαγι παρζχει ζνδειξθ απομείωςθσ του ςτοιχείου ενεργθτικοφ που μεταφζρκθκε.  

Οι λογιςτικζσ αρχζσ των ςυγγενϊν επιχειριςεων ζχουν τροποποιθκεί, όποτε κρίκθκε απαραίτθτο, για 

να είναι ςυνεπείσ με αυτζσ που ζχουν υιοκετθκεί από τον Όμιλο. 

Θ θμερομθνία κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων των ςυγγενϊν ςυμπίπτει με αυτι τθσ 

μθτρικισ Εταιρίασ.   

Στισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρίασ, οι ςυμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ εταιρίεσ εμφανίηονται ςτθν αξία 

κτιςθσ μείον τισ ηθμίεσ απομείωςθσ, εφόςον υπάρχουν.   

ςτ) Δεςμεφςεισ για τθν αγορά μεριδίων που κατζχει θ μθ ελζγχουςα ςυμμετοχι. 

Στο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ απόκτθςθσ οριςμζνων κυγατρικϊν, ο Όμιλοσ ζχει χορθγιςει ςτθ μθ 

ελζγχουςα ςυμμετοχι το δικαίωμα να απαιτιςει από τον Όμιλο τθν εξαγορά των μετοχϊν τθσ βάςθ 

προκακοριςμζνων όρων (δικαίωμα προαίρεςθσ για πϊλθςθ).  Θ μθ ελζγχουςα ςυμμετοχι μπορεί να 

είναι είτε διεκνείσ οργανιςμοί, όπωσ θ European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), είτε 

ιδιϊτεσ επενδυτζσ που είναι κυρίωσ οικονομικοί ι βιομθχανικοί επενδυτζσ ι πρϊθν μζτοχοι τθσ 

εξαγοραςκείςασ εταιρίασ. 

Ο Όμιλοσ προκειμζνου να αναγνωρίςει αυτά τα δικαιϊματα εφαρμόηει τθν ακόλουκθ πολιτικι: 

• Απόδοςθ ςτθν μθ ελζγχουςα ςυμμετοχι του μεριδίου τθσ ςτα κζρδθ ι τισ ηθμίεσ τθσ 

περιόδου/χριςθσ, κακϊσ και άλλων μεταβολϊν των ιδίων κεφαλαίων. 

 • Σε κάκε θμερομθνία δθμοςίευςθσ γίνεται αναταξινόμθςθ τθσ αξίασ κακαρισ κζςθσ, που αναλογεί 

ςτθν μθ ελζγχουςα ςυμμετοχι, ςαν να πραγματοποιικθκε θ εξαγορά τθν θμερομθνία αυτι.  
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• Οποιαδιποτε διαφορά προκφπτει μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ τθσ υποχρζωςθσ, βάςει του δικαιϊματοσ 

προαίρεςθσ, και τθσ αναταξινομθμζνθσ αξίασ τθσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ λογίηεται ςτο τζλοσ τθσ 

περιόδου/χριςθσ, με βάςθ τθν πολιτικι που εφαρμόηει ο Όμιλοσ για τισ εξαγορζσ μθ ελεγχουςϊν 

ςυμμετοχϊν. 

Εφόςον το δικαίωμα αςκθκεί, το ποςό που αναγνωρίηεται ωσ χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ κατά τθν 

θμερομθνία αυτι κα εξαλειφκεί από τθν καταβολι τθσ τιμισ εξάςκθςθσ. Εάν το δικαίωμα πϊλθςθσ 

λιξει χωρίσ να εξαςκθκεί, τότε οι λογαριαςμοί κα αντιςτραφοφν κακϊσ θ μθ ελζγχουςα ςυμμετοχι κα 

επαναταξινομθκεί πίςω ςτα ίδια κεφάλαια και θ χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ κα διαγραφεί. 

 

1.3. Μετατροπι ξζνου νομίςματοσ 

(α) Λειτουργικό νόμιςμα και νόμιςμα παρουςίαςθσ 

Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ των κυγατρικϊν εταιριϊν του Ομίλου απεικονίηονται ςτο τοπικό νόμιςμα 

που ιςχφει ςτθ χϊρα όπου δραςτθριοποιοφνται, το οποίο αποτελεί και το λειτουργικό τουσ νόμιςμα. Οι 

ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ απεικονίηονται ςε ευρϊ (€), το οποίο αποτελεί το λειτουργικό 

νόμιςμα τθσ Εταιρίασ και το νόμιςμα  παρουςίαςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων του Ομίλου. 

(β) Συναλλαγζσ και υπόλοιπα λογαριαςμϊν 

Οι ςυναλλαγζσ που πραγματοποιοφνται ςε ξζνο νόμιςμα μετατρζπονται ςτο λειτουργικό νόμιςμα με τθ 

χρθςιμοποίθςθ των ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν (τρζχουςεσ ιςοτιμίεσ) που επικρατοφν κατά τισ 

θμερομθνίεσ των ςυναλλαγϊν ι τθσ αποτίμθςθσ εφόςον ζχει πραγματοποιθκεί . Οι ςυναλλαγματικζσ 

διαφορζσ (κζρδθ ι ηθμίεσ) που προκφπτουν από τον διακανονιςμό των ανωτζρω ςυναλλαγϊν κακϊσ 

και από τθ μετατροπι ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ των νομιςματικϊν ςτοιχείων (monetary items) από το ξζνο 

νόμιςμα ςτο λειτουργικό νόμιςμα, καταχωροφνται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων, εκτόσ εάν 

χαρακτθρίηονται ωσ αντιςτάκμιςθ τθσ κακαρισ επζνδυςθσ εκμετάλλευςθσ ςτο εξωτερικό, οπότε 

καταχωροφνται απευκείασ ςτα λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα. Όταν θ ςχετικι επζνδυςθ εκποιείται, το 

ςωρευτικό ποςό αναταξινομοφνται ςτα αποτελζςματα. 

Οι ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ που προκφπτουν από τθ μετατροπι των μθ νομιςματικϊν  

χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ, που αποτιμοφνται ςτθν εφλογθ αξία, 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςεωσ. Οι ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ των μθ 

νομιςματικϊν χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ, όπωσ τα διακζςιμα προσ πϊλθςθ 

χρεόγραφα, περιλαμβάνονται ςτα λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα. 

(γ) Εταιρίεσ του Ομίλου 

Τα λειτουργικά αποτελζςματα και τα ίδια κεφάλαια όλων των εταιριϊν του Ομίλου (εκτόσ από εκείνεσ 

που λειτουργοφν ςε υπερπλθκωριςτικζσ οικονομίεσ), των οποίων το λειτουργικό νόμιςμα είναι 

διαφορετικό από το νόμιςμα παρουςίαςθσ του Ομίλου, μετατρζπονται ςτο νόμιςμα  παρουςίαςθσ του 

Ομίλου ωσ ακολοφκωσ: 

-Τα ςτοιχεία ενεργθτικοφ και πακθτικοφ για κάκε ιςολογιςμό παρουςιάηονται και μετατρζπονται με τθ 

ςυναλλαγματικι ιςοτιμία κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ. 

-Τα ζςοδα και ζξοδα τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων χριςεωσ τθσ κάκε εταιρίασ μετατρζπονται 

ςφμφωνα με τθ μζςθ ιςοτιμία που διαμορφϊνεται από τθν ζναρξθ τθσ χριςεωσ ζωσ τθν θμερομθνία 

κλειςίματοσ του ιςολογιςμοφ. 
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-Όλεσ οι ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ που προκφπτουν από τα παραπάνω καταχωροφνται  ςτα λοιπά 

ςυνολικά ειςοδιματα και ακολοφκωσ περιλαμβάνονται ςτα ιδία κεφάλαια και ςυγκεκριμζνα ςτο 

αποκεματικό "ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ  μετατροπισ”. 

-Κατά τθν πϊλθςθ κυγατρικϊν εταιριϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτο εξωτερικό, οι ςωρευμζνεσ 

ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ που υπάρχουν ςτο αποκεματικό "ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ  μετατροπισ” 

των ιδίων κεφαλαίων, καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα χριςεωσ ωσ κζρδθ ι ηθμίεσ από τθν πϊλθςθ 

ςυμμετοχϊν. Κατά τθ μερικι πϊλθςθ κυγατρικϊν εταιριϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτο εξωτερικό, 

αποδίδεται ςτθ μθ ελζγχουςα ςυμμετοχι τθσ κυγατρικισ θ αναλογία των ςωρευμζνων 

ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν.   

Οι ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ που προκφπτουν από τα δάνεια που ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ 

αντιςτάκμιςθ κινδφνου των παραπάνω επενδφςεων, μεταφζρονται ςτα λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα και 

περιλαμβάνονται ςτισ "ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ αντιςτάκμιςθσ κινδφνου" ςτα λοιπά αποκεματικά. 

Θ υπεραξία και οι αναπροςαρμογζσ ςε εφλογθ αξία που προκφπτουν κατά τθν εξαγορά κυγατρικϊν που 

δραςτθριοποιοφνται ςτο εξωτερικό καταχωροφνται ωσ ςτοιχεία ενεργθτικοφ/πακθτικοφ τθσ κυγατρικισ 

εξωτερικοφ και μετατρζπονται ςφμφωνα με τθν τιμι κλειςίματοσ που ιςχφει κάκε φορά. Οι 

ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ που προκφπτουν αναγνωρίηονται ςτα λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα. 

 

1.4. Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 

Οι ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ απεικονίηονται ςτο ιςτορικό κόςτοσ κτιςεωσ μετά από τθν αφαίρεςθ των 

ςωρευμζνων αποςβζςεων και τθσ ηθμίασ απομείωςθσ, εκτόσ από τθν κατθγορία "γιπεδα/οικόπεδα" (δεν 

περιλαμβάνονται τα λατομεία) που απεικονίηεται ςτο ιςτορικό κόςτοσ κτιςεωσ μετά από τισ τυχόν ηθμίεσ 

απομείωςθσ.  

Το κόςτοσ απόκτθςθσ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων ςυμπεριλαμβάνει δαπάνεσ που ςχετίηονται άμεςα με 

τθν αγορά των παγίων ςτοιχείων και το κόςτοσ περιβαλλοντικισ αποκατάςταςθσ, ςτο βακμό που αυτό ζχει 

καταχωρθκεί ωσ πρόβλεψθ (βλζπε παράγραφο 1.20). Οι πρόςκετεσ δαπάνεσ ςυμπεριλαμβάνονται είτε ςτο 

αρχικό ποςό καταχϊρθςθσ του παγίου ςτοιχείου, είτε απεικονίηονται ωσ ξεχωριςτό πάγιο ςτοιχείο ςτθν 

περίπτωςθ όπου υπάρχει μεγάλθ πικανότθτα ότι από το ςυγκεκριμζνο πάγιο κα προκφψουν για τθν 

οικονομικι οντότθτα μελλοντικζσ οικονομικζσ ωφζλειεσ και το κόςτοσ του μπορεί να εκτιμθκεί αξιόπιςτα. Θ 

αναπόςβεςτθ αξία του μζρουσ του παγίου που αντικακίςταται διαγράφεται. Οι επιςκευζσ και οι ςυντθριςεισ 

χρεϊνονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων, κακϊσ αυτζσ πραγματοποιοφνται. Οι πρόςκετεσ δαπάνεσ, 

αποςβζνονται ςτθ μικρότερθ χρονικι διάρκεια που προκφπτει: μεταξφ τθσ υπολειπόμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ 

του περιουςιακοφ ςτοιχείου για το οποίο δθμιουργοφνται και του χρονικοφ διαςτιματοσ που μεςολαβεί 

μζχρι τθν επόμενθ προγραμματιςμζνθ βελτίωςθ του παγίου.  

Για όλεσ τισ ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ, εκτόσ των λατομείων, εφαρμόηεται θ ςτακερι μζκοδοσ απόςβεςθσ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τθν εκτιμϊμενθ διάρκεια ωφζλιμθσ ηωισ των παγίων, μζχρι να προκφψει θ 

υπολειμματικι αξία τουσ. Θ εκτιμϊμενθ διάρκεια ωφζλιμθσ ηωισ των ςθμαντικότερων κατθγοριϊν παγίων 

είναι ωσ ακολοφκωσ: 
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Κτίρια Μζχρι 50 ζτθ 

Εργοςτάςια και μθχανιματα Μζχρι 40 ζτθ 

Οχιματα 5 με 20 ζτθ 

Εξοπλιςμόσ γραφείου και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου και το ενςωματωμζνο λογιςμικό για 

τθν λειτουργία των μθχανθμάτων) 
2 με 10 ζτθ 

Μικρισ αξίασ πάγια Μζχρι 2 ζτθ 

 

Θ απόςβεςθ των εκτάςεων/γθπζδων, όπου είναι εγκατεςτθμζνα λατομεία, γίνεται ςφμφωνα με τθν μζκοδο 

εξάντλθςθσ των αποκεμάτων. Θ εξάντλθςθ των αποκεμάτων καταγράφεται κακϊσ θ διαδικαςία εξόρυξθσ 

προχωρεί ςφμφωνα με τθ μζκοδο τθσ ανά μονάδασ παραγωγισ. Τα υπόλοιπα γιπεδα δεν αποςβζνονται. 

Οι υπολειμματικζσ αξίεσ κακϊσ και οι ωφζλιμεσ ηωζσ των παγίων ανακεωροφνται και αναπροςαρμόηονται 

κατά τθν θμερομθνία κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων, εφόςον κρικεί ςκόπιμο. Όταν θ 

αναπόςβεςτθ αξία ενόσ παγίου είναι μεγαλφτερθ από τθν ανακτιςιμθ αξία, τότε θ αξία του παγίου 

αναπροςαρμόηεται ςτο φψοσ του ανακτιςιμου ποςοφ (περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν παράγραφο 1.8- 

απομείωςθ παγίων). 

Κάκε ςτοιχείο των ενςϊματων ακινθτοποιιςεων και κάκε ςθμαντικό μζροσ αυτϊν που αρχικά 

αναγνωρίςτθκε, αποαναγνωρίηεται κατά τθν πϊλθςι του, ι όταν κανζνα μελλοντικό οικονομικό όφελοσ δεν 

προκφπτει από τθ χριςθ του ι τθν πϊλθςι του. Τα κζρδθ και οι ηθμίεσ που προκφπτουν από τθν πϊλθςθ 

παγίων ςτοιχείων, προςδιορίηονται από τθ διαφορά που προκφπτει μεταξφ του εςόδου και τθσ 

αναπόςβεςτθσ αξίασ, όπωσ αυτι εμφανίηεται ςτα λογιςτικά βιβλία και ςυμπεριλαμβάνεται ςτο λειτουργικό 

αποτζλεςμα. 

Οι τόκοι που προζρχονται από δάνεια που ςυνάφκθκαν ειδικά ι γενικά για τθν χρθματοδότθςθ τθσ 

καταςκευισ περιουςιακϊν ςτοιχείων, κεφαλαιοποιοφνται ςτθ χριςθ ςτθν οποία προκφπτουν, κατά τθν 

διάρκεια τθσ καταςκευαςτικισ περιόδου των παγίων, εφόςον πλθροφνται τα κριτιρια αναγνϊριςθσ (ςθμ. 

1.29). 

 

1.5. Επενδυτικά ακίνθτα 

Ωσ επενδυτικά ακίνθτα ορίηονται τα ακίνθτα που προορίηονται για πολυετι εκμετάλλευςθ ενοικίαςθσ ι για 

τθ διαμόρφωςθ κζρδουσ από μεταπϊλθςθ ι και για τα δφο και δεν χρθςιμοποιοφνται από καμία κυγατρικι 

εταιρία του Ομίλου. Τα ακίνθτα που αξιοποιοφνται για τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου, δεν 

κεωροφνται επενδυτικά αλλά λειτουργικά ακίνθτα. Αυτό αποτελεί και το κριτιριο διαχωριςμοφ μεταξφ των 

επενδυτικϊν και των λειτουργικϊν ακινιτων. 

Τα επενδυτικά ακίνθτα απεικονίηονται αρχικά ςτο ιςτορικό κόςτοσ κτιςεωσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των 

ςχετικϊν δαπανϊν απόκτθςθσ και των εξόδων δανειςμοφ, όπου αυτό είναι εφικτό (ςθμ. 1.29). 

Μετά τθν αρχικι αναγνϊριςθ, τα επενδυτικά ακίνθτα επιμετροφνται ςτθν εφλογθ αξία. Θ εφλογθ αξία 

αντανακλά τισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ τθν θμερομθνία κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων και 

κακορίηεται από τθ Διοίκθςθ ι ανεξάρτθτουσ εκτιμθτζσ ςε ετιςια βάςθ. Θ καλφτερθ ζνδειξθ τθσ εφλογθσ  
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αξίασ ενόσ ακινιτου δίνεται από τθν τρζχουςα τιμι ομοειδϊν ακινιτων ςτθν ίδια περιοχι και ςτθν ίδια 

κατάςταςθ με το επενδυτικό ακίνθτο, ςε μία αγορά που οι ςυναλλαγζσ πραγματοποιοφνται με ζντονο 

ρυκμό,  ενϊ ιςχφουν ίδιοι όροι μίςκωςθσ ι λοιποί όροι (ςυγκρίςιμεσ ςυναλλαγζσ). Όταν δεν υπάρχουν 

ταυτόςθμεσ ςυνκικεσ, ο Όμιλοσ ςυνυπολογίηει και προςμετρά τισ διαφορζσ από τα ςυγκρινόμενα ακίνθτα, 

είτε αυτζσ εμφανίηονται ςτθν περιοχι, τθ φφςθ και τθν κατάςταςθ  του ακινιτου, είτε ςτουσ ςυμβατικοφσ 

όρουσ ι λοιποφσ όρουσ ςχετικά με τα ακίνθτα. 

Το κζρδοσ ι θ ηθμία που προκφπτει από τθ μεταβολι τθσ εφλογθσ αξίασ των επενδυτικϊν ακινιτων 

αναγνωρίηεται  ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ςτον λογαριαςμό «Άλλα ζςοδα εκμετάλλευςθσ» ι «Άλλα 

ζξοδα εκμετάλλευςθσ» τθν περίοδο που πραγματοποιείται . 

Οι μεταγενζςτερεσ δαπάνεσ κεφαλαιοποιοφνται ςτθν λογιςτικι αξία, μόνο όταν είναι πικανό ότι τα 

μελλοντικά οικονομικά οφζλθ, που ςχετίηονται με τισ δαπάνεσ αυτζσ, κα ειςζλκουν ςτον Όμιλο και το κόςτοσ 

τουσ μπορεί να εκτιμθκεί αξιόπιςτα. Όλεσ οι άλλεσ επιςκευζσ και ςυντθριςεισ χρεϊνονται ςτθν κατάςταςθ  

αποτελεςμάτων, κακϊσ πραγματοποιοφνται.  Όταν μζροσ ενόσ επενδυτικοφ ακινιτου αντικακίςταται, θ 

τρζχουςα αξία του ςυγκεκριμζνου μζρουσ διαγράφεται. 

Θ εφλογθ αξία των επενδυτικϊν ακινιτων δεν αντανακλά τισ μελλοντικζσ κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ που κα 

βελτιϊςουν ι κα ενιςχφςουν τα ακίνθτα αυτά, ενϊ επίςθσ δεν αντανακλά  τα ςυναφι μελλοντικά οφζλθ από 

αυτζσ τισ δαπάνεσ, αλλά αποδίδει εκείνεσ τισ δαπάνεσ ι τα οφζλθ που κάκε λογικόσ εκτιμθτισ κα λάμβανε 

υπόψθ του, ϊςτε να προςδιορίςει τθν αξία του ακινιτων. 

Όταν ο Όμιλοσ εκποιεί ζνα ακίνθτο ςτθν εφλογθ αξία του, ςφμφωνα με τουσ όρουσ που ιςχφουν ςτθν αγορά, 

θ τρζχουςα αξία του ακινιτου προςαρμόηεται, αμζςωσ πριν από τθν εκποίθςθ, ςτθν τιμι πϊλθςθσ και θ 

διαφορά λογιςτικοποιείται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ωσ κακαρό κζρδοσ. Τα επενδυτικά ακίνθτα 

διαγράφονται, όταν εκποιοφνται. 

 

Στθν περίπτωςθ που ζνα επενδυτικό ακίνθτο ιδιοχρθςιμοποιθκεί, αναταξινομείται ωσ ενςϊματθ 

ακινθτοποίθςθ. Θ εφλογθ αξία του ακινιτου κατά τθν θμερομθνία τθσ αναταξινόμθςθσ αποτελεί τθν 

τεκμαρτι αξία του για τθν περαιτζρω λογιςτικοποίθςι του. 

Στθν περίπτωςθ που μία ενςϊματθ ακινθτοποίθςθ χαρακτθριςτεί ωσ επενδυτικό ακίνθτο, επειδι θ χριςθ 

του μεταβλικθκε, εφαρμόηονται οι λογιςτικζσ αρχζσ του ΔΛΠ 16 κατά τθν θμερομθνία τθσ μετατροπισ του 

ςε επενδυτικό ακίνθτο και ζκτοτε υπολογίηεται ςτθν εφλογθ αξία του. Το επενδυτικό ακίνθτο εκτιμάται ςτθν 

εφλογθ αξία του κατά τθν θμερομθνία τθσ μετατροπισ του και το κζρδοσ ι θ ηθμία από τθν αποτίμθςι του, 

δθλαδι θ διαφορά μεταξφ εφλογθσ και τρζχουςασ αξίασ, λογίηεται ωσ πλεόναςμα ι ζλλειμμα ςτα ίδια 

κεφάλαια, ςφμφωνα με το ΔΛΠ 16.  Το πλεόναςμα τθσ αποτίμθςθσ αναγνωρίηεται απευκείασ ςτα ιδία 

κεφάλαια μζςω των λοιπϊν ςυνολικϊν ειςοδθμάτων, εκτόσ εάν υπάρχει ηθμία από τθν υποτίμθςθ του 

ακινιτου ςε προθγοφμενα ζτθ. Στθν περίπτωςθ αυτι, το πλεόναςμα ςυμψθφίηεται με τθ ηθμία τθσ 

αποτίμθςθσ ςτα κζρδθ ι τισ ηθμίεσ και οποιαδιποτε επιπλζον αφξθςθ αναπροςαρμογισ αναγνωρίηεται 

απευκείασ ςτα ιδία κεφάλαια μζςω των λοιπϊν ςυνολικϊν ειςοδθμάτων. Το ζλλειμμα αναπροςαρμογισ 

αναγνωρίηεται ςτο κζρδοσ ι τισ ηθμίεσ τθσ περιόδου. 

 

1.6. Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 

(α) Υπεραξία 

Θ υπεραξία που προκφπτει από τθν απόκτθςθ κυγατρικισ εταιρίασ ορίηεται ωσ το υπερβάλλον ποςό του 

ςυνόλου του τιμιματοσ που αποδόκθκε και του ποςοφ που αναγνωρίςτθκε ωσ μθ ελζγχουςα ςυμμετοχι, 
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ζναντι των κακαρϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων που μεταφζρκθκαν και των υποχρεϊςεων που αναλιφκθκαν. 

Θ υπεραξία απεικονίηεται τισ μελλοντικζσ οικονομικζσ ωφζλειεσ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και δεν 

μποροφν μεμονωμζνα να προςδιοριςτοφν και να αναγνωριςτοφν κατά τισ ςυνενϊςεισ των επιχειριςεων. 

Θ υπεραξία δεν υπόκεινται ςε απόςβεςθ. Μετά τθν αρχικι αναγνϊριςι τθσ, αποτιμάται  ςτο κόςτοσ κτιςθσ 

μείον τισ οποιεςδιποτε ςωρευμζνεσ ηθμίεσ απομείωςθσ.  

Για τουσ ςκοποφσ διενζργειασ του ελζγχου απομείωςθσ, θ υπεραξία κατανζμεται, κατά τθν θμερομθνία 

απόκτθςθσ, ςε κάκε μονάδα δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν που προβλζπεται ότι κα επωφελθκεί από τισ 

ςυνζργειεσ τθσ ςυνζνωςθσ. Κάκε μονάδα, ι ομάδα αυτϊν, ςτθν οποία ζχει κατανεμθκεί θ υπεραξία, 

αποτελεί το μικρότερο επίπεδο παρακολοφκθςθσ τθσ υπεραξίασ μζςα ςτθν οικονομικι οντότθτα. Θ υπεραξία 

παρακολουκείται για λόγουσ εςωτερικισ διαχείριςθσ ςε επίπεδο λειτουργικοφ τομζα. 

Ο επανζλεγχοσ τθσ  απομείωςθσ γίνεται ετθςίωσ (ακόμα κι αν δεν υπάρχουν ενδείξεισ απομείωςθσ), ι 

ςυχνότερα, εφόςον γεγονότα ι αλλαγζσ ςτισ υπάρχουςεσ καταςτάςεισ υποδθλϊνουν ενδεχόμενθ 

απομείωςθ. Θ τρζχουςα αξία τθσ υπεραξίασ ςυγκρίνεται με το ανακτιςιμο ποςό, που είναι το μεγαλφτερο 

ποςό μεταξφ τθσ αξίασ χριςθσ και τθσ εφλογθσ αξίασ μείον του κόςτουσ πϊλθςθσ. Κάκε απομείωςθ 

αναγνωρίηεται απευκείασ ωσ ζξοδο και δεν αναςτρζφεται. 

(β) Λοιπζσ αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 

Οι αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ που αγοράςτθκαν μεμονωμζνα απεικονίηονται ςτο ιςτορικό κόςτοσ κτιςεωσ. 

Οι αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ που αποκτικθκαν μζςω επιχειρθματικϊν ςυνενϊςεων απεικονίηονται ςτθν 

εφλογθ αξία τουσ κατά τθν θμερομθνία εξαγοράσ. Μετά τθν αρχικι αναγνϊριςθ, οι αςϊματεσ 

ακινθτοποιιςεισ λογιςτικοποιοφνται ςτο ιςτορικό κόςτοσ κτιςεωσ μείον τισ ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τισ 

ςωρευμζνεσ ηθμίεσ απομείωςθσ. Εςωτερικά δθμιουργθμζνα αςϊματα πάγια, εκτόσ των κεφαλαιοποιθμζνων 

δαπανϊν ανάπτυξθσ, δεν κεφαλαιοποιοφνται και οι δαπάνεσ εμφανίηονται ςτα αποτελζςματα τθσ 

περιόδου/χριςθσ, όπου αυτζσ πραγματοποιοφνται.  

Θ ωφζλιμθ ηωι των αςϊματων ακινθτοποιιςεων αξιολογείται είτε ωσ πεπεραςμζνθ είτε ωσ απεριόριςτθ.  

Οι αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ με πεπεραςμζνθ ηωι αποςβζνονται κατά τθ διάρκεια τθσ ωφζλιμθσ 

οικονομικισ ηωισ τουσ και αξιολογοφνται για απομείωςθ, όταν υπάρχουν ενδείξεισ ότι κάποια αςϊματα 

πάγια ενδζχεται να ζχουν υποςτεί απομείωςθ. Θ περίοδοσ απόςβεςθσ και θ μζκοδοσ απόςβεςθσ για τισ 

αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ με πεπεραςμζνθ ωφζλιμθ ηωι επανεξετάηονται τουλάχιςτον κάκε 

περίοδο/χριςθ κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. Αλλαγζσ  ςτθν αναμενόμενθ ωφζλιμθ ηωι ι ςτον 

αναμενόμενο τρόπο ανάλωςθσ των μελλοντικϊν οικονομικϊν ωφελειϊν που υπάρχουν ςε κάκε πάγιο, 

αναγνωρίηονται ϊςτε να τροποποιθκεί θ περίοδοσ ι θ μζκοδοσ απόςβεςθσ αναλόγωσ και αντιμετωπίηεται 

ωσ αλλαγι ςτισ λογιςτικζσ εκτιμιςεισ. Θ δαπάνθ τθσ απόςβεςθσ των αςϊματων ακινθτοποιιςεων με 

πεπεραςμζνθ ηωι αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ των αποτελεςμάτων ςτθν κατθγορία του εξόδου, που 

ςυνάδει με τθ λειτουργία του αςϊματου αυτοφ παγίου. 

Οι αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ με απεριόριςτθ ωφζλιμθ ηωι δεν αποςβζνονται, αλλά εξετάηονται για 

απομείωςθ ετθςίωσ, είτε ςε εξατομικευμζνο επίπεδο, είτε ςτο επίπεδο τθσ μονάδασ δθμιουργίασ ταμειακϊν 

ροϊν. Θ αξιολόγθςθ για τθν απεριόριςτθ ηωι επανεξετάηεται ετθςίωσ προκειμζνου να κακοριςτεί αν αυτι 

ςυνεχίηει να ιςχφει. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ αλλάηει άμεςα το κακεςτϊσ τθσ απεριόριςτθσ ηωισ ςε 

πεπεραςμζνθ.  

Τα κζρδθ ι οι ηθμίεσ που προζρχονται από τθ διαγραφι λόγω εκποίθςθσ μιασ αςϊματθσ ακινθτοποίθςθσ, 

υπολογίηονται ωσ θ διαφορά μεταξφ των κακαρϊν εςόδων από τθν εκποίθςθ και τθσ τρζχουςασ αξίασ του 

παγίου, και καταχωροφνται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 
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Τα μθχανογραφικά λογιςμικά προγράμματα και οι άδειεσ κεφαλαιοποιοφνται με βάςθ τισ δαπάνεσ που 

πραγματοποιικθκαν για τθν απόκτθςθ και τθν ανάπτυξθ των ςυγκεκριμζνων λογιςμικϊν, όταν αυτά 

αναμζνεται να δθμιουργιςουν οικονομικά οφζλθ περά τθσ μιασ οικονομικισ χριςθσ.  Οι δαπάνεσ που 

πραγματοποιοφνται για τθ ςυντιρθςθ μθχανογραφικϊν προγραμμάτων αναγνωρίηονται ωσ ζξοδο κακϊσ 

προκφπτουν. 

Οι αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ του Ομίλου ζχουν πεπεραςμζνθ ωφζλιμθ ηωι. Οι μζκοδοι  απόςβεςθσ που 

χρθςιμοποιοφνται από τον Όμιλο για τισ αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ ςυνοψίηονται ωσ εξισ: 

 Μζκοδοσ Απόςβεςθσ Ωφζλιμθ Ηωι 

Διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ, εμπορικά ςιματα 

και τισ πελατειακζσ ςχζςεισ 
Στακερι  Μζχρι 20 ζτθ 

Άδειεσ (άδειεσ εξόρυξθσ) 

Στακερι 

απόδοςθ/εντάςεωσ 

παραγωγισ 

Μικρότερο των: περιόδου 

αδείασ και τθσ εκτιμϊμενθσ 

ηωισ του υποκείμενου 

λατομείου ι τθσ μεκόδου ανά 

μονάδα παραγωγισ  

Κόςτοσ ανάπτυξθσ (λατομεία με ςφμβαςθ 

λειτουργικισ μίςκωςθσ) 
 Σθμείωςθ 1.7 Σθμείωςθ. 1.7 

Λογιςμικό υπολογιςτϊν Στακερι  3 με 7 ζτθ 

   

  

1.7. Δαπάνεσ απογφμνωςθσ λατομείων 

Οι δαπάνεσ απογφμνωςθσ περιλαμβάνουν τθν απομάκρυνςθ των υπερκείμενων και άλλων άχρθςτων 

υλικϊν.  Οι δαπάνεσ απογφμνωςθσ πραγματοποιοφνται κατά τθν δθμιουργία ενόσ λατομείου πριν αρχίςει θ 

παραγωγικι διαδικαςία και κεφαλαιοποιοφνται ωσ εξισ: 

Στθν περίπτωςθ που θ απογφμνωςθ πραγματοποιείται ςε λατομείο ιδιοκτθςίασ του Ομίλου, οι δαπάνεσ 

απογφμνωςθσ ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν αναπόςβεςτθ αξία του ςχετικοφ λατομείου, ςτθν αντίςτοιχθ 

κατθγορία των ενςϊματων ακινθτοποιιςεων και ακολοφκωσ  αποςβζνονται ςτθ διάρκεια τθσ ηωισ του 

λατομείου ςφμφωνα με τον ρυκμό εξόρυξθσ  των ορυκτϊν αποκεμάτων. Στθν περίπτωςθ που θ απογφμνωςθ 

πραγματοποιείται ςε λατομείο το οποίο εκμιςκϊνεται από τον Όμιλο με ςφμβαςθ μίςκωςθσ εκμετάλλευςθσ, 

οι δαπάνεσ απογφμνωςθσ περιλαμβάνονται ςτισ «Δαπάνεσ ανάπτυξθσ» ςτθν ομάδα των αςϊματων 

ακινθτοποιιςεων και αποςβζνονται ςτθ μικρότερθ περίοδο μεταξφ τθσ εκμίςκωςθσ και τθσ ωφζλιμθσ ηωισ 

του λατομείου. 

  

1.8. Απομείωςθ ενςϊματων και αςωμάτων ακινθτοποιιςεων  (εξαιροφμενθσ τθσ υπεραξίασ) 

Τα ςτοιχεία ενεργθτικοφ που ζχουν απροςδιόριςτθσ διάρκειασ ωφζλιμθ ηωι (π.χ. γθ που δεν ςχετίηεται με 

λατομεία) δεν υπόκεινται ςε απόςβεςθ και ελζγχονται ετθςίωσ για τυχόν απομείωςθ. Για τα ςτοιχεία 

ενεργθτικοφ που υπόκεινται ςε απόςβεςθ πραγματοποιείται ζλεγχοσ απομείωςθσ, όταν τα γεγονότα και οι 

ςυνκικεσ υποδεικνφουν ότι θ αναπόςβεςτθ αξία τουσ μπορεί να μθν είναι πλζον ανακτιςιμθ. Εάν θ 

αναπόςβεςτθ αξία των ςτοιχείων ενεργθτικοφ υπερβαίνει τθν ανακτιςιμθ αξία τουσ, τότε το επιπλζον ποςό 

αφορά ηθμία απομείωςθσ και καταχωρείται απευκείασ ωσ δαπάνθ ςτα αποτελζςματα. Για τουσ ςκοποφσ του 
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ζλεγχου απομείωςθσ, οι ακινθτοποιιςεισ ομαδοποιοφνται ςτο χαμθλότερο δυνατό επίπεδο ςτο οποίο 

υπάρχουν διακριτά αναγνωρίςιμεσ χρθματοοικονομικζσ ροζσ (μονάδεσ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν). Μθ 

χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ, εκτόσ τθσ υπεραξίασ, που ζχουν υποςτεί απομείωςθ 

επανεξετάηονται για πικανό αντιλογιςμό τθσ απομείωςθσ ςε κάκε θμερομθνία κατάρτιςθσ των οικονομικϊν 

καταςτάςεων.  

Θ ανακτιςιμθ αξία ενόσ ςτοιχείου ενεργθτικοφ είναι θ μεγαλφτερθ αξία μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ του 

ςτοιχείου ενεργθτικοφ ι τθσ μονάδασ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν μείον των εξόδων πϊλθςθσ και τθσ αξίασ 

χριςθσ. Θ ανακτιςιμθ αξία κακορίηεται για ζνα μεμονωμζνο ςτοιχείο ενεργθτικοφ, εκτόσ εάν αυτό δεν 

παράγει ταμειακζσ ροζσ που να είναι ςε μεγάλο βακμό ανεξάρτθτεσ από εκείνεσ άλλων ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ, ι ομάδασ ςτοιχείων ενεργθτικοφ. Όταν θ λογιςτικι αξία ενόσ ςτοιχείου ενεργθτικοφ ι μιασ 

μονάδασ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν υπερβαίνει τθν ανακτιςιμθ αξία του, το ςτοιχείο ενεργθτικοφ 

απομειϊνεται ςτθν ανακτιςιμθ αξία του. 

 

1.9. Μιςκϊςεισ – όταν εταιρία του Ομίλου είναι ο μιςκωτισ   

Οι μιςκϊςεισ, ςτισ οποίεσ ουςιαςτικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφζλειεσ  του μιςκωμζνου ςτοιχείου 

παραμζνουν ςτον εκμιςκωτι χαρακτθρίηονται ωσ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ. Τα ποςά που καταβάλλονται για 

τθν εξόφλθςθ των δόςεων των ανωτζρω μιςκϊςεων (κακαρά από τυχόν επιδοτιςεισ που λαμβάνει ο 

μιςκωτισ) καταχωροφνται  ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων, με ςτακερό ρυκμό, κακόλθ τθ διάρκεια τθσ 

μίςκωςθσ. 

Οι μιςκϊςεισ που αφοροφν ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ για τισ οποίεσ ο Όμιλοσ ζχει ουςιαςτικά όλεσ τισ 

ωφζλειεσ και όλουσ τουσ κινδφνουσ των μιςκωμζνων ενςϊματων ακινθτοποιιςεων χαρακτθρίηονται ωσ 

χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ. Οι χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ κεφαλαιοποιοφνται κατά τθν ζναρξθ τθσ μίςκωςθσ 

ςτθ χαμθλότερθ αξία που προκφπτει μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ του παγίου ςτοιχείου και τθσ παροφςασ αξίασ 

των ελάχιςτων μιςκωμάτων, κακζνα εκ των οποίων προςδιορίηεται από τθν ζναρξθ τθσ εκμίςκωςθσ . Κάκε 

καταβολι μιςκϊματοσ αναλφεται ςτο τμιμα εκείνο ποφ μειϊνει τθν υποχρζωςθ και ςτο τμιμα που αφορά 

τθν  χρθματοοικονομικι δαπάνθ, ϊςτε να επιτυγχάνεται ζνα ςτακερό επιτόκιο κακόλθ τθν διάρκεια τθσ 

υπολειπόμενθσ χρθματοδοτικισ υποχρζωςθσ. Οι υποχρεϊςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ 

καταχωροφνται ςτο πακθτικό χωρίσ να περιλαμβάνουν χρθματοοικονομικζσ δαπάνεσ. Το μζροσ τθσ 

χρθματοοικονομικισ δαπάνθσ που αναφζρεται ςτο επιτόκιο χρεϊνεται ςτα αποτελζςματα χριςθσ κακόλθ τθ 

διάρκεια εκμίςκωςθσ, ϊςτε να επιτυγχάνεται ζνα  ςτακερό περιοδικό ποςοςτό επιτοκίου για το υπόλοιπο 

τθσ υποχρζωςθσ ςε κάκε περίοδο. Οι ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ που αποκτικθκαν με ςφναψθ 

χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων αποςβζνονται ςφμφωνα με τθν μικρότερθ περίοδο μεταξφ  τθσ  ωφζλιμθσ 

διάρκειασ ηωισ των παγίων ι των όρων τθσ εκμίςκωςθσ. 

Οι μιςκϊςεισ ταξινομοφνται ςε χρθματοδοτικζσ ι λειτουργικζσ κατά τθν θμερομθνία ςφναψθσ τθσ μίςκωςθσ. 

 

1.10. Αποκζματα 

Τα αποκζματα εμφανίηονται ςτθ χαμθλότερθ αξία μεταξφ του κόςτουσ κτιςθσ και τθσ κακαρισ 

ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ. Το κόςτοσ κτιςθσ προςδιορίηεται με τθ μζκοδο του μζςου ςτακμικοφ όρου. Το 

κόςτοσ των ετοίμων προϊόντων και τθσ παραγωγισ ςε εξζλιξθ αποτελείται από τισ πρϊτεσ φλεσ, τθν άμεςθ 

εργαςία, τισ άμεςεσ δαπάνεσ και τα γενικά βιομθχανικά ζξοδα που ςυνδζονται με τθν παραγωγι (ςφμφωνα 

με τθν κανονικι παραγωγικι δυναμικότθτα) ενϊ δεν ςυμπεριλαμβάνεται το κόςτοσ δανειςμοφ. Θ κακαρι 

ρευςτοποιιςιμθ αξία είναι θ εκτιμϊμενθ τιμι πϊλθςθσ κατά τθ ςυνικθ πορεία των εργαςιϊν, μειωμζνθ με 

το εκτιμϊμενο κόςτοσ ολοκλιρωςθσ τθσ πϊλθςθσ και των εξόδων  διάκεςθσ. 
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Κατάλλθλεσ προβλζψεισ ςχθματίηονται για απαξιωμζνα, άχρθςτα και με πολφ χαμθλι κίνθςθ ςτθν αγορά 

αποκζματα. Οι μειϊςεισ τθσ αξίασ των αποκεμάτων ςτθν κακαρι ρευςτοποιιςιμθ αξία και οι λοιπζσ ηθμίεσ 

από αποκζματα καταχωροφνται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων κατά τθν περίοδο που εμφανίηονται. 

 

1.11. Εμπορικζσ απαιτιςεισ 

Οι εμπορικζσ απαιτιςεισ είναι υπόλοιπα προερχόμενα από τθν πϊλθςθ αγακϊν ι τθν παροχι υπθρεςιϊν ςε 

πελάτεσ. Εάν θ ςυλλογι των υπολοίπων αυτϊν αναμζνεται να πραγματοποιθκεί εντόσ ενόσ ζτουσ ι και 

λιγότερο (ι και περιςςότερο εάν αποτελεί το γεγονόσ αυτό μζροσ του φυςιολογικοφ κφκλου τθσ 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ), τότε οι απαιτιςεισ ταξινομοφνται ωσ κυκλοφοροφντα περιουςιακά 

ςτοιχεία. Εάν όχι, τότε ταξινομοφνται ωσ  μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία. 

Οι εμπορικζσ απαιτιςεισ αναγνωρίηονται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία και φςτερα αποτιμϊνται ςτο 

αναπόςβεςτο κόςτοσ μείον τισ προβλζψεισ για απομείωςθ, χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο του πραγματικοφ 

επιτοκίου.  

1.12. Διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα 

Στθν κατάςταςθ ταμειακϊν ροϊν, τα διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα περιλαμβάνουν μετρθτά, 

κατακζςεισ όψεωσ, επενδφςεισ ςε άμεςα ρευςτοποιιςιμα ςτοιχεία λιξθσ τριϊν μθνϊν ι και λιγότερο και 

υπεραναλιψεισ από τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ. Οι υπεραναλιψεισ απεικονίηονται ςτο πακθτικό ςτισ 

βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ. Τα ςτοιχεία των διακεςίμων και ταμειακϊν ιςοδφναμων ζχουν 

αμελθτζο κίνδυνο μεταβολισ ςτθν αξία. 

 

1.13. Μετοχικό κεφάλαιο 

(α) Οι κοινζσ και προνομιοφχεσ χωρίσ δικαίωμα ψιφου μετοχζσ εμφανίηονται ςτο μετοχικό κεφάλαιο ςτα 

ίδια κεφάλαια. Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίηει τθν αξία των μετοχϊν τθσ Εταιρίασ που ζχουν εκδοκεί και 

είναι ςε κυκλοφορία. Το τίμθμα που καταβλικθκε πλζον τθσ ονομαςτικισ αξίασ ανά μετοχι καταχωρείται 

ςτο λογαριαςμό «Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο» ςτα ίδια κεφάλαια. 

(β) Πρόςκετεσ δαπάνεσ που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τθν ζκδοςθ νζων μετοχϊν καταχωροφνται ςτα ίδια 

κεφάλαια αφαιρετικά από τα ζςοδα τθσ ζκδοςθσ, κακαρά από φόρουσ. 

(γ) Όταν θ Εταιρία ι οι κυγατρικζσ τθσ αγοράςουν μζροσ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ (ιδίεσ 

μετοχζσ), το ποςό που καταβλικθκε ςυμπεριλαμβανόμενθσ οποιαςδιποτε δαπάνθσ, κακαρό από φόρουσ, 

εμφανίηεται αφαιρετικά ςτα ίδια κεφάλαια, μζχρι ακυρϊςεωσ των μετοχϊν. Όταν οι ίδιεσ μετοχζσ ςτθ 

ςυνζχεια πωλθκοφν ι επανεκδοκοφν, θ αξία οποιαςδιποτε τζτοιασ ςυναλλαγισ, κακαρι από οποιαδιποτε 

άμεςθ επιπρόςκετθ δαπάνθ και ςχετικι επίδραςθ του φόρου ειςοδιματοσ, καταχωρείται απευκείασ ςτα 

ίδια κεφάλαια. 

 

1.14. Δανειακζσ υποχρεϊςεισ 

Οι δανειακζσ υποχρεϊςεισ καταχωροφνται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ, κακαρζσ από τα άμεςα ζξοδα 

ςφναψθσ τουσ (τραπεηικά ζξοδα και προμικειεσ). Στισ περιόδουσ που ακολουκοφν, οι δανειακζσ 

υποχρεϊςεισ απεικονίηονται ςτο αναπόςβεςτο ποςό με τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ μεκόδου του πραγματικοφ 

επιτοκίου. Όποια διαφορά προκφψει μεταξφ των ειςπράξεων (κακαρϊν από ζξοδα ςυναλλαγϊν) και τθσ 

αξίασ εξόφλθςθσ, χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου, καταχωρείται ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων κατά τθ διάρκεια του δανειςμοφ. 
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Οι δανειακζσ υποχρεϊςεισ ταξινομοφνται ωσ βραχυπρόκεςμεσ εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που ο Όμιλοσ ζχει 

το ανεπιφφλακτο δικαίωμα να αναβάλλει τθν εξόφλθςθ τθσ υποχρζωςθσ για τουλάχιςτον 12 μινεσ μετά τθν 

θμερομθνία του ιςολογιςμοφ. 

 

1.15. Τρζχων και αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ 

Ο φόροσ τθσ χριςθσ αποτελείται από τον τρζχων φόρο και τον αναβαλλόμενο φόρο. Ο φόροσ αναγνωρίηεται 

ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων, εκτόσ  από τισ περιπτϊςεισ που ςυνδζεται άμεςα με ςτοιχεία των λοιπϊν 

ςυνολικϊν ειςοδθμάτων ι των ιδίων κεφαλαίων. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο φόροσ αναγνωρίηεται ςτα λοιπά 

ςυνολικά ειςοδιματα ι απευκείασ ςτα ιδία κεφάλαια, αντίςτοιχα. 

Ο τρζχων φόροσ ειςοδιματοσ υπολογίηεται βάςθ τθσ ιςχφουςασ φορολογικισ νομοκεςίασ τθν θμερομθνία 

κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων ςτισ χϊρεσ που θ Εταιρία και οι κυγατρικζσ εταιρίεσ του Ομίλου 

δραςτθριοποιοφνται και παράγουν φορολογθτζο ειςόδθμα.  Θ διοίκθςθ αξιολογεί περιοδικά τισ κζςεισ που 

λαμβάνονται ςτισ φορολογικζσ δθλϊςεισ, όταν θ ιςχφουςα φορολογικι νομοκεςία υπόκειται ςε ερμθνείεσ 

και δθμιουργεί προβλζψεισ, όπου χρειάηεται, με βάςθ τα ποςά που αναμζνεται να πλθρωκοφν ςτισ 

φορολογικζσ αρχζσ. 

Ο αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ υπολογίηεται με τθ χριςθ τθσ μεκόδου υπολογιςμοφ με βάςθ τθ 

μζκοδο ιςολογιςμοφ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ προςωρινζσ διαφορζσ που προκφπτουν μεταξφ τθσ 

φορολογικισ βάςθσ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ ι υποχρεϊςεων και των αντίςτοιχων ποςϊν που 

εμφανίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Εάν ο αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ προκφπτει από τθν 

αρχικι αναγνϊριςθ ενόσ ςτοιχείου ενεργθτικοφ ι υποχρεϊςεων, ςε ςυναλλαγι άλλθ εκτόσ από εκείνθ τθσ 

ςυνζνωςθσ επιχειριςεων και κατά τθν οποία ςυναλλαγι, δεν επθρεάηει οφτε τα λογιςτικά οφτε τα 

φορολογθτζα κζρδθ και ηθμίεσ, δεν καταχωρείται. 

Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ αναγνωρίηονται για όλεσ τισ εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαφορζσ, 

τισ μεταφερόμενεσ, αχρθςιμοποίθτεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και τισ αχρθςιμοποίθτεσ φορολογικζσ ηθμίεσ. 

Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ αναγνωρίηονται μζχρισ το ςθμείο ςτο οποίο είναι πικανό να 

χρθςιμοποιθκοφν τα φορολογικά κζρδθ που κα είναι διακζςιμα, κατά των εκπιπτόμενων προςωρινϊν 

διαφορϊν και των μεταφερόμενων, αχρθςιμοποίθτων, φορολογικϊν απαιτιςεων και των αχρθςιμοποίθτων 

φορολογικϊν ηθμιϊν. 

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται για προςωρινζσ διαφορζσ, που προζρχονται από 

επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ, κοινοπραξίεσ και ςυγγενείσ επιχειριςεισ, εκτόσ εάν ο Όμιλοσ είναι ςε κζςθ να 

ελζγξει τθν αντιςτροφι των προςωρινϊν διαφορϊν και αναμζνεται  ότι οι προςωρινζσ διαφορζσ δεν κα 

αντιςτραφοφν ςτο προςεχζσ μζλλον. 

 Θ αναβαλλόμενθ φορολογία ειςοδιματοσ προςδιορίηεται με τθ χριςθ των φορολογικϊν ςυντελεςτϊν (και 

νόμων) που ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία του κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων και οι οποίοι 

αναμζνεται να εφαρμοςτοφν, όταν το ςτοιχείο ενεργθτικοφ που είναι ςχετικό με τον αναβαλλόμενο φόρο 

ειςοδιματοσ πραγματοποιθκεί, ι οι ςχετικζσ με τον αναβαλλόμενο φόρο υποχρεϊςεισ τακτοποιθκοφν.  

Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ ςυμψθφίηονται όταν υπάρχει νομικά ιςχυρό 

δικαίωμα να ςυμψθφιςτοφν οι τρζχουςεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ με τισ τρζχουςεσ φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ. Επίςθσ, μποροφν να ςυμψθφιςτοφν όταν οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και 

υποχρεϊςεισ ςχετίηονται με φόρουσ ειςοδιματοσ που επιβάλλονται από τθν ίδια φορολογικι αρχι, είτε 

αφορά τθν ίδια φορολογθτζα οντότθτα, είτε διαφορετικζσ φορολογθτζεσ οντότθτεσ  ςτισ οποίεσ υπάρχει θ 

πρόκεςθ να τακτοποιιςουν τα υπόλοιπά τουσ. 
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1.16. Παροχζσ ςε εργαηομζνουσ 

(α) Συνταξιοδότθςθ και άλλεσ υποχρεϊςεισ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία 

Ο Όμιλοσ  ζχει διάφορα ςυνταξιοδοτικά και λοιπά προγράμματα αποχϊρθςθσ , ςυμπεριλαμβανομζνων και 

προγραμμάτων κακοριςμζνων παροχϊν και κακοριςμζνων ειςφορϊν, ςφμφωνα με τισ ςυνκικεσ και τισ 

πρακτικζσ που ιςχφουν ςτισ χϊρεσ που ο Όμιλοσ δραςτθριοποιείται.  

Ωσ πρόγραμμα κακοριςμζνων ειςφορϊν ορίηεται ζνα πρόγραμμα ςυνταξιοδότθςθσ ςτα πλαίςια του οποίου 

ο Όμιλοσ καταβάλλει ςτακερζσ ειςφορζσ ςε μία ξεχωριςτι οντότθτα. Ο Όμιλοσ δε κα ζχει καμία νομικι ι 

τεκμαιρόμενθ υποχρζωςθ να καταβάλλει πρόςκετεσ ειςφορζσ ςτθν περίπτωςθ που οι πόροι του ταμείου δε 

κα είναι επαρκείσ, ϊςτε να καταβάλλει ςτουσ εργαηομζνουσ παροχζσ, ανάλογεσ με τα χρόνια υπθρεςίασ ςτθν 

τρζχουςα και ςε προθγοφμενεσ περιόδουσ. Ωσ πρόγραμμα κακοριςμζνων παροχϊν ορίηεται ζνα πρόγραμμα 

ςυνταξιοδότθςθσ που δεν είναι πρόγραμμα κακοριςμζνων ειςφορϊν. 

Τυπικά, τα προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν ορίηουν ζνα ςυγκεκριμζνο ποςό ωσ καταβολι 

ςφνταξθσ/παροχισ, το οποίο κα λάβει ζνασ υπάλλθλοσ ςτθν ςυνταξιοδότθςι του. Συνικωσ, το ποςό αυτό 

εξαρτάται από ζναν ι περιςςότερουσ παράγοντεσ όπωσ θ θλικία, τα χρόνια προχπθρεςίασ και θ 

αποηθμίωςθ. 

Θ υποχρζωςθ που προκφπτει ςχετικά με τα προγράμματα ςυνταξιοδότθςθσ αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ 

χρθματοοικονομικισ κζςθσ και  είναι θ παροφςα αξία τθσ υποχρζωςθσ για τθν κακοριςμζνθ παροχι κατά τθν 

θμερομθνία κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων, μείον τθν εφλογθ αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων 

του προγράμματοσ (όταν είναι χρθματοδοτοφμενο), μαηί με τισ μεταβολζσ για μθ αναγνωριςμζνα κόςτθ 

προχπθρεςίασ. Ο υπολογιςμόσ τθσ υποχρζωςθσ κακοριςμζνθσ παροχισ, από ανεξάρτθτουσ αναλογιςτζσ με 

τθ χριςθ τθσ μεκόδου τθσ προβεβλθμζνθσ πιςτωτικισ μονάδασ (projected unit credit method) γίνεται ςε 

ετιςια βάςθ. Θ παροφςα αξία τθσ υποχρζωςθσ κακοριςμζνθσ παροχισ προςδιορίηεται προεξοφλϊντασ τισ 

εκτιμϊμενεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ εκροζσ, με τθ χρθςιμοποίθςθ των επιτοκίων των κρατικϊν ι εταιρικϊν 

ομολόγων υψθλισ αξιοπιςτίασ τα οποία ζχουν θμερομθνία λιξθσ που προςεγγίηει τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 

ςχετικισ ςυνταξιοδοτικισ υποχρζωςθσ. 

Τα αναλογιςτικά κζρδθ και ηθμίεσ από εμπειρικζσ αναπροςαρμογζσ και αλλαγζσ των αναλογιςτικϊν 

παραδοχϊν χρεϊνονται ι πιςτϊνονται ςτα ίδια κεφάλαια μζςω των λοιπϊν ςυνολικϊν ειςοδθμάτων τθσ 

περιόδου/χριςθσ κατά τθν οποία πραγματοποιοφνται.  

Το κόςτοσ προχπθρεςίασ αναγνωρίηεται απευκείασ ςτο αποτζλεςμα, εκτόσ αν οι αλλαγζσ του 

ςυνταξιοδοτικοφ προγράμματοσ εξαρτάται από τθν παραμονι κακοριςμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ των 

εργαηομζνων ςτθν υπθρεςία τουσ (περίοδο ωρίμανςθσ). Στθν περίπτωςθ αυτι, το κόςτοσ προχπθρεςίασ 

αποςβζνεται  γραμμικά ςτθν περίοδο ωρίμανςθσ. 

Για τα προγράμματα κακοριςμζνων ειςφορϊν, ο Όμιλοσ καταβάλλει ειςφορζσ υποχρεωτικά ςε δθμόςια ι 

ιδιωτικά ςυνταξιοδοτικά προγράμματα είτε βάςει ςφμβαςθσ είτε εκελοντικά. Από τθν ςτιγμι που οι 

ειςφορζσ καταβλθκοφν, ο Όμιλοσ δεν ζχει υποχρζωςθ πρόςκετθσ καταβολισ ειςφορϊν. Οι τακτικζσ 

ειςφορζσ ςυνιςτοφν κακαρζσ περιοδικζσ δαπάνεσ για τθ χριςθ που πρζπει να καταβλθκοφν και ωσ δαπάνεσ 

περιλαμβάνονται ςτισ αμοιβζσ προςωπικοφ. 

(β) Παροχζσ εξόδου από τθν υπθρεςία 

Οι παροχζσ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία είναι καταβλθτζεσ πριν από τθν προβλεπόμενθ θμερομθνία 

αποχϊρθςθσ (ςυνταξιοδότθςθσ) κάκε φορά που θ απαςχόλθςθ ενόσ εργαηομζνου τερματιςτεί από τον 

Όμιλο ι όποτε ζνασ εργαηόμενοσ αποδζχεται εκελουςία ζξοδο ωσ αντάλλαγμα.   
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Ο Όμιλοσ αναγνωρίηει τισ παροχζσ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία, όταν θ αποχϊρθςθ είναι βζβαιθ και 

υπάρχει ζνα λεπτομερζσ πλάνο εξόδου των υφιςτάμενων εργαηομζνων χωρίσ τθν πικανότθτα αναίρεςθσ 

αυτοφ. Στθν περίπτωςθ που γίνεται μια προςφορά ενκάρρυνςθσ εκελοφςιασ αποχϊρθςθσ, οι παροχζσ λόγω 

εξόδου από τθν υπθρεςία υπολογίηονται βάςει του αρικμοφ των εργαηομζνων που αναμζνεται να 

αποδεχτοφν τθν προςφορά. Παροχζσ που οφείλονται 12 μινεσ μετά το τζλοσ τθσ θμερομθνίασ κατάρτιςθσ 

των οικονομικϊν καταςτάςεων προεξοφλοφνται ςτθ παροφςα αξία τουσ.   

 (γ) Προγράμματα ςυμμετοχισ των εργαηομζνων ςτθ διανομι των κερδϊν (profit sharing) και πρόςκετων 

αμοιβϊν λόγω απόδοςθσ (bonus) 

Θ υποχρζωςθ για παροχζσ προσ τουσ εργαηομζνουσ με τθ μορφι ςυμμετοχισ ςτθν διανομι των κερδϊν και 

προςκζτων αμοιβϊν λόγω απόδοςθσ καταχωροφνται ςτισ λοιπζσ προβλζψεισ όταν ιςχφουν οι επόμενεσ 

ςυνκικεσ: 

-  να υπάρχει ζνα επίςθμο πρόγραμμα και τα καταβλθτζα ποςά να ζχουν προςδιοριςτεί πριν από τθν 

θμερομθνία δθμοςίευςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων, ι 

- οι προθγοφμενεσ πρακτικζσ ζχουν δθμιουργιςει τθν προςδοκία ςτουσ εργαηομζνουσ ότι κα τουσ 

καταβλθκεί επίδομα απόδοςθσ/ςυμμετοχισ ςτα κζρδθ και το ποςό μπορεί να προςδιοριςτεί πριν από τθν 

δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων. 

(δ) Παροχζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν  

Τα δικαιϊματα προαίρεςθσ μετοχϊν χορθγοφνται ςε ςυγκεκριμζνα διευκυντικά ςτελζχθ ςτθν ονομαςτικι 

αξία των μετοχϊν, ςτισ αντίςτοιχεσ θμερομθνίεσ των χορθγιςεων και μποροφν να εξαςκθκοφν ςε αυτζσ τισ 

τιμζσ. Τα δικαιϊματα πρζπει να εξαςκθκοφν μζςα ςε δϊδεκα μινεσ και μετά τθν αντίςτοιχθ περίοδο 

ωρίμανςθσ. Τα  προγράμματα ζχουν ςυμβατικι διάρκεια τριϊν ετϊν. 

Θ εφλογθ αξία των υπθρεςιϊν των εργαηομζνων, ςτουσ οποίουσ παρζχεται δικαίωμα προαίρεςθσ μετοχϊν, 

αναγνωρίηεται ωσ δαπάνθ ςτθν διάρκεια τθσ περιόδου κατοχφρωςθσ, που είναι θ περίοδοσ κατά τθν οποία 

όλοι οι ειδικοί όροι κατοχφρωςθσ πρζπει να ικανοποιοφνται. Το ςφνολο τθσ δαπάνθσ των δικαιωμάτων κατά 

τθ διάρκεια τθσ περιόδου κατοχφρωςθσ, προςδιορίηεται με βάςθ τθν εφλογθ αξία των δικαιωμάτων που 

παρζχονται προςδιοριςμζνθ κατά τθν θμερομθνία χοριγθςθσ:  

 Συμπεριλαμβανομζνων των ςυνκθκϊν απόδοςθσ ςτισ χρθματαγορζσ (για παράδειγμα, θ τιμι μιασ 

μετοχισ) 

 Εξαιρουμζνθσ τθσ επίδραςθσ, εφόςον υφίςταται, κάποιασ υπθρεςίασ και προχπόκεςθσ ωρίμανςθσ 

που δεν ςχετίηονται με τθν απόδοςθ τθσ αγοράσ (για παράδειγμα, κερδοφορία, ςτόχοι πωλιςεων και 

παραμονι του προςωπικοφ πζρα από μία ςυγκεκριμζνθ περίοδο) και 

 Συμπεριλαμβανομζνθσ τθσ επίδραςθσ οποιαςδιποτε ςυνκικθσ μθ ωρίμανςθσ (για παράδειγμα, θ 

απαίτθςθ από το προςωπικό να παρακρατεί για μια περίοδο τισ μετοχζσ) 

Στο τζλοσ κάκε θμερομθνίασ κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων,  ο Όμιλοσ επανεξετάηει τισ 

εκτιμιςεισ του για τον αρικμό των δικαιωμάτων που αναμζνεται να ωριμάςουν και αναγνωρίηει τισ τυχόν 

διαφορζσ από τισ αρχικζσ εκτιμιςεισ, ςτο κόςτοσ πωλιςεων και ςτα διοικθτικά ζξοδα, ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων με αντίςτοιχθ επίδραςθ ςε ειδικό λογαριαςμό των ιδίων κεφαλαίων. Κατά τθν εξάςκθςθ των 

δικαιωμάτων, θ Εταιρία εκδίδει νζεσ μετοχζσ. Τα ποςά που ειςπράττονται μειωμζνα με τα ζξοδα ςυναλλαγισ 

καταχωροφνται ςτο μετοχικό κεφάλαιο (ονομαςτικι αξία) και ςτο αποκεματικό υπζρ το άρτιο. 
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1.17. Κρατικζσ επιχορθγιςεισ  

Οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ καταχωροφνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ όταν υπάρχει θ βεβαιότθτα ότι θ 

επιχοριγθςθ κα  ειςπραχκεί και ο Όμιλοσ κα ςυμμορφωκεί με όλουσ τουσ ςχετικοφσ όρουσ. 

Οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα με τρόπο ςυςτθματικό,  για τισ περιόδουσ 

όπου ο Όμιλοσ αναγνωρίηει ωσ δαπάνθ τα ςχετικά ζξοδα για τα οποία θ επιχοριγθςθ ζχει δοκεί. 

Συγκεκριμζνα, οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ των οποίων κφριοσ όροσ είναι θ αγορά, θ καταςκευι ι θ απόκτθςθ 

από τον Όμιλο μακροπρόκεςμων ςτοιχείων του ενεργθτικοφ αναγνωρίηονται ωσ αναβαλλόμενα ζςοδα ςτθν 

κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ και μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα με ςυςτθματικό και λογικό 

τρόπο κατά τθ διάρκεια τθσ ωφζλιμθσ ηωισ των ςχετικϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ. 

 

1.18. Δικαιϊματα εκπομπισ ρφπων CO2 

Οι εκπομπζσ CO2 αναγνωρίηονται  με βάςθ τθ μζκοδο τθσ κακαρισ υποχρζωςθσ, ςφμφωνα με τθν οποία, ο 

Όμιλοσ αναγνωρίηει υποχρζωςθ από εκπομπζσ CO2, όταν οι πραγματικζσ εκπομπζσ υπερβαίνουν τα 

κατανεμθμζνα από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δικαιϊματα εκπομπισ. Ο Όμιλοσ επζλεξε να επιμετρά τθν κακαρι 

υποχρζωςθ ςτθν βάςθ τθσ χρονικισ περιόδου για τθν οποία ζχει το ανζκκλθτο δικαίωμα επί των ςωρευτικϊν 

δικαιωμάτων ρφπων που ζχει λάβει. Τα δικαιϊματα που αποκτϊνται πλζον των απαιτοφμενων για  τθν 

κάλυψθ των ελλειμμάτων, αναγνωρίηονται ωσ αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ. Ζςοδα που προκφπτουν από τθν 

πϊλθςθ επιχορθγοφμενων δικαιωμάτων εκπομπισ αναγνωρίηονται ωσ μείωςθ του κόςτουσ πωλιςεων. 

 

1.19. Προβλζψεισ 

Οι προβλζψεισ είναι υποχρεϊςεισ αβζβαιου χρόνου ι ποςοφ. Θ αναγνϊριςθ των προβλζψεων γίνεται όταν ο 

Όμιλοσ μπορεί να διαμορφϊςει μία αξιόπιςτθ εκτίμθςθ για μία εφλογθ νομικι ι ςυμβατικι υποχρζωςθ, που 

εμφανίηεται ωσ αποτζλεςμα προθγουμζνων γεγονότων και υπάρχει θ πικανότθτα να απαιτθκεί μια εκροι 

πόρων προκειμζνου να γίνει θ τακτοποίθςθ αυτισ τθσ υποχρζωςθσ. Όταν ο Όμιλοσ αναμζνει μια πρόβλεψθ 

να αποδοκεί, π.χ. από ζνα αςφαλιςτικό ςυμβόλαιο, και υπάρχει απόλυτθ βεβαιότθτα για τθν είςπραξι τθσ, 

τότε θ ςυγκεκριμζνθ αποηθμίωςθ καταχωρείται ωσ ξεχωριςτι απαίτθςθ. Θ δαπάνθ που ςχετίηεται με κάκε 

πρόβλεψθ παρουςιάηεται ςτθ κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

Προβλζψεισ δεν αναγνωρίηονται για μελλοντικζσ λειτουργικζσ ηθμίεσ. Ο Όμιλοσ δθμιουργεί πρόβλεψθ για 

επαχκείσ ςυμβάςεισ όταν θ οικονομικι ωφζλεια που αναμζνεται να προκφψει από αυτζσ τισ ςυμβάςεισ, 

είναι μικρότερθ από τα αναπόφευκτα ζξοδα ςυμμόρφωςθσ προσ τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ. 

Οι προβλζψεισ αναδιάρκρωςθσ περιλαμβάνουν ποινζσ από πρόωρθ λιξθ μιςκϊςεων και πλθρωμζσ 

αποηθμιϊςεων εργαηομζνων λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία, και καταχωροφνται ςτθν περίοδο εκείνθ που 

δθμιουργείται για τον Όμιλο νομικι ι ςυμβατικι δζςμευςθ τθσ τακτοποίθςθσ τθσ πλθρωμισ. Δαπάνεσ 

ςυνδεόμενεσ με τισ ςυνικεισ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου, δε εγγράφονται ωσ προβλζψεισ. 

Όταν θ επίδραςθ του χρόνου ςτθν αξία του χριματοσ είναι ςθμαντικι, οι προβλζψεισ υπολογίηονται ςτθν 

παροφςα αξία των δαπανϊν που αναμζνεται να απαιτθκοφν για να τακτοποιθκεί θ υποχρζωςθ, 

χρθςιμοποιϊντασ ζνα  προ-φόρων επιτόκιο, που ςυνυπολογίηει τισ παροφςεσ εκτιμιςεισ τθσ αγοράσ για τθν 

επίδραςθ του χρόνου ςτθν αξία του χριματοσ και τουσ ςυγκεκριμζνουσ κινδφνουσ τθσ υποχρζωςθσ.  Θ 

αφξθςθ τθσ πρόβλεψθσ από τθν πάροδο του χρόνου αναγνωρίηεται ωσ χρθματοοικονομικό ζξοδο. 

 



Ανϊνυμθ Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

 

90 

1.20. Αποκατάςταςθ περιβάλλοντοσ χϊρου/ λατομείων και δαπάνεσ περιβαλλοντικισ 
αποκατάςταςθσ 

Οι εταιρίεσ του Ομίλου υποχρεοφνται να αποκαταςτιςουν τισ λατομικζσ εκτάςεισ και τισ τοποκεςίεσ 

εξόρυξθσ που εκμεταλλεφτθκαν ςτο τζλοσ τθσ παραγωγικισ ηωισ, ςφμφωνα με αποδεκτοφσ όρουσ από τισ 

αρμόδιεσ αρχζσ και με ςυνζπεια προσ τισ περιβαλλοντικζσ αρχζσ του Ομίλου. Οι προβλζψεισ για τθν 

περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ αναγνωρίηονται όταν ο Όμιλοσ ζχει νομικι ι ςυμβατικι υποχρζωςθ ωσ 

αποτζλεςμα προθγοφμενων γεγονότων και υπάρχει θ πικανότθτα να απαιτθκεί μια εκροι πόρων, θ οποία 

μπορεί να τεκμθριωκεί επαρκϊσ,  προκειμζνου να γίνει θ τακτοποίθςθ τθσ υποχρζωςθσ. 

Οι προβλζψεισ που ςχετίηονται με περιβαλλοντικζσ καταςτροφζσ αντιπροςωπεφουν τισ εκτιμιςεισ για τισ 

μελλοντικζσ δαπάνεσ αποκατάςταςθσ. Ο υπολογιςμόσ των μελλοντικϊν δαπανϊν για αυτζσ τισ υποχρεϊςεισ 

είναι περίπλοκοσ και απαιτεί από τθ Διοίκθςθ να προβεί ςε κρίςεισ και εκτιμιςεισ.  

Οι υπολογιςμοί των δαπανϊν αυτϊν βαςίηονται ςτθν αξιολόγθςθ των υφιςτάμενων διακζςιμων ςτοιχείων 

ςε ςχζςθ με κακεμία περιοχι και εκτιμοφν παράγοντεσ όπωσ θ υπάρχουςα τεχνολογία, θ  υφιςτάμενθ 

νομοκεςία και θ προθγοφμενθ εμπειρία ςε αποκατάςταςθ περιοχϊν. Εγγενείσ αβεβαιότθτεσ υπάρχουν ςε 

τζτοιεσ αξιολογιςεισ κυρίωσ λόγω αγνϊςτων ςυνκθκϊν, αλλαγϊν των κυβερνθτικϊν κανονιςμϊν και του 

νομικοφ πλαιςίου ςχετικά με τθν υποχρζωςθ, παράταςθσ ςτθ διάρκεια αποκατάςταςθσ και τθσ 

απαιτοφμενθσ τεχνολογίασ.  Οι περιβαλλοντικζσ υποχρεϊςεισ και θ ςχετικι πρόβλεψθ για αποκατάςταςθ 

αντανακλοφν τθ διακζςιμθ πλθροφορία, που διακζτει θ διοίκθςθ τθν χρονικι ςτιγμι που προςδιορίςει τισ 

υποχρεϊςεισ τθσ και τισ προςαρμόηει περιοδικά κακϊσ θ αποκατάςταςθ εξελίςςεται ι γίνεται διακζςιμθ 

επιπρόςκετθ τεχνικι ι νομικι πλθροφόρθςθ. 

Οι προβλεπόμενεσ δαπάνεσ που ςχετίηονται με δραςτθριότθτεσ αποκατάςταςθσ αποτιμϊνται ςτθν παροφςα 

αξία των μελλοντικϊν ταμειακϊν εκροϊν που αναμζνονται να επζλκουν. Όταν θ επίδραςθ τθσ παρόδου του 

χρόνου δεν είναι ςθμαντικι, θ πρόβλεψθ υπολογίηεται βάςει μθ προεξοφλθμζνων ταμειακϊν ροϊν. Όταν θ 

ολοκλιρωςθ και θ υποχρζωςθ αποκατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ προκφπτει από τισ εργαςίεσ ανάπτυξθσ 

ενόσ λατομείου/ορυχείου ι ςχετίηεται με τον παροπλιςμό των υφιςτάμενων ενςϊματων ακινθτοποιιςεων, 

τότε θ πρόβλεψθ μπορεί να κεφαλαιοποιθκεί ωσ μζροσ του κόςτουσ των ακινθτοποιιςεων (ενςϊματων ι 

αςϊματων).  Το κεφαλαιοποιθμζνο κόςτοσ αποςβζνεται κατά τθ διάρκεια τθσ ωφζλιμθσ ηωισ των ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ και τυχόν μεταβολζσ ςτθν κακαρι παροφςα αξία των αναμενόμενων υποχρεϊςεων 

αποκατάςταςθσ, περιλαμβάνεται ςτα ζξοδα χρθματοδότθςθσ, εκτόσ εάν προκφπτουν από αλλαγζσ ςτισ 

λογιςτικζσ εκτιμιςεισ αποτίμθςθσ. 

 

1.21. Αναγνϊριςθ εςόδων 

Τα ζςοδα αναγνωρίηονται ςτο βακμό που είναι πικανό ότι τα οικονομικά οφζλθ κα ειςρεφςουν ςτον Όμιλο 

και τα ςχετικά ποςά μποροφν να ποςοτικοποιθκοφν αξιόπιςτα. Τα ζςοδα υπολογίηονται ςτθν εφλογθ αξία 

του τιμιματοσ ι τθσ απαίτθςθσ και απεικονίηουν τα ποςά που είναι απαιτθτά από  τθν πϊλθςθ των αγακϊν 

και υπθρεςιϊν, απαλλαγμζνα από τον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ (Φ.Π.Α.), τισ επιςτροφζσ και τισ εκπτϊςεισ. 

Τα ζςοδα από τισ πωλιςεισ αγακϊν αναγνωρίηονται όταν οι ςθμαντικοί κίνδυνοι και οι ωφζλειεσ που 

απορρζουν από τθν κυριότθτα των αγακϊν μεταβιβάηονται ςτον αγοραςτι (ςυνικωσ με τθν παράδοςθ και 

τθν αποδοχι από μζρουσ του)  και θ είςπραξθ των αντίςτοιχων ποςϊν είναι ςχεδόν βζβαιθ. 

Τα ζςοδα από τθν παροχι υπθρεςιϊν αναγνωρίηονται τθν λογιςτικι περίοδο τθν όποια οι υπθρεςίεσ  

παρζχονται με βάςθ το ςτάδιο ολοκλιρωςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςε ςχζςθ με το ςφνολο τουσ. 

Τα ζςοδα από λειτουργικζσ μιςκϊςεισ αναγνωρίηονται αναλογικά κατά τθν διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. 

Τα ζςοδα από τόκουσ αναγνωρίηονται με τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. 



Ανϊνυμθ Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

 

91 

Τα ζςοδα από μερίςματα αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων όταν το δικαίωμα είςπραξισ τουσ 

ζχει κατοχυρωκεί. 

 

1.22. Διανομι μεριςμάτων  

Τα μερίςματα προσ τουσ μετόχουσ τθσ Εταιρίασ καταχωροφνται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθν περίοδο 

εκείνθ ςτθν οποία θ πρόταςθ διανομισ από τθ Διοίκθςθ εγκρίνεται από τθν ετιςια Γενικι Συνζλευςθ των 

μετόχων. 

 

1.23. Πλθροφόρθςθ κατά λειτουργικό τομζα 

Θ πλθροφόρθςθ κατά λειτουργικό τομζα παρουςιάηεται με τθν ίδια δομι όπωσ και θ εςωτερικι 

πλθροφόρθςθ που παρζχεται ςτον επικεφαλισ λιψθσ επιχειρθματικϊν αποφάςεων. Ο επικεφαλισ λιψθσ 

επιχειρθματικϊν αποφάςεων είναι το πρόςωπο (ι το ςφνολο των προςϊπων) το οποίο αποφαςίηει τθν 

κατανομι των πόρων ςε κάκε λειτουργικό τομζα και προβαίνει ςε εκτίμθςθ των λειτουργικϊν 

αποτελεςμάτων των τομζων. 

Για λόγουσ διοικθτικισ πλθροφόρθςθσ, ο Όμιλοσ είναι οργανωμζνοσ ςτουσ εξισ τζςςερισ γεωγραφικοφσ 

τομείσ : Ελλάδα και Δυτικι Ευρϊπθ, Βόρεια Αμερικι, Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ και Ανατολικι Μεςόγειοσ. 

Κάκε τομζασ αποτελείται από ζνα ςφνολο χωρϊν. Για τθν ομαδοποίθςθ των κυγατρικϊν του Ομίλου ςτουσ 

γεωγραφικοφσ τομείσ λαμβάνεται υπόψθ θ δραςτθριότθτά τουσ και θ εγγφτθτα του οικονομικοφ και 

πολιτικοφ περιβάλλοντοσ ςτισ χϊρεσ όπου δραςτθριοποιοφνται. Ο επικεφαλισ διευκυντισ κάκε τομζα 

απευκφνεται ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο του Ομίλου. Επιπλζον, θ Οικονομικι Διεφκυνςθ του Ομίλου είναι 

οργανωμζνθ αντίςτοιχα, προκειμζνου να διενεργείται αποτελεςματικά ο οικονομικόσ ζλεγχοσ και θ 

παρακολοφκθςθ τθσ απόδοςθσ των τομζων. 

 

1.24. Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 

Ταξινόμθςθ 

Ο Όμιλοσ ταξινομεί τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ: ςτθν εφλογθ 

αξία μζςω των αποτελεςμάτων, ςτα δάνεια και ςτισ απαιτιςεισ και ςτα διακζςιμα προσ πϊλθςθ 

χρθματοοικονομικά ςτοιχεία. Θ ταξινόμθςθ εξαρτάται από το ςκοπό απόκτθςθσ του χρθματοοικονομικοφ 

ςτοιχείου.  Θ διοίκθςθ κακορίηει τθν ταξινόμθςθ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ του 

κατά τθν αρχικι θμερομθνία αναγνϊριςι τουσ. 

 Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ αποτιμϊμενα ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων 

Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ αποτιμϊμενα ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων είναι 

ςτοιχεία που αποκτϊνται για εμπορικοφσ ςκοποφσ. Ζνα χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ εντάςςεται 

ςε αυτι τθν κατθγορία εφόςον αποκτικθκε με κφριο ςκοπό τθν πϊλθςι του ςε βραχφ χρονικό διάςτθμα. 

Επίςθσ, τα παράγωγα προϊόντα κατατάςςονται ωσ  προϊόντα που κατζχονται για εμπορικοφσ ςκοποφσ, εκτόσ 

εάν ζχουν οριςτεί ωσ μζςα αντιςτάκμιςθσ. Τα ςτοιχεία ενεργθτικοφ αυτισ τθσ κατθγορίασ ταξινομοφνται ςτα 

κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία, εφόςον αναμζνεται να πουλθκοφν εντόσ 12 μθνϊν, διαφορετικά 

ταξινομοφνται ςτα μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία. 
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 Δάνεια και Απαιτιςεισ 

Οι απαιτιςεισ και τα δάνεια είναι μθ-παράγωγα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία με ςτακερζσ ι 

προςδιοριςμζνεσ πλθρωμζσ που δεν εμπορεφονται ςε μια ενεργι αγορά και ςυμπεριλαμβάνονται ςτα 

κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία, εκτόσ εάν ωριμάηουν ςε περιςςότερο από 12 μινεσ μετά τθν 

θμερομθνία κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. Τότε ςυμπεριλαμβάνονται ςτα μθ κυκλοφοροφντα 

περιουςιακά ςτοιχεία.  

 Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 

Τα διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία αποτελοφν μθ παράγωγα προϊόντα, τα οποία είτε 

ζχουν ταξινομθκεί ςε αυτιν τθν κατθγορία, είτε δεν εντάςςονται ςε καμία άλλθ κατθγορία. Τα ςτοιχεία αυτά 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτα μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία, εκτόσ εάν ωριμάηουν ςε λιγότερο από 

12 μινεσ ι θ Διοίκθςθ ςκοπεφει  να τα πουλιςει εντόσ 12 μθνϊν από τθν θμερομθνία κατάρτιςθσ των 

οικονομικϊν καταςτάςεων. 

Αναγνϊριςθ και μζτρθςθ 

Συνικεισ αγορζσ και πωλιςεισ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ αναγνωρίηονται τθν 

θμερομθνία τθσ ςυναλλαγισ, τθν θμερομθνία δθλαδι ςτθν οποία ο Όμιλοσ δεςμεφεται να αγοράςει ι να 

πουλιςει ζνα τζτοιο ςτοιχείο. Όλα τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ που δεν καταχωροφνται ςτθν 

εφλογθ αξία τουσ μζςω των αποτελεςμάτων αναγνωρίηονται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ προςαυξθμζνθ 

με τα κόςτθ ςυναλλαγϊν.  Όλα τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ που καταχωροφνται ςτθν εφλογθ 

αξία τουσ μζςω των αποτελεςμάτων αναγνωρίηονται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ, ενϊ τα κόςτθ 

ςυναλλαγϊν εξοδοποιοφνται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 

διαγράφονται όταν τα δικαιϊματα προςόδου των ταμειακϊν ροϊν από τθν επζνδυςθ λιγουν ι ζχουν 

μεταφερκεί και ο Όμιλοσ ζχει μεταφζρει ουςιαςτικά όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ τθσ κατοχισ  τουσ. 

Τα διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία και τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 

ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων παρουςιάηονται ακολοφκωσ ςτθν εφλογθ αξία. Δάνεια και 

απαιτιςεισ αποτιμϊνται ακολοφκωσ ςτο αποςβεςμζνο κόςτοσ χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο του πραγματικοφ 

επιτοκίου. 

Τα κζρδθ ι οι ηθμίεσ που προζρχονται από αλλαγζσ ςτθν εφλογθ αξία των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ που αποτιμοφνται ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων εμφανίηονται ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων ςτον λογαριαςμό «Ζςοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ» ι «Ζξοδα χρθματοοικονομικισ 

λειτουργίασ» , τθν περίοδο που πραγματοποιοφνται. 

Οι μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία των νομιςματικϊν και μθ νομιςματικϊν χρεογράφων που 

κατθγοριοποιοφνται ωσ διακζςιμα προσ πϊλθςθ αναγνωρίηονται ςτα λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα. Όταν τα 

χρεόγραφα, που κατθγοριοποιοφνται ωσ  διακζςιμα προσ πϊλθςθ, πουλθκοφν ι απομειωκοφν, οι 

ςωρευτικζσ προςαρμογζσ τθσ εφλογθσ αξίασ που αναγνωρίηονται ςτα ιδία κεφάλαια ςυμπεριλαμβάνονται 

ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ωσ «κζρδθ και ηθμίεσ από χρεόγραφα». 

Τα μερίςματα από διακζςιμουσ προσ πϊλθςθ ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων ωσ μζροσ των λοιπϊν εςόδων, εφόςον το δικαίωμα του Ομίλου να λάβει το μζριςμα 

κατοχυρωκεί. 

1.25. Συμψθφιςμόσ χρθματοοικονομικϊν μζςων 

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ ςυμψθφίηονται και το κακαρό ποςό 

δθμοςιεφεται ςτθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ, όταν υπάρχει το ζννομο δικαίωμα να 

ςυμψθφιςτοφν τα αναγνωριςμζνα ποςά και να διακανονιςτοφν ςε κακαρι βάςθ ι να αναγνωριςτεί θ 

απαίτθςθ και να πραγματοποιθκεί ταυτόχρονα διακανονιςμόσ ωσ προσ τθν υποχρζωςθ. 
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1.26. Απομείωςθ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ 

α) Στοιχεία ενεργθτικοφ ςτο αποςβεςμζνο κόςτοσ 

 Ο Όμιλοσ αξιολογεί ςτο τζλοσ τθσ περιόδου κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων εάν υπάρχουν 

αντικειμενικζσ ενδείξεισ ότι ζνα χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ, ι μία ομάδα τζτοιων ςτοιχείων, 

απομειϊνεται. Ζνα χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ, ι μία ομάδα τζτοιων ςτοιχείων, απομειϊνεται 

και οι ηθμίεσ τθσ απομείωςθσ πραγματοποιοφνται μόνο όταν υπάρχουν αντικειμενικζσ ενδείξεισ για 

απομείωςθ ωσ αποτζλεςμα ενόσ ι περιςςοτζρων γεγονότων που ςυνζβθςαν μετά τθν αρχικι αναγνϊριςθ 

του ςτοιχείου («ηθμιογόνο γεγονόσ») και το γεγονόσ αυτό (ι τα γεγονότα) ζχει επίδραςθ ςτισ μελλοντικζσ 

ταμειακζσ ροζσ του χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου ενεργθτικοφ, ι τθσ ομάδασ αυτϊν των ςτοιχείων, και 

μπορεί να εκτιμθκεί αξιόπιςτα.  

Τα ςτοιχεία απομείωςθσ  μπορεί να περιλαμβάνουν ενδείξεισ ότι οι οφειλζτεσ, ι μια ομάδα οφειλετϊν,  

αντιμετωπίηουν ςοβαρι οικονομικι δυςχζρεια, αδυναμία πλθρωμισ τόκων ι κεφαλαίου, τθν πικανότθτα να 

περιζλκουν ςε κακεςτϊσ πτϊχευςθσ ι άλλθσ χρθματοδοτικισ αναδιοργάνωςθσ και όπου υπάρχουν 

ευδιάκριτα δεδομζνα, που υποδθλϊνουν ότι υπάρχει μια μετριςιμθ μείωςθ ςτισ εκτιμϊμενεσ μελλοντικζσ 

ταμιακζσ ροζσ, όπωσ είναι οι μεταβολζσ ςε κακυςτεροφμενεσ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ ι οικονομικζσ 

ςυνκικεσ, που ςχετίηονται με ακζτθςθ εκπλιρωςθσ ανειλθμμζνθσ υποχρζωςθσ. 

Για τα δάνεια και τισ απαιτιςεισ, το ποςό τθσ ηθμίασ υπολογίηεται ωσ τθ διαφορά μεταξφ τθσ τρζχουςασ 

αξίασ του ςτοιχείου του ενεργθτικοφ και τθσ παροφςασ αξίασ των εκτιμϊμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν 

(εξαιρουμζνων των μελλοντικϊν πιςτωτικϊν ηθμιϊν που δεν πραγματοποιθκικαν) που προεξοφλοφνται με 

το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου του ενεργθτικοφ. Θ τρζχουςα αξία του 

ςτοιχείου ενεργθτικοφ μειϊνεται και το ποςό τθσ ηθμίασ αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

Εάν ςε μεταγενζςτερθ περίοδο, το ποςό τθσ απομείωςθσ μειϊνεται και θ μείωςθ μπορεί αντικειμενικά να 

ςυςχετιςτεί με ζνα γεγονόσ μετά τθν αρχικι αναγνϊριςθ τθσ απομείωςθσ (όπωσ είναι θ βελτίωςθ τθσ 

πιςτολθπτικισ ικανότθτασ του οφειλζτθ), θ αντιςτροφι τθσ προθγοφμενθσ αναγνωριςκείςασ ηθμιάσ 

απομείωςθσ αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

β) Στοιχεία ενεργθτικοφ ωσ διακζςιμα προσ πϊλθςθ 

Ο Όμιλοσ αξιολογεί ςτο τζλοσ τθσ περιόδου κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων εάν υπάρχουν 

αντικειμενικζσ ενδείξεισ ότι ζνα χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ, ι μία ομάδα τζτοιων ςτοιχείων, 

απομειϊνονται. Στθν περίπτωςθ ςυμμετοχικϊν τίτλων που ταξινομοφνται ωσ διακζςιμοι προσ πϊλθςθ, μία 

ςθμαντικι ι παρατεταμζνθ μείωςθ ςτθν εφλογθ αξία του χρεογράφου κάτω από το κόςτοσ αποτελεί ζνδειξθ 

ότι τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ ζχουν απομειωκεί. Εάν υπάρχουν τζτοιεσ ενδείξεισ για τα διακζςιμα προσ 

πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ, θ ςυςςωρευμζνθ ηθμία – υπολογιςμζνθ ωσ τθ  διαφορά 

μεταξφ του κόςτουσ απόκτθςθσ και τθσ παροφςασ εφλογθσ αξίασ, μείον τυχόν ηθμίεσ απομείωςθσ ςτα 

χρθματοοικονομικά ςτοιχεία που είχαν προθγουμζνωσ αναγνωριςτεί ςτα αποτελζςματα – μεταφζρεται από 

τα ιδία κεφάλαια και αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα. Οι ηθμίεσ απομείωςθσ που αναγνωρίηονται ςτθν 

ενοποιθμζνθ κατάςταςθ αποτελεςμάτων ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ  δεν αντιςτρζφονται μζςω τθσ 

ενοποιθμζνθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων. Εάν ςε μεταγενζςτερθ περίοδο, θ εφλογθ αξία του χρεογράφου  

που ταξινομείται ωσ διακζςιμο προσ πϊλθςθ αυξάνεται και θ αφξθςθ αυτι μπορεί αντικειμενικά να 

ςυςχετιςτεί με ζνα γεγονόσ που ςυνζβθ μετά τθ ηθμία απομείωςθσ αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα, θ 

ηθμία απομείωςθσ αντιςτρζφεται μζςω τθσ ενοποιθμζνθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων. 
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1.27. Παράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα και τισ δραςτθριότθτεσ αντιςτάκμιςθσ κινδφνου 

  

Τα παράγωγα χρθματοοικονομικά προϊόντα καταχωροφνται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ τθν θμερομθνία 

που το ςυμβόλαιο οριςτικοποιείται και μεταγενζςτερα επανεκτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία. Θ μζκοδοσ 

αναγνϊριςθσ του κζρδουσ ι τθσ ηθμίασ που προκφπτει, εξαρτάται από το αν το παράγωγο είναι ςχεδιαςμζνο 

ωσ μζςο αντιςτάκμιςθσ κινδφνου, οπότε και εξαρτάται από τθ φφςθ του ςτοιχείου του οποίου ο κίνδυνοσ 

αντιςτακμίηεται.  

Ο Όμιλοσ προςδιορίηει ςυγκεκριμζνα παράγωγα  ωσ παράγωγα για τθν αντιςτάκμιςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου 

κινδφνου που ςχετίηεται με ζνα αναγνωριςμζνο ςτοιχείο ενεργθτικοφ ι πακθτικοφ ι με μία πολφ πικανι 

προχπολογιςκείςα ςυναλλαγι  (cash flow hedge), 

Ο Όμιλοσ τεκμθριϊνει κατά τθν ζναρξθ τθσ ςυναλλαγισ τθ ςχζςθ μεταξφ του μζςου αντιςτάκμιςθσ κινδφνου 

και των ςτοιχείων που αντιςτακμίηονται, κακϊσ επίςθσ και τον ςτόχο τθσ ςτρατθγικισ διαχείριςθσ κινδφνου 

που εξυπθρετείται μζςω τθσ ςφναψθσ διαφόρων ςυναλλαγϊν αντιςτάκμιςθσ. Θ διαδικαςία περιλαμβάνει 

τθν ςφνδεςθ όλων των παραγϊγων που ςχεδιάςτθκαν ωσ μζςα αντιςτάκμιςθσ με ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία του 

ενεργθτικοφ ι του πακθτικοφ ι ςε ςυγκεκριμζνεσ δεςμεφςεισ ι προβλεπόμενεσ ςυναλλαγζσ. Ο Όμιλοσ 

τεκμθριϊνει τόςο ςτθν ζναρξθ τθσ αντιςτάκμιςθσ, όςο και μεταγενζςτερα τισ εκτιμιςεισ του για τθν 

αποτελεςματικότθτα των παραγϊγων ςτο να ςυμψθφίηουν μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία ι ςτισ ταμειακζσ 

ροζσ των ςτοιχείων που αντιςτακμίηουν. 

Θ εφλογθ αξία των επιμζρουσ παραγϊγων που χρθςιμοποιοφνται για λόγουσ αντιςτάκμιςθσ παρουςιάηονται 

ςτθν ςθμείωςθ 34. Οι κινιςεισ ςτο αποκεματικό αντιςτάκμιςθσ κινδφνου ςτα λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα 

παρουςιάηονται ςτθν ςθμείωςθ 34. Θ ςυνολικι εφλογθ αξία ενόσ παραγϊγου αντιςτάκμιςθσ κατατάςςεται 

είτε ωσ μθ κυκλοφοροφν περιουςιακό ςτοιχείο ενεργθτικοφ ι ωσ μακροπρόκεςμθ υποχρζωςθ, όταν το 

υπόλοιπο χρονικό διάςτθμα για τθν λιξθ του αντιςτακμιηόμενου ςτοιχείου είναι μεγαλφτερο από 12 μινεσ, 

και είτε ωσ κυκλοφοροφν ςτοιχείο ενεργθτικοφ ι βραχυπρόκεςμθ υποχρζωςθ αν το υπόλοιπο τθσ λιξθσ 

είναι λιγότερο από 12 μινεσ. Παράγωγα που αποκτοφνται για ςκοποφσ εμπορίασ ταξινομοφνται ωσ  

κυκλοφοροφντα ςτοιχεία ενεργθτικοφ ι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ. 

 

Αντιςτακμίςεισ ταμειακϊν ροϊν (cash flow hedges) 

Το αποτελεςματικό μζροσ των κερδϊν και των ηθμίων από τθν αποτίμθςθ μζςων αντιςτάκμιςθσ ταμειακϊν 

ροϊν (cash flow hedge), ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αντιςτάκμιςθσ ταμειακϊν ροϊν για ςυναλλαγζσ ςε ξζνο 

νόμιςμα και για ςυμφωνίεσ ανταλλαγισ επιτοκίου, καταχωροφνται μζςω τθσ κατάςταςθσ ςυνολικοφ 

ειςοδιματοσ ςτισ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ  αντιςτάκμιςθσ κινδφνου ςτα λοιπά αποκεματικά. Το κζρδοσ ι 

θ ηθμία που ςχετίηεται με το μθ αποτελεςματικό μζροσ αναγνωρίηεται απευκείασ ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων ςτον λογαριαςμό «Ζςοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ» ι «Ζξοδα χρθματοοικονομικισ 

λειτουργίασ». 

Τα ποςά που ςυςςωρεφονται ςτα ιδία κεφάλαια ταξινομοφνται ςτα αποτελζςματα τθσ περιόδου, όταν τα 

ςτοιχεία που αντιςτακμίηονται επθρεάηουν τα αποτελζςματα. Το κζρδοσ ι θ ηθμία που ςχετίηεται με το 

αποτελεςματικό μζροσ τθσ αντιςτάκμιςθσ ανταλλαγισ επιτοκίου που εξιςορροπεί δάνεια με κυμαινόμενο 

επιτόκιο  αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ςτον λογαριαςμό «Ζςοδα χρθματοοικονομικισ 

λειτουργίασ» ι «Ζξοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ». 

Όταν ζνα χρθματοοικονομικό προϊόν λιξει ι μία ςχζςθ αντιςτάκμιςθσ τερματιςτεί, αλλά θ ςυναλλαγι που 

αντιςτακμίηονταν αναμζνεται ακόμα να ςυμβεί τότε το μθ πραγματοποιθκζν ςωρευτικό κζρδοσ ι ηθμιά, που 

ζχει διαμορφωκεί ωσ εκείνθ τθ ςτιγμι παραμζνει ςτα ίδια κεφάλαια και καταχωρείται  όταν θ 
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προβλεπόμενθ ςυναλλαγι αναγνωριςτεί τελικά ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Αν θ  προβλεπόμενθ  

ςυναλλαγι δεν αναμζνεται να ςυμβεί, το μθ πραγματοποιθκζν ςωρευτικό κζρδοσ ι ηθμιά που 

παρουςιάηονταν ςτα ιδία κεφάλαια μεταφζρεται απευκείασ ςτα άλλα ζςοδα/ζξοδα εκμετάλλευςθσ ςτθν 

κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςεωσ. 

Αντιςτακμίςεισ επενδφςεων 

Οι αντιςτακμίςεισ επενδφςεων ςε κυγατρικζσ εξωτερικοφ αντιμετωπίηονται παρόμοια με τισ αντιςτακμίςεισ 

ταμειακϊν ροϊν.  

Όταν το αντιςτακμιςτικό μζςο είναι παράγωγο, οποιοδιποτε κζρδοσ ι ηθμιά προκφπτει από το μζςο 

αντιςτάκμιςθσ και ςχετίηεται με το αποτελεςματικό μζροσ τθσ αντιςτάκμιςθσ, καταχωρείται ςτισ 

ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ αντιςτάκμιςθσ κινδφνου ςτα λοιπά αποκεματικά. Το κζρδοσ ι θ ηθμιά που 

ςχετίηεται με το μθ αποτελεςματικό μζροσ, καταχωρείται απευκείασ ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Στθν 

περίπτωςθ που το αντιςτακμιςτικό μζςο δεν είναι παράγωγο (για παράδειγμα, ςφναψθ δανείου ςε ξζνο 

νόμιςμα), τα κζρδθ ι ηθμιζσ που προκφπτουν από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ κατά τθν μετατροπι του 

δανείου, που αντιςτακμίηει αυτι τθν επζνδυςθ (ςυμπεριλαμβανομζνου του μθ αποτελεςματικοφ μζρουσ τθσ 

αντιςτάκμιςθσ), ςτο νόμιςμα αναφοράσ καταχωροφνται ςτισ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ  αντιςτάκμιςθσ 

κινδφνου ςτα λοιπά αποκεματικά. 

Τα κζρδθ ι οι ηθμίεσ που ςυςςωρεφτθκαν ςτα ιδία κεφάλαια περιλαμβάνονται ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων όταν θ κυγατρικι εταιρία του εξωτερικοφ πουλθκεί μερικϊσ ι ολικϊσ.  Τα λοιπά 

αποκεματικά του Ομίλου περιλαμβάνουν και κζρδθ που προιλκαν από δραςτθριότθτεσ αντιςτάκμιςθσ 

αυτοφ του είδουσ που πραγματοποιικθκαν ςτο παρελκόν. 

 

1.28. Διαγραφι χρθματοοικονομικϊν απαιτιςεων και υποχρεϊςεων 

 

(i) Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ: Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ (ι κατά 

περίπτωςθ το μζροσ ενόσ χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου ενεργθτικοφ ι το μζροσ μίασ ομάδασ 

χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ) διαγράφεται όταν: 

• Τα δικαιϊματα για τθν ειςροι ταμειακϊν ροϊν ζχουν εκπνεφςει. 

• Ο Όμιλοσ διατθρεί το δικαίωμα ςτθν ειςροι ταμειακϊν ροϊν από το ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο 

ενεργθτικοφ αλλά ζχει αναλάβει ταυτόχρονα μία υποχρζωςθ προσ τρίτουσ να τα εξοφλιςει πλιρωσ 

χωρίσ ςθμαντικι κακυςτζρθςθ, υπό τθν μορφι μίασ ςφμβαςθσ μεταβίβαςθσ. 

• Ο Όμιλοσ ζχει μεταβιβάςει το δικαίωμα ειςροισ ταμειακϊν ροϊν από το ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο 

ενεργθτικοφ ενϊ παράλλθλα είτε (α) ζχει μεταβιβάςει ουςιαςτικά όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ ι 

(β) δεν ζχει μεταβιβάςει ουςιαςτικά όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ, αλλά ζχει μεταβιβάςει τον 

ζλεγχο του ςυγκεκριμζνου ςτοιχείου.  

Όπου ο Όμιλοσ ζχει μεταβιβάςει τα δικαιϊματα ειςροισ ταμειακϊν πόρων από το ςυγκεκριμζνο 

ςτοιχείο ενεργθτικοφ αλλά παράλλθλα δεν ζχει μεταβιβάςει ουςιαςτικά όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα 

οφζλθ ι τον ζλεγχο του ςυγκεκριμζνου ςτοιχείου, τότε το ςτοιχείο του ενεργθτικοφ αναγνωρίηεται ςτο 

βακμό τθσ ςυνεχιηόμενθσ ςυμμετοχισ του Ομίλου ςτο περιουςιακό ςτοιχείο αυτό. Αναγνωρίηεται, 

επίςθσ, μια αντίςτοιχθ υποχρζωςθ. 
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Θ ςυνεχιηόμενθ ςυμμετοχι θ οποία ζχει τθ μορφι εγγφθςθσ επί του μεταβιβαηόμενου ςτοιχείου 

αποτιμάται ςτθν χαμθλότερθ αξία μεταξφ του αρχικοφ υπολοίπου του ςτοιχείου ενεργθτικοφ και του 

μζγιςτου ποςοφ που μπορεί ο Όμιλοσ να κλθκεί να καταβάλει.  

(ii) Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία πακθτικοφ: Ζνα χρθματοοικονομικό ςτοιχείο πακθτικοφ διαγράφεται 

όταν θ ςχετικι υποχρζωςθ απαλλάςςεται, ακυρϊνεται ι ζχει λιξει. Στθν περίπτωςθ που ζνα 

χρθματοοικονομικό ςτοιχείο πακθτικοφ αντικακίςταται από άλλο του ιδίου δανειςτι με ουςιαςτικά 

διαφορετικοφσ όρουσ, ι όπου οι όροι μιασ υπάρχουςασ υποχρζωςθσ ζχουν ουςιαςτικά τροποποιθκεί, θ 

ανταλλαγι αυτι ι θ τροποποίθςθ λαμβάνεται ωσ διαγραφι τθσ αρχικισ υποχρζωςθσ και αναγνϊριςθσ 

μιασ νζασ υποχρζωςθσ. Θ διαφορά ςτισ αντίςτοιχεσ τρζχουςεσ αξίεσ αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων. 

 

1.29. Κόςτοσ δανειςμοφ 

Τα κόςτθ δανειςμοφ που πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια αγοράσ, καταςκευαςτικισ περιόδου ι 

παραγωγισ ενόσ ενςϊματου ςτοιχείου ενεργθτικοφ, που πλθροί τισ προχποκζςεισ και απαιτεί ζνα ςθμαντικό 

χρονικό διάςτθμα προκειμζνου να είναι ζτοιμο για χριςθ, κεφαλαιοποιοφνται ςτο κόςτοσ των ενςϊματων 

ςτοιχείων ενεργθτικοφ, μζχρισ ότου το ςτοιχείο να είναι ουςιαςτικά ζτοιμο για χριςθ ι για πϊλθςθ. Όλα τα 

υπόλοιπα κόςτθ δανειςμοφ εξοδοποιοφνται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων με τθν πραγματοποίθςι τουσ. 

Τα κόςτθ δανειςμοφ αποτελοφνται από τουσ τόκουσ και άλλεσ δαπάνεσ που μια οικονομικι οντότθτα 

πραγματοποιεί ςε ςχζςθ με το δανειςμό κεφαλαίων. 

 

1.30. Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ 

Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ είναι οφειλζσ πλθρωμισ για αγακά ι υπθρεςίεσ που αποκτικθκαν από 

προμθκευτζσ. Οι λογαριαςμοί υποχρεϊςεων ταξινομοφνται ςτισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ εφόςον θ 

εξόφλθςθ τουσ πραγματοποιθκεί εντόσ του ζτουσ (ι και περιςςότερο αν το χρονικό αυτό διάςτθμα αποτελεί 

τον φυςιολογικό επιχειρθματικό κφκλο). Εφόςον όχι, τότε παρουςιάηονται ςτισ μακροπρόκεςμεσ 

υποχρεϊςεισ. 

Οι εμπορικζσ υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ και  ςτθ ςυνζχεια αποτιμοφνται 

ςτθν αποςβεςμζνθ αξία τουσ χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. 

 

1.31. Ζκτακτα κονδφλια 

Τα ζκτακτα κονδφλια παρουςιάηονται διακριτά ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, όπου αυτό είναι αναγκαίο, 

ϊςτε να δοκεί επιπλζον πλθροφόρθςθ για τθν οικονομικι επίδοςθ του Ομίλου. Πρόκειται για ςθμαντικά 

ςτοιχεία εςόδων ι εξόδων που εμφανίηονται διακριτά λόγω τθσ ςπουδαιότθτασ τθσ φφςθσ τουσ ι του 

μεγζκουσ τουσ. Παραδείγματα τζτοιων ζκτακτων κονδυλίων περιλαμβάνονται μεταξφ άλλων τα κζρδθ ι οι 

ηθμίεσ από τθν πϊλθςθ μθ κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων, τα ζξοδα αναδιοργάνωςθσ και άλλα 

αςυνικιςτα κζρδθ ι ηθμίεσ. 

 

2. Σθμαντικζσ λογιςτικζσ εκτιμιςεισ και κρίςεισ 

Θ ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων απαιτεί τθ διενζργεια εκτιμιςεων και τθν υιοκζτθςθ παραδοχϊν 

από πλευράσ τθν Διοίκθςθσ, οι οποίεσ επθρεάηουν τισ γνωςτοποιιςεισ που περιλαμβάνονται ςτισ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ. Θ Διοίκθςθ ςε ςυνεχι βάςθ αξιολογεί τισ εκτιμιςεισ και τισ παραδοχζσ αυτζσ, οι 

οποίεσ κυρίωσ περιλαμβάνουν τισ περιπτϊςεισ από 2.1 ζωσ 2.7 που παρατίκενται κατωτζρω. 
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Οι εκτιμιςεισ και οι κρίςεισ αξιολογοφνται ςυνεχϊσ και βαςίηονται ςε εμπειρικά δεδομζνα και άλλουσ 

παράγοντεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των προςδοκιϊν για μελλοντικά γεγονότα  που κεωροφνται 

αναμενόμενα υπό εφλογεσ ςυνκικεσ. 

Οι εκτιμιςεισ και οι παραδοχζσ αυτζσ είναι θ βάςθ για τθν λιψθ αποφάςεων ςχετικά με τισ λογιςτικζσ αξίεσ 

των περιουςιακϊν ςτοιχείων και των υποχρεϊςεων που δεν είναι άμεςα διακζςιμεσ από άλλεσ πθγζσ. Οι 

προκφπτουςεσ λογιςτικζσ εκτιμιςεισ, εξ οριςμοφ, ςπάνια κα ταυτιςτοφν απόλυτα με τα αντίςτοιχα 

πραγματικά αποτελζςματα. Οι εκτιμιςεισ και οι υποκζςεισ που ενζχουν ουςιαςτικό κίνδυνο να προκαλζςουν 

ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτα ποςά των απαιτιςεων και υποχρεϊςεων εντόσ τθσ επόμενθσ χριςθσ παρατίκενται  

παρακάτω. 

 

2.1. Εκτιμϊμενθ απομείωςθ υπεραξίασ 

Θ Διοίκθςθ εξετάηει ςε ετιςια βάςθ εάν υφίςταται κάποια ζνδειξθ απομείωςθσ τθσ υπεραξίασ, ςφμφωνα με 

τθ λογιςτικι πρακτικι τθσ παραγράφου 1.6. Τα ανακτιςιμα ποςά των μονάδων δθμιουργίασ ταμειακϊν 

ροϊν προςδιορίηονται ςφμφωνα με τουσ υπολογιςμοφσ τθσ αξίασ χριςεωσ (value in use). Οι βαςικζσ 

υποκζςεισ που χρθςιμοποιικθκαν κατά τον υπολογιςμό παρατίκενται επιπλζον ςτθ ςθμείωςθ 13. Οι 

παραπάνω υπολογιςμοί απαιτοφν τθ χριςθ εκτιμιςεων που ςχετίηονται με τα μελλοντικά κζρδθ και τα 

επιτόκια προεξόφλθςθσ. 

 

2.2. Φόροσ ειςοδιματοσ 

Οι εταιρίεσ του Ομίλου υπόκεινται ςε διαφορετικζσ νομοκεςίεσ φορολογίασ ειςοδιματοσ. Προκειμζνου να 

προςδιοριςτεί θ πρόβλεψθ του Ομίλου για τουσ φόρουσ ειςοδιματοσ απαιτείται ςθμαντικι υποκειμενικι 

κρίςθ. Κατά τθν κανονικι ροι των εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ λαμβάνουν χϊρα πολλζσ ςυναλλαγζσ και 

υπολογιςμοί για τουσ οποίουσ ο ακριβισ υπολογιςμόσ του φόρου είναι αβζβαιοσ. Στθν περίπτωςθ που οι 

τελικοί φόροι που προκφπτουν μετά από τουσ φορολογικοφσ ελζγχουσ είναι διαφορετικοί από τα ποςά που 

αρχικά είχαν καταχωρθκεί, οι διαφορζσ αυτζσ κα επθρεάςουν το φόρο ειςοδιματοσ και τισ προβλζψεισ για 

αναβαλλόμενουσ φόρουσ ςτθν χριςθ που ο προςδιοριςμόσ των φορολογικϊν διαφορϊν ζλαβε χϊρα. 

 

2.3. Εφλογεσ αξίεσ και ωφζλιμεσ ηωζσ των ενςϊματων ακινθτοποιιςεων 

Επιπλζον, θ Διοίκθςθ προβαίνει ςε οριςμζνεσ εκτιμιςεισ αναφορικά με τθν ωφζλιμθ ηωι των αποςβζςιμων 

παγίων. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρατίκενται ςτθ παράγραφο 1.4. 

 

2.4. Πρόβλεψθ αποκατάςταςθσ περιβάλλοντοσ 

Ο Όμιλοσ ςχθματίηει πρόβλεψθ για αποκατάςταςθ περιβάλλοντοσ και πιο ςυγκεκριμζνα, πρόβλεψθ για 

μελλοντικζσ αποκαταςτάςεισ εδαφικϊν εκτάςεων οι οποίεσ ζχουν προςβλθκεί ωσ αποτζλεςμα τθσ μζχρι τθν 

θμερομθνία αναφοράσ δραςτθριότθτασ και απορρζουν είτε από τθν κείμενθ περιβαλλοντικι νομοκεςία ι 

από δεςμευτικζσ πρακτικζσ του Ομίλου. Θ πρόβλεψθ για αποκατάςταςθ περιβάλλοντοσ επανεξετάηεται ςε 

ετιςια βάςθ. Αντανακλά τθν παροφςα αξία του αναμενόμενου κόςτουσ αποκατάςταςθσ, χρθςιμοποιϊντασ 

εκτιμϊμενεσ ταμειακζσ ροζσ και υπολογίηεται βάςει τθσ μζχρι τθν θμερομθνία αναφοράσ προςβλθκείςασ 

επιφάνειασ εδαφικισ ζκταςθσ και του μζςου κόςτουσ αποκατάςταςθσ ανά μετρικι μονάδα εδάφουσ, ςε 

επίπεδο περιοχισ εδαφικισ όχλθςθσ. Δεδομζνθσ τθσ πολυπλοκότθτασ των υπολογιςμϊν και του ςθμαντικοφ 

αρικμοφ παραδοχϊν που εμπεριζχονται ςε αυτοφσ, θ Διοίκθςθ κατά τθν θμερομθνία αναφοράσ προςπακεί 

να εκτιμιςει κατά τον καλφτερο δυνατό τρόπο τθν παροφςα αξία τθσ εν λόγω υποχρζωςθσ. 
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2.5. Πρόβλεψθ για Αποηθμίωςθ Προςωπικοφ 

Οι υποχρεϊςεισ για αποηθμίωςθ του προςωπικοφ υπολογίηονται βάςει αναλογιςτικϊν μεκόδων θ διενζργεια 

των οποίων απαιτεί από τθ Διοίκθςθ να εκτιμιςει ςυγκεκριμζνεσ παραμζτρουσ όπωσ θ μελλοντικι αφξθςθ 

των αμοιβϊν των εργαηομζνων, το επιτόκιο προεξόφλθςθσ των εν λόγω υποχρεϊςεων, το ποςοςτό 

αποχϊρθςθσ των εργαηομζνων κλπ. Θ Διοίκθςθ προςπακεί, ςε κάκε θμερομθνία αναφοράσ όπου θ εν λόγω 

πρόβλεψθ ανακεωρείται, να εκτιμά με όςο το δυνατό καλφτερο τρόπο τισ παραμζτρουσ αυτζσ. 

 

2.6. Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ 

Θ φπαρξθ ενδεχόμενων υποχρεϊςεων απαιτεί από τθ Διοίκθςθ τθ ςυνεχι διενζργεια παραδοχϊν και 

αξιολογικϊν κρίςεων αναφορικά με τθν πικανότθτα μελλοντικά γεγονότα να ςυμβοφν ι να μθ ςυμβοφν 

κακϊσ και τθσ επίδραςθσ που τα γεγονότα αυτά μπορεί να ζχουν ςτθ δραςτθριότθτα του Ομίλου. 

 

2.7. Προβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ 

Ο Όμιλοσ απομειϊνει τθν αξία των εμπορικϊν απαιτιςεϊν του όταν υπάρχουν δεδομζνα ι ενδείξεισ οι 

οποίεσ καταδεικνφουν ότι θ είςπραξθ ζκαςτθσ απαίτθςθσ ςτο ςφνολό τθσ ι κατά ζνα μζροσ δεν είναι πικανι. 

Θ διοίκθςθ του Ομίλου περιοδικά επανεκτιμά τθν επάρκεια τθσ πρόβλεψθσ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ με 

βάςει παράγοντεσ όπωσ τθν πιςτωτικι τθσ πολιτικι, αναφορζσ από τθ νομικι υπθρεςία για πρόςφατεσ 

εξελίξεισ ςε υποκζςεισ που αυτι χειρίηεται, κακϊσ και τθν εκτίμθςθ/κρίςθ τθσ για τθν επίδραςθ λοιπϊν 

παραγόντων ςτθν ειςπραξιμότθτα των απαιτιςεων. 



Ρλθροφόρθςθ ανά λειτουργικό τομζα

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Ελλάδα και 

Δυτικι  Ευρϊπθ

Bόρεια 

Αμερικι

Νοτιοανατο-λικι 

Ευρϊπθ

Ανατολικι 

Μεςόγειοσ

Ενδοομιλικζσ 

εγγραφζσ 

απαλοιφϊν Σφνολο

Μικτόσ κφκλοσ εργαςιϊν 263.925 369.878 225.131 295.954 - 1.154.888

Πωλιςεισ μεταξφ τομζων -23.771 -426 -31 - - -24.228

Κφκλοσ εργαςιϊν 240.154 369.452 225.100 295.954 - 1.130.660

Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν 

αποτελεςμάτων και αποςβζςεων 32.649 5.833 64.235 93.766 -645 195.838

Αποςβζςεισ -19.526 -58.679 -21.433 -25.248 203 -124.683

Απομειϊςεισ ενςϊματων και αςϊματων 

ακινθτοποιιςεων που αναλογοφν ςτο κόςτοσ 

πωλιςεων -5.287 - -616 -144 - -6.047

Κζρδθ/(ηθμίεσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν και 

επενδυτικϊν αποτελεςμάτων 7.836 -52.846 42.186 68.374 -442 65.108

(Ζξοδα)/ζςοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ -41.730 -18.159 6.228 -11.908 - -65.569

υμμετοχι ςτισ ηθμίεσ ςυγγενϊν εταιριϊν -284 - -557 - - -841

(Ηθμίεσ)/κζρδθ προ φόρων -34.178 -71.005 47.857 56.466 -442 -1.302

Μείον: Φόροσ ειςοδιματοσ 3.426 1.846 -7.582 -15.216 - -17.526

(Ηθμίεσ)/κζρδθ μετά από φόρουσ -30.752 -69.159 40.275 41.250 -442 -18.828

Οι κακαρζσ (ηθμίεσ)/κζρδθ αναλογοφν ςε :

Μετόχουσ τθσ Εταιρίασ -30.745 -69.159 40.805 35.025 -442 -24.516

Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ -7 - -530 6.225 - 5.688

-30.752 -69.159 40.275 41.250 -442 -18.828

Ελλάδα και 

Δυτικι  Ευρϊπθ

Bόρεια 

Αμερικι

Νοτιοανατο-λικι 

Ευρϊπθ

Ανατολικι 

Μεςόγειοσ

Ενδοομιλικζσ 

εγγραφζσ 

απαλοιφϊν Σφνολο

ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ

φνολο μθ κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων 2.378.092 744.838 460.360 832.801 -2.101.329 2.314.762

φνολο κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων 314.733 131.992 414.442 375.046 -518.933 717.280

Σφνολο Ενεργθτικοφ 2.692.825 876.830 874.802 1.207.847 -2.620.262 3.032.042

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 1.299.218 285.516 163.092 202.997 -975.169 975.654

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 610.880 160.898 44.892 98.717 -518.940 396.447

Σφνολο Υποχρεϊςεων 1.910.098 446.414 207.984 301.714 -1.494.109 1.372.101

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

3. Ρλθροφόρθςθ κατά λειτουργικό τομζα

Ροςά κλειόμενθσ χριςθσ 2012

Θ διοίκθςθ παρακολουκεί τα λειτουργικά αποτελζςματα των επιχειρθματικϊν μονάδων του Ομίλου ξεχωριςτά, προκειμζνου να λαμβάνει αποφάςεισ, να

κατανζμει τουσ διακζςιμουσ πόρουσ και να αξιολογεί τθν απόδοςι τουσ. Θ απόδοςθ των λειτουργικϊν τομζων κρίνεται με βάςθ τα κζρδθ προ φόρων,

χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και αποςβζςεων (EBITDA). Σζλοσ, θ διαχείριςθ τθσ χρθματοδότθςθσ των τομζων γίνεται ςε επίπεδο

Ομίλου, και τα χρθματοοικονομικά ζςοδα/ ζξοδα καταλογίηονται ςτουσ λειτουργικοφσ τομείσ.

Ο επικεφαλισ διευκυντισ κάκε τομζα απευκφνεται ςτον Διευκφνοντα φμβουλο του Ομίλου. Επιπλζον, θ Οικονομικι Διεφκυνςθ του Ομίλου είναι

οργανωμζνθ αντίςτοιχα, προκειμζνου να διενεργείται αποτελεςματικά ο οικονομικόσ ζλεγχοσ και θ παρακολοφκθςθ τθσ απόδοςθσ των λειτουργικϊν

τομζων.

Για λόγουσ διοικθτικισ πλθροφόρθςθσ, ο Όμιλοσ είναι οργανωμζνοσ ςτουσ εξισ τζςςερισ λειτουργικοφσ (γεωγραφικοφσ) τομείσ : Ελλάδα και Δυτικι

Ευρϊπθ, Βόρεια Αμερικι, Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ και Ανατολικι Μεςόγειοσ. Κάκε λειτουργικόσ τομζασ αποτελείται από ζνα ςφνολο χωρϊν. Για τθν

ομαδοποίθςθ των κυγατρικϊν του Ομίλου ςτουσ λειτουργικοφσ τομείσ λαμβάνεται υπόψθ θ γεωγραφικι τουσ κζςθ.
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €) Ελλάδα και 

Δυτικι  Ευρϊπθ

Bόρεια 

Αμερικι

Νοτιοανατο-λικι 

Ευρϊπθ

Ανατολικι 

Μεςόγειοσ Σφνολο

Αγορζσ μθ κυκλοφοροφντων ςτοιχείων ενεργθτικοφ 

(ςθμ. 11,12,13) 8.980 7.376 13.884 20.729 50.969

(Αντιςτροφι απομείωςθσ)/απομείωςθ ενςϊματων 

ακινθτοποιιςεων (ςθμ. 11) -1.041 - 128 - -913

Απομείωςθ αςϊματων ακινθτοποιιςεων-

εξαιρουμζνθσ τθσ υπεραξίασ (ςθμ. 13) 4.501 - 486 - 4.987

Απομείωςθ/διαγραφι υπεραξίασ (ςθμ. 13) 1.829 - - 144 1.973
(Αντιςτροφι απομείωςθσ)/απομείωςθ για 

επιςφάλειεσ (ςθμ. 20) -2.669 1.353 1.208 195 87

υμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ (ςθμ. 15) - - 2.734 - 2.734

 

Θ δαπάνθ για απομείωςθ εμπεριζχεται ςτθ Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων.

Ρλθροφόρθςθ ανά επιχειρθςιακι δραςτθριότθτα
(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Ροςά κλειόμενθσ χριςθσ 2012

Τςιμζντο

Ζτοιμο 

ςκυρόδεμα, 

αδρανι και 

τςιμεντόλικοι

Λοιπζσ δραςτθ-

ριότθτεσ Σφνολο

Κφκλοσ εργαςιϊν 828.906 294.808 6.946 1.130.660

θμειϊνεται ότι θ Εταιρία πραγματοποίθςε προσ τθν κυγατρικι εταιρία τθσ Ιντερμπετόν Δομικά Τλικά ΑΕ πωλιςεισ τςιμζντου και αδρανϊν υλικϊν οι

οποίεσ προςζγγιςαν το 2012 8,37% (2011: 13,4%) του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν τθσ.

Οι αγορζσ μθ κυκλοφοροφντων ςτοιχείων ενεργθτικοφ περιλαμβάνουν προςκικεσ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων, επενδυτικϊν παγίων, αςϊματων

ακινθτοποιιςεων κακϊσ και τα αντίςτοιχα ςτοιχεία των αποκτθκζντων κυγατρικϊν εταιριϊν.

Θ δραςτθριότθτα του τςιμζντου περιλαμβάνει, το τςιμζντο και όλα τα ςυναφι υλικά.

Οι λοιπζσ δραςτθριότθτεσ περιλαμβάνουν τισ μθ επιμεριηόμενεσ ςτισ κφριεσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου δαπάνεσ διοίκθςθσ. Επίςθσ περιλαμβάνουν τισ

ναυτιλιακζσ και μεταφορικζσ δραςτθριότθτεσ, κακϊσ καμία από αυτζσ δεν ζχει το απαιτοφμενο μζγεκοσ ϊςτε να αναλφεται ξεχωριςτά.

Ο κφκλοσ εργαςιϊν παρουςιάηεται ςτθ γεωγραφικι περιοχι όπου ο πελάτθσ είναι εγκατεςτθμζνοσ και περιλαμβάνει πωλιςεισ αγακϊν και παροχισ

υπθρεςιϊν. Τπάρχουν και πωλιςεισ μεταξφ διαφορετικϊν γεωγραφικϊν τομζων. Σο ςφνολο του ενεργθτικοφ και οι αγορζσ παγίων τθσ κάκε εταιρίασ

παρουςιάηονται ςτθν γεωγραφικι περιοχι ςτθν οποία ανικει θ εταιρία.

Οι ςυναλλαγζσ που λαμβάνουν χϊρα μεταξφ των τομζων γίνονται ςφμφωνα τα όςα αναφζρονται ςτθν ςθμείωςθ 33.

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

3. Ρλθροφόρθςθ κατά λειτουργικό τομζα (ςυνζχεια)
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Ρλθροφόρθςθ ανά λειτουργικό τομζα
(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Ελλάδα και 

Δυτικι  Ευρϊπθ Bόρεια Αμερικι

Νοτιοανατο-λικι 

Ευρϊπθ

Ανατολικι 

Μεςόγειοσ

Ενδοομιλικζσ 

εγγραφζσ 

απαλοιφϊν Σφνολο

Μικτόσ κφκλοσ εργαςιϊν 285.844 303.841 250.215 277.848 - 1.117.748

Πωλιςεισ μεταξφ τομζων -17.109 -174 -9.061 - - -26.344

Κφκλοσ εργαςιϊν 268.735 303.667 241.154 277.848 - 1.091.404

Κζρδθ/(ηθμίεσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, 

επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και αποςβζςεων 35.451 -5.693 87.155 127.479 -334 244.058

Αποςβζςεισ -19.011 -54.980 -22.276 -23.865 202 -119.930

Απομειϊςεισ ενςϊματων και αςϊματων 

ακινθτοποιιςεων που αναλογοφν ςτο κόςτοσ πωλιςεων -3.912 -14.798 - - - -18.710

Κζρδθ/(ηθμίεσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν και 

επενδυτικϊν αποτελεςμάτων 12.528 -75.471 64.879 103.614 -132 105.418

(Ζξοδα)/ζςοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ -42.340 -16.835 2.866 -9.979 - -66.288

υμμετοχι ςτισ ηθμίεσ ςυγγενϊν εταιριϊν -225 - -1.166 - - -1.391

(Ηθμίεσ)/κζρδθ  προ φόρων -30.037 -92.306 66.579 93.635 -132 37.739

Μείον: Φόροσ ειςοδιματοσ -966 13.735 -8.722 -20.106 - -16.059

(Ηθμίεσ)/κζρδθ μετά από φόρουσ -31.003 -78.571 57.857 73.529 -132 21.680

Οι κακαρζσ (ηθμίεσ)/κζρδθ αναλογοφν ςε:

Μετόχουσ τθσ Εταιρίασ -31.006 -78.571 56.828 63.892 -132 11.011

Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ 3 - 1.029 9.637 - 10.669

-31.003 -78.571 57.857 73.529 -132 21.680

Ελλάδα και 

Δυτικι  Ευρϊπθ Bόρεια Αμερικι

Νοτιοανατο-λικι 

Ευρϊπθ

Ανατολικι 

Μεςόγειοσ

Ενδοομιλικζσ 

εγγραφζσ 

απαλοιφϊν Σφνολο

ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ

φνολο μθ κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων 2.437.729 832.318 682.644 979.924 -2.466.103 2.466.512

φνολο κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων 389.264 146.829 144.263 329.156 -207.017 802.495

Σφνολο Ενεργθτικοφ 2.826.993 979.147 826.907 1.309.080 -2.673.120 3.269.007

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 1.756.615 403.575 130.198 147.945 -1.340.685 1.097.648

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 268.078 67.747 56.543 266.632 -188.089 470.911

Σφνολο Υποχρεϊςεων 2.024.693 471.322 186.741 414.577 -1.528.774 1.568.559

Ελλάδα και 

Δυτικι  Ευρϊπθ Bόρεια Αμερικι

Νοτιοανατο-λικι 

Ευρϊπθ

Ανατολικι 

Μεςόγειοσ Σφνολο

Αγορζσ μθ κυκλοφοροφντων ςτοιχείων ενεργθτικοφ 

(ςθμ. 11,12,13) 10.253 6.265 29.879 11.670 58.067

Απομείωςθ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων (ςθμ. 11) 126 14.798 - - 14.924

Απομείωςθ/διαγραφι υπεραξίασ (ςθμ. 13) 3.786 - - - 3.786

Απομείωςθ για επιςφάλειεσ (ςθμ. 20) 5.533 2.483 4.117 -10.234 1.899

υμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ (ςθμ. 15) 4.888 - 3.325 - 8.213

Ρλθροφόρθςθ ανά επιχειρθςιακι δραςτθριότθτα

Ροςά κλειόμενθσ χριςθσ 2011

Τςιμζντο

Ζτοιμο 

ςκυρόδεμα, 

αδρανι και 

τςιμεντόλικοι

Λοιπζσ δραςτθ-

ριότθτεσ Σφνολο

Κφκλοσ εργαςιϊν 792.524 287.428 11.452 1.091.404

Οι αγορζσ μθ κυκλοφοροφντων ςτοιχείων ενεργθτικοφ περιλαμβάνουν προςκικεσ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων, επενδυτικϊν παγίων, αςϊματων

ακινθτοποιιςεων κακϊσ και τα αντίςτοιχα ςτοιχεία των αποκτθκζντων κυγατρικϊν εταιριϊν.
Θ δαπάνθ για απομείωςθ εμπεριζχεται ςτθ Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων.

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

Ροςά κλειόμενθσ χριςθσ 2011

3. Ρλθροφόρθςθ κατά λειτουργικό τομζα (ςυνζχεια)
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4. Άλλα ζςοδα και ζξοδα εκμετάλλευςθσ

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2012 2011 2012 2011

Πωλιςεισ ακατάλλθλων υλικϊν 1.429 585 168 242

Ζςοδα από αποηθμιϊςεισ 312 1.934 - 480

Ζςοδα από επιχορθγιςεισ/επιδοτιςεισ 1.863 1.659 279 88

Ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν ςε τρίτουσ 5.924 1.395 6.463 1.630

Ζςοδα από ενοίκια 2.117 2.099 1.399 1.537

Κζρδθ από πϊλθςθ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων (ςθμ. 29) 2.838 5.959 - 78

Κζρδθ από αποτίμθςθ εφλογθσ αξίασ επενδυτικϊν παγίων (ςθμ. 12) 884 - - -

Αντιςτροφι πρόβλεψθσ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω αποχϊρθςθσ από 

τθν υπθρεςία (ςθμ. 25) 2.119 - 1.653 -

Ζςοδα από μθ χρθςιμοποιθκείςεσ προβλζψεισ (ςθμ. 29) 1.841 - 2.496 -

Επιςτροφι ειςφοράσ κατανάλωςθσ αργίλου (ςθμ. 20,28,29) 806 25.589 - -

Λοιπά ζςοδα 302 4.661 1.074 1.229

Σφνολο άλλων εςόδων εκμετάλλευςθσ 20.435 43.881 13.532 5.284

Προβλζψεισ (ςθμ. 29) - -2.536 - -253

Ηθμιζσ από πϊλθςθ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων (ςθμ. 29) - - -232 -

Ηθμία από αποτίμθςθ εφλογθσ αξίασ επενδυτικϊν παγίων (ςθμ. 12) -264 -199 -226 -199

Αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω αποχϊρθςθσ από τθν υπθρεςία (ςθμ. 25) - -1.126 - -1.140

Δαπάνεσ αναδιοργάνωςθσ (ςθμ. 25) -2.873 -11.806 -728 -7.611

Ζκτακτα κονδφλια (*) -7.589 - - -

Δαπάνεσ δικαςτικϊν υποκζςεων (ςθμ. 32) -59 -4.470 - -

Λοιπά ζξοδα -880 -825 -353 -353

Σφνολο άλλων εξόδων εκμετάλλευςθσ -11.665 -20.962 -1.539 -9.556

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2012 2011 2012 2011

Δαπάνεσ προςωπικοφ και ςυναφι ζξοδα (ςθμ.7) -217.498 -233.911 -42.631 -60.404

Πρϊτεσ φλεσ και αναλϊςιμα -262.275 -214.334 -31.164 -20.836

Κόςτοσ ενζργειασ -221.613 -191.395 -55.688 -39.110

Διακφμανςθ αποκεμάτων των ετοίμων και θμιτελϊν προϊόντων 9.521 -16.165 -1.673 -5.301

Ζξοδα διανομισ -122.072 -125.236 -34.226 -28.282

Αμοιβζσ  - παροχζσ τρίτων -72.474 -55.625 -19.688 -19.548

Λοιπά ζξοδα -57.181 -33.599 -10.463 1.405

Σφνολο εξόδων ανά κατθγορία -943.592 -870.265 -195.533 -172.076

Συμπεριλαμβάνονται ςε:

Κόςτοσ πωλιςεων -830.947 -748.654 -163.866 -139.349

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ -93.026 -100.504 -31.281 -32.109

Ζξοδα λειτουργίασ διακζςεωσ -19.619 -21.107 -386 -618

-943.592 -870.265 -195.533 -172.076

'Ομιλοσ Εταιρία

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

'Ομιλοσ Εταιρία

5. Ζξοδα ανά κατθγορία

(*) τα ζκτακτα κονδφλια περιλαμβάνονται: α) Δαπάνθ αξίασ €3.574 χιλ. που πραγματοποίθςε ο Όμιλοσ από τον Αφγουςτο του 2012 λόγω

εργατικοφ ατυχιματοσ που ςθμειϊκθκε ςτισ εργοςταςιακζσ εγκαταςτάςεισ του Ομίλου ςτο Pennsuco των ΘΠΑ, φςτερα από τθν κατάρρευςθ

οροφισ ςιλό, με αποτζλεςμα να χάςει τθ ηωι του ζνασ υπάλλθλοσ (ςθμ. 32). β) Ποςό €262 χιλ. αφορά δαπάνεσ που πραγματοποιικθκαν ςτισ

εγκαταςτάςεισ του Ομίλου ςτο Essex του New Jersey, λόγω του πλιγματοσ του τυφϊνα "Sandy". γ) Ζκτακτθ δαπάνθ φψουσ €3.753 χιλ. από

περαίωςθ δικαςτικισ υπόκεςθσ μεταξφ τθσ νομαρχίασ του Beni Suef και τθσ κυγατρικισ εταιρία του Ομίλου ςτθν Αίγυπτο Beni Suef Co SAE, για

τθν καταβολι υπζρ τθσ νομαρχίασ αναδρομικοφ τζλουσ 2 Αιγυπτιακϊν λιρϊν (€0,24) για κάκε τόνο τςιμζντου που παράχκθκε τθν περίοδο από

22.10.2002 ζωσ και τθν 31.12.2011. 
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6. Χρθματοοικονομικά ζςοδα/(ζξοδα)

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2012 2011 2012 2011

Ζςοδα από τόκουσ (ςθμ. 29) 4.235 4.355 950 204

Κζρδθ από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ (ςθμ. 29) 4.919 1.141 1.832 624

Κζρδθ από χρθματοοικονομικά μζςα (ςθμ. 29) 2.162 1.752 999 749

Σφνολο χρθματοοικονομικϊν εςόδων 11.316 7.248 3.781 1.577

Ζξοδα από τόκουσ  (ςθμ. 29) -65.728 -55.703 -38.885 -37.912

Χρθματοοικονομικό κόςτοσ αναλογιςτικϊν μελετϊν (ςθμ. 25) -1.086 -1.843 -693 -1.276

Ηθμίεσ από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ (ςθμ. 29) -3.443 -13.059 -1.134 -458

Ηθμίεσ από χρθματοοικονομικά μζςα  (ςθμ. 29) -6.587 -2.704 -3.544 -2.473

Ηθμιζσ ςυμμετοχϊν και χρεογράφων (ςθμ. 29) - - - -3

Σόκοι από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ (ςθμ. 29) -41 -153 - -

-76.885 -73.462 -44.256 -42.122

Κεφαλαιοποίθςθ τόκων (ςθμ. 11, 29) - 154 - -

Σφνολο χρθματοοικονομικϊν εξόδων -76.885 -73.308 -44.256 -42.122

7. Δαπάνεσ προςωπικοφ

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2012 2011 2012 2011

Αποδοχζσ προςωπικοφ 193.864 194.881 34.484 40.888

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ 20.240 22.821 7.237 8.714

Επιπρόςκετεσ αμοιβζσ προςωπικοφ που ςχετίηονται με τθν χοριγθςθ 

δικαιωμάτων προαίρεςθσ (ςθμ. 29) 1.554 1.434 1.142 775
Αποηθμιϊςεισ προςωπικοφ, προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν και 

λοιπζσ ςυνταξιοδοτικζσ παροχζσ ςε εργαηομζνουσ (ςθμ.4,6,25) 1.840 14.775 -232 10.027

Σφνολο δαπανϊν προςωπικοφ (ςθμ. 5) 217.498 233.911 42.631 60.404

2012 2011 2012 2011

Ελλάδα και Δυτικι Ευρϊπθ 1.162 1.208 790 805

Βόρεια Αμερικι 1.719 1.733 - -

Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ 1.633 1.690 - -

Ανατολικι Μεςόγειοσ 909 886 - -

5.423 5.517 790 805

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

Οι εργαηόμενοι του Ομίλου απαςχολοφνται υπό το κακεςτϊσ τθσ 

πλιρουσ απαςχόλθςθσ και κατανζμονται ςε:

'Ομιλοσ Εταιρία

'Ομιλοσ Εταιρία

'Ομιλοσ Εταιρία

Σο 2011, ο Όμιλοσ κεφαλαιοποίθςε χρεωςτικοφσ τόκουσ (ςθμ.11) που προζρχονται από τισ δραςτθριότθτεσ του ςτθν Βουλγαρία και τθν

Σουρκία, ποςοφ €154 χιλ.. Σα ποςά που κεφαλαιοποιικθκαν υπολογίςτθκαν με βάςθ το μζςο ςτακμικό επιτόκιο. το τζλοσ του 2011 το

μζςο ςτακμικό επιτόκιο για τθν Βουλγαρία ιταν (για δανειςμό ςε BGN) 3,86% και για τθν Σουρκία ιταν (για δανειςμό ςε ευρϊ) 5,7% . Θ

κεφαλαιοποίθςθ των τόκων ςχετίηεται με ςθμαντικά ζργα που ιταν ςε εξζλιξθ και αφοροφν τισ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου ςτισ ανωτζρω

περιοχζσ. Σα ςυγκεκριμζνα ζργα για τθν Βουλγαρία είναι μία μονάδα επεξεργαςίασ εναλλακτικϊν καυςίμων και για τθν Σουρκία οι ανωτζρω

τόκοι αφοροφν τθν καταςκευι του τρίτου μφλου άλεςθσ clinker.
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8. Φόροσ ειςοδιματοσ

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2012 2011

Σρζχων φόροσ 19.125 25.986 - -

Αναβαλλόμενοσ φόροσ (ςθμ. 18) -3.882 -13.376 -2.342 -1.565

Διαφορζσ φορολογικοφ ελζγχου και λοιποί φόροι μθ εκπιπτόμενοι 2.283 3.449 1.126 3.187

17.526 16.059 -1.216 1.622
- - - -

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2012 2011

(Zθμείσ)/κζρδθ προ φόρων -1.302 37.739 -16.768 -11.656

Φόροσ υπολογιηόμενοσ βάςει του κεςπιςμζνου φορολογικοφ ςυντελεςτι που 

ιςχφει ςτθν ζδρα τθσ Μθτρικισ εταιρίασ 20% (2011: 20%) -260 7.548 -3.354 -2.331

Ζςοδα μθ υποκείμενα ςε φόρο -2.471 -4.713 -458 -1.191

Δαπάνεσ μθ εκπιπτόμενεσ για τον υπολογιςμό του φόρου ειςοδιματοσ 13.366 11.480 1.470 3.957

Φόροσ διανεμθκζντων μεριςμάτων 2.005 2.125 - -

Λοιποί φόροι 2.283 3.259 1.126 839
Επίδραςθ μθ αναγνϊριςθσ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ απαίτθςθσ επί 

μεταφερόμενων φορολογικϊν ηθμιϊν 15.405 12.337 - -

Φορολογικζσ ελαφρφνςεισ αναπτυξιακϊν νόμων -2.280 -523 - -
Επίδραςθ από τουσ διαφορετικοφσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ που ιςχφουν 

ςτισ υπόλοιπεσ χϊρεσ που δραςτθριοποιείται ο Όμιλοσ -10.438 -15.802 - -

Διαφορά πρόβλεψθσ προθγοφμενων χριςεων -84 348 - 348

Ρραγματικι φορολογικι επιβάρυνςθ 17.526 16.059 -1.216 1.622

Οριςμζνεσ εταιρίεσ του Ομίλου τθν 31.12.2012 ζχουν ςυςςωρεφςει φορολογικζσ ηθμίεσ ςυνολικοφ φψουσ περίπου €321,6 εκατ. (2011:

€288,8 εκατ.). Οι ςυγκεκριμζνεσ εταιρίεσ ζχουν αναγνωρίςει αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ φψουσ €59,3 εκατ. (2011: €57,0 εκατ.)

που αναλογοφν ςε ηθμίεσ φψουσ €179,0 εκατ. (2011: €168,2 εκατ.). Για τισ υπολειπόμενεσ φορολογικζσ ηθμίεσ δεν ζχει αναγνωριςτεί προσ

το παρόν αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ, κακϊσ κρίκθκε ότι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ΔΛΠ 12, δεν πλθροφςαν τα κριτιρια

αναγνϊριςθσ (ςθμ. 18).

Θ Εταιρία τθν 31.12.2012 αναγνϊριςε αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ φψουσ €6,9 εκατ. (2011:€5,1 εκατ.), επί μεταφερόμενων

φορολογικϊν ηθμιϊν κακϊσ ζκρινε ότι πλθροφν τα κριτιρια αναγνϊριςθσ. Οι φορολογικζσ ηθμίεσ τθσ Εταιρίασ δφνανται να

χρθςιμοποιθκοφν ζωσ και τθν χριςθ 2016-2017. 

φμφωνα με το άρκρο 9, παρ. 30 του νόμου 4110/2013, ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ των νομικϊν προςϊπων που εδρεφουν ςτθν Ελλάδα,

άλλαξε από 20% ςε 26% για τα φορολογθτζα κζρδθ τθσ χριςθσ 2013 και μετά. Καμία μεταβολι δεν επζρχεται ςτισ φορολογικζσ ηθμίεσ των

χριςεων 2011 και 2012 (ςθμ. 38). 

Εκ των ανωτζρω ςυνολικϊν φορολογικϊν μεταφερόμενων ηθμιϊν, ηθμίεσ φψουσ €90,9 εκατ. (2011: €96,1 εκατ.) λιγουν κατά τθν χριςθ

2013-2017, ενϊ ηθμίεσ φψουσ €230,7 εκατ. (2011: €192,7 εκατ.) μπορεί να μεταφερκοφν ζωσ και τθν χριςθ 2029-2032.

'Ομιλοσ Εταιρία

2012 2011

Ο φόροσ ειςοδιματοσ που αναλογεί ςτα κζρδθ του Ομίλου, διαφζρει από το ποςό που κα προζκυπτε εάν εφαρμοςτεί ο ονομαςτικόσ

φορολογικόσ ςυντελεςτισ που ιςχφει ςτθν χϊρα ςτθν οποία ζχει ζδρα θ Εταιρία, ωσ ακολοφκωσ:

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

'Ομιλοσ Εταιρία

2012 2011
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9.(Ηθμίεσ)/κζρδθ ανά μετοχι

(ποςά ςε χιλιάδεσ € εκτόσ αν δθλώνεται διαφορετικά) 2012 2011 2012 2011

Κακαρι (ηθμία)/κζρδοσ χριςθσ που αναλογεί ςτουσ μετόχουσ τθσ Α.Ε. 

Σςιμζντων Σιτάν -24.516 11.011 -15.552 -13.278

τακμιςμζνοσ μζςοσ αρικμόσ των ςε κυκλοφορία κοινϊν μετοχϊν 73.951.871 73.916.342 73.951.871 73.916.342

τακμιςμζνοσ μζςοσ αρικμόσ των ςε κυκλοφορία προνομιοφχων 

μετοχϊν 7.563.041 7.563.041 7.563.041 7.563.041

υνολικόσ ςτακμιςμζνοσ μζςοσ αρικμόσ των ςε κυκλοφορία μετοχϊν 

για τον υπολογιςμό των βαςικϊν (ηθμιϊν)/κερδϊν ανά μετοχι 81.514.912 81.479.383 81.514.912 81.479.383

Βαςικζσ (ηθμίεσ)/κζρδθ ανά κοινι και προνομιοφχο μετοχι (ςε €) -0,3008 0,1351 -0,1908 -0,1630

(ποςά ςε χιλιάδεσ € εκτόσ αν δθλώνεται διαφορετικά) 2012 2011 2012 2011

Κακαρι (ηθμία)/κζρδοσ χριςεωσ που αναλογεί ςε μετόχουσ τθσ Α.Ε. 

Σςιμζντων Σιτάν για υπολογιςμό των προςαρμοςμζνων 

(ηθμιϊν)/κερδϊν ανά μετοχι -24.516 11.011 -15.552 -13.278

τακμιςμζνοσ μζςοσ αρικμόσ κοινϊν μετοχϊν για τον υπολογιςμό των

προςαρμοςμζνων (ηθμιϊν)/κερδϊν ανά μετοχι 73.951.871 73.916.342 73.951.871 73.916.342

Δικαιϊματα προαιρζςεωσ αγοράσ μετοχϊν 685.993 436.388 685.993 436.388

τακμιςμζνοσ μζςοσ αρικμόσ των ςε κυκλοφορία προνομιοφχων 

μετοχϊν 7.563.041 7.563.041 7.563.041 7.563.041
υνολικόσ ςτακμιςμζνοσ μζςοσ αρικμόσ των ςε κυκλοφορία μετοχϊν

για τον υπολογιςμό των προςαρμοςμζνων (ηθμιϊν)/κερδϊν ανά

μετοχι 82.200.905 81.915.771 82.200.905 81.915.771

Ρροςαρμοςμζνεσ (ηθμίεσ)/κζρδθ ανά κοινι και προνομιοφχο μετοχι 

(ςε €) -0,2982 0,1344 -0,1892 -0,1621

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

2012 2011

- 6.565

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

Εταιρία

Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Α.Ε. Σςιμζντων Σιτάν, λαμβάνοντασ υπόψθ τα ηθμιογόνα αποτελζςματα τθσ χριςθσ 2012, αποφάςιςε να

προτείνει ςτθν ετιςια τακτικι Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων, που ζχει προγραμματιςτεί για τισ 14 Ιουνίου 2013, τθ μθ διανομι

μερίςματοσ, για τθ χριςθ 2012.

Οι βαςικζσ (ηθμίεσ)/κζρδθ ανά μετοχι προκφπτουν με διαίρεςθ των κακαρϊν (ηθμιϊν)/κερδϊν που αναλογεί ςτουσ Μετόχουσ, δια του

μζςου ςτακμιςμζνου αρικμοφ των ςε κυκλοφορία κοινϊν και προνομιοφχων μετοχϊν κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ, χωρίσ να λαμβάνονται

υπόψθ οι κοινζσ και προνομιοφχεσ μετοχζσ που αγοράςκθκαν από τθν Εταιρία και οι οποίεσ εμφανίηονται ωσ ίδιεσ μετοχζσ (ςθμ. 22).

Θ ετιςια τακτικι Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων, που ζλαβε χϊρα τον Μάιο του 2011, ενζκρινε πζραν του προτακζντοσ μερίςματοσ για

τθν χριςθ του 2010 και τθν διανομι του ποςοφ των €8.665 χιλ. (ςθμ. 23) από τα ειδικά αφορολόγθτα αποκεματικά. 

10. Μερίςματα προτεινόμενα και διανεμθκζντα

Οι προςαρμοςμζνεσ (ηθμίεσ)/κζρδθ ανά μετοχι (diluted losses/earnings per share) υπολογίηονται αναπροςαρμόηοντασ τον ςτακμιςμζνο

μζςο αρικμό των ςε κυκλοφορία κοινϊν μετοχϊν, με τισ επιδράςεισ όλων των δυνθτικϊν τίτλων των μετατρζψιμων ςε κοινζσ μετοχζσ. Σα

δικαιϊματα προαιρζςεωσ αγοράσ μετοχϊν αποτελοφν τθ μοναδικι κατθγορία δυνθτικϊν τίτλων μετατρζψιμων ςε κοινζσ μετοχζσ, που ζχει

θ Εταιρία. Όςον αφορά ςτα προαναφερκζντα δικαιϊματα, γίνεται υπολογιςμόσ του αρικμοφ των μετοχϊν οι οποίεσ κα μποροφςαν να είχαν

αποκτθκεί ςτθν εφλογθ αξία (οριηόμενθ ωσ θ μζςθ ετιςια χρθματιςτθριακι τιμι των μετοχϊν τθσ Εταιρίασ) με βάςθ τθν αξία των

δικαιωμάτων ςυμμετοχισ, που ςχετίηονται με τα υφιςτάμενα προγράμματα δικαιωμάτων απόκτθςθσ μετοχϊν. Ο αρικμόσ των μετοχϊν που

προκφπτει από τον παραπάνω υπολογιςμό ςυγκρίνεται με τον αρικμό των μετοχϊν που κα μποροφςαν να είχαν εκδοκεί ςε περίπτωςθ

άςκθςθσ των δικαιωμάτων. Θ διαφορά που προκφπτει, προςτίκεται ςτον παρανομαςτι ωσ ζκδοςθ κοινϊν μετοχϊν χωρίσ αντάλλαγμα.

Σζλοσ, καμία αναπροςαρμογι δεν γίνεται ςτα κζρδθ (αρικμθτισ).

'Ομιλοσ Εταιρία

'Ομιλοσ Εταιρία

Μζριςμα χριςθσ 2011: € 0 ανά μετοχι (2010: € 0,07759 ανά μετοχι)

Μζριςμα κοινϊν και προνομιοφχων μετοχϊν:

Διανεμθκζντα κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ:

Θ ετιςια τακτικι Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων, που ζλαβε χϊρα ςτισ 8 Ιουνίου του 2012, αποφάςιςε τθ μθ διανομι μερίςματοσ για τθ

χριςθ του 2011.
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11. Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ

 (ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Όμιλοσ Λατομεία

Γιπεδα-

Οικόπεδα Κτίρια Μθχανιματα Μεταφορικά μζςα

Ζπιπλα και λοιπόσ 

εξοπλιςμόσ

Ακινθτοποιιςεισ 

υπό εκτζλεςθ Σφνολο

Υπόλοιπο ζναρξθσ 109.067 295.937 233.407 1.127.830 80.816 17.823 86.389 1.951.269

Αγορζσ 1.737 7.607 1.646 4.497 842 582 37.937 54.848

Πωλιςεισ  (αναπόςβεςτθ αξία) (ςθμ. 29) - -5.654 -918 -574 -869 -178 -1.332 -9.525

Μεταφορά παγίων από/ςε άλλθ κατθγορία ενςϊματων 

παγίων 19.831 -2.287 4.850 29.937 1.735 1.504 -55.570 -

Μεταφορά από αποκζματα (ςθμ. 19) - - - 420 - - - 420

Μεταφορά ςε επενδυτικά πάγια (ςθμ. 12) - -1.230 -4.280 - - - - -5.510

Κεφαλαιοποίθςθ τόκων (ςθμ. 6) - - 41 - 42 - 71 154

Αποςβζςεισ (ςθμ. 29) -1.944 -2.617 -10.405 -65.538 -16.807 -3.521 - -100.832

Απομείωςθ ενςϊματων παγίων (ςθμ. 29) -13.756 - - -1.168 - - - -14.924

υναλλαγματικζσ διαφορζσ 2.990 1.642 -756 127 694 218 161 5.076

Υπόλοιπο λιξθσ 117.925 293.398 223.585 1.095.531 66.453 16.428 67.656 1.880.976

Υπόλοιπο ζναρξθσ - - - 5.378 642 - - 6.020

Αγορζσ - - - 479 22 - - 501

Μεταφορά παγίων ςε άλλθ κατθγορία - - - 394 - - - 394

Αποςβζςεισ (ςθμ. 29) - - - -432 -102 - - -534

υναλλαγματικζσ διαφορζσ - - - 167 -36 - - 131

Υπόλοιπο λιξθσ - - - 5.986 526 - - 6.512

31 Δεκεμβρίου 2011

Αξία κτιςθσ 157.754 310.395 367.090 1.679.745 209.963 54.202 67.656 2.846.805

υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ -26.073 -16.997 -143.505 -575.010 -142.976 -37.544 - -942.105

υςςωρευμζνθ ηθμία απομείωςθσ ενςϊματων παγίων -13.756 - - -3.218 -8 -230 - -17.212

Αναπόςβεςτθ αξία 117.925 293.398 223.585 1.101.517 66.979 16.428 67.656 1.887.488

- - - - - - - -

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

Ροςά προθγοφμενθσ χριςθσ 2011

Ράγια με χρθματοδοτικι μίςκωςθ
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11. Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ (ςυνζχεια)

 (ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Όμιλοσ Λατομεία

Γιπεδα-

Οικόπεδα Κτίρια Μθχανιματα Μεταφορικά μζςα

Ζπιπλα και λοιπόσ 

εξοπλιςμόσ

Ακινθτοποιιςεισ 

υπό εκτζλεςθ Σφνολο

Υπόλοιπο ζναρξθσ 117.925 293.398 223.585 1.095.531 66.453 16.428 67.656 1.880.976

Αγορζσ 627 3.597 1.296 5.211 - 384 33.536 44.651
Προςκικεσ λόγω ενοποίθςθσ νζασ κυγατρικισ - 1.001 - - - - - 1.001

Πωλιςεισ  (αναπόςβεςτθ αξία) (ςθμ. 29) - -139 -5 -18.453 -6.906 -18 -278 -25.799

Μεταφορά ςε/από άλλθ κατθγορία ενςϊματων παγίων & 

παγίων με χρθματοδοτικι μίςκωςθ -190 -119 25.075 32.074 5.485 762 -57.913 5.174

Μεταφορά από αποκζματα (ςθμ. 19) - - - 1.131 - - - 1.131

Μεταφορά από επενδυτικά πάγια (ςθμ. 12) - - 2.849 - - - - 2.849

Αποςβζςεισ (ςθμ. 29) -1.978 -2.802 -12.718 -68.331 -15.256 -3.371 - -104.456

Αντιςτροφι απομείωςθσ ενςϊματων παγίων (ςθμ. 29) - -129 1.042 - - - 913

υναλλαγματικζσ διαφορζσ -2.122 -6.661 -7.146 -30.037 -967 -269 -1.275 -48.477

Υπόλοιπο λιξθσ 114.262 288.146 232.936 1.018.168 48.809 13.916 41.726 1.757.963

Υπόλοιπο ζναρξθσ - - - 5.986 526 - - 6.512

Αγορζσ - - - 12 - - - 12

Μεταφορά ςε ιδιόκτθτα πάγια -5.174 -5.174

Αποςβζςεισ (ςθμ. 29) - - - -234 -99 - - -333

υναλλαγματικζσ διαφορζσ - - - 49 7 - - 56

Υπόλοιπο λιξθσ - - - 639 434 - - 1.073

31 Δεκεμβρίου 2012

Αξία κτιςθσ 156.303 307.574 386.983 1.645.385 197.510 54.391 41.726 2.789.872

υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ -27.529 -19.428 -154.047 -624.404 -148.262 -40.245 - -1.013.915

υςςωρευμζνθ ηθμία απομείωςθσ ενςϊματων παγίων -14.512 - - -2.174 -5 -230 - -16.921

Αναπόςβεςτθ αξία 114.262 288.146 232.936 1.018.807 49.243 13.916 41.726 1.759.036

- - - - - - -

Ράγια με χρθματοδοτικι μίςκωςθ

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

Ροςά κλειόμενθσ χριςθσ 2012
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11. Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ (ςυνζχεια)

 (ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Εταιρία Λατομεία

Γιπεδα-

Οικόπεδα Κτίρια Μθχανιματα Μεταφορικά μζςα

Ζπιπλα και λοιπόσ 

εξοπλιςμόσ

Ακινθτοποιιςεισ 

υπό εκτζλεςθ Σφνολο

Υπόλοιπο ζναρξθσ 941 5.548 54.195 169.429 1.161 9.776 20.488 261.538

Αγορζσ 118 - 59 678 41 227 5.191 6.314

Πωλιςεισ  (αναπόςβεςτθ αξία) (ςθμ. 29) - -32 - -48 -16 -112 - -208

Μεταφορά παγίων ςε άλλθ κατθγορία ενςϊματων παγίων - - 2.180 5.281 - - -7.461 -

Μεταφορά ςε επενδυτικά πάγια (ςθμ. 12) - -1.821 -2.077 - - - -3.898

Μεταφορά από αποκζματα (ςθμ.19) - - - 420 - - - 420

Αποςβζςεισ (ςθμ. 29) -64 - -1.576 -8.935 -179 -1.157 - -11.911

Απομείωςθ ενςϊματων παγίων (ςθμ. 29) - - - -1.383 8 231 - -1.144

Υπόλοιπο λιξθσ 995 3.695 52.781 165.442 1.015 8.965 18.218 251.111

31 Δεκεμβρίου 2011

Αξία κτιςθσ 1.587 3.695 88.747 310.739 4.552 25.870 18.218 453.408

υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ -592 - -35.966 -141.843 -3.537 -16.903 - -198.841

υςςωρευμζνθ ηθμία απομείωςθσ ενςϊματων παγίων - - - -3.454 - -2 - -3.456

Αναπόςβεςτθ αξία 995 3.695 52.781 165.442 1.015 8.965 18.218 251.111

- - - - - - - -

Υπόλοιπο ζναρξθσ 995 3.695 52.781 165.442 1.015 8.965 18.218 251.111

Αγορζσ 21 - 386 962 84 265 3.951 5.669

Πωλιςεισ  (αναπόςβεςτθ αξία) (ςθμ. 29) - - - -6.648 - -23 - -6.671

Μεταφορά παγίων ςε άλλθ κατθγορία ενςϊματων παγίων - - 4.096 14.803 - 77 -18.976 -

Μεταφορά από αποκζματα (ςθμ.19) - - - 89 - - - 89

Αποςβζςεισ (ςθμ. 29) -66 - -2.495 -9.744 -187 -1.078 - -13.570

Αντιςτροφι απομείωςθσ ενςϊματων παγίων, λόγω πϊλθςθσ (ςθμ. 29) - - - 1.042 1 1 - 1.044

Υπόλοιπο λιξθσ 950 3.695 54.768 165.946 913 8.207 3.193 237.672

31 Δεκεμβρίου 2012

Αξία κτιςθσ 1.608 3.695 93.013 316.710 4.258 26.369 3.193 448.846

υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ -658 - -38.245 -148.589 -3.339 -17.931 - -208.762

υςςωρευμζνθ ηθμία απομείωςθσ ενςϊματων παγίων - - - -2.175 -6 -231 - -2.412

Αναπόςβεςτθ αξία 950 3.695 54.768 165.946 913 8.207 3.193 237.672

- - - - - - - -

Ροςά προθγοφμενθσ χριςθσ 2011

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

Ροςά κλειόμενθσ χριςθσ 2012
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11. Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ (ςυνζχεια)

Πωλιςεισ παγίων

Απομείωςθ παγίων:

Εμπράγματα βάρθ:

12. Επενδυτικά ακίνθτα

 (ποςά ςε χιλιάδεσ €)

2012 2011 2012 2011

Υπόλοιπο ζναρξθσ 9.804 2.053 11.312 5.974

Προςκικεσ 98 801 - -

Κακαρό κζρδοσ/(ηθμία) από τθν αποτίμθςθ ςτθν εφλογθ αξία 620 -199 -226 -199

Μεταφορά περιουςιακϊν ςτοιχείων από ιδιοχρθςιμοποιοφμενα πάγια 

μετά από υπεραξία αποτίμθςθσ 873 1.639 873 1.639

Μεταφορά από/προσ ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ -2.849 5.510 - 3.898

Υπόλοιπο λιξθσ 8.546 9.804 11.959 11.312

2012 2011 2012 2011

Ζςοδα από ενοίκια προερχόμενα από επενδυτικά ακίνθτα 119 78 55 72

Άμεςα λειτουργικά ζξοδα (ςυμπεριλαμβανομζνου επιςκευϊν και 

ςυντθριςεων) που επζφεραν ζςοδα από ενοίκια - - - -43

Άμεςα λειτουργικά ζξοδα (ςυμπεριλαμβανομζνου επιςκευϊν και 

ςυντθριςεων) που δεν επζφεραν ζςοδα από ενοίκια -151 -133 -151 -118

Κακαρό κζρδοσ/(ηθμία) από τα επενδυτικά ακίνθτα ςε εφλογθ αξία -32 -55 -96 -89

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

Επί των παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Εταιρίασ δεν υφίςτανται εμπράγματα βάρθ. Επί των παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων του Ομίλου

υφίςτανται εμπράγματεσ εξαςφαλίςεισ €72,5 εκατ. (2011: €68,4 εκατ.) ςτθν κοινοπρακτικι εταιρία του Ομίλου ςτθν Σουρκία Adocim Cimento

Beton Sanayi ve Ticaret A.S. προσ εξαςφάλιςθ δανειακϊν γραμμϊν μζχρι ποςοφ €48,9 εκατ. (2011: €46,3 εκατ.). τισ 31.12.2012 θ ανωτζρω

εταιρία  ζχει χρθςιμοποιιςει δανειακζσ γραμμζσ φψουσ €33,6 εκατ..

Οι ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ που ζχουν απροςδιόριςτθσ διάρκειασ ωφζλιμθ ηωι (γιπεδα-οικόπεδα) δεν υπόκεινται ςε απόςβεςθ και

ελζγχονται ετθςίωσ για τυχόν απομείωςθ. Για τα πάγια που υπόκεινται ςε απόςβεςθ πραγματοποιείται ζλεγχοσ απομείωςθσ, όταν τα

γεγονότα και οι ςυνκικεσ υποδεικνφουν ότι θ αναπόςβεςτθ αξία τουσ μπορεί να μθν είναι πλζον ανακτιςιμθ. Εάν θ αναπόςβεςτθ αξία των

παγίων ςτοιχείων υπερβαίνει τθν ανακτιςιμθ αξία τουσ, το επιπλζον ποςό αφορά ηθμία απομείωςθσ, θ οποία καταχωρείται απευκείασ ωσ

δαπάνθ ςτα αποτελζςματα. To μεγαλφτερο ποςό που προκφπτει από τθ ςφγκριςθ μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ του παγίου, αφοφ εξαιρεκοφν οι

δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται κατά τθν πϊλθςθ, και τθσ αξίασ χριςεϊσ του (value in use), αποτελεί τθν ανακτιςιμθ αξία του παγίου.

Σο ποςό των €0,9 εκατ. που εμφανίηει ο Όμιλοσ ςτθν χριςθ του 2012 ωσ αντιςτροφι δαπάνθσ απομείωςθσ αφορά κυρίωσ αντιλογιςμό

δαπάνθσ απομείωςθσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ςτθν Εταιρία λόγω αλλαγισ των ςυνκθκϊν που τεκμθρίωναν τθν απομείωςθ.

Θ ςυνολικι δαπάνθ απομείωςθσ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων που εμφάνιςε ο Όμιλοσ για τθ χριςθ 2011 ανζρχεται ςε €14,9 εκατ.. Ποςό

φψουσ €13,8 εκατ. ςχετίηεται με τθν απομείωςθ επζνδυςθσ ςε λατομικι περιοχι των ΘΠΑ και ποςό €1,1 εκατ. αφορά απομείωςθ τθσ γραμμισ

παραγωγισ  λευκοφ κλίνκερ κακϊσ και λοιποφ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ τθσ Εταιρίασ.

τθν διάρκεια του 2012 ο Όμιλοσ ειςζπραξε πόςο φψουσ €28,6 εκατ. από τθν εκποίθςθ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων ςυνολικισ

αναπόςβεςτθσ αξίασ €25,8 εκατ., αναγνωρίηοντασ ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ ωσ κζρδοσ το ποςό των €2,8 εκατ..

Σο μεγαλφτερο μζροσ των εκποιιςεων πραγματοποιικθκε από κυγατρικι εταιρία του Ομίλου ςτισ ΘΠΑ , θ οποία ειςζπραξε €27,0 εκατ. από

τθν πϊλθςθ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και οχθμάτων ςτακερισ τροχιάσ αναπόςβεςτθσ αξίασ €23,6 εκατ., καταγράφοντασ κζρδθ €3,4 εκατ.

Θ εκτίμθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των επενδυτικϊν ακινιτων που βρίςκονται εντόσ αςτικϊν περιοχϊν, ζγινε ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ αγοραίεσ

τιμζσ ομοειδϊν ακινιτων. Θ εκτίμθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των γθπζδων που βρίςκονται εκτόσ οικιςτικϊν περιοχϊν κακϊσ και των λατομείων,

ζγινε λαμβάνοντασ υπόψθ τοπικζσ εκτιμιςεισ.

τα επενδυτικά ακίνθτα του Ομίλου δεν ςυμπεριλαμβάνονται οριςμζνα από τα αντίςτοιχα τθσ Εταιρίασ κακϊσ τα εκμιςκϊνει ςε κυγατρικζσ

τθσ και ωσ εκ τοφτου αυτά μεταφζρονται ςτθν κατθγορία των ενςϊματων ακινθτοποιιςεων κατά τθν ενοποίθςθ. Σα επενδυτικά ακίνθτα

ζχουν αποτιμθκεί ςτθν εφλογθ αξία όπωσ αυτι ζχει εκτιμθκεί από ανεξάρτθτο εξωτερικό ορκωτό εκτιμθτι, μζλοσ του ςϊματοσ ορκωτϊν

εκτιμθτϊν και πιςτοποιθμζνοσ κατά TEGοVA (the European Group of Valuers' Associations).

'Ομιλοσ Εταιρία

'Ομιλοσ Εταιρία
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13. Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ

 (ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Όμιλοσ Αρχικι υπεραξία

Απομείωςθ 

υπεραξίασ

Σφνολο 

υπεραξίασ

Άδειεσ παραγωγισ 

& εκμ/ςεωσ Ευρεςιτεχνίεσ

Ζξοδα ζρευνασ 

και ανάπτυξθσ Σιματα

Φιμθ και 

πελατεία

Λοιπά αςϊματα 

πάγια Σφνολο

Υπόλοιπο ζναρξθσ 436.077 -17.834 418.243 28.313 1.149 5.527 34.473 79.650 4.760 572.115

Προςκικεσ - - - 235 - 1.122 102 - 458 1.917

Απόκτθςθ κυγατρικϊν (ςθμ. 30 ) 150 - 150 - - - - - - 150

Απομειϊςεισ (ςθμ. 29) - -3.786 -3.786 - - - - - - -3.786

Αποςβζςεισ (ςθμ. 29) - - - -1.203 -698 -934 -1.696 -13.546 -824 -18.901

υναλλαγματικζσ διαφορζσ -5.222 - -5.222 -325 -14 121 115 -168 109 -5.384

Υπόλοιπο λιξθσ 431.005 -21.620 409.385 27.020 437 5.836 32.994 65.936 4.503 546.111

Υπόλοιπο ζναρξθσ 431.005 -21.620 409.385 27.020 437 5.836 32.994 65.936 4.503 546.111

Προςκικεσ - - 339 - 680 - - 13.214 14.233

Απόκτθςθ κυγατρικϊν (ςθμ. 30) 108 - 108 - - - - - 42 150

Απόκτθςθ δραςτθριότθτασ - - - - - - - 2.364 2.364

Μεταφορά ςε άλλθ κατθγορία αςϊματων 

ακινθτοποιιςεων - - - -15 - -139 - 154 -

Απομειϊςεισ (ςθμ. 29) - -1.973 -1.973 -3.143 - - - - -1.844 -6.960

Παραδόςεισ δικαιωμάτων εκπομπϊν ρφπων - - - - - - - - -8.025 -8.025

Αποςβζςεισ (ςθμ. 29) - - - -822 -434 -1.081 -1.903 -14.352 -1.630 -20.222

υναλλαγματικζσ διαφορζσ 4.981 - 4.981 -510 -3 -100 -1.447 -2.624 -450 -153

Υπόλοιπο λιξθσ 436.094 -23.593 412.501 22.869 - 5.335 29.505 48.960 8.328 527.498

Εταιρία Αρχικι υπεραξία

Απομείωςθ 

υπεραξίασ

Σφνολο 

υπεραξίασ

Άδειεσ παραγωγισ 

& εκμ/ςεωσ Ευρεςιτεχνίεσ

Ζξοδα ζρευνασ 

και ανάπτυξθσ Σιματα

Φιμθ και 

πελατεία

Λοιπά αςϊματα 

πάγια Σφνολο

Υπόλοιπο ζναρξθσ - - - - - - - - 1.122 1.122

Προςκικεσ - - - - - - 81 - 58 139

Αποςβζςεισ (ςθμ. 29) - - - - - - - - -149 -149

Υπόλοιπο λιξθσ - - - - - - 81 - 1.031 1.112

Υπόλοιπο ζναρξθσ - - - - - - 81 - 1.031 1.112

Προςκικεσ - - - - - - - - 8.143 8.143

Αποςβζςεισ (ςθμ. 29) - - - - - - - - -308 -308

Απομειϊςεισ (ςθμ. 29) - - - - - - - - -1.358 -1.358

Παραδόςεισ δικαιωμάτων εκπομπϊν ρφπων - - - - - - - - -6.426 -6.426

Πρόβλεψθ κόςτουσ παράδοςθσ δικαιωμάτων 

εκπομπϊν ρφπων - - - - - - - - -64 -64

Υπόλοιπο λιξθσ - - - - - - 81 - 1.018 1.099

Ροςά προθγοφμενθσ χριςθσ 2011

Ροςά κλειόμενθσ χριςθσ 2012

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

Ροςά προθγοφμενθσ χριςθσ 2011

Ροςά κλειόμενθσ χριςθσ 2012
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13. Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ (ςυνζχεια)

Ζλεγχοσ απομείωςθσ υπεραξίασ

 (ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Υπόλοιπο υπεραξίασ (ανά γεωγραφικι περιοχι): 2012 2011

Ελλάδα και Δυτικι Ευρϊπθ 14.405 16.127

Βόρειοσ Αμερικι 166.019 169.290

Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ 57.014 57.580

Ανατολικι Μεςόγειοσ 175.063 166.388

412.501 409.385

Βαςικζσ παραδοχζσ

υκμόσ ανάπτυξθσ πωλιςεων 2012 2011

Ελλάδα και Δυτικι Ευρϊπθ 11,4% - 23,8% 17,9% - 30,3%

Βόρειοσ Αμερικι 8,1% - 12,3% 4,4% - 13,5%

Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ 4,3% - 12,5% 10,5% - 17,1%

Ανατολικι Μεςόγειοσ 3,2% - 11,8% 6,3% - 14,5%

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

• Ποςοςτό ανάπτυξθσ χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο τθσ αναγωγισ των ταμειακϊν ροϊν πζρα τθσ περιόδου τθσ πρόβλεψθσ και

• Επιτόκια προεξόφλθςθσ

Οι παραδοχζσ των ποςοτιτων, όπωσ εκτιμικθκαν από τισ τοπικζσ διοικιςεισ, προζρχονται από τισ προβλζψεισ των πωλιςεων. Οι προβλζψεισ αυτζσ

ςυνδυάηουν παράγοντεσ όπωσ: επιδόςεισ κατά το παρελκόν, εκτιμιςεισ ανάπτυξθσ τθσ τοπικισ αγοράσ, ζργα υποδομισ ςτα οποία θ εταιρεία κα

ςυμμετάςχει (δθμόςιεσ επενδφςεισ), κτλ. τισ ΘΠΑ, ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ του όγκου πωλιςεων βαςίηεται επίςθσ ςε δθμοςιευμζνθ ζρευνα του κλάδου, ενϊ

λαμβάνονται υπόψθ δθμογραφικζσ τάςεισ όπωσ (μεταξφ άλλων παραγόντων) θ ανάπτυξθ του πλθκυςμοφ, θ ςφνκεςθ των νοικοκυριϊν και θ παραγωγι ςτισ

πολιτείεσ που ο Όμιλοσ δραςτθριοποιείται. Επιπροςκζτωσ, ςτον μακροπρόκεςμο ρυκμό ανάπτυξθσ ζχουν λθφκεί υπόψθ θ αναλογία τςιμζντου ςτο

ςκυρόδεμα, θ οποία ιςτορικά διαφζρει από πολιτεία ςε πολιτεία ανάλογα με τουσ κανόνεσ οικοδόμθςθσ, θ διακεςιμότθτα ςε πρϊτεσ φλεσ και άλλοι

παράγοντεσ.

Οι παραδοχζσ των τιμϊν πϊλθςθσ που δόκθκαν από τισ τοπικζσ διοικιςεισ αποτελοφν τισ καλφτερεσ εκτιμιςεισ τουσ για τισ τιμζσ πϊλθςθσ των αγακϊν. Οι

παράγοντεσ που ζχουν λθφκεί υπόψθ για τον υπολογιςμό των προβλζψεων αυτϊν αφοροφν τον πλθκωριςμό, τθν εμπιςτοςφνθ ςτο προϊόν, το ρυκμό

ανάπτυξθσ τθσ τοπικισ αγοράσ, τον ανταγωνιςμό και τθν αφξθςθ του κόςτουσ παραγωγισ κτλ. Ο Όμιλοσ εκτιμά τουσ παρακάτω μζςουσ ετιςιουσ ρυκμοφσ 

Ποςότθτεσ πωλιςεων:

Σιμζσ πωλιςεων: 

Σο Β' εξάμθνο του 2012, θ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου ςτισ ΘΠΑ, Separation Technologies LLC, ςφναψε με εταιρία που δραςτθριοποιείται ςε ςυναφι

χϊρο, ςυμφωνία εξαγοράσ του εξοπλιςμοφ και του δικαιϊματοσ εκμετάλλευςθσ ιπτάμενθσ τζφρασ που κατείχε θ πωλιτρια εταιρία ςε εργοςτάςιο

παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν Φλόριντα. Με βάςθ τθν ςυμφωνία αυτι, θ Separation Technologies LLC ανζλαβε ταυτόχρονα τθν υποχρζωςθ για τθν

αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου του εργοςταςίου. Σο ποςό των €2,4 εκατ. αναγνωρίςτθκε από τον Όμιλο ςτισ λοιπζσ αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ,

ωσ θ παροφςα αξία αποκατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ χϊρου (ςθμ. 26).

Θ ςυνολικι αξία απομείωςθσ των αςωμάτων ακινθτοποιιςεων εξαιρουμζνθσ τθσ υπεραξίασ ανζρχεται ςτο ποςό €5,0 εκατ.. Ποςό €3,1 εκατ. αφορά

απομείωςθ δικαιωμάτων εκμετάλλευςθσ λατομικισ περιοχισ ςτθν Ελλάδα και το υπόλοιπο ποςό των €1,9 εκατ. αφορά απομείωςθ που προζκυψε από τθν

αποτίμθςθ ςτθν εφλογθ αξία αγοραςκζντων δικαιωμάτων εκπομπισ ρφπων (CER) που είχε ςτθν κατοχι του ο Όμιλοσ τθν 31.12.2012. 

Θ υπεραξία, θ οποία προκφπτει κατά τθν ενοποίθςθ επιχειριςεων που προζρχονται από εξαγορά, ζχει καταμεριςκεί ςτισ ακόλουκεσ μονάδεσ δθμιουργίασ

ταμειακϊν ροϊν (ΜΣΡ) ανά γεωγραφικι περιοχι.

• Σιμζσ πωλιςεων

• Μικτό περικϊριο κζρδουσ

Θ πρόβλεψθ για απομείωςθ υπεραξίασ ζχει επιβαρφνει τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων.

Θ ανακτιςιμθ αξία μίασ μονάδασ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν κακορίηεται ςφμφωνα με τον υπολογιςμό τθσ αξίασ χριςεωσ τθσ (value in use). Ο

υπολογιςμόσ αυτόσ χρθςιμοποιεί προ-φόρων προβλζψεισ ταμειακϊν ροϊν, βαςιςμζνεσ ςε οικονομικοφσ προχπολογιςμοφσ, οι οποίοι ζχουν εγκρικεί από τθ

διοίκθςθ και καλφπτουν πενταετι περίοδο. Οι ταμειακζσ ροζσ πζραν τθσ πενταετοφσ περιόδου εξάγονται ςυμπεραςματικά χρθςιμοποιϊντασ τισ εκτιμιςεισ

των ποςοςτϊν ανάπτυξθσ που αναφζρονται παρακάτω.

Θ αξία χριςθσ για τισ μονάδεσ που παράγουν ταμειακζσ ροζσ επθρεάηεται (ζχει ευαιςκθςία) από τουσ εξισ βαςικοφσ παράγοντεσ (παραδοχζσ):

• Ποςότθτεσ πωλιςεων
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13. Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ (ςυνζχεια)

υκμόσ ανάπτυξθσ μικτοφ περικωρίου κζρδουσ 2012 2011

Ελλάδα και Δυτικι Ευρϊπθ 24,3% - 30,6% 8,1% - 42,7%

Βόρειοσ Αμερικι 5,9% -59,5% 4,8% - 73,8%

Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ 9,3% - 27,3% 11,1% - 25,4% 

Ανατολικι Μεςόγειοσ 12,6% - 20% 16,2% - 25,4%

υκμόσ ανάπτυξθσ ςτο διθνεκζσ 2012 2011

Ελλάδα και Δυτικι Ευρϊπθ 0%-4% 0%-3%

Βόρειοσ Αμερικι 3%-4% 3%-4%

Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ 2% 2%

Ανατολικι Μεςόγειοσ 2%-5% 3%-5%

Επιτόκια προεξόφλθςθσ 2012 2011

Ελλάδα και Δυτικι Ευρϊπθ 9,1% - 10,5% 10% - 17,2%

Βόρειοσ Αμερικι 8,1% 8,7%

Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ 11,3%-14,2% 8,5%-17,2%

Ανατολικι Μεςόγειοσ 12,5%-13,3% 13,7%-14,4%

Επιτόκια προεξόφλθςθσ : 

τθν Ελλάδα, θ ηιτθςθ ςε δομικά υλικά και προϊόντα ςκυροδζματοσ ςθμείωςε ςθμαντικι πτϊςθ λόγω των δυςμενϊν οικονομικϊν ςυνκθκϊν, με

αποτζλεςμα να ςθμειωκεί μείωςθ ςτθν ποςοτικι ανάπτυξθ ςε ςχζςθ με προγενζςτερεσ προβλζψεισ. Για το λόγο αυτό, ο Όμιλοσ κατζγραψε ηθμία

απομείωςθσ υπεραξίασ φψουσ €2,0 εκατ. βαςιςμζνθ ςτθν αξία χριςθσ αυτισ τθσ μονάδοσ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν που κακορίςτθκε με ζνα επιτόκιο

προεξόφλθςθσ 10,5% ( 10% το 2011).

τισ 31.12.2012, ο Όμιλοσ ανζλυςε τθν ευαιςκθςία των ανακτιςιμων ποςϊν ςε ςχζςθ με μια λογικι και πικανι αλλαγι ςε κάποιεσ από τισ βαςικζσ

παραδοχζσ (ενδεικτικά αναφζρεται αλλαγι μιασ εκατοςτιαίασ μονάδασ ςτο επιτόκιο προεξόφλθςθσ ι ςτον ρυκμό ανάπτυξθσ ςτο διθνεκζσ). Οι αναλφςεισ

αυτζσ δεν ζδειξαν ότι θ αξία των ςθμαντικϊν μονάδων δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν του Ομίλου κα υπερβεί τθν ανακτιςιμθ αξία τουσ, με εξαίρεςθ τθν

μονάδα δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν τθσ Ελλάδασ, όπωσ αναφζρεται και παρακάτω.

Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ των ανακτιςιμων ποςϊν

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

Σα επιτόκια προεξόφλθςθσ αντιπροςωπεφουν τισ παροφςεσ εκτιμιςεισ τθσ αγοράσ για τουσ εξατομικευμζνουσ κινδφνουσ κάκε μονάδασ δθμιουργίασ

ταμειακϊν ροϊν, ζχοντασ λάβει υπόψθ τθ χρονικι αξία του χριματοσ και τουσ μοναδικοφσ κινδφνουσ των παγίων που δεν ςυνυπολογίςτθκαν ςτισ

εκτιμιςεισ των ταμειακϊν ροϊν. Ο υπολογιςμόσ των επιτοκίων προεξόφλθςθσ βαςίηεται ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ που λειτουργεί ο Όμιλοσ και οι

λειτουργικοί του τομείσ και εξάγεται από το μζςο ςτακμικό κόςτοσ κεφαλαίων (ΜΚΚ). Σο μζςο ςτακμικό κόςτοσ κεφαλαίων ςυνυπολογίηει τόςο τον

δανειςμό, όςο και τα ίδια κεφάλαια. Σο κόςτοσ των ιδίων κεφαλαίων προκφπτει από τθν προςδοκϊμενθ απόδοςθ που ζχουν οι επενδυτζσ του Ομίλου για

τθν επζνδυςι τουσ. Σο κόςτοσ του δανειςμοφ βαςίηεται ςτο επιτόκιο των δανείων που ο Όμιλοσ πρζπει να εξυπθρετιςει. Ο ειδικόσ κίνδυνοσ τθσ χϊρασ

ενςωματϊνεται με τθν εφαρμογι εξατομικευμζνων παραγόντων ευαιςκθςίασ "βιτα". Οι δείκτεσ ευαιςκθςίασ "βιτα" αξιολογοφνται ετιςια με βάςθ

δθμοςιευμζνα δεδομζνα τθσ αγοράσ. 

υμπεριλαμβάνει όλα τα ςχετικά κόςτθ που ςυνκζτουν το κόςτοσ πωλθκζντων ςτα οποία μεταξφ άλλων περιλαμβάνεται και θ εξζλιξθ του κόςτουσ

ενζργειασ. Ο Όμιλοσ εκτιμά τουσ παρακάτω μζςουσ ετιςιουσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ του μικτοφ περικωρίου κζρδουσ για τθν πενταετι περίοδο:

Οι παράγοντεσ που ζχουν λθφκεί υπόψθ για τον υπολογιςμό των ρυκμϊν ανάπτυξθσ ςτο διθνεκζσ είναι οι εκτιμιςεισ από τισ τοπικζσ κεντρικζσ τράπεηεσ

ςτισ χϊρεσ που ο Όμιλοσ δραςτθριοποιείται, κακϊσ ο ρυκμόσ αυτόσ ςχετίηεται με τθν μελλοντικι ανάπτυξθ των τοπικϊν οικονομιϊν και με τθν

αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τθσ ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ και τθσ ανάπτυξθσ του κλάδου των καταςκευϊν. 

τισ ΘΠΑ, θ διοίκθςθ χρθςιμοποίθςε ζνα μοντζλο φκίνουςασ ανάπτυξθσ (fading - growth-rate model) για τον υπολογιςμό τθσ αξίασ χριςεωσ, μετά τθν

κακοριςμζνθ πενταετι περίοδο. Με τθ μζκοδο αυτι, οι ταμειακζσ ροζσ αυξάνονται με υψθλότερο ρυκμό μετά τθν πενταετι περίοδο πρόβλεψθσ και πριν

τθν ειςαγωγι ςτον ρυκμό ανάπτυξθσ ςτο διθνεκζσ. Ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ ςτο διθνεκζσ εκτιμάται από τθ διοίκθςθ ωσ εξισ:

Μικτό περικώριο κζρδουσ: 

Ρυκμόσ ανάπτυξθσ ςτο διθνεκζσ: 
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 Άμεςθ Ζμμεςθ  Άμεςθ Ζμμεςθ

 Μζκοδοσ πλιρουσ ενοποίθςθσ 

Ανϊνυμθ Εταιρία Σςιμζντων Σιτάν Ελλάδα Παραγωγι τςιμζντου

Αιολικι Ν.Ε. Ελλάδα Ναυτιλιακι 100,000 - 100,000 -

Αιτωλικά Λατομεία Α.E. Ελλάδα Αδρανι - 63,723 - 63,723

Αλμπαςζμ Α.Ε. Ελλάδα Εμπορικι εταιρία 99,996 0,004 99,996 0,004

Αρκτίασ Α.Ε. Ελλάδα Αδρανι - 100,000 - 100,000

Λατομικι Δωδεκανιςου Α.Ε. Ελλάδα Αδρανι - 100,000 - 100,000

Ιντερμπετόν Δομικά Τλικά Α.Ε. Ελλάδα κυρόδεμα και αδρανι 99,796 0,204 99,679 0,321

Ιντερτιτάν Εμπορικι Διεκνισ Α.Ε. Ελλάδα Εμπορικι εταιρία 99,995 0,005 99,995 0,005

ΚΣΘΜΕΣ Α.Ε. (8) Ελλάδα Αδρανι - 100,000 - -

Λεεςζμ Α.Ε. Ελλάδα Εμπορικι εταιρία - 100,000 - 100,000

Ποηολάνθ Α.Ε. Ελλάδα Αδρανι - 100,000 - 100,000

Πορφυρίων Α.Ε. Ελλάδα

Παραγωγι και εμπορία θλεκτρικισ 

ενζργειασ - 100,000 - 100,000

Λατομεία Γουρνϊν Α.Ε. Ελλάδα Αδρανι 54,930 45,070 54,930 45,070

Λατομεία Κοινότθτασ Σαγαράδων Α.Ε. Ελλάδα Αδρανι - 79,928 - 79,928

Λατομεία Σανάγρασ Α.Ε. Ελλάδα Αδρανι - 100,000 - 100,000

Λατομεία Βαχοφ Α.Ε. Ελλάδα Αδρανι - 100,000 - 100,000

ίγμα Μπετόν Α.Ε.Σ.Ε. Ελλάδα Αδρανι - 100,000 - 100,000

Σιτάν Σςιμζντα Ατλαντικοφ Α.Β.Ε.Ε. Ελλάδα Εταιρία ςυμμετοχϊν 43,947 56,053 43,947 56,053

Σιτάν Διεκνισ Εμπορικι Α.Ε. Ελλάδα Εμπορικι εταιρία 99,800 0,200 99,800 0,200

Double W & Co OOD Βουλγαρία Λιμάνι - 99,989 - 99,989

ECO Conception EOOD Βουλγαρία Εναλλακτικά καφςιμα - 99,989 - 99,989

Granitoid AD Βουλγαρία Εμπορικι εταιρία - 99,668 - 99,668

Gravel & Sand PIT AD Βουλγαρία Αδρανι - 99,989 - 99,989

Trojan Cem EOOD (5) Βουλγαρία Εμπορικι εταιρία - 83,943 - 94,835

Zlatna Panega Beton EOOD Βουλγαρία κυρόδεμα - 99,989 - 99,989

Zlatna Panega Cement AD Βουλγαρία Παραγωγι τςιμζντου - 99,989 - 99,989

Green Alternative Energy Assets EAD (6) Βουλγαρία Εναλλακτικά καφςιμα - 100,000 - -

Cementi ANTEA SRL Ιταλία Εμπορικι εταιρία - 60,000 - 60,000

Cementi Crotone S.R.L. Ιταλία Ειςαγωγι και διανομι τςιμζντου - 100,000 - 100,000

Fintitan SRL Ιταλία Ειςαγωγι και διανομι τςιμζντου 100,000 - 100,000 -

Separation Technologies Canada  Ltd Καναδάσ Μετατροπι αχρ. υλικϊν ςε ιπτάμ.τζφρα - 100,000 - 100,000

Aemos Cement Ltd Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν 100,000 - 100,000 -

Alvacim Ltd Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 100,000 - 100,000

Gaea Green Alternative Energy Assets Limited (2) Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 100,000 - 100,000

Balkcem Ltd (5) Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,514 - 100,000

East Cement Trade Ltd Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 100,000 - 100,000

Feronia Holding Ltd Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 100,000 - 100,000

Iapetos Ltd Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν 100,000 - 100,000 -

KOCEM Limited Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 100,000 - 100,000

Rea Cement Ltd Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 100,000 - 100,000

Terret Enterprises Ltd (3,5) Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,514 - 58,889

Themis Holdings Ltd Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 100,000 - 100,000

Titan Cement Cyprus Limited (5) Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,514 - 100,000

Tithys Ltd (5) Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,514 - 100,000

Alexandria Portland Cement Co. S.A.E Αίγυπτοσ Παραγωγι τςιμζντου - 82,513 - 82,513

Beni Suef Cement Co.S.A.E. Αίγυπτοσ Παραγωγι τςιμζντου - 82,513 - 82,513

Misrieen Titan Trade & Distribution (9) Αίγυπτοσ Εμπορικι εταιρία - - - 90,256

Titan Beton & Aggregate Egypt LLC Αίγυπτοσ Αδρανι - 83,118 - 83,118

Sharr Beteiligungs GmbH (3,5) Γερμανία Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,514 - 58,889

Μθτρικι Εταιρία Μθτρικι Εταιρία

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

14.  Κφριεσ κυγατρικζσ, ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ

2012 2011

 Πνομα κυγατρικϊν, ςυγγενϊν και 

κοινοπραξιϊν

 Χϊρα που 

δραςτθριοποιείται  Αντικείμενο εργαςίασ

% ςυμμετοχισ (1) % ςυμμετοχισ (1)
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 Άμεςθ Ζμμεςθ  Άμεςθ Ζμμεςθ

 Μζκοδοσ πλιρουσ ενοποίθςθσ 

Separation Technologies U.K. Ltd Μ.Βρετανία Μετατροπι αχρ. υλικϊν ςε ιπτάμ.τζφρα - 100,000 - 100,000

Titan Cement U.K. Ltd Μ.Βρετανία Ειςαγωγι και διανομι τςιμζντου 100,000 - 100,000 -

Titan Global Finance PLC Μ.Βρετανία Χρθματοοικονομικζσ υπθρεςίεσ 100,000 - 100,000 -

Alexandria Development Co.Ltd Μ.Βρετανία Εταιρία ςυμμετοχϊν - 82,717 - 82,717

Titan Egyptian Inv. Ltd Μ.Βρετανία Εταιρία ςυμμετοχϊν - 100,000 - 100,000

Carolinas Cement Company LLC ΘΠΑ
Εταιρία αναπτυξιακϊν και επενδυτικϊν 

δραςτθριοτιτων
- 100,000 - 100,000

Essex Cement Co. LLC ΘΠΑ Εμπορικι εταιρία - 100,000 - 100,000

Markfield America LLC ΘΠΑ Αςφαλιςτικι εταιρία - 100,000 - 100,000

Massey Sand and Rock Co ΘΠΑ Αδρανι - 100,000 - 100,000

Mechanicsville Concrete INC. ΘΠΑ κυρόδεμα - 100,000 - 100,000

Metro Redi-Mix LLC ΘΠΑ κυρόδεμα - 100,000 - 100,000

Miami Valley Ready Mix of Florida LLC ΘΠΑ κυρόδεμα - 100,000 - 100,000

Pennsuco Cement Co. LLC ΘΠΑ Παραγωγι τςιμζντου - 100,000 - 100,000

Roanoke Cement Co. LLC ΘΠΑ Παραγωγι τςιμζντου - 100,000 - 100,000

S&W Ready Mix Concrete Co. Inc. ΘΠΑ κυρόδεμα - 100,000 - 100,000

S&W Ready Mix LLC ΘΠΑ κυρόδεμα - 100,000 - 100,000

Separation Technologies LLC ΘΠΑ Μετατροπι αχρ. υλικϊν ςε ιπτάμ.τζφρα - 100,000 - 100,000

Standard Concrete LLC ΘΠΑ Εμπορικι εταιρία - 100,000 - 100,000

Summit Ready-Mix LLC ΘΠΑ κυρόδεμα - 100,000 - 100,000

Tarmac America LLC ΘΠΑ Παραγωγι τςιμζντου - 100,000 - 100,000

Titan Carolina Concrete LLC ΘΠΑ κυρόδεμα - 100,000 - 100,000

Titan Mid-Atlantic Aggregates LLC ΘΠΑ Αδρανι - 100,000 - 100,000

Titan Virginia Ready Mix  LLC ΘΠΑ κυρόδεμα - 100,000 - 100,000

Σitan Αmerica LLC ΘΠΑ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 100,000 - 100,000

Trusa Realty LLC ΘΠΑ Κτθματομεςιτικι εταιρία - 100,000 - 100,000

Tyson Material Transport LLC ΘΠΑ Εταιρία μεταφορϊν - 100,000 - 100,000

Cementara Kosjeric AD (5) ερβία Παραγωγι τςιμζντου - 88,514 - 100,000

Stari Silo Company DOO (5) ερβία Εμπορικι εταιρία - 88,514 - 100,000

TCK Montenegro DOO (5) Μαυροβοφνιο Εμπορικι εταιρία - 88,514 - 100,000

Cement Plus LTD (5) Π.Γ.Δ.Μ. Εμπορικι εταιρία - 54,563 - 61,643

Geospan Dooel Π.Γ.Δ.Μ. Αδρανι - 99,989 - 99,989

Rudmark DOOEL (5) Π.Γ.Δ.Μ. Εμπορικι εταιρία - 83,943 - 94,835

Usje Cementarnica AD (5) Π.Γ.Δ.Μ. Παραγωγι τςιμζντου - 83,943 - 94,835

Vesa DOOL Π.Γ.Δ.Μ. Εμπορικι εταιρία - 100,000 - 100,000

Kosovo Construction Materials L.L.C. (3,5) Κοςςυφοπζδιο Αδρανι - 88,514 - 58,889

Sharrcem SH.P.K. (3,5) Κοςςυφοπζδιο Παραγωγι τςιμζντου - 88,514 - 58,889

Alba Cemento Italia, SHPK Αλβανία Εμπορικι εταιρία - 60,000 - 60,000

Antea Cement SHA (4) Αλβανία Παραγωγι τςιμζντου - 60,000 - 60,000

Dancem APS Δανία Εμπορικι εταιρία - 100,000 - 100,000

Aeas Netherlands B.V. (5) Ολλανδία Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,514 - 100,000

Colombus Properties B.V. Ολλανδία Εταιρία ςυμμετοχϊν 100,000 - 100,000 -

Holtitan B.V. (5) Ολλανδία Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,514 - 100,000

Salentijn Properties1 B.V. Ολλανδία Εταιρία ςυμμετοχϊν 100,000 - 100,000 -

Titan Cement Netherlands BV (5) Ολλανδία Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,514 - 100,000

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

14.  Κφριεσ κυγατρικζσ, ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ (ςυνζχεια)

2012 2011

 Πνομα κυγατρικϊν, ςυγγενϊν και 

κοινοπραξιϊν

 Χϊρα που 

δραςτθριοποιείται  Αντικείμενο εργαςίασ

% ςυμμετοχισ (1) % ςυμμετοχισ (1)
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 Άμεςθ Ζμμεςθ  Άμεςθ Ζμμεςθ

Μζκοδοσ αναλογικισ ενοποίθςθσ 

Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. Σουρκία Παραγωγι τςιμζντου - 50,000 - 50,000

Transbeton - Δομικι Α.Ε. (7) Ελλάδα κυρόδεμα - 50,000 - -

Μζκοδοσ ενοποίθςθσ κακαρισ κζςθσ 

Karieri AD Βουλγαρία Αδρανι - 48,711 - 48,711

Karierni Materiali AD Βουλγαρία Αδρανι - 48,764 - 48,764

Vris OOD Βουλγαρία Αδρανι - 48,764 - 48,764

Transbeton - Δομικι Α.Ε. (7) Ελλάδα κυρόδεμα - - - 49,901

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2012 2011

1.182.854 1.183.721

30.120 9.799

- -9.936

- -1.258

391 528

1.213.365 1.182.854

 Πνομα κυγατρικϊν, ςυγγενϊν και 

κοινοπραξιϊν

 Χϊρα που 

δραςτθριοποιείται  Αντικείμενο εργαςίασ

% ςυμμετοχισ (1) % ςυμμετοχισ (1)

14.  Κφριεσ κυγατρικζσ, ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ (ςυνζχεια)

2012 2011

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

Πρόβλεψθ υποτίμθςθσ ςυμμετοχϊν

(1) Ποςοςτό ελζγχου και ςυμμετοχισ ςτο μετοχικό κεφάλαιο.

(2) τισ 25.1.2012 θ εταιρία Balkan Cement Enterprises Ltd μετονομάςτθκε ςε Gaea Green Alternative Energy Assets Ltd.

(3) τισ 21.3.2012 ο Όμιλοσ εξάςκθςε το δικαίωμα προαίρεςθσ που κατείχε για τθν εξαγορά τθσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ ςτθν εταιρία Terret Enterprises Ltd.

(4) τισ 20.6.2012 θ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου Antea Cement SHA πραγματοποίθςε αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου φψουσ €22,0 εκατ. εκ των οποίων €8,8 εκατ.

καταβλικθκαν από τθν European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) και τθν International Finance Corporation (IFC), που αποτελοφν τθ μθ ελζγχουςα

ςυμμετοχι ςτθν Antea Cement SHA.

(5) τισ 27.6.2012 ο Όμιλοσ ανακοίνωςε τθν πραγματοποίθςθ επζνδυςθσ τθσ International Finance Corporation (IFC) ποςοφ €50 εκατ. ςτισ κυγατρικζσ εταιρίεσ του Ομίλου

ςτθν Π.Γ.Δ.M., τθ ερβία και το Κόςοβο. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςχετικισ ςυναλλαγισ, θ ΙFC απζκτθςε, μζςω τθσ ςυμμετοχισ τθσ ςτθ κυγατρικι του Ομίλου TITAN Cement

Cyprus Limited, μειοψθφικό ποςοςτό τθσ τάξεωσ του 11,49% των δραςτθριοτιτων του Ομίλου ςτισ ανωτζρω χϊρεσ. 

(6) τισ 30.6.2012 ενςωματϊκθκε για πρϊτθ φορά ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου, με τθν μζκοδο τθσ ολικισ ενοποίθςθσ θ ιδρυκείςα εταιρία Green

Alternative Energy Assets EAD.

Οι ςυναλλαγζσ, που αναφζρονται ανωτζρω ςτισ ςθμειϊςεισ 3, 4 και 5, απεικονίςτθκαν ςτθν ενοποιθμζνθ κατάςταςθ μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων ςφμφωνα με τισ

διαδικαςίεσ που προβλζπει το ΔΛΠ 27, για τισ περιπτϊςεισ μεταβίβαςθσ εταιρικϊν μεριδίων μεταξφ των μετόχων μιασ εταιρίασ χωρίσ, όμωσ, να μεταβιβάηεται ταυτόχρονα ο

ζλεγχοσ τθσ υποκείμενθσ εταιρίασ (ςθμ. 1.2β).

Η κίνηςη των ςυμμετοχών τησ Εταιρίασ ςε θυγατρικζσ τησ, αναλφεται ωσ εξήσ:

Συμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ τθν  1θ Ιανουαρίου 

Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου ςε υφιςτάμενεσ κυγατρικζσ

(9) τισ 31.12.2012, θ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου ςτθν Αίγυπτο, Misrieen Titan Trade & Distribution εκκακαρίςτθκε.

(7) Σθν 1.10.2012 ο Όμιλοσ εξαγόραςε ποςοςτό 0,1% τθσ ςυγγενισ εταιρίασ Transbeton-Δομικι Α.Ε.. Μετά τθν εξαγορά αυτι, ο Όμιλοσ κατζχει ποςοςτό 50,00% τθσ εταιρίασ

Transbeton-Δομικι Α.Ε., τθν οποία και ενςωματϊνει πλζον με τθ μζκοδο τθσ αναλογικισ ενοποίθςθσ (ςθμ. 15, 31).

(8) τισ 11.12.2012, ο Όμιλοσ εξαγόραςε το 100% των μετοχϊν τθσ εταιρίασ ΚΣΘΜΕΣ Α.Ε, θ οποία και ενςωματϊκθκε ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου

με τθν μζκοδο ολικισ ενοποίθςθσ (ςθμ. 30).

Προϊόν εκκακάριςθσ κυγατρικϊν εταιριϊν

Λοιπά

Συμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ
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15. Συμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ εταιρίεσ

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

2012 2011

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 7.394 13.046

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ και λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 2.551 2.592

Κυκλοφοροφν ενεργθτικό 1.450 3.226

Σφνολο ενεργθτικοφ 11.395 18.864

Mακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 1.294 4.020

Bραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 7.367 6.631

Σφνολο υποχρεϊςεων 8.661 10.651

Ιδία κεφάλαια 2.734 8.213

Ζςοδα 4.970 7.086

Κόςτοσ πωλιςεων -3.661 -5.113

Μικτά κζρδθ προ αποςβζςεων 1.309 1.973

Άλλα ζξοδα -11 -200

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ -712 -847

Ζξοδα λειτουργίασ διακζςεωσ -144 -174

Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και αποςβζςεων 442 752

Αποςβζςεισ -1.113 -1.899

Ηθμίεσ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν αποτελεςμάτων -671 -1.147

Χρθματοοικονομικά ζξοδα -196 -420

Ηθμίεσ προ φόρων -867 -1.567

Φόροσ ειςοδιματοσ 26 176

Ηθμίεσ μετά φόρων -841 -1.391

16. Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2012 2011 2012 2011

Υπόλοιπο ζναρξθσ 2.206 2.274 169 168

Αγορζσ 47 44 - 1

Πωλιςεισ -84 - - -

Αναπροςαρμογι εφλογθσ αξίασ -225 -112 - -

υναλλαγματικζσ διαφορζσ -4 - - -

Υπόλοιπο λιξθσ 1.940 2.206 169 169

Σα διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία αναλφονται ςε:

Μακροπρόκεςμα 1.877 2.143 108 108

Βραχυπρόκεςμα 63 63 61 61

1.940 2.206 169 169

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

Μζχρι τθν 30.9.2012, θ ελλθνικι Transbeton-Δομικι Α.Ε. ενςωματϊκθκε ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου με ποςοςτό 49,9% (2011: 49,9%). Από

τθν 1.10.2012 και μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εξαγοράσ ποςοςτοφ 0,1%, το ποςοςτό ςυμμετοχισ του Ομίλου ςτθν παραπάνω εταιρία διαμορφϊκθκε ςτο

50,00% και ςυνεπϊσ θ εταιρία ενςωματϊνεται ςτο εξισ με τθ μζκοδο τθσ αναλογικισ ενοποίθςθσ (ςθμ. 31).

Όλεσ οι προαναφερκείςεσ εταιρίεσ δραςτθριοποιοφνται ςτο κλάδο των αδρανϊν, ενϊ θ Transbeton-Δομικι Α.Ε δραςτθριοποιείται επίςθσ και ςτο χϊρο

του ςκυροδζματοσ. Επιπλζον, οι εταιρίεσ αυτζσ δεν είναι ειςθγμζνεσ ςε καμία χρθματιςτθριακι αγορά.

Ο παρακάτω πίνακασ δείχνει ςυγκεντρωτικά οικονομικζσ πλθροφορίεσ για τισ ανωτζρω εταιρίεσ:

τισ 31.12.2012 ο Όμιλοσ ενςωμάτωςε ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ τισ εξισ εταιρίεσ: Karieri AD με ποςοςτό

48,711% (2011: 48,711%), Karierni Materiali AD με ποςοςτό 48,764% (2011:48,764%), Vris OOD με ποςοςτό 48,764% (2011:48,764%), που εδρεφουν ςτθν

Βουλγαρία. 

Σα διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία, ςυμπεριλαμβανομζνων των διαπραγματεφςιμων τίτλων, αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία, κατά

τθν θμερομθνία ιςολογιςμοφ. Θ αποτίμθςθ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων που είναι διαπραγματεφςιμα ςτισ αγορζσ κεφαλαίου, κακορίηεται

ςφμφωνα με τισ εφλογεσ αξίεσ όπωσ αυτζσ διαμορφϊνονται. Θ αποτίμθςθ των υπολοίπων χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων γίνεται ςφμφωνα με τθν

τρζχουςα αξία παρόμοιων χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ι με τθ χριςθ των προεξοφλοφμενων ταμειακϊν ροϊν για τα ςτοιχεία αυτά.

'Ομιλοσ

'Ομιλοσ

Εταιρία

Σα διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία αποτελοφνται κυρίωσ από χρεόγραφα μθ διαπραγματεφςιμα ςε αγορζσ κεφαλαίου.
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2012 2011 2012 2011

Εγγυιςεισ 3.236 3.081 2.690 2.710

3.985 3.959 - -

Γραμμάτια ειςπρακτζα 776 1.318 - -

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 4.575 2.197 - -

12.572 10.555 2.690 2.710

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

2012 2011 2012 2011

Υπόλοιπο ζναρξθσ, κακαρι αναβαλλόμενθ υποχρζωςθ 189.665 182.552 19.990 19.581

Χρζωςθ ςτθν κατάςταςθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων (ςθμ. 8) -3.882 -13.376 -2.342 -1.565

υναλλαγματικζσ διαφορζσ -9.230 1.693 - -

Προςαρμογι αναβαλλόμενου φόρου λόγω αλλαγισ ςε 

ςυντελεςτζσ φόρου ειςοδιματοσ - 16.564 - -

Φόροσ που βαρφνει τθν κακαρι κζςθ μζςω τθσ κατάςταςθσ 

ςυνολικϊν εςόδων -266 2.232 324 1.974

Υπόλοιπο λιξθσ, κακαρι αναβαλλόμενθ υποχρζωςθ 176.287 189.665 17.972 19.990

2012 2011 2012 2011

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 229.368 241.243 27.521 28.607

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 38.641 38.751 - 222

Προβλζψεισ 4.834 -1.252 1.800 1.000

Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ 3.644 3.482 - -

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ -2.842 63 228 -

273.645 282.287 29.549 29.829

Ανάλυςθ αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων (πριν από ςυμψθφιςμοφσ)

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ -10.951 -9.330 -64 -

υμμετοχζσ και άλλεσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ -1.963 -2.596 - -

Αποκζματα -1.830 -1.870 -256 -286

υνταξιοδοτικζσ υποχρεϊςεισ -7.689 -5.840 -2.260 -1.803

Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ -8.800 -8.780 -765 -662

Μεταφορά φορολογικϊν ηθμιϊν (ςθμ. 8) -59.320 -56.980 -6.917 -5.067

Μακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ -161 -191 - -

Κρατικζσ επιχορθγιςεισ 2.274 3.358 -969 -1.040

Προβλζψεισ -8.609 -10.401 -346 -912

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ -365 -250 - -69

Χρθματοοικονομικά μζςα 56 258 - -

-97.358 -92.622 -11.577 -9.839

Κακαρι αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ 176.287 189.665 17.972 19.990

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

17. Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία

Θ κίνθςθ των αναβαλλόμενων φόρων μετά από ςυμψθφιςμοφσ ζχει ωσ εξισ:

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 'Ομιλοσ Εταιρία

18. Αναβαλλόμενθ φορολογία

Οι αναβαλλόμενοι φόροι υπολογίηονται επί των προςωρινϊν διαφορϊν, ςφμφωνα με τθν μζκοδο τθσ υποχρζωςθσ, με τθ

χρθςιμοποίθςθ των φορολογικϊν ςυντελεςτϊν που ιςχφουν ςτισ χϊρεσ όπου δραςτθριοποιοφνται οι εταιρίεσ του Ομίλου. 

τοιχεία ενεργθτικοφ επιπρόςκετου προγράμματοσ παροχϊν (ςθμ.25)

'Ομιλοσ Εταιρία

Ο αναβαλλόμενοσ φόροσ που βαρφνει τθν κακαρι κζςθ προζρχεται από τθν επίδραςθ των παραγϊγων αντιςτάκμιςθσ

ταμειακϊν ροϊν.

'Ομιλοσ

Ανάλυςθ αναβαλλόμενων φορολογικϊν υποχρεϊςεων (πριν από ςυμψθφιςμοφσ)

Εταιρία
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18. Αναβαλλόμενθ φορολογία (ςυνζχεια)

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Όμιλοσ  1 Ιανουαρίου 2012

Χρζωςθ/(Ρίςτωςθ) ςτα 

αποτελζςματα

Χρζωςθ/(Ρίςτωςθ) ςτα ίδια 

κεφάλαια μζςω κατάςταςθσ 

ςυνολικοφ ειςοδιματοσ

Συναλλαγματικζσ 

διαφορζσ  31 Δεκεμβρίου 2012

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 241.243 -2.887 175 -9.163 229.368

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 38.751 1.237 - -1.347 38.641

Προβλζψεισ -1.252 6.092 - -6 4.834

Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ 3.482 229 - -67 3.644

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 63 -2.905 - - -2.842

282.287 1.766 175 -10.583 273.645

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ (πριν από ςυμψθφιςμοφσ)

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ -9.330 -1.824 - 203 -10.951

υμμετοχζσ και άλλεσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ -2.596 643 - -10 -1.963

Αποκζματα -1.870 23 - 17 -1.830

υνταξιοδοτικζσ υποχρεϊςεισ -5.840 -1.702 -237 90 -7.689

Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ -8.780 -131 - 111 -8.800

Μεταφορά φορολογικϊν ηθμιϊν (ςθμ. 8) -56.980 -3.246 - 906 -59.320

Μακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ -191 29 - 1 -161

Κρατικζσ επιχορθγιςεισ 3.358 -809 - -275 2.274

Προβλζψεισ -10.401 1.482 - 310 -8.609

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ -250 -115 - - -365

Χρθματοοικονομικά μζςα 258 2 -204 - 56

-92.622 -5.648 -441 1.353 -97.358

Αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ 189.665 -3.882 -266 -9.230 176.287

Εταιρία  1 Ιανουαρίου 2012

Χρζωςθ/(Ρίςτωςθ) ςτα 

αποτελζςματα

Χρζωςθ/(Ρίςτωςθ) ςτα ίδια 

κεφάλαια μζςω κατάςταςθσ 

ςυνολικοφ ειςοδιματοσ  31 Δεκεμβρίου 2012

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 28.607 -1.261 175 27.521

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 222 -222 - -

Προβλζψεισ 1.000 800 - 1.800

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ - 228 - 228

29.829 -455 175 29.549

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ (πριν από ςυμψθφιςμοφσ)

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ - -64 - -64

Αποκζματα -286 30 - -256

Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ -662 -103 - -765

Κρατικζσ επιχορθγιςεισ -1.040 71 - -969

Προβλζψεισ -912 566 - -346

υνταξιοδοτικζσ υποχρεϊςεισ -1.803 -606 149 -2.260

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ -69 69 - -

Μεταφορά φορολογικϊν ηθμιϊν (ςθμ. 8) -5.067 -1.850̀ - -6.917

-9.839 -1.887 149 -11.577

Αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ 19.990 -2.342 324 17.972

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ (πριν από ςυμψθφιςμοφσ)

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ (πριν από ςυμψθφιςμοφσ)

Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ ςυμψθφίηονται όταν υπάρχει ζνα νομικά κατοχυρωμζνο δικαίωμα ςυγχϊνευςθσ των τρεχουςϊν φορολογικϊν απαιτιςεων με τισ τρζχουςεσ φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ και εφόςον οι αναβαλλόμενοι φόροι τελοφν υπό το ίδιο φορολογικό κακεςτϊσ.

Θ κίνθςθ των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων και υποχρεϊςεων (πριν από τον ςυμψθφιςμό των υπολοίπων που εμπίπτουν ςτθν ίδια κατθγορία) κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ, ζχει ωσ ακολοφκωσ:
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18. Αναβαλλόμενθ φορολογία (ςυνζχεια)

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Όμιλοσ  1 Ιανουαρίου 2011

Χρζωςθ/(Ρίςτωςθ) ςτα 

αποτελζςματα

Χρζωςθ/(Ρίςτωςθ) ςτα ίδια 

κεφάλαια μζςω κατάςταςθσ 

ςυνολικοφ ειςοδιματοσ

Ρροςαρμογι αναβαλ/νου 

φόρου λόγω αλλαγισ ςε 

ςυντελεςτζσ φόρου ειςοδ.

Συναλλαγματικζσ 

διαφορζσ  31 Δεκεμβρίου 2011

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 234.344 -9.964 - 13.017 3.846 241.243

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 31.463 3.000 - 3.547 741 38.751

Προβλζψεισ 2.026 -3.276 - - -2 -1.252

Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ 5.638 -2.250 - - 94 3.482

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 301 -228 - - -10 63

273.772 -12.718 - 16.564 4.669 282.287

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ (πριν από ςυμψθφιςμοφσ)

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ -8.662 -597 328 - -399 -9.330

υμμετοχζσ και άλλεσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ -3.568 885 - - 87 -2.596

Αποκζματα -2.614 796 - - -52 -1.870

υνταξιοδοτικζσ υποχρεϊςεισ -7.685 680 1.294 - -129 -5.840

Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ -7.611 -920 - - -249 -8.780

Μεταφορά φορολογικϊν ηθμιϊν (ςθμ. 8) -48.257 -3.784 - - -4.939 -56.980

Μακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ -299 96 - - 12 -191

Κρατικζσ επιχορθγιςεισ -2.713 3.467 - - 2.604 3.358

Προβλζψεισ -8.452 -2.065 - - 116 -10.401

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ -1.220 974 - - -4 -250

Χρθματοοικονομικά μζςα -139 -190 610 - -23 258

-91.220 -658 2.232 - -2.976 -92.622

Αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ 182.552 -13.376 2.232 16.564 1.693 189.665

Εταιρία  1 Ιανουαρίου 2011

Χρζωςθ/(Ρίςτωςθ) ςτα 

αποτελζςματα

Χρζωςθ/(Ρίςτωςθ) ςτα ίδια 

κεφάλαια μζςω κατάςταςθσ 

ςυνολικοφ ειςοδιματοσ  31 Δεκεμβρίου 2011

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 28.542 -263 328 28.607

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 205 17 - 222

Προβλζψεισ 10 990 - 1.000

Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ 3.000 -3.000 - -

31.757 -2.256 328 29.829

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ (πριν από ςυμψθφιςμοφσ)

υμμετοχζσ και άλλεσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ -1.939 1.939 - -

Αποκζματα -1.123 837 - -286

Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ -813 151 - -662

Κρατικζσ επιχορθγιςεισ -1.069 29 - -1.040

Προβλζψεισ -1.531 619 - -912

υνταξιοδοτικζσ υποχρεϊςεισ -4.635 1.186 1.646 -1.803

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ -929 860 - -69

Χρθματοοικονομικά μζςα -137 137̀ - -

Μεταφορά φορολογικϊν ηθμιϊν (ςθμ. 8) - -5.067̀ - -5.067

-12.176 691 1.646 -9.839

Αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ 19.581 -1.565 1.974 19.990

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ (πριν από ςυμψθφιςμοφσ)

Θ κίνθςθ των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων και υποχρεϊςεων (πριν από τον ςυμψθφιςμό των υπολοίπων που εμπίπτουν ςτθν ίδια κατθγορία) κατά τθ διάρκεια τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ, ζχει ωσ ακολοφκωσ:

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ (πριν από ςυμψθφιςμοφσ)
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19. Αποκζματα 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2012 2011 2012 2011

Αποκζματα

Πρϊτεσ φλεσ-Τλικά-Ανταλλακτικά 164.051 166.509 59.248 57.786

Ζτοιμα προϊόντα 76.688 82.719 11.199 12.825

240.739 249.228 70.447 70.611

-5.843 -6.043 -1.278 -1.430

234.896 243.185 69.169 69.181

-1.131 -420 -89 -420

233.765 242.765 69.080 68.761

2012 2011 2012 2011

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 6.043 11.965 1.430 5.404

Προςκικεσ χριςθσ (ςθμ. 29) 1.492 2.064 -152 11

Μθ χρθςιμοποιθκείςα πρόβλεψθ (ςθμ. 29) -1.416 -5.300 - -3.985

Χρθςιμοποιθκείςα πρόβλεψθ -149 -2.789 - -

Αναταξινόμθςθ από λογαριαςμοφσ αποκεμάτων - 178 - -

υναλλαγματικζσ διαφορζσ -127 -75 - -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 5.843 6.043 1.278 1.430

20. Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2012 2011 2012 2011

Πελάτεσ 136.182 127.702 18.945 14.748

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ 23.000 24.717 7.339 8.171

Απαιτιςεισ από ςυνδεόμενα μζρθ (ςθμ.33) - - 10.505 12.037

-31.694 -34.784 -6.131 -9.028

127.488 117.635 30.658 25.928

2.766 3.667 75 370

6.416 14.147 3.626 10.308

22.024 20.698 542 691

8.577 16.943 - -

36.151 55.473 14.517 12.301

Λοιπζσ απαιτιςεισ από ςυνδεόμενα μζρθ (ςθμ.33) 9 10 9.501 15.238

-4.251 -3.613 -1.620 -967

71.692 107.325 26.641 37.941

199.180 224.960 57.299 63.869

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

'Ομιλοσ Εταιρία

'Ομιλοσ Εταιρία

Δεν υφίςτανται εμπράγματα βάρθ επί των αποκεμάτων.

Πρόβλεψθ για επιςφάλειεσ 

Ο λογαριαςμόσ "απαίτθςθ επιςτροφισ ειςφοράσ κατανάλωςθσ αργίλου" αφορά επιςτροφι φόρου κατανάλωςθσ αργίλου (clay

fee) φψουσ €8,6 εκατ. (2011: €16,9 εκατ.) ςτισ κυγατρικζσ εταιρίεσ του Ομίλου ςτθν Αίγυπτο.

Πρόβλεψθ για επιςφάλειεσ 

Προκαταβολζσ ςε προμθκευτζσ

Προπλθρωμζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ

Πρόβλεψθ για απαξίωςθ αποκεμάτων

Απαίτθςθ επιςτροφισ ειςφοράσ κατανάλωςθσ αργίλου 

(ςθμ. 4, 29, 37)

Απαιτιςεισ από φόρο ειςοδιματοσ

Απαιτιςεισ από Φ.Π.Α. και λοιποφσ φόρουσ

Μεταφορά προσ ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ των ςτρατθγικϊν 

ανταλλακτικϊν μεγάλθσ αξίασ (ςθμ.11)

Ανάλυςθ προβλζψεων για απαξίωςθ αποκεμάτων 'Ομιλοσ Εταιρία
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2012 2011 2012 2011

Δεν είναι ςε κακυςτζρθςθ και δεν είναι απομειωμζνα 67.635 81.510 21.884 25.263 

Είναι ςε κακυςτζρθςθ αλλά όχι απομειωμζνα 

< 30 θμζρεσ 26.287 18.017 3.700 665 

30-60 θμζρεσ 12.738 7.358 2.438 -     

60-90 θμζρεσ 4.773 3.913 563 -     

90-120 θμζρεσ 3.992 3.187 203 -     

>120 θμζρεσ 12.063 3.651 1.870 -     

127.488 117.636 30.658 25.928 

Ανάλυςθ πρόβλεψθσ για επιςφάλειεσ 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2012 2011 2012 2011

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 38.397 38.213 9.995 5.860

Προςκικεσ χριςθσ (ςθμ. 29) 12.205 18.806 2.166 4.561

Μθ χρθςιμοποιθκείςα πρόβλεψθ (ςθμ. 29) -12.118 -16.907 -3.778 -187

Χρθςιμοποιθκείςα πρόβλεψθ -2.582 -2.016 -632 -239

Αναταξινόμθςθ από λοιποφσ λογαριαςμοφσ 

απαιτιςεων/υποχρεϊςεων 114 - - -

Προςκικθ λόγω εξαγορϊν - - - -

υναλλαγματικζσ διαφορζσ -71 301 - -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 35.945 38.397 7.751 9.995 

4.251 3.613 1.620 967

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2012 2011 2012 2011

Σαμείο 97 708 3 29

Βραχυπρόκεςμεσ  κατακζςεισ 284.175 333.227 35.598 29.449

284.272 333.935 35.601 29.478

(ποςά ςε χιλιάδεσ €, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά)

Ο ςυνολικόσ αριθμόσ των εγκεκριμζνων μετοχών είναι: 2012 2011

Κοινζσ μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ  €4,00 77.063.568 77.063.568

Προνομιοφχεσ μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ €4,00 7.568.960 7.568.960

84.632.528 84.632.528

22. Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

21. Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα

20. Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ (ςυνζχεια)

'Ομιλοσ Εταιρία

'Ομιλοσ Εταιρία

Στισ 31 Δεκεμβρίου θ χρονικι απεικόνιςθ των απαιτιςεων ζχει ωσ εξισ:

Ο λογαριαςμόσ απαιτιςεισ από πελάτεσ δεν είναι τοκοφόροσ και ςυνικωσ διακανονίηεται ςε : Όμιλοσ 30-170 θμζρεσ,

Εταιρία 30-170 θμζρεσ.

'Ομιλοσ Εταιρία

Οι βραχυπρόκεςμεσ κατακζςεισ αποτελοφνται από κατακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ. Σα πραγματικά επιτόκια

κακορίηονται ςφμφωνα με τα  κυμαινόμενα επιτόκια, διαπραγματεφονται κατά περίπτωςθ.

Μζροσ των ανωτζρω απαιτιςεων καλφπτεται από εγγυιςεισ/εξαςφαλίςεισ, οι οποίεσ ανζρχονται για τον Όμιλο ςε €24.862

χιλ. και για τθν Εταιρία ςε €12.595 χιλ. (ςθμ. 32).
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Αρικμόσ 

μετοχϊν €'000

Αρικμόσ 

μετοχϊν €'000

Αρικμόσ 

μετοχϊν €'000

Υπόλοιπο  1 Ιανουαρίου 2011 77.044.880    308.179    7.568.960    30.276    22.826    84.613.840   361.281    
Ζκδοςθ μετοχϊν από άςκθςθ δικαιωμάτων 

προαιρζςεωσ αγοράσ μετοχϊν 18.688    75    -    -    -    18.688   75    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 77.063.568    308.254    7.568.960    30.276    22.826    84.632.528   361.356    
Ζκδοςθ μετοχϊν από άςκθςθ δικαιωμάτων 

προαιρζςεωσ αγοράσ μετοχϊν -    -    -    -    -    -   -    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 77.063.568    308.254    7.568.960    30.276    22.826    84.632.528   361.356    

Ίδιεσ μετοχζσ
Αρικμόσ 

μετοχϊν €'000

Αρικμόσ 

μετοχϊν €'000

Αρικμόσ 

μετοχϊν €'000

Υπόλοιπο  1 Ιανουαρίου 2011 3.131.697    90.065    5.919    117    3.137.616    90.182    

Πϊλθςθ ιδίων μετοχϊν -20.000    -736    -    -    -20.000    -736    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 3.111.697    89.329    5.919    117    3.117.616    89.446    

Πϊλθςθ ιδίων μετοχϊν -    -    -    -    -    -    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 3.111.697    89.329    5.919    117    3.117.616    89.446    

Δικαιώματα προαιρζςεωσ αγοράσ μετοχών

Ρρόγραμμα 

2007

Ρρόγραμμα 

2010 Σφνολο

Υπόλοιπο  1 Ιανουαρίου 2011 83.486 265.620 349.106

Δικαιϊματα που παραχωρικθκαν -   301.200 301.200

Δικαιϊματα που εξαςκικθκαν -18.688 -   -18.688

Δικαιϊματα που δεν ωρίμαςαν -62.424 -   -62.424

Δικαιϊματα που διαγράφθκαν -2.374 -5.880 -8.254

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 -   560.940 560.940

Δικαιϊματα που παραχωρικθκαν -   376.290 376.290

Δικαιϊματα που διαγράφθκαν -   -17.400 -17.400

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 -   919.830 919.830

Θμερομθνία λιξθσ Τιμι άςκθςθσ

Ρρόγραμμα 

2010 Σφνολο

2014 € 4,00 254.340 254.340

2015 € 4,00 290.700 290.700

2016 € 4,00 374.790 374.790

919.830 919.830

Θμερομθνία λιξθσ Τιμι άςκθςθσ

Ρρόγραμμα 

2010 Σφνολο

2014 € 4,00 262.290 262.290

2015 € 4,00 298.650 298.650

560.940 560.940

Ρρονομιοφχεσ μετοχζσ Σφνολο

Μετοχζσ που ζχουν εκδοθεί και πλήρωσ 

καταβληθεί

2012

Σφνολο
Διαφορά από 

ζκδοςθ 

μετοχϊν υπζρ 

το άρτιο €'000

Κοινζσ μετοχζσ Ρρονομιοφχεσ μετοχζσ

Κοινζσ μετοχζσ

22. Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο (ςυνζχεια)

(ποςά ςε χιλιάδεσ €, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά)

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

2011

Θ χρθματιςτθριακι μζςθ τιμι των κοινϊν μετοχϊν τθσ Α.Ε. Σςιμζντων Σιτάν ιταν για το 2012 €13,58 (2011: €14,73) και θ χρθματιςτθριακι τιμι κλειςίματοσ τθν

31.12.2012 είναι €13,96 (31.12.2011: €11,59).

Σα δικαιϊματα προαιρζςεωσ αγοράσ κοινϊν μετοχϊν παρζχονται ςτα ανϊτερα ςτελζχθ. Οι μεταβολζσ ςτον αρικμό των υφιςταμζνων δικαιωμάτων

προαιρζςεωσ αγοράσ των μετοχϊν ζχουν ωσ εξισ:

Σα δικαιϊματα προαιρζςεωσ αγοράσ μετοχϊν ςτο τζλοσ του χρόνου ζχουν τουσ ακόλουκουσ όρουσ:
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Ρρόγραμμα 2007

Ρρόγραμμα 2010

Θ εφλογθ αξία των δικαιωμάτων που παραχωρικθκαν το 2009, όπωσ αυτι αποτιμικθκε ςφμφωνα με το μοντζλο αποτίμθςθσ Black-Scholes για

δφο υποκείμενεσ αξίεσ, ιταν €8,41 ανά δικαίωμα. Σα δεδομζνα που χρθςιμοποιικθκαν για τθν εφαρμογι του μοντζλου ιταν θ τιμι μετοχισ

κατά τθν θμερομθνία παροχισ του δικαιϊματοσ €20,60, θ τυπικι απόκλιςθ αποδόςεων τιμισ μετοχισ (standard deviation) 36,71%, θ

μεριςματικι απόδοςθ 2,07% και θ απόδοςθ των τριετϊν ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 3,649%.

Κατά τθ χριςθ του 2010, το δικαίωμα αςκικθκε για 37.722 μετοχζσ, 114.222 δικαιϊματα δεν ωρίμαςαν ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ

προχποκζςεισ του προγράμματοσ και 16.696 δικαιϊματα διαγράφθκαν. Σα παραμζνοντα προσ άςκθςθ δικαιϊματα αφοροφν 83.486 μετοχζσ.

Κατά τθ χριςθ του 2011, το δικαίωμα αςκικθκε για 18.688 μετοχζσ, 62.424 δικαιϊματα δεν ωρίμαςαν, ενϊ διαγράφθκαν 2.374 δικαιϊματα.

τισ 29 Μαΐου 2007 θ Εταιρία ενζκρινε τθ κζςπιςθ νζου τριετοφσ Προγράμματοσ Παροχισ Δικαιωμάτων Προαίρεςθσ Αγοράσ Μετοχϊν

(Πρόγραμμα 2007), θ άςκθςθ των οποίων κα ςυνδζεται με τα οικονομικά αποτελζςματα τθσ Εταιρίασ και τθν πορεία τθσ τιμισ τθσ μετοχισ τθσ.

τα πλαίςια του εν λόγω Προγράμματοσ, το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Εταιρίασ κα δικαιοφται να χορθγιςει, κατά τα ζτθ 2007, 2008 και 2009,

δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μζχρι 500.000 κοινϊν μετοχϊν τθσ Εταιρίασ, με τιμι διάκεςθσ ίςθ με τθν ονομαςτικι αξία τθσ μετοχισ, ιτοι

€4,00 ανά μετοχι, ςτα εκτελεςτικά μζλθ του Δ.. τθσ Εταιρίασ και ςτα διευκυντικά και ανϊτερα ςτελζχθ τθσ Εταιρίασ και των ςυνδεδεμζνων με

αυτιν εταιριϊν, ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό.

φμφωνα με το Πρόγραμμα αυτό τα χορθγοφμενα δικαιϊματα, ζχουν μία περίοδο ωρίμανςθσ τριϊν ετϊν και μποροφν να αςκθκοφν μετά από

το τζλοσ τθσ περιόδου ωρίμανςθσ. Κάκε δικαίωμα πρζπει να αςκθκεί μζςα ςε διάςτθμα δϊδεκα μθνϊν από τουσ χρόνουσ ωρίμανςθσ τθσ

άςκθςθσ τουσ. τθν περίπτωςθ που θ προκεςμία παρζλκει τότε τα ςυγκεκριμζνα δικαιϊματα κα ακυρωκοφν αμετάκλθτα. Για όλα τα

χορθγοφμενα δικαιϊματα αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ θ ςυνεχισ απαςχόλθςθ των δικαιοφχων κακόλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ

χοριγθςθσ. Ο αρικμόσ των μετοχϊν που κα χορθγείται κάκε χρόνο προςδιορίηεται ωσ εξισ:

1) Ζνα τρίτο του δικαιϊματοσ χορθγείται ςφμφωνα με τα οικονομικά αποτελζςματα τθσ Εταιρίασ.

2) Ζνα τρίτο του δικαιϊματοσ χορθγείται ςφμφωνα με τθν απόδοςθ τθσ μετοχισ τθσ Α.Ε. Σςιμζντων Σιτάν, ςυγκριτικά με τρεισ δείκτεσ του

Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου των τριϊν χρόνων.

3) Ζνα τρίτο του δικαιϊματοσ χορθγείται ςφμφωνα με τθν απόδοςθ των μετοχϊν τθσ Α.Ε. Σςιμζντων Σιτάν ςυγκριτικά με τισ αποδόςεισ μετοχϊν

δϊδεκα προκακοριςμζνων εταιριϊν παραγωγισ τςιμζντου διεκνϊσ κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου των τριϊν χρόνων.

Ο λογιςτικόσ χειριςμόσ των δικαιωμάτων που παραχωρικθκαν από το νζο πρόγραμμα ζγινε ςφμφωνα με το ΔΠΧΑ 2 “Παροχζσ που εξαρτϊνται

από τθν αξία των μετοχϊν”.

22. Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο (ςυνζχεια)

Κατά τθ χριςθ 2012 παραχωρικθκαν 376.290 δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν και από το ςφνολο αυτό ζχουν διαγραφεί 1,500

δικαιϊματα.

Θ εφλογθ αξία των δικαιωμάτων που παραχωρικθκαν το 2012, όπωσ αυτι αποτιμικθκε ςφμφωνα με τθν Διωνυμικι Μζκοδο και το μοντζλο

προςομοίωςθσ Monte Carlo, ιταν €3,05 ανά δικαίωμα. Σα δεδομζνα που χρθςιμοποιικθκαν για τθν εφαρμογι τθσ προαναφερόμενθσ

μεκοδολογίασ ιταν θ τιμι τθσ μετοχισ κατά τθν θμερομθνία παροχισ του δικαιϊματοσ €14,72, θ μεταβλθτότθτα τθσ τιμισ τθσ μετοχισ 37,4%, θ

μεριςματικι απόδοςθ 0,7% και θ τριετισ απόδοςθ κρατικϊν ομολόγων EU Benchmark (Deutsche Bund) 0,32%.

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

Ο λογιςτικόσ χειριςμόσ των δικαιωμάτων που παραχωρικθκαν από το νζο πρόγραμμα ζγινε ςφμφωνα με το ΔΠΧΑ 2 “Παροχζσ που εξαρτϊνται

από τθν αξία των μετοχϊν”.

Θ εφλογθ αξία των δικαιωμάτων που παραχωρικθκαν το 2010, όπωσ αυτι αποτιμικθκε ςφμφωνα με το μοντζλο αποτίμθςθσ Monte Carlo

Simulation, ιταν €5,36 ανά δικαίωμα. Σα δεδομζνα που χρθςιμοποιικθκαν για τθν εφαρμογι του μοντζλου ιταν θ τιμι μετοχισ κατά τθν

θμερομθνία παροχισ του δικαιϊματοσ €15,90, θ τυπικι απόκλιςθ αποδόςεων τιμισ μετοχισ (standard deviation) 39,42%, θ μεριςματικι

απόδοςθ 2,68% και το ςτακερό επιτόκιο EUR swap τριετίασ 2,247%.

Κατά τθ χριςθ 2010 παραχωρικθκαν 267.720 δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν και από το ςφνολο αυτό ζχουν διαγραφεί 13.380

δικαιϊματα.

Κατά τθ χριςθ 2011 παραχωρικθκαν 301.200 δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν και από το ςφνολο αυτό ζχουν διαγραφεί 10.500

δικαιϊματα.

Θ εφλογθ αξία των δικαιωμάτων που παραχωρικθκαν το 2011, όπωσ αυτι αποτιμικθκε ςφμφωνα με το μοντζλο αποτίμθςθσ Monte Carlo

Simulation, ιταν €6,86 ανά δικαίωμα. Σα δεδομζνα που χρθςιμοποιικθκαν για τθν εφαρμογι του μοντζλου ιταν θ τιμι μετοχισ κατά τθν

θμερομθνία παροχισ του δικαιϊματοσ €17,88, θ τυπικι απόκλιςθ αποδόςεων τιμισ μετοχισ (standard deviation) 43,98%, θ μεριςματικι

απόδοςθ 2,74% και το ςτακερό επιτόκιο EUR swap τριετίασ 1,890%.

τισ 3 Ιουνίου 2010 θ Εταιρία ενζκρινε τθ κζςπιςθ νζου τριετοφσ Προγράμματοσ Παροχισ Δικαιωμάτων Προαίρεςθσ Αγοράσ Μετοχϊν

(Πρόγραμμα 2010), θ άςκθςθ των οποίων κα ςυνδζεται με τα οικονομικά αποτελζςματα τθσ Εταιρίασ και τθν πορεία τθσ τιμισ τθσ μετοχισ τθσ.

τα πλαίςια του εν λόγω Προγράμματοσ, το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Εταιρίασ κα δικαιοφται να χορθγιςει, κατά τα ζτθ 2010, 2011 και 2012,

δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μζχρι 1.000.000 κοινϊν μετοχϊν τθσ Εταιρίασ, με τιμι διάκεςθσ ίςθ με τθν ονομαςτικι αξία τθσ μετοχισ, ιτοι

€4,00 ανά μετοχι, ςτα εκτελεςτικά μζλθ του Δ.. τθσ Εταιρίασ και ςτα διευκυντικά και ανϊτερα ςτελζχθ τθσ Εταιρίασ και των ςυνδεδεμζνων με

αυτιν εταιριϊν, ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό.

φμφωνα με το Πρόγραμμα αυτό τα χορθγοφμενα δικαιϊματα, ζχουν μία περίοδο ωρίμανςθσ τριϊν ετϊν και μποροφν να αςκθκοφν μετά από

το τζλοσ τθσ περιόδου ωρίμανςθσ. Κάκε δικαίωμα πρζπει να αςκθκεί μζςα ςτο επόμενο ζτοσ από αυτό του προςδιοριςμοφ του τελικοφ

αρικμοφ δικαιωμάτων που μποροφν να αςκθκοφν. τθν περίπτωςθ που θ προκεςμία παρζλκει τότε τα ςυγκεκριμζνα δικαιϊματα κα

ακυρωκοφν αμετάκλθτα. Για όλα τα χορθγοφμενα δικαιϊματα αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ θ ςυνεχισ απαςχόλθςθ των δικαιοφχων κακόλθ τθ

διάρκεια του προγράμματοσ χοριγθςθσ. Ο αρικμόσ των μετοχϊν που κα χορθγείται κάκε χρόνο προςδιορίηεται ωσ εξισ:

1) Ζνα τρίτο του δικαιϊματοσ χορθγείται ςφμφωνα με τα οικονομικά αποτελζςματα τθσ Εταιρίασ.

2) Ζνα τρίτο του δικαιϊματοσ χορθγείται ςφμφωνα με τθν απόδοςθ τθσ μετοχισ τθσ Α.Ε. Σςιμζντων Σιτάν, ςυγκριτικά με τρεισ δείκτεσ του

Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου των τριϊν χρόνων.

3) Ζνα τρίτο του δικαιϊματοσ χορθγείται ςφμφωνα με τθν απόδοςθ των μετοχϊν τθσ Α.Ε. Σςιμζντων Σιτάν ςυγκριτικά με τισ αποδόςεισ μετοχϊν

δζκα προκακοριςμζνων εταιριϊν παραγωγισ τςιμζντου διεκνϊσ κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου των τριϊν χρόνων.  
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23. Λοιπά αποκεματικά

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Όμιλοσ
Τακτικό 

αποκεματικό

Ειδικό 

αποκεματικό

Ζκτακτο 

αποκεματικό

Αποκεματικά 

ειδικϊν διατάξεων 

και νόμων 

Αποκεματικό 

αναπροςαρμογϊν

Αποκεματικό 

αναλογιςτικϊν 

διαφορϊν

Συν/κζσ διαφορζσ  

αντιςτάκμιςθσ 

κινδφνου

Συν/κζσ διαφορζσ 

μετατροπισ

Σφνολο λοιπϊν 

αποκεματικϊν

Υπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου  2011 80.912 11.079 265.911 151.019 97.166 -5.609 42.590 -172.016 471.052

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα - - - - 1.386 6.847 -6.064 -72 2.097

Αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ τθσ μθ 

ελζγχουςασ ςυμμετοχισ για πϊλθςθ μετοχϊν 

κυγατρικισ και μεταφορά ςε αποκεματικά - - - - 3.450 - - - 3.450

Προςαρμογι αναβαλλόμενου φόρου λόγω αλλαγισ 

ςε ςυντελεςτζσ φόρου ειςοδιματοσ - - - - -13.754 - - - -13.754

Μεταφορά μεταξφ αποκεματικϊν 3.295 -8.804 5.981 -13.650 -22.639 - - - -35.817

Υπόλοιπο τισ 31 Δεκεμβρίου  2011 84.207 2.275 271.892 137.369 65.609 1.238 36.526 -172.088 427.028

Λοιπζσ ςυνολικζσ ηθμίεσ - - - - 474 194 -363 -26.404 -26.099
Αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ τθσ μθ 

ελζγχουςασ ςυμμετοχισ για πϊλθςθ μετοχϊν 

κυγατρικισ και μεταφορά ςε αποκεματικά - - - - -2.387 - - - -2.387

Πϊλθςθ μεριδίου κυγατρικισ εταιρίασ  (ςθμ. 14) -836 - - - -2.134 - - 1.279 -1.691

Μεταφορά μεταξφ αποκεματικϊν 4.928 -8.752 - -4.177 -7.823 - - - -15.824

Υπόλοιπο τισ 31 Δεκεμβρίου  2012 88.299 -6.477 271.892 133.192 53.739 1.432 36.163 -197.213 381.027

Εταιρία
Τακτικό 

αποκεματικό

Ειδικό 

αποκεματικό

Ζκτακτο 

αποκεματικό

Αποκεματικά 

ειδικϊν διατάξεων 

και νόμων 

Αποκεματικό 

αναπροςαρμογϊν

Αποκεματικό 

αναλογιςτικϊν 

διαφορϊν

Συν/κζσ διαφορζσ  

αντιςτάκμιςθσ 

κινδφνου

Σφνολο λοιπϊν 

αποκεματικϊν

Υπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου  2011 68.650 1.769 254.017 134.283 - -6.043 48.346 501.022

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα - - - - -3.234 6.585 - 3.351

Μεταφορά μεταξφ αποκεματικϊν - 14.476 5.981 -13.529 - - - 6.928

Υπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου  2012 68.650 16.245 259.998 120.754 -3.234 542 48.346 511.301

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα - - - - 655 597 - 1.252

Μεταφορά μεταξφ αποκεματικϊν - - - -4.173 - - - -4.173

Υπόλοιπο τισ 31 Δεκεμβρίου  2012 68.650 16.245 259.998 116.581 -2.579 1.139 48.346 508.380

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων
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23. Λοιπά αποκεματικά (ςυνζχεια)

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

Σο αποκεματικό αναπροςαρμογϊν περιλαμβάνει α) τθν εφλογθ αξία των ενςωμάτων και αςωμάτων ακινθτοποιιςεων ποςοφ €56,1

εκατ. που αναλογοφςε ςτθν ςυμμετοχι του Ομίλου ςτθν κοινοπρακτικι εταιρία ςτθν Αίγυπτο Lafarge-Titan Egyptian Investments Ltd,

μζχρι τθν θμερομθνία τθσ πλιρουσ εξαγοράσ τθσ από τον Όμιλο, β) τισ μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία των διακεςίμων προσ πϊλθςθ

χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ποςοφ €0,9 εκατ. και γ) τθ χρεωςτικι διαφορά που προζκυψε μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ και τθσ

τρζχουςασ αξίασ από τθν αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ τθσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ για πϊλθςθ μετοχϊν τθσ ANTEA

Cement SHA ποςοφ €3,0 εκατ..

Σο αποκεματικό αναλογιςτικϊν διαφορϊν απεικονίηει τα αναλογιςτικά κζρδθ και ηθμίεσ που προκφπτουν από τισ αναλογιςτικζσ

μελζτεσ που εκτελεί ό Όμιλοσ ςτισ κυγατρικζσ του για τα διάφορα προγράμματα παροχϊν ςτουσ εργαηομζνουσ (ςθμ.25).

Σο αποκεματικό ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν μετατροπισ απεικονίηει τισ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ που προζκυψαν από τθν

μετατροπι των οικονομικϊν καταςτάςεων των κυγατρικϊν του Ομίλου ςε ξζνο νόμιςμα.

Σο αποκεματικό ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν αντιςτάκμιςθσ κινδφνου απεικονίηει τισ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ που προζκυψαν από

τθν μετατροπι ςε ευρϊ των δανείων ςε ξζνο νόμιςμα, τα οποία ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ μζςα αντιςτάκμιςθσ κινδφνου επζνδυςθσ του

Ομίλου ςτο εξωτερικό κακϊσ και τισ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ που προζκυψαν από τθν αποτίμθςθ των χρθματοοικονομικϊν

εργαλείων που χρθςιμοποιικθκαν ωσ μζςα αντιςτάκμιςθσ ταμειακϊν ροϊν για ςυναλλαγζσ ςε ξζνο νόμιςμα.

Οριςμζνεσ από τισ εταιρίεσ του Ομίλου υποχρεοφνται, ςφμφωνα με τθν εμπορικι νομοκεςία που ιςχφει ςτθ χϊρα που εδρεφουν, να

ςχθματίςουν ποςοςτό επί των ετθςίων κακαρϊν τουσ κερδϊν, όπωσ αυτά απεικονίηονται ςτα λογιςτικά βιβλία, ςε τακτικό

αποκεματικό. Σο ανωτζρω αποκεματικό δεν δφναται να διανεμθκεί κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ Εταιρίασ. 

Σα αποκεματικά ειδικϊν διατάξεων και νόμων, ςφμφωνα τθν Ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία, εξαιροφνται του φόρου ειςοδιματοσ,

υπό τθν προχπόκεςθ ότι δε κα διανεμθκοφν ςτουσ μετόχουσ. Ο Όμιλοσ δεν προτίκεται να διανείμει τα ςυγκεκριμζνα αποκεματικά και

επομζνωσ δεν ζχει προβεί ςε υπολογιςμό φόρου ειςοδιματοσ που κα προζκυπτε ςε περίπτωςθ διανομισ. Διανομι των ανωτζρω

αποκεματικϊν μπορεί να πραγματοποιθκεί φςτερα από ζγκριςθ των μετόχων ςε τακτικι Γενικι υνζλευςθ και εφόςον ζχει καταβλθκεί

ο αναλογϊν φόροσ από τθν Εταιρία. 

Σα αφορολόγθτα αποκεματικά του Ομίλου περιλαμβάνουν αποκεματικά που ζχουν ςχθματιςτεί από τθν Εταιρία και από οριςμζνεσ

Ελλθνικζσ κυγατρικζσ κατ’ εφαρμογι αναπτυξιακϊν νόμων. 
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24. Δανειςμόσ

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2012 2011 2012 2011

Βραχυπρόκεςμοσ

Δάνεια ςε ευρϊ 53.543 202.426 24.468 104.692

Δάνεια ςε ξζνο νόμιςμα 23.852 23.161 - -

Ομολογιακά δάνεια 97.070 - - -

Τποχρεϊςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ 171 977 - -

174.636 226.564 24.468 104.692

Μακροπρόκεςμοσ

Σραπεηικόσ δανειςμόσ ςε ευρϊ 165.253 296.665 - -

Σραπεηικόσ δανειςμόσ ςε ξζνο νόμιςμα 273.710 296.437 - -

Ομολογιακά δάνεια 266.105 220.801 50.000 -

Δανειακζσ υποχρεϊςεισ προσ ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ - - 691.950 620.360

Τποχρεϊςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ 159 1.192 - -

705.227 815.095 741.950 620.360

Σφνολο δανειςμοφ 879.863 1.041.659 766.418 725.052

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2012 2011 2012 2011

Από 1 ζωσ 2 ζτθ 80.042 202.093 643.939 100.000

Από 2 ζωσ  3 ζτθ 274.118 1.292 - 520.360

Από 3 ζωσ  4 ζτθ 22.890 523.832 - -

Από 4 ζωσ  5 ζτθ 197.760 30.549 98.011 -

Περιςςότερο από 5 ζτθ 130.258 56.137 - -

705.068 813.903 741.950 620.360

Οικονομικό ζτοσ 2012

Σον Ιοφνιο του 2012, θ Εταιρία και θ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου Ιντερμπετόν Δομικά Τλικά Α.Ε., με τθν εγγφθςθ τθσ Α.Ε.

Σςιμζντων Σιτάν, προζβθςαν ςτθ ςφναψθ ςυμβάςεων για τθν ζκδοςθ ομολογιακϊν δανείων διάρκειασ δυόμιςθ ετϊν

εκάςτου και ςυνολικοφ φψουσ €14 εκατ. και €20 εκατ. αντιςτοίχωσ. Σα ανωτζρω δάνεια ζχουν ςκοπό τθν

αναχρθματοδότθςθ υφιςτάμενων δανείων και τθ χρθματοδότθςθ γενικϊν εταιρικϊν ςκοπϊν των εταιριϊν του Ομίλου.

θμειϊνεται ότι, τον Ιανουάριο του 2013, θ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου Ιντερμπετόν Δομικά Τλικά Α.Ε. προζβθ ςε αγορά

ιδίων ομολογιϊν φψουσ €20 εκατ. με ςκοπό τθν επαναδιάκεςθ τουσ. 

Σο Δεκζμβριο του 2012, θ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου ςτθ Βουλγαρία, Zlatna Panega Cement, αναχρθματοδότθςε

υφιςτάμενεσ βραχυπρόκεςμεσ γραμμζσ κεφαλαίου κίνθςθσ φψουσ €6,5 εκατ. ςε δεςμευμζνεσ, διετοφσ διάρκειασ, με τθν

εγγφθςθ τθσ Α.Ε. Σςιμζντων Σιτάν.

Σο Δεκζμβριο του 2012, θ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου Titan Global Finance PLC, ανακοίνωςε τθν ολοκλιρωςθ τθσ

ζκδοςθσ νζου ομολόγου φψουσ €200 εκατ., με τθν εγγφθςθ τθσ Α.Ε. Σςιμζντων Σιτάν, τοκομερίδιο 8.75%, λιξθ τον

Ιανουάριο του 2017 και ςκοπό τθν αναχρθματοδότθςθ υπάρχοντοσ ομολόγου, φψουσ €200 εκατ. με λιξθ τον Ιοφλιο του

2013. Θ επιτυχισ ζκδοςθ του ομολόγου (με υπερκάλυψθ του αρχικοφ ελάχιςτου ποςοφ των €100 εκατ. κατά 2,9 φορζσ),

ενιςχφει τθ ςτρατθγικι του Ομίλου για διαφοροποίθςθ των πθγϊν χρθματοδότθςθσ, ενίςχυςθσ τθσ ρευςτότθτασ και

επιμικυνςθ των λιξεων των δανειακϊν του υποχρεϊςεων.

Σο 2012, θ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου ςτθν Αίγυπτο, Alexandria Portland Cement Company S.A.E. υπζγραψε νζα

ανακυκλοφμενθ δανειακι ςφμβαςθ, πενταετισ διάρκειασ, φψουσ 250 εκατ. Αιγυπτιακϊν λιρϊν (€30 εκατ.), ενιςχφοντασ

περαιτζρω τθ ρευςτότθτα τθσ κυγατρικισ εταιρίασ και του Ομίλου. Επίςθσ, μια άλλθ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου ςτθν

Αίγυπτο, θ Beni Suef Cement Company S.A.E., εξαςφάλιςε τθν αναχρθματοδότθςθ, ςυνολικοφ φψουσ 670 εκατ.

Αιγυπτιακϊν λιρϊν (€80 εκατ.), τθσ υπάρχουςασ κοινοπρακτικισ ανακυκλοφμενθσ δανειακισ ςφμβαςθσ, για διάρκεια 5 ζτθ,

και με τθν εγγφθςθ τθσ Α.Ε. Σςιμζντων Σιτάν.

Λιξθ μακροπρόκεςμου τραπεηικοφ δανειςμοφ (εξαιροφνται οι υποχρεϊςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ):

Εταιρία'Ομιλοσ

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

'Ομιλοσ Εταιρία

Θ εφλογθ αξία του δανειςμοφ προςεγγίηει αυτι που εμφανίηεται ςτα βιβλία, κακϊσ ο δανειςμόσ του Ομίλου και τθσ

Εταιρίασ είναι κυρίωσ με κυμαινόμενα επιτόκια.
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24. Δανειςμόσ (ςυνζχεια)

Οικονομικό ζτοσ 2011

2012 2011 2012 2011

Σραπεηικόσ δανειςμόσ (USD) 2,91% 2,37% - -

Σραπεηικόσ δανειςμόσ (JPY) 2,70% 2,70% - -

Σραπεηικόσ δανειςμόσ (EGP) 10,46% 9,10% - -

Σραπεηικόσ δανειςμόσ (BGN) 3,92% 3,86% - -

Σραπεηικόσ δανειςμόσ (TRY) 15,10% 11,81% - -

Σραπεηικόσ δανειςμόσ (LEK) 8,04% 8,60% - -

Σραπεηικόσ δανειςμόσ (€) 4,94% 4,75% 4,94% 4,34%

Τποχρεϊςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ (USD) 6,98% - - -

Τποχρεϊςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ (€) 5,3%-6,9% 6%-8% - -

(ποςά ςε χιλιάδεσ μονάδεσ ανά νόμιςμα) 2012 2011 2012 2011

USD 199.464 289.846 151.178 224.010

JPY 1.500.564 2.000.752 13.208 19.968

LEK 4.520.160 4.520.160 32.382 32.536

BGN 54.334 66.617 27.781 34.061

EGP 528.000 - 62.879 -

TRY 23.867 22.045 10.134 9.023

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2012 2011 2012 2011

Κυμαινόμενο επιτόκιο:

 - Λθξιπρόκεςμα εντόσ ενόσ ζτουσ 133.330 84.716 75.170 57.973

 - Λθξιπρόκεςμα πζραν του ενόσ ζτουσ 570.226 391.818 202.300 185.000

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2012 2011

Ζωσ 1 ζτοσ 175 1.065

Από 1 ζωσ  5 ζτθ 165 1.236

340 2.301

-10 -132

330 2.169

Θ παροφςα αξία των υποχρεϊςεων από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ αναλφεται ωσ εξισ:

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

Τα πραγματικά επιτόκια με τα οποία επιβαρφνκθκαν τα αποτελζςματα είναι τα ακόλουκα:

Σζλοσ, ςτισ 7.1.2011 θ Εταιρία υπζγραψε ανακυκλοφμενθ δανειακι ςφμβαςθ, τφπου ομολογιακοφ δανείου, ςυνολικοφ φψουσ €135 εκατ.,

τετραετοφσ διάρκειασ, με ςκοπό τθν περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ του Ομίλου.

τισ 5.1.2011 θ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου Titan Global Finance PLC, ανακοίνωςε τθν υπογραφι ςτο Λονδίνο, ςφμβαςθσ κοινοπρακτικοφ

δανείου ςυνολικοφ φψουσ €585 εκατ., με τθν εγγφθςθ τθσ Α.Ε. Σςιμζντων Σιτάν, διάρκειασ 4 ετϊν και με αρχικό ςκοπό τθν αναχρθματοδότθςθ

τθσ κοινοπρακτικισ ανακυκλοφμενθσ δανειακισ ςφμβαςθσ τθσ Titan Global Finance PLC φψουσ €800 εκατ. και λιξθσ τον Απρίλιο του 2012, και

ζπειτα τθ χρθματοδότθςθ γενικϊν εταιρικϊν ςκοπϊν του Ομίλου. 

τισ 30.9.2011, ο Όμιλοσ ακφρωςε πρόωρα τθν ανακυκλοφμενθ δανειακι ςφμβαςθ φψουσ €800 εκατ. τθσ κυγατρικισ του Titan Global Finance

PLC με κοινοπραξία τραπεηϊν και αρχικι θμερομθνία λιξθσ τον Απρίλιο του 2012, ενϊ το υπόλοιπo αποπλθρϊκθκε πλιρωσ μζςω νζασ

ανακυκλοφμενθσ δανειακισ ςφμβαςθσ  ςυνολικοφ φψουσ €585 εκατ. που λιγει τον Ιανουάριο 2015.

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

'Ομιλοσ

Θ Εταιρία δεν διακζτει τραπεηικό δανειςμό ςε ξζνο νόμιςμα.

Εταιρία

Τποχρεϊςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ - ελάχιςτθ πλθρωμι

Μελλοντικζσ χρθματοοικονομικζσ δαπάνεσ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ

Παροφςα αξία των υποχρεϊςεων από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ

Τραπεηικόσ δανειςμόσ ςε ξζνο νόμιςμα (ςυμπεριλαμβανομζνων των υποχρεϊςεων από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ): 

Ο Πμιλοσ ζχει τισ ακόλουκεσ μθ χρθςιμοποιθκείςεσ ανοικτζσ πιςτωτικζσ διευκολφνςεισ:

Ο Όμιλοσ διακζτει επαρκείσ, δεςμευμζνεσ και μθ, πθγζσ χρθματοδότθςθσ, για τθν εξυπθρζτθςθ μελλοντικϊν επιχειρθματικϊν αναγκϊν.

Οι χρθματοδοτικζσ υποχρεϊςεισ διαςφαλίηονται από το δικαίωμα του εκμιςκωτι να του επιςτραφοφν τα μιςκωμζνα περιουςιακά ςτοιχεία, ςε

περίπτωςθ ακζτθςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.  

'Ομιλοσ

'Ομιλοσ

Ροςά ςε Ξ.Ν. Ροςά ςε Ευρϊ

'Ομιλοσ Εταιρία
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Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

25. Υποχρεϊςεισ ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν

Ελλάδα
Θ ελλθνικι εργατικι νομοκεςία προβλζπει θ αποηθμίωςθ για αποχϊρθςθ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ να βαςίηεται ςτα χρόνια

υπθρεςίασ των εργαηομζνων ςτθν εταιρία λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αποδοχζσ τουσ κατά τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ. Ο

Όμιλοσ χορθγεί μεγαλφτερθ αποηθμίωςθ για αποχϊρθςθ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ, από εκείνθ που ορίηει ο νόμοσ. Οι

αποηθμιϊςεισ λόγω αποχϊρθςθσ για ςυνταξιοδότθςθ δεν χρθματοδοτοφνται από ειδικά κεφάλαια, όμωσ οι υποχρεϊςεισ που

προζρχονται από τζτοιου είδουσ δεςμεφςεισ αποτιμϊνται με αναλογιςτικζσ μελζτεσ, που εκπονοφνται από ανεξάρτθτεσ

αναλογιςτικζσ εταιρίεσ. Θ τελευταία αναλογιςτικι μελζτθ πραγματοποιικθκε τον Δεκζμβριο του 2012. Οι βαςικζσ υποκζςεισ

που υιοκετικθκαν για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ αυτισ ιταν ζνα επιτόκιο προεξόφλθςθσ τθσ τάξεωσ του 3,8% (2011: 4,8%),

ζνα μζςο ποςοςτό αφξθςθσ των μιςκϊν μεταξφ του 3% και 4% (2011: 3%-4%) και τζλοσ καμία υπόκεςθ για μεταβολι των

μελλοντικϊν ςυντάξεων.

ΘΡΑ
τισ κυγατρικζσ του Ομίλου ςτισ ΘΠΑ υφίςτανται προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν κακϊσ και λοιπά προγράμματα

ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν. Θ μζκοδοσ λογιςτικοποίθςθσ των τελευταίων, οι υποκζςεισ για τθν αποτίμθςθ τουσ και θ

ςυχνότθτα των αποτιμιςεων, είναι παρόμοιεσ με εκείνεσ των προγραμμάτων κακοριςμζνων παροχϊν.

Πρόγραμμα ςυνταξιοδότθςθσ με ςυμμετοχι πολλών εργοδοτών

Οριςμζνοι εργαηόμενοι ςυμμετζχουν ςε ζνα πρόγραμμα κακοριςμζνων ειςφορϊν που υποςτθρίηεται από το ςωματείο, όπου

ςυμμετζχουν περιςςότεροι του ενόσ εργοδότεσ. Σο πρόγραμμα δεν υπόκειται ςτθ διαχείριςθ των κυγατρικϊν εταιριϊν που

ζχει ο Όμιλοσ ςτισ ΘΠΑ και οι ειςφορζσ κακορίηονται ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ που απορρζουν από τισ ιςχφουςεσ

ςυμβάςεισ εργαςίασ.  Σο φψοσ των ειςφορϊν επθρεάηεται από τθν κεφαλαιακι κατάςταςθ του προγράμματοσ.

Επιπρόςκετο πρόγραμμα παροχών

κοπόσ του προγράμματοσ είναι θ ςφςταςθ ενόσ μθ χρθματοδοτοφμενου προγράμματοσ αναβαλλόμενων αμοιβϊν για

οριςμζνο αρικμό υψθλόμιςκων ςτελεχϊν ςφμφωνα με τθ νομοκεςία που ιςχφει ςτισ ΘΠΑ. Για το ςκοπό αυτό οι κυγατρικζσ

εταιρίεσ ςτισ ΘΠΑ δθμιοφργθςαν ζνα επικουρικό ταμείο ϊςτε να προωκιςουν τθν πλθρωμι των ςυγκεκριμζνων αμοιβϊν

ςτουσ ςυμμετζχοντεσ μζςω του προγράμματοσ (ςθμ. 17). φμφωνα με το πρόγραμμα αυτό μποροφν να αναβάλλουν ζνα

ποςοςτό των αμοιβϊν τουσ για το ιςχφον ζτοσ. Θ εταιρία ειςφζρει το 50% των ειςφορϊν που δίνουν οι ςυμμετζχοντεσ και οι

οποίεσ διαμορφϊνονται ςφμφωνα με τθν κεφαλαιακι κατάςταςθ του προγράμματοσ.

Όλα τα προγράμματα κακοριςμζνων ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν των κυγατρικϊν εταιριϊν του Ομίλου ςτθν Αμερικι, εκτόσ από

ζνα, ζχουν ςταματιςει να δζχονται νζα μζλθ κακϊσ επίςθσ και να προςμετροφν από τθν θμερομθνία αυτι, ζτθ κεμελίωςθσ

ςυνταξιοδοτικοφ δικαιϊματοσ. Σα προγράμματα αυτά δεν ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτον Όμιλο. Σζλοσ υπάρχει ζνα

πρόγραμμα κακοριςμζνων παροχϊν για μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία (για οριςμζνουσ εν ενεργεία κακϊσ και πρϊθν

εργαηόμενουσ) όπου οι δικαιοφχοι του προγράμματοσ αυτοφ, λαμβάνουν παροχζσ όπωσ είναι θ ιατροφαρμακευτικι

περίκαλψθ από τθν θμερομθνία τθσ πρόωρθσ ςυνταξιοδότθςθσ ζωσ και τθν θμερομθνία που κεμελιϊνεται δικαίωμα πλιρουσ

ςυνταξιοδότθςθσ. Θ Εταιρία ζχει ζνα πρόγραμμα κακοριςμζνων ειςφορϊν για τουσ εργαηόμενουσ.

Οριςμζνα από τα προγράμματα των κυγατρικϊν του Ομίλου ςτθν Αμερικι διατθροφν ςτοιχεία ενεργθτικοφ τα οποία

επενδφονται κατά περίπου 54% ςε μετοχζσ και 46% ςε ςτακερζσ επενδφςεισ. Οι βαςικζσ υποκζςεισ που υιοκετικθκαν για τθν

εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ για τα ςυνταξιοδοτικά προγράμματα των κυγατρικϊν του Ομίλου ςτθν Αμερικι ιταν επιτόκιο

προεξόφλθςθσ 3,5% (2011:4,25%).

Ανακεϊρθςθ ΔΛΡ 19

Από 1.1.2013 αλλάηει θ πολιτικι αναγνϊριςθσ ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ των υποχρεϊςεων ςυνταξιοδοτικϊν

παροχϊν κακϊσ τίκεται ςε εφαρμογι το ανακεωρθμζνο Διεκνι Λογιςτικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 19, όπωσ αυτό υιοκετικθκε από τθν

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ το τζταρτο τρίμθνο του 2012. Σο ανακεωρθμζνο πρότυπο περιζχει τροποποιιςεισ οι οποίεσ εκτείνονται από

κεμελιϊδεισ αλλαγζσ, όπωσ θ κατάργθςθ του μθχανιςμοφ γνωςτοφ ωσ “μζκοδοσ περικωρίου” και τθσ ζννοιασ τθσ

αναμενόμενθσ απόδοςθσ από περιουςιακά ςτοιχεία προγραμμάτων ζωσ και απλζσ διευκρινίςεισ και αναδιατυπϊςεισ. Θ

εφαρμογι του ανακεωρθμζνου προτφπου δεν κα επιφζρει ουςιϊδεισ μεταβολζσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου για

τθν οικονομικι χριςθ του 2013, κακϊσ ο Όμιλοσ αναγνωρίηει το ςφνολο των αναλογιςτικϊν κερδϊν και ηθμιϊν ςτθν

κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ τθν περίοδο που αυτζσ πραγματοποιοφνται. Ο Όμιλοσ άλλαξε από τθν χριςθ του 2010 τθν

λογιςτικι πολιτικι του, προκειμζνου να απεικονίηει με πιο ορκολογικό τρόπο τθν χρθματοοικονομικι του κζςθ,

διευκολφνοντασ παράλλθλα τθν μετάβαςθ ςτο ανακεωρθμζνο ΔΛΠ 19. 
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2012 2011 2012 2011

Κόςτοσ τρζχουςασ υπθρεςίασ -622 3.622 -1.576 1.729

Χρθματοοικονομικό κόςτοσ 1.875 1.747 693 1.276

Απόδοςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων -789 96 - -

464 5.465 -883 3.005

Επιπρόςκετεσ κακοριςμζνεσ παροχζσ που πλθρϊκθκαν πζραν 

των προβλεπόμενων 1.376 9.310 651 7.022

1.840 14.775 -232 10.027

Ποςά που επιβάρυναν τα άλλα ζςοδα/(ζξοδα) εκμετάλλευςθσ 

(ςθμ.4) 754 12.932 -925 8.751

Ποςά που επιβάρυναν τα ζξοδα χρθματοοικονομικισ 

λειτουργίασ (ςθμ.6) 1.086 1.843 693 1.276

Ροςά που επιβάρυναν τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων 1.840 14.775 -232 10.027

Αναλογιςτικά ηθμίεσ/(κζρδθ) που επιβάρυναν τθν κακαρι κζςθ 

μζςω τθσ κατάςταςθσ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ 43 -8.141 -746 -8.231

Ροςό που επιβάρυνε τθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ 1.883 6.634 -978 1.796

Ραροφςα αξία τθσ υποχρεϊςεωσ κατά τθν λιξθ τθσ χριςθσ 35.113 37.105 11.299 14.442

Μείον ςτοιχεία ενεργθτικοφ προγραμμάτων Αμερικισ -8.205 -7.384 - -

26.908 29.721 11.299 14.442

Ανάλυςθ τθσ υποχρζωςθσ που καταχωρικθκε ςτθν κατάςταςθ 

χρθματοοικονομικισ κζςθσ:

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2012 2011 2012 2011

Υπόλοιπο ζναρξθσ 29.721 45.278 14.442 27.734

υνολικι δαπάνθ 1.840 14.775 -232 10.027

Αναλογιςτικά κζρδθ 43 -8.141 -746 -8.231

Λοιπά (*) 143 - - -

υναλλαγματικζσ διαφορζσ -181 371 - -

Πλθρωμζσ παροχϊν κατά τθν διάρκεια τθσ χριςεωσ -4.658 -22.562 -2.165 -15.088

Υπόλοιπο λιξθσ 26.908 29.721 11.299 14.442

Ανάλυςθ τθσ κίνθςθσ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ 

προγραμμάτων Αμερικισ 2012 2011

Εφλογθ αξία ςτοιχείων ενεργθτικοφ ςτθν αρχι τθσ περιόδου 7.384 7.288

Αναμενόμενθ απόδοςθ 789 -96

Ειςφορζσ εταιρείασ 866 579

Καταβλθκείςεσ αποηθμιϊςεισ -666 -615

υναλλαγματικι διαφορά -168 228

Εφλογθ αξία ςτοιχείων ενεργθτικοφ ςτο τζλοσ τθσ περιόδου 8.205 7.384

'Ομιλοσ

'Ομιλοσ Εταιρία

(*)Σο ποςό των €143 χιλ. προζρχεται από τθν ενςωμάτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου τθσ κυγατρικισ

εταιρίασ, Transbeton - Δομικι Α.Ε., με τθν μζκοδο αναλογικισ ενοποίθςθσ από τθν 1.10.2012, θ οποία μζχρι τθν

ανωτζρω θμερομθνία ενοποιοφνταν με τθν μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ (ςθμ.15, 31).

Σα ποςά, τα οποία αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ ςυνολικϊν ειςοδθμάτων και αφοροφν τα προγράμματα

κακοριςμζνων ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν και  λοιπϊν προγραμμάτων κακοριςμζνων παροχϊν, ζχουν ωσ εξισ:

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

25. Υποχρεϊςεισ ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν (ςυνζχεια)

'Ομιλοσ Εταιρία
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26. Ρροβλζψεισ 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Όμιλοσ  1 Ιανουαρίου 2012 Ρροςκικεσ χριςθσ

Μθ χρθςιμοποιθκείςα 

πρόβλεψθ

Χρθςιμοποιθκείςα 

πρόβλεψθ

Απόκτθςθ 

δραςτθριότθτασ           

(ςθμ. 13)

Συναλλαγματικζσ 

διαφορζσ  31 Δεκεμβρίου 2012

Πρόβλεψθ για αποκατάςταςθ λατομείων α 10.789 1.887 -553 -105 2.364 -160 14.222

Πρόβλεψθ για λοιποφσ φόρουσ β 376 - - - -11 365

Πρόβλεψθ για ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ από δικαςτικζσ 

αποφάςεισ γ 1.201 641 -355 -4 - -106 1.377

Λοιπζσ προβλζψεισ δ 6.246 2.658 -6.282 436 - -96 2.962

18.612 5.186 -7.190 327 2.364 -373 18.926

 1 Ιανουαρίου 2011 Ρροςκικεσ χριςθσ

Μθ χρθςιμοποιθκείςα 

πρόβλεψθ

Χρθςιμοποιθκείςα 

πρόβλεψθ

Απόκτθςθ 

δραςτθριότθτασ           

(ςθμ. 13)

Συναλλαγματικζσ 

διαφορζσ  31 Δεκεμβρίου 2011

Πρόβλεψθ για αποκατάςταςθ λατομείων α 12.065 1.111 -1.782 -691 - 86 10.789

Πρόβλεψθ για λοιποφσ φόρουσ β 200 53 -38 -9 - 170 376

Πρόβλεψθ για ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ από δικαςτικζσ 

αποφάςεισ γ 1.058 171 -4 -27 - 3 1.201

Λοιπζσ προβλζψεισ δ 6.061 4.880 -503 -4.249 - 57 6.246

19.384 6.215 -2.327 -4.976 - 316 18.612

2012 2011

Μακροπρόκεςμεσ προβλζψεισ 17.317 16.553

Βραχυπρόκεςμεσ προβλζψεισ 1.609 2.059

18.926 18.612

Εταιρία  1 Ιανουαρίου 2012 Ρροςκικεσ χριςθσ

Μθ χρθςιμοποιθκείςα 

πρόβλεψθ

Χρθςιμοποιθκείςα 

πρόβλεψθ  31 Δεκεμβρίου 2012

Προβλζψεισ για αποκατάςταςθ λατομείων α 1.758 239 -161 - 1.836

Λοιπζσ προβλζψεισ δ 1.464 1.268 -2.078 588 1.242

3.222 1.507 -2.239 588 3.078

 1 Ιανουαρίου 2011 Ρροςκικεσ χριςθσ

Μθ χρθςιμοποιθκείςα 

πρόβλεψθ

Χρθςιμοποιθκείςα 

πρόβλεψθ  31 Δεκεμβρίου 2011

Προβλζψεισ για αποκατάςταςθ λατομείων α 1.709 289 -240 - 1.758

Λοιπζσ προβλζψεισ δ 5.884 223 -419 -4.224 1.464

7.593 512 -659 -4.224 3.222

2012 2011

Μακροπρόκεςμεσ προβλζψεισ 1.736 1.558

Βραχυπρόκεςμεσ προβλζψεισ 1.342 1.664

3.078 3.222

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάνα

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

β.  Αφορά πρόβλεψθ για τθν κάλυψθ μελλοντικϊν διαφορϊν από φορολογικοφσ ελζγχουσ για λοιποφσ φόρουσ. Θ χρθςιμοποίθςθ τουσ αναμζνεται να γίνει μζςα ςτα επόμενα 5 ζτθ.

δ. Αφορά διάφορεσ προβλζψεισ για κινδφνουσ εκ των οποίων κανζνασ μεμονωμζνα δεν είναι ουςιϊδθσ για τον Όμιλο. Για τθν Εταιρία θ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία προβλζψεων περιζχει μεταξφ άλλων, πρόβλεψθ για πριμ

του προςωπικοφ. Οι ςυγκεκριμζνεσ προβλζψεισ αναμζνεται να χρθςιμοποιθκοφν ςε διάςτθμα από 2 ζωσ 20 ζτθ.

α. Αντιπροςωπεφει τθν παροφςα αξία τθσ εκτιμϊμενθσ δαπάνθσ για αποκατάςταςθ των λατομείων μετά από τθν παφςθ τθσ λειτουργίασ τουσ, κακϊσ και άλλων παρόμοιων υποχρεϊςεων. Θ ςυγκεκριμζνθ πρόβλεψθ

αναμζνεται να χρθςιμοποιθκεί ςε διάςτθμα από 2 ζωσ 50 ζτθ.

γ. Αφορά δαπάνεσ που ενδζχεται να προκφψουν ςτο μζλλον για τακτοποίθςθ δικαςτικϊν διεκδικιςεων από τρίτουσ ζναντι των εταιριϊν του Ομίλου, κυρίωσ των κυγατρικϊν εταιριϊν του ςτθν Αίγυπτο. Οι δικαςτικζσ

αυτζσ υποκζςεισ αφοροφν αποηθμιϊςεισ προςωπικοφ, προνόμια προςωπικοφ που αποχϊρθςε ςε προθγοφμενα ζτθ, απαιτιςεισ αποτίμθςθσ μετοχϊν κτλ. Θ ςυγκεκριμζνθ πρόβλεψθ αναμζνεται να χρθςιμοποιθκεί

κυρίωσ ςτουσ επόμενουσ 12 μινεσ.
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2012 2011 2012 2011

Κρατικζσ επιχορθγιςεισ 5.516 6.027 5.043 5.450

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ (ςθμ. 34) 25.116 20.563 - 949

30.632 26.590 5.043 6.399

Θ ανάλυςθ των κρατικϊν επιχορθγιςεων ζχει ωσ εξισ:

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2012 2011 2012 2011

Μακροπρόκεςμεσ 5.516 6.027 5.043 5.450

Βραχυπρόκεςμεσ (ςθμ. 28) 232 312 232 312

5.748 6.339 5.275 5.762

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2012 2011 2012 2011

Υπόλοιπο ζναρξθσ 6.339 6.588 5.762 5.909

Προςκικεσ 8 88 8 88

Εκκακαρίςεισ επιχορθγιςεων -271 - -271 -

Αποςβζςεισ (ςθμ. 29) -328 -337 -224 -235

Υπόλοιπο λιξθσ 5.748 6.339 5.275 5.762

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2012 2011 2012 2011

Προμθκευτζσ  102.913 100.925 19.143 17.193

Τποχρεϊςεισ ςε ςυνδεόμενα μζρθ (ςθμ. 33) 618 520 8.549 7.402

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 27.862 27.465 3.401 11.655

Ζξοδα χριςεωσ δεδουλευμζνα και αγορζσ υπό τακτοποίθςθ 32.625 36.152 7.115 4.707

Τποχρεϊςεισ ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ 3.093 3.546 2.020 2.255

Προκαταβολζσ πελατϊν 30.754 41.297 508 891

Μερίςματα πλθρωτζα 352 392 230 261

Κρατικζσ επιχορθγιςεισ (ςθμ. 27) 232 312 232 312

Λοιποί φόροι 8.560 9.477 1.388 2.341

207.009 220.086 42.586 47.017

Οι προμθκευτζσ δεν είναι τοκοφόροσ λογαριαςμόσ και ςυνικωσ διακανονίηεται ςε:  Όμιλοσ 10-120 θμζρεσ, Εταιρία 10 -120 θμζρεσ.

Οι  λοιπζσ υποχρεϊςεισ δεν είναι τοκοφόροσ λογαριαςμόσ και ςυνικωσ διακανονίηονται ςε ζνα μινα για τον Όμιλο και τθν Εταιρία.

Εταιρία

Οι λοιπζσ υποχρεϊςεισ αποτελοφνται κυρίωσ από μεταφορικά τςιμζντου και πρϊτων υλϊν, κακϊσ επίςθσ από παρεπόμενεσ παροχζσ

ςτο προςωπικό.

Οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ, που αφοροφν δαπάνεσ, αναβάλλονται και καταχωροφνται ςτθν κατάςταςθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων,

όταν καταχωρείται και θ επιχορθγοφμενθ δαπάνθ, ζτςι ϊςτε να υπάρχει αντιςτοίχθςθ του εςόδου με τθ δαπάνθ.

Εταιρία

τισ λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ χριςθσ 2012 ςυμπεριλαμβάνεται μεταξφ άλλων: α) το ποςό των €21,1 εκατ. (2011:

€14,3 εκατ.), το οποίο αφορά ςτθν εφλογθ αξία του δικαιϊματοσ που ο Όμιλοσ ζχει χορθγιςει ςτουσ μετόχουσ τθσ μθ ελζγχουςασ

ςυμμετοχισ και ςυγκεκριμζνα ςτισ European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) και International Finance Corporation

(IFC), να ηθτιςουν τθν εξαγορά από τον Όμιλο του ποςοςτοφ τουσ ςτθν ANTEA Cement SHA, βάςει προκακοριςμζνων όρων (ςθμ. 32)

και β) το ποςό των €2,3 εκατ. (2011: €4,1 εκατ.) που αφορά ανειλθμμζνθ υποχρζωςθ τθσ κυγατρικισ εταιρίασ του Ομίλου ςτθν

Αίγυπτο Βeni Suef προσ τθν τοπικι Δθμόςια Επιχείρθςθ Θλεκτριςμοφ. 

'Ομιλοσ

28. Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ

Οι όροι και ςυνκικεσ των ανωτζρω χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων ζχουν ωσ εξισ:

'Ομιλοσ

Οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ, που προορίηονται για αγορά ενςϊματων ακινθτοποιιςεων, καταχωροφνται ςτισ μακροπρόκεςμεσ

υποχρεϊςεισ και λογίηονται ςτθν κατάςταςθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων με τθ μζκοδο τθσ ςτακερισ απόςβεςθσ, ςφμφωνα με τθν

διάρκεια τθσ αναμενόμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ των αντίςτοιχων επιχορθγοφμενων παγίων.

Οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ καταχωροφνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ, όταν υπάρχει θ βεβαιότθτα ότι θ επιχοριγθςθ κα ειςπραχκεί και ο

Όμιλοσ κα ςυμμορφωκεί με όλουσ τουσ ςχετικοφσ όρουσ.

'Ομιλοσ Εταιρία

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

27. Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ

Εταιρία'Ομιλοσ
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2012 2011 2012 2011

Κακαρζσ (ηθμίεσ)/κζρδθ χριςθσ -18.828 21.680 -15.552 -13.278

Προςαρμογζσ των (ηθμιϊν)/κερδϊν ςε ςχζςθ με τισ εξισ ςυναλλαγζσ:

Φόρουσ (ςθμ. 8) 17.526 16.059 -1.216 1.622

Αποςβζςεισ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων (ςθμ. 11) 104.789 101.366 13.570 11.911

Αποςβζςεισ αςϊματων ακινθτοποιιςεων (ςθμ. 13) 20.222 18.901 308 149

Αποςβζςεισ κρατικϊν επιχορθγιςεων (ςθμ. 27) -328 -337 -224 -235

Δαπάνθ απομείωςθσ ςτοιχείων ενεργθτικοφ (ςθμ. 11,13) 6.047 18.710 314 1.144

Κακαρό κζρδοσ από πϊλθςθ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων (ςθμ. 4) -2.838 -5.959 232 -78

Επιςτροφι ειςφοράσ κατανάλωςθσ αργίλου (ςθμ. 4) -806 -25.589 - -

Πρόβλεψθ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ που χρεϊκθκε ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων (ςθμ. 20)
87 1.899 -1.612 4.374

Πρόβλεψθ για απαξίωςθ αποκεμάτων (ςθμ. 19) 76 -3.236 -152 -3.974

Πρόβλεψθ για αποκατάςταςθ λατομείων (ςθμ. 26α) 1.334 -671 78 49

Πρόβλεψθ για επίδικεσ απαιτιςεισ (ςθμ. 26γ) 286 167 - -

Λοιπζσ προβλζψεισ (ςθμ. 26δ) -3.624 4.377 -810 -196

Πρόβλεψθ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ (ςθμ. 25) 464 5.465 -883 3.005

Πρόβλεψθ για κόςτοσ αναδιοργάνωςθσ - 262 - -

(Αφξθςθ)/μείωςθ αξίασ επενδυτικϊν παγίων (ςθμ. 12) -620 199 226 199

Ζςοδα από τόκουσ και κζρδθ από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ (ςθμ. 6) -9.154 -5.496 -2.782 -828

Ζςοδα από μερίςματα - - - -3.495

Ηθμία από πρόωρθ αποπλθρωμι δανείων (ςθμ. 24) - 228 - -

Ζξοδα από τόκουσ και ηθμίεσ από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ (ςθμ. 6) 70.298 70.604 40.712 39.646

Κακαρζσ ηθμίεσ από χρθματοοικονομικά εργαλεία (ςθμ. 6) 4.425 952 2.545 1.724

Ηθμίεσ ςυμμετοχϊν και χρεογράφων (ςθμ. 6) - - 3

Πρόβλεψθ για υποτίμθςθ ςυμμετοχϊν - - - 5.062

Δικαιϊματα προαιρζςεωσ αγοράσ μετοχϊν (ςθμ. 7) 1.554 1.434 1.142 775

υμμετοχι ςτισ ηθμίεσ ςυνδεδεμζνων εταιριϊν (ςθμ. 15) 841 1.391 - -

Μεταβολζσ ςτο κεφάλαιο κίνθςθσ:

Μείωςθ/(αφξθςθ) αποκεμάτων 3.467 9.883 -256 12.211

Μείωςθ απαιτιςεων από πελάτεσ και λοιποφσ λογαριαςμοφσ 16.370 14.863 2.178 3.662

(Αφξθςθ)/μείωςθ λοιπϊν μακροπρόκεςμων απαιτιςεων/υποχρεϊςεων -3.960 1.780 -931 1.166

(Μείωςθ)/αφξθςθ τρεχουςϊν υποχρεϊςεων -21.224 -8.384 1.813 -18.728

Ειςροζσ διακεςίμων από τθν κφρια εκμετάλλευςθ 186.404 240.548 38.700 45.890

Αναπόςβεςτθ αξία κατά τθν θμερομθνία πϊλθςθσ (ςθμ. 11) 25.799 9.525 6.671 208

Κακαρό κζρδοσ/(ηθμιά) από τθν πϊλθςθ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων (ςθμ. 4) 2.838 5.959 -232 78

Ειςπράξεισ από τθν πϊλθςθ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων 28.637 15.484 6.439 286

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάνα

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

29. Ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ

τθν κατάςταςθ ταμειακϊν ροϊν οι ειςπράξεισ από τθν πϊλθςθ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων υπολογίηονται ωσ ακολοφκωσ:

'Ομιλοσ Εταιρία
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Ποςά κλειόμενησ χρήςησ 2012

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Εφλογθ αξία που 

αναγνωρίςτθκε τθν 

θμερομθνία 

εξαγοράσ

Λογιςτικι αξία 

κατά τθν 

θμερομθνία 

εξαγοράσ

Ενεργθτικό

Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 42 42

Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ 60 60

Σφνολο ενεργθτικοφ 102 102

Υποχρεϊςεισ
Λοιπζσ υποχρεϊςεισ και φόροι πλθρωτζοι 110 110

Σφνολο υποχρεϊςεων 110 110

Συνολικι αποκτθκείςα κακαρι κζςθ -8 -8

108

Αμοιβι που καταβλικθκε ςε μετρθτά 100

Ταμειακζσ ροζσ για εξαγορζσ:

100

100

Ποςά προηγοφμενησ χρήςησ 2011

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Εφλογθ αξία που 

αναγνωρίςτθκε τθν 

θμερομθνία 

εξαγοράσ

Λογιςτικι αξία 

κατά τθν 

θμερομθνία 

εξαγοράσ

Ενεργθτικό

Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 2 2

Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ 1 1

Διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα 113 113

Σφνολο ενεργθτικοφ 116 116

Υποχρεϊςεισ

Σφνολο υποχρεϊςεων - -

Κακαρι κζςθ 116 116

Μθ ελζγχουςα ςυμμετοχι -42

Συνολικι αποκτθκείςα κακαρι κζςθ 74

150

Αμοιβι που καταβλικθκε ςε μετρθτά 224

Ταμειακζσ ροζσ για εξαγορζσ:

224

Διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα που 

αποκτικθκαν κατά τθν εξαγορά κυγατρικισ -113

111

Διαφορά μεταξφ κόςτουσ απόκτθςθσ και προςωρινά αναγνωρίςιμθσ 

αποκτθκείςασ κακαρισ κζςθσ

Θ ολοκλιρωςθ τθσ αποτίμθςθσ τθσ ανωτζρω απόκτθςθσ κα πραγματοποιθκεί εντόσ δϊδεκα μθνϊν από τθν θμερομθνία

εξαγοράσ τθσ.

Τελικι ταμειακι εκροι για εξαγορζσ εταιριϊν

Θ ολοκλιρωςθ τθσ αποτίμθςθσ τθσ ανωτζρω απόκτθςθσ πραγματοποιικθκε εντόσ τθσ χριςθσ 2011, χωρίσ να προκφψουν

διαφορζσ.

Διαφορά μεταξφ κόςτουσ απόκτθςθσ και προςωρινά αναγνωρίςιμθσ 

αποκτθκείςασ κακαρισ κζςθσ

τισ 31.12.2011 ενςωματϊκθκε ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου θ εξαγοραςκείςα εταιρία Αιτωλικά

Λατομεία Α.Ε. με τθν μζκοδο τθσ ολικισ ενοποίθςθσ. Ο Όμιλοσ ςυμμετζχει ςτθν ανωτζρω εταιρία με ποςοςτό 63,72%.

Σα ςτοιχεία ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων τθσ ανωτζρω εταιρίασ, όπωσ αυτά ζχουν αποτιμθκεί κατά τθν θμερομθνία

απόκτθςθσ τθσ, παρατίκενται κατωτζρω:

Τελικι ταμειακι εκροι για εξαγορζσ εταιριϊν

Αμοιβι εξαγοράσ που τακτοποιικθκε με μετρθτά

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

30. Συνενϊςεισ επιχειριςεων

τισ 11.12.2012, ο Όμιλοσ εξαγόραςε ζναντι του ποςοφ €100 χιλ. το 100% των μετοχϊν τθσ εταιρίασ ΚΣΘΜΕΣ Α.Ε, θ οποία και

ενςωματϊκθκε ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου με τθν μζκοδο ολικισ ενοποίθςθσ. 

Σα ςτοιχεία ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων τθσ ανωτζρω εταιρίασ, όπωσ αυτά ζχουν προςωρινά αποτιμθκεί κατά τθν

θμερομθνία απόκτθςθσ τθσ, παρατίκενται κατωτζρω:

Αμοιβι εξαγοράσ που τακτοποιικθκε με μετρθτά
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2012 2011

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 47.000 48.014

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ και μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 988 1.192

Κυκλοφοροφν ενεργθτικό 20.307 19.644

Σφνολο ενεργθτικοφ 68.295 68.850

Μακροπρόκεςμα δάνεια 18.720 12.409

Προβλζψεισ 324 229

Βραχυπρόκεςμα δάνεια 16.310 34.939

Άλλεσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 8.465 -679

Σφνολο υποχρεϊςεων 43.819 46.898

Κακαρι κζςθ 24.476 21.952

Ζςοδα 41.516 38.572

Κόςτοσ πωλιςεων -30.313 -26.921

Μικτά κζρδθ προ αποςβζςεων 11.203 11.651

Άλλα ζςοδα εκμετάλλευςθσ 1.490 1.683

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ -1.653 -1.447

Ζξοδα λειτουργίασ διακζςεωσ -583 -519

Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν αποτελεςμάτων 

και αποςβζςεων
10.457 11.368

Αποςβζςεισ -1.922 -1.812

Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν 

αποτελεςμάτων
8.535 9.556

Κακαρά ζξοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ -2.910 -8.511

Κζρδθ προ φόρων 5.625 1.045

Μείον: Φόροσ ειςοδιματοσ -1.194 -144

Κζρδθ μετά από φόρουσ 4.431 901

Ο Όμιλοσ κατζχει μερίδιο 50% ςτθν κοινοπραξία με τθν επωνυμία Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S,

ςτθν Σουρκία με κφρια δραςτθριότθτα τθν παραγωγι τςιμζντου. 

Σθν 1.10.2012, ο Όμιλοσ απζκτθςε το 0,1% τθσ ςυγγενοφσ εταιρίασ Transbeton - Δομικι Α.Ε. ζναντι τιμιματοσ €4

χιλ. Με τθν εξαγορά αυτι, θ Transbeton - Δομικι Α.Ε. ενςωματϊνεται πλζον ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ

καταςτάςεισ με τθ μζκοδο τθσ αναλογικισ ενοποίθςθσ κακϊσ ο Όμιλοσ κατζχει πλζον το 50% του μετοχικοφ τθσ

κεφαλαίου (ςθμ. 15). Θ παραπάνω κοινοπραξία δραςτθριοποιείται ςτθν Ελλάδα ςτο κλάδο του ςκυροδζματοσ.

Επιπλζον, ο Όμιλοσ ζχει καταβάλει το ποςό των €2,3 εκατ. προκειμζνου να αποκτιςει το δικαίωμα πρϊτθσ

προτίμθςθσ ςτθν περίπτωςθ που το άλλο μζροσ τθσ κοινοπραξίασ αποφαςίςει να εκποιιςει ολόκλθρο ι μζροσ

του ποςοςτοφ που κατζχει ςε αυτιν.

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

Ο αρικμόσ των εργαηομζνων ςτισ κοινοπραξίεσ ςτο τζλοσ τθσ τρζχουςασ περιόδου ιταν 275 (2011: 246).

31. Συμμετοχι ςε κοινοπραξίεσ

Σα ακόλουκα ποςά περιζχονται ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ και αντιπροςωπεφουν το μερίδιο του

Ομίλου ςτουσ λογαριαςμοφσ ενεργθτικοφ και πακθτικοφ κακϊσ και επί των κερδϊν μετά από φόρουσ των

κοινοπραξιϊν.
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32. Ενδεχόμενεσ και ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ/απαιτιςεισ

2012 2011 2012 2011

- - 809.060 944.815

51.951 57.570 18.048 22.071

6.364 5.611 3.006 2.343

58.315 63.181 830.114 969.229

Εγγυθτικζσ επιςτολζσ τραπεηϊν για εξαςφάλιςθ υποχρεϊςεων

Λοιπζσ εγγυιςεισ 

Επίδικεσ υποθζςεισ ςτην Αίγυπτο

'Ομιλοσ ΕταιρίαΕνδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Εγγυιςεισ ςε τρίτα μζρθ για λογαριαςμό κυγατρικϊν

Ο μθ κυβερνθτικόσ οργανιςμόσ Nile Agriculture Organization, ζχει προςφφγει ςτα δικαςτιρια εναντίον τθσ κυγατρικισ εταιρίασ του

Ομίλου ςτθν Αίγυπτο Beni Suef Cement Company S.A. (BSCC), ηθτϊντασ αποηθμίωςθ φψουσ 300 εκατομμφριων Αιγυπτιακϊν λιρϊν,

ιςχυριηόμενοσ ότι θ εταιρία ζχει καταπατιςει ζκταςθ ιδιοκτθςίασ τθσ. Όμωσ, θ διεκδικοφμενθ ζκταςθ, ζχει από πολλϊν ετϊν

νομίμωσ παραχωρθκεί ςτθν εταιρία από τθν αρμόδια Αιγυπτιακι αρχι Νew Urban Communities Agency (NUCA) και από το 1988 τθσ 

ζχουν χορθγθκεί άδειεσ εκμετάλλευςθσ των επ’ αυτισ λατομείων. H εταιρία εκτιμά ότι θ πικανότθτα να κερδίςει τθν υπόκεςθ είναι

μεγάλθ.

Δεν υπάρχουν άλλεσ επίδικεσ ι υπό διαιτθςία διαφορζσ δικαςτικϊν ι διοικθτικϊν οργάνων που ενδζχεται να ζχουν ςθμαντικι

επίπτωςθ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ Εταιρίασ και του Ομίλου. 

Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι ο Όμιλοσ Blue Circle Cement Group περιιλκε το 2001 κατόπιν ςχετικισ χρθματιςτθριακισ ςυναλλαγισ

ςτον Όμιλο Lafarge, ο οποίοσ ςτθ ςυνζχεια πϊλθςε τθ ςυμμετοχι του ςτθν APCC ςτον Όμιλο Σιτάν, μζςω δφο ςχετικϊν ςυναλλαγϊν,

τα ζτθ 2002 και 2008. Θ APCC εκτιμά ότι θ αγωγι κα απορριφκεί αφοφ ςτερείται νομικισ και ουςιαςτικισ βαςιμότθτασ. 

Ζνασ κάτοικοσ τθσ περιοχισ όπου βρίςκεται το εργοςτάςιο τθσ κυγατρικισ εταιρίασ του Ομίλου ςτθν Αίγυπτο Alexandria Portland

Cement Company SA (ΑPCC) ζχει αςκιςει προςφυγι ενϊπιον των Διοικθτικϊν Δικαςτθρίων τθσ Αλεξάνδρειασ κατά του Κυβερνιτθ

τθσ Αλεξάνδρειασ, του Διοικθτι τθσ Περιφζρειασ El–Agamy, του Τπουργοφ Εμπορίου και Βιομθχανίασ, του Τπουργοφ

Περιβάλλοντοσ, του Προζδρου τθσ Αρχισ Περιβαλλοντικϊν Θεμάτων τθσ Αλεξάνδρειασ, του Προζδρου τθσ Αρχισ Βιομθχανικισ

Ανάπτυξθσ και τθσ APCC , με τθν οποία ηθτεί τθν ακφρωςθ τθσ διοικθτικισ πράξθσ τθσ αρμόδιασ Αιγυπτιακισ Αρχισ, με τθν οποία

χορθγικθκε άδεια λειτουργίασ ςτο εργοςτάςιο τθσ εν λόγω εταιρίασ ςτθν Αλεξάνδρεια, ιςχυριηόμενοσ παραβίαςθ τθσ

περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ και άλλων ςχετικϊν κανονιςμϊν. Θ ΑPCC εκτιμά ότι το Δικαςτιριο κα απορρίψει τθν προςφυγι

δεδομζνου ότι θ άδεια λειτουργίασ του εργοςταςίου ζχει εκδοκεί νομίμωσ και ςε πλιρθ ςυμμόρφωςθ με τουσ ςχετικοφσ νόμουσ

και κανονιςμοφσ τθσ Αιγφπτου.

τισ 17.8.2012 κατζρρευςε θ οροφι ενόσ ςιλό τςιμζντου του εργοςταςίου του Ομίλου ςτο Pennsuco των ΘΠΑ, με αποτζλεςμα ζνασ

εργαηόμενοσ να χάςει τθ ηωι του. Σο Τπουργείο Εργαςίασ των ΘΠΑ (Department of Labor, Mine Safety and Health Administration -

"MSHA") ξεκίνθςε αμζςωσ ζρευνα για τισ αιτίεσ του δυςτυχιματοσ. Μολονότι θ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου Titan America

ςυμμορφϊκθκε πλιρωσ με όλεσ τισ απαιτιςεισ του MSHA και παρζςχε όλεσ τισ ηθτθκείςεσ πλθροφορίεσ και ζγγραφα, το MSHA δεν

ζχει προβεί ακόμα ςτθν ζκδοςθ του ςχετικοφ πορίςματοσ.

Όμωσ, από τθν εςωτερικι ζρευνα που διεξιγαγε θ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου προκφπτει ότι θ κατάρρευςθ τθσ οροφισ

οφείλεται ςε καταςκευαςτικό ελάττωμα τθσ οροφισ κατά τον χρόνο ανζγερςθσ του ςιλό πριν από 30 περίπου χρόνια από τθ εταιρία 

ςτθν οποία ανικε τότε και θ οποία δεν ζχει οποιαδιποτε ςχζςθ με τον Όμιλο και τθ κυγατρικι του εταιρία ςτθ Φλόριντα, Tarmac

America LLC. Είναι πάντωσ πρόωρο να εκφραςτεί γνϊμθ για τθν ζκβαςθ τόςο τθσ ζρευνασ του MSHA, όςο και ενδεχόμενων

αξιϊςεων  τθσ οικογζνειασ του αποκανόντοσ (ςθμ. 4).

Κατάρρευςη οροφήσ ςιλό εργοςταςίου Pennsuco ςτισ ΗΠΑ 

Ζνασ πρϊθν εργαηόμενοσ τθσ κυγατρικισ εταιρίασ του Ομίλου ςτθν Αίγυπτο Alexandria Portland Cement Company SA (APCC) ζχει

αςκιςει προςφυγι ενϊπιον των Διοικθτικϊν Δικαςτθρίων τθσ Αλεξάνδρειασ κατά του Προζδρου τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου,

του Πρωκυπουργοφ, του Τπουργοφ Επενδφςεων, του Τπουργοφ Βιομθχανίασ, του Κυβερνιτθ τθσ Αλεξάνδρειασ, του Διευκυντι των

Ορυχείων Salinas Project και του Διευκυντι του Σμιματοσ Ορυχείων και Λατομείων ςτθν Αλεξάνδρεια, με τθν οποία (προςφυγι)

επιδιϊκει τθν ακφρωςθ τθσ πϊλθςθσ των μετοχϊν τθσ APCC προσ τον Όμιλο Blue Circle Cement Group, που πραγματοποιικθκε το

ζτοσ 1999.  

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

Σο 2007, θ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου ςτθν Αίγυπτο Beni Suef Cement Company S.A. (BSCC), απζκτθςε ζναντι ποςοφ 134,5

εκατομμυρίων Αιγυπτιακϊν λιρϊν, τθν άδεια καταςκευισ τθσ δεφτερθσ γραμμισ παραγωγισ μετά από πλειοδοτικό διαγωνιςμό που

προκιρυξε θ Αρχι Εμπορίου και Βιομθχανίασ. τθ ςυνζχεια θ Αρχι Βιομθχανικισ Ανάπτυξθσ τθσ Αιγφπτου αποφάςιςε μονομερϊσ

ότι το τίμθμα τθσ άδειασ κα πρζπει να ανζλκει ςε 251 εκατομμφρια Αιγυπτιακζσ λίρεσ. Θ εταιρία από τον Οκτϊβριο του 2008, ζχει

προςφφγει δικαςτικϊσ εναντίον τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ αρχισ με αίτθμα να τθσ κατακυρωκεί θ άδεια ζναντι ποςοφ 500

Αιγυπτιακϊν λιρϊν, εφόςον δε απορριφκεί το ςχετικό αίτθμά τθσ, το τίμθμα κατακφρωςθσ τθσ άδειασ να ανζλκει ςε 134,5

εκατομμφρια Αιγυπτιακζσ λίρεσ. Θ εταιρία εκτιμά ότι οι πικανότθτεσ για κετικι ζκβαςθ τθσ ανωτζρω δικαςτικισ προςφυγισ είναι

μεγάλεσ.

Δφο πρϊθν εργαηόμενοι τθσ κυγατρικισ εταιρίασ του Ομίλου ςτθν Αίγυπτο Beni Suef Cement Company S.A.( BSCC), ζχουν αςκιςει

προςφυγι ενϊπιον του Διοικθτικοφ Δικαςτθρίου του Καϊρου, με τθν οποία ηθτοφν τθν ακφρωςθ τθσ πϊλθςθσ των μετοχϊν τθσ εν

λόγω εταιρίασ, μετά από δθμόςιο πλειοδοτικό διαγωνιςμό που ζγινε το 1999, ςτθν πλειοδοτιςαςα γαλλικι εταιρία Financiere

Lafarge. O Όμιλοσ ΣΙΣΑΝ, εξαγόραςε το 1999 το 50% και το 2008 το υπόλοιπο 50% τθσ ΒSCC από τον Όμιλο Lafarge, ενϊ ςιμερα το

99,98% περίπου τθσ BSCC ανικει ςτθν εταιρία του Ομίλου Alexandria Portland Cement Company S.A., θ οποία είναι ειςθγμζνθ ςτο

Αιγυπτιακό Χρθματιςτιριο. Θ BSCC εκτιμά ότι θ εν λόγω προςφυγι κα απορριφκεί ωσ νόμω και ουςία αβάςιμθ, διότι ςτερείται

οιαςδιποτε νομικισ και  πραγματικισ βάςθσ.
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32. Ενδεχόμενεσ και ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ/απαιτιςεισ (ςυνζχεια)

2012 2011 2012 2011

18.304 12.435 11.258 10.689

6.558 1.338 1.337 1.338

24.862 13.773 12.595 12.027

3.916 4.341 3.916 4.341

28.778 18.114 16.511 16.368

Ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ

2012 2011 2012 2011

3.869 13.269 3.237 4.658

2012 2011 2012 2011

180.185 213.239 - -

2012 2011 2012 2011

Ζωσ 1 ζτοσ 8.079 7.181 674 729

Μεταξφ 1 και 5 ζτθ 22.298 20.521 1.040 1.200

Από 5 ζτθ και πάνω 18.591 17.086 - -

48.968 44.788 1.714 1.929

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Εταιρία'Ομιλοσ

Εταιρία

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Ανειλημμζνεσ υποχρεώςεισ αγορών 

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 

Οι ςυμβατικζσ δεςμεφςεισ για κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ, οι οποίεσ δεν αναγνωρίςτθκαν ςτισ

οικονομικζσ καταςτάςεισ, ζχουν ωσ ακολοφκωσ:

Λοιπζσ εξαςφαλίςεισ απαιτιςεων πελατϊν (ςθμ. 20)

Εγγυθτικζσ επιςτολζσ τραπεηϊν για εξαςφάλιςθ απαιτιςεων από 

πελάτεσ (ςθμ. 20)

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Εταιρία'Ομιλοσ

Εξαςφαλίςεισ για λοιπζσ απαιτιςεισ

υμβάςεισ αγοράσ ενζργειασ (φυςικό αζριο, θλεκτρικι ενζργεια κλπ)

Κεφαλαιουχικζσ δεςμεφςεισ

Οι κυγατρικζσ του Ομίλου ςτισ ΘΠΑ ζχουν ςυμφωνιςει να αγοράηουν πρϊτεσ φλεσ και υλικά για τισ ανάγκεσ τθσ παραγωγικισ

διαδικαςίασ ςτθ Φλόριντα. Σο ςυμβόλαιο προβλζπει τθν αγορά αδρανϊν μζςα από μια πολυετι ςυμφωνία ςτισ επικρατοφςεσ

αγοραίεσ τιμζσ.

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

'ΟμιλοσΕνδεχόμενεσ απαιτιςεισ Εταιρία

Δικαιώματα εκπομπήσ CO2

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

Ο Όμιλοσ εκμιςκϊνει μεταφορικά μζςα, ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ και άλλον εξοπλιςμό από μθ ακυρϊςιμεσ εκμιςκϊςεισ που

ζχουν ςυμφωνθκεί. Σα ςυμβόλαια μίςκωςθσ εμπεριζχουν διάφορεσ ριτρεσ, διατάξεισ κακϊσ και δικαιϊματα ανανζωςθσ.

Ο Όμιλοσ ζχει χορθγιςει ςτουσ μετόχουσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ και ςυγκεκριμζνα ςτισ European Bank for Reconstruction and

Development (EBRD) και International Finance Corporation (IFC) το δικαίωμα να ηθτιςουν τθν εξαγορά από τον Όμιλο του

ποςοςτοφ τουσ ςτθν ANTEA Cement SHA, βάςει προκακοριςμζνων όρων. Ο Όμιλοσ χειρίηεται αυτό το δικαίωμα προαίρεςθσ

ςφμφωνα με τθν μζκοδο που περιγράφεται ςτθ ςθμείωςθ 1.2δ. τισ 31.12.2012 θ εφλογθ αξία του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ που

αναγνωρίςτθκε ωσ υποχρζωςθ ανζρχεται ςε €21,1 εκατ. (2011: €14,3 εκατ.) (ςθμ. 27).

'Ομιλοσ

Με βάςθ το μειωμζνο επίπεδο ηιτθςθσ που απορρζει από τθν ςοβοφςα οικονομικι κρίςθ, τα διακζςιμα από τον Όμιλο δικαιϊματα

εκπομπισ διοξειδίου του άνκρακα για το 2012 υπερκαλφπτουν τισ παραγωγικζσ ανάγκεσ του Ομίλου. Όςον αφορά τθν περίοδο

2013-2020, και με βάςθ τθν ζωσ ςιμερα ιςχφουςα Ευρωπαϊκι νομοκεςία, εκτιμάται ότι ο Όμιλοσ δεν κα αντιμετωπίςει ςτο άμεςο

μζλλον ζλλειμμα δικαιωμάτων εκπομπισ διοξειδίου του άνκρακα.

Οι οικονομικζσ χριςεισ των εταιριϊν του Ομίλου, των οποίων δεν ζχει διενεργθκεί φορολογικόσ ζλεγχοσ, παρατίκενται αναλυτικά

ςτθ ςθμείωςθ 36.

Δικαιώματα προαίρεςησ τησ μη ελζγχουςασ ςυμμετοχήσ για πώληςη μετοχών τησ Antea

Ενδεχόμενεσ φορολογικζσ υποχρεώςεισ

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

Ανειλημμζνεσ υποχρεώςεισ λειτουργικήσ εκμίςθωςησ - όπου ο Όμιλοσ είναι ο μιςθωτήσ.

Επίςθσ οι κυγατρικζσ του Ομίλου ςτθν Αίγυπτο ζχουν ςυμφωνίεσ αγορϊν ςυγκεκριμζνων ελαχίςτων ποςοτιτων αερίου για τα

επόμενα ζτθ.
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33. Συναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ

Ρωλιςεισ αγακϊν 

και υπθρεςιϊν 

 Αγορζσ αγακϊν 

και υπθρεςιϊν Απαιτιςεισ  Υποχρεϊςεισ 

- 2.120 - 618

- - 9 -

- 2.120 9 618

Ρωλιςεισ αγακϊν 

και υπθρεςιϊν 

 Αγορζσ αγακϊν 

και υπθρεςιϊν Απαιτιςεισ  Υποχρεϊςεισ 

1 - - 283

3 - - 7

25.040 4.158 14.674 -

6.050 - 396 -

238 - 61 -

1 - 642 -

7 - 515 -

8.954 - 2.108 -

5.485 13 759 -

11.157 - 27 -

621 - 479 -

3 - 3 -

87 - 3 -

860 42 19 -

58 224 - 270

11.545 46 - -

- 23 136 -

1.700 31 95 -

- 30.839 - 699.321

59 - 72 -

194 - 2 -

13 - 6 -

- 2.120 - 618

- - 9 -

72.076 37.496 20.006 700.499

Ποςά κλειόμενησ χρήςησ 2012

Όμιλοσ

Εταιρία

Λοιπά ςυνδεόμενα μζρθ

Διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ

Ιντερτιτάν Εμπορικι Διεκνισ Α.Ε.

Transbeton - Δομικι Α.Ε. 

Λατομεία Γουρνϊν Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

Αιολικι Ν.Ε.

Αλμπαςζμ Α.Ε.

Ιντερμπετόν Δομικά Τλικά Α.Ε.

Ακολουκεί ςυνοπτικι περιγραφι των ςυναλλαγϊν με ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ:

Διάφορεσ ςυναλλαγζσ με ςυνδεόμενεσ επιχειριςεισ λογιςτικοποιοφνται από τθν Εταιρία και τισ κυγατρικζσ τθσ κατά τθ διάρκεια του

ζτουσ. Οι πωλιςεισ και αγορζσ από και προσ ςυνδεόμενεσ επιχειριςεισ γίνονται με τουσ όρουσ που ιςχφουν ςτθν αγορά. Σα υπόλοιπα

των λογαριαςμϊν που εμφανίηονται ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ δεν ζχουν καλυφκεί με εγγυιςεισ και θ τακτοποίθςθ τουσ γίνεται ταμειακά.

Οι ςυναλλαγζσ μεταξφ των εταιριϊν που ανικουν ςτον Όμιλο (ενδοομιλικζσ) απαλείφονται κατά τθν ενοποίθςθ των οικονομικϊν

καταςτάςεων τουσ. 

Ο Όμιλοσ ελζγχεται από τθν εταιρία Α.Ε.Σςιμζντων Σιτάν ("Θ Εταιρία") που κατζχει το 100% των κοινϊν μετοχϊν του Ομίλου. Σα Μζλθ

του Διοικθτικοφ υμβουλίου κατζχουν το 14,64% (2011: 19,31%) των κοινϊν μετοχϊν τθσ Εταιρίασ, θ ίδια θ Εταιρία κατζχει το 4,04%

(2011: 4,04%), ενϊ το υπόλοιπο 81,32% (2011: 76,65%) των μετοχϊν κατζχεται από το κοινό (ςυμπεριλαμβανομζνων μελϊν τθσ

οικογζνειασ των βαςικϊν μετόχων και κεςμικϊν επενδυτϊν).

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Σιτάν Διεκνισ Εμπορικι Α.Ε.

Fintitan SRL

Titan Cement U.K. Ltd

Usje Cementarnica AD

Beni Suef Cement Co.S.A.E. 

Ποηολάνθ Α.Ε.

Antea Cement SHA

Titan Global Finance PLC 

Λατομεία Σανάγρασ Α.Ε.

Alexandria Portland Cement Co. S.A.E 

Cementara Kosjeric AD

Zlatna Panega Cement AD

Σitan Αmerica LLC

Essex Cement Co. LLC

SharrCem Sh.P.K

Λοιπζσ κυγατρικζσ

Λοιπά ςυνδεόμενα μζρθ

Διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ
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33. Συναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ (ςυνζχεια)

Ρωλιςεισ αγακϊν 

και υπθρεςιϊν 

 Αγορζσ αγακϊν 

και υπθρεςιϊν Απαιτιςεισ  Υποχρεϊςεισ 

- 2.822 - 520

- - 10 -

- 2.822 10 520

Ρωλιςεισ αγακϊν 

και υπθρεςιϊν 

 Αγορζσ αγακϊν 

και υπθρεςιϊν Απαιτιςεισ  Υποχρεϊςεισ 

1 - - 287

2 - - 7

29.393 5.026 11.640 -

5.647 - - -

152 83 - -

1 - 641 -

18 - - -

1 - - -

6 - 495 -

2.529 - 2.529 -

6.859 31 1.809 11

14.881 - 1.113 -

675 - 280 -

8 - - -

104 - - -

224 - 20 -

157 435 - 259

1.817 - 1.880 -

- 47 110 -

3.799 228 6.724 -

- 32.519 - 626.678

2 - - -

1 - 1 -

1.308 - - -

48 - 23 -

15 - - -

- 2.822 - 520

- - 10 -

67.648 41.191 27.275 627.762

2012 2011 2012 2011

Μιςκοί και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ παροχζσ 3.555 4.743 3.555 4.647

Παροχζσ μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία - 120 - 120

Παροχζσ λιξθσ απαςχόλθςθσ  - 394 - 394

Παροχζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν - 357 - 357

3.555 5.614 3.555 5.518

Σο διευκυντικό προςωπικό περιλαμβάνει μζλθ τθσ εκτελεςτικισ επιτροπισ.

2012 2011

Εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 6 6

Μθ εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 8 8

'Ομιλοσ Εταιρία

Εταιρία

Ποςά προηγοφμενησ χρήςησ  2011

Διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ

Λοιπά ςυνδεόμενα μζρθ

Όμιλοσ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

Αιολικι Ν.Ε.

Αλμπαςζμ Α.Ε.

Ιντερμπετόν Δομικά Τλικά Α.Ε.

Ιντερτιτάν Εμπορικι Διεκνισ Α.Ε.

Λατομεία Γουρνϊν Α.Ε.

Ναυτιτάν Α.Ε.

Ιωνία A.Β.Ε.Ε.

Πολικόσ Ν.Ε.

Σιτάν Διεκνισ Εμπορικι Α.Ε.

Fintitan SRL

Titan Cement U.K. Ltd

Usje Cementarnica AD

Beni Suef Cement Co.S.A.E. 

Alexandria Portland Cement Co. S.A.E 

Cementara Kosjeric AD

Zlatna Panega Cement AD

Σitan Αmerica LLC

Essex Cement Co. LLC

Ποηολάνθ Α.Ε.

Antea Cement SHA

Titan Global Finance PLC 

Separation Technologies U.K. Ltd

Αμοιβζσ διευθυντικοφ προςωπικοφ

Διοικητικό Συμβοφλιο

Διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ

Λατομεία Σανάγρασ Α.Ε.

Dancem APS

Sharr Beteiligungs GmbH

Λοιπζσ κυγατρικζσ

Λοιπά ςυνδεόμενα μζρθ
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Οι δραςτθριότθτεσ του Ομίλου δθμιουργοφν διάφορουσ χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των

κινδφνων ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν και επιτοκίων, πιςτωτικϊν κινδφνων και κινδφνων ρευςτότθτασ. Σο ςυνολικό

πρόγραμμα διαχείριςθσ του κινδφνου του Ομίλου εςτιάηεται ςτισ διακυμάνςεισ των χρθματοοικονομικϊν αγορϊν και

ζχει ςτόχο να ελαχιςτοποιιςει τισ δυνθτικζσ δυςμενείσ επιπτϊςεισ αυτϊν των διακυμάνςεων ςτθ χρθματοοικονομικι

απόδοςι του. Ο Όμιλοσ δεν εκτελεί ςυναλλαγζσ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα ι ςυναλλαγζσ που δεν ςχετίηονται με τισ

εμπορικζσ, επενδυτικζσ ι δανειολθπτικζσ δραςτθριότθτζσ του. 

Θ ζκκεςθ του Ομίλου ςε ςυναλλαγματικοφσ κινδφνουσ προζρχεται κυρίωσ από υπάρχουςεσ ι προςδοκϊμενεσ

ταμειακζσ ροζσ ςε ξζνο νόμιςμα (ειςαγωγζσ /εξαγωγζσ) κακϊσ και από επενδφςεισ ςε χϊρεσ του εξωτερικοφ. Ο

κίνδυνοσ αυτόσ αντιμετωπίηεται ςτο πλαίςιο εγκεκριμζνων πολιτικϊν.

Θ διαχείριςθ των διαφόρων κινδφνων αντιμετωπίηεται με τθ χριςθ φυςικϊν αντιςτακμιςτικϊν μζςων και με

προκεςμιακά ςυμβόλαια μελλοντικισ εκπλιρωςθσ ςε ςυνάλλαγμα. Για επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ εξωτερικοφ, των

οποίων θ κακαρι κζςθ είναι εκτεκειμζνθ ςε ςυναλλαγματικό κίνδυνο μετατροπισ, χρθςιμοποιείται ωσ φυςικό

αντιςτακμιςτικό μζςο, δανειςμόσ ςτο αντίςτοιχο νόμιςμα - εφόςον αυτό είναι εφικτό. Ζτςι, ο ςυναλλαγματικόσ

κίνδυνοσ τθσ κακαρισ κζςθσ των εταιριϊν του Ομίλου ςτισ Θ.Π.Α. αντιςτακμίηεται μερικϊσ μζςω ςφναψθσ δανείων

ςε δολάρια.

Εξαίρεςθ αποτελοφν θ Σουρκία, θ Αίγυπτοσ και θ Αλβανία, όπου θ επζνδυςθ του Ομίλου απεικονίηεται ςε τουρκικζσ

λίρεσ, αιγυπτιακζσ λίρεσ και αλβανικά λεκ ενϊ μζροσ τθσ αντίςτοιχθσ χρθματοδότθςθσ εκφράηεται ςε ευρϊ και

δολάρια Αμερικισ ςτθν Σουρκία, ςε ευρϊ ςτθν Αλβανία, και ςε ευρϊ και γιεν ςτθν Αίγυπτο. Σο κζμα

αναχρθματοδότθςθσ τουσ ςε τοπικό νόμιςμα εξετάηεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. 

υγκεκριμζνα, θ χρθματοδότθςθ ςε γιεν ςτθν Αίγυπτο, αντιςτακμίηεται μζςω προκεςμιακϊν ςυμβολαίων

ςυναλλάγματοσ μελλοντικισ εκπλιρωςθσ δολαρίου-γιεν που ανανεϊνονται ςε εξαμθνιαία βάςθ και εκτελοφνται από

τθ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου Iapetos Ltd. τισ 31 Δεκεμβρίου 2012, θ εφλογθ αξία του ανωτζρω παραγϊγου

αναγνωρίςτθκε ωσ υποχρζωςθ ςτθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ με το ποςό των €1.294 χιλ. 

Ο παρακάτω πίνακασ δείχνει τισ μεταβολζσ ςτα κζρδθ του Ομίλου προ φόρων και ςτθν κακαρι του κζςθ, ςε πικανζσ

αλλαγζσ κυμαινόμενων ιςοτιμιϊν ςτο Αμερικάνικο Δολάριο, ζρβικο Δθνάριο, Αιγυπτιακι Λίρα, Λίρα Αγγλίασ,

Σοφρκικθ Λίρα και Λζκ Αλβανίασ, κρατϊντασ όλεσ τισ άλλεσ μεταβλθτζσ ςτακερζσ:

Επίςθσ, θ Titan Global Finance χοριγθςε δάνεια φψουσ €100 εκατ. το 2009 και €53,5 εκατ. το πρϊτο εξάμθνο του

2012, ςτθ κυγατρικι του Ομίλου Titan America LLC. Θ Titan America LLC αντίςτοιχα ςτθν κάκε περίπτωςθ, προχϊρθςε

ςε ςφναψθ προκεςμιακϊν ςυμβολαίων ςυναλλάγματοσ μελλοντικισ εκπλιρωςθσ. Θ ςφναψθ των παραπάνω

ςυμβολαίων εκτελζςτθκε με ςκοπό τθν αντιςτάκμιςθ του ςυναλλαγματικοφ κινδφνου που προκφπτει από τθν ιςοτιμία

€/$ και ςυνδζεται με τα παραπάνω δάνεια. Κατά τθν ζναρξθ αυτϊν των ςχζςεων αντιςτάκμιςθσ, θ Titan America LLC

όριςε και τεκμθρίωςε επίςθμα τθν αντιςτάκμιςθ ωσ αντιςτάκμιςθ κινδφνου ταμειακϊν ροϊν κακϊσ και παρουςίαςε

τον ςκοπό και τθ ςτρατθγικι για τθ ςφναψθ τθσ ςχζςθσ αντιςτάκμιςθσ. Οι αντιςτακμίςεισ κρίκθκαν αποτελεςματικζσ.

Σα ανωτζρω προκεςμιακά ςυμβόλαια αναγνωρίςκθκαν, κατά τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ, αρχικά ςτθν εφλογθ

αξία τουσ και εξακολουκοφν να αποτιμοφνται ςτθν εφλογθ αξία. τισ 31 Δεκεμβρίου 2012, θ εφλογθ αξία των

ανωτζρων παραγϊγων αναγνωρίςτθκε ωσ υποχρζωςθ ςτθν Κατάςταςθ Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ με το ποςό των

€10,909 χιλ. (31.12.2011: €12,002 χιλ.). Δεδομζνου ότι αυτά τα παράγωγα μζςα ζχουν οριςτεί ωσ αντιςτάκμιςμα

κινδφνου ταμειακϊν ροϊν, τυχόν κζρδθ ι ηθμίεσ που προκφπτουν από τισ μεταβολζσ τθσ εφλογθσ αξίασ τουσ

αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ ωσ ξεχωριςτό ςτοιχείο τθσ κακαρισ κζςθσ. Ωσ εκ τοφτου,

ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2012, αναγνωρίςκθκε κακαρι μθ πραγματοποιθκείςα ηθμιά φψουσ €524 χιλ., κακϊσ και ο

αναβαλλόμενοσ φόροσ που αναλογεί ποςοφ €204 χιλ..

Παράγοντεσ χρηματοοικονομικοφ κινδφνου

Συναλλαγματικόσ κίνδυνοσ

34. Στόχοι και πολιτικζσ προγράμματοσ διαχείριςθσ χρθματοοικονομικοφ κινδφνου

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Ξζνο νόμιςμα

Αφξθςθ/ μείωςθ 

ξζνου νομίςματοσ 

ζναντι €

Επίδραςθ ςτα 

κζρδθ προ φόρων

Επίδραςθ ςτα ίδια 

κεφάλαια

5% -3.795 22.634 

-5% 3.433 -20.478 

5% 924 2.060 

-5% -836 -1.864 

5% 3.993 37.727 

-5% -3.613 -34.134 

5% 22 181 

-5% -19 -164 

5% 622 2.507 

-5% -563 -2.268 

5% -477 2.441 

-5% 431 -2.209 

5% -4.734 26.749 

-5% 4.283 -24.201 

5% 772 2.410 

-5% -698 -2.180 

5% 6.558 44.228 

-5% -5.934 -40.016 

5% 34 170 

-5% -31 -153 

5% 58 979 

-5% -52 -885 

5% -374 1.852 

-5% 338 -1.675 

Μεταβλθτότθτα 

επιτοκίων

Επίδραςθ ςτα 

κζρδθ προ φόρων

1,0% -2.819

-1,0% 2.819

1,0% 1.464

-1,0% -1.464

1,0% -54

-1,0% 54

1,0% -282

-1,0% 282

1,0% -638

-1,0% 638

1,0% -328
-1,0% 328

1,0% -5.261

-1,0% 5.261

1,0% -2.236

-1,0% 2.236

1,0% -

-1,0% -

1,0% -345

-1,0% 345

1,0% -

-1,0% -

1,0% -330
-1,0% 330

ALL

ALL

TRY

ςθμ.: Ο παραπάνω πίνακασ δεν περιλαμβάνει τθν κετικι επίπτωςθ των ειςπραχκζντων τόκων από τισ κατακζςεισ. 

Ροςά χριςθσ 2011

EUR

USD

TRY

BGN

EGP

ALL

Κίνδυνοσ επιτοκίου

Σο 37% του ςυνολικοφ δανειςμοφ του Ομίλου βαςίηεται ςε ςτακερά και προςυμφωνθμζνα επιτόκια και ζνα περαιτζρω 15% κυμαινόμενου δανειςμοφ

ζχει μετατραπεί ςε ςτακερό μζςω ςφναψθσ ςυμφωνιϊν ανταλλαγισ πλθρωμϊν τόκων χωρίσ ανταλλαγι κεφαλαίων, όπου ο Όμιλοσ λαμβάνει τόκουσ

με βάςθ κυμαινόμενο επιτόκιο και πλθρϊνει τόκουσ με βάςθ ςτακερό επιτόκιο. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα, οι επιπτϊςεισ των διακυμάνςεων των

επιτοκίων ςτα αποτελζςματα χριςεωσ και ςτισ ταμειακζσ ροζσ των λειτουργικϊν δραςτθριοτιτων του Ομίλου να είναι μικρζσ, όπωσ αυτό φαίνεται και

ςτθν παρακάτω ανάλυςθ ευαιςκθςίασ:

Ανάλυςη ευαιςθηςίασ των δανείων του Ομίλου ςε μεταβολζσ επιτοκίων

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

RSD

EUR

USD

TRY

BGN

Ροςά χριςθσ 2012

EGP

USD

ALL

ςθμ.: α) Ο υπολογιςμόσ τθσ "Επίδραςθσ ςτα Κζρδθ προ φόρων" βαςίηεται ςτισ μεταβολζσ του μζςου όρου των ιςοτιμιών ςυναλλάγματοσ τθσ χρονιάσ, ενώ ο

υπολογιςμόσ τθσ "Επίδραςθσ ςτα ίδια κεφάλαια" βαςίηεται ςτισ μεταβολζσ των ιςοτιμιών ςυναλλάγματοσ κατά τθν θμερομθνία ιςολογιςμοφ β) Η παραπάνω ανάλυςθ

ευαιςκθςίασ γίνεται ςε νομίςματα που είναι κυμαινόμενα και όχι ςτακερά.

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

34. Στόχοι και πολιτικζσ προγράμματοσ διαχείριςθσ χρθματοοικονομικοφ κινδφνου (ςυνζχεια)

Ανάλυςη ευαιςθηςίασ ςε μεταβολζσ ςυναλλάγματοσ

GBP

EGP

RSD

USD

TRY

Ροςά χριςθσ 2011

Ροςά χριςθσ 2012

GBP

EGP
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34. Στόχοι και πολιτικζσ προγράμματοσ διαχείριςθσ χρθματοοικονομικοφ κινδφνου (ςυνζχεια)

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

Θ ςυνετι διαχείριςθ τθσ ρευςτότθτασ γίνεται με τθν φπαρξθ του κατάλλθλου ςυνδυαςμοφ ρευςτϊν διακεςίμων και

εγκεκριμζνων μακροπρόκεςμων τραπεηικϊν πιςτϊςεων. Ο λόγοσ των αχρθςιμοποίθτων εγκεκριμζνων μακροπρόκεςμων

τραπεηικϊν πιςτϊςεων και άμεςα διακζςιμων μετρθτϊν προσ τον βραχυπρόκεςμο δανειςμό παρακολουκείται ςε μθνιαία

βάςθ. το τζλοσ του ζτουσ 2012, ο λόγοσ του ςυνόλου των αχρθςιμοποίθτων μακροπρόκεςμων δεςμευμζνων τραπεηικϊν

γραμμϊν και μετρθτϊν και του βραχυπρόκεςμου δανειςμοφ ιταν 4,89.  

Κίνδυνοσ ρευςτότητασ

Όπου κρίνεται κατάλλθλο, ηθτείται επιπλζον αςφαλιςτικι κάλυψθ ωσ εγγφθςθ τθσ πίςτωςθσ. Για ειδικοφσ πιςτωτικοφσ

κινδφνουσ γίνονται προβλζψεισ για ηθμίεσ από απαξίωςθ. το τζλοσ του 2012, κρίνεται ότι δεν υπάρχει κανζνασ ουςιαςτικόσ

πιςτωτικόσ κίνδυνοσ, που να μθν καλφπτεται ιδθ από κάποια αςφαλιςτικι κάλυψθ ωσ εγγφθςθ τθσ πίςτωςθσ ι από

πρόβλεψθ επιςφαλοφσ απαιτιςεωσ. 

Ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ, που μπορεί να προκφψει από αδυναμία του αντιςυμβαλλόμενου να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ

του όςον αφορά τα διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα, τισ επενδφςεισ και τα ςυμβόλαια χρθματοοικονομικϊν παραγϊγων,

μετριάηεται κάνοντασ χριςθ προ-εγκεκριμζνων ορίων ςτο βακμό ζκκεςθσ ςε κάκε μεμονωμζνο χρθματοοικονομικό ίδρυμα.

Αυτά τα προ-εγκεκριμζνα όρια είναι μζροσ ενόσ πλαιςίου εγκεκριμζνων πολιτικϊν από το Διοικθτικό υμβοφλιο, και

παρακολουκοφνται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. 

Με 31 Δεκεμβρίου 2012, τα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα του Ομίλου ιταν ςε προκεςμιακζσ κατακζςεισ και

λογαριαςμοφσ όψεωσ ςε υψθλισ πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα. Ανάλυςθ των ταμειακϊν

διακεςίμων και ιςοδφναμων παρατίκεται ςτθ ςθμ. 21.

Επιπλζον, θ μθτρικι εταιρία του Ομίλου Α.Ε. Σςιμζντων Σιτάν κατζχει από το 2009 ςυμβάςεισ ανταλλαγισ επιτοκίων ποςοφ

€30 εκατ. οι οποίεσ ζχουν αναγνωριςκεί ωσ αντιςτάκμιςμα τθσ εφλογθσ αξίασ διαφόρων δανείων τθσ Εταιρίασ. Θ εφλογθ

αξία των ανωτζρω αναγνωρίςτθκε τθν 31.12.2012 ωσ υποχρζωςθ ςτθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ με το ποςό

των €1.286 χιλ. (31.12.2011: €1.278 χιλ.). Σο αποτζλεςμα τθσ αποτίμθςθσ των ανωτζρω ςυμβάςεων, ποςοφ €605 χιλ. ζχει

περιλθφκεί ςτον λογαριαςμό  χρθματοοικονομικϊν εξόδων τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων τθσ περιόδου 1.1-31.12.2012.

Οι τάςεισ των επιτοκίων και θ διάρκεια των χρθματοδοτικϊν αναγκϊν παρακολουκοφνται προχπολογιςτικά και επομζνωσ,

οι αποφάςεισ για τθ διάρκεια, κακϊσ και τθ ςχζςθ μεταξφ ςτακερϊν και κυμαινόμενων επιτοκίων, λαμβάνονται ξεχωριςτά

για κάκε περίπτωςθ. 

Ο Όμιλοσ δεν αντιμετωπίηει ςθμαντικοφσ πιςτωτικοφσ κινδφνουσ. Οι απαιτιςεισ από πελάτεσ προζρχονται κυρίωσ από μια

μεγάλθ, ευρεία πελατειακι βάςθ. Θ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ των πελατϊν παρακολουκείται διαρκϊσ από τισ εταιρίεσ

του Ομίλου.

Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ

Θ ςχζςθ ςτακεροφ προσ κυμαινόμενο επιτόκιο του κακαροφ δανειςμοφ του Ομίλου διαμορφϊνεται ςφμφωνα με τισ

ςυνκικεσ αγοράσ, τθν ςτρατθγικι και τισ χρθματοδοτικζσ του ανάγκεσ. Επίςθσ, υπάρχει δυνατότθτα να χρθςιμοποιθκοφν,

περιςταςιακά, παράγωγα χρθματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου, μόνο ωσ μζςο για να μετριαςκεί ο ςχετικόσ κίνδυνοσ και

για να αλλάξει ο παραπάνω ςυνδυαςμόσ ςτακερϊν - κυμαινόμενων επιτοκίων, εφόςον αυτό κρικεί απαραίτθτο. 

υγκεκριμζνα, κατόπιν τθσ χοριγθςθσ δανείου €100 εκατ. κυμαινόμενου επιτοκίου ςτθ μθτρικι του Ομίλου Α.Ε. Σςιμζντων

Σιτάν ςτισ αρχζσ του 2011 από τθν Titan Global Finance, θ Α.Ε. Σςιμζντων Σιτάν προχϊρθςε ςε ςφναψθ ςυμφωνιϊν

ανταλλαγισ πλθρωμϊν τόκων χωρίσ ανταλλαγι κεφαλαίων με πζντε πιςτωτικά ιδρφματα, όπου θ Εταιρία λαμβάνει τόκουσ

με βάςθ κυμαινόμενο επιτόκιο και πλθρϊνει τόκουσ με βάςθ ςτακερό επιτόκιο. Θ ςφναψθ των παραπάνω ςυμφωνιϊν

εκτελζςτθκε με ςκοπό τθν αντιςτάκμιςθ του επιτοκιακοφ κινδφνου που προκφπτει από το κυμαινόμενο επιτόκιο EURIBOR

ενόσ μθνόσ και ςυνδζεται με το ανωτζρω δάνειο. Κατά τθν ζναρξθ τθσ ςχζςθσ αντιςτάκμιςθσ, θ Α.Ε. Σςιμζντων Σιτάν όριςε

και τεκμθρίωςε επίςθμα τθν αντιςτάκμιςθ ωσ αντιςτάκμιςθ κινδφνου ταμειακϊν ροϊν κακϊσ και παρουςίαςε τον ςκοπό και

τθ ςτρατθγικι για τθ ςφναψθ τθσ ςχζςθσ αντιςτάκμιςθσ. Οι όροι των προκεςμιακϊν ςυμφωνιϊν ανταλλαγισ πλθρωμϊν

τόκων χωρίσ ανταλλαγι κεφαλαίων ταιριάηουν με τουσ όρουσ του δανείου ςε ευρϊ και θ αντιςτάκμιςθ κρίκθκε άκρωσ

αποτελεςματικι. 

Σο παράγωγο χρθματοοικονομικό μζςο αναγνωρίςκθκε, κατά τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ, αρχικά ςτθν εφλογθ αξία του

και εξακολουκεί να αποτιμάται ςτθν εφλογθ αξία. τισ 31 Δεκεμβρίου 2012, θ εφλογθ αξία του ανωτζρω παραγϊγου

αναγνωρίςτθκε ωσ υποχρζωςθ ςτθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ με το ποςό των €4.589 χιλ. (31.12.2011: €4.546

χιλ.). Δεδομζνου ότι αυτό το παράγωγο μζςο ζχει οριςτεί ωσ αντιςτάκμιςμα κινδφνου ταμειακϊν ροϊν, τυχόν κζρδθ ι ηθμίεσ

που προκφπτουν από τισ μεταβολζσ τθσ εφλογθσ αξίασ του αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ ωσ

ξεχωριςτό ςτοιχείο τθσ κακαρισ κζςθσ. Ωσ εκ τοφτου, ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2012, αναγνωρίςκθκε μθ πραγματοποιθκείςα

ηθμία €43 χιλ. Όπωσ αναφζρκθκε και παραπάνω, εάν θ κζςθ ςτα παράγωγα χρθματοοικονομικά προϊόντα ανταλλαγισ

ςτακεροφ προσ κυμαινόμενου επιτοκίου ςυμπεριλθφκεί ςτον υπολογιςμό του δανειςμοφ ςτακερϊν επιτοκίων, το ποςοςτό

των ςτακερϊν επιτοκίων ςτο ςφνολο του δανειςμοφ του Ομίλου ανζρχεται ςε 52%. 
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Πμιλοσ Άμεςα καταβλθτζα

Λιγότερο από 6 

μινεσ 6 με 12 μινεσ 1 με 5 ζτθ >5 ζτθ Σφνολο

Δανειςμόσ (ςθμ. 24) 51.531 12.500 119.880 683.758 182.858 1.050.527 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ 

υποχρεϊςεισ (ςθμ, 27) -     -     -     25.116 -     25.116 

Προμθκευτζσ και λοιπζσ 

υποχρεϊςεισ (ςθμ. 28) 35.739 105.429 26.342 6.874 -     174.384 

87.270 117.929 146.222 715.748 182.858 1.250.027 

Δανειςμόσ (ςθμ. 24) 143.508 64.639 18.654 855.678 67.376 1.149.855 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ 

υποχρεϊςεισ (ςθμ. 27) -     -     -     20.563 -     20.563 

Προμθκευτζσ και λοιπζσ 

υποχρεϊςεισ (ςθμ. 28) 31.676 120.027 24.750 7.481 -     183.934 

175.184 184.666 43.404 883.722 67.376 1.354.352 

Εταιρία Άμεςα καταβλθτζα

Λιγότερο από 6 

μινεσ 6 με 12 μινεσ 1 με 5 ζτθ >5 ζτθ Σφνολο

Δανειςμόσ (ςθμ. 24) 24.468 -     -     823.256 -     847.724 

Προμθκευτζσ και λοιπζσ 

υποχρεϊςεισ (ςθμ. 28) 28.573 6.075 823 -     -     35.471 

53.041 6.075 823 823.256 -     883.195 

Δανειςμόσ (ςθμ. 24) 69.442 35.516 -     703.374 -     808.332 

Προμθκευτζσ και λοιπζσ 

υποχρεϊςεισ (ςθμ. 28) 29.655 6.444 6.211 -     -     42.310 

99.097 41.960 6.211 703.374 -     850.642 

2012 2011 2012 2011

705.227 815.095 741.950 620.360 

174.636 226.564 24.468 104.692 

879.863 1.041.659 766.418 725.052 

284.272 333.935 35.601 29.478 

595.591 707.724 730.817 695.574 

195.838 244.058 37.675 40.883

Εταιρία

O παρακάτω πίνακασ ςυνοψίηει τισ θμερομθνίεσ λιξεωσ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων ωσ προσ 31 Δεκεμβρίου 2012, με βάςθ τισ πλθρωμζσ που

απορρζουν από τισ ςχετικζσ δανειακζσ ςυμβάςεισ, ςε μθ προεξοφλθμζνεσ τιμζσ.

Ο Δανειςμόσ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα των δανείων (ανεξόφλθτο κεφάλαιο) ςυμπεριλαμβανομζνων των τόκων με ςτακερό και κυμαινόμενο επιτόκιο μζχρι

τθν λιξθ τουσ.  

Σα ποςά που περιγράφονται ωσ άμεςα καταβλθτζα ςτον δανειςμό, αφοροφν αδζςμευτεσ βραχυπρόκεςμεσ γραμμζσ κεφαλαίου κίνθςθσ.

Ροςά χριςθσ 2012

Ροςά χριςθσ 2011

Ροςά χριςθσ 2012

Ροςά χριςθσ 2011

Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και 

αποςβζςεων (EBITDA)

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

34. Στόχοι και πολιτικζσ προγράμματοσ διαχείριςθσ χρθματοοικονομικοφ κινδφνου (ςυνζχεια)

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ (ςθμ. 24)

Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ  (ςθμ. 24)

Δανειςμόσ

Μείον: Διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα (ςθμ. 21)

Κακαρόσ δανειςμόσ

Διαχείριςη κεφαλαίου

Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ διαχείριςθσ κεφαλαίου του Ομίλου είναι να εξαςφαλιςτοφν οι υγιείσ δείκτεσ κεφαλαίου, ϊςτε να υποςτθρίηονται και να

επεκτείνονται οι δραςτθριότθτεσ του Ομίλου και να μεγιςτοποιείται θ αξία των μετόχων. 

O Όμιλοσ διαχειρίηεται ςυντθρθτικά τθν διάρκρωςθ του κεφαλαίου του με τον δείκτθ μόχλευςθσ, όπωσ προκφπτει από τθ ςχζςθ κακαροφ δανειςμοφ και

λειτουργικϊν κερδϊν.

Θ πολιτικι του Ομίλου είναι να διατθριςει τουσ ςτόχουσ μόχλευςθσ ςφμφωνα με ζνα προφίλ υψθλοφ επιπζδου φερεγγυότθτασ. Ο Όμιλοσ μείωςε τον

κακαρό δανειςμό του κατά τθ διάρκεια του 2012 κατά €112,1 εκατ..

Ο Όμιλοσ ελζγχει τθν κεφαλαιακι επάρκεια χρθςιμοποιϊντασ τον δείκτθ κακαροφ δανειςμοφ προσ τα λειτουργικά κζρδθ. τον κακαρό δανειςμό,

περιλαμβάνονται τοκοφόρα δάνεια μείον ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα.  

'Ομιλοσ
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2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

1.940 2.206 1.940 2.206 169 169 169 169

12.572 10.555 12.572 10.555 2.690 2.710 2.690 2.710

199.180 224.960 199.180 224.960 57.299 63.869 57.299 63.869

284.272 333.935 284.272 333.935 35.601 29.478 35.601 29.478

-   772 -   772 -   -   -   -   

705.227 815.095 705.227 815.095 741.950 620.360 741.950 620.360

174.636 226.564 174.636 226.564 24.468 104.692 24.468 104.692

30.632 26.590 30.632 26.590 5.043 6.399 5.043 6.399

207.009 220.086 207.009 220.086 42.586 47.017 42.586 47.017

18.078 17.826 18.078 17.826 5.875 5.824 5.875 5.824

θμείωςθ: Σα παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα αποτελοφνται από προκεςμιακά ςυμβόλαια μελλοντικισ εκπλιρωςθσ ςε ςυνάλλαγμα και ςυμβόλαια ανταλλαγισ επιτοκίων.

Χρηματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία 

35. Χρθματοοικονομικά μζςα

(Ποςά ςε χιλ. € ) Εφλογθ αξία

Εταιρία

Θ εφλογθ αξία των προκεςμιακϊν ςυμβολαίων ςυναλλάγματοσ προςδιορίηεται χρθςιμοποιϊντασ τισ τρζχουςεσ τιμζσ αγοράσ προκεςμιακϊν ςυμβολαίων κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ.

Όταν χρθςιμοποιοφνται ςυμβόλαια ανταλλαγισ επιτοκίου, θ εφλογθ αξία τουσ υπολογίηεται ωσ θ παροφςα αξία των εκτιμϊμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν.

Λογιςτικι αξία

Παρακάτω, παρουςιάηεται μία ςφγκριςθ, ανά κατθγορία, των λογιςτικϊν και εφλογων αξιϊν όλων των χρθματοοικονομικϊν προϊόντων του Ομίλου, τα οποία απεικονίηονται ςτισ

χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ:

Εφλογθ αξίαΛογιςτικι αξία

'Ομιλοσ

Προκειμζνου να εκτιμθκεί θ εφλογθ αξία των μθ διαπραγματεφςιμων παραγϊγων κακϊσ και των λοιπϊν χρθματοοικονομικϊν μζςων, ο Όμιλοσ χρθςιμοποιεί διάφορεσ μεκόδουσ και παραδοχζσ, οι 

οποίεσ βαςίηονται ςτισ ςυνκικεσ αγοράσ που επικρατοφν κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ. Για τον μακροπρόκεςμο δανειςμό χρθςιμοποιοφνται οι κακοριςμζνεσ από τθν αγορά, ι τουσ

διαμεςολαβθτζσ, αξίεσ για εξειδικευμζνα ι παρόμοια χρθματοπιςτωτικά μζςα. Άλλεσ τεχνικζσ, όπωσ είναι μοντζλα αποτίμθςθσ δικαιωμάτων προαίρεςθσ και θ προεξόφλθςθ μελλοντικϊν

ταμειακϊν ροϊν, χρθςιμοποιοφνται για να κακορίςουν τθν εφλογθ αξία για τα υπόλοιπα χρθματοοικονομικά μζςων.

Οι ονομαςτικζσ αξίεσ μείον τισ τυχόν εκτιμιςεισ πιςτωτικϊν αναπροςαρμογϊν για χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ και πακθτικοφ με διάρκεια μικρότερθ από ζνα ζτοσ, κεωρείται ότι

πλθςιάηουν ςτθ εφλογθ αξία τουσ. Θ πραγματικι αξία των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων για ςκοποφσ εμφάνιςισ τουσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ υπολογίηονται με βάςθ τθν παροφςα αξία

των μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν που προκφπτουν από ςυγκεκριμζνεσ ςυμβάςεισ χρθςιμοποιϊντασ το τρζχον επιτόκιο αναφοράσ το οποίο είναι διακζςιμο για τον Όμιλο για τθ χριςθ ςε

παρόμοια χρθματοπιςτωτικά μζςα.

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ (ςθμ. 28)

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ (ςθμ. 27)

Βραχυπρόκεςμοσ δανειςμόσ (ςθμ. 24)

Μακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ (ςθμ. 24)

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ (ςθμ. 17)

Χρηματοοικονομικζσ υποχρεώςεισ 

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία (ςθμ. 

16)

Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ (ςθμ. 20)

Διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα (ςθμ. 21)

Εκτίμηςη εφλογησ αξίασ
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35. Χρθματοοικονομικά εργαλεία (ςυνζχεια)

2012 2011 2012 2011

1.940 2.206 -   -   

-   772 -   -   

21.058 14.250 -   -   

18.078 17.826 5.875 5.824

Πμιλοσ

(ποςά ςε χιλιάδεσ μονάδεσ τοπικοφ 

νομίςματοσ) 2012 2011 2012 2011

Ιαπωνικό γεν (αγορά) USD/JPY 1.700.000 3.900.000 79,25 78,87

Δολάριο ΘΠΑ (πϊλθςθ) EUR/USD 216.177 146.177 1,4195 1,4618

Ιαπωνικό γεν (πϊλθςθ) USD/JPY - 2.200.000 - 77,44

Εταιρία

(Ποςά ςε χιλ. € ) 2012 2011 2012 2011

130.000 130.000 2,41% 2,41%

Σα παρακάτω ποςά αντιπροςωπεφουν τα κακαρά ιςοδφναμα ςε γεν και δολάρια αγοράσ και πϊλθςθσ ξζνου ςυναλλάγματοσ. Σα γεν και τα

δολαριακά ςυμβόλαια κα χρθςιμοποιθκοφν μζςα ςτουσ επόμενουσ δϊδεκα μινεσ.

Τποχρζωςθ ανταλλαγισ επιτοκίων:

Ροςό Μζςθ τιμι επιτοκίων

τακερό επιτόκιο (πϊλθςθ)

Σα ςυμβόλαια ανταλλαγισ επιτοκίων αφοροφν πλθρωμι ςτακερϊν επιτοκίων μζχρι το 2014 ζναντι είςπραξθσ κυμαινόμενων επιτοκίων

euribor ενόσ μθνόσ.

Ροςό ςε ςυνάλλαγμα

Μζςθ τιμι 

ςυναλλαγματικισ 

ιςοτιμίασ

Τποχρζωςθ για αγορά και πϊλθςθ ςυναλλάγματοσ:

(Ποςά ςε χιλ. € )

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 

Ιεραρχία εφλογθσ αξίασΕταιρία'Ομιλοσ

Εφλογθ αξία Εφλογθ αξία

Επίπεδο 3

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3: τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφν ειςροζσ που ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν καταγεγραμμζνθ εφλογθ αξία και δεν βαςίηονται ςε

παρατθριςιμα δεδομζνα τθσ αγοράσ.

Επίπεδο 2

Χρηματοοικονομικζσ υποχρεώςεισ 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 

Κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ δεν υπιρξαν μεταφορζσ μεταξφ των επιπζδων 1 και 2. οφτε μεταφορζσ εντόσ και εκτόσ του επιπζδου 3 για τθν

μζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ.

Σθν 31 Δεκεμβρίου 2012, ο Όμιλοσ και θ Εταιρία κατείχαν τα παρακάτω χρθματοοικονομικά μζςα που αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία:

Επίπεδο 2

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

Ιεραρχία εφλογησ αξίασ

Χρηματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία 

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά 

ςτοιχεία

Ο Όμιλοσ χρθςιμοποιεί τθν παρακάτω ιεραρχία για τον κακοριςμό και τθν γνωςτοποίθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των χρθματοοικονομικϊν μζςων

ανά τεχνικι αποτίμθςθσ:

Επίπεδο 1: διαπραγματεφςιμεσ (μθ προςαρμοςμζνεσ) τιμζσ ςε ενεργζσ αγορζσ για όμοια περιουςιακά ςτοιχεία ι υποχρεϊςεισ.

Επίπεδο 2: λοιπζσ τεχνικζσ για τισ οποίεσ όλεσ οι ειςροζσ που ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν καταγεγραμμζνθ εφλογθ αξία είναι

παρατθριςιμεσ, είτε άμεςα είτε ζμμεςα
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(1) Ανϊνυμθ Εταιρία Σςιμζντων Σιτάν 2010-2012 (2) Fintitan SRL -
(2) Αιολικι Ν.Ε. - Cementi Crotone S.R.L. 2009-2012
(1) Αλμπαςζμ Α.Ε. 2006-2012 Cementi ANTEA SRL 2010-2012
(1) Αρκτίασ Α.Ε. 2010-2012 Colombus Properties B.V. 2010-2012
(1) Λατομικι Δωδεκανιςου Α.Ε. 2010-2012 Holtitan BV 2010-2012
(1) Ιντερμπετόν Δομικά Τλικά Α.Ε. 2005-2012 Aeas Netherlands B.V. 2010-2012
(1) Ιντερτιτάν Εμπορικι Διεκνισ Α.Ε. 2007-2012 (2) Titan Cement U.K. Ltd -
(1) Λεεςζμ Α.Ε. 2010-2012 (2) Separation Technologies U.K. Ltd -
(1) Ποηολάνθ Α.Ε. 2010-2012 (6) Σitan Αmerica LLC 2008-2012
(1) Πορφυρίων Α.Ε. 2010-2012 Separation Technologies Canada  Ltd 2010-2012
(1) Λατομεία Βαχοφ Α.Ε. 2010-2012 Stari Silo Copmany DOO 2008-2012
(1) Λατομεία Γουρνϊν Α.Ε. 2010-2012 Cementara Kosjeric AD 2006-2012
(1) Λατομεία Κοινότθτασ Σαγαράδων Α.Ε. 2010-2012 Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. 2006-2012
(1) Λατομεία Σανάγρασ Α.Ε. 2010-2012 TCK Montenegro DOO 2007-2012
(1) Αιτωλικά Λατομεία Α.E. 2011-2012 Double W & Co OOD 2007-2012
(1) ίγμα Μπετόν Α.Ε.Σ.Ε. 2010-2012 Granitoid AD 2007-2012
(1) Σιτάν Σςιμζντα Ατλαντικοφ Α.Β.Ε.Ε. 2010-2012 Gravel & Sand PIT AD 2007-2012
(1) Σιτάν Διεκνισ Εμπορικι Α.Ε. 2007-2012 Zlatna Panega Beton EOOD 2007-2012

Aemos Cement Ltd 2006-2012 Zlatna Panega Cement AD 2010-2012
(3) Alvacim Ltd 2006-2012 Cement Plus LTD 2011-2012
(4) Balkcem Ltd 2006-2012 Rudmark DOOEL 2006-2012

Iapetos Ltd 2006-2012 Usje Cementarnica AD 2009-2012
(5) Rea Cement Ltd 2006-2012 Titan Cement Netherlands BV 2010-2012

Themis Holdings Ltd 2006-2012 Alba Cemento Italia, SHPK 2010-2012
(4) Tithys Ltd 2006-2012 Antea Cement SHA 2010-2012

Feronia Holding Ltd 2006-2012 Sharr Beteiligungs GmbH 2006-2012

Vesa DOOL 2006-2012 Kosovo Construction Materials L.L.C. 2010-2012

Trojan Cem EOOD 2010-2012 SharrCem Sh.P.K 2011-2012

Dancem APS 2009-2012 (2) Alexandria Development Co.Ltd -

Titan Global Finance PLC 2008-2012 Alexandria Portland Cement Co. S.A.E 2007-2012

Geospan Dooel 2010-2012 GAEA Green Alternative Energy Assets Ltd 2006-2012

Terret Enterprises Ltd 2009-2012 Beni Suef Cement Co.S.A.E. 2007-2012

Salentijn Properties1 B.V. 2010-2012 East Cement Trade Ltd 2006-2012

Titan Cement Cyprus Limited 2006-2012 Titan Beton & Aggregate Egypt LLC 2007-2012

KOCEM Limited 2006-2012 (2) Titan Egyptian Inv. Ltd -

ECO Conception EOOD 2011-2012 Misrieen Titan Trade & Distribution -

ΚΣΘΜΕΣ Α.Ε. 2010-2012

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

(6) Οι κυγατρικζσ εταιρίεσ του Ομίλου που δραςτθριοποιοφνται ςτισ ΘΠΑ, ενςωματϊνονται ςτον υπο-όμιλο τθσ Titan America LLC (ςθμ. 14).

36. Ανζλεγκτεσ φορολογικά  χριςεισ

(1) Για τθ χριςθ του 2011 οι παραπάνω εταιρίεσ ελζγχκθκαν φορολογικά από τουσ Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ Λογιςτζσ αυτϊν ςφμφωνα με το

άρκρο 82, παρ. 5 του Ν.2238/1994.

(2) Τπόκειται ςε ειδικό φορολογικό κακεςτϊσ.

(3) Οι οικονομικζσ χριςεισ 2007, 2008 ζχουν ελεγχκεί.

(4) Θ οικονομικι χριςθ 2007 ζχει ελεγχκεί.

(5) Θ οικονομικι χριςθ 2008 ζχει ελεγχκεί.
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Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν

θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων

Δεν υπάρχουν άλλα ςθμαντικά γεγονότα μετά τθν 31 Δεκεμβρίου 2012 που να επθρεάηουν τθν οικονομικι κατάςταςθ του Ομίλου και

τθσ Εταιρίασ. 

τθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ τθσ 31.12.2011 του Ομίλου, ποςό των €8.646 χιλ. μεταφζρκθκε από τον λογαριαςμό

"λοιπζσ απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ " ςτον λογαριαςμό "προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ", ζτςι ϊςτε να είναι ςυγκρίςιμο με τθν

κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ του Ομίλου τθν 31.12.2012. 

37. Αναταξινομιςεισ/αναπροςαρμογζσ

Οριςμζνα κονδφλια τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ αναταξινομικθκαν για λόγουσ παρουςίαςθσ και ςυγκριςιμότθτασ, ενϊ δεν είχαν καμία

επίδραςθ ςτα ίδια κεφάλαια, ςτον κφκλο εργαςιϊν και ςτα αποτελζςματα μετά από φόρουσ και μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ τθσ

προθγοφμενθσ χριςθσ του Ομίλου και τθσ Εταιρίασ.

τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων τθσ χριςθσ 1.1-31.12.2011 τθσ Εταιρίασ, το ποςό των €93 χιλ. μεταφζρκθκε από τον λογαριαςμό

"άλλα ζςοδα εκμετάλλευςθσ" ςτον λογαριαςμό "άλλα ζξοδα εκμετάλλευςθσ".

38. Μεταγενζςτερα γεγονότα

Μια τζτοια μεταβολι ςτον φορολογικό ςυντελεςτι εκτιμάται ότι κα επζφερε αφξθςθ τθσ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ υποχρζωςθσ

κατά €6,1 εκατ. για τον Όμιλο και €5,0 εκατ. για τθν Εταιρία.

τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων τθσ χριςθσ 1.1-31.12.2011 του Ομίλου, το ποςό των €1.391 χιλ. "ςυμμετοχι ςτισ ηθμίεσ ςυγγενϊν

εταιριϊν" αναταξινομικθκε, για λόγουσ παρουςίαςθσ, και μεταφζρκθκε από το άκροιςμα των "κερδϊν προ φόρων, χρθματοδοτικϊν,

επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και αποςβζςεων" ςτο άκροιςμα των "κερδϊν προ φόρων". Επίςθσ, το ποςό των €1.462 χιλ. μεταφζρκθκε

από τον λογαριαςμό "άλλα ζςοδα εκμετάλλευςθσ" ςτον λογαριαςμό "άλλα ζξοδα εκμετάλλευςθσ".

φμφωνα με τον νζο φορολογικό νόμο 4110/2013 ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ, των νομικϊν προςϊπων που εδρεφουν ςτθν Ελλάδα,

αυξικθκε από 20% ςε 26% για τισ χριςεισ που αρχίηουν τθν 1θ Ιανουαρίου 2013. 
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Ι. ΕΙΣΡΟΕΣ  

(ποσά σε ευρώ)

Α. Πωλήσεις 1/1 - 31/12/2012

1. Πωλήσεις τσιμέντου

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. 16.435.413,15
TRANSBETON Α.Ε. 236.142,00
ΙΝΤΕΡΤΙΤΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. 6.046.936,00
FINTITAN SRL 8.953.889,00
ANTEA CEMENT SHA 259.845,78
TITAN CEMENT U.K. LTD 5.471.316,14
ESSEX CEMENT CO LLC 11.482.711,12
CEMENTARNICA USJE A.D. 707.643,46
CEMENTARA KOSJERIC A.D. 63.053,22

49.656.949,87

2. Πωλήσεις αδρανών υλικών

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. 2.149.535,45
2.149.535,45

3. Πωλήσεις στερεών καυσίμων

CEMENTARNICA USJE AD 10.399.086,44
ZLATNA PANEGA CEMENT A.D. 830.732,21

11.229.818,65

4. Πωλήσεις πάγιου εξοπλισμού

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. 6.119.389,81
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ Α.Ε. 200,00
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΑΕ 55.580,00
SHARRCEM 49.000,00
CEMENTARNICA USJE A.D. 48.000,00
CEMENTARA KOSJERIC A.D. 12.000,00
ANTEA CEMENT SHA 900,00

6.285.069,81

5. Πωλήσεις υλικών - ανταλλακτικών

ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT Co 3.452,72
SHARRCEM 101.487,21
ZLATNA PANEGA CEMENT A.D. 2.850,00
ANTEA CEMENT SHA 16.752,60
CEMENTARA KOSJERIC A.D. 12.129,19
CEMENTARNICA USJE AD 427,68

137.099,40

ΣΥΝΟΛΟ Α. 69.458.473,18

Β. Υπηρεσίες

    1. Παροχή μηχανογραφικών υπηρεσιών
ΙΝΤΕΡΤΙΤΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. 1.200,00
ΑΛΜΠΑΣΕΜ Α.Ε. 1.200,00
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ Α.Ε. 1.000,00
ΛΕΕΣΕΜ Α.Ε. 1.200,00
ΠΟΡΦΥΡΙΩΝ Α.Ε. 1.200,00
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΑΧΟΥ Α.Ε. 1.200,00
ΑΙΤΩΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. 1.200,00
ΑΡΚΤΙΑΣ Α.Ε. 1.200,00
ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΑΒΕΕ 1.200,00
ΤΙΤΑΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 5.025,00
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕΒΕ 1.200,00
TRANSBETON Α.Ε. 1.953,54
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. 193.970,00

212.748,54

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 2012

Κατά τη χρήση 2012 οι συναλλαγές της Εταιρίας με τις ανωτέρω επιχειρήσεις είχαν όπως παρακάτω αναλυτικά αναφέρεται:
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Ι. ΕΙΣΡΟΕΣ  (συνέχεια)

(ποσά σε ευρώ)

    2. Λοιπά έσοδα από υπηρεσίες 1/1 - 31/12/2012

BENI SUEF CEMENT CO. 620.973,48
TITAN AMERICA LLC 58.283,09
ESSEX CEMENT CO LLC 61.887,79
TITAN CEMENT U.K. LTD 13.491,73
ΑΛΜΠΑΣΕΜ Α.Ε. 1.200,00
ΙΝΤΕΡΤΙΤΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. 1.200,00
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. 110.932,17
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. 229,64
ΤΙΤΑΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1.200,00
ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΑΒΕΕ 1.200,00
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ Α.Ε. 218,53
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΑΕ 3.028,86
CEMENTARNICA USJE AD 2.079,77
ANTEA CEMENT SHA 1.421.508,27
SHARRCEM 43.107,88

2.340.541,21

ΣΥΝΟΛΟ Β. 2.553.289,75

Γ.  Ενοίκια από μισθώσεις

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. 30.826,73
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. 609,44
ΙΝΤΕΡΤΙΤΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. 609,44
ΑΛΜΠΑΣΕΜ Α.Ε. 609,44
ΛΕΕΣΕΜ Α.Ε. 609,44
ΠΟΡΦΥΡΙΩΝ Α.Ε. 609,44
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΑΧΟΥ Α.Ε. 609,44
ΑΡΚΤΙΑΣ Α.Ε. 609,44
ΑΙΤΩΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. 600,00
ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΑΒΕΕ 609,44
ΤΙΤΑΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 607,08
ZLATNA PANEGA CEMENT A.D. 26.774,00
ANTEA CEMENT SHA 1.350,00

65.033,33

ΣΥΝΟΛΟ Γ. 65.033,33

72.076.796,26

ΙΙ. ΕΚΡΟΕΣ (ποσά σε ευρώ)

Α. Αγορές

1. Αγορά αδρανών υλικών

ΠΟΖΟΛΑΝΗ ΑΕ. 23.479,78
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. 2.849.685,83

2.873.165,61

2. Αγορά έτοιμου σκυροδέματος

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. 78.386,41
78.386,41

3. Αγορά αναλωσίμων, ειδών συσκευασίας και λοιπών ανταλλακτικων

ANTEA CEMENT SHA 30.530,50
ZLATNA PANEGA CEMENT A.D. 41.928,16

72.458,66

ΣΥΝΟΛΟ Α. 3.024.010,68
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ΙΙ. ΕΚΡΟΕΣ (συνέχεια)

(ποσά σε ευρώ)

Β. Υπηρεσίες 1/1 - 31/12/2012

1. Ενοίκια από μισθώσεις

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. 34.826,22
34.826,22

2. Λοιπές υπηρεσίες 

TITAN GLOBAL FINANCE PLC 30.838.766,55
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. 1.195.552,93
ESSEX CEMENT CO LLC 46.303,95
TITAN CEMENT U.K. LTD 12.779,64
TITAN AMERICA LLC 223.679,56

32.317.082,63

ΣΥΝΟΛΟ Β. 32.351.908,85

35.375.919,53

ΙΙΙ. ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 31.12.2012 έχουν ως εξής:

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

CEMENTARNICA USJE AD 27.222,78
FINTITAN SRL 2.107.998,00
ΙΝΤΕΡΤΙΤΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. 395.960,00
ANTEA CEMENT SHA 94.893,01
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. 14.674.436,22
TRANSBETON Α.Ε. 60.988,86
TITAN CEMENT U.K. LTD 759.289,30
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ Α.Ε. 642.389,65
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΑΕ 71.990,50
ΠΟΖΟΛΑΝΕΣ ΑΕ 135.726,56
ESSEX CEMENT CO LLC 0,00
ΤΙΤΑΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 515.000,00
CEMENTARA KOSJERIC A.D. 3.475,08
ALBACEM SHA 6.720,00
BENI SUEF CEMENT CO. 479.164,39
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕΒΕ 369,00
ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT Co 3.459,60
ΑΡΚΤΙΑΣ Α.Ε. 526,84
ZLATNA PANEGA CEMENT A.D. 18.782,20
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΑΧΟΥ Α.Ε. 526,84
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 699.320.544,79
ΑΙΟΛΙΚΗ Ν.Ε. 282.508,16
ΑΙΤΩΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. 2.097,60
ΛΕΕΣΕΜ Α.Ε. 526,84
SHARRCEM SH.P.K. 1.789,30
TITAN AMERICA LLC 269.695,54

19.996.612,57 699.879.468,49

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Σημείωση: Όλες οι συναλλαγές που αφορούν σε πωλήσεις, αγορές και παροχή υπηρεσιών έγιναν στις αγοραίες αξίες του χρόνου πραγματοποίησης τους.
Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο

Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα,
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9/1/2012 Εναρξθ διαπραγμάτευςθσ νζων μετοχϊν μετά από άςκθςθ δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν
12/1/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007

1/3/2012 Οικονομικό Ημερολόγιο 2012
1/3/2012 Αποτελζςματα ζτουσ 2011

25/4/2012 Τροποποίθςθ Οικονομικοφ Ημερολογίου
27/4/2012
27/4/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007

3/5/2012 Ανακοίνωςθ αποτελεςμάτων 1ου τριμινου 2012
8/5/2012 Πρόςκλθςθ ςε Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων ςτισ 8 Ιουνίου 2012

15/5/2012
18/5/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007
25/5/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007
28/5/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007
28/5/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007
29/5/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007
29/5/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007
30/5/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007
31/5/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007

1/6/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007
1/6/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007

11/6/2012 Αγορά ιδίων μετοχϊν
11/6/2012 Ανακοίνωςθ αποφάςεων Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ των Μετόχων τθσ 8θσ Ιουνίου 2012
26/6/2012 Πϊλθςθ Μειοψθφικοφ ποςοςτοφ των δραςτθριοτιτων του ΤΙΤΑΝΑ ςτα Δυτικά Βαλκάνια
13/8/2012 Ανακοίνωςθ για μείωςθ ποςοςτου δικαιωμάτων ψιφου κάτω του 5% τθσ εταιρίασ CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT CO.
29/8/2012 Αποτελζςματα Α' εξαμινου 2012
14/9/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007
19/9/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007
24/9/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007
4/10/2012 Γνωςτοποίθςθ για μεταβολι ποςοςτοφ μετόχου ςε επίπεδο δικαιωμάτων ψιφου
4/10/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007
5/10/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007
9/10/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007

11/10/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007
12/10/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007
16/10/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007
17/10/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007
18/10/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007
18/10/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007
19/10/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007
22/10/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007

5/11/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007
12/11/2012 Αποτελζςματα εννεαμινου 2012
13/11/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007
14/11/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007
15/11/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007
19/11/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007
22/11/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007

3/12/2012
4/12/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007
4/12/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007
5/12/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007
5/12/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007

13/12/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007

17/12/2012
18/12/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007
19/12/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007
21/12/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007
24/12/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007
24/12/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007
28/12/2012 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007

Πϊλθςθ ιδίων μετοχϊν

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν. 3401/2005

Οι παρακάτω Ανακοινϊςεισ/Γνωςτοποιιςεισ ζχουν ςταλεί ςτο Ημεριςιο Δελτίο Τιμϊν και βρίςκονται αναρτθμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα του

Χ.Α., όπωσ επίςθσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρίασ μασ titan-cement.com

Ανακοίνωςθ για υπζρβαςθ δικαιωμάτων ψιφου άνω του ορίου 5% τθσ Εταιρίασ τθσ ΕΔΥΒΕΜ 

Πρόταςθ ανταλλαγισ τθσ TITAN GLOBAL FINANCE προσ τουσ κατόχουσ των εγγυθμζνων ομολογιϊν ποςοφ € 200.000.000 λιξθσ 

Ιουλίου 2013 

Η TITAN GLOBAL FINANCE PLC ανακοινϊνει τθν ολοκλιρωςθ τθσ προςφορά ανταλλαγισ και τθσ ζκδοςθσ νζων εγγυθμζνων 

ομολογιϊν ςυνολικοφ φψουσ 200.000.000 ευρϊ λιξθσ Ιανουαρίου 2017

Στθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρίασ μασ titan-cement.com βρίςκονται αναρτθμζνεσ οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, τα πιςτοποιθτικά ελζγχου του 

ορκωτοφ ελεγκτι λογιςτικι και οι εκκζςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου των εταιριϊν που ενςωματϊνονται ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ τθσ Εταιρίασ.
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www.titan-cement.com

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Σαμειακέρ Ροέρ Λειηοςπγικών Γπαζηηπιοηήηων

(Εεκίεο)/θέξδε πξν θόξσλ -1.302 37.739 -16.768 -11.656

Πποζαπμογέρ ηων (δεμιών)/κεπδών ζε ζσέζε με ηιρ εξήρ ζςναλλαγέρ:

Απνζβέζεηο 124.683 119.930 13.654 11.825

Απνκεηώζεηο ελζσκάησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 6.047 18.710 314 1.144

Πξνβιέςεηο -1.377 8.263 -3.379 3.258

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 621 11.918 -2.782 -828

Έζνδα ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ - - - -3.495

Πξόβιεςε γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρώλ - - - 5.062

Με ζύκθσλε γλώκε Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 60.523 53.418 40.712 39.646

Άιια κε ηακεηαθά έμνδα/(έζνδα)  2.556 -27.572 4.145 2.623

Κέξδνο εθκ/ζεσο πξηλ από ηηο κεηαβ. ηνπ θεθ. θηλήζεσο 191.751 222.406 35.896 47.579

Μείσζε/(αύμεζε) απνζεκάησλ 3.467 9.883 -256 12.211

Μείσζε απαηηήζεσλ από πειάηεο θαη ινηπνύο ι/ζκνύο 16.370 14.863 2.178 3.662

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 (Αύμεζε)/κείσζε ινηπώλ ιεηηνπξγηθώλ καθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ/ππνρξεώζεσλ -3.960 1.780 -931 1.166

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 1.759.036 1.887.488 237.672 251.111 (Μείσζε)/αύμεζε ηξερνπζώλ ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) -21.224 -8.384 1.813 -18.728

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 8.546 9.804 11.959 11.312 Δηζξνέο δηαζεζίκσλ από ηελ θύξηα εθκεηάιιεπζε 186.404 240.548 38.700 45.890

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 527.498 546.111 1.099 1.112 Καηαβεβιεκέλνη θόξνη εηζνδήκαηνο -21.374 -36.988 -2.711 -18.670

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 19.682 23.109 1.216.163 1.185.672 Σύνολο ειζποών από λειηοςπγικέρ δπαζηεπιοηήηερ (α) 165.030 203.560 35.989 27.220

Απνζέκαηα 233.765 242.765 69.080 68.761 Σαμειακέρ Ροέρ Δπενδςηικών Γπαζηηπιοηήηων

Απαηηήζεηο από πειάηεο 127.488 117.635 30.658 25.928 Αγνξά ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ -44.761 -56.150 -5.669 -6.314

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 71.755 108.160 26.702 38.002 Αγνξά αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ -6.208 -1.917 -1.717 -139

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 284.272 333.935 35.601 29.478 Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 28.637 15.484 6.439 286

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 3.032.042 3.269.007 1.628.934 1.611.376 Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 39 7 - 269

Απόθηεζε ή αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ -19.104 -111 -30.511 -6.139

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Δηζπξάμεηο/(πιεξσκέο) από ηελ πώιεζε/απόθηεζε επελδπηηθώλ ηίηισλ 37 -44 - -1

Μεηνρηθό Κεθάιαην (84.632.528 κεηνρέο ησλ  € 4,00) 338.530 338.530 338.530 338.530 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 4.235 4.355 950 204

Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην 22.826 22.826 22.826 22.826 Σύνολο εκποών από επενδςηικέρ δπαζηεπιόηεηερ (β) -37.125 -38.376 -30.508 -11.834

Γηθαηώκαηα πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρώλ 2.891 1.358 2.891 1.358 Σύνολο ηαμειακών ποών μεηά από ηιρ επενδςηικέρ δπαζηεπιόηεηερ (α)+(β) 127.905 165.184 5.481 15.386

Ίδηεο κεηνρέο -89.446 -89.446 -89.446 -89.446 Σαμειακέρ Ροέρ Υπημαηοοικονομικών Γπαζηηπιοηήηων

Λνηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 1.259.662 1.284.198 501.862 516.162 Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ - 75 - 75

ύλοιο Ηδίωλ Κεθαιαίωλ Μεηότωλ Δηαηρίας (α) 1.534.463 1.557.466 776.663 789.430 50.000 - - -

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (β) 125.478 142.982 - -

ύλοιο Ηδίωλ Κεθαιαίωλ (γ)=(α)+(β) 1.659.941 1.700.448 776.663 789.430

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 705.227 815.095 741.950 620.360 Πώιεζε ηδίσλ κεηνρώλ - 248 - 248

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 270.427 282.553 41.925 48.213 Δηζπξάμεηο θξαηηθώλ επηρνξεγήζεσλ 8 88 8 88

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 174.636 226.564 24.468 104.692 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -73.351 -54.918 -38.180 -37.898

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 221.811 244.347 43.928 48.681 Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε κεηόρνπο -31 -15.270 -31 -15.270

ύλοιο σποτρεώζεωλ (δ) 1.372.101 1.568.559 852.271 821.946 Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο -19.115 -9.665 - -

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ) 3.032.042 3.269.007 1.628.934 1.611.376 Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 788.746 628.301 214.449 156.984

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -936.978 -446.923 -175.635 -93.078

 Σύνολο (εκποών)/ειζποών από σπεμαηοοικονομικέρ δπαζη/ηερ (γ) -181.921 101.936 611 11.149

Καθαπή (μείωζη)/αύξηζη ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα  (α)+(β)+(γ) -54.016 267.120 6.092 26.535

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 333.935 67.070 29.478 2.943

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ 4.353 -255 31 -

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ σπήζηρ 284.272 333.935 35.601 29.478

Κύκλορ επγαζιών 1.130.660 1.091.404 221.215 217.231

Κόζηνο πσιήζεσλ -830.947 -748.654 -163.866 -139.349

Μικηά κέπδη ππο αποζβέζεων 299.713 342.750 57.349 77.882

Άιια έζνδα /(έμνδα) εθκεηάιιεπζεο 8.770 22.919 11.993 -4.272

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο -93.026 -100.504 -31.281 -32.109

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο -19.619 -21.107 -386 -618 1.

-130.730 -138.640 -13.968 -12.969 2.

65.108 105.418 23.707 27.914

Έζνδα ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ - - - 3.495

Έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο -65.569 -66.288 -40.475 -43.065

πκκεηνρή ζηηο δεκίεο ζπγγελώλ εηαηξηώλ -841 -1.391 - - 3.

(Εημίερ)/κέπδη ππο θόπων -1.302 37.739 -16.768 -11.656

Μείνλ: Φόξνο εηζνδήκαηνο -17.526 -16.059 1.216 -1.622 4.

(Εημίερ)/κέπδη μεηά από θόποςρ (α) -18.828 21.680 -15.552 -13.278

Οη θαζαρές (δεκίες)/θέρδε αλαιογούλ ζε :

Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο -24.516 11.011 -15.552 -13.278 5.

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 5.688 10.669 - -

Πνζά ζε ρηιηάδεο € Όκηινο Δηαηξία

(Εεκίεο)/θέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε  €) -0,30075 0,13514 -0,19079 -0,16296 - 72.076

(Εεκίεο)/θέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - πξνζαξκνζκέλα (ζε  €) -0,29824 0,13442 -0,18919 -0,16209 2.120 37.496

- 19.997

618 700.499

3.555 3.555

9 9

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

-18.828 21.680 -15.552 -13.278 6.

-29.390 -3.468 - -

-567 -3.023 -43 -4.545

7.

873 1.639 873 1.639

-43 8.141 746 8.231

266 -2.232 -324 -1.974 8.

-29.086 945 1.252 3.351

-47.914 22.625 -14.300 -9.927

9.

-50.615 13.108 -14.300 -9.927

2.701 9.517 - - 10.

11.

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

ύνολο ιδίων κεθαλαίων έναπξηρ σπήζηρ (1/1/2012 και 1/1/2011 ανηίζηοισα) 1.700.448 1.710.824 789.430 812.962 12.

ύλνιν ζπγθεληξσηηθώλ (δεκηώλ)/εηζνδεκάησλ κεηά από θόξνπο -47.914 22.625 -14.300 -9.927

Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ από δηθαηώκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρώλ - 75 - 75

Πξόγξακκα παξνρήο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο κεηνρώλ  1.533 1.303 1.533 1.303 13.

Πώιεζε ηδίσλ κεηνρώλ - 248 - 248

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα ζε κεηόρνπο - -15.231 - -15.231

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα ζε κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο -19.115 -9.758 - -

14.

Αύμεζε θαζαξήο ζέζεο ιόγσ εμαγνξάο ζπγαηξηθώλ εηαηξηώλ - 42 - -

πκκεηνρή ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο ζηελ αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 8.800 - - - 15.

Έζνδν από ηελ πώιεζε κεξηδίνπ ζπγαηξηθήο εηαηξίαο 50.000 - - -

- -

- -

Δμαγνξά κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο -27.004 - - -

ύνολο ιδίων κεθαλαίων λήξηρ σπήζηρ (31/12/2012 και 31/12/2011 ανηίζηοισα) 1.659.941 1.700.448 776.663 789.430

Δπί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε. Δπί παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ πθίζηαληαη

εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο πνζνύ €72,5 εθαη. ζηελ θνηλνπξαθηηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ ζηελ Σνπξθία Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S., πξνο

εμαζθάιηζε δαλεηαθώλ γξακκώλ κέρξη πνζνύ €48,9 εθαη.. ηηο 31.12.2012 ε αλσηέξσ εηαηξία  έρεη ρξεζηκνπνηήζεη δαλεηαθέο γξακκέο ύςνπο €33,6 εθαη..

40.883

- -

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

ύνθεζη Γιοικηηικού ςμβοςλίος :

Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ηδίσλ κεηνρώλ πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηεο ε Δηαηξία ζηηο 31.12.2012 αλέξρεηαη ζε 3.117.616 ζπλνιηθήο αμίαο θηήζεο €89.446 ρηι., πνζό ην

νπνίν κείσζε ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΖΖ

(Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ  €)

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

Δίζπξαμε από ηελ κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή ιόγσ αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 

ζπγαηξηθώλ εηαηξηώλ -

ΣΟΗΥΔΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 

Δίζπξαμε από ηελ κεηαβίβαζε κεξηδίνπ ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ζε ηξίηνπο

4 Μαξηίνπ 2013

Υξήζηνο Πειεληξίδεο (ΑΜ ΟΔΛ 17831) 

Ernst & Young (HELLAS) Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο Α.Δ.

Δπηύρηνο Βαζηιάθεο*, Δπζύκηνο Βηδάιεο, Γεώξγηνο Γαπίδ*, ππξίδσλ Θενδσξόπνπινο*,

Νέιινο Καλειιόπνπινο, Σάθεο-Παλαγηώηεο Καλειιόπνπινο, Παλαγηώηεο Μαξηλόπνπινο*,

Πέηξνο ακπαηαθάθεο*, Αιεμάλδξα Παπαιεμνπνύινπ-Μπελνπνύινπ, Μηραήι ηγάιαο,

Βαζίιεηνο Φνπξιήο*.

*Αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε 

8.800

α) Έζνδα

β) Έμνδα

ε) Ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο Γηνίθεζεο

Οη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ κε ηηο αληίζηνηρεο δηεπζύλζεηο ηνπο, ηα πνζνζηά κε ηα νπνία ν Όκηινο ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθό ηνπο θεθάιαην θαζώο θαη ε κέζνδνο

ελζσκάησζεο ηνπο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηελ ζεκείσζε 14 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ

θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ.

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

Οη παγηνπνηήζεηο ρξήζεσο 2012, εμαηξνπκέλσλ ησλ επελδύζεσλ γηα απνθηήζεηο λέσλ εηαηξηώλ θαη ησλ αζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, αλέξρνληαη ζε: Όκηινο

€44,7 εθαη. (2011: €55,3 εθαη.), Δηαηξίαο  €5,6εθαη. (2011: €6,3 εθαη.).

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζα πξνηείλεη ζηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ, ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο.

δ) Τπνρξεώζεηο

γ) Απαηηήζεηο

Πνζά πσιήζεσλ θαη αγνξώλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξίαο ζηε ιήμε

ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Λ.Π. 24 πξνο απηήλ κέξε, έρνπλ σο εμήο:

(Εεκίες)/θέρδε κεηά από θόροσς (α)

Λοηπές ζσλοιηθές (δεκίες)/εηζοδήκαηα:

195.838 244.058 37.675

Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ: Οκίινπ 5.423 (2011: 5.517), Δηαηξίαο 790 (2011: 805).

Δπίδξαζε ηζνηηκηώλ από ηελ κεηαηξνπή νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

Αληηζηαζκίζεηο ηακεηαθώλ ξνώλ

Πξνζαξκνγή αλαβαιιόκελεο θνξνινγίαο ιόγσ αιιαγήο ζπληειεζηώλ θόξνπ 

εηζνδήκαηνο - -16.564

- -

ΔΣΑΗΡΗΑ

ηηο 21.3.2012 ν Όκηινο εμάζθεζε ην δηθαίσκα πξναίξεζεο πνπ θαηείρε γηα ηελ εμαγνξά ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο ζηελ εηαηξία Terret Enterprises Ltd.

ηηο 27.6.2012 ν Όκηινο αλαθνίλσζε ηελ πξαγκαηνπνίεζε επέλδπζεο ηεο International Finance Corporation (IFC) πνζνύ €50 εθαη. ζηηο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηνπ

Οκίινπ ζηελ Π.Γ.Γ.M., ηε εξβία θαη ην Κόζνβν. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζρεηηθήο ζπλαιιαγήο, ε ΗFC απέθηεζε, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηε ζπγαηξηθή ηνπ

Οκίινπ TITAN Cement Cyprus Limited, κεηνςεθηθό πνζνζηό ηεο ηάμεσο ηνπ 11,5% ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ ζηηο αλσηέξσ ρώξεο. 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

(Ποζά εθθραζκέλα ζε τηιηάδες €)

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

-

ΔΣΑΗΡΗΑ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

Σο ζύλοιο ηωλ ζσγθεληρωηηθώλ (δεκηώλ)/εηζοδεκάηωλ αλαιογεί ζε :

-112

Φόξνο εηζνδήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε ζηνηρεία ινηπώλ ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ

Οξηζκέλα θνλδύιηα ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο αλαηαμηλνκήζεθαλ γηα ιόγνπο παξνπζίαζεο θαη δελ είραλ θακία επίδξαζε ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηνλ θύθιν

εξγαζηώλ θαη ζηα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο (ζεκείσζε 37 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ

θαηαζηάζεσλ).

Σν 2011 θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό ην 2012, ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ, ζπλεηζέθεξε ε δηάζεζε πιενλαδόλησλ δηθαησκάησλ

εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ επέδξαζε ζεηηθά ζην θόζηνο πσιήζεσλ.

Οη (δεκίεο)/θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκό ησλ θνηλώλ θαη πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ, αθαηξνπκέλνπ ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ

όξνπ ησλ ηδίσλ κεηνρώλ.

ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31.12.2012 έρνπλ πεξηιεθζεί επηπξνζζέησο κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ε ηδξπζείζα εηαηξία Green

Alternative Energy Assets EAD (1ε ελνπνίεζε 30.06.2012) θαη ε εμαγνξαζζείζα εηαηξία ΚΣΖΜΔΣ Α.Δ. (1ε ελνπνίεζε 11.12.2012).

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΥΡΖΖ

(Ποζά εθθραζκέλα ζε τηιηάδες €)

Αλαγλώξηζε δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο γηα 

πώιεζε κεηνρώλ ζπγαηξηθήο -6.807 6.884

Εεκίεο από απνηίκεζε ζηελ εύινγε αμία ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ

Αλαπξνζαξκνγή ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ

Αλαινγηζηηθέο (δεκίεο)/θέξδε

Λοηπές ζσλοιηθές (δεκίες)/εηζοδήκαηα κεηά από θόροσς (β)

Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ εηαηξηώλ ηνπ Οκίινπ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηελ ζεκείσζε 36 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ

θαηαζηάζεσλ. Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, θαζώο θαη γηα επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο ζηνλ Όκηιν θαη

ζηελ Δηαηξία.
-225

Οη ινηπέο πξνβιέςεηο (βξαρππξόζεζκεο θαη καθξνπξόζεζκεο) πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί ηελ 31.12.2012, αλέξρνληαη γηα ηνλ Όκηιν ζε €18,9 εθαη. (31.12.2011

€18,6 εθαη.), θαη γηα ηελ Δηαηξία ζε  €3,1 εθαη. (31.12.2011 €3,2 εθαη.). 

Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο

ύλοιο ζσγθεληρωηηθώλ (δεκηώλ)/εηζοδεκάηωλ κεηά από θόροσς (α)+(β)

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΗΜΔΝΣΩΝ ΣΗΣΑΝ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΡΖΖ από 1 Ηανοςαπίος 2012 μέσπι 31 Γεκεμβπίος 2012

(δημοζιεςόμενα βάζει ηος κ.ν.2190, άπθπο 135, για επισειπήζειρ πος ζςνηάζζοςν εηήζιερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ενοποιημένερ και μη, καηά ηα ΓΛΠ/ΓΠΥΑ)

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Α.Δ. ΣΗΜΔΝΣΩΝ ΣΗΣΑΝ θαη ηνπ ΟΜΗΛΟΤ. Ο αλαγλώζηεο πνπ επηδεηά λα αληιήζεη νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο

θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ, πξέπεη λα εμαζθαιίζεη πξόζβαζε ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, θαζώο θαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή.

Δλδεηθηηθά, κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο Δηαηξίαο, όπνπ αλαξηώληαη ηα ελ ιόγσ ζηνηρεία.

Υαιθίδος 22α - 111 43 Αζήλα

(Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ  €)

ΔΣΑΗΡΗΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΖΖΑπμόδια  Τπηπεζία - Νομαπσία :

Γιεύθςνζη διαδικηύος:

Οπκωηόρ ελεγκηήρ λογιζηήρ :

Τπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο, Γηεύζπλζε Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ & 

Πίζηεσο

Αλδξέαο Καλειιόπνπινο - Πξόεδξνο,  Δπζηξάηηνο-Γεώξγηνο (Σάθεο) Αξάπνγινπ*-Αληηπξόεδξνο, 

Γεκήηξηνο Παπαιεμόπνπινο - Γηεπζύλσλ ύκβνπινο.

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

Ζμεπομηνία έγκπιζηρ από ηο Γιοικηηικό ςμβούλιο ηων 

εηήζιων οικονομικών καηαζηάζεων :

Σύπορ έκθεζηρ ελέγσος ελεγκηών :

Δλεγκηική εηαιπία :

(Ποζά εθθραζκέλα ζε τηιηάδες €)

ΔΣΑΗΡΗΑΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΜΖΣΡΩΟΤ: 224301000 (Πρώελ ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΩΟΤ Α.Δ.: 6013/06/Β/86/90) 

Αζήλα, 4 Μαρηίοσ 2013

-

ΔΣΑΗΡΗΑ

Κέπδη ππο θόπων, σπημαηοδοηικών και επενδςηικών αποηελεζμάηων

Κέπδη ππο θόπων, σπημαηοδοηικών, επενδςηικών αποηελεζμάηων και 

αποζβέζεων

Α.Μ. Αδείαο Ο.Δ.Δ. Α/64870 Α.Μ. Αδείαο Ο.Δ.Δ. Α/15068

Ο Πρόεδρος ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ Ο Γηεσζύλωλ ύκβοσιος Ο Οηθολοκηθός Γηεσζσληής Οκίιοσ Ο Οηθολοκηθός Γηεσζσληής Διιάδος Ο Γηεσζσληής Δλοποηεκέλωλ Οηθολοκηθώλ 

Καηαζηάζεωλ

ΑΝΓΡΔΑ Λ. ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Θ. ΠΑΠΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ . ΕΑΡΚΑΛΖ ΓΡΖΓΟΡΗΟ Γ. ΓΗΚΑΗΟ ΑΘΑΝΑΗΟ . ΝΣΑΝΑ

Α.Γ.Σ. ΑΒ500997 Α.Γ.Σ. ΑΚ031353 Α.Γ.Σ. ΑΔ514943 Α.Γ.Σ. ΑΒ291692 Α.Γ.Σ. AB006812

Απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο ελζώκαησλ/αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ
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http://www.titan-cement.com/

