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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(σφμφωνα με το άρθρο 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. Βαςίλειοσ Ηαρκαλισ, 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 

1.1.2013 ζωσ 31.12.2013, 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) Θ 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, 27 Φεβρουαρίου 2014 

 

Ο Πρόεδροσ του Δ..                     Ο Διευκφνων φμβουλοσ                           Μζλοσ Δ.. 
 
 
 
 
 

ΑΝΔΡΕΑ Λ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟ                                   ΔΘΜΘΣΡΙΟ Θ. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟ                                ΒΑΙΛΕΙΟ . ΗΑΡΚΑΛΘ     
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ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
ΓΙΑ ΣΗ ΧΡΗΗ 01.01.2013 - 31.12.2013 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Το 2013 εμφανίςτθκαν ενδείξεισ ότι θ παγκόςμια οικονομία βρίςκεται ςε ςθμείο καμπισ. Ο 
ρυκμόσ ανάπτυξθσ ςτισ ΗΠΑ άρχιςε να επιταχφνεται και οι φόβοι για περαιτζρω ζξαρςθ τθσ 
κρίςθσ χρζουσ ςτθν Ευρωηϊνθ υποχϊρθςαν. Παρότι οι αναδυόμενεσ οικονομίεσ ζδειξαν 
ςθμάδια κόπωςθσ, εξακολοφκθςαν να αναπτφςςονται με ταχείσ ρυκμοφσ. Όμωσ οι 
παρατεταμζνεσ ςυνζπειεσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςυνζχιςαν να επθρεάηουν τισ αγορζσ, γεγονόσ 
που υποδθλϊνει ότι θ ανάκαμψθ μπορεί να παρουςιάςει αναταράξεισ. Η επίμονθ ανεργία και 
οι φόβοι για αποπλθκωριςμό ςτθν Ευρωηϊνθ, θ δθμοςιονομικι ςφςφιξθ ςτισ ΗΠΑ, θ πολιτικι 
αναταραχι ςτθ Μζςθ Ανατολι, και μία πικανι ανϊμαλθ προςγείωςθ ςτθν Κίνα μποροφν να 
κακυςτεριςουν περαιτζρω τθν επιςτροφι τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ ςε τροχιά δυναμικισ και 
αυτοτροφοδοτοφμενθσ ανάπτυξθσ. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ – ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΙΩΝ – ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ 

Σε αυτό το δφςκολο περιβάλλον, τα λειτουργικά αποτελζςματα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ βελτιϊκθκαν 
για πρϊτθ φορά ςε επτά χρόνια. Η ανάκαμψθ τθσ αγοράσ ακινιτων ςτισ ΗΠΑ, θ ανκεκτικότθτα 
τθσ ηιτθςθσ ςτθν Αίγυπτο και θ επιμονι ςτισ εξαγωγζσ, επζτρεψαν ςτον Όμιλο να αυξιςει τισ 
πωλιςεισ του, να δθμιουργιςει κετικζσ ελεφκερεσ ταμειακζσ ροζσ και να μειϊςει περαιτζρω 
τον κακαρό δανειςμό του, παρά τθν παρατεταμζνθ αδυναμία τθσ εγχϊριασ αγοράσ και τθν 
υποτονικι καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα ςτθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ. 

Το 2013, ο ενοποιθμζνοσ κφκλοσ εργαςιϊν ανιλκε ςε €1.176 εκατ., παρουςιάηοντασ αφξθςθ 
4,0% ςε ςχζςθ με το 2012. Τα κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν αποτελεςμάτων 
και αποςβζςεων (EBITDA) παρζμειναν ςχεδόν αμετάβλθτα ςτα €196 εκατ., ενϊ ιταν 
βελτιωμζνα ςε ςυγκρίςιμθ βάςθ. Οι δυςμενείσ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ που προκφπτουν 
κατά τθ μετατροπι των οικονομικϊν καταςτάςεων κυγατρικϊν εταιριϊν του Ομίλου ςε ευρϊ 
επθρζαςαν αρνθτικά τα λειτουργικά κζρδθ (EBITDA) κατά €12 εκατ. Με ςτακερζσ 
ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ, ο κφκλοσ εργαςιϊν και θ λειτουργικι κερδοφορία κα είχαν αυξθκεί 
κατά 8,3% και 6,4% αντίςτοιχα. 

Τα λειτουργικά κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν αποτελεςμάτων (ΕΒΙΤ) 
αυξικθκαν κατά 22% ςτα €79 εκατ. Ωςτόςο, οι κακαρζσ ηθμιζσ, μετά τα δικαιϊματα 
μειοψθφίασ και τθν πρόβλεψθ για φόρουσ, διευρφνκθκαν κατά 47% ςτα €36 εκατ., κυρίωσ ωσ 
αποτζλεςμα τθσ αφξθςθσ κατά €23 εκατ. των κακαρϊν ηθμιϊν από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ. 
Τα τελικά αποτελζςματα επιβαρφνκθκαν επίςθσ από τθν προςωρινι μθ αναγνϊριςθ 
αναβαλλόμενθσ φορολογικισ ωφζλειασ από ηθμίεσ ςτισ ΗΠΑ και από τθν αναδρομικι 
φορολόγθςθ αποκεματικϊν ςτθν Ελλάδα. 

Χάρθ ςτθν αυςτθρι ιεράρχθςθ των επενδφςεων, τθν περιςτολι των αναγκϊν κεφαλαίου 
κίνθςθσ, και τθ μείωςθ του κόςτουσ, ο Όμιλοσ δθμιοφργθςε κετικζσ ελεφκερεσ ταμειακζσ ροζσ 
€142 εκατ., ζναντι €140 εκατ. το 2012. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο Όμιλοσ περιόριςε περαιτζρω 
κατά €57 εκατ. τον κακαρό δανειςμό του, ο οποίοσ ςτο τζλοσ του ζτουσ διαμορφϊκθκε ςτα 
€539 εκατ., δθλαδι ςε λιγότερο από το ιμιςυ του φψουσ που είχε πριν τθν κρίςθ. Το Δεκζμβριο 
του 2013, ο οίκοσ πιςτολθπτικισ αξιολόγθςθσ Standard & Poor’s αναβάκμιςε τθ 
μακροπρόκεςμθ πιςτολθπτικι ικανότθτα του Τιτάνα ςε «ΒΒ» με ςτακερζσ προοπτικζσ. 
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Η μετοχι τθσ Εταιρίασ ζκλειςε ςτα €19,80 ςτισ 31.12.2013, καταγράφοντασ άνοδο 42% το 2013. 
Ο Γενικόσ Δείκτθσ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν (ΧΑ) παρουςίαςε αφξθςθ 28% το αντίςτοιχο 
χρονικό διάςτθμα. Κατά τθν πενταετι περίοδο 31.12.2008-31.12.2013, θ τιμι τθσ μετοχισ 
αυξικθκε και πάλι κατά 42%, ενϊ ο Γενικόσ Δείκτθσ του Χ.Α. υποχϊρθςε κατά 35%. Μετά τθν 
υποβάκμιςθ του Χ.Α. ςε «αναδυόμενθ αγορά» (“Emerging Market”) από τθν Morgan Stanley 
Capital International (MSCI), θ μετοχι του Τιτάνα εντάχκθκε ςτο δείκτθ MSCI Emerging Markets. 

Αναςκόπηςη Αγορών 

Στθν Ελλάδα, θ μείωςθ τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ ςυνεχίςτθκε για ζβδομθ ςυνεχι χρονιά, αν και με 
ςταδιακά θπιότερουσ ρυκμοφσ. Οι υψθλοί φόροι ακινιτων, το χαμθλό διακζςιμο ειςόδθμα, το 
μεγάλο απόκεμα αποφλθτων κατοικιϊν και θ ζλλειψθ ρευςτότθτασ ςτθν αγορά ενυπόκθκων 
δανείων ζχουν αδρανοποιιςει τθν ιδιωτικι οικοδομικι δραςτθριότθτα. Οι δθμόςιεσ δαπάνεσ 
για υποδομζσ παρζμειναν ςε χαμθλά επίπεδα κατά τθ διάρκεια του 2013, ενϊ θ επανζναρξθ 
τθσ καταςκευισ των τεςςάρων μεγάλων οδικϊν αξόνων αναβλικθκε για το 2014. 

Η ηιτθςθ τςιμζντου ζχει πλζον μειωκεί ςτο ζνα πζμπτο αυτισ του 2006 και μόλισ το ζνα ζκτο 
τθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ του Τιτάνα ςτθν Ελλάδα απορροφικθκε από τθν εγχϊρια 
αγορά το 2013. H διατιρθςθ ςε λειτουργία των εργοςταςίων του Τιτάνα ςτθν Ελλάδα βαςίηεται 
ςτισ εξαγωγζσ, ςτα πλαίςια εντονότατου διεκνοφσ ανταγωνιςμοφ, ιδίωσ από χϊρεσ οι οποίεσ 
δεν υπόκεινται ςτουσ περιοριςμοφσ εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα που ιςχφουν ςτθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Στα πλαίςια τθσ προςπάκειασ για τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ του, 
ο Τιτάνασ ςυνζχιςε να επενδφει ςτθ χριςθ εναλλακτικϊν καυςίμων, με ςτόχο τθ μείωςθ, τόςο 
του ενεργειακοφ του κόςτουσ, όςο και του περιβαλλοντικοφ του αποτυπϊματοσ. Παρ’ όλα 
αυτά, το υψθλό κόςτοσ θλεκτρικισ ενζργειασ αποτελεί απειλι για τθν ανταγωνιςτικότθτα των 
ελλθνικϊν εργοςταςίων. Η Ελλάδα ζχει το υψθλότερο κόςτοσ ρεφματοσ από τισ εννζα χϊρεσ 
ςτισ οποίεσ ζχει βιομθχανικι παραγωγι ο Όμιλοσ. 

υνολικά, ο κφκλοσ εργαςιών του Σομζα Ελλάδοσ και Δυτικήσ Ευρώπησ αυξήθηκε 4,0% και 
ανήλθε ςε €250 εκατ. Σα λειτουργικά κζρδη μειώθηκαν κατά 57% ςτα €14 εκατ. 

Η λειτουργικι κερδοφορία των εγκαταςτάςεων του Τιτάνα ςτθ Βόρεια Αμερικι βελτιϊκθκε 
ουςιαςτικά χάρθ ςτθν ζντονθ πλζον ανάκαμψθ του οικιςτικοφ τομζα ςτισ ΗΠΑ. Με τθν ανεργία 
ςτο χαμθλότερο επίπεδο τθσ τελευταίασ πενταετίασ και τθν οικοδομικι δραςτθριότθτα ςε 
άνοδο, θ ηιτθςθ για δομικά υλικά βρίςκεται πλζον ςε τροχιά ταχείασ ανάκαμψθσ. 

Σφμφωνα με τθν Αμερικανικι Ζνωςθ Τςιμεντοβιομθχανιϊν (Portland Cement Association), θ 
κατανάλωςθ τςιμζντου ςτισ Νοτιοανατολικζσ Πολιτείεσ, όπου βρίςκεται το μεγαλφτερο μζροσ 
των δραςτθριοτιτων του Τιτάνα ςτθν Αμερικι, αυξικθκε κατά 8,5% το 2013. Η αντίςτοιχθ 
αφξθςθ για τισ ΗΠΑ ςυνολικά ιταν 4,5%. Στθ Φλόριντα θ ηιτθςθ τςιμζντου αυξικθκε 18,4%, 
χάρθ ςτθν άνοδο των τιμϊν των ακινιτων και ςτθ μείωςθ του αποκζματοσ αποφλθτων 
κατοικιϊν. Ταυτόχρονα, αν και ςε μικρότερο βακμό από ότι θ οικιςτικι οικοδομικι 
δραςτθριότθτα, κετικζσ τάςεισ παρουςίαςαν και οι υπόλοιποι καταςκευαςτικοί τομείσ. 

Η κυγατρικι εταιρία του Ομίλου Separation Technologies LLC, θ οποία δραςτθριοποιείται ςτθν 
παραγωγι και λειτουργία μονάδων ανακφκλωςθσ και επεξεργαςίασ ιπτάμενθσ τζφρασ, 
ςυνζχιςε τθν κερδοφόρο αναπτυξιακι τθσ πορεία, επεκτείνοντασ τθ ςτόχευςι τθσ ςτθν 
εκμετάλλευςθ  τθσ τεχνολογίασ τθσ ςε νζεσ εφαρμογζσ. 

Ο Όμιλοσ αφξηςε τισ πωλήςεισ του ςτην Αμερική, ςε όλεσ τισ κατηγορίεσ προϊόντων. Οι ΗΠΑ 
ήδη αντιπροςωπεφουν πάνω από το ζνα τρίτο του κφκλου εργαςιών του Ομίλου και ζνα 
ταχζωσ αυξανόμενο μερίδιο τησ λειτουργικήσ κερδοφορίασ. Οι μεγαλφτεροι όγκοι πωλήςεων 
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και οι βελτιωμζνεσ τιμζσ ςυνετζλεςαν ςτην αφξηςη του κφκλου εργαςιών κατά 11% ςτα €411 
εκατ. Σα λειτουργικά κζρδη ανήλθαν ςε €32 εκατ., ζναντι €5,8 εκατ. το 2012. 

Παρά τθν αφξθςθ των τιμϊν κατά το δεφτερο εξάμθνο του ζτουσ, τα περικϊρια κζρδουσ ςτθ 
Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ ςυνζχιςαν να υςτεροφν ςθμαντικά ςε ςχζςθ με τα προ-κρίςθσ 
επίπεδα. Οι ρυκμοί ανάπτυξθσ των περιςςότερων βαλκανικϊν χωρϊν βελτιϊκθκαν ελαφρά το 
2013, αλλά οι ροζσ άμεςων ξζνων επενδφςεων ςτθν περιοχι περιορίςτθκαν από τθν οικονομικι 
αδυναμία όμορων χωρϊν τθσ Ευρωηϊνθσ, όπωσ θ Ιταλία και θ Ελλάδα.  

Ωσ αποτζλεςμα, θ καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα παρζμεινε ςχετικά ςτακερι ςε χαμθλά 
επίπεδα το 2013. Η αφξθςθ όμωσ τθσ χριςθσ εναλλακτικϊν καυςίμων επζτρεψαν ςτον Όμιλο να 
βελτιϊςει τθν ενεργειακι του απόδοςθ  και να διατθριςει  τθν οργανικι του κερδοφορία. 

Ο κφκλοσ εργαςιών ςτην περιοχή μειώθηκε κατά 4,3% ςε €215 εκατ., ενώ τα λειτουργικά 
κζρδη μειώθηκαν οριακά κατά 1,9% ςε €63 εκατ.  

Στθν Αίγυπτο, οι πωλιςεισ ζδειξαν ανκεκτικότθτα παρά τθ ςοβαρι πολιτικι αναταραχι και τα 
αυξθμζνα οικονομικά προβλιματα. Η οικονομικι ενίςχυςθ από τισ χϊρεσ του Κόλπου ζχει 
προςωρινά καλφψει το χρθματοδοτικό κενό τθσ χϊρασ, αλλά τα δθμοςιονομικά προβλιματα, οι 
πλθκωριςτικζσ πιζςεισ και θ υποτίμθςθ του νομίςματοσ εξακολουκοφν να αποτελοφν απειλι 
για τθν ανάπτυξθ. Πάντωσ, θ άςκθςθ υπεφκυνθσ οικονομικισ πολιτικισ ζχει αυξιςει τισ 
προςδοκίεσ για ςταδιακι επάνοδο ςτθν οικονομικι ςτακερότθτα, γεγονόσ που απεικονίηεται 
ςτουσ χρθματιςτθριακοφσ δείκτεσ.  

Η κατανάλωςθ δομικϊν υλικϊν ςτθ χϊρα μειϊκθκε ελαφρά το 2013, αλλά δεν είναι βζβαιο αν 
αυτι θ πτϊςθ αντανακλά μία πικανι χαλάρωςθ τθσ ηιτθςθσ ι απλά αδυναμίεσ ςτον ενεργειακό 
εφοδιαςμό και διακοπζσ ςτθν παραγωγι. Εν μζρει χάρθ ςτισ ειςαγωγζσ κλίνκερ, θ παραγωγι 
των εγκαταςτάςεων του Τιτάνα ςτθν Αίγυπτο διατθρικθκε ςε υψθλά επίπεδα, μζςα ςε ζνα 
δφςκολο επιχειρθματικό περιβάλλον. Ωςτόςο, τα περικϊρια κζρδουσ ςυμπιζςτθκαν από το 
υψθλότερο κόςτοσ ενζργειασ και θ κετικι επίδραςθ από τθν αφξθςθ των τιμϊν του τςιμζντου 
ςε τοπικό νόμιςμα αντιςτακμίςτθκε από τθν πτϊςθ τθσ αιγυπτιακισ λίρασ. 

Ο καταςκευαςτικόσ τομζασ ςτθν Τουρκία παρουςίαςε περαιτζρω αφξθςθ το 2013, παρά το 
κλίμα πολιτικισ αςτάκειασ το δεφτερο εξάμθνο. Τόςο οι εξαγωγζσ όςο και οι εγχϊριεσ πωλιςεισ 
αυξικθκαν, αλλά τα αποτελζςματα επιβαρφνκθκαν από τθν υποτίμθςθ τθσ τουρκικισ λίρασ. 

Ο ςυνολικόσ κφκλοσ εργαςιών ςτον τομζα τησ Ανατολικήσ Μεςογείου αυξήθηκε κατά 1,3% 
ςτα €300 εκατ. Σα λειτουργικά κζρδη μειώθηκαν κατά 7,1% ςτα €87 εκατ. Με ςταθερζσ 
ιςοτιμίεσ, θα είχαν αυξηθεί κατά 5,2%. 

 

ΙΔΙΕ ΜΕΣΟΧΕ 

Κατά τθ διάρκεια του 2013, δεν πραγματοποιικθκαν αγορζσ ιδίων μετοχϊν από τθν Εταιρία. 
Αντικζτωσ, πραγματοποιικθκαν πωλιςεισ (εξωχρθματιςτθριακζσ μεταβιβάςεισ)  50.282 κοινϊν 
ιδίων μετοχϊν τθσ Εταιρίασ, κατϋεφαρμογιν του Προγράμματοσ Παροχισ Δικαιωμάτων 
Προαίρεςθσ Αγοράσ  Μετοχϊν που αποφαςίςτθκε ςφμφωνα με το άρκρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 
2190/20 δυνάμει τθσ από 3.6.2010 απόφαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των Μετόχων τθσ 
Εταιρίασ και τθσ κατϋεξουςιοδότθςιν τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ εκδοκείςθσ από 4.3.2013         
απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Οι ωσ άνω πωλθκείςεσ ίδιεσ μετοχζσ αντιπροςωπεφουν 
ποςοςτό 0,059%  του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ, θ δε τιμι πϊλθςθσ 
εκάςτθσ μετοχισ, ςφμφωνα με το ςχετικό Πρόγραμμα, ιταν ίςθ με τθν ονομαςτικι τθσ  αξία, 
ιτοι €4,00 ανά μετοχι και ςυνεπϊσ το ςυνολικό τίμθμα ανιλκε ςε €201.128. 
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Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ιδίων μετοχϊν που είχε ςτθν κατοχι τθσ θ Εταιρία ςτισ 31.12.2013 
ανζρχεται ςε 3.067.334, από τισ οποίεσ 3.061.415 είναι κοινζσ και 5.919 είναι προνομιοφχεσ 
άνευ ψιφου μετοχζσ. Οι ανωτζρω μετοχζσ αντιπροςωπεφουν ποςοςτό 3,62%  του ςυνολικοφ 
μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ. 

 

ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΕΙ 

Οι κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ του Ομίλου, εξαιρουμζνων των εξαγορϊν, ανιλκαν ςε €50 εκατ., 
δθλαδι περίπου όςο και το 2012. Το 2013, ο Όμιλοσ πραγματοποίθςε εκποιιςεισ παγίων 
αναπόςβεςτθσ αξίασ €3,1 εκατ., ζναντι €26 εκατ. το 2012. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΣΑΙΡΙΑ 

Ο κφκλοσ εργαςιϊν τθσ «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» αυξικθκε κατά 6,1% ςτα €235 εκατ. Τα 
λειτουργικά κζρδθ (EBITDA) μειϊκθκαν κατά 71% ςτα €11 εκατ. Οι κακαρζσ ηθμιζσ τθσ Εταιρίασ 
διαμορφϊκθκαν ςε €43 εκατ., ζναντι €16 εκατ. το 2012.  

Η βελτίωςθ τθσ οργανικισ κερδοφορίασ του Ομίλου, ςε ςυνδυαςμό με τισ ςυγκρατθμζνα 
αιςιόδοξεσ προοπτικζσ του 2014, επιτρζπουν ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Α.Ε. Τςιμζντων 
Τιτάν να προτείνει ςτθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων, που ζχει προγραμματιςτεί για 
τισ 20.06.2014, τθ διανομι ποςοφ €8.463.252,80 από Ζκτακτα Αποκεματικά. Το ποςό αυτό 
αντιςτοιχεί ςε €0,10 ανά μετοχι. 

Το τελικό ποςό που κα διανεμθκεί ανά μετοχι κα προςαυξθκεί με ποςό που αντιςτοιχεί ςτισ 
ίδιεσ μετοχζσ τθσ Εταιρίασ και κα υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου 10%, για λογαριαςμό του 
μετόχου, όπωσ προβλζπει θ φορολογικι νομοκεςία. 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ 

Τθν 30.01.2014, υπεγράφθ ςτο Λονδίνο νζα ςφμβαςθ κοινοπρακτικοφ δανείου μελλοντικισ 
εκκίνθςθσ ςε ευρϊ και άλλα νομίςματα, ςυνολικοφ φψουσ €455 εκατ., μεταξφ τθσ κυγατρικισ 
εταιρίασ του Ομίλου Titan Global Finance PLC (TGF) και κοινοπραξίασ ελλθνικϊν και αλλοδαπϊν 
πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, με τθν εγγφθςθ τθσ Α.Ε. Τςιμζντων Τιτάν. Το δάνειο κα ζχει διάρκεια 
μζχρι τον Ιανουάριο του 2018 και κα χρθςιμοποιθκεί για τθν αναχρθματοδότθςθ του 
υφιςτάμενου κοινοπρακτικοφ δανείου τθσ TGF, το οποίο λιγει τον Ιανουάριο του 2015, και ςτθ 
ςυνζχεια, για τθ χρθματοδότθςθ γενικϊν εταιρικϊν ςκοπϊν του Ομίλου. 
 

ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΓΙΑ ΣΟ 2014 

Οι πρόςφατεσ τάςεισ ςτισ αγορζσ που δραςτθριοποιείται ο Όμιλοσ δικαιολογοφν ςυγκρατθμζνθ 
αιςιοδοξία για το 2014, παρά τισ ςθμαντικζσ αβεβαιότθτεσ.  

Η κατανάλωςθ τςιμζντου ςτισ ΗΠΑ αναμζνεται να ςυνεχίςει να αυξάνεται με υψθλοφσ 
ρυκμοφσ, κακϊσ οι εκκινιςεισ νζων οικοδομϊν και οι άδειεσ ανζγερςθσ κατοικιϊν ζχουν 
ανακάμψει ςε επίπεδα ανάλογα με αυτά του 2007. Σφμφωνα με προβλζψεισ τθσ Αμερικανικισ 
Ζνωςθσ Τςιμεντοβιομθχανιϊν (Portland Cement Association - PCA), όλοι οι καταςκευαςτικοί 
τομείσ κα κινθκοφν κετικά το 2014 και θ ηιτθςθ τςιμζντου κα αυξθκεί κατά τουλάχιςτον 8%. Ο 
ρυκμόσ αφξθςθσ εκτιμάται ότι κα είναι ακόμθ υψθλότεροσ ςτισ Νοτιοανατολικζσ Πολιτείεσ, 
όπου βρίςκεται το μεγαλφτερο μζροσ των δραςτθριοτιτων του Τιτάνα. Στθ ςθμαντικι για τον 
Όμιλο, αγορά τθσ Φλόριντα εκτιμοφνται από τθν PCA διψιφια ποςοςτά ανάπτυξθσ για τα 
τζςςερα επόμενα χρόνια. Η αφξθςθ του κφκλου εργαςιϊν τθσ Titan America επιταχφνκθκε ςτο 
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δεφτερο εξάμθνο του 2013 και οι κετικζσ τάςεισ ςτισ τιμζσ και ςτουσ όγκουσ πωλιςεων 
πικανότατα κα παραμείνουν ιςχυρζσ. 

Στθν Ελλάδα, για πρϊτθ φορά από το 2006, θ ηιτθςθ τςιμζντου αναμζνεται να αυξθκεί από το 
εξαιρετικά χαμθλό επίπεδο του 2013. Η κετικι αυτι προοπτικι οφείλεται κατά κφριο λόγο ςτθν 
υλοποίθςθ ζργων υποδομισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μεγάλων οδικϊν αξόνων. Αντίκετα, οι 
προςδοκίεσ για τθν ιδιωτικι οικοδομι είναι περιοριςμζνεσ. 

Για τθν καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα ςτισ χϊρεσ τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ θ κατάςταςθ 
εμφανίηεται ςτακερι, χωρίσ να διαφαίνονται προοπτικζσ ουςιαςτικισ βελτίωςθσ κατά τθ 
διάρκεια τθσ τρζχουςασ χριςθσ, κακϊσ θ περιοχι εξακολουκεί να επθρεάηεται από τθν 
οικονομικι αδυναμία γειτονικϊν χωρϊν τθσ Ευρωηϊνθσ. 
 
Τισ μεγαλφτερεσ προκλιςεισ αντιμετωπίηει ο Όμιλοσ ςτθν περιοχι τθσ Ανατολικισ Μεςογείου. Η 
Αίγυπτοσ, και ςε μικρότερο βακμό θ Τουρκία, βρίςκονται αντιμζτωπεσ με μία παρατεταμζνθ 
περίοδο πολιτικισ αναςτάτωςθσ. Παρά το γεγονόσ ότι θ ηιτθςθ φαίνεται προσ το παρόν να 
διατθρεί τθ δυναμικι τθσ, κάκε πρόβλεψθ για τισ βραχυπρόκεςμεσ προοπτικζσ τθσ αγοράσ 
κακίςταται αβζβαιθ.  Στθν Αίγυπτο, θ ζλλειψθ καυςίμων και θ αφξθςθ του κόςτουσ παραγωγισ 
διαμορφϊνουν ζνα όλο και πιο δφςκολο επιχειρθματικό περιβάλλον. Στθν Τουρκία, υπάρχει 
κίνδυνοσ θ άνοδοσ των επιτοκίων να επιβραδφνει τθν οικονομικι ανάπτυξθ. Επιπρόςκετα, οι 
διακυμάνςεισ των τοπικϊν νομιςμάτων ενδεχομζνωσ να ζχουν ουςιαςτικό αντίκτυπο ςτα 
αποτελζςματα του Ομίλου ςτθν περιοχι. 
 

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Το 2013 ςυμπίπτει με τθ ςυμπλιρωςθ δζκα χρόνων από τθ δθμοςιοποίθςθ του πρϊτου 
Απολογιςμοφ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ (ΕΚΕ) και Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ για το ςφνολο των 
δραςτθριοτιτων του Τιτάνα ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα και τισ άριςτεσ πρακτικζσ. Τθ 
δεκαετία αυτι, ιδιαίτερθ ζμφαςθ δόκθκε ςτθν εμπζδωςθ των εταιρικϊν αξιϊν, αρχϊν και 
προτφπων που προάγουν τθ διαφάνεια και ενιςχφουν τόςο τθν προςπάκεια για ςυνεχι αυτό-
βελτίωςθ όςο και τθ ςφμπραξθ με τουσ ςυμμετόχουσ ςε πρωτοβουλίεσ και δράςεισ που 
δθμιουργοφν αξία για όλουσ. 

Η μείωςθ του αρικμοφ των ατυχθμάτων ςτο άμεςο και ζμμεςο προςωπικό το 2013 ςυνζβαλλε 
ςτθν περαιτζρω μείωςθ του δείκτθ ςυχνότθτασ ατυχθμάτων και ςτθ ςυνολικι βελτίωςθ των 
αποτελεςμάτων του Ομίλου ςτον τομζα τθσ αςφάλειασ τθσ εργαςίασ. Παρ’ όλα αυτά, ζνα 
κανατθφόρο ατφχθμα που ςυνζβθ ςε ζναν ιδιαίτερα ζμπειρο εργολάβο ςτθν Ελλάδα 
επιβεβαίωςε για άλλθ μία φορά ότι ςτον τομζα τθσ αςφάλειασ απαιτείται ςυνεχισ εγριγορςθ 
και μακρόχρονθ προςπάκεια για τθν ανάπτυξθ νοοτροπίασ πρόλθψθσ των κινδφνων. Για το 
ςκοπό αυτό, ςυνεχίςτθκαν και εντατικοποιικθκαν τα προγράμματα ευαιςκθτοποίθςθσ, 
ενθμζρωςθσ και εκπαίδευςθσ, αλλά και θ εφαρμογι διεκνϊν και κλαδικϊν προτφπων για τθν 
αςφάλεια τόςο ςτο προςωπικό του Ομίλου όςο και ςτουσ ςυνεργαηόμενουσ εργολάβουσ. 
Επιπρόςκετα, δόκθκε ζμφαςθ ςε πρωτοβουλίεσ ςφμπραξθσ που αποςκοποφν ςτθν εμπζδωςθ 
νοοτροπίασ προλθπτικισ διαχείριςθσ των κινδφνων και απευκφνονται ςε φοιτθτζσ των 
Πολυτεχνικϊν Σχολϊν μζςω τθσ ςυνεργαςίασ με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο BEST και ςτα παιδιά τθσ 
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ μζςω του Προγράμματοσ «Αςφάλεια ςτο 
Σπίτι». Ο Τιτάνασ είναι αποφαςιςμζνοσ να ςυνεχίςει και να εντείνει ακόμα περιςςότερο τισ 
προςπάκειζσ του για τθν επίτευξθ του ςτόχου για μθδζν ατφχθμα. 

Το 2013 ςυνεχίςτθκε θ υλοποίθςθ του πενταετοφσ προγράμματοσ δράςθσ που αποςκοπεί ςτθ 
ςυνολικι βελτίωςθ των περιβαλλοντικϊν επιδόςεων του Ομίλου, ενϊ παράλλθλα ξεκίνθςε θ 
διαδικαςία αναςκόπθςθσ και ανακεϊρθςθσ των ςτρατθγικϊν ςτόχων με νζο χρονικό ορίηοντα 
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το 2020. Η κλιματικι αλλαγι και θ ανάγκθ για αξιοποίθςθ εναλλακτικϊν πρϊτων υλϊν και 
πθγϊν ενζργειασ παραμζνουν βαςικι προτεραιότθτα του Ομίλου και κατά ςυνζπεια ζνα 
κυρίαρχο κζμα ςτο διάλογο με τουσ ςυμμετόχουσ του. Στο πλαίςιο αυτό νζεσ πρωτοβουλίεσ 
ανζπτυξε και θ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου GAEA, επεκτείνοντασ τθ δραςτθριότθτά τθσ. 

Για δεφτερθ ςυνεχι χρονιά, το 2013, o Όμιλοσ ΤΙΤΑΝ είχε τθ ςυμπροεδρία ςτθ διεκνι 
πρωτοβουλία για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ του κλάδου τςιμζντου που υλοποιείται από το 2002, 
ςτο πλαίςιο των δραςτθριοτιτων του Παγκόςμιου Επιχειρθματικοφ Συμβουλίου για τθ Βιϊςιμθ 
Ανάπτυξθ (WBCSD / Cement Sustainability Initiative). Σθμαντικι πρόοδοσ καταγράφθκε και ςτο 
πλαίςιο των εργαςιϊν τθσ πρωτοβουλίασ αυτισ με τθν εξζλιξθ του Προγράμματοσ Δράςθσ και 
τθν υιοκζτθςθ νζων αξόνων δράςθσ όπωσ θ διαχείριςθ του νεροφ και θ προςταςία τθσ 
βιοποικιλότθτασ. 

Η ζκδοςθ του πρϊτου ολοκλθρωμζνου και ενιαίου Απολογιςμοφ του Ομίλου το 2012 
ςθματοδότθςε τθν ζναρξθ μίασ νζασ εποχισ, ςτθν οποία θ προςπάκεια για πιο ςυνολικι και πιο 
ολοκλθρωμζνθ πλθροφόρθςθ των ςυμμζτοχων εμπλουτίηεται και διευρφνεται, λαμβάνοντασ 
υπόψθ τισ ανάγκεσ και τισ προςδοκίεσ τουσ. Η ζκδοςθ του πρϊτου Απολογιςμοφ ΕΚΕ ςτο 
Κόςςοβο το 2013 και θ κατάκτθςθ του πρϊτου βραβείου για το πρόγραμμα ΙLAB (Τοπικό 
Συμβοφλιο Διαβοφλευςθσ), ενόσ καινοτόμου κεςμοφ ςφμπραξθσ με τθν τοπικι κοινότθτα, ςτο 
πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Διαγωνιςμοφ ΕΚΕ τθσ Ε.Ε., ενιςχφουν τθν πεποίκθςθ ότι θ δζςμευςθ 
ςτθν εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ οδθγεί ςτθν ανάπτυξθ νζων και καινοτόμων προςεγγίςεων και 
δράςεων που προςκζτουν αξία τόςο ςτθν επιχείρθςθ όςο και ςτθν τοπικι ανάπτυξθ.  

Το 2014 αναμζνεται θ ζκδοςθ νζασ οδθγίασ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για τθ 
δθμοςιοποίθςθ πλθροφοριϊν που αφοροφν τισ μθ οικονομικζσ επιδόςεισ των επιχειριςεων 
ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ο Όμιλοσ ΤΙΤΑΝ ιδθ πλθροί τισ 
αναμενόμενεσ προσ εφαρμογι απαιτιςεισ ςε “προθγμζνο” (advanced) επίπεδο ςφμφωνα με τα 
ςχετικά κριτιρια του ΟΗΕ (Οικουμενικό Σφμφωνο), ενϊ ζχει προχωριςει περαιτζρω ςτθν 
αναλυτικι παρουςίαςθ ςχετικϊν πλθροφοριϊν για όλεσ τισ χϊρεσ δραςτθριότθτάσ του. 
Απολογιςμοί για τθν ΕΚΕ και τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ εκδίδονται επίςθσ ςε τοπικζσ γλϊςςεσ με 
ςτοιχεία που αφοροφν τουσ τοπικοφσ ςυμμετόχουσ ςτθ Σερβία, τθν ΠΓΔΜ και το Κόςςοβο. 
 

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 
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 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. 
 

ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΣΟ 2014 

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ 

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 
χαρακτιρα ι ςυναλλαγζσ που δε 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 το βραχυπρόκεςμο δανειςμό παρακολουκείται ςε μθνιαία 
βάςθ. Στισ 31 Δεκεμβρίου 2013, ο λόγοσ του ςυνόλου των αχρθςιμοποίθτων μακροπρόκεςμων 
δεςμευμζνων τραπεηικϊν γραμμϊν και μετρθτϊν προσ το βραχυπρόκεςμο δανειςμό ιταν 5,92. 

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 31% του ςυνολικοφ δανειςμοφ του Ομίλου βαςίηεται ςε ςτακερά και προςυμφωνθμζνα 
επιτόκια ενϊ ζνα περαιτζρω 18% του δανειςμοφ ζχει μετατραπεί ςε βάςθ 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. 
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Μεταβλθτότθτα 

επιτοκίων

Επίδραςθ ςτα 

κζρδθ προ φόρων

1,0% -2.776
-1,0% 2.776
1,0% 1.520
-1,0% -1.520
1,0% -6
-1,0% 6
1,0% -213
-1,0% 213
1,0% -207
-1,0% 207
1,0% -325
-1,0% 325

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

USD

TRY

BGN
Ποςά χριςθσ 2013

EGP

ALL

Ανάλυςη ευαιςθηςίασ των δανείων του Ομίλου ςε μεταβολζσ επιτοκίων

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

EUR

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

Ποςά χριςθσ 2012

EUR

USD

TRY

BGN

EGP

ALL

 

Η ςχζςθ ςτακερϊν προσ κυμαινόμενων επιτοκίων 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 2013, ο Όμιλοσ είχε παράγωγα 
χρθματοοικονομικά προϊόντα ανταλλαγισ ςτακεροφ προσ κυμαινόμενου επιτοκίου φψουσ €130 
εκατ., μζςθσ διάρκειασ περίπου 1 ζτουσ 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. 

Παρ’ όλα αυτά μζροσ τθσ χρθματοδότθςθσ των δραςτθριοτιτων του Ομίλου ςε Η.Π.Α., Τουρκία, 
Αίγυπτο και Αλβανία, είναι ςε νόμιςμα διαφορετικό από το νόμιςμα λειτουργίασ. Το κζμα 
αναχρθματοδότθςθσ τουσ ςε τοπικό νόμιςμα εξετάηεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. 
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Στθν Αίγυπτο, θ χρθματοδότθςθ ςε γιεν αντιςτακμίςτθκε ζωσ τον Ιανουάριο του 2014 μζςω 
προκεςμιακϊν ςυμβολαίων ςυναλλάγματοσ μελλοντικισ εκπλιρωςθσ δολαρίου-γιεν  που 
εκτελζςτθκαν από τθ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου Iapetos Ltd. 

Επίςθσ, θ εταιρία του Ομίλου Titan Global Finance χοριγθςε δάνεια φψουσ €100 εκατ. το 2013 
και €53.5 εκ. το πρϊτο εξάμθνο του 2012, ςτθν εταιρία του Ομίλου Titan America LLC. Η Titan 
America LLC αντίςτοιχα, προχϊρθςε μερικϊσ για τα €53.5 εκ. 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 ςτα: Δολάριο ΗΠΑ, Δθνάριο Σερβίασ, 
Λίρα Αιγφπτου, Λίρα Αγγλίασ, Λίρα Τουρκίασ και Λζκ Αλβανίασ, κρατϊντασ όλεσ τισ άλλεσ 
μεταβλθτζσ ςτακερζσ: 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)
Ξζνο 

νόμιςμα

Αφξθςθ/ 

μείωςθ ξζνου 

νομίςματοσ 

ζναντι €

Επίδραςθ ςτα 

κζρδθ προ 

φόρων

Επίδραςθ ςτα 

ίδια κεφάλαια

5% -2.475 19.224 

-5% 2.239 -17.393 

5% 513 2.193 

-5% -464 -1.984 

5% 2.874 33.456 

-5% -2.601 -30.270 

5% 156 295 

-5% -141 -267 

5% -7 991 

-5% 7 -897 

5% -117 2.165 

-5% 106 -1.959 

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% 311 1.254 

-5% -282 -1.134 

5% -477 2.441 

-5% 431 -2.209 

Ανάλυςη ευαιςθηςίασ ςε μεταβολζσ ςυναλλάγματοσ

Ποςά χριςθσ 2013

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) θ παραπάνω ανάλυςθ ευαιςκθςίασ βαςίηεται ςε νομίςματα που είναι κυμαινόμενα και όχι ςτακερά.

USD

RSD

EGP

GBP

TRY

ALL

Ποςά χριςθσ 2012

USD

RSD

EGP

GBP

TRY

ALL

 

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 
2013, 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. 
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ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ 

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 τθ λιψθ ςυγκεκριμζνων μζτρων ςε κάκε περίπτωςθ, με ςτόχο τθ 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  
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. 
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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 ΔΛΠ 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 2013 και τα υπόλοιπα των απαιτιςεων και 
υποχρεϊςεων ςτισ 31.12.2013 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 

- 2.286 - 521

- - 9 -

- 2.286 9 521

Πωλιςεισ 

αγακών και 

υπθρεςιών 

 Αγορζσ 

αγακών και 

υπθρεςιών Απαιτιςεισ  Τποχρεώςεισ 

7 - - 270

3 - - -

17.283 5.068 5.889 1.012

4.529 - - -

775 - 254 -

3 - 586 -

549 - - -

7 - 240 -

7.169 - 2.693 -

176 - 88 -

9.523 29 3 -

7.944 386 74 -

7.440 - 940 -

421 - 341 -

112 - 12 -

8 3 - -

24 20 - 254

17.055 44 1.574 7

- 31 - -

1.553 - 604 -

- 37.936 - 753.878

5 - 6 -

63 - - -

13 - - -

- 2.286 - 521

- - 9 -

74.662 45.803 13.313 755.942

Λοιπά ςυνδεόμενα μζρθ

Διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ

Titan Global Finance PLC 

Λατομεία Τανάγρασ Α.Ε.

Zlatna Panega Cement AD

Τitan Αmerica LLC

Essex Cement Co. LLC

SharrCem Sh.P.K

Λοιπζσ κυγατρικζσ

Ιντερτιτάν Εμπορικι Διεκνισ Α.Ε.

Transbeton - Δομικι Α.Ε. 

Λατομεία Γουρνϊν Α.Ε.

Αιολικι Ν.Ε.

Αλμπαςζμ Α.Ε.

Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε.

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Τιτάν Διεκνισ Εμπορικι Α.Ε.

Fintitan SRL

Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. 

Cementi Crotone S.R.L.

Ποςά κλειόμενησ χρήςησ 2013

Όμιλοσ

Εταιρία

Λοιπά ςυνδεόμενα μζρθ

Διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ

Titan Cement U.K. Ltd

Usje Cementarnica AD

Beni Suef Cement Co.S.A.E. 

Ποηολάνθ Α.Ε.

Antea Cement SHA

Alexandria Portland Cement Co. S.A.E 

Cementara Kosjeric DOO
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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  
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, δφο εκ των οποίων 
κυμαινόμενου επιτοκίου ανεξόφλθτου κεφαλαίου: α) €100 εκατ., με λιξθ το 2015, με επιτόκιο 
βαςιςμζνο ςτο Euribor πλζον περικωρίου 3,313% ετθςίωσ, και β) €550 εκατ., με λιξθ το 2015, 
με επιτόκιο βαςιςμζνο ςτο Euribor πλζον περικωρίου 3,05% ετθςίωσ και γ) 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 2013 ςε €4,9 εκατ. ζναντι €3,6 εκατ. τθσ αντίςτοιχθσ περιόδου του 
προθγοφμενου ζτουσ. 
 

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. 

 

ETHΙΑ ΕΚΘΕΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 

To Διοικθτικό Συμβοφλιο δθλϊνει ότι θ Ετιςια  Ζκκεςθ του Δ.Σ. και οι Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 
τθσ χριςθσ 2013, λαμβανόμενεσ ωσ ενιαίο ςφνολο, είναι αντικειμενικζσ, ιςορροπθμζνεσ και 
κατανοθτζσ και παρζχουν τθν απαιτοφμενθ πλθροφόρθςθ ςτουσ μετόχουσ, για να εκτιμιςουν 
τισ επιδόςεισ, το επιχειρθματικό μοντζλο και τθ ςτρατθγικι τθσ Εταιρίασ. 
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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 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.   

Η ευκφνθ των μετόχων περιορίηεται ςτθν ονομαςτικι αξία των μετοχϊν που κατζχουν. 
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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 31.12.2013 οι κατωτζρω μζτοχοι κατείχαν ποςοςτό μεγαλφτερο του 5% του ςυνόλου των 
δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων δικαιωμάτων ψιφου που 
αντιςτοιχοφν ςε μετοχζσ των οποίων είναι ςυγκφριοι και περιζχονται ςε κοινι επενδυτικι μερίδα:  

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 10,57% των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρίασ.  

Το ΙΔΥΜΑ ΡΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΡΟΥΛΟΥ 9,90%, των δικαιωμάτων ψιφου τθσ 
Εταιρίασ και   

Ο κ. Λεωνίδασ Α. Κανελλόπουλοσ, ποςοςτό 6,10% των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρίασ  

Τθν 27.2.2014, 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 τθσ δθμόςιασ Κυπριακισ εταιρίασ με τθν επωνυμία 
ΕΔΥΒΕΜ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΡΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΡΟΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΕΙΑ 
ΛΙΜΙΤΕΔ (ΕΔΥΒΕΜ), 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 :  

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.  
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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.  

Στα πλαίςια των ανωτζρω διατάξεων, δυνάμει τθσ από 8.6.2012 απόφαςθσ  τθσ Γενικισ 
Συνζλευςθσ των Μετόχων τθσ Εταιρίασ, ζχει χορθγθκεί  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  ανωτζρω 
απόφαςθσ, δθλαδι ζωσ τθν 18.6.2014,  με κατϊτατθ τιμι αγοράσ ευρϊ 4 ανά μετοχι και 
ανϊτατθ τιμι αγοράσ 40 ευρϊ  ανά μετοχι. Σφμφωνα με τθν ανωτζρω απόφαςθ τθσ Γενικισ 
Συνζλευςθσ, θ πραγματοποίθςθ αγορϊν ιδίων μετοχϊν   αποφαςίηεται από το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο εφόςον οι εν λόγω αγορζσ εξυπθρετοφν τα ςυμφζροντα τθσ Εταιρίασ και εφόςον 



Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν 
Επεξηγηματική Ζκθεση του Διοικητικοφ Συμβουλίου 3 

 

17 

 

επιτρζπονται από τα διακζςιμα κεφάλαια τθσ Εταιρίασ. Η Εταιρία δεν ζχει προβεί ςε αγορά ιδίων 
μετοχϊν τθσ κατ’ εφαρμογιν τθσ ανωτζρω από  8.6.2012 απόφαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ .  

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ ιδίων μετοχϊν που κατζχει ςιμερα  θ Εταιρία κατ’ εφαρμογιν παλαιότερων 
ςχετικϊν αποφάςεων τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ ανζρχεται ςε 3.061.415 κοινζσ και 5.919 
προνομιοφχεσ χωρίσ ψιφο μετοχζσ, οι οποίεσ  αντιπροςωπεφουν ποςοςτό 3,62 % 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 ςθμαντικζσ 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 κατόπιν 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. 

B. Η Σφμβαςθ Ανακυκλοφμενθσ Ρίςτωςθσ (Multicurrency Revolving Facility Agreement) μζχρι 
ποςοφ 430 εκ Ευρϊ μεταξφ τθσ εταιρίασ του Ομίλου Titan Global Finance Plc, κοινοπραξίασ 
δανειςτριϊν τραπεηϊν και τθσ Εταιρίασ ωσ εγγυιτριασ. 

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

Δ. H ζκδοςθ κοινοφ ομολογιακοφ δανείου ποςοφ 50 εκ ευρϊ από τθν Εταιρία, με εκπρόςωπο των 
ομολογιοφχων και πλθρεξοφςιο καταβολϊν τθν τράπεηα EUROBANK ERGASIAS 

Ε. Η ζκδοςθ κοινοφ ομολογιακοφ δανείου ποςοφ ευρϊ μζχρι ποςοφ 50 εκ ευρϊ από τθν Εταιρία, 
με εκπρόςωπο των ομολογιοφχων και πλθρεξοφςιο καταβολϊν τθν τράπεηα EΘΝΙΚΗ ΤΑΡΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 

ΣΤ. Σφμβαςθ Δανείου ποςοφ 35 εκ ευρϊ μεταξφ τθσ Εταιρίασ και τθσ τράπεηασ HSBC 

Ζ. 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 τθ ςυμμετοχι τθσ τελευταίασ με μειοψθφικό ποςοςτό ςτισ 
επενδφςεισ του Τιτάνα ςτθ Σερβία, ΡΔΓΜ και Κόςςοβο. 

Η. 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 

Θ. Η ζκδοςθ Ευρωπαϊκϊν Ομολογιϊν ποςοφ 200 εκ. ευρϊ από τθν εταιρία του Ομίλου Titan 
Global Finance Plc με τθν εγγφθςθ τθσ Εταιρίασ. 
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Ι. H ζκδοςθ κοινοφ ομολογιακοφ δανείου μζχρι ποςοφ ευρϊ 14.3 εκ ευρϊ από τθν Εταιρία, με 
εκπρόςωπο των ομολογιοφχων και πλθρεξοφςιο καταβολϊν τθ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΡΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Ε  

και 

Κ. H ζκδοςθ κοινοφ ομολογιακοφ δανείου μζχρι ποςοφ ευρϊ 20 εκ ευρϊ από τθν εταιρία του 
Ομίλου ΙΝΤΕΜΡΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ A.E., με εκπρόςωπο των ομολογιοφχων και πλθρεξοφςιο 
καταβολϊν τθ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΡΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 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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ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

  
 
Ι. Αναφορά στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, στον οποίο υπάγεται η Εταιρία και στον τόπο 
όπου ο Κώδικας αυτός είναι διαθέσιμος προς το κοινό 
 
Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (εφεξής «η Εταιρία»), είναι ανώνυμη εταιρία, οι μετοχές της οποίας (κοινές 
και προνομιούχες) είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  
Η παρούσα Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελεί ειδικό τμήμα της Ετήσιας Έκθεσης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.3873/2010. 
Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, με την από  16.12.2010 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου έχει 
υπαχθεί επισήμως στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου (the UK Corporate 
Governance Code), ο οποίος ευρίσκεται αναρτημένος στον ιστότοπο του UK Financial Reporting Council 
www.frc.org.uk  και μετάφραση αυτού στην Ελληνική Γλώσσα είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της 

Εταιρίας http://www.titan.gr/el/  στη διεύθυνση http://www.titan.gr/el/titan-group/corporate-governance/ 

  
 
Η Εταιρία εφαρμόζει τον ανωτέρω Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου με τις 
αποκλίσεις που αναφέρονται κατωτέρω στο Τμήμα VIIΙ της παρούσας δήλωσης, όπου και  παρέχεται 
αιτιολόγηση των σχετικών αποκλίσεων. 
 
ΙΙ. Αναφορά στις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρία επιπλέον των 
προβλέψεων του νόμου και παραπομπή στον τόπο όπου τις έχει δημοσιοποιήσει. 
 
Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, επιπλέον των προβλέψεων της ελληνικής νομοθεσίας, που περιλαμβάνονται 
στους Νόμους 2190/1920, 3016/2002, 3693/2008 και 3884/2010 και 3873/2010, εφαρμόζει τις αρχές 
εταιρικής διακυβέρνησης  που προβλέπει ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου (UK Corporate Governance Code), εφεξής «ο Κώδικας».  
 
Η Εταιρία πέραν των κριτηρίων που θέτουν η ελληνική νομοθεσία και ο Κώδικας όσον αφορά τα 
κριτήρια ανεξαρτησίας που πρέπει να πληρούν τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
εφαρμόζει τα πρόσθετα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω στην παράγραφο «Ανάδειξη υποψηφίων 
μελών Διοικητικού Συμβουλίου» του τμήματος ΙΙΙ της παρούσας δήλωσης και ευρίσκονται αναρτημένα 

στoν ιστότοπο της Εταιρίας http://www.titan.gr/el/   στη διεύθυνση  

http://www.titan.gr/el/titan-group/corporate-governance/board-of-directors/ 

 

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

http://www.frc.org.uk/
http://www.titan.gr/el/
http://www.titan.gr/el/titan-group/corporate-governance/
http://www.titan.gr/el/
http://www.titan.gr/el/titan-group/corporate-governance/board-of-directors/
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
Πρόεδρος 
 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
74 ετών, Μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από 1.3.2006  
Μέλος της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης. 
 
Είναι μέλος του Δ.Σ. από το 1971 και Πρόεδρος του Δ.Σ. από το 1996.  Ήταν Διευθύνων Σύμβουλος  της 
Εταιρίας από το 1983 μέχρι το 1996. 
 
Είναι μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. 
Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.της ΑLPHA BANK (1995-2006) και Πρόεδρος του Σ.Ε.Β (1994-2000). 
 

Αντιπρόεδρος 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ   

63 ετών,  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από την 18.5.2010  (2η θητεία). 

Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών 

Έχει διατελέσει ανώτατο στέλεχος διεθνών επενδυτικών τραπεζών στο Λονδίνο (1977-1991). Εχει 
διευθύνει ελληνικές τράπεζες και θυγατρικές ξένων τραπεζών στην Ελλάδα (1991-2000). Υπήρξε 
Διευθύνων Σύμβουλος και Global Head of the Banks and Securities Industry για τη CITIGROUP στο 
Λονδίνο (2000- 2004)  και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 
(2004-2009). Εξελέγη επίσης Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (2005-2009). Διετέλεσε 
Διευθύνων Σύμβουλος εμπορικής τραπεζικής και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. του επενδυτικού ομίλου 
EFG Hermes Holding (2010-2013).  

Είναι Αντιπρόεδρος και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της τράπεζας Eurobank Ergasias,  
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ναυτιλιακής εταιρείας Tsakos Energy Navigation (TEN) 
Limited, εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και Ανεξάρτητο  Μη Εκτελεστικό Μέλος του 
Δ.Σ. της ΕFG Hermes Holding, εισηγμένης στα χρηματιστήρια Καϊρου και Λονδίνου.  

Είναι κάτοχος πτυχίων Μαθηματικών, Ναυπηγικής και Διοίκησης από ελληνικά και βρετανικά 
πανεπιστήμια 
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Διευθύνων Σύμβουλος 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ    
 
52 ετών, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από την 24.6.1992  
 
Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας από το 1996 και στέλεχος από το 1989.  
 
Προηγουμένως εργάσθηκε ως σύμβουλος επιχειρήσεων στη  McKinsey & Company Inc στις ΗΠΑ και 
στη Γερμανία.   
 
Είναι  μέλος του Δ.Σ. της  τράπεζας EUROBANK ERGASIAS, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανιών ( Σ.Ε.Β.) , του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.), του Ελληνικού 
Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής ( ΕΛΙΑΜΕΠ) και του European Round Τable of 
Industrialists ( E.R.T) και Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Σ.Ε.Β. για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.  
 
Σπούδασε Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός (Dipl. EL-Ing. ETH, 1985) στο Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της 
Ζυρίχης και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστημίου ΗARVARD  
( Μ.Β.Α., 1987).  
 
Μέλη 
 
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ  
 
47 ετών, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. από την 10.5.2007 (3η θητεία). 
Μέλος της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Επιτροπής Αμοιβών. 
 
Είναι Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της AUTOHELLAS A.T.E.E. (HERTZ), Αντιπρόεδρος της 
AEGEAN AIRLINES A.E.  και  μέλος του Δ.Σ. της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και της FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
 
Σπούδασε στα πανεπιστήμια YALE και COLUMBIA  BUSINESS SCHOOL OF NEW YORK  
( Μ.Β.Α.)  
 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ  ΒΙΔΑΛΗΣ  
 
59 ετών, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. από την 15.6.2011  

Από το 2004 μέχρι την 15.6.2011 υπήρξε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.  

Είχε ορισθεί Διαπραγματευτής από πλευράς Ελληνικού Δημοσίου στις διαπραγματεύσεις για την 
επανεκκίνηση των Συμβάσεων Παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων (2012-2013), οι οποίες 
ολοκληρώθηκαν επιτυχώς τον Δεκέμβριο 2013  

Υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος (2001 - 2011) και Εντεταλμένος Σύμβουλος / COO (1998 - 2001) της 
εταιρίας S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. και  μέλος του Δ.Σ. για 15 χρόνια.  Από το 1981 έως το 1998 
εργάστηκε στην εταιρία OWENS CORNING στις Η.Π.Α. και από το 1994 έως το 1998 ήταν διαδοχικά 
Πρόεδρος των Παγκόσμιων Δραστηριοτήτων Συνθετικών Υλικών (Composites) και Μονωτικών Υλικών. 

Είναι επίσης Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και Πρόεδρος του 
Συμβουλίου του Σ.Ε.Β για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ενώ διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσµου 



Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν 
Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 4 

 

22 

 

Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (Σ.Μ.Ε.) από το 2005 μέχρι το 2009.  Eίναι Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. 
της RAYCAP Α.Ε. και μέλος του Δ.Σ. των εταιριών Zeus Capital Partners και Future Pipe Industries του 
Ντουμπάι.  

Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες (BA) και Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στο Πανεπιστήμιο HARVARD. 

BAΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΡΚΑΛΗΣ 
 
53 ετών, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. από την 14.6.2013 
 
Από το 2010 είναι Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της 
Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ.Ξεκίνησε την καριέρα του στον ΤΙΤΑΝΑ το 2008 ως  Εκτελεστικός Διευθυντής 
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Στρατηγικού Σχεδιασμού Ομίλου. 
 
Προηγουμένως  επί 18 χρόνια εργάσθηκε στην Dow Chemical Co, όπου κατείχε διάφορες διευθυντικές 
θέσεις με έδρα κυρίως στις ΗΠΑ και την Ελβετία. Μεταξύ άλλων, υπήρξε Αντιπρόεδρος της Dow 
Automotive, Διευθυντής τομέως  Specialty Plastics & Elastomers,  Διευθυντής  Synthetic Latex, κλπ. 

 
Είναι απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Μετσοβείου Πολυτεχνείου και κάτοχος Masters 
(Msc) του State University of Pennsylvania, HΠΑ. 
 
ΝΕΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ  
 
50 ετών, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. από την 24.6.1992. 
  
Διευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων Οµίλου ΤΙΤΑΝ από το 1996. Προηγουμένως ήταν στέλεχος της 
Διεύθυνσης Πωλήσεων της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ( 1990-1996) και στέλεχος της  ΙΩΝΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ( 1989-
1990). 
  
Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. του Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, Πρόεδρος του 
Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης 
Τσιµεντοβιοµηχανιών Ελλάδος . 
 
TAKHΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ   
 
46 ετών, Εκτελεστικό µέλος του Δ.Σ. από την 10.5.2007. 
  
Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΤΙΤΑΝ από το 2001. Κατά την περίοδο 1995-2001 ήταν 
στέλεχος της Οικονομικής Διεύθυνσης του Ομίλου και  προηγουμένως είχε εργασθεί ως οικονομικός 
αναλυτής στην AIG και στη Διεύθυνση Χρηματοδοτήσεων της ΕFG EUROBANK.   
 
Είναι, επίσης, μέλος Δ.Σ. των εταιριών ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ  Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις 
(AIG ΕΛΛΑΣ) και ΕUROBANK PROPERTIES A.E.E.Π. και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης 
Εισηγμένων Εταιριών ( ΕΝΕΙΣΕΤ) 
 
Σπούδασε Οικονομικά (Β.Α.) και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.) στα πανεπιστήμια BROWN και  ΝΕW 
YORK UNIVERSITY –Stern School of Business.  
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ΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

63 ετών, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. από την 14.6.2013 ( 1η θητεία). 
Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής 

Είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ και μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Δ.Σ.της Frigoglass S.A.I.C. 
Υπήρξε Διευθύνων Συμβούλος του ομίλου της Coca-Cola Ηellenic (2003-2011) και της Frigoglass S.A.I.C ( 
2001-2003).  
Ξεκίνησε την καριέρα του στην Price Waterhouse ( 1975-1985) και στη συνέχεια εντάχθηκε στη 
διοικητική ομάδα της Ελληνικής Εταιρείας Εμφιαλώσεως (3E), όπου ανέλαβε Οικονομικός Διευθυντής 
του Βιομηχανικού κλάδου του Ομίλου (1992-1995) και στη συνέχεια Αναπληρωτής Οικονομικός 
Διευθυντής Ομίλου ( 1995-1996) και Οικονομικός Διευθυντής ( 1996- 2000). 
 
Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς,  από όπου αποφοίτησε το 1974 με ειδίκευση στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων. 
 
ΔΟΜΝΑ ΜΙΡΑΣΓΕΖΗ - ΜΠΕΡΝΙΤΣΑ 
 
53 ετών, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. από την 14.6.2013 ( 1η θητεία) 
Μέλος της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης 
 
Δικηγόρος Αθηνών και  Εταίρος του Δικηγορικού Γραφείου Μ. & Π. Μπερνίτσα. 
Έχει εργασθεί ως επιστημονική συνεργάτις στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών 
(1986-1987) και στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών 
(1985-1990).  
Είναι επίσης  Μέλος του  Δ.Σ. του St. Catherine's British School και του Ιδρύματος Άγγελου και Λητώς 
Κατακουζηνού. 
 
Φοίτησε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι  κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (LLM) 
στο ευρωπαϊκό δίκαιο από το London School of Economics. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΥ  
 
48 ετών, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από την 23.6.1995. 
 
Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ομίλου ΤΙΤΑΝ από το 1997 ενώ από το 1992 μέχρι το 1997 
ήταν στέλεχος της Διεύθυνσης Εξαγωγών του Ομίλου. Προηγουμένως εργάσθηκε στον Ο.Ο.Σ.Α. στο 
Παρίσι και στην εταιρία συμβούλων BOOZ,ALLEN&HAMILTON. 
 
Είναι, επίσης, μέλος του Δ.Σ. και Ταμίας του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου και 
μέλος του Δ.Σ. της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και της εταιρίας FRIGOGLASS A.B.E.E.  Από το 
2007 μέχρι το 2009 ήταν μέλος του Δ.Σ. της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 
 
Σπούδασε Οικονομικά στο Swarthmore College στις ΗΠΑ και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο INSEAD  
(Fontainebleau). 
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ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ 
 
50 ετών, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. από την 14.6.2013 ( 1η θητεία) 
Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής  
 
Καθηγητής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  
Υπήρξε Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (2008-2012) και προηγουμένως  
Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 
και εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
Αναπληρωτής του Υπουργού Οικονομικών στα Συμβούλια του Eurogroup και του ECOFIN και 
Αναπληρωτής Διοικητής της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Ελλάδα.  
Διετέλεσε επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και του Οργανισμού 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. 
Δίδαξε στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Maryland, ΗΠΑ και σε άλλα Πανεπιστήμια και 
έχει εργασθεί ως Οικονομολόγος στην Kεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ  (Board οf Governors of the Federal 
Reserve System) και ως Επισκέπτης Εμπειρογνώμων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.  
 
Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο  Brandeis, ΗΠΑ  (B.A. στα  Οικονομικά και Πληροφορική)  και έκανε 
διδακτορικό  στα Οικονομικά  στο  Πανεπιστήμιο Yale.  
   
ΠΕΤΡΟΣ  ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ 
 
67 ετών, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από την 10.5. 2010 ( 2η θητεία)  
Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών. 
 
Από το 2010 είναι μέλος του Δ.Σ. της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.  
 
Υπήρξε (1999-2004) Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων της Citigroup Inc., μέλος της Διοικούσας 
Επιτροπής και Διευθυντής των Citicorp και Citibank,N.A. Από το 1992 έως το 1997 ήταν επικεφαλής των 
θυγατρικών παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του ομίλου American International Group, των 
υπηρεσιών διαχείρισης διαθεσίμων του ομίλου και των εργασιών διαχείρισης κινδύνων αγοράς και 
πιστωτικού κινδύνου. Διετέλεσε  μέλος της εκτελεστικής επιτροπής και εταίρος της C.V. Starr και έχει 
επίσης εργασθεί στην Chemical Bank  (νυν JPMorgan Chase). Επίσης, έχει διατελέσει Πρόεδρος της μη 
κερδοσκοπικής οργάνωσης Plan International and Childreach, Επίτροπος του Κολλεγίου Αθηνών και 
διευθυντής της Γενναδείου Βιβλιοθήκης. 
 
Διαθέτει τρεις τίτλους σπουδών από το Columbia University: πτυχίο (BsC), μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) και διδακτορικό στα Οικονομικά.   
 
ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΓΑΛΑΣ  
 
65 ετών, Εκτελεστικό µέλος του Δ.Σ. από την 28.7. 1998. 
 
Είναι Διευθυντής των Τοµέων Ανατολικής Μεσογείου, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και του Κλάδου 
Διεθνούς Εμπορίας του Ομίλου. Έχει επίσης διατελέσει Διευθυντής Εξαγωγών και Διεθνούς Εμπορίας. 
 
Εργάστηκε στον Καναδά στην εταιρία PRESTCOLD NORTH AMERICA LTD  (1973-1979) και στη συνέχεια 
(1980 – 1985) στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β),  της οποίας υπήρξε εμπορικός 
διευθυντής από το 1983 μέχρι το 1985. 
 
Σπούδασε  μηχανολόγος – μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Concordia του Καναδά 
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΛΗΣ 
 
54 ετών, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από την 10.5.2007 ( 3η θητεία)  
Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής  
 
Είναι πρόεδρος της FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και μέλος Δ.Σ. της εταιρίας FRIGOGLASS A.B.E.E και της 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. 
 
Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο BERKELEY της Καλιφόρνια (Masters Degree in Economic Development and 
Regional Planning) και στο BOSTON UNIVERSITY/BRUSSELS (Masters Degree in International Business). 
 
Ρόλος και Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου:  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο διοικητικό όργανο της Εταιρίας, το οποίο είναι αποκλειστικά 
αρμόδιο για τη χάραξη της στρατηγικής και της πολιτικής ανάπτυξης της Εταιρίας. Η επιδίωξη της 
ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρίας, η προάσπιση του γενικού εταιρικού 
συμφέροντος και των συμφερόντων των Μετόχων, η διασφάλιση της συμμόρφωσης της Εταιρίας και 
του Ομίλου στους νόμους, η εμπέδωση της διαφάνειας, των Εταιρικών Αξιών και του Κώδικα 
Δεοντολογίας της Εταιρίας στο σύνολο των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του Ομίλου, η 
διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας, η 
παρακολούθηση και επίλυση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, διευθυντών και μετόχων με τα συμφέροντα της Εταιρίας και του Ομίλου και ο έλεγχος της 
απόδοσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, και των 
ανωτάτων στελεχών, αποτελούν βασικό καθήκον του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων επί σημαντικών  
θεμάτων  όπως, η έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, η έγκριση του ετήσιου 
προϋπολογισμού, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται από το νόμο και το Καταστατικό, η έκδοση ομολογιακών δανείων παράλληλα με την 
αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και με την επιφύλαξη των άρθρων 8 και 9 του Ν. 3156/2003, η 
σύγκληση Γενικών  Συνελεύσεων των Μετόχων, η εισήγηση επί  των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, 
η σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης  και των  λοιπών προβλεπομένων από την κείμενη 
νομοθεσία Εκθέσεων, ο ορισμός των εσωτερικών ελεγκτών της Εταιρίας και ο καθορισμός των νομίμων 
εκπροσώπων και των ειδικών εκπροσώπων και υπευθύνων της Εταιρίας.  
 
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τον καθορισμό των αποδοχών και λοιπών αμοιβών 
του Διευθύνοντος Συμβούλου και των ανωτάτων στελεχών της Εταιρίας και του Ομίλου και την 
εισήγηση προς ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση προγραμμάτων παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης 
αγοράς μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρίας και 
των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κλπ. 
 
Τα καθήκοντα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτά του Διευθύνοντος Συμβούλου 
ασκούνται από διαφορετικά πρόσωπα, οι δε αρμοδιότητές τους είναι διακριτές και ορίζονται ρητά στο 
Καταστατικό και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας, όπως αυτός ισχύει μετά την αναθεώρησή 
του από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 17.12.2009.   
 
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας και με την εξαίρεση περιπτώσεων, όπως οι ανωτέρω,  για τις 
οποίες απαιτείται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να 
μεταβιβάζει και να αναθέτει με απόφασή του και με ρητούς όρους, εξουσίες διαχείρισης και 
εκπροσώπησης, προς ένα ή περισσότερα μέλη του και προς διευθυντές και στελέχη της Εταιρίας. 
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Επίσης, μπορεί να μεταβιβάσει εξουσίες του στη Διευθύνουσα Επιτροπή, οι όροι λειτουργίας και το 
αντικείμενο της οποίας αναφέρονται κατωτέρω. 
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
της 8.6.2012 είναι ασφαλισμένα για αστική ευθύνη έναντι τρίτων από την ασφαλιστική εταιρία AIG 
Europe Limited (πρώην Chartis Europe Limited) , όπως νομίμως αντιπροσωπεύεται από την AIG ΕΛΛΑΣ 
Α.Ε.   
 
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου:  
 
Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποτελείται από δέκα πέντε (15) μέλη και εξελέγη από 
τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14.6.2013, µε τριετή θητεία, η οποία λήγει κατά την Τακτική 
Γενική Συνέλευση του 2016. 
Τέσσερα (4) από τα μέλη του, οι κ.κ. Δώρος Κωνσταντίνου, Δόμνα Μιράσγεζη – Μπερνίτσα, 
Πλούταρχος Σακελλάρης και Βασίλειος Ζαρκαλής,  εξελέγησαν για πρώτη φορά.   
Από τους νεοεκλεγέντες, οι κ.κ. Δώρος Κωνσταντίνου, Δόμνα Μιράσγεζη – Μπερνίτσα, Πλούταρχος 
Σακελλάρης εξελέγησαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σε αντικατάσταση ισάριθμων 
ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών, τα οποία είχαν συμπληρώσει τον ανώτατο επιτρεπόμενο από τον 
Κώδικα αριθμό θητειών και για το λόγο αυτό δεν μπορούσαν να είναι και πάλι υποψήφιοι για εκλογή. 
Ο τέταρτος νεοεκλεγείς είναι ο κ. Βασίλειος Ζαρκαλής, Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου, ο οποίος είναι 
μεταξύ των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.     
 
Ανεξάρτητα μέλη Δ.Σ.    
 
Επτά (7) από τα δεκαπέντε (15) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι ανεξάρτητα µη εκτελεστικά 
μέλη, δηλαδή πρόσωπα που  δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης µε την Εταιρία ή µε 
συνδεδεμένα µε αυτή πρόσωπα και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που έχει θέσει ο 
νόμος 3016/2002 και ο Κώδικας στο άρθρο του Β.1.1, καθώς επίσης το πρόσθετο κριτήριο 
ανεξαρτησίας που έχει θέσει η Εταιρία, σύμφωνα με το οποίο, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου δεν πρέπει να κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,1% του 
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.   
Πρόκειται για τους κ.κ. Ευστράτιο – Γεώργιο (Τάκη) Αράπογλου, Ευτύχιο Βασιλάκη, Δώρο 
Κωνσταντίνου, Δόμνα Μιράσγεζη- Μπερνίτσα, Πλούταρχο Σακελλάρη, Πέτρο Σαμπατακάκη και  
Βασίλειο Φουρλή. Οι ανωτέρω εξελέγησαν ως ανεξάρτητα μέλη από τη Γενική Συνέλευση της 
14.6.2013, μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και προηγούμενη πρόταση της 
Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης. 
 
Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, τον Κώδικα και το επί πλέον κριτήριο που εφαρμόζει η Εταιρία, 
τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει:   
 

1. να είναι ανεξάρτητα στον χαρακτήρα και στην κρίση τους και να μην συντρέχουν 
περιστάσεις που θα μπορούσαν να θέσουν υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία τους.  
2. να μην κατέχουν αμέσως ή εμμέσως μετοχές που να αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο 
του 0,1% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και να μην έχουν σχέση εξάρτησης με την 
Εταιρία ή με συνεδεμένα με αυτή πρόσωπα.   
3. να μην είναι ή να μην έχουν υπάρξει Πρόεδρος ή Διευθύνων Σύμβουλος ή εκτελεστικά μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου ή στελέχη ή υπάλληλοι της Εταιρίας ή του Ομίλου κατά τα 
τελευταία πέντε έτη. 
4. να μη διατηρούν ή να μη διατηρούσαν κατά τα τελευταία τρία έτη, οποιαδήποτε ουσιώδη 
επιχειρηματική ή επαγγελματική σχέση, αμέσως ή εμμέσως, με την Εταιρία.  
5. να μην έχουν λάβει ή να μη λαμβάνουν οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική παροχή από την 
Εταιρία πέραν της αμοιβής τους ως μελών του Δ.Σ. 
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6. να μην έχουν στενούς συγγενικούς δεσμούς με οποιοδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα.  
7. να μη συμμετέχουν ως εκτελεστικά μέλη σε διοικητικά συμβούλια άλλων εταιριών, στα 
οποία μετέχουν εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ως ανεξάρτητα και 
εν γένει να μη διατηρούν σημαντικούς δεσμούς με άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
μέσω κοινής ενασχόλησης σε άλλες εταιρίες ή όργανα. 
8. να μην είναι εκπρόσωποι σημαντικών μετόχων.   
9. να μην έχουν υπηρετήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο για περισσότερο από εννέα έτη από την 
ημερομηνία της πρώτης εκλογής τους. 

 
Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ασκούν εκτελεστικά ή 
διαχειριστικά καθήκοντα, αλλά συμβάλλουν με τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις 
Επιτροπές του, στη χάραξη της στρατηγικής της Εταιρίας, στην εποπτεία της καταλληλότητας και 
αποτελεσματικότητας της διοίκησης, του εσωτερικού ελέγχου και των συστημάτων διαχείρισης 
κινδύνων, στον καθορισμό του επιπέδου αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, στην επιλογή καταλλήλων νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στην 
ύπαρξη σχεδίου διαδοχής.  
 
Τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να συνεδριάζουν, χωρίς την παρουσία 
των εκτελεστικών μελών ή του Προέδρου, σε κάθε περίπτωση που αυτά κρίνουν ότι υπάρχει ανάγκη. 
Τέτοια ανάγκη δεν συνέτρεξε το 2013. 
 
Επίσης συνεδριάζουν, όπως προβλέπεται στον Κώδικα, μία φορά το έτος υπό τον Ανώτερο Ανεξάρτητο 
Διοικητικό Σύμβουλο, χωρίς την παρουσία του Προέδρου και των εκτελεστικών μελών, για την 
αξιολόγηση της απόδοσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και μία φορά το έτος υπό τον 
Πρόεδρο, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών.  Τέτοιες συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν 
κατά το 2013. 
 
Μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. – Εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. 
 
Η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οκτώ (8) μέλη επί συνόλου δεκαπέντε (15), 
αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη. 
 
Σύμφωνα με την από 14.6.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μη εκτελεστικά μέλη του 
είναι οι  κ.κ. Τάκης Αράπογλου, Ευτύχιος Βασιλάκης, Δώρος Κωνσταντίνου, Δόμνα Μιράσγεζη-
Μπερνίτσα, Ανδρέας Κανελλόπουλος, Πλούταρχος Σακελλάρης, Πέτρος Σαμπατακάκης και Βασίλειος 
Φουρλής. 
 
Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα 
διοίκησης της Εταιρίας αλλά είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων.  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη Β.1.1. του Κώδικα, προσδιορίζει τα 
κατωτέρω επτά (7) από τα συνολικά οκτώ (8) μη εκτελεστικά  μέλη του ως ανεξάρτητα, ήτοι τους κ.κ. 
Τάκη Αράπογλου, Ευτύχιο Βασιλάκη, Δώρο Κωνσταντίνου, Δόμνα Μιράσγεζη- Μπερνίτσα, Πλούταρχο 
Σακελλάρη, Πέτρο Σαμπατακάκη και Βασίλειο Φουρλή. Όπως αναφέρεται πιο πάνω, όλοι οιι ανωτέρω 
έχουν ορισθεί ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από τη Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων της 14.6.2013. 
 
Tα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επτά (7) ήτοι οι κ.κ. Ευθύμιος Βιδάλης, 
Βασίλειος Ζαρκαλής, Νέλλος Κανελλόπουλος, Τάκης Κανελλόπουλος, Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, 
Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου και Μιχαήλ Σιγάλας. 
Έξι (6) από τα εν συνόλω επτά (7) εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων 
και ο Διευθύνων Συμβουλος κ. Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, προέρχονται από τον μετοχικό πυρήνα και 
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το ανώτατο στελεχειακό δυναμικό της Εταιρίας και παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρία με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας.  
 
Πρόεδρος Δ.Σ.  
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ανδρέας Κανελλόπουλος, εκ των κυρίων μετόχων της  
Εταιρίας,  υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος  από το 1983 μέχρι το 1996. Από το 2006, δεν ασκεί 
εκτελεστικά και διαχειριστικά καθήκοντα και ασχολείται αποκλειστικά με την άσκηση των καθηκόντων 
του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, με κύριο μέλημα τη διασφάλιση της αποδοτικής και 
αποτελεσματικής λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, της αρμονικής συνεργασίας των μελών του 
και της λήψης αποφάσεων που ανταποκρίνονται στο σύστημα αρχών και αξιών που έχει θεσπίσει η 
Εταιρία.  
 
Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι υπεύθυνος για την 
κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων, την έγκαιρη αποστολή της στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με την αναγκαία πληροφόρηση και υλικό, την εξασφάλιση διαρκούς και 
πλήρους πληροφόρησης των ανεξαρτήτων και μη εκτελεστικών μελών του, ώστε να ασκούν 
αποτελεσματικά το εποπτικό και αποφασιστικό τους έργο, και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τους μετόχους.  
 
Μετέχει, επίσης, ως μέλος, στην Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει 
συσταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
Ο Πρόεδρος, δεν έχει άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις, ούτε συμμετέχει ως μέλος σε διοικητικά 
συμβούλια άλλων εταιριών, πλην του διοικητικού συμβουλίου του κοινωφελούς ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 
ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, το οποίο επίσης  είναι εκ των κυρίων μετόχων της Εταιρίας. 
 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
 
Με την από 14.6.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ορίστηκε το 
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του κ. Ευστράτιος - Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου. 
  
Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος 
 
Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Τάκης Αράπογλου έχει επίσης οριστεί από το 
Διοικητικό Συμβούλιο ως Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος (Senior Independent Director), 
ο οποίος, μεταξύ άλλων, υποχρεούται να είναι διαθέσιμος για την επίλυση θεμάτων μετόχων, σε 
περίπτωση μη επίλυσής τους από τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Πρόεδρο 
αυτού. 
  
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου (Εταιρική Γραμματέας)  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει ως Εταιρική Γραμματέα, τη δικηγόρο της Εταιρίας κ. Ελένη 
Παπαπάνου, η οποία παρέχει νομική υποστήριξη στον Πρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Η Εταιρική Γραμματέας κατά την άσκηση των καθηκόντων της αναφέρεται στο Διοικητικό 
Συμβούλιο και δεν υπάγεται ιεραρχικά σε άλλη Υπηρεσία της Εταιρίας. 
 
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όσες φορές απαιτείται από τις ανάγκες της Εταιρίας και λαμβάνει 
αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων.  
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Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζουν ή κωλύονται να παραστούν στη συνεδρίαση 
για οποιοδήποτε λόγο, δικαιούνται να αντιπροσωπεύονται από άλλο μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, το οποίο ψηφίζει στο όνομά τους.  
 
Κάθε μέλος δικαιούται να εκπροσωπήσει ένα μόνο μέλος και να ψηφίσει στο όνομά του.  
 
Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου και 
μετά από πρόσκληση του Προέδρου, στελέχη της Εταιρίας ή και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων 
κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον συζητούνται θέματα της 
αρμοδιότητάς τους.  
 
Οι ημερομηνίες των προγραμματισμένων συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζονται 
κατά τους τελευταίους μήνες του προηγουμένου χρόνου, με στόχο την  εξασφάλιση στις συνεδριάσεις 
της μέγιστης δυνατής απαρτίας.  
 
Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και αποστέλλεται εγκαίρως στα 
μέλη, μαζί με το αναγκαίο υλικό για τη συζήτηση των θεμάτων και τη λήψη αποφάσεων από τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
Σε κάθε συνεδρίαση υπογράφονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, τα οποία τηρεί η 
Εταιρική Γραμματέας και στα οποία καταγράφονται, περιληπτικά, οι συζητήσεις και οι απόψεις που 
διατυπώνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι λαμβανόμενες αποφάσεις. 
 
Ανάδειξη υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Η υπόδειξη κατάλληλων υποψηφίων και ο σχεδιασμός της σταδιακής ανανέωσης του Διοικητικού 
Συμβουλίου και των ανώτατων διοικητικών στελεχών είναι έργο της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων 
και Εταιρικής Διακυβέρνησης. Βασικό μέλημα της Επιτροπής αυτής, είναι, επίσης, η διασφάλιση του 
κατάλληλου συνδυασμού εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών και της απαιτούμενης ισορροπίας 
ικανοτήτων, γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με στόχο τη 
μέγιστη δυνατή συνεισφορά στις εργασίες και την απόδοση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, θα 
πρέπει να διασφαλίζεται ότι  τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορούν να αφιερώνουν το 
χρόνο που απαιτείται για την αποτελεσματική  εκπλήρωση   των καθηκόντων τους.  
Για την επιλογή καταλλήλων υποψηφίων, η Επιτροπή δικαιούται, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να 
χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες ειδικών συμβούλων ή να καταφύγει σε δημοσίευση αγγελιών. 
 
Με την ανάληψη των καθηκόντων τους, τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν επίσημη 
εισαγωγική ενημέρωση. Παράλληλα και καθ΄όλη τη διάρκεια της θητείας τους, ο Πρόεδρος μεριμνά 
για τη συνεχή διεύρυνση των γνώσεών τους σε θέματα που αφορούν την Εταιρία και την εξοικείωσή 
τους με την Εταιρία και τα στελέχη της, ώστε να μπορούν να συνεισφέρουν αποτελεσματικότερα στις 
εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.     
 
Μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης και 
σύμφωνα με την από 17.3.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η ανάδειξη υποψηφιοτήτων 
και η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:  
  
A. Tα μισά τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρουμένου του Προέδρου, θα πρέπει να 
είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, δηλαδή  να πληρούν τόσο τα κριτήρια ανεξαρτησίας της 
ελληνικής νομοθεσίας, όσο και αυτά του Κώδικα. Επί πλέον των ανωτέρω κριτηρίων, θα πρέπει να μην 
κατέχουν  αμέσως ή εμμέσως μετοχές της Εταιρίας σε ποσοστό πλέον του 0,1% του μετοχικού της 
κεφαλαίου.  
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B. Από την εκλογή του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου και εφεξής, ο ανώτατος αριθμός θητειών 
των ανεξάρτητων μελών θα είναι τρεις, ήτοι εννέα εν συνόλω έτη θητείας. 
Γ. Ο Πρόεδρος και ένας τουλάχιστον Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να προέρχονται 
από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένας τουλάχιστον από αυτούς θα πρέπει 
να είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Υποχρεώσεις  μελών Δ.Σ.   
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν στις προγραμματισμένες 
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν και να 
αφιερώνουν το χρόνο που απαιτείται για την ικανοποιητική εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Για το 
σκοπό αυτό, οφείλουν να γνωστοποιούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, πριν την εκλογή τους, τις λοιπές 
σημαντικές επαγγελματικές υποχρεώσεις τους και τις συμμετοχές τους σε διοικητικά συμβούλια άλλων 
εταιριών, όπως και να ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε μεταβολή στις ως άνω 
επαγγελματικές υποχρεώσεις και συμμετοχές τους. Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, τα εκτελεστικά μέλη του, τα οποία συνδέονται με την Εταιρία με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας ή εντολής,  δεν μπορούν να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια περισσοτέρων των δύο 
άλλων εισηγμένων εταιριών.  
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να γνωστοποιούν έγκαιρα στον Πρόεδρο του Δ.Σ. 
οποιοδήποτε γεγονός θα μπορούσε να προκαλέσει μεταβολή της ιδιότητάς τους ως μη εκτελεστικών ή 
ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ. 
 
Σύγκρουση συμφερόντων  
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να αποκαλύπτουν αμέσως στο Διοικητικό Συμβούλιο τα 
ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρίας, καθώς και κάθε 
άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της Εταιρίας ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων της 
Εταιρίας.  Δεδομένου δε ότι έχουν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφόρηση, υποχρεούνται να μην 
χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για την αγορά ή διάθεση, αμέσως ή εμμέσως, για τους ίδιους ή 
για μέλη της οικογενείας τους, μετοχών της Εταιρίας ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων της Εταιρίας που 
είναι υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. Υποχρεούνται, επίσης, να μην ανακοινώνουν τις 
πληροφορίες αυτές σε άλλα πρόσωπα ούτε να παρακινούν τρίτους, με βάση τις εν λόγω προνομιακές 
πληροφορίες, να προβούν σε αγορές ή πωλήσεις μετοχών της Εταιρίας ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων 
της Εταιρίας που είναι υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά.  
 
Επίσης , κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  οφείλουν να μην 
αποκτούν την ιδιότητα μέλους Δ.Σ., στελέχους ή υπαλλήλου σε νομικά πρόσωπα τα οποία τυγχάνουν 
ανταγωνιστές της Εταιρίας ή εταιριών του Ομίλου. Σε περίπτωση που αποκτήσουν μία από τις 
ανωτέρω ιδιότητες, θα πρέπει αμέσως να ενημερώσουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ.και να υποβάλουν την 
παραίτησή τους απο το Δ.Σ. της Εταιρίας.    
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
Το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου συνεπικουρούν οι ακόλουθες Επιτροπές, οι οποίες έχουν 
συσταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελούνται εξ ολοκλήρου από ανεξάρτητα μη 
εκτελεστικά μέλη του, με την εξαίρεση της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής 
Διακυβέρνησης, όπου μετέχει ως μέλος και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος είναι μη 
εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
 Όλες οι Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ειδικούς 
τεχνικούς, οικονομικούς, νομικούς και λοιπούς συμβούλους. 
 
Ελεγκτική Επιτροπή 
 
Προέδρος: Δώρος Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.  
Μέλη:        Πλούταρχος Σακελλάρης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 
                  Βασίλειος Φουρλής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 
Αναπληρωματικά  
Mέλη :  Ευτύχιος Βασιλάκης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  Δ.Σ  
             Πέτρος Σαμπατακάκης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ  
 
Η Ελεγκτική Επιτροπή συγκροτείται αποκλειστικά από ανεξάρτητα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
με μεγάλη διοικητική, λογιστική και ελεγκτική γνώση και εμπειρία. Τα μέλη της (τακτικά και 
αναπληρωματικά) εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14.6.2013. Προηγουμένως 
(15.6.2011- 14.6.2013), τακτικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής ήταν οι κ.κ. Πέτρος Σαμπατακάκης, 
Βασίλειος Φουρλής και Ευτύχιος Βασιλάκης, και αναπληρωματικά οι κ.κ. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος 
και Παναγιώτης Μαρινόπουλος.   
 
Στις ευρύτατες ελεγκτικές της δικαιοδοσίες περιλαμβάνονται, η άσκηση εποπτείας επί των εργασιών 
της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Οµίλου, η οποία υπάγεται λειτουργικά σε αυτήν και η 
παρακολούθηση της ορθής και αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και  
διαχείρισης κινδύνων, η παρακολούθηση των οικονοµικών καταστάσεων, πριν από την υποβολή τους 
για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, η υπόδειξη των ορκωτών ελεγκτών που προτείνονται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και η παρακολούθηση θεμάτων συναφών με 
τη διατήρηση της ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητάς τους, καθώς επίσης η παρακολούθηση της 
εφαρμοζόμενης από την Εταιρία διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Επίσης, η Ελεγκτική 
Επιτροπή έχει την ευθύνη της εποπτείας και παρακολούθησης της εφαρμογής της διαδικασίας 
εμπιστευτικής αναφοράς των εργαζομένων προς τη Διοίκηση τυχόν παραβάσεων των Εταιρικών Αξιών 
ή του Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρίας, μέσω της τηλεφωνικής «γραμμής άμεσης επικοινωνίας» 
(Hotline) που έχει τεθεί σε λειτουργία.  
 
Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Ελεγκτικής Επιτροπής και ο κανονισμός λειτουργίας της έχουν 

αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρίας http://www.titan.gr/el/ στη διεύθυνση 
http://www.titan.gr/el/titan-group/corporate-governance/board-of-directors-committees/remuneration-

committee/ 
 
H Ελεγκτική Επιτροπή πραγματοποιεί τουλάχιστον 4 τακτικές συνεδριάσεις ετησίως για την 
παρακολούθηση μεταξύ άλλων της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και 
ενοποιημένων  οικονομικών καταστάσεων Α΄τριμήνου, εξαμήνου, εννεαμήνου και έτους και την 
παρακολούθηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας. 
Πραγματοποιεί επίσης έκτακτες συνεδριάσεις, όποτε κρίνεται αναγκαίο.    
 

http://www.titan.gr/el/
http://www.titan.gr/el/titan-group/corporate-governance/board-of-directors-committees/remuneration-committee/
http://www.titan.gr/el/titan-group/corporate-governance/board-of-directors-committees/remuneration-committee/
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Το 2013 η Ελεγκτική Επιτροπή πραγματοποίησε 4 συνεδριάσεις, στις 26/2, 14/5, 31/7 και 8/11.  
Η Επιτροπή στις ανωτέρω συνεδριάσεις της ασχολήθηκε με όλα τα θέματα αρμοδιότητάς της, με 
κυριότερα των οποίων:  
α. την παρακολούθηση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας ως προς την 
πληρότητα και αξιοπιστία της παρεχόμενης με αυτές χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,  
β. την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, την έγκριση 
μεταβολών όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και την αξιολόγηση και 
εισήγηση επί των ετησίων αποδοχών της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου,  
γ. τον έλεγχο και την αξιολόγηση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας και του Ομίλου  
δ. τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών και την εισήγηση για την επιλογή 
ελεγκτικής εταιρίας για την επισκόπηση και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 
2013.  
 
Κατά τη διάρκεια του 2013, η Ελεγκτική Επιτροπή πραγματοποίησε  επίσης δύο συναντήσεις  
( 26/2 και 31/7/2013 ) με τους τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας , χωρίς την παρουσία μελών 
της διοίκησης της Εταιρίας. Κατά τις ανωτέρω συναντήσεις αλλά και κατά τη διάρκεια των 
συναντήσεών της με την παρουσία των αρμοδίων στελεχών της Εταιρίας, η Ελεγκτική Επιτροπή 
διαπίστωσε την αποτελεσματικότητα της ελεγκτικής διαδικασίας.   
 
Η Ελεγκτική Επιτροπή έλαβε υπ΄οψιν ότι η χρήση 2013 ήταν η όγδοη συνεχής χρήση κατά την οποία ο 
τακτικός έλεγχος της μητρικής εταιρίας και των περισσοτέρων εταιριών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ανατέθηκε 
στην ελεγκτική εταιρία ΕRNST & YOUNG. Έλαβε επίσης υπόψιν ότι οι τακτικοί και αναπληρωματικοί 
ορκωτοί ελεγκτές που διενεργούν τον έλεγχο παγίως αντικαθίστανται το αργότερο ανά τετραετία από 
την ελεγκτική εταιρία. Ειδικότερα, η χρήση 2013 ήταν η δεύτερη συνεχής χρήση κατά την οποίαν οι 
ορκωτοί ελεγκτές της εταιρίας ΕRNST & YOUNG (Ελλάς) Α.Ε. κ.κ. Πελεντρίδης και Παπάζογλου 
διενήργησαν τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.  
 
Η εισήγηση της Ελεγκτικής Επιτροπής προς το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν να προταθεί στη Γενική 
Συνέλευση η εκλογή για την χρήση 2013 των ανωτέρω ορκωτών ελεγκτών της εταιρίας ΕRNST & 
YOUNG (Ελλάς) Α.Ε και το ύψος της αμοιβής τους να ανέλθει: 

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και των ενοποιημένων μέχρι ποσού 
ευρώ 220.000 πλέον ΦΠΑ  
Για τον τακτικό έλεγχο λοιπών ελληνικών θυγατρικών εταιριών μέχρι ποσού ευρώ 137.000 πλέον 
ΦΠΑ  και 
Για τον φορολογικό έλεγχο της Εταιρίας και των ελληνικών θυγατρικών της μέχρι ποσού ευρώ 
165.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ  
 
Συνολικά για τη χρήση 2013 και για όλες τις εργασίες τακτικού ελέγχου 43 εταριών του Ομίλου 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό  συμπεριλαμβανομένου του φορολογικού ελέγχου της μητρικής 
εταιρίας και των ελληνικών θυγατρικών της,  η Ελεγκτική Επιτροπή είχε εγκρίνει την καταβολή 
στην ΕRNST & YOUNG συνολικού ποσού ευρώ 1.191.375.   

 
Τελικά, η συνολική δαπάνη για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου της Εταιρίας και 43 εταιριών του 
Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς επίσης για τον τακτικό φορολογικό έλεγχο της Εταιρίας 
και θυγατρικών της στην Ελλάδα το 2013 ανήλθε σε ποσό ευρώ 1.168.924 έναντι ποσού ευρώ 
1.283.650 το 2012. Κατά την ίδια περίοδο διενεργήθηκαν από την ERNST & YOUNG, πλην του τακτικού 
ελέγχου, και επί πλέον ελεγκτικές εργασίες, συνολικού ποσού ευρώ 84.562 έναντι ποσού 133.200 το 
2012, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 7,24 % της συνολικής αμοιβής της για τον τακτικό έλεγχο της 
Εταιρίας και των θυγατρικών του Ομίλου ανά τον κόσμο.  
 
Επί πλέον,  η ΕRNST & YOUNG παρείχε πρόσθετες υπηρεσίες  ( εκπαίδευσης , μετάφρασης κλπ) 
συνολικού ύψους 12.601 ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο του 1% της 
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συνολικής αμοιβής για το ελεγκτικό της έργο κατά το 2013.  Οι εργασίες αυτές αφορούσαν ελάχιστες 
περιπτώσεις, που κρίθηκε ότι για πρακτικούς λόγους θα έπρεπε να διενεργηθούν από την ERNST & 
YOUNG.   
 
Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τα ανωτέρω, η Ελεγκτική Επιτροπή έκρινε ότι η αντικειμενικότητα και 
ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών κατά τη χρήση 2013 διασφαλίστηκε πλήρως. Σύμφωνα με τον Ν. 
3693/2008 , η ανεξαρτησία της ΕRNST & YOUNG ( ΕΛΛΑΣ) βεβαιώθηκε επίσης γραπτώς από την ίδια, με 
σχετική επιστολή της προς της Ελεγκτική Επιτροπή.   
 
 
Επιτροπή Αµοιβών  
 
Πρόεδρος: Τάκης Αράπογλου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 
Mέλη:        Ευτύχιος Βασιλάκης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 
                  Πέτρος Σαμπατακάκης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 
 
 
Η Επιτροπή Αμοιβών συγκροτείται αποκλειστικά από ανεξάρτητα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου.   
 
Η σημερινή σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών αποφασίστηκε με την από 14.6.2013 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Προηγουμένως ( 18.5.2010 έως 14.6.2013) την Επιτροπή Αμοιβών 
αποτελούσαν οι κ.κ. Γεώργιος Δαυίδ, Παναγιώτης Μαρινόπουλος και Πέτρος Σαμπατακάκης, όλοι 
ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
Έργο της Επιτροπής είναι η μελέτη και η υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον 
καθορισµό των αποζημιώσεων σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, των πάσης φύσης ετησίων αποδοχών και αµοιβών των  εκτελεστικών µελών 
του Διοικητικού Συµβουλίου και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών και η ανασκόπηση σε τακτική 
βάση των τάσεων που επικρατούν στην αγορά σχετικά με τις αμοιβές και τη διαχείρηση ανθρωπίνων 
πόρων. 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους η Επιτροπή Αμοιβών, συνεδρίασε μία φορά, στις 8.4.2013. Κατά την  
συνεδρίαση συζητήθηκε  διεξοδικά και αποφασίστηκε η πολιτική χορήγησης μισθών, μεταβλητών 
αμοιβών και δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και τα λοιπά ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας για το έτος 2013, η οποία στη 
συνέχεια υποβλήθηκε προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
Η σχετική εισήγηση της Επιτροπής, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, ήταν να μην 
δοθούν αυξήσεις στους βασικούς μισθούς των ανωτάτων στελεχών της Εταιρίας, με εξαίρεση 
διορθωτικές αυξήσεις σε περιπτώσεις όπου οι μισθοί των στελεχών ήταν δυσανάλογα χαμηλοί σε 
σχέση με  τις θέσεις που κατείχαν.  
 
Επίσης αποφασίστηκε να μη θεσπιστεί εντός του 2013 νέο, παρεμφερές με τα προηγούμενα, 
πρόγραμμα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών και συνεπώς να μη χορηγηθούν 
σχετικά δικαιώματα.  
 
Η Επιτροπή έκρινε ότι για το μέλλον (2014 και εφεξής) θα πρέπει να σχεδιασθεί ένα νέο πρόγραμμα 
που θα παρέχει δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών σε επιλεγμένα στελέχη που καλύπτουν 
θέσεις αυξημένης ευθύνης στον Όμιλο. 
 
Τέλος, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στον καθορισμό, με 
βάση την απόδοσή τους, του ύψους των αποδοχών του Διευθύνοντος Συμβούλου και των πέντε 
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λοιπών εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν σχέση εξαρτημένης  
εργασίας με την Εταιρία για το 2013 και της πρόσθετης αποζημίωσης του εκτελεστικού μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου που δεν έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρία. 
 
Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αμοιβών και ο κανονισμός λειτουργίας της έχουν 
αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρίας http://www.titan.gr/el/ στη διεύθυνση http://www.titan.gr/el/titan-

group/corporate-governance/board-of-directors-committees/remuneration-committee/ 
 
Επιτροπή Ορισµού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης 
 
Πρόεδρος:  Δόμνα Μιράσγεζη - Μπερνίτσα, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.  
Μέλη:         Ευτύχιος Βασιλάκης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό  
                   μέλος του Δ.Σ. 
                   Ανδρέας Κανελλόπουλος, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.  
 
Η Επιτροπή συγκροτείται από τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από τα οποία δύο είναι 
ανεξάρτητα. Ως τρίτο μέλος της μετέχει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος είναι μη 
εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σημερινή σύνθεση της Επιτροπής Ορισµού 
Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης αποφασίστηκε με την από 14.6.2013 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Προηγουμένως (18.5.2010 έως 14.6.2013) την επιτροπή αποτελούσαν τα 
ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος και Τάκης Αράπογλου 
και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και μη εκτελεστικό μέλος του κ. Ανδρέας Κανελλόπουλος.  
 
Όλα τα μέλη της Επιτροπής έχουν μεγάλη εμπειρία στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων και της 
εταιρικής διακυβέρνησης. Έργο της Επιτροπής είναι η υπόδειξη των κατάλληλων υποψηφίων µελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου, ο σχεδιασµός της διαδοχής και συνέχειας της Διοίκησης της Εταιρίας και 
η γνωμοδότηση ως προς την ορθή εφαρμογή των Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης, σε σχέση µε την 
κείμενη νοµοθεσία,  τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης στον 
οποίο υπάγεται η Εταιρία. 
 
H Επιτροπή συνεδρίασε το 2013 δύο φορές , την 4.3 και 14.5.2013.   
 
Στις συνεδριάσεις της η Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης  ασχολήθηκε:  
α. με την εξαγωγή συμπερασμάτων από τις απαντήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επί του 
ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών 
του το 2012 και την υποβολή σχετικής αναφοράς στο Διοικητικό Συμβούλιο  
β. με την εξέταση των υφισταμένων σχεδίων διαδοχής του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου 
και των ανωτάτων στελεχών της Εταιρίας   
γ. με το περιεχόμενο της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης  που αποτέλεσε μέρος της Ετήσιας 
Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και  
δ.με την περιγραφή του ρόλου και των καθηκόντων και την αναζήτηση καταλλήλων υποψηφίων 
ανεξαρτήτων συμβούλων εν όψει της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση 
που συνήλθε τον Ιούνιο 2013.  
 
Βασικό μέλημα της Επιτροπής κατά τη διαδικασία επιλογής καταλλήλων υποψηφίων αυτής, ήταν η 
διασφάλιση του κατάλληλου συνδυασμού εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών και της 
απαιτούμενης ισορροπίας ικανοτήτων, γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, με στόχο τη μέγιστη δυνατή συνεισφορά τους στις εργασίες και την απόδοση του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  Με αυτό τον γνώμονα κατέληξε στην εισήγησή της για τα τέσσερα νέα μέλη, 
που έγινε δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέχεια από τη Γενική Συνέλευση.  
 

http://www.titan.gr/el/
http://www.titan.gr/el/titan-group/corporate-governance/board-of-directors-committees/remuneration-committee/
http://www.titan.gr/el/titan-group/corporate-governance/board-of-directors-committees/remuneration-committee/
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Η Επιτροπή έλαβε επίσης υπόψιν το γεγονός ότι με την εξαίρεση ενός, όλοι οι επανεκλέξιμοι 
ανεξάρτητοι σύμβουλοι ήταν διευθύνοντες σύμβουλοι άλλων εταιριών και έκρινε ότι θα έπρεπε να 
προτιμηθούν ως νέοι υποψήφιοι προσωπικότητες με θητεία και τεχνογνωσία σε άλλους 
συμπληρωματικούς τομείς ( π.χ. δικηγορία, χρηματοοικονομικά  κλπ), και με δυνατότητα μεγαλύτερης 
ευχέρειας χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Τέλος, η Επιτροπή δεν έκρινε σκόπιμη ούτε ενδεδειγμένη την προσφυγή σε υπηρεσίες ειδικών 
συμβούλων ή τη δημοσίευση αγγελιών για την ανεύρεση καταλλήλων υποψηφίων. Αντιθέτως, 
αποφάσισε  η βολιδοσκόπηση και η επιλογή υποψηφίων να γίνει από τα μέλη της Επιτροπής και οι 
τελικές εισηγήσεις της να τεθούν στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και  στη συνέχεια της Γενικής 
Συνέλευσης   

Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή δεν έχει εισηγηθεί και το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει θεσπίσει 
αριθμητικά κριτήρια σχετικά με την προώθηση της διαφορετικότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο. 
Πολιτική του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η προώθηση της διαφορετικότητας υπό την προϋπόθεση 
ότι τα προτεινόμενα νέα μέλη πληρούν τα προναφερθέντα κριτήρια.  
 
Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης  
και ο κανονισμός λειτουργίας της έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρίας http://www.titan.gr/el/  
στη διεύθυνση  http://www.titan.gr/el/titan-group/corporate-governance/board-of-directors-

committees/nomination-and-corporate-governance-committee/ 
 
  
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 Επιπλέον των τριών ανωτέρω Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν συσταθεί και οι 
ακόλουθες επιτροπές για την εποπτεία και τον συντονισμό των εργασιών της Εταιρίας και των εταιριών 
του Ομίλου:  

Eπιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

Πρόεδρος:        Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος 

Αντιπρόεδρος : Νέλλος Κανελλόπουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ, Διευθυντής  

                         Εξωτερικών Σχέσεων Ομίλου   

Μέλη 

Μαρία Αλεξίου, Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου 

Eυθύμιος Βιδάλης, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

Βασίλειος  Ζαρκαλής , Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου 

Γιάννης Κόλλας, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου  

Σωκράτης Μπαλτζής, Γενικός Διευθυντής Τομέα Ελλάδας   

Άρης Παπαδόπουλος, Διευθυντής Τομέα ΗΠΑ 

Μιχάλης Σιγάλας, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ, Διευθυντής Τομέων Ν.Α. Ευρώπης και Ν.Α. Μεσογείου 

Φωκίων Τασούλας , Διευθυντής Τεχνολογικής Διεύθυνσης Ομίλου    

http://www.titan.gr/el/
http://www.titan.gr/el/titan-group/corporate-governance/board-of-directors-committees/nomination-and-corporate-governance-committee/
http://www.titan.gr/el/titan-group/corporate-governance/board-of-directors-committees/nomination-and-corporate-governance-committee/
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Η Επιτροπή αυτή έχει ως σκοπό την παροχή συμβουλών και υποστήριξης προς τη Διοίκηση της 
Εταιρίας για το σχεδιασμό της στρατηγικής της Εταιρίας  και το συντονισμό των δραστηριοτήτων του 
εταιριών του Ομίλου επί θεμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Στόχος της είναι η συνεχής βελτίωση 
των επιδόσεων της Εταιρίας  και των θυγατρικών εταιριών σε τρεις βασικούς άξονες: Την υγιεινή και 
ασφάλεια της εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και τη 
σύμπραξη με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μεταξύ των δραστηριοτήτων της περιλαμβάνονται η 
θεσμοθέτηση των Αρχών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης και η ενσωμάτωσή 
τους σε όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες του Ομίλου, η παροχή συμβουλών και υποστήριξης 
για τη συνεχή βελτίωση των σχετικών επιδόσεων της Εταιρίας και των εταιριών του Ομίλου, η 
περιοδική μέτρηση και εκτίμηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων των σημαντικών 
επενδύσεων της Εταιρίας και η τακτική σχετική ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου και η ενεργή 
συμμετοχή της Εταιρίας σε ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς, που έχουν ως αντικείμενο την 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.  
 
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δικαιούνται να συμμετέχουν και παλαιότερα μέλη της, καθώς επίσης 
και άλλα αρμόδια ανώτερα στελέχη της Εταιρίας και του Ομίλου.    
 
Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  και ο κανονισμός 
λειτουργίας της έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρίας στη σελίδα http://www.titan.gr/el/   

http://www.titan.gr/el/titan-group/corporate-governance/board-of-directors-committees/corporate-social-

responsibility-committee/ 

   
Διευθύνουσα Επιτροπή 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος  

ΜΕΛΗ :  

            Eυθύμιος Βιδάλης, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. 

Βασίλειος Ζαρκαλής , Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου  

            Νέλλος Κανελλόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Διευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων Ομίλου  

            Μιχάλης Κολακίδης, Σύμβουλος Στρατηγικής Ομίλου  

Σωκράτης Μπαλτζής, Γενικός Διευθυντής Τομέα Ελλάδος  

'Aρης Παπαδόπουλος, Διευθυντής Τομέα ΗΠΑ  

Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. , Διευθύντρια Στρατηγικού 
Σχεδιασμού Ομίλου  

Μιχαήλ Σιγάλας, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Διευθυντής Τομέων Ν.Α. Ευρώπης και Ν.Α. Μεσογείου 

Το Καταστατικό της Εταιρίας προβλέπει τη λειτουργία Διευθύνουσας Επιτροπής, η οποία συγκροτείται 
σήµερα από έξι εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και τρία ανώτατα διευθυντικά στελέχη  
και είναι αρμόδια για την εποπτεία της λειτουργίας των διαφόρων τομέων και διευθύνσεων της 
Εταιρίας και το συντονισµό των δραστηριοτήτων τους.  

Στις εργασίες της Διευθύνουσας Επιτροπής δικαιούται να συμμετέχει και οποιοσδήποτε από τους 
διατελέσαντες Προέδρους, Διευθύνοντες και Εντεταλμένους Συμβούλους του Διοικητικού Συμβουλίου.  

http://www.titan.gr/el/
http://www.titan.gr/el/titan-group/corporate-governance/board-of-directors-committees/corporate-social-responsibility-committee/
http://www.titan.gr/el/titan-group/corporate-governance/board-of-directors-committees/corporate-social-responsibility-committee/
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Αξιολόγηση Δ.Σ. και Επιτροπών κατά το 2013 
 
Το 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πραγματοποίησε επτά (7) τακτικές  συνεδριάσεις  ( 4/3,  
14/5, 14/6, 1/8, 7/10, 12/11 και 13/12) και μία έκτακτη ( 15/2). 
 
Πίνακας με τις παρουσίες των μελών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
Επιτροπών του κατά τη διάρκεια του 2013 παρατίθεται κατωτέρω: 
 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

7 
προγραμματισμένες 

συνεδριάσεις Δ.Σ. 

4 
συνεδριάσεις 

Ελεγκτικής 
Επιτροπής 

2 συνεδρίασεις 
Επιτροπής 
Ορισμού 

Υποψηφίων 
και Εταιρικής 

Διακυβέρνησης 

1 
συνεδρίαση 
Επιτροπής 
Αμοιβών 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 7/7  2/2  

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ * *7/7  2/2  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 7/7    

ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 5/7 1 /2   

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ 5/7    

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΥΙΔ 2/2   1/1 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 2/2  2/2  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΡΚΑΛΗΣ 5/5    

ΝΕΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 7/7    

ΤΑΚΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 7/7    

ΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5/5 2/2   

ΔΟΜΝΑ ΜΙΡΑΣΓΕΖΗ - ΜΠΕΡΝΙΤΣΑ 5/5    

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 2/2   1/1 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-
ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 7/7    

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ 5/5 2/2   

ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ** 4/7 1/2**  1/1** 

ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΓΑΛΑΣ 6/7    

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΛΗΣ 6/7 3/4   

 
* Συμμετείχε μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης σε δύο συνεδρίασεις του Δ.Σ. και σε μία συνεδρίαση της 
Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης. 
** Συμμετείχε μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης σε μία συνεδρίαση της Ελεγκτικής Επιτροπής και σε μία 
συνεδρίαση της Επιτροπής Αμοιβών 
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Η λειτουργία κατά το 2013 του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Επιτροπής 
Αμοιβών και της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης και η ατομική 
συνεισφορά κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στο έργο τους αξιολογήθηκε από τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου, με τη συμπλήρωση ειδικού αναλυτικού ερωτηματολογίου, το οποίο 
έχει καταρτίσει η Εταιρική Γραμματέας. Το ερωτηματολόγιο είναι κατανεμημένο σε οκτώ  (8) 
ενότητες (Ηγεσία, Σύνθεση- Αποτελεσματικότητα, Λειτουργία- Εργασίες Δ.Σ,  Χρηματοοικονομική 
Πληροφόρηση-Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων-Επικοινωνία με 
Μετόχους, Αμοιβές, Λειτουργία Επιτροπών, Παρουσιολόγιο μελών σε συνεδριάσεις ΔΣ και ΓΣ και 
Ατομική Αξιολόγηση Μελών). Η   συνεισφορά  κάθε μέλους στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου 
βαθμολογείται, με βαθμό από 1 μέχρι 4, που αντιστοιχεί σε μικρή, μέτρια, ικανοποιητική  και 
εξαιρετική συνεισφορά.    
 
Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ανωνύμως και αποστέλλεται στην Εταιρική Γραμματέα.   
 
Η Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης παρουσίασε στο Διοικητικό 
Συμβούλιο τα εξαχθέντα από τις απαντήσεις συμπεράσματα και υπέβαλε συγκεκριμένες προτάσεις 
για την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας και της απόδοσης του Διοικητικού Συμβουλίου και 
των Επιτροπών. 
 
Επίσης, τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέβησαν σε αξιολόγηση της απόδοσης 
του Προέδρου κατά τη διάρκεια ιδιαίτερης συνεδρίασής τους στις 13/12/2013, χωρίς την παρουσία 
του Προέδρου και των εκτελεστικών μελών του.   
 
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά το 2013 –Πολιτική Αμοιβών 
 
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14.6.2013 έχει προεγκρίνει την καταβολή στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του αποζημιώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 
του Κ.Ν. 2190/20, για τη χρήση 2013, ίδιου ύψους με αυτές που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 
2012. Οι σχετικές αποζημιώσεις ανέρχονταν σε:   
-Συνολικό μικτό ποσό ευρώ 241.920 ως αποζημίωση για τη συμμετοχή των μελών στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, ήτοι μικτό ποσό 17.280 για κάθε μέλος.  
-Συνολικό μικτό ποσό ευρώ 34.560 για τα τρία μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, ήτοι μικτό ποσό 
ευρώ 11.520  για κάθε μέλος   
-Συνολικό μικτό ποσό 17.280 για τα τρία μέλη της Επιτροπή Αμοιβών, ήτοι  μικτό ποσό ευρώ 5.760  
για κάθε μέλος  και 
- Συνολικό μικτό ποσό ευρώ 17.280 για τα τρία μέλη της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και 
Εταιρικής Διακυβέρνησης, ήτοι μικτό ποσό ευρώ 5.760 για κάθε μέλος.  
 
Η Γενική Συνέλευση της 14.6.2013 έχει επίσης προεγκρίνει την καταβολή  πρόσθετης μικτής 
αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20  ποσού ευρώ 135.000 πλέον 
χαρτοσήμου προς το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευθύμιο Βιδάλη, λόγω 
ανάληψης πρόσθετων υποχρεώσεων στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου κατά κύριο λόγο 
στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης και της στρατηγικής. Το εν λόγω εκτελεστικό μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου δεν διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εντολής με το Διοικητικό 
Συμβούλιο.  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, οι ανωτέρω αποζημιώσεις θα υποβληθούν προς 
τελική έγκριση, στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση 2013.  
 
Οι μισθοί και οι πάσης φύσης ετήσιες αποδοχές κατά το 2013 των έξι εκτελεστικών μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου που παρείχαν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρία με σχέση εξαρτημένης 
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εργασίας, αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής 
Αμοιβών, με βάση την απόδοσή τους και την επίτευξη συγκεκριμένων επιχειρησιακών στόχων.  
 
Οι ετήσιες αποδοχές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκαν, επίσης, από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και αφού 
προηγουμένως είχε αξιολογηθεί η απόδοσή του κατά την εκτέλεση του έργου του από το 
Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
Σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη πολιτική αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Διοκητικού 
Συμβουλίου, οι  ετήσιες αποδοχές των εκτελεστικών μελών προσδιορίζονται με βάση τη βαρύτητα 
της θέσης τους στον Όμιλο  και αποτελούνται από ένα τμήμα σταθερό, δηλαδή το μισθό, ο οποίος 
καθορίζεται με βάση το εφαρμοζόμενο μισθολογικό σύστημα και την ετήσια αξιολόγηση απόδοσης 
και από ένα τμήμα μεταβλητό, που εξαρτάται από την επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, 
ατομικών και εταιρικών. Οι στόχοι συνδέονται με την επίδοση της Εταιρίας σε οικονομικά μεγέθη 
(πχ. EBITDA), στην ασφάλεια εργασίας (με βάση το δείκτη συχνότητας ατυχημάτων LTIFR) καθώς 
και την επίδοση με βάση ατομικούς στόχους άμεσα συνδεδεμένους με την θέση που καλύπτει το 
μέλος. Το μεταβλητό τμήμα των ετησίων αποδοχών, σε περίπτωση πλήρους επίτευξης στόχων, 
μπορεί να ανέλθει μέχρι το 70%  και, σε περίπτωση σηματικής υπεραπόδοσης έναντι στόχων, στο 
85% του σταθερού τμήματος των ετησίων αποδοχών, δηλαδή των μισθών. 
 
Η αξιολόγηση της απόδοσης των εκτελεστικών μελών γίνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και η 
αξιολόγηση της απόδοσης του Διευθύνοντος Συμβούλου από το Διοικητικό Συμβούλιο.   
 
Η Επιτροπή Αμοιβών σε ετήσια βάση, εξετάζει στοιχεία από την αγορά εργασίας και  προσαρμόζει 
το επίπεδο των αμοιβών ή/και τα προγράμματα μεταβλητών αμοιβών και παροχών όλων των 
Διευθυντικών στελεχών, συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστικών µελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου που παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς την Εταιρία µε σχέση εξαρτημένης εργασίας 
σύμφωνα με τις αρχές της αντίστοιχης θεσμοθετημένης πολιτικής. 
 
Η Εταιρία  παρέχει στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν σχέση 
εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρία, πρόσθετα συνταξιοδοτικά-αποταμιευτικά προγράμματα 
βάσει της πρακτικής των αντίστοιχων αγορών όπου λειτουργεί. 
 
Το 2013, οι μισθοί και οι πάσης φύσης ακαθάριστες αποδοχές του Προέδρου και των έξι  
εκτελεστικών µελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς την 
Εταιρία µε σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανήλθαν σε συνολικό ποσό ευρώ 2.681.078 , 69.  
 
Επίσης, σύμφωνα με πρακτική που προτείνει ο Kώδικας Εταιρικής Διακυβένησης που εφαρμόζει η 
Εταιρία, ανακοινώνονται οι αμοιβές που έλαβαν, το 2013, εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σε διοικητικά συμβούλια 
άλλων εταιριών που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά. Ειδικότερα, ο κ. Δημήτριος 
Παπαλεξόπουλος έλαβε μικτό ποσό  44.460  ευρώ, ως αμοιβή για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της τράπεζας EUROBANK ERGASIAS και η κ. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-
Μπενοπούλου μικτό ποσό 45.000 ευρώ για τη συμμετοχή της στο Δ.Σ.της τράπεζας ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  και μικτό  ποσό 19.211 ευρώ για τη συμμετοχή της στο Δ. Σ. της εταιρίας 
FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. 
 
 
IV. Πρoγράμματα διάθεσης μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 
ανώτερα στελέχη της Εταιρίας και του Ομίλου µε τη μορφή παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης 
αγοράς μετοχών. 
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Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, με στόχο την ταύτιση των μακροπρόθεσμων προσωπικών επιδιώξεων 
των ανωτέρων στελεχών της µε τα συμφέροντα της Εταιρίας και των Μετόχων της, έχει θεσπίσει 
και εφαρμόζει από το 2000, προγράμματα παροχής  δικαιωμάτων  προαίρεσης αγοράς μετοχών 
(Stock Option Plans).   
 
Το αρχικό πρόγραµµα (Πρόγραμμα 2000), που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
της 5.7.2000, είχε τριετή διάρκεια (2001–2003), τριετή περίοδο ωρίμανσης των δικαιωμάτων, 
καταληκτικό χρόνο απόσβεσης το 2007 και δικαιούχους 48 ανώτερα στελέχη της Εταιρίας και 
εταιριών του Ομίλου και 3 μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας  που παρείχαν τις υπηρεσίες τους στην 
Εταιρία με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Κατ’ εφαρμογή του Προγράμματος 2000, ασκήθηκαν 
δικαιώματα προαίρεσης αγοράς 119.200  κοινών μετοχών, με τιμή διάθεσης 29,35 ευρώ ανά 
μετοχή και δικαιώματα προαίρεσης 451.900 κοινών μετοχών, με τιμή διάθεσης 14,68 ευρώ ανά 
μετοχή.   
 
Το δεύτερο σχετικό πρόγραμμα (Πρόγραμμα 2004), εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων της 8.6.2004, είχε τριετή διάρκεια (2004-2006), τριετή περίοδο ωρίμανσης, καταληκτικό 
χρόνο απόσβεσης το 2009, τιμή άσκησης ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής και δικαιούχους 
63 ανώτερα στελέχη της Εταιρίας και εταιριών του Ομίλου και 5 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
που συνδέονταν με την Εταιρία με σχέση εξαρτημένης εργασίας.  
Το Πρόγραμμα 2004 προέβλεπε, μετά την τριετή περίοδο ωρίμανσης των δικαιωμάτων, τη 
δυνατότητα άσκησης, χωρίς άλλες προϋποθέσεις,  του 1/3 μόνο του αριθμού των χορηγηθέντων 
δικαιωμάτων, ενώ η δυνατότητα άσκησης των υπολοίπων 2/3 εξαρτάτο από την απόδοση της 
κοινής μετοχής της Εταιρίας, σε σχέση με τον  μέσο όρο της απόδοσης  των δεικτών FTSE 20, FTSE 
40 και Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μετοχών προεπιλεγμένων εταιριών του 
κλάδου δομικών υλικών στο εξωτερικό, με μεγάλη κεφαλαιοποίηση και εμπορευσιμότητα.   
Κατ’ εφαρμογή του Προγράμματος 2004 ασκήθηκαν συνολικά δικαιώματα προαίρεσης αγοράς 
186.000 κοινών μετοχών  (108.480 το Δεκέμβριο 2006,  39.770 το Δεκέμβριο 2007, 14.200 το 
Δεκέμβριο 2008 και 23.550 το Δεκέμβριο 2009) με τιμή αγοράς ίση με την ονομαστική αξία της 
μετοχής. 
 
Το τρίτο κατά σειράν  σχετικό πρόγραμμα (Πρόγραμμα 2007), εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων της 29.5.2007, είχε όπως τα προηγούμενα τριετή διάρκεια (2007-2009), τριετή χρόνο 
ωρίμανσης, καταληκτικό χρόνο άσκησης το 2012, τιμή άσκησης ίση με την ονομαστική αξία της 
μετοχής και δικαιούχους 99 ανώτερα στελέχη της Εταιρίας και εταιριών του Ομίλου 
συμπεριλαμβανομένων 5 εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.  
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα 2007, ο αριθμός δικαιωμάτων που ασκήθηκε από τους δικαιούχους 
μετά την πάροδο του χρόνου ωρίμανσής τους εξαρτήθηκε,  κατά το ένα τρίτο, από τον μέσο όρο 
των λειτουργικών κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της Εταιρίας και των καθαρών 
κερδών της σε σχέση με την απόδοση των τριετών Ομόλογων του Ελληνικού Δημοσίου κατά την 
εκάστοτε τριετία, κατά το δεύτερο τρίτο, από την απόδοση της κοινής μετοχής της Εταιρίας σε 
σχέση με την απόδοση των μετοχών 12 προεπιλεγμένων  εταιριών του κλάδου δομικών υλικών στο 
εξωτερικό, με μεγάλη κεφαλαιοποίηση και εμπορευσιμότητα  και κατά το υπόλοιπο ένα τρίτο, από 
την απόδοση της κοινής μετοχής της Εταιρίας σε σχέση με το μέσο όρο απόδοσης των δεικτών FTSE 
20 – ΧΑ, FTSE 40 – ΧΑ και FTS Eurofirst 300.  
Σύμφωνα με τους  όρους και προϋποθέσεις ωρίμανσης του Προγράμματος 2007, τον  Δεκέμβριο 
2009, ωρίμασε μόνο το 11,11% του αριθμού των δικαιωμάτων που είχαν χορηγηθεί στους 
δικαιούχους το 2007, ενώ τον Δεκέμβριο 2010 και τον Δεκέμβριο του 2011, ωρίμασε το 22,22% του 
συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων που είχε  χορηγηθεί στους δικαιούχους το 2008 και το 2009. 
Συνολικά, το Δεκέμβριο 2009, το Δεκέμβριο 2010, το Δεκέμβριο 2011 και το Δεκέμβριο 2012 
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ασκήθηκαν δικαιώματα προαίρεσης αγοράς 61.804 κοινών μετοχών της Εταιρίας, με τίμημα ίσο με 
την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, ήτοι τέσσερα (4) ευρώ ανά μετοχή.  
 
Τέλος, το 2010 εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 3.6.2010, το τέταρτο κατά σειρά σχετικό 
πρόγραμμα (Πρόγραμμα 2010), τριετούς διάρκειας (2010-2012), με  τριετή χρόνο ωρίμανσης, 
καταληκτικό χρόνο άσκησης το 2016, τιμή άσκησης ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής και 
δικαιούχους 109 ανώτερα στελέχη της Εταιρίας και εταιριών του Ομίλου συμπεριλαμβανομένων 6 
εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.  
Κατ΄εφαρμογή του Προγράμματος 2010, το οποίο ευρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, χορηγήθηκαν, 
κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς 267.720, 301.200 και 376.290 
αντίστοιχα ιδίων κοινών μετοχών της Εταιρίας. Τα χορηγηθέντα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν 
κατά τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο των ετών 2013, 2014, 2015 και 2016 υπό την προϋπόθεση 
ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι  και οι προϋποθέσεις του εν λόγω Προγράμματος. 
Ειδικότερα, μετά την πάροδο του τριετούς χρόνου ωρίμανσης,  ο τελικός αριθμός δικαιωμάτων 
που μπορούν να ασκήσουν οι δικαιούχοι εξαρτάται: 
 α.κατά ένα τρίτο, από τα λειτουργικά αποτελέσματα και τα καθαρά κέρδη του Ομίλου  
β. κατά ένα τρίτο από την απόδοση της κοινής μετοχής της Εταιρίας σε σχέση με την απόδοση 
άλλων πολυεθνικών εταιριών  του κλάδου δομικών υλικών με μεγάλη κεφαλαιοποίηση και 
εμπορευσιμότητα και  
γ. κατά ένα τρίτο από την απόδοση της κοινής μετοχής της Εταιρίας σε σχέση με τη απόδοση των 
δεικτών FTSE 20 και FTSE 40 του Χ.Α.και FTS Eurofirst 300.  
Κατ’ εφαρμογή του Προγράμματος 2010 μέχρι το Δεκέμβριο 2013 ωρίμασε το 25%  του αριθμού 
δικαιωμάτων που είχε  χορηγηθεί στους δικαιούχους το 2010 και το 58% του αριθμού 
δικαιωμάτων που τους είχε χορηγηθεί το 2011. Μέχρι το Δεκέμβριο 2013 ασκήθηκαν συνολικά 
δικαιώματα προαίρεσης αγοράς 50.282  ιδίων μετοχών της Εταιρίας με τιμή αγοράς ίση με την 
ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι 4 ευρώ ανά μετοχή. Τον Απρίλιο και Οκτώβριο 2014 και τον 
Απρίλιο και Οκτώβριο 2015 θα μπορούν να ασκηθούν από τους δικαιούχους επί πλέον 164.313 
δικαιώματα, ήτοι το 58% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων που είχε χορηγηθεί το 2011, ενώ 
τον Απρίλιο και Οκτώβριο των ετών 2015 και 2016 θα μπορούν να ασκηθούν όσα από τα 
δικαιώματα που χορηγήθηκαν το 2012 θα έχουν ωριμάσει και θα έχουν εκπληρώσει τις 
πρoϋποθέσεις του Προγράμματος.  
 
Επισημαίνεται ότι τόσο το Πρόγραμμα 2007 όσο και το Πρόγραμμα 2010 ενθάρρυναν τη 
μακροχρόνια διατήρηση ενός σημαντικού αριθμού μετοχών από τα στελέχη, προβλέποντας όρο 
διατήρησης ενός ελάχιστου αριθμού μετοχών ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο των στελεχών, η δε 
παράβαση του ορίου έχει ως αποτέλεσμα τη χορήγηση μειωμένου αριθμού δικαιωμάτων κατά την 
επόμενη περίοδο χορήγησης.  
 
Επισημαίνεται επίσης ότι όλα τα ανωτέρω Προγράμματα έχουν σχεδιασθεί ώστε να λειτουργούν 
αποτρεπτικά στην ανάληψη υπέρμετρων κινδύνων από τους δικαιούχους-  ανώτερα στελέχη  της 
Εταιρίας, που σε περίπτωση ατυχούς έκβασης, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κατακρήμνιση της 
τιμής της μετοχής. Προϋποθέτουν συνεπώς όλα ελκυστική τιμή άσκησης δικαιωμάτων σε σχέση με 
την τιμή διαπραγμάτευσης κατά τη χορήγησή τους. 
 
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα, στα πλαίσια των ανωτέρω τεσσάρων Προγραμμάτων, 
έχουν αποκτηθεί από τους δικαιούχους συνολικά  869.186 κοινές μετοχές, που αντιπροσωπεύουν 
ποσοστό 1,03 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.     
 
Λεπτομερής περιγραφή όλων των ανωτέρω Προγραμμάτων παρατίθεται στον ιστόποπο  της 

Εταιρίας  στη σελίδα  σελίδα  http://www.titan.gr/el/   

http://ir.titan.gr/titan/app/cms/lang/el/page/programma.paroxis.dikaiomaton.proairesis.metoxon 

http://www.titan.gr/el/
http://ir.titan.gr/titan/app/cms/lang/el/page/programma.paroxis.dikaiomaton.proairesis.metoxon
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V. Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και 
διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων  
 
Εσωτερικός Έλεγχος 
 
Ο εσωτερικός έλεγχος ασκείται από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου, η οποία είναι 
ανεξάρτητη υπηρεσία, με γραπτό κανονισμό λειτουργίας, και αναφέρεται λειτουργικά στην 
Ελεγκτική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
Το έργο του εσωτερικού ελέγχου διενεργήθηκε κατά τη χρήση 2013 από 15 στελέχη, με την 
απαιτούμενη κατάρτιση και εμπειρία για την άρτια επιτέλεση του έργου τους.  
 
Ο πρωταρχικός ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου είναι η αξιολόγηση των ασφαλιστικών δικλείδων 
που υπάρχουν σε όλο το εύρος των λειτουργιών του Ομίλου ως προς την επάρκεια και την 
αποτελεσματικότητά τους. Στις αρμοδιότητες του εσωτερικού ελέγχου συμπεριλαμβάνoνται 
επίσης: 
-H παρακολούθηση της εφαρμογής και της τήρησης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας , του 
Κώδικα Δεοντολογίας και του Καταστατικού της Εταιρίας και των νόμων εν γένει , οπουδήποτε 
λειτουργεί και έχει δραστηριότητες ο Όμιλος.  
- Η αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας περιπτώσεων σύγκρουσης των συμφερόντων 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών με τα συμφέρονται της 
Εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του 
- Ο έλεγχος των σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα με αυτή μέρη, κατά την 
έννοια του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24, όπως ισχύει και των σχέσεων της Εταιρίας με 
εταιρίες στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό τουλάχιστον 10% μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή μέτοχοι της Εταιρίας με ποσοστό τουλάχιστον 10%. 
 
Κατά τη διάρκεια του 2013, υποβλήθηκαν στην Ελεγκτική Επιτροπή και μέσω αυτής στο Διοικητικό 
Συμβούλιο 26 έγγραφες εκθέσεις της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, σχετικά με όλους τους 
διενεργηθέντες ελέγχους των λειτουργιών του Ομίλου. Υποβλήθηκε, επίσης, εξαμηνιαίος και ετήσιος 
απολογισμός του έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, με συγκεντρωτική αναφορά στα 
σημαντικότερα ευρήματα των ελέγχων. Κατά τη διάρκεια του 2013 η Ελεγκτική Επιτροπή είχε 
τακτικές κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τη Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου, κατά τις οποίες 
συζητήθηκαν λειτουργικά και οργανωτικά θέματα και παρασχέθηκαν όλες οι ζητηθείσες 
πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά  με τα  εφαρμοζόμενα συστήματα  ελέγχου, την 
αποτελεσματικότητά τους και  την πορεία των ελέγχων. Μετά από σχετική αναφορά της Ελεγκτικής 
Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον σχεδιασμό ελέγχων για το 2014 και προσδιόρισε 
τις λειτουργίες και τα σημεία στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί  ο εσωτερικός έλεγχος. 
 
Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης 
κινδύνων της Εταιρίας και του Ομίλου και της ετήσιας αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς τους.  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει ότι η Εταιρία διαθέτει συστήματα εσωτερικού ελέγχου και 
πολιτικές διαχείρισης κινδύνων και ενημερώθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα αρμόδια 
στελέχη του Ομίλου για την αποτελεσματικότητά τους.  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει γνώση των σημαντικότερων κινδύνων, οι οποίοι θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν ουσιαστικά τη λειτουργία, τη φήμη και τα αποτελέσματα του Ομίλου, καθώς και τις 
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διαδικασίες διαχείρισης των εν λόγω κινδύνων, οι οποίες υποστηρίζουν τον εντοπισμό τους, την 
ιεράρχησή τους, τον περιορισμό τους και την παρακολούθησή τους. 
 
Επισημαίνει πάντως ότι τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων παρέχουν 
λελογισμένη και όχι απόλυτη ασφάλεια, διότι είναι σχεδιασμένα ώστε να περιορίζουν μεν την 
πιθανότητα επέλευσης των σχετικών κινδύνων και να αμβλύνουν τις επιπτώσεις τους, χωρίς ωστόσο  
να μπορούν να τους αποκλείσουν.    
 
Ειδικότερα όσον αφορά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τα κύρια 
χαρακτηριστικά των συστημάτων και διαδικασιών που ακολουθούνται, με στόχο την αποφυγή 
σφαλμάτων και την παροχή αξιόπιστης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης είναι τα εξής: 
 
Οι μηχανισμοί διασφάλισης της ακεραιότητας των οικονομικών καταστάσεων απαρτίζονται από τον 
συνδυασμό των ενσωματωμένων διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων που αφορούν τη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τις εφαρμοσμένες διαδικασίες ελέγχων και τα συναφή 
μηχανογραφικά συστήματα, καθώς και την οικονομική πληροφόρηση που παράγεται, 
δημοσιοποιείται και παρακολουθείται.  
 
Η διοίκηση του Ομίλου, παρακολουθεί σε μηνιαία βάση τα ενοποιημένα οικονομικά 
αποτελέσματα, καθώς και τη διοικητική πληροφόρηση (Group Management Information – MI), 
πληροφορίες οι οποίες παράγονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και συντάσσονται 
με τρόπο που να διευκολύνει την κατανόησή τους.   
 
Η μηνιαία παρακολούθηση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και του Group MI, καθώς 
και η ανάλυσή τους από τα αρμόδια τμήματα, αποτελούν βασικό εργαλείο ελέγχου ποιότητας και 
ακεραιότητας των οικονομικών αποτελεσμάτων.  
 
Για την ενοποίηση των αποτελεσμάτων, ο Όμιλος χρησιμοποιεί ένα εξειδικευμένο λογισμικό 
ενοποίησης καθώς και ένα εξειδικευμένο λογισμικό για τις ενδοεταιρικές συναλλαγές. Τα 
παραπάνω εργαλεία έχουν ενσωματωμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς και παραμέτρους σύμφωνα 
με τις ανάγκες του Ομίλου. Τέλος, τα παραπάνω εργαλεία υποδεικνύουν βέλτιστες διαδικασίες 
(best practices) ενοποίησης,  τις οποίες ο Όμιλος έχει σε μεγάλο βαθμό υιοθετήσει. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνεται σε κάθε συνεδρίασή του από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και 
ανά τρίμηνο από τον Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου για τα αποτελέσματα και την πορεία του 
Ομίλου.  
 
Οι εξωτερικοί ελεγκτές επισκοπούν τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, του 
Ομίλου καθώς και των σημαντικών θυγατρικών, και ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
για τις αντίστοιχες εταιρίες. Επίσης, οι εξωτερικοί ελεγκτές ενημερώνουν την Ελεγκτική Επιτροπή 
σχετικά με την  έκβαση των επισκοπήσεων και των ελέγχων που έχουν διενεργήσει. 
 
Η Ελεγκτική Επιτροπή  κατά την έλεγχο των τριμηνιαίων, εξαμηνιαίων και ετησίων οικονομικών 
καταστάσεων ενημερώνεται επίσης για την πορεία του κεφαλαίου κίνησης και των ταμειακών ροών 
του Ομίλου καθώς και για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Στη συνέχεια 
ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου δικαιούνται να  ζητήσουν 
πρόσθετες πληροφορίες.   
 
Οι οικονομικές καταστάσεις πριν εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχονται από την 
Ελεγκτική Επιτροπή, στην οποία παρέχεται κάθε απαιτούμενη διευκρίνιση και πληροφορία για όλα 
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τα στοιχεία και πληροφορίες  που περιέχονται σε αυτές από τα αρμόδια για την κατάρτισή τους 
στελέχη της Εταιρίας.  
 
Διαχείριση Κινδύνων 
 
Ο Όμιλος, λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων του και της γεωγραφικής του διαφοροποίησης, 
εκτίθεται εκ των πραγμάτων σε αβεβαιότητες και κινδύνους, οι σημαντικότεροι από τους οποίους 
περιγράφονται στο κεφάλαιο «Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες» της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Στους κινδύνους αυτούς περιλαμβάνονται χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι 
(ρευστότητας, συναλλάγματος, επιτοκίων, πιστωτικοί), κίνδυνοι λόγω της  κυκλικότητας του 
οικοδομικού τομέα,  κίνδυνοι  λόγω της παρουσίας του Ομίλου σε αναπτυσσόμενες αγορές, 
κίνδυνοι από φυσικές καταστροφές, κίνδυνοι ατυχημάτων, κίνδυνοι περιβαλλοντικής φύσεως και 
διαχείρισης, κίνδυνοι κόστους εισροών και πρόσβασης σε πρώτες ύλες, κίνδυνοι από δικαστικές 
διενέξεις, κίνδυνοι από πολιτικές αναταραχές  κλπ. 
 
Στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται επίσης εκτενής αναφορά στην 
εφαρμοζόμενη πολιτική αντιμετώπισης  των χρηματοοικονομικών κινδύνων καθώς και αρκετών 
από τους ανωτέρω αναφερόμενους κινδύνους. Η εφαρμοζόμενη πολιτική διαχείρισης 
χρηματοοικονομικών κινδύνων ελέγχεται και αναθεωρείται δύο φορές το χρόνο από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. 
 
Βασικό μέλημα της διοίκησης του Ομίλου είναι η διασφάλιση. μέσω της εφαρμογής των 
κατάλληλων συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, ότι όλη η οργάνωση του 
Ομίλου έχει την ικανότητα να αντιμετωπίζει με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα τους κινδύνους 
εν τη γενέσει τους και σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την κατά το 
δυνατόν άμβλυνση των συνεπειών τους.  
 
Για το σκοπό αυτό τα συστήματα που εφαρμόζει ο  Όμιλος προβλέπουν συγκεκριμένες διαδικασίες 
και εφαρμογή ειδικών πολιτικών και προτύπων και καθορίζουν με σαφήνεια τους υπεύθυνους 
κάθε επιπέδου για τη διαχείριση των κινδύνων  και τα όρια εξουσίας τους. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για τους κύριους 
επιχειρηματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει ο Όμιλος και εξετάζει αν οι κίνδυνοι αυτοί είναι  
σαφώς προσδιορισμένοι, αν έχουν  εκτιμηθεί επαρκώς και  αν ο τρόπος διαχείρισής τους είναι 
αποτελεσματικός. 
 
VΙ. Πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας 
2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  
 
Τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας 
2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εμπεριέχονται σύμφωνα με το  
άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007 στην Επεξηγηματική Έκθεση, η οποία αποτελεί τμήμα της Ετήσιας  
Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και παρατίθεται ανωτέρω.  
 
 
VΙΙ. Πληροφοριακά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και 
τις βασικές εξουσίες της, περιγραφή των δικαιωμάτων των μετόχων και του τρόπου άσκησής 
τους 
 
Γενική Συνέλευση 
Τρόπος  Λειτουργίας Γενικής Συνέλευσης – Εξουσίες  
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Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι 
το ανώτατο όργανο της Εταιρίας  και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την 
Εταιρία. 
 
Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: 
α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού εκτός από εκείνες που σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ. 5, 
άρθρο 13 παρ. 2 και 13 και άρθρο 17β  παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20) αποφασίζονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. 
β) Αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που,  
σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό, η αρμοδιότητα ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς 
και αυξήσεις ή μειώσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.  
γ)Τη  διάθεση των ετήσιων κερδών, εξαιρουμένης της περίπτωσης του εδ. στ παρ. 2 του άρθρου 34 
του Κ.Ν. 2190/20 
δ) Την εκλογή μελών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις 
περιπτώσεις του άρθρου 25 Καταστατικού, που αφορούν την εκλογή μελών από το ίδιο το 
Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την 
ιδιότητά τους, για το υπόλοιπο της θητείας των μελών που αντικαθίστανται  και με την 
προϋπόθεση ότι η αντικατάσταση αυτών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν 
εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση.  
ε) Την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) 
στ) Την έκδοση ομολογιακών δανείων, εκ παραλλήλου με το σχετικό δικαίωμα του Διοικητικού 
Συμβουλίου σύμφωνα με  το άρθρο 28 του Καταστατικού 
ζ) Την εκλογή των ελεγκτών  
η) Την παράταση της διάρκειας, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της 
Εταιρίας 
 θ) Το διορισμό εκκαθαριστών,  
ι) Για την άσκηση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση εντολής τους ή 
για παράβαση του νόμου και του Καταστατικού και  
ια) Για κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την Εταιρία και καθορίζεται η αρμοδιότητά της από το νόμο ή 
από το Καταστατικό.  
 
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου,  εντός του 
νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας,  τουλάχιστον  μία φορά κάθε εταιρική χρήση 
και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Μπορεί επίσης να συνέρχεται στην 
περιφέρεια του δήμου όπου ευρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  
 
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης  περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται 
στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20  και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Ν. 2190/20. 
Ειδικότερα, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιέχει το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη 
χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους 
μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο 
οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους 
αυτοπροσώπως ή δι΄αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα που χρησιμοποιεί η Εταιρία για το σκοπό 
αυτό. 
 
Στο ελάχιστο περιεχόμενο της πρόσκλησης περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες για τα 
δικαιώματα μειοψηφίας και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορούν να ασκηθούν, την 
ημερομηνία καταγραφής, με επισήμανση ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την 
ημερομηνία καταγραφής έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, 
γνωστοποίηση του τόπου στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο εγγράφων και των 
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σχεδίων αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε θέμα της ημερήσιας 
διάταξης και αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρίας, όπου είναι διαθέσιμες όλες οι 
ανωτέρω πληροφορίες και τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω 
αντιπροσώπου. 
 
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, ολόκληρη ή σε περίληψη  (η οποία 
περιλαμβάνει οπωσδήποτε και ρητή αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας, στην οποία 
διατίθενται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παρ. 3 
του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/20), στα έντυπα μέσα που ορίζει το άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 
2190/20, στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης  και στην ιστοσελίδα του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Εταιρίας, είκοσι τουλάχιστον ημέρες  πριν από την ημέρα της 
συνεδρίασης.  
 
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται  επίσης σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με 
εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια, με στόχο  την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο 
επενδυτικό κοινό και τη διασφάλιση της ταχείας και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης σε αυτήν.  

Δικαίωμα Παράστασης στις Γενικές Συνελεύσεις 

 
Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος.  
 
 Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την 
ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής).  
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης από 
τα Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με 
τα αρχεία του παραπάνω φορέα.  
 
Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει 
να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής 
Συνέλευσης. 
 
Πέραν των ανωτέρω, η άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση δεν 
προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης διαδικασίας, που 
να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα 
ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.  
 
Μέτοχοι ή εκπρόσωποι μετόχων, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα ανωτέρω, μετέχουν στη 
Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της. 
 
Οι μέτοχοι δικαιούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω 
ενός ή περισσοτέρων αντιπροσώπων, μετόχων ή μη. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις 
(3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε 
περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να 
ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό 
αξιών .  
 
Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε 
μέτοχο. 
 
Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) 
φυσικά πρόσωπα. 



Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν 
Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 4 

 

47 

 

 
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, με την 
αποστολή του σχετικού εντύπου αντιπροσώπευσης είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με 
τηλεομοιοτυπία που αποστέλλεται στην Εταιρία, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.  
 
Η Εταιρία αναρτά στην ιστοσελίδα της τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώσει και κοινοποιήσει ο 
μέτοχος για τον ορισμό των αντιπροσώπων τους. 
 
Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και 
άσκησης του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα ή δι’ αλληλογραφίας. 
 
Οι αντιπρόσωποι μετόχων υποχρεούνται να γνωστοποιούν την Εταιρία, πριν από την έναρξη της  
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός που θα είναι χρήσιμο να γνωρίζουν οι μέτοχοι, 
ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν αν υπάρχει κίνδυνος εξυπηρέτησης άλλων συμφερόντων από 
τον αντιπρόσωπο πλην των δικών τους.  
Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως αν ο αντιπρόσωπος : 
α. είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα , η οποία 
ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν  
β. είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον 
έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος 
ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας. 
γ. είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή 
άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της 
Εταιρίας  
δ. είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται 
ανωτέρω. 
 
Απαρτία – Πλειοψηφία 
 
Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται  σε απαρτία και 
συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.  
 
Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίασή της, η Συνέλευση συνέρχεται και 
πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, βρίσκεται 
δε τότε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης 
οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία 
των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. 
 
Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν  στη μεταβολή της εθνικότητας της 
Εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των 
υποχρεώσεων των μετόχων, στην  αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το 
Καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, εκτός εάν  επιβάλλεται 
από διάταξη νόμου ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του εταιρικού 
κεφαλαίου εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, στη 
μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, 
αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 
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13, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Γενική Συνέλευση  βρίσκεται σε απαρτία 
και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν  παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι αποφάσεις λαμβάνονται με 
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. 
 
Μη συντελεσθείσης της ανωτέρω αυξημένης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και 
συνέρχεται εκ νέου  μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που 
ματαιώθηκε, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής 
ημερήσιας διάταξης,  όταν εκπροσωπείται  σε αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.  
 
Εάν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται  εκ νέου μέσα 
σε είκοσι (20) ημέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής 
ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του 
καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.  
 
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) 
των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. 
 
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος 
των επαναληπτικών συνεδριάσεων εφόσον δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι 
μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την 
επαναληπτική. 
 
Δικαιώματα Μετόχων:  
 
Δικαίωμα Παράστασης στις Γενικές Συνελεύσεις 
 
Όπως  αναγράφεται αναλυτικά ανωτέρω , οι μέτοχοι δικαιούνται να παρίστανται στις Γενικές 
Συνελεύσεις είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων, μετόχων ή μη. 
 
Δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις 
 
Κάθε μετοχή, εκτός από τις προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. 
 
Δικαιώματα προνομιούχων μετόχων  
 
Σύμφωνα με την από 27.6.90 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας 
που είχε αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την έκδοση 
προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών, τα προνόμια των προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών 
συνίστανται:  
Α. Στην απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, πρώτου μερίσματος από τα κέρδη εκάστης χρήσης,  
σε περίπτωση  δε μη διανομής μερίσματος ή διανομής μερίσματος μικρότερου του πρώτου, κατά 
μια ή περισσότερες χρήσεις, στην προνομιακή καταβολή του πρώτου αυτού μερίσματος σωρευτικά 
και για τις χρήσεις αυτές, από τα κέρδη των επομένων χρήσεων. Οι προνομιούχες χωρίς ψήφο 
μετοχές δικαιούνται, ισότιμα προς τις κοινές μετοχές, σε απόληψη του πρόσθετου μερίσματος που 
τυχόν θα διανεμηθεί με οποιαδήποτε μορφή.  
 
Σημειωτέον πάντως ότι, μετά την τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 8 του Ν 3604/2007 
των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 45  του ΚΝ 2190/20, περί των διανεμομένων κερδών 
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ανωνύμων εταιριών, καταργήθηκε η υποχρέωση διανομής ελάχιστου υποχρεωτικού πρώτου 
μερίσματος 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και ισχύει πλέον η υποχρεωτική 
διανομή του 35% των καθαρών κερδών, 
 
Β. Στην προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί από τους μετόχους των 
προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών, από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας σε 
περίπτωση λύσης της Εταιρίας. Οι κάτοχοι των προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών δικαιούνται 
ισότιμα προς τους κατόχους κοινών μετοχών και περαιτέρω συμμετοχής, αναλογικά, στο προϊόν 
της εκκαθάρισης, εάν αυτό είναι ανώτερο από το συνολικά καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.  
 
Δικαιώματα προτίμησης 
 
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, που δεν γίνεται με εισφορά σε 
είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα 
προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους, κατά την εποχή της 
έκδοσης, μετόχους της Εταιρίας,  ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό 
κεφάλαιο.  
 
Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μετοχές μιας μόνο από τις 
κατηγορίες μετοχών που έχει εκδώσει η Εταιρία, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους 
μετόχους της άλλης κατηγορίας μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της 
κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές .   
Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του ν. 2190/1920, το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να 
περιορισθεί ή καταργηθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που λαμβάνεται με 
αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με διατάξεις των  άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 
παρ. 2 του ν. 2190/1920.  
 
Δικαίωμα λήψης αντιγράφου οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων Δ.Σ. και ελεγκτών 
 
Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε Μέτοχος μπορεί να πάρει από την 
Εταιρία τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της και τις σχετικές εκθέσεις  του Διοικητικού 
Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 
 
Δικαιώματα Μειοψηφίας 
 
Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον 
πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει  
στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, 
στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο 
περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες 
διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για αποχρώντα 
ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις 
περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις 
παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 Ν.2190/1920. 
 
Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου: 
 



Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν 
Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 4 

 

50 

 

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε χρονικό 
διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της σχετικής αίτησης στον 
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας 
διάταξης της αιτούμενης Συνέλευσης.  Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό 
συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση 
διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών 
μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η 
ημερήσια διάταξη. 
 
Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη 
Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει σε αυτό δέκα 
πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να 
δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. H αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων 
στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη 
Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως 
η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής 
Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί 
με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους.  
 
Γ. Tο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των μετόχων, με ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα της Εταιρίας, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής 
Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την 
αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά 
(7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην 
ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια 
αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις δύο ανωτέρω παραγράφους, αν το 
περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. 
 
Δ. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη 
αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας 
ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτησή τους, η οποία, όμως, δεν μπορεί 
να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής. Η μετά από αναβολή 
Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των 
διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι 
μέτοχοι, εφόσον τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.  
 
Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά 
που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους 
διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή 
σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς,. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 
παραπάνω πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 
Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο 
διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 Ν.219/1920. Τυχόν 
αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, 
επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας.   
 
ΣΤ. Η λήψη απόφασης επί οιουδήποτε θέματος της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης 
διενεργείται με ονομαστική κλήση.  
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Ζ.  Επιπλέον,  μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, 
δικαιούνται να ζητήσουν τη διενέργεια ελέγχου της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της 
έδρας της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 του Κ.Ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση 
ελέγχου, πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών 
καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας έγιναν οι καταγγελλόμενες πράξεις.  
 
Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η 
οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική 
Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση  πληροφορίες  
για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το 
Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη 
λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.  
 
Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο 
διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 Ν.219/1920, εφόσον τα 
αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο 
επαρκή.  
Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, 
επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας.   
 
Στις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να 
αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την 
άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τα 
Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική 
σύνδεση μεταξύ του παραπάνω φορέα και Εταιρίας. 
 
Επίσης, Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, 
δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρίας, 
τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται 
πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διοίκηση, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 40 ΚΝ 2190/1920.   
 
Δικαίωμα Μερίσματος 
 
Σύμφωνα με το Καταστατικό, το ελάχιστο μέρισμα που διατίθεται υποχρεωτικά ετησίως από την 
Εταιρία ισούται με το ελάχιστο ετήσιο μέρισμα που προβλέπεται από το νόμο (άρθρο 45 του κ.ν. 
2190/20), το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 ανέρχεται σε ποσοστό   35% 
τουλάχιστον των καθαρών κερδών της Εταιρίας, μετά την απαιτούμενη κράτηση για τη δημιουργία 
τακτικού αποθεματικού. 
 
Το μέρισμα πληρώνεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των Μετόχων που εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.  
 
Ο τόπος και ο τρόπος καταβολής ανακοινώνεται με δημοσιεύσεις στον τύπο, στο Ημερήσιο Δελτίο 
Τιμών και  στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και της Εταιρίας. 
 
Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί για μια πενταετία αφ΄ότου κατέστησαν απαιτητά 
παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου. 



Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν 
Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 4 

 

52 

 

 
Δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης 
 
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές αποδίδουν τις εισφορές των Μετόχων σύμφωνα 
με το Καταστατικό. Το κεφάλαιο των προνομιούχων χωρίς ψήφο Μετόχων αποδίδεται 
προνομιακά. Το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται σε όλους 
τους Μετόχους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρίας. 
 
Ευθύνη Μετόχων  
 
Η ευθύνη των Μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. 
 
Αποκλειστική Αρμοδιότητα Δικαστηρίων –  Εφαρμοστέο Δίκαιο   
 
Κάθε Μέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία, λογίζεται ότι 
έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας  και υπόκειται στην Ελληνική νομοθεσία.  
Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αφ’ ενός και των Μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ’ ετέρου, 
υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Τακτικών Δικαστηρίων, η δε Εταιρία ενάγεται μόνον 
ενώπιον των Δικαστηρίων της Αθήνας.  
 
 
 
Υπηρεσίες Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης των Μετόχων 
 
Η ενημέρωση και η εξυπηρέτηση των Μετόχων έχει ανατεθεί στις ακόλουθες Υπηρεσίες: 
 
Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων 
Η Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων έχει την ευθύνη της παρακολούθησης των σχέσεων της 
Εταιρίας με τους Μετόχους της και το επενδυτικό κοινό και μεριμνά για την έγκαιρη,  έγκυρη και 
ισότιμη ενημέρωση των  επενδυτών και των οικονομικών αναλυτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 
με στόχο το κτίσιμο μακροχρόνιας σχέσης με την επενδυτική κοινότητα και τη διατήρηση της 
υψηλής αξιοπιστίας του Ομίλου. 
Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου είναι ο κ. Τάκης Κανελλόπουλos, οδός Χαλκίδος 22α, Τ.Κ. 
111 43 Αθήνα, τηλ. 210-2591163, fax. 210-2591106, e-mail. ir@titan.gr.  
 
Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων 
Η Υπηρεσία αυτή έχει ως αντικείμενο την άµεση και ισότιµη πληροφόρηση των Μετόχων και την 
εξυπηρέτησή τους σχετικά µε την άσκηση των δικαιωμάτων  τους, με βάση το νόμο και το 
Καταστατικό της Εταιρίας. 
Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων και της κατωτέρω Υπηρεσίας Εταιρικών 
Ανακοινώσεων  είναι η κ. Νίτσα Κάλεση, οδός Χαλκίδος 22α, Τ.Κ. 111 43 Αθήνα, τηλ. 210-2591257, 
fax. 210-2591238, e-mail. kalesin@titan.gr.  
 
Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων 
Η  Υπηρεσία αυτή έχει την αρμοδιότητα της επικοινωνίας της Εταιρίας με την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, της συμμόρφωσης της Εταιρίας με τις υποχρεώσεις 
των νόμων 3340/2005 και  3556/2007, της τήρησης των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς και της αποστολής σε κάθε αρμόδια αρχή και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας των 
δημοσιευμένων εταιρικών εκδόσεων της Εταιρίας. 
H διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρίας είναι : www.titan-cement.com  

http://www.titan-cement.com/
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o κωδικός Reuters : TTNr.AT, TTNm.AT 
και ο κωδικός Bloomberg : TITK GA, TITP GA. 
 
VIΙΙ. Αναφορά στις αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3873/2010, το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ότι η Εταιρία τηρεί τις 
διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου (the UK Corporate 
Governance Code ), με την εξαίρεση των ακόλουθων αποκλίσεων:  
 

1.Συνδρομή των κριτηρίων ανεξαρτησίας της διάταξης Β.1.1 του Κώδικα στο πρόσωπο 
του Προέδρου του Δ.Σ.  
 
Δεν συντρέχουν τα κριτήρια ανεξαρτησίας της διάταξης Β.1.1. του Κώδικα στο πρόσωπο 
του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ανδρέα Κανελλόπουλου. Ειδικότερα ο κ. 
Ανδρέας Κανελλόπουλος είναι εκ των κυρίων μετόχων της Εταιρίας, έχει υπηρετήσει ως 
μέλος του Διοκητικού Συμβουλίου από το 1971 και εκλέγεται Πρόεδρος αυτού από το 
1996.  Επίσης, έχει συγγενική σχέση με εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 
λαμβάνει μηνιαίες αποδοχές από την Εταιρία επί πλέον της αποζημίωσης για τη συμμετοχή 
του στο Διοικητικό Συμβούλιο.  
Από το 2006 είναι μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 
ασχολούμενος μόνο με την εκτέλεση των καθηκόντων του ως Προέδρου του Δ.Σ.  
 
2. Αξιολόγηση από εξωτερικό αξιολογητή  (διάταξη  Β.6.2. του Κώδικα) 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αναθέτει την αξιολόγηση της απόδοσής του τουλάχιστον μία 
φορά ανά τριετία σε εξωτερικούς συμβούλους. διότι κρίνει ότι η εφαρμοζόμενη διαδικασία 
αξιολόγησης της λειτουργίας του από τα ίδια τα μέλη του και η αυτοαξιολόγηση της 
ατομικής απόδοσης ενός εκάστου των μελών του είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και 
συμβάλλει ουσιαστικά στη διαπίστωση τυχόν δυσλειτουργιών και αδυναμιών και στη λήψη 
μέτρων για τη  βελτίωση της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και της απόδοσης 
των μελών του.  
 
3.Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου  (διάταξη D.1.2 του Κώδικα) 
 
Στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν περιλαμβάνεται Έκθεση Αμοιβών με 
αναλυτικά στοιχεία για τις πάσης φύσεως ατομικές αποδοχές καθενός εκ των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, διότι το Διοιηκητικό Συμβούλιο κρίνει  ότι σε περιόδους μεγάλης 
οικονομικής κρίσης, όπως η περίοδος που διανύει η Ελλάδα, ύφεσης και αυξανόμενης 
ανεργίας, η δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν ατομικές αποδοχές δεν ενδείκνυται 
καθ΄οιονδήποτε τρόπο. 
 
Στην παρούσα Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και στα κεφάλαια «Επιτροπή Αμοιβών» 
και «Αμοιβές μελών Δ.Σ.- Πολιτική Αμοιβών» δημοσιοποιούνται, μεταξύ άλλων, οι 
βασικές αρχές της εφαρμοζόμενης πολιτικής αμοιβών για τα εκτελεστικά μέλη του 
Διοικητικού και το συνολικό ύψος των καταβληθέντων το 2013  μισθών και των πάσης 
φύσης ακαθάριστων αποδοχών του Προέδρου και των έξι εκτελεστικών µελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς την Εταιρία µε σχέση 
εξαρτημένης εργασίας. Παρατίθενται επίσης αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις 
αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
Επιτροπών για τη συμμετοχή τους σε αυτά το 2013 μετά από σχετική προέγκριση από τη 
Γενική Συνέλευση της 14.6.2013, καθώς επίσης οι αμοιβές/ αποζημιώσεις  που έλαβαν 
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εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους, ως ανεξάρτητων 
μελών, σε διοικητικά συμβούλια άλλων εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών . 

 
Τέλος επισημαίνεται ότι, μετά την εκλογή του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική 
Συνέλευση της 14.6.2013,  δεν υφίστανται πλέον οι αποκλίσεις από τον Κώδικα  που είχαν 
σημειωθεί τα προηγούμενα έτη και οι οποίες αφορούσαν:  
α. τη Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ( διάταξη Β.1.1. του Κώδικα) , δεδομένου ότι κανένα 
από τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπηρετεί για περισσότερα από εννέα 
χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης εκλογής του  
β την Επανεκλογή μελών Δ.Σ. ( διάταξη Β.7.1. του Κώδικα) για τον ίδιο ανωτέρω λόγο  
και 
γ. τη Δέσμευση των μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. (διάταξη Β.3.2 του Κώδικα.), δεδομένου ότι στην 
επίσημη επιστολή που απεστάλη προς τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν 
την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση της 14.6.2013, είχε περιληφθεί ρητή αναφορά στο χρόνο 
που εκτιμάται ότι θα πρέπει να αφιερώνουν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους (άρθρο Β.3.2 
του Κώδικα.)  



 

 

EΡΝΣ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑ) 
Οξθσηνί Ειεγθηέο–Λνγηζηέο Α.Ε.. 
11ο  χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας 144 51 

Αθήνα 

 Σει.: 210 2886 000 
Φαμ: 210 2886 905 
ey.com 

 

 
 

Έκθεση Ελέγσος Ανεξάπτητος Οπκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο «ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΣΙΜΕΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ» 
 
Έκθεση επί των Εταιπικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Ειέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΣΙΜΕΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ, νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηελ εηαηξηθή θαη 
ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Δεθεκβξίνπ 2013, ηηο εηαηξηθέο θαη 
ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ 
ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη 
πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 
 
Εςθύνη τηρ Διοίκησηρ για τιρ Εταιπικέρ και Ενοποιημένερ Οικονομικέρ Καταστάσειρ 
 
Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ εηαηξηθώλ θαη 
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε, 
όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε 
λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 
 
Εςθύνη τος Ελεγκτή 
 
Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ 
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρό καο.  Δηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα 
κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Ειέγρνπ. Σα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο 
δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε 
εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 
απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. 
 
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, 
ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθώλ θαη 
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Καηά ηε 
δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ 
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ 
θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο 
απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξίαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο 
ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε, θαζώο θαη 
αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ. 
 
Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα 
ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο. 
 
 



 

Γνώμη 
 
Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο ΑΝΩΝΤΜΗ 
ΕΣΑΙΡΙΑ ΣΙΜΕΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ θαη ησλ ζπγαηξηθώλ απηήο θαηά ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ 2013 θαη ηε 
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 
εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά 
έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε. 
 
Αναυοπά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
 
α) ηελ Έθζεζε Δηαρείξηζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 3δ ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Κ.Ν 2190/1920. 

 
β) Επαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο 

Δηαρείξηζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από ηα άξζξα 43α, 108 θαη 37 ηνπ 
Κ.Ν. 2190/1920. 

 
 
 

Αζήλα, 27 Φεβξνπαξίνπ 2014 
 

Ο Οξθσηόο Ειεγθηήο Λνγηζηήο 
 
 
 
 
 
 

ΥΡΗΣΟ ΠΕΛΕΝΣΡΙΔΗ 
Α.Μ. .Ο.Ε.Λ. 17831 

ΕΡΝΣ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑ) Οξθσηνί Ειεγθηέο Λνγηζηέο Α.Ε. 
11ν ΥΛΜ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑ 

14451 ΑΘΗΝΑ 
ΑΡ.Μ. ΟΕΛ 107 

 
 



(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

θμ. 2013 2012 2013 2012

Κφκλοσ εργαςιϊν 3 1.175.937 1.130.660 234.712 221.215

Κόςτοσ πωλιςεων 5 -882.164 -831.696 -197.677 -163.886

Μικτά κζρδθ προ αποςβζςεων και απομειώςεων 293.773 298.964 37.035 57.329

Άλλα ζςοδα εκμετάλλευςθσ 4 16.834 21.769 7.256 13.552

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ 5 -92.802 -93.026 -31.530 -31.281

Ζξοδα λειτουργίασ διάκεςθσ 5 -17.569 -19.619 -185 -386

Άλλα ζξοδα εκμετάλλευςθσ 4 -4.229 -12.250 -1.574 -1.539

Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεςμάτων, αποςβζςεων και απομειώςεων 196.007 195.838 11.002 37.675

Αποςβζςεισ που αναλογοφν ςτο κόςτοσ πωλιςεων -108.542 -118.063 -11.720 -12.418

Αποςβζςεισ που αναλογοφν ςτα ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ 

και διάκεςθσ -6.818 -6.620 -1.324 -1.236

Απομειϊςεισ ενςϊματων και αςϊματων ακινθτοποιιςεων που 

αναλογοφν ςτο κόςτοσ πωλιςεων 11,13 -1.421 -6.047 -18 -314

Κζρδθ/(ηθμίεσ) προ φόρων, χρθματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεςμάτων 79.226 65.108 -2.060 23.707

Ζςοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ 6 6.400 11.316 2.658 3.781

Ζξοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ 6 -94.961 -76.885 -47.369 -44.256

Συμμετοχι ςτισ ηθμίεσ ςυγγενϊν εταιριϊν 15 -305 -841 - -

Ζθμίεσ προ φόρων -9.640 -1.302 -46.771 -16.768

Μείον: Φόροσ ειςοδιματοσ 8 -19.356 -17.526 3.617 1.216

Ζθμίεσ μετά από φόρουσ -28.996 -18.828 -43.154 -15.552

Οι κακαρζσ ηθμίεσ αναλογοφν ςε :

Μετόχουσ τθσ Εταιρίασ -36.074 -24.516

Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ 7.078 5.688

-28.996 -18.828

Ζθμίεσ μετά από φόρουσ ανά μετοχι - βαςικζσ (ςε  €) 9 -0,4424 -0,3008

Ζθμίεσ μετά από φόρουσ ανά μετοχι - προςαρμοςμζνεσ (ςε  €) 9 -0,4397 -0,2982

Οι ςθμειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 63 ζωσ και 146 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτών των οικονομικών καταςτάςεων

Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων 

'Ομιλοσ Εταιρία

Για το ζτοσ που ζλθξε τθν 

31/12

Για το ζτοσ που ζλθξε τθν 

31/12

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν 
Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ |6 
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

θμ. 2013 2012 2013 2012

Ζθμίεσ χριςθσ -28.996 -18.828 -43.154 -15.552

Λοιπζσ ςυνολικζσ (ηθμίεσ)/ειςοδιματα:

Λοιπζσ ςυνολικζσ (ηθμίεσ)/ειςοδιματα που μεταφζρονται 

ςτα αποτελζςματα ςε μεταγενζςτερεσ περιόδουσ:

Επίδραςθ ιςοτιμιϊν από τθν μετατροπι οικονομικϊν 

καταςτάςεων κυγατρικϊν εταιριϊν ςε ξζνο νόμιςμα -93.559 -29.390 - -

Ηθμίεσ από αποτίμθςθ ςτθν εφλογθ αξία των διακεςίμων 

προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων -342 -225 - -

-342 -225 - -

Αντιςτακμίςεισ ταμειακϊν ροϊν 34 2.585 -567 2.355 -43

Φόροσ ειςοδιματοσ που αναλογεί 34 -850 204 -612 -

1.735 -363 1.743 -43

Κακαρζσ λοιπζσ ςυνολικζσ (ηθμίεσ)/ειςοδιματα που 

μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα ςε μεταγενζςτερεσ 

περιόδουσ: -92.166 -29.978 1.743 -43

Στοιχεία που δεν μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα ςε 

μεταγενζςτερεσ περιόδουσ:

Αναπροςαρμογι περιουςιακϊν ςτοιχείων 12 1.780 873 882 873

Φόροσ ειςοδιματοσ που αναλογεί -229 -175 -229 -175

1.551 698 653 698

Επανεκτίμθςθ κερδϊν/(ηθμιϊν) από προγράμματα 

κακοριςμζνων παροχϊν 25 2.884 -43 651 746

Φόροσ ειςοδιματοσ που αναλογεί -1.012 237 -169 -149

1.872 194 482 597

Κακαρά λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα που δεν 

μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα ςε μεταγενζςτερεσ 

περιόδουσ: 3.423 892 1.135 1.295

Λοιπζσ ςυνολικζσ (ηθμίεσ)/ειςοδιματα μετά από φόρουσ -88.743 -29.086 2.878 1.252

φνολο ςυγκεντρωτικών ηθμιών χριςθσ μετά από φόρουσ -117.739 -47.914 -40.276 -14.300

Αναλογοφν ςε:

Μετόχουσ τθσ Εταιρίασ -115.102 -50.615

Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ -2.637 2.701

-117.739 -47.914

Για το ζτοσ που ζλθξε τθν 

31/12

Για το ζτοσ που ζλθξε τθν 

31/12

Οι ςθμειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 63 ζωσ και 146 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτών των οικονομικών καταςτάςεων

Κατάςταςθ υνολικοφ Ειςοδιματοσ

'Ομιλοσ Εταιρία

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν 
Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ |6 
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Ενεργθτικό θμ. 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 11 1.605.635 1.759.036 232.332 237.672

Επενδυτικά ακίνθτα 12 13.220 8.546 13.973 11.959

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 13 465.996 527.498 1.185 1.099

Συμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ 14 - - 1.243.829 1.213.365

Συμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ εταιρίεσ 15 2.429 2.734 - -

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 16 1.573 1.877 111 108

Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 17 12.241 12.572 2.768 2.690

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 18 1.597 2.499 - -

φνολο μθ κυκλοφοροφντων περιουςιακών ςτοιχείων 2.102.691 2.314.762 1.494.198 1.466.893

Αποκζματα 19 225.133 233.765 69.694 69.080

Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ 20 187.102 199.180 45.670 57.299

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 35 1.566 - - -

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 16 63 63 61 61

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 21 184.501 284.272 8.780 35.601

φνολο κυκλοφοροφντων περιουςιακών ςτοιχείων 598.365 717.280 124.205 162.041

φνολο Ενεργθτικοφ 2.701.056 3.032.042 1.618.403 1.628.934

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 προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν 22 3.971 2.891 3.971 2.891

Ίδιεσ μετοχζσ 22 -87.680 -89.446 -87.680 -89.446

Λοιπά αποκεματικά 23 293.299 381.027 511.258 508.380

Κζρδθ/(ηθμίεσ) εισ νζο 845.181 878.635 -51.237 -6.518
φνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογοφν ςε μετόχουσ τθσ 

μθτρικισ Εταιρίασ 1.416.127 1.534.463 737.668 776.663

Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ 122.683 125.478 - -

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 1.538.810 1.659.941 737.668 776.663

Μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 24 610.433 705.227 745.835 741.950

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 35 - 16.784 - 5.875

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 18 163.956 178.786 14.215 17.972

Υποχρεϊςεισ ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν 25 23.850 26.908 11.279 11.299

Προβλζψεισ 26 12.793 17.317 1.756 1.736

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 27 29.635 30.632 4.557 5.043

φνολο μακροπροκζςμων υποχρεώςεων 840.667 975.654 777.642 783.875

Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 24 112.623 174.636 50.173 24.468

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 28 193.431 207.009 48.319 42.586

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 35 3.375 1.294 2.832 -

Υποχρεϊςεισ από φόρο ειςοδιματοσ 10.137 11.899 - -

Προβλζψεισ 26 2.013 1.609 1.769 1.342

φνολο βραχυπροκζςμων υποχρεώςεων 321.579 396.447 103.093 68.396

φνολο υποχρεώςεων (β) 1.162.246 1.372.101 880.735 852.271

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Τποχρεώςεων (α+β) 2.701.056 3.032.042 1.618.403 1.628.934

Κατάςταςθ Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ

Εταιρία

Οι ςθμειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 63 ζωσ και 146 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτών των οικονομικών καταςτάςεων

'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  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 )/κζρδθ 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 - - - - - - - 665 665 -27.669 -27.004

Πϊλθςθ μεριδίου κυγατρικισ εταιρίασ - - - - - - -1.691 29.492 27.801 22.199 50.000

Αναλογία τθσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ ςτθν αφξθςθ μετοχικοφ 

κεφαλαίου - - - - - - - - - 8.800 8.800

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

Αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ τθσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ για 

πϊλθςθ μετοχϊν κυγατρικισ και μεταφορά ςε αποκεματικά (ςθμ. 27, 32) - - - - - - -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

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου  2013 308.254 22.826 30.276 2.891 -89.329 -117 381.027 878.635 1.534.463 125.478 1.659.941

(Ηθμίεσ )/κζρδθ χριςθσ - - - - - - -36.074 -36.074 7.078 -28.996

Λοιπζσ ςυνολικζσ ηθμίεσ - - - - - - -79.028 - -79.028 -9.715 -88.743

φνολο ςυγκεντρωτικών ηθμιών χριςθσ - - - - - - -79.028 -36.074 -115.102 -2.637 -117.739

Διανεμθκζντα μερίςματα ςε μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ - - - - - - - - - -2.315 -2.315

Πϊλθςθ - διάκεςθ ιδίων μετοχϊν για πρόγραμμα  δικαιωμάτων 

προαίρεςθσ (ςθμ. 22) - - - - 1.766 - - -1.565 201 - 201

Πρόγραμμα παροχισ δικαιωμάτων προαίρεςθσ μετοχϊν (ςθμ. 22) - - - 1.080 - - - - 1.080 - 1.080

Αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ τθσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ για 

πϊλθςθ μετοχϊν κυγατρικισ και μεταφορά ςε αποκεματικά (ςθμ. 27, 32) - - - - - - -4.515 - -4.515 2.157 -2.358

Μεταφορά μεταξφ αποκεματικϊν - - - - - - -4.185 4.185 - - -

Υπόλοιπο τισ 31 Δεκεμβρίου  2013 308.254 22.826 30.276 3.971 -87.563 -117 293.299 845.181 1.416.127 122.683 1.538.810

Οι ςθμειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 63 ζωσ και 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  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 ειςοδθμάτων/(ηθμιών) 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

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου  2013 308.254 22.826 30.276 2.891 -89.329 -117 508.380 -6.518 776.663

Ηθμίεσ χριςθσ - - - - - - - -43.154 -43.154

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα - - - - - - 2.878 - 2.878

φνολο ςυγκεντρωτικών ειςοδθμάτων/(ηθμιών) χριςθσ - - - - - - 2.878 -43.154 -40.276

Πϊλθςθ - διάκεςθ ιδίων μετοχϊν για πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεςθσ (ςθμ. 22) - - - - 1.766 - - -1.565 201

Πρόγραμμα παροχισ δικαιωμάτων προαίρεςθσ μετοχϊν (ςθμ. 22) - - - 1.080 - - - - 1.080

Υπόλοιπο τισ 31 Δεκεμβρίου  2013 308.254 22.826 30.276 3.971 -87.563 -117 511.258 -51.237 737.668

Κατάςταςθ Μεταβολών  Ιδίων Κεφαλαίων (ςυνζχεια)

Οι ςθμειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 63 ζωσ και 146 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτών των οικονομικών καταςτάςεων
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

θμ. 2013 2012 2013 2012

Σαμειακζσ Ροζσ Λειτουργικών Δραςτθριοτιτων

Ειςροζσ διακεςίμων από τθν κφρια εκμετάλλευςθ 29 193.084 186.404 30.132 38.700

Καταβεβλθμζνοι φόροι ειςοδιματοσ -22.242 -21.374 -1.150 -2.711

Σφνολο ειςροών από λειτουργικζσ δραςτηριότητεσ (α) 170.842 165.030 28.982 35.989

Σαμειακζσ Ροζσ Επενδυτικών Δραςτθριοτιτων

Αγορά ενςϊματων ακινθτοποιιςεων 11,12 -48.714 -44.761 -9.931 -5.669

Αγορά αςϊματων ακινθτοποιιςεων 13 -1.668 -6.208 -551 -1.717

Ειςπράξεισ από πωλιςεισ ενςϊματων και αςϊματων 

ακινθτοποιιςεων 29 4.741 28.637 692 6.439

Μερίςματα ειςπραχκζντα - 39 - -

Απόκτθςθ κυγατρικϊν εταιριϊν 30 - -100 - -

Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου κυγατρικϊν - - -30.464 -30.511

Απόκτθςθ μθ ελζγχουςασ ςυμ/χισ -8.003 -19.004 - -
Κακαρζσ (πλθρωμζσ)/ειςπράξεισ από τθν απόκτθςθ/πϊλθςθ 

επενδυτικϊν τίτλων 16 -43 37 -3 -

Τόκοι ειςπραχκζντεσ 6 3.612 4.235 699 950

-50.075 -37.125 -39.558 -30.508

φνολο ταμειακών ροών μετά από τισ επενδυτικζσ 

δραςτθριότθτεσ (α)+(β) 120.767 127.905 -10.576 5.481

Σαμειακζσ Ροζσ Χρθματοοικονομικζσ Δραςτθριοτιτων

Είςπραξθ από τθν μθ ελζγχουςα ςυμμετοχι λόγω αφξθςθσ του 

μετοχικοφ κεφαλαίου κυγατρικισ εταιρίασ - 8.800 - -

Είςπραξθ από τθν μεταβίβαςθ μεριδίου κυγατρικισ εταιρίασ ςε 

μθ ελζγχουςα ςυμ/χι - 50.000 - -

Ειςπράξεισ από πϊλθςθ ιδίων μετοχϊν 22 201 - 201 -

Ειςπράξεισ κρατικϊν επιχορθγιςεων - 8 - 8

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα καταβεβλθμζνα -60.840 -73.351 -42.633 -38.180

Παραγραφζντα μερίςματα υπζρ ελλθνικοφ δθμοςίου -70 -31 -70 -31

Μερίςματα πλθρωκζντα ςε μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ -2.265 -19.115 - -

Ειςπράξεισ από εκδοκζντα / αναλθφκζντα δάνεια 911.003 788.746 249.830 214.449

Εξοφλιςεισ δανείων -1.064.546 -936.978 -223.532 -175.635

Σφνολο (εκροών)/ειςροών από χρηματοοικονομικζσ 

δραςτηριότητεσ (γ) -216.517 -181.921 -16.204 611

Καθαρή (μείωςη)/αφξηςη ςτα ταμειακά διαθζςιμα και 

ιςοδφναμα (α)+(β)+(γ) -95.750 -54.016 -26.780 6.092

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ  χριςθσ 21 284.272 333.935 35.601 29.478

Επίδραςθ ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν -4.021 4.353 -41 31

Ταμειακά διαθζςιμα και ιςοδφναμα λήξησ χρήςησ 21 184.501 284.272 8.780 35.601

Εταιρία'Ομιλοσ

Κατάςταςθ Σαμειακών Ροών 

Οι ςθμειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 63 ζωσ και 146 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτών των οικονομικών καταςτάςεων

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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1. Γενικζσ πλθροφορίεσ και ςφνοψθ των ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν 

Θ Ανϊνυμθ Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν (εφεξισ θ Εταιρία) και οι κυγατρικζσ επιχειριςεισ τθσ (ςυνολικά ο 

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

όπωσ 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.. 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ δομι του Ομίλου παρζχονται ςτθ ςθμείωςθ 14, ενϊ πλθροφορίεσ για τισ 

ςυναλλαγζσ του Ομίλου και τθσ Εταιρίασ με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ παρζχονται ςτθ ςθμείωςθ 33. 

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.111 43 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 27 Φεβρουαρίου 2014. 

 

Σφνοψθ των ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν 

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

διατυπϊνονται παρακάτω: 

1.1. Βάςθ κατάρτιςθσ  

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 (εφεξισ ΔΠΧΑ), όπωσ αυτά ζχουν εκδοκεί από το Συμβοφλιο Διεκνϊν 

Λογιςτικϊν Προτφπων  (εφεξισ ΣΔΛΠ) και 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 οριςμζνων ςθμαντικϊν 

εκτιμιςεων. Επίςθσ, απαιτεί τθν άςκθςθ κρίςθσ από τθ Διοίκθςθ για τθ διαδικαςία εφαρμογισ 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 2013. 

Νζα ι ανακεωρθμζνα Πρότυπα και Διερμθνείεσ που υιοκετικθκαν από τον Όμιλο τθν 1
θ
 Ιανουαρίου 2013 

και δεν επιφζρουν ςθμαντικζσ μεταβολζσ ςτθν οικονομικι κζςθ του Ομίλου 

- Διεκνζσ Λογιςτικό Πρότυπο 1 (εφεξισ ΔΛΠ) “Παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων” 

(τροποποίθςθ) – Παρουςίαςθ των ςτοιχείων του Λοιποφ Συνολικοφ Ειςοδιματοσ 

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 τθσ κατάςταςθσ Συνολικοφ Ειςοδιματοσ.  
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- ΔΛΠ 19 “Παροχζσ ςε εργαηομζνουσ” (τροποποίθςθ) 

Το ανακεωρθμζνο ΔΛΠ 19 ειςάγει μια ςειρά από τροποποιιςεισ τθσ λογιςτικισ των προγραμμάτων 

κακοριςμζνων παροχϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των αναλογιςτικϊν κερδϊν και ηθμιϊν τα οποία 

αναγνωρίηονται πλζον ςτα Λοιπά Συνολικά Ειςοδιματα και εξαιροφνται οριςτικά από τα Αποτελζςματα 

Χριςθσ. Επίςθσ, οι αναμενόμενεσ αποδόςεισ των προγραμμάτων περιουςιακϊν ςτοιχείων δεν 

αναγνωρίηονται πλζον ςτα αποτελζςματα χριςθσ, ενϊ υπάρχει θ απαίτθςθ αναγνϊριςθσ του τόκου επί 

τθσ κακαρισ υποχρζωςθσ (ι περιουςιακοφ ςτοιχείου) κακοριςμζνθσ παροχισ ςτα αποτελζςματα 

χριςθσ, ο οποίοσ υπολογίηεται χρθςιμοποιϊντασ το προεξοφλθτικό επιτόκιο που χρθςιμοποιείται για  

τθν επιμζτρθςθ τθσ υποχρζωςθσ κακοριςμζνθσ παροχισ. Τα μθ κατοχυρωμζνα κόςτθ προχπθρεςίασ 

αναγνωρίηονται πλζον ςτα αποτελζςματα χριςθσ ςτθ νωρίτερθ θμερομθνία μεταξφ τθσ θμερομθνίασ 

πραγματοποίθςθσ τθσ τροποποίθςθσ και τθσ θμερομθνίασ αναγνϊριςθσ του κόςτουσ τθσ ςχετικισ 

αναδιάρκρωςθσ ι τερματιςμοφ. Άλλεσ τροποποιιςεισ περιλαμβάνουν νζεσ γνωςτοποιιςεισ, όπωσ 

ποςοτικζσ γνωςτοποιιςεισ ευαιςκθςίασ (ςθμ. 25). 

- ΔΠΧΑ 7 “Χρθματοοικονομικά μζςα: γνωςτοποιιςεισ” (τροποποίθςθ) – Συμψθφιςμόσ 

χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων 

Θ τροποποίθςθ του ΔΠΧΑ 7 ειςάγει ςυνικεισ απαιτιςεισ γνωςτοποιιςεων. Οι γνωςτοποιιςεισ αυτζσ 

παρζχουν ςτουσ χριςτεσ πλθροφόρθςθ θ οποία είναι χριςιμθ ςτθν αξιολόγθςθ τθσ επίδραςθσ ι τθσ 

πικανισ επίδραςθσ κατά των ςυμψθφιςμό διακανονιςμϊν ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ μιασ 

εταιρίασ. Οι νζεσ γνωςτοποιιςεισ απαιτοφνται για όλα τα χρθματοοικονομικά μζςα που ζχουν 

αναγνωριςτεί και ζχουν υποςτεί ςυμψθφιςμό ςφμφωνα με το ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά μζςα: 

Παρουςίαςη. Οι γνωςτοποιιςεισ εφαρμόηονται, επίςθσ, ςε χρθματοοικονομικά μζςα που υπόκεινται ςε 

εκτελεςτζουσ «κφριουσ διακανονιςμοφσ ςυμψθφιςμοφ» (master netting arrangement) ι παρόμοιουσ 

διακανονιςμοφσ, ανεξάρτθτα από το εάν ζχουν ςυμψθφιςτεί ςφμφωνα με το ΔΛΠ 32.  

- ΔΠΧΑ 13 “Επιμζτρθςθ εφλογθσ αξίασ” 

Το ΔΠΧΑ 13 εγκακιςτά ζνα ενιαίο ςφνολο οδθγιϊν για όλεσ τισ επιμετριςεισ εφλογθσ αξίασ ςφμφωνα με 

τα ΔΠΧΑ. 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. Θ εφαρμογι του ΔΠΧΑ 13 δεν επθρζαςε 

ςθμαντικά τισ επιμετριςεισ εφλογθσ αξίασ που πραγματοποιοφνταν από τον Όμιλο. 

Το ΔΠΧΑ 13 απαιτεί επίςθσ ςυγκεκριμζνεσ γνωςτοποιιςεισ εφλογθσ αξίασ, μερικζσ από τισ οποίεσ 

αντικακιςτοφν τισ υφιςτάμενεσ απαιτιςεισ γνωςτοποίθςθσ άλλων προτφπων, ςυμπεριλαμβανομζνου 

του ΔΠΧΑ 7 “Χρθματοοικονομικά Μζςα: Γνωςτοποιιςεισ”. Μερικζσ από αυτζσ τισ γνωςτοποιιςεισ 

απαιτοφνται ςυγκεκριμζνα για χρθματοοικονομικά μζςα από το ΔΛΠ 34.16A(j) και ςυνεπϊσ επθρεάηουν 

τισ γνωςτοποιιςεισ των ενδιάμεςων ςυνοπτικϊν οικονομικϊν καταςτάςεων.   

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

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”). Θ διερμθνεία αναφζρεται ςτο λογιςτικό χειριςμό τθσ ωφζλειασ από 

τθ δραςτθριότθτα αποκάλυψθσ. 

Το ΣΔΛΠ εξζδωςε ζνα κφκλο ετιςιων αναβακμίςεων των ΔΠΧΑ 2009 -2011, το οποίο περιζχει 

τροποποιιςεισ των προτφπων και των ςχετικϊν βάςεων ςυμπεράςματοσ. Το πρόγραμμα των ετιςιων 

αναβακμίςεων παρζχει ζνα μθχανιςμό εφαρμογισ απαραίτθτων αλλά όχι επειγουςϊν τροποποιιςεων 

των ΔΠΧΑ.  
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- ΔΛΠ 1 Παρουςίαςθ Οικονομικϊν Καταςτάςεων: Θ αναβάκμιςθ αυτι διευκρινίηει τθ διαφορά 

μεταξφ εκελοντικϊν πρόςκετων ςυγκριτικϊν πλθροφοριϊν και των ςυγκριτικϊν πλθροφοριϊν που 

απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτο. Γενικά, θ απαιτοφμενθ ςυγκριτικι περίοδοσ που απαιτείται κατ’ 

ελάχιςτο είναι θ προθγοφμενθ περίοδοσ.  

- ΔΛΠ 16 Ενςϊματα πάγια: Θ αναβάκμιςθ αυτι διευκρινίηει ότι τα βαςικά ανταλλακτικά και ο 

εξοπλιςμόσ ςυντιρθςθσ που πλθροί τον οριςμό των ενςϊματων παγίων και εξοπλιςμοφ δεν είναι 

απόκεμα. 

- ΔΛΠ 32 Χρθματοοικονομικά μζςα: Παρουςίαςθ: Θ αναβάκμιςθ αυτι διευκρινίηει ότι οι φόροι 

ειςοδιματοσ που προκφπτουν από διανομζσ κατόχων ςυμμετοχικϊν τίτλων λογίηονται ςφμφωνα 

με το ΔΛΠ 12 Φόροι Ειςοδήματοσ.   

- ΔΛΠ 34 Ενδιάμεςθ χρθματοοικονομικι αναφορά: Θ αναβάκμιςθ αυτι ςυμμορφϊνει τισ 

απαιτιςεισ γνωςτοποιιςεων για τα ςυνολικά περιουςιακά ςτοιχεία ανά τομζα πλθροφόρθςθσ με 

τισ ςυνολικζσ υποχρεϊςεισ ανά τομζα πλθροφόρθςθσ ςτισ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Θ 

διευκρίνθςθ αυτι εξαςφαλίηει επίςθσ τθ ςυμμόρφωςθ των γνωςτοποιιςεων ςτισ ενδιάμεςεσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ με τισ ετιςιεσ. 

Νζα Πρότυπα και Διερμθνείεσ που ζχουν εκδοκεί και είναι υποχρεωτικζσ από λογιςτικζσ περιόδουσ που 
ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου του 2014 και δεν εφαρμόςτθκαν νωρίτερα από τον Όμιλο. 

 ΔΠΧΑ 9 Χρθματοοικονομικά μζςα - Ταξινόμθςθ και Επιμζτρθςθ και μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ ςτο 

ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7: Υποχρεωτικι θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ και Γνωςτοποιιςεισ μετάβαςθσ, 

Λογιςτικι Αντιςτάκμιςθσ και τροποποιιςεισ των ΔΠΧΑ 9, ΔΠΧA 7 και ΔΛΠ 39 

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 υιοκζτθςθ τθσ πρϊτθσ φάςθσ του ΔΠΧΑ 9 κα ζχει επίπτωςθ ςτθν ταξινόμθςθ και 

επιμζτρθςθ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων αλλά δεν κα ζχει επίπτωςθ ςτθν 

ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων. Στισ επόμενεσ φάςεισ, το ΣΔΛΠ κα 

αςχολθκεί με τθ λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ και τθν απομείωςθ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν 

ςτοιχείων. Το μεταγενζςτερο πακζτο τροποποιιςεων που εκδόκθκε το Νοζμβριο 2013 ειςάγει επιπλζον 

λογιςτικζσ απαιτιςεισ για χρθματοοικονομικά μζςα. Οι τροποποιιςεισ αυτζσ: α) κζτουν ςε ιςχφ μια 

ουςιαςτικι ανακεϊρθςθ τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ που κα επιτρζψει ςτισ εταιρείεσ να 

αντικατοπτρίηουν καλφτερα τισ δραςτθριότθτεσ διαχείριςθσ του κινδφνου τουσ ςτισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ, β) επιτρζπουν τισ αλλαγζσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κζματοσ γνωςτοφ ωσ «ίδιοσ πιςτωτικόσ 

κίνδυνοσ», που είχε ιδθ ςυμπεριλθφκεί ςτο ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μζςα ϊςτε να μπορεί να 

εφαρμοςτεί από μόνο του, χωρίσ να χρειάηεται να αλλάξει οποιοςδιποτε άλλοσ λογιςτικόσ χειριςμόσ των 

χρθματοοικονομικϊν μζςων και γ) απομακρφνουν τθν 1 Ιανουαρίου 2015 ωσ θμερομθνία υποχρεωτικισ 

εφαρμογισ του ΔΠΧΑ 9 ϊςτε να παρζχεται επαρκισ χρόνοσ για τθ μετάβαςθ ςτισ νζεσ απαιτιςεισ κατά 

τθν προετοιμαςία των οικονομικϊν καταςτάςεων. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει ακόμθ υιοκετιςει το 

πρότυπο και τθν τροποποίθςθ αυτι. Ο Όμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ αυτισ 

τθσ τροποποίθςθσ ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 

 ΔΠΧΑ 10 Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ, ΔΛΠ 27 Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 

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

2014. Το ΔΠΧΑ 10 αντικακιςτά το μζροσ του ΔΛΠ 27 Ενοποιημζνεσ και Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 

που ςχετίηεται με τισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Επίςθσ, αναφζρεται ςε κζματα που 

αναπτφςςονται ςτθ Διερμθνεία 12 Ενοποίηςη – Οικονομικζσ Οντότητεσ 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 απαιτοφν 

από τθ διοίκθςθ να αςκεί ςθμαντικι κρίςθ προκειμζνου να κακορίςει ποιεσ οντότθτεσ ελζγχονται και, 
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ςυνεπϊσ, είναι απαραίτθτο να ενοποιθκοφν από τθ μθτρικι, ςυγκρινόμενεσ με τισ απαιτιςεισ που 

βρίςκονταν ςτο ΔΛΠ 27. Ο Όμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ αυτοφ του 

προτφπου ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 

 ΔΠΧΑ 11 Από Κοινοφ Συμφωνίεσ 

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

2014. Το ΔΠΧΑ 11 αντικακιςτά το ΔΛΠ 31 Συμμετοχι ςε Κοινοπραξίεσ  και τθ Διερμθνεία 13 Από κοινοφ 

ελεγχόμενεσ οικονομικζσ οντότθτεσ – Μθ χρθματικζσ ςυνειςφορζσ από κοινοπρακτοφντεσ. Το ΔΠΧΑ 11 

καταργεί τθν επιλογι τθσ αναλογικισ ενοποίθςθσ των από κοινοφ ελεγχόμενων εταιρειϊν. Αντί αυτοφ, οι 

από κοινοφ ελεγχόμενεσ εταιρίεσ οι οποίεσ πλθροφν τον οριςμό τθσ κοινοπραξίασ πρζπει να λογίηονται 

χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο κακαρισ κζςθσ.  

Θ εφαρμογι του νζου προτφπου κα επθρεάςει τθν χρθματοοικονομικι κζςθ του Ομίλου, με τθν 

κατάργθςθ τθσ ενοποίθςθσ με αναλογικι μζκοδο για τισ κοινοπραξίεσ, Adocim Cimento Beton Sanayi ve 

Ticaret A.S. και Transbeton - Δομικι Α.Ε. (ςθμ. 31). Με τθν εφαρμογι του νζου προτφπου, θ ςυμμετοχι 

του Ομίλου ςτισ κοινοπραξίεσ κα λογιςτικοποιείται με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ. Δεδομζνου ότι το 

πρότυπο αυτό τίκεται ςε ιςχφ για τισ ετιςιεσ χριςεισ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2014, θ 

επίδραςθ του ΔΠΧΠ 11 για τθν τρζχουςα χριςθ (που κα αποτελζςει τθν ςυγκριτικι περίοδο για τισ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2014), ςε ςυγκεκριμζνεσ γραμμζσ, υπολογίηεται να είναι θ 

μείωςθ του κφκλου εργαςιϊν κατά €48.636 χιλ. και θ μείωςθ των Κερδϊν προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, 

επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και αποςβζςεων (EBITDA) κατά €9.647 χιλ., κακϊσ το ζςοδο/(ζξοδο) από τισ 

κοινοπραξίεσ κα λογιςτικοποιείται εκτόσ EBITDA. Οι βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ και οι βραχυπρόκεςμεσ 

υποχρεϊςεισ κα μειωκοφν κατά €18.491 χιλ. και €25.239 χιλ. αντίςτοιχα, ενϊ θ μείωςθ ςτα μθ 

κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία κα είναι €38.076 χιλ. και ςτισ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ κα 

είναι €12.105 χιλ.. Δεν υπάρχει καμία επίδραςθ ςτισ κακαρζσ ηθμίεσ μετά φόρων του Ομίλου και ςτθν 

κακαρι κζςθ του. 

 ΔΠΧΑ 12 Γνωςτοποιιςεισ ςυμμετοχϊν ςε άλλεσ επιχειριςεισ 

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

2014. 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. 

 Οδθγία μετάβαςθσ  (Τροποποίθςθ του ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12) 

Θ οδθγία εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2014. 

Το ΣΔΛΠ εξζδωςε τροποποιιςεισ του ΔΠΧΑ 10 Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ, του ΔΠΧΑ 11 Από 

Κοινοφ Συμφωνίεσ και του ΔΠΧΑ 12 Γνωςτοποιήςεισ ςυμμετοχών ςε άλλεσ επιχειρήςεισ. 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 Γνωςτοποιήςεισ ςυμμετοχών ςε άλλεσ επιχειρήςεισ για να παρζχει ελάφρυνςθ κατά τθ μετάβαςθ. Ο 
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Όμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ αυτισ τθσ οδθγίασ ςτισ οικονομικζσ του 

καταςτάςεισ. 

  Εταιρίεσ επενδφςεων (Τροποποίθςθ του ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27) 

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

2014 και εφαρμόηεται ςε μια ςυγκεκριμζνθ κατθγορία επιχειριςεων που χαρακτθρίηονται ωσ εταιρίεσ 

επενδφςεων. Το ΣΔΛΠ χρθςιμοποιεί τον όρο «εταιρίεσ επενδφςεων» αναφερόμενο ςε επιχειριςεισ με 

αποκλειςτικό επιχειρθματικό ςκοπό τθν επζνδυςθ κεφαλαίων, προκειμζνου να προςφζρουν ςτουσ 

μετόχουσ απόδοςθ από υπεραξία κεφαλαίου, ειςόδθμα από επενδφςεισ ι και τα δφο. Θ εταιρία 

επενδφςεων πρζπει, επίςθσ, να αποτιμά τθν απόδοςθ των επενδφςεων με βάςθ τθν εφλογθ αξία τουσ. 

Στθν εν λόγω κατθγορία μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν εταιρίεσ ιδιωτικϊν επενδυτικϊν κεφαλαίων, 

οργανιςμοί διαχείριςθσ επενδυτικϊν κεφαλαίων, ιδιωτικά ςυνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά 

κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά κεφάλαια. 

Σφμφωνα με το ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ, οι επιχειριςεισ που ετοιμάηουν 

οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι υποχρεωμζνεσ  να ενοποιοφν τισ ςυμμετοχζσ όλεσ τισ επιχειριςεισ ςτισ 

οποίεσ αςκοφν ζλεγχο (δθλ. όλεσ τισ κυγατρικζσ). Θ τροποποίθςθ για τισ επενδυτικζσ επιχειριςεισ 

παρζχει εξαίρεςθ ςτισ απαιτιςεισ ενοποίθςθσ του ΔΠΧΑ 10 και απαιτεί από τισ επενδυτικζσ επιχειριςεισ 

να επιμετροφν τισ κυγατρικζσ αυτζσ ςε εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων χριςθσ αντί να τισ 

ενοποιοφν. Επίςθσ, θ τροποποίθςθ παρακζτει μια ςειρά από γνωςτοποιιςεισ που απαιτοφνται από  τισ 

εταιρίεσ επενδφςεων. Ο Όμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ αυτοφ του προτφπου 

ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 

 Διερμθνεία 21: Ειςφορζσ 

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

2014. Θ Επιτροπι διερμθνειϊν κλικθκε να εξετάςει πϊσ μία οικονομικι οντότθτα κα πρζπει να 

λογιςτικοποιεί ςτισ οικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ τισ υποχρεϊςεισ για πλθρωμι ειςφορϊν που 

επιβάλλονται από τισ κυβερνιςεισ, εκτόσ από τουσ φόρουσ ειςοδιματοσ. Το ΔΛΠ 37 “Προβλζψεισ, 

Ενδεχόμενεσ Υποχρεϊςεισ και Ενδεχόμενα Περιουςιακά Στοιχεία” κακορίηει τα κριτιρια για τθν 

αναγνϊριςθ μίασ υποχρζωςθσ, ζνα εκ των οποίων είναι θ απαίτθςθ να υπάρχει παροφςα υποχρζωςθ 

λόγω ενόσ προθγοφμενου γεγονότοσ (γνωςτοφ και ωσ δεςμευτικό γεγονόσ). Θ διερμθνεία διευκρινίηει ότι 

το δεςμευτικό γεγονόσ που δθμιουργεί τθν υποχρζωςθ καταβολισ ειςφοράσ είναι θ ενζργεια που 

περιγράφεται ςτθ ςχετικι νομοκεςία και προκαλεί τθν πλθρωμι τθσ ειςφοράσ. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν 

ζχει ακόμθ υιοκετιςει τθ διερμθνεία αυτι. Ο Όμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ 

αυτισ τθσ διερμθνείασ ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 

 ΔΛΠ 19 Προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν (Τροποποίθςθ): Ειςφορζσ των εργαηομζνων  

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

2014. Οι τροποποιιςεισ εφαρμόηονται για ειςφορζσ από εργαηομζνουσ ι τρίτουσ ςε προγράμματα 

κακοριςμζνων παροχϊν. Ο ςτόχοσ τθσ τροποποίθςθσ είναι θ απλοποίθςθ του λογιςτικοφ χειριςμοφ των 

ειςφορϊν που είναι ανεξάρτθτεσ από τον αρικμό των ετϊν υπθρεςίασ των εργαηομζνων, για παράδειγμα, 

για τισ ειςφορζσ των εργαηομζνων που υπολογίηονται ςφμφωνα με ζνα ςτακερό ποςοςτό του μιςκοφ. Θ 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει ακόμθ υιοκετιςει τθν τροποποίθςθ αυτι. 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. Ωσ ςυνζπεια των νζων προτφπων ΔΠΧΑ 11 Από κοινοφ ςυμφωνίεσ και ΔΠΧΑ 12 

Γνωςτοποιήςεισ ςυμμετοχών ςε άλλεσ επιχειρήςεισ, το ΔΛΠ 28 Επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ επιχειρήςεισ 

μετονομάςτθκε ςε ΔΛΠ 28 Επενδφςεισ ςε Συγγενείσ επιχειρήςεισ και Κοινοπραξίεσ και περιγράφει τθν 

εφαρμογι τθσ μεκόδου κακαρισ κζςθσ ςτισ επενδφςεισ ςε κοινοπραξίεσ πζραν των επενδφςεων ςε 
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ςυγγενείσ επιχειριςεισ. Ο Όμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ αυτισ τθσ 

ανακεϊρθςθσ 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. Οι τροποποιιςεισ αυτζσ διευκρινίηουν τθν ζννοια “υφίςταται ςτο παρόν νομικά 

επιβαλλόμενο δικαίωμα για ςυμψθφιςμό”. Οι τροποποιιςεισ επίςθσ διευκρινίηουν τθν εφαρμογι των 

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

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

ταυτόχρονα. Ο Όμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ αυτισ τθσ τροποποίθςθσ ςτισ 

οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 

 ΔΛΠ 36 Απομείωςθ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων – Γνωςτοποιιςεισ ανακτιςιμου ποςοφ μθ 

χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων 

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

2014. Κατά τθν ανάπτυξθ του ΔΠΧΑ 13, το ΣΔΛΠ αποφάςιςε τθν τροποποίθςθ του ΔΛΠ 36 απαιτϊντασ τθ 

γνωςτοποίθςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με το ανακτιςιμο ποςό των απομειωμζνων περιουςιακϊν 

ςτοιχείων και ςυγκεκριμζνα ςτθν περίπτωςθ που το ποςό αυτό βαςίηεται ςτθν εφλογθ αξία μείον το 

κόςτοσ πϊλθςθσ. Το υφιςτάμενο πρότυπο απαιτεί τθ γνωςτοποίθςθ του ανακτιςιμου ποςοφ ενόσ 

περιουςιακοφ ςτοιχείου  (ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ υπεραξίασ) ι μίασ μονάδασ δθμιουργίασ ταμειακϊν 

ροϊν επί τθσ οποίασ αναγνωρίςτθκε ι αναςτράφθκε ςθμαντικι ηθμία απομείωςθσ κατά τθν περίοδο 

αναφοράσ. Θ τροποποίθςθ του ΔΛΠ 36 απαιτεί τθ γνωςτοποίθςθ του ανακτιςιμου ποςοφ για κάκε 

μονάδα δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν, ςτθν οποία το τρζχων κατανεμθμζνο ςε αυτιν υπόλοιπο τθσ 

υπεραξίασ ι άλλων άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων με απεριόριςτθ ωφζλιμθ ηωι είναι ςθμαντικό. Ο 

Όμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ αυτισ τθσ τροποποίθςθσ ςτισ οικονομικζσ του 

καταςτάςεισ. 

 ΔΛΠ 39 Χρθματοοικονομικά Μζςα: Αναγνϊριςθ και Επιμζτρθςθ - Ανανζωςθ των Παραγϊγων και θ 

ςυνζχιςθ τθσ Λογιςτικισ Αντιςτάκμιςθσ (τροποποίθςθ) 

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

Ιανουαρίου 2014. Σφμφωνα με τθν τροποποίθςθ αυτι δεν απαιτείται διακοπι τθσ λογιςτικισ 

αντιςτάκμιςθσ εάν ζνα παράγωγο αντιςτάκμιςθσ ανανεωκεί, εφόςον πλθροφνται οριςμζνα κριτιρια. Το 

ΣΔΛΠ προζβθ ςε περιοριςμζνθσ ζκταςθσ τροποποίθςθ του ΔΛΠ 39, ϊςτε να επιτραπεί θ ςυνζχιςθ τθσ 

λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ αλλάηει ο αντιςυμβαλλόμενοσ ενόσ 

αντιςτακμιςτικοφ μζςου, προκειμζνου για τθν εκκακάριςθ του μζςου αυτοφ. Ο Όμιλοσ βρίςκεται ςτθ 

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

 Το ΣΔΛΠ εξζδωςε νζο κφκλο ετιςιων αναβακμίςεων των ΔΠΧΑ 2010 -2012, το οποίο είναι μια ςυλλογι 

τροποποιιςεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιιςεισ εφαρμόηονται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που 

ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιουλίου 2014. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει ακόμθ υιοκετιςει αυτζσ τισ 

αναβακμίςεισ. Ο Όμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ αυτϊν των αναβακμίςεων 

ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 

- ΔΠΧΑ 2 Παροχζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν: Θ αναβάκμιςθ αυτι τροποποιεί τουσ 

οριςμοφσ «προχπόκεςθ κατοχφρωςθσ» και «ςυνκικεσ αγοράσ» και προςκζτει τουσ οριςμοφσ «όροσ 

απόδοςθσ» και «όροσ υπθρεςίασ» (που προθγουμζνωσ ιταν μζροσ του οριςμοφ τθσ «προχπόκεςθσ 

κατοχφρωςθσ»).  

- ΔΠΧΑ 3 Συνενϊςεισ επιχειριςεων: Θ αναβάκμιςθ αυτι διευκρινίηει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα 

ςε μία απόκτθςθ επιχείρθςθσ που δεν κατατάςςεται ςτθν κακαρι κζςθ, μεταγενζςτερα επιμετράται 
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ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων ανεξάρτθτα από το εάν εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ 

του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μζςα.  

- ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τομείσ: Θ αναβάκμιςθ αυτι απαιτεί από μια οικονομικι οντότθτα να 

γνωςτοποιεί τισ κρίςεισ τθσ διοίκθςθσ ςχετικά με τθν εφαρμογι των κριτθρίων ςυνάκροιςθσ ςτουσ 

λειτουργικοφσ τομείσ και διευκρινίηει ότι θ οντότθτα κα πρζπει να παρζχει ςυμφωνίεσ μεταξφ του 

ςυνόλου των περιουςιακϊν ςτοιχείων των τομζων και των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ οντότθτασ 

μόνο εάν πραγματοποιείται τακτικι αναφορά των περιουςιακϊν ςτοιχείων του τομζα.  

- ΔΠΧΑ 13 Επιμζτρθςθ Εφλογθσ αξίασ: Αυτι θ αναβάκμιςθ ςτθν βάςθ ςυμπεράςματοσ του ΔΠΧΑ 13 

διευκρινίηει ότι θ ζκδοςθ του ΔΠΧΑ 13 και θ τροποποίθςθ των ΔΠΧΑ 9 και ΔΛΠ 39 δεν απομάκρυνε 

τθν δυνατότθτα επιμζτρθςθσ των βραχυπρόκεςμων απαιτιςεων και υποχρεϊςεων για τα οποία δεν 

υπάρχει δθλωμζνο επιτόκιο, ςτθν τιμολογιακι τουσ αξία χωρίσ προεξόφλθςθ, εφόςον θ επίπτωςθ 

τθσ μθ προεξόφλθςθσ είναι αςιμαντθ.  

- ΔΛΠ 16 Ενςϊματα Πάγια: Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι όταν ζνα ςτοιχείο ενςϊματων παγίων 

αναπροςαρμόηεται, θ μικτι λογιςτικι αξία του προςαρμόηεται κατά τρόπο που να ςυνάδει με τθν 

αναπροςαρμογι τθσ λογιςτικισ αξίασ.  

- ΔΛΠ 24 Γνωςτοποιιςεισ ςυνδεδεμζνων μερϊν: Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι μία εταιρεία που 

παρζχει υπθρεςίεσ βαςικϊν διοικθτικϊν ςτελεχϊν ςτθν αναφζρουςα οικονομικι οντότθτα ι ςτθ 

μθτρικι εταιρεία τθσ αναφζρουςασ οικονομικισ οντότθτασ, αποτελεί ςυνδεδεμζνο μζροσ τθσ 

αναφζρουςασ οικονομικισ οντότθτασ.  

- ΔΛΠ 38 Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία: Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι όταν ζνα άυλο περιουςιακό 

ςτοιχείο αναπροςαρμόηεται, θ μικτι λογιςτικι αξία του προςαρμόηεται κατά τρόπο που να ςυνάδει 

με τθν αναπροςαρμογι τθσ λογιςτικισ αξίασ.  

  Το ΣΔΛΠ εξζδωςε νζο  κφκλο ετιςιων αναβακμίςεων των ΔΠΧΑ 2011 -2013, το οποίο είναι μια ςυλλογι 

των τροποποιιςεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιιςεισ εφαρμόηονται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που 

ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιουλίου 2014. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει ακόμθ υιοκετιςει αυτζσ τισ 

αναβακμίςεισ. Ο Όμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ αυτϊν των αναβακμίςεων 

ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 

 ΔΠΧΑ 3 Συνενϊςεισ επιχειριςεων: Θ αναβάκμιςθ αυτι διευκρινίηει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από 

το πεδίο εφαρμογισ του τθ λογιςτικι αντιμετϊπιςθ για το ςχθματιςμό μιασ από κοινοφ 

ςυμφωνίασ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ ίδιασ τθσ από κοινοφ ςυμφωνίασ. 

 ΔΠΧΑ 13 Επιμζτρθςθ Εφλογθσ αξίασ: Θ ανακεϊρθςθ αυτι διευκρινίηει ότι το πεδίο εφαρμογισ 

τθσ εξαίρεςθσ χαρτοφυλακίου που ορίηεται ςτθν παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει 

όλεσ τισ ςυμβάςεισ που λογιςτικοποιικθκαν εντόσ του πεδίου εφαρμογισ του ΔΛΠ 39 

Χρηματοοικονομικά Μζςα: Αναγνώριςη και Επιμζτρηςη ι του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά 

Μζςα, ανεξάρτθτα από το εάν πλθροφν τον οριςμό των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν 

ςτοιχείων ι χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων όπωσ ορίηονται ςτο ΔΛΠ 32 

Χρηματοοικονομικά Μζςα: Παρουςίαςη.  

 ΔΛΠ 40 Επενδφςεισ ςε ακίνθτα: Θ αναβάκμιςθ αυτι διευκρινίηει ότι ο προςδιοριςμόσ του εάν 

μια ςυγκεκριμζνθ ςυναλλαγι πλθροί τον οριςμό τόςο τθσ ςυνζνωςθσ επιχειριςεων, όπωσ 

ορίηεται ςτο ΔΠΧΑ 3 Συνενώςεισ Επιχειρήςεων, όςο και του επενδυτικοφ ακινιτου, όπωσ αυτά 

ορίηονται ςτο ΔΛΠ 40 Επενδφςεισ ςε Ακίνητα, απαιτεί τθ χωριςτι εφαρμογι και των δφο 

προτφπων ανεξάρτθτα του ενόσ από το άλλο.  
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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. 

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. 
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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.  

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 

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. 
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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 

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.  
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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 (ςθμ.  27, 32). 

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.  

• 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. 
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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 κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ 

παρουςιάηονται και μετατρζπονται με τθ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία κατά τθν θμερομθνία τθσ  

χρθματοοικονομικισ κζςθσ. 

-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 τθσ  χρθματοοικονομικισ κζςθσ. 

-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 
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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: 

 

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. 
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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  

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. 
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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, 

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.  
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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. 

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 αςϊματων 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 

ζλεγχου απομείωςθσ, οι ακινθτοποιιςεισ ομαδοποιοφνται ςτο χαμθλότερο δυνατό επίπεδο ςτο οποίο 

υπάρχουν διακριτά αναγνωρίςιμεσ χρθματοοικονομικζσ ροζσ (μονάδεσ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν). Μθ 
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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 

i) 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. 

ii) Όταν εταιρία του Ομίλου είναι ο εκμιςκωτισ   

Μιςκϊςεισ ςτισ οποίεσ μια εταιρία του Ομίλου δεν μεταβιβάηει ουςιαςτικά όλουσ τουσ κινδφνουσ και τισ 

ωφζλειεσ  του μιςκωμζνου ςτοιχείου , χαρακτθρίηονται ωσ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ, Τα αρχικά άμεςα κόςτθ 

που πραγματοποιοφνται κατά τθ διαπραγμάτευςθ μιασ λειτουργικισ μίςκωςθσ προςτίκενται ςτθ λογιςτικι 

αξία του μιςκωμζνου περιουςιακοφ ςτοιχείου και αναγνωρίηονται κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ ςτθν ίδια 

βάςθ με τα μιςκϊματα.  

Τα ενδεχόμενα μιςκϊματα αναγνωρίηονται ωσ ζςοδο τθν περίοδο κατά τθν οποία αποκτϊνται. 

 

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 
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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. 

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 (ίδιεσ 

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 
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αξίασ εξόφλθςθσ, χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου, καταχωρείται ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων κατά τθ διάρκεια του δανειςμοφ. 

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 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.  

Το κόςτοσ προχπθρεςίασ αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα χριςθσ ςτθ νωρίτερθ μεταξφ τθσ: 

- Θμερομθνίασ πραγματοποίθςθσ τθσ τροποποίθςθσ ι τθσ περικοπισ 

- Θμερομθνίασ αναγνϊριςθσ από τον Όμιλο του κόςτουσ τθσ ςχετικισ αναδιάρκρωςθσ  

Οι κακαροί τόκοι υπολογίηονται εφαρμόηοντασ το επιτόκιο προεξόφλθςθσ που χρθςιμοποιείται ςτθν 

επιμζτρθςθ τθσ υποχρζωςθσ ι τθσ απαίτθςθσ κακοριςμζνθσ παροχισ. Ο Όμιλοσ αναγνωρίηει τισ ακόλουκεσ 

μεταβολζσ ςτθν υποχρζωςθ κακοριςμζνθσ παροχισ: 

- Κόςτοσ υπθρεςίασ που αποτελείται από τρζχων κόςτοσ υπθρεςίασ και κόςτοσ προχπθρεςίασ, κζρδθ 

και ηθμίεσ περικοπϊν και μθ ςυνθκιςμζνουσ διακανονιςμοφσ ςτα λοιπά λειτουργικά ζςοδα/ζξοδα 

- Κακαρά χρθματοοικονομικό ζςοδο ι ζξοδο ςτα χρθματοοικονομικά ζξοδα 

Επανεκτιμιςεισ, που αποτελοφνται από τα αναλογιςτικά κζρδθ ι ηθμίεσ, τθν επίδραςθ του ανϊτατου ορίου 

των περιουςιακϊν ςτοιχείων, εξαιρουμζνων των κακαρϊν τόκων (δεν ζχει εφαρμογι ςτον Όμιλο) και τθσ 

απόδοςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων του προγράμματοσ (εκτόσ τόκων), αναγνωρίηονται αμζςωσ ςτθν 

κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ με τθν ανάλογθ χρζωςθ ι πίςτωςθ των αποτελεςμάτων εισ νζον 

μζςω των λοιπϊν ςυνολικϊν ειςοδθμάτων τθσ περιόδου που πραγματοποιοφνται. Οι επανεκτιμιςεισ δεν 

αναταξινομοφνται ςτα αποτελζςματα χριςθσ ςε μεταγενζςτερεσ περιόδουσ. 

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. Το γεγονόσ που δθμιουργεί τθν υποχρζωςθ είναι θ αποχϊρθςθ και όχι θ προχπθρεςία. 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. 

 

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. 
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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 αγοράηονται 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. 

 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 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. 
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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. 

 

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 
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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. 

 

1.27. Παράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα και 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. 
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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 εφλογθσ αξίασ («fair value hedges») 

Οι μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία των παραγϊγων που ζχουν προςδιοριςτεί ωσ μζςα αντιςτάκμιςθσ εφλογθσ 

αξίασ, αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων, μαηί με τισ μεταβολζσ τθσ εφλογθσ αξίασ του 

αντιςτακμιςμζνου ςτοιχείου του ενεργθτικοφ ι του πακθτικοφ που μποροφν αποδοκοφν ςτον κίνδυνο που 

αντιςτακμίηεται. Ο Όμιλοσ εφαρμόηει τθ λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ εφλογθσ αξίασ μόνο ςτθν περίπτωςθ 

αντιςτάκμιςθσ του κινδφνου του ςτακεροφ επιτοκίου ςε δάνεια. Το κζρδοσ (ι θ ηθμία) που ςχετίηεται τόςο 

με το αποτελεςματικό, όςο και τθ μθ αποτελεςματικό μζροσ των ςυμβάςεων ανταλλαγισ επιτοκίων που 

αντιςτακμίηουν δάνεια ςτακεροφ επιτοκίου, αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ςτο 

λογαριαςμό «Χρθματοοικονομικά ζςοδα/ζξοδα». Οι μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία των αντιςτακμιςμζνων 

δανείων ςτακεροφ επιτοκίου που αναλογοφν ςτον κίνδυνο επιτοκίων αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων ςτο λογαριαςμό «Χρθματοοικονομικά ζςοδα/ζξοδα». 

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 

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 
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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. 

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. 
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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 2.12 που παρατίκενται κατωτζρω. 

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. Απομείωςθ υπεραξίασ και λοιπϊν μθ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων 

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. 

Τα μθ χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία ελζγχονται για απομείωςθ οποτεδιποτε γεγονότα ι 

αλλαγζσ ςε καταςτάςεισ δείχνουν ότι θ λογιςτικι αξία τουσ μπορεί να μθν είναι ανακτιςιμθ, ςφμφωνα με τθ 

λογιςτικι αρχι που περιγράφεται ςτθν παράγραφο 1.8. 
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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. Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 

Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ αναγνωρίηονται λόγω αχρθςιμοποίθτων φορολογικϊν ηθμιϊν 

ςτο βακμό που είναι πικανό ότι φορολογθτζα κζρδθ κα είναι διακζςιμα ςτο μζλλον για να χρθςιμοποιθκοφν 

ζναντι των ηθμιϊν αυτϊν. Σθμαντικζσ εκτιμιςεισ τθσ Διοίκθςθσ απαιτοφνται  για τον κακοριςμό του φψουσ 

τθσ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ απαίτθςθσ που μπορεί να αναγνωριςτεί, με βάςθ τον πικανό χρόνο και το  

φψοσ των μελλοντικϊν φορολογθτζων κερδϊν ςε ςυνδυαςμό με το φορολογικό προγραμματιςμό τθσ 

οντότθτασ . Επιπλζον λεπτομζρειεσ ςχετικά με τουσ φόρουσ αναφζρονται ςτθ ςθμείωςθ 8. 

 

2.4. 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. 

 

2.5. Πρόβλεψθ κακαρισ ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ για αποκζματα 

Σφμφωνα με τθν λογιςτικι αρχι που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 1.10, θ πρόβλεψθ για τθν κακαρι 

ρευςτοποιιςιμθ αξία των αποκεμάτων, αποτελεί τθν καλφτερθ εκτίμθςθ τθσ Διοίκθςθσ, με βάςθ τισ 

ιςτορικζσ τάςεισ των πωλιςεων και τθν κεϊρθςι τθσ για τθν ποιότθτα και τον όγκο των αποκεμάτων, ςτο 

βακμό που τα διακζςιμα αποκζματα κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ κα πουλθκοφν κάτω του 

κόςτουσ. 

 

2.6. 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. 

  

2.7. 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 
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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. 

 

2.8. 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. 

 

2.9. 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. 

 

2.10. Συνενϊςεισ επιχειριςεων 

Κατά τθν απόκτθςθ μιασ εταιρίασ ι επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, πραγματοποιείται ο προςδιοριςμόσ 

τθσ εφλογθσ αξίασ και τθσ ωφζλιμθσ διάρκειασ ηωισ  των αποκτθκζντων ενςϊματων και αςωμάτων 

περιουςιακϊν ςτοιχείων, όπου απαιτείται θ χριςθ εκτιμιςεων. Μελλοντικά γεγονότα κα μποροφςαν να 

προκαλζςουν αλλαγζσ ςτισ παραδοχζσ που χρθςιμοποιικθκαν από τον Όμιλο, οι οποίεσ κα μποροφςαν να 

ζχουν επίδραςθ  ςτα αποτελζςματα και ςτθν κακαρι κζςθ του Ομίλου. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθ 

ςυνζνωςθ επιχειριςεων αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1.2. 

 

2.11. Αποτίμθςθ χρθματοοικονομικϊν μζςων 

Θ αποτίμθςθ των παραγϊγων χρθματοοικονομικϊν μζςων βαςίηεται ςτισ κζςεισ τθσ αγοράσ κατά τθν 

θμερομθνία του ιςολογιςμοφ. Θ αξία των παράγωγων μεταβάλλεται ςε κακθμερινι βάςθ και τα 

απολογιςτικά ποςά μπορεί να διαφζρουν ουςιωδϊσ από τθν αξία τουσ κατά τθν θμερομθνία του 

ιςολογιςμοφ. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με χρθματοοικονομικά μζςα αναφζρονται ςτθν 

παράγραφο 1.27. 

 

2.12. Εφλογθ αξία των παροχϊν βάςει μετοχϊν 

Θ εφλογθ αξία που χρθςιμοποιείται για τον υπολογιςμό του ποςοφ που κα εξοδοποιθκεί ωσ 

παροχι με βάςθ τίτλουσ μετοχϊν υπόκειται ςε ζνα βακμό αβεβαιότθτασ. Ο Όμιλοσ πρζπει να 

υπολογίςει τθν εφλογθ αξία των μζςων που διακανονίηονται ςε μετρθτά και ζχουν χορθγθκεί 

ςτουσ εργαηομζνουσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ των προγραμμάτων δικαιωμάτων προαίρεςθσ 

μετοχϊν. Οι εφλογεσ αυτζσ αξίεσ υπολογίηονται με τθν εφαρμογι ενόσ μοντζλου αποτίμθςθσ, το 

οποίο βαςίηεται ςε εκτιμιςεισ, και λαμβάνει υπόψθ οριςμζνεσ εγγενϊσ αβζβαιεσ παραδοχζσ. Οι 

βαςικζσ παραδοχζσ που χρθςιμοποιικθκαν για τουσ υπολογιςμοφσ αναφζρονται περαιτζρω ςτθ 

ςθμείωςθ 22. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ παροχζσ βάςθ μετοχϊν δίνεται ςτθν 

παράγραφο 1.16δ. 



Πληροφόρηση ανά λειτουργικό τομέα

(ποσά σε χιλιάδες €)

Ελλάδα και 

Δυτική  Ευρώπη

Bόρεια 

Αμερική

Νοτιοανατολική 

Ευρώπη

Ανατολική 

Μεσόγειος

Ενδοομιλικές 

εγγραφές 

απαλοιφών Σύνολο

Μικτός κύκλος εργασιών 280.648 411.239 216.512 299.676 - 1.208.075

Πωλήσεις μεταξύ τομέων -30.879 -216 -1.043 - - -32.138

Κύκλος εργασιών 249.769 411.023 215.469 299.676 - 1.175.937

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και απομειώσεων 14.009 32.058 62.958 87.139 -157 196.007

Αποσβέσεις -18.472 -53.253 -20.806 -23.033 204 -115.360

Απομειώσεις ενσώματων και ασώματων 

ακινητοποιήσεων που αναλογούν στο κόστος 

πωλήσεων -817 -604 - - - -1.421

(Ζημίες)/κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων -5.280 -21.799 42.152 64.106 47 79.226

(Έξοδα)/έσοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας -46.023 -25.052 7.769 -18.342 -6.913 -88.561

Συμμετοχή στις ζημίες συγγενών εταιριών - - -305 - - -305

(Ζημίες)/κέρδη προ φόρων -51.303 -46.851 49.616 45.764 -6.866 -9.640

Μείον: Φόρος εισοδήματος 2.819 -2.243 -7.675 -12.257 - -19.356

(Ζημίες)/κέρδη μετά από φόρους -48.484 -49.094 41.941 33.507 -6.866 -28.996

Οι καθαρές (ζημίες)/κέρδη αναλογούν σε :

Μετόχους της Εταιρίας -48.477 -49.094 39.137 29.226 -6.866 -36.074

Μη ελέγχουσες συμμετοχές -7 - 2.804 4.281 - 7.078

-48.484 -49.094 41.941 33.507 -6.866 -28.996

Ελλάδα και 

Δυτική  Ευρώπη

Bόρεια 

Αμερική

Νοτιοανατολική 

Ευρώπη

Ανατολική 

Μεσόγειος

Ενδοομιλικές 

εγγραφές 

απαλοιφών Σύνολο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 2.527.074 671.913 711.404 914.277 -2.721.977 2.102.691

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 182.321 125.639 182.084 171.372 -63.051 598.365

Σύνολο Ενεργητικού 2.709.395 797.552 893.488 1.085.649 -2.785.028 2.701.056

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.775.613 370.808 153.312 135.766 -1.594.832 840.667

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 197.851 60.791 38.114 87.953 -63.130 321.579

Σύνολο Υποχρεώσεων 1.973.464 431.599 191.426 223.719 -1.657.962 1.162.246

3. Πληροφόρηση κατά λειτουργικό τομέα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013

Ο επικεφαλής διευθυντής κάθε τομέα απευθύνεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου. Επιπλέον, η Οικονομική Διεύθυνση του Ομίλου είναι

οργανωμένη ανά γεωγραφικό τομέα, προκειμένου να διενεργείται αποτελεσματικά ο οικονομικός έλεγχος και η παρακολούθηση της απόδοσης των τομέων.

Για λόγους διοικητικής πληροφόρησης, ο Όμιλος είναι οργανωμένος στους εξής τέσσερις λειτουργικούς (γεωγραφικούς) τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη,

Βόρεια Αμερική, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειος. Κάθε λειτουργικός τομέας αποτελείται από ένα σύνολο χωρών. Για την ομαδοποίηση

των θυγατρικών του Ομίλου στους λειτουργικούς τομείς λαμβάνεται υπόψη η γεωγραφική τους θέση.

Η διοίκηση παρακολουθεί τα λειτουργικά αποτελέσματα των επιχειρηματικών μονάδων του Ομίλου ξεχωριστά, προκειμένου να λαμβάνει αποφάσεις, να

κατανέμει τους διαθέσιμους πόρους και να αξιολογεί την απόδοσή τους. Η απόδοση των λειτουργικών τομέων κρίνεται με βάση τα κέρδη προ φόρων,

χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων. Τέλος, η διαχείριση της χρηματοδότησης των τομέων γίνεται σε επίπεδο Ομίλου και τα

χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα καταλογίζονται στους λειτουργικούς τομείς.

Τα έσοδα μεταξύ τομέων απαλείφονται κατά την ενοποίηση και φαίνονται στη στήλη "ενδοομιλικές εγγραφές απαλοιφών".
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(ποσά σε χιλιάδες €) Ελλάδα και 

Δυτική  Ευρώπη

Bόρεια 

Αμερική

Νοτιοανατολική 

Ευρώπη

Ανατολική 

Μεσόγειος Σύνολο

Αγορές μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού 

(σημ. 11,12,13) 12.426 13.671 12.936 11.349 50.382

Απομείωση/(αντιστροφή απομείωσης) ενσώματων 

ακινητοποιήσεων (σημ. 11) -24 603 - - 579

Απομείωση ασώματων ακινητοποιήσεων-

εξαιρουμένης της υπεραξίας (σημ. 13) 42 - - - 42

Απομείωση/διαγραφή υπεραξίας (σημ. 13) 800 - - - 800

(Αντιστροφή απομείωσης)/απομείωση για 

επισφάλειες (σημ. 20) -2.644 197 57 203 -2.187

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις (σημ. 15) - - 2.429 - 2.429

 

Πληροφόρηση ανά επιχειρησιακή δραστηριότητα
(ποσά σε χιλιάδες €)

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013

Τσιμέντο

Έτοιμο 

σκυρόδεμα, 

αδρανή και 

τσιμεντόλιθοι

Λοιπές δραστη-

ριότητες Σύνολο

Κύκλος εργασιών 863.681 307.234 5.022 1.175.937

3. Πληροφόρηση κατά λειτουργικό τομέα (συνέχεια)

Σημειώνεται ότι η Εταιρία πραγματοποίησε προς την θυγατρική εταιρία της Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε. πωλήσεις τσιμέντου και αδρανών υλικών οι

οποίες προσέγγισαν το 2013 το 7,16% (2012: 8,37%) του συνολικού κύκλου εργασιών της.

Οι αγορές μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού περιλαμβάνουν προσθήκες ενσώματων ακινητοποιήσεων, επενδυτικών παγίων, ασώματων

ακινητοποιήσεων, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία των αποκτηθέντων θυγατρικών εταιριών.

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

Οι λοιπές δραστηριότητες περιλαμβάνουν τις μη επιμεριζόμενες στις κύριες δραστηριότητες του Ομίλου δαπάνες διοίκησης. Επίσης περιλαμβάνουν τις

ναυτιλιακές και μεταφορικές δραστηριότητες, καθώς καμία από αυτές δεν έχει το απαιτούμενο μέγεθος ώστε να αναλύεται ξεχωριστά.

Ο κύκλος εργασιών παρουσιάζεται στη γεωγραφική περιοχή όπου ο πελάτης είναι εγκατεστημένος και περιλαμβάνει πωλήσεις αγαθών και παροχής

υπηρεσιών. Υπάρχουν και πωλήσεις μεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών τομέων. Το σύνολο του ενεργητικού και οι αγορές παγίων της κάθε εταιρίας

παρουσιάζονται στη γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει η εταιρία.

Οι συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα μεταξύ των τομέων γίνονται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη σημείωση 33.

Η δαπάνη για απομείωση εμπεριέχεται στη κατάσταση αποτελεσμάτων.
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Πληροφόρηση ανά λειτουργικό τομέα
(ποσά σε χιλιάδες €)

Ελλάδα και 

Δυτική  Ευρώπη Bόρεια Αμερική

Νοτιοανατολική 

Ευρώπη

Ανατολική 

Μεσόγειος

Ενδοομιλικές 

εγγραφές 

απαλοιφών Σύνολο

Μικτός κύκλος εργασιών 263.925 369.878 225.131 295.954 - 1.154.888

Πωλήσεις μεταξύ τομέων -23.771 -426 -31 - - -24.228

Κύκλος εργασιών 240.154 369.452 225.100 295.954 - 1.130.660

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και απομειώσεων 32.649 5.833 64.235 93.766 -645 195.838

Αποσβέσεις -19.526 -58.679 -21.433 -25.248 203 -124.683

Απομειώσεις ενσώματων και ασώματων 

ακινητοποιήσεων που αναλογούν στο κόστος πωλήσεων -5.287 - -616 -144 - -6.047

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων 7.836 -52.846 42.186 68.374 -442 65.108

(Έξοδα)/έσοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας -41.730 -18.159 6.228 -11.908 - -65.569

Συμμετοχή στις ζημίες συγγενών εταιριών -284 - -557 - - -841

(Ζημίες)/κέρδη  προ φόρων -34.178 -71.005 47.857 56.466 -442 -1.302

Μείον: Φόρος εισοδήματος 3.426 1.846 -7.582 -15.216 - -17.526

(Ζημίες)/κέρδη μετά από φόρους -30.752 -69.159 40.275 41.250 -442 -18.828

Οι καθαρές (ζημίες)/κέρδη αναλογούν σε:

Μετόχους της Εταιρίας -30.745 -69.159 40.805 35.025 -442 -24.516

Μη ελέγχουσες συμμετοχές -7 - -530 6.225 - 5.688

-30.752 -69.159 40.275 41.250 -442 -18.828

Ελλάδα και 

Δυτική  Ευρώπη Bόρεια Αμερική

Νοτιοανατολική 

Ευρώπη

Ανατολική 

Μεσόγειος

Ενδοομιλικές 

εγγραφές 

απαλοιφών Σύνολο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 2.378.092 744.838 460.360 832.801 -2.101.329 2.314.762

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 314.733 131.992 414.442 375.046 -518.933 717.280

Σύνολο Ενεργητικού 2.692.825 876.830 874.802 1.207.847 -2.620.262 3.032.042

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.299.218 285.516 163.092 202.997 -975.169 975.654

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 610.880 160.898 44.892 98.717 -518.940 396.447

Σύνολο Υποχρεώσεων 1.910.098 446.414 207.984 301.714 -1.494.109 1.372.101

Ελλάδα και 

Δυτική  Ευρώπη Bόρεια Αμερική

Νοτιοανατολική 

Ευρώπη

Ανατολική 

Μεσόγειος Σύνολο

Αγορές μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού 

(σημ. 11,12,13) 8.980 7.376 13.884 20.729 50.969

(Αντιστροφή απομείωσης)/απομείωση ενσώματων 

ακινητοποιήσεων (σημ. 11) -1.041 - 128 - -913

Απομείωση ασώματων ακινητοποιήσεων-εξαιρουμένης 

της υπεραξίας (σημ. 13) 4.501 - 486 - 4.987

Απομείωση/διαγραφή υπεραξίας (σημ. 13) 1.829 - - 144 1.973
(Αντιστροφή απομείωσης)/απομείωση για επισφάλειες 

(σημ. 20) -2.669 1.353 1.208 195 87

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις (σημ. 15) - - 2.734 - 2.734

Πληροφόρηση ανά επιχειρησιακή δραστηριότητα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012

Τσιμέντο

Έτοιμο 

σκυρόδεμα, 

αδρανή και 

τσιμεντόλιθοι

Λοιπές δραστη-

ριότητες Σύνολο

Κύκλος εργασιών 828.906 294.808 6.946 1.130.660

Οι αγορές μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού περιλαμβάνουν προσθήκες ενσώματων ακινητοποιήσεων, επενδυτικών παγίων, ασώματων

ακινητοποιήσεων, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία των αποκτηθέντων θυγατρικών εταιριών.

Η δαπάνη για απομείωση εμπεριέχεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012

3. Πληροφόρηση κατά λειτουργικό τομέα (συνέχεια)
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4. Άλλα έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης

(ποσά σε χιλιάδες €) 2013 2012 2013 2012

Πωλήσεις ακατάλληλων υλικών 1.007 1.429 425 168

Έσοδα από αποζημιώσεις 356 312 - -

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 3.075 5.924 3.523 6.463

Έσοδα από ενοίκια 1.958 2.117 1.160 1.399

Κέρδη από πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων (σημ. 29) 1.603 2.838 56 -

Κέρδη από αποτίμηση εύλογης αξίας επενδυτικών παγίων (σημ. 12) - 884 - -

Αντιστροφή πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού λόγω αποχώρησης 

από την υπηρεσία (σημ. 25) - 2.119 - 1.653

Έσοδα από μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις (σημ. 29) 2.703 3.175 - 2.574

Επιστροφή εισφοράς κατανάλωσης αργίλου (σημ. 20,28,29) - 806 - -

Έκτακτα κονδύλια (*) 1.646 - - -

Λοιπά έσοδα 4.486 2.165 2.092 1.295

Σύνολο άλλων εσόδων εκμετάλλευσης 16.834 21.769 7.256 13.552

Προβλέψεις (σημ. 29) - - -181 -

Ζημιές από πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων (σημ. 29) - - - -232

Ζημία από αποτίμηση εύλογης αξίας επενδυτικών παγίων (σημ. 12) -626 -264 -683 -226

Αποζημίωση προσωπικού λόγω αποχώρησης από την υπηρεσία (σημ. 25) -1.607 - -633 -

Δαπάνες αναδιοργάνωσης (σημ. 25) -390 -2.873 - -728

Έκτακτα κονδύλια (*) - -7.589 - -

Δαπάνες δικαστικών υποθέσεων (σημ. 32) -23 -59 - -

Λοιπά έξοδα -1.583 -1.465 -77 -353

Σύνολο άλλων εξόδων εκμετάλλευσης -4.229 -12.250 -1.574 -1.539

(ποσά σε χιλιάδες €) 2013 2012 2013 2012

Δαπάνες προσωπικού και συναφή έξοδα (σημ.7, 25) -203.939 -215.658 -43.719 -42.863

Πρώτες ύλες και αναλώσιμα -280.280 -262.275 -57.358 -31.164

Κόστος ενέργειας -245.947 -221.613 -66.926 -55.688

Διακύμανση αποθεμάτων των ετοίμων και ημιτελών προϊόντων 1.465 9.521 5.186 -1.673

Έξοδα διανομής -124.968 -122.072 -39.344 -34.226

Αμοιβές  - παροχές τρίτων -86.835 -72.474 -18.598 -19.688

Λοιπά έξοδα -52.031 -59.770 -8.633 -10.251

Σύνολο εξόδων ανά κατηγορία -992.535 -944.341 -229.392 -195.553

Συμπεριλαμβάνονται σε:

Κόστος πωλήσεων -882.164 -831.696 -197.677 -163.886

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -92.802 -93.026 -31.530 -31.281

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -17.569 -19.619 -185 -386

-992.535 -944.341 -229.392 -195.553

'Ομιλος Εταιρία

'Ομιλος Εταιρία

5. Έξοδα ανά κατηγορία

Στα έκτακτα κονδύλια των άλλων εξόδων εκμετάλλευσης του 2012 περιλαμβάνονται: α) δαπάνες αξίας €3.574 χιλ. που πραγματοποίησε ο

Όμιλος, λόγω εργατικού ατυχήματος που σημειώθηκε στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Pennsuco των ΗΠΑ (σημ. 32), β) ποσό

€262 χιλ. που αφορά δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Essex του New Jersey, λόγω των ζημιών που

προκάλεσε ο τυφώνας "Sandy" και γ) έκτακτη δαπάνη ύψους €3.753 χιλ. από περαίωση δικαστικής υπόθεσης μεταξύ της νομαρχίας του Beni

Suef και της θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου στην Αίγυπτο Beni Suef Co SAE, για την καταβολή υπέρ της νομαρχίας αναδρομικού τέλους 2

Αιγυπτιακών λιρών (€0,24) για κάθε τόνο τσιμέντου που παράχθηκε από 22.10.2002 έως και την 31.12.2011. 

(*) Στα έκτακτα κονδύλια των άλλων εσόδων εκμετάλλευσης του 2013 περιλαμβάνεται ασφαλιστική αποζημίωση που σχετίζεται με την

κατάρρευση οροφής σιλό στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Pennsuco των ΗΠΑ, το 2012.
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6. Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)

(ποσά σε χιλιάδες €) 2013 2012 2013 2012

Έσοδα από τόκους (σημ. 29) 3.612 4.235 699 950

Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές (σημ. 29) 1.513 4.919 1.271 1.832

Κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα (σημ. 29) 1.275 2.162 688 999

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 6.400 11.316 2.658 3.781

Έξοδα από τόκους  (σημ. 29) -64.992 -65.728 -36.178 -36.904

Χρηματοοικονομικό κόστος αναλογιστικών μελετών (σημ. 25) -826 -1.086 -429 -693

Ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές (σημ. 29) -22.914 -3.443 -1.429 -1.134

Ζημίες από χρηματοοικονομικά μέσα  (σημ. 29) -6.228 -6.587 -3.292 -3.544

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα -6.041 -1.981

Τόκοι από χρηματοδοτικές μισθώσεις (σημ. 29) -1 -41 - -

-94.961 -76.885 -47.369 -44.256

Κεφαλαιοποίηση τόκων (σημ. 11, 29) - - - -

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων -94.961 -76.885 -47.369 -44.256

7. Δαπάνες προσωπικού

(ποσά σε χιλιάδες €) 2013 2012 2013 2012

Αποδοχές προσωπικού 182.000 193.864 34.220 34.484

Εργοδοτικές εισφορές 20.839 20.240 8.608 7.237

Επιπρόσθετες αμοιβές προσωπικού που σχετίζονται με την χορήγηση 

δικαιωμάτων προαίρεσης (σημ. 29) 1.100 1.554 891 1.142

Αποζημιώσεις προσωπικού, προγράμματα καθορισμένων παροχών και 

λοιπές συνταξιοδοτικές παροχές σε εργαζομένους (σημ.4,6,25) 2.823 1.840 1.062 -232

Σύνολο δαπανών προσωπικού 206.762 217.498 44.781 42.631

2013 2012 2013 2012

Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη 1.121 1.162 797 790

Βόρεια Αμερική 1.734 1.719 - -

Νοτιοανατολική Ευρώπη 1.592 1.633 - -

Ανατολική Μεσόγειος 899 909 - -

5.346 5.423 797 790

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου απασχολούνται υπό το καθεστώς της 

πλήρους απασχόλησης και κατανέμονται σε:

'Ομιλος Εταιρία

'Ομιλος Εταιρία

'Ομιλος Εταιρία
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8. Φόρος εισοδήματος

(ποσά σε χιλιάδες €) 2013 2012 2013

Τρέχων φόρος 18.509 19.125 - -

Αναβαλλόμενος φόρος (σημ. 18) -898 -3.882 -4.767 -2.342

Διαφορές φορολογικού ελέγχου και λοιποί φόροι μη εκπιπτόμενοι 1.745 2.283 1.150 1.126

19.356 17.526 -3.617 -1.216
- - - -

(ποσά σε χιλιάδες €) 2013 2012 2013

Zημίες προ φόρων -9.640 -1.302 -46.771 -16.768

Φόρος υπολογιζόμενος βάσει του θεσπισμένου φορολογικού συντελεστή που 

ισχύει στην έδρα της Μητρικής εταιρίας 26% (2012: 20%) -2.506 -260 -12.160 -3.354

Προσαρμογές στο φόρο σε σχέση με:

Έσοδα μη υποκείμενα σε φόρο -2.905 -2.471 - -458

Δαπάνες μη εκπιπτόμενες για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος 6.103 7.061 978 1.470

Φόρος διανεμηθέντων μερισμάτων 753 2.004 - -

Πρόβλεψη φόρου για αφορολόγητα αποθεματικά βάση Ν.4172/2013 4.509 - 4.234 -

Λοιποί φόροι 1.745 2.144 1.150 1.126
Επανεκτίμηση αναβαλλόμενου φόρου - αλλαγή φορολογικού συντελεστή στην 

Ελλάδα 4.963 - 2.181 -

Επίδραση μη αναγνώρισης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης επί 

μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών 24.117 26.579 - -

Φορολογικές ελαφρύνσεις αναπτυξιακών νόμων -2.150 -3.153 - -
Επίδραση από τους διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν 

στις υπόλοιπες χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος -14.915 -14.294 - -

Προσαρμογές πρόβλεψης προηγούμενων χρήσεων -358 -84 - -

Πραγματική φορολογική επιβάρυνση 19.356 17.526 -3.617 -1.216

'Ομιλος Εταιρία

2012

Ορισμένες εταιρίες του Ομίλου την 31.12.2013 έχουν συσσωρεύσει φορολογικές ζημίες συνολικού ύψους περίπου €452,7 εκατ. (2012:

€356,8 εκατ.). Οι συγκεκριμένες εταιρίες έχουν αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ύψους €68,0 εκατ. (2012: €59,3 εκατ.)

που αναλογεί σε ζημίες ύψους €197,8 εκατ. (2012: €179,0 εκατ.). Για τις υπολειπόμενες φορολογικές ζημίες δεν έχει αναγνωριστεί προς το

παρόν αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, καθώς κρίθηκε ότι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 12, δεν πληρούσαν τα κριτήρια

αναγνώρισης (σημ. 18).

Η Εταιρία την 31.12.2013 αναγνώρισε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ύψους €19,6 εκατ. (2012: €6,9 εκατ.), επί μεταφερόμενων

φορολογικών ζημιών καθώς έκρινε ότι πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης. Οι φορολογικές ζημίες της Εταιρίας δύνανται να

χρησιμοποιηθούν έως και τις χρήσεις 2017-2018. 

Εκ των ανωτέρω συνολικών φορολογικών μεταφερόμενων ζημιών, ζημίες ύψους €184,4 εκατ. λήγουν κατά τις χρήσεις 2014-2020, ενώ

ζημίες ύψους €268,3 εκατ.  μπορεί να μεταφερθούν έως και τις χρήσεις 2029-2032.

'Ομιλος Εταιρία

2012

Ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί στα κέρδη του Ομίλου, διαφέρει από το ποσό που θα προέκυπτε εάν εφαρμοζότανε ο ονομαστικός

φορολογικός συντελεστής που ισχύει στην χώρα στην οποία έχει έδρα η Εταιρία, ως ακολούθως:

Σύμφωνα με την παράγραφο 11 άρθρο 70 του Ν.4172/2013, τα αφορολόγητα αποθεματικά που σχηματίστηκαν με βάση τις διατάξεις του

Ν.2238/1994 μπορούν να συμψηφίσουν φορολογικές ζημιές με συντελεστή 26% ή να διανεμηθούν καταβάλλοντας φόρο 19%. Ο Όμιλος και

η Εταιρία έχουν επιλέξει να συμψηφίσουν τις φορολογικές ζημίες σχηματίζοντας πρόβλεψη φόρου €4,5 εκατ. και €4,2 εκατ. αντίστοιχα.
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9.Ζημίες ανά μετοχή

(ποσά σε χιλιάδες € εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) 2013 2012 2013 2012

Καθαρή ζημία χρήσης που αναλογεί στους μετόχους της Α.Ε. 

Τσιμέντων Τιτάν -36.074 -24.516 -43.154 -15.552

Σταθμισμένος μέσος αριθμός των σε κυκλοφορία κοινών μετοχών 73.982.062 73.951.871 73.982.062 73.951.871

Σταθμισμένος μέσος αριθμός των σε κυκλοφορία προνομιούχων 

μετοχών 7.563.041 7.563.041 7.563.041 7.563.041

Συνολικός σταθμισμένος μέσος αριθμός των σε κυκλοφορία μετοχών 

για τον υπολογισμό των βασικών ζημιών ανά μετοχή 81.545.103 81.514.912 81.545.103 81.514.912

Βασικές ζημίες ανά κοινή και προνομιούχο μετοχή (σε €) -0,4424 -0,3008 -0,5292 -0,1908

(ποσά σε χιλιάδες € εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) 2013 2012 2013 2012

Καθαρή ζημία χρήσης που αναλογεί σε μετόχους της Α.Ε. Τσιμέντων 

Τιτάν για υπολογισμό των προσαρμοσμένων ζημιών ανά μετοχή -36.074 -24.516 -43.154 -15.552

Σταθμισμένος μέσος αριθμός κοινών μετοχών για τον υπολογισμό

των προσαρμοσμένων ζημιών ανά μετοχή 73.982.062 73.951.871 73.982.062 73.951.871

Δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών 491.557 685.993 491.557 685.993

Σταθμισμένος μέσος αριθμός των σε κυκλοφορία προνομιούχων 

μετοχών 7.563.041 7.563.041 7.563.041 7.563.041

Συνολικός σταθμισμένος μέσος αριθμός των σε κυκλοφορία μετοχών

για τον υπολογισμό των προσαρμοσμένων ζημιών ανά μετοχή 82.036.660 82.200.905 82.036.660 82.200.905

Προσαρμοσμένες ζημίες ανά κοινή και προνομιούχο μετοχή (σε €) -0,4397 -0,2982 -0,5260 -0,1892

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έλαβε χώρα στις 14 Ιουνίου του 2013, αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για

τη χρήση του 2012.

Οι βασικές ζημίες ανά μετοχή προκύπτουν με διαίρεση των καθαρών ζημιών που αναλογεί στους Μετόχους, δια του μέσου

σταθμισμένου αριθμού των σε κυκλοφορία κοινών και προνομιούχων μετοχών κατά τη διάρκεια της χρήσης, χωρίς να λαμβάνονται

υπόψη οι κοινές και προνομιούχες μετοχές που αγοράσθηκαν από την Εταιρία και οι οποίες εμφανίζονται ως ίδιες μετοχές (σημ. 22).

Οι προσαρμοσμένες ζημίες ανά μετοχή (diluted losses per share) υπολογίζονται αναπροσαρμόζοντας το σταθμισμένο μέσο αριθμό των σε

κυκλοφορία κοινών μετοχών, με τις επιδράσεις όλων των δυνητικών τίτλων των μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές. Τα δικαιώματα

προαίρεσης αγοράς μετοχών αποτελούν τη μοναδική κατηγορία δυνητικών τίτλων μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές, που έχει η Εταιρία.

Όσον αφορά στα προαναφερθέντα δικαιώματα, γίνεται υπολογισμός του αριθμού των μετοχών που θα μπορούσαν να είχαν αποκτηθεί

στην εύλογη αξία (οριζόμενη ως η μέση ετήσια χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρίας) με βάση την αξία των δικαιωμάτων

συμμετοχής, που σχετίζονται με τα υφιστάμενα προγράμματα δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών. Ο αριθμός των μετοχών που προκύπτει

από τον παραπάνω υπολογισμό συγκρίνεται με τον αριθμό των μετοχών που θα μπορούσαν να είχαν εκδοθεί σε περίπτωση άσκησης των

δικαιωμάτων. Η διαφορά που προκύπτει, προστίθεται στον παρανομαστή ως έκδοση κοινών μετοχών χωρίς αντάλλαγμα. Τέλος, καμία

αναπροσαρμογή δε γίνεται στις ζημίες (αριθμητής).

'Ομιλος Εταιρία

'Ομιλος Εταιρία

Το τελικό ποσό που θα διανεμηθεί ανά μετοχή θα προσαυξηθεί με ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές της Εταιρίας και θα υπόκειται

σε παρακράτηση φόρου 10%, για λογαριασμό του μετόχου, εκτός εάν ορίζεται εκ του νόμου διαφορετικά για συγκεκριμένες κατηγορίες

μετόχων.

10. Προτεινόμενη διανομή Έκτακτων Αποθεματικών

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για τις 20 Ιουνίου 2014,

τη διανομή ποσού ευρώ €8.463.252,80 από τα Έκτακτα Αποθεματικά  (σημ. 23). Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε €0,10 ανά μετοχή. 
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11. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

 (ποσά σε χιλιάδες €)

Όμιλος Λατομεία

Γήπεδα-

Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα Μεταφορικά μέσα

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση Σύνολο

Υπόλοιπο έναρξης 117.925 293.398 223.585 1.095.531 66.453 16.428 67.656 1.880.976

Αγορές 627 3.597 1.296 5.211 - 384 33.536 44.651

Προσθήκες λόγω ενοποίησης νέας θυγατρικής - 1.001 - - - - - 1.001

Πωλήσεις  (αναπόσβεστη αξία) (σημ. 29) - -139 -5 -18.453 -6.906 -18 -278 -25.799

Μεταφορά σε/από άλλη κατηγορία ενσώματων παγίων & 

παγίων με χρηματοδοτική μίσθωση -190 -119 25.075 32.074 5.485 762 -57.913 5.174

Μεταφορά από αποθέματα (σημ. 19) - - - 1.131 - - - 1.131

Μεταφορά από επενδυτικά πάγια (σημ. 12) - - 2.849 - - - - 2.849

Αποσβέσεις (σημ. 29) -1.978 -2.802 -12.718 -68.331 -15.256 -3.371 - -104.456

Αντιστροφή απομείωσης ενσώματων παγίων (σημ. 29) - -129 1.042 - - - 913

Συναλλαγματικές διαφορές -2.122 -6.661 -7.146 -30.037 -967 -269 -1.275 -48.477

Υπόλοιπο λήξης 114.262 288.146 232.936 1.018.168 48.809 13.916 41.726 1.757.963

Υπόλοιπο έναρξης - - - 5.986 526 - - 6.512

Αγορές - - - 12 - - - 12

Μεταφορά παγίων σε άλλη κατηγορία - - - -5.174 -5.174

Αποσβέσεις (σημ. 29) - - - -234 -99 - - -333

Συναλλαγματικές διαφορές - - - 49 7 - - 56

Υπόλοιπο λήξης - - - 639 434 - - 1.073

31 Δεκεμβρίου 2012

Αξία κτήσης 156.303 307.574 386.983 1.645.385 197.510 54.391 41.726 2.789.872

Συσσωρευμένες αποσβέσεις -27.529 -19.428 -154.047 -624.404 -148.262 -40.245 - -1.013.915

Συσσωρευμένη ζημία απομείωσης ενσώματων παγίων -14.512 - - -2.174 -5 -230 - -16.921

Αναπόσβεστη αξία 114.262 288.146 232.936 1.018.807 49.243 13.916 41.726 1.759.036

- - - - - - - -

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012

Πάγια με χρηματοδοτική μίσθωση
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11. Ενσώματες ακινητοποιήσεις (συνέχεια)

 (ποσά σε χιλιάδες €)

Όμιλος Λατομεία

Γήπεδα-

Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα Μεταφορικά μέσα

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση Σύνολο

Υπόλοιπο έναρξης 114.262 288.146 232.936 1.018.168 48.809 13.916 41.726 1.757.963

Αγορές 2.290 263 831 3.287 410 230 41.131 48.442

Πωλήσεις  (αναπόσβεστη αξία) (σημ. 29) -73 -1.008 -468 -955 -518 -10 -106 -3.138

Μεταφορά παγίων σε άλλη κατηγορία ενσώματων παγίων 1.666 -519 4.075 25.218 -2.180 849 -29.109 -

Μεταφορά σε αποθέματα (σημ. 19) - - - -122 - - -131 -253

Μεταφορά σε επενδυτικά πάγια (σημ. 12) - -206 -3.314 - - - - -3.520

Αποσβέσεις (σημ. 29) -2.128 -2.736 -11.507 -66.014 -12.438 -3.115 - -97.938

Απομείωση ενσώματων παγίων (σημ. 29) - -603 - 24 - - - -579

Συναλλαγματικές διαφορές -4.338 -19.392 -12.756 -56.675 -892 -246 -2.175 -96.474

Υπόλοιπο λήξης 111.679 263.945 209.797 922.931 33.191 11.624 51.336 1.604.503

Υπόλοιπο έναρξης - - - 639 434 - - 1.073

Αγορές - - - 272 - - - 272

Αποσβέσεις (σημ. 29) - - - -99 -92 - - -191

Συναλλαγματικές διαφορές - - - -12 -10 - - -22

Υπόλοιπο λήξης - - - 800 332 - - 1.132

31 Δεκεμβρίου 2013

Αξία κτήσης 154.064 285.772 369.105 1.592.996 182.409 53.904 51.336 2.689.586

Συσσωρευμένες αποσβέσεις -28.501 -21.254 -159.308 -667.113 -148.880 -42.049 - -1.067.105

Συσσωρευμένη ζημία απομείωσης ενσώματων παγίων -13.884 -573 - -2.152 -6 -231 - -16.846

Αναπόσβεστη αξία 111.679 263.945 209.797 923.731 33.523 11.624 51.336 1.605.635

- - - - - - -

Πάγια με χρηματοδοτική μίσθωση

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013
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11. Ενσώματες ακινητοποιήσεις (συνέχεια)

 (ποσά σε χιλιάδες €)

Εταιρία Λατομεία

Γήπεδα-

Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα Μεταφορικά μέσα

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση Σύνολο

Υπόλοιπο έναρξης 995 3.695 52.781 165.442 1.015 8.965 18.218 251.111

Αγορές 21 - 386 962 84 265 3.951 5.669

Πωλήσεις  (αναπόσβεστη αξία) (σημ. 29) - - - -6.648 - -23 - -6.671

Μεταφορά παγίων σε άλλη κατηγορία ενσώματων παγίων - - 4.096 14.803 - 77 -18.976 -

Μεταφορά από αποθέματα (σημ.19) - - - 89 - - - 89

Αποσβέσεις (σημ. 29) -66 - -2.495 -9.744 -187 -1.078 - -13.570

Αντιστροφή απομείωσης ενσώματων παγίων, λόγω πώλησης (σημ. 29) - - - 1.042 1 1 - 1.044

Υπόλοιπο λήξης 950 3.695 54.768 165.946 913 8.207 3.193 237.672

31 Δεκεμβρίου 2012

Αξία κτήσης 1.608 3.695 93.013 316.710 4.258 26.369 3.193 448.846

Συσσωρευμένες αποσβέσεις -658 - -38.245 -148.589 -3.339 -17.931 - -208.762

Συσσωρευμένη ζημία απομείωσης ενσώματων παγίων - - - -2.175 -6 -231 - -2.412

Αναπόσβεστη αξία 950 3.695 54.768 165.946 913 8.207 3.193 237.672

- - - - - - - -

Υπόλοιπο έναρξης 950 3.695 54.768 165.946 913 8.207 3.193 237.672

Αγορές 33 - 574 1.705 136 230 7.253 9.931

Πωλήσεις  (αναπόσβεστη αξία) (σημ. 29) - - - -600 -20 -16 - -636

Μεταφορά παγίων σε άλλη κατηγορία ενσώματων παγίων - - 210 1.110 - - -1.320 -

Μεταφορά σε επενδυτικά πάγια (σημ. 12) - -170 -1.645 - - - - -1.815

Αποσβέσεις (σημ. 29) -63 - -2.297 -9.288 -179 -1.017 - -12.844

Αντιστροφή απομείωσης ενσώματων παγίων, λόγω πώλησης (σημ. 29) - - - 24 - - - 24

Υπόλοιπο λήξης 920 3.525 51.610 158.897 850 7.404 9.126 232.332

31 Δεκεμβρίου 2013

Αξία κτήσης 1.640 3.695 91.744 317.347 3.964 26.523 9.126 454.039

Συσσωρευμένες αποσβέσεις -720 - -40.134 -156.298 -3.108 -18.888 - -219.148

Συσσωρευμένη ζημία απομείωσης ενσώματων παγίων - -170 - -2.152 -6 -231 - -2.559

Αναπόσβεστη αξία 920 3.525 51.610 158.897 850 7.404 9.126 232.332

- - - - - - - -

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013

Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων |7 

105



11. Ενσώματες ακινητοποιήσεις (συνέχεια)

Πωλήσεις παγίων

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Απομείωση παγίων:

Εμπράγματα βάρη:

12. Επενδυτικά ακίνητα

 (ποσά σε χιλιάδες €)

2013 2012 2013 2012

Υπόλοιπο έναρξης 8.546 9.804 11.959 11.312

Προσθήκες - 98 - -

Καθαρή (ζημία)/κέρδος από την αποτίμηση στην εύλογη αξία -626 620 -683 -226

Μεταφορά περιουσιακών στοιχείων από ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια μετά 

από υπεραξία αποτίμησης 1.780 873 882 873

Μεταφορά από/προς ενσώματες ακινητοποιήσεις (σημ. 11) 3.520 -2.849 1.815 -

Υπόλοιπο λήξης 13.220 8.546 13.973 11.959

2013 2012 2013 2012

Έσοδα από ενοίκια προερχόμενα από επενδυτικά ακίνητα 193 119 53 55

Άμεσα λειτουργικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένου επισκευών και 

συντηρήσεων) που δεν επέφεραν έσοδα από ενοίκια -22 -151 -21 -151

Καθαρό κέρδος/(ζημία) από τα επενδυτικά ακίνητα σε εύλογη αξία 171 -32 32 -96

Στη διάρκεια του 2012 η Εταιρία εισέπραξε €6,4 εκατ. από την πώληση μηχανολογικού εξοπλισμού σε θυγατρική εταιρία του Ομίλου συνολικής

αναπόσβεστης αξίας €6,7 εκατ., αναγνωρίζοντας ως ζημία το ποσό των €232 χιλ. στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.

Όμιλος

Η εκτίμηση της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων που βρίσκονται εντός αστικών περιοχών, έγινε σύμφωνα με τις τρέχουσες αγοραίες

τιμές ομοειδών ακινήτων. Η εκτίμηση της εύλογης αξίας των γηπέδων που βρίσκονται εκτός οικιστικών περιοχών καθώς και των λατομείων,

έγινε λαμβάνοντας υπόψη τοπικές εκτιμήσεις.

Στα επενδυτικά ακίνητα του Ομίλου δεν συμπεριλαμβάνονται ορισμένα από τα αντίστοιχα της Εταιρίας καθώς τα εκμισθώνει σε θυγατρικές της

και ως εκ τούτου αυτά μεταφέρονται στην κατηγορία των ενσώματων ακινητοποιήσεων κατά την ενοποίηση. Τα επενδυτικά ακίνητα έχουν

αποτιμηθεί στην εύλογη αξία όπως αυτή έχει εκτιμηθεί από ανεξάρτητο εξωτερικό ορκωτό εκτιμητή, μέλος του σώματος ορκωτών εκτιμητών

και πιστοποιημένος κατά TEGοVA (the European Group of Valuers' Associations).

'Ομιλος Εταιρία

'Ομιλος Εταιρία

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου

υφίστανται εμπράγματες εξασφαλίσεις ύψους €61,5 εκατ. (31.12.2012: €61,5 εκατ.) και TRY 26,0 εκατ. (€8,9 εκατ.) (31.12.2012: TRY 26 εκατ. - €

11.1 εκατ.) στην κοινοπρακτική εταιρία του Ομίλου στην Τουρκία Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. προς εξασφάλιση δανειακών

γραμμών. Στις 31.12.2013 η ανωτέρω εταιρία είχε χρησιμοποιήσει δανειακές γραμμές ύψους €17,3 εκατ. (31.12.2012: 27,3 εκατ.).

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις που έχουν απροσδιόριστης διάρκειας ωφέλιμη ζωή (γήπεδα-οικόπεδα) δεν υπόκεινται σε απόσβεση και

ελέγχονται ετησίως για τυχόν απομείωση. Για τα πάγια που υπόκεινται σε απόσβεση πραγματοποιείται έλεγχος απομείωσης, όταν τα γεγονότα

και οι συνθήκες υποδεικνύουν ότι η αναπόσβεστη αξία τους μπορεί να μην είναι πλέον ανακτήσιμη. Εάν η αναπόσβεστη αξία των παγίων

στοιχείων υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους, το επιπλέον ποσό αφορά ζημία απομείωσης, η οποία καταχωρείται απευθείας ως δαπάνη στα

αποτελέσματα. To μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου, αφού εξαιρεθούν οι δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά την

πώληση, και της αξίας χρήσης του (value in use), αποτελεί την ανακτήσιμη αξία του παγίου.

Η δαπάνη απομείωσης ενσώματων ακινητοποιήσεων που εμφάνισε ο Όμιλος το 2013 ανέρχεται σε €0,6 εκατ.. Η απομείωση σχετίζεται με υπό

κατασκευή σταθμό διανομής τσιμέντου στη Φλόριντα  των ΗΠΑ.

Το ποσό των €0,9 εκατ. που εμφανίζει ο Όμιλος στη χρήση του 2012 ως αντιστροφή δαπάνης απομείωσης αφορά μηχανολογικό εξοπλισμό της

Εταιρίας λόγω αλλαγής των συνθηκών που τεκμηρίωναν την απομείωση.

Στη διάρκεια του 2012 ο Όμιλος εισέπραξε €28,6 εκατ. από την εκποίηση ενσώματων ακινητοποιήσεων συνολικής αναπόσβεστης αξίας €25,8

εκατ., αναγνωρίζοντας ως κέρδος το ποσό των €2,8 εκατ. στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.

Το μεγαλύτερο μέρος των εκποιήσεων πραγματοποιήθηκε από θυγατρική εταιρία του Ομίλου στις ΗΠΑ, η οποία εισέπραξε €27,0 εκατ. από την

πώληση μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων σταθερής τροχιάς αναπόσβεστης αξίας €23,6 εκατ., καταγράφοντας κέρδη €3,4 εκατ.

Στη διάρκεια του 2013 ο Όμιλος εισέπραξε €4,7 εκατ. από την εκποίηση ενσώματων ακινητοποιήσεων συνολικής αναπόσβεστης αξίας €3,1

εκατ., αναγνωρίζοντας ως κέρδος το ποσό των €1,6 εκατ. στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.

Το μεγαλύτερο μέρος των εκποιήσεων στην διάρκεια του 2013 προέρχεται από θυγατρική εταιρία του Ομίλου στις ΗΠΑ, η οποία εισέπραξε €3,4

εκατ. από την εκποίηση οικοπέδου αναπόσβεστης αξίας €1,0 εκατ. καταγράφοντας κέρδη €2,4 εκατ..

Εταιρία

Στη διάρκεια του 2013 η Εταιρία εισέπραξε €692 χιλ. από την εκποίηση ενσώματων ακινητοποιήσεων συνολικής αναπόσβεστης αξίας €636 χιλ.,

αναγνωρίζοντας ως κέρδος το ποσό των €56 χιλ. στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
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13. Ασώματες ακινητοποιήσεις

 (ποσά σε χιλιάδες €)

Όμιλος Αρχική υπεραξία

Απομείωση 

υπεραξίας

Σύνολο 

υπεραξίας

Άδειες παραγωγής 

& εκμ/σεως Ευρεσιτεχνίες

Έξοδα έρευνας 

και ανάπτυξης Σήματα

Φήμη και 

πελατεία

Λοιπά ασώματα 

πάγια Σύνολο

Υπόλοιπο έναρξης 431.005 -21.620 409.385 27.020 437 5.836 32.994 65.936 4.503 546.111

Προσθήκες - - - 339 - 680 - - 13.214 14.233

Απόκτηση θυγατρικών (σημ. 30 ) 108 - 108 - - - - - 42 150

Απόκτηση δραστηριότητας - - - - - - - 2.364 2.364

Μεταφορά σε άλλη κατηγορία ασώματων 

ακινητοποιήσεων - - - -15 - -139 - 154 -

Απομειώσεις (σημ. 29) - -1.973 -1.973 -3.143 - - - - -1.844 -6.960

Παραδόσεις δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων - - - - - - - - -8.025 -8.025

Αποσβέσεις (σημ. 29) - - - -822 -434 -1.081 -1.903 -14.352 -1.630 -20.222

Συναλλαγματικές διαφορές 4.981 - 4.981 -510 -3 -100 -1.447 -2.624 -450 -153

Υπόλοιπο λήξης 436.094 -23.593 412.501 22.869 - 5.335 29.505 48.960 8.328 527.498

Υπόλοιπο έναρξης 436.094 -23.593 412.501 22.869 - 5.335 29.505 48.960 8.328 527.498

Προσθήκες - - - 35 - 470 - - 1.163 1.668

Πωλήσεις  (αναπόσβεστη αξία) (σημ. 29) - - - - - - - - -77 -77

Απομειώσεις (σημ. 29) - -800 -800 - - - - - -42 -842

Αποσβέσεις (σημ. 29) - - - -483 - -1.083 -1.669 -11.917 -2.407 -17.559

Συναλλαγματικές διαφορές -36.804 - -36.804 -1.040 - -190 -2.371 -3.852 -435 -44.692

Υπόλοιπο λήξης 399.290 -24.393 374.897 21.381 - 4.532 25.465 33.191 6.530 465.996

Εταιρία Αρχική υπεραξία

Απομείωση 

υπεραξίας

Σύνολο 

υπεραξίας

Άδειες παραγωγής 

& εκμ/σεως Ευρεσιτεχνίες

Έξοδα έρευνας 

και ανάπτυξης Σήματα

Φήμη και 

πελατεία

Λοιπά ασώματα 

πάγια Σύνολο

Υπόλοιπο έναρξης - - - - - - 81 - 1.031 1.112

Προσθήκες - - - - - - - - 8.143 8.143

Αποσβέσεις (σημ. 29) - - - - - - - - -308 -308

Απομειώσεις (σημ. 29) - - - - - - - - -1.358 -1.358

Παραδόσεις δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων - - - - - - - - -6.426 -6.426

Πρόβλεψη κόστους παράδοσης δικαιωμάτων 

εκπομπών ρύπων - - - - - - - - -64 -64

Υπόλοιπο λήξης - - - - - - 81 - 1.018 1.099

Υπόλοιπο έναρξης - - - - - - 81 - 1.018 1.099

Προσθήκες - - - - - - - - 551 551

Αποσβέσεις (σημ. 29) - - - - - - - - -423 -423

Απομειώσεις (σημ. 29) - - - - - - - - -42 -42

Παραδόσεις δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων - - - - - - - - - -

Πρόβλεψη κόστους παράδοσης δικαιωμάτων 

εκπομπών ρύπων - - - - - - - - - -

Υπόλοιπο λήξης - - - - - - 81 - 1.104 1.185

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013
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13. Ασώματες ακινητοποιήσεις (συνέχεια)

Έλεγχος απομείωσης υπεραξίας

 (ποσά σε χιλιάδες €)

Υπόλοιπο υπεραξίας (ανά γεωγραφική περιοχή): 2013 2012

Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη 13.605 14.405

Βόρειος Αμερική 158.615 166.019

Νοτιοανατολική Ευρώπη 56.946 57.014

Ανατολική Μεσόγειος 145.731 175.063

374.897 412.501

Βασικές παραδοχές

Ρυθμός ανάπτυξης πωλήσεων 2013 2012

Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη 6,1% - 18,9% 11,4% - 23,8%

Βόρειος Αμερική 13,2% - 15,1% 8,1% - 12,3%

Νοτιοανατολική Ευρώπη 0,7% - 9,8% 4,3% - 12,5%

Ανατολική Μεσόγειος 4,3%-12,7% 3,2% - 11,8%

Το Β' εξάμηνο του 2012, η θυγατρική εταιρία του Ομίλου στις ΗΠΑ, Separation Technologies LLC, σύναψε με εταιρία που δραστηριοποιείται σε συναφή

χώρο, συμφωνία εξαγοράς του εξοπλισμού και του δικαιώματος εκμετάλλευσης ιπτάμενης τέφρας που κατείχε η πωλήτρια εταιρία σε εργοστάσιο

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Φλόριντα. Με βάση τη συμφωνία αυτή, η Separation Technologies LLC ανέλαβε ταυτόχρονα την υποχρέωση για την

αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου του εργοστασίου. Το ποσό των €2,4 εκατ. αναγνωρίστηκε από τον Όμιλο στις λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις,

ως η παρούσα αξία αποκατάστασης του κόστους του περιβάλλοντος χώρου (σημ. 26).

Η υπεραξία, η οποία προκύπτει κατά την ενοποίηση επιχειρήσεων που προέρχονται από εξαγορά, έχει καταμερισθεί στις ακόλουθες μονάδες δημιουργίας

ταμειακών ροών (ΜΤΡ) ανά γεωγραφική περιοχή.

Οι παραδοχές των τιμών πώλησης που δόθηκαν από τις τοπικές διοικήσεις αποτελούν τις καλύτερες εκτιμήσεις τους για τις τιμές πώλησης των αγαθών. Οι

παράγοντες που έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό των προβλέψεων αυτών αφορούν τον πληθωρισμό, την εμπιστοσύνη στο προϊόν, το ρυθμό

ανάπτυξης της τοπικής αγοράς, τον ανταγωνισμό και την αύξηση του κόστους παραγωγής κτλ. Ο Όμιλος εκτιμά τους παρακάτω μέσους ετήσιους ρυθμούς

ανάπτυξης πωλήσεων για την πενταετή περίοδο.

Τιμές πωλήσεων: 

• Τιμές πωλήσεων

Η πρόβλεψη για απομείωση υπεραξίας έχει επιβαρύνει την κατάσταση αποτελεσμάτων.

• Επιτόκια προεξόφλησης

Οι παραδοχές των ποσοτήτων όπως εκτιμήθηκαν από τις τοπικές διοικήσεις, προέρχονται από τις προβλέψεις των πωλήσεων. Οι προβλέψεις αυτές

βασίζονται παράγοντες όπως: επιδόσεις κατά το παρελθόν, εκτιμήσεις ανάπτυξης της τοπικής αγοράς, έργα υποδομής στα οποία η εταιρία θα συμμετάσχει

(δημόσιες επενδύσεις), κτλ. Στις ΗΠΑ, ο ρυθμός ανάπτυξης του όγκου πωλήσεων βασίζεται επίσης σε δημοσιευμένη έρευνα του κλάδου, ενώ λαμβάνονται

υπόψη δημογραφικές τάσεις όπως (μεταξύ άλλων παραγόντων) η ανάπτυξη του πληθυσμού, η σύνθεση των νοικοκυριών και η παραγωγή στις πολιτείες

που δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Επιπροσθέτως, στον μακροπρόθεσμο ρυθμό ανάπτυξης έχουν ληφθεί υπόψη η αναλογία τσιμέντου στο σκυρόδεμα, η

οποία ιστορικά διαφέρει από πολιτεία σε πολιτεία ανάλογα με τους κανόνες οικοδόμησης, η διαθεσιμότητα σε πρώτες ύλες και άλλοι παράγοντες.

Ποσότητες πωλήσεων:

• Μικτό περιθώριο κέρδους

Το 2013, ο Όμιλος αναγνώρισε στην κατάσταση αποτελεσμάτων ζημία από απομείωση υπεραξίας ύψους €0,8 εκατ. λόγω της μη επαλήθευσης ορισμένων

παραδοχών που είχαν χρησιμοποιηθεί την 31.12.2012 για τον έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου, που δραστηριοποιείται

στην Ελλάδα.

Το 2012, η συνολική αξία απομείωσης των ασωμάτων ακινητοποιήσεων εξαιρουμένης της υπεραξίας ανέρχεται στο ποσό €5,0 εκατ.. Ποσό €3,1 εκατ.

αφορά απομείωση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης λατομικής περιοχής στην Ελλάδα και το υπόλοιπο ποσό των €1,9 εκατ. αφορά απομείωση που προέκυψε

από την αποτίμηση στην εύλογη αξία αγορασθέντων δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων (CER) που είχε στην κατοχή του ο Όμιλος την 31.12.2012. 

Η ανακτήσιμη αξία μίας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών καθορίζεται σύμφωνα με τον υπολογισμό της αξίας χρήσεως της (value in use). Ο

υπολογισμός αυτός χρησιμοποιεί προ-φόρων προβλέψεις ταμειακών ροών, βασισμένες σε οικονομικούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι έχουν εγκριθεί από

τη διοίκηση και καλύπτουν πενταετή περίοδο. Οι ταμειακές ροές πέραν της πενταετούς περιόδου εξάγονται συμπερασματικά χρησιμοποιώντας τις

εκτιμήσεις των ποσοστών ανάπτυξης που αναφέρονται παρακάτω.

Η αξία χρήσης για τις μονάδες που παράγουν ταμειακές ροές επηρεάζεται (έχει ευαισθησία) από τους εξής βασικούς παράγοντες (παραδοχές):

• Ποσότητες πωλήσεων

• Ρυθμός ανάπτυξης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της αναγωγής των ταμειακών ροών πέραν της περιόδου της πρόβλεψης και
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13. Ασώματες ακινητοποιήσεις (συνέχεια)

Ρυθμός ανάπτυξης μικτού περιθωρίου κέρδους 2013 2012

Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη 7%-34,6% 24,3% - 30,6%

Βόρειος Αμερική 20,4%-34,5% 18,9% -59,5%

Νοτιοανατολική Ευρώπη 5,3% - 16,9% 9,3% - 27,3%

Ανατολική Μεσόγειος 10,4% - 25,4% 12,6% - 20%

Ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές 2013 2012

Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη 3% 0%-4%

Βόρειος Αμερική 3%-4% 3%-4%

Νοτιοανατολική Ευρώπη 2% 2%

Ανατολική Μεσόγειος 2%-4% 2%-5%

Επιτόκια προεξόφλησης 2013 2012

Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη 12,7% 9,1% - 10,5%

Βόρειος Αμερική 9,6% 8,1%

Νοτιοανατολική Ευρώπη 8% -17,6% 11,3%-14,2%

Ανατολική Μεσόγειος 12,9%-17,6% 12,5%-13,3%

Στις 31.12.2013, ο Όμιλος ανέλυσε την ευαισθησία των ανακτήσιμων ποσών σε σχέση με μια λογική και πιθανή αλλαγή σε κάποιες από τις βασικές

παραδοχές (ενδεικτικά αναφέρεται η αλλαγή μιας εκατοστιαίας μονάδας στο επιτόκιο προεξόφλησης ή στον ρυθμό ανάπτυξης στο διηνεκές). Οι αναλύσεις

αυτές δε δείχνουν μια κατάσταση στην οποία η λογιστική αξία των σημαντικών Μονάδων Δημιουργίας Ταμειακών Ροών (ΜΤΡ) του Ομίλου υπερβαίνει το

ανακτήσιμο ποσό τους.Εξαίρεση αποτελεί ένας λατομικός χώρος στην Ελλάδα για τον οποίο λογίστηκε απομείωση ποσού €0,8 εκατ., λόγω της μείωσης στη

ζήτηση των δομικών υλικών στην περιοχή που δραστηριοποιείται.

Επιτόκια προεξόφλησης : 

Τα επιτόκια προεξόφλησης αντιπροσωπεύουν τις παρούσες εκτιμήσεις της αγοράς για τους εξατομικευμένους κινδύνους κάθε μονάδας δημιουργίας

ταμειακών ροών, έχοντας λάβει υπόψη τη χρονική αξία του χρήματος και τους μοναδικούς κινδύνους των παγίων που δεν συνυπολογίστηκαν στις

εκτιμήσεις των ταμειακών ροών. Ο υπολογισμός των επιτοκίων προεξόφλησης βασίζεται στις συγκεκριμένες συνθήκες που λειτουργεί ο Όμιλος και οι

λειτουργικοί τομείς του και εξάγεται από το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίων (ΜΣΚΚ). Το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίων συνυπολογίζει τόσο τον

δανεισμό, όσο και τα ίδια κεφάλαια. Το κόστος των ιδίων κεφαλαίων προκύπτει από την προσδοκώμενη απόδοση που έχουν οι επενδυτές του Ομίλου για

την επένδυσή τους. Το κόστος του δανεισμού βασίζεται στο επιτόκιο των δανείων που ο Όμιλος πρέπει να εξυπηρετήσει. Ο ειδικός κίνδυνος της χώρας

ενσωματώνεται με την εφαρμογή εξατομικευμένων παραγόντων ευαισθησίας "βήτα". Οι δείκτες ευαισθησίας "βήτα" αξιολογούνται ετήσια με βάση

δημοσιευμένα δεδομένα της αγοράς. 

Ανάλυση ευαισθησίας των ανακτήσιμων ποσών

Ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές: 

Οι παράγοντες που έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό των ρυθμών ανάπτυξης στο διηνεκές είναι οι εκτιμήσεις από τις τοπικές κεντρικές τράπεζες

στις χώρες που ο Όμιλος δραστηριοποιείται, καθώς ο ρυθμός αυτός σχετίζεται με τη μελλοντική ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και με την

αλληλεπίδραση μεταξύ της ανάπτυξης της οικονομίας και της ανάπτυξης του κλάδου των κατασκευών. 

Στις ΗΠΑ, η διοίκηση χρησιμοποίησε ένα μοντέλο φθίνουσας ανάπτυξης (fading-growth-rate model) για τον υπολογισμό της αξίας χρήσης, μετά την

καθορισμένη πενταετή περίοδο. Με τη μέθοδο αυτή, οι ταμειακές ροές αυξάνονται με υψηλότερο ρυθμό μετά την πενταετή περίοδο πρόβλεψης και πριν

την εισαγωγή στο ρυθμό ανάπτυξης στο διηνεκές. Ο ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές εκτιμάται από τη διοίκηση ως εξής:

Μικτό περιθώριο κέρδους: 

Συμπεριλαμβάνει όλα τα σχετικά κόστη που συνθέτουν το κόστος πωληθέντων στα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και η εξέλιξη του κόστους

ενέργειας. Ο Όμιλος εκτιμά τους παρακάτω μέσους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης του μικτού περιθωρίου κέρδους για την πενταετή περίοδο:
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 Άμεση Έμμεση  Άμεση Έμμεση

 Μέθοδος πλήρους ενοποίησης 

Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν Ελλάδα Παραγωγή τσιμέντου

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

Αιτωλικά Λατομεία Α.E. Ελλάδα Αδρανή - 63,723 - 63,723

Αλμπασέμ Α.Ε. Ελλάδα Εμπορική εταιρία 99,996 0,004 99,996 0,004

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

Λατομική Δωδεκανήσου Α.Ε. (1) Ελλάδα Αδρανή - - - 100,000

Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε. Ελλάδα Σκυρόδεμα και αδρανή 99,851 0,149 99,796 0,204

Ιντερτιτάν Εμπορική Διεθνής Α.Ε. Ελλάδα Εμπορική εταιρία 99,995 0,005 99,995 0,005

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

Λεεσέμ Α.Ε. (1) Ελλάδα Εμπορική εταιρία - - - 100,000

Ποζολάνη Α.Ε. (1) Ελλάδα Αδρανή - - - 100,000

Πορφυρίων Α.Ε. Ελλάδα

Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής 

ενέργειας - 100,000 - 100,000

Λατομεία Γουρνών Α.Ε. Ελλάδα Αδρανή 54,930 45,070 54,930 45,070

Λατομεία Κοινότητας Ταγαράδων Α.Ε. Ελλάδα Αδρανή - 79,928 - 79,928

Λατομεία Τανάγρας Α.Ε. Ελλάδα Αδρανή - 100,000 - 100,000

Λατομεία Βαχού Α.Ε. Ελλάδα Αδρανή - 100,000 - 100,000

Σίγμα Μπετόν Α.Ε.Τ.Ε. Ελλάδα Αδρανή - 100,000 - 100,000

Τιτάν Τσιμέντα Ατλαντικού Α.Β.Ε.Ε. Ελλάδα Εταιρία συμμετοχών 43,947 56,053 43,947 56,053

Τιτάν Διεθνής Εμπορική Α.Ε. Ελλάδα Εμπορική εταιρία 99,800 0,200 99,800 0,200

Double W & Co OOD Βουλγαρία Λιμάνι - 99,989 - 99,989

ECO Conception EOOD Βουλγαρία Εναλλακτικά καύσιμα - 99,989 - 99,989

Granitoid AD Βουλγαρία Εμπορική εταιρία - 99,760 - 99,668

Gravel & Sand PIT AD Βουλγαρία Αδρανή - 99,989 - 99,989

Trojan Cem EOOD (5) Βουλγαρία Εμπορική εταιρία - 83,943 - 83,943

Zlatna Panega Beton EOOD Βουλγαρία Σκυρόδεμα - 99,989 - 99,989

Zlatna Panega Cement AD Βουλγαρία Παραγωγή τσιμέντου - 99,989 - 99,989

Green Alternative Energy Assets EAD Βουλγαρία Εναλλακτικά καύσιμα - 100,000 - 100,000

Cementi ANTEA SRL Ιταλία Εμπορική εταιρία - 60,000 - 60,000

Cementi Crotone S.R.L. Ιταλία Εισαγωγή και διανομή τσιμέντου - 100,000 - 100,000

Fintitan SRL Ιταλία Εισαγωγή και διανομή τσιμέντου 100,000 - 100,000 -

Separation Technologies Canada  Ltd Καναδάς Μετατροπή αχρ. υλικών σε ιπτάμ.τέφρα - 100,000 - 100,000

Aemos Cement Ltd Κύπρος Εταιρία συμμετοχών 100,000 - 100,000 -

Alvacim Ltd Κύπρος Εταιρία συμμετοχών - 100,000 - 100,000

Gaea Green Alternative Energy Assets Limited Κύπρος Εταιρία συμμετοχών - 100,000 - 100,000

Balkcem Ltd (5) Κύπρος Εταιρία συμμετοχών - 88,514 - 88,514

East Cement Trade Ltd Κύπρος Εταιρία συμμετοχών - 100,000 - 100,000

Feronia Holding Ltd Κύπρος Εταιρία συμμετοχών - 100,000 - 100,000

Iapetos Ltd Κύπρος Εταιρία συμμετοχών 100,000 - 100,000 -

KOCEM Limited Κύπρος Εταιρία συμμετοχών - 100,000 - 100,000

Rea Cement Ltd Κύπρος Εταιρία συμμετοχών - 100,000 - 100,000

Terret Enterprises Ltd (5) Κύπρος Εταιρία συμμετοχών - 88,514 - 88,514

Themis Holdings Ltd Κύπρος Εταιρία συμμετοχών - 100,000 - 100,000

Titan Cement Cyprus Limited (5) Κύπρος Εταιρία συμμετοχών - 88,514 - 88,514

Tithys Ltd (5) Κύπρος Εταιρία συμμετοχών - 88,514 - 88,514

Alexandria Portland Cement Co. S.A.E Αίγυπτος Παραγωγή τσιμέντου - 82,513 - 82,513

Beni Suef Cement Co.S.A.E. Αίγυπτος Παραγωγή τσιμέντου - 82,513 - 82,513

Titan Beton & Aggregate Egypt LLC Αίγυπτος Αδρανή - 83,118 - 83,118

Sharr Beteiligungs GmbH (5) Γερμανία Εταιρία συμμετοχών - 88,514 - 88,514

Μητρική Εταιρία Μητρική Εταιρία

14.  Κύριες θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες

2013 2012

 Όνομα θυγατρικών, συγγενών και 

κοινοπραξιών

 Χώρα που 

δραστηριοποιείται  Αντικείμενο εργασίας

% συμμετοχής (*) % συμμετοχής (*)
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 Άμεση Έμμεση  Άμεση Έμμεση

 Μέθοδος πλήρους ενοποίησης 

Separation Technologies U.K. Ltd Μ.Βρετανία Μετατροπή αχρ. υλικών σε ιπτάμ.τέφρα - 100,000 - 100,000

Titan Cement U.K. Ltd Μ.Βρετανία Εισαγωγή και διανομή τσιμέντου 100,000 - 100,000 -

Titan Global Finance PLC Μ.Βρετανία Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 100,000 - 100,000 -

Alexandria Development Co.Ltd Μ.Βρετανία Εταιρία συμμετοχών - 82,717 - 82,717

Titan Egyptian Inv. Ltd Μ.Βρετανία Εταιρία συμμετοχών - 100,000 - 100,000

Carolinas Cement Company LLC ΗΠΑ
Εταιρία αναπτυξιακών και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων
- 100,000 - 100,000

Essex Cement Co. LLC ΗΠΑ Εμπορική εταιρία - 100,000 - 100,000

Markfield America LLC ΗΠΑ Ασφαλιστική εταιρία - 100,000 - 100,000

Massey Sand and Rock Co ΗΠΑ Αδρανή - 100,000 - 100,000

Mechanicsville Concrete INC. ΗΠΑ Σκυρόδεμα - 100,000 - 100,000

Metro Redi-Mix LLC ΗΠΑ Σκυρόδεμα - 100,000 - 100,000

Miami Valley Ready Mix of Florida LLC ΗΠΑ Σκυρόδεμα - 100,000 - 100,000

Pennsuco Cement Co. LLC ΗΠΑ Παραγωγή τσιμέντου - 100,000 - 100,000

Roanoke Cement Co. LLC ΗΠΑ Παραγωγή τσιμέντου - 100,000 - 100,000

S&W Ready Mix Concrete Co. Inc. ΗΠΑ Σκυρόδεμα - 100,000 - 100,000

S&W Ready Mix LLC ΗΠΑ Σκυρόδεμα - 100,000 - 100,000

Separation Technologies LLC ΗΠΑ Μετατροπή αχρ. υλικών σε ιπτάμ.τέφρα - 100,000 - 100,000

Standard Concrete LLC ΗΠΑ Εμπορική εταιρία - 100,000 - 100,000

ST Mid-Atlantic LLC ΗΠΑ Μετατροπή αχρ. υλικών σε ιπτάμ.τέφρα - 100,000 - 100,000

Summit Ready-Mix LLC ΗΠΑ Σκυρόδεμα - 100,000 - 100,000

Tarmac America LLC ΗΠΑ Παραγωγή τσιμέντου - 100,000 - 100,000

Titan Carolina Concrete LLC ΗΠΑ Σκυρόδεμα - 100,000 - 100,000

Titan Mid-Atlantic Aggregates LLC ΗΠΑ Αδρανή - 100,000 - 100,000

Titan Virginia Ready Mix  LLC ΗΠΑ Σκυρόδεμα - 100,000 - 100,000

Τitan Αmerica LLC ΗΠΑ Εταιρία συμμετοχών - 100,000 - 100,000

Trusa Realty LLC ΗΠΑ Κτηματομεσιτική εταιρία - 100,000 - 100,000

Tyson Material Transport LLC ΗΠΑ Εταιρία μεταφορών - 100,000 - 100,000

Cementara Kosjeric AD (5) Σερβία Παραγωγή τσιμέντου - 88,514 - 88,514

Stari Silo Company DOO (5) Σερβία Εμπορική εταιρία - 88,514 - 88,514

TCK Montenegro DOO (5) Μαυροβούνιο Εμπορική εταιρία - 88,514 - 88,514

Cement Plus LTD (5) Π.Γ.Δ.Μ. Εμπορική εταιρία - 54,563 - 54,563

GAEA Zelena Alternative Enerjia DOOEL (2) Π.Γ.Δ.Μ. Εναλλακτικά καύσιμα - 100,000 - -

Geospan Dooel (3) Π.Γ.Δ.Μ. Αδρανή - - - 99,989

Rudmark DOOEL (5) Π.Γ.Δ.Μ. Εμπορική εταιρία - 83,943 - 83,943

Usje Cementarnica AD (5) Π.Γ.Δ.Μ. Παραγωγή τσιμέντου - 83,943 - 83,943

Vesa DOOL Π.Γ.Δ.Μ. Εμπορική εταιρία - 100,000 - 100,000

Kosovo Construction Materials L.L.C. (5) Κοσσυφοπέδιο Αδρανή - 88,514 - 88,514

Sharrcem SH.P.K. (5) Κοσσυφοπέδιο Παραγωγή τσιμέντου - 88,514 - 88,514

Alba Cemento Italia, SHPK Αλβανία Εμπορική εταιρία - 60,000 - 60,000

Antea Cement SHA (4) Αλβανία Παραγωγή τσιμέντου - 60,000 - 60,000

GAEA Enerjia Alternative e Gjelber Sh.p.k. (2) Αλβανία Εναλλακτικά καύσιμα - 100,000 - -

Dancem APS Δανία Εμπορική εταιρία - 100,000 - 100,000

Aeas Netherlands B.V. (5) Ολλανδία Εταιρία συμμετοχών - 88,514 - 88,514

Colombus Properties B.V. Ολλανδία Εταιρία συμμετοχών 100,000 - 100,000 -

Holtitan B.V. (5) Ολλανδία Εταιρία συμμετοχών - 88,514 - 88,514

Salentijn Properties1 B.V. Ολλανδία Εταιρία συμμετοχών 100,000 - 100,000 -

Titan Cement Netherlands BV (5) Ολλανδία Εταιρία συμμετοχών - 88,514 - 88,514

14.  Κύριες θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες (συνέχεια)

2013 2012

 Όνομα θυγατρικών, συγγενών και 

κοινοπραξιών

 Χώρα που 

δραστηριοποιείται  Αντικείμενο εργασίας

% συμμετοχής (*) % συμμετοχής (*)
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 Άμεση Έμμεση  Άμεση Έμμεση

Μέθοδος αναλογικής ενοποίησης 

Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. Τουρκία Παραγωγή τσιμέντου - 50,000 - 50,000

Transbeton - Δομική Α.Ε. Ελλάδα Σκυρόδεμα - 50,000 - 50,000

Μέθοδος ενοποίησης καθαρής θέσης 

Karieri AD Βουλγαρία Αδρανή - 48,711 - 48,711

Karierni Materiali AD Βουλγαρία Αδρανή - 48,764 - 48,764

Vris OOD Βουλγαρία Αδρανή - 48,764 - 48,764

(ποσά σε χιλιάδες €) 2013 2012

1.213.365 1.182.854

30.275 30.120

189 391

1.243.829 1.213.365

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε υφιστάμενες θυγατρικές

Λοιπά

Συμμετοχές σε θυγατρικές την 31η Δεκεμβρίου

(*) Ποσοστό ελέγχου και συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο

(1) Απορροφηθείσες εταιρίες από την Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε. οικονομικού έτους 2013

Η κίνηση των συμμετοχών της Εταιρίας σε θυγατρικές της, αναλύεται ως εξής:

Συμμετοχές σε θυγατρικές την  1η Ιανουαρίου 

(3) Eκκαθαρισθείσα εταιρία οικονομικού έτους 2013

(2) Ιδρυθείσες εταιρίες οικονομικού έτους 2013

(5) Στις 27.6.2012 ο Όμιλος ανακοίνωσε την πραγματοποίηση επένδυσης της International Finance Corporation (IFC) ποσού €50 εκατ. στις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου

στην Π.Γ.Δ.M., τη Σερβία και το Κόσοβο. Με την ολοκλήρωση της σχετικής συναλλαγής, η ΙFC απέκτησε, μέσω της συμμετοχής της στη θυγατρική του Ομίλου TITAN Cement

Cyprus Limited, μειοψηφικό ποσοστό της τάξεως του 11,49% των δραστηριοτήτων του Ομίλου στις ανωτέρω χώρες. 

(4) Στις 20.6.2012 η θυγατρική εταιρία του Ομίλου Antea Cement SHA πραγματοποίησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €22,0 εκατ. εκ των οποίων €8,8 εκατ.

καταβλήθηκαν από την European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) και την International Finance Corporation (IFC), που αποτελούν τη μη ελέγχουσα

συμμετοχή στην Antea Cement SHA.

Σημαντικές αλλαγές στη δομή του Ομίλου

Οικονομική χρήση 2013

Οικονομική χρήση 2012

14.  Κύριες θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες (συνέχεια)

2013 2012

 Όνομα θυγατρικών, συγγενών και 

κοινοπραξιών

 Χώρα που 

δραστηριοποιείται  Αντικείμενο εργασίας

% συμμετοχής (*) % συμμετοχής (*)
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15. Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρίες

(ποσά σε χιλιάδες €)

2013 2012

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 6.457 7.394

Ασώματες ακινητοποιήσεις και λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.553 2.551

Κυκλοφορούν ενεργητικό 2.520 1.450

Σύνολο ενεργητικού 11.530 11.395

Mακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.192 1.294

Bραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.909 7.367

Σύνολο υποχρεώσεων 9.101 8.661

Λογιστική αξία συμμετοχής 2.429 2.734

Έσοδα 4.339 4.970

Κόστος πωλήσεων -2.659 -3.661

Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων 1.680 1.309

Άλλα έξοδα -42 -11

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -686 -712

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -92 -144

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 860 442

Αποσβέσεις -1.116 -1.113

Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων -256 -671

Χρηματοοικονομικά έξοδα -75 -196

Ζημίες προ φόρων -331 -867

Φόρος εισοδήματος 26 26

Συμμετοχή Ομίλου στις ζημίες χρήσης -305 -841

16. Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία

(ποσά σε χιλιάδες €) 2013 2012 2013 2012

Υπόλοιπο έναρξης 1.940 2.206 169 169

Αγορές 3.043 47 3.003 -

Πωλήσεις -3.000 -84 -3.000 -

Αναπροσαρμογή εύλογης αξίας -342 -225 - -

Συναλλαγματικές διαφορές -5 -4 - -

Υπόλοιπο λήξης 1.636 1.940 172 169

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία αναλύονται σε:

Μακροπρόθεσμα 1.573 1.877 111 108

Βραχυπρόθεσμα 63 63 61 61

1.636 1.940 172 169

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία, αποτιμώνται  στην εύλογη αξία, κατά την ημερομηνία ισολογισμού (σημ. 35).

'Ομιλος

'Ομιλος

Εταιρία

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

Μέχρι τις 30.9.2012, ο Όμιλος κατείχε ποσοστό 49,9% της Transbeton-Δομική Α.Ε. η οποία ενσωματωνόταν στις οικονομικές καταστάσεις του με τη

μέθοδο της καθαρής θέσης. Στις 1.10.2012, ο Όμιλος προέβη στην εξαγορά, από τον άλλο βασικό μέτοχο της Transbeton-Δομική Α.Ε., επιπλέον

ποσοστού 0,1%, διαμορφώνοντας έτσι το τελικό ποσοστό συμμετοχής του στο 50,0%. Με την ανωτέρω απόκτηση, ο Όμιλος συμμετέχει από κοινού στη

διαχείριση της Transbeton-Δομική Α.Ε. και πλέον εφαρμόζει τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης για την ενσωμάτωσή της στις ενοποιημένες

οικονομικές καταστάσεις.

Η Transbeton-Δομική Α.Ε δραστηριοποιείται στο χώρο του σκυροδέματος και των αδρανών υλικών και δεν είναι εισηγμένη σε χρηματιστηριακή αγορά.

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

Στις 31.12.2013 ο Όμιλος ενσωμάτωσε στις οικονομικές του καταστάσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης τις εξής εταιρίες που εδρεύουν στη

Βουλγαρία: Karieri AD με ποσοστό 48,711% (31.12.2012: 48,711%), Karierni Materiali AD με ποσοστό 48,764% (31.12.2012: 48,764%), Vris OOD με

ποσοστό 48,764% (31.12.2012: 48,764%).  

Όλες οι προαναφερθείσες εταιρίες δραστηριοποιούνται στο κλάδο των αδρανών και καμία από αυτές δεν είναι εισηγμένη σε χρηματιστηριακή αγορά.

Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν 

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων |7 

113



2013 2012 2013 2012

Εγγυήσεις 3.276 3.236 2.768 2.690

4.024 3.985 - -

Γραμμάτια εισπρακτέα 468 776 - -

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4.473 4.575 - -

12.241 12.572 2.768 2.690

(ποσά σε χιλιάδες €)

2013 2012 2013 2012

Υπόλοιπο έναρξης, καθαρή αναβαλλόμενη υποχρέωση 176.287 189.665 17.972 19.990

Χρέωση στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων (σημ. 8) -898 -3.882 -4.767 -2.342

Φόρος που βαρύνει την καθαρή θέση μέσω της κατάστασης 

συνολικών εσόδων 2.091 -266 1.010 324

Συναλλαγματικές διαφορές -15.121 -9.230 - -

Υπόλοιπο λήξης, καθαρή αναβαλλόμενη υποχρέωση 162.359 176.287 14.215 17.972

2013 2012 2013 2012

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 224.337 229.368 34.528 27.521

Ασώματες ακινητοποιήσεις 38.473 38.641 - -

Προβλέψεις 8.591 4.834 6.253 1.800

Απαιτήσεις και προπληρωμές 1.533 3.644 6 -

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 89 -2.842 335 228

273.023 273.645 41.122 29.549

Ανάλυση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (πριν από συμψηφισμούς)

Ασώματες ακινητοποιήσεις -13.813 -10.951 -14 -64

Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις -2.285 -1.963 -1.316 -

Αποθέματα -1.268 -1.830 -256 -256

Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις -7.210 -7.689 -2.933 -2.260

Απαιτήσεις και προπληρωμές -6.163 -8.800 -460 -765

Μεταφορά φορολογικών ζημιών (σημ. 8) -67.988 -59.320 -19.600 -6.917

Μακροπρόθεσμος δανεισμός -1.660 -161 - -

Κρατικές επιχορηγήσεις -704 2.274 -1.135 -969

Προβλέψεις -8.508 -8.609 -457 -346

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις -36 -365 - -

Χρηματοοικονομικά μέσα -1.029 56 -736 -

-110.664 -97.358 -26.907 -11.577

Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 162.359 176.287 14.215 17.972

'Ομιλος Εταιρία

Ο αναβαλλόμενος φόρος που βαρύνει την καθαρή θέση προέρχεται από την επίδραση των παραγώγων αντιστάθμισης

ταμειακών ροών.

'Ομιλος

Ανάλυση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων (πριν από συμψηφισμούς)

Εταιρία

17. Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

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

(ποσά σε χιλιάδες €) 'Ομιλος Εταιρία

18. Αναβαλλόμενη φορολογία

Οι αναβαλλόμενοι φόροι υπολογίζονται επί των προσωρινών διαφορών, σύμφωνα με τη μέθοδο της υποχρέωσης, με τη

χρησιμοποίηση των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρίες του Ομίλου. 

Στοιχεία ενεργητικού επιπρόσθετου προγράμματος παροχών (σημ.25)
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18. Αναβαλλόμενη φορολογία (συνέχεια)

(ποσά σε χιλιάδες €)

Όμιλος  1 Ιανουαρίου 2013

Χρέωση/(Πίστωση) στα 

αποτελέσματα

Χρέωση/(Πίστωση) στα ίδια 

κεφάλαια μέσω κατάστασης 

συνολικού εισοδήματος Συναλλαγματικές διαφορές  31 Δεκεμβρίου 2013

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 229.368 9.658 229 -14.918 224.337

Ασώματες ακινητοποιήσεις 38.641 3.567 - -3.735 38.473

Προβλέψεις 4.834 3.758 - -1 8.591

Απαιτήσεις και προπληρωμές 3.644 -2.065 - -46 1.533

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις -2.842 2.747 - 184 89

273.645 17.665 229 -18.516 273.023

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (πριν από συμψηφισμούς)

Ασώματες ακινητοποιήσεις -10.951 -3.614 - 752 -13.813

Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις -1.963 -324 - 2 -2.285

Αποθέματα -1.830 515 - 47 -1.268

Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις -7.689 -682 1.012 149 -7.210

Απαιτήσεις και προπληρωμές -8.800 2.475 - 162 -6.163

Μεταφορά φορολογικών ζημιών (σημ. 8) -59.320 -10.593 - 1.925 -67.988

Μακροπρόθεσμος δανεισμός -161 -1.564 - 65 -1.660

Κρατικές επιχορηγήσεις 2.274 -2.995 - 17 -704

Προβλέψεις -8.609 -160 - 261 -8.508

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις -365 330 - -1 -36

Χρηματοοικονομικά μέσα 56 -1.951 850 16 -1.029

-97.358 -18.563 1.862 3.395 -110.664

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 176.287 -898 2.091 -15.121 162.359

Εταιρία  1 Ιανουαρίου 2013

Χρέωση/(Πίστωση) στα 

αποτελέσματα

Χρέωση/(Πίστωση) στα ίδια 

κεφάλαια μέσω κατάστασης 

συνολικού εισοδήματος  31 Δεκεμβρίου 2013

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 27.521 6.778 229 34.528

Απαιτήσεις και προπληρωμές - 6 - 6

Προβλέψεις 1.800 4.453 - 6.253

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 228 107 - 335

29.549 11.344 229 41.122

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (πριν από συμψηφισμούς)

Ασώματες ακινητοποιήσεις -64 50 - -14

Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις -1.316 - -1.316

Αποθέματα -256 - - -256

Απαιτήσεις και προπληρωμές -765 305 - -460

Κρατικές επιχορηγήσεις -969 -166 - -1.135

Προβλέψεις -346 -111 - -457

Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις -2.260 -842 169 -2.933

Χρηματοοικονομικά μέσα - -1.348̀ 612 -736

Μεταφορά φορολογικών ζημιών (σημ. 8) -6.917 -12.683̀ - -19.600

-11.577 -16.111 781 -26.907

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 17.972 -4.767 1.010 14.215

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (πριν από συμψηφισμούς)

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (πριν από συμψηφισμούς)

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμα συγχώνευσης των τρεχουσών φορολογικών απαιτήσεων με τις τρέχουσες φορολογικές 

υποχρεώσεις και εφόσον οι αναβαλλόμενοι φόροι τελούν υπό το ίδιο φορολογικό καθεστώς.

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

(ποσά σε χιλιάδες €)

Όμιλος  1 Ιανουαρίου 2012

Χρέωση/(Πίστωση) στα 

αποτελέσματα

Χρέωση/(Πίστωση) στα ίδια 

κεφάλαια μέσω κατάστασης 

συνολικού εισοδήματος

Συναλλαγματικές 

διαφορές  31 Δεκεμβρίου 2012

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 241.243 -2.887 175 -9.163 229.368

Ασώματες ακινητοποιήσεις 38.751 1.237 - -1.347 38.641

Προβλέψεις -1.252 6.092 - -6 4.834

Απαιτήσεις και προπληρωμές 3.482 229 - -67 3.644

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 63 -2.905 - - -2.842

282.287 1.766 175 -10.583 273.645

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (πριν από συμψηφισμούς)

Ασώματες ακινητοποιήσεις -9.330 -1.824 - 203 -10.951

Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις -2.596 643 - -10 -1.963

Αποθέματα -1.870 23 - 17 -1.830

Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις -5.840 -1.702 -237 90 -7.689

Απαιτήσεις και προπληρωμές -8.780 -131 - 111 -8.800

Μεταφορά φορολογικών ζημιών (σημ. 8) -56.980 -3.246 - 906 -59.320

Μακροπρόθεσμος δανεισμός -191 29 - 1 -161

Κρατικές επιχορηγήσεις 3.358 -809 - -275 2.274

Προβλέψεις -10.401 1.482 - 310 -8.609

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις -250 -115 - - -365

Χρηματοοικονομικά μέσα 258 2 -204 - 56

-92.622 -5.648 -441 1.353 -97.358

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 189.665 -3.882 -266 -9.230 176.287

Εταιρία  1 Ιανουαρίου 2012

Χρέωση/(Πίστωση) στα 

αποτελέσματα

Χρέωση/(Πίστωση) στα ίδια 

κεφάλαια μέσω κατάστασης 

συνολικού εισοδήματος  31 Δεκεμβρίου 2012

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 28.607 -1.261 175 27.521

Ασώματες ακινητοποιήσεις 222 -222 - -

Προβλέψεις 1.000 800 - 1.800

Απαιτήσεις και προπληρωμές - 228 - 228

29.829 -455 175 29.549

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (πριν από συμψηφισμούς)

Ασώματες ακινητοποιήσεις - -64 - -64

Αποθέματα -286 30 - -256

Απαιτήσεις και προπληρωμές -662 -103 - -765

Κρατικές επιχορηγήσεις -1.040 71 - -969

Προβλέψεις -912 566 - -346

Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις -1.803 -606 149 -2.260

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις -69 69 - -

Μεταφορά φορολογικών ζημιών (σημ. 8) -5.067 -1.850` - -6.917

-9.839 -1.887 149 -11.577

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 19.990 -2.342 324 17.972

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (πριν από συμψηφισμούς)

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

ακολούθως:

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (πριν από συμψηφισμούς)
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19. Αποθέματα 

(ποσά σε χιλιάδες €) 2013 2012 2013 2012

Αποθέματα

Πρώτες ύλες-Υλικά-Ανταλλακτικά 155.839 164.051 54.099 59.248

Έτοιμα προϊόντα 74.423 76.688 16.580 11.199

230.262 240.739 70.679 70.447

-5.382 -5.843 -985 -1.278

224.880 234.896 69.694 69.169

253 -1.131 - -89

225.133 233.765 69.694 69.080

2013 2012 2013 2012

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 5.843 6.043 1.278 1.430

Προσθήκες χρήσης (σημ. 29) 1.169 1.492 3 -

Μη χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη (σημ. 29) -1.357 -1.416 -296 -152

Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη -56 -149 - -

Συναλλαγματικές διαφορές -217 -127 - -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 5.382 5.843 985 1.278

20. Απαιτήσεις και προπληρωμές

(ποσά σε χιλιάδες €) 2013 2012 2013 2012

Πελάτες 133.681 136.182 17.666 18.945

Επιταγές εισπρακτέες 20.172 23.000 5.883 7.339

Απαιτήσεις από συνδεόμενα μέρη (σημ.33) - - 10.561 10.505

-28.820 -31.694 -5.402 -6.131

125.033 127.488 28.708 30.658

4.161 2.766 93 75

3.431 6.416 375 3.626

19.941 22.024 1.799 542

2.077 8.577 - -

34.645 36.151 13.706 14.517

Λοιπές απαιτήσεις από συνδεόμενα μέρη (σημ.33) 9 9 2.752 9.501

-2.195 -4.251 -1.763 -1.620

62.069 71.692 16.962 26.641

187.102 199.180 45.670 57.299

Απαίτηση επιστροφής εισφοράς κατανάλωσης αργίλου 

(σημ. 4, 29, 37)

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος

Απαιτήσεις από Φ.Π.Α. και λοιπούς φόρους

Μεταφορά από/προς ενσώματες ακινητοποιήσεις των στρατηγικών 

ανταλλακτικών μεγάλης αξίας (σημ.11)

Ανάλυση προβλέψεων για απαξίωση αποθεμάτων 'Ομιλος Εταιρία

'Ομιλος Εταιρία

'Ομιλος Εταιρία

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των αποθεμάτων.

Πρόβλεψη για επισφάλειες 

Ο λογαριασμός "απαίτηση επιστροφής εισφοράς κατανάλωσης αργίλου" αφορά επιστροφή φόρου κατανάλωσης αργίλου (clay

fee) ύψους €2,1 εκατ. (2012: €8,6 εκατ.) στις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου στην Αίγυπτο.

Πρόβλεψη για επισφάλειες 

Προκαταβολές σε προμηθευτές

Προπληρωμές και λοιπές απαιτήσεις

Πρόβλεψη για απαξίωση αποθεμάτων
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(ποσά σε χιλιάδες €) 2013 2012 2013 2012

Δεν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι απομειωμένα 72.350 67.635 23.000 21.884 

Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι απομειωμένα 

< 30 ημέρες 23.894 26.287 3.049 3.700 

30-60 ημέρες 8.296 12.738 489 2.438 

60-90 ημέρες 2.765 4.773 311 563 

90-120 ημέρες 2.897 3.992 97 203 

>120 ημέρες 14.831 12.063 1.762 1.870 

125.033 127.488 28.708 30.658 

Ανάλυση πρόβλεψης για επισφάλειες 

(ποσά σε χιλιάδες €) 2013 2012 2013 2012

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 35.945 38.397 7.751 9.995

Προσθήκες χρήσης (σημ. 29) 6.299 12.205 1.604 2.166

Μη χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη (σημ. 29) -8.486 -12.118 -1.570 -3.778

Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη -1.983 -2.582 -620 -632

Αναταξινόμηση από λοιπούς λογαριασμούς 

απαιτήσεων/υποχρεώσεων -301 114 - -

Συναλλαγματικές διαφορές -459 -71 - -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 31.015 35.945 7.165 7.751 

2.195 4.251 1.763 1.620

(ποσά σε χιλιάδες €) 2013 2012 2013 2012

Ταμείο 52 97 3 3

Βραχυπρόθεσμες καταθέσεις 184.449 284.175 8.777 35.598

184.501 284.272 8.780 35.601

(ποσά σε χιλιάδες €, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

Ο συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων μετοχών είναι: 2013 2012

Κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας  €4,00 77.063.568 77.063.568

Προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας €4,00 7.568.960 7.568.960

84.632.528 84.632.528

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

21. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

20. Απαιτήσεις και προπληρωμές (συνέχεια)

'Ομιλος Εταιρία

'Ομιλος Εταιρία

Στις 31 Δεκεμβρίου η χρονική απεικόνιση των απαιτήσεων έχει ως εξής:

Ο λογαριασμός απαιτήσεις από πελάτες δεν είναι τοκοφόρος και συνήθως διακανονίζεται σε 30-170 ημέρες για τον

Όμιλο και την Εταιρία.

'Ομιλος Εταιρία

Οι βραχυπρόθεσμες καταθέσεις αποτελούνται από καταθέσεις όψεως και προθεσμίας. Τα πραγματικά επιτόκια

καθορίζονται σύμφωνα με τα  κυμαινόμενα επιτόκια και διαπραγματεύονται κατά περίπτωση.

Μέρος των ανωτέρω απαιτήσεων καλύπτεται από εγγυήσεις/εξασφαλίσεις, οι οποίες ανέρχονται για τον Όμιλο σε

€26.743 χιλ. και για την Εταιρία σε €11.456 χιλ. (σημ. 32).
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Αριθμός 

μετοχών €'000

Αριθμός 

μετοχών €'000

Αριθμός 

μετοχών €'000

Υπόλοιπο  1 Ιανουαρίου 2012 77.063.568    308.254    7.568.960    30.276    22.826    84.632.528   361.356    
Έκδοση μετοχών από άσκηση δικαιωμάτων 

προαίρεσης αγοράς μετοχών -    -    -    -    -    -   -    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 77.063.568    308.254    7.568.960    30.276    22.826    84.632.528   361.356    
Έκδοση μετοχών από άσκηση δικαιωμάτων 

προαίρεσης αγοράς μετοχών -    -    -    -    -    -   -    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 77.063.568    308.254    7.568.960    30.276    22.826    84.632.528   361.356    

Ίδιες μετοχές
Αριθμός 

μετοχών €'000

Αριθμός 

μετοχών €'000

Αριθμός 

μετοχών €'000

Υπόλοιπο  1 Ιανουαρίου 2012 3.111.697    89.329    5.919    117    3.117.616    89.446    

Πώληση ιδίων μετοχών -    -    -    -    -    -    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 3.111.697    89.329    5.919    117    3.117.616    89.446    

Πώληση ιδίων μετοχών -50.282    -1.766    -    -    -50.282    -1.766    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 3.061.415    87.563    5.919    117    3.067.334    87.680    

Δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών

Πρόγραμμα 

2010

Υπόλοιπο  1 Ιανουαρίου 2012 560.940

Δικαιώματα που παραχωρήθηκαν 376.290

Δικαιώματα που διαγράφηκαν -17.400

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 919.830

Δικαιώματα που εξασκήθηκαν -50.282

Δικαιώματα που δεν ωρίμασαν -190.746

Δικαιώματα που διαγράφηκαν -18.904

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 659.898

2013

Ημερομηνία λήξης Τιμή άσκησης

Πρόγραμμα 

2010

2014 € 4,00 9.828

2015 € 4,00 283.290

2016 € 4,00 366.780

659.898

2012

Ημερομηνία λήξης Τιμή άσκησης

Πρόγραμμα 

2010

2014 € 4,00 254.340

2015 € 4,00 290.700

2016 € 4,00 374.790

919.830

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

(ποσά σε χιλιάδες €, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

Προνομιούχες μετοχές

Κοινές μετοχές

Η χρηματιστηριακή μέση τιμή των κοινών μετοχών της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν ήταν για το 2013 €15,68 (2012: €13,58) και η χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος την

31.12.2013 είναι €19,80 (31.12.2012: €13,96).

Τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς κοινών μετοχών παρέχονται στα ανώτερα στελέχη. Οι μεταβολές στον αριθμό των υφισταμένων δικαιωμάτων προαιρέσεως

αγοράς των μετοχών έχουν ως εξής:

Τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών στο τέλος του χρόνου έχουν τους ακόλουθους όρους:

Προνομιούχες μετοχές Σύνολο

Μετοχές που έχουν εκδοθεί και πλήρως 

καταβληθεί

Σύνολο
Διαφορά από 

έκδοση 

μετοχών υπέρ 

το άρτιο €'000

Κοινές μετοχές
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Πρόγραμμα 2010

Η εύλογη αξία των δικαιωμάτων που παραχωρήθηκαν το 2010, όπως αυτή αποτιμήθηκε σύμφωνα με το μοντέλο αποτίμησης Monte Carlo

Simulation, ήταν €5,36 ανά δικαίωμα. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή του μοντέλου ήταν η τιμή μετοχής κατά την

ημερομηνία παροχής του δικαιώματος €15,90, η τυπική απόκλιση αποδόσεων τιμής μετοχής (standard deviation) 39,42%, η μερισματική

απόδοση 2,68% και το σταθερό επιτόκιο EUR swap τριετίας 2,25%.

Κατά τη χρήση 2010 παραχωρήθηκαν 267.720 δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών και από το σύνολο αυτό διαγράφηκαν 13.380

δικαιώματα. Το 2013, 190.746 δικαιώματα δεν ωρίμασαν και ακυρώθηκαν. Εκ των υπολοίπων 63.594 δικαιωμάτων που ωρίμασαν, 3.484

δικαιώματα ακυρώθηκαν, 9.828 δικαιώματα δεν έχουν ακόμα εξασκηθεί και 50.282 δικαιώματα εξασκήθηκαν από 75 στελέχη του Ομίλου, στα

οποία συμπεριλαμβάνονται και 5 εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διάθεση των αντιστοίχων μετοχών πραγματοποιήθηκε με

την πώληση (εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση) 50.282 ιδίων κοινών μετοχών της Εταιρίας, συνολικού κόστους αγοράς €1.766 χιλ., οι οποίες

αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,06% του συνόλου των μετοχών του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, με τιμή διάθεσης κάθε μετοχής

ίση με την ονομαστική της αξία, ήτοι €4,00 ανά μετοχή και συνολικό τίμημα €201 χιλ.. Η ζημιά που πραγματοποιήθηκε από τη διάθεση των

μετοχών αυτών στα στελέχη ανέρχεται σε €1.565 χιλ. και αναγνωρίστηκε στα ίδια κεφάλαια που αναλογούν σε μετόχους της Μητρικής Εταιρίας.

Στις 3.6.2010 η Εταιρία ενέκρινε τη θέσπιση νέου τριετούς Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Πρόγραμμα

2010), η άσκηση των οποίων θα συνδέεται με τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας και την πορεία της τιμής της μετοχής της. Στα πλαίσια

του εν λόγω Προγράμματος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δικαιούνταν να χορηγήσει, κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012, δικαιώματα

προαίρεσης αγοράς μέχρι 1.000.000 κοινών μετοχών της Εταιρίας, με τιμή διάθεσης ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι €4,00 ανά

μετοχή, στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας και στα διευθυντικά και ανώτερα στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν

εταιριών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα αυτό τα χορηγούμενα δικαιώματα, έχουν μία περίοδο ωρίμανσης τριών ετών και μπορούν να ασκηθούν μετά από

το τέλος της περιόδου ωρίμανσης. Κάθε δικαίωμα πρέπει να ασκηθεί μέσα στο επόμενο έτος από αυτό του προσδιορισμού του τελικού

αριθμού δικαιωμάτων που μπορούν να ασκηθούν. Στην περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει τότε τα συγκεκριμένα δικαιώματα θα

ακυρωθούν αμετάκλητα. Για όλα τα χορηγούμενα δικαιώματα αποτελεί βασική προϋπόθεση η συνεχής απασχόληση των δικαιούχων καθόλη

τη διάρκεια του προγράμματος χορήγησης. Ο αριθμός των μετοχών που θα χορηγείται κάθε χρόνο προσδιορίζεται ως εξής:

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

2) Ένα τρίτο του δικαιώματος χορηγείται σύμφωνα με την απόδοση της μετοχής της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν, συγκριτικά με τρεις δείκτες του

Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την διάρκεια της περιόδου των τριών χρόνων.

3) Ένα τρίτο του δικαιώματος χορηγείται σύμφωνα με την απόδοση των μετοχών της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν συγκριτικά με τις αποδόσεις μετοχών

δέκα προκαθορισμένων εταιριών παραγωγής τσιμέντου διεθνώς κατά τη διάρκεια της περιόδου των τριών χρόνων.  

Ο λογιστικός χειρισμός των δικαιωμάτων που παραχωρήθηκαν από το νέο πρόγραμμα έγινε σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 2 “Παροχές που εξαρτώνται

από την αξία των μετοχών”.

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

Κατά τη χρήση 2012 παραχωρήθηκαν 376.290 δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών και από το σύνολο αυτό έχουν διαγραφεί 9,510

δικαιώματα.

Η εύλογη αξία των δικαιωμάτων που παραχωρήθηκαν το 2012, όπως αυτή αποτιμήθηκε σύμφωνα με την Διωνυμική Μέθοδο και το μοντέλο

προσομοίωσης Monte Carlo, ήταν €3,05 ανά δικαίωμα. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή της προαναφερόμενης

μεθοδολογίας ήταν η τιμή της μετοχής κατά την ημερομηνία παροχής του δικαιώματος €14,72, η μεταβλητότητα της τιμής της μετοχής 37,4%, η

μερισματική απόδοση 0,7% και η τριετής απόδοση κρατικών ομολόγων EU Benchmark (Deutsche Bund) 0,32%.

Η εύλογη αξία των δικαιωμάτων που παραχωρήθηκαν το 2011, όπως αυτή αποτιμήθηκε σύμφωνα με το μοντέλο αποτίμησης Monte Carlo

Simulation, ήταν €6,86 ανά δικαίωμα. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή του μοντέλου ήταν η τιμή μετοχής κατά την

ημερομηνία παροχής του δικαιώματος €17,88, η τυπική απόκλιση αποδόσεων τιμής μετοχής (standard deviation) 43,98%, η μερισματική

απόδοση 2,74% και το σταθερό επιτόκιο EUR swap τριετίας 1,89%.

Κατά τη χρήση 2011 παραχωρήθηκαν 301.200 δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών και από το σύνολο των δικαιωμάτων έχουν ακυρωθεί

17.910 δικαιώματα.
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23. Λοιπά αποθεματικά

(ποσά σε χιλιάδες €)

Όμιλος
Τακτικό 

αποθεματικό

Ειδικό 

αποθεματικό

Έκτακτα 

αποθεματικά

Αποθεματικά 

ειδικών διατάξεων 

και νόμων 

Αποθεματικό 

αναπροσαρμογών

Αποθεματικό 

αναλογιστικών 

διαφορών

Συν/κές διαφορές  

αντιστάθμισης 

κινδύνου

Συν/κές διαφορές 

μετατροπής

Σύνολο λοιπών 

αποθεματικών

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου  2012 84.207 2.275 271.892 137.369 65.609 1.238 36.526 -172.088 427.028

Λοιπές συνολικές ζημίες - - - - 474 194 -363 -26.404 -26.099

Αναγνώριση δικαιώματος προαίρεσης της μη 

ελέγχουσας συμμετοχής για πώληση μετοχών 

θυγατρικής και μεταφορά σε αποθεματικά - - - - -2.387 - - - -2.387

Πώληση μεριδίου θυγατρικής εταιρίας -836 - - - -2.134 - - 1.279 -1.691

Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών 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

Λοιπές συνολικές ζημίες - - - - 1.065 1.872 1.735 -83.700 -79.028

Αναγνώριση δικαιώματος προαίρεσης της μη 

ελέγχουσας συμμετοχής για πώληση μετοχών 

θυγατρικής και μεταφορά σε αποθεματικά - - - - -4.515 - - - -4.515

Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών 2.527 - - - -6.712 - - - -4.185

Υπόλοιπο τις 31 Δεκεμβρίου  2013 90.826 -6.477 271.892 133.192 43.577 3.304 37.898 -280.913 293.299

Εταιρία
Τακτικό 

αποθεματικό

Ειδικό 

αποθεματικό

Έκτακτα 

αποθεματικά

Αποθεματικά 

ειδικών διατάξεων 

και νόμων 

Αποθεματικό 

αναπροσαρμογών

Αποθεματικό 

αναλογιστικών 

διαφορών

Συν/κές διαφορές  

αντιστάθμισης 

κινδύνου

Σύνολο λοιπών 

αποθεματικών

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου  2012 68.650 16.245 259.998 120.754 -3.234 542 48.346 511.301

Λοιπές συνολικές ζημίες - - - - 655 597 - 1.252

Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών - - - -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

Λοιπές συνολικές ζημίες - - - - 653 482 1.743 2.878

Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών - - - - 4.588 - -4.588 -

Υπόλοιπο τις 31 Δεκεμβρίου  2013 68.650 16.245 259.998 116.581 2.662 1.621 45.501 511.258
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Το Αποθεματικό Αναλογιστικών Διαφορών απεικονίζει τα αναλογιστικά κέρδη/ζημίες που προκύπτουν από τις αναλογιστικές μελέτες

που εκτελεί ό Όμιλος στις θυγατρικές του για τα διάφορα προγράμματα παροχών στους εργαζομένους (σημ. 25).

Το Αποθεματικό Συναλλαγματικών Διαφορών Μετατροπής απεικονίζει τις συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν από την

μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών του Ομίλου σε ξένο νόμισμα.

Το Αποθεματικό Συναλλαγματικών Διαφορών Αντιστάθμισης Κινδύνου απεικονίζει τις συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν

από τη μετατροπή σε ευρώ των δανείων σε ξένο νόμισμα, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως μέσα αντιστάθμισης κινδύνου

επενδύσεων του Ομίλου στο εξωτερικό. Επίσης, απεικονίζει τις συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν από την αποτίμηση των

χρηματοοικονομικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα αντιστάθμισης ταμειακών ροών για συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.

Ορισμένες από τις εταιρίες του Ομίλου υποχρεούνται, σύμφωνα με την εμπορική νομοθεσία που ισχύει στη χώρα που εδρεύουν, να

σχηματίσουν ποσοστό επί των ετησίων καθαρών τους κερδών, όπως αυτά απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία, σε Τακτικό

Αποθεματικό. Το ανωτέρω αποθεματικό δε δύναται να διανεμηθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρίας. 

Τα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων και Νόμων, σύμφωνα την Ελληνική φορολογική νομοθεσία, εξαιρούνται του φόρου εισοδήματος,

υπό την προϋπόθεση ότι δε θα διανεμηθούν στους μετόχους. Εξαίρεση αποτελούν τα αποθεματικά που σχηματίστηκαν από τις

διατάξεις του Ν.2238/1994 στα οποία βάσει του Ν.4172/2013 επιβάλλεται φορολόγηση. Για τα αποθεματικά αυτά, ο Όμιλος και η

Εταιρία έχουν σχηματίσει σχετικές προβλέψεις ύψους €4,5 εκατ. και €4,2 εκατ. αντίστοιχα.

Τα Έκτακτα Αποθεματικά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί κατ' εφαρμογή αναπτυξιακών νόμων,

από την Εταιρία και από ορισμένες θυγατρικές του Ομίλου. Για τα ανωτέρω αποθεματικά έχει εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση ή

έχουν απαλλαχθεί οριστικά από τη φορολογία και επομένως η διανομή τους δεν δημιουργεί περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση για

τον Όμιλο και την Εταιρία .

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου 2014

τη διανομή ποσού €8.463.252,80  από τα Έκτακτα Αποθεματικά (σημ. 10). 

23. Λοιπά αποθεματικά (συνέχεια)

Το Αποθεματικό Αναπροσαρμογών περιλαμβάνει: α) την εύλογη αξία των ενσωμάτων και ασωμάτων ακινητοποιήσεων ποσού €49,8

εκατ. (2012: €56,1 εκατ.) που αναλογούσε στην συμμετοχή του Ομίλου στην κοινοπρακτική εταιρία στην Αίγυπτο Lafarge-Titan

Egyptian Investments Ltd, μέχρι την ημερομηνία της πλήρους εξαγοράς της από τον Όμιλο, β) τις μεταβολές στην εύλογη αξία των

διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ποσού €1,3 εκατ. (2012: €0,9 εκατ.) και γ) τη χρεωστική διαφορά που

προέκυψε μεταξύ της εύλογης αξίας και της τρέχουσας αξίας από την αναγνώριση δικαιώματος προαίρεσης της μη ελέγχουσας

συμμετοχής για πώληση μετοχών της ANTEA Cement SHA ποσού €7,6 εκατ. (2012 :€3,0 εκατ.).

Η διανομή του υπολοίπου των ανωτέρω αποθεματικών μπορεί να πραγματοποιηθεί ύστερα από την έγκριση των μετόχων σε τακτική

συνέλευση και εφόσον έχει καταβληθεί ο αναλογών φόρος. Ο Όμιλος δεν προτίθεται να διανείμει το υπόλοιπο των συγκεκριμένων

αποθεματικών και επομένως δεν έχει προβεί σε υπολογισμό φόρου εισοδήματος που θα προέκυπτε στην περίπτωση διανομής.
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24. Δανεισμός

(ποσά σε χιλιάδες €) 2013 2012 2013 2012

Βραχυπρόθεσμος

Τραπεζικός δανεισμός 62.415 77.395 173 24.468

Ομολογιακά δάνεια 50.000 97.070 50.000 -

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 208 171 - -

112.623 174.636 50.173 24.468

Μακροπρόθεσμος

Τραπεζικός δανεισμός 393.605 438.963 - -

Ομολογιακά δάνεια 216.618 266.105 - 50.000

Δανειακές υποχρεώσεις από συνδεόμενα μέρη - - 745.835 691.950

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 210 159 - -

610.433 705.227 745.835 741.950

Σύνολο δανεισμού 723.056 879.863 796.008 766.418

(ποσά σε χιλιάδες €) 2013 2012 2013 2012

Από 1 έως 2 έτη 298.945 80.042 646.704 643.939

Από 2 έως  3 έτη 21.374 274.118 - -

Από 3 έως  4 έτη 222.780 22.890 99.131 -

Από 4 έως  5 έτη 11.218 197.760 - 98.011

Περισσότερο από 5 έτη 55.906 130.258 - -

610.223 705.068 745.835 741.950

'Ομιλος Εταιρία

Στις 30.1.2014 η θυγατρική εταιρία του Ομίλου Titan Global Finance PLC προέβη στη σύναψη νέου κοινοπρακτικού δανείου

συνολικού ύψους €455 εκατ., με την εγγύηση της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν (σημ. 38).

Το Νοέμβριο του 2013, η θυγατρική εταιρία του Ομίλου στη Βουλγαρία, Zlatna Panega Cement, προχώρησε στη σύναψη

νέας δεσμευμένης γραμμής κεφαλαίου κίνησης ύψους BGN 5.865 εκατ. (€3 εκατ.), διάρκειας ενάμιση έτους, με την

εγγύηση της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν.

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

Εταιρία'Ομιλος
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24. Δανεισμός (συνέχεια)

2013 2012 2013 2012

Τραπεζικός δανεισμός (USD) 2,90% 2,91% - -

Τραπεζικός δανεισμός (JPY) 2,70% 2,70% - -

Τραπεζικός δανεισμός (EGP) 11,70% 10,46% - -

Τραπεζικός δανεισμός (BGN) 4,01% 3,92% - -

Τραπεζικός δανεισμός (TRY) 10,55% 15,10% - -

Τραπεζικός δανεισμός (LEK) 7,69% 8,04% - -

Τραπεζικός δανεισμός (CAD) 3,13% - - -

Τραπεζικός δανεισμός (€) 5,65% 4,94% 4,30% 4,21%

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις (USD) 4,95% 6,98% - -

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις (€) 4,2-5,2% 5,3%-6,9% - -

(ποσά σε χιλιάδες μονάδες ανά νόμισμα) 2013 2012 2013 2012

USD 218.233 199.464 158.243 151.178

JPY 1.000.376 1.500.564 6.912 13.208

EGP 195.665 528.000 20.419 62.879

BGN 40.996 54.334 20.961 27.781

TRY 22.911 23.867 7.739 10.134

LEK 4.494.217 4.520.160 32.056 32.382

CAD 1.520 1.880 1.036 1.431

GBP 190 - 228 -

(ποσά σε χιλιάδες €) 2013 2012 2013 2012

Κυμαινόμενο επιτόκιο:

 - Ληξιπρόθεσμα εντός ενός έτους 157.007 133.330 103.828 75.170

 - Ληξιπρόθεσμα πέραν του ενός έτους 482.639 570.226 85.000 202.300

(ποσά σε χιλιάδες €) 2013 2012

Έως 1 έτος 216 175

Από 1 έως  5 έτη 210 165

426 340

-8 -10

418 330

Εταιρία

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις - ελάχιστη πληρωμή

Μελλοντικές χρηματοοικονομικές δαπάνες από χρηματοδοτικές μισθώσεις

Παρούσα αξία των υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις

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

Ο Όμιλος έχει τις ακόλουθες μη χρησιμοποιηθείσες ανοικτές πιστωτικές διευκολύνσεις:

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

Οι χρηματοδοτικές υποχρεώσεις διασφαλίζονται από το δικαίωμα του εκμισθωτή να του επιστραφούν τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία, σε

περίπτωση αθέτησης των όρων της σύμβασης.  

'Ομιλος

'Ομιλος

Ποσά σε Ξ.Ν. Ποσά σε Ευρώ

'Ομιλος Εταιρία

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

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

'Ομιλος
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25. Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών

Ελλάδα
Η ελληνική εργατική νομοθεσία προβλέπει η αποζημίωση για αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης να βασίζεται στα χρόνια

υπηρεσίας των εργαζομένων στην εταιρία λαμβάνοντας υπόψη τις αποδοχές τους κατά την ημερομηνία αποχώρησης. Ο

Όμιλος χορηγεί μεγαλύτερη αποζημίωση για αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης, από εκείνη που ορίζει ο νόμος. Οι

αποζημιώσεις λόγω αποχώρησης για συνταξιοδότηση δεν χρηματοδοτούνται από ειδικά κεφάλαια, όμως οι υποχρεώσεις

που προέρχονται από τέτοιου είδους δεσμεύσεις αποτιμώνται με αναλογιστικές μελέτες, που εκπονούνται από

ανεξάρτητες αναλογιστικές εταιρίες. Η τελευταία αναλογιστική μελέτη πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2013. Οι

βασικές υποθέσεις που υιοθετήθηκαν για την εκπόνηση της μελέτης αυτής ήταν ένα επιτόκιο προεξόφλησης της τάξεως

του 3,3% (2012: 3,8%), ένα μέσο ποσοστό αύξησης των μισθών 3% (2012: 3%-4%) και τέλος καμία μεταβολή των

μελλοντικών συντάξεων.

ΗΠΑ
Στις θυγατρικές του Ομίλου στις ΗΠΑ υφίστανται προγράμματα καθορισμένων παροχών καθώς και λοιπά προγράμματα

συνταξιοδοτικών παροχών. Η μέθοδος λογιστικοποίησης των τελευταίων, οι υποθέσεις για την αποτίμηση τους και η

συχνότητα των αποτιμήσεων, είναι παρόμοιες με εκείνες των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών.

Όλα τα προγράμματα καθορισμένων συνταξιοδοτικών παροχών των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου στην Αμερική, εκτός

από ένα, έχουν σταματήσει να δέχονται νέα μέλη καθώς επίσης και να προσμετρούν από την ημερομηνία αυτή, έτη

θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Τέλος υπάρχει ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών για μετά την έξοδο από

την υπηρεσία (για ορισμένους εν ενεργεία καθώς και πρώην εργαζόμενους) όπου οι δικαιούχοι του προγράμματος αυτού,

λαμβάνουν παροχές όπως είναι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από την ημερομηνία της πρόωρης συνταξιοδότησης έως

και την ημερομηνία που θεμελιώνεται δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης. 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 τα προγράμματα των στοιχείων ενεργητικού των θυγατρικών του Ομίλου στις ΗΠΑ αποτελούνται

από επενδύσεις κατά προσέγγιση 58% (2012:54%) σε μετοχές και 42% (2012:46%) σε σταθερές επενδύσεις. Το επιτόκιο

προεξόφλησης που υιοθετήθηκε για την εκπόνηση της μελέτης για τα συνταξιοδοτικά προγράμματα των θυγατρικών του

Ομίλου στις ΗΠΑ ήταν 4,25% (2012:3,5%).

Πρόγραμμα συνταξιοδότησης με συμμετοχή πολλών εργοδοτών

Ορισμένοι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών που υποστηρίζεται από το σωματείο

εργαζομένων, όπου συμμετέχουν περισσότεροι του ενός εργοδότες. Το πρόγραμμα δεν υπόκειται στη διαχείριση των

θυγατρικών εταιριών που έχει ο Όμιλος στις ΗΠΑ και οι εισφορές καθορίζονται σύμφωνα με τις προβλέψεις που

απορρέουν από τις ισχύουσες συμβάσεις εργασίας. Το ύψος των εισφορών επηρεάζεται από την κεφαλαιακή κατάσταση

του προγράμματος.

Επιπρόσθετο πρόγραμμα παροχών

Σκοπός του προγράμματος είναι η σύσταση ενός μη χρηματοδοτούμενου προγράμματος αναβαλλόμενων αμοιβών για

ορισμένο αριθμό υψηλόμισθων στελεχών σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στις ΗΠΑ. Για το σκοπό αυτό οι θυγατρικές

εταιρίες στις ΗΠΑ δημιούργησαν ένα επικουρικό ταμείο, ώστε να προωθήσουν την πληρωμή των συγκεκριμένων αμοιβών

στους συμμετέχοντες μέσω του προγράμματος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό οι συμμετέχοντες μπορούν να

αναβάλλουν ένα ποσοστό από 0% έως και 20% των αμοιβών τους για το ισχύον έτος. Το 2012, η θυγατρική εταιρία του

Ομίλου στις ΗΠΑ ανέστειλε όλες τις εισφορές της. Τα προγράμματα στοιχείων ενεργητικού ήταν συνολικά €4.024 χιλ. και

€3.985 χιλ. στο τέλος του 2013 και 2012 αντίστοιχα και συμπεριλαμβάνονται στα λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

στοιχεία στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (σημ. 17). Δεν υπήρχαν έξοδα για το πρόγραμμα αυτό

στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012.

Αναθεώρηση ΔΛΠ 19
Από 1.1.2013 έχει αλλάξει η πολιτική αναγνώρισης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των υποχρεώσεων

συνταξιοδοτικών παροχών καθώς τίθεται σε εφαρμογή το αναθεωρημένο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 19, όπως αυτό

υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το τέταρτο τρίμηνο του 2012. Το αναθεωρημένο πρότυπο περιέχει τροποποιήσεις

οι οποίες εκτείνονται από θεμελιώδεις αλλαγές, όπως η κατάργηση του μηχανισμού γνωστού ως “μέθοδος περιθωρίου”

και της έννοιας της αναμενόμενης απόδοσης από περιουσιακά στοιχεία προγραμμάτων έως και απλές διευκρινίσεις και

αναδιατυπώσεις. Η εφαρμογή του αναθεωρημένου προτύπου δεν επιφέρει ουσιώδεις μεταβολές στις ενδιάμεσες

οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για την οικονομική χρήση του 2013, καθώς ο Όμιλος αναγνωρίζει το σύνολο των

αναλογιστικών κερδών και ζημιών στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος την περίοδο που αυτές πραγματοποιούνται. Ο

Όμιλος άλλαξε από τη χρήση του 2010 τη λογιστική πολιτική του, προκειμένου να απεικονίζει με πιο ορθολογικό τρόπο τη

χρηματοοικονομική του θέση, διευκολύνοντας παράλληλα τη μετάβαση στο αναθεωρημένο ΔΛΠ 19. 
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(ποσά σε χιλιάδες €) 2013 2012 2013 2012

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 1.212 -622 336 -1.576

Χρηματοοικονομικό κόστος 1.990 1.875 429 693

Απόδοση περιουσιακών στοιχείων -1.164 -789 - -

2.038 464 765 -883

Επιπρόσθετες καθορισμένες παροχές που πληρώθηκαν πέραν 

των προβλεπόμενων 785 1.376 297 651

2.823 1.840 1.062 -232

Ποσά που επιβάρυναν τα άλλα έσοδα/(έξοδα) εκμετάλλευσης 

(σημ.4) 1.997 754 633 -925

Ποσά που επιβάρυναν τα έξοδα χρηματοοικονομικής 

λειτουργίας (σημ.6) 826 1.086 429 693

Ποσά που επιβάρυναν την κατάσταση αποτελεσμάτων 2.823 1.840 1.062 -232

Επανεκτίμηση (κερδών)/ζημιών που αναγνωρίστηκαν στις 

λοιπές συνολικές (ζημίες)/εισοδήματα -2.884 43 -651 -746

Ποσό που επιβάρυνε την κατάσταση συνολικού εισοδήματος -61 1.883 411 -978

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως κατά την λήξη της χρήσης 32.590 35.113 11.279 11.299

Μείον στοιχεία ενεργητικού προγραμμάτων Αμερικής -8.740 -8.205 - -

23.850 26.908 11.279 11.299

Ανάλυση της υποχρέωσης που καταχωρήθηκε στην κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης:

(ποσά σε χιλιάδες €) 2013 2012 2013 2012

Υπόλοιπο έναρξης 26.908 29.721 11.299 14.442

Συνολική δαπάνη 2.824 1.840 1.062 -232

Αναλογιστικά κέρδη -2.884 43 -651 -746

Λοιπά - 143 - -

Συναλλαγματικές διαφορές 14 -181 - -

Πληρωμές παροχών κατά την διάρκεια της χρήσεως -3.012 -4.658 -431 -2.165

Υπόλοιπο λήξης 23.850 26.908 11.279 11.299

2013 2012

Εύλογη αξία στοιχείων ενεργητικού στην αρχή της περιόδου 8.205 7.384

Αναμενόμενη απόδοση 1.159 789

Εισφορές εταιρείας 570 866

Καταβληθείσες αποζημιώσεις -805 -666

Συναλλαγματική διαφορά -389 -168

Εύλογη αξία στοιχείων ενεργητικού στο τέλος της περιόδου 8.740 8.205

Τα ποσά, τα οποία αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων και αφορούν τα προγράμματα

καθορισμένων συνταξιοδοτικών παροχών και λοιπών καθορισμένων παροχών, έχουν ως εξής:

25. Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών (συνέχεια)

'Ομιλος Εταιρία

'Ομιλος

'Ομιλος Εταιρία

Μεταβολές στην εύλογη αξία των στοιχείων ενεργητικού 

προγραμμάτων παροχών της Αμερικής
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Παραδοχές

(ποσά σε χιλιάδες €) 0,5% αύξηση 0,5% μείωση 1,0% αύξηση 1,0% μείωση

Επίδραση στο πρόγραμμα καθορισμένων παροχών:

Επιτόκιο προεξόφλησης -723 789 -1.160 1.378

Μισθοδοσία 788 -729 - -

Έξοδα υγειονομικής περίθαλψης - - 126 -109

Επίδραση στο κόστος τρέχουσας υπηρεσίας:

Επιτόκιο προεξόφλησης -45 50 72 -93

Μισθοδοσία 53 -48 - -

Έξοδα υγειονομικής περίθαλψης - - 5 -4

(ποσά σε χιλιάδες €) 'Ομιλος Εταιρία

Έως 1 έτος 2.963 1.971

Μεταξύ 1 και 5 έτη 3.865 528

Μεταξύ 5 και 10 έτη 8.347 3.398

Από 10 έτη και πάνω 25.189 10.477

Συνολικές αναμενόμενες πληρωμές 40.364 16.374

(ποσά σε χιλιάδες €) 2013 2012 2013 2012

Προϋπηρεσία -576 2.610 -330 3.078

Αναλογιστικές παραδοχές -1.425 -2.098 -321 -3.824

Επανεκτίμηση (κερδών)/ζημιών στα προγράμματα 

παροχών
-2.001 512 -651 -746

Επανεκτίμηση κερδών των στοιχείων ενεργητικού 

προγραμμάτων παροχών
-883 -469 - -

Επανεκτίμηση (κερδών)/ζημιών περιόδου -2.884 43 -651 -746

-

Οι αναλύσεις ευαισθησίας έχουν καθοριστεί με βάση μια μέθοδο που δείχνει την επίδραση στο πρόγραμμα των

καθορισμένων παροχών, ως αποτέλεσμα λογικών μεταβολών στις βασικές παραδοχές στο τέλος της περιόδου σύνταξης

των οικονομικών καταστάσεων.

Οι αναμενόμενες μελλοντικές εισφορές που προκύπτουν από τα προγράμματα καθορισμένων παροχών έχουν ως εξής:

25. Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών (συνέχεια)

Ελλάδα Η.Π.Α.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει μία ποσοτική ανάλυση ευαισθησίας για σημαντικές παραδοχές της 31.12.2013:  

'Ομιλος Εταιρία

Τα συστατικά στοιχεία των επανεκτιμήσεων (κερδών)/ζημιών που αναγνωρίστηκαν στις λοιπές συνολικές

(ζημίες)/εισοδήματα για τις οικονομικές χρήσεις 2013 και 2012 παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

2013
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26. Προβλέψεις 

(ποσά σε χιλιάδες €)

Όμιλος  1 Ιανουαρίου 2013 Προσθήκες χρήσης

Μη χρησιμοποιηθείσα 

πρόβλεψη

Χρησιμοποιηθείσα 

πρόβλεψη

Απόκτηση 

δραστηριότητας           

(σημ. 13)

Συναλλαγματικές 

διαφορές  31 Δεκεμβρίου 2013

Πρόβλεψη για αποκατάσταση λατομείων α 14.222 1.218 -4.408 -145 - -165 10.722

Πρόβλεψη για λοιπούς φόρους β 365 - - - - - 365

Πρόβλεψη για ενδεχόμενες υποχρεώσεις από δικαστικές 

αποφάσεις γ 1.377 164 -558 -16 - -139 828

Λοιπές προβλέψεις δ 2.962 2.678 -2.612 -109 - -28 2.891

18.926 4.060 -7.578 -270 - -332 14.806

 1 Ιανουαρίου 2012 Προσθήκες χρήσης

Μη χρησιμοποιηθείσα 

πρόβλεψη

Χρησιμοποιηθείσα 

πρόβλεψη

Απόκτηση 

δραστηριότητας           

(σημ. 13)

Συναλλαγματικές 

διαφορές  31 Δεκεμβρίου 2012

Πρόβλεψη για αποκατάσταση λατομείων α 10.789 1.887 -553 -105 2.364 -160 14.222

Πρόβλεψη για λοιπούς φόρους β 376 - - - -11 365

Πρόβλεψη για ενδεχόμενες υποχρεώσεις από δικαστικές 

αποφάσεις γ 1.201 641 -355 -4 - -106 1.377

Λοιπές προβλέψεις δ 6.246 2.658 -6.282 436 - -96 2.962

18.612 5.186 -7.190 327 2.364 -373 18.926

2013 2012

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις 12.793 17.317

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 2.013 1.609

14.806 18.926

Εταιρία  1 Ιανουαρίου 2013 Προσθήκες χρήσης

Μη χρησιμοποιηθείσα 

πρόβλεψη

Χρησιμοποιηθείσα 

πρόβλεψη  31 Δεκεμβρίου 2013

Προβλέψεις για αποκατάσταση λατομείων α 1.836 486 -568 - 1.754

Λοιπές προβλέψεις δ 1.242 1.670 -1.230 89 1.771

3.078 2.156 -1.798 89 3.525

 1 Ιανουαρίου 2012 Προσθήκες χρήσης

Μη χρησιμοποιηθείσα 

πρόβλεψη

Χρησιμοποιηθείσα 

πρόβλεψη  31 Δεκεμβρίου 2012

Προβλέψεις για αποκατάσταση λατομείων α 1.758 239 -161 - 1.836

Λοιπές προβλέψεις δ 1.464 1.268 -2.078 588 1.242

3.222 1.507 -2.239 588 3.078

2013 2012

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις 1.756 1.736

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 1.769 1.342

3.525 3.078

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

δ. Αφορά διάφορες προβλέψεις για κινδύνους εκ των οποίων κανένας μεμονωμένα δεν είναι ουσιώδης για τον Όμιλο. Για την Εταιρία η συγκεκριμένη κατηγορία προβλέψεων περιέχει μεταξύ άλλων, πρόβλεψη για

επιπρόσθετες αμοιβές (bonus) του προσωπικού. Οι συγκεκριμένες προβλέψεις αναμένεται να χρησιμοποιηθούν σε διάστημα από 2 έως 20 έτη.

α. Αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία της εκτιμώμενης δαπάνης για αποκατάσταση των λατομείων μετά από την παύση της λειτουργίας τους, καθώς και άλλων παρόμοιων υποχρεώσεων. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη

αναμένεται να χρησιμοποιηθεί σε διάστημα από 2 έως 50 έτη.

γ. Αφορά δαπάνες που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον για τακτοποίηση δικαστικών διεκδικήσεων από τρίτους έναντι των εταιριών του Ομίλου, κυρίως των θυγατρικών εταιριών του στην Αίγυπτο. Οι δικαστικές αυτές

υποθέσεις αφορούν αποζημιώσεις προσωπικού, προνόμια προσωπικού που αποχώρησε σε προηγούμενα έτη, απαιτήσεις αποτίμησης μετοχών κτλ. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αναμένεται να χρησιμοποιηθεί κυρίως στους

επόμενους 12 μήνες.

Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν 

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων |7 

128



(ποσά σε χιλιάδες €) 2013 2012 2013 2012

Κρατικές επιχορηγήσεις 4.840 5.516 4.472 5.043

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (σημ. 34) 24.795 25.116 85 -

29.635 30.632 4.557 5.043

Η ανάλυση των κρατικών επιχορηγήσεων έχει ως εξής:

(ποσά σε χιλιάδες €) 2013 2012 2013 2012

Μακροπρόθεσμες 4.840 5.516 4.472 5.043

Βραχυπρόθεσμες (σημ. 28) 224 232 224 232

5.064 5.748 4.696 5.275

(ποσά σε χιλιάδες €) 2013 2012 2013 2012

Υπόλοιπο έναρξης 5.748 6.339 5.275 5.762

Προσθήκες - 8 - 8

Εκκαθαρίσεις επιχορηγήσεων -356 -271 -356 -271

Αποσβέσεις (σημ. 29) -328 -328 -223 -224

Υπόλοιπο λήξης 5.064 5.748 4.696 5.275

(ποσά σε χιλιάδες €) 2013 2012 2013 2012

Προμηθευτές  113.687 102.913 29.104 19.143

Υποχρεώσεις σε συνδεόμενα μέρη (σημ. 33) 521 618 9.796 8.549

Λοιπές υποχρεώσεις 14.251 27.862 3.951 3.401

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα και αγορές υπό τακτοποίηση 35.062 32.625 1.026 7.115

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 3.467 3.093 2.453 2.020

Προκαταβολές πελατών 16.986 30.754 265 508

Μερίσματα πληρωτέα 313 352 160 230

Κρατικές επιχορηγήσεις (σημ. 27) 224 232 224 232

Λοιποί φόροι 8.920 8.560 1.340 1.388

193.431 207.009 48.319 42.586

27. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Εταιρία'Ομιλος

Εταιρία

Στις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της χρήσης 2013 συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων: α) το ποσό των €23,4 εκατ. (2012:

€21,1 εκατ.), το οποίο αφορά στην εύλογη αξία του δικαιώματος που ο Όμιλος έχει χορηγήσει στους μετόχους της μη ελέγχουσας

συμμετοχής και συγκεκριμένα στις European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) και International Finance Corporation

(IFC), να ζητήσουν την εξαγορά από τον Όμιλο του ποσοστού τους στην ANTEA Cement SHA, βάσει προκαθορισμένων όρων (σημ. 32)

και β) το ποσό των €0,7 εκατ. (2012: €2,3 εκατ.) που αφορά ανειλημμένη υποχρέωση της θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου στην

Αίγυπτο Βeni Suef προς την τοπική Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. 

'Ομιλος

28. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

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

'Ομιλος

Οι κρατικές επιχορηγήσεις, που προορίζονται για αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων, καταχωρούνται στις μακροπρόθεσμες

υποχρεώσεις και λογίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, σύμφωνα με τη

διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής των αντίστοιχων επιχορηγούμενων παγίων.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους, όταν υπάρχει η βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο

Όμιλος θα συμμορφωθεί με όλους τους σχετικούς όρους.

'Ομιλος Εταιρία

Οι προμηθευτές δεν είναι τοκοφόρος λογαριασμός και συνήθως διακανονίζεται σε 10-120 ημέρες για τον Όμιλο και την Εταιρία.

Οι  λοιπές υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόρος λογαριασμός και συνήθως διακανονίζονται σε ένα μήνα για τον Όμιλο και την Εταιρία.

Εταιρία

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

στο προσωπικό.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις, που αφορούν δαπάνες, αναβάλλονται και καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων,

όταν καταχωρείται και η επιχορηγούμενη δαπάνη, έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοίχηση του εσόδου με τη δαπάνη.
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(ποσά σε χιλιάδες €) 2013 2012 2013 2012

Καθαρές ζημίες χρήσης -28.996 -18.828 -43.154 -15.552

Προσαρμογές των ζημιών σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:

Φόρους (σημ. 8) 19.356 17.526 -3.617 -1.216

Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων (σημ. 11) 98.129 104.789 12.844 13.570

Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων (σημ. 13) 17.559 20.222 423 308

Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων (σημ. 27) -328 -328 -223 -224

Δαπάνη απομείωσης στοιχείων ενεργητικού (σημ. 11,13) 1.421 6.047 18 314

Καθαρό κέρδος/(ζημίες) από πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων (σημ. 4) -1.603 -2.838 -56 232

Επιστροφή εισφοράς κατανάλωσης αργίλου (σημ. 4) - -806 - -

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις που χρεώθηκε στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων (σημ. 20) -2.187 87 34 -1.612

Πρόβλεψη για απαξίωση αποθεμάτων (σημ. 19) -188 76 -293 -152

Πρόβλεψη για αποκατάσταση λατομείων (σημ. 26α) -3.190 1.334 -82 78

Πρόβλεψη για επίδικες απαιτήσεις (σημ. 26γ) -394 286 - -

Λοιπές προβλέψεις (σημ. 26δ) 66 -3.624 440 -810

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (σημ. 25) 2.038 464 765 -883

Μείωση/(αύξηση) αξίας επενδυτικών παγίων (σημ. 12) 626 -620 683 226

Έσοδα από τόκους και κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές (σημ. 6) -5.125 -9.154 -1.970 -2.782

Έξοδα από τόκους και ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές (σημ. 6) 87.907 69.212 43.648 40.019

Καθαρές ζημίες από χρηματοοικονομικά εργαλεία (σημ. 6) 4.953 4.425 2.604 2.545

Δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς μετοχών (σημ. 7) 1.100 1.554 891 1.142

Συμμετοχή στις ζημίες συνδεδεμένων εταιριών (σημ. 15) 305 841 - -

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:

(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων -193 3.467 -321 -256

Μείωση απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λογαριασμούς 1.396 16.370 8.348 2.178

(Αύξηση)/μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων -2.507 -3.960 6 -931

Αύξηση/(μείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων 2.939 -20.138 9.144 2.506

Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση 193.084 186.404 30.132 38.700

Αναπόσβεστη αξία κατά την ημερομηνία πώλησης (σημ. 11) 3.138 25.799 636 6.671

Καθαρό κέρδος/(ζημιά) από την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων (σημ. 4) 1.603 2.838 56 -232

Εισπράξεις από την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων 4.741 28.637 692 6.439

29. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

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

'Ομιλος Εταιρία
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Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012

(ποσά σε χιλιάδες €)

Εύλογη αξία που 

αναγνωρίστηκε την 

ημερομηνία 

εξαγοράς

Λογιστική αξία κατά 

την ημερομηνία 

εξαγοράς

Ενεργητικό

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 42 42

Απαιτήσεις και προπληρωμές 60 60

Σύνολο ενεργητικού 102 102

Υποχρεώσεις

Λοιπές υποχρεώσεις και φόροι πληρωτέοι 110 110

Σύνολο υποχρεώσεων 110 110

Συνολική αποκτηθείσα καθαρή θέση -8 -8

108

Αμοιβή που καταβλήθηκε σε μετρητά 100

Ταμειακές ροές για εξαγορές:

100

100

30. Συνενώσεις επιχειρήσεων

Η ολοκλήρωση της αποτίμησης της ανωτέρω απόκτησης πραγματοποιήθηκε εντός της χρήσης 2012, χωρίς να προκύψουν διαφορές.

Διαφορά μεταξύ κόστους απόκτησης και προσωρινά αναγνωρίσιμης 

αποκτηθείσας καθαρής θέσης

Στις 11.12.2012, ο Όμιλος εξαγόρασε έναντι του ποσού €100 χιλ. το 100% των μετοχών της εταιρίας ΚΤΗΜΕΤ Α.Ε, η οποία και

ενσωματώθηκε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου με τη μέθοδο ολικής ενοποίησης. 

Τα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων της ανωτέρω εταιρίας, όπως αυτά έχουν αποτιμηθεί κατά την ημερομηνία απόκτησης

της, παρατίθενται κατωτέρω:

Τελική ταμειακή εκροή για εξαγορές εταιριών

Αμοιβή εξαγοράς που τακτοποιήθηκε με μετρητά
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(ποσά σε χιλιάδες €) 2013 2012

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 36.977 47.000

Ασώματες ακινητοποιήσεις και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.099 988

Κυκλοφορούν ενεργητικό 18.491 20.307

Σύνολο ενεργητικού 56.567 68.295

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 11.365 18.720

Προβλέψεις 300 324

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 440 -

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 18.899 16.310

Άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.340 8.465

Σύνολο υποχρεώσεων 37.344 43.819

Καθαρή θέση 19.223 24.476

Έσοδα 48.636 41.516

Κόστος πωλήσεων -36.472 -30.313

Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων 12.164 11.203

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης -269 1.490

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -1.619 -1.653

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -629 -583

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 

και αποσβέσεων
9.647 10.457

Αποσβέσεις -1.981 -1.922

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων
7.666 8.535

Καθαρά έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας -8.329 -2.910

(Ζημίες)/κέρδη προ φόρων -663 5.625

Μείον: Φόρος εισοδήματος 280 -1.194

(Ζημίες)/κέρδη μετά φόρων -383 4.431

Ο αριθμός των εργαζομένων στις κοινοπραξίες στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 259 (2012: 275).

31. Συμμετοχή σε κοινοπραξίες

Τα ακόλουθα ποσά περιέχονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και αντιπροσωπεύουν το μερίδιο του

Ομίλου στους λογαριασμούς ενεργητικού και παθητικού καθώς και επί των κερδών μετά από φόρους των

κοινοπραξιών.

Ο Όμιλος κατέχει μερίδιο 50% στην κοινοπραξία με την επωνυμία Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S,

στην Τουρκία με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή τσιμέντου. 

Την 1.10.2012, ο Όμιλος απέκτησε το 0,1% της συγγενούς εταιρίας Transbeton - Δομική Α.Ε. έναντι τιμήματος €4

χιλ. Με την εξαγορά αυτή, η Transbeton - Δομική Α.Ε. ενσωματώνεται πλέον στις ενοποιημένες οικονομικές

καταστάσεις με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης καθώς ο Όμιλος κατέχει πλέον το 50% του μετοχικού της

κεφαλαίου (σημ. 15). Η παραπάνω κοινοπραξία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στο κλάδο του σκυροδέματος.

Επιπλέον, ο Όμιλος έχει καταβάλει το ποσό των €2,3 εκατ. προκειμένου να αποκτήσει το δικαίωμα πρώτης

προτίμησης στην περίπτωση που το άλλο μέρος της κοινοπραξίας αποφασίσει να εκποιήσει ολόκληρο ή μέρος

του ποσοστού που κατέχει σε αυτήν.
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32. Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις/απαιτήσεις

2013 2012 2013 2012

- - 653.418 809.060

42.368 51.951 10.373 18.048

5.234 6.364 2.478 3.006

47.602 58.315 666.269 830.114

2. Τον Ιούνιο 2013, κοινοποιήθηκε στην εταιρία ΒSCC νέα προσφυγή, η οποία είχε ασκηθεί ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου

του Καϊρου και με την οποία ζητείται, όπως και στην ανωτέρω υπόθεση, η ακύρωση της πώλησης των μετοχών της BSCC στην

εταιρία Financiere Lafarge. Η συζήτηση της υπόθεσης έχει επανειλημμένως αναβληθεί και η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για την

11.3.2014. Κατά την άποψη των δικηγόρων της BSCC και η εν λόγω προσφυγή στερείται οιασδήποτε νομικής και πραγματικής

βάσης. 

4. Τον Μάιο 2013, τρεις πρώην εργαζόμενοι της APCC άσκησαν νέα προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου της

Αλεξάνδρειας με αίτημα, όπως ανωτέρω, την ακύρωση της πώλησης των μετοχών της APCC στον Όμιλο Blue Circle Cement Group. H

εν λόγω προσφυγή στρέφεται κατά του Πρωθυπουργού της Αιγύπτου, του Υπουργού Επενδύσεων, του Προέδρου της Αιγυπτιακής

Εταιρίας Χαρτοφυλακίου για Χημικές Βιομηχανίες, του Προέδρου του Κεντρικού Οργανισμού Ελεγκτών και κατά των νομίμων

εκπροσώπων των εταιριών APCC και Blue Circle Industries. Η συζήτηση της υπόθεσης έχει επανειλημμένα αναβληθεί και η επόμενη

δικάσιμος ορίστηκε για την 28.4.2014. Κατά την άποψη των δικηγόρων της APCC και η εν λόγω προσφυγή στερείται οιασδήποτε

νομικής και  πραγματικής βάσης.

1. Το 2011, δύο πρώην εργαζόμενοι της θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου στην Αίγυπτο Beni Suef Cement Company S.A.( BSCC),

άσκησαν προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου του Καϊρου, με αίτημα την ακύρωση της πώλησης των μετοχών της εν

λόγω εταιρίας και ουσιαστικά της ιδιωτικοποίησής της, μετά από δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό που έγινε το 1999, στην

πλειοδοτήσασα γαλλική εταιρία Financiere Lafarge. O Όμιλος ΤΙΤΑΝ, εξαγόρασε το 1999 το 50% και το 2008 το υπόλοιπο 50% της

ΒSCC από τον Όμιλο Lafarge, ενώ σήμερα το 99,98% περίπου της BSCC ανήκει στην εταιρία του Ομίλου Alexandria Portland Cement

Company S.A., η οποία είναι εισηγμένη στο Αιγυπτιακό Χρηματιστήριο. Στις 15.2.2014 το Δικαστήριο ανακοίνωσε την έκδοση

πρωτόδικης απόφασης, με την οποία απορρίπτεται εξ ολοκλήρου το αίτημα ακύρωσης της πώλησης των μετοχών και

ιδιωτικοποίησης της ΒSCC. Η απόφαση προβλέπει επίσης την επαναπρόσληψη εργαζομένων που έχουν αποχωρήσει από την BSCC

στα πλαίσια προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου. Μέχρις ότου λάβει επίσημο αντίγραφο της απόφασης και μελετήσει όλες τις

πτυχές της, η εταιρία επιφυλάσσεται κάθε νομίμου δικαιώματός της.

3. Το 2012, ένας πρώην εργαζόμενος της θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου στην Αίγυπτο Alexandria Portland Cement Company SA

(APCC) άσκησε προσφυγή ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων της Αλεξάνδρειας κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας της

Αιγύπτου, του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Επενδύσεων, του Υπουργού Βιομηχανίας, του Κυβερνήτη της Αλεξάνδρειας, του

Διευθυντή των Ορυχείων Salinas Project και του Διευθυντή του Τμήματος Ορυχείων και Λατομείων στην Αλεξάνδρεια, με την οποία

ζητείται η ακύρωση της πώλησης των μετοχών της APCC προς τον Όμιλο Blue Circle Cement Group, που πραγματοποιήθηκε το έτος

1999. Η APCC δεν είχε περιληφθεί στους καθ’ων η προσφυγή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος Blue Circle Cement Group

περιήλθε το 2001 κατόπιν χρηματιστηριακής συναλλαγής στον Όμιλο Lafarge, ο οποίος στη συνέχεια πώλησε τη συμμετοχή του

στην APCC στον Όμιλο Τιτάν. Η συζήτηση της υπόθεσης έχει επανειλημμένα αναβληθεί και η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για την

22.3.2014. Κατά την άποψη των δικηγόρων της  APCC η αγωγή στερείται νομικής και ουσιαστικής βασιμότητας.

A. Υποθέσεις Ιδιωτικοποιήσεων

'Ομιλος ΕταιρίαΕνδεχόμενες υποχρεώσεις

(ποσά σε χιλιάδες €)

Εγγυήσεις σε τρίτα μέρη για λογαριασμό θυγατρικών

Εγγυητικές επιστολές τραπεζών για εξασφάλιση υποχρεώσεων

Λοιπές εγγυήσεις 

Επίδικες υποθέσεις στην Αίγυπτο
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32. Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις/απαιτήσεις

1. Ένας κάτοικος της περιοχής όπου βρίσκεται το εργοστάσιο της θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου στην Αίγυπτο Alexandria Portland

Cement Company SA (ΑPCC) άσκησε προσφυγή ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων της Αλεξάνδρειας κατά του Κυβερνήτη της

Αλεξάνδρειας, του Διοικητή της Περιφέρειας El–Agamy, του Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας, του Υπουργού Περιβάλλοντος,

του Προέδρου της Αρχής Περιβαλλοντικών Θεμάτων της Αλεξάνδρειας, του Προέδρου της Αρχής Βιομηχανικής Ανάπτυξης και της

APCC, με την οποία ζητεί την ακύρωση της διοικητικής πράξης της αρμόδιας Αιγυπτιακής Αρχής, με την οποία χορηγήθηκε άδεια

λειτουργίας στο εργοστάσιο της εν λόγω εταιρίας στην Αλεξάνδρεια, ισχυριζόμενος παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και

άλλων σχετικών κανονισμών. Κατά την άποψη των δικηγόρων της ΑPCC η άδεια λειτουργίας του εργοστασίου έχει εκδοθεί νομίμως

και σε πλήρη συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς της Αιγύπτου.

2. Το 2007, η θυγατρική εταιρία του Ομίλου στην Αίγυπτο Beni Suef Cemen Company S.A. (BSCC), απέκτησε έναντι ποσού 134,5

εκατομμυρίων Αιγυπτιακών λιρών, την άδεια κατασκευής της δεύτερης γραμμής παραγωγής μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό που

προκήρυξε η Αρχή Εμπορίου και Βιομηχανίας. Στη συνέχεια η Αρχή Βιομηχανικής Ανάπτυξης της Αιγύπτου αποφάσισε μονομερώς

ότι το τίμημα της άδειας θα πρέπει να ανέλθει σε 251 εκατομμύρια Αιγυπτιακές λίρες. Η εταιρία από τον Οκτώβριο του 2008, έχει

προσφύγει δικαστικώς εναντίον της ανωτέρω αναφερόμενης αρχής με αίτημα να της κατακυρωθεί η άδεια έναντι ποσού 500

Αιγυπτιακών λιρών. Επικουρικώς, εφόσον το Δικαστήριο απορρίψει το ανωτέρω αίτημά της, η εταιρία ζητεί το τίμημα

κατακύρωσης της άδειας να ανέλθει σε 134,5 εκατομμύρια Αιγυπτιακές λίρες, ποσό το οποίο είχε προσφέρει στο διαγωνισμό. Κατά

την άποψη των δικηγόρων της ΑPCC οι πιθανότητες για θετική έκβαση της ανωτέρω  προσφυγής είναι μεγάλες.

Δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική

επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας και του Ομίλου.

Στις 17.8.2012 κατέρρευσε η οροφή ενός σιλό τσιμέντου του εργοστασίου του Ομίλου στο Pennsuco των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα ένας

εργαζόμενος να χάσει τη ζωή του. Από την εσωτερική έρευνα που διεξήγαγε η θυγατρική εταιρία του Ομίλου Titan Florida LLC

(πρώην Tarmac America LLC) προκύπτει ότι η κατάρρευση της οροφής οφείλεται σε κατασκευαστικό ελάττωμα της οροφής κατά τον

χρόνο ανέγερσης του σιλό πριν από 30 περίπου χρόνια από τη εταιρία στην οποία ανήκε τότε και η οποία δεν έχει οποιαδήποτε

σχέση με τον Όμιλο και τη θυγατρική του εταιρία. Όμως, το σχετικό πόρισμα του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ (Department of

Labor, Mine Safety and Health Administration - "MSHA") αποδίδει ευθύνες για το ατύχημα και στη διοίκηση του εργοστασίου και

επέβαλε ήδη πρόστιμα συνολικής αξίας USD 108.000. 

Η Εταιρία αμφισβητεί την ορθότητα του πορίσματος, υποστηρίζοντας ότι τα όποια ελαττώματα σε σχέση με την κατασκευή και

σχεδίαση του σιλό δεν ήταν εμφανή πριν το ατύχημα λάβει χώρα. Ήδη, ο διαχειριστής της περιουσίας του απολεσθέντος

εργαζομένου έχει καταθέσει αίτηση αλλαγής της αγωγής που έχει ασκηθεί κατά άλλων υπευθύνων, προκειμένου να στραφεί

απευθείας και κατά της εταιρίας για αποζημίωση. Κατά την άποψη των δικηγόρων της εταιρίας, είναι πολύ νωρίς για να

προβλεφθεί η έκβαση της αγωγής.

Κατάρρευση οροφής σιλό εργοστασίου Pennsuco στις ΗΠΑ 

3. Ο μη κυβερνητικός οργανισμός Nile Agriculture Organization, έχει προσφύγει στα δικαστήρια εναντίον της θυγατρικής εταιρίας

του Ομίλου στην Αίγυπτο Beni Suef Cement Company S.A. (BSCC), ζητώντας αποζημίωση ύψους 300 εκατομμύριων Αιγυπτιακών

λιρών, ισχυριζόμενος ότι η εταιρία έχει καταπατήσει έκταση ιδιοκτησίας του. Όμως, η διεκδικούμενη έκταση, έχει από πολλών ετών

νομίμως παραχωρηθεί στην εταιρία από την αρμόδια Αιγυπτιακή αρχή Νew Urban Communities Agency (NUCA) και από το 1988 της

έχουν χορηγηθεί άδειες εκμετάλλευσης των επ’ αυτής λατομείων. Κατά την άποψη των δικηγόρων της BSCC η πιθανότητα

απόρριψης της ανωτέρω προσφυγής είναι μεγάλη.

Β. Λοιπές υποθέσεις
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32. Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις/απαιτήσεις (συνέχεια)

2013 2012 2013 2012

19.402 18.304 10.117 11.258

7.341 6.558 1.339 1.337

26.743 24.862 11.456 12.595

3.739 3.916 3.739 3.916

30.482 28.778 15.195 16.511

Ανειλημμένες υποχρεώσεις

2013 2012 2013 2012

5.181 3.869 3.355 3.237

2013 2012 2013 2012

146.008 180.185 - -

2013 2012 2013 2012

Έως 1 έτος 7.467 8.079 641 674

Μεταξύ 1 και 5 έτη 21.388 22.298 928 1.040

Από 5 έτη και πάνω 12.599 18.591 - -

41.454 48.968 1.569 1.714

Λοιπές εξασφαλίσεις απαιτήσεων πελατών (σημ. 20)

Δικαιώματα εκπομπής CO2

Κατά την περίοδο της σοβαρής οικονομικής ύφεσης, τα διαθέσιμα δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα του Ομίλου

υπερκάλυπταν τις παραγωγικές ανάγκες του. Ωστόσο, πρόσφατες αποφάσεις της Ευρωπαικής Ένωσης για περαιτέρω περιορισμό

των παρεχομένων δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον κλάδο τσιμέντου, μπορεί να οδηγήσουν σε έλλειμα

δικαιωμάτων στο μέλλον. Βάσει του τρέχουντος στρατηγικού σχεδιασμού του, ο Όμιλος σκοπεύει να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε

πιθανή έλλειψη μειώνοντας πωλήσεις με χαμηλότερο περιθώριο κέρδους και περιορίζοντας έτσι την παραγωγή σε επίπεδα που

θα καλύπτονται από τα διαθέσιμα διακαιώματα.

Δικαιώματα προαίρεσης της μη ελέγχουσας συμμετοχής για πώληση μετοχών της Antea

Ο Όμιλος έχει χορηγήσει στους μετόχους μη ελέγχουσας συμμετοχής και συγκεκριμένα στις European Bank for Reconstruction

and Development (EBRD) και International Finance Corporation (IFC) το δικαίωμα να ζητήσουν την εξαγορά από τον Όμιλο του

ποσοστού τους στην ANTEA Cement SHA, βάσει προκαθορισμένων όρων. Στις 31.12.2013, η εύλογη αξία του δικαιώματος

προαίρεσης που αναγνωρίστηκε ως υποχρέωση ανέρχεται σε €23,4 εκατ. (31.12.2012: €21,1 εκατ.) (σημ. 27).

Ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

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

στη σημείωση 36.

Ενδεχόμενες απαιτήσεις 'Ομιλος Εταιρία

(ποσά σε χιλιάδες €)

Εγγυητικές επιστολές τραπεζών για εξασφάλιση απαιτήσεων από 

πελάτες (σημ. 20)

Συμβάσεις αγοράς ενέργειας (φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια κλπ)

Εξασφαλίσεις για λοιπές απαιτήσεις

Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις

Οι συμβατικές δεσμεύσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά την ημερομηνία της χρηματοοικονομικής θέσης οι οποίες δεν

αναγνωρίστηκαν στις οικονομικές καταστάσεις, έχουν ως ακολούθως:

'Ομιλος Εταιρία

(ποσά σε χιλιάδες €)

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Ανειλημμένες υποχρεώσεις αγορών 

'Ομιλος Εταιρία

(ποσά σε χιλιάδες €)

(ποσά σε χιλιάδες €)

Oι θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου στην Αίγυπτο έχουν συνάψει συμφωνίες αγορών συγκεκριμένων ελαχίστων ποσοτήτων αερίου

για τα επόμενα έτη.

Επίσης, oι θυγατρικές του Ομίλου στις ΗΠΑ έχουν συμφωνήσει να αγοράζουν πρώτες ύλες και υλικά για τις ανάγκες της

παραγωγικής διαδικασίας στη Φλόριντα. Το συμβόλαιο προβλέπει την αγορά αδρανών μέσα από μια πολυετή συμφωνία στις

επικρατούσες αγοραίες τιμές.

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

Ο Όμιλος εκμισθώνει μεταφορικά μέσα, ενσώματες ακινητοποιήσεις και άλλον εξοπλισμό στο πλαίσιο μη ακυρώσιμων

εκμισθώσεων που έχουν συμφωνηθεί. Τα συμβόλαια μίσθωσης εμπεριέχουν διάφορες ρήτρες, διατάξεις καθώς και δικαιώματα

ανανέωσης.

'Ομιλος Εταιρία
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33. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Πωλήσεις 

αγαθών και 

υπηρεσιών 

 Αγορές αγαθών 

και υπηρεσιών Απαιτήσεις  Υποχρεώσεις 

- 2.286 - 521

- - 9 -

- 2.286 9 521

Πωλήσεις 

αγαθών και 

υπηρεσιών 

 Αγορές αγαθών 

και υπηρεσιών Απαιτήσεις  Υποχρεώσεις 

7 - - 270

3 - - -

17.283 5.068 5.889 1.012

4.529 - - -

775 - 254 -

3 - 586 -

549 - - -

7 - 240 -

7.169 - 2.693 -

176 - 88 -

9.523 29 3 -

7.944 386 74 -

7.440 - 940 -

421 - 341 -

112 - 12 -

8 3 - -

24 20 - 254

17.055 44 1.574 7

- 31 - -

1.553 - 604 -

- 37.936 - 753.878

5 - 6 -

63 - - -

13 - - -

- 2.286 - 521

- - 9 -

74.662 45.803 13.313 755.942

Λοιπά συνδεόμενα μέρη

Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης

Titan Global Finance PLC 

Λατομεία Τανάγρας Α.Ε.

Zlatna Panega Cement AD

Τitan Αmerica LLC

Essex Cement Co. LLC

SharrCem Sh.P.K

Λοιπές θυγατρικές

Ιντερτιτάν Εμπορική Διεθνής Α.Ε.

Transbeton - Δομική Α.Ε. 

Λατομεία Γουρνών Α.Ε.

Αιολική Ν.Ε.

Αλμπασέμ Α.Ε.

Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε.

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

H Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν είναι η μητρική Εταιρία του Ομίλου. Διάφορες συναλλαγές με συνδεόμενες επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται από

την Εταιρία και τις θυγατρικές της κατά τη διάρκεια του έτους. Οι πωλήσεις και αγορές από και προς συνδεόμενες επιχειρήσεις γίνονται

με τους όρους που ισχύουν στην αγορά. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών που εμφανίζονται στο τέλος της χρήσης δεν έχουν καλυφθεί με

εγγυήσεις και η τακτοποίηση τους γίνεται ταμειακά. Οι συναλλαγές μεταξύ των εταιριών που ανήκουν στον Όμιλο (ενδοομιλικές)

απαλείφονται κατά την ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων τους. 

(Ποσά σε χιλιάδες €)

Τιτάν Διεθνής Εμπορική Α.Ε.

Fintitan SRL

Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. 

Cementi Crotone S.R.L.

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013

Όμιλος

Εταιρία

Λοιπά συνδεόμενα μέρη

Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης

Titan Cement U.K. Ltd

Usje Cementarnica AD

Beni Suef Cement Co.S.A.E. 

Ποζολάνη Α.Ε.

Antea Cement SHA

Alexandria Portland Cement Co. S.A.E 

Cementara Kosjeric DOO
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33. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (συνέχεια)

Πωλήσεις 

αγαθών και 

υπηρεσιών 

 Αγορές αγαθών 

και υπηρεσιών Απαιτήσεις  Υποχρεώσεις 

- 2.120 - 618

- - 9 -

- 2.120 9 618

Πωλήσεις 

αγαθών και 

υπηρεσιών 

 Αγορές αγαθών 

και υπηρεσιών Απαιτήσεις  Υποχρεώσεις 

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

2013 2012 2013 2012

Μισθοί και λοιπές βραχυπρόθεσμες παροχές 4.850 3.555 4.850 3.555

Το διευθυντικό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη της εκτελεστικής επιτροπής.

2013 2012

Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 7 6

Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 8 8

Ποσά προηγούμενης χρήσης  2012

(Ποσά σε χιλιάδες €)

Τιτάν Διεθνής Εμπορική Α.Ε.

Όμιλος
Λοιπά συνδεόμενα μέρη

Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης

Εταιρία
Αιολική Ν.Ε.

Αλμπασέμ Α.Ε.

Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε.

Ιντερτιτάν Εμπορική Διεθνής Α.Ε.

Transbeton - Δομική Α.Ε. 

Λατομεία Γουρνών Α.Ε.

Titan Global Finance PLC 

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 DOO

Zlatna Panega Cement AD

Τitan Αmerica LLC

Essex Cement Co. LLC

Ποζολάνη Α.Ε.

Antea Cement SHA

'Ομιλος Εταιρία

Διοικητικό Συμβούλιο

Λατομεία Τανάγρας Α.Ε.

SharrCem Sh.P.K

Λοιπές θυγατρικές

Λοιπά συνδεόμενα μέρη

Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης

Αμοιβές διευθυντικού προσωπικού
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Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Συναλλαγματικός κίνδυνος

34. Στόχοι και πολιτικές προγράμματος διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου

Ο Όμιλος, λόγω της φύσης και της γεωγραφικής διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων του, εκτίθεται σε

χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης των ανωτέρω κινδύνων εστιάζεται στις

διακυμάνσεις των χρηματοοικονομικών αγορών και έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις δυνητικές δυσμενείς

επιπτώσεις αυτών των διακυμάνσεων στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου. Ο Όμιλος δεν εκτελεί

συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή

δανειοληπτικές δραστηριότητές του. 

Στην Αίγυπτο, η χρηματοδότηση σε γιεν αντισταθμίστηκε έως τον Ιανουάριο του 2014 μέσω προθεσμιακών

συμβολαίων συναλλάγματος μελλοντικής εκπλήρωσης δολαρίου-γιεν που εκτελέστηκαν από τη θυγατρική εταιρία

του Ομίλου Iapetos Ltd. Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, η εύλογη αξία του ανωτέρω παραγώγου αναγνωρίστηκε ως

υποχρέωση στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης με το ποσό των €543 χιλ. 

Η έκθεση του Ομίλου σε συναλλαγματικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από υπάρχουσες ή προσδοκώμενες

ταμειακές ροές σε ξένο νόμισμα (εισαγωγές /εξαγωγές) καθώς και από επενδύσεις σε χώρες του εξωτερικού. Ο

κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο πολιτικών που εγκρίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το

Διοικητικό Συμβούλιο.

Η διαχείριση των διαφόρων κινδύνων αντιμετωπίζεται με τη χρήση φυσικών αντισταθμιστικών μέσων, με

δικαιώματα προαίρεσης σε συνάλλαγμα και με προθεσμιακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε συνάλλαγμα.

Για επενδύσεις σε θυγατρικές εξωτερικού, των οποίων η καθαρή θέση είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό

κίνδυνο μετατροπής, χρησιμοποιείται ως φυσικό αντισταθμιστικό μέσο ο δανεισμός στο αντίστοιχο νόμισμα -

εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Παρόλα αυτά μέρος της χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε Η.Π.Α., Τουρκία, Αίγυπτο και

Αλβανία, είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα λειτουργίας. Η αναχρηματοδότηση τους σε τοπικό νόμισμα

αναπροσαρμόζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Το πρώτο εξάμηνο του 2012, η Titan Global Finance χορήγησε νέο δάνειο ύψους €53,5 εκατ. στη θυγατρική του

Ομίλου Titan America LLC., η οποία προχώρησε σε σύναψη προθεσμιακών συμβολαίων συναλλάγματος

μελλοντικής εκπλήρωσης. Η σύναψη των παραπάνω συμβολαίων εκτελέστηκε με σκοπό την αντιστάθμιση του

συναλλαγματικού κινδύνου που προκύπτει από την ισοτιμία €/$ και συνδέεται με το παραπάνω δάνειο. Κατά την

έναρξη αυτών των σχέσεων αντιστάθμισης, η Titan America LLC όρισε και τεκμηρίωσε επίσημα την αντιστάθμιση ως

αντιστάθμιση κινδύνου ταμειακών ροών και παρουσίασε το σκοπό και τη στρατηγική για τη σύναψη της σχέσης

αντιστάθμισης. Η αντιστάθμιση κρίθηκε αποτελεσματική.

Τα ανωτέρω προθεσμιακά συμβόλαια αναγνωρίσθηκαν, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος, αρχικά στην εύλογη

αξία τους και εξακολουθούν να αποτιμούνται στην εύλογη αξία. Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, η εύλογη αξία των

ανωτέρων παραγώγων αναγνωρίστηκε ως περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης με το

ποσό των €1,566 χιλ. (31.12.2012: €315 χιλ. υποχρέωση). Δεδομένου ότι αυτά τα παράγωγα μέσα έχουν οριστεί ως

αντιστάθμισμα κινδύνου ταμειακών ροών, το κέρδος που προέκυψε από τις μεταβολές της εύλογης αξίας τους,

ύψους €230 χιλ., αναγνωρίστηκε μέσω της κατάστασης συνολικού εισοδήματος ως ξεχωριστό στοιχείο της καθαρής

θέσης. 

Το 2009, η Titan Global Finance χορήγησε δάνειο €100 εκατ. στη θυγατρική του Ομίλου Titan America LLC με

ημερομηνία λήξης τον Ιούλιο του 2013. Την ίδια στιγμή η Titan America LLC προχώρησε σε σύναψη προθεσμιακών

συμβολαίων συναλλάγματος μελλοντικής εκπλήρωσης τα οποία έληξαν στις 26 Ιουλίου 2013. Η σύναψη των

παραπάνω συμβολαίων εκτελέστηκε με σκοπό την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου που προκύπτει

από την ισοτιμία €/$ και συνδέεται με το παραπάνω δάνειο. Κατά την έναρξη αυτών των σχέσεων αντιστάθμισης, η

Titan America LLC όρισε και τεκμηρίωσε επίσημα την αντιστάθμιση ως αντιστάθμιση κινδύνου ταμειακών ροών και

παρουσίασε το σκοπό και τη στρατηγική για τη σύναψη της σχέσης αντιστάθμισης. Η αντιστάθμιση κρίθηκε άκρως

αποτελεσματική. Τον Ιούλιο του 2013, η Titan Global Finance προχώρησε σε ανανέωση του δάνειου με λήξη τον

Ιανουάριο του 2017. Η Titan America LLC δεν έχει προχωρήσει σε νέα αντιστάθμιση αυτού του συναλλαγματικού

κινδύνου, λόγω μη ευνοϊκών συνθηκών της αγοράς.
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Όμιλος

2013 2012 2013 2012

Ιαπωνικό γεν (αγορά) USD/JPY 1.250.000 1.700.000 98,73 79,25

Δολάριο ΗΠΑ (πώληση) EUR/USD 70.000 216.177 1,3386 1,4195

(ποσά σε χιλιάδες €)

Ξένο νόμισμα

Αύξηση/ μείωση 

ξένου νομίσματος 

έναντι €

Επίδραση στα 

κέρδη προ 

φόρων

Επίδραση στα ίδια 

κεφάλαια

5% -2.475 19.224 

-5% 2.239 -17.393 

5% 513 2.193 

-5% -464 -1.984 

5% 2.874 33.456 

-5% -2.601 -30.270 

5% 156 295 

-5% -141 -267 

5% -7 991 

-5% 7 -897 

5% -117 2.165 

-5% 106 -1.959 

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% 311 1.254 

-5% -282 -1.134 

5% -477 2.441 

-5% 431 -2.209 
ALL

Ανάλυση ευαισθησίας σε μεταβολές συναλλάγματος

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις μεταβολές στα κέρδη του Ομίλου προ φόρων και στην καθαρή του θέση, σε πιθανές αλλαγές κυμαινόμενων

ισοτιμιών σε: Δολάριο ΗΠΑ, Δηνάριο Σερβίας, Λίρα Αιγύπτου, Λίρα Αγγλίας, Λίρα Τουρκίας και Λέκ Αλβανίας, κρατώντας όλες τις άλλες

μεταβλητές σταθερές.

Ποσά χρήσης 2013

34. Στόχοι και πολιτικές προγράμματος διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

Ποσό σε συνάλλαγμα

Μέση τιμή συναλλαγματικής 

ισοτιμίας

Υποχρέωση για αγορά και πώληση συναλλάγματος:

Η Εταιρία έχει περιορισμένη (σε σχέση με τον Όμιλο) έκθεση στις μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών, καθώς η πλειοψηφία συναλλαγών

και υπολοίπων είναι σε Ευρώ, με αποτέλεσμα μια μεταβολή 5% στα ανωτέρω νομίσματα να έχει συνολική επίδραση μικρότερη από €50 χιλ.. 

σημ.: α) Ο υπολογισμός της "Επίδρασης στα Κέρδη προ φόρων" βασίζεται στις μεταβολές του μέσου όρου των ισοτιμιών συναλλάγματος της χρονιάς, ενώ ο

υπολογισμός της "Επίδρασης στα ίδια κεφάλαια" βασίζεται στις μεταβολές των ισοτιμιών συναλλάγματος κατά την ημερομηνία ισολογισμού, β) η

παραπάνω ανάλυση ευαισθησίας βασίζεται σε νομίσματα που είναι κυμαινόμενα και όχι σταθερά.

(ποσά σε χιλιάδες μονάδες τοπικού νομίσματος)

Τα παρακάτω ποσά αντιπροσωπεύουν τα καθαρά ισοδύναμα σε γεν και δολάρια αγοράς και πώλησης ξένου συναλλάγματος. Τα γεν και τα

δολαριακά συμβόλαια θα χρησιμοποιηθούν μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες.

USD

RSD

EGP

GBP

TRY

ALL

Ποσά χρήσης 2012

USD

RSD

EGP

GBP

TRY
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Μεταβλητότητα 

επιτοκίων

Επίδραση στα 

κέρδη προ 

φόρων

1,0% -2.776
-1,0% 2.776
1,0% 1.520
-1,0% -1.520
1,0% -6
-1,0% 6
1,0% -213

-1,0% 213
1,0% -207
-1,0% 207
1,0% -325
-1,0% 325

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

34. Στόχοι και πολιτικές προγράμματος διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

USD

TRY

BGN

Ποσά χρήσης 2013

EGP

ALL

Κίνδυνος επιτοκίου

Το 31% (2012: 37%) του συνολικού δανεισμού του Ομίλου βασίζεται σε σταθερά και προσυμφωνημένα επιτόκια και ένα περαιτέρω 18% (2012:

15%) κυμαινόμενου δανεισμού έχει μετατραπεί σε σταθερό μέσω σύναψης συμφωνιών ανταλλαγής πληρωμών τόκων χωρίς ανταλλαγή

κεφαλαίων, στο οποίο ο Όμιλος λαμβάνει τόκους με βάση κυμαινόμενο επιτόκιο και πληρώνει τόκους με βάση σταθερό επιτόκιο. Αυτό έχει ως

αποτέλεσμα, οι επιπτώσεις των διακυμάνσεων των επιτοκίων στα αποτελέσματα χρήσεως και στις ταμειακές ροές των λειτουργικών

δραστηριοτήτων του Ομίλου να είναι μικρές, όπως αυτό φαίνεται και στην παρακάτω ανάλυση ευαισθησίας:

Ανάλυση ευαισθησίας των δανείων του Ομίλου σε μεταβολές επιτοκίων

(ποσά σε χιλιάδες €)

EUR

Η σχέση σταθερού προς κυμαινόμενου επιτοκίου του καθαρού δανεισμού του Ομίλου διαμορφώνεται σύμφωνα με τις συνθήκες αγοράς, την

στρατηγική και τις χρηματοδοτικές του ανάγκες. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν, περιστασιακά, παράγωγα χρηματοοικονομικά

προϊόντα επιτοκίου, μόνο ως μέσο για να μετριασθεί ο σχετικός κίνδυνος και για να αλλάξει ο παραπάνω συνδυασμός σταθερών - κυμαινόμενων

επιτοκίων, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. 

Συγκεκριμένα, κατόπιν της χορήγησης δανείου €100 εκατ. κυμαινόμενου επιτοκίου στη μητρική του Ομίλου Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν στις αρχές του

2011 από την Titan Global Finance, η Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν προχώρησε σε σύναψη συμφωνιών ανταλλαγής πληρωμών τόκων χωρίς ανταλλαγή

κεφαλαίων με πέντε πιστωτικά ιδρύματα, όπου η Εταιρία λαμβάνει τόκους με βάση κυμαινόμενο επιτόκιο και πληρώνει τόκους με βάση σταθερό

επιτόκιο. Η σύναψη των παραπάνω συμφωνιών εκτελέστηκε με σκοπό την αντιστάθμιση του επιτοκιακού κινδύνου που προκύπτει από το

κυμαινόμενο επιτόκιο EURIBOR ενός μηνός και συνδέεται με το ανωτέρω δάνειο. Κατά την έναρξη της σχέσης αντιστάθμισης, η Α.Ε. Τσιμέντων

Τιτάν όρισε και τεκμηρίωσε επίσημα την αντιστάθμιση ως αντιστάθμιση κινδύνου ταμειακών ροών καθώς και παρουσίασε τον σκοπό και τη

στρατηγική για τη σύναψη της σχέσης αντιστάθμισης. Οι όροι των προθεσμιακών συμφωνιών ανταλλαγής πληρωμών τόκων χωρίς ανταλλαγή

κεφαλαίων ταιριάζουν με τους όρους του δανείου σε ευρώ και η αντιστάθμιση κρίθηκε άκρως αποτελεσματική. 

Το παράγωγο χρηματοοικονομικό μέσο αναγνωρίσθηκε, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος, αρχικά στην εύλογη αξία του και εξακολουθεί να

αποτιμάται στην εύλογη αξία. Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, η εύλογη αξία του ανωτέρω παραγώγου αναγνωρίστηκε ως υποχρέωση στην κατάσταση

χρηματοοικονομικής θέσης με το ποσό των €2.234 χιλ. (31.12.2012: €4.589 χιλ.). Δεδομένου ότι αυτό το παράγωγο μέσο έχει οριστεί ως

αντιστάθμισμα κινδύνου ταμειακών ροών, τυχόν κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας του αναγνωρίζονται στην

κατάσταση συνολικού εισοδήματος ως ξεχωριστό στοιχείο της καθαρής θέσης. Ως εκ τούτου, στις 31 Δεκεμβρίου 2013, αναγνωρίσθηκε μη

πραγματοποιηθέν κέρδος €2.355 χιλ..

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

Ποσά χρήσης 2012

EUR

USD

TRY

BGN

EGP

ALL
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Εταιρία

(Ποσά σε χιλ. € ) 2013 2012 2013 2012

130.000 130.000 2,41% 2,41%

Ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από μια

μεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από τις

εταιρίες του Ομίλου.

Πιστωτικός κίνδυνος

Τα συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων αφορούν πληρωμή σταθερών επιτοκίων μέχρι το 2014 έναντι είσπραξης

κυμαινόμενων επιτοκίων euribor ενός μηνός.

Υποχρέωση ανταλλαγής επιτοκίων:

Ποσό Μέση τιμή επιτοκίων

Σταθερό επιτόκιο (πώληση)

34. Στόχοι και πολιτικές προγράμματος διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας γίνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και

εγκεκριμένων μακροπρόθεσμων τραπεζικών πιστώσεων. Ο λόγος των αχρησιμοποίητων εγκεκριμένων μακροπρόθεσμων

τραπεζικών πιστώσεων και άμεσα διαθέσιμων μετρητών προς το βραχυπρόθεσμο δανεισμό παρακολουθείται σε μηνιαία

βάση. Στο τέλος του έτους 2013, ο λόγος του συνόλου των αχρησιμοποίητων μακροπρόθεσμων δεσμευμένων τραπεζικών

γραμμών και μετρητών προς το βραχυπρόθεσμο δανεισμό ήταν 5,92.

Κίνδυνος ρευστότητας

Όπου κρίνεται κατάλληλο, ζητείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης. Για ειδικούς πιστωτικούς

κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημίες από απαξίωση. Στο τέλος του 2013, κρίνεται ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός

πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης ή από

πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. 

Ο πιστωτικός κίνδυνος, που μπορεί να προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις

του όσον αφορά τα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, τις επενδύσεις και τα συμβόλαια χρηματοοικονομικών

παραγώγων, μετριάζεται κάνοντας χρήση προ-εγκεκριμένων ορίων στο βαθμό έκθεσης σε κάθε μεμονωμένο

χρηματοοικονομικό ίδρυμα. Αυτά τα προ-εγκεκριμένα όρια είναι μέρος ενός πλαισίου εγκεκριμένων πολιτικών από το

Διοικητικό Συμβούλιο, και παρακολουθούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου ήταν σε προθεσμιακές καταθέσεις και

λογαριασμούς όψεως σε υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ανάλυση των ταμειακών

διαθεσίμων και ισοδύναμων παρατίθεται στη σημ. 21.

Επιπλέον, η μητρική εταιρία του Ομίλου Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν κατέχει από το 2009 συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων ποσού

€30 εκατ. οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί ως αντιστάθμισμα της εύλογης αξίας διαφόρων δανείων της Εταιρίας. Η εύλογη

αξία των ανωτέρω αναγνωρίστηκε την 31.12.2013 ως υποχρέωση στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης με το ποσό

των €598 χιλ. (31.12.2012: €1.286 χιλ.). Το αποτέλεσμα της αποτίμησης των ανωτέρω συμβάσεων, ποσού €688 χιλ. έχει

περιληφθεί στον λογαριασμό εσόδων χρηματοοικονομικής λειτουργίας της κατάστασης αποτελεσμάτων της χρήσης 1.1-

31.12.2013. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, εάν τα €130 εκ. παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα ανταλλαγής

σταθερού προς κυμαινόμενου επιτοκίου συμπεριληφθούν στον υπολογισμό του δανεισμού σταθερών επιτοκίων, το

ποσοστό των σταθερών επιτοκίων στο σύνολο του δανεισμού του Ομίλου ανέρχεται σε 49% (2012: 52%). 

Οι τάσεις των επιτοκίων και η διάρκεια των χρηματοδοτικών αναγκών παρακολουθούνται προϋπολογιστικά και επομένως,

οι αποφάσεις για τη διάρκεια, καθώς και τη σχέση μεταξύ σταθερών και κυμαινόμενων επιτοκίων, λαμβάνονται ξεχωριστά

για κάθε περίπτωση. 
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(ποσά σε χιλιάδες €)

Όμιλος
Λιγότερο από 1 

μήνα 1 με 6 μήνες 6 με 12 μήνες 1 με 5 έτη >5 έτη Σύνολο

Δανεισμός (σημ. 24) 34.586 61.410 17.988 643.317 65.195 822.496 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις (σημ, 27) -     -     24.795 -     24.795 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

(σημ. 28) 85.508 66.606 6.255 -     -     158.369 

120.094 128.016 24.243 668.112 65.195 1.005.660 

54% 42% 4%

Δανεισμός (σημ. 24) 51.531 12.500 119.880 683.758 182.858 1.050.527 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις (σημ. 27) -     -     -     25.116 -     25.116 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

(σημ. 28) 92.613 77.429 4.342 -     -     174.384 

144.144 89.929 124.222 708.874 182.858 1.250.027 

53% 44% 2%
Εταιρία

Λιγότερο από 1 

μήνα 1 με 6 μήνες 6 με 12 μήνες 1 με 5 έτη >5 έτη Σύνολο

Δανεισμός (σημ. 24) 173 50.684 -     800.001 -     850.858 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

(σημ. 28) 39.228 6.762 1.303 -     -     47.293 

39.401 57.446 1.303 800.001 -     898.151 

83% 14% 3%

Δανεισμός (σημ. 24) 24.468 -     -     823.256 -     847.724 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

(σημ. 28) 28.573 6.075 823 -     -     35.471 

53.041 6.075 823 823.256 -     883.195 

81% 17% 2%

2013 2012 2013 2012

610.433 705.227 745.835 741.950 

112.623 174.636 50.173 24.468 

723.056 879.863 796.008 766.418 

184.501 284.272 8.780 35.601 

538.555 595.591 787.228 730.817 

196.007 195.838 11.002 37.675

34. Στόχοι και πολιτικές προγράμματος διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(ποσά σε χιλιάδες €)

Διαχείριση κεφαλαίου

Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου του Ομίλου είναι η διατήρηση υγιών δεικτών κεφαλαίου ώστε να υποστηρίζονται οι δραστηριότητες

του Ομίλου και να μεγιστοποιείται η αξία των μετόχων. 

O Όμιλος διαχειρίζεται συντηρητικά την διάρθρωση του κεφαλαίου του με τον δείκτη μόχλευσης, όπως προκύπτει από τη σχέση καθαρού δανεισμού και

λειτουργικών κερδών.

Η πολιτική του Ομίλου είναι να διατηρήσει τους στόχους μόχλευσης σύμφωνα με ένα προφίλ υψηλού επιπέδου φερεγγυότητας. Ο Όμιλος μείωσε τον

καθαρό δανεισμό του κατά τη διάρκεια του 2013 κατά €57 εκατ..

Ο Όμιλος ελέγχει την κεφαλαιακή επάρκεια χρησιμοποιώντας τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς τα λειτουργικά κέρδη. Στον καθαρό δανεισμό,

περιλαμβάνονται τοκοφόρα δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα.  

'Ομιλος Εταιρία

O παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων ως προς 31 Δεκεμβρίου 2013, με βάση τις πληρωμές

που απορρέουν από τις σχετικές δανειακές συμβάσεις, σε μη προεξοφλημένες τιμές.

Ο Δανεισμός περιλαμβάνει τα υπόλοιπα των δανείων (ανεξόφλητο κεφάλαιο) συμπεριλαμβανομένων των τόκων με σταθερό και κυμαινόμενο επιτόκιο

μέχρι την λήξη τους.  

Τα ποσά που περιγράφονται ως άμεσα καταβλητέα στον δανεισμό, αφορούν αδέσμευτες βραχυπρόθεσμες γραμμές κεφαλαίου κίνησης.

Ποσά χρήσης 2013

Ποσά χρήσης 2012

Ποσά χρήσης 2013

Ποσά χρήσης 2012

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων (EBITDA)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (σημ. 24)

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  (σημ. 24)

Μείον: Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (σημ. 21)

Καθαρός δανεισμός

Δανεισμός
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Στοιχεία του ενεργητικού 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

13.220 8.546 13.220 8.546 13.973 11.959 13.973 11.959

1.636 1.940 1.636 1.940 172 169 172 169

12.241 12.572 12.241 12.572 2.768 2.690 2.768 2.690

1.566 -   1.566 -   -   -   -   -   

610.433 705.227 627.221 706.205 745.835 741.950 754.316 742.800

112.623 174.636 113.277 175.604 50.173 24.468 50.173 24.468

3.375 18.078 3.375 18.078 2.832 5.875 2.832 5.875

29.635 30.632 29.637 30.632 4.557 5.043 4.557 5.043

2013 2012 2013 2012

13.220 8.546 13.973 11.959

1.636 1.940 172 169

1.566 -   -   -   

627.221 706.205 754.316 742.800

113.277 175.604 50.173 24.468

2.234 15.498 2.234 4.589

1.141 2.580 598 1.286

23.416 21.058 -   -   

Εύλογη αξία

Παρακάτω, παρουσιάζεται μία σύγκριση, ανά κατηγορία, των λογιστικών και εύλογων αξιών στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων του Ομίλου

και της Εταιρίας, τα οποία απεικονίζονται στη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης την 31η Δεκεμβρίου:

'Ομιλος Εταιρία

35. Επιμέτρηση εύλογης αξίας

Υποχρεώσεις 

(Ποσά σε χιλ. € )

Λογιστική αξία Εύλογη αξία Λογιστική αξία

Διαθέσιμα προς πώληση 

χρηματοοικονομικά στοιχεία (σημ. 16)

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία (σημ. 17)

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 

Επενδυτικά ακίνητα (σημ. 12)

Η διοίκηση εκτίμησε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα και οι βραχυπρόθεσμες καταθέσεις, οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι τραπεζικές υπεραναλήψεις και οι

λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προσεγγίζουν τη λογιστική τους αξία, κυρίως λόγω των βραχυπρόθεσμων λήξεών τους. 

Μακροπρόθεσμος δανεισμός (σημ. 24)

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός (σημ. 24)

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (σημ. 

27)

Σημείωση: Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα αποτελούνται από προθεσμιακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε συνάλλαγμα και συμβόλαια ανταλλαγής

επιτοκίων.

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 

Επίπεδο 2: με βάση τις τεχνικές αποτίμησης για τις οποίες όλα τα δεδομένα που έχουν σημαντική επίδραση στην εύλογη αξία είναι ορατά, είτε άμεσα

είτε έμμεσα.

Επίπεδο 3: με βάση τις τεχνικές αποτίμησης που χρησιμοποιούν δεδομένα που έχουν σημαντική επίδραση στην εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε

εμφανή δεδομένα της αγοράς.

Ιεραρχία εύλογης αξίας

Ο Όμιλος και η Εταιρία χρησιμοποιούν την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και τη γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των απαιτήσεων και των

υποχρεώσεων ανά μέθοδο αποτίμησης:

Επίπεδο 1: με βάση διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις.

Στοιχεία του ενεργητικού

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την ιεραρχία της εύλογης αξίας των στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρίας. H

επιμέτρηση πραγματοποιήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

'Ομιλος Εταιρία Ιεραρχία εύλογης αξίας

Εύλογη αξία Εύλογη αξία

(Ποσά σε χιλ. € )

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα αντιστάθμισης 

κινδύνου

Επενδυτικά ακίνητα

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 

Υποχρεώσεις 

Επίπεδο 3

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

Επίπεδο 2

Επίπεδο 2

Επίπεδο 2

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν υπήρξαν μεταφορές εντός και εκτός του επιπέδου 3 για την μέτρηση της εύλογης αξίας.

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα αντιστάθμισης 

κινδύνου

Λοιπά παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
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35. Επιμέτρηση εύλογης αξίας (συνέχεια)

2013 2012

14,3% 26,9%

12,5% 13,4%

(ποσά σε εκατ. €)

Αύξηση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες του ρυθμού 

ανάπτυξης του μικτού περιθωρίου κέρδους: +1,7

Μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες του ρυθμού 

ανάπτυξης του μικτού περιθωρίου κέρδους: -1,8

Ειδικότερα για τον μακροπρόθεσμο δανεισμό, χρησιμοποιούνται αξίες που καθορίζονται από την αγορά, ή από τους διαμεσολαβητές για

εξειδικευμένα ή παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα. 

Εκτός από τα ανωτέρω, οι προϋπολογιστικές ταμειακές ροές για τα πρώτα πέντε έτη είναι, επίσης, ένα σημαντικό μη παρατηρήσιμο δεδομένο

του μοντέλου επιμέτρησης της εύλογης αξίας. Η διοίκηση αξιολογεί τακτικά μια σειρά από ενδεχόμενες εναλλακτικές επιλογές για τα

σημαντικά μη παρατηρήσιμα δεδομένα και προσδιορίζει την επίδρασή τους στην συνολική εύλογη αξία.

Η αύξηση τόσο των προϋπολογιστικών ταμειακών ροών, όσο και του ρυθμού ανάπτυξης του μικτού περιθωρίου τους για τις επόμενες

περιόδους θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της εύλογης αξίας του δικαιώματος προαίρεσης πώλησης. Αντίθετα, η αύξηση του επιτοκίου

προεξόφλησης, που χρησιμοποιείται στην προεξόφληση των προϋπολογιστικών ταμειακών ροών θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της

εύλογης αξίας του δικαιώματος προαίρεσης πώλησης.

Τα σημαντικά μη παρατηρήσιμα δεδομένα δεν είναι αλληλένδετα. Η εύλογη αξία του δικαιώματος προαίρεσης πώλησης (put option) δεν

παρουσιάζει σημαντική ευαισθησία σε λογικές αλλαγές των προϋπολογιστικών ταμειακών ροών ή του επιτοκίου προεξόφλησης, αλλά

παρουσιάζει ευαισθησία σε λογικές αλλαγές του ρυθμού ανάπτυξης του μικτού περιθωρίου κέρδους, όπως φαίνεται και στον ακόλουθο

πίνακα:

Ανάλυση ευαισθησίας σε μεταβολές ρυθμού ανάπτυξης του μικτού περιθωρίου κέρδους:

Επίδραση στην 

επιμέτρηση της εύλογης 

αξίας

Επιτόκιο προεξόφλησης

Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων του επιπέδου 3 επιμετρείται στον Όμιλο και την Εταιρία από ανεξάρτητους εξωτερικούς ορκωτούς

εκτιμητές (σημ. 12).

Ο μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος δανεισμός του επιπέδου 2 αξιολογείται από τον Όμιλο και την Εταιρία με βάση παραμέτρους όπως

επιτόκια, ειδικούς παράγοντες κινδύνου της χώρας, ή τρέχουσες τιμές κατά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων.

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του επιπέδου 3 αποτελούνται από το δικαίωμα προαίρεσης πώλησης (put option), που ο Όμιλος έχει

χορηγήσει στους μετόχους της μη ελέγχουσας συμμετοχής της θυγατρικής εταιρίας του στην Αλβανία, ANTEA Cement SHA. Το δικαίωμα

προαίρεσης επιμετρείται χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών. Η αποτίμηση απαιτεί από την διοίκηση την

υιοθέτηση ορισμένων παραδοχών για τα μη παρατηρήσιμα δεδομένα του μοντέλου. Μερικά από τα σημαντικά μη παρατηρήσιμα δεδομένα

συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ρυθμός ανάπτυξης μικτού περιθωρίου κέρδους

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων αποτελείται από την αξία στην οποία το μέσο θα

μπορούσε να διαπραγματευτεί σε μία τρέχουσα συναλλαγή μεταξύ συναινούντων μερών, διαφορετική από μια αναγκαστική εκκαθάριση ή

πώληση. Οι παρακάτω μέθοδοι και παραδοχές χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση των εύλογων αξιών:

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα του επιπέδου 2 (αντιστάθμισης κινδύνου και λοιπά) αποτελούνται από προθεσμιακά συμβόλαια

συναλλάγματος μελλοντικής εκπλήρωσης και συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων. O Όμιλος και η Εταιρία χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους

και παραδοχές, οι οποίες βασίζονται στις συνθήκες αγοράς που επικρατούν σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Τα

συμβόλαια συναλλάγματος μελλοντικής εκπλήρωσης έχουν επιμετρηθεί σε εύλογη αξία χρησιμοποιώντας μελλοντικές συναλλαγματικές

ισοτιμίες που διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά. Τα συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων επιμετρούνται σε εύλογη αξία χρησιμοποιώντας

προθεσμιακά επιτόκια που προέρχονται από παρατηρήσιμες καμπύλες απόδοσης. 

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία του επιπέδου 3 αφορούν κυρίως επενδύσεις σε επενδυτικά κεφάλαια ακινήτων του

εξωτερικού, στα οποία ο Όμιλος δεν κατέχει σημαντικό ποσοστό. Η αποτίμησή τους γίνεται με βάση τις οικονομικές τους καταστάσεις, οι

οποίες απεικονίζουν τα περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία τους (σημ. 16).
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(1) Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν 2010-2013 (2) Fintitan SRL -
(2) Αιολική Ν.Ε. - Cementi Crotone S.R.L. 2009-2013
(1) Αλμπασέμ Α.Ε. 2012-2013 Cementi ANTEA SRL 2010-2013
(1) Αρκτίας Α.Ε. 2010-2013 Colombus Properties B.V. 2010-2013
(1) Λατομική Δωδεκανήσου Α.Ε. 2010-2013 Holtitan BV 2010-2013
(1) Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε. 2007-2013 Aeas Netherlands B.V. 2010-2013
(1) Ιντερτιτάν Εμπορική Διεθνής Α.Ε. 2007-2013 (2) Titan Cement U.K. Ltd -
(1) Ποζολάνη Α.Ε. 2010-2013 (2) Separation Technologies U.K. Ltd -
(1) Πορφυρίων Α.Ε. 2010-2013 (5) Τitan Αmerica LLC 2011-2013
(1) Λατομεία Βαχού Α.Ε. 2010-2013 Separation Technologies Canada  Ltd 2010-2013
(1) Λατομεία Γουρνών Α.Ε. 2010-2013 Stari Silo Copmany DOO 2008-2013
(1) Λατομεία Κοινότητας Ταγαράδων Α.Ε. 2010-2013 Cementara Kosjeric DOO 2006-2013
(1) Λατομεία Τανάγρας Α.Ε. 2010-2013 Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. 2006-2013
(1) Αιτωλικά Λατομεία Α.E. 2011-2013 TCK Montenegro DOO 2007-2013
(1) Σίγμα Μπετόν Α.Ε.Τ.Ε. 2010-2013 Double W & Co OOD 2007-2013
(1) Τιτάν Τσιμέντα Ατλαντικού Α.Β.Ε.Ε. 2010-2013 Granitoid AD 2007-2013
(1) Τιτάν Διεθνής Εμπορική Α.Ε. 2010-2013 Gravel & Sand PIT AD 2007-2013

ΚΤΗΜΕΤ Α.Ε. 2010-2013 Zlatna Panega Beton EOOD 2008-2013

Aemos Cement Ltd 2007-2013 Zlatna Panega Cement AD 2010-2013

Alvacim Ltd 2010-2013 Cement Plus LTD 2012-2013
(3) Balkcem Ltd 2008-2013 Rudmark DOOEL 2006-2013

Iapetos Ltd 2007-2013 Usje Cementarnica AD 2009-2013

Rea Cement Ltd 2008-2013 Titan Cement Netherlands BV 2010-2013

Themis Holdings Ltd 2007-2013 Alba Cemento Italia, SHPK 2013
(4) Tithys Ltd 2006-2013 Antea Cement SHA 2010-2013

Feronia Holding Ltd 2007-2013 Sharr Beteiligungs GmbH 2006-2013

Vesa DOOL 2006-2013 Kosovo Construction Materials L.L.C. 2010-2013

Trojan Cem EOOD 2010-2013 SharrCem Sh.P.K 2011-2013

Dancem APS 2009-2013 (2) Alexandria Development Co.Ltd -

Titan Global Finance PLC 2008-2013 Alexandria Portland Cement Co. S.A.E 2007-2013

Geospan Dooel 2010-2013 GAEA Green Alternative Energy Assets Ltd 2006-2013

Terret Enterprises Ltd 2009-2013 Beni Suef Cement Co.S.A.E. 2009-2013

Salentijn Properties1 B.V. 2010-2013 East Cement Trade Ltd 2006-2013

Titan Cement Cyprus Limited 2007-2013 Titan Beton & Aggregate Egypt LLC 2008-2013

KOCEM Limited 2007-2013 (2) Titan Egyptian Inv. Ltd -

ECO Conception EOOD 2011-2013

(5) Οι θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ, ενσωματώνονται στον υπο-όμιλο της Titan America LLC (σημ. 14).

36. Ανέλεγκτες φορολογικά  χρήσεις

(1) Για τις χρήσεις του 2011 και 2012 οι παραπάνω εταιρίες ελέγχθηκαν φορολογικά από τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές αυτών

σύμφωνα με το άρθρο 82, παρ. 5 του Ν.2238/1994. 

(2) Υπόκειται σε ειδικό φορολογικό καθεστώς.

(4) Η οικονομική χρήση 2007 έχει ελεγχθεί.

(3) Η οικονομική χρήση 2009 έχει ελεγχθεί.
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37. Αναταξινομήσεις/αναπροσαρμογές

Στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου για τη χρήση 2012, το καθαρό ποσό των €749 χιλ. αναταξινομήθηκε και μεταφέρθηκε

από το λογαριασμό "άλλα έσοδα/έξοδα εκμετάλλευσης" στο λογαριασμό "κόστος πωλήσεων", έτσι ώστε να είναι συγκρίσιμο με την

κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης 2013.

Οι ανωτέρω αναταξινομήσεις έγιναν για λόγους παρουσίασης και δεν είχαν καμία επίδραση στα ίδια κεφάλαια, στις μη ελέγχουσες

συμμετοχές, στον κύκλο εργασιών, στα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων και στα

αποτελέσματα μετά από φόρους της προηγούμενης χρήσης του Ομίλου και της Εταιρίας.

38. Μεταγενέστερα γεγονότα

Στην κατάσταση αποτελεσμάτων της Εταιρίας για τη χρήση 2012, το ποσό των €20 χιλ. αναταξινομήθηκε και μεταφέρθηκε από το

λογαριασμό "άλλα έσοδα εκμετάλλευσης" στο λογαριασμό "κόστος πωλήσεων”, έτσι ώστε να είναι συγκρίσιμο με την κατάσταση

αποτελεσμάτων της χρήσης 2013.

Την 30.01.2014, υπεγράφη στο Λονδίνο νέα σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου μελλοντικής εκκίνησης σε ευρώ και άλλα νομίσματα,

συνολικού ύψους €455 εκατ., μεταξύ της θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Titan Global Finance PLC (TGF) και κοινοπραξίας ελληνικών

και αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, με την εγγύηση της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Το δάνειο θα έχει διάρκεια μέχρι τον Ιανουάριο του

2018 και θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινοπρακτικού δανείου της TGF, το οποίο λήγει τον

Ιανουάριο του 2015, και στη συνέχεια, για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών του Ομίλου.
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(αξίες σε: Ευρώ)

Ι. ΕΙΡΟΕ 1/1 - 31/12/2013

Α. Πωλήςεισ 

1. Πωλήςεισ τςιμζντου και κλίνκερ

ΙΝΣΕΡΜΠΕΣΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Ε. 15.132.280
TRANSBETON Α.Ε. 771.259
BENI SUEF CEMENT CO. 5.675.659
ΙΝΣΕΡΣΙΣΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ Α.Ε. 4.526.388
FINTITAN SRL 7.169.492
CEMENTI CROTONE SRL 176.000
ANTEA CEMENT SHA 184.323
TITAN CEMENT U.K. LTD 9.502.581
ESSEX CEMENT CO LLC 17.016.112
CEMENTARNICA USJE A.D. 922.662
CEMENTARA KOSJERIC A.D. 63.546

61.140.302

2. Πωλήςεισ αδρανών υλικών

ΙΝΣΕΡΜΠΕΣΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Ε. 1.805.963
1.805.963

3. Πωλήςεισ ςτερεών καυςίμων

CEMENTARNICA USJE AD 6.921.635

6.921.635

4. Πωλήςεισ πάγιου εξοπλιςμοφ

ΙΝΣΕΡΜΠΕΣΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Ε. 5.995
ΛΑΣΟΜΕΙΑ ΓΟΤΡΝΩΝ Α.Ε. 1.030
ADOCIM CIMENTO BETON SANAYI VE TICARET SA 442.500
SHARRCEM 13.100
CEMENTARNICA USJE A.D. 74.200
CEMENTARA KOSJERIC A.D. 27.025

563.850

5. Πωλήςεισ υλικών - ανταλλακτικών

ΛΑΣΟΜΕΙΑ ΣΑΝΑΓΡΑ ΑΕ 3.069
SHARRCEM 46.322
ADOCIM CIMENTO BETON SANAYI VE TICARET SA 106.790
CEMENTARNICA USJE AD 25.007

181.187

ΤΝΟΛΟ Α. 70.612.937

Β. Τπηρεςίεσ

    1. Παροχή μηχανογραφικών υπηρεςιών
ΙΝΣΕΡΣΙΣΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ Α.Ε. 1.200
ΑΛΜΠΑΕΜ Α.Ε. 1.200
ΛΑΣΟΜΕΙΑ ΓΟΤΡΝΩΝ Α.Ε. 1.000
ΠΟΡΦΤΡΙΩΝ Α.Ε. 1.200
ΛΑΣΟΜΕΙΑ ΒΑΧΟΤ Α.Ε. 1.200
ΑΙΣΩΛΙΚΑ ΛΑΣΟΜΕΙΑ Α.Ε. 1.200
ΑΡΚΣΙΑ Α.Ε. 1.200
ΣΙΣΑΝ ΣΙΜΕΝΣΑ ΑΣΛΑΝΣΙΚΟΤ ΑΒΕΕ 1.200
ΣΙΣΑΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 5.025
ΛΑΣΟΜΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΑΕΒΕ 900
TRANSBETON Α.Ε. 3.938
ΙΝΣΕΡΜΠΕΣΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Ε. 194.270

213.533

ΕΚΘΕΗ
Άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3016/2002

Περί των ςυναλλαγών τησ Εταιρίασ με τισ ςυνδεδεμζνεσ με αυτήν, κατά την ζννοια του
                αρθ. 42ε, παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, επιχειρήςεισ κατά τη χρήςη του 2013

Κατά τη χρήςη 2012 οι ςυναλλαγζσ τησ Εταιρίασ με τισ ανωτζρω επιχειρήςεισ είχαν όπωσ παρακάτω αναλυτικά αναφζρεται:
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    2. Λοιπά ζςοδα από υπηρεςίεσ

BENI SUEF CEMENT CO. 1.763.995
ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT Co 421.386
TITAN AMERICA LLC 23.859
ESSEX CEMENT CO LLC 38.413
TITAN CEMENT U.K. LTD 20.794
ΑΛΜΠΑΕΜ Α.Ε. 1.200
ΙΝΣΕΡΣΙΣΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ Α.Ε. 1.200
ΙΝΣΕΡΜΠΕΣΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Ε. 113.391
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. 6.217
ΣΙΣΑΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1.200
ΣΙΣΑΝ ΣΙΜΕΝΣΑ ΑΣΛΑΝΣΙΚΟΤ ΑΒΕΕ 1.200
ΛΑΣΟΜΕΙΑ ΓΟΤΡΝΩΝ Α.Ε. 751
ΛΑΣΟΜΕΙΑ ΣΑΝΑΓΡΑ ΑΕ 2.025
CEMENTARA KOSJERIC A.D. 21.520
ANTEA CEMENT SHA 1.368.552
SEPARATION TECHNOLOGIES UK LTD. 1.595
ZLATNA PANEGA CEMENT A.D. 8.224
SHARRCEM 3.938

3.799.460

ΤΝΟΛΟ Β. 4.012.993

Γ.  Ενοίκια από μιςθώςεισ

ΙΝΣΕΡΜΠΕΣΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Ε. 31.103
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. 613
ΙΝΣΕΡΣΙΣΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ Α.Ε. 613
ΑΛΜΠΑΕΜ Α.Ε. 613
ΠΟΡΦΤΡΙΩΝ Α.Ε. 613
ΛΑΣΟΜΕΙΑ ΒΑΧΟΤ Α.Ε. 613
ΑΡΚΣΙΑ Α.Ε. 613
ΑΙΣΩΛΙΚΑ ΛΑΣΟΜΕΙΑ Α.Ε. 649
ΣΙΣΑΝ ΣΙΜΕΝΣΑ ΑΣΛΑΝΣΙΚΟΤ ΑΒΕΕ 613
ΣΙΣΑΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 613

36.656

ΤΝΟΛΟ Γ. 36.656

74.662.586

ΙΙ. ΕΚΡΟΕ

Α. Αγορζσ

1. Αγορά αδρανών υλικών

ΠΟΖΟΛΑΝΗ ΑΕ. 31.417
ΙΝΣΕΡΜΠΕΣΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Ε. 2.055.472

2.086.889

2. Αγορά ζτοιμου ςκυροδζματοσ

ΙΝΣΕΡΜΠΕΣΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Ε. 114.189
114.189

3. Αγορά  ςτερεών καυςίμων

CEMENTARNICA USJE AD 385.838
385.838

ΤΝΟΛΟ Α. 2.586.916

Β. Τπηρεςίεσ

1. Ενοίκια από μιςθώςεισ

ΙΝΣΕΡΜΠΕΣΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Ε. 35.099
35.099
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2. Λοιπζσ υπηρεςίεσ 

TITAN GLOBAL FINANCE PLC 37.936.101
ΙΝΣΕΡΜΠΕΣΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Ε. 2.863.247
ESSEX CEMENT CO LLC 43.641
ZLATNA PANEGA CEMENT A.D. 2.732
TITAN CEMENT U.K. LTD 28.822
TITAN AMERICA LLC 19.680

40.894.223

ΤΝΟΛΟ Β. 40.929.322

43.516.238

ΙΙΙ. ΤΠΟΛΟΙΠΑ

Σα υπόλοιπα των απαιτήςεων και υποχρεώςεων κατά την 31.12.2013 ζχουν ωσ εξήσ:

ΧΡΕΩΣΙΚΟ ΠΙΣΩΣΙΚΟ
ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ

CEMENTARNICA USJE AD 73.975,92
FINTITAN SRL 2.693.172,00
CEMENTI CROTONE SRL 88.000,00
ANTEA CEMENT SHA 603.649,97
ΙΝΣΕΡΜΠΕΣΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Ε. 5.888.562,10 1.011.930,08
TRANSBETON Α.Ε. 254.012,49
TITAN CEMENT U.K. LTD 3.127,76
ΛΑΣΟΜΕΙΑ ΓΟΤΡΝΩΝ Α.Ε. 585.774,10
ΛΑΣΟΜΕΙΑ ΣΑΝΑΓΡΑ ΑΕ 5.933,03
ESSEX CEMENT CO LLC 1.574.060,62 6.744,28
TITAN AMERICA LLC 253.883,85
ΣΙΣΑΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 240.000,00
CEMENTARA KOSJERIC A.D. 11.520,67
SHARRCEM SH.P.K. 70,00
BENI SUEF CEMENT CO. 939.592,03
ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT Co 340.568,40
ZLATNA PANEGA CEMENT A.D. 349,32
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 753.878.168,19
ΑΙΟΛΙΚΗ Ν.Ε. 269.844,00

13.302.019,09 755.420.919,72

ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΣΙΜΕΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ

ημείωςη: Όλεσ οι ςυναλλαγζσ που αφοροφν ςε πωλήςεισ, αγορζσ και παροχή υπηρεςιών ζγιναν ςτισ αγοραίεσ αξίεσ του χρόνου πραγματοποίηςησ

τουσ.
Ακριβζσ αντίγραφο από το Βιβλίο

Πρακτικών Διοικητικοφ υμβουλίου

Αθήνα,

31/12/2013
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2/1/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

10/1/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

6/2/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

18/2/2013 Ανακοίνωςθ Δθμοςίευςθσ Αποτελεςμάτων Ζτουσ 2012

4/3/2013  Αποτελζςματα Ζτουσ 2012

4/3/2013 Οικονομικό Ημερολόγιο Ζτουσ 2013

4/3/2013 Παρουςίαςθ αναλυτών Αποτελεςμάτων Ζτουσ 2012

5/3/2013

Πώλθςθ ιδίων μετοχών τθσ εταιρίασ ςτα πλαίςια προγράμματοσ 

παροχισ δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχών ςε ςτελζχθ του 

Ομίλου Τιτάν

7/3/2013 Παρουςίαςθ αναλυτών Αποτελεςμάτων Ζτουσ 2012

11/3/2013

Ο Όμιλοσ Τιτάν με αφορμι πρόςφατα δθμοςιεφματα ςε ζντυπα και 

θλεκτρονικά ΜΜΕ επαναλαμβάνει ότι θ μεταφορά τθσ ζδρασ του ςτο 

εξωτερικό δε είναι ςτισ προκζςεισ του

26/3/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

27/3/2013 Απάντθςθ ςε ερώτθμα Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ

1/4/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

11/4/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

12/4/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

2/5/2013 Πώλθςθ ιδίων μετοχών 

14/5/2013  Αποτελζςματα ζτουσ  Ά τριμινου 2013

15/5/2013 Πρόςκλθςθ ςε Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων

23/5/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

17/6/2013 Εκλογι νζου Διοικθτικοφ Συμβουλίου

17/6/2013 Ανακοίνωςθ αποφάςεων Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων

20/6/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

16/7/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

19/7/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007
24/7/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

1/8/2013   Αποτελζςματα Β τριμινου 2013

6/8/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

9/8/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

21/8/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

23/8/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

27/8/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

28/8/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

2/9/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

6/9/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

11/9/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

12/9/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

18/9/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

24/9/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

27/9/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

4/10/2013 Ανακοινώςεισ  ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

10/10/2013 Ανακοινώςεισ  ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

15/10/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

23/10/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

24/10/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

29/10/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

31/10/2013 Πώλθςθ Ιδίων Μετοχών

5/11/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007
12/11/2013 Αποτελζςματα Γ τριμινου 2013

19/11/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

20/11/2013 Ανακοινώςεισ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

22/11/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

25/11/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

26/11/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007
27/11/2013 Ανακοινώςεισ  ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

28/11/2013 Ανακοινώςεισ  ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

5/12/2013 Ανακοινώςεισ  ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

12/12/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

24/12/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

27/12/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

30/12/2013 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

31/12/2013 Ανακοινώςεισ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

Η ιςτοςελίδα τθσ Εταιρίασ μασ είναι: www.titan-cement.com 

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν. 3401/2005

Οι παρακάτω Ανακοινώςεισ/Γνωςτοποιιςεισ ζχουν ςταλεί ςτο Ημεριςιο Δελτίο Τιμών και βρίςκονται αναρτθμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα του Χ.Α., όπωσ επίςθσ και

ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρίασ μασ titan-cement.com
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www.titan-cement.com

1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων

Ζημίες προ φόρων -9.640 -1.302 -46.771 -16.768

Προσαρμογές των ζημιών σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:

Αποσβέσεις 115.360 124.683 13.044 13.654

Απομειώσεις ενσωμάτων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 1.421 6.047 18 314

Προβλέψεις -3.855 -1.377 864 -3.379

Συναλλαγματικές διαφορές 21.476 621 158 -698

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 61.306 59.437 41.520 37.935

Άλλα μη ταμειακά έξοδα  5.381 2.556 4.122 4.145

Με σύμφωνη γνώμη Κέρδος εκμετάλλευσης πριν από τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης 191.449 190.665 12.955 35.203

(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων -193 3.467 -321 -256

Μείωση απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λ/σμούς 1.396 16.370 8.348 2.178

(Αύξηση)/μείωση λοιπών λειτουργικών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων/υποχρεώσεων -2.507 -3.960 6 -931

Αύξηση /(μείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 2.939 -20.138 9.144 2.506

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση 193.084 186.404 30.132 38.700

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 1.605.635 1.759.036 232.332 237.672 Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος -22.242 -21.374 -1.150 -2.711

Επενδύσεις σε ακίνητα 13.220 8.546 13.973 11.959 Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριοτήτες (α) 170.842 165.030 28.982 35.989

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 465.996 527.498 1.185 1.099 Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 17.840 19.682 1.246.708 1.216.163 Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων -48.714 -44.761 -9.931 -5.669

Αποθέματα 225.133 233.765 69.694 69.080 Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων -1.668 -6.208 -551 -1.717

Απαιτήσεις από πελάτες 125.033 127.488 28.708 30.658 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων 4.741 28.637 692 6.439

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 63.698 71.755 17.023 26.702 Μερίσματα εισπραχθέντα - 39 - -

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 184.501 284.272 8.780 35.601 Απόκτηση ή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών -8.003 -19.104 -30.464 -30.511

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.701.056 3.032.042 1.618.403 1.628.934 (Πληρωμές)/εισπράξεις από την απόκτηση/πώληση επενδυτικών τίτλων -43 37 -3 -

Τόκοι εισπραχθέντες 3.612 4.235 699 950

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -50.075 -37.125 -39.558 -30.508

Μετοχικό Κεφάλαιο (84.632.528 μετοχές των  € 4,00) 338.530 338.530 338.530 338.530 Σύνολο ταμειακών ροών μετά από τις επενδυτικές δραστηριότητες (α)+(β) 120.767 127.905 -10.576 5.481

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 22.826 22.826 22.826 22.826 Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων

Δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς μετοχών 3.971 2.891 3.971 2.891 - 50.000 - -

Ίδιες μετοχές -87.680 -89.446 -87.680 -89.446

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 1.138.480 1.259.662 460.021 501.862

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρίας (α) 1.416.127 1.534.463 737.668 776.663 Εισπράξεις από πώληση ιδίων μετοχών 201 - 201 -

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 122.683 125.478 - - Εισπράξεις κρατικών επιχορηγήσεων - 8 - 8

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 1.538.810 1.659.941 737.668 776.663 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -60.840 -73.351 -42.633 -38.180

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 610.433 705.227 745.835 741.950 Παραγραφέντα μερίσματα υπέρ ελληνικού δημοσίου -70 -31 -70 -31

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 230.234 270.427 31.807 41.925 Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές -2.265 -19.115 - -

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 112.623 174.636 50.173 24.468 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 911.003 788.746 249.830 214.449

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 208.956 221.811 52.920 43.928 Εξοφλήσεις δανείων -1.064.546 -936.978 -223.532 -175.635

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 1.162.246 1.372.101 880.735 852.271  Σύνολο (εκροών)/εισροών από χρηματοοικονομικές δραστ/τες (γ) -216.517 -181.921 -16.204 611

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 2.701.056 3.032.042 1.618.403 1.628.934 Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  (α)+(β)+(γ) -95.750 -54.016 -26.780 6.092

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 284.272 333.935 35.601 29.478

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών -4.021 4.353 -41 31

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 184.501 284.272 8.780 35.601

1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

Κύκλος εργασιών 1.175.937 1.130.660 234.712 221.215

Κόστος πωλήσεων -882.164 -831.696 -197.677 -163.886

Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων 293.773 298.964 37.035 57.329 1.

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 12.605 9.519 5.682 12.013

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -92.802 -93.026 -31.530 -31.281

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης -17.569 -19.619 -185 -386 2.

-116.781 -130.730 -13.062 -13.968

79.226 65.108 -2.060 23.707

3.

Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας -88.561 -65.569 -44.711 -40.475

Συμμετοχή στις ζημίες συγγενών εταιριών -305 -841 - - 4.

Ζημίες προ φόρων -9.640 -1.302 -46.771 -16.768

Μείον: Φόρος εισοδήματος -19.356 -17.526 3.617 1.216

Ζημίες μετά από φόρους (α) -28.996 -18.828 -43.154 -15.552 5.

Οι καθαρές ζημίες αναλογούν σε :

Μετόχους της Εταιρίας -36.074 -24.516 -43.154 -15.552 Ποσά σε χιλιάδες € Όμιλος Εταιρία

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 7.078 5.688 - - - 74.662

2.286 45.803

Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικές (σε  €) -0,44238 -0,30075 -0,52920 -0,19079 - 13.304

Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή - προσαρμοσμένες (σε  €) -0,43973 -0,29824 -0,52603 -0,18919 521 755.942

4.850 4.850

9 9

6.

1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

-28.996 -18.828 -43.154 -15.552

-93.559 -29.390 - - 7.

2.585 -567 2.355 -43

1.780 873 882 873 8.

2.884 -43 651 746

-2.091 266 -1.010 -324

-88.743 -29.086 2.878 1.252 9.

-117.739 -47.914 -40.276 -14.300

10.

-115.102 -50.615 -40.276 -14.300

-2.637 2.701 - -

11.

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 12.

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα) 1.659.941 1.700.448 776.663 789.430

Σύνολο συγκεντρωτικών ζημιών μετά από φόρους -117.739 -47.914 -40.276 -14.300

Πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών  1.080 1.533 1.080 1.533 13.

Πώληση - διάθεση ιδίων μετοχών για πρόγραμμα  δικαιωμάτων προαίρεσης 201 - 201 -

Διανεμηθέντα μερίσματα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές -2.315 -19.115 - -

14.

Συμμετοχή της μη ελέγχουσας συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - 8.800 - -

Έσοδο από την πώληση μεριδίου θυγατρικής εταιρίας - 50.000 - -

Εξαγορά μη ελέγχουσας συμμετοχής - -27.004 - - 15.

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα) 1.538.810 1.659.941 737.668 776.663

Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/64870 Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/15068

ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ. ΔΙΚΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ. ΝΤΑΝΑΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ500997 Α.Δ.Τ. ΑΚ031353 Α.Δ.Τ. ΑΕ514943 Α.Δ.Τ. ΑΒ291692 Α.Δ.Τ. AB006812

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη διανομή από τα Έκτακτα Αποθεματικά €8.463.252,80. Το ποσό

αυτό αντιστοιχεί σε €0,10 ανά μετοχή. 

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2014

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου Ο Οικονομικός Διευθυντής Ελλάδος
Ο Διευθυντής Ενοποίησης

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2013 έχουν περιληφθεί επιπροσθέτως με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης οι ιδρυθείσες εταιρίες

GAEA Zelena Alternative Enerjia DOOEL και GAEA Enerjia Alternative E Gjelber Sh.p.k..

Ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης αναταξινομήθηκαν για λόγους παρουσίασης χωρίς επίδραση στα ίδια κεφάλαια, στον κύκλο εργασιών και

στα αποτελέσματα μετά από φόρους της προηγούμενης χρήσης του Ομίλου και της Εταιρίας (σημείωση 37 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

Αναγνώριση δικαιώματος προαίρεσης της μη ελέγχουσας συμμετοχής για 

πώληση μετοχών θυγατρικής -2.358 -6.807 - - Οι ζημίες ανά μετοχή υπολογίστηκαν με το μέσο σταθμισμένο αριθμό των κοινών και προνομιούχων μετοχών, αφαιρουμένου του σταθμισμένου μέσου

όρου των ιδίων μετοχών.

Το σύνολο των συγκεντρωτικών ζημιών αναλογεί σε : Σύμφωνα με τον Ν.4172/2013, επιβάλλεται φόρος σε σχηματισθέντα αφορολόγητα αποθεματικά του Ν.2238/1994. Η συνολική επιβάρυνση για τον Όμιλο

και την Εταιρία ανέρχεται σε €4,5 εκατ. και €4,2 εκατ. αντίστοιχα, όπως αναφέρεται στη σημείωση 8 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.Μετόχους της Εταιρίας

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Το 2013 η Εταιρία, σε εφαρμογή του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option Plan) που θεσπίστηκε δυνάμει της

από 3.6.2010 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, προέβη στην πώληση (εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση) 50.282 ιδίων κοινών μετοχών

της, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, σε 75 στελέχη του Ομίλου, με τιμή διάθεσης κάθε μετοχής

ίση με την ονομαστική της αξία, ήτοι €4,00 ανά μετοχή, και συνολικό τίμημα €201 χιλ..
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Αναπροσαρμογή ενσώματων ακινητοποιήσεων Οι λοιπές προβλέψεις (βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες) που έχουν σχηματιστεί την 31.12.2013, ανέρχονται για τον Όμιλο σε €14,8 εκατ.

(31.12.2012: €18,9 εκατ.), και για την Εταιρία σε €3,5 εκατ. (31.12.2012: €3,1 εκατ.). Επανεκτίμηση κερδών/(ζημιών) από προγράμματα καθορισμένων παροχών

Φόρος εισοδήματος που αντιστοιχεί σε στοιχεία λοιπών συνολικών εισοδημάτων

Λοιπές συνολικές (ζημίες)/εισοδήματα μετά από φόρους (β) Στα λειτουργικά αποτελέσματα του 2012 συνεισέφερε η αυξημένη διάθεση δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που επέδρασε θετικά στο

κόστος παραγωγής της Εταιρίας και του Ομίλου.Σύνολο συγκεντρωτικών ζημιών μετά από φόρους (α)+(β)

Λοιπές συνολικές (ζημίες)/εισοδήματα:

Επίδραση ισοτιμιών από την μετατροπή οικονομικών καταστάσεων Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 36 των ετήσιων οικονομικών

καταστάσεων. Δεν υπάρχουν σημαντικές προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, καθώς και για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές στον Όμιλο και

στην Εταιρία.
Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών

Ζημίες από αποτίμηση στην εύλογη αξία των διαθεσίμων προς πώληση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων -342 -225 - -

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος

ενσωμάτωσης τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013, παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 14 των ετήσιων οικονομικών

καταστάσεων του Ομίλου.Ζημίες μετά από φόρους (α)

Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη

λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτήν μέρη, έχουν ως εξής:

α) Έσοδα

β) Έξοδα

γ) Απαιτήσεις

δ) Υποχρεώσεις

ε) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης

Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων/ασώματων ακινητοποιήσεων

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: Ομίλου 5.346 (2012: 5.423), Εταιρίας 797 (2012: 790).

Οι παγιοποιήσεις χρήσεως 2013, εξαιρουμένων των επενδύσεων για αποκτήσεις νέων εταιριών και των ασωμάτων ακινητοποιήσεων, ανέρχονται σε:

Όμιλος  €48,7 εκατ. (2012: €44,7 εκατ.), Εταιρίας  €9,9 εκατ. (2012: €5,6 εκατ.).

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. Επί παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου υφίστανται 

εμπράγματες εξασφαλίσεις ποσού €70,4 εκατ. στην κοινοπρακτική εταιρία του Ομίλου στην Τουρκία Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S., προς 

εξασφάλιση δανειακών γραμμών. Στις 31.12.2013 η ανωτέρω εταιρία έχει χρησιμοποιήσει δανειακές γραμμές ύψους €17,3 εκατ..
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων 196.007 195.838 11.002 37.675

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες  €)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που είχε στην κατοχή της η Εταιρία στις 31.12.2013 ανέρχεται σε 3.067.334 συνολικής αξίας κτήσης €87.680 χιλ.,

ποσό το οποίο μείωσε τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας και του Ομίλου. 

Είσπραξη από την μεταβίβαση μεριδίου θυγατρικής εταιρίας σε τρίτους

Είσπραξη από την μη ελέγχουσα συμμετοχή λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου 

θυγατρικών εταιριών - 8.800 - -

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες  €)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ευτύχιος Βασιλάκης*, Ευθύμιος Βιδάλης, Βασίλειος Ζαρκαλής, Νέλλος Κανελλόπουλος, Τάκης-

Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Δώρος Κωνσταντίνου*, Δόμνα Μιράσγεζη-Μπερνίτσα*, Αλεξάνδρα

Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου, Πλούταρχος Σακελλάρης*, Πέτρος Σαμπατακάκης*, Μιχαήλ

Σιγάλας, Βασίλειος Φουρλής*.

*Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη 

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : 27 Φεβρουαρίου 2014

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Χρήστος Πελεντρίδης (ΑΜ ΣΟΕΛ 17831) 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ και του ΟΜΙΛΟΥ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης

και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας και του Ομίλου, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Ενδεικτικά, μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

Αρμόδια  Υπηρεσία - Νομαρχία : Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών & 

Πίστεως

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Ελεγκτική εταιρία : Ernst & Young (HELLAS) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 224301000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90) 

Χαλκίδος 22α - 111 43 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013

(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ)

Διεύθυνση διαδικτύου:

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Ανδρέας Κανελλόπουλος - Πρόεδρος,  Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου*-Αντιπρόεδρος, 

Δημήτριος Παπαλεξόπουλος - Διευθύνων Σύμβουλος.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
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http://www.titan-cement.com/

