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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. Νζλλοσ Κανελλόπουλοσ, 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 
1.1.2014 ζωσ 31.12.2014, οι οποίεσ καταρτίςκθκαν ςφμφωνα με τα ιςχφοντα λογιςτικά 
πρότυπα, απεικονίηουν κατά τρόπο αλθκι τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και του 
πακθτικοφ, τθν κακαρι κζςθ και τα αποτελζςματα χριςεωσ τθσ Α.Ε. ΣΙΜΕΝΣΩΝ 
ΣΙΣΑΝ, κακώσ και των επιχειριςεων που περιλαμβάνονται ςτθν ενοποίθςθ 
εκλαμβανομζνων ωσ ςφνολο. 
 
Β) Η ςυνθμμζνθ ΄Εκκεςθ 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, 5 Μαρτίου 2015 

 
Ο Πρόεδροσ του Δ..                        Ο Διευκφνων φμβουλοσ                     Μζλοσ Δ.. 
 
 
 
 
 
ΑΝΔΡΕΑ Λ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟ                                        ΔΗΜΗΣΡΙΟ Θ. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟ                  ΝΕΛΛΟ Α. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟ     
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ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2014 - 31.12.2014 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το 2014, θ παγκόςμια οικονομία αναπτφχκθκε με ιπιουσ ρυκμοφσ ςε ζνα περιβάλλον 

αυξανόμενων γεωπολιτικϊν εντάςεων. Παρόλο που οι ΗΠΑ ξεπζραςαν τισ αρχικζσ προςδοκίεσ 

ανάπτυξθσ, θ οικονομικι ανάκαμψθ ςτθν Ευρωηϊνθ παρζμεινε εφκραυςτθ. Η ηϊνθ του ευρϊ 

εξακολουκεί να αντιμετωπίηει επικίνδυνα χαμθλό πλθκωριςμό και πολλζσ χϊρεσ υποφζρουν 

από υψθλι και χρόνια ανεργία. Tθν ίδια περίοδο, οι ρυκμοί ανάπτυξθσ ςτισ αναδυόμενεσ 

οικονομίεσ ςθμείωςαν ακόμα μεγαλφτερθ απόκλιςθ. Οι χαμθλότερεσ τιμζσ πετρελαίου 

αναμζνεται να ςυμβάλουν κετικά ςτθν ενίςχυςθ τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ αλλά παράλλθλα 

εκτιμάται  ότι κα διατθρθκεί θ γεωπολιτικι αβεβαιότθτα, θ μεταβλθτότθτα των αγορϊν και  θ 

οικονομικι ςταςιμότθτα ςτθν Ευρϊπθ.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ – ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΙΩΝ – ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ 

Το 2014 ο Όμιλοσ ΤΙΤΑΝ επζςτρεψε ςτθν κερδοφορία μετά από δφο ηθμιογόνεσ χριςεισ. Ο 

ενοποιθμζνοσ κφκλοσ εργαςιϊν το 2014 ανιλκε ςε €1.158 εκ., παρουςιάηοντασ αφξθςθ 2,7% ςε 

ςφγκριςθ με το 2013. Τα λειτουργικά κζρδθ προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων μειϊκθκαν 

κατά  2,6% ςτα €182 εκ.. Τα κακαρά κζρδθ μετά τα δικαιϊματα μειοψθφίασ και τθν πρόβλεψθ 

για φόρουσ διαμορφϊκθκαν  ςτα €31 εκ., ζναντι ηθμιϊν €36 εκ. το προθγοφμενο ζτοσ. 

Θετικι επίδραςθ ςτα λειτουργικά αποτελζςματα είχαν θ ςυνεχιηόμενθ ανάκαμψθ τθσ αγοράσ 

των ΗΠΑ, θ βελτίωςθ τθσ ελλθνικισ αγοράσ και θ καλφτερθ απόδοςθ των αγορϊν τθσ Τουρκίασ 

και τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ. Στον αντίποδα, ςθμαντικι κάμψθ ςθμείωςαν τα 

αποτελζςματα ςτθν Αίγυπτο, όπου θ παρατεταμζνθ ζλλειψθ φυςικοφ αερίου μείωςε 

κατακόρυφα τθν παραγωγι των εργοςταςίων. Για τον λόγο αυτό ο Όμιλοσ πραγματοποιεί  ςτθν 

Αίγυπτο ςθμαντικζσ επενδφςεισ με ςτόχο  τθ χριςθ ςτερεϊν και δευτερογενϊν καυςίμων και τθ 

ςταδιακι αποκατάςταςθ  τθσ ομαλισ λειτουργίασ του παραγωγικοφ του δυναμικοφ. 

Το κακαρό αποτζλεςμα ενιςχφκθκε ςθμαντικά από τθν ενδυνάμωςθ του δολαρίου και τθσ 

αιγυπτιακισ λίρασ ζναντι του ευρϊ. 

Το 2014 ο Όμιλοσ δθμιοφργθςε κετικζσ ελεφκερεσ ταμειακζσ ροζσ φψουσ €90 εκ., ζναντι €136 

εκ. το 2013. Ο κακαρόσ δανειςμόσ ςτο τζλοσ του ζτουσ διαμορφϊκθκε ςτα €541 εκ. ζναντι €509 

εκ. ςτα τζλθ του 2013, αντικατοπτρίηοντασ τθν επανεκκίνθςθ των επενδφςεων και τισ αυξθμζνεσ 

ανάγκεσ κεφαλαίων κίνθςθσ ςτισ αγορζσ που παρουςιάηουν ανάπτυξθ. Διαχρονικά 

ςυγκρινόμενοσ, ο δανειςμόσ του Ομίλου βρίςκεται ςε επίπεδα  κάτω του θμίςεωσ του φψουσ 

που βριςκόταν ςτισ αρχζσ του 2009. 

Εκμεταλλευόμενοσ τισ ςυνκικεσ που επικράτθςαν ςτισ χρθματαγορζσ, τον Ιοφλιο του 2014 ο 

Όμιλοσ προχϊρθςε ςε ζκδοςθ ομολογιακοφ δανείου ςυνολικισ ονομαςτικισ αξίασ €300 εκ. από 

τθ κυγατρικι του Titan Global Finance PLC. Οι ομολογίεσ είναι πενταετοφσ διάρκειασ με ετιςιο 

επιτόκιο 4,25% και τα κεφάλαια που αντλικθκαν διατζκθκαν για τθν αναχρθματοδότθςθ 

υφιςτάμενου τραπεηικοφ δανειςμοφ. 
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Τον Ιοφνιο του 2014, ο οίκοσ πιςτολθπτικισ αξιολόγθςθσ Standard & Poor’s επιβεβαίωςε τθν 

πιςτολθπτικι ικανότθτα του Τιτάνα ωσ «ΒΒ». 

Στισ 20 Ιουνίου 2014, θ τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων τθσ Εταιρίασ αποφάςιςε τθ 

διανομι ζκτακτων αποκεματικϊν ποςοφ ευρϊ €8.463.252,80, που αντιςτοιχοφςε ςε €0,10 ανά 

μετοχι. Το ποςό αυτό προςαυξικθκε με το ποςό που αντιςτοιχοφςε ςτισ ίδιεσ μετοχζσ που 

κατείχε θ Εταιρία και επϋαυτοφ παρακρατικθκε φόροσ 10%. Ζτςι, οι Μζτοχοι ζλαβαν κακαρό 

ποςό €0,09322 ανά μετοχι. 

Η μετοχι τθσ Εταιρίασ ζκλειςε ςτισ 31.12.2014 ςτα €19,17 , καταγράφοντασ πτϊςθ 3% από τισ 

31.12.2013. Κατά τθν αντίςτοιχθ περίοδο, ο Γενικόσ Δείκτθσ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν (ΧΑ) 

μειϊκθκε κατά 29%. 

Αναςκόπηςη Αγορϊν 

Το 2014 θ ελλθνικι αγορά κατζγραψε αφξθςθ ςτθν κατανάλωςθ τςιμζντου ςυγκριτικά με τα 

πολφ χαμθλά επίπεδα του 2013, ωσ αποτζλεςμα  κυρίωσ τθσ  επανεκκίνθςθσ τθσ καταςκευισ 

των μεγάλων οδικϊν αξόνων. Ωςτόςο, θ ιδιωτικι κατανάλωςθ που αποτελεί τον κορμό τθσ 

οικοδομικισ δραςτθριότθτασ παρζμεινε τελείωσ υποτονικι. Αναςταλτικοί παράγοντεσ ςτθν 

ανάκαμψθ του τομζα ιταν το γενικευμζνο κλίμα αβεβαιότθτασ, κακϊσ και τα υψθλά επίπεδα 

ανεργίασ, το χαμθλό διακζςιμο ειςόδθμα και οι υψθλοί φόροι. Επιπλζον, οι δυςμενείσ 

δθμογραφικζσ ςυνκικεσ ςε ςυνδυαςμό με το υψθλό απόκεμα αποφλθτων κατοικιϊν ζχουν 

αδρανοποιιςει τθ ςτεγαςτικι οικοδομικι δραςτθριότθτα.  

 Η διατιρθςθ ικανοποιθτικοφ βακμοφ λειτουργίασ των εργοςταςίων ςτθν Ελλάδα εξακολουκεί 

να βαςίηεται ςτισ εξαγωγικζσ δυνατότθτεσ, ςτο πλαίςιο ζντονου ανταγωνιςμοφ από χϊρεσ με 

χαμθλό κόςτοσ ενζργειασ και χωρίσ περιοριςμοφσ ςτισ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα. Οι 

επενδφςεισ ςτθ χριςθ εναλλακτικϊν καυςίμων και ςτθ ςυμπίεςθ του κόςτουσ τθσ ενζργειασ 

ςυνεχίςτθκαν, επιτρζποντασ ςτον Τιτάνα να παραμείνει μζχρι ςιμερα ανταγωνιςτικόσ και να 

ςυνεχίςει τθν εξαγωγικι του δραςτθριότθτα με ζντονουσ ρυκμοφσ. 

υνολικά, ο κφκλοσ εργαςιϊν του Σομζα Ελλάδασ και Δυτικήσ Ευρϊπησ το 2014 αυξήθηκε 

κατά 14,3% και ανήλθε ςε €285 εκ. Σα λειτουργικά κζρδη υπερδιπλαςιάςτηκαν από τα €14 εκ. 

το 2013 ςτα €37 εκ. το 2014. 

Στισ Η.Π.Α. θ ηιτθςθ για δομικά υλικά  ανακάμπτει. Οι πωλιςεισ του Ομίλου αυξικθκαν ςε όλο 

το φάςμα των δομικϊν υλικϊν που παράγει, ωκοφμενεσ κυρίωσ από τον ταχφ ρυκμό ανάπτυξθσ 

ςτθ Φλόριντα όπου βρίςκεται ςθμαντικό μζροσ των δραςτθριοτιτων του. Σφμφωνα με τθν 

Αμερικανικι Ζνωςθ Τςιμεντοβιομθχανιϊν (Portland Cement Association), θ κατανάλωςθ 

τςιμζντου ςτθ Φλόριντα αυξικθκε κατά 18%, κυρίωσ λόγω τθσ ανζγερςθσ νζων κατοικιϊν. Η 

αφξθςθ κατανάλωςθσ τςιμζντου για το ςφνολο των Η.Π.Α. ςυνολικά ιταν 9%. 

Η κυγατρικι εταιρία του Ομίλου ST Equipment and Technology LLC (STET), θ οποία 

δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι και λειτουργία μονάδων ανακφκλωςθσ και επεξεργαςίασ 

ιπτάμενθσ τζφρασ, ςυνζχιςε τθν αναπτυξιακι τθσ πορεία. Επιπλζον,  θ STET ςυνζχιςε να 

επενδφει ςτθν ζρευνα  με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ τεχνολογίασ που κατζχει ςτον ευρφτερο τομζα 

τθσ επεξεργαςίασ υλικϊν. 

Οι Η.Π.Α. αντιπροςωπεφουν πλζον  περιςςότερο από το ζνα τρίτο του κφκλου εργαςιϊν του 

Ομίλου και ζνα ταχζωσ αυξανόμενο μερίδιο τησ λειτουργικήσ κερδοφορίασ. Οι υψηλότεροι 
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όγκοι πωλήςεων και οι βελτιωμζνεσ τιμζσ οδήγηςαν  ςτην αφξηςη του κφκλου εργαςιϊν τησ 

Titan America, ο οποίοσ άγγιξε τα €469 εκ., ςημειϊνοντασ άνοδο 14,1% το 2014. Σα 

λειτουργικά κζρδη ανήλθαν ςε €47 εκ., ζναντι  €32 εκ. το 2013. 

Στθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ, θ οικοδομικι δραςτθριότθτα παρζμεινε υποτονικι λόγω τθσ 

αναιμικισ οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Θετικι ςυνειςφορά ςτθ 

διαμόρφωςθ των ελαφρϊσ βελτιωμζνων λειτουργικϊν αποτελεςμάτων, είχε το χαμθλότερο 

κόςτοσ ενζργειασ και θ αφξθςθ τθσ χριςθσ δευτερογενϊν καυςίμων από τα εργοςτάςια του 

Ομίλου. 

Σο 2014, ο κφκλοσ εργαςιϊν ςτην περιοχή τησ Νοτιοανατολικήσ Ευρϊπησ μειϊθηκε κατά 3,5% 

ςτα €208 εκ., ενϊ τα λειτουργικά κζρδη αυξήθηκαν ςτα €67 εκ. από  €63 εκ. την αντίςτοιχη 

περςινή περίοδο.   

Στθν Αίγυπτο ο καταςκευαςτικόσ κλάδοσ εξακολοφκθςε  να αναπτφςςεται και θ ηιτθςθ 

τςιμζντου ςθμείωςε αφξθςθ 2,4% ςε ςφγκριςθ με το 2013. Ωςτόςο, οι ςυνεχείσ διακοπζσ ςτθν 

προμικεια φυςικοφ αερίου από το κράτοσ, ςε ςυνδυαςμό με τισ κακυςτεριςεισ ςτθν ζκδοςθ 

των απαιτοφμενων αδειϊν για τθ χριςθ ςτερεϊν καυςίμων, οδιγθςαν ςε μεγάλθ απϊλεια 

παραγωγισ. Υπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ ο ςυντελεςτισ λειτουργίασ των γραμμϊν παραγωγισ του 

Ομίλου περιορίςτθκε κάτω από 50%. Μζροσ τθσ απϊλειασ καλφφκθκε από ειςαγωγζσ, γεγονόσ 

που περιόριςε τα περικϊρια κερδοφορίασ.  

Σο 2014, ο κφκλοσ εργαςιϊν ςτην Αίγυπτο μειϊθηκε κατά 22,0% ςτα €197 εκ. και τα 

λειτουργικά κζρδη  κατά 60,0% ςτα €31 εκ. 

Ο Όμιλοσ υλοποιεί ζνα φιλόδοξο πρόγραμμα επενδφςεων ςε εγκαταςτάςεισ χριςθσ ςτερεϊν, 

αλλά και δευτερογενϊν καυςίμων, με ςτόχο τθ ςταδιακι επίτευξθ ενεργειακισ αυτονομίασ. 

Ήδθ, ςτο τζλοσ του 2014, τζκθκε επιτυχϊσ ςε λειτουργία ο πρϊτοσ μφλοσ άλεςθσ ςτερεϊν 

καυςίμων ςτο εργοςτάςιο του Beni Suef. 

Στθν Τουρκία, θ οικοδομικι δραςτθριότθτα ςυνζχιςε τθν ανοδικι τθσ πορεία. Το μερίδιο του 

Ομίλου ςτα κακαρά κζρδθ τθσ Τουρκίασ, θ οποία από το 2014 ενοποιείται με τθ μζκοδο τθσ 

κακαρισ κζςθσ, ιταν €4,6 εκ. ζναντι €0,1 εκ. ηθμιϊν κατά τθ διάρκεια του προθγοφμενου ζτουσ. 

 

ΙΔΙΕ ΜΕΣΟΧΕ 

Αγορζσ Ιδίων Μετοχών  

Η Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων με τθν από 20.06.2014 απόφαςι τθσ ενζκρινε τθν αγορά από 

τθν Εταιρία ιδίων μετοχϊν, κοινϊν και προνομιοφχων, ςφμφωνα με το άρκρο 16 παρ. 1 του Κ.Ν. 

2190/1920. Ειδικότερα, θ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων ενζκρινε τθν απόκτθςθ ιδίων 

μετοχϊν μζχρι του ενόσ δεκάτου του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ 

εντόσ χρονικισ περιόδου 24 μθνϊν, ιτοι από 21.6.2014 μζχρι 20.6.2016, με ανϊτατθ τιμι 

αγοράσ 40€ ανά μετοχι και κατϊτατθ τιμι αγοράσ ίςθ με τθν ονομαςτικι αξία τθσ μετοχισ 

τθσ Εταιρίασ, ιτοι 4€ ανά μετοχι, και υπό τθν προχπόκεςθ ότι, κατά τθν κρίςθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου, οι αγορζσ ιδίων μετοχϊν αφενόσ κα κρίνονται πιο ςυμφζρουςεσ 

ςε ςχζςθ με άλλεσ προςφερόμενεσ επενδυτικζσ δυνατότθτεσ και αφετζρου θ Εταιρία κα 

διακζτει επαρκι κεφάλαια για τθν πραγματοποίθςι τουσ.  



Ανϊνυμη Εταιρία Σςιμζντων Σιτάν  
Έκθεση Διοικητικοφ Συμβουλίου  2 

 

5 

 

Κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 2014 δεν πραγματοποιικθκαν αγορζσ ιδίων μετοχϊν τθσ Εταιρίασ 

ςτο πλαίςιο τθσ ανωτζρω απόφαςθσ  

Πώλθςθ Ιδίων Μετοχών  

Σφμφωνα με το  πρόγραμμα παροχισ δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν (Stock Option 

Plan), το οποίο κεςπίςτθκε με τθν από 03.06.2010 απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των 

Μετόχων και τθσ ςχετικισ από 27.02.2014 απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, θ Εταιρία 

προζβθ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 2014 ςτθν πϊλθςθ 141.503 κοινϊν ιδίων μετοχϊν, που 

αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτό 0,17% επί του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ, 

προσ 89 ςτελζχθ του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, περιλαμβανομζνων 5 εκτελεςτικϊν μελϊν του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, με τιμι πϊλθςθσ ίςθ με τθν ονομαςτικι αξία τθσ μετοχισ, ιτοι 4€ ανά μετοχι,  

και ςυνολικό τίμθμα ποςό € 566.012. 

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ ιδίων μετοχϊν που είχε ςτθν κατοχι τθσ θ Εταιρία τθν 31.12.2014 

ανζρχονταν ςε 2.925.831 μετοχζσ, εκ των οποίων 2.919.912 κοινζσ μετοχζσ και 5.919 

προνομιοφχεσ άνευ ψιφου μετοχζσ. Οι ανωτζρω ίδιεσ μετοχζσ αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτό 3,46% 

επί του ςυνολικοφ καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ.  

 

ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΕΙ 

Οι κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ του Ομίλου το 2014, εξαιρουμζνων των εξαγορϊν και των 

αςωμάτων ακινθτοποιιςεων, ανιλκαν ςε €80 εκατ. ςθμαντικά υψθλότερεσ από τα 

ςυγκρατθμζνα επίπεδα των προθγουμζνων ετϊν και κατά €33 εκατ. υψθλότερεσ του 2013. Η 

αφξθςθ οφείλεται κυρίωσ ςτισ επενδφςεισ που πραγματοποιικθκαν ςτθν Αίγυπτο και ςτισ ΗΠΑ. 

Το 2014, ο Όμιλοσ πραγματοποίθςε εκποιιςεισ παγίων αναπόςβεςτθσ αξίασ €2 εκατ., ζναντι €3 

εκατ. πζρυςι. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΣΑΙΡΙΑ 

Ο κφκλοσ εργαςιϊν τθσ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ αυξικθκε κατά 12,5% ςτα €264 εκατ. το 2014, 

ενϊ τα λειτουργικά κζρδθ ανιλκαν ςε €31 εκατ. ζναντι €11 εκ. το 2013. Τα κακαρά κζρδθ τθσ 

Εταιρίασ,  μετά τθν πρόβλεψθ για φόρουσ,  ανιλκαν ςε €92 εκατ. (ζναντι €43 εκατ. ηθμιϊν το 

2013), μετά τθν είςπραξθ μεριςμάτων ςυνολικοφ ποςοφ   €112 εκατ.  τα οποία ζλαβε θ Εταιρία 

από κυγατρικζσ τθσ εταιρίεσ του εξωτερικοφ.  Τα κζρδθ χριςθσ 2014 κάλυψαν τισ ςωρευτικζσ 

ηθμιζσ παρελκουςϊν χριςεων ποςοφ €51 εκατ. και ςε ςυνδυαςμό με τισ κετικζσ προοπτικζσ για 

το 2015 επιτρζπουν ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο να ειςθγθκεί ςτθ Γενικι Συνζλευςθ τθ διανομι 

μερίςματοσ για πρϊτθ φορά από το 2011. Ειδικότερα, το Διοικθτικό Συμβοφλιο κα προτείνει 

ςτθν τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων, που ζχει προγραμματιςτεί για τθν 19.6.2015, τθ 

διανομι μερίςματοσ  ςυνολικοφ ποςοφ €12.694.879,20 ιτοι €0,15 ανά μετοχι. Επιπλζον, το Δ.Σ. 

κα προτείνει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ τθ διανομι ειδικϊν αποκεματικϊν προθγουμζνων χριςεων, 

ςυνολικοφ ποςοφ €12.694.879,20 ιτοι €0,15 ανά μετοχι.  
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ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ 

Τον Φεβρουάριο του 2015, θ κυγατρικι του Ομίλου Alvacim Ltd εξαγόραςε το 20% των μετοχϊν 

τθσ κυγατρικισ του Ομίλου ςτθν Αλβανία AΝΤΕΑ CEMENT SHA (ΑΝΤΕΑ), ποςοςτό που κατείχε θ 

European Bank for Reconstruction and Development (ΕBRD). Ζτςι, θ ςυμμετοχι του Ομίλου 

ΤΙΤΑΝ ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ ΑΝΤΕΑ ανζρχεται ςιμερα  ςε ποςοςτό 80% ενϊ το υπόλοιπο 

20% διατθρεί θ International Finance Corporation (IFC). 

 

ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΓΙΑ ΣΟ 2015 

Οι προοπτικζσ του Ομίλου για το 2015 διαγράφονται κετικζσ, παρά τισ ςθμαντικζσ 

αβεβαιότθτεσ και προκλιςεισ. Η ςυγκρατθμζνθ αυτι αιςιοδοξία οφείλεται ςτθ βελτίωςθ των 

λειτουργικϊν αποτελεςμάτων που αναμζνονται  ςτισ δφο ςθμαντικότερεσ αγορζσ του Ομίλου 

ςιμερα: τισ ΗΠΑ και τθν Αίγυπτο. 

Παρά τθν παρατεταμζνθ κακοκαιρία των αρχϊν του ζτουσ, θ ανάκαμψθ τθσ αγοράσ των ΗΠΑ 

ςυνεχίηεται απρόςκοπτα, ςτα πλαίςια τθσ ευρφτερθσ ανάπτυξθσ που ςθμειϊνει θ αμερικανικι 

οικονομία. Σφμφωνα με προβλζψεισ τθσ Portland Cement Association – PCA, θ κατανάλωςθ 

τςιμζντου αναμζνεται να αυξθκεί κατά 8% το 2015, λόγω τθσ τόνωςθσ τθσ ηιτθςθσ για νζεσ 

κατοικίεσ και των κετικϊν τάςεων που διαμορφϊνονται για τα ακίνθτα εμπορικοφ χαρακτιρα. 

Ο ρυκμόσ αφξθςθσ εκτιμάται από τθν PCA ότι κα είναι ακόμθ υψθλότεροσ ςτισ Νοτιοανατολικζσ 

Πολιτείεσ, όπου βρίςκεται το μεγαλφτερο μζροσ των δραςτθριοτιτων του Τιτάνα. Προκειμζνου 

να ανταποκρικεί ςτθν ανερχόμενθ ηιτθςθ, ο Όμιλοσ προχωρά ςε επενδφςεισ που αφοροφν τθν 

αγορά εξοπλιςμοφ και  τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ των παραγωγικϊν του εγκαταςτάςεων.   

Στθν Αίγυπτο, θ ηιτθςθ δομικϊν υλικϊν εκτιμάται πωσ κα διατθρθκεί υψθλι, βαςιηόμενθ ςε 

ζργα τόςο δθμόςιου όςο και ιδιωτικοφ χαρακτιρα. Ο Όμιλοσ προςδοκά  τθν ανάκαμψθ τθσ 

παραγωγισ και των πωλιςεων εντόσ του 2015,  ωσ αποτζλεςμα των επενδφςεϊν του με ςτόχο 

τθν εξαςφάλιςθ ςταδιακά τθσ ενεργειακισ επάρκειασ των εργοςταςίων του.  

Στθν Ελλάδα, θ ιδιωτικι οικοδομικι δραςτθριότθτα εξακολουκεί να μειϊνεται παρά τα 

εξαιρετικά χαμθλά επίπεδα ςτα οποία ζχει διαμορφωκεί. Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τα 

ςτοιχεία τθσ ΕΛΣΤΑΤ, ο ςυνολικόσ όγκοσ οικοδομικϊν αδειϊν για το 11μθνο του 2014 μειϊκθκε 

κατά 14,5% ζναντι του 2013 και ανζρχεται ςτο 14%  περίπου του επιπζδου του 2005. Η 

κατανάλωςθ τςιμζντου εκτιμάται ότι κα κυμανκεί περίπου ςτα επίπεδα του 2014 λόγω τθσ 

εκτζλεςθσ των ζργων των οδικϊν αξόνων, ςτο βακμό που αυτά κα ςυνεχιςτοφν απρόςκοπτα.  

Για τθν καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα ςτισ χϊρεσ τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ θ κατάςταςθ 

εμφανίηεται ςτακερι, όμωσ θ ηιτθςθ κινείται ςε επίπεδα ςθμαντικά χαμθλότερα τθσ 

δυναμικότθτασ των εργοςταςίων του Ομίλου.  Βραχυπρόκεςμα δεν διαφαίνονται προοπτικζσ 

ουςιαςτικισ ανάπτυξθσ, κακϊσ θ περιοχι εξακολουκεί να επθρεάηεται από τθν οικονομικι 

αδυναμία γειτονικϊν χωρϊν τθσ Ευρωηϊνθσ. 

Τζλοσ, ςτθν Τουρκία, θ ηιτθςθ για τςιμζντο εξακολουκεί να κινείται ςε υψθλά επίπεδα. 
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ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Το 2014 κεωρείται ζτοσ-ορόςθμο για τθν παγκόςμια και ευρωπαϊκι ατηζντα εταιρικισ 

κοινωνικισ ευκφνθσ και βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. Η υιοκζτθςθ τθσ νζασ οδθγίασ τθσ Ε.Ε. ςχετικά με 

τθ δθμοςιοποίθςθ των μθ χρθματοοικονομικϊν αποτελεςμάτων και θ διαβοφλευςθ των 

Ηνωμζνων Εκνϊν για τουσ ςτόχουσ τθσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ μετά το 2105 κακορίηουν μεταξφ 

άλλων το περίγραμμα των προτεραιοτιτων για τα επόμενα χρόνια.  

Η διαφάνεια και θ υποχρζωςθ λογοδοςίασ, θ εξάλειψθ τθσ φτϊχειασ και θ μείωςθ των 

ανιςοτιτων, θ άμβλυνςθ του φαινομζνου τθσ κλιματικισ αλλαγισ και θ διατιρθςθ τθσ 

κοινωνικισ ςυνοχισ παραμζνουν κεμελιϊδθ ηθτιματα για όλουσ.  

Η διαχρονικι δζςμευςθ του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ςε αξίεσ όπωσ θ ακεραιότθτα και θ εταιρικι 

κοινωνικι ευκφνθ κατευκφνουν τθν εφαρμογι των επιχειρθματικϊν ςτρατθγικϊν τόςο ςε 

επίπεδο Ομίλου, όςο και τοπικό.  

 Το 2014 δόκθκε προτεραιότθτα ςτθν ολοκλιρωςθ και τθ ςυνολικι αποτίμθςθ του πενταετοφσ 

προγράμματοσ, το οποίο τζκθκε ςε εφαρμογι το 2010 για το 2015.  

Η υγεία και θ αςφάλεια παραμζνουν ςτθ κορυφι των προτεραιοτιτων και είναι κετικό ότι ο 

Δείκτθσ Συχνότθτασ Ατυχθμάτων που οδιγθςαν ςε Απϊλεια Χρόνου Εργαςίασ (LTIFR) κατά τθν 

πενταετία παρουςιάηει ςυνολικι βελτίωςθ 42%. Παρ’  όλα αυτά, ςε ςφγκριςθ με το 2013, ο 

Δείκτθσ Συχνότθτασ Ατυχθμάτων που οδιγθςαν ςε Απϊλεια Χρόνου Εργαςίασ (LTIFR) για τουσ 

άμεςα απαςχολοφμενουσ αυξικθκε ςε 1,38 ανά 1.000.000 εργατοϊρεσ, μζγεκοσ που ιςοφται 

με τισ επιδόςεισ του 2012.  

 Στα ηθτιματα περιβάλλοντοσ και ειδικά όςον αφορά τισ εκπομπζσ CO2 δε ςθμειϊκθκε 

ςθμαντικι βελτίωςθ το 2014, ενϊ αντίκετα άλλεσ εκπομπζσ όπωσ θ ςκόνθ και τα οξείδια του 

αηϊτου μειϊκθκαν  περαιτζρω μετά τθν ολοκλιρωςθ ςυγκεκριμζνων ζργων. Επιπλζον, 

καταγράφονται κετικζσ επιδόςεισ ςχετικά με τθν προςπάκεια για βελτίωςθ του ρυκμοφ 

αντικατάςταςθσ των καυςίμων ζνταςθσ άνκρακα με δευτερογενι καφςιμα.  

Με τθ ςυνδρομι κφριων ςυμμετόχων, μια ενδελεχισ αποτίμθςθ τθσ ςυνολικισ προόδου θ 

οποία επιτεφχκθκε τα δζκα τελευταία χρόνια τθσ δζςμευςθσ του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ςτθν 

Πρωτοβουλία για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ ςτον Κλάδο Τςιμζντου του Παγκόςμιου Οικονομικοφ 

Συμβουλίου για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ (WBCSD/CSI) και τισ αρχζσ του Οικουμενικοφ Συμφϊνου 

του Οργανιςμοφ Ηνωμζνων Εκνϊν μασ ζδωςε τθν ευκαιρία να εντοπίςουμε τουσ τομείσ που 

επιδζχονται περαιτζρω βελτίωςθ, όπωσ θ ςφμπραξθ με τισ κοινότθτεσ και άλλα ενδιαφερόμενα 

μζρθ, θ καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ, θ επζκταςθ τθσ εφαρμογισ των αρχϊν τθσ  

βιωςιμότθτασ και των άριςτων πρακτικϊν ςε όλο το εφροσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ.  

Σε αυτό το πλαίςιο, ο TITAN δεςμεφκθκε να ςτθρίξει τθν καμπάνια του Παγκοςμίου Συμφϊνου 

του ΟΗΕ κατά τθσ διαφκοράσ, ενϊ ςυμμετείχε ςτθ μετάφραςθ και διάδοςθ  ςχετικϊν 

προγραμμάτων εκπαίδευςθσ που ανζπτυξε για το ςκοπό αυτό το αρμόδιο Γραφείο του ΟΗΕ ςε 

τοπικζσ γλϊςςεσ, ϊςτε να διευκολφνει τθν ευαιςκθτοποίθςθ των εργαηομζνων και τθν 

καλφτερθ εφαρμογι των διεκνϊν ςυνκθκϊν με κατάλλθλεσ πρακτικζσ . Επιπλζον, μζςω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςε τοπικά φόρουμ, ο Όμιλοσ ςυνζβαλε ενεργά τόςο ςτθ διαβοφλευςθ για τθν 

ιεράρχθςθ και υιοκζτθςθ των Στόχων Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ μετά το 2015 του ΟΗΕ, όςο και του 

διαλόγου ςτα πλαίςια τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, για τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ τθσ ΕΕ ςχετικά 

με τθν αναφορά των μθ χρθματοοικονομικϊν αποτελεςμάτων.   
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Δφο ςθμαντικά ςυμβάντα το 2014 είχαν ωσ αποτζλεςμα  πρόςκετεσ προςπάκειεσ για τθν 

υποςτιριξθ ειδικϊν πρωτοβουλιϊν αρωγισ: Ο ςειςμόσ ςτθν Κεφαλονιά και οι καταςτροφικζσ 

πλθμμφρεσ ςτθ Σερβία.  

 Παράλλθλα ςυνεχίςτθκαν οι μακροχρόνιεσ πρωτοβουλίεσ που εφαρμόηονται ςε όλεσ τισ 

περιοχζσ που αναπτφςςει δραςτθριότθτα ο Όμιλοσ, ανάμεςά τουσ θ δωρεά τροφίμων ςτθν 

Αίγυπτο, θ ςυνεργαςία με ςχολεία για τθν βελτίωςθ των όρων αςφαλείασ, και θ ςυνεργαςία με 

Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ και τθν Ακαδθμαϊκι κοινότθτα που αποςκοποφν ςτθν 

ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με το περιβάλλον και τθν κοινωνικά υπεφκυνθ ςυμπεριφορά.  

Ο απϊτεροσ ςτόχοσ υιοκζτθςθσ ενόσ νζου επιχειρθματικοφ προτφπου που βαςίηεται ςτθ 

βιωςιμότθτα και τθν αειφόρο ανάπτυξθ δεν μπορεί να ολοκλθρωκεί χωρίσ δίχωσ τθ ςυνεχι 

ςυνεργαςία με άλλεσ εταιρίεσ και βαςικοφσ ςυμμετόχουσ. Το 2014 οι πρόςκετεσ πρωτοβουλίεσ 

ςε επίπεδο Ομίλου περιελάμβαναν τθν ανάπτυξθ ενόσ νζου γενικοφ πλαιςίου για τθ 

Βιωςιμότθτα ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα, αποτζλεςμα τθσ ςυλλογικισ εργαςίασ τθσ ομάδασ του 

WBCSD/CSI ςτθν οποία ο ΤΙΤΑΝ ςυμπροεδρεφει και τθν ενίςχυςθ των ςυμμετοχϊν ςε τοπικά 

δίκτυα ΕΚΕ, όπωσ το δίκτυο του Οικουμενικοφ Συμφϊνου του ΟΗΕ ςτθν Αίγυπτο και τθ 

δθμιουργία ενόσ νζου δικτφου Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ ςτθν Αλεξάνδρεια. 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ (BUSINESS MODEL) 

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

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

 Γεωγραφικι διαφοροποίθςθ 

 Συνεχισ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ 

 Κακετοποίθςθ των δραςτθριοτιτων 

 Επικζντρωςθ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό και ςτθν Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ 

Η κφρια δραςτθριότθτα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ είναι θ παραγωγι και εμπορία τςιμζντου, ζτοιμου 

ςκυροδζματοσ, αδρανϊν υλικϊν και άλλων δομικϊν υλικϊν. 

Ο Όμιλοσ ΤΙΤΑΝ δραςτθριοποιείται ςε 14 χϊρεσ ςτθν Ευρϊπθ, τθ Βόρεια Αμερικι και τθν 

Ανατολικι Μεςόγειο και είναι οργανωμζνοσ ςτουσ εξισ τζςςερισ λειτουργικοφσ (γεωγραφικοφσ) 

τομείσ: 

 Ελλάδα και Δυτικι Ευρϊπθ 

 Βόρεια Αμερικι 

 Νοτιανατολικι Ευρϊπθ 

 Ανατολικι Μεςόγειοσ 

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

ςτουσ λειτουργικοφσ τομείσ γίνεται με βάςθ τθ γεωγραφικι τουσ κζςθ. 
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ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΣΟ 2014 

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ 

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

εκτίκεται ςε χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ.  Τουσ παράγοντεσ χρθματοοικονομικοφ κινδφνου 

του Ομίλου διαχειρίηονται τα τμιματα τθσ Οικονομικισ Διεφκυνςθσ και τθσ Χρθματοοικονομικισ 

Διαχείριςθσ  του Ομίλου, με ςτόχο τθν ελαχιςτοποίθςθ των δυνθτικϊν δυςμενϊν επιπτϊςεων 

τουσ 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: 

Ο Όμιλοσ, επιπλζον των λειτουργικϊν του ταμειακϊν ροϊν, διατθρεί επαρκι μετρθτά και άλλα 

ρευςτά περιουςιακά ςτοιχεία κακϊσ επίςθσ εκτενείσ πιςτωτικζσ γραμμζσ ςε αρκετζσ διεκνείσ 

τράπεηεσ, για να διαςφαλίςει τθν εκπλιρωςθ των χρθματοοικονομικϊν του υποχρεϊςεων.  

Επιπλζον, θ αξιόπιςτθ πιςτολθπτικι ικανότθτα του Ομίλου του  επιτρζπει να χρθςιμοποιεί 

αποδοτικά τισ διεκνείσ χρθματαγορζσ για χρθματοδοτικοφσ ςκοποφσ.  

Η Διεφκυνςθ Χρθματοοικονομικισ Διαχείριςθσ του Ομίλου ελζγχει τθν χρθματοδότθςθ του 

Ομίλου κακϊσ και τθ διαχείριςθ των ρευςτϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων.  

Κίνδυνοσ επιτοκίου: 

 Η ςχζςθ ςτακερϊν προσ κυμαινόμενων επιτοκίων του ςυνολικοφ δανειςμοφ του Ομίλου 

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

ανάγκεσ του Ομίλου. Υπάρχει δυνατότθτα να χρθςιμοποιθκοφν, περιςταςιακά, παράγωγα 

χρθματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου, για να μετριαςκεί ο ςχετικόσ κίνδυνοσ και για να 

εξιςορροπθκεί ο ςυνδυαςμόσ των ςτακερϊν και κυμαινόμενων επιτοκίων του δανειςμοφ του 

Ομίλου. 

Στισ 31 Δεκεμβρίου του 2014, το ποςοςτό τθσ ςχζςθσ ςτακεροφ προσ κυμαινόμενου επιτοκίου 

του ςυνολικοφ δανειςμοφ του Ομίλου, λαμβάνοντασ υπόψθ εκκρεμοφςεσ ςυμβάςεισ 

παραγϊγων ανταλλαγισ επιτοκίων, ανιλκε ςε 47%/ 53% (2013: 48% / 52%).  

(Για περιςςότερθ ανάλυςθ αυτοφ του λόγου ςασ παραπζμπουμε  ςτθ Σθμείωςθ 33  των 

Οικονομικϊν Καταςτάςεων.) 

Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ των δανείων του Ομίλου ςε μεταβολζσ επιτοκίων: 

Η ανάλυςθ ευαιςκθςίασ των μεταβαλλόμενων επιτοκίων ζχει προςδιοριςκεί βάςει τθσ ζκκεςθσ 

των υποχρεϊςεων κυμαινομζνου επιτοκίων του Ομίλου. Στισ 31 Δεκεμβρίου του 2014, μία ±1 

ποςοςτιαία μονάδα αλλαγισ ςτα επιτόκια, κρατϊντασ όλεσ τισ άλλεσ μεταβλθτζσ ςτακερζσ, κα 

είχε ωσ αποτζλεςμα μία αφξθςθ/μείωςθ των εξόδων χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ  προ 

φόρων κατά περίπου €3,8 εκατ. (2013: €4,9 εκατ.). Η ευαιςκθςία του Ομίλου ςτισ μεταβολζσ 

των επιτοκίων είναι μικρότερθ από πζρςι κυρίωσ λόγω του μικρότερου κυμαινόμενου 

δανειςμοφ του Ομίλου ςε απόλυτο ποςό. 

(Για περιςςότερα ςτοιχεία τθσ ανάλυςθσ ευαιςκθςίασ των μεταβαλλόμενων επιτοκίων ςασ 

παραπζμπουμε  ςτθ Σθμείωςθ 33  των Οικονομικϊν Καταςτάςεων.) 
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υναλλαγματικόσ κίνδυνοσ: 

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

προςδοκϊμενεσ ταμιακζσ ροζσ ςε ξζνο νόμιςμα πλθν του Ευρϊ (ειςαγωγζσ/ εξαγωγζσ) κακϊσ 

και από επενδφςεισ ςε χϊρεσ του εξωτερικοφ.  

Η διαχείριςθ των ςυναλλαγματικϊν κινδφνων αντιμετωπίηεται με τθ χριςθ φυςικϊν 

αντιςτακμιςτικϊν μζςων, με παράγωγα ςε ςυνάλλαγμα/ ανταλλαγι νομιςμάτων και με 

προκεςμιακά ςυμβόλαια μελλοντικισ εκπλιρωςθσ ςε ςυνάλλαγμα. Για επενδφςεισ ςε 

κυγατρικζσ εξωτερικοφ, που είναι εκτεκειμζνεσ ςε ςυναλλαγματικό κίνδυνο μετατροπισ, 

χρθςιμοποιείται ωσ φυςικό αντιςτακμιςτικό μζςο ο δανειςμόσ ςτο αντίςτοιχο νόμιςμα των 

περιουςιακϊν ςτοιχείων που χρθματοδοτοφνται. 

Μζροσ τθσ χρθματοδότθςθσ των δραςτθριοτιτων του Ομίλου ςε Η.Π.Α., Αίγυπτο και Αλβανία, 

είναι ςε νόμιςμα διαφορετικό (Ευρϊ) από το νόμιςμα λειτουργίασ τουσ. Το κζμα 

αναχρθματοδότθςθσ τουσ ςε τοπικό νόμιςμα εξετάηεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. 

(Για περιςςότερα ανάλυςθ τθσ αντιςτακμιςτικισ κζςθσ του Ομίλου ςε ςυνάλλαγμα ςασ 

παραπζμπουμε  ςτθ Σθμείωςθ 33 των Οικονομικϊν Καταςτάςεων.) 

Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ ςε μεταβολζσ ςυναλλάγματοσ:  

Η ανάλυςθ ευαιςκθςίασ ςε μεταβολζσ  ςυναλλάγματοσ ζχει προςδιοριςκεί βάςθ τθσ ζκκεςθσ 

του Ομίλου που προκφπτει ςε περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ ςε ξζνο νόμιςμα πλθν του 

λειτουργικοφ νομίςματοσ του Ομίλου. Ο κακαρόσ ςυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ του Ομίλου 

προκφπτει κυρίωσ από τα Δολάριο ΗΠΑ, Λίρα Αιγφπτου, Δθνάριο Σερβίασ, Λεκ Αλβανίασ, Λίρα 

Αγγλίασ και Λίρα  Τουρκίασ. 

Στισ 31 Δεκεμβρίου του 2014, μία ±5 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ αλλαγισ  ςτα ξζνα νομίςματα, 

κρατϊντασ όλεσ τισ άλλεσ μεταβλθτζσ ςτακερζσ, κα είχαν ωσ αποτζλεςμα μία αφξθςθ/μείωςθ 

των κακαρϊν κερδϊν/ηθμιϊν από ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ κατά περίπου €1,5 εκατ. (2013: 

€0,9 εκατ.).  

(Για περιςςότερα ςτοιχεία τθσ ανάλυςθσ ευαιςκθςίασ του Ομίλου ςε μεταβολζσ ςυναλλάγματοσ 

ςασ παραπζμπουμε  ςτθ Σθμείωςθ 33  των Οικονομικϊν Καταςτάςεων.) 

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. 

 Στισ 31 Δεκεμβρίου του 2014, δεν υπάρχει κανζνασ χρεωςτικόσ ουςιαςτικόσ επιςφαλισ 

πιςτωτικόσ κίνδυνοσ, που να μθν καλφπτεται ιδθ από κάποια πρόβλεψθ επιςφαλοφσ 

απαιτιςεωσ.   

Ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ, που μπορεί να προκφψει από αδυναμία των χρθματοοικονομικϊν 

ιδρυμάτων να ανταποκρικοφν ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ προσ τον Όμιλο όςον αφορά τισ 

τοποκετιςεισ, τισ επενδφςεισ και τα ςυμβόλαια χρθματοοικονομικϊν παραγϊγων, μετριάηεται 

κάνοντασ χριςθ προ-εγκεκριμζνων ορίων ςτο βακμό ζκκεςθσ ςε κάκε μεμονωμζνο 
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χρθματοοικονομικό ίδρυμα. Αυτά τα προ-εγκεκριμζνα όρια κακορίηονται από τισ πολιτικζσ τθσ 

Χρθματοοικονομικισ Διαχείριςθσ του Ομίλου. 

Στισ 31 Δεκεμβρίου του 2014, θ πλειονότθτα των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων 

του Ομίλου κακϊσ και των χρθματοοικονομικϊν παραγϊγων, είχαν ςυναφκεί με 

χρθματοοικονομικά ιδρφματα υψθλισ επενδυτικισ πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ.  

 

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.  
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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. 

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 το 2014 και τα υπόλοιπα των απαιτιςεων και 

υποχρεϊςεων ςτισ 31.12.2014 για τον Όμιλο και τθν Εταιρία, που ζχουν προκφψει από 

ςυναλλαγζσ με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ εμφανίηονται ωσ εξισ: 

(Ποσά σε χιλιάδες €)

Πωλιςεισ 

αγακών 

και 

υπθρεςιών 

 Αγορζσ 

αγακών και 

υπθρεςιών Απαιτιςεισ 

 

Τποχρεώςεισ 

- 1.069 - 154

- - 18 -

- 1.069 18 154

Όμιλοσ
Λοιπά ςυνδεόμενα μζρθ

Διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ

Ποςά κλειόμενησ χρήςησ 2014
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Πωλιςεισ 

αγακών και 

υπθρεςιών 

 Αγορζσ 

αγακών και 

υπθρεςιών Απαιτιςεισ  Τποχρεώςεισ 

2 - - 262

2 - - -

26.719 5.561 10.320 1.341

6.441 - 240 -

908 - 1.216 -

2 - - -

2.313 - - -

2 - - -

7.407 1 4.076 -

308 - - -

15.072 34 - -

8.089 - 479 -

4.564 - 1.979 -

421 11 165 -

93 - 31 -

4 15 4 -

30 1 - 168

18.677 63 1.491 -

- 5 - 3

1.125 23 254 -

- 37.475 - 344.214

4 - - -

26 7 10 -

18 - 5 -

- 1.069 - 154

- - 18 -

92.227 44.265 20.288 346.142

Ιντερτιτάν Εμπορικι Διεκνισ Α.Ε.

Transbeton - Δομικι Α.Ε. 

Λατομεία Γουρνϊν Α.Ε.

Αιολικι Ν.Ε.

Αλμπαςζμ Α.Ε.

Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε.

Τιτάν Διεκνισ Εμπορικι Α.Ε.

Fintitan SRL

Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. 

Cementi Crotone S.R.L.

Εταιρία

Titan Cement U.K. Ltd

Λοιπά ςυνδεόμενα μζρθ

Διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ

Titan Global Finance PLC 

Λατομεία Τανάγρασ Α.Ε.

SharrCem Sh.P.K

Λοιπζσ κυγατρικζσ

Ποςά κλειόμενησ χρήςησ 2014

(Ποσά σε χιλιάδες €)

Zlatna Panega Cement AD

Τitan Αmerica LLC

Essex Cement Co. LLC

Usje Cementarnica AD

Beni Suef Cement Co.S.A.E. 

ΚΤΗΜΕΤ Α.Ε.

Antea Cement SHA

Alexandria Portland Cement Co. S.A.E 

Cementara Kosjeric DOO

 

 

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 μία δανειακι ςφμβαςθ  κυμαινόμενου επιτοκίου 

ανεξόφλθτου κεφαλαίου €118,65 εκατ., με λιξθ το 2018, με επιτόκιο βαςιςμζνο ςτο Euribor 

πλζον περικωρίου 3,55% ετθςίωσ, και δφο δανειακζσ ςυμβάςεισ ςτακεροφ επιτοκίου, α) 

ανεξόφλθτου κεφαλαίου €100 εκατ., με λιξθ το 2017 και ςτακερό επιτόκιο 8,80% ετθςίωσ ζωσ 

τθ λιξθ, και β) ανεξόφλθτου κεφαλαίου €123 εκατ., με λιξθ το 2019 και ςτακερό επιτόκιο 4,30% 

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

ανιλκαν ςε €4,9 εκατ. παραμζνοντασ ουςιαςτικά αμετάβλθτεσ ςε ςφγκριςθ με το προθγοφμενο 

ζτοσ. 

 

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 2014 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο δθλϊνει ότι θ Ετιςια  Ζκκεςθ του Δ.Σ. και οι Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 

τθσ χριςθσ 2014, 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 

ςυνίςτανται:   

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 
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ςυμμετοχισ, αναλογικά, ςτο προϊόν τθσ εκκακάριςθσ, εάν αυτό είναι ανϊτερο από το 

ςυνολικά καταβεβλθμζνο μετοχικό κεφάλαιο.  

Η ευκφνθ των μετόχων περιορίηεται ςτθν ονομαςτικι αξία των μετοχϊν που κατζχουν. 

2. Περιοριςμοί ςτη μεταβίβαςη μετοχϊν τησ Εταιρίασ 

Οι μετοχζσ τθσ Εταιρίασ είναι ελεφκερα διαπραγματεφςιμεσ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν και 

μεταβιβάηονται όπωσ ορίηει ο Νόμοσ. Το Καταςτατικό τθσ Εταιρίασ δεν προβλζπει 

περιοριςμοφσ ςτθ μεταβίβαςι τουσ.  

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

3556/2007 

Τθν 31.12.2014 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 9,93%, των δικαιωμάτων ψιφου 

τθσ Εταιρίασ και   

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

Τθν 5.3.2015, 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. 
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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.  

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 
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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 20.6.2014 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 20.6.2016, 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 επιτρζπονται από τα διακζςιμα κεφάλαια τθσ 

Εταιρίασ. Η Εταιρία δεν ζχει προβεί ςε αγορά ιδίων μετοχϊν τθσ κατ’ εφαρμογιν τθσ 

ανωτζρω από  20.6.2014 απόφαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.  

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ ιδίων μετοχϊν που κατζχει ςιμερα  θ Εταιρία κατ’ εφαρμογιν 

παλαιότερων ςχετικϊν αποφάςεων τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ ανζρχεται ςε 2.925.831 κοινζσ 

και 5.919 προνομιοφχεσ χωρίσ ψιφο μετοχζσ , οι οποίεσ  αντιπροςωπεφουν ποςοςτό 3,46 % 

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: 
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Α. Η Σφμβαςθ Ανακυκλοφμενθσ Ρίςτωςθσ (Multicurrency Revolving Facility Agreement) 

μζχρι ποςοφ 300 εκ Ευρϊ μεταξφ τθσ εταιρίασ του Ομίλου Titan Global Finance Plc, 

κοινοπραξίασ δανειςτριϊν τραπεηϊν και τθσ Εταιρίασ ωσ εγγυιτριασ. 

B. Η ζκδοςθ Ευρωπαϊκϊν Ομολογιϊν ποςοφ 200 εκ. ευρϊ από τθν εταιρία του Ομίλου Titan 

Global Finance Plc με τθν εγγφθςθ τθσ Εταιρίασ. 

Γ. Η ζκδοςθ Ευρωπαϊκϊν Ομολογιϊν ποςοφ 300 εκ. ευρϊ από τθν εταιρία του Ομίλου Titan 

Global Finance Plc με τθν εγγφθςθ τθσ Εταιρίασ . 

Δ. Η Σφμβαςθ Ανακυκλοφμενθσ Ρίςτωςθσ (Revolving Facility Agreement) μζχρι ποςοφ 50 εκ 

Δολαρίων ΗΡΑ μεταξφ τθσ εταιρίασ του Ομίλου Titan America LLC, τθσ Τράπεηασ ΗSBC και 

τθσ Εταιρίασ ωσ εγγυιτριασ 

Ε. 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. 

Στ. Συμφωνία Μετόχων μεταξφ τθσ Εταιρίασ, των εταιριϊν του Ομίλου Titan Egyptian 

Investments Limited και Αlexandria Development Limited και τθσ International Finance 

Corporation (IFC) ςχετικά με τθ ςυμμετοχι τθσ τελευταίασ με μειοψθφικό ποςοςτό ςτθν 

επζνδυςθ του Τιτάνα ςτθν Αίγυπτο και 

Ζ. Συμφωνία Μετόχων μεταξφ τθσ Εταιρίασ, των εταιριϊν του Ομίλου Titan Cement Cyprus 

Limited και Αemos Cement Limited και τθσ International Finance Corporation (IFC) ςχετικά 

με τθ ςυμμετοχι τθσ τελευταίασ με μειοψθφικό ποςοςτό ςτισ επενδφςεισ του Τιτάνα ςτθ 

Σερβία, ΡΔΓΜ και Κόςςοβο. 

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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ΔΘΛΩΘ ΕΣΑΙΡΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ 

  

Ι. Αναφορά ςτον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ, ςτον οποίο υπάγεται θ 
Εταιρία  και ςτον τόπο όπου ο Κϊδικασ αυτόσ είναι διακζςιμοσ προσ το κοινό 

Θ Α.Ε. ΤΣΛΜΕΝΤΩΝ ΤΛΤΑΝ (εφεξισ «θ Εταιρία»), είναι ανϊνυμθ εταιρία, οι μετοχζσ 
τθσ οποίασ (κοινζσ και προνομιοφχεσ) είναι ειςθγμζνεσ προσ διαπραγμάτευςθ ςτο 
Χρθματιςτιριο Ακθνϊν.  

Θ παροφςα Διλωςθ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ αποτελεί ειδικό τμιμα τθσ Ετιςιασ 
Ζκκεςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 2 του Ν.3873/2010. 

Θ Α.Ε. ΤΣΛΜΕΝΤΩΝ ΤΛΤΑΝ, με τθν από  16.12.2010 απόφαςθ του Διοικθτικοφ τθσ 
Συμβουλίου ζχει υπαχκεί επιςιμωσ ςτον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ του 
Θνωμζνου Βαςιλείου (the UK Corporate Governance Code), τον οποίο εφαρμόηει 
ςιμερα όπωσ ζχει διαμορφωκεί μετά τθν από Σεπτεμβρίου 2012 ανακεϊρθςι του 
και ο οποίοσ ευρίςκεται αναρτθμζνοσ ςτον ιςτότοπο του UK Financial Reporting 
Council www.frc.org.uk. Μετάφραςθ αυτοφ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα ζχει αναρτθκεί 
ςτον ιςτότοπο τθσ Εταιρίασ www. titan.gr ςτθ διεφκυνςθ 
http://ir.titan.gr/titan/app/cms?lang=en&page=article.etairiki.diakuvernisi 

Θ Εταιρία εφαρμόηει τον ανωτζρω Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ του Θνωμζνου 
Βαςιλείου με τισ αποκλίςεισ που αναφζρονται κατωτζρω ςτο Τμιμα VIIΛ τθσ 
παροφςασ διλωςθσ, όπου και  παρζχεται αιτιολόγθςθ των ςχετικϊν αποκλίςεων. 

 

ΙΙ. Αναφορά ςτισ πρακτικζσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ που εφαρμόηει θ Εταιρία 
επιπλζον των προβλζψεων του νόμου και παραπομπι ςτον τόπο όπου τισ ζχει 
δθμοςιοποιιςει. 

Θ Α.Ε. ΤΣΛΜΕΝΤΩΝ ΤΛΤΑΝ, επιπλζον των προβλζψεων τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ, 
που περιλαμβάνονται ςτουσ Νόμουσ 2190/1920, 3016/2002, 3693/2008, 3884/2010 
και 3873/2010, εφαρμόηει τισ αρχζσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ  που προβλζπει ο 
Κϊδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ του Θνωμζνου Βαςιλείου (UK Corporate 
Governance Code), εφεξισ «ο Κϊδικασ».  

Θ Εταιρία πζραν των κριτθρίων που κζτουν θ ελλθνικι νομοκεςία και ο Κϊδικασ 
όςον αφορά τα κριτιρια ανεξαρτθςίασ που πρζπει να πλθροφν τα ανεξάρτθτα μζλθ 
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, εφαρμόηει τα πρόςκετα κριτιρια που αναφζρονται 
κατωτζρω ςτθν παράγραφο «Ανάδειξθ υποψθφίων μελϊν Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου» του τμιματοσ ΛΛΛ τθσ παροφςασ διλωςθσ και ευρίςκονται αναρτθμζνα 
ςτoν ιςτότοπο τθσ Εταιρίασ www. titan.gr ςτθ διεφκυνςθ 
http://ir.titan.gr/titan/app/cms?lang=en&page=article.etairiki.diakuvernisi 

http://www.frc.org.uk/
http://ir.titan.gr/titan/app/cms?lang=en&page=article.etairiki.diakuvernisi
http://ir.titan.gr/titan/app/cms?lang=en&page=article.etairiki.diakuvernisi
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ΙΙΙ. Αναφορά ςτθ ςφνκεςθ και τον τρόπο λειτουργίασ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου 
και των άλλων διοικθτικϊν, διαχειριςτικϊν ι εποπτικϊν οργάνων ι επιτροπϊν 
τθσ Εταιρίασ. 

ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΘΜΕΙΩΜΑΣΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟ 

Γεννικθκε το 1940.  

Μθ Εκτελεςτικό μζλοσ του Δ.. από 1.3.2006  

Μζλοσ τθσ Επιτροπισ Οριςμοφ Τποψθφίων και Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ. 

Είναι μζλοσ του Δ.Σ. από το 1971 και Ρρόεδροσ του Δ.Σ. από το 1996.  Ιταν 
Διευκφνων Σφμβουλοσ  τθσ Εταιρίασ από το 1983 μζχρι το 1996. 

Είναι μζλοσ του Δ.Σ. του Λδρφματοσ Ραφλου και Αλεξάνδρασ Κανελλοποφλου. 

Διετζλεςε Αντιπρόεδροσ του Δ.Σ.τθσ ΑLPHA BANK (1995-2006) και Ρρόεδροσ του 
Σ.Ε.Β (1994-2000). 

 

ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ 

ΕΤΣΡΑΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ (ΣΑΚΘ) ΑΡΑΠΟΓΛΟΤ 

Γεννικθκε το 1951.  

Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό μζλοσ του Δ.. από τθν 18.5.2010  (2θ κθτεία). 
Μζλοσ τθσ Επιτροπισ Αμοιβϊν 

Ζχει διατελζςει ανϊτατο ςτζλεχοσ διεκνϊν επενδυτικϊν τραπεηϊν ςτο Λονδίνο 
(1977-1991). Εχει διευκφνει ελλθνικζσ τράπεηεσ και κυγατρικζσ ξζνων τραπεηϊν 
ςτθν Ελλάδα (1991-2000). Υπιρξε Διευκφνων Σφμβουλοσ και Global Head of the 
Banks and Securities Industry για τθ CITIGROUP ςτο Λονδίνο (2000- 2004)  και 
Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ (2004-
2009). Εξελζγθ επίςθσ Ρρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Ζνωςθσ Τραπεηϊν (2005-2009). 
Διετζλεςε Διευκφνων Σφμβουλοσ εμπορικισ τραπεηικισ και εκτελεςτικό μζλοσ του 
Δ.Σ. του επενδυτικοφ ομίλου EFG Hermes Holding (2010-2013).  

Είναι Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό μζλοσ του Δ.Σ. τθσ ναυτιλιακισ εταιρίασ Tsakos 
Energy Navigation (TEN) Limited, ειςθγμζνθσ ςτο Χρθματιςτιριο τθσ Νζασ Υόρκθσ, 
τθσ εταιρίασ  ΕFG Hermes Holding SAE, ειςθγμζνθσ ςτα χρθματιςτιρια Καϊρου και 
Λονδίνου και μζλοσ του Δ.Σ. τθσ Credit Libanais SAL.  

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

ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟ    

Γεννικθκε το 1962.  

Εκτελεςτικό μζλοσ του Δ.. από τθν 24.6.1992  

Διευκφνων φμβουλοσ τθσ Εταιρίασ από το 1996 και ςτζλεχοσ από το 1989.  

Ρροθγουμζνωσ εργάςκθκε ωσ ςφμβουλοσ επιχειριςεων ςτθ  McKinsey & Company 
Inc ςτισ ΘΡΑ και ςτθ Γερμανία.   

Είναι Αντιπρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Συνδζςμου Επιχειριςεων και 
Βιομθχανιϊν (ΣΕΒ) και του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ (ΣΕΒ ΒΛΑΝ) 
και μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Λδρφματοσ Οικονομικϊν και 
Βιομθχανικϊν Ερευνϊν (ΛΟΒΕ), του Ελλθνικοφ Λδρφματοσ Ευρωπαϊκισ και 
Εξωτερικισ Ρολιτικισ (ΕΛΛΑΜΕΡ) και τθσ Ευρωπαϊκισ Στρογγυλισ Τράπεηασ 
Βιομθχάνων (ERT). 

Σποφδαςε Θλεκτρολόγοσ-Μθχανικόσ (Dipl. EL-Ing. ETH, 1985) ςτο Ομοςπονδιακό 
Ρολυτεχνείο τθσ Ηυρίχθσ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων ςτο Ρανεπιςτθμίου ΘARVARD  

( Μ.Β.Α., 1987).  

 

ΜΕΛΘ 

 

ΕΤΣΤΧΙΟ ΒΑΙΛΑΚΘ  

Γεννικθκε το 1967. 

Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ του Δ.. από τθν 10.5.2007 (3θ κθτεία). 

Μζλοσ τθσ Επιτροπισ Οριςμοφ Τποψθφίων και Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και τθσ 
Επιτροπισ Αμοιβϊν. 

Είναι  Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ AUTOHELLAS S.A. (HERTZ), Αντιπρόεδροσ τθσ 
AEGEAN AIRLINES και OLYMPIC AIR και μζλοσ του Δ.Σ. τθσ FOURLIS A.E. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και τθσ ΤΑΡΕΗΑΣ ΡΕΛΑΛΩΣ.  

Είναι επίςθσ Αντιπρόεδροσ του Συνδζςμου Ελλθνικϊν Τουριςτικϊν Επιχειριςεων ( 
Σ.Ε.Τ.Ε) και μζλοσ του Δ.Σ. του ΣΕΒ. 

Σποφδαςε Οικονομικά ςτο πανεπιςτιμιο YALE UNIVERSITY και Διοίκθςθ 
Επιχειριςεων  ςτο COLUMBIA  BUSINESS SCHOOL OF NEW YORK ( Μ.Β.Α.)  

 



 

Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν 
Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 4 

 

 

23 

 

ΕΤΘΤΜΙΟ  ΒΙΔΑΛΘ  

Γεννικθκε το 1954.  

Εκτελεςτικό Μζλοσ του Δ.. από τθν 15.6.2011. 

Από το 2004 μζχρι τθν 15.6.2011 υπιρξε Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ του 
Δ..  

φμβουλοσ Ομίλου επί κεμάτων τρατθγικισ και Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ. 

Είχε οριςκεί Διαπραγματευτισ από πλευράσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτισ 
διαπραγματεφςεισ για τθν επανεκκίνθςθ των Συμβάςεων Ραραχϊρθςθσ των 
αυτοκινθτοδρόμων (2012-2013), οι οποίεσ ολοκλθρϊκθκαν επιτυχϊσ.  

Υπιρξε Διευκφνων Σφμβουλοσ (2001 - 2011) και Εντεταλμζνοσ Σφμβουλοσ / COO 
(1998 - 2001) τθσ εταιρίασ S&B Βιομθχανικά Ορυκτά Α.Ε. και  μζλοσ του Δ.Σ. για 15 
χρόνια.  Από το 1981 ζωσ το 1998 εργάςτθκε ςτθν εταιρία OWENS CORNING ςτισ 
Θ.Ρ.Α. και από το 1994 ζωσ το 1998 ιταν διαδοχικά Ρρόεδροσ των Ραγκόςμιων 
Δραςτθριοτιτων Συνκετικϊν Υλικϊν (Composites) και Μονωτικϊν Υλικϊν. 

Είναι Γενικόσ Γραμματζασ του Συνδζςμου Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (ΣΕΒ) και 
Ρρόεδροσ του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ, ενϊ διετζλεςε 
Ρρόεδροσ του Συνδζςµου Μεταλλευτικϊν Επιχειριςεων (Σ.Μ.Ε.) από το 2005 μζχρι 
το 2009.  Eίναι επίςθσ μζλοσ του Δ.Σ. τθσ ALPHA BANK, τθσ RAYCAP Α.Ε. και τθσ 
Future Pipe Industries του Ντουμπάι.  

Σποφδαςε Ρολιτικζσ Επιςτιμεσ (BA) και Διοίκθςθ Επιχειριςεων (MBA) ςτο 
Ρανεπιςτιμιο HARVARD. 

 

BAΙΛΕΙΟ ΗΑΡΚΑΛΘ 

Γεννικθκε το 1961 

Εκτελεςτικό Μζλοσ του Δ.. από τθν 14.6.2013.  

Διευκυντισ Σομζα ΘΠΑ. 

Υπιρξε Οικονομικόσ Διευκυντισ του Ομίλου ΤΛΤΑΝ από το 2010 μζχρι τον Μάϊο 
2014 και  Εκτελεςτικόσ Διευκυντισ Επιχειρθματικισ Ανάπτυξθσ και Στρατθγικοφ 
Σχεδιαςμοφ Ομίλου από το 2008 μζχρι το 2010. 

Ρροθγουμζνωσ  επί 18 χρόνια εργάςκθκε ςτθν Dow Chemical Co, όπου κατείχε 
διάφορεσ διευκυντικζσ κζςεισ με ζδρα κυρίωσ ςτισ ΘΡΑ και τθν Ελβετία. Μεταξφ 
άλλων, υπιρξε Αντιπρόεδροσ τθσ Dow Automotive, Διευκυντισ τομζωσ  Specialty 
Plastics & Elastomers,  Διευκυντισ  Synthetic Latex, κλπ. 

Είναι απόφοιτοσ τθσ Σχολισ Χθμικϊν Μθχανικϊν του Μετςοβείου Ρολυτεχνείου και 
κάτοχοσ Masters ( Msc) του State University of Pennsylvania, HΡΑ. 
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ΝΕΛΛΟ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟ  

Γεννικθκε το 1964.  

Εκτελεςτικό Μζλοσ του Δ.. από τθν 24.6.1992. 

Διευκυντισ Εξωτερικϊν χζςεων Οµίλου ΣΙΣΑΝ από το 1996.  

Ρροθγουμζνωσ ιταν ςτζλεχοσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρωλιςεων τθσ Α.Ε. ΤΣΛΜΕΝΤΩΝ 
ΤΛΤΑΝ  

(1990-1996) και ςτζλεχοσ τθσ  ΛΩΝΛΑ Α.Β.Ε.Ε. ( 1989-1990). 

 Είναι Ρρόεδροσ του Λδρφματοσ Ραφλου και Αλεξάνδρασ Κανελλοποφλου και μζλοσ 
του Δ.Σ. τθσ Ζνωςθσ Τςιµεντοβιοµθχανιϊν Ελλάδοσ . 

 

TAKH – ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟ   

Γεννικθκε το 1968.  

Εκτελεςτικό µζλοσ του Δ.. από τθν 10.5.2007. 

Διευκυντισ Επενδυτικϊν χζςεων Ομίλου ΣΙΣΑΝ από το 2001.  

Κατά τθν περίοδο 1995-2001 ιταν ςτζλεχοσ τθσ Οικονομικισ Διεφκυνςθσ του 
Ομίλου και  προθγουμζνωσ είχε εργαςκεί ωσ οικονομικόσ αναλυτισ ςτθν AIG και 
ςτθ Διεφκυνςθ Χρθματοδοτιςεων τθσ ΕFG EUROBANK.   

Είναι, επίςθσ, μζλοσ Δ.Σ. των εταιριϊν ΚΑΝΕΛΛΟΡΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΛΑΔΘΣ  
Αςφαλιςτικζσ Επιχειριςεισ (AIG ΕΛΛΑΣ) και GRIVALIA PROPERTIES A.E.E.A.Ρ. και 
μζλοσ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ τθσ Ζνωςθσ Ειςθγμζνων Εταιριϊν ( ΕΝΕΛΣΕΤ) 

Σποφδαςε Οικονομικά (Β.Α.) ςτο BROWN UNIVERSITY και Διοίκθςθ Επιχειριςεων 
(Μ.Β.Α.) ςτο ΝΕW YORK UNIVERSITY –Stern School of Business.  

ΔΩΡΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 

Γεννικθκε το 1950. 

Ανεξάρτθτο μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ του Δ.. από τθν 14.6.2013 ( 1θ κθτεία). 
Πρόεδροσ τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ. 

Είναι μθ εκτελεςτικό μζλοσ του Δ.Σ τθσ Frigoglass S.A.I.C.και μζλοσ τθσ Ελεγκτικισ 
Επιτροπισ. Υπιρξε Διευκφνων Συμβοφλοσ του ομίλου τθσ Coca-Cola Θellenic (2003-
2011) και τθσ Frigoglass S.A.I.C ( 2001-2003). Ξεκίνθςε τθν καριζρα του ςτθν Price 
Waterhouse ( 1975-1985) και ςτθ ςυνζχεια εντάχκθκε ςτθ διοικθτικι ομάδα τθσ 
Ελλθνικισ Εταιρείασ Εμφιαλϊςεωσ (3E), όπου ανζλαβε Οικονομικόσ Διευκυντισ του 
Βιομθχανικοφ κλάδου του Ομίλου (1992-1995) και ςτθ ςυνζχεια Αναπλθρωτισ 
Οικονομικόσ Διευκυντισ Ομίλου ( 1995-1996) και Οικονομικόσ Διευκυντισ ( 1996- 
2000). 

Σποφδαςε οικονομικά ςτο Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ,  από όπου αποφοίτθςε το 1974 
με ειδίκευςθ ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων. 
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ΔΟΜΝΑ ΜΙΡΑΓΕΗΘ - ΜΠΕΡΝΙΣΑ 

Γεννικθκε το 1960.  

Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ του Δ.. από τθν 14.6.2013 ( 1θ κθτεία) 

Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Οριςμοφ Τποψθφίων και Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 

Είναι Δικθγόροσ Ακθνϊν και  Εταίροσ του Δικθγορικοφ Γραφείου Μ. & Ρ. 
Μπερνίτςα. 

Ζχει εργαςκεί ωσ επιςτθμονικι ςυνεργάτισ ςτθν Ειδικι Νομικι Υπθρεςία του 
Υπουργείου Εξωτερικϊν (1986-1987) και ςτο Τμιμα Ρολιτικισ Επιςτιμθσ και 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν (1985-1990). Είναι επίςθσ  Μζλοσ 
του  Δ.Σ. του St. Catherine's British School. 

Φοίτθςε ςτθ Νομικι Σχολι του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και είναι  κάτοχοσ 
μεταπτυχιακοφ τίτλου (LLM) ςτο ευρωπαϊκό δίκαιο από το London School of 
Economics. 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ-ΜΠΕΝΟΠΟΤΛΟΤ  

Γεννικθκε το 1966.  

Εκτελεςτικό μζλοσ του Δ.. από τθν 23.6.1995. 

Διευκφντρια τρατθγικοφ χεδιαςμοφ του Ομίλου ΣΙΣΑΝ από το 1997. 

Από το 1992 μζχρι το 1997 ιταν ςτζλεχοσ τθσ Διεφκυνςθσ Εξαγωγϊν του Ομίλου.  

Ρροθγουμζνωσ εργάςκθκε ςτον Οργανιςμό Οικονομικισ Συνεργαςίασ και 
Ανάπτυξθσ (Ο.Ο.Σ.Α.) και ςτθν εταιρία ςυμβοφλων BOOZ,ALLEN&HAMILTON ςτο 
Ραρίςι. 

Είναι μζλοσ του Δ.Σ. και Ταμίασ του Λδρφματοσ Ραφλου και Αλεξάνδρασ 
Κανελλοποφλου , μζλοσ του Δ.Σ. τθσ ΕΚΝΛΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. και μζλοσ 
του Δ.Σ. του Σωματείου «ΑLBA Κολλζγιο Διοίκθςθσ Επιχειριςεων». Από το 2003 ωσ 
τον Φεβρουάριο του 2015 διετζλεςε μζλοσ του Δ.Σ. τθσ εταιρίασ FRIGOGLASS 
A.B.E.E., ενϊ από το 2007 μζχρι το 2009 ιταν μζλοσ του Δ.Σ. τθσ ΕΜΡΟΛΚΘΣ 
ΤΑΡΕΗΑΣ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.     

Σποφδαςε Οικονομικά ςτο Swarthmore College ςτισ ΘΡΑ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων 
ςτο INSEAD  (Fontainebleau). 

 

ΠΛΟΤΣΑΡΧΟ ΑΚΕΛΛΑΡΘ 

Γεννικθκε το 1964. 

Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ του Δ.. από τθν 14.6.2013 ( 1θ κθτεία). 

Μζλοσ τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ.  
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Είναι Κακθγθτισ Οικονομικϊν και Χρθματοοικονομικϊν ςτο Οικονομικό 
Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν.  Υπιρξε Αντιπρόεδροσ τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ 
Επενδφςεων ( 2008-2012) και προθγουμζνωσ  Ρρόεδροσ του Συμβουλίου 
Οικονομικϊν Εμπειρογνωμόνων ςτο Υπουργείο Οικονομίασ και Οικονομικϊν και 
εκπρόςωποσ τθσ Ελλάδασ ςτθν Οικονομικι και Νομιςματικι Επιτροπι τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,  Αναπλθρωτισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν ςτα Συμβοφλια του 
Eurogroup και του ECOFIN και Αναπλθρωτισ Διοικθτισ τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ για 
τθν Ελλάδα.  Επίςθσ, διετζλεςε μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΕΚΝΛΚΘΣ 
ΤΑΡΕΗΑΣ και του Οργανιςμοφ Διαχείριςθσ Δθμοςίου Χρζουσ. 

Δίδαξε ςτο Τμιμα Οικονομικϊν του Ρανεπιςτθμίου του Maryland, ΘΡΑ και ςε άλλα 
Ρανεπιςτιμια και ζχει εργαςκεί ωσ Οικονομολόγοσ ςτθν Kεντρικι Τράπεηα των ΘΡΑ  
(Board οf Governors of the Federal Reserve System) και ωσ Επιςκζπτθσ 
Εμπειρογνϊμων ςτθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα.  

Σποφδαςε ςτο Ρανεπιςτιμιο  Brandeis, ΘΡΑ  (B.A. ςτα  Οικονομικά και 
Ρλθροφορικι)  και ζκανε διδακτορικό  ςτα Οικονομικά  ςτο  Ρανεπιςτιμιο Yale.  

   

ΠΕΣΡΟ  ΑΜΠΑΣΑΚΑΚΘ 

Γεννικθκε το 1946. 

Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ του Δ.. από τθν 10.5.2010 ( 2θ κθτεία)  

Μζλοσ τθσ Επιτροπισ Αμοιβϊν. 

Από το 2010 είναι μζλοσ του Δ.Σ. τθσ ΕΚΝΛΚΘΣ ΤΑΡΕΗΘΣ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.  

Υπιρξε (1999-2004) Γενικόσ Διευκυντισ Διαχείριςθσ Κινδφνων τθσ Citigroup Inc., 
μζλοσ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ και Διευκυντισ των Citicorp και Citibank,N.A. Από 
το 1992 ζωσ το 1997 ιταν επικεφαλισ των κυγατρικϊν παροχισ 
χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν του ομίλου American International Group, των 
υπθρεςιϊν διαχείριςθσ διακεςίμων του ομίλου και των εργαςιϊν διαχείριςθσ 
κινδφνων αγοράσ και πιςτωτικοφ κινδφνου. Διετζλεςε  μζλοσ τθσ εκτελεςτικισ 
επιτροπισ και εταίροσ τθσ C.V. Starr και ζχει επίςθσ εργαςκεί ςτθν Chemical Bank  
(νυν JPMorgan Chase). Επίςθσ, ζχει διατελζςει Ρρόεδροσ τθσ μθ κερδοςκοπικισ 
οργάνωςθσ Plan International and Childreach, Επίτροποσ του Κολλεγίου Ακθνϊν και 
διευκυντισ τθσ Γενναδείου Βιβλιοκικθσ. 

Διακζτει τρεισ τίτλουσ ςπουδϊν από το Columbia University: πτυχίο (BsC), 
μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων (MBA) και διδακτορικό 
ςτα Οικονομικά.   
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ΜΙΧΑΘΛ ΙΓΑΛΑ  

Γεννικθκε το 1949. 

Εκτελεςτικό µζλοσ του Δ.. από τθν 28.7. 1998. 

Διευκυντισ των Σοµζων Ανατολικισ Μεςογείου, Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ και 
του Κλάδου Διεκνοφσ Εμπορίασ του Ομίλου. Διετζλεςε επίςθσ Διευκυντισ 
Εξαγωγϊν και Διεκνοφσ Εμπορίασ. 

Εργάςτθκε ςτον Καναδά ςτθν εταιρία PRESTCOLD NORTH AMERICA LTD  (1973-
1979) και ςτθ ςυνζχεια (1980 – 1985) ςτθν ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΑΕΟΡΟΛΚΘ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΑ 
(Ε.Α.Β),  τθσ οποίασ υπιρξε εμπορικόσ διευκυντισ από το 1983 μζχρι το 1985. 

Σποφδαςε  μθχανολόγοσ – μθχανικόσ ςτο Ρανεπιςτιμιο Concordia του Καναδά 

 

ΒΑΙΛΕΙΟ ΦΟΤΡΛΘ 

Γεννικθκε το 1960.  

Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό μζλοσ του Δ.. από τθν 10.5.2007 ( 3θ κθτεία).  

Μζλοσ τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ.  

Είναι Ρρόεδροσ τθσ εταιρίασ FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και μζλοσ του Δ.Σ. των 
εταιριϊν HOUSE MARKET A.E. (IKEA) και FRIGOGLASS A.B.E.E. και τθσ ΤΑΡΕΗΑΣ 
ΡΕΛΑΛΩΣ.  

Είναι επίςθσ μζλοσ του Δ.Σ. του ΣΕΒ και του Ελλθνικοφ Συμβουλίου Εταιρικισ 
Διακυβζρνθςθσ. 

Σποφδαςε ςτο Ρανεπιςτιμιο BERKELEY τθσ Καλιφόρνια (Masters Degree in 
Economic Development and Regional Planning) και ςτο BOSTON 
UNIVERSITY/BRUSSELS (Masters Degree in International Business). 

 

Ρόλοσ και Αρμοδιότθτεσ Διοικθτικοφ υμβουλίου:  

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο είναι το ανϊτατο διοικθτικό όργανο τθσ Εταιρίασ, το οποίο 
είναι αποκλειςτικά αρμόδιο για τθ χάραξθ τθσ ςτρατθγικισ ςτόχευςθσ τθσ Εταιρίασ. 
Θ δθμιουργία  μακροχρόνιασ και βιϊςιμθσ αξίασ, θ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων 
των μετόχων, ο προδιοριςμόσ των εταιρικϊν αρχϊν και αξιϊν και θ διαςφάλιςθ τθσ 
αρμονικισ ενςωμάτωςισ τουσ ςτο ςφνολο των λειτουργιϊν και δραςτθριοτιτων 
του Τιτάνα, θ αποτελεςματικι λειτουργία των ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου και 
διαχείριςθσ κινδφνων, θ παρακολοφκθςθ και επίλυςθ περιπτϊςεων ςφγκρουςθσ 
ςυμφερόντων μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, διευκυντϊν και μετόχων με τα 
ςυμφζροντα τθσ Εταιρίασ και ο ζλεγχοσ τθσ απόδοςθσ του Ρροζδρου του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου και του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου αποτελοφν βαςικό 
κακικον του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει αποκλειςτικι αρμοδιότθτα για τθ λιψθ αποφάςεων 
επί ςθμαντικϊν  κεμάτων  όπωσ, θ ζγκριςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ 
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Εταιρίασ, θ ζγκριςθ του ετιςιου προχπολογιςμοφ, θ αφξθςθ του μετοχικοφ 
κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται από το νόμο και το 
Καταςτατικό, θ ζκδοςθ ομολογιακϊν δανείων παράλλθλα με τθν αρμοδιότθτα τθσ 
Γενικισ Συνζλευςθσ και με τθν επιφφλαξθ των άρκρων 8 και 9 του Ν. 3156/2003, θ 
ςφγκλθςθ Γενικϊν  Συνελεφςεων των Μετόχων, θ ειςιγθςθ επί  των κεμάτων τθσ 
Γενικισ Συνζλευςθσ, θ ςφνταξθ τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ  και των  λοιπϊν 
προβλεπομζνων από τθν κείμενθ νομοκεςία Εκκζςεων, ο οριςμόσ των εςωτερικϊν 
ελεγκτϊν τθσ Εταιρίασ και ο κακοριςμόσ των νομίμων εκπροςϊπων και των ειδικϊν 
εκπροςϊπων και υπευκφνων τθσ Εταιρίασ.  

Επίςθσ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο είναι αρμόδιο για τον κακοριςμό των αποδοχϊν 
και λοιπϊν αμοιβϊν του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου και των ανωτάτων ςτελεχϊν τθσ 
Εταιρίασ και του Ομίλου και τθν ειςιγθςθ προσ ψιφιςθ από τθ Γενικι Συνζλευςθ 
προγραμμάτων παροχισ δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν ςε εκτελεςτικά 
μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και ςτο προςωπικό τθσ Εταιρίασ και των 
ςυνδεδεμζνων με αυτιν εταιριϊν κλπ. 

Τα κακικοντα του Ρροζδρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και αυτά του 
Διευκφνοντοσ Συμβοφλου αςκοφνται από διαφορετικά πρόςωπα, οι δε 
αρμοδιότθτζσ τουσ είναι διακριτζσ και ορίηονται ρθτά ςτο Καταςτατικό και ςτον 
Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ Εταιρίασ.  

Σφμφωνα με το Καταςτατικό τθσ Εταιρίασ και με τθν εξαίρεςθ περιπτϊςεων, όπωσ 
οι ανωτζρω,  για τισ οποίεσ απαιτείται απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου, το 
Διοικθτικό Συμβοφλιο δικαιοφται να μεταβιβάηει και να ανακζτει με απόφαςι του 
και με ρθτοφσ όρουσ, εξουςίεσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ, προσ ζνα ι 
περιςςότερα μζλθ του και προσ διευκυντζσ και ςτελζχθ τθσ Εταιρίασ. Επίςθσ, 
μπορεί να μεταβιβάςει εξουςίεσ του ςτθ Διευκφνουςα Επιτροπι, οι όροι 
λειτουργίασ και το αντικείμενο τθσ οποίασ αναφζρονται κατωτζρω. 

Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, μετά από ςχετικι απόφαςθ τθσ Γενικισ 
Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ 8.6.2012 είναι αςφαλιςμζνα για αςτικι ευκφνθ ζναντι 
τρίτων από τθν αςφαλιςτικι εταιρία AIG Europe Limited (πρϊθν Chartis Europe 
Limited) , όπωσ νομίμωσ αντιπροςωπεφεται από τθν AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε.   

 

φνκεςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου:  

Το ςθμερινό Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρίασ αποτελείται από δζκα πζντε (15) 
μζλθ και εξελζγθ από τθ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων τθσ 14.6.2013, µε τριετι 
κθτεία, θ οποία λιγει κατά τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ του 2016. 

Τζςςερα (4) από τα μζλθ του, οι κ.κ. Δϊροσ Κωνςταντίνου, Δόμνα Μιράςγεηθ – 
Μπερνίτςα, Ρλοφταρχοσ Σακελλάρθσ και Βαςίλειοσ Ηαρκαλισ,  εξελζγθςαν για 
πρϊτθ φορά το 2013 και υπθρετοφν τθν πρϊτθ τουσ κθτεία ςτο Διοικθτικό 
Συμβοφλιο.  

Από αυτοφσ, οι κ.κ. Δϊροσ Κωνςταντίνου, Δόμνα Μιράςγεηθ – Μπερνίτςα, 
Ρλοφταρχοσ Σακελλάρθσ εξελζγθςαν ωσ ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ ςε 
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αντικατάςταςθ ιςάρικμων ανεξαρτιτων μθ εκτελεςτικϊν μελϊν, τα οποία είχαν 
ςυμπλθρϊςει τον ανϊτατο επιτρεπόμενο από τον Κϊδικα αρικμό κθτειϊν και για το 
λόγο αυτό δεν μποροφςαν να είναι και πάλι υποψιφιοι για εκλογι. Ο τζταρτοσ 
νεοεκλεγείσ κ. Βαςίλειοσ Ηαρκαλισ ανικει ςτα εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου.     

 

Ανεξάρτθτα μζλθ Δ..    

Επτά (7) από τα δεκαπζντε (15) μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, είναι ανεξάρτθτα 
µθ εκτελεςτικά μζλθ, δθλαδι πρόςωπα που  δεν βρίςκονται ςε οποιαδιποτε ςχζςθ 
εξάρτθςθσ µε τθν Εταιρία ι µε ςυνδεδεμζνα µε αυτι πρόςωπα και πλθροφν όλεσ τισ 
προχποκζςεισ ανεξαρτθςίασ που ζχει κζςει ο νόμοσ 3016/2002 και ο Κϊδικασ ςτο 
άρκρο του Β.1.1, κακϊσ επίςθσ το πρόςκετο κριτιριο ανεξαρτθςίασ που ζχει κζςει 
θ Εταιρία, ςφμφωνα με το οποίο, τα ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου δεν πρζπει να κατζχουν μετοχζσ ςε ποςοςτό μεγαλφτερο 
του 0,1% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ.   

Ρρόκειται για τουσ κ.κ. Ευςτράτιο – Γεϊργιο (Τάκθ) Αράπογλου, Ευτφχιο Βαςιλάκθ, 
Δϊρο Κωνςταντίνου, Δόμνα Μιράςγεηθ- Μπερνίτςα, Ρλοφταρχο Σακελλάρθ, Ρζτρο 
Σαμπατακάκθ και  Βαςίλειο Φουρλι. Οι ανωτζρω εξελζγθςαν ωσ ανεξάρτθτα μζλθ 
από τθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ 14.6.2013, μετά από ςχετικι ειςιγθςθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου και προθγοφμενθ πρόταςθ τθσ Επιτροπισ Οριςμοφ Υποψθφίων και 
Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ. 

Σφμφωνα με τθν Ελλθνικι Νομοκεςία, τον Κϊδικα και το επί πλζον κριτιριο που 
εφαρμόηει θ Εταιρία, τα ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου πρζπει:   

 

1. να είναι ανεξάρτθτα ςτον χαρακτιρα και ςτθν κρίςθ τουσ και να μθν 
ςυντρζχουν περιςτάςεισ που κα μποροφςαν να κζςουν υπό αμφιςβιτθςθ 
τθν ανεξαρτθςία τουσ.  

2. να μθν κατζχουν αμζςωσ ι εμμζςωσ μετοχζσ που να αντιπροςωπεφουν 
ποςοςτό μεγαλφτερο του 0,1% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ και να 
μθν ζχουν ςχζςθ εξάρτθςθσ με τθν Εταιρία ι με ςυνεδεμζνα με αυτι 
πρόςωπα.   

3. να μθν είναι ι να μθν ζχουν υπάρξει Ρρόεδροσ ι Διευκφνων Σφμβουλοσ ι 
εκτελεςτικά μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι ςτελζχθ ι υπάλλθλοι τθσ 
Εταιρίασ ι του Ομίλου κατά τα τελευταία πζντε ζτθ. 

4. να μθ διατθροφν ι να μθ διατθροφςαν κατά τα τελευταία τρία ζτθ, 
οποιαδιποτε ουςιϊδθ επιχειρθματικι ι επαγγελματικι ςχζςθ, αμζςωσ ι 
εμμζςωσ, με τθν Εταιρία.  

5. να μθν ζχουν λάβει ι να μθ λαμβάνουν οποιαδιποτε πρόςκετθ 
οικονομικι παροχι από τθν Εταιρία πζραν τθσ αμοιβισ τουσ ωσ μελϊν του 
Δ.Σ. 
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6. να μθν ζχουν ςτενοφσ ςυγγενικοφσ δεςμοφσ με οποιοδιποτε από τα 
παραπάνω πρόςωπα.  

7. να μθ ςυμμετζχουν ωσ εκτελεςτικά μζλθ ςε διοικθτικά ςυμβοφλια άλλων 
εταιριϊν, ςτα οποία μετζχουν εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
τθσ Εταιρίασ ωσ ανεξάρτθτα και εν γζνει να μθ διατθροφν ςθμαντικοφσ 
δεςμοφσ με άλλα μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου μζςω κοινισ 
εναςχόλθςθσ ςε άλλεσ εταιρίεσ ι όργανα. 

8. να μθν είναι εκπρόςωποι ςθμαντικϊν μετόχων.   

9. να μθν ζχουν υπθρετιςει ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο για περιςςότερο από 
εννζα ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ πρϊτθσ εκλογισ τουσ. 

 

Τα ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου δεν αςκοφν 
εκτελεςτικά ι διαχειριςτικά κακικοντα, αλλά ςυμβάλλουν με τθ ςυμμετοχι τουσ 
ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο και ςτισ Επιτροπζσ του, ςτθ χάραξθ τθσ ςτρατθγικισ τθσ 
Εταιρίασ, ςτθν εποπτεία τθσ καταλλθλότθτασ και αποτελεςματικότθτασ των 
ανϊτατων διαοικθτικϊν ςτελεχϊν, του εςωτερικοφ ελζγχου και των ςυςτθμάτων 
διαχείριςθσ κινδφνων, ςτον κακοριςμό του επιπζδου αμοιβϊν των εκτελεςτικϊν 
μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ςτθν επιλογι καταλλιλων νζων υποψθφίων 
μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και ςτθν φπαρξθ ςχεδίου διαδοχισ.  

Τα ανεξάρτθτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου δικαιοφνται να ςυνεδριάηουν, 
χωρίσ τθν παρουςία των εκτελεςτικϊν μελϊν ι του Ρροζδρου, ςε κάκε περίπτωςθ 
που αυτά κρίνουν ότι υπάρχει ανάγκθ.  

Επίςθσ ςυνεδριάηουν, όπωσ προβλζπεται ςτον Κϊδικα, μία φορά το ζτοσ υπό τον 
Ανϊτερο Ανεξάρτθτο Διοικθτικό Σφμβουλο, χωρίσ τθν παρουςία του Ρροζδρου και 
των εκτελεςτικϊν μελϊν, για τθν αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ του Ρροζδρου του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου και μία φορά το ζτοσ υπό τον Ρρόεδρο, χωρίσ τθν 
παρουςία των εκτελεςτικϊν μελϊν.  Τζτοιεσ ςυνεδριάςεισ πραγματοποιικθκαν 
εντόσ του 2014. 

 

Μθ εκτελεςτικά μζλθ Δ.. – Εκτελεςτικά μζλθ Δ.. 

Θ πλειοψθφία των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ιτοι οκτϊ ( 8) μζλθ επί 
ςυνόλου δεκαπζντε (15), αποτελείται από μθ εκτελεςτικά μζλθ. 

Σφμφωνα με τθν από 14.6.2013 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τα μθ 
εκτελεςτικά μζλθ του είναι οι  κ.κ. Ευςτράτιοσ – Γεϊργιοσ (Τάκθσ) Αράπογλου, 
Ευτφχιοσ Βαςιλάκθσ, Δϊροσ Κωνςταντίνου, Δόμνα Μιράςγεηθ-Μπερνίτςα, Ανδρζασ 
Κανελλόπουλοσ, Ρλοφταρχοσ Σακελλάρθσ, Ρζτροσ Σαμπατακάκθσ και Βαςίλειοσ 
Φουρλισ. 

Τα μθ εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου δεν αςχολοφνται με τα 
κακθμερινά κζματα διοίκθςθσ τθσ Εταιρίασ αλλά είναι επιφορτιςμζνα με τθν 
προαγωγι όλων των εταιρικϊν ηθτθμάτων.  
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Το Διοικθτικό Συμβοφλιο, ςφμφωνα με τθ ςχετικι διάταξθ Β.1.1. του Κϊδικα, 
προςδιορίηει τα κατωτζρω επτά (7) από τα ςυνολικά οκτϊ (8) μθ εκτελεςτικά  μζλθ 
του ωσ ανεξάρτθτα, ιτοι τουσ κ.κ. Τάκθ Αράπογλου, Ευτφχιο Βαςιλάκθ, Δϊρο 
Κωνςταντίνου, Δόμνα Μιράςγεηθ- Μπερνίτςα, Ρλοφταρχο Σακελλάρθ, Ρζτρο 
Σαμπατακάκθ και Βαςίλειο Φουρλι. Ππωσ αναφζρεται πιο πάνω, όλοι οι ανωτζρω 
ζχουν οριςκεί ωσ ανεξάρτθτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, από τθ Γενικι 
Συνζλευςθ των Μετόχων τθσ 14.6.2013. 

Tα εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι επτά (7) ιτοι οι κ.κ. 
Ευκφμιοσ Βιδάλθσ, Βαςίλειοσ Ηαρκαλισ, Νζλλοσ Κανελλόπουλοσ, Τάκθσ 
Κανελλόπουλοσ, Δθμιτριοσ Ραπαλεξόπουλοσ, Αλεξάνδρα Ραπαλεξοποφλου και 
Μιχαιλ Σιγάλασ. 

Ζξι (6) από τα εν ςυνόλω επτά (7) εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 
μεταξφ των οποίων και ο Διευκφνων Συμβουλοσ κ. Δθμιτριοσ Ραπαλεξόπουλοσ, 
προζρχονται από τον μετοχικό πυρινα και το ανϊτατο ςτελεχειακό δυναμικό τθσ 
Εταιρίασ και παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτθν Εταιρία με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ 
εργαςίασ.  

 

Πρόεδροσ Δ..  

Ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κ. Ανδρζασ Κανελλόπουλοσ, εκ των 
κυρίων μετόχων τθσ  Εταιρίασ,  υπιρξε Διευκφνων Σφμβουλοσ  από το 1983 μζχρι το 
1996. Από το 2006, δεν αςκεί εκτελεςτικά και διαχειριςτικά κακικοντα και 
αςχολείται αποκλειςτικά με τθν άςκθςθ των κακθκόντων του ωσ Ρροζδρου του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου, με κφριο μζλθμα τθ διαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικισ 
λειτουργίασ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τθσ αρμονικισ ςυνεργαςίασ των μελϊν 
του και τθσ λιψθσ αποφάςεων που ανταποκρίνονται ςτο ςφςτθμα αρχϊν και αξιϊν 
που ζχει κεςπίςει θ Εταιρία.  

Ο Ρρόεδροσ προεδρεφει των ςυνεδριάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και είναι 
υπεφκυνοσ για τθν κατάρτιςθ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ των ςυνεδριάςεων, τθν 
ζγκαιρθ αποςτολι τθσ ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μαηί με τθν αναγκαία 
πλθροφόρθςθ και υλικό, τθν εξαςφάλιςθ διαρκοφσ και πλιρουσ πλθροφόρθςθσ των 
ανεξαρτιτων και μθ εκτελεςτικϊν μελϊν του, ϊςτε να αςκοφν αποτελεςματικά το 
εποπτικό και αποφαςιςτικό τουσ ζργο, και τθ διευκόλυνςθ τθσ επικοινωνίασ των 
μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τουσ μετόχουσ.  

Μετζχει, επίςθσ, ωσ μζλοσ, ςτθν Επιτροπι Οριςμοφ Υποψθφίων και Εταιρικισ 
Διακυβζρνθςθσ που ζχει ςυςτακεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο. 

Ο Ρρόεδροσ, δεν ζχει άλλεσ επαγγελματικζσ υποχρεϊςεισ, οφτε ςυμμετζχει ωσ 
μζλοσ ςε διοικθτικά ςυμβοφλια άλλων εταιριϊν, πλθν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου 
του κοινωφελοφσ ΛΔΥΜΑΤΟΣ ΡΑΥΛΟΥ ΚΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΡΟΥΛΟΥ, το 
οποίο είναι εκ των κυρίων μετόχων τθσ Εταιρίασ. 
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Αντιπρόεδροσ Δ..  

Με τθν από 14.6.2013 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου , Αντιπρόεδροσ του 
Δ.Σ. ορίςτθκε το Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό μζλοσ του κ. Ευςτράτιοσ - Γεϊργιοσ 
(Τάκθσ) Αράπογλου. 

  

Ανϊτεροσ Ανεξάρτθτοσ Διοικθτικόσ φμβουλοσ 

Ο Αντιπρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κ. Τάκθσ Αράπογλου ζχει επίςθσ 
οριςτεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο, ςφμφωνα με τθ ςχετικι διάταξθ Α.4.1 του 
Κϊδικα, ωσ Ανϊτεροσ Ανεξάρτθτοσ Διοικθτικόσ Σφμβουλοσ (Senior Independent 
Director). Υπό αυτι του τθν ιδιότθτα υποχρεοφται εφόςον παραςτεί ανάγκθ να 
ςυνεπικουρεί τον Ρρόεδρο ςτο ζργο του και να λειτουργεί ωσ διαμεςολαβθτθσ των 
υπολοίπων μελϊν και να είναι ςτθ διάκεςθ μετόχων  για τθν επίλυςθ 
προβλθμάτων, τα οποία δεν ζχουν επιλυκεί μζςω τθσ επικοινωνίασ τουσ με τον 
Ρρόεδρο , τον Διευκφνοντα Σφμβουλο ι  άλλα εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου ι για τθν επίλυςθ των οποίων δεν εκδείκνυται θ επικοινωνία των 
μετόχων με τουσ ανωτζρω. 

  

Γραμματζασ Διοικθτικοφ υμβουλίου (Εταιρικι Γραμματζασ)  

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει ορίςει ωσ Εταιρικι Γραμματζα, τθ δικθγόρο τθσ 
Εταιρίασ κ. Ελζνθ Ραπαπάνου, θ οποία παρζχει νομικι υποςτιριξθ ςτον Ρρόεδρο 
και ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Θ Εταιρικι Γραμματζασ κατά τθν άςκθςθ 
των κακθκόντων τθσ αναφζρεται ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο και δεν υπάγεται 
ιεραρχικά ςε άλλθ Υπθρεςία τθσ Εταιρίασ. 

 

υνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου  

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςυνεδριάηει όςεσ φορζσ απαιτείται από τισ ανάγκεσ τθσ 
Εταιρίασ και λαμβάνει αποφάςεισ με απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων ι 
αντιπροςωπευομζνων ςυμβοφλων.  

Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου που απουςιάηουν ι κωλφονται να παραςτοφν 
ςτθ ςυνεδρίαςθ για οποιοδιποτε λόγο, δικαιοφνται να αντιπροςωπεφονται από 
άλλο μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, το οποίο ψθφίηει ςτο όνομά τουσ.  

Κάκε μζλοσ δικαιοφται να εκπροςωπιςει ζνα μόνο μζλοσ και να ψθφίςει ςτο όνομά 
του.  

Τα ανεξάρτθτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου αντιπροςωπεφονται μόνο από 
άλλα ανεξάρτθτα μζλθ. Μόνο ο Ανϊτεροσ Ανεξάρτθτοσ Διοικθτικό Σφμβουλοσ, ςε 
περίπτωςθ κωλφματόσ του, μπορεί να αντιπροςωπευκεί και από τον Ρρόεδρο, ο 
οποίοσ είναι μθ εκτελεςτικό μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  

Στισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου δφνανται να παρίςτανται χωρίσ 
δικαίωμα ψιφου και μετά από πρόςκλθςθ του Ρροζδρου, ςτελζχθ τθσ Εταιρίασ ι 
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και ςυνδεδεμζνων με αυτιν επιχειριςεων κατά τθν ζννοια του άρκρου 42ε παρ. 5 
του Κ.Ν. 2190/20, εφόςον ςυηθτοφνται κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.  

Οι θμερομθνίεσ των προγραμματιςμζνων ςυνεδριάςεων του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου, κακορίηονται κατά τουσ τελευταίουσ μινεσ του προθγουμζνου χρόνου, 
με ςτόχο τθν  εξαςφάλιςθ ςτισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ 
μζγιςτθσ δυνατισ απαρτίασ.  

Θ θμεριςια διάταξθ των ςυνεδριάςεων καταρτίηεται από τον Ρρόεδρο και 
αποςτζλλεται εγκαίρωσ ςτα μζλθ, μαηί με το αναγκαίο υλικό για τθ ςυηιτθςθ των 
κεμάτων και τθ λιψθ αποφάςεων από τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  

Σε κάκε ςυνεδρίαςθ υπογράφονται τα πρακτικά τθσ προθγοφμενθσ ςυνεδρίαςθσ, τα 
οποία τθρεί θ Εταιρικι Γραμματζασ και ςτα οποία καταγράφονται, περιλθπτικά, οι 
ςυηθτιςεισ και οι απόψεισ που διατυπϊνουν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
και οι λαμβανόμενεσ αποφάςεισ. 

 

Ανάδειξθ υποψθφίων μελϊν Διοικθτικοφ υμβουλίου 

Θ υπόδειξθ κατάλλθλων υποψθφίων και ο ςχεδιαςμόσ τθσ ςταδιακισ ανανζωςθσ 
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των ανϊτατων διοικθτικϊν ςτελεχϊν είναι ζργο τθσ 
Επιτροπισ Οριςμοφ Υποψθφίων και Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ. Βαςικό μζλθμα τθσ 
Επιτροπισ αυτισ, είναι, επίςθσ, θ διαςφάλιςθ του κατάλλθλου ςυνδυαςμοφ 
εκτελεςτικϊν και μθ εκτελεςτικϊν μελϊν και τθσ απαιτοφμενθσ ιςορροπίασ 
ικανοτιτων, γνϊςεων και εμπειριϊν μεταξφ των μελϊν του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου, με ςτόχο τθ μζγιςτθ δυνατι ςυνειςφορά ςτισ εργαςίεσ και τθν 
απόδοςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Επίςθσ, κα πρζπει να διαςφαλίηεται ότι  τα 
μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κα μποροφν να αφιερϊνουν το χρόνο που 
απαιτείται για τθν αποτελεςματικι  εκπλιρωςθ   των κακθκόντων τουσ.  

Για τθν επιλογι καταλλιλων υποψθφίων, θ Επιτροπι δικαιοφται, εφόςον το κρίνει 
απαραίτθτο, να χρθςιμοποιιςει τισ υπθρεςίεσ ειδικϊν ςυμβοφλων ι να καταφφγει 
ςε δθμοςίευςθ αγγελιϊν. 

Με τθν ανάλθψθ των κακθκόντων τουσ, τα νζα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
λαμβάνουν επίςθμθ ειςαγωγικι ενθμζρωςθ. Ραράλλθλα και κακϋόλθ τθ διάρκεια 
τθσ κθτείασ τουσ, ο Ρρόεδροσ μεριμνά για τθ ςυνεχι διεφρυνςθ των γνϊςεϊν τουσ 
ςε κζματα που αφοροφν τθν Εταιρία και τθν εξοικείωςι τουσ με τθν Εταιρία και τα 
ςτελζχθ τθσ, ϊςτε να μποροφν να ςυνειςφζρουν αποτελεςματικότερα ςτισ εργαςίεσ 
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Επιτροπϊν του.     

Μετά από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Οριςμοφ Υποψθφίων και Εταιρικισ 
Διακυβζρνθςθσ και ςφμφωνα με τθν από 17.3.2011 απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου, θ ανάδειξθ υποψθφιοτιτων και θ ςφνκεςθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου διζπεται από τισ ακόλουκεσ αρχζσ:  

 A. Tα μιςά τουλάχιςτον μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, εξαιρουμζνου του 
Ρροζδρου, κα πρζπει να είναι ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ, δθλαδι  να 
πλθροφν τόςο τα κριτιρια ανεξαρτθςίασ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ, όςο και αυτά 
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του Κϊδικα. Επί πλζον των ανωτζρω κριτθρίων, κα πρζπει να μθν κατζχουν  αμζςωσ 
ι εμμζςωσ μετοχζσ τθσ Εταιρίασ ςε ποςοςτό πλζον του 0,1% του μετοχικοφ τθσ 
κεφαλαίου.  

B. Ο ανϊτατοσ αρικμόσ κθτειϊν των ανεξαρτιτων μελϊν είναι τρεισ, ιτοι εννζα εν 
ςυνόλω ζτθ κθτείασ. 

Γ. Ο Ρρόεδροσ και ζνασ τουλάχιςτον Αντιπρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
πρζπει να προζρχονται από τα μθ εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και 
ζνασ τουλάχιςτον από αυτοφσ κα πρζπει να είναι ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ 
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

 

Τποχρεϊςεισ  μελϊν Δ..   

Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχουν τθν υποχρζωςθ να ςυμμετζχουν ςτισ 
προγραμματιςμζνεσ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Επιτροπϊν 
ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν και να αφιερϊνουν το χρόνο που απαιτείται για τθν 
ικανοποιθτικι εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ. Για το ςκοπό αυτό, οφείλουν να 
γνωςτοποιοφν ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο, πριν τθν εκλογι τουσ, τισ λοιπζσ 
ςθμαντικζσ επαγγελματικζσ υποχρεϊςεισ τουσ και τισ ςυμμετοχζσ τουσ ςε 
διοικθτικά ςυμβοφλια άλλων εταιριϊν, όπωσ και να ενθμερϊνουν το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο για κάκε μεταβολι ςτισ ωσ άνω επαγγελματικζσ υποχρεϊςεισ και 
ςυμμετοχζσ τουσ. Σφμφωνα με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τα 
εκτελεςτικά μζλθ του, τα οποία ςυνδζονται με τθν Εταιρία με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ 
εργαςίασ ι εντολισ,  δεν μποροφν να ςυμμετζχουν ςε διοικθτικά ςυμβοφλια 
περιςςοτζρων των δφο άλλων ειςθγμζνων εταιριϊν.  

Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου οφείλουν να γνωςτοποιοφν ζγκαιρα ςτον 
Ρρόεδρο του Δ.Σ. οποιοδιποτε γεγονόσ κα μποροφςε να προκαλζςει μεταβολι τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μθ εκτελεςτικϊν ι ανεξαρτιτων μελϊν του Δ.Σ. 

 

φγκρουςθ ςυμφερόντων  

Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου οφείλουν να αποκαλφπτουν αμζςωσ ςτο 
Διοικθτικό Συμβοφλιο τα ίδια ςυμφζροντά τουσ, που ενδζχεται να ανακφψουν από 
ςυναλλαγζσ τθσ Εταιρίασ, κακϊσ και κάκε άλλθ ςφγκρουςθ ιδίων ςυμφερόντων με 
αυτϊν τθσ Εταιρίασ ι ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων τθσ Εταιρίασ.  Δεδομζνου δε ότι 
ζχουν πρόςβαςθ ςε προνομιακι πλθροφόρθςθ, υποχρεοφνται να μθν 
χρθςιμοποιοφν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ για τθν αγορά ι διάκεςθ, αμζςωσ ι 
εμμζςωσ, για τουσ ίδιουσ ι για μζλθ τθσ οικογενείασ τουσ, μετοχϊν τθσ Εταιρίασ ι 
ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων τθσ Εταιρίασ που είναι υπό διαπραγμάτευςθ ςε 
οργανωμζνθ αγορά. Υποχρεοφνται, επίςθσ, να μθν ανακοινϊνουν τισ πλθροφορίεσ 
αυτζσ ςε άλλα πρόςωπα οφτε να παρακινοφν τρίτουσ, με βάςθ τισ εν λόγω 
προνομιακζσ πλθροφορίεσ, να προβοφν ςε αγορζσ ι πωλιςεισ μετοχϊν τθσ Εταιρίασ 
ι ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων τθσ Εταιρίασ που είναι υπό διαπραγμάτευςθ ςε 
οργανωμζνθ αγορά.  
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Επίςθσ , κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου  
οφείλουν να μθν αποκτοφν τθν ιδιότθτα μζλουσ Δ.Σ., ςτελζχουσ ι υπαλλιλου ςε 
οικονομικζσ οντότθτεσ  που λειτουργοφν ανταγωγιςτικά προσ τθν Εταιρία και γενικά 
να μθν ενεργοφν, χωρίσ άδεια τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, για δικό τουσ λογαριαςμό ι 
για λογαριαςμό τρίτων πράξεισ που υπάγονται ςε κάποιον από τουσ ςκοποφσ που 
επιδιϊκει θ Εταιρία . Σε περίπτωςθ που αποκτιςουν μία από τισ ανωτζρω ιδιότθτεσ, 
κα πρζπει αμζςωσ να ενθμερϊςουν τον Ρρόεδρο του Δ.Σ.και να υποβάλουν τθν 
παραίτθςι τουσ απο το Δ.Σ. τθσ Εταιρίασ.    

 

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

Το ζργο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςυνεπικουροφν οι ακόλουκεσ Επιτροπζσ, οι 
οποίεσ ζχουν ςυςτακεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο και αποτελοφνται εξ 
ολοκλιρου από ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ του, με τθν εξαίρεςθ τθσ 
Επιτροπισ Οριςμοφ Υποψθφίων και Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ, όπου μετζχει ωσ 
μζλοσ και ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ο οποίοσ είναι μθ εκτελεςτικό 
μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

 Πλεσ οι Επιτροπζσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχουν τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε 
ειδικοφσ τεχνικοφσ, οικονομικοφσ, νομικοφσ και λοιποφσ ςυμβοφλουσ. 

 

Ελεγκτικι Επιτροπι 

Ρροζδροσ: Δϊροσ Κωνςταντίνου, Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ.  

Μζλθ:        Ρλοφταρχοσ Σακελλάρθσ, Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ. 

                  Βαςίλειοσ Φουρλισ, Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ. 

Αναπλθρωματικά  

Mζλθ :  Ευτφχιοσ Βαςιλάκθσ, Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ  Δ.Σ  

             Ρζτροσ Σαμπατακάκθσ, Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ  

Θ Ελεγκτικι Επιτροπι ςυγκροτείται αποκλειςτικά από ανεξάρτθτα µζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου, με μεγάλθ διοικθτικι, λογιςτικι και ελεγκτικι γνϊςθ και 
εμπειρία. Τα μζλθ τθσ (τακτικά και αναπλθρωματικά) εξελζγθςαν από τθ Γενικι 
Συνζλευςθ των Μετόχων τθσ 14.6.2013. 

Στισ ευρφτατεσ ελεγκτικζσ τθσ δικαιοδοςίεσ περιλαμβάνονται, θ άςκθςθ εποπτείασ 
επί των εργαςιϊν τθσ Διεφκυνςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου Οµίλου, θ οποία υπάγεται 
λειτουργικά ςε αυτιν και θ παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ και αποτελεςματικισ 
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου και  διαχείριςθσ κινδφνων, θ 
παρακολοφκθςθ των οικονοµικϊν καταςτάςεων, πριν από τθν υποβολι τουσ για 
ζγκριςθ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο, θ υπόδειξθ των ορκωτϊν ελεγκτϊν που 
προτείνονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςτθ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων και 
θ παρακολοφκθςθ κεμάτων ςυναφϊν με τθ διατιρθςθ τθσ ανεξαρτθςίασ και 
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αντικειμενικότθτάσ τουσ, κακϊσ επίςθσ θ παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμοηόμενθσ από 
τθν Εταιρία διαδικαςίασ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ.  

Επίςθσ, θ Ελεγκτικι Επιτροπι ζχει τθν ευκφνθ τθσ εποπτείασ και παρακολοφκθςθσ 
τθσ εφαρμογισ τθσ διαδικαςίασ εμπιςτευτικισ αναφοράσ των εργαηομζνων προσ τθ 
Διοίκθςθ τυχόν παραβάςεων των Εταιρικϊν Αξιϊν ι του Κϊδικα Δεοντολογίασ τθσ 
Εταιρίασ, μζςω τθσ τθλεφωνικισ «γραμμισ άμεςθσ επικοινωνίασ» (Hotline) που ζχει 
τεκεί ςε λειτουργία.  

Τα κακικοντα και οι αρμοδιότθτεσ τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ και ο κανονιςμόσ 
λειτουργίασ τθσ ζχουν αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο τθσ Εταιρίασ www. titan.gr ςτθ 
ςελίδα http://ir.titan.gr/titan/app/cms?lang=en&page=article.etairiki.diakuvernisi 

H Ελεγκτικι Επιτροπι πραγματοποιεί τουλάχιςτον 4 τακτικζσ ςυνεδριάςεισ ετθςίωσ 
για τθν παρακολοφκθςθ μεταξφ άλλων τθσ πορείασ του υποχρεωτικοφ ελζγχου των 
ατομικϊν και ενοποιθμζνων  οικονομικϊν καταςτάςεων Αϋτριμινου, εξαμινου, 
εννεαμινου και ζτουσ και τθν παρακολοφκθςθ των ςυςτθμάτων εςωτερικοφ 
ελζγχου και διαχείριςθσ κινδφνων τθσ Εταιρίασ. Ρραγματοποιεί επίςθσ ζκτακτεσ 
ςυνεδριάςεισ, όποτε κρίνεται αναγκαίο.    

Το 2014 θ Ελεγκτικι Επιτροπι πραγματοποίθςε 5 ςυνεδριάςεισ, ςτισ 27/2, 1/5, 
29/7.11/11 και 15/12.  

Θ Επιτροπι ςτισ ανωτζρω ςυνεδριάςεισ τθσ αςχολικθκε με όλα τα κζματα 
αρμοδιότθτάσ τθσ, με κυριότερα των οποίων:  

α. τθν παρακολοφκθςθ του ελζγχου των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Εταιρίασ ωσ 
προσ τθν πλθρότθτα και αξιοπιςτία τθσ παρεχόμενθσ με αυτζσ χρθματοοικονομικισ 
πλθροφόρθςθσ,  

β. τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ κινδφνων τθσ 
Εταιρίασ και του Ομίλου,  

γ. τθ διαςφάλιςθ τθσ ανεξαρτθςίασ των ορκωτϊν ελεγκτϊν και τθν ειςιγθςθ για τθν 
επιλογι νζασ ελεγκτικισ εταιρίασ για τθν επιςκόπθςθ και τον ζλεγχο των 
οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ χριςθσ 2015.  

δ. τθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ του ζργου τθσ Διεφκυνςθσ Εςωτερικοφ 
Ελζγχου, τθν ζγκριςθ μεταβολϊν όςον αφορά τθ ςτελζχωςθ των υπθρεςιϊν 
εςωτερικοφ ελζγχου και τθν αξιολόγθςθ και ειςιγθςθ επί των ετθςίων αποδοχϊν 
τθσ Διευκφντριασ Εςωτερικοφ Ελζγχου Ομίλου 

Κατά τθ διάρκεια του 2014, θ Ελεγκτικι Επιτροπι πραγματοποίθςε  επίςθσ δφο 
ςυναντιςεισ  

( 25/2 και 29/7/2014 ) με τουσ τακτικοφσ ορκωτοφσ ελεγκτζσ τθσ Εταιρίασ , χωρίσ τθν 
παρουςία μελϊν τθσ διοίκθςθσ τθσ Εταιρίασ. Κατά τισ ανωτζρω ςυναντιςεισ αλλά 
και κατά τθ διάρκεια των ςυναντιςεϊν τθσ με τθν παρουςία των αρμοδίων 
ςτελεχϊν τθσ Εταιρίασ, θ Ελεγκτικι Επιτροπι διαπίςτωςε τθν αποτελεςματικότθτα 
τθσ ελεγκτικισ διαδικαςίασ.   

http://ir.titan.gr/titan/app/cms?lang=en&page=article.etairiki.diakuvernisi
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Θ ειςιγθςθ τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο, όςον αφορά 
τον τακτικό ζλεγχο των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ μθτρικισ εταιρίασ και των 
ενοποιθμζνων κατά τθν εταιρικι χριςθ 2014 κακϊσ επίςθσ τον ζλεγχο τθσ μθτρικισ 
και των ελλθνικϊν κυγατρικϊν τθσ ωσ προσ τθν εφαρμογι των φορολογικϊν 
διατάξεων και τθν ζκδοςθ του ετιςιου φορολογικοφ πιςτοποιθτικου ςφμφωνα με 
το άρκρο 65Α του Ν. 4174/2013( κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ, ιταν να 
προτακεί ςτθ Γενικι Συνζλευςθ θ εκλογι των ίδιων ορκωτϊν ελεγκτϊν τθσ εταιρίασ 
ΕRNST & YOUNG (Ελλάσ) Α.Ε, ιτοι των κ.κ. Ρελεντρίδθ και Ραπάηογλου, οι οποίοι 
είχαν διενεργιςει τον τακτικό ζλεγχο και κατά τισ χριςεισ 2012 και 2013.   

Σχετικά με το φψοσ τθσ αμοιβισ των τακτικϊν ελεγκτϊν για τθ χριςθ 2014, θ 
Ελεγκτικι Επιτροπι ειςθγικθκε τα εξισ: 

-Για τον τακτικό ζλεγχο των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Εταιρίασ μζχρι 
ποςοφ ευρϊ 107.000 πλζον ΦΡΑ και για τον τακτικό ζλεγχο των ενοποιθμζνων 
οικονομικϊν καταςτάςεων μζχρι ποςοφ ευρϊ 107.000 πλζον ΦΡΑ  

-Για τον τακτικό ζλεγχο λοιπϊν ελλθνικϊν κυγατρικϊν εταιριϊν μζχρι ποςοφ 
ευρϊ                                       126.000 πλζον ΦΡΑ  και 

-Για τον φορολογικό ζλεγχο τθσ Εταιρίασ μζχρι ποςοφ ευρϊ 73.000 πλζον ΦΡΑ 
και για τον φορολογικό ζλεγχο των ελλθνικϊν κυγατρικϊν τθσ μζχρι ποςοφ 
ευρϊ 79.000                   ευρϊ πλζον ΦΡΑ  

Θ Ελεγκτικι Επιτροπι ειςθγικθκε επίςθσ να αναλάβει θ ελεγκτικι εταιρία 
ΕRNST & YOUNG για τθ χριςθ 2014 τον τακτικό ζλζγχο 43 εταιριϊν του Ομίλου 
ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Θ ςυνολικι δαπάνθ για τθ διενζργεια του τακτικοφ ελζγχου τθσ Εταιρίασ και 43 
εταιριϊν του Ομίλου ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό κακϊσ επίςθσ για τον 
τακτικό φορολογικό ζλεγχο τθσ Εταιρίασ και κυγατρικϊν τθσ ςτθν Ελλάδα το 
2014 ανιλκε ςε ποςό ευρϊ 1.179.243 ζναντι ποςοφ ευρϊ 1.191.375 ςτο οποίο 
ανιλκε θ αντίςτοιχθ δαπάνθ κατά το  2013.  

Κατά τθ χριςθ 2014, μετά από προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ, 
ανατζκθκε ςτθν ERNST & YOUNG, πλθν του τακτικοφ ελζγχου, και θ διενζργεια επί 
πλζον ελεγκτικϊν εργαςιϊν, ςυνολικοφ ποςοφ ευρϊ 108.322 ζναντι ποςοφ 84.562 
το 2013, το οποίο αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 9,19 % τθσ ςυνολικισ αμοιβισ τουσ για 
τον τακτικό ζλεγχο τθσ Εταιρίασ και των κυγατρικϊν του Ομίλου.  

Επί πλζον, κατά τθ διάρκεια του 2014, θ ΕRNST & YOUNG παρζςχε και πρόςκετεσ 
ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ  ( ςεμινάρια επιμόρφωςθσ , μεταφράςεισ, 
ςυμβουlευτικζσ υπθρεςίεσ κλπ) ςυνολικοφ φψουσ 16.843 ευρϊ, που αντιςτοιχεί ςε 
ποςοςτό 1,43 % τθσ ςυνολικισ αμοιβισ που ζλαβε κατά το 2014 για το τακτικό 
ελεγκτικό τθσ ζργο.   

Οι εργαςίεσ αυτζσ αφοροφςαν ελάχιςτεσ μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ, που κρίκθκε 
ότι για πρακτικοφσ λόγουσ, οι ςχετικζσ υπθρεςίεσ κα ζπρεπε να διενεργθκοφν από 
τθν ERNST & YOUNG.   
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Λαμβάνοντασ υπϋ όψιν όλα τα ανωτζρω, θ Ελεγκτικι Επιτροπι ζκρινε ότι θ 
αντικειμενικότθτα και ανεξαρτθςία των ορκωτϊν ελεγκτϊν κατά τθ χριςθ 2014 
διαςφαλίςτθκε πλιρωσ. Θ ανεξαρτθςία των ορκωτϊν ελεγκτϊν βεβαιϊκθκε επίςθσ 
γραπτϊσ από τθν ίδια τθν ελεγκτικι εταιρία με επιςτολι τθσ προσ τθσ Ελεγκτικι 
Επιτροπι. 

Πςον αφορά τθν ειςιγθςι τθσ για τθν ελεγκτικι εταιρία που κα διενεργιςει τον 
τακτικό ζλεγχο τθσ Εταιρίασ και των εταιριϊν του Ομίλου κατά τθ χριςθ 2015, θ 
Ελεγκτικι Επιτροπι, ζκρινε ότι λόγω του ότι το ζργο του τακτικοφ ελζγχου 
διενεργείται επί μία εννεαετία (2006-2014) από τθν ίδια ελεγκτικι εταιρία, 
μολονότι τα πρόςωπα των ορκωτϊν ελεγκτϊν που διεξιγαγαν τον τακτικό ζλεγχο 
τθσ Εταιρίασ αντικακίςταντο το αργότερο ανά τετραετία και δεν υπάρχει διάταξθ  
ςτο νόμο που να κζτει ανϊτατο χρονικό όριο μετά τθ ςυμπλιρωςθ του οποίου είναι 
υποχρεωτικι θ αλλαγι τθσ ελεγκτικισ εταιρίασ, εν τοφτοισ,  για λόγουσ βζλτιςτθσ 
πρακτικισ, ο τακτικόσ  ζλεγχοσ τθσ μθτρικισ Εταιρίασ και των ανα τον κόςμο 
κυγατρικϊν τθσ κα πρζπει από τθν χριςθ 2015 να ανατεκεί ςε άλλθ ελεγκτικι 
εταιρία. Θ ςχετικι ειςιγθςθ τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ ζγινε ομόφωνα δεκτι από το 
Διοικθτικό Συμβοφλιο, το οποίο αποφάςιςε, ςφμφωνα με τθν ειςιγθςθ τθσ 
Ελεγκτικισ Επιτροπισ, να προτακεί ςτθν προςεχι Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των 
Μετόχων, θ ανάκεςθ του τακτικοφ ελζγχου, για τθ χριςθ του 2015, τόςο τθσ 
μθτρικισ εταιρίασ, όςο και των κυγατρικϊν τθσ εταιριϊν ςτο εςωτερικό και ςτο 
εξωτερικό, ςτθν Ανϊνυμθ Ελεγκτικι Εταιρία PriceWaterhouseCoopers. 

 

Επιτροπι Αµοιβϊν  

Ρρόεδροσ: Τάκθσ Αράπογλου, Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ. 

Mζλθ:        Ευτφχιοσ Βαςιλάκθσ, Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ. 

                  Ρζτροσ Σαμπατακάκθσ, Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ του Δ.Σ. 

Θ Επιτροπι Αμοιβϊν ςυγκροτείται αποκλειςτικά από ανεξάρτθτα µζλθ του 
Διοικθτικοφ Συµβουλίου.   

Θ ςθμερινι ςφνκεςθ τθσ Επιτροπισ Αμοιβϊν αποφαςίςτθκε με τθν από 14.6.2013 
απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  

Ζργο τθσ Επιτροπισ είναι θ μελζτθ και θ υποβολι προτάςεων ςτο Διοικθτικό 
Συμβοφλιο για τον κακοριςµό των αποηθμιϊςεων ςφμφωνα με το άρκρο 24 παρ. 2 
του Κ.Ν. 2190/20 των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, των πάςθσ φφςθσ 
ετθςίων αποδοχϊν και αµοιβϊν των  εκτελεςτικϊν µελϊν του Διοικθτικοφ 
Συµβουλίου και των ανϊτατων διευκυντικϊν ςτελεχϊν και θ αναςκόπθςθ ςε 
τακτικι βάςθ των τάςεων που επικρατοφν ςτθν αγορά ςχετικά με τισ αμοιβζσ και τθ 
διαχείρθςθ ανκρωπίνων πόρων. 

Κατά τθ διάρκεια του ζτουσ θ Επιτροπι Αμοιβϊν, ςυνεδρίαςε μία φορά, ςτισ 
23.4.2014. Κατά τθν  ςυνεδρίαςθ πραγματοποιικθκε παρουςίαςθ και ςυηιτθςθ επί 
των ςυμπεραςμάτων ζρευνασ αμοιβϊν που είχε ανακζςει θ Εταιρία ςε 
εξειδικευμζνουσ ςυμβοφλουσ και  
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ςυηθτικθκε  διεξοδικά και αποφαςίςτθκε θ πολιτικι χοριγθςθσ μιςκϊν, 
μεταβλθτϊν αμοιβϊν και δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν για τα 
εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τα λοιπά ανϊτατα διευκυντικά 
ςτελζχθ τθσ Εταιρίασ για το ζτοσ 2014, θ οποία ςτθ ςυνζχεια υποβλικθκε προσ 
ζγκριςθ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο. 

Θ ςχετικι ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Αμοιβϊν, θ οποία εγκρίκθκε ςθ ςυνζχεια από το 
Διοικθτικό Συμβοφλιο, ιταν να μθ δοκοφν αυξιςεισ ςτουσ βαςικοφσ μιςκοφσ των 
ςτελεχϊν τθσ Εταιρίασ, με εξαίρεςθ διορκωτικζσ αυξιςεισ ςε περιπτϊςεισ όπου οι 
μιςκοί των ςτελεχϊν ιταν δυςανάλογα χαμθλοί ςε ςχζςθ με  τισ κζςεισ που 
κατείχαν. Θ Επιτροπι ειςθγικθκε επίςθσ να μθ καταβλθκοφν ςτα ςτελζχθ τθσ 
Εταιρίασ μεταβλθτζσ αμοιβζσ που ςυνδζονται με τθν επίτευξθ εταιρικϊν ςτόχων για 
το 2013( business bonus) αλλά να γίνει καταβολι bonus  με βάςθ τθν ατομικι 
απόδοςθ.  

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, θ Επιτροπι Αμοιβϊν ενζκρινε επίςθσ το νζο  
«Ρρογράμμα Ραροχισ Δικαιωμάτων Ρροαίρεςθσ Αγοράσ Μετοχϊν με Βάςθ τθν 
Απόδοςθ» (Ρρόγραμμα 2014), το οποίο ςτθ ςυνζχεια υποβλικθκε και  εγκρίκθκε 
από τθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ 20.6.2014 κακϊσ επίςθσ το νζο «Ειδικό Συνταξιοδοτικό 
Ρρόγραμμα Ανωτζρων Στελεχϊν» το οποίο κα παρζχεται ςτο εξισ ςτα ανϊτερα 
ςτελζχθ τθσ Εταιρίασ και των κυγατρικϊν τθσ. 

Επίςθσ, ειςθγικθκε ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο το φψοσ των ετιςιων αποδοχϊν  και 
των πρόςκετων αμοιβϊν (Bonus) του Ρροζδρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου , του 
Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, των εκτελεςτικϊν μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
που παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ προσ τθν Εταιρία με ςχζςθ μίςκωςθσ εργαςίασ 
κακϊσ επίςθσ των ανωτάτων ςτελεχϊν τθσ Εταιρίασ και τθσ διευκφντριασ 
Εςωτερικοφ Ελζγχου, με βάςθ τθν απόδοςι τουσ.  

Τζλοσ, θ Επιτροπι Αμοιβϊν ειςθγικθκε τθν εφλογθ αφξθςθ του φψουσ των 
αποηθμιϊςεων των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τθ χριςθ 2014 ςφμφωνα 
με το άρκρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20, οι οποίεσ επί μία τριετία όχι μόνο δεν είχαν 
αυξθκεί αλλά, αντικζτωσ, το 2011 είχαν μειωκεί ςτα πλαίςια τθσ πολιτικισ 
ςυμπίεςθσ δαπανϊν που εφαρμόςτθκε από τθν Εταιρία.   

Τα κακικοντα και οι αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Αμοιβϊν και ο κανονιςμόσ 
λειτουργίασ τθσ ζχουν αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο τθσ Εταιρίασ www. titan.gr ςτθ 
διεφκυνςθ 
http://ir.titan.gr/titan/app/cms?lang=en&page=article.etairiki.diakuvernisi 

 

Επιτροπι Οριςµοφ Τποψθφίων και Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 

Ρρόεδροσ:  Δόμνα Μιράςγεηθ - Μπερνίτςα, Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ του 
Δ.Σ.  

Μζλθ:         Ευτφχιοσ Βαςιλάκθσ, Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό  

                   μζλοσ του Δ.Σ. 

                   Ανδρζασ Κανελλόπουλοσ, Μθ εκτελεςτικό μζλοσ του Δ.Σ.  

http://ir.titan.gr/titan/app/cms?lang=en&page=article.etairiki.diakuvernisi
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Θ Επιτροπι ςυγκροτείται από τρία μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, από τα οποία 
δφο είναι ανεξάρτθτα. Ωσ τρίτο μζλοσ τθσ μετζχει ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου, ο οποίοσ είναι μθ εκτελεςτικό μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Θ 
ςθμερινι ςφνκεςθ τθσ Επιτροπισ Οριςµοφ Υποψθφίων και Εταιρικισ 
Διακυβζρνθςθσ αποφαςίςτθκε με τθν από 14.6.2013 απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου.  

Πλα τα μζλθ τθσ Επιτροπισ ζχουν μεγάλθ εμπειρία ςτον τομζα τθσ διοίκθςθσ 
επιχειριςεων και τθσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ.  

Ζργο τθσ Επιτροπισ είναι θ υπόδειξθ κατάλλθλων υποψθφίων µελϊν του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ο ςχεδιαςµόσ τθσ διαδοχισ και ςυνζχειασ τθσ ανϊτατθσ 
διοίκθςθσ τθσ Εταιρίασ και θ γνωμοδότθςθ ωσ προσ τθν ορκι εφαρμογι των Αρχϊν 
Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ, ςε ςχζςθ µε τθν κείμενθ νοµοκεςία,  τισ βζλτιςτεσ 
διεκνείσ πρακτικζσ και τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ ςτον οποίο υπάγεται θ 
Εταιρία. 

H Επιτροπι ςυνεδρίαςε το 2014 μία φορά, τθν 18.2.2014.   

Στθ ςυνεδρίαςι τθσ θ Επιτροπι Οριςμοφ Υποψθφίων και Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ  
αςχολικθκε με :  

α. τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων από τισ απαντιςεισ των μελϊν του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου επί του ερωτθματολογίου για τθν αξιολόγθςθ τθσ λειτουργίασ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Επιτροπϊν του το 2013 και τθν υποβολι ςχετικισ 
αναφοράσ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο  

β. τθν εξζταςθ των υφιςταμζνων ςχεδίων διαδοχισ του Ρροζδρου, του 
Διευκφνοντοσ Συμβοφλου και των ανωτάτων ςτελεχϊν τθσ Εταιρίασ  και 

γ. το περιεχόμενο τθσ Διλωςθσ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ  που αποτζλεςε μζροσ τθσ 
Ετιςιασ Ζκκεςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τθ χριςθ 2013 και τισ αποκλίςεισ 
τθσ Εταιρίασ από τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ που προτείνει ο Κϊδικασ Εταιρικισ 
Διακυβζρνθςθσ του Θνωμζνου Βαςιλείου, ςτον οποίον ζχει υπαχκεί θ Εταιρία. 

Κατά τθ ςυνεδρίαςθ αυτι θ Επιτροπι επικεντρϊκθκε επίςθσ ςτο κζμα τθσ 
προϊκθςθσ τθσ διαφορετικότθτασ όςον αφορά τθ ςφνκεςθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου και ειδικότερα όςον αφορά το φφλο, το πολιτιςτικό και το 
επαγγελματικό υπόβακρο και αποφάςιςε ομόφωνα ότι θ διαφορετικότθτα και ο 
πλουραλιςμόσ κα πρζπει να επιδιωχκεί, διότι κα εμπλουτίςει το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο και κα προςκζςει αξία. Κατά τθν άποψθ όμωσ τθσ Επιτροπισ θ κζςπιςθ 
ςυγκεκριμζνων αρικμθτικϊν κριτθρίων είναι υπερβολικά δεςμευτικι και κα πρζπει 
να αποφευχκεί. Κα πρζπει όμωσ να επιδιωχκεί θ ςυμμετοχι περιςςότερων 
γυναικϊν και ατόμων με  διαφορετικό επαγγελματικό και πολιτιςτικό υπόβακρο ςτο 
Διοικθτικό Συμβοφλιο και για τον λόγο αυτό τα μζλθ τθσ Επιτροπισ ανζλαβαν τθν 
υποχρζωςθ να υποδείξουν εγκαίρωσ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο κατάλλθλεσ 
υποψθφιότθτεσ. 
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Τα κακικοντα και οι αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Οριςμοφ Υποψθφίων και 
Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και ο κανονιςμόσ λειτουργίασ τθσ ζχουν αναρτθκεί ςτον 
ιςτότοπο τθσ Εταιρίασ www. titan.gr ςτθ διεφκυνςθ 

  http://ir.titan.gr/titan/app/cms?lang=en&page=article.etairiki.diakuvernisi 

   

ΛΟΙΠΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ 

 Επιπλζον των τριϊν ανωτζρω Επιτροπϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχουν 
ςυςτακεί και οι ακόλουκεσ επιτροπζσ για τθν εποπτεία και τον ςυντονιςμό των 
εργαςιϊν τθσ Εταιρίασ και των εταιριϊν του Ομίλου:  

 Eπιτροπι Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ 

Ρρόεδροσ:        Δθμιτριοσ Ραπαλεξόπουλοσ, Διευκφνων Σφμβουλοσ 

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

                         Εξωτερικϊν Σχζςεων Ομίλου   

Μζλθ 

Μαρία Αλεξίου, Διευκφντρια Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ Ομίλου 

Eυκφμιοσ Βιδάλθσ, εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ. 

Βαςίλειοσ  Ηαρκαλισ , Διευκυντισ Τομζα ΘΡΑ 

Μιχάλθσ Κολακίδθσ, Οικονομικόσ Διευκυντισ Ομίλου 

Γιάννθσ Κόλλασ, Διευκυντισ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Ομίλου  

Σωκράτθσ Μπαλτηισ, Γενικόσ Διευκυντισ Τομζα Ελλάδασ   

Μιχάλθσ Σιγάλασ, εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ, Διευκυντισ Τομζων Ν.Α. Ευρϊπθσ και Ν.Α. 
Μεςογείου 

Φωκίων Ταςοφλασ , Διευκυντισ Τεχνολογικισ Διεφκυνςθσ Ομίλου    

Θ Επιτροπι αυτι ζχει ωσ ςκοπό τθν παροχι ςυμβουλϊν και υποςτιριξθσ προσ τθ 
Διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ για το ςχεδιαςμό τθσ ςτρατθγικισ τθσ Εταιρίασ  και το 
ςυντονιςμό των δραςτθριοτιτων του εταιριϊν του Ομίλου επί κεμάτων εταιρικισ 
κοινωνικισ ευκφνθσ. Στόχοσ τθσ είναι θ ςυνεχισ βελτίωςθ των επιδόςεων τθσ 
Εταιρίασ  και των κυγατρικϊν εταιριϊν ςε τρεισ βαςικοφσ άξονεσ: Τθν υγιεινι και 
αςφάλεια τθσ εργαςίασ, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ ςτο πλαίςιο τθσ 
βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και τθ ςφμπραξθ με τα ενδιαφερόμενα μζρθ. Μεταξφ των 
δραςτθριοτιτων τθσ περιλαμβάνονται θ κεςμοκζτθςθ των Αρχϊν Εταιρικισ 
Κοινωνικισ Ευκφνθσ και Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ και θ ενςωμάτωςι τουσ ςε όλουσ τουσ 
τομείσ και τισ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου, θ παροχι ςυμβουλϊν και υποςτιριξθσ 
για τθ ςυνεχι βελτίωςθ των ςχετικϊν επιδόςεων τθσ Εταιρίασ και των εταιριϊν του 
Ομίλου, θ περιοδικι μζτρθςθ και εκτίμθςθ των περιβαλλοντικϊν και κοινωνικϊν 
επιπτϊςεων των ςθμαντικϊν επενδφςεων τθσ Εταιρίασ και θ τακτικι ςχετικι 
ενθμζρωςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και θ ενεργι ςυμμετοχι τθσ Εταιρίασ ςε 

http://ir.titan.gr/titan/app/cms?lang=en&page=article.etairiki.diakuvernisi
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ελλθνικοφσ και διεκνείσ οργανιςμοφσ, που ζχουν ωσ αντικείμενο τθν Εταιρικι 
Κοινωνικι Ευκφνθ.  

Στισ ςυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ δικαιοφνται να ςυμμετζχουν και παλαιότερα μζλθ 
τθσ, κακϊσ επίςθσ και άλλα αρμόδια ανϊτερα ςτελζχθ τθσ Εταιρίασ και του Ομίλου.    

Τα κακικοντα και οι αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ  
και ο κανονιςμόσ λειτουργίασ τθσ ζχουν αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο τθσ Εταιρίασ 
www. titan.gr ςτθ ςελίδα 
http://ir.titan.gr/titan/app/cms?lang=en&page=article.etairiki.diakuvernisi 

      

Διευκφνουςα Επιτροπι 

ΠΡΟΕΔΡΟ : Δθμιτριοσ Ραπαλεξόπουλοσ, Διευκφνων Σφμβουλοσ  

ΜΕΛΘ :  

            Eυκφμιοσ Βιδάλθσ, Εκτελεςτικό Μζλοσ του Δ.Σ. 

Βαςίλειοσ Ηαρκαλισ , Διευκυντισ Τομζα ΘΡΑ  

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

            Μιχάλθσ Κολακίδθσ, Οικονομικόσ Διευκυντισ Ομίλου  

Σωκράτθσ Μπαλτηισ, Γενικόσ Διευκυντισ Τομζα Ελλάδοσ  

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

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

Το Καταςτατικό τθσ Εταιρίασ προβλζπει τθ λειτουργία Διευκφνουςασ Επιτροπισ, θ 
οποία ςυγκροτείται ςιµερα από ζξι εκτελεςτικά µζλθ του Διοικθτικοφ Συµβουλίου 
και τρία ανϊτατα διευκυντικά ςτελζχθ  και είναι αρμόδια για τθν εποπτεία τθσ 
λειτουργίασ των διαφόρων τομζων και διευκφνςεων τθσ Εταιρίασ και το ςυντονιςµό 
των δραςτθριοτιτων τουσ.  

Στισ εργαςίεσ τθσ Διευκφνουςασ Επιτροπισ δικαιοφται να ςυμμετζχει και 
οποιοςδιποτε από τουσ διατελζςαντεσ Ρροζδρουσ, Διευκφνοντεσ και 
Εντεταλμζνουσ Συμβοφλουσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  

 

Αξιολόγθςθ Δ.. και Επιτροπϊν κατά το 2014 

Το 2014, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρίασ πραγματοποίθςε ζξι (6) τακτικζσ  
ςυνεδριάςεισ  ( 27/2,  15/5, 20/6, 31/7, 13/11, και 15/12) και μία ζκτακτθ ( 27/1). 

http://ir.titan.gr/titan/app/cms?lang=en&page=article.etairiki.diakuvernisi
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Ρίνακασ με τισ παρουςίεσ των μελϊν ςτισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
και των Επιτροπϊν του κατά τθ διάρκεια του 2014 παρατίκεται κατωτζρω: 

 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 

7 
προγραμματιςμζνεσ 
ςυνεδριάςεισ Δ.Σ. 

5 
ςυνεδριάςεισ 
Ελεγκτικισ 
Επιτροπισ 

1 ςυνεδρίαςθ 
Επιτροπισ 
Οριςμοφ 
Υποψθφίων και 
Εταιρικισ 
Διακυβζρνθςθσ 

1 
ςυνεδρίαςθ 
Επιτροπισ 
Αμοιβϊν 

ΑΝΔΕΑΣ 
ΚΑΝΕΛΛΟΡΟΥΛΟΣ 7/7  1/1  

ΕΥΣΤΑΤΛΟΣ-ΓΕΩΓΛΟΣ 
(ΤΑΚΘΣ) ΑΑΡΟΓΛΟΥ  6/7   1/1 

ΔΘΜΘΤΛΟΣ 
ΡΑΡΑΛΕΞΟΡΟΥΛΟΣ 7/7    

ΕΥΤΥΧΛΟΣ ΒΑΣΛΛΑΚΘΣ 5/7  1/1 1/1 

ΕΥΚΥΜΛΟΣ ΒΛΔΑΛΘΣ 6/7    

ΒΑΣΛΛΕΛΟΣ ΗΑΚΑΛΘΣ 6/7    

ΝΕΛΛΟΣ 
ΚΑΝΕΛΛΟΡΟΥΛΟΣ 7/7    

ΤΑΚΘΣ-ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ 
ΚΑΝΕΛΛΟΡΟΥΛΟΣ 7/7    

ΔΩΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΥ 7/7 5/5   

ΔΟΜΝΑ ΜΛΑΣΓΕΗΘ – 
ΜΡΕΝΛΤΣΑ 6/7  1/1  

ΑΛΕΞΑΝΔΑ 
ΡΑΡΑΛΕΞΟΡΟΥΛΟΥ-
ΜΡΕΝΟΡΟΥΛΟΥ 6/7    

ΡΛΟΥΤΑΧΟΣ 
ΣΑΚΕΛΛΑΘΣ 7/7 5/5   

ΡΕΤΟΣ ΣΑΜΡΑΤΑΚΑΚΘΣ 2/7   1/1 

ΜΛΧΑΘΛ ΣΛΓΑΛΑΣ 7/7    

ΒΑΣΛΛΕΛΟΣ ΦΟΥΛΘΣ 6/7 4/5   
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Θ λειτουργία κατά το 2014 του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ, 
τθσ Επιτροπισ Αμοιβϊν και τθσ Επιτροπισ Οριςμοφ Υποψθφίων και Εταιρικισ 
Διακυβζρνθςθσ και θ ατομικι ςυνειςφορά κάκε μζλουσ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου ςτο ζργο τουσ αξιολογικθκε από τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 
με τθ ςυμπλιρωςθ ειδικοφ αναλυτικοφ ερωτθματολογίου, το οποίο ζχει καταρτίςει 
θ Εταιρικι Γραμματζασ. Το ερωτθματολόγιο είναι κατανεμθμζνο ςε οκτϊ (8) 
ενότθτεσ ( Θγεςία, Σφνκεςθ-Αποτελεςματικότθτα, Λειτουργία-Εργαςίεσ Δ.Σ, 
Χρθματοοικονομικι Ρλθροφόρθςθ-Συςτιματα Εςωτερικοφ Ελζγχου και Διαχείριςθσ 
Κινδφνων-Επικοινωνία με Μετόχουσ, Αμοιβζσ, Λειτουργία Επιτροπϊν, 
Ραρουςιολόγιο μελϊν ςε ςυνεδριάςεισ ΔΣ και ΓΣ και Ατομικι Αξιολόγθςθ Μελϊν). 
Θ   ςυνειςφορά  κάκε μζλουσ ςτο ζργο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου βακμολογείται, 
με βακμό από 1 μζχρι 4, που αντιςτοιχεί ςε μικρι, μζτρια, ικανοποιθτικι  και 
εξαιρετικι ςυνειςφορά.    

Το ερωτθματολόγιο ςυμπλθρϊνεται ανωνφμωσ και αποςτζλλεται ςτθν Εταιρικι 
Γραμματζα.   

Θ Επιτροπι Οριςμοφ Υποψθφίων και Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ παρουςίαςε ςτο 
Διοικθτικό Συμβοφλιο τα εξαχκζντα από τισ απαντιςεισ ςυμπεράςματα και υπζβαλε 
ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ για τθν περαιτζρω βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ και τθσ 
απόδοςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Επιτροπϊν. 

Επίςθσ, τα ανεξάρτθτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου προζβθςαν ςε αξιολόγθςθ 
τθσ απόδοςθσ του Ρροζδρου κατά τθ διάρκεια ιδιαίτερθσ ςυνεδρίαςισ τουσ τθν 
13/11/2014, χωρίσ τθν παρουςία του Ρροζδρου και των εκτελεςτικϊν μελϊν του.   

 

Αμοιβζσ μελϊν Διοικθτικοφ υμβουλίου κατά το 2014 –Πολιτικι Αμοιβϊν 

Θ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ 20.6.2014 ζχει προεγκρίνει τθν καταβολι ςτα 
μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Επιτροπϊν του αποηθμιϊςεων, ςφμφωνα 
με το άρκρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, για τθ χριςθ 2014. Οι ςχετικζσ 
αποηθμιϊςεισ ανζρχονται ςε:   

-Συνολικό μικτό ποςό ευρϊ 360.000 ωσ αποηθμίωςθ για τθ ςυμμετοχι των μελϊν 
ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο, ιτοι μικτό ποςό ευρϊ 24.000 για κάκε μζλοσ.  

-Συνολικό μικτό ποςό ευρϊ 52.000 για τα τρία μζλθ τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ, ιτοι 
μικτό ποςό ευρϊ 20.000 για τον Ρρόεδρο και μικτό ποςό ευρϊ 16.000 για κάκε 
μζλοσ   

-Συνολικό μικτό ποςό 26.000 για τα τρία μζλθ τθσ Επιτροπι Αμοιβϊν, ιτοι  μικτό 
ποςό ευρϊ 10.000 για τον Ρρόεδρο και μικτό ποςό ευρϊ 8.000  για κάκε μζλοσ  και 

- Συνολικό μικτό ποςό ευρϊ 26.000 για τα τρία μζλθ τθσ Επιτροπισ Οριςμοφ 
Υποψθφίων και Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ, ιτοι μικτό ποςό ευρϊ 10.000 για τον 
Ρρόεδρο και μικτό ποςό ευρλω  8.000 για κάκε μζλοσ.  

Θ Γενικι Συνζλευςθ τθσ 20.6.2014 ζχει επίςθσ προεγκρίνει τθν καταβολι  
πρόςκετθσ μικτισ αποηθμίωςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 24 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20  
ποςοφ ευρϊ 135.000 πλζον χαρτοςιμου προσ ζνα εκτελεςτικό μζλοσ του 
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Διοικθτικοφ Συμβουλίου, το οποίο δεν ζχει ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ι εντολισ 
με το Διοικθτικό Συμβοφλιο, για τα αυξθμζνα κακικοντα που ζχει αναλάβει ςτουσ 
τομείσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και τθσ ςτρατθγικισ.  

 

Σφμφωνα με το άρκρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, οι ανωτζρω αποηθμιϊςεισ κα 
υποβλθκοφν προσ τελικι ζγκριςθ, ςτθν προςεχι Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ για τθ 
χριςθ 2014.  

Οι μιςκοί και οι πάςθσ φφςθσ ετιςιεσ αποδοχζσ κατά το 2014 του Διευκφνοντοσ 
Συμβοφλου και των λοιπϊν εκτελεςτικϊν μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, των 
Διευκυντϊν των Γεωγραφικϊν Τομζων, του Οικονομικοφ Διευκυντι Ομίλου και τθσ 
Διευκφντριασ Εςωτερικοφ Ελζγχου αποφαςίςτθκαν από το Διοικθτικό Συμβοφλιο 
μετά από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Αμοιβϊν, με βάςθ τθν απόδοςι τουσ και 
τθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνων επιχειρθςιακϊν ςτόχων.  

Οι ετιςιεσ αποδοχζσ του Ρροζδρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, αποφαςίςτθκαν, 
επίςθσ, από το Διοικθτικό Συμβοφλιο, μετά από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ 
Αμοιβϊν και αφοφ προθγουμζνωσ είχε αξιολογθκεί θ απόδοςι του κατά τθν 
εκτζλεςθ του ζργου του από το Διοικθτικό Συμβοφλιο. 

Οι  ετιςιεσ αμοιβζσ των ανωτζρω κακϊσ επίςθσ όλων των Διευκυντικϊν ςτελεχϊν  
προςδιορίηονται με βάςθ τθ βαρφτθτα τθσ κζςθσ τουσ, τα κακικοντα και τισ 
αρμοδιότθτζσ τουσ, τθν επίδοςι τουσ ςε ςχζςθ με προκακοριςμζνουσ ποςοτικοφσ και 
ποιοτικοφσ ςτόχουσ  και το φψοσ των αμοιβϊν ςε παρόμοιεσ, ομοειδείσ εταιρίεσ . 

Οι ανωτζρω αμοιβζσ αποτελοφνται από ζνα τμιμα ςτακερό, δθλαδι το μιςκό, ο 
οποίοσ κακορίηεται με βάςθ το εφαρμοηόμενο μιςκολογικό ςφςτθμα και τθν ετιςια 
αξιολόγθςθ απόδοςθσ του ςτελζχουσ και από ζνα τμιμα μεταβλθτό, που εξαρτάται 
από τθν επίτευξθ των ατομικϊν και εταιρικϊν ςτόχων.  Οι εταιρικοί ςτόχοι 
ςυνδζονται  με τισ οικονομικζσ επιδόςεισ (ΕΒΛTDA και ROACE) ςε επίπεδο Ομίλου 
αλλά και Γεωγραφικϊν Τομζων  κακϊσ επίςθσ με επιδόςεισ ςε άλλουσ τομείσ όπωσ θ 
αςφάλεια εργαςίασ ενϊ οι ατομικοί ςτόχοι είναι  άμεςα ςυνδεδεμζνοι με τθν κζςθ 
που καλφπτει κάκε ςτζλεχοσ.  

Το μεταβλθτό τμιμα των ετθςίων αποδοχϊν , ςε περίπτωςθ πλιρουσ επίτευξθσ 
ςτόχων, δεν μπορεί να υπερβεί το 80%  και ςε περίπτωςθ υπεραπόδοςθσ ζναντι 
ςτόχων το 105% του ςτακεροφ τμιματοσ των ετθςίων αποδοχϊν,  δθλαδι των 
μιςκϊν. Τα ποςοςτά αυτά μειϊνονται ανάλογα  με τθν βαρφτθτα τθσ κζςθσ  κάκε 
ςτελζχουσ. 

Θ αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ των εκτελεςτικϊν μελϊν γίνεται από τον Διευκφνοντα 
Σφμβουλο και θ αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου από το 
Διοικθτικό Συμβοφλιο.   

Θ Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ  παρζχει ςτθν Επιτροπι Αμοιβϊν, ςε ετιςια 
βάςθ, ςτοιχεία από τθν αγορά εργαςίασ , ϊςτε να προςαρμόηεται ανάλογα το 
επίπεδο των αμοιβϊν ι/και τα προγράμματα μεταβλθτϊν αμοιβϊν. Στόχοσ είναι θ 
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προςζλκυςθ και θ παραμονι ςτον Τιτάνα υψθλισ ποιότθτασ ςτελεχϊν, που με τισ 
γνϊςεισ, τθν ικανότθτα και το ικοσ τουσ προςκζτουν αξία ςτθν Εταιρία . 

Ραρζχονται επίςθσ ςτα Διευκυντικά Στελζχθ του Ομίλου, μακροπρόκεςμα κίνθτρα με 
τθ μορφι προγραμμάτων παροχισ δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν με 
βάςθ τθν απόδοςθ, που αποφαςίηονται από τθν Γενικι Συνζλευςθ τθσ Εταιρίασ και 
ωριμάηουν μετά πάροδο τριετίασ και υπό τον όρο επίτευξθσ  ςυγκεκριμζνων ςτόχων , 
κακϊσ επίςθσ   ςυνταξιοδοτικά-αποταμιευτικά προγράμματα  και άλλεσ πρόςκετεσ 
οικειοκελείσ παροχζσ, οι οποίεσ μποροφν να ανακλθκοφν ι τροποποιθκοφν 
οποτεδιποτε κατά τθν κρίςθ τθσ Εταιρίασ. 

Θ Εταιρία  παρζχει ςτα εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου που ζχουν 
ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ με τθν Εταιρία, πρόςκετα ςυνταξιοδοτικά-
αποταμιευτικά προγράμματα βάςει τθσ πρακτικισ των αντίςτοιχων αγορϊν όπου 
λειτουργεί. 

Το 2014, οι μιςκοί και οι πάςθσ φφςθσ ακακάριςτεσ αποδοχζσ του Ρροζδρου και 
των ζξι  εκτελεςτικϊν µελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου που παρζχουν τισ 
υπθρεςίεσ τουσ προσ τθν Εταιρία µε ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, ανιλκαν ςε 
ςυνολικό μικτό ποςό ευρϊ 2.921.360. 

Επίςθσ, ςφμφωνα με πρακτικι που προτείνει ο Kϊδικασ Εταιρικισ Διακυβζνθςθσ 
που εφαρμόηει θ Εταιρία, ανακοινϊνονται οι αμοιβζσ που ζλαβαν, το 2014, 
εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τθ ςυμμετοχι τουσ ωσ 
ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ ςε διοικθτικά ςυμβοφλια άλλων εταιριϊν που 
είναι ειςθγμζνεσ ςε οργανωμζνθ αγορά. Ειδικότερα:  

O Δθμιτριοσ Ραπαλεξόπουλοσ ζλαβε μικτό ποςό ευρϊ 28.000, ωσ αποηθμίωςθ για 
τθ ςυμμετοχι του ςτο Δ.Σ. τθσ τράπεηασ  EUROBANK ERGASIAS 

H κ. Αλεξάνδρα Ραπαλεξοποφλου-Μπενοποφλου ζλαβε μικτό ποςό ευρϊ 45.000              
ωσ αποηθμίωςθ για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο Δ.Σ. τθσ ΕΚΝΛΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ ΤΘΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ  και μικτό ποςό ευρϊ 14.822,04 για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο Δ.Σ. τθσ 
εταιρίασ FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε και 

Ο κ. Τάκθσ – Ραναγιϊτθσ Κανελλόπουλοσ ζλαβε μικτό ποςό  ευρϊ 1.667 ωσ 
αποηθμίωςθ για τθ ςυμμετοχι του ςτο Δ.Σ. τθσ εταιρίασ GRIVALIA PROPERTIES 
A.E.Ε.Α.Ρ. 

 

IV. Πρoγράμματα διάκεςθσ μετοχϊν ςε εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου και ανϊτερα ςτελζχθ τθσ Εταιρίασ και του Ομίλου µε τθ μορφι 
παροχισ δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν. 

Θ Α.Ε. ΤΣΛΜΕΝΤΩΝ ΤΛΤΑΝ, με ςτόχο τθν ταφτιςθ των μακροπρόκεςμων προςωπικϊν 
επιδιϊξεων των ανωτζρων ςτελεχϊν τθσ µε τα ςυμφζροντα τθσ Εταιρίασ και των 
Μετόχων τθσ, ζχει κεςπίςει και εφαρμόηει από το 2000 και μζχρι ςιμερα 
προγράμματα παροχισ  δικαιωμάτων  προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν ( Stock Option 
Plans).  Πλα τα ςχετικά προγράμματα ( Ρρόγραμμα 2000, 2004, 2007, 2010 και 
2014) ζχουν εγκρικεί από τθ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων, είχαν τριετι περίοδο 
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ωρίμανςθσ και  δικαιοφχουσ ανϊτερα ςτελζχθ τθσ Εταιρίασ και εταιριϊν του Ομίλου 
και μζλθ του Δ.Σ. τθσ Εταιρίασ  που παρείχαν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτθν Εταιρία με 
ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ.  

Μζχρι ςιμερα, ςτα πλαίςια των ανωτζρω  Ρρογραμμάτων, ζχουν αποκτθκεί από 
τουσ δικαιοφχουσ ςυνολικά 1.010.689 κοινζσ μετοχζσ, που αντιπροςωπεφουν 
ποςοςτό 1,19 % του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ.     

Ειδικότερα: 

Κατ’ εφαρμογι του Ρρογράμματοσ 2000, αςκικθκαν ςυνολικά από 48 δικαιοφχουσ 
δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ 119.200  κοινϊν μετοχϊν, με τιμι διάκεςθσ 29,35 
ευρϊ ανά μετοχι και δικαιϊματα προαίρεςθσ 451.900 κοινϊν μετοχϊν, με τιμι 
διάκεςθσ 14,68 ευρϊ ανά μετοχι.   

Κατ’ εφαρμογι του Ρρογράμματοσ 2004 αςκικθκαν ςυνολικά από 63 δικαιοφχουσ 
δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ 186.000 κοινϊν μετοχϊν, με τιμι αγοράσ ίςθ με 
τθν ονομαςτικι αξία τθσ μετοχισ. 

Κατ’ εφαρμογι του Ρρογράμματοσ 2007 αςκικθκαν ςυνολικά  από 103 δικαιοφχουσ 
δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ 61.804 κοινϊν μετοχϊν τθσ Εταιρίασ, με τίμθμα ίςο 
με τθν ονομαςτικι αξία κάκε μετοχισ, ιτοι τζςςερα (4) ευρϊ ανά μετοχι.  

Σιμερα βρίςκονται ςε εξζλιξθ τα πιο κάτω αναλυτικά περιγραφόμενα Ρρογράμματα 
2010 και 2014: 

Tο Ρρόγραμμα 2010 εγκρίκθκε από τθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ 3.6.2010, είχε τριετι 
διάρκεια (2010-2012), τριετι χρόνο ωρίμανςθσ, καταλθκτικό χρόνο άςκθςθσ το 
2016, τιμι άςκθςθσ ίςθ με τθν ονομαςτικι αξία τθσ μετοχισ και δικαιοφχουσ 109 
ανϊτερα ςτελζχθ τθσ Εταιρίασ και εταιριϊν του Ομίλου ςυμπεριλαμβανομζνων 6 
εκτελεςτικϊν μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρίασ.  

Κατϋεφαρμογι του Ρρογράμματοσ 2010 χορθγικθκαν, κατά τα ζτθ 2010, 2011 και 
2012, δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ 267.720, 301.200 και 376.290 αντίςτοιχα 
ιδίων κοινϊν μετοχϊν τθσ Εταιρίασ. Οι δικαιοφχοι δικαιοφντο να αςκιςουν τα 
χορθγθκζντα δικαιϊματων κατά τουσ  μινεσ Απρίλιο και Οκτϊβριο των ετϊν 2013, 
2014, 2015 και 2016 υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν επιτευχκεί οι ςτόχοι  και οι 
προχποκζςεισ του προγράμματοσ. 

Ειδικότερα, ςφμφωνα με το Ρρόγραμμα, μετά τθν πάροδο του τριετοφσ χρόνου 
ωρίμανςθσ,  ο τελικόσ αρικμόσ δικαιωμάτων που μποροφν να αςκιςουν οι 
δικαιοφχοι εξαρτάται: 

 α.κατά ζνα τρίτο, από τα λειτουργικά αποτελζςματα και τα κακαρά κζρδθ του 
Ομίλου  

β. κατά ζνα τρίτο από τθν απόδοςθ τθσ κοινισ μετοχισ τθσ Εταιρίασ ςε ςχζςθ με τθν 
απόδοςθ άλλων πολυεκνικϊν εταιριϊν  του κλάδου δομικϊν υλικϊν με μεγάλθ 
κεφαλαιοποίθςθ και εμπορευςιμότθτα και  

γ. κατά ζνα τρίτο από τθν απόδοςθ τθσ κοινισ μετοχισ τθσ Εταιρίασ ςε ςχζςθ με τθ 
απόδοςθ των δεικτϊν FTSE 20 και FTSE 40 του Χ.Α.και FTS Eurofirst 300.  
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Μζχρι το Δεκζμβριο 2014 ςτα πλαίςια του Ρρογράμματοσ 2010 αςκικθκαν 
ςυνολικά δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ 191.785 ιδίων μετοχϊν τθσ Εταιρίασ με 
τιμι αγοράσ ίςθ με τθν ονομαςτικι αξία τθσ μετοχισ, ιτοι 4 ευρϊ ανά μετοχι. Τον 
Απρίλιο και Οκτϊβριο 2015 κα μποροφν να αςκθκοφν από τουσ δικαιοφχουσ επί 
πλζον 298.451 δικαιϊματα, ιτοι το 83% του αρικμοφ δικαιωμάτων που είχε 
χορθγθκεί το 2012, τα οποία ζχουν ωριμάςει και ζχουν επιτφχει τισ πρoχποκζςεισ 
του Ρρογράμματοσ.  

Τζλοσ, το Ρρόγραμμα 2014 εγκρίκθκε από τθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ 20.6.2014, ζχει 
τριετι διάρκεια (2014-2016), τριετι χρόνο ωρίμανςθσ, καταλθκτικό χρόνο άςκθςθσ 
το 2022, τιμι άςκθςθσ δζκα (10) ευρϊ ανά μετοχι και δικαιοφχουσ ανϊτερα 
ςτελζχθ τθσ Εταιρίασ και εταιριϊν του Ομίλουςυμπεριλαμβανομζνων των 
εκτελεςτικϊν μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρίασ ( ςυνολικά περίπου 
110 άτομα).  

Κατϋεφαρμογι του Ρρογράμματοσ 2014,  χορθγικθκαν το ζτοσ 2014 δικαιϊματα 
προαίρεςθσ αγοράσ 250.190 ιδίων κοινϊν μετοχϊν τθσ Εταιρίασ ςε 108 
δικαιοφχουσ. Δικαιϊματα κα χορθγθκοφν επίςθσ κατά τα ζτθ 2015 και 2016.  

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο, ανάλογα με τον βακμό επίτευξθσ των προχποκζςεων του 
Ρρογράμματοσ, κα προςδιορίςει  τον Μάρτιο των ετϊν 2017, 2018 και 2019 τον 
τελικό  αρικμό δικαιωμάτων που κα δικαιοφται να αςκιςει κάκε δικαιοφχοσ. Οι 
δικαιοφχοι κα δικαιοφνται να αςκιςουν δικαιϊματά τουσ,  εν όλω ι εν μζρει, εντόσ 
των πζντε πρϊτων θμερϊν κάκε μινα, καταβάλλοντασ ςτθν Εταιρία τα ανάλογα 
ποςά, μζχρι τθν θμερομθνία απόςβεςθσ των δικαιωμάτων, ιτοι μζχρι τον 
Δεκζμβριο του τρίτου ζτουσ μετά το ζτοσ τελικοφ προςδιοριςμοφ τουσ.   

Ειδικότερα, ςφμφωνα με το Ρρόγραμμα, μετά τθν πάροδο του τριετοφσ χρόνου 
ωρίμανςθσ ( τα ςχετικά δικαιϊματα κακίςτανται ϊριμα τον Δεκζμβριο των ετϊν 
2016, 2017 και 2018) , ο τελικόσ αρικμόσ δικαιωμάτων που κα μποροφν να 
αςκιςουν οι δικαιοφχοι κα εξαρτάται:  

Α. κατά το ιμιςυ, ανάλογα με τον μζςο όρο ROACE τριετίασ ςε ςχζςθ με τον 
ςτόχο τθσ κάκε τριετίασ, όπωσ αυτόσ κα ζχει κακοριςτεί από το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο πριν από τθ χοριγθςθ των ςχετικϊν δικαιωμάτων. Ωσ μζςοσ όροσ 
ROACE ορίηεται ο αρικμθτικόσ μζςοσ όροσ του δείκτθ ROACE εκάςτου ζτουσ 
από το ζτοσ χοριγθςθσ των δικαιωμάτων ζωσ και το ζτοσ ωρίμανςθσ. Ο δείκτθσ 
ROACE κάκε ζτουσ ορίηεται ωσ το πθλίκο των κακαρϊν κερδϊν προ τόκων και  
φόρων ( EBIT) του ζτουσ διαιρεμζνο δια του μζςου όρου  των απαςχολοφμενων 
κεφαλαίων ( ίδια κεφάλαια ςυν τραπεηικόσ ι ιςοδφναμοσ δανειςμόσ) αρχισ και 
τζλουσ του ζτουσ  

και  

Β. κατά το υπόλοιπο ιμιςυ, ανάλογα με τθ ςυνολικι απόδοςθ τθσ κοινισ 
μετοχισ τθσ Εταιρίασ ςε ςχζςθ με τον μζςο όρο τθσ ςυνολικισ απόδοςθσ των 
μετοχϊν των  δζκα ομοειδϊν εταιριϊν ( Peer Index). 

Το Ρρόγραμμα 2014 προβλζπει ζξι κατθγορίεσ απόδοςθσ που κα προκφπτουν από 
τθ ςφγκριςθ αφενόσ του μζςου ROACE τριετίασ με τον αντίςτοιχο ςτόχο τθσ 
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περιόδου και αφετζρου του μζςου όρου τθσ ςυνολικισ απόδοςθσ τριετίασ τθσ 
κοινισ μετοχισ τθσ Εταιρίασ ςε ςχζςθ με τον μζςο όρο τθσ ςυνολικισ απόδοςθσ 
τριετίασ των μετοχϊν του Peer Index, οπότε και κα παρζχεται θ δυνατότθτα 
άςκθςθσ ανάλογου ποςοςτοφ του αρικμοφ των χορθγθκζντων δικαιωμάτων.  

Επιςθμαίνεται ότι αμφότερα τα τρζχοντα Ρρογράμματα 2010 και 2014 ευνοοφν τθ 
μακροχρόνια διακράτθςθ ενόσ ςθμαντικοφ αρικμοφ μετοχϊν από τα ςτελζχθ, 
προβλζποντασ όρο διατιρθςθσ ενόσ ελάχιςτου αρικμοφ μετοχϊν ανάλογα με το 
ιεραρχικό επίπεδο των ςτελεχϊν, θ δε παράβαςθ του ορίου ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ 
χοριγθςθ μειωμζνου αρικμοφ δικαιωμάτων κατά τθν επόμενθ περίοδο χοριγθςθσ.  

Επιςθμαίνεται επίςθσ ότι όλα τα ανωτζρω Ρρογράμματα ζχουν ςχεδιαςκεί ϊςτε να 
λειτουργοφν αποτρεπτικά ςτθν ανάλθψθ υπζρμετρων κινδφνων από τουσ 
δικαιοφχουσ-  ανϊτερα ςτελζχθ  τθσ Εταιρίασ, που ςε περίπτωςθ ατυχοφσ ζκβαςθσ, 
κα μποροφςαν να οδθγιςουν ςε κατακριμνιςθ τθσ τιμισ τθσ μετοχισ. 
Ρροχποκζτουν ςυνεπϊσ όλα ελκυςτικι τιμι άςκθςθσ δικαιωμάτων ςε ςχζςθ με τθν 
τιμι διαπραγμάτευςθσ κατά τθ χοριγθςι τουσ. 

Λεπτομερισ περιγραφι όλων των ανωτζρω Ρρογραμμάτων παρατίκεται ςτον 
ιςτόποπο  τθσ Εταιρίασ www.titan.gr  ςτθ ςελίδα 
http://ir.titan.gr/titan/app/cms?lang=en&page=programma.paroxis.dikaiomaton.pro
airesis.metoxon 

V. Περιγραφι των κφριων χαρακτθριςτικϊν των ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου 
και διαχείριςθσ κινδφνων τθσ Εταιρίασ ςε ςχζςθ με τθ διαδικαςία ςφνταξθσ των 
χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων  

Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ 

Ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ αςκείται από τθ Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου Ομίλου, θ 
οποία είναι ανεξάρτθτθ υπθρεςία, με γραπτό κανονιςμό λειτουργίασ, και 
αναφζρεται λειτουργικά ςτθν Ελεγκτικι Επιτροπι του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  

Το ζργο του εςωτερικοφ ελζγχου διενεργικθκε κατά τθ χριςθ 2014 από 15 ςτελζχθ, 
με τθν απαιτοφμενθ κατάρτιςθ και εμπειρία για τθν άρτια επιτζλεςθ του ζργου 
τουσ.  

Ο πρωταρχικόσ ρόλοσ του Εςωτερικοφ Ελζγχου είναι θ αξιολόγθςθ των 
αςφαλιςτικϊν δικλείδων που υπάρχουν ςε όλο το εφροσ των λειτουργιϊν του 
Ομίλου ωσ προσ τθν επάρκεια και τθν αποτελεςματικότθτά τουσ. Στισ αρμοδιότθτεσ 
του εςωτερικοφ ελζγχου ςυμπεριλαμβάνoνται επίςθσ: 

-H παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ και τθσ τιρθςθσ Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ 
Λειτουργίασ , του Κϊδικα Δεοντολογίασ και του Καταςτατικοφ τθσ Εταιρίασ και των 
νόμων εν γζνει , οπουδιποτε λειτουργεί και ζχει δραςτθριότθτεσ ο Πμιλοσ.  

- Θ αναφορά ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρίασ περιπτϊςεων ςφγκρουςθσ των 
ςυμφερόντων των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι των διευκυντικϊν 
ςτελεχϊν με τα ςυμφζρονται τθσ Εταιρίασ, τισ οποίεσ διαπιςτϊνει κατά τθν άςκθςθ 
των κακθκόντων του 

http://www.titan.gr/
http://ir.titan.gr/titan/app/cms?lang=en&page=programma.paroxis.dikaiomaton.proairesis.metoxon
http://ir.titan.gr/titan/app/cms?lang=en&page=programma.paroxis.dikaiomaton.proairesis.metoxon
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- Ο ζλεγχοσ των ςχζςεων και ςυναλλαγϊν τθσ Εταιρίασ με τα ςυνδεδεμζνα με αυτι 
μζρθ, κατά τθν ζννοια του Διεκνοφσ Λογιςτικοφ Ρροτφπου 24, όπωσ ιςχφει και των 
ςχζςεων τθσ Εταιρίασ με εταιρίεσ ςτο κεφάλαιο των οποίων ςυμμετζχουν με 
ποςοςτό τουλάχιςτον 10% μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι μζτοχοι τθσ Εταιρίασ 
με ποςοςτό τουλάχιςτον 10%. 

Κατά τθ διάρκεια του 2014, υποβλικθκαν ςτθν Ελεγκτικι Επιτροπι και μζςω αυτισ 
ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο 36 ζγγραφεσ εκκζςεισ τθσ Διεφκυνςθσ Εςωτερικοφ 
Ελζγχου, ςχετικά με όλουσ τουσ διενεργθκζντεσ ελζγχουσ των λειτουργιϊν του 
Ομίλου. Από τουσ διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, 17 ιταν προγραμματιςμζνοι, 5 ιταν 
ειδικοί και 14 ιταν επαναλθπτικοί. 

Στθν Ελεγκτικι Επιτροπι υποβλικθκε, επίςθσ, εξαμθνιαίοσ και ετιςιοσ απολογιςμόσ 
του ζργου τθσ Διεφκυνςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου, με ςυγκεντρωτικι αναφορά ςτα 
ςθμαντικότερα ευριματα των ελζγχων.  

Κατά τθ διάρκεια του 2014 θ Ελεγκτικι Επιτροπι είχε τακτικζσ κατ’ ιδίαν ςυναντιςεισ 
με τθ Διευκφντρια Εςωτερικοφ Ελζγχου Ομίλου, κατά τισ οποίεσ ςυηθτικθκαν 
λειτουργικά και οργανωτικά κζματα και παραςχζκθκαν όλεσ οι ηθτθκείςεσ 
πλθροφορίεσ και ενθμζρωςθ ςχετικά  με τα  εφαρμοηόμενα ςυςτιματα  ελζγχου, τθν 
αποτελεςματικότθτά τουσ και  τθν πορεία των ελζγχων. Μετά από ςχετικι αναφορά 
τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο ενζκρινε τον ςχεδιαςμό ελζγχων 
για το 2015 και προςδιόριςε τισ λειτουργίεσ και τα ςθμεία ςτα οποία κα πρζπει να 
επικεντρωκεί  ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ. 

 

υςτιματα Εςωτερικοφ Ελζγχου και Διαχείριςθσ Κινδφνων  

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει τθν ευκφνθ για τα ςυςτιματα εςωτερικοφ ελζγχου και 
διαχείριςθσ κινδφνων τθσ Εταιρίασ και του Ομίλου και τθσ ετιςιασ αξιολόγθςθσ τθσ 
αποτελεςματικότθτάσ τουσ.  

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο βεβαιϊνει ότι θ Εταιρία διακζτει ςυςτιματα εςωτερικοφ 
ελζγχου και πολιτικζσ διαχείριςθσ κινδφνων και ενθμερϊκθκε από τον Διευκφνοντα 
Σφμβουλο και τα αρμόδια ςτελζχθ του Ομίλου για τθν αποτελεςματικότθτά τουσ.  

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει γνϊςθ των ςθμαντικότερων κινδφνων, οι οποίοι κα 
μποροφςαν να επθρεάςουν ουςιαςτικά τθ λειτουργία, τθ φιμθ και τα αποτελζςματα 
του Ομίλου, κακϊσ και τισ διαδικαςίεσ διαχείριςθσ των εν λόγω κινδφνων, οι οποίεσ 
υποςτθρίηουν τον εντοπιςμό τουσ, τθν ιεράρχθςι τουσ, τον περιοριςμό τουσ και τθν 
παρακολοφκθςι τουσ. 

Επιςθμαίνει πάντωσ ότι τα ςυςτιματα εςωτερικοφ ελζγχου και διαχείριςθσ κινδφνων 
παρζχουν λελογιςμζνθ και όχι απόλυτθ αςφάλεια, διότι είναι ςχεδιαςμζνα ϊςτε να 
περιορίηουν μεν τθν πικανότθτα επζλευςθσ των ςχετικϊν κινδφνων και να αμβλφνουν 
τισ επιπτϊςεισ τουσ, χωρίσ ωςτόςο  να μποροφν να τουσ αποκλείςουν.    

Ειδικότερα όςον αφορά τθ ςφνταξθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, τα κφρια 
χαρακτθριςτικά των ςυςτθμάτων και διαδικαςιϊν που ακολουκοφνται, με ςτόχο τθν 
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αποφυγι ςφαλμάτων και τθν παροχι αξιόπιςτθσ χρθματοοικονομικισ 
πλθροφόρθςθσ είναι τα εξισ: 

Οι μθχανιςμοί διαςφάλιςθσ τθσ ακεραιότθτασ των οικονομικϊν καταςτάςεων 
απαρτίηονται από τον ςυνδυαςμό των ενςωματωμζνων διαδικαςιϊν διαχείριςθσ 
κινδφνων που αφοροφν τθ χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ, τισ εφαρμοςμζνεσ 
διαδικαςίεσ ελζγχων και τα ςυναφι μθχανογραφικά ςυςτιματα, κακϊσ και τθν 
οικονομικι πλθροφόρθςθ που παράγεται, δθμοςιοποιείται και παρακολουκείται.  

Θ διοίκθςθ του Ομίλου, παρακολουκεί ςε μθνιαία βάςθ τα ενοποιθμζνα οικονομικά 
αποτελζςματα, κακϊσ και τθ διοικθτικι πλθροφόρθςθ (Group Management 
Information – MI), πλθροφορίεσ οι οποίεσ παράγονται ςφμφωνα με τα Διεκνι 
Λογιςτικά Ρρότυπα και ςυντάςςονται με τρόπο που να διευκολφνει τθν κατανόθςι 
τουσ.   

Θ μθνιαία παρακολοφκθςθ των ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων και του 
Group MI, κακϊσ και θ ανάλυςι τουσ από τα αρμόδια τμιματα, αποτελοφν βαςικό 
εργαλείο ελζγχου ποιότθτασ και ακεραιότθτασ των οικονομικϊν αποτελεςμάτων.  

Για τθν ενοποίθςθ των αποτελεςμάτων, ο Πμιλοσ χρθςιμοποιεί ζνα εξειδικευμζνο 
λογιςμικό ενοποίθςθσ κακϊσ και ζνα εξειδικευμζνο λογιςμικό για τισ ενδοεταιρικζσ 
ςυναλλαγζσ. Τα παραπάνω εργαλεία ζχουν ενςωματωμζνουσ ελεγκτικοφσ 
μθχανιςμοφσ και παραμζτρουσ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Ομίλου. Τζλοσ, τα 
παραπάνω εργαλεία υποδεικνφουν βζλτιςτεσ διαδικαςίεσ (best practices) 
ενοποίθςθσ,  τισ οποίεσ ο Πμιλοσ ζχει ςε μεγάλο βακμό υιοκετιςει. 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ενθμερϊνεται ςε κάκε ςυνεδρίαςι του από τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο και ανά τρίμθνο από τον Οικονομικό Διευκυντι του Ομίλου 
για τα αποτελζςματα και τθν πορεία του Ομίλου.  

Οι εξωτερικοί ελεγκτζσ επιςκοποφν τισ εξαμθνιαίεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 
Εταιρίασ, του Ομίλου κακϊσ και των ςθμαντικϊν κυγατρικϊν, και ελζγχουν τισ 
ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ για τισ αντίςτοιχεσ εταιρίεσ. Επίςθσ, οι εξωτερικοί 
ελεγκτζσ ενθμερϊνουν τθν Ελεγκτικι Επιτροπι ςχετικά με τθν  ζκβαςθ των 
επιςκοπιςεων και των ελζγχων που ζχουν διενεργιςει. 

Θ Ελεγκτικι Επιτροπι  κατά τθν ζλεγχο των τριμθνιαίων, εξαμθνιαίων και ετθςίων 
οικονομικϊν καταςτάςεων ενθμερϊνεται επίςθσ για τθν πορεία του κεφαλαίου 
κίνθςθσ και των ταμειακϊν ροϊν του Ομίλου κακϊσ και για τθ διαχείριςθ των 
χρθματοοικονομικϊν κινδφνων. Στθ ςυνζχεια ενθμερϊνει ςχετικά το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο, τα μζλθ του οποίου δικαιοφνται να  ηθτιςουν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ.   

Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ πριν εγκρικοφν από το Διοικθτικό Συμβοφλιο ελζγχονται 
από τθν Ελεγκτικι Επιτροπι, ςτθν οποία παρζχεται κάκε απαιτοφμενθ διευκρίνιςθ 
και πλθροφορία για όλα τα ςτοιχεία και πλθροφορίεσ  που περιζχονται ςε αυτζσ από 
τα αρμόδια για τθν κατάρτιςι τουσ ςτελζχθ τθσ Εταιρίασ.  

Διαχείριςθ Κινδφνων 

Ο Πμιλοσ, λόγω τθσ φφςθσ των δραςτθριοτιτων του και τθσ γεωγραφικισ του 
διαφοροποίθςθσ, εκτίκεται εκ των πραγμάτων ςε αβεβαιότθτεσ και κινδφνουσ, οι 
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ςθμαντικότεροι από τουσ οποίουσ περιγράφονται ςτο κεφάλαιο «Κίνδυνοι και 
Αβεβαιότθτεσ» τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Στουσ κινδφνουσ 
αυτοφσ περιλαμβάνονται χρθματοοικονομικοί κίνδυνοι (ρευςτότθτασ, 
ςυναλλάγματοσ, επιτοκίων, πιςτωτικοί), κίνδυνοι λόγω τθσ  κυκλικότθτασ του 
οικοδομικοφ τομζα,  κίνδυνοι  λόγω τθσ παρουςίασ του Ομίλου ςε αναπτυςςόμενεσ 
αγορζσ, κίνδυνοι από φυςικζσ καταςτροφζσ, κίνδυνοι ατυχθμάτων, κίνδυνοι 
περιβαλλοντικισ φφςεωσ και διαχείριςθσ, κίνδυνοι κόςτουσ ειςροϊν και πρόςβαςθσ 
ςε πρϊτεσ φλεσ, κίνδυνοι από δικαςτικζσ διενζξεισ, κίνδυνοι από πολιτικζσ 
αναταραχζσ  κλπ. 

Στθν Ετιςια Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου γίνεται επίςθσ εκτενισ αναφορά 
ςτθν εφαρμοηόμενθ πολιτικι αντιμετϊπιςθσ  των χρθματοοικονομικϊν κινδφνων 
κακϊσ και αρκετϊν από τουσ ανωτζρω αναφερόμενουσ κινδφνουσ. Θ 
εφαρμοηόμενθ πολιτικι διαχείριςθσ χρθματοοικονομικϊν κινδφνων ελζγχεται και 
ανακεωρείται δφο φορζσ το χρόνο από το Διοικθτικό Συμβοφλιο. 

Βαςικό μζλθμα τθσ διοίκθςθσ του Ομίλου είναι θ διαςφάλιςθ. μζςω τθσ εφαρμογισ 
των κατάλλθλων ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου και διαχείριςθσ κινδφνων, ότι 
όλθ θ οργάνωςθ του Ομίλου ζχει τθν ικανότθτα να αντιμετωπίηει με ταχφτθτα και 
αποτελεςματικότθτα τουσ κινδφνουσ εν τθ γενζςει τουσ και ςε κάκε περίπτωςθ να 
λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για τθν κατά το δυνατόν άμβλυνςθ των ςυνεπειϊν 
τουσ.  

Για το ςκοπό αυτό τα ςυςτιματα που εφαρμόηει ο  Πμιλοσ προβλζπουν 
ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ και εφαρμογι ειδικϊν πολιτικϊν και προτφπων και 
κακορίηουν με ςαφινεια τουσ υπεφκυνουσ κάκε επιπζδου για τθ διαχείριςθ των 
κινδφνων  και τα όρια εξουςίασ τουσ. 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ενθμερϊνεται τουλάχιςτον μία φορά το χρόνο για τουσ 
κφριουσ επιχειρθματικοφσ κινδφνουσ που αντιμετωπίηει ο Πμιλοσ και εξετάηει αν οι 
κίνδυνοι αυτοί είναι  ςαφϊσ προςδιοριςμζνοι, αν ζχουν  εκτιμθκεί επαρκϊσ και  αν 
ο τρόποσ διαχείριςισ τουσ είναι αποτελεςματικόσ. 

 

VΙ. Πλθροφοριακά ςτοιχεία που απαιτοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 10 παρ. 1 τθσ 
Οδθγίασ 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου  

Τα πλθροφοριακά ςτοιχεία που απαιτοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 10 παρ. 1 τθσ 
Οδθγίασ 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
εμπεριζχονται ςφμφωνα με το  άρκρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007 ςτθν 
Επεξθγθματικι Ζκκεςθ, θ οποία αποτελεί τμιμα τθσ Ετιςιασ  Ζκκεςθσ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου και παρατίκεται ανωτζρω.  

 

VΙΙ. Πλθροφοριακά ςτοιχεία για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ 
των μετόχων και τισ βαςικζσ εξουςίεσ τθσ, περιγραφι των δικαιωμάτων των 
μετόχων και του τρόπου άςκθςισ τουσ 
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Γενικι υνζλευςθ 

Σρόποσ  Λειτουργίασ Γενικισ υνζλευςθσ – Εξουςίεσ  

Σφμφωνα με το άρκρο 12 του Καταςτατικοφ τθσ Εταιρίασ, θ Γενικι Συνζλευςθ των 
Μετόχων είναι το ανϊτατο όργανο τθσ Εταιρίασ  και δικαιοφται να αποφαςίηει για 
κάκε υπόκεςθ που αφορά τθν Εταιρία. 

Θ Γενικι Συνζλευςθ είναι θ μόνθ αρμόδια να αποφαςίηει για: 

α) Τροποποιιςεισ του Καταςτατικοφ εκτόσ από εκείνεσ που ςφμφωνα με το νόμο 
(άρκρο 11 παρ. 5, άρκρο 13 παρ. 2 και 13 και άρκρο 17β  παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20) 
αποφαςίηονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο. 

β) Αυξιςεισ ι μειϊςεισ του μετοχικοφ κεφαλαίου, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ 
εκείνεσ που,  ςφμφωνα με το Νόμο ι το Καταςτατικό, θ αρμοδιότθτα ανικει ςτο 
Διοικθτικό Συμβοφλιο, κακϊσ και αυξιςεισ ι μειϊςεισ που επιβάλλονται από 
διατάξεισ άλλων νόμων.  

γ)Τθ  διάκεςθ των ετιςιων κερδϊν, εξαιρουμζνθσ τθσ περίπτωςθσ του εδ. ςτ παρ. 2 
του άρκρου 34 του Κ.Ν. 2190/20 

δ) Τθν εκλογι μελϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 
εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 25 Καταςτατικοφ, που αφοροφν τθν εκλογι 
μελϊν από το ίδιο το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςε αντικατάςταςθ μελϊν που 
παραιτικθκαν, πζκαναν ι απϊλεςαν τθν ιδιότθτά τουσ, για το υπόλοιπο τθσ 
κθτείασ των μελϊν που αντικακίςτανται  και με τθν προχπόκεςθ ότι θ 
αντικατάςταςθ αυτϊν δεν είναι εφικτι από αναπλθρωματικά μζλθ που ζχουν 
εκλεγεί από τθ Γενικι Συνζλευςθ.  

ε) Τθν ζγκριςθ των ετιςιων λογαριαςμϊν (ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων) 

ςτ) Τθν ζκδοςθ ομολογιακϊν δανείων, εκ παραλλιλου με το ςχετικό δικαίωμα του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςφμφωνα με  το άρκρο 28 του Καταςτατικοφ 

η) Τθν εκλογι των ελεγκτϊν  

θ) Τθν παράταςθ τθσ διάρκειασ, τθ ςυγχϊνευςθ, διάςπαςθ, μετατροπι, αναβίωςθ ι 
διάλυςθ τθσ Εταιρίασ 

 κ) Το διοριςμό εκκακαριςτϊν,  

ι) Για τθν άςκθςθ αγωγισ κατά μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για υπζρβαςθ 
εντολισ τουσ ι για παράβαςθ του νόμου και του Καταςτατικοφ και  

ια) Για κάκε άλλο ηιτθμα που αφορά τθν Εταιρία και κακορίηεται θ αρμοδιότθτά τθσ 
από το νόμο ι από το Καταςτατικό.  

Θ Γενικι Συνζλευςθ ςυνζρχεται ςτθν ζδρα τθσ Εταιρίασ ι ςτθν περιφζρεια άλλου 
διμου,  εντόσ του νομοφ τθσ ζδρασ ι άλλου διμου όμορου τθσ ζδρασ,  τουλάχιςτον  
μία φορά κάκε εταιρικι χριςθ και εντόσ ζξι (6) το πολφ μθνϊν από τθ λιξθ τθσ 
χριςθσ αυτισ. Μπορεί επίςθσ να ςυνζρχεται ςτθν περιφζρεια του διμου όπου 
ευρίςκεται θ ζδρα του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν.  
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Θ πρόςκλθςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ  περιλαμβάνει τουλάχιςτον τισ πλθροφορίεσ 
που ορίηονται ςτο άρκρο 26 του Κ.Ν. 2190/20  και δθμοςιεφεται ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτον Κ.Ν. 2190/20. Ειδικότερα, θ πρόςκλθςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ 
περιζχει το οίκθμα με ακριβι διεφκυνςθ, τθ χρονολογία και τθν ϊρα τθσ 
ςυνεδρίαςθσ, τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ με ςαφινεια, τουσ μετόχουσ που 
ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ, κακϊσ και ακριβείσ οδθγίεσ για τον τρόπο με τον 
οποίο οι μζτοχοι κα μπορζςουν να μετάςχουν ςτθ ςυνζλευςθ και να αςκιςουν τα 
δικαιϊματά τουσ αυτοπροςϊπωσ ι διϋαντιπροςϊπου και ιδίωσ τα ζντυπα που 
χρθςιμοποιεί θ Εταιρία για το ςκοπό αυτό. 

Στο ελάχιςτο περιεχόμενο τθσ πρόςκλθςθσ περιλαμβάνονται επίςθσ πλθροφορίεσ 
για τα δικαιϊματα μειοψθφίασ και το χρονικό διάςτθμα μζςα ςτο οποίο μποροφν 
να αςκθκοφν, τθν θμερομθνία καταγραφισ, με επιςιμανςθ ότι μόνο τα πρόςωπα 
που είναι μζτοχοι κατά τθν θμερομθνία καταγραφισ ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ 
και ψιφου ςτθ Γενικι Συνζλευςθ, γνωςτοποίθςθ του τόπου ςτον οποίο είναι 
διακζςιμο το πλιρεσ κείμενο εγγράφων και των ςχεδίων αποφάςεων που 
προτείνονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο για κάκε κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ 
και αναφορά ςτθ διεφκυνςθ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Εταιρίασ, όπου είναι διακζςιμεσ 
όλεσ οι ανωτζρω πλθροφορίεσ και τα ζντυπα που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν για 
τθν ψιφο μζςω αντιπροςϊπου. 

Θ πρόςκλθςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ δθμοςιεφεται, ολόκλθρθ ι ςε περίλθψθ  (θ 
οποία περιλαμβάνει οπωςδιποτε και ρθτι αναφορά ςτθ διεφκυνςθ τθσ 
ιςτοςελίδασ, ςτθν οποία διατίκενται το πλιρεσ κείμενο τθσ πρόςκλθςθσ και οι 
πλθροφορίεσ που προβλζπονται ςτθν παρ. 3 του άρκρου 27 του κ.ν. 2190/20), ςτα 
ζντυπα μζςα που ορίηει το άρκρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, ςτο τεφχοσ Α.Ε. και 
ΕΡΕ τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ  και ςτθν ιςτοςελίδα του Χρθματιςτθρίου 
Ακθνϊν και τθσ Εταιρίασ, είκοςι τουλάχιςτον θμζρεσ  πριν από τθν θμζρα τθσ 
ςυνεδρίαςθσ.  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ πρόςκλθςθσ δθμοςιεφεται  επίςθσ ςε θλεκτρονικά μζςα 
ενθμζρωςθσ με εκνικι και πανευρωπαϊκι εμβζλεια, με ςτόχο  τθν αποτελεςματικι 
διάχυςθ των πλθροφοριϊν ςτο επενδυτικό κοινό και τθ διαςφάλιςθ τθσ ταχείασ και 
χωρίσ διακρίςεισ πρόςβαςθσ ςε αυτιν.  

Δικαίωμα Παράςταςθσ ςτισ Γενικζσ υνελεφςεισ 

Στθ Γενικι Συνζλευςθ δικαιοφται να ςυμμετζχει κάκε μζτοχοσ.  

Θ ιδιότθτα του μετόχου πρζπει να υφίςταται κατά τθν ζναρξθ τθσ πζμπτθσ θμζρασ 
πριν από τθν θμζρα ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ (θμερομθνία 
καταγραφισ).  

Θ απόδειξθ τθσ μετοχικισ ιδιότθτασ γίνεται με τθν προςκόμιςθ ςχετικισ ζγγραφθσ 
βεβαίωςθσ από τα Ελλθνικά Χρθματιςτιρια ΑΕ ι, εναλλακτικά, με απευκείασ 
θλεκτρονικι ςφνδεςθ τθσ Εταιρίασ με τα αρχεία του παραπάνω φορζα.  
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Θ ςχετικι ζγγραφθ βεβαίωςθ ι θ θλεκτρονικι πιςτοποίθςθ ςχετικά με τθ μετοχικι 
ιδιότθτα πρζπει να περιζλκει ςτθν Εταιρία το αργότερο τθν τρίτθ θμζρα πριν από τθ 
ςυνεδρίαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. 

Ρζραν των ανωτζρω, θ άςκθςθ του δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ 
δεν προχποκζτει τθ δζςμευςθ των μετοχϊν του δικαιοφχου οφτε τθν τιρθςθ άλλθσ 
διαδικαςίασ, που να περιορίηει τθ δυνατότθτα πϊλθςθσ και μεταβίβαςθσ των 
μετοχϊν κατά το χρονικό διάςτθμα  ανάμεςα ςτθν θμερομθνία καταγραφισ και τθν 
θμερομθνία τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.  

Μζτοχοι ι εκπρόςωποι μετόχων, που δεν ζχουν ςυμμορφωκεί με τα ανωτζρω, 
μετζχουν ςτθ Γενικι Συνζλευςθ, μόνο μετά από άδειά τθσ. 

Οι μζτοχοι δικαιοφνται να παρίςτανται ςτισ Γενικζσ Συνελεφςεισ είτε 
αυτοπροςϊπωσ είτε μζςω ενόσ ι περιςςοτζρων αντιπροςϊπων, μετόχων ι μθ. 
Κάκε μζτοχοσ μπορεί να διορίηει μζχρι τρεισ (3) αντιπροςϊπουσ. Ωςτόςο, αν ο 
μζτοχοσ κατζχει μετοχζσ τθσ Εταιρίασ, οι οποίεσ εμφανίηονται ςε περιςςότερουσ του 
ενόσ λογαριαςμοφσ αξιϊν, ο περιοριςμόσ αυτόσ δεν εμποδίηει τον μζτοχο να ορίηει 
διαφορετικοφσ αντιπροςϊπουσ για τισ μετοχζσ που εμφανίηονται ςτον κάκε 
λογαριαςμό αξιϊν.  

Αντιπρόςωποσ που ενεργεί για περιςςότερουσ μετόχουσ μπορεί να ψθφίηει 
διαφορετικά για κάκε μζτοχο. 

Νομικά πρόςωπα μετζχουν ςτθ Γενικι Συνζλευςθ ορίηοντασ ωσ εκπροςϊπουσ τουσ 
μζχρι τρία (3) φυςικά πρόςωπα. 

Ο διοριςμόσ και θ ανάκλθςθ αντιπροςϊπου γίνεται εγγράφωσ ι με θλεκτρονικά 
μζςα, με τθν αποςτολι του ςχετικοφ εντφπου αντιπροςϊπευςθσ είτε με 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο ι με τθλεομοιοτυπία που αποςτζλλεται ςτθν Εταιρία, 
τουλάχιςτον τρεισ (3) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.  

Θ Εταιρία αναρτά ςτθν ιςτοςελίδα τθσ τα ζντυπα που πρζπει να ςυμπλθρϊςει και 
κοινοποιιςει ο μζτοχοσ για τον οριςμό των αντιπροςϊπων τουσ. 

Το Καταςτατικό τθσ Εταιρίασ δεν προβλζπει δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτθ Γενικι 
Συνζλευςθ και άςκθςθσ του δικαιϊματοσ ψιφου με θλεκτρονικά μζςα ι δι’ 
αλλθλογραφίασ. 

Οι αντιπρόςωποι μετόχων υποχρεοφνται να γνωςτοποιοφν τθν Εταιρία, πριν από 
τθν ζναρξθ τθσ  ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ κάκε γεγονόσ που κα είναι 
χριςιμο να γνωρίηουν οι μζτοχοι, ϊςτε να μποροφν να αξιολογιςουν αν υπάρχει 
κίνδυνοσ εξυπθρζτθςθσ άλλων ςυμφερόντων από τον αντιπρόςωπο πλθν των δικϊν 
τουσ.  

Σφγκρουςθ ςυμφερόντων μπορεί να προκφπτει ιδίωσ αν ο αντιπρόςωποσ : 

α. είναι μζτοχοσ που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρίασ ι άλλο νομικό πρόςωπο ι 
οντότθτα , θ οποία ελζγχεται από τον μζτοχο αυτόν  



 

Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν 
Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 4 

 

 

56 

 

β. είναι μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι τθσ διοίκθςθσ τθσ Εταιρίασ ι μετόχου 
που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρίασ ι άλλου νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ που 
ελζγχεται από μζτοχο, ο οποίοσ αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρίασ. 

γ. είναι υπάλλθλοσ ι ορκωτόσ ελεγκτισ τθσ Εταιρίασ ι μετόχου που αςκεί τον 
ζλεγχο τθσ Εταιρίασ ι άλλου νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ που ελζγχεται από 
μζτοχο, ο οποίοσ αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρίασ  

δ. είναι ςφηυγοσ ι ςυγγενισ πρϊτου βακμοφ με ζνα από τα φυςικά πρόςωπα που 
αναφζρονται ανωτζρω. 

 

Απαρτία – Πλειοψθφία 

Σφμφωνα με το νόμο και το Καταςτατικό, θ Γενικι Συνζλευςθ βρίςκεται  ςε απαρτία 
και ςυνεδριάηει εγκφρωσ επί των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, όταν 
παρίςτανται ι αντιπροςωπεφονται ςε αυτι μζτοχοι που εκπροςωποφν τουλάχιςτον 
το ζνα πζμπτο (1/5) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου.  

Εάν δεν ςυντελεςτεί τζτοια απαρτία κατά τθν πρϊτθ ςυνεδρίαςι τθσ, θ Συνζλευςθ 
ςυνζρχεται και πάλι μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθ χρονολογία τθσ ςυνεδρίαςθσ 
που ματαιϊκθκε, βρίςκεται δε τότε ςε απαρτία και ςυνεδριάηει εγκφρωσ για τα 
κζματα τθσ αρχικισ θμεριςιασ διάταξθσ οποιοδιποτε και αν είναι το 
εκπροςωποφμενο ς' αυτιν τμιμα του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου. Σε 
όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, οι αποφάςεισ λαμβάνονται με απόλυτθ πλειοψθφία 
των ψιφων που εκπροςωποφνται ςτθ Συνζλευςθ. 

Κατ’ εξαίρεςθ, προκειμζνου για αποφάςεισ που αφοροφν  ςτθ μεταβολι τθσ 
εκνικότθτασ τθσ Εταιρίασ, ςτθ μεταβολι του αντικειμζνου τθσ επιχείρθςθσ αυτισ, 
ςτθν επαφξθςθ των υποχρεϊςεων των μετόχων, ςτθν  αφξθςθ του μετοχικοφ 
κεφαλαίου που δεν προβλζπεται από το Καταςτατικό, ςφμφωνα με τισ παρ. 1 και 2 
του άρκρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, εκτόσ εάν  επιβάλλεται από διάταξθ νόμου ι 
γίνεται με κεφαλαιοποίθςθ αποκεματικϊν, ςτθ μείωςθ του εταιρικοφ κεφαλαίου 
εκτόσ αν γίνεται ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, ςτθ 
μεταβολι του τρόπου τθσ διάκεςθσ των κερδϊν, ςτθ ςυγχϊνευςθ, διάςπαςθ, 
μετατροπι, αναβίωςθ, παράταςθ τθσ διάρκειασ ι λφςθ τθσ Εταιρίασ, παροχι ι 
ανανζωςθ εξουςίασ προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο για αφξθςθ του μετοχικοφ 
κεφαλαίου , ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 13, και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ 
που ορίηεται ςτο νόμο, θ Γενικι Συνζλευςθ  βρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει 
εγκφρωσ επί των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, όταν  παρίςτανται ι 
αντιπροςωπεφονται ςε αυτιν μζτοχοι που εκπροςωποφν τα δφο τρίτα (2/3) του 
καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου. Σε όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, οι 
αποφάςεισ λαμβάνονται με πλειοψθφία των δφο τρίτων (2/3) των ψιφων που 
εκπροςωποφνται ςτθ Συνζλευςθ. 

Μθ ςυντελεςκείςθσ τθσ ανωτζρω αυξθμζνθσ απαρτίασ, θ Γενικι Συνζλευςθ 
προςκαλείται και ςυνζρχεται εκ νζου  μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθ 
χρονολογία τθσ ςυνεδρίαςθσ που ματαιϊκθκε, βρίςκεται δε ςε απαρτία και 
ςυνεδριάηει εγκφρωσ επί των κεμάτων τθσ αρχικισ θμεριςιασ διάταξθσ,  όταν 
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εκπροςωπείται  ςε αυτιν το ιμιςυ (1/2) τουλάχιςτον του καταβεβλθμζνου 
μετοχικοφ κεφαλαίου.  

Εάν δεν ςυντελεςτεί και θ απαρτία αυτι, θ Συνζλευςθ προςκαλείται και ςυνζρχεται  
εκ νζου μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ, βρίςκεται δε ςε απαρτία και ςυνεδριάηει 
ζγκυρα για τα κζματα τθσ αρχικισ θμεριςιασ διάταξθσ, όταν εκπροςωπείται ς' 
αυτιν το ζνα πζμπτο (1/5) τουλάχιςτον του καταβεβλθμζνου εταιρικοφ κεφαλαίου.  

Σε όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, οι αποφάςεισ λαμβάνονται με πλειοψθφία των 
δφο τρίτων (2/3) των ψιφων που εκπροςωποφνται ςτθ Συνζλευςθ. 

Νεότερθ πρόςκλθςθ δεν απαιτείται, εάν ςτθν αρχικι πρόςκλθςθ ορίηονται ο τόποσ 
και ο χρόνοσ των επαναλθπτικϊν ςυνεδριάςεων εφόςον δεν επιτευχκεί απαρτία, 
υπό τθν προχπόκεςθ ότι μεςολαβοφν τουλάχιςτον δζκα (10) πλιρεισ θμζρεσ 
ανάμεςα ςτθ ματαιωκείςα ςυνεδρίαςθ και τθν επαναλθπτικι. 

 

Δικαιϊματα Μετόχων:  

Δικαίωμα Παράςταςθσ ςτισ Γενικζσ υνελεφςεισ 

Ππωσ  αναγράφεται αναλυτικά ανωτζρω , οι μζτοχοι δικαιοφνται να παρίςτανται 
ςτισ Γενικζσ Συνελεφςεισ είτε αυτοπροςϊπωσ είτε μζςω αντιπροςϊπων, μετόχων ι 
μθ. 

 

Δικαίωμα ψιφου ςτισ Γενικζσ υνελεφςεισ 

Κάκε μετοχι, εκτόσ από τισ προνομιοφχεσ χωρίσ ψιφο μετοχζσ, παρζχει δικαίωμα 
μιασ ψιφου. 

 

Δικαιϊματα προνομιοφχων μετόχων  

Σφμφωνα με τθν από 27.6.90 απόφαςθ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ των 
Μετόχων τθσ Εταιρίασ που είχε αποφαςίςει τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου 
τθσ Εταιρίασ με τθν ζκδοςθ προνομιοφχων χωρίσ ψιφο μετοχϊν, τα προνόμια των 
προνομιοφχων χωρίσ ψιφο μετοχϊν ςυνίςτανται:  

Α. Στθν απόλθψθ, πριν από τισ κοινζσ μετοχζσ, πρϊτου μερίςματοσ από τα κζρδθ 
εκάςτθσ χριςθσ,  ςε περίπτωςθ  δε μθ διανομισ μερίςματοσ ι διανομισ μερίςματοσ 
μικρότερου του πρϊτου, κατά μια ι περιςςότερεσ χριςεισ, ςτθν προνομιακι 
καταβολι του πρϊτου αυτοφ μερίςματοσ ςωρευτικά και για τισ χριςεισ αυτζσ, από 
τα κζρδθ των επομζνων χριςεων. Οι προνομιοφχεσ χωρίσ ψιφο μετοχζσ 
δικαιοφνται, ιςότιμα προσ τισ κοινζσ μετοχζσ, ςε απόλθψθ του πρόςκετου 
μερίςματοσ που τυχόν κα διανεμθκεί με οποιαδιποτε μορφι.  

Σθμειωτζον πάντωσ ότι, μετά τθν τροποποίθςθ ςφμφωνα με το άρκρο 79 παρ. 8 του 
Ν 3604/2007 των διατάξεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 45  του ΚΝ 2190/20, περί των 
διανεμομζνων κερδϊν ανωνφμων εταιριϊν, καταργικθκε θ υποχρζωςθ διανομισ 
ελάχιςτου υποχρεωτικοφ πρϊτου μερίςματοσ 6% επί του καταβεβλθμζνου 
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εταιρικοφ κεφαλαίου και ιςχφει πλζον θ υποχρεωτικι διανομι του 35% των 
κακαρϊν κερδϊν, 

Β. Στθν προνομιακι απόδοςθ του κεφαλαίου που ζχει καταβλθκεί από τουσ 
μετόχουσ των προνομιοφχων χωρίσ ψιφο μετοχϊν, από το προϊόν τθσ εκκακάριςθσ 
τθσ εταιρικισ περιουςίασ ςε περίπτωςθ λφςθσ τθσ Εταιρίασ. Οι κάτοχοι των 
προνομιοφχων χωρίσ ψιφο μετοχϊν δικαιοφνται ιςότιμα προσ τουσ κατόχουσ 
κοινϊν μετοχϊν και περαιτζρω ςυμμετοχισ, αναλογικά, ςτο προϊόν τθσ 
εκκακάριςθσ, εάν αυτό είναι ανϊτερο από το ςυνολικά καταβεβλθμζνο μετοχικό 
κεφάλαιο.  

 

Δικαιϊματα προτίμθςθσ 

Σε κάκε περίπτωςθ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ, που δεν γίνεται 
με ειςφορά ςε είδοσ ι ζκδοςθσ ομολογιϊν με δικαίωμα μετατροπισ τουσ ςε 
μετοχζσ, παρζχεται δικαίωμα προτίμθςθσ ςε ολόκλθρο το νζο κεφάλαιο ι το 
ομολογιακό δάνειο ςτουσ, κατά τθν εποχι τθσ ζκδοςθσ, μετόχουσ τθσ Εταιρίασ,  
ανάλογα με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο υφιςτάμενο μετοχικό κεφάλαιο.  

Σε περίπτωςθ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ με μετοχζσ μιασ μόνο 
από τισ κατθγορίεσ μετοχϊν που ζχει εκδϊςει θ Εταιρία, το δικαίωμα προτίμθςθσ 
παρζχεται ςτουσ μετόχουσ τθσ άλλθσ κατθγορίασ μόνο μετά τθ μθ άςκθςθ του 
δικαιϊματοσ από τουσ μετόχουσ τθσ κατθγορίασ ςτθν οποία ανικουν οι νζεσ 
μετοχζσ.   

Σφμφωνα με το άρκρο 13 παρ. 10 του ν. 2190/1920, το δικαίωμα προτίμθςθσ 
μπορεί να περιοριςκεί ι καταργθκεί, με απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των 
Μετόχων, που λαμβάνεται με αυξθμζνθ απαρτία και πλειοψθφία, ςφμφωνα με 
διατάξεισ των  άρκρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ν. 2190/1920.  

 

Δικαίωμα λιψθσ αντιγράφου οικονομικϊν καταςτάςεων και εκκζςεων Δ.. και 
ελεγκτϊν 

Δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ, κάκε Μζτοχοσ μπορεί να 
πάρει από τθν Εταιρία τισ ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ και τισ ςχετικζσ 
εκκζςεισ  του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Ελεγκτϊν. 

 

Δικαιϊματα Μειοψθφίασ 

Μετά από αίτθςθ οποιουδιποτε Μετόχου, που υποβάλλεται ςτθν Εταιρία πζντε 
(5) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθ Γενικι Συνζλευςθ, το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο υποχρεοφται να παρζχει  ςτθ Γενικι Συνζλευςθ τισ αιτοφμενεσ 
ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ για τισ υποκζςεισ τθσ Εταιρίασ, ςτο μζτρο που αυτζσ 
είναι χριςιμεσ για τθν πραγματικι εκτίμθςθ των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. 
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί να απαντιςει ενιαία ςε αιτιςεισ μετόχων με το 
ίδιο περιεχόμενο. Υποχρζωςθ παροχισ πλθροφοριϊν δεν υφίςταται όταν οι 
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ςχετικζσ πλθροφορίεσ διατίκενται ιδθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρίασ, ιδίωσ με τθ 
μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί να αρνθκεί 
τθν παροχι των παραπάνω πλθροφοριϊν για αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, ο οποίοσ 
αναγράφεται ςτα πρακτικά. Τζτοιοσ λόγοσ μπορεί να είναι, κατά τισ περιςτάςεισ, θ 
εκπροςϊπθςθ των αιτοφντων μετόχων ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ 3 ι 6 του άρκρου 18 Ν.2190/1920. 

 

Μετά από αίτθςθ Μετόχων που εκπροςωποφν το 1/20 του καταβεβλθμζνου 
μετοχικοφ κεφαλαίου: 

Α. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο υποχρεοφται να ςυγκαλεί ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ 
μζςα ςε χρονικό διάςτθμα ςαράντα πζντε (45) θμερϊν από τθν θμερομθνία 
επίδοςθσ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ ςτον Ρρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Θ 
αίτθςθ πρζπει να περιζχει το αντικείμενο τθσ θμεριςιασ διάταξθσ τθσ αιτοφμενθσ 
Συνζλευςθσ.  Εάν δεν ςυγκλθκεί γενικι ςυνζλευςθ από το διοικθτικό ςυμβοφλιο 
εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ, θ ςφγκλθςθ 
διενεργείται από τουσ αιτοφντεσ μετόχουσ με δαπάνεσ τθσ Εταιρίασ, με απόφαςθ 
του Μονομελοφσ Ρρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ Εταιρίασ, που εκδίδεται κατά τθ 
διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν μζτρων. Στθν απόφαςθ αυτι ορίηονται ο τόποσ και ο 
χρόνοσ τθσ ςυνεδρίαςθσ, κακϊσ και θ θμεριςια διάταξθ. 

Β. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο υποχρεοφται να εγγράψει πρόςκετα κζματα ςτθν 
θμεριςια διάταξθ Γενικισ Συνζλευςθσ που ζχει ιδθ ςυγκλθκεί, εφόςον θ ςχετικι 
αίτθςθ περιζλκει ςε αυτό δζκα πζντε (15) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ Γενικι 
Συνζλευςθ. Τα πρόςκετα κζματα πρζπει να δθμοςιεφονται ι να γνωςτοποιοφνται, 
με ευκφνθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου επτά (7) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ 
γενικι ςυνζλευςθ. H αίτθςθ για τθν εγγραφι πρόςκετων κεμάτων ςτθν θμεριςια 
διάταξθ ςυνοδεφεται από αιτιολόγθςθ ι από ςχζδιο απόφαςθσ προσ ζγκριςθ ςτθ 
Γενικι Συνζλευςθ και θ ανακεωρθμζνθ θμεριςια διάταξθ δθμοςιοποιείται με τον 
ίδιο τρόπο, όπωσ θ προθγοφμενθ θμεριςια διάταξθ, δεκατρείσ (13) θμζρεσ πριν 
από τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ και ταυτόχρονα τίκεται ςτθ διάκεςθ 
των μετόχων ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρίασ, μαηί με τθν αιτιολόγθςθ ι το ςχζδιο 
απόφαςθσ που ζχει υποβλθκεί από τουσ μετόχουσ.  

Γ. Tο Διοικθτικό Συμβοφλιο υποχρεοφται να κζςει ςτθ διάκεςθ των μετόχων, με 
ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρίασ, ζξι (6) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν 
θμερομθνία τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, ςχζδια αποφάςεων για κζματα που ζχουν 
περιλθφκεί ςτθν αρχικι ι τθν ανακεωρθμζνθ θμεριςια διάταξθ, αν θ ςχετικι 
αίτθςθ περιζλκει ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο επτά (7) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από 
τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.  

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο δεν είναι υποχρεωμζνο να προβαίνει ςτθν εγγραφι 
κεμάτων ςτθν θμεριςια διάταξθ οφτε ςτθ δθμοςίευςθ ι γνωςτοποίθςθ αυτϊν μαηί 
με αιτιολόγθςθ και ςχζδια αποφάςεων που υποβάλλονται από τουσ μετόχουσ κατά 
τισ δφο ανωτζρω παραγράφουσ, αν το περιεχόμενο αυτϊν ζρχεται προφανϊσ ςε 
αντίκεςθ με το νόμο και τα χρθςτά ικθ. 
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Δ. Ο Ρρόεδροσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ υποχρεοφται να αναβάλει μία μόνο φορά τθ 
λιψθ αποφάςεων από τθ Γενικι Συνζλευςθ, τακτικι ι ζκτακτθ, για όλα ι οριςμζνα 
κζματα, ορίηοντασ θμζρα ςυνζχιςθσ τθσ ςυνεδρίαςθσ, αυτι που ορίηεται ςτθν 
αίτθςι τουσ, θ οποία, όμωσ, δεν μπορεί να απζχει περιςςότερο από τριάντα (30) 
θμζρεσ από τθν θμζρα αναβολισ. Θ μετά από αναβολι Γενικι Συνζλευςθ αποτελεί 
ςυνζχιςθ τθσ προθγοφμενθσ και δεν απαιτείται θ επανάλθψθ των διατυπϊςεων 
δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ των μετόχων. Σε αυτιν μποροφν να μετζχουν και νζοι 
μζτοχοι, εφόςον τθριςουν τισ υποχρεϊςεισ τουσ για τθ ςυμμετοχι ςτθ Γενικι 
Συνζλευςθ.  

Ε. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο υποχρεοφται να ανακοινϊςει ςτθν Τακτικι Γενικι 
Συνζλευςθ τα ποςά που κατά τθν τελευταία διετία καταβλικθκαν ςε κάκε μζλοσ 
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι τουσ διευκυντζσ τθσ Εταιρίασ, κακϊσ και κάκε 
παροχι προσ τα πρόςωπα αυτά, από οποιαδιποτε αιτία ι ςφμβαςθ τθσ Εταιρίασ με 
αυτοφσ. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι των παραπάνω 
πλθροφοριϊν για αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, ο οποίοσ αναγράφεται ςτα πρακτικά. 
Τζτοιοσ λόγοσ μπορεί να είναι, κατά τισ περιςτάςεισ, θ εκπροςϊπθςθ των αιτοφντων 
μετόχων ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 ι 6 του άρκρου 
18 Ν.219/1920. Τυχόν αμφιςβιτθςθ ωσ προσ το βάςιμο ι μθ τθσ αιτιολογίασ 
άρνθςθσ παροχισ των πλθροφοριϊν, επιλφεται από το Μονομελζσ Ρρωτοδικείο τθσ 
ζδρασ τθσ Εταιρίασ.   

ΣΤ. Θ λιψθ απόφαςθσ επί οιουδιποτε κζματοσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ Γενικισ 
Συνζλευςθσ διενεργείται με ονομαςτικι κλιςθ.  

Η.  Επιπλζον,  μζτοχοι που εκπροςωποφν το 1/20 του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ 
κεφαλαίου, δικαιοφνται να ηθτιςουν τθ διενζργεια ελζγχου τθσ Εταιρίασ από το 
Μονομελζσ Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ τθσ Εταιρίασ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 40 του 
Κ.Ν. 2190/1920. Σε κάκε περίπτωςθ, θ αίτθςθ ελζγχου, πρζπει να υποβάλλεται 
εντόσ τριϊν (3) ετϊν από τθν ζγκριςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ χριςθσ 
εντόσ τθσ οποίασ ζγιναν οι καταγγελλόμενεσ πράξεισ.  

 

Με αίτθςθ Μετόχων που εκπροςωποφν το 1/5 του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ 
κεφαλαίου, θ οποία υποβάλλεται ςτθν Εταιρία πζντε (5) τουλάχιςτον πλιρεισ 
θμζρεσ πριν από τθ Γενικι Συνζλευςθ το Διοικθτικό Συμβοφλιο υποχρεοφται να 
παρζχει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ  πλθροφορίεσ  για τθν πορεία των εταιρικϊν 
υποκζςεων και τθν περιουςιακι κατάςταςθ τθσ Εταιρίασ. Το Διοικθτικό ςυμβοφλιο 
μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι των πλθροφοριϊν για αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, ο 
οποίοσ αναγράφεται ςτα πρακτικά.  

Τζτοιοσ λόγοσ μπορεί να είναι, κατά τισ περιςτάςεισ, θ εκπροςϊπθςθ των αιτοφντων 
μετόχων ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 ι 6 του άρκρου 
18 Ν.219/1920, εφόςον τα αντίςτοιχα μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ζχουν 
λάβει τθ ςχετικι πλθροφόρθςθ κατά τρόπο επαρκι.  

Τυχόν αμφιςβιτθςθ ωσ προσ το βάςιμο ι μθ τθσ αιτιολογίασ άρνθςθσ παροχισ των 
πλθροφοριϊν, επιλφεται από το Μονομελζσ Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ τθσ Εταιρίασ.   
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Στισ παραπάνω περιπτϊςεισ άςκθςθσ των δικαιωμάτων τουσ, οι αιτοφντεσ μζτοχοι 
οφείλουν να αποδεικνφουν τθ μετοχικι τουσ ιδιότθτα και τον αρικμό των μετοχϊν 
που κατζχουν κατά τθν άςκθςθ του ςχετικοφ δικαιϊματοσ. Τζτοια απόδειξθ 
αποτελεί και θ προςκόμιςθ βεβαίωςθσ από τα Ελλθνικά Χρθματιςτιρια ΑΕ ι θ 
πιςτοποίθςθ τθσ μετοχικισ ιδιότθτασ με απευκείασ θλεκτρονικι ςφνδεςθ μεταξφ 
του παραπάνω φορζα και Εταιρίασ. 

Επίςθσ, Μζτοχοι που εκπροςωποφν το 1/5 του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ 
κεφαλαίου, δικαιοφνται να ηθτιςουν από το Μονομελζσ Ρρωτοδικείο τθσ 
περιφζρειασ τθσ ζδρασ τθσ Εταιρίασ, τον ζλεγχο τθσ Εταιρίασ, εφόςον από τθν όλθ 
πορεία των εταιρικϊν υποκζςεων κακίςταται πιςτευτό ότι θ διοίκθςθ αυτϊν δεν 
αςκείται όπωσ επιβάλλει θ χρθςτι και ςυνετι διοίκθςθ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 
40 ΚΝ 2190/1920.   

 

Δικαίωμα Μερίςματοσ 

Σφμφωνα με το Καταςτατικό, το ελάχιςτο μζριςμα που διατίκεται υποχρεωτικά 
ετθςίωσ από τθν Εταιρία ιςοφται με το ελάχιςτο ετιςιο μζριςμα που προβλζπεται 
από το νόμο (άρκρο 45 του κ.ν. 2190/20), το οποίο ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Α.Ν. 
148/1967 ανζρχεται ςε ποςοςτό   35% τουλάχιςτον των κακαρϊν κερδϊν τθσ 
Εταιρίασ, μετά τθν απαιτοφμενθ κράτθςθ για τθ δθμιουργία τακτικοφ 
αποκεματικοφ. 

Το μζριςμα πλθρϊνεται εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν θμερομθνία τθσ Τακτικισ 
Γενικισ Συνζλευςθσ των Μετόχων που εγκρίνει τισ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 
τθσ Εταιρίασ.  

Ο τόποσ και ο τρόποσ καταβολισ ανακοινϊνεται με δθμοςιεφςεισ ςτον τφπο, ςτο 
Θμεριςιο Δελτίο Τιμϊν και  ςτθν ιςτοςελίδα του Χ.Α. και τθσ Εταιρίασ. 

Τα μερίςματα που δεν ζχουν ηθτθκεί για μια πενταετία αφϋότου κατζςτθςαν 
απαιτθτά παραγράφονται υπζρ του Δθμοςίου. 

 

Δικαίωμα ςτο προϊόν τθσ εκκακάριςθσ 

Μετά το πζρασ τθσ εκκακάριςθσ, οι εκκακαριςτζσ αποδίδουν τισ ειςφορζσ των 
Μετόχων ςφμφωνα με το Καταςτατικό. Το κεφάλαιο των προνομιοφχων χωρίσ 
ψιφο Μετόχων αποδίδεται προνομιακά. Το υπόλοιπο προϊόν τθσ εκκακάριςθσ τθσ 
εταιρικισ περιουςίασ διανζμεται ςε όλουσ τουσ Μετόχουσ, ανάλογα με τθ 
ςυμμετοχι τουσ ςτο καταβεβλθμζνο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρίασ. 
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Ευκφνθ Μετόχων  

Θ ευκφνθ των Μετόχων περιορίηεται ςτθν ονομαςτικι αξία των μετοχϊν που 
κατζχουν. 

 

Αποκλειςτικι Αρμοδιότθτα Δικαςτθρίων –  Εφαρμοςτζο Δίκαιο   

Κάκε Μζτοχοσ, οπουδιποτε και να κατοικεί, ωσ προσ τισ ςχζςεισ του με τθν Εταιρία, 
λογίηεται ότι ζχει νόμιμθ κατοικία τθν ζδρα τθσ Εταιρίασ  και υπόκειται ςτθν 
Ελλθνικι νομοκεςία.  

Κάκε διαφορά μεταξφ τθσ Εταιρίασ αφ’ ενόσ και των Μετόχων ι οποιουδιποτε 
τρίτου αφ’ ετζρου, υπάγεται ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα των Τακτικϊν 
Δικαςτθρίων, θ δε Εταιρία ενάγεται μόνον ενϊπιον των Δικαςτθρίων τθσ Ακινασ.  

 

Τπθρεςίεσ Ενθμζρωςθσ και Εξυπθρζτθςθσ των Μετόχων 

Θ ενθμζρωςθ και θ εξυπθρζτθςθ των Μετόχων ζχει ανατεκεί ςτισ ακόλουκεσ 
Υπθρεςίεσ: 

 

Διεφκυνςθ Επενδυτικϊν χζςεων 

Θ Διεφκυνςθ Επενδυτικϊν Σχζςεων ζχει τθν ευκφνθ τθσ παρακολοφκθςθσ των 
ςχζςεων τθσ Εταιρίασ με τουσ Μετόχουσ τθσ και το επενδυτικό κοινό και μεριμνά 
για τθν ζγκαιρθ,  ζγκυρθ και ιςότιμθ ενθμζρωςθ των  επενδυτϊν και των 
οικονομικϊν αναλυτϊν ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό, με ςτόχο το κτίςιμο 
μακροχρόνιασ ςχζςθσ με τθν επενδυτικι κοινότθτα και τθ διατιρθςθ τθσ υψθλισ 
αξιοπιςτίασ του Ομίλου. 

Διευκυντισ Επενδυτικϊν Σχζςεων Ομίλου είναι ο κ. Τάκθσ Κανελλόπουλos, οδόσ 
Χαλκίδοσ 22α, Τ.Κ. 111 43 Ακινα, τθλ. 210-2591163, fax. 210-2591106, e-mail. 
ir@titan.gr.  

Τπθρεςία Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων 

Θ Υπθρεςία αυτι ζχει ωσ αντικείμενο τθν άµεςθ και ιςότιµθ πλθροφόρθςθ των 
Μετόχων και τθν εξυπθρζτθςι τουσ ςχετικά µε τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων  τουσ, 
με βάςθ το νόμο και το Καταςτατικό τθσ Εταιρίασ. 

Υπεφκυνθ τθσ Υπθρεςίασ Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων και τθσ κατωτζρω Υπθρεςίασ 
Εταιρικϊν Ανακοινϊςεων  είναι θ κ. Νίτςα Κάλεςθ, οδόσ Χαλκίδοσ 22α, Τ.Κ. 111 43 
Ακινα, τθλ. 210-2591257, fax. 210-2591238, e-mail. kalesin@titan.gr.  

Τπθρεςία Εταιρικϊν Ανακοινϊςεων 

Θ  Υπθρεςία αυτι ζχει τθν αρμοδιότθτα τθσ επικοινωνίασ τθσ Εταιρίασ με τθν 
Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ και το Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, τθσ ςυμμόρφωςθσ τθσ 
Εταιρίασ με τισ υποχρεϊςεισ των νόμων 3340/2005 και  3556/2007, τθσ τιρθςθσ των 
ςχετικϊν αποφάςεων τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ και τθσ αποςτολισ ςε κάκε 
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αρμόδια αρχι και ςτα μζςα μαηικισ επικοινωνίασ των δθμοςιευμζνων εταιρικϊν 
εκδόςεων τθσ Εταιρίασ. 

H διεφκυνςθ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Εταιρίασ είναι : www.titan-cement.com  

o κωδικόσ Reuters : TTNr.AT, TTNm.AT 

και ο κωδικόσ Bloomberg : TITK GA, TITP GA. 

 

VIΙΙ. Αναφορά ςτισ αποκλίςεισ από τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 

Σφμφωνα με το άρκρο 2 του Ν. 3873/2010, το Διοικθτικό Συμβοφλιο δθλϊνει ότι θ 
Εταιρία τθρεί τισ διατάξεισ του Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ του Θνωμζνου 
Βαςιλείου (the UK Corporate Governance Code ), με τθν εξαίρεςθ των ακόλουκων 
αποκλίςεων:  

 

1. Αξιολόγθςθ από εξωτερικό αξιολογθτι  ( διάταξθ  Β.6.2. του Κϊδικα) 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο, μζχρι ςιμερα, δεν ζχει ανακζςει τθν αξιολόγθςθ 
τθσ απόδοςισ του ςε εξωτερικοφσ ςυμβοφλουσ, διότι κρίνει ότι θ 
εφαρμοηόμενθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ τθσ λειτουργίασ του από τα ίδια τα 
μζλθ του ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αξιολόγθςθσ τθσ ατομικισ απόδοςθσ 
ενόσ εκάςτου, ζχει λειτουργιςει ικανοποιθτικά και ζχει αποδειχκεί ιδιαίτερα 
αποτελεςματικι. Ειδικότερα, το Διοικθτικό Συμβοφλιο κρίνει ότι θ 
διαδικαςία ανϊνυμθσ αυτοαξιολόγθςθσ επιτρζπει ςτα μζλθ του να 
απαντιςουν με μεγαλφτερθ ειλικρίνεια και να υποδείξουν χωρίσ 
οποιαδιποτε αναςτολι αδυναμίεσ και δυςλειτουργίεσ που διαπιςτϊνουν 
και να προτείνουν τθ λιψθ μζτρων για τθ  βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τθσ απόδοςθσ των μελϊν του. Ραρά τισ 
ανωτζρω διαπιςτϊςεισ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο δεν αποκλείει το 
ενδεχόμενο να ανακζςει ςε επόμενθ χριςθ τθν αξιολόγθςθ τθσ λειτουργίασ 
του ςε εξωτερικό αξιολογθτι, ϊςτε να ςυγκρίνει ςτθν πράξθ τθν 
αποτελεςματικότθτα των δφο μεκόδων. 

 

2.Αμοιβζσ Μελϊν Διοικθτικοφ υμβουλίου ( διάταξθ D.1.2 του Κϊδικα) 

Στθν Ετιςια Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου δεν περιλαμβάνεται 
Ζκκεςθ Αμοιβϊν με αναλυτικά ςτοιχεία για τισ πάςθσ φφςεωσ ατομικζσ 
αποδοχζσ κάκε μζλουσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, διότι το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο κρίνει  ότι ςε περιόδουσ μεγάλθσ οικονομικισ κρίςθσ,  φφεςθσ 
και εξαιρετικά υψθλισ ανεργίασ, όπωσ θ περίοδοσ που διανφει θ Ελλάδα, θ 
δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων που αφοροφν ατομικζσ αποδοχζσ εγκυμονεί 
περιςςότερουσ κινδφνουσ παρά πλεονεκτιματα. 

Μολαταφτα, ςτθν παροφςα Διλωςθ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και ςτα 
κεφάλαια «Επιτροπι Αμοιβϊν» και «Αμοιβζσ μελϊν Δ..- Πολιτικι 
Αμοιβϊν» δθμοςιοποιείται το ςυνολικό φψοσ των καταβλθκζντων το 2014 

http://www.titan-cement.com/
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μιςκϊν και των πάςθσ φφςθσ ακακάριςτων αποδοχϊν του Ρροζδρου και 
των ζξι εκτελεςτικϊν µελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου που παρζχουν τισ 
υπθρεςίεσ τουσ προσ τθν Εταιρία µε ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ κακϊσ 
επίςθσ το φψοσ τθσ ετιςιασ αποηθμίωςθσ του εκτελεςτικοφ μζλουσ που δεν 
διατθρεί ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ με τθν Εταιρία. 

Ραρατίκενται επίςθσ αναλυτικά ςτοιχεία ςχετικά με τισ αποηθμιϊςεισ που 
καταβλικθκαν ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των 
Επιτροπϊν για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε αυτά κατά το ζτοσ 2014 μετά από 
ςχετικι προζγκριςθ από τθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ 20.6.2014, κακϊσ επίςθσ οι 
αμοιβζσ/ αποηθμιϊςεισ που ζλαβαν εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου για τθ ςυμμετοχι τουσ, ωσ μθ εκτελεςτικά μζλθ, ςε διοικθτικά 
ςυμβοφλια άλλων εταιριϊν ειςθγμζνων ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν. 

 

 



 

EΡΝΣ & ΓΙΑΝΓΚ (ΔΛΛΑ) 
Οξθσηνί Διεγθηέο–Λνγηζηέο Α.E. 
Χειμάρρας 8Β, Μαρούσι 

151 25 Αθήνα 

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

 

ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΦΟΥ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
 
Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο  
ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ 
 
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ, νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηελ εηαηξηθή θαη 
ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2014, 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 της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ εηαηξηθώλ θαη 
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή 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.  Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα 
κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ. 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 
ΔΣΑΙΡΙΑ ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ θαη ησλ ζπγαηξηθώλ απηήο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ηε 
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 
εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά 
έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
Αναυορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
 
α) ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 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) Δπαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 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, 5 Μαξηίνπ 2015 
 
 
 
 
 

Υξήζηνο Πειεληξίδεο 
Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 17831 

 

ΔΡΝΣ & ΓΙΑΝΓΚ (ΔΛΛΑ) 
Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο Α.Δ. 
Υεηκάξξαο 8Β, 151 25 Μαξνύζη 

Α.Μ ΟΔΛ 107 



(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

2014 2013 2014 2013

Σθμ.
*Αναπροςαρμοςμζνο

Κφκλοσ εργαςιϊν 3 1.158.414 1.127.936 263.969 234.712

Κόςτοσ πωλιςεων 5 -863.906 -846.329 -208.026 -197.677

Μικτά κζρδθ προ αποςβζςεων και απομειώςεων 294.508 281.607 55.943 37.035

Άλλα ζςοδα εκμετάλλευςθσ 4 15.237 16.915 10.463 7.256

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ 5 -100.927 -91.185 -35.372 -31.530

Ζξοδα λειτουργίασ διάκεςθσ 5 -18.466 -16.941 -133 -185

Άλλα ζξοδα εκμετάλλευςθσ 4 -8.761 -4.037 -284 -1.574

Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεςμάτων, 

αποςβζςεων και απομειώςεων 181.591 186.359 30.617 11.002

Αποςβζςεισ που αναλογοφν ςτο κόςτοσ πωλιςεων 11,13,27 -98.681 -106.700 -12.161 -11.720

Αποςβζςεισ που αναλογοφν ςτα ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ και διάκεςθσ 11,13,27 -6.768 -6.705 -1.296 -1.324

Αντιςτροφι απομειϊςεων/(απομειϊςεισ) ενςϊματων και αςϊματων 

ακινθτοποιιςεων που αναλογοφν ςτο κόςτοσ πωλιςεων 11,13 414 -1.421 753 -18

Κζρδθ/(ηθμίεσ) προ φόρων, χρθματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεςμάτων 76.556 71.533 17.913 -2.060

Ζςοδα ςυμμετοχϊν και χρεογράφων - - 112.000 -

Ζξοδα ςυμμετοχϊν και χρεογράφων -1.609 -281 -5.211 -281

Ζςοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ 2.148 3.612 110 699

Ζξοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ 6 -66.275 -65.209 -43.365 -44.971

Κζρδθ/(ηθμίεσ) από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ 31.056 -18.354 1.679 -158

Συμμετοχι ςτα κζρδθ/(ηθμίεσ) ςυγγενϊν εταιριϊν και κοινοπραξιϊν 15 4.945 -661 - -

Κζρδθ/(ηθμίεσ) προ φόρων 46.821 -9.360 83.126 -46.771

(Μείον)/πλζον: Φόροσ ειςοδιματοσ 8 -11.104 -19.636 8.598 3.617

Κζρδθ/(ηθμίεσ) μετά από φόρουσ 35.717 -28.996 91.724 -43.154

Σα κακαρά κζρδθ/(ηθμίεσ) αναλογοφν ςε :

Μετόχουσ τθσ Εταιρίασ 30.947 -36.074

Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ 4.770 7.078

35.717 -28.996

Κζρδθ/(ηθμίεσ) μετά από φόρουσ ανά μετοχι - βαςικά (ςε  €) 9 0,3790 -0,4424

Κζρδθ/(ηθμίεσ) μετά από φόρουσ ανά μετοχι - προςαρμοςμζνα (ςε  €) 9 0,3767 -0,4397

Οι ςθμειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 73 ζωσ και 160 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτών των οικονομικών καταςτάςεων

Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων 

'Ομιλοσ Εταιρία

*Οριςμζνα ποςά που εμφανίηονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςτιλθ δε ςυμπίπτουν με εκείνα των ετιςιων ενοποιθμζνων οικονομικών καταςτάςεων τθσ 31.12.2013 κακώσ

απεικονίηουν προςαρμογζσ, οι οποίεσ αναλφονται ςτθ ςθμείωςθ 1.1.2.

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 €)

Σθμ. 2014 2013 2014 2013

Κζρδθ/(ηθμίεσ) χριςθσ 35.717 -28.996 91.724 -43.154

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα/(ηθμίεσ):

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα/(ηθμίεσ) που μεταφζρονται 

ςτα αποτελζςματα ςε μεταγενζςτερεσ περιόδουσ:

Επίδραςθ ιςοτιμιϊν από τθν μετατροπι οικονομικϊν 

καταςτάςεων κυγατρικϊν εταιριϊν ςε ξζνο νόμιςμα 88.142 -93.559 - -

Ηθμίεσ από αποτίμθςθ ςτθν εφλογθ αξία των διακεςίμων 

προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων -171 -342 - -

-171 -342 - -

Αντιςτακμίςεισ ταμειακϊν ροϊν 33 - 230 - -

Αναταξινόμθςθ ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων 33 2.605 2.355 2.234 2.355

Φόροσ ειςοδιματοσ που αναλογεί 18 612 -850 612 -612

3.217 1.735 2.846 1.743

Κακαρά λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα/(ηθμίεσ) που 

μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα ςε μεταγενζςτερεσ 

περιόδουσ: 91.188 -92.166 2.846 1.743

Στοιχεία που δεν μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα ςε 

μεταγενζςτερεσ περιόδουσ:

Αναπροςαρμογι περιουςιακϊν ςτοιχείων 12 65 1.780 - 882

Φόροσ ειςοδιματοσ που αναλογεί 18 - -229 - -229

65 1.551 - 653

Επανεκτίμθςθ (ηθμιϊν)/κερδϊν από προγράμματα 

κακοριςμζνων παροχϊν 25 -5.492 2.884 -2.414 651

Φόροσ ειςοδιματοσ που αναλογεί 18 1.531 -1.012 628 -169

-3.961 1.872 -1.786 482

Κακαρζσ λοιπζσ ςυνολικζσ (ηθμίεσ)/ειςοδιματα που δεν 

μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα ςε μεταγενζςτερεσ 

περιόδουσ: -3.896 3.423 -1.786 1.135

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα/(ηθμίεσ) μετά από φόρουσ 87.292 -88.743 1.060 2.878

φνολο ςυγκεντρωτικών κερδών/(ηθμιών) χριςθσ μετά 

από φόρουσ 123.009 -117.739 92.784 -40.276

Αναλογοφν ςε:

Μετόχουσ τθσ Εταιρίασ 111.689 -115.102

Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ 11.320 -2.637

123.009 -117.739

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

Οι ςθμειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 73 ζωσ και 160 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 31/12/2014 31/12/2013 1/1/2013 31/12/2014 31/12/2013

Σθμ. *Αναπροςαρμοςμζνο *Αναπροςαρμοςμζνο

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 11 1.673.010 1.564.945 1.708.181 236.468 232.332

Επενδυτικά ακίνθτα 12 9.267 13.220 8.546 9.908 13.973

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 13 446.080 414.028 462.181 1.973 1.185

Συμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ 14 - - - 845.807 1.243.829

Συμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ εταιρίεσ και κοινοπραξίεσ 15 86.533 77.252 96.282 - -

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 16 1.406 1.573 1.877 111 111

Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 17 16.204 11.617 11.797 2.960 2.768

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 18 2.517 1.202 2.386 - -

φνολο μθ κυκλοφοροφντων περιουςιακών ςτοιχείων 2.235.017 2.083.837 2.291.250 1.097.227 1.494.198

Αποκζματα 19 275.774 221.376 229.923 72.830 69.694

Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ 20 157.449 172.756 183.042 53.169 45.670

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 34 - 1.566 - - -

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 16 63 63 63 61 61

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 21 142.946 184.257 283.987 16.971 8.780

φνολο κυκλοφοροφντων περιουςιακών ςτοιχείων 576.232 580.018 697.015 143.031 124.205

φνολο Ενεργθτικοφ 2.811.249 2.663.855 2.988.265 1.240.258 1.618.403

Κδια Κεφάλαια και Τποχρεώςεισ

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

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

Δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν 22 1.620 3.971 2.891 1.620 3.971

Ίδιεσ μετοχζσ 22 -83.633 -87.680 -89.446 -83.633 -87.680

Λοιπά αποκεματικά 23 939.525 293.299 381.027 496.236 511.258

Κζρδθ/(ηθμίεσ) εισ νζο 288.137 845.181 878.635 47.722 -51.237

φνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογοφν ςε μετόχουσ τθσ 

μθτρικισ Εταιρίασ 1.507.005 1.416.127 1.534.463 823.301 737.668

Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ 120.590 122.683 125.478 - -

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 1.627.595 1.538.810 1.659.941 823.301 737.668

Μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 24 634.195 599.069 686.507 336.694 745.835

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 34 2.438 - 16.784 - -

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 18 184.085 163.516 178.227 3.365 14.215

Υποχρεϊςεισ ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν 25 31.727 23.657 26.693 14.029 11.279

Προβλζψεισ 26 15.922 12.686 17.208 2.293 1.756

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 27 30.053 29.635 30.632 4.446 4.557

φνολο μακροπροκζςμων υποχρεώςεων 898.420 828.563 956.051 360.827 777.642

Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 24 49.522 93.724 158.325 95 50.173

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 28 220.462 187.233 199.280 52.425 48.319

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 34 127 3.375 1.294 - 2.832

Υποχρεϊςεισ από φόρο ειςοδιματοσ 10.987 10.137 11.765 - -

Προβλζψεισ 26 4.136 2.013 1.609 3.610 1.769

φνολο βραχυπροκζςμων υποχρεώςεων 285.234 296.482 372.273 56.130 103.093

φνολο υποχρεώςεων (β) 1.183.654 1.125.045 1.328.324 416.957 880.735

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Τποχρεώςεων (α+β) 2.811.249 2.663.855 2.988.265 1.240.258 1.618.403

Οι ςθμειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 73 ζωσ και 160 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτών των οικονομικών καταςτάςεων

*Οριςμζνα ποςά που εμφανίηονται ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ςτιλεσ δε ςυμπίπτουν με εκείνα των ετιςιων οικονομικών ενοποιθμζνων οικονομικών καταςτάςεων τθσ

31.12.2013 και τθσ 1.1.2013 κακώσ απεικονίηουν προςαρμογζσ, οι οποίεσ αναλφονται ςτθ ςθμείωςθ 1.1.2.

Κατάςταςθ Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ

Εταιρία'Ομιλοσ
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Όμιλοσ
Κοινζσ 

μετοχζσ

Διαφορά από 

ζκδοςθ 

μετοχών υπζρ 

το άρτιο

Προνομιοφχεσ 

μετοχζσ

Δικαιώματα 

προαίρεςθσ 

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  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 - - - - - - -79.028 -36.074 -115.102 -2.637 -117.739

Διανεμθκζντα μερίςματα ςε μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ (ςθμ. 15.3) - - - - - - - - - -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, 31) - - - - - - -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

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου  2014 308.254 22.826 30.276 3.971 -87.563 -117 293.299 845.181 1.416.127 122.683 1.538.810

Κζρδθ χριςθσ - - - - - - - 30.947 30.947 4.770 35.717

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα - - - - - - 80.742 - 80.742 6.550 87.292

φνολο ςυγκεντρωτικών ειςοδθμάτων χριςθσ - - - - - - 80.742 30.947 111.689 11.320 123.009

Διανεμθκζντα ζκτακτα αποκεματικά ςε μετόχουσ (ςθμ. 10, 23) - - - - - - -8.463 - -8.463 - -8.463

Διανεμθκζντα μερίςματα ςε μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ (ςθμ. 15.3) - - - - - - - - -12.023 -12.023

Πϊλθςθ - διάκεςθ ιδίων μετοχϊν για πρόγραμμα δικαιωμάτων 

προαίρεςθσ (ςθμ. 22) - - - - 4.047 - - -3.481 566 - 566

Μεταβίβαςθ μεριδίου κυγατρικισ εταιρίασ (ςθμ. 14) - - - - - - - -858 -858 858 -

Πρόγραμμα παροχισ δικαιωμάτων προαίρεςθσ μετοχϊν (ςθμ. 22) - - - 746 - - - - 746 - 746

Αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ τθσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ για 

πϊλθςθ μετοχϊν κυγατρικισ και μεταφορά ςε αποκεματικά (ςθμ. 27, 31) - - - - - - -735 - -735 308 -427

Προςαρμογι αναβαλλόμενου φόρου λόγω αλλαγισ ςε ςυντελεςτζσ 

φόρου ειςοδιματοσ (ςθμ. 18) -12.067 - -12.067 -2.556 -14.623

Μεταφορά μεταξφ αποκεματικϊν (ςθμ. 23) - - - -3.097 - - 586.749 -583.652 - - -

Υπόλοιπο τισ 31 Δεκεμβρίου  2014 308.254 22.826 30.276 1.620 -83.516 -117 939.525 288.137 1.507.005 120.590 1.627.595

Οι ςθμειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 73 ζωσ και 160 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 

προαίρεςθσ 

αγοράσ 

μετοχών

Κοινζσ ίδιεσ 

μετοχζσ

Προνομιοφχεσ 

ίδιεσ μετοχζσ 

Λοιπά 

αποκεματικά 

(ςθμ.23)

Τπόλοιπο 

κερδών

φνολο ιδίων 

κεφαλαίων

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 ιδίων μετοχϊν (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

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου  2014 308.254 22.826 30.276 3.971 -87.563 -117 511.258 -51.237 737.668

Κζρδθ χριςθσ - - - - - - - 91.724 91.724

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα - - - - - - 1.060 - 1.060

φνολο ςυγκεντρωτικών ειςοδθμάτων χριςθσ - - - - - - 1.060 91.724 92.784

Διανεμθκζντα ζκτακτα αποκεματικά ςε μετόχουσ (ςθμ. 10, 23) - - - - - - -8.463 - -8.463

Πϊλθςθ - διάκεςθ ιδίων μετοχϊν για πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεςθσ (ςθμ. 22) - - - - 4.047 - - -3.481 566

Πρόγραμμα παροχισ δικαιωμάτων προαίρεςθσ μετοχϊν (ςθμ. 22) - - - 746 - - - - 746

Μεταφορά μεταξφ αποκεματικϊν - - - -3.097 - - -7.619 10.716 -

Υπόλοιπο τισ 31 Δεκεμβρίου  2014 308.254 22.826 30.276 1.620 -83.516 -117 496.236 47.722 823.301

Κατάςταςθ Μεταβολών  Ιδίων Κεφαλαίων (ςυνζχεια)

Οι ςθμειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 73 ζωσ και 160 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτών των οικονομικών καταςτάςεων
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

2014 2013 2014 2013

θμ. *Αναπροςαρμοςμζνο

Σαμειακζσ Ροζσ Λειτουργικών Δραςτθριοτιτων

Ειςροζσ διακεςίμων από τθν κφρια εκμετάλλευςθ 29 174.278 186.179 27.494 30.132

Καταβεβλθμζνοι φόροι ειςοδιματοσ -20.946 -22.128 -180 -1.150

Σφνολο ειςροών από λειτουργικζσ δραςτηριότητεσ (α) 153.332 164.051 27.314 28.982

Σαμειακζσ Ροζσ Επενδυτικών Δραςτθριοτιτων

Αγορά ενςϊματων ακινθτοποιιςεων 11,12 -80.131 -47.153 -13.472 -9.931

Αγορά αςϊματων ακινθτοποιιςεων 13 -1.971 -1.668 -335 -551

Ειςπράξεισ από πωλιςεισ ενςϊματων και αςϊματων 

ακινθτοποιιςεων 29 181 4.641 183 692

Μερίςματα ειςπραχκζντα 1.404 - 112.000 -

Απόκτθςθ κυγατρικϊν εταιριϊν 30 -2.741 - - -

Συμμετοχι ςε ίδρυςθ ςυγγενοφσ εταιρίασ -71 - - -

Μείωςθ/(αφξθςθ) μετοχικοφ κεφαλαίου κυγατρικϊν - - 392.950 -30.464

Απόκτθςθ μθ ελζγχουςασ ςυμ/χισ - -8.003 - -

Κακαρζσ πλθρωμζσ από τθν απόκτθςθ επενδυτικϊν τίτλων 16 - -43 - -3

Τόκοι ειςπραχκζντεσ 2.148 3.612 110 699

-81.181 -48.614 491.436 -39.558

φνολο ταμειακών ροών μετά από τισ επενδυτικζσ 

δραςτθριότθτεσ (α)+(β) 72.151 115.437 518.750 -10.576

Σαμειακζσ Ροζσ Χρθματοοικονομικζσ Δραςτθριοτιτων

Ειςπράξεισ από πϊλθςθ ιδίων μετοχϊν 22 566 201 566 201

Ειςπράξεισ κρατικϊν επιχορθγιςεων 891 - - -

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα καταβεβλθμζνα -55.316 -57.990 -44.135 -42.633

Παραγραφζντα μερίςματα υπζρ ελλθνικοφ δθμοςίου -67 -70 -67 -70

Ζκτακτα αποκεματικά πλθρωκζντα ςε μετόχουσ -8.438 - -8.438 -

Μερίςματα πλθρωκζντα ςε μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ -11.267 -2.265 - -

Ειςπράξεισ από εκδοκζντα / αναλθφκζντα δάνεια 1.057.652 884.086 177.900 249.830

Εξοφλιςεισ δανείων -1.102.163 -1.035.128 -636.327 -223.532

Σφνολο εκροών από χρηματοοικονομικζσ δραςτηριότητεσ (γ) -118.142 -211.166 -510.501 -16.204

Καθαρή (μείωςη)/αφξηςη ςτα ταμειακά διαθζςιμα και 

ιςοδφναμα (α)+(β)+(γ) -45.991 -95.729 8.249 -26.780

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ χριςθσ 21 184.257 283.987 8.780 35.601

Επίδραςθ ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν 4.680 -4.001 -58 -41

Ταμειακά διαθζςιμα και ιςοδφναμα λήξησ χρήςησ 21 142.946 184.257 16.971 8.780

Εταιρία'Ομιλοσ

Κατάςταςθ Σαμειακών Ροών 

Οι ςθμειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 73 ζωσ και 160 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)/ειςροών από επενδυτικζσ δραςτηριότητεσ (β)

*Οριςμζνα ποςά που εμφανίηονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςτιλθ δε ςυμπίπτουν με εκείνα των ετιςιων ενοποιθμζνων οικονομικών καταςτάςεων τθσ 31.12.2013

κακώσ απεικονίηουν προςαρμογζσ, οι οποίεσ αναλφονται ςτθ ςθμείωςθ 1.1.2.
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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 32. 

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 5 Μαρτίου 2015. 

 

φνοψθ 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 2014. 

1.1.1. Νζα ι ανακεωρθμζνα Πρότυπα και Διερμθνείεσ που υιοκετικθκαν από τον Όμιλο τθν 1θ 

Ιανουαρίου 2014 και δεν επιφζρουν ςθμαντικζσ μεταβολζσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του 

Ομίλου και τθσ Εταιρίασ 

 ΔΠΧΑ 10 Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ, ΔΛΠ 27 Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 

Το Διεκνζσ Πρότυπο Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (εφεξισ 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. 
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Οι αλλαγζσ που ειςάγονται από το ΔΠΧΑ 10 απαιτοφν από τθ διοίκθςθ να αςκεί ςθμαντικι κρίςθ 

προκειμζνου να κακορίςει ποιεσ οντότθτεσ ελζγχονται και, ςυνεπϊσ, είναι απαραίτθτο να ενοποιθκοφν 

από τθ μθτρικι, ςυγκρινόμενεσ με τισ απαιτιςεισ που βρίςκονταν ςτο ΔΛΠ 27. 

 ΔΠΧΑ 12 Γνωςτοποιιςεισ ςυμμετοχϊν ςε άλλεσ επιχειριςεισ 

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. Απαιτείται επίςθσ μια ςειρά από νζεσ γνωςτοποιιςεισ. 

 ΔΛΠ 28 Επενδφςεισ ςε υγγενείσ επιχειριςεισ και Κοινοπραξίεσ (ανακεϊρθςθ)  

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 ςυγγενείσ 

επιχειριςεισ. 

 ΔΛΠ 32 Χρθματοοικονομικά Μζςα: Παρουςίαςθ (τροποποίθςθ) – υμψθφιςμόσ Χρθματοοικονομικϊν 

Περιουςιακϊν τοιχείων και Χρθματοοικονομικϊν Τποχρεϊςεων 

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 που δε λειτουργοφν ταυτόχρονα. 

 ΔΛΠ 36 Απομείωςθ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων – Γνωςτοποιιςεισ ανακτιςιμου ποςοφ μθ 

χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων 

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 τρζχον κατανεμθμζνο ςε αυτιν υπόλοιπο τθσ 

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

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

ςυνζχιςθ τθσ Λογιςτικισ Αντιςτάκμιςθσ (τροποποίθςθ) 

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. 

 Διερμθνεία 21: Ειςφορζσ 

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 
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(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.  

1.1.2. Νζα ι ανακεωρθμζνα Πρότυπα και Διερμθνείεσ που υιοκετικθκαν από τον Όμιλο τθν 1θ 

Ιανουαρίου 2014 και επιφζρουν μεταβολζσ ςτθν παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων 

του Ομίλου 

 ΔΠΧΑ 11 Από Κοινοφ υμφωνίεσ 

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 εταιριϊν. 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 επθρεάηει τθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ του Ομίλου, με 

τθν αντικατάςταςθ τθσ αναλογικισ μεκόδου ενοποίθςθσ με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ για τισ 

κοινοπραξίεσ (ςθμ. 15.2). 

Επιπλζον, θ αλλαγι αυτι ζχει εφαρμοςτεί και ςτθ ςυγκριτικι πλθροφόρθςθ (αναπροςαρμοςμζνα ποςά 

τθσ προθγοφμενθσ περιόδου), ενϊ θ επίδραςι τθσ παρατίκεται ςτουσ πίνακεσ  που ακολουκοφν:  

 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2013 2013
Δθμοςιευμζνο Αναπροςαρμοςμζνο

Κφκλοσ εργαςιϊν 1.175.937 -48.001 1.127.936

Κόςτοσ πωλιςεων -882.164 35.835 -846.329

Μικτά κζρδθ προ αποςβζςεων 293.773 -12.166 281.607

Άλλα ζςοδα εκμετάλλευςθσ 16.834 81 16.915

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ -92.802 1.617 -91.185

Ζξοδα λειτουργίασ διάκεςθσ -17.569 628 -16.941

Άλλα ζξοδα εκμετάλλευςθσ -4.229 192 -4.037

Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν 

αποτελεςμάτων και αποςβζςεων 196.007 -9.648 186.359

Αποςβζςεισ που αναλογοφν ςτο κόςτοσ πωλιςεων -108.542 1.842 -106.700

Αποςβζςεισ που αναλογοφν ςτα ζξοδα διοικθτικισ 

λειτουργίασ και διάκεςθσ -6.818 113 -6.705

Απομειϊςεισ ενςϊματων και αςϊματων 

ακινθτοποιιςεων που αναλογοφν ςτο κόςτοσ 

πωλιςεων -1.421 - -1.421

Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν 

αποτελεςμάτων 79.226 -7.693 71.533

Ζξοδα ςυμμετοχϊν και χρεογράφων -281 - -281

Ζςοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ 3.612 - 3.612

Ζξοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ -68.142 2.933 -65.209

Ηθμίεσ από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ -23.750 5.396 -18.354

Συμμετοχι ςτισ ηθμίεσ ςυγγενϊν εταιριϊν και κοινοπραξιϊν -305 -356 -661

Ηθμίεσ προ φόρων -9.640 280 -9.360

Φόροσ ειςοδιματοσ -19.356 -280 -19.636

Ηθμίεσ περιόδου -28.996 - -28.996

Οι κακαρζσ ηθμίεσ αναλογοφν ςε :

Μετόχουσ τθσ Εταιρίασ -36.074 - -36.074

Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ 7.078 - 7.078

-28.996 - -28.996

Ηθμίεσ μετά από φόρουσ ανά μετοχι - βαςικζσ (ςε  €) -0,4424 - -0,4424

Ηθμίεσ μετά από φόρουσ ανά μετοχι - 

προςαρμοςμζνεσ (ςε  €) -0,1774 - -0,1774

Επίδραςθ ςτθν Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων:

Για το ζτοσ που ζλθξε τθν 31/12

Αναπροςαρμογι
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 31/12/2013 31/12/2013
Ενεργθτικό Δθμοςιευμζνο Αναπροςαρμοςμζνο

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 1.605.635 -40.690 1.564.945

Επενδυτικά ακίνθτα 13.220 - 13.220

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 465.996 -51.968 414.028

Συμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ εταιρίεσ και κοινοπραξίεσ 2.429 74.823 77.252

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 1.573 - 1.573

Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 12.241 -624 11.617

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 1.597 -395 1.202

φνολο μθ κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων 2.102.691 -18.854 2.083.837

Αποκζματα 225.133 -3.757 221.376

Απαιτιςεισ από πελάτεσ 187.102 -14.346 172.756

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 1.566 - 1.566

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 63 - 63

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 184.501 -244 184.257

φνολο κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων 598.365 -18.347 580.018

φνολο Ενεργθτικοφ 2.701.056 -37.201 2.663.855

Κδια Κεφάλαια και Τποχρεϊςεισ

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

Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο 22.826 - 22.826

Δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν 3.971 - 3.971

Κδιεσ μετοχζσ -87.680 - -87.680

Λοιπά αποκεματικά 293.299 - 293.299

Κζρδθ εισ νζο 845.181 - 845.181
Κδια κεφάλαια που αναλογοφν ςε μετόχουσ τθσ 

Μθτρικισ Εταιρίασ 1.416.127 -     1.416.127

Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ 122.683 - 122.683

φνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 1.538.810 -     1.538.810

Μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 610.433 -11.364 599.069

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 163.956 -440 163.516

Υποχρεϊςεισ ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν 23.850 -193 23.657

Προβλζψεισ 12.793 -107 12.686

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 29.635 - 29.635

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 840.667 -12.104 828.563

Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 112.623 -18.899 93.724

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 193.431 -6.198 187.233

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 3.375 - 3.375

Υποχρεϊςεισ από φόρο ειςοδιματοσ 10.137 - 10.137

Προβλζψεισ 2.013 - 2.013

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 321.579 -25.097 296.482

φνολο Τποχρεϊςεων (β) 1.162.246 -37.201 1.125.045

2.701.056 -37.201 2.663.855

Επίδραςθ ςτθν Κατάςταςθ Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ τθσ 

31θσ Δεκεμβρίου 2013:

Αναπροςαρμογι

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Τποχρεϊςεων (α+β)  
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 1/1/2013 1/1/2013
Ενεργθτικό Δθμοςιευμζνο Αναπροςαρμοςμζνο

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 1.759.036 -50.855 1.708.181

Επενδυτικά ακίνθτα 8.546 - 8.546

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 527.498 -65.317 462.181

Συμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ εταιρίεσ και κοινοπραξίεσ 2.734 93.548 96.282

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 1.877 - 1.877

Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 12.572 -775 11.797

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 2.499 -113 2.386

φνολο μθ κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων 2.314.762 -23.512 2.291.250

Αποκζματα 233.765 -3.842 229.923

Απαιτιςεισ από πελάτεσ 199.180 -16.138 183.042

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 63 - 63

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 284.272 -285 283.987

φνολο κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων 717.280 -20.265 697.015

φνολο Ενεργθτικοφ 3.032.042 -43.777 2.988.265

Κδια Κεφάλαια και Τποχρεϊςεισ

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

Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο 22.826 - 22.826

Δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν 2.891 - 2.891

Κδιεσ μετοχζσ -89.446 - -89.446

Λοιπά αποκεματικά 381.027 - 381.027

Κζρδθ εισ νζο 878.635 - 878.635
Κδια κεφάλαια που αναλογοφν ςε μετόχουσ τθσ 

Μθτρικισ Εταιρίασ 1.534.463 -     1.534.463

Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ 125.478 - 125.478

φνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 1.659.941 -     1.659.941

Μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 705.227 -18.720 686.507

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 16.784 - 16.784

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 178.786 -559 178.227

Υποχρεϊςεισ ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν 26.908 -215 26.693

Προβλζψεισ 17.317 -109 17.208

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 30.632 - 30.632

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 975.654 -19.603 956.051

Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 174.636 -16.311 158.325

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 207.009 -7.729 199.280

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 1.294 - 1.294

Υποχρεϊςεισ από φόρο ειςοδιματοσ 11.899 -134 11.765

Προβλζψεισ 1.609 - 1.609

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 396.447 -24.174 372.273

φνολο Τποχρεϊςεων (β) 1.372.101 -43.777 1.328.324

3.032.042 -43.777 2.988.265

Επίδραςθ ςτθν Κατάςταςθ Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ τθσ 

1θσ Ιανουαρίου 2013:

Αναπροςαρμογι

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Τποχρεϊςεων (α+β)  
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2013 2013
Δθμοςιευμζνο Αναπροςαρμοςμζνο

Σαμειακζσ Ροζσ Λειτουργικϊν Δραςτθριοτιτων

Ειςροζσ διακεςίμων από τθν κφρια εκμετάλλευςθ 193.084 -6.905 186.179

Καταβεβλθμζνοι φόροι ειςοδιματοσ -22.242 114 -22.128

Σφνολο ειςροϊν από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ (α) 170.842 -6.791 164.051

Σαμειακζσ Ροζσ Επενδυτικϊν Δραςτθριοτιτων

Αγορά ενςϊματων ακινθτοποιιςεων -48.714 1.561 -47.153

Αγορά αςϊματων ακινθτοποιιςεων -1.668 - -1.668

Ειςπράξεισ από πωλιςεισ ενςϊματων και αςϊματων 

ακινθτοποιιςεων 4.741 -100 4.641

Απόκτθςθ μθ ελζγχουςασ ςυμ/χισ -8.003 - -8.003

Κακαρζσ (πλθρωμζσ)/ειςπράξεισ από τθν 

απόκτθςθ/πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων -43 - -43

Τόκοι ειςπραχκζντεσ 3.612 - 3.612

-50.075 1.461 -48.614

φνολο ταμειακϊν ροϊν μετά από τισ επενδυτικζσ 

δραςτθριότθτεσ (α)+(β) 120.767 -5.330 115.437

Σαμειακζσ Ροζσ Χρθματοοικονομικζσ Δραςτθριοτιτων

Ειςπράξεισ από πϊλθςθ ιδίων μετοχϊν 201 - 201

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα καταβεβλθμζνα -60.840 2.850 -57.990

Παραγραφζντα μερίςματα υπζρ ελλθνικοφ δθμοςίου -70 - -70

Μερίςματα πλθρωκζντα ςε μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ -2.265 - -2.265

Ειςπράξεισ από εκδοκζντα / αναλθφκζντα δάνεια 911.003 -26.917 884.086

Εξοφλιςεισ δανείων -1.064.546 29.418 -1.035.128

Σφνολο (εκροϊν)/ειςροϊν από χρθματοοικονομικζσ 

δραςτθριότθτεσ (γ) -216.517 5.351 -211.166

Κακαρι (μείωςθ)/αφξθςθ ςτα ταμειακά διακζςιμα και 

ιςοδφναμα (α)+(β)+(γ) -95.750 21 -95.729

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ  χριςθσ 284.272 -285 283.987

Επίδραςθ ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν -4.021 20 -4.001

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ χριςθσ 184.501 -244 184.257

Σφνολο εκροϊν από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ (β)

Αναπροςαρμογι

Επίδραςθ ςτθν Κατάςταςθ Σαμειακϊν Ροϊν:

Για το ζτοσ που ζλθξε τθν 31/12

|

 

1.1.3. Νζα Πρότυπα και Διερμθνείεσ που ζχουν εκδοκεί αλλά δεν ζχουν ακόμα τεκεί ςε ιςχφ και δεν 

υιοκετικθκαν νωρίτερα από τον Όμιλο και τθν Εταιρία 

 ΔΛΠ 16 Ενςϊματα πάγια και ΔΛΠ 38 Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία (Σροποποιιςεισ): Αποςαφινιςθ των 

αποδεκτϊν μεκόδων απόςβεςθσ 

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

2016. Θ τροποποίθςθ παρζχει πρόςκετθ κακοδιγθςθ ςχετικά με το πϊσ πρζπει να υπολογίηεται θ 

απόςβεςθ των ενςϊματων και άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων. Θ τροποποίθςθ αυτι αποςαφθνίηει τθν 

αρχι του ΔΛΠ 16 Ενςϊματα Πάγια και του ΔΛΠ 38 Άυλα Περιουςιακά Στοιχεία ότι τα ζςοδα αντανακλοφν 

τισ οικονομικζσ ωφζλειεσ που δθμιουργοφνται από τθ λειτουργία μιασ επιχείρθςθσ (τθσ οποίασ το 

περιουςιακό ςτοιχείο αποτελεί μζροσ) αντί των οικονομικϊν ωφελειϊν που καταναλϊνονται μζςω τθσ 

χριςθσ του περιουςιακοφ ςτοιχείου. Ωσ αποτζλεςμα, ο λόγοσ των εςόδων που δθμιουργοφνται προσ το 

ςφνολο των εςόδων που αναμζνεται να δθμιουργθκοφν, δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν 

απόςβεςθ των ενςϊματων παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνο ςε πολφ 

περιοριςμζνεσ περιπτϊςεισ για τθν απόςβεςθ των άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

δεν ζχει υιοκετιςει ακόμθ τθν τροποποίθςθ αυτι. Ο Όμιλοσ δεν ζχει καμία επίδραςθ από αυτι τθ 

τροποποίθςθ ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 
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 ΔΛΠ 19 Προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν (Σροποποίθςθ): Ειςφορζσ των εργαηομζνων  

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

Φεβρουαρίου 2015. 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 ειςφορζσ των εργαηομζνων που υπολογίηονται ςφμφωνα με ζνα ςτακερό ποςοςτό του 

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

οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 

 ΔΠΧΑ 9 Χρθματοοικονομικά μζςα - Σαξινόμθςθ και Επιμζτρθςθ  

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

2018 και επιτρζπεται νωρίτερθ εφαρμογι. Θ τελικι ζκδοςθ του ΔΠΧΑ 9 ςυγκεντρϊνει τισ φάςεισ του 

ζργου των χρθματοοικονομικϊν μζςων και αντικακιςτά το ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μζςα: 

Αναγνώριςη και επιμζτρηςη και όλεσ τισ προθγοφμενεσ εκδόςεισ του ΔΠΧΑ 9.  Το πρότυπο ειςάγει νζεσ 

απαιτιςεισ για τθν ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ, τθν απομείωςθ και τθ λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ.  Θ 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει υιοκετιςει ακόμθ το πρότυπο και τθν τροποποίθςθ αυτι. Ο Όμιλοσ βρίςκεται 

ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ αυτοφ του προτφπου ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 

 ΔΠΧΑ 11 χιματα υπό κοινό ζλεγχο (Σροποποίθςθ): Λογιςτικοποίθςθ απόκτθςθσ ςυμμετοχικϊν τίτλων 
ςε ςχιματα υπό κοινό ζλεγχο 

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

2016. Το ΔΠΧΑ 11 αναφζρεται ςτο λογιςτικό χειριςμό των ςυμμετοχϊν ςε κοινοπραξίεσ και κοινζσ 

επιχειριςεισ. Θ τροποποίθςθ προςκζτει νζεσ οδθγίεσ ςχετικά με τθ λογιςτικοποίθςθ τθσ απόκτθςθσ 

ςυμμετοχισ ςε μια από κοινοφ επιχείρθςθ που αποτελεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςφμφωνα με τα 

ΔΠΧΑ και διευκρινίηει τον κατάλλθλο λογιςτικό χειριςμό για τισ αποκτιςεισ αυτζσ. 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. 

 ΔΠΧΑ 14 Αναβαλλόμενοι Λογαριαςμοί Ρυκμιηόμενων Σιμϊν  

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

2016. Το ΣΔΛΠ ζχει προγραμματίςει να εξετάςει τα ευρφτερα ηθτιματα τιμολογιακισ ρφκμιςθσ και 

ςχεδιάηει να δθμοςιεφςει ζγγραφο ςυηιτθςθσ για το κζμα αυτό εντόσ του 2014. Εν αναμονι των 

αποτελεςμάτων του ςυνολικοφ ζργου για δραςτθριότθτεσ με ρυκμιηόμενεσ τιμζσ, το ΣΔΛΠ αποφάςιςε να 

αναπτφξει το ΔΠΧΑ 14 ωσ προςωρινό μζτρο. Το ΔΠΧΑ 14 επιτρζπει ςε εκείνουσ που εφαρμόηουν πρϊτθ 

φορά τα ΔΠΧΑ, να ςυνεχίςουν να αναγνωρίηουν τα ποςά που αφοροφν ςε τιμολογιακζσ ρυκμίςεισ 

ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προθγοφμενου πλαιςίου λογιςτικϊν αρχϊν, όταν υιοκετιςουν τα ΔΠΧΑ. 

Ωςτόςο, για να ενιςχυκεί θ ςυγκριςιμότθτα με τισ οντότθτεσ που εφαρμόηουν ιδθ τα ΔΠΧΑ και δεν 

αναγνωρίηουν τζτοια ποςά, το πρότυπο απαιτεί όπωσ θ επίδραςθ τθσ τιμολογιακισ ρφκμιςθσ να 

παρουςιάηεται χωριςτά από άλλα ςτοιχεία. Μια οικονομικι οντότθτα που παρουςιάηει ιδθ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ ςφμφωνα με τα ΔΠΧΑ δεν δφναται να εφαρμόςει το πρότυπο αυτό. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν 

ζχει υιοκετιςει ακόμθ το πρότυπο αυτό. Ο Όμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ 

αυτοφ του προτφπου ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 

 ΔΠΧΑ 15 Ζςοδα από υμβάςεισ με πελάτεσ 

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

2017. Το ΔΠΧΑ 15 κακιερϊνει ζνα μοντζλο πζντε βθμάτων που κα εφαρμόηεται για τα ζςοδα που 

προκφπτουν από μια ςφμβαςθ με ζναν πελάτθ (με περιοριςμζνεσ εξαιρζςεισ), ανεξάρτθτα από το είδοσ 

τθσ ςυναλλαγισ εςόδων ι τον κλάδο. Οι απαιτιςεισ του προτφπου κα εφαρμόηονται επίςθσ για τθν 

αναγνϊριςθ και επιμζτρθςθ των κερδϊν και ηθμιϊν από τθν πϊλθςθ οριςμζνων μθ χρθματοοικονομικϊν 

περιουςιακϊν ςτοιχείων που δεν αποτελοφν παραγωγι από ςυνικεισ δραςτθριότθτεσ τθσ οικονομικισ 

οντότθτασ (π.χ., πωλιςεισ ακινιτων, εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ ι άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων). 
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Θα απαιτοφνται εκτεταμζνεσ γνωςτοποιιςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανάλυςθσ του ςυνόλου των 

εςόδων, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ υποχρεϊςεισ απόδοςθσ, αλλαγζσ ςτα υπόλοιπα των περιουςιακϊν 

ςτοιχείων ςφμβαςθσ και των υποχρεϊςεων ςφμβαςθσ μεταξφ των περιόδων και βαςικζσ κρίςεισ και 

εκτιμιςεισ. Το πρότυπο δεν ζχει ακόμα υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ο Όμιλοσ βρίςκεται ςτθ 

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

 ΔΛΠ 27 Εταιρικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ (τροποποίθςθ) 

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

2016. Θ τροποποίθςθ αυτι κα επιτρζψει ςτισ οικονομικζσ οντότθτεσ να χρθςιμοποιοφν τθ μζκοδο τθσ 

κακαρισ κζςθσ για επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ εταιρίεσ, κοινοπραξίεσ και ςυγγενείσ επιχειριςεισ ςτισ 

εταιρικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τουσ και κα διευκολφνει ςε οριςμζνεσ δικαιοδοςίεσ τθ μετάβαςθ ςτα 

ΔΠΧΑ των εταιρικϊν οικονομικϊν καταςτάςεων, μειϊνοντασ τα κόςτθ ςυμμόρφωςθσ χωρίσ τον 

περιοριςμό τθσ πλθροφόρθςθσ που είναι διακζςιμθ ςτουσ επενδυτζσ. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει 

υιοκετιςει ακόμθ τθν τροποποίθςθ αυτι. Ο Όμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ 

αυτισ τθσ τροποποίθςθσ ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 

 ΔΠΧΑ 10 Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ και ΔΛΠ 28 Επενδφςεισ ςε υγγενείσ επιχειριςεισ και 

Κοινοπραξίεσ - Σροποποίθςθ: Πϊλθςθ ι ειςφορά περιουςιακϊν ςτοιχείων μεταξφ ενόσ επενδυτι και 

τθσ ςυγγενοφσ του εταιρίασ ι τθσ κοινοπραξίασ του 

Οι τροποποιιςεισ αντιμετωπίηουν μια αναγνωριςμζνθ αςυνζπεια μεταξφ των απαιτιςεων του ΔΠΧΑ 10 

και εκείνεσ του ΔΛΠ 28, για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πϊλθςθσ ι τθσ ειςφοράσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων 

μεταξφ του επενδυτι και τθσ ςυγγενοφσ του εταιρίασ ι τθσ κοινοπραξίασ του. Θ κφρια ςυνζπεια των 

τροποποιιςεων είναι ότι ζνα πλιρεσ κζρδοσ ι θ ηθμία αναγνωρίηεται όταν θ ςυναλλαγι περιλαμβάνει 

μια επιχειρθματικι δραςτθριότθτα (είτε φιλοξενείται ςε μια κυγατρικι είτε όχι). Ζνα μερικό κζρδοσ ι θ 

ηθμία αναγνωρίηεται όταν θ ςυναλλαγι περιλαμβάνει ςτοιχεία ενεργθτικοφ που δεν ςυνιςτοφν 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ακόμθ και αν τα ςτοιχεία αυτά φιλοξενοφνται ςε κυγατρικι. Οι 

τροποποιιςεισ εφαρμόηονται για ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2016. Οι 

τροποποιιςεισ δεν ζχουν υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ο Όμιλοσ βρίςκεται ςτθ 

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

 Το ΔΛΠ εξζδωςε νζο κφκλο ετιςιων αναβακμίςεων των ΔΠΧΑ 2010-2012, ο οποίοσ είναι μια ςυλλογι 

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

ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1
θ
 Φεβρουαρίου 2015.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 

επιμετρείται ςτθν εφλογθ αξία μζςω τθσ κατάςταςθσ 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.  
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- 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 

τθ 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 εταιρία που 

παρζχει υπθρεςίεσ βαςικϊν διοικθτικϊν ςτελεχϊν ςτθν αναφζρουςα οικονομικι οντότθτα ι ςτθ 

μθτρικι εταιρία 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 ΔΛΠ εξζδωςε νζο  κφκλο ετιςιων αναβακμίςεων των ΔΠΧΑ 2011-2013, ο οποίοσ είναι μια ςυλλογι 

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

ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1
θ
 Ιανουαρίου 2015. 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 ορίηεται ςτο ΔΛΠ 40 

Επενδφςεισ ςε Ακίνητα, απαιτεί τθ χωριςτι εφαρμογι και των δφο προτφπων ανεξάρτθτα του ενόσ 

από το άλλο. 

 Το ΔΛΠ εξζδωςε νζο κφκλο ετιςιων αναβακμίςεων των ΔΠΧΑ 2012 -2014, το οποίο είναι μια ςυλλογι 

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

ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2016. 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 5 Μθ κυκλοφοροφντα Περιουςιακά Στοιχεία που Κατζχονται προσ Πϊλθςθ και Διακοπείςεσ 
Δραςτθριότθτεσ: Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ αλλαγι από μία μζκοδο διάκεςθσ ςε μία άλλθ 
(πϊλθςθ ι διανομι ςτουσ ιδιοκτιτεσ) δεν κα πρζπει να κεωρείται ζνα νζο ςχζδιο πϊλθςθσ, αλλά 
ςαν μία ςυνζχιςθ του αρχικοφ ςχεδίου. Συνεπϊσ, δεν υπάρχει διακοπι τθσ εφαρμογισ των 
απαιτιςεων του ΔΠΧΑ 5. Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει επίςθσ ότι θ αλλαγι τθσ μεκόδου διάκεςθσ 
δεν αλλάηει τθν θμερομθνία ταξινόμθςθσ. 

- ΔΠΧΑ 7 Χρθματοοικονομικά Μζςα: Γνωςτοποιιςεισ: Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ ςφμβαςθ 
εξυπθρζτθςθσ που περιλαμβάνει αμοιβι μπορεί να αποτελζςει ςυνεχιηόμενθ ςυμμετοχι ςε ζνα 
χρθματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχείο. Επίςθσ, θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι οι 
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γνωςτοποιιςεισ του ΔΠΧΑ 7 ςχετικά με τον ςυμψθφιςμό των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν 
ςτοιχείων και υποχρεϊςεων δεν απαιτοφνται ςτισ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. 

- ΔΛΠ 19 Παροχζσ ςε Εργαηομζνουσ: Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ αξιολόγθςθ  τθσ φπαρξθσ 
ενεργοφσ αγοράσ  υψθλισ ποιότθτασ εταιρικϊν ομολόγων αξιολογείται με βάςθ το νόμιςμα ςτο 
οποίο εκφράηεται θ υποχρζωςθ, όχι ςτθ χϊρα όπου βρίςκεται θ υποχρζωςθ. Όταν δεν υπάρχει 
ενεργι αγορά για υψθλισ ποιότθτασ εταιρικά ομόλογα ςε αυτό το νόμιςμα, κα πρζπει να 
χρθςιμοποιοφνται τα επιτόκια των κρατικϊν ομολόγων. 

- ΔΛΠ 34 Ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ: Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι οι απαιτοφμενεσ 

ενδιάμεςεσ γνωςτοποιιςεισ πρζπει να βρίςκονται είτε ςτισ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ 
είτε να ενςωματϊνονται με παραπομπζσ μεταξφ των ενδιάμεςων οικονομικϊν καταςτάςεων και του 
ςθμείου όπου ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν ενδιάμεςθ οικονομικι ζκκεςθ (π.χ. ςτθν Ζκκεςθ 
Διαχείριςθσ ι ςτθν Ζκκεςθ κινδφνου). Το ΣΔΛΠ διευκρίνιςε ότι οι άλλεσ πλθροφορίεσ, εντόσ τθσ 
ενδιάμεςθσ οικονομικισ ζκκεςθσ πρζπει να είναι ςτθ διάκεςθ των χρθςτϊν με τουσ ίδιουσ όρουσ 
και τθν ίδια ςτιγμι όπωσ και οι ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Εάν οι χριςτεσ δεν ζχουν 
πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ πλθροφορίεσ με αυτόν τον τρόπο, τότε θ ενδιάμεςθ οικονομικι ζκκεςθ είναι 
ελλιπισ. 

 ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: Επενδυτικζσ επιχειριςεισ: Εφαρμογι τθσ Εξαίρεςθσ Ενοποίθςθσ 
(Σροποποιιςεισ) 
Οι τροποποιιςεισ αντιμετωπίηουν τρία ηθτιματα που προκφπτουν ςτθν πράξθ κατά τθν εφαρμογι τθσ 

εξαίρεςθσ ενοποίθςθσ των εταιρειϊν επενδφςεων. Οι τροποποιιςεισ εφαρμόηονται για ετιςιεσ 

λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2016. Οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν 

ότι θ εξαίρεςθ από τθν παρουςίαςθ ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων ιςχφει ςε μθτρικι εταιρεία 

που είναι κυγατρικι μιασ εταιρείασ επενδφςεων, όταν θ εταιρεία επενδφςεων επιμετρά όλεσ τισ 

κυγατρικζσ ςτθν εφλογθ αξία. Επίςθσ, οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν ότι μόνο μία κυγατρικι, θ οποία 

δεν αποτελεί θ ίδια μία εταιρεία επενδφςεων και παρζχει υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ ςτθν εταιρεία 

επενδφςεων ενοποιείται. Όλεσ οι άλλεσ κυγατρικζσ τθσ εταιρείασ επενδφςεων επιμετρϊνται ςε εφλογθ 

αξία. Τζλοσ, οι τροποποιιςεισ ςτο ΔΛΠ 28 Επενδφςεισ ςε Συγγενείσ επιχειριςεισ και Κοινοπραξίεσ 

επιτρζπουν ςτον επενδυτι, κατά τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ κακαρισ κζςθσ, να διατθριςουν θ 

επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ που εφαρμόηεται από τθ ςυγγενι εταιρεία τθσ εταιρείασ επενδφςεων ι 

κοινοπραξία ςτισ ςυμμετοχζσ τθσ ςε κυγατρικζσ. Οι τροποποιιςεισ δεν ζχουν υιοκετθκεί ακόμθ από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ο Όμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ αυτϊν των 

τροποποιιςεων ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 

 ΔΛΠ 1: Πρωτοβουλία ςχετικά με τισ γνωςτοποιιςεισ  (Σροποποίθςθ) 
Οι τροποποιιςεισ του ΔΛΠ 1 Παρουςίαςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων ενκαρρφνουν περαιτζρω τισ 

εταιρείεσ να εφαρμόηουν τθν επαγγελματικι τουσ κρίςθ ςτον κακοριςμό των πλθροφοριϊν που πρζπει 

να γνωςτοποιθκοφν και πϊσ να τισ παρουςιάηουν ςτισ οικονομικζσ τουσ καταςτάςεισ. Οι τροποποιιςεισ 

εφαρμόηονται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2016. Αυτζσ 

οι περιοριςμζνθσ ζκταςθσ τροποποιιςεισ του ΔΛΠ 1 διευκρινίηουν, παρά αλλάηουν ςθμαντικά, τισ 

υφιςτάμενεσ απαιτιςεισ του ΔΛΠ 1. Οι τροποποιιςεισ αφοροφν τθ ςθμαντικότθτα, τθ ςειρά των 

ςθμειϊςεων, τα υποςφνολα και το διαχωριςμό, τισ λογιςτικζσ πολιτικζσ και τθν παρουςίαςθ των 

ςτοιχείων των λοιπϊν ςυνολικϊν ειςοδθμάτων (OCI) που προκφπτουν από τισ επενδφςεισ που 

λογιςτικοποιοφνται με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ. Οι τροποποιιςεισ δεν ζχουν ακόμθ υιοκετθκεί 

ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ο Όμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ αυτϊν 

των τροποποιιςεων ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 

 

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

μία εταιρία όταν εκτίκεται ςε, ι ζχει δικαιϊματα ςε, διάφορεσ αποδόςεισ τθσ εταιρίασ λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του και ζχει τθ δυνατότθτα να επθρεάςει αυτζσ τισ αποδόςεισ μζςω τθσ εξουςίασ του ςτθν 

εταιρία αυτι. 

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 

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. Το κζρδοσ ι θ ηθμία  που προκφπτει από τον 

επαναπροςδιοριςμό τθσ εφλογθσ αξίασ αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ. 

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

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

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

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

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

γίνονται εντόσ των ιδίων κεφαλαίων. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

που διατθρικθκε. 

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

αρνθτικό.  
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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  

Πριν τθν 1 Ιανουαρίου 2014, ο Όμιλοσ ενοποιοφςε τθσ από κοινοφ ελεγχόμενεσ εταιρίεσ με τθ μζκοδο 

τθσ αναλογικισ ενοποίθςθσ . 

Ο Όμιλοσ υιοκζτθςε το ΔΧΠΑ 11 «Από κοινοφ ςυμφωνίεσ» Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα ο Όμιλοσ να 

αλλάξει τθ λογιςτικι αρχι του για τισ από κοινοφ ςυμφωνίεσ. Τθν ίδια ςτιγμι, ο Όμιλοσ υιοκζτθςε το 

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ», το ΔΠΧΑ 12 «Γνωςτοποίθςεισ ςυμμετοχϊν ςε άλλεσ 

επιχειριςεισ», και τισ επακόλουκεσ τροποποιιςεισ του ΔΛΠ 28, «Επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ 

και κοινοπραξίεσ », και του ΔΛΠ 28 «Ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ». 

Με βάςθ το Δ.Π.Χ.Π. 11 «Από κοινοφ ςυμφωνίεσ», οι από κοινοφ ελεγχόμενεσ εταιρίεσ υπάγονται είτε 

ωσ κοινζσ επιχειριςεισ είτε ωσ κοινοπραξίεσ, ανάλογα με τα ςυμβατικά δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ 

που ζχει ο κάκε επενδυτισ, παρά με τθ νομικι δομι τθσ από κοινοφ ςυμφωνίασ. Ο Όμιλοσ αξιολόγθςε 

τθ φφςθ των από κοινοφ ςυμφωνιϊν του και τισ κατζταξε ωσ κοινοπραξίεσ. 

Ο Όμιλοσ αναγνϊριςε τισ ςυμμετοχζσ του ςε κοινοπραξίεσ κατά τθν ζναρξθ τθσ προθγοφμενθσ περιόδου 

που παρουςιάηεται, δθλαδι τθν 1
θ
 Ιανουαρίου 2013, ωσ το ςφνολο των λογιςτικϊν αξιϊν των 

περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων, που ενοποιοφνταν με τθν αναλογικι μζκοδο ενοποίθςθσ 

πριν τθν υιοκζτθςθ του νζου προτφπου. Αυτό είναι το τεκμαρτό κόςτοσ των ςυμμετοχϊν του Ομίλου ςε 

κοινοπραξίεσ το οποίο χρθςιμοποιεί για τθν εφαρμογι τθσ ενοποίθςθσ με τθ μζκοδο κακαρισ κζςθσ. 

Σφμφωνα με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ, οι ςυμμετοχζσ ςε κοινοπραξίεσ αναγνωρίηονται αρχικά ςτο 

κόςτοσ κτιςθσ και μετά προςαρμόηονται με το ποςοςτό του Ομίλου πάνω ςτα κζρδθ (ι τισ ηθμίεσ) και 

ςτα λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα των κοινοπραξιϊν.  Όταν το ποςοςτό του Ομίλου ςτισ ηθμίεσ μιασ 

κοινοπραξίασ είναι ίςο ι υπερβαίνει τθ ςυμμετοχι του ςε αυτι τθν κοινοπραξία (θ οποία περιλαμβάνει 
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κάκε μακροπρόκεςμθ ςυμμετοχι που, ςτθν ουςία, αποτελεί μζροσ τθσ κακαρισ επζνδυςθσ του 

Ομίλου), ο Όμιλοσ δεν αναγνωρίηει περαιτζρω ηθμιζσ, εκτόσ εάν ζχει αναλάβει υποχρεϊςεισ ι ζχει 

προχωριςει ςε πλθρωμζσ για λογαριαςμό τθσ κοινοπραξίασ. 

Μθ πραγματοποιθκζντα κζρδθ από ςυναλλαγζσ μεταξφ του Ομίλου και των κοινοπραξιϊν 

απαλείφονται κατά το ποςοςτό ςυμμετοχισ του Ομίλου ςτισ κοινοπραξίεσ. Επίςθσ απαλείφονται και οι 

μθ πραγματοποιθμζνεσ ηθμιζσ, εκτόσ εάν υπάρχουν ενδείξεισ από τθ ςυναλλαγι για τθν απομείωςθ του 

περιουςιακοφ ςτοιχείου που μεταβιβάςτθκε.  

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. 

Θ αλλαγι ςτθ λογιςτικι πολιτικι ζχει εφαρμοςτεί από τθν 1θ Ιανουαρίου 2014. Δεν υπάρχει καμία 

επίπτωςθ επί τθσ κακαρισ κζςθσ για τισ περιόδουσ που παρουςιάηονται. 

Οι επιπτϊςεισ τθσ αλλαγισ των λογιςτικϊν πολιτικϊν για τθν οικονομικι κζςθ, τα ςυνολικά ζςοδα και 

τισ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου τθν 1 Ιανουαρίου 2013 και 31θσ Δεκεμβρίου 2013 ςυνοψίηονται ςτθ 

ςθμείωςθ 1.1.2. Θ αλλαγι ςτθ λογιςτικι πολιτικι δεν είχε καμία επίδραςθ ςτα κζρδθ ανά μετοχι. 

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. 

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

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

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

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

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

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

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

μθτρικισ Εταιρίασ.   

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

κτιςθσ μείον τισ ηθμίεσ απομείωςθσ, εφόςον υπάρχουν.   

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

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

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

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

είναι είτε διεκνείσ οργανιςμοί, είτε ιδιϊτεσ επενδυτζσ που είναι κυρίωσ οικονομικοί ι βιομθχανικοί 

επενδυτζσ ι πρϊθν μζτοχοι τθσ εξαγοραςκείςασ εταιρίασ (ςθμ. 27, 31). 

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 
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χαρακτθρίηονται ωσ αντιςτάκμιςθ τθσ κακαρισ επζνδυςθσ εκμετάλλευςθσ ςτο εξωτερικό, οπότε 

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

ςωρευτικό ποςό αναταξινομοφνται ςτα αποτελζςματα. 

Οι ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ που προκφπτουν από τθ μετατροπι των μθ νομιςματικϊν  

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

ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςεωσ. Οι ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ των μθ 

νομιςματικϊν χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ, όπωσ τα διακζςιμα προσ πϊλθςθ 

χρεόγραφα, περιλαμβάνονται ςτα λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα. 

(γ) Εταιρίεσ του Ομίλου 

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

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

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

Ομίλου ωσ ακολοφκωσ: 

-Τα ςτοιχεία ενεργθτικοφ και πακθτικοφ για κάκε 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 μια μζςθ ιςοτιμία περιόδου. 

-Όλεσ οι ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ που προκφπτουν από τα παραπάνω καταχωροφνται  ςτα λοιπά 

ςυνολικά ειςοδιματα και ακολοφκωσ περιλαμβάνονται ςτα ίδια 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 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 
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περίπτωςθ όπου υπάρχει μεγάλθ πικανότθτα ότι από το ςυγκεκριμζνο πάγιο κα προκφψουν για τθν 

οικονομικι οντότθτα μελλοντικζσ οικονομικζσ ωφζλειεσ και το κόςτοσ του μπορεί να εκτιμθκεί αξιόπιςτα. Θ 

αναπόςβεςτθ αξία του μζρουσ του παγίου που αντικακίςταται διαγράφεται. Οι επιςκευζσ και οι ςυντθριςεισ 

χρεϊνονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων, κακϊσ αυτζσ πραγματοποιοφνται. Οι πρόςκετεσ δαπάνεσ, 

αποςβζνονται ςτθ μικρότερθ χρονικι διάρκεια που προκφπτει: μεταξφ τθσ υπολειπόμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ 

του περιουςιακοφ ςτοιχείου για το οποίο δθμιουργοφνται και του χρονικοφ διαςτιματοσ που μεςολαβεί 

μζχρι τθν επόμενθ προγραμματιςμζνθ βελτίωςθ του παγίου.  

Για όλεσ τισ ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ, εκτόσ των λατομείων, εφαρμόηεται θ ςτακερι μζκοδοσ απόςβεςθσ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τθν εκτιμϊμενθ διάρκεια ωφζλιμθσ ηωισ των παγίων, μζχρι να προκφψει θ 

υπολειμματικι αξία τουσ. Θ εκτιμϊμενθ διάρκεια ωφζλιμθσ ηωισ των ςθμαντικότερων κατθγοριϊν παγίων 

είναι ωσ ακολοφκωσ: 

 

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). 
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1.5. Επενδυτικά ακίνθτα 

Ωσ επενδυτικά ακίνθτα ορίηονται τα ακίνθτα που προορίηονται για πολυετι εκμετάλλευςθ ενοικίαςθσ ι για 

τθ διαμόρφωςθ κζρδουσ από μεταπϊλθςθ ι και για τα δφο και δεν χρθςιμοποιοφνται από καμία κυγατρικι 

εταιρία του Ομίλου. Τα ακίνθτα που αξιοποιοφνται για τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου, δεν 

κεωροφνται επενδυτικά αλλά λειτουργικά ακίνθτα. Αυτό αποτελεί και το κριτιριο διαχωριςμοφ μεταξφ των 

επενδυτικϊν και των λειτουργικϊν ακινιτων. 

Τα επενδυτικά ακίνθτα απεικονίηονται αρχικά ςτο ιςτορικό κόςτοσ κτιςεωσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των 

ςχετικϊν δαπανϊν απόκτθςθσ και των εξόδων δανειςμοφ, όπου αυτό είναι εφικτό (ςθμ. 1.29). 

Μετά τθν αρχικι αναγνϊριςθ, τα επενδυτικά ακίνθτα επιμετροφνται ςτθν εφλογθ αξία. Θ εφλογθ αξία 

αντανακλά τισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ τθν θμερομθνία κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων και 

κακορίηεται από τθ Διοίκθςθ ι ανεξάρτθτουσ εκτιμθτζσ ςε ετιςια βάςθ. Θ καλφτερθ ζνδειξθ τθσ εφλογθσ  

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 
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απευκείασ ςτα ιδία κεφάλαια μζςω των λοιπϊν ςυνολικϊν ειςοδθμάτων. Το ζλλειμμα αναπροςαρμογισ 

αναγνωρίηεται ςτο κζρδοσ ι τισ ηθμίεσ τθσ περιόδου. 

1.6. Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 

(α) Υπεραξία 

Θ υπεραξία που προκφπτει από τθν απόκτθςθ κυγατρικισ εταιρίασ ορίηεται ωσ το υπερβάλλον ποςό του 

ςυνόλου του τιμιματοσ που αποδόκθκε και του ποςοφ που αναγνωρίςτθκε ωσ μθ ελζγχουςα ςυμμετοχι, 

ζναντι των κακαρϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων που μεταφζρκθκαν και των υποχρεϊςεων που αναλιφκθκαν. 

Θ υπεραξία απεικονίηει τισ μελλοντικζσ οικονομικζσ ωφζλειεσ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ, οι οποίεσ 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 επθρεάηονται 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 το νωρίτερο 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 

Σαξινόμθςθ 

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. 



Ανϊνυμθ Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν 
Σημειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων 

102 
 

|7 

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 που είχε αναγνωριςτεί 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 περιοδικά. Τα 

παράγωγα καταχωροφνται ωσ χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία όταν θ εφλογθ αξία τουσ είναι 

κετικι και ωσ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ όταν θ εφλογθ αξία είναι αρνθτικι. 

Τα κζρδθ ι θ ηθμίεσ που προκφπτουν από μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία των παραγϊγων, λογίηονται 

απευκείασ ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων, εκτόσ από το αποτελεςματικό μζροσ τθσ αντιςτάκμιςθσ 

ταμειακϊν ροϊν, το οποίο αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ λοιπϊν ςυνολικϊν ειςοδθμάτων και ςτθ ςυνζχεια 

μεταφζρεται ςτα αποτελζςματα τθσ χριςθσ όταν θ ςχζςθ αντιςτάκμιςθσ λιξει. 

Για τουσ ςκοποφσ τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ, οι αντιςτακμίςεισ ταξινομοφνται ωσ εξισ: 

 
 Αντιςτακμίςεισ εφλογθσ αξίασ, όταν γίνεται αντιςτάκμιςθ του κινδφνου ςε μεταβολζσ ςτθν εφλογθ 

αξία ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου ι μιασ υποχρζωςθσ ι μιασ μθ αναγνωριςμζνθσ εταιρικισ 

δζςμευςθσ. 

 Αντιςτακμίςεισ ταμειακϊν ροϊν,  όταν γίνεται αντιςτάκμιςθ του κινδφνου ςτθ μεταβλθτότθτα των 

ταμιακϊν ροϊν, που οφείλεται είτε ςε ςυγκεκριμζνο κίνδυνο ςυνδεόμενο με ζνα αναγνωριςμζνο 
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περιουςιακό ςτοιχείο, ι μία υποχρζωςθ, ι μια πικανι προςδοκϊμενθ ςυναλλαγι, ι ςε 

ςυναλλαγματικό κίνδυνο μιασ μθ αναγνωριςμζνθσ εταιρικισ δζςμευςθσ. 

 Αντιςτακμίςεισ επενδφςεων ςε κυγατρικζσ εξωτερικοφ. 

Στθν ζναρξθ τθσ ςχζςθσ αντιςτάκμιςθσ, ο Όμιλοσ ορίηει και τεκμθριϊνει επιςιμωσ τθ ςχζςθ μεταξφ του 

μζςου αντιςτάκμιςθσ κινδφνου και του ςτοιχείου που αντιςτακμίηεται, για τθν οποία επικυμεί να εφαρμόςει 

λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ, κακϊσ και τθ ςτρατθγικι και τον ςκοπό διαχείριςθσ κινδφνου που εξυπθρετείται 

μζςω τθσ ςφναψθσ τθσ αντιςτάκμιςθσ. 

Θ τεκμθρίωςθ περιλαμβάνει τον προςδιοριςμό του μζςου αντιςτάκμιςθσ και του αντιςτακμιηόμενου 

ςτοιχείου ι τθσ ςυναλλαγισ, τθ φφςθ του κινδφνου που αντιςτακμίηεται και τον τρόπο που θ εταιρία κα 

αξιολογιςει τθν αποτελεςματικότθτα των μεταβολϊν ςτθν εφλογθ αξία του μζςου αντιςτάκμιςθσ για τον 

ςυμψθφιςμό του κινδφνου ςε μεταβολζσ τθσ εφλογθ αξίασ του αντιςτακμιηόμενου ςτοιχείου ι των ταμιακϊν 

ροϊν που αποδίδονται ςτον αντιςτακμιηόμενο κίνδυνο. Οι αντιςτακμίςεισ αυτζσ αναμζνεται να είναι άκρωσ 

αποτελεςματικζσ ςτθν επίτευξθ του ςυμψθφιςμοφ των μεταβολϊν τθσ αξίασ ι των ταμιακϊν ροϊν και 

αξιολογοφνται ςυνεχοφσ για να προςδιοριςτεί θ επιτυχία τθσ αποτελεςματικότθτάσ τουσ ςε όλθ τθ διάρκεια 

των χριςεων για τισ οποίεσ ζχουν οριςκεί. 

Θ ςυνολικι εφλογθ αξία ενόσ παραγϊγου αντιςτάκμιςθσ κατατάςςεται είτε ωσ μθ κυκλοφορϊν 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 αποκτϊνται για ςκοποφσ εμπορίασ ταξινομοφνται ωσ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία ενεργθτικοφ ι 

βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ. 

Οι αντιςτακμίςεισ που πλθροφν τα απαραίτθτα κριτιρια τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ λογιςτικοποιοφνται 

ωσ εξισ: 

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. 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».  

Αντιςτακμίςεισ ταμειακϊν ροϊν («cash flow hedges») 

Το αποτελεςματικό μζροσ των κερδϊν και των ηθμιϊν από τθν αποτίμθςθ μζςων αντιςτάκμιςθσ ταμειακϊν 

ροϊν («cash flow hedge») 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 αναταξινομοφνται ςτα αποτελζςματα τθσ περιόδου, όταν οι 

ςχζςεισ αντιςτακμίςεων λιξουν.  

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. 
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Αντιςτακμίςεισ επενδφςεων 

Οι αντιςτακμίςεισ επενδφςεων ςε κυγατρικζσ εξωτερικοφ αντιμετωπίηονται παρόμοια με τισ αντιςτακμίςεισ 

ταμειακϊν ροϊν.  

Όταν το αντιςτακμιςτικό μζςο είναι παράγωγο, οποιοδιποτε κζρδοσ ι ηθμιά προκφπτει από το μζςο 

αντιςτάκμιςθσ και ςχετίηεται με το αποτελεςματικό μζροσ τθσ αντιςτάκμιςθσ, καταχωρείται ςτισ 

ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ αντιςτάκμιςθσ κινδφνου ςτα λοιπά αποκεματικά. Το κζρδοσ ι θ ηθμιά που 

ςχετίηεται με το μθ αποτελεςματικό μζροσ, καταχωρείται απευκείασ ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Στθν 

περίπτωςθ που το αντιςτακμιςτικό μζςο δεν είναι παράγωγο (για παράδειγμα, ςφναψθ δανείου ςε ξζνο 

νόμιςμα), τα κζρδθ ι ηθμιζσ που προκφπτουν από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ κατά τθν μετατροπι του 

δανείου, που αντιςτακμίηει αυτι τθν επζνδυςθ (ςυμπεριλαμβανομζνου του μθ αποτελεςματικοφ μζρουσ τθσ 

αντιςτάκμιςθσ), ςτο νόμιςμα αναφοράσ καταχωροφνται ςτα ίδια κεφάλαια και ςυγκεκριμζνα 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. 
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1.29. Κόςτοσ δανειςμοφ 

Τα κόςτθ δανειςμοφ που πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια αγοράσ, καταςκευαςτικισ περιόδου ι 

παραγωγισ ενόσ ενςϊματου ςτοιχείου ενεργθτικοφ, που πλθροί τισ προχποκζςεισ και απαιτεί ζνα ςθμαντικό 

χρονικό διάςτθμα προκειμζνου να είναι ζτοιμο για χριςθ, κεφαλαιοποιοφνται ςτο κόςτοσ των ενςϊματων 

ςτοιχείων ενεργθτικοφ, μζχρισ ότου το ςτοιχείο να είναι ουςιαςτικά ζτοιμο για χριςθ ι για πϊλθςθ. Όλα τα 

υπόλοιπα κόςτθ δανειςμοφ εξοδοποιοφνται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων με τθν πραγματοποίθςι τουσ. 

Τα κόςτθ δανειςμοφ αποτελοφνται από τουσ τόκουσ και άλλεσ δαπάνεσ που μια οικονομικι οντότθτα 

πραγματοποιεί ςε ςχζςθ με το δανειςμό κεφαλαίων. 

 

1.30. Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ 

Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ είναι οφειλζσ πλθρωμισ για αγακά ι υπθρεςίεσ που αποκτικθκαν από 

προμθκευτζσ. Οι λογαριαςμοί υποχρεϊςεων ταξινομοφνται ςτισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ εφόςον θ 

εξόφλθςθ τουσ πραγματοποιθκεί εντόσ του ζτουσ (ι και περιςςότερο αν το χρονικό αυτό διάςτθμα αποτελεί 

τον φυςιολογικό επιχειρθματικό κφκλο). Εφόςον όχι, τότε παρουςιάηονται ςτισ μακροπρόκεςμεσ 

υποχρεϊςεισ. 

Οι εμπορικζσ υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ και  ςτθ ςυνζχεια αποτιμοφνται 

ςτθν αποςβεςμζνθ αξία τουσ χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. 

 

1.31. Ζκτακτα κονδφλια 

Τα ζκτακτα κονδφλια παρουςιάηονται διακριτά ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, όπου αυτό είναι αναγκαίο, 

ϊςτε να δοκεί επιπλζον πλθροφόρθςθ για τθν οικονομικι επίδοςθ του Ομίλου. Πρόκειται για ςθμαντικά 

ςτοιχεία εςόδων ι εξόδων που εμφανίηονται διακριτά λόγω τθσ ςπουδαιότθτασ τθσ φφςθσ τουσ ι του 

μεγζκουσ τουσ. Παραδείγματα τζτοιων ζκτακτων κονδυλίων περιλαμβάνονται μεταξφ άλλων τα κζρδθ ι οι 

ηθμίεσ από τθν πϊλθςθ μθ κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων, τα ζξοδα αναδιοργάνωςθσ και άλλα 

αςυνικιςτα κζρδθ ι ηθμίεσ. 

 

2. Σθμαντικζσ λογιςτικζσ εκτιμιςεισ και κρίςεισ 

Θ ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων απαιτεί τθ διενζργεια εκτιμιςεων και τθν υιοκζτθςθ παραδοχϊν 

από πλευράσ τθν Διοίκθςθσ, οι οποίεσ επθρεάηουν τισ γνωςτοποιιςεισ που περιλαμβάνονται ςτισ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ. Θ Διοίκθςθ ςε ςυνεχι βάςθ αξιολογεί τισ εκτιμιςεισ και τισ παραδοχζσ αυτζσ, οι 

οποίεσ κυρίωσ περιλαμβάνουν τισ περιπτϊςεισ από 2.1 ζωσ 2.12 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 
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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. 

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. Ηωι ενςϊματων ακινθτοποιιςεων και υπολειμματικζσ αξίεσ  

 Οι ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ αποςβζνονται κατά τθ διάρκεια τθσ εκτιμϊμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ τουσ. Θ 

πραγματικι ωφζλιμθ ηωι των ακινθτοποιιςεων αποτιμοφνται ςε ετιςια βάςθ και ενδζχεται να διαφζρουν 

λόγω διαφόρων παραγόντων. Συνεπϊσ, παράγοντεσ όπωσ θ τεχνολογικι καινοτομία, θ διάρκεια ηωισ των 

προϊόντων, θ ηωι του λατομείου και θ ςυντιρθςθ προγραμμάτων λαμβάνονται υπόψιν ςτθν επανεκτίμθςθ 

τθσ ηωισ των ακινθτοποιιςεων . 

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 
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ετιςια βάςθ. Αντανακλά τθν παροφςα αξία του αναμενόμενου κόςτουσ αποκατάςταςθσ, χρθςιμοποιϊντασ 

εκτιμϊμενεσ ταμειακζσ ροζσ και υπολογίηεται βάςει τθσ μζχρι τθν θμερομθνία αναφοράσ προςβλθκείςασ 

επιφάνειασ εδαφικισ ζκταςθσ και του μζςου κόςτουσ αποκατάςταςθσ ανά μετρικι μονάδα εδάφουσ, ςε 

επίπεδο περιοχισ εδαφικισ όχλθςθσ. Δεδομζνθσ τθσ πολυπλοκότθτασ των υπολογιςμϊν και του ςθμαντικοφ 

αρικμοφ παραδοχϊν που εμπεριζχονται ςε αυτοφσ, θ Διοίκθςθ κατά τθν θμερομθνία αναφοράσ προςπακεί 

να εκτιμιςει κατά τον καλφτερο δυνατό τρόπο τθν παροφςα αξία τθσ εν λόγω υποχρζωςθσ. 

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. Πρόβλεψθ αναδιοργάνωςθσ 

Ο Όμιλοσ εκτιμά το επίπεδο τθσ απαιτοφμενθσ πρόβλεψθσ για αναδιοργάνωςθ με βάςθ τθν προθγοφμενθ 

εμπειρία, κακϊσ και με άλλουσ ειδικοφσ, ςχετικοφσ παράγοντεσ. 

2.10. 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. 

2.11. 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. 

2.12. 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. 

2.13. 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. 
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2.14. Στακμιςμζνοσ μζςοσ αρικμόσ μετοχϊν  

Θ χρθςιμοποίθςθ του μζςου ςτακμιςμζνου αρικμοφ των μετοχϊν αποδίδει τθν πικανότθτα 

μεταβολισ του ποςοφ του μετοχικοφ κεφαλαίου κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ, λόγω του 

μεγαλφτερου ι του μικρότερου αρικμοφ μετοχϊν που παραμζνουν ςε κυκλοφορία κάκε ςτιγμι.  Θ 

κρίςθ απαιτείται για τον προςδιοριςμό του αρικμοφ των μετοχϊν και το χρόνο ζκδοςισ τουσ. Ο 

υπολογιςμόσ του ςτακμιςμζνου μζςου αρικμοφ μετοχϊν ζχει επιπτϊςεισ ςτον υπολογιςμό των 

βαςικϊν και προςαρμοςμζνων κερδϊν ανά μετοχι.  

2.15. Δικαιϊματα προαίρεςθσ 

Δικαιϊματα προαίρεςθσ χορθγικθκαν ςτισ μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ τθσ κυγατρικισ εταιρίασ του 

Ομίλου Antea Cement SHA, που τισ επιτρζπουν να πουλοφν τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν ANTEA 

Cement SHA, ςε μελλοντικζσ θμερομθνίεσ. Ο Όμιλοσ ζχει αναγνωρίςει τθν εφλογθ αξία των μθ 

ελεγχουςϊν ςυμμετοχϊν, που είναι θ παροφςα αξία των εκτιμϊμενων μελλοντικϊν τιμϊν 

προαίρεςθσ, ςτισ λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ κατάςταςθσ χρθματοοικονομικισ 

κζςθσ, με αντίςτοιχθ εγγραφι μείωςθσ των μθ ελεγχουςϊν ςυμμετοχϊν. Θ παροφςα αξία, ο 

χρόνοσ των αναμενόμενων ςυναλλαγϊν και τα αντίςτοιχα ποςά πρζπει να προςδιορίηονται ςε 

κάκε θμερομθνία ιςολογιςμοφ. 

2.16. Πθγζσ αβεβαιότθτασ εκτιμιςεων 

Δεν υπάρχουν ςθμαντικζσ παραδοχζσ οι οποίεσ να ζγιναν ςχετικά με το μζλλον ι άλλεσ πθγζσ 

αβεβαιότθτασ των εκτιμιςεων και που να μποροφν να προκαλζςουν ςθμαντικό κίνδυνο για 

ουςιϊδθσ προςαρμογι ςτθ λογιςτικι αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων κατά το 

επόμενο οικονομικό ζτοσ. 

2.17. Δρϊςα οικονομικι μονάδα (going concern) 

H Διοίκθςθ εξετάηει τα βαςικά χρθματοοικονομικά ςτοιχεία και, κατά περίπτωςθ, τθ τιρθςθ των 

μεςοπρόκεςμων προχπολογιςμϊν, μαηί με τουσ υφιςτάμενουσ δανειακοφσ όρουσ, για να 

καταλιξει ςτο ςυμπζραςμα ότι θ υπόκεςθ τθσ δρϊςασ οικονομικισ μονάδασ (going concern) είναι 

κατάλλθλθ να χρθςιμοποιθκεί για τθν κατάρτιςθ των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων του 

Ομίλου και Εταιρίασ. 



Ρλθροφόρθςθ ανά λειτουργικό τομζα

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Ελλάδα και 

Δυτικι  Ευρϊπθ

Bόρεια 

Αμερικι

Νοτιοανατολικι 

Ευρϊπθ

Ανατολικι 

Μεςόγειοσ Σφνολο

Μικτόσ κφκλοσ εργαςιϊν 314.269 469.107 207.757 196.840 1.187.973

Πωλιςεισ μεταξφ τομζων -29.356 -189 -14 - -29.559

Κφκλοσ εργαςιϊν 284.913 468.918 207.743 196.840 1.158.414

Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν 

αποτελεςμάτων, αποςβζςεων και απομειϊςεων 37.105 46.467 67.166 30.853 181.591

Αποςβζςεισ και απομειϊςεισ -17.897 -46.694 -22.190 -18.254 -105.035

Ελλάδα και 

Δυτικι  Ευρϊπθ

Bόρεια 

Αμερικι

Νοτιοανατολικι 

Ευρϊπθ

Ανατολικι 

Μεςόγειοσ Σφνολο

ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 308.700 547.017 315.882 501.411 1.673.010

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 27.414 197.056 69.806 151.804 446.080

Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 13.981 12.224 5.481 84.241 115.927

φνολο κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων 233.328 124.647 101.236 117.021 576.232

Σφνολο Ενεργθτικοφ 583.423 880.944 492.405 854.477 2.811.249

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 204.711 405.719 98.698 189.292 898.420

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 94.839 65.948 51.412 73.035 285.234

Σφνολο Υποχρεϊςεων 299.550 471.667 150.110 262.327 1.183.654

3. Ρλθροφόρθςθ κατά λειτουργικό τομζα

Ροςά κλειόμενθσ χριςθσ 2014

Θ διοίκθςθ παρακολουκεί τα λειτουργικά αποτελζςματα των επιχειρθματικϊν μονάδων του Ομίλου ξεχωριςτά, προκειμζνου να λαμβάνει

αποφάςεισ, να κατανζμει τουσ διακζςιμουσ πόρουσ και να αξιολογεί τθν απόδοςι τουσ. Θ απόδοςθ των λειτουργικϊν τομζων κρίνεται με

βάςθ τα κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και αποςβζςεων. Σζλοσ, θ διαχείριςθ τθσ χρθματοδότθςθσ των

τομζων γίνεται ςε επίπεδο Ομίλου και τα χρθματοοικονομικά ζςοδα/ζξοδα καταλογίηονται ςτουσ λειτουργικοφσ τομείσ.

Ο επικεφαλισ διευκυντισ κάκε τομζα απευκφνεται ςτον Διευκφνοντα φμβουλο του Ομίλου. Επιπλζον, θ Οικονομικι Διεφκυνςθ του

Ομίλου είναι οργανωμζνθ ανά γεωγραφικό τομζα, προκειμζνου να διενεργείται αποτελεςματικά ο οικονομικόσ ζλεγχοσ και θ

παρακολοφκθςθ τθσ απόδοςθσ των τομζων.

Για λόγουσ διοικθτικισ πλθροφόρθςθσ, ο Όμιλοσ είναι οργανωμζνοσ ςτουσ εξισ τζςςερισ λειτουργικοφσ (γεωγραφικοφσ) τομείσ: Ελλάδα και

Δυτικι Ευρϊπθ, Βόρεια Αμερικι, Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ και Ανατολικι Μεςόγειοσ. Κάκε λειτουργικόσ τομζασ αποτελείται από ζνα

ςφνολο χωρϊν. Για τθν ομαδοποίθςθ των κυγατρικϊν του Ομίλου ςτουσ λειτουργικοφσ τομείσ λαμβάνεται υπόψθ θ γεωγραφικι τουσ κζςθ.
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €) Ελλάδα και 

Δυτικι  Ευρϊπθ

Bόρεια 

Αμερικι

Νοτιοανατολικι 

Ευρϊπθ

Ανατολικι 

Μεςόγειοσ Σφνολο

Αγορζσ μθ κυκλοφοροφντων ςτοιχείων ενεργθτικοφ 

(ςθμ. 11,12,13) 14.784 36.209 13.799 17.310 82.102

(Αντιςτροφι απομείωςθσ)/απομείωςθ ενςϊματων 

ακινθτοποιιςεων (ςθμ. 11) -15 339 - - 324

Αντιςτροφι απομείωςθσ αςϊματων ακινθτοποιιςεων-

εξαιρουμζνθσ τθσ υπεραξίασ (ςθμ. 13) -738 - - - -738

(Αντιςτροφι απομείωςθσ)/απομείωςθ για 

επιςφάλειεσ (ςθμ. 20) -921 241 1.473 25 818

υμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και 

κοινοπραξίεσ (ςθμ. 15) - 5.377 2.603 78.553 86.533
τοιχεία ενεργθτικοφ προγραμμάτων παροχϊν 

(ςθμ.25) - 4.732 - - 4.732

 

Ρλθροφόρθςθ ανά επιχειρθςιακι δραςτθριότθτα
(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Ροςά κλειόμενθσ χριςθσ 2014

Τςιμζντο

Ζτοιμο 

ςκυρόδεμα, 

αδρανι και 

τςιμεντόλικοι

Λοιπζσ δραςτθ-

ριότθτεσ Σφνολο

Κφκλοσ εργαςιϊν 776.816 378.515 3.083 1.158.414

3. Ρλθροφόρθςθ κατά λειτουργικό τομζα (ςυνζχεια)

Οι λοιπζσ δραςτθριότθτεσ περιλαμβάνουν τισ μθ επιμεριηόμενεσ ςτισ κφριεσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου δαπάνεσ διοίκθςθσ. Επίςθσ

περιλαμβάνουν τισ ναυτιλιακζσ και μεταφορικζσ δραςτθριότθτεσ, κακϊσ καμία από αυτζσ δεν ζχει το απαιτοφμενο μζγεκοσ ϊςτε να

αναλφεται ξεχωριςτά.

θμειϊνεται ότι θ Εταιρία πραγματοποίθςε προσ τθν κυγατρικι εταιρία τθσ Ιντερμπετόν Δομικά Τλικά Α.Ε. πωλιςεισ τςιμζντου και αδρανϊν

υλικϊν οι οποίεσ προςζγγιςαν το 2014 το 9,93% (2013: 7,16%) του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν τθσ.

Οι αγορζσ μθ κυκλοφοροφντων ςτοιχείων ενεργθτικοφ περιλαμβάνουν προςκικεσ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων, επενδυτικϊν παγίων,

αςϊματων ακινθτοποιιςεων, κακϊσ και τα αντίςτοιχα ςτοιχεία των αποκτθκζντων κυγατρικϊν εταιριϊν.

Θ δαπάνθ για απομείωςθ εμπεριζχεται ςτθ κατάςταςθ αποτελεςμάτων.

Ο κφκλοσ εργαςιϊν παρουςιάηεται ςτθ γεωγραφικι περιοχι όπου ο πελάτθσ είναι εγκατεςτθμζνοσ και περιλαμβάνει πωλιςεισ αγακϊν και

παροχισ υπθρεςιϊν. Τπάρχουν και πωλιςεισ μεταξφ διαφορετικϊν γεωγραφικϊν τομζων. Σο ςφνολο του ενεργθτικοφ και οι αγορζσ παγίων

τθσ κάκε εταιρίασ παρουςιάηονται ςτθ γεωγραφικι περιοχι ςτθν οποία ανικει θ εταιρία.

Οι ςυναλλαγζσ που λαμβάνουν χϊρα μεταξφ των τομζων γίνονται ςφμφωνα με τα όςα αναφζρονται ςτθ ςθμείωςθ 32.

Θ δραςτθριότθτα του τςιμζντου περιλαμβάνει, το τςιμζντο και ςυναφι με το τςιμζντο υλικά.
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Ρλθροφόρθςθ ανά λειτουργικό τομζα
(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Ελλάδα και 

Δυτικι  Ευρϊπθ Bόρεια Αμερικι

Νοτιοανατολικι 

Ευρϊπθ

Ανατολικι 

Μεςόγειοσ Σφνολο

Μικτόσ κφκλοσ εργαςιϊν 280.211 411.239 216.512 252.112 1.160.074

Πωλιςεισ μεταξφ τομζων -30.879 -216 -1.043 - -32.138

Κφκλοσ εργαςιϊν 249.332 411.023 215.469 252.112 1.127.936
Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν 

αποτελεςμάτων, αποςβζςεων και απομειϊςεων 14.260 32.058 62.745 77.296 186.359

Αποςβζςεισ και απομειϊςεισ -19.237 -53.857 -22.638 -19.094 -114.826

Ελλάδα και 

Δυτικι  Ευρϊπθ Bόρεια Αμερικι

Νοτιοανατολικι 

Ευρϊπθ

Ανατολικι 

Μεςόγειοσ Σφνολο

ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 303.860 489.737 322.185 449.163 1.564.945

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 23.513 177.026 71.956 141.533 414.028

Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 22.878 5.157 4.430 72.399 104.864

φνολο κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων 165.072 125.377 181.284 108.285 580.018

Σφνολο Ενεργθτικοφ 515.323 797.297 579.855 771.380 2.663.855

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 200.142 371.253 134.568 122.600 828.563

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 142.287 54.304 36.544 63.347 296.482

Σφνολο Υποχρεϊςεων 342.429 425.557 171.112 185.947 1.125.045

Ελλάδα και 

Δυτικι  Ευρϊπθ Bόρεια Αμερικι

Νοτιοανατολικι 

Ευρϊπθ

Ανατολικι 

Μεςόγειοσ Σφνολο

Αγορζσ μθ κυκλοφοροφντων ςτοιχείων ενεργθτικοφ (ςθμ. 

11,12,13) 12.147 13.671 12.936 10.067 48.821

(Αντιςτροφι απομείωςθσ)/απομείωςθ ενςϊματων 

ακινθτοποιιςεων (ςθμ. 11) -24 603 - - 579

Απομείωςθ αςϊματων ακινθτοποιιςεων-εξαιρουμζνθσ τθσ 

υπεραξίασ (ςθμ. 13) 42 - - - 42

Απομείωςθ/διαγραφι υπεραξίασ (ςθμ. 13) 800 - - - 800

(Αντιςτροφι απομείωςθσ)/απομείωςθ για επιςφάλειεσ (ςθμ. 

20) -2.647 197 57 6 -2.387

υμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ (ςθμ. 

15) 4.283 - 2.429 70.540 77.252

τοιχεία ενεργθτικοφ προγραμμάτων παροχϊν (ςθμ.25) - 4.024 - - 4.024

Ρλθροφόρθςθ ανά επιχειρθςιακι δραςτθριότθτα

Τςιμζντο

Ζτοιμο 

ςκυρόδεμα, 

αδρανι και 

τςιμεντόλικοι

Λοιπζσ δραςτθ-

ριότθτεσ Σφνολο

Κφκλοσ εργαςιϊν 816.502 307.730 3.704 1.127.936

Ροςά κλειόμενθσ χριςθσ 2013  (Αναπροςαρμοςμζνο)

Θ δαπάνθ για απομείωςθ εμπεριζχεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων.

Ροςά κλειόμενθσ χριςθσ 2013  (Αναπροςαρμοςμζνο)

3. Ρλθροφόρθςθ κατά λειτουργικό τομζα (ςυνζχεια)

Οι αγορζσ μθ κυκλοφοροφντων ςτοιχείων ενεργθτικοφ περιλαμβάνουν προςκικεσ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων, επενδυτικϊν παγίων, αςϊματων

ακινθτοποιιςεων, κακϊσ και τα αντίςτοιχα ςτοιχεία των αποκτθκζντων κυγατρικϊν εταιριϊν.
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4. Άλλα ζςοδα και ζξοδα εκμετάλλευςθσ

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2014 2013 2014 2013
Αναπροςαρμο-

ςμζνο

Πωλιςεισ ακατάλλθλων υλικϊν 935 1.007 483 425

Ζςοδα από αποηθμιϊςεισ 414 356 - -

Ζςοδα από επιχορθγιςεισ/επιδοτιςεισ - - 198 -

Ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν ςε τρίτουσ 5.760 3.075 7.093 3.523

Ζςοδα από ενοίκια 1.996 1.958 1.325 1.160

Κζρδθ από πϊλθςθ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων (ςθμ. 29) - 1.566 - 56

Κζρδθ από αποτίμθςθ εφλογθσ αξίασ επενδυτικϊν παγίων (ςθμ. 12) 125 - 79 -

Ζςοδα από μθ χρθςιμοποιθκείςεσ προβλζψεισ (ςθμ. 29) - 2.930 - -

Ζκτακτα κονδφλια (*) 1.735 1.646 - -

Λοιπά ζςοδα 4.272 4.377 1.285 2.092

Σφνολο άλλων εςόδων εκμετάλλευςθσ 15.237 16.915 10.463 7.256

Προβλζψεισ -1.101 - 506 -181

Ηθμίεσ από πϊλθςθ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων (ςθμ. 29) -1.537 - -48 -

Ηθμία από αποτίμθςθ εφλογθσ αξίασ επενδυτικϊν παγίων (ςθμ. 12) - -626 - -683

Αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω αποχϊρθςθσ από τθν υπθρεςία (ςθμ. 25) -2.877 -1.502 -595 -633

Δαπάνεσ αναδιοργάνωςθσ (ςθμ. 25) -1.811 -390 - -

Λοιπά ζξοδα -1.435 -1.519 -147 -77

Σφνολο άλλων εξόδων εκμετάλλευςθσ -8.761 -4.037 -284 -1.574

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2014 2013 2014 2013
Αναπροςαρμο-

ςμζνο

Δαπάνεσ προςωπικοφ και ςυναφι ζξοδα (ςθμ.7, 25) -218.273 -200.592 -47.480 -43.719

Πρϊτεσ φλεσ και αναλϊςιμα -281.337 -262.408 -59.604 -57.358

Κόςτοσ ενζργειασ -210.660 -234.254 -61.827 -66.926

Διακφμανςθ αποκεμάτων των ετοίμων και θμιτελϊν προϊόντων 10.500 452 -984 5.186

Ζξοδα διανομισ -133.558 -119.649 -45.215 -39.344

Αμοιβζσ  - παροχζσ τρίτων -97.106 -86.605 -19.668 -18.598

Λοιπά ζξοδα -52.865 -51.399 -8.753 -8.633

Σφνολο εξόδων ανά κατθγορία -983.299 -954.455 -243.531 -229.392

Συμπεριλαμβάνονται ςε:

Κόςτοσ πωλιςεων -863.906 -846.329 -208.026 -197.677

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ -100.927 -91.185 -35.372 -31.530

Ζξοδα λειτουργίασ διακζςθσ -18.466 -16.941 -133 -185

-983.299 -954.455 -243.531 -229.392

'Ομιλοσ Εταιρία

'Ομιλοσ Εταιρία

5. Ζξοδα ανά κατθγορία

(*) Tα ζκτακτα κονδφλια περιλαμβάνουν κυρίωσ είςπραξθ αςφαλιςτικισ αποηθμίωςθσ που ςχετίηεται με τθν κατάρρευςθ οροφισ ςιλό ςτισ

εργοςταςιακζσ εγκαταςτάςεισ του Ομίλου ςτο Pennsuco των ΘΠΑ το 2012. 
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6. Χρθματοοικονομικά ζξοδα

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2014 2013 2014 2013

Αναπροςαρμο-

ςμζνο

Ζξοδα από τόκουσ και ςυναφι ζξοδα  (ςθμ. 29) -65.648 -64.385 -42.993 -44.542

Χρθματοοικονομικό κόςτοσ αναλογιςτικϊν μελετϊν (ςθμ. 25) -614 -823 -372 -429

Σόκοι από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ (ςθμ. 29) -13 -1 - -

Σφνολο χρθματοοικονομικϊν εξόδων -66.275 -65.209 -43.365 -44.971

7. Δαπάνεσ προςωπικοφ

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2014 2013 2014 2013

Αναπροςαρμο-

ςμζνο

Αποδοχζσ προςωπικοφ 196.531 179.017 38.327 34.220

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ 20.995 20.475 8.522 8.608

Επιπρόςκετεσ αμοιβζσ προςωπικοφ που ςχετίηονται με τθν 

χοριγθςθ δικαιωμάτων προαίρεςθσ (ςθμ. 29) 747 1.100 631 891

Αποηθμιϊςεισ προςωπικοφ, προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν 

και λοιπζσ ςυνταξιοδοτικζσ παροχζσ ςε εργαηομζνουσ (ςθμ. 4,6,25) 5.302 2.715 967 1.062

Σφνολο δαπανϊν προςωπικοφ 223.575 203.307 48.447 44.781

2014 2013 2014 2013
Αναπροςαρμο-

ςμζνο

Ελλάδα και Δυτικι Ευρϊπθ 1.150 1.113 813 797

Βόρεια Αμερικι 1.849 1.734 - -

Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ 1.455 1.592 - -

Ανατολικι Μεςόγειοσ 769 778 - -

5.223 5.217 813 797

Οι εργαηόμενοι του Ομίλου απαςχολοφνται υπό το κακεςτϊσ τθσ 

πλιρουσ απαςχόλθςθσ και κατανζμονται ςε:

'Ομιλοσ Εταιρία

'Ομιλοσ Εταιρία

'Ομιλοσ Εταιρία
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8. Φόροσ ειςοδιματοσ

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2014 2013 2014
Αναπροςαρμοςμζνο

Σρζχων φόροσ 21.214 18.506 - -

Αναβαλλόμενοσ φόροσ (ςθμ. 18) -11.298 -615 -9.610 -4.767

Διαφορζσ φορολογικοφ ελζγχου και λοιποί φόροι μθ εκπιπτόμενοι 1.188 1.745 1.012 1.150

11.104 19.636 -8.598 -3.617
- - - -

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2014 2013 2014
Αναπροςαρμοςμζνο

Κζρδθ/(ηθμίεσ) προ φόρων 46.821 -9.360 83.126 -46.771

Φόροσ υπολογιηόμενοσ βάςει του κεςπιςμζνου φορολογικοφ ςυντελεςτι που 

ιςχφει ςτθν ζδρα τθσ Μθτρικισ εταιρίασ 26% 12.173 -2.434 21.613 -12.160

Προςαρμογζσ ςτο φόρο ςε ςχζςθ με:

Ζςοδα μθ υποκείμενα ςε φόρο -2.151 -2.695 -29.120 -

Δαπάνεσ μθ εκπιπτόμενεσ για τον υπολογιςμό του φόρου ειςοδιματοσ 4.295 6.101 126 978

Φόροσ διανεμθκζντων μεριςμάτων 5.898 753 - -

Πρόβλεψθ φόρου για αφορολόγθτα αποκεματικά βάςθ Ν.4172/2013 -1.521 4.509 -1.521 4.234

Λοιποί φόροι 1.188 1.745 1.012 1.150

Επανεκτίμθςθ αναβαλλόμενου φόρου - αλλαγι φορολογικοφ ςυντελεςτι ςτθν 

Αίγυπτο (2013: Ελλάδα) 4.143 4.963 - 2.181

Επίδραςθ μθ αναγνϊριςθσ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ απαίτθςθσ επί 

μεταφερόμενων φορολογικϊν ηθμιϊν 6.793 24.117 - -

Φορολογικζσ ελαφρφνςεισ αναπτυξιακϊν νόμων -2.088 -2.150 -301 -

Επίδραςθ από τουσ διαφορετικοφσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ που ιςχφουν 

ςτισ υπόλοιπεσ χϊρεσ που δραςτθριοποιείται ο Όμιλοσ -17.400 -14.915 - -

Προςαρμογζσ πρόβλεψθσ προθγοφμενων χριςεων -200 -358 -407 -

Χρθςιμοποίθςθ μθ αναγνωρίςιμων ηθμιϊν προθγοφμενων χριςεων -26 - - -

Ρραγματικι φορολογικι επιβάρυνςθ 11.104 19.636 -8.598 -3.617

'Ομιλοσ Εταιρία

2013

Οριςμζνεσ εταιρίεσ του Ομίλου τθν 31.12.2014 ζχουν ςυςςωρεφςει φορολογικζσ ηθμίεσ ςυνολικοφ φψουσ περίπου €471,0 εκατ. (2013: €452,7

εκατ.). Οι ςυγκεκριμζνεσ εταιρίεσ ζχουν αναγνωρίςει αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ φψουσ €78,2 εκατ. (2013: €68,0 εκατ.) που

αναλογεί ςε ηθμίεσ φψουσ €219,3 εκατ. (2013: €197,8 εκατ.). Για τισ υπολειπόμενεσ φορολογικζσ ηθμίεσ δεν ζχει αναγνωριςτεί προσ το παρόν

αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ, κακϊσ κρίκθκε ότι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ΔΛΠ 12, δεν πλθροφςαν τα κριτιρια αναγνϊριςθσ

(ςθμ. 18).

Θ Εταιρία τθν 31.12.2014 αναγνϊριςε αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ φψουσ €16,4 εκατ. (2013: €19,6 εκατ.), επί μεταφερόμενων

φορολογικϊν ηθμιϊν κακϊσ ζκρινε ότι πλθροφν τα κριτιρια αναγνϊριςθσ. Οι φορολογικζσ ηθμίεσ τθσ Εταιρίασ δφνανται να χρθςιμοποιθκοφν

ζωσ και τθ χριςθ 2018. 

Εκ των ανωτζρω ςυνολικϊν φορολογικϊν μεταφερόμενων ηθμιϊν, ηθμίεσ φψουσ €166,9 εκατ. λιγουν κατά τισ χριςεισ 2015-2019, ενϊ ηθμίεσ

φψουσ €304,1 εκατ.  μπορεί να μεταφερκοφν ζωσ και τισ χριςεισ 2029-2034.

'Ομιλοσ Εταιρία

2013

Ο φόροσ ειςοδιματοσ, που αναλογεί ςτα κζρδθ του Ομίλου, διαφζρει από το ποςό που κα προζκυπτε εάν εφαρμόηονταν ο ονομαςτικόσ

φορολογικόσ ςυντελεςτισ που ιςχφει ςτθν χϊρα ςτθν οποία ζχει ζδρα θ Εταιρία, ωσ ακολοφκωσ:

φμφωνα με τθν παράγραφο 11 άρκρο 70 του Ν.4172/2013, τα αφορολόγθτα αποκεματικά που ςχθματίςτθκαν με βάςθ τισ διατάξεισ του

Ν.2238/1994 μποροφν να ςυμψθφίςουν φορολογικζσ ηθμίεσ με ςυντελεςτι 26% ι να διανεμθκοφν ι να κεφαλαιοποιθκοφν καταβάλλοντασ

φόρο 19%. Ο Όμιλοσ και θ Εταιρία ςυμψιφιςαν φορολογικζσ ηθμίεσ.
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9.Κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι

(ποςά ςε χιλιάδεσ € εκτόσ αν δθλώνεται διαφορετικά) 2014 2013 2014 2013

Κακαρό κζρδοσ/(ηθμία) χριςθσ που αναλογεί ςτουσ μετόχουσ τθσ Α.Ε. 

Σςιμζντων Σιτάν 30.947 -36.074 91.724 -43.154

τακμιςμζνοσ μζςοσ αρικμόσ των ςε κυκλοφορία κοινϊν μετοχϊν 74.087.882 73.982.062 74.087.882 73.982.062

τακμιςμζνοσ μζςοσ αρικμόσ των ςε κυκλοφορία προνομιοφχων 

μετοχϊν 7.563.041 7.563.041 7.563.041 7.563.041

υνολικόσ ςτακμιςμζνοσ μζςοσ αρικμόσ των ςε κυκλοφορία μετοχϊν 

για τον υπολογιςμό των βαςικϊν κερδϊν/(ηθμιϊν) ανά μετοχι 81.650.923 81.545.103 81.650.923 81.545.103

Βαςικά κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά κοινι και προνομιοφχο μετοχι (ςε €) 0,3790 -0,4424 1,1234 -0,5292

(ποςά ςε χιλιάδεσ € εκτόσ αν δθλώνεται διαφορετικά) 2014 2013 2014 2013

Κακαρό κζρδοσ/(ηθμία) χριςθσ που αναλογεί ςε μετόχουσ τθσ Α.Ε. 

Σςιμζντων Σιτάν για υπολογιςμό των προςαρμοςμζνων 

κερδϊν/(ηθμιϊν) ανά μετοχι 30.947 -36.074 91.724 -43.154

τακμιςμζνοσ μζςοσ αρικμόσ κοινϊν μετοχϊν για τον υπολογιςμό

των προςαρμοςμζνων κερδϊν/(ηθμιϊν) ανά μετοχι 74.087.882 73.982.062 74.087.882 73.982.062

Δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν 501.563 491.557 501.563 491.557

τακμιςμζνοσ μζςοσ αρικμόσ των ςε κυκλοφορία προνομιοφχων 

μετοχϊν 7.563.041 7.563.041 7.563.041 7.563.041
υνολικόσ ςτακμιςμζνοσ μζςοσ αρικμόσ των ςε κυκλοφορία μετοχϊν

για τον υπολογιςμό των προςαρμοςμζνων κερδϊν/(ηθμιϊν) ανά

μετοχι 82.152.486 82.036.660 82.152.486 82.036.660

Ρροςαρμοςμζνα κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά κοινι και προνομιοφχο μετοχι 

(ςε €) 0,3767 -0,4397 1,1165 -0,5260

Θ τακτικι Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων τθσ Α.Ε. ΣΙΜΕΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ τθσ 20θσ Ιουνίου 2014 αποφάςιςε τθ διανομι ζκτακτων

αποκεματικϊν ποςοφ ευρϊ €8.463.252,80, που αντιςτοιχοφςε ςε €0,10 ανά μετοχι. Σο ποςό αυτό προςαυξικθκε με το ποςό που

αντιςτοιχοφςε ςτισ ίδιεσ μετοχζσ που κατείχε θ Εταιρία και επϋαυτοφ παρακρατικθκε φόροσ 10%. Ζτςι, οι Μζτοχοι ζλαβαν κακαρό ποςό

€0,09322 ανά μετοχι.

Σα βαςικά κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι προκφπτουν με διαίρεςθ των κακαρϊν κερδϊν/(ηθμιϊν) που αναλογεί ςτουσ Μετόχουσ, διά του

μζςου ςτακμιςμζνου αρικμοφ των ςε κυκλοφορία κοινϊν και προνομιοφχων μετοχϊν κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ, χωρίσ να

λαμβάνονται υπόψθ οι κοινζσ και προνομιοφχεσ μετοχζσ που αγοράςκθκαν από τθν Εταιρία και οι οποίεσ εμφανίηονται ωσ ίδιεσ μετοχζσ

(ςθμ. 22).

Σα προςαρμοςμζνα κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι (diluted earnings/(losses) per share) υπολογίηονται αναπροςαρμόηοντασ το ςτακμιςμζνο

μζςο αρικμό των ςε κυκλοφορία κοινϊν μετοχϊν, με τισ επιδράςεισ όλων των δυνθτικϊν τίτλων των μετατρζψιμων ςε κοινζσ μετοχζσ. Σα

δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν αποτελοφν τθ μοναδικι κατθγορία δυνθτικϊν τίτλων μετατρζψιμων ςε κοινζσ μετοχζσ, που ζχει

θ Εταιρία. Όςον αφορά ςτα προαναφερκζντα δικαιϊματα, γίνεται υπολογιςμόσ του αρικμοφ των μετοχϊν που κα μποροφςαν να είχαν

αποκτθκεί ςτθν εφλογθ αξία (οριηόμενθ ωσ θ μζςθ ετιςια χρθματιςτθριακι τιμι των μετοχϊν τθσ Εταιρίασ) με βάςθ τθν αξία των

δικαιωμάτων ςυμμετοχισ, που ςχετίηονται με τα υφιςτάμενα προγράμματα δικαιωμάτων απόκτθςθσ μετοχϊν. Ο αρικμόσ των μετοχϊν

που προκφπτει από τον παραπάνω υπολογιςμό ςυγκρίνεται με τον αρικμό των μετοχϊν που κα μποροφςαν να είχαν εκδοκεί ςε

περίπτωςθ άςκθςθσ των δικαιωμάτων. Θ διαφορά που προκφπτει, προςτίκεται ςτον παρανομαςτι ωσ ζκδοςθ κοινϊν μετοχϊν χωρίσ

αντάλλαγμα. Σζλοσ, καμία αναπροςαρμογι δε γίνεται ςτα κζρδθ/(ηθμίεσ) (αρικμθτισ).

'Ομιλοσ Εταιρία

'Ομιλοσ Εταιρία

φμφωνα με τθν περίπτωςθ β παράγραφοσ 8 του άρκρου 16 του νόμου 2190/1920, τα τελικά ποςά που κα διανεμθκοφν ανά μετοχι κα

προςαυξθκοφν με το μζριςμα και το ποςό τθσ διανομισ ειδικϊν αποκεματικϊν, που αντιςτοιχοφν ςτισ ίδιεσ μετοχζσ τθσ Εταιρίασ.

10.Διανομι Ζκτακτων Αποκεματικϊν & Ρροτεινόμενα 

Επιπλζον, το Δ.. κα προτείνει ςτθ Γενικι υνζλευςθ τθ διανομι ειδικϊν αποκεματικϊν προθγουμζνων χριςεων, ςυνολικοφ ποςοφ

€12.694.879,20 ιτοι €0,15 ανά μετοχι.  

Σο Διοικθτικό υμβοφλιο κα προτείνει ςτθν τακτικι Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων, που ζχει προγραμματιςτεί για τθν 19.6.2015, τθ

διανομι μερίςματοσ  ςυνολικοφ ποςοφ €12.694.879,20 ιτοι €0,15 ανά μετοχι.
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11. Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ

 (ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Όμιλοσ Λατομεία Γιπεδα-Οικόπεδα Κτίρια Μθχανιματα Μεταφορικά μζςα

Ζπιπλα και λοιπόσ 

εξοπλιςμόσ

Ακινθτοποιιςεισ 

υπό εκτζλεςθ Σφνολο

Υπόλοιπο ζναρξθσ 114.261 277.313 222.041 989.913 48.404 13.793 41.634 1.707.359

Αγορζσ 2.290 263 830 3.287 410 229 39.572 46.881

Πωλιςεισ  (αναπόςβεςτθ αξία) (ςθμ. 29) -73 -1.009 -428 -955 -495 -9 -106 -3.075
Μεταφορά από/ςε άλλθ κατθγορία ενςϊματων παγίων & 

παγίων με χρθματοδοτικι μίςκωςθ 1.666 -531 3.875 24.409 -2.186 812 -28.045 -

Μεταφορά ςε αποκζματα (ςθμ. 19) - - - -122 - - -131 -253

Μεταφορά ςε επενδυτικά πάγια (ςθμ. 12) - -206 -3.314 - - - - -3.520

Αποςβζςεισ (ςθμ. 29) -2.128 -2.736 -10.928 -64.917 -12.331 -3.072 - -96.112

Απομείωςθ ενςϊματων παγίων (ςθμ. 29) - -603 24 - - - -579

υναλλαγματικζσ διαφορζσ -4.337 -18.050 -10.660 -50.988 -845 -223 -1.651 -86.754

Υπόλοιπο λιξθσ 111.679 254.441 201.416 900.651 32.957 11.530 51.273 1.563.947

Υπόλοιπο ζναρξθσ - - - 493 329 - - 822

Αγορζσ - - - 272 - - - 272

Αποςβζςεισ (ςθμ. 29) - - - -73 -23 - - -96

υναλλαγματικζσ διαφορζσ - - - 1 -1 - - -

Υπόλοιπο λιξθσ - - - 693 305 - - 998

31 Δεκεμβρίου 2013

Αξία κτιςθσ 154.064 276.268 356.797 1.565.292 180.946 53.500 51.273 2.638.140

υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ -28.501 -21.254 -155.381 -661.796 -147.678 -41.739 - -1.056.349

υςςωρευμζνθ ηθμία απομείωςθσ ενςϊματων παγίων -13.884 -573 - -2.152 -6 -231 - -16.846

Αναπόςβεςτθ αξία 111.679 254.441 201.416 901.344 33.262 11.530 51.273 1.564.945

- - - - - - - -

Ροςά προθγοφμενθσ χριςθσ 2013  (Αναπροςαρμοςμζνα)

Ράγια με χρθματοδοτικι μίςκωςθ
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11. Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ (ςυνζχεια)

 (ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Όμιλοσ Λατομεία Γιπεδα-Οικόπεδα Κτίρια Μθχανιματα Μεταφορικά μζςα

Ζπιπλα και λοιπόσ 

εξοπλιςμόσ

Ακινθτοποιιςεισ 

υπό εκτζλεςθ Σφνολο

Υπόλοιπο ζναρξθσ 111.679 254.441 201.416 900.651 32.957 11.530 51.273 1.563.947

Αγορζσ 2.055 23 516 4.545 479 579 70.336 78.533

Eξαγορά κυγατρικισ (ςθμ. 30) 3.834 929 379 32 12 3 5.189

Πωλιςεισ  (αναπόςβεςτθ αξία) (ςθμ. 29) - -757 -323 -255 -312 -32 -39 -1.718

Πρόβλεψθ αποξιλωςθσ - - 37 98 2 - 137

Μεταφορά παγίων από/ςε άλλθ κατθγορία ενςϊματων 

παγίων 102 1.707 3.792 19.113 6.795 1.041 -32.216 334

Μεταφορά από αποκζματα (ςθμ. 19) - 1.167 - 565 - 123 1.855

Μεταφορά από επενδυτικά πάγια (ςθμ. 12) - 523 3.622 - - 61 4.206

Μεταφορά από/ςε αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ (ςθμ. 13) 5 - - - - -402 -397

Αποςβζςεισ (ςθμ. 29) -3.064 -2.697 -10.682 -64.380 -9.734 -2.875 - -93.432

Απομείωςθσ ενςϊματων παγίων (ςθμ. 29) - - - -324 - - - -324

υναλλαγματικζσ διαφορζσ 11.967 24.829 10.661 57.302 1.778 226 5.808 112.571

Υπόλοιπο λιξθσ 122.744 283.070 209.968 917.694 31.995 10.483 94.947 1.670.901

Υπόλοιπο ζναρξθσ - - - 693 305 - - 998

Αγορζσ - - - 334 1.203 - - 1.537

Μεταφορά ςε ιδιόκτθτα πάγια - - - -334 - - - -334

Αποςβζςεισ (ςθμ. 29) - - - -113 -21 - - -134

υναλλαγματικζσ διαφορζσ - - - 23 19 - - 42

Υπόλοιπο λιξθσ - - - 603 1.506 - - 2.109

31 Δεκεμβρίου 2014

Αξία κτιςθσ 173.664 310.467 387.085 1.680.205 199.526 55.517 94.947 2.901.411

υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ -35.150 -26.745 -177.117 -761.075 -166.025 -45.034 - -1.211.146

υςςωρευμζνθ ηθμία απομείωςθσ ενςϊματων παγίων -15.770 -652 - -833 - - - -17.255

Αναπόςβεςτθ αξία 122.744 283.070 209.968 918.297 33.501 10.483 94.947 1.673.010

- - - - - - - -

Ροςά κλειόμενθσ χριςθσ 2014

Ράγια με χρθματοδοτικι μίςκωςθ
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11. Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ (ςυνζχεια)

 (ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Εταιρία Λατομεία Γιπεδα-Οικόπεδα Κτίρια Μθχανιματα Μεταφορικά μζςα

Ζπιπλα και λοιπόσ 

εξοπλιςμόσ

Ακινθτοποιιςεισ 

υπό εκτζλεςθ Σφνολο

Υπόλοιπο ζναρξθσ 950 3.695 54.768 165.946 913 8.207 3.193 237.672

Αγορζσ 33 - 574 1.705 136 230 7.253 9.931

Πωλιςεισ  (αναπόςβεςτθ αξία) (ςθμ. 29) - - - -600 -20 -16 - -636

Μεταφορά παγίων από/ςε άλλθ κατθγορία ενςϊματων παγίων - - 210 1.110 - - -1.320 -

Μεταφορά ςε επενδυτικά πάγια (ςθμ. 12) - -170 -1.645 - - - - -1.815

Αποςβζςεισ (ςθμ. 29) -63 - -2.297 -9.288 -179 -1.017 - -12.844

Αντιςτροφι απομείωςθσ ενςϊματων παγίων, λόγω πϊλθςθσ (ςθμ. 29) - - - 24 - - - 24

Υπόλοιπο λιξθσ 920 3.525 51.610 158.897 850 7.404 9.126 232.332

31 Δεκεμβρίου 2013

Αξία κτιςθσ 1.640 3.695 91.744 317.347 3.964 26.523 9.126 454.039

υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ -720 - -40.134 -156.298 -3.108 -18.888 - -219.148

υςςωρευμζνθ ηθμία απομείωςθσ ενςϊματων παγίων - -170 - -2.152 -6 -231 - -2.559

Αναπόςβεςτθ αξία 920 3.525 51.610 158.897 850 7.404 9.126 232.332
- - - - - - - -

Υπόλοιπο ζναρξθσ 920 3.525 51.610 158.897 850 7.404 9.126 232.332

Αγορζσ 16 - 388 1.536 70 540 10.922 13.472

Πωλιςεισ/διαγραφζσ (αναπόςβεςτθ αξία) (ςθμ. 29) - - - -185 -10 -36 - -231

Μεταφορά παγίων από/ςε άλλθ κατθγορία ενςϊματων παγίων - - 514 2.464 - 245 -3.223 -

Μεταφορά ςε αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ (ςθμ. 13) - - - - - - -197 -197

Πρόβλεψθ αποξιλωςθσ - - 37 98 - 2 - 137

Μεταφορά από επενδυτικά πάγια (ςθμ. 12) - 523 3.621 - - - - 4.144

Αποςβζςεισ (ςθμ. 29) -63 - -2.237 -9.795 -160 -949 - -13.204

Αντιςτροφι απομείωςθσ ενςϊματων παγίων (ςθμ. 29) - - - 15 - - - 15

Υπόλοιπο λιξθσ 873 4.048 53.933 153.030 750 7.206 16.628 236.468

31 Δεκεμβρίου 2014

Αξία κτιςθσ 1.656 4.048 96.710 317.004 3.489 26.348 16.628 465.883

υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ -783 - -42.777 -163.485 -2.739 -19.142 - -228.926

υςςωρευμζνθ ηθμία απομείωςθσ ενςϊματων παγίων - - - -489 - - - -489

Αναπόςβεςτθ αξία 873 4.048 53.933 153.030 750 7.206 16.628 236.468

Ροςά προθγοφμενθσ χριςθσ 2013

Ροςά κλειόμενθσ χριςθσ 2014
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11. Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ (ςυνζχεια)

Πωλιςεισ παγίων

Απομείωςθ παγίων:

Εμπράγματα βάρθ:

12. Επενδυτικά ακίνθτα

 (ποςά ςε χιλιάδεσ €)

2014 2013 2014 2013

Υπόλοιπο ζναρξθσ 13.220 8.546 13.973 11.959

Προςκικεσ 61 - - -

Κακαρό κζρδοσ/(ηθμία) από τθν αποτίμθςθ ςτθν εφλογθ αξία 125 -626 79 -683

Μεταφορά περιουςιακϊν ςτοιχείων από ιδιοχρθςιμοποιοφμενα πάγια 

μετά από αναπροςαρμογι αξίασ 65 1.780 - 882

Μεταφορά προσ/από ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ (ςθμ. 11) -4.206 3.520 -4.144 1.815

υναλλαγματικζσ διαφορζσ 2 - - -

Υπόλοιπο λιξθσ 9.267 13.220 9.908 13.973

2014 2013 2014 2013

Ζςοδα από ενοίκια προερχόμενα από επενδυτικά ακίνθτα 200 193 52 53

Άμεςα λειτουργικά ζξοδα (ςυμπεριλαμβανομζνου επιςκευϊν και 

ςυντθριςεων) που δεν επζφεραν ζςοδα από ενοίκια -8 -22 -8 -21

Κακαρό κζρδοσ από τα επενδυτικά ακίνθτα ςε εφλογθ αξία 192 171 44 32

Θ εκτίμθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των επενδυτικϊν ακινιτων που βρίςκονται εντόσ αςτικϊν περιοχϊν, ζγινε ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ αγοραίεσ

τιμζσ ομοειδϊν ακινιτων. Θ εκτίμθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των γθπζδων που βρίςκονται εκτόσ οικιςτικϊν περιοχϊν κακϊσ και των λατομείων,

ζγινε λαμβάνοντασ υπόψθ τοπικζσ εκτιμιςεισ.

τα επενδυτικά ακίνθτα του Ομίλου δεν ςυμπεριλαμβάνονται οριςμζνα από τα αντίςτοιχα τθσ Εταιρίασ κακϊσ αυτά εκμιςκϊνονται ςε

κυγατρικζσ τθσ και ωσ εκ τοφτου ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν κατθγορία των ενςϊματων ακινθτοποιιςεων ςτθν κατάςταςθ

χρθματοιοικονoμικισ κζςθσ του Ομίλου. Σα επενδυτικά ακίνθτα ζχουν αποτιμθκεί ςτθν εφλογθ αξία όπωσ αυτι ζχει εκτιμθκεί από

ανεξάρτθτουσ εξωτερικοφσ ορκωτοφσ εκτιμθτζσ, μζλθ του ςϊματοσ ορκωτϊν εκτιμθτϊν και πιςτοποιθμζνουσ κατά TEGοVA (the European

Group of Valuers' Associations) & RCIS.

'Ομιλοσ Εταιρία

'Ομιλοσ Εταιρία

Επί των παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Εταιρίασ δεν υφίςτανται εμπράγματα βάρθ. Επί των παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων του Ομίλου

υφίςτανται εμπράγματεσ εξαςφαλίςεισ €3,2 εκατ. ςτθν κυγατρικι εταιρία του Ομίλου Transbeton-Δομικι Α.Ε. προσ εξαςφάλιςθ δανειακϊν

γραμμϊν μζχρι ποςοφ €3,3 εκατ. τισ 31.12.2014 θ ανωτζρω εταιρία είχε χρθςιμοποιιςει δανειακζσ γραμμζσ φψουσ €2,9 εκατ..

Οι ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ που ζχουν απροςδιόριςτθσ διάρκειασ ωφζλιμθ ηωι (γιπεδα-οικόπεδα) δεν υπόκεινται ςε απόςβεςθ και

ελζγχονται ετθςίωσ για τυχόν απομείωςθ. Για τα πάγια που υπόκεινται ςε απόςβεςθ πραγματοποιείται ζλεγχοσ απομείωςθσ, όταν τα

γεγονότα και οι ςυνκικεσ υποδεικνφουν ότι θ αναπόςβεςτθ αξία τουσ μπορεί να μθν είναι πλζον ανακτιςιμθ. Εάν θ αναπόςβεςτθ αξία των

παγίων ςτοιχείων υπερβαίνει τθν ανακτιςιμθ αξία τουσ, το επιπλζον ποςό αφορά ηθμία απομείωςθσ, θ οποία καταχωρείται απευκείασ ωσ

δαπάνθ ςτα αποτελζςματα. To μεγαλφτερο ποςό μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ του παγίου, αφοφ εξαιρεκοφν οι δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται

κατά τθν πϊλθςθ, και τθσ αξίασ χριςθσ του (value in use), αποτελεί τθν ανακτιςιμθ αξία του παγίου.

τθ διάρκεια του 2014, ο Όμιλοσ ειςζπραξε €0,2 εκατ. (2013: €4,7 εκατ.) από τθν εκποίθςθ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων ςυνολικισ

αναπόςβεςτθσ αξίασ €1,8 εκατ. (2013: €3,1 εκατ.), αναγνωρίηοντασ ωσ ηθμία το ποςό των €1,5 εκατ. (2013: €1,6 εκατ. κζρδοσ) ςτθν

κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ (ςθμ. 4).

Εταιρία

τθ διάρκεια του 2014, θ Εταιρία ειςζπραξε €183 χιλ. (2013: €692 χιλ.) από τθν εκποίθςθ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων ςυνολικισ

αναπόςβεςτθσ αξίασ €231 χιλ. (2013: €636 χιλ.), αναγνωρίηοντασ ωσ ηθμία το ποςό των €48 χιλ. (2013: €56 χιλ. κζρδοσ) ςτθν κατάςταςθ

αποτελεςμάτων χριςθσ (ςθμ. 4).

Όμιλοσ
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13. Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ

 (ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Όμιλοσ
Αρχικι 

υπεραξία

Απομείωςθ 

υπεραξίασ

Σφνολο 

υπεραξίασ

Άδειεσ 

παραγωγισ & 

εκμ/ςεωσ

Ζξοδα 

ζρευνασ & 

ανάπτυξθσ Σιματα

Φιμθ και 

πελατεία

Λοιπά 

αςϊματα 

πάγια Σφνολο

Υπόλοιπο ζναρξθσ 352.711 -5.426 347.285 22.821 5.335 29.501 48.961 8.278 462.181

Προςκικεσ - - - 35 470 - - 1.163 1.668

Πωλιςεισ  (αναπόςβεςτθ αξία) (ςθμ. 29) - - - - - - - -77 -77

Απομειϊςεισ (ςθμ. 29) - -800 -800 - - - - -42 -842

Αποςβζςεισ (ςθμ. 29) - - - -469 -1.083 -1.669 -11.917 -2.387 -17.525

υναλλαγματικζσ διαφορζσ -23.475 - -23.475 -1.056 -190 -2.370 -3.853 -433 -31.377

Υπόλοιπο λιξθσ 329.236 -6.226 323.010 21.331 4.532 25.462 33.191 6.502 414.028

Υπόλοιπο ζναρξθσ 329.236 -6.226 323.010 21.331 4.532 25.462 33.191 6.502 414.028

Προςκικεσ - - - - 1.437 - - 534 1.971

Πωλιςεισ  (αναπόςβεςτθ αξία) (ςθμ. 29) - - - - - - - -70 -70

Προςκικεσ λόγω εξαγοράσ υφιςτάμενθσ 

κοινοπραξίασ (ςθμ. 30) 3.138 - 3.138 - - - - - 3.138

Μεταφορά ςε/από ενςϊματεσ 

ακινθτοποιιςεισ (ςθμ. 11) - - - - -5 - - 402 397

Αντιςτροφι απομειϊςεων (ςθμ. 29) - - - - - - - 738 738

Αποςβζςεισ (ςθμ. 29) - - - -449 -1.867 -1.591 -5.972 -2.441 -12.320

υναλλαγματικζσ διαφορζσ 31.360 - 31.360 781 543 2.636 2.500 378 38.198

Υπόλοιπο λιξθσ 363.734 -6.226 357.508 21.663 4.640 26.507 29.719 6.043 446.080

Εταιρία Σιματα

Λοιπά 

αςϊματα 

πάγια Σφνολο

Υπόλοιπο ζναρξθσ 81 1.018 1.099

Προςκικεσ - 551 551

Αποςβζςεισ (ςθμ. 29) - -423 -423

Απομειϊςεισ (ςθμ. 29) - -42 -42

Υπόλοιπο λιξθσ 81 1.104 1.185

Υπόλοιπο ζναρξθσ 81 1.104 1.185

Προςκικεσ - 335 335

Πωλιςεισ  (αναπόςβεςτθ αξία) (ςθμ. 29) - -7 -7

Μεταφορά από ενςϊματεσ 

ακινθτοποιιςεισ (ςθμ. 11) - 197 197

Αποςβζςεισ (ςθμ. 29) - -475 -475

Αντιςτροφι απομειϊςεων (ςθμ. 29) - 738 738

Υπόλοιπο λιξθσ 81 1.892 1.973

Ροςά προθγοφμενθσ χριςθσ 2013

Ροςά κλειόμενθσ χριςθσ 2014

Ροςά προθγοφμενθσ χριςθσ 2013  (Αναπροςαρμοςμζνα)

Ροςά κλειόμενθσ χριςθσ 2014
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13. Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ (ςυνζχεια)

Ζλεγχοσ απομείωςθσ υπεραξίασ

 (ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Υπόλοιπο υπεραξίασ (ανά γεωγραφικι περιοχι): 2014 2013 Αναπροςαρμο-

ςμζνο

Ελλάδα και Δυτικι Ευρϊπθ 16.709 13.571

Βόρειοσ Αμερικι 180.162 158.615

Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ 56.621 56.946

Ανατολικι Μεςόγειοσ 104.016 93.878

357.508 323.010

Βαςικζσ παραδοχζσ

υκμόσ ανάπτυξθσ πωλιςεων 2014 2013 Αναπροςαρμο-

ςμζνο

Ελλάδα και Δυτικι Ευρϊπθ 7,2% - 17,3% 6,1% - 18,9%

Βόρειοσ Αμερικι 11,8% - 15,0% 13,2% - 15,1%

Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ 0,8% - 7,5% 0,7% - 9,8%

Ανατολικι Μεςόγειοσ 11,0% 12,7%

Θ υπεραξία, θ οποία προκφπτει κατά τθν ενοποίθςθ επιχειριςεων που προζρχονται από εξαγορά, ζχει καταμεριςκεί ςτισ ακόλουκεσ μονάδεσ

δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν (ΜΣΡ) ανά γεωγραφικι περιοχι.

Οι παραδοχζσ των τιμϊν πϊλθςθσ που δόκθκαν από τισ τοπικζσ διοικιςεισ αποτελοφν τισ καλφτερεσ εκτιμιςεισ τουσ για τισ τιμζσ πϊλθςθσ των

αγακϊν. Οι παράγοντεσ που ζχουν λθφκεί υπόψθ για τον υπολογιςμό των προβλζψεων αυτϊν αφοροφν τον πλθκωριςμό, τθν εμπιςτοςφνθ ςτο

προϊόν, το ρυκμό ανάπτυξθσ τθσ τοπικισ αγοράσ, τον ανταγωνιςμό και τθν αφξθςθ του κόςτουσ παραγωγισ κτλ. Ο Όμιλοσ εκτιμά τουσ παρακάτω

μζςουσ ετιςιουσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ πωλιςεων για τθν πενταετι περίοδο.

Σιμζσ πωλιςεων: 

• Σιμζσ πωλιςεων

Θ πρόβλεψθ για απομείωςθ υπεραξίασ ζχει επιβαρφνει τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων.

• Επιτόκια προεξόφλθςθσ

Οι παραδοχζσ των ποςοτιτων όπωσ εκτιμικθκαν από τισ τοπικζσ διοικιςεισ, προζρχονται από τισ προβλζψεισ των πωλιςεων. Οι προβλζψεισ αυτζσ

βαςίηονται ςε παράγοντεσ όπωσ: οι επιδόςεισ κατά το παρελκόν, οι εκτιμιςεισ ανάπτυξθσ τθσ τοπικισ αγοράσ, τα ζργα υποδομισ ςτα οποία θ

εταιρία κα ςυμμετάςχει (δθμόςιεσ επενδφςεισ), κτλ. τισ ΘΠΑ, ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ του όγκου πωλιςεων βαςίηεται επίςθσ ςε δθμοςιευμζνθ

ζρευνα του κλάδου, ενϊ λαμβάνονται υπόψθ δθμογραφικζσ τάςεισ όπωσ (μεταξφ άλλων παραγόντων) θ ανάπτυξθ του πλθκυςμοφ, θ ςφνκεςθ των

νοικοκυριϊν και θ παραγωγι ςτισ πολιτείεσ που δραςτθριοποιείται ο Όμιλοσ. Επιπροςκζτωσ, ςτον μακροπρόκεςμο ρυκμό ανάπτυξθσ ζχουν λθφκεί

υπόψθ θ αναλογία τςιμζντου ςτο ςκυρόδεμα, θ οποία ιςτορικά διαφζρει από πολιτεία ςε πολιτεία ανάλογα με τουσ κανόνεσ οικοδόμθςθσ, θ

διακεςιμότθτα ςε πρϊτεσ φλεσ και άλλοι παράγοντεσ.

Ποςότθτεσ πωλιςεων:

• Μικτό περικϊριο κζρδουσ

Σο 2014, ο Όμιλοσ και θ Εταιρία δεν αναγνϊριςαν απομείωςθ υπεραξίασ, κακϊσ θ λογιςτικι αξία των ςθμαντικϊν μονάδων δθμιουργίασ

ταμειακϊν ροϊν του Ομίλου και τθσ Εταιρίασ υπερβαίνει το ανακτιςιμο ποςό τουσ. 

Σο 2013, ο Όμιλοσ αναγνϊριςε ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ηθμία από απομείωςθ υπεραξίασ φψουσ €0,8 εκατ. λόγω τθσ μθ επαλικευςθσ

οριςμζνων παραδοχϊν που είχαν χρθςιμοποιθκεί τθν 31.12.2012 για τον ζλεγχο απομείωςθσ τθσ υπεραξίασ κυγατρικισ εταιρίασ του Ομίλου, που

δραςτθριοποιείται ςτθν Ελλάδα.

Θ ανακτιςιμθ αξία μίασ μονάδασ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν κακορίηεται ςφμφωνα με τον υπολογιςμό τθσ αξίασ χριςεωσ τθσ (value in use). Ο

υπολογιςμόσ αυτόσ χρθςιμοποιεί προ-φόρων προβλζψεισ ταμειακϊν ροϊν, βαςιςμζνεσ ςε οικονομικοφσ προχπολογιςμοφσ, οι οποίοι ζχουν

εγκρικεί από τθ διοίκθςθ και καλφπτουν πενταετι περίοδο. Οι ταμειακζσ ροζσ πζραν τθσ πενταετοφσ περιόδου εξάγονται ςυμπεραςματικά

χρθςιμοποιϊντασ τισ εκτιμιςεισ των ποςοςτϊν ανάπτυξθσ που αναφζρονται παρακάτω.

Θ αξία χριςθσ για τισ μονάδεσ που παράγουν ταμειακζσ ροζσ επθρεάηεται (ζχει ευαιςκθςία) από τουσ εξισ βαςικοφσ παράγοντεσ (παραδοχζσ):

• Ποςότθτεσ πωλιςεων

• Ρυκμόσ ανάπτυξθσ χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο τθσ αναγωγισ των ταμειακϊν ροϊν πζραν τθσ περιόδου τθσ πρόβλεψθσ και
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13. Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ (ςυνζχεια)

υκμόσ ανάπτυξθσ μικτοφ περικωρίου κζρδουσ 2014 2013 Αναπροςαρμο-

ςμζνο

Ελλάδα και Δυτικι Ευρϊπθ 8,3% - 18,7% 7% - 34,6%

Βόρειοσ Αμερικι 11,5% - 33,9% 20,4% - 34,5%

Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ 1,8% - 16,3% 5,3% - 16,9%

Ανατολικι Μεςόγειοσ 18,7% 25,4%

υκμόσ ανάπτυξθσ ςτο διθνεκζσ 2014 2013 Αναπροςαρμο-

ςμζνο

Ελλάδα και Δυτικι Ευρϊπθ 3% 3%

Βόρειοσ Αμερικι 3% - 4% 3% - 4%

Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ 2% 2%

Ανατολικι Μεςόγειοσ 3,5% 3%

Επιτόκια προεξόφλθςθσ 2014 2013 Αναπροςαρμο-

ςμζνο

Ελλάδα και Δυτικι Ευρϊπθ 12,4% 12,7%

Βόρειοσ Αμερικι 9,1% 9,6%

Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ 8,1% - 14,4% 8% -17,6%

Ανατολικι Μεςόγειοσ 18,7% 19,3%

τισ 31.12.2014, ο Όμιλοσ ανζλυςε τθν ευαιςκθςία των ανακτιςιμων ποςϊν ςε ςχζςθ με μια λογικι και πικανι αλλαγι ςε κάποιεσ από τισ βαςικζσ

παραδοχζσ (ενδεικτικά αναφζρεται θ αλλαγι μιασ εκατοςτιαίασ μονάδασ ςτο επιτόκιο προεξόφλθςθσ ι ςτον ρυκμό ανάπτυξθσ ςτο διθνεκζσ). Οι

αναλφςεισ αυτζσ δε δείχνουν μια κατάςταςθ ςτθν οποία θ λογιςτικι αξία των ςθμαντικϊν Μονάδων Δθμιουργίασ Σαμειακϊν Ροϊν (ΜΣΡ) του Ομίλου

υπερβαίνει  το ανακτιςιμο ποςό τουσ.

Επιτόκια προεξόφλθςθσ : 

Σα επιτόκια προεξόφλθςθσ αντιπροςωπεφουν τισ παροφςεσ εκτιμιςεισ τθσ αγοράσ για τουσ εξατομικευμζνουσ κινδφνουσ κάκε μονάδασ δθμιουργίασ

ταμειακϊν ροϊν, ζχοντασ λάβει υπόψθ τθ χρονικι αξία του χριματοσ και τουσ μοναδικοφσ κινδφνουσ των παγίων που δεν ςυνυπολογίςτθκαν ςτισ

εκτιμιςεισ των ταμειακϊν ροϊν. Ο υπολογιςμόσ των επιτοκίων προεξόφλθςθσ βαςίηεται ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ που λειτουργεί ο Όμιλοσ και οι

λειτουργικοί τομείσ του και εξάγεται από το μζςο ςτακμικό κόςτοσ κεφαλαίων (ΜΚΚ). Σο μζςο ςτακμικό κόςτοσ κεφαλαίων ςυνυπολογίηει τόςο τον

δανειςμό, όςο και τα ίδια κεφάλαια. Σο κόςτοσ των ιδίων κεφαλαίων προκφπτει από τθν προςδοκϊμενθ απόδοςθ που ζχουν οι επενδυτζσ του Ομίλου

για τθν επζνδυςι τουσ. Σο κόςτοσ του δανειςμοφ βαςίηεται ςτο επιτόκιο των δανείων που ο Όμιλοσ πρζπει να εξυπθρετιςει. Ο ειδικόσ κίνδυνοσ τθσ

χϊρασ ενςωματϊνεται με τθν εφαρμογι εξατομικευμζνων παραγόντων ευαιςκθςίασ "βιτα". Οι δείκτεσ ευαιςκθςίασ "βιτα" αξιολογοφνται ετιςια με

βάςθ δθμοςιευμζνα δεδομζνα τθσ αγοράσ. 

Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ των ανακτιςιμων ποςϊν

Ρυκμόσ ανάπτυξθσ ςτο διθνεκζσ: 

Οι παράγοντεσ που ζχουν λθφκεί υπόψθ για τον υπολογιςμό των ρυκμϊν ανάπτυξθσ ςτο διθνεκζσ είναι οι εκτιμιςεισ από τισ τοπικζσ κεντρικζσ

τράπεηεσ ςτισ χϊρεσ που ο Όμιλοσ δραςτθριοποιείται, κακϊσ ο ρυκμόσ αυτόσ ςχετίηεται με τθ μελλοντικι ανάπτυξθ των τοπικϊν οικονομιϊν και με τθν

αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τθσ ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ και τθσ ανάπτυξθσ του κλάδου των καταςκευϊν. 

τισ ΘΠΑ, θ διοίκθςθ χρθςιμοποίθςε ζνα μοντζλο φκίνουςασ ανάπτυξθσ (fading-growth-rate model) για τον υπολογιςμό τθσ αξίασ χριςθσ, μετά τθν

κακοριςμζνθ πενταετι περίοδο. Με τθ μζκοδο αυτι, οι ταμειακζσ ροζσ αυξάνονται με υψθλότερο ρυκμό μετά τθν πενταετι περίοδο πρόβλεψθσ και

πριν τθν ειςαγωγι ςτο ρυκμό ανάπτυξθσ ςτο διθνεκζσ. Ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ ςτο διθνεκζσ εκτιμάται από τθ διοίκθςθ ωσ εξισ:

Μικτό περικώριο κζρδουσ: 

υμπεριλαμβάνει όλα τα ςχετικά κόςτθ που ςυνκζτουν το κόςτοσ πωλθκζντων ςτα οποία μεταξφ άλλων περιλαμβάνεται και θ εξζλιξθ του κόςτουσ

ενζργειασ. Ο Όμιλοσ εκτιμά τουσ παρακάτω μζςουσ ετιςιουσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ του μικτοφ περικωρίου κζρδουσ για τθν πενταετι περίοδο:
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 Άμεςθ Ζμμεςθ  Άμεςθ Ζμμεςθ

 Μζκοδοσ πλιρουσ ενοποίθςθσ 

Ανϊνυμθ Εταιρία Σςιμζντων Σιτάν Ελλάδα Παραγωγι τςιμζντου

Αιολικι Ν.Ε. Ελλάδα Ναυτιλιακι 100,000 - 100,000 -

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

Αλμπαςζμ Α.Ε. Ελλάδα Εμπορικι εταιρία 99,996 0,004 99,996 0,004

Αρκτίασ Α.Ε. Ελλάδα Αδρανι - 100,000 - 100,000

Ιντερμπετόν Δομικά Τλικά Α.Ε. Ελλάδα κυρόδεμα και αδρανι 99,892 0,108 99,851 0,149

Ιντερτιτάν Εμπορικι Διεκνισ Α.Ε. Ελλάδα Εμπορικι εταιρία 99,995 0,005 99,995 0,005

ΚΣΘΜΕΣ Α.Ε. Ελλάδα Αδρανι - 100,000 - 100,000

Πορφυρίων Α.Ε. Ελλάδα
Παραγωγι και εμπορία θλεκτρικισ 

ενζργειασ - 100,000 - 100,000

Λατομεία Γουρνϊν Α.Ε. Ελλάδα Αδρανι 54,930 45,070 54,930 45,070

Λατομεία Κοινότθτασ Σαγαράδων Α.Ε. Ελλάδα Αδρανι - 79,928 - 79,928

Λατομεία Σανάγρασ Α.Ε. (1) Ελλάδα Αδρανι - - - 100,000

Λατομεία Βαχοφ Α.Ε. Ελλάδα Αδρανι - 100,000 - 100,000

ίγμα Μπετόν Α.Ε.Σ.Ε. Ελλάδα Αδρανι - 100,000 - 100,000

Σιτάν Σςιμζντα Ατλαντικοφ Α.Β.Ε.Ε. Ελλάδα Εταιρία ςυμμετοχϊν 43,947 56,053 43,947 56,053

Σιτάν Διεκνισ Εμπορικι Α.Ε. Ελλάδα Εμπορικι εταιρία 99,933 0,067 99,933 0,067

Transbeton - Δομικι Α.Ε. (2) Ελλάδα κυρόδεμα - 100,000 - -

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

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

Granitoid AD Βουλγαρία Εμπορικι εταιρία - 99,760 - 99,760

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

Trojan Cem EOOD (9,10) Βουλγαρία Εμπορικι εταιρία - 83,599 - 83,943

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

Zlatna Panega Cement AD Βουλγαρία Παραγωγι τςιμζντου - 99,989 - 99,989

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

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

Cementi Crotone S.R.L. Ιταλία Ειςαγωγι και διανομι τςιμζντου - 100,000 - 100,000

Fintitan SRL Ιταλία Ειςαγωγι και διανομι τςιμζντου 100,000 - 100,000 -

Separation Technologies Canada  Ltd Καναδάσ Επεξεργαςία ιπτάμενθσ τζφρασ - 100,000 - 100,000

Aemos Cement Ltd Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν 100,000 - 100,000 -

Alvacim Ltd Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 100,000 - 100,000

Gaea Green Alternative Energy Assets Limited Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 100,000 - 100,000

Balkcem Ltd  (9,10) Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,151 - 88,514

East Cement Trade Ltd Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 100,000 - 100,000

Feronia Holding Ltd Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 100,000 - 100,000

Iapetos Ltd Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν 100,000 - 100,000 -

KOCEM Limited Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 100,000 - 100,000

Rea Cement Ltd Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 100,000 - 100,000

Terret Enterprises Ltd (9,10) Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,151 - 88,514

Themis Holdings Ltd Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 100,000 - 100,000

Titan Cement Cyprus Limited (9,10) Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,151 - 88,514

Tithys Ltd (9,10) Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,151 - 88,514

Alexandria Portland Cement Co. S.A.E (8) Αίγυπτοσ Παραγωγι τςιμζντου - 82,513 - 82,513

Beni Suef Cement Co.S.A.E. (8) Αίγυπτοσ Παραγωγι τςιμζντου - 82,513 - 82,513

Titan Beton & Aggregate Egypt LLC (8) Αίγυπτοσ Αδρανι - 83,118 - 83,118

Sharr Beteiligungs GmbH (9,10) Γερμανία Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,151 - 88,514

Μθτρικι Εταιρία Μθτρικι Εταιρία

14.  Κφριεσ κυγατρικζσ, ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ

2014 2013

 Πνομα κυγατρικϊν, ςυγγενϊν και 

κοινοπραξιϊν

 Χϊρα που 

δραςτθριοποιείται  Αντικείμενο εργαςίασ

% ςυμμετοχισ (*) % ςυμμετοχισ (*)
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 Άμεςθ Ζμμεςθ  Άμεςθ Ζμμεςθ

 Μζκοδοσ πλιρουσ ενοποίθςθσ 

Separation Technologies U.K. Ltd (3) Μ.Βρετανία Επεξεργαςία ιπτάμενθσ τζφρασ - - - 100,000

Titan Cement U.K. Ltd Μ.Βρετανία Ειςαγωγι και διανομι τςιμζντου 100,000 - 100,000 -

Titan Global Finance PLC Μ.Βρετανία Χρθματοοικονομικζσ υπθρεςίεσ 100,000 - 100,000 -

Alexandria Development Co.Ltd (8) Μ.Βρετανία Εταιρία ςυμμετοχϊν - 82,717 - 82,717

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

Carolinas Cement Company LLC ΘΠΑ
Εταιρία αναπτυξιακϊν και επενδυτικϊν 

δραςτθριοτιτων - 100,000 - 100,000

Essex Cement Co. LLC ΘΠΑ Εμπορικι εταιρία - 100,000 - 100,000

Markfield America LLC ΘΠΑ Αςφαλιςτικι εταιρία - 100,000 - 100,000

Massey Sand and Rock Co ΘΠΑ Αδρανι - 100,000 - 100,000

Mechanicsville Concrete LLC ΘΠΑ κυρόδεμα - 100,000 - 100,000

Metro Redi-Mix LLC ΘΠΑ κυρόδεμα - 100,000 - 100,000

Miami Valley Ready Mix of Florida LLC ΘΠΑ κυρόδεμα - 100,000 - 100,000

Pennsuco Cement Co. LLC ΘΠΑ Παραγωγι τςιμζντου - 100,000 - 100,000

Roanoke Cement Co. LLC ΘΠΑ Παραγωγι τςιμζντου - 100,000 - 100,000

S&W Ready Mix Concrete Co. Inc. ΘΠΑ κυρόδεμα - 100,000 - 100,000

S&W Ready Mix LLC ΘΠΑ κυρόδεμα - 100,000 - 100,000

Separation Technologies LLC ΘΠΑ Επεξεργαςία ιπτάμενθσ τζφρασ - 100,000 - 100,000

Standard Concrete LLC ΘΠΑ Εμπορικι εταιρία - 100,000 - 100,000

ST Mid-Atlantic LLC ΘΠΑ Επεξεργαςία ιπτάμενθσ τζφρασ - 100,000 - 100,000

ST Equipment & Technology LLC (4) ΘΠΑ
Πϊλθςθ εξοπλιςμοφ επεξεργαςίασ ιπτάμενθσ 

τζφρασ - 100,000 - -

Summit Ready-Mix LLC ΘΠΑ κυρόδεμα - 100,000 - 100,000

Titan Florida LLC (5) ΘΠΑ Παραγωγι τςιμζντου - 100,000 - 100,000

Titan Carolina Concrete LLC (6) ΘΠΑ κυρόδεμα - - - 100,000

Titan Mid-Atlantic Aggregates LLC ΘΠΑ Αδρανι - 100,000 - 100,000

Titan Virginia Ready Mix  LLC ΘΠΑ κυρόδεμα - 100,000 - 100,000

Σitan Αmerica LLC ΘΠΑ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 100,000 - 100,000

Trusa Realty LLC ΘΠΑ Κτθματομεςιτικι εταιρία - 100,000 - 100,000

Tyson Material Transport LLC ΘΠΑ Εταιρία μεταφορϊν - 100,000 - 100,000

Cementara Kosjeric AD (9,10) ερβία Παραγωγι τςιμζντου - 88,151 - 88,514

Stari Silo Company DOO (9,10) ερβία Εμπορικι εταιρία - 88,151 - 88,514

TCK Montenegro DOO (9,10) Μαυροβοφνιο Εμπορικι εταιρία - 88,151 - 88,514

Cement Plus LTD (9,10) Π.Γ.Δ.Μ. Εμπορικι εταιρία - 54,339 - 54,563

GAEA Zelena Alternative Enerjia DOOEL Π.Γ.Δ.Μ. Εναλλακτικά καφςιμα - 100,000 - 100,000

Rudmark DOOEL (9,10) Π.Γ.Δ.Μ. Εμπορικι εταιρία - 83,599 - 83,943

Usje Cementarnica AD (9,10) Π.Γ.Δ.Μ. Παραγωγι τςιμζντου - 83,599 - 83,943

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

Kosovo Construction Materials L.L.C. (9,10) Κοςςυφοπζδιο Αδρανι - 88,151 - 88,514

Sharrcem SH.P.K. (9,10) Κοςςυφοπζδιο Παραγωγι τςιμζντου - 88,151 - 88,514

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

Antea Cement SHA Αλβανία Παραγωγι τςιμζντου - 60,000 - 60,000

GAEA Enerjia Alternative e Gjelber Sh.p.k. Αλβανία Εναλλακτικά καφςιμα - 100,000 - 100,000

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

Aeas Netherlands B.V. (9,10) Ολλανδία Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,151 - 88,514

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

Holtitan B.V. (9,10) Ολλανδία Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,151 - 88,514

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

Titan Cement Netherlands BV (9,10) Ολλανδία Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,151 - 88,514

14.  Κφριεσ κυγατρικζσ, ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ (ςυνζχεια)

2014 2013

 Πνομα κυγατρικϊν, ςυγγενϊν και 

κοινοπραξιϊν

 Χϊρα που 

δραςτθριοποιείται  Αντικείμενο εργαςίασ

% ςυμμετοχισ (*) % ςυμμετοχισ (*)
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 Άμεςθ Ζμμεςθ  Άμεςθ Ζμμεςθ

Μζκοδοσ ενοποίθςθσ κακαρισ κζςθσ 

Transbeton - Δομικι Α.Ε. (2) Ελλάδα κυρόδεμα - - - 50,000

Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. (7) Σουρκία Παραγωγι τςιμζντου - 50,000 - 50,000

ASH Venture LLC (4) ΘΠΑ Επεξεργαςία ιπτάμενθσ τζφρασ - 33,000 - -

Karieri AD Βουλγαρία Αδρανι - 48,711 - 48,711

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

Vris OOD Βουλγαρία Αδρανι - 48,764 - 48,764

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2014 2013

1.243.829 1.213.365

-392.950 30.275

-5.211 -

139 189

845.807 1.243.829

(8) Θυγατρικζσ εταιρίεσ που ςυμμετζχουν ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του υπό-ομίλου Alexandria Development Co.Ltd  (ςθμ. 15.3)

(10) Μείωςθ κατά 0,3632 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ, λόγω επαναπροςδιοριςμοφ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ του Ομίλου ςτθ κυγατρικι εταιρία Titan Cement Cyprus Limited

(7) Αλλαγι λογιςτικισ αρχισ, λόγω τθσ υιοκζτθςθσ  του ΔΧΠΑ 11 (ςθμ. 1.1.2)

(3) Eκκακαριςκείςα εταιρία οικονομικοφ ζτουσ 2014

(4) Ιδρυκείςεσ εταιρίεσ οικονομικοφ ζτουσ 2014

(5) Μετονομαςία τθσ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου ςτισ Θ.Π.Α. Tarmac America LLC ςε Titan Florida LLC

(6) υγχωνευκείςα εταιρία από τθν S&W Ready Mix LLC

(9) Θυγατρικζσ εταιρίεσ που ςυμμετζχουν ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του υπό-ομίλου Titan Cement Cyprus Limited (ςθμ. 15.3)

Συμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ τθν 31θ Δεκεμβρίου

Πρόβλεψθ υποτίμθςθσ ςυμμετοχϊν

(*) Ποςοςτό ελζγχου και ςυμμετοχισ ςτο μετοχικό κεφάλαιο

(1) Απορροφθκείςα εταιρία από τθν Ιντερμπετόν Δομικά Τλικά Α.Ε.

Η κίνηςη των ςυμμετοχών τησ Εταιρίασ ςε θυγατρικζσ τησ, αναλφεται ωσ εξήσ:

Συμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ τθν 1θ Ιανουαρίου 

(2)  Εξαγορά του υπολοίπου 50% τθσ κυγατρικισ εταιρίασ του Ομίλου Transbeton-Δομικι Α.Ε. (ςθμ. 30)

Σημαντικζσ αλλαγζσ ςτη δομή του Ομίλου

Οικονομικι χριςθ 2014

(Μείωςθ)/αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου ςε κυγατρικζσ εταιρίεσ

Λοιπά

14.  Κφριεσ κυγατρικζσ, ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ (ςυνζχεια)

2014 2013

 Πνομα κυγατρικϊν, ςυγγενϊν και 

κοινοπραξιϊν

 Χϊρα που 

δραςτθριοποιείται  Αντικείμενο εργαςίασ

% ςυμμετοχισ (*) % ςυμμετοχισ (*)
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15. Συμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ, κοινοπραξίεσ και κυγατρικζσ εταιρίεσ

15.1 Συμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ εταιρίεσ

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Συνοπτικι κατάςταςθσ χρθματοοικονομικισ κζςθσ κατά 

τθν 31 Δεκεμβρίου

2014 2013

τοιχεία μθ κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ 49.004 23.987

τοιχεία κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ 6.801 5.171

Σφνολο ενεργθτικοφ 55.805 29.158

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 2.294 2.446

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 15.039 16.220

Σφνολο υποχρεϊςεων 17.333 18.666

Κδια κεφάλαια 38.472 10.492

Συμμετοχι του Ομίλου ςτθν λογιςτικι αξία των ςυγγενϊν

εταιριϊν 7.981 2.429

Συνοπτικι κατάςταςθ αποτελεςμάτων και ςυνολικοφ 

ειςοδιματοσ για το ζτοσ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου

Κφκλοσ εργαςιϊν 18.068 8.902

Κζρδθ/(ηθμίεσ) μετά από φόρουσ 3.033 -625

Λοιπζσ ςυνολικζσ ηθμίεσ χριςθσ -16 -

Σφνολο ςυγκεντρωτικϊν κερδϊν/(ηθμιϊν) χριςθσ μετά από 

φόρουσ 3.017 -625

Συμφωνία των ςυνοπτικϊν οικονομικϊν πλθροφοριϊν

Λογιςτικι αξία ςυμμετοχισ τθν 1θ Ιανουαρίου 2.429 2.734

Κζρδοσ/(ηθμία) χριςθσ 1.228 -305

Λοιπζσ ςυνολικζσ ηθμίεσ χριςθσ -8 -

υμμετοχι ςε ίδρυςθ ςυγγενοφσ εταιρίασ 5.133 -

Μερίςματα -1.404 -

υναλλαγματικζσ διαφορζσ 603 -

Λογιςτικι αξία ςυμμετοχισ τθν 31θ Δεκεμβρίου 7.981 2.429

Ο Όμιλοσ, βαςιηόμενοσ ςτθ ςυνειςφορά των ςυγγενϊν εταιριϊν ςτα κζρδθ/(ηθμίεσ) προ φόρων του Ομίλου, ζκρινε ότι κακεμία από τισ

ςυγγενείσ εταιρίεσ ξεχωριςτά είναι επουςιϊδθσ και για το λόγο αυτό γνωςτοποιεί ςτον παρακάτω πίνακα ςυγκεντρωτικά το ποςοςτό του

για αυτζσ τισ ςυγγενείσ εταιρίεσ:

Συγγενείσ εταιρίεσ

Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου περιλαμβάνουν με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ τισ εξισ εταιρίεσ που εδρεφουν ςτθ Βουλγαρία:

Karieri AD με ποςοςτό 48,711% (31.12.2013: 48,711%), Karierni Materiali AD με ποςοςτό 48,764% (31.12.2013: 48,764%), Vris OOD με

ποςοςτό 48,764% (31.12.2013: 48,764%).  

Όλεσ οι προαναφερκείςεσ εταιρίεσ δραςτθριοποιοφνται ςτο κλάδο των αδρανϊν και δεν είναι ειςθγμζνεσ ςε χρθματιςτθριακι αγορά.

H κυγατρικι εταιρία του Ομίλου ςτισ ΘΠΑ Separation Technologies LLC και θ εταιρία Charah, Inc., με ζδρα το Κεντάκυ των ΘΠΑ, ίδρυςαν

τθν εταιρία ASH Venture LLC, με αντικείμενο εργαςίασ τθν επεξεργαςία και αγοροπωλθςία ιπτάμενθσ τζφρασ. Θ Separation Technologies

LLC ςυμμετζχει ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ ASH Venture LLC με ποςοςτό 33%. Σο υπόλοιπο 67% ανικει ςτθν Charah, Inc., θ οποία αςκεί

και τον ζλεγχο των δραςτθριοτιτων τθσ νεοςυςτακείςασ εταιρίασ. Θ εμπορικι δραςτθριότθτα τθσ ASH Venture LLC ξεκίνθςε τθν 1θ

Ιανουαρίου 2014. Ο Όμιλοσ ενςωματϊνει τθν ανωτζρω εταιρία ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ.
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15. Συμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ, κοινοπραξίεσ και κυγατρικζσ εταιρίεσ (ςυνζχεια)

15.2 Συμμετοχζσ ςε κοινοπραξίεσ

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Συνοπτικι κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ κατά τθν 

31 Δεκεμβρίου

2014 2013 2014 2013

τοιχεία μθ κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ 78.573 73.512 - 2.641

Λοιπά ςτοιχεία κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ 41.633 34.702 - 1.790

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 104 191 - 298

Σφνολο ενεργθτικοφ 120.310 108.405 - 4.729

Μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 29.510 22.730 - -

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 1.157 880 - -

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 541 492 - 108

Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 25.062 34.480 - 3.318

Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 15.065 12.164 - 515

Σφνολο υποχρεϊςεων 71.335 70.746 - 3.941

Κδια κεφάλαια 48.975 37.659 - 788

Συνοπτικι κατάςταςθ αποτελεςμάτων και ςυνολικοφ 

ειςοδιματοσ 1.1 - 31.12.2014 1.1 - 31.12.2013 1.1 - 30.9.2014 1.1 - 31.12.2013

Κφκλοσ εργαςιϊν 82.725 81.140 1.647 2.144

Κζρδθ/(ηθμίεσ) μετά από φόρουσ 9.212 -244 -1.846 -523

Λοιπζσ ςυνολικζσ ηθμίεσ - - - -6

Σφνολο ςυγκεντρωτικϊν κερδϊν/(ηθμιϊν) χριςθσ μετά από 

φόρουσ
9.212 -244 -1.846 -529

Συμφωνία των ςυνοπτικϊν οικονομικϊν πλθροφοριϊν
2014 2013 2014 2013

Λογιςτικι αξία ςυμμετοχισ τθν 1θ Ιανουαρίου 70.540 89.000 4.283 4.548

Κζρδοσ/(ηθμία) χριςθσ 4.606 -122 -923 -261

Λοιπζσ ςυνολικζσ ηθμίεσ - - - -4

Αλλαγι μεκόδου ενοποίθςθσ - - -3.360 -

Ενδο-ομιλικζσ απαλειφζσ 34 27 - -

υναλλαγματικζσ διαφορζσ 3.372 -18.365 - -

Λογιςτικι αξία ςυμμετοχισ τθν 31θ Δεκεμβρίου 78.552 70.540 - 4.283

Adocim Cimento Beton Sanayi 

ve Ticaret A.S. Transbeton-Δομικι Α.Ε.

Από τθν 1 Οκτωβρίου 2014, ο Όμιλοσ εξαγόραςε το υπόλοιπο 50% τθσ εταιρίασ Transbeton-Δομικι Α.Ε. και πλζον ενςωματϊνεται ςτισ

ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου με τθν μζκοδο τθσ πλιρουσ ενοποίθςθσ (ςθμ. 14, 30).

Κατόπιν τθσ εφαρμογισ του ΔΠΧΑ 11 από τθν 1θ Ιανουαρίου 2014, ο Όμιλοσ ενςωμάτωςε ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του με τθ μζκοδο

τθσ κακαρισ κζςθσ τισ Transbeton-Δομικι Α.Ε., με ζδρα τθν Ελλάδα, και Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S., με ζδρα τθν Σουρκία.

Σο ποςοςτό ςυμμετοχισ του Ομίλου και ςτισ δφο εταιρίεσ είναι 50,0%. Ο Όμιλοσ αςκεί τον ζλεγχο από κοινοφ ςτισ δυο κοινοπραξίεσ και ωσ

εκ τοφτου εφάρμοςε τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ, όπωσ απαιτεί το νζο πρότυπο (ςθμ. 1.1.2). Μζχρι τθν 31θ Δεκεμβρίου 2013, οι

προαναφερκείςεσ εταιρίεσ ενςωματϊνονταν ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου με τθ μζκοδο τθσ αναλογικισ ενοποίθςθσ με

ποςοςτό 50,0%.

Θ Transbeton-Δομικι Α.Ε δραςτθριοποιείται ςτο χϊρο του ςκυροδζματοσ και των αδρανϊν υλικϊν, ενϊ θ Adocim Cimento Beton Sanayi ve

Ticaret A.S. ςτθν παραγωγι τςιμζντου. Οι ανωτζρω εταιρίεσ δεν είναι ειςθγμζνεσ ςε χρθματιςτθριακι αγορά.

Ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τισ ςυνοπτικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ κοινοπραξίασ Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S.

μζχρι τθν 31θ Δεκεμβρίου 2014 και τθσ κυγατρικισ Transbeton-Δομικι Α.Ε. μζχρι τθν 30θ επτεμβρίου 2014:
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Συνοπτικι κατάςταςθσ χρθματοοικονομικισ κζςθσ κατά τθν 31 

Δεκεμβρίου

2014 2013 2014 2013

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 650.853 588.104 121.461 124.618

τοιχεία κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ 112.473 67.094 61.526 106.552

Σφνολο ενεργθτικοφ 763.326 655.198 182.987 231.170

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 190.614 186.887 3.774 3.317

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 143.240 66.999 13.427 10.152

Σφνολο υποχρεϊςεων 333.854 253.886 17.201 13.469

Κδια κεφάλαια 429.472 401.312 165.786 217.701

Ρου αναλογοφν ςε :

Μετόχουσ τθσ Εταιρίασ 335.671 312.436 139.688 185.073

Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ 93.801 88.876 26.098 32.628

Συνοπτικι κατάςταςθσ αποτελεςμάτων και ςυνολικοφ 

ειςοδιματοσ για το ζτοσ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου
2014 2013 2014 2013

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Κφκλοσ εργαςιϊν 196.292 252.112 129.010 126.276

Κζρδθ/(ηθμίεσ) μετά από φόρουσ 6.538 24.689 31.209 35.265

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα χριςθσ 31.938 -47.926 -2.166 -388

Σφνολο ςυγκεντρωτικϊν κερδϊν χριςθσ μετά από φόρουσ
38.476 -23.237 29.043 34.877

φνολο ςυγκεντρωτικϊν κερδϊν που αναλογοφν ςτισ μθ ελζγχουςεσ 

ςυμμετοχζσ 8.165 -5.624 4.227 5.269

Μερίςματα που πλθρϊκθκαν ςτισ μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ 452 395 11.571 1.920

Συνοπτικι κατάςταςθ ταμειακϊν ροϊν για το ζτοσ που ζλθξε 

τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 2013 2014 2013

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Σαμειακζσ Ροζσ Λειτουργικϊν Δραςτθριοτιτων 5.188 59.377 40.308 46.400

Σαμειακζσ Ροζσ Επενδυτικϊν Δραςτθριοτιτων -17.928 -11.474 -8.291 -8.718

Σαμειακζσ Ροζσ Χρθματοοικονομικζσ Δραςτθριοτιτων 17.837 -55.198 -81.206 -13.788

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 5.097 -7.295 -49.189 23.894

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ  χριςθσ 9.702 20.066 75.387 51.503

Επίδραςθ ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν 2.360 -3.069 -59 -10

Ταμειακά διαθζςιμα και ιςοδφναμα λήξησ χρήςησ 17.159 9.702 26.139 75.387

16. Διακζςιμα προσ πϊλθςθ 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2014 2013 2014 2013

Υπόλοιπο ζναρξθσ 1.636 1.940 172 169

Αγορζσ - 3.043 - 3.003

Πωλιςεισ - -3.000 - -3.000

Αναπροςαρμογι εφλογθσ αξίασ -171 -342 - -

υναλλαγματικζσ διαφορζσ 4 -5 - -

Υπόλοιπο λιξθσ 1.469 1.636 172 172

Μακροπρόκεςμα 1.406 1.573 111 111

Βραχυπρόκεςμα 63 63 61 61

1.469 1.636 172 172

'Ομιλοσ Εταιρία

Σα διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία αποτελοφνται κυρίωσ από χρεόγραφα μθ διαπραγματεφςιμα ςε αγορζσ κεφαλαίου.

Σα διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία, αποτιμϊνται  ςτθν εφλογθ αξία, κατά τθν θμερομθνία ιςολογιςμοφ (ςθμ. 34).

Σα διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία αναλφονται ςε:

* Ενοποιθμζνα ςτοιχεία πριν από τισ απαλειφζσ με τον ευρφτερο Όμιλο

Ο παρακάτω πίνακασ ςυνοψίηει τισ οικονομικζσ πλθροφορίεσ των κυγατρικϊν, ςτισ οποίεσ οι μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ κατζχουν ςθμαντικό

ποςοςτό (ςθμείωςθ 14).

Alexandria Development Co.Ltd - 

Ενοποιθμζνα ςτοιχεία *

Titan Cement Cyprus Limited - 

Ενοποιθμζνα ςτοιχεία *

15.3 Θυγατρικζσ εταιρίεσ με ςθμαντικό ποςοςτό μθ ελεγχουςϊν ςυμμετοχϊν

15. Συμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ, κοινοπραξίεσ και κυγατρικζσ εταιρίεσ (ςυνζχεια)
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2014 2013 2014 2013
Αναπροςαρμο-

ςμζνο

Εγγυιςεισ 3.468 3.274 2.916 2.768

4.732 4.024 - -

Γραμμάτια ειςπρακτζα 652 468 - -

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 7.352 3.851 44 -

16.204 11.617 2.960 2.768

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

2014 2013 2014 2013
Αναπροςαρμο-

ςμζνο

Υπόλοιπο ζναρξθσ, κακαρι αναβαλλόμενθ υποχρζωςθ 162.314 175.841 14.215 17.972

Χρζωςθ ςτθν κατάςταςθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων (ςθμ. 8) -11.298 -615 -9.610 -4.767

Φόροσ που λογίηεται ςτθν κακαρι κζςθ μζςω τθσ κατάςταςθσ 

ςυνολικϊν ειςοδθμάτων -2.143 2.091 -1.240 1.010

Προςαρμογι αναβαλ/νου φόρου λόγω αλλαγισ ςε ςυντελεςτζσ 

φόρου ειςοδιματοσ 14.623 - - -

υναλλαγματικζσ διαφορζσ 18.072 -15.003 - -

Υπόλοιπο λιξθσ, κακαρι αναβαλλόμενθ υποχρζωςθ 181.568 162.314 3.365 14.215

2014 2013 2014 2013
Αναπροςαρμο-

ςμζνο

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 257.888 223.635 32.421 34.528

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 44.914 38.473 135 -

Προβλζψεισ 3.339 8.591 1.800 6.253

Μακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ 5.011 - - -

Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ 1.575 1.533 72 6

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 185 89 54 335

312.912 272.321 34.482 41.122

Ανάλυςθ αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων (πριν από ςυμψθφιςμοφσ)

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ -12.698 -13.813 - -14

υμμετοχζσ και άλλεσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ -3.551 -2.286 -2.671 -1.316

Αποκζματα -1.001 -1.269 -168 -256

υνταξιοδοτικζσ υποχρεϊςεισ -9.536 -7.205 -3.647 -2.933

Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ -8.333 -6.023 -769 -460

Μεταφορά φορολογικϊν ηθμιϊν (ςθμ. 8) -78.211 -67.988 -16.362 -19.600

Φορολογικά μεταφερόμενεσ δαπάνεσ τόκων -5.705 - -5.705 -

Μακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ - -1.660 - -

Κρατικζσ επιχορθγιςεισ -49 -704 -1.114 -1.135

Προβλζψεισ -12.162 -7.994 -596 -457

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ -98 -36 -85 -

Χρθματοοικονομικά μζςα - -1.029 - -736

-131.344 -110.007 -31.117 -26.907

Κακαρι αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ 181.568 162.314 3.365 14.215

'Ομιλοσ Εταιρία

'Ομιλοσ

Ανάλυςθ αναβαλλόμενων φορολογικϊν υποχρεϊςεων (πριν από ςυμψθφιςμοφσ)

Εταιρία

17. Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία

Θ κίνθςθ των αναβαλλόμενων φόρων μετά από ςυμψθφιςμοφσ ζχει ωσ εξισ:

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 'Ομιλοσ Εταιρία

18. Αναβαλλόμενθ φορολογία

Οι αναβαλλόμενοι φόροι υπολογίηονται επί των προςωρινϊν διαφορϊν, ςφμφωνα με τθ μζκοδο τθσ υποχρζωςθσ, με τθ

χρθςιμοποίθςθ των φορολογικϊν ςυντελεςτϊν που ιςχφουν ςτισ χϊρεσ όπου δραςτθριοποιοφνται οι εταιρίεσ του Ομίλου. 

τοιχεία ενεργθτικοφ επιπρόςκετου προγράμματοσ παροχϊν (ςθμ.25)
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18. Αναβαλλόμενθ φορολογία (ςυνζχεια)

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Όμιλοσ  1 Ιανουαρίου 2014

Χρζωςθ/(Ρίςτωςθ) ςτα 

αποτελζςματα

Χρζωςθ/(Ρίςτωςθ) ςτα ίδια 

κεφάλαια μζςω κατάςταςθσ 

ςυνολικοφ ειςοδιματοσ

Ρροςαρμογι αναβαλ/νου 

φόρου λόγω αλλαγισ ςε 

ςυντελεςτζσ φόρου ειςοδ.

Συναλλαγματικζσ 

διαφορζσ  31 Δεκεμβρίου 2014

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 223.635 -2.126 - 12.725 23.654 257.888

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 38.473 5 - 1.898 4.538 44.914

Προβλζψεισ 8.591 -5.280 - - 28 3.339

Μακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ - 4.942 - - 69 5.011

Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ 1.533 -71 - - 113 1.575

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 89 85 - - 11 185

272.321 -2.445 - 14.623 28.413 312.912

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ (πριν από ςυμψθφιςμοφσ)

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ -13.813 2.652 - - -1.537 -12.698

υμμετοχζσ και άλλεσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ -2.286 -1.265 - - - -3.551

Αποκζματα -1.269 401 - - -133 -1.001

υνταξιοδοτικζσ υποχρεϊςεισ -7.205 -374 -1.531 - -426 -9.536

Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ -6.023 -1.933 - - -377 -8.333

Μεταφορά φορολογικϊν ηθμιϊν (ςθμ. 8) -67.988 -3.783 - - -6.440 -78.211

Φορολογικά μεταφερόμενεσ δαπάνεσ τόκων - -5.705 - - - -5.705

Μακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ -1.660 1.860 - - -200 -

Κρατικζσ επιχορθγιςεισ -704 495 - - 160 -49

Προβλζψεισ -7.994 -2.815 - - -1.353 -12.162

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ -36 -62 - - - -98

Χρθματοοικονομικά μζςα -1.029 1.676 -612 - -35 -

-110.007 -8.853 -2.143 - -10.341 -131.344

Αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ 162.314 -11.298 -2.143 14.623 18.072 181.568

Εταιρία  1 Ιανουαρίου 2014

Χρζωςθ/(Ρίςτωςθ) ςτα 

αποτελζςματα

Χρζωςθ/(Ρίςτωςθ) ςτα ίδια 

κεφάλαια μζςω κατάςταςθσ 

ςυνολικοφ ειςοδιματοσ  31 Δεκεμβρίου 2014

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 34.528 -2.107 - 32.421

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ - 135 - 135

Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ 6 66 - 72

Προβλζψεισ 6.253 -4.453 - 1.800

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 335 -281 - 54

41.122 -6.640 - 34.482

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ (πριν από ςυμψθφιςμοφσ)

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ -14 14 - -

υμμετοχζσ και άλλεσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ -1.316 -1.355 - -2.671

Αποκζματα -256 88 - -168

Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ -460 -309 - -769

Κρατικζσ επιχορθγιςεισ -1.135 21 - -1.114

Προβλζψεισ -457 -139 - -596

υνταξιοδοτικζσ υποχρεϊςεισ -2.933 -86 -628 -3.647

Χρθματοοικονομικά μζςα -736 1.348 -612 -

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ - -85 - -85

Φορολογικά μεταφερόμενεσ δαπάνεσ τόκων - -5.705 - -5.705

Μεταφορά φορολογικϊν ηθμιϊν (ςθμ. 8) -19.600 3.238 - -16.362

-26.907 -2.970 -1.240 -31.117

Αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ 14.215 -9.610 -1.240 3.365

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ (πριν από ςυμψθφιςμοφσ)

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ (πριν από ςυμψθφιςμοφσ)

Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ ςυμψθφίηονται όταν υπάρχει ζνα νομικά κατοχυρωμζνο δικαίωμα ςυγχϊνευςθσ των τρεχουςϊν φορολογικϊν απαιτιςεων με τισ τρζχουςεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ και εφόςον οι αναβαλλόμενοι φόροι 

τελοφν υπό το ίδιο φορολογικό κακεςτϊσ.

Θ κίνθςθ των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων και υποχρεϊςεων (πριν από τον ςυμψθφιςμό των υπολοίπων που εμπίπτουν ςτθν ίδια κατθγορία) κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ, ζχει ωσ ακολοφκωσ:
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18. Αναβαλλόμενθ φορολογία (ςυνζχεια)

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Όμιλοσ (Αναπροςαρμοςμζνο)  1 Ιανουαρίου 2013

Χρζωςθ/(Ρίςτωςθ) ςτα 

αποτελζςματα

Χρζωςθ/(Ρίςτωςθ) ςτα ίδια 

κεφάλαια μζςω κατάςταςθσ 

ςυνολικοφ ειςοδιματοσ

Συναλλαγματικζσ 

διαφορζσ  31 Δεκεμβρίου 2013

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 228.580 9.520 229 -14.694 223.635

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 38.641 3.567 - -3.735 38.473

Προβλζψεισ 4.845 3.758 - -12 8.591

Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ 3.643 -2.065 - -45 1.533

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ -2.842 2.747 - 184 89

272.867 17.527 229 -18.302 272.321

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ (πριν από ςυμψθφιςμοφσ)

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ -10.951 -3.614 - 752 -13.813

υμμετοχζσ και άλλεσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ -1.962 -324 - - -2.286

Αποκζματα -1.830 515 - 46 -1.269

υνταξιοδοτικζσ υποχρεϊςεισ -7.674 -679 1.012 136 -7.205

Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ -8.665 2.525 - 117 -6.023

Μεταφορά φορολογικϊν ηθμιϊν (ςθμ. 8) -59.320 -10.593 - 1.925 -67.988

Μακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ -161 -1.564 - 65 -1.660

Κρατικζσ επιχορθγιςεισ 2.274 -2.995 - 17 -704

Προβλζψεισ -8.428 208 - 226 -7.994

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ -365 330 - -1 -36

Χρθματοοικονομικά μζςα 56 -1.951 850 16 -1.029

-97.026 -18.142 1.862 3.299 -110.007

Αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ 175.841 -615 2.091 -15.003 162.314

Εταιρία  1 Ιανουαρίου 2013

Χρζωςθ/(Ρίςτωςθ) ςτα 

αποτελζςματα

Χρζωςθ/(Ρίςτωςθ) ςτα ίδια 

κεφάλαια μζςω κατάςταςθσ 

ςυνολικοφ ειςοδιματοσ  31 Δεκεμβρίου 2013

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 27.521 6.778 229 34.528

Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ - 6 - 6

Προβλζψεισ 1.800 4.453 - 6.253

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 228 107 - 335

29.549 11.344 229 41.122

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ (πριν από ςυμψθφιςμοφσ)

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ -64 50 - -14

υμμετοχζσ και άλλεσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ - -1.316 - -1.316

Αποκζματα -256 - - -256

Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ -765 305 - -460

Κρατικζσ επιχορθγιςεισ -969 -166 - -1.135

Προβλζψεισ -346 -111 - -457

υνταξιοδοτικζσ υποχρεϊςεισ -2.260 -842 169 -2.933

Χρθματοοικονομικά μζςα - -1.348` 612 -736

Μεταφορά φορολογικϊν ηθμιϊν (ςθμ. 8) -6.917 -12.683` - -19.600

-11.577 -16.111 781 -26.907

Αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ 17.972 -4.767 1.010 14.215

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ (πριν από ςυμψθφιςμοφσ)

Θ κίνθςθ των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων και υποχρεϊςεων (πριν από τον ςυμψθφιςμό των υπολοίπων που εμπίπτουν ςτθν ίδια κατθγορία) κατά τθ διάρκεια τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ, ζχει ωσ ακολοφκωσ:

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ (πριν από ςυμψθφιςμοφσ)
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19. Αποκζματα 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2014 2013 2014 2013
Αναπροςαρμο-

ςμζνο

Αποκζματα

Πρϊτεσ φλεσ-Τλικά-Ανταλλακτικά 197.826 152.966 58.104 54.099

Ζτοιμα προϊόντα 85.293 73.539 15.372 16.580

283.119 226.505 73.476 70.679

-5.490 -5.382 -646 -985

277.629 221.123 72.830 69.694

-1.855 253 - -

275.774 221.376 72.830 69.694

2014 2013 2014 2013
Αναπροςαρμο-

ςμζνο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 5.382 5.843 985 1.278

Προςκικεσ χριςθσ (ςθμ. 29) 281 1.169 - 3

Μθ χρθςιμοποιθκείςα πρόβλεψθ (ςθμ. 29) -43 -1.357 - -296

Χρθςιμοποιθκείςα πρόβλεψθ -353 -56 -339 -

υναλλαγματικζσ διαφορζσ 206 -217 - -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 5.490 5.382 646 985

20. Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2014 2013 2014 2013
Αναπροςαρμο-

ςμζνο

Πελάτεσ 109.170 128.490 16.411 17.666

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ 13.073 12.077 5.540 5.883

Απαιτιςεισ από ςυνδεόμενα μζρθ (ςθμ.32) - - 17.606 10.561

-26.955 -28.226 -2.700 -5.402

95.288 112.341 36.857 28.708

8.074 3.393 465 93

2.008 3.431 158 375

6.550 19.445 2.202 1.799

- 2.077 - -

47.692 34.255 12.571 13.706

Λοιπζσ απαιτιςεισ από ςυνδεόμενα μζρθ (ςθμ.32) 18 9 2.682 2.752

-2.181 -2.195 -1.766 -1.763

62.161 60.415 16.312 16.962

157.449 172.756 53.169 45.670

Απαίτθςθ επιςτροφισ ειςφοράσ κατανάλωςθσ αργίλου 

(ςθμ. 4, 29, 36)

Απαιτιςεισ από φόρο ειςοδιματοσ

Απαιτιςεισ από Φ.Π.Α. και λοιποφσ φόρουσ

Μεταφορά ςε/από ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ (ςθμ.11)

Ανάλυςθ προβλζψεων για απαξίωςθ αποκεμάτων 'Ομιλοσ Εταιρία

'Ομιλοσ Εταιρία

'Ομιλοσ Εταιρία

Δεν υφίςτανται εμπράγματα βάρθ επί των αποκεμάτων.

Πρόβλεψθ για επιςφάλειεσ 

Πρόβλεψθ για επιςφάλειεσ 

Προκαταβολζσ ςε προμθκευτζσ

Προπλθρωμζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ

Πρόβλεψθ για απαξίωςθ αποκεμάτων
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2014 2013 2014 2013

Αναπροςαρμο-

ςμζνο

Δεν είναι ςε κακυςτζρθςθ και δεν είναι απομειωμζνα 59.427 67.385 30.868 23.000 

Είναι ςε κακυςτζρθςθ αλλά όχι απομειωμζνα 

< 30 θμζρεσ 13.340 22.362 3.444 3.049 

30-60 θμζρεσ 6.918 7.408 693 489 

60-90 θμζρεσ 2.780 1.899 174 311 

90-120 θμζρεσ 2.209 1.833 146 97 

>120 θμζρεσ 10.614 11.454 1.532 1.762 

95.288 112.341 36.857 28.708 

Ανάλυςθ πρόβλεψθσ για επιςφάλειεσ 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2014 2013 2014 2013
Αναπροςαρμο-

ςμζνο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 30.421 35.413 7.165 7.751

Προςκικεσ χριςθσ (ςθμ. 29) 3.652 6.098 403 1.604

Μθ χρθςιμοποιθκείςα πρόβλεψθ (ςθμ. 29) -2.834 -8.485 -843 -1.570

Χρθςιμοποιθκείςα πρόβλεψθ -4.047 -1.983 -2.259 -620

Αναταξινόμθςθ από λοιποφσ λογαριαςμοφσ 

απαιτιςεων/υποχρεϊςεων 96 -301 - -

Προςκικθ λόγω εξαγορϊν 1.251 - - -

υναλλαγματικζσ διαφορζσ 597 -321 - -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 29.136 30.421 4.466 7.165 

2.181 2.195 1.766 1.763

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2014 2013 2014 2013
Αναπροςαρμο-

ςμζνο

Σαμείο 86 51 7 3

Βραχυπρόκεςμεσ κατακζςεισ 142.860 184.206 16.964 8.777

142.946 184.257 16.971 8.780

(ποςά ςε χιλιάδεσ €, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά)

Ο ςυνολικόσ αριθμόσ των εγκεκριμζνων μετοχών είναι: 2014 2013

Κοινζσ μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ  €4,00 77.063.568 77.063.568

Προνομιοφχεσ μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ €4,00 7.568.960 7.568.960

84.632.528 84.632.528

'Ομιλοσ & Εταιρία

22. Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο

21. Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα

20. Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ (ςυνζχεια)

'Ομιλοσ Εταιρία

'Ομιλοσ Εταιρία

Στισ 31 Δεκεμβρίου θ χρονικι απεικόνιςθ των απαιτιςεων ζχει ωσ εξισ:

Ο λογαριαςμόσ απαιτιςεισ από πελάτεσ δεν είναι τοκοφόροσ και ςυνικωσ διακανονίηεται ςε 30-170 θμζρεσ για τον

Όμιλο και τθν Εταιρία.

'Ομιλοσ Εταιρία

Οι βραχυπρόκεςμεσ κατακζςεισ αποτελοφνται από κατακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ. Σα πραγματικά επιτόκια

κακορίηονται ςφμφωνα με τα  κυμαινόμενα επιτόκια και διαπραγματεφονται κατά περίπτωςθ.

Μζροσ των ανωτζρω απαιτιςεων καλφπτεται από εγγυιςεισ/εξαςφαλίςεισ, οι οποίεσ ανζρχονται για τον Όμιλο ςε

€22.743 χιλ. και για τθν Εταιρία ςε €16.638 χιλ. (ςθμ. 31).
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Αρικμόσ 

μετοχϊν €'000

Αρικμόσ 

μετοχϊν €'000

Αρικμόσ 

μετοχϊν €'000

Υπόλοιπο  1 Ιανουαρίου 2013 77.063.568    308.254    7.568.960    30.276    22.826    84.632.528   361.356    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 77.063.568    308.254    7.568.960    30.276    22.826    84.632.528   361.356    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 77.063.568    308.254    7.568.960    30.276    22.826    84.632.528   361.356    

Ίδιεσ μετοχζσ
Αρικμόσ 

μετοχϊν €'000

Αρικμόσ 

μετοχϊν €'000

Αρικμόσ 

μετοχϊν €'000

Υπόλοιπο  1 Ιανουαρίου 2013 3.111.697    89.329    5.919    117    3.117.616    89.446    

Πϊλθςθ ιδίων μετοχϊν -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    

Πϊλθςθ ιδίων μετοχϊν -141.503    -4.047    -    -    -141.503    -4.047    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 2.919.912    83.516    5.919    117    2.925.831    83.633    

Δικαιώματα προαίρεςησ αγοράσ μετοχών

Ρρόγραμμα 

2010

Ρρόγραμμα 

2014

Υπόλοιπο  1 Ιανουαρίου 2013 919.830 -   

Δικαιϊματα που εξαςκικθκαν -50.282 -   

Δικαιϊματα που δεν ωρίμαςαν -190.746 -   

Δικαιϊματα που διαγράφθκαν -18.904 -   

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 659.898 -   

Δικαιϊματα που παραχωρικθκαν -   250.190

Δικαιϊματα που εξαςκικθκαν -141.503 -   

Δικαιϊματα που δεν ωρίμαςαν -118.977 -   

Δικαιϊματα που διαγράφθκαν -14.209 -   

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 385.209 250.190

2013 2014 2014

Σιμι άςκθςθσ € 4,00 € 4,00 € 10,00

Ημερομθνία λιξθσ 

Ρρόγραμμα 

2010

Ρρόγραμμα 

2010

Ρρόγραμμα 

2014

2014 9.828 -   -   

2015 283.290 25.629 -   

2016 366.780 359.580 -   

2020 -   -   250.190

659.898 385.209 250.190

22. Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο (ςυνζχεια)

(ποςά ςε χιλιάδεσ €, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά)

Ρρονομιοφχεσ μετοχζσ

Κοινζσ μετοχζσ

Θ χρθματιςτθριακι μζςθ τιμι των κοινϊν μετοχϊν τθσ Α.Ε. Σςιμζντων Σιτάν ιταν για το 2014 €21,50 (2013: €15,67) και θ χρθματιςτθριακι τιμι

κλειςίματοσ τθν 31.12.2014 είναι €19,17 (31.12.2013: €19,80).

Σα δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ κοινϊν μετοχϊν παρζχονται ςτα ανϊτερα ςτελζχθ. Οι μεταβολζσ ςτον αρικμό των υφιςταμζνων

δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ των μετοχϊν ζχουν ωσ εξισ:

Σα δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν ςτο τζλοσ του χρόνου ζχουν τουσ ακόλουκουσ όρουσ:

Ρρονομιοφχεσ μετοχζσ Σφνολο

Μετοχζσ που ζχουν εκδοθεί και πλήρωσ 

καταβληθεί

Σφνολο
Διαφορά από 

ζκδοςθ 

μετοχϊν υπζρ 

το άρτιο €'000

Κοινζσ μετοχζσ
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Ρρόγραμμα 2010

Θ εφλογθ αξία των δικαιωμάτων που παραχωρικθκαν το 2010, όπωσ αυτι αποτιμικθκε ςφμφωνα με το μοντζλο αποτίμθςθσ Monte Carlo

Simulation, ιταν €5,36 ανά δικαίωμα. Σα δεδομζνα που χρθςιμοποιικθκαν για τθν εφαρμογι του μοντζλου ιταν θ τιμι μετοχισ κατά τθν

θμερομθνία παροχισ του δικαιϊματοσ €15,90, θ τυπικι απόκλιςθ αποδόςεων τιμισ μετοχισ (standard deviation) 39,42%, θ μεριςματικι

απόδοςθ 2,68% και το ςτακερό επιτόκιο EUR swap τριετίασ 2,25%.

Κατά τθ χριςθ 2010 παραχωρικθκαν 267.720 δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν και από το ςφνολο αυτό διαγράφθκαν 13.380

δικαιϊματα. Σο 2013, 190.746 δικαιϊματα δεν ωρίμαςαν και ακυρϊκθκαν. Εκ των υπολοίπων 63.594 δικαιωμάτων που ωρίμαςαν, 3.484

δικαιϊματα ακυρϊκθκαν, 9.828 δικαιϊματα δεν είχαν εξαςκθκεί και 50.282 δικαιϊματα εξαςκικθκαν από 75 ςτελζχθ του Ομίλου, ςτα οποία

ςυμπεριλαμβάνονται και 4 εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. Θ διάκεςθ των αντιςτοίχων μετοχϊν πραγματοποιικθκε με τθν

πϊλθςθ (εξωχρθματιςτθριακι μεταβίβαςθ) 50.282 ιδίων κοινϊν μετοχϊν τθσ Εταιρίασ, ςυνολικοφ κόςτουσ αγοράσ €1.766 χιλ., οι οποίεσ

αντιπροςωπεφουν ποςοςτό 0,06% του ςυνόλου των μετοχϊν του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ, με τιμι διάκεςθσ κάκε μετοχισ

ίςθ με τθν ονομαςτικι τθσ αξία, ιτοι €4,00 ανά μετοχι και ςυνολικό τίμθμα €201 χιλ.. Θ ηθμιά που πραγματοποιικθκε από τθ διάκεςθ των

μετοχϊν αυτϊν ςτα ςτελζχθ ανιλκε ςε €1.565 χιλ. και αναγνωρίςτθκε ςτα ίδια κεφάλαια που αναλογοφν ςε μετόχουσ τθσ Μθτρικισ Εταιρίασ.

τισ 3 Ιουνίου 2010 θ Εταιρία ενζκρινε τθ κζςπιςθ νζου τριετοφσ Προγράμματοσ Παροχισ Δικαιωμάτων Προαίρεςθσ Αγοράσ Μετοχϊν

(Πρόγραμμα 2010), θ άςκθςθ των οποίων κα ςυνδζεται με τα οικονομικά αποτελζςματα τθσ Εταιρίασ και τθν πορεία τθσ τιμισ τθσ μετοχισ τθσ.

τα πλαίςια του εν λόγω Προγράμματοσ, το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Εταιρίασ δικαιοφνταν να χορθγιςει, κατά τα ζτθ 2010, 2011 και 2012,

δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μζχρι 1.000.000 κοινϊν μετοχϊν τθσ Εταιρίασ, με τιμι διάκεςθσ ίςθ με τθν ονομαςτικι αξία τθσ μετοχισ, ιτοι

€4,00 ανά μετοχι, ςτα εκτελεςτικά μζλθ του Δ.. τθσ Εταιρίασ και ςτα διευκυντικά και ανϊτερα ςτελζχθ τθσ Εταιρίασ και των ςυνδεδεμζνων με

αυτιν εταιριϊν, ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό.

φμφωνα με το Πρόγραμμα αυτό τα χορθγοφμενα δικαιϊματα, ζχουν μία περίοδο ωρίμανςθσ τριϊν ετϊν και μποροφν να αςκθκοφν μετά από

το τζλοσ τθσ περιόδου ωρίμανςθσ. Κάκε δικαίωμα πρζπει να αςκθκεί μζςα ςτο επόμενο ζτοσ από αυτό του προςδιοριςμοφ του τελικοφ

αρικμοφ δικαιωμάτων που μποροφν να αςκθκοφν. τθν περίπτωςθ που θ προκεςμία παρζλκει τότε τα ςυγκεκριμζνα δικαιϊματα κα

ακυρωκοφν αμετάκλθτα. Για όλα τα χορθγοφμενα δικαιϊματα αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ θ ςυνεχισ απαςχόλθςθ των δικαιοφχων κακόλθ

τθ διάρκεια του προγράμματοσ χοριγθςθσ. Ο αρικμόσ των μετοχϊν που κα χορθγείται κάκε χρόνο προςδιορίηεται ωσ εξισ:

1) Ζνα τρίτο του δικαιϊματοσ χορθγείται ςφμφωνα με τα οικονομικά αποτελζςματα τθσ Εταιρίασ.

2) Ζνα τρίτο του δικαιϊματοσ χορθγείται ςφμφωνα με τθν απόδοςθ τθσ μετοχισ τθσ Α.Ε. Σςιμζντων Σιτάν, ςυγκριτικά με τρεισ δείκτεσ του

Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου των τριϊν χρόνων.

3) Ζνα τρίτο του δικαιϊματοσ χορθγείται ςφμφωνα με τθν απόδοςθ των μετοχϊν τθσ Α.Ε. Σςιμζντων Σιτάν ςυγκριτικά με τισ αποδόςεισ μετοχϊν

δζκα προκακοριςμζνων εταιριϊν παραγωγισ τςιμζντου διεκνϊσ κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου των τριϊν χρόνων.  

Ο λογιςτικόσ χειριςμόσ των δικαιωμάτων που παραχωρικθκαν από το νζο πρόγραμμα ζγινε ςφμφωνα με το ΔΠΧΑ 2 “Παροχζσ που εξαρτϊνται

από τθν αξία των μετοχϊν”.

22. Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο (ςυνζχεια)

Μζχρι τθν 31θ Δεκεμβρίου 2014, είχαν ωριμάςει 138.684 δικαιϊματα εκ των οποίων 1.809 ακυρϊκθκαν. Σα υπόλοιπα 136.875 δικαιϊματα

μαηί με 4.628 δικαιϊματα, που παραχωρικθκαν το 2010 και ωρίμαςαν το 2013, εξαςκικθκαν από 84 ςτελζχθ του Ομίλου, ςτα οποία

ςυμπεριλαμβάνονται και 5 εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. Θ διάκεςθ των αντιςτοίχων μετοχϊν πραγματοποιικθκε με τθν

πϊλθςθ (εξωχρθματιςτθριακι μεταβίβαςθ) 141.503 ιδίων κοινϊν μετοχϊν τθσ Εταιρίασ, ςυνολικοφ κόςτουσ αγοράσ €4.047 χιλ. (31.12.2013:

€1.766 χιλ.), οι οποίεσ αντιπροςωπεφουν ποςοςτό 0,17% του ςυνόλου των μετοχϊν του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ, με τιμι

διάκεςθσ κάκε μετοχισ ίςθ με τθν ονομαςτικι τθσ αξία, ιτοι €4,00 ανά μετοχι και ςυνολικό τίμθμα €566 χιλ.(31.12.2013: €201 χιλ.). Θ ηθμιά

που πραγματοποιικθκε από τθ διάκεςθ των μετοχϊν αυτϊν ςτα ςτελζχθ ανζρχεται ςε €3.481 χιλ. (31.12.2013: €1.565 χιλ. ηθμιά) και

αναγνωρίςτθκε ςτα ίδια κεφάλαια που αναλογοφν ςε μετόχουσ τθσ Μθτρικισ Εταιρίασ.

Κατά τθ χριςθ 2012 παραχωρικθκαν 376.290 δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν και από το ςφνολο αυτό ζχουν διαγραφεί 16.710

δικαιϊματα.

Θ εφλογθ αξία των δικαιωμάτων που παραχωρικθκαν το 2011, όπωσ αυτι αποτιμικθκε ςφμφωνα με το μοντζλο αποτίμθςθσ Monte Carlo

Simulation, ιταν €6,86 ανά δικαίωμα. Σα δεδομζνα που χρθςιμοποιικθκαν για τθν εφαρμογι του μοντζλου ιταν θ τιμι μετοχισ κατά τθν

θμερομθνία παροχισ του δικαιϊματοσ €17,88, θ τυπικι απόκλιςθ αποδόςεων τιμισ μετοχισ (standard deviation) 43,98%, θ μεριςματικι

απόδοςθ 2,74% και το ςτακερό επιτόκιο EUR swap τριετίασ 1,89%.

Κατά τθ χριςθ 2011 παραχωρικθκαν 301.200 δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν και από το ςφνολο των δικαιωμάτων ζχουν ακυρωκεί

17.910 δικαιϊματα, ενϊ 118.977 δικαιϊματα δεν ωρίμαςαν και ακυρϊκθκαν. 

Θ εφλογθ αξία των δικαιωμάτων που παραχωρικθκαν το 2012, όπωσ αυτι αποτιμικθκε ςφμφωνα με τθν Διωνυμικι Μζκοδο και το μοντζλο

αποτίμθςθσ Monte Carlo Simulation, ιταν €3,05 ανά δικαίωμα. Σα δεδομζνα που χρθςιμοποιικθκαν για τθν εφαρμογι του μοντζλου ιταν θ

τιμι μετοχισ κατά τθν θμερομθνία παροχισ του δικαιϊματοσ €14,72, θ μεταβλθτότθτα τθσ τιμισ μετοχισ (volatility) 37,4%, θ μεριςματικι

απόδοςθ 0,7% και το επιτόκιο EU Benchmark  (Deutsche Bund) Government bond yield τριετίασ 0,32%.
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Ρρόγραμμα 2014

Θ περίοδοσ ωρίμανςθσ των δικαιωμάτων, που κα χορθγθκοφν κατά τα ζτθ 2014, 2015 και 2016 είναι τριετισ και τα ςχετικά δικαιϊματα

κακίςτανται ϊριμα τον Δεκζμβριο των ετϊν 2016, 2017 και 2018 αντίςτοιχα, εφόςον ο δικαιοφχοσ εξακολουκεί να ζχει ςχζςθ εξαρτθμζνθσ

εργαςίασ με τθν Εταιρία ι με ςυνδεδεμζνθ με αυτι εταιρία. Με τθν πάροδο του τριετοφσ χρόνου ωρίμανςθσ, ο οριςτικόσ αρικμόσ δικαιωμάτων

που κα δικαιοφνται να αςκιςουν τελικά οι δικαιοφχοι κα προςδιορίηεται από το Διοικθτικό υμβοφλιο, εντόσ του Α' τετραμινου των ετϊν 2017,

2018 και 2019 και κα εξαρτάται:

22. Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο (ςυνζχεια)

τισ 20 Ιουνίου 2014, εγκρίκθκε από τθν Γενικι υνζλευςθ τθσ Εταιρίασ θ κζςπιςθ νζου τριετοφσ Προγράμματοσ Παροχισ Δικαιωμάτων

Προαίρεςθσ Αγοράσ Μετοχϊν. τα πλαίςια αυτοφ, το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Εταιρίασ δικαιοφται να χορθγιςει δικαιϊματα προαίρεςθσ

αγοράσ μζχρι 1.000.000 κοινϊν μετοχϊν, με τιμι διάκεςθσ ίςθ με €10,00 ανά μετοχι. Δικαιοφχοι του προγράμματοσ είναι τα εκτελεςτικά μζλθ

του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Εταιρίασ, τα διευκυντικά και ανϊτερα ςτελζχθ τθσ Εταιρίασ και τα αντίςτοιχα ςτελζχθ των ςυνδεδεμζνων με

αυτιν εταιριϊν εντόσ και εκτόσ Ελλάδοσ, κακϊσ και περιοριςμζνοσ αρικμόσ επιπλζον ςτελεχϊν που ξεχωρίηουν ςυςτθματικά για τθν απόδοςθ

και τισ μεγάλεσ δυνατότθτεσ εξζλιξισ τουσ.

α) Κατά το ιμιςυ, ανάλογα με τον μζςο όρο απόδοςθσ του ςυνόλου των απαςχολουμζνων κεφαλαίων (ROACE) τριετίασ ςε ςχζςθ με τον ςτόχο

τθσ κάκε τριετίασ, όπωσ αυτόσ κα ζχει κακοριςτεί από το Διοικθτικό υμβοφλιο πριν από τθ χοριγθςθ των ςχετικϊν δικαιωμάτων.

β) Κατά το υπόλοιπο ιμιςυ, ανάλογα με τθ ςυνολικι απόδοςθ τθσ κοινισ μετοχισ τθσ Εταιρίασ ςε ςχζςθ με τον μζςο όρο τθσ ςυνολικισ

απόδοςθσ των μετοχϊν δζκα προκακοριςμζνων εταιριϊν παραγωγισ τςιμζντου διεκνϊσ.

Κατά τθ χριςθ 2014, παραχωρικθκαν 250.190 δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν. 

Ο λογιςτικόσ χειριςμόσ των δικαιωμάτων που παραχωρικθκαν από το νζο πρόγραμμα ζγινε ςφμφωνα με το ΔΠΧΑ 2 “Παροχζσ που εξαρτϊνται

από τθν αξία των μετοχϊν”.

Θ εφλογθ αξία των δικαιωμάτων που παραχωρικθκαν το 2014, όπωσ αυτι αποτιμικθκε ςφμφωνα με τθν Διωνυμικι Μζκοδο και το μοντζλο

αποτίμθςθσ Monte Carlo Simulation, ιταν €7,39 ανά δικαίωμα. Σα δεδομζνα που χρθςιμοποιικθκαν κατά τθν εφαρμογι των

προαναφερόμενων μεκόδων ιταν θ τιμι μετοχισ κατά τθν θμερομθνία παροχισ του δικαιϊματοσ €25,32, το ποςοςτό απϊλειασ δικαιωμάτων

λόγω αποχϊρθςθσ ςτελεχϊν 9,2%, θ μεταβλθτότθτα τθσ τιμισ μετοχισ (volatility) 47,2%, θ μεριςματικι απόδοςθ 0,376% και το επιτόκιο EU

Benchmark  (Deutsche Bund) Government bond yield τριετίασ 0,083%.
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23. Λοιπά αποκεματικά

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Όμιλοσ
Τακτικό 

αποκεματικό Ειδικό αποκεματικό

Ζκτακτα 

αποκεματικά

Αποκεματικά ειδικϊν 

διατάξεων και νόμων 

Αποκεματικό 

αναπροςαρμογϊν

Αποκεματικό 

αναλογιςτικϊν 

διαφορϊν

Συν/κζσ διαφορζσ  

αντιςτάκμιςθσ 

κινδφνου

Συν/κζσ διαφορζσ 

μετατροπισ

Σφνολο λοιπϊν 

αποκεματικϊν

Υπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου  2013 88.299 -6.477 271.892 133.192 53.739 1.432 36.163 -197.213 381.027

Λοιπζσ ςυνολικζσ ηθμίεσ - - - - 1.065 1.872 1.735 -83.700 -79.028

Αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ τθσ μθ 

ελζγχουςασ ςυμμετοχισ για πϊλθςθ μετοχϊν 

κυγατρικισ και μεταφορά ςε αποκεματικά - - - - -4.515 - - - -4.515

Μεταφορά μεταξφ αποκεματικϊν 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

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα - - - - -116 -3.961 3.217 81.602 80.742

Διανεμθκζντα ζκτακτα αποκεματικά ςε μετόχουσ 

(ςθμ. 10) - - -8.463 - - - - - -8.463

Προςαρμογι αναβαλλόμενου φόρου λόγω αλλαγισ 

ςε ςυντελεςτζσ φόρου ειςοδιματοσ - - - - -12.067 - - - -12.067

Αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ τθσ μθ 

ελζγχουςασ ςυμμετοχισ για πϊλθςθ μετοχϊν 

κυγατρικισ και μεταφορά ςε αποκεματικά - - - - -735 - - - -735

Μεταφορά μεταξφ αποκεματικϊν 1.761 600.000 3.096 -14.317 -4.155 - - 364 586.749

Υπόλοιπο τισ 31 Δεκεμβρίου  2014 92.587 593.523 266.525 118.875 26.504 -657 41.115 -198.947 939.525

Εταιρία
Τακτικό 

αποκεματικό Ειδικό αποκεματικό

Ζκτακτα 

αποκεματικά

Αποκεματικά ειδικϊν 

διατάξεων και νόμων 

Αποκεματικό 

αναπροςαρμογϊν

Αποκεματικό 

αναλογιςτικϊν 

διαφορϊν

Συν/κζσ διαφορζσ  

αντιςτάκμιςθσ 

κινδφνου

Σφνολο λοιπϊν 

αποκεματικϊν

Υπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου  2013 68.650 16.245 259.998 116.581 -2.579 1.139 48.346 508.380

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα - - - - 653 482 1.743 2.878

Μεταφορά μεταξφ αποκεματικϊν - - - - 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

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα - - - - - -1.786 2.846 1.060

Διανεμθκζντα ζκτακτα αποκεματικά ςε μετόχουσ 

(ςθμ. 10) - - -8.463 - - - - -8.463

Μεταφορά μεταξφ αποκεματικϊν - - 3.097 -10.716 - - - -7.619

Υπόλοιπο τισ 31 Δεκεμβρίου  2014 68.650 16.245 254.632 105.865 2.662 -165 48.347 496.236
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Σο Αποκεματικό Αναλογιςτικϊν Διαφορϊν απεικονίηει τθν επανεκτίμθςθ κερδϊν και ηθμιϊν (αναλογιςτικά κζρδθ/ηθμίεσ) που

προκφπτει από τισ αναλογιςτικζσ μελζτεσ που εκτελεί ό Όμιλοσ ςτισ κυγατρικζσ του για τα διάφορα προγράμματα παροχϊν ςτουσ

εργαηομζνουσ (ςθμ. 25).

Σο Αποκεματικό υναλλαγματικϊν Διαφορϊν Μετατροπισ απεικονίηει τισ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ που προζκυψαν από τθν

μετατροπι των οικονομικϊν καταςτάςεων των κυγατρικϊν του Ομίλου ςε ξζνο νόμιςμα.

Σο Αποκεματικό υναλλαγματικϊν Διαφορϊν Αντιςτάκμιςθσ Κινδφνου απεικονίηει τισ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ που προζκυψαν

από τθ μετατροπι ςε ευρϊ των δανείων ςε ξζνο νόμιςμα, τα οποία ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ μζςα αντιςτάκμιςθσ κινδφνου

επενδφςεων του Ομίλου ςτο εξωτερικό. Επίςθσ, απεικονίηει τισ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ που προζκυψαν από τθν αποτίμθςθ των

χρθματοοικονομικϊν εργαλείων που χρθςιμοποιικθκαν ωσ μζςα αντιςτάκμιςθσ ταμειακϊν ροϊν για ςυναλλαγζσ ςε ξζνο νόμιςμα.

Οριςμζνεσ από τισ εταιρίεσ του Ομίλου υποχρεοφνται, ςφμφωνα με τθν εμπορικι νομοκεςία που ιςχφει ςτθ χϊρα που εδρεφουν, να

ςχθματίςουν ποςοςτό επί των ετθςίων κακαρϊν τουσ κερδϊν, όπωσ αυτά απεικονίηονται ςτα λογιςτικά βιβλία, ςε Σακτικό

Αποκεματικό. Σο ανωτζρω αποκεματικό δε δφναται να διανεμθκεί κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ Εταιρίασ. 

Σα Ζκτακτα Αποκεματικά περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων αποκεματικά που ζχουν ςχθματιςκεί κατ' εφαρμογι αναπτυξιακϊν νόμων,

από τθν Εταιρία και από οριςμζνεσ κυγατρικζσ του Ομίλου. Για τα ανωτζρω αποκεματικά ζχει εξαντλθκεί θ φορολογικι υποχρζωςθ ι

ζχουν απαλλαχκεί οριςτικά από τθ φορολογία και επομζνωσ θ διανομι τουσ δεν δθμιουργεί περαιτζρω φορολογικι επιβάρυνςθ για

τον Όμιλο και τθν Εταιρία.

Θ Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων, που πραγματοποιικθκε ςτισ 20 Ιουνίου 2014, αποφάςιςε τθ διανομι ποςοφ €8.463.252,80 από τα

ανωτζρω Ζκτακτα Αποκεματικά (ςθμ. 10). 

23. Λοιπά αποκεματικά (ςυνζχεια)

Σο Αποκεματικό Αναπροςαρμογϊν περιλαμβάνει: α) τθν εφλογθ αξία των ενςωμάτων και αςωμάτων ακινθτοποιιςεων ποςοφ €33,8

εκατ. (2013: €49,8 εκατ.) που αναλογοφςε ςτθν ςυμμετοχι του Ομίλου ςτθν κοινοπρακτικι εταιρία ςτθν Αίγυπτο Lafarge-Titan

Egyptian Investments Ltd, μζχρι τθν θμερομθνία τθσ πλιρουσ εξαγοράσ τθσ από τον Όμιλο, β) τισ μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία των

διακεςίμων προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ποςοφ €1,5 εκατ. (2013: €1,3 εκατ.) γ) τθ χρεωςτικι διαφορά που

προζκυψε μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ και τθσ τρζχουςασ αξίασ από τθν αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ τθσ μθ ελζγχουςασ

ςυμμετοχισ για πϊλθςθ μετοχϊν τθσ ANTEA Cement SHA ποςοφ €8,3 εκατ. (2013: €7,6 εκατ.) και δ) τθν εφλογθ αξία των ενςϊματων

ακινθτοποιιςεων ποςοφ €2,5 εκατ. από τθν επανεκτίμθςθ τθσ χρθματοοικονομικισ κζςθσ τθσ εταιρίασ Transbeton-Δομικι Α.Ε. κατά

τθν εξαγορά τθσ (ςθμ. 30).

Θ διανομι του υπολοίπου των ανωτζρω αποκεματικϊν μπορεί να πραγματοποιθκεί φςτερα από τθν ζγκριςθ των μετόχων ςε τακτικι

ςυνζλευςθ και εφόςον ζχει καταβλθκεί ο αναλογϊν φόροσ. Ο Όμιλοσ δεν προτίκεται να διανείμει το υπόλοιπο των ςυγκεκριμζνων

αποκεματικϊν και επομζνωσ δεν ζχει προβεί ςε υπολογιςμό φόρου ειςοδιματοσ που κα προζκυπτε ςτθν περίπτωςθ διανομισ.

Σα Αποκεματικά Ειδικϊν Διατάξεων Νόμων, ςφμφωνα τθν Ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία, εξαιροφνται του φόρου ειςοδιματοσ,

υπό τθν προχπόκεςθ ότι δε κα διανεμθκοφν ςτουσ μετόχουσ. 

Σο 2014 ςχθματίςκθκε ειδικό αποκεματικό ςυνολικοφ ποςοφ €600 εκατ. από κζρδθ προθγουμζνων χριςεων κυγατρικϊν εταιριϊν του

Ομίλου, ςφμφωνα με αποφάςεισ των Διοικθτικϊν τουσ υμβουλίων.
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24. Δανειςμόσ

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2014 2013 2014 2013
Αναπροςαρμο-

ςμζνο

Βραχυπρόκεςμοσ

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 49.182 43.516 95 173

Ομολογιακά δάνεια - 50.000 - 50.000

Τποχρεϊςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ 340 208 - -

49.522 93.724 95 50.173

Μακροπρόκεςμοσ

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 122.262 382.241 - -

Ομολογιακά δάνεια 510.545 216.618 - -

Δανειακζσ υποχρεϊςεισ από ςυνδεόμενα μζρθ - - 336.694 745.835

Τποχρεϊςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ 1.388 210 - -

634.195 599.069 336.694 745.835

Σφνολο δανειςμοφ 683.717 692.793 336.789 796.008

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2014 2013 2014 2013
Αναπροςαρμο-

ςμζνο

Από 1 ζωσ 2 ζτθ 20.916 300.512 - 648.339

Από 2 ζωσ  3 ζτθ 216.410 20.580 97.439 -

Από 3 ζωσ  4 ζτθ 44.097 218.743 117.318 97.496

Από 4 ζωσ  5 ζτθ 298.486 3.118 121.937 -

Περιςςότερο από 5 ζτθ 52.898 55.906 - -

632.807 598.859 336.694 745.835

'Ομιλοσ Εταιρία

τισ 10 Ιουλίου 2014, θ TGF ολοκλιρωςε τθν ζκδοςθ ομολογιϊν ςυνολικισ ονομαςτικισ αξίασ €300 εκατ., πενταετοφσ

διάρκειασ και με ετιςιο τοκομερίδιο 4,25%. Οι ομολογίεσ εκδόκθκαν με τθν εγγφθςθ τθσ Α.Ε. Σςιμζντων Σιτάν και

ειςιχκθςαν προσ διαπραγμάτευςθ ςτο Χρθματιςτιριο του Λουξεμβοφργου. Σα κεφάλαια που αντλικθκαν από τθν ζκδοςθ

των ομολογιϊν χρθςιμοποιικθκαν για τθν αναχρθματοδότθςθ υπάρχοντοσ δανειςμοφ του Ομίλου.

τισ 30 Ιανουαρίου 2014, υπεγράφθ ςτο Λονδίνο νζα ςφμβαςθ κοινοπρακτικοφ δανείου μελλοντικισ εκκίνθςθσ ςε ευρϊ και

άλλα νομίςματα μεταξφ τθσ κυγατρικισ εταιρίασ του Ομίλου Titan Global Finance PLC (TGF) και κοινοπραξίασ ελλθνικϊν και

αλλοδαπϊν πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, με τθν εγγφθςθ τθσ Α.Ε. Σςιμζντων Σιτάν. Σο ςυνολικό φψοσ του ανζρχεται ςε €455

εκατ. και ζχει διάρκεια μζχρι τον Ιανουάριο του 2018. Σο δάνειο ζχει χρθςιμοποιθκεί για τθν αναχρθματοδότθςθ

πιςτωτικϊν γραμμϊν και για τθ χρθματοδότθςθ γενικϊν εταιρικϊν ςκοπϊν του Ομίλου. Σον Δεκζμβριο του 2014, ζνα

μζροσ τθσ ανακυκλοφμενθσ πιςτωτικισ γραμμισ ακυρϊκθκε φςτερα από αίτθςθ τθσ TGF και μειϊκθκε ςτα €300 εκατ.. 

Λιξθ μακροπρόκεςμου δανειςμοφ (εξαιροφνται οι υποχρεϊςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ):

Εταιρία'Ομιλοσ
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24. Δανειςμόσ (ςυνζχεια)

2014 2013 2014 2013
Αναπροςαρμοςμζνο

Δανειςμόσ (USD) 2,76% 2,90% - -

Δανειςμόσ (JPY) 2,70% 2,70% - -

Δανειςμόσ (EGP) 11,42% 11,70% - -

Δανειςμόσ (BGN) 3,56% 4,01% - -

Δανειςμόσ (LEK) 4,78% 7,69% - -

Δανειςμόσ (CAD) 3,22% 3,13% - -

Δανειςμόσ (€) 5,91% 5,65% 4,58% 4,30%

Τποχρεϊςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ (USD) 3,5-4,9% 4,95% - -

Τποχρεϊςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ (€) 5,17% 4,2-5,2% - -

2014 2013
Αναπροςαρμοςμζνο

USD 25.964 149.764

JPY 3.444 6.912

EGP 64.955 20.419

BGN 16.300 20.961

LEK 32.429 32.056

CAD - 1.036

GBP - 228

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2014 2013 2014 2013

Κυμαινόμενο επιτόκιο:

 - Λθξιπρόκεςμα εντόσ ενόσ ζτουσ 131.174 156.671 95.765 103.828

 - Λθξιπρόκεςμα πζραν του ενόσ ζτουσ 353.633 482.976 329.223 85.000

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2014 2013

Ζωσ 1 ζτοσ 352 216

Από 1 ζωσ  5 ζτθ 1.555 210

1.907 426

-179 -8

1.728 418

Εταιρία

Τποχρεϊςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ - ελάχιςτθ πλθρωμι

Μελλοντικζσ χρθματοοικονομικζσ δαπάνεσ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ

Παροφςα αξία των υποχρεϊςεων από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ

Τραπεηικόσ δανειςμόσ ςε ξζνο νόμιςμα (ςυμπεριλαμβανομζνων των υποχρεϊςεων από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ): 

Ο Πμιλοσ ζχει τισ ακόλουκεσ μθ χρθςιμοποιθκείςεσ ανοικτζσ πιςτωτικζσ διευκολφνςεισ:

'Ομιλοσ

'Ομιλοσ

Η παροφςα αξία των υποχρεϊςεων από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ αναλφεται ωσ εξισ:

Ροςά ςε Ευρϊ ιςοδφναμα

'Ομιλοσ Εταιρία

Τα πραγματικά επιτόκια με τα οποία επιβαρφνκθκαν τα αποτελζςματα είναι τα ακόλουκα:

'Ομιλοσ
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25. Υποχρεϊςεισ ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν

Ελλάδα

Θ ελλθνικι εργατικι νομοκεςία προβλζπει θ αποηθμίωςθ για αποχϊρθςθ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ να βαςίηεται ςτα χρόνια

υπθρεςίασ των εργαηομζνων ςτθν εταιρία λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αποδοχζσ τουσ κατά τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ. Ο

Όμιλοσ χορθγεί μεγαλφτερθ αποηθμίωςθ για αποχϊρθςθ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ, από εκείνθ που ορίηει ο νόμοσ. Οι

αποηθμιϊςεισ λόγω αποχϊρθςθσ για ςυνταξιοδότθςθ δεν χρθματοδοτοφνται από ειδικά κεφάλαια, όμωσ οι υποχρεϊςεισ

που προζρχονται από τζτοιου είδουσ δεςμεφςεισ αποτιμϊνται με αναλογιςτικζσ μελζτεσ, που εκπονοφνται από

ανεξάρτθτεσ αναλογιςτικζσ εταιρίεσ. Θ τελευταία αναλογιςτικι μελζτθ πραγματοποιικθκε το Δεκζμβριο του 2014. Οι

βαςικζσ υποκζςεισ που υιοκετικθκαν για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ αυτισ ιταν ζνα επιτόκιο προεξόφλθςθσ τθσ τάξεωσ

του 1,7 % (2013: 3,3%), ζνα μζςο ποςοςτό αφξθςθσ των μιςκϊν 3% (2013: 3%) και τζλοσ καμία μεταβολι των

μελλοντικϊν ςυντάξεων.

ΗΡΑ

τισ κυγατρικζσ του Ομίλου ςτισ ΘΠΑ υφίςτανται προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν κακϊσ και λοιπά προγράμματα

ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν. Θ μζκοδοσ λογιςτικοποίθςθσ των τελευταίων, οι υποκζςεισ για τθν αποτίμθςθ τουσ και θ

ςυχνότθτα των αποτιμιςεων, είναι παρόμοιεσ με εκείνεσ των προγραμμάτων κακοριςμζνων παροχϊν.

Όλα τα προγράμματα κακοριςμζνων ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν των κυγατρικϊν εταιριϊν του Ομίλου ςτθν Αμερικι,

εκτόσ από ζνα, ζχουν ςταματιςει να δζχονται νζα μζλθ κακϊσ επίςθσ και να προςμετροφν από τθν θμερομθνία αυτι, ζτθ

κεμελίωςθσ ςυνταξιοδοτικοφ δικαιϊματοσ. Σζλοσ υπάρχει ζνα πρόγραμμα κακοριςμζνων παροχϊν για μετά τθν ζξοδο

από τθν υπθρεςία (για οριςμζνουσ εν ενεργεία κακϊσ και πρϊθν εργαηόμενουσ) όπου οι δικαιοφχοι του προγράμματοσ

αυτοφ, λαμβάνουν παροχζσ όπωσ είναι θ ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ από τθν θμερομθνία τθσ πρόωρθσ

ςυνταξιοδότθςθσ ζωσ και τθν θμερομθνία που κεμελιϊνεται δικαίωμα πλιρουσ ςυνταξιοδότθςθσ. 

τισ 31 Δεκεμβρίου 2014 τα προγράμματα των ςτοιχείων ενεργθτικοφ των κυγατρικϊν του Ομίλου ςτισ ΘΠΑ αποτελοφνται

από επενδφςεισ κατά προςζγγιςθ 56% (2013: 58%) ςε μετοχζσ και 44% (2013: 42%) ςε ςτακερζσ επενδφςεισ. Σο επιτόκιο

προεξόφλθςθσ που υιοκετικθκε για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ για τα ςυνταξιοδοτικά προγράμματα των κυγατρικϊν του

Ομίλου ςτισ ΘΠΑ ιταν 3,75% (2013: 4,25%).

Πρόγραμμα ςυνταξιοδότθςθσ με ςυμμετοχι πολλών εργοδοτών

Οριςμζνοι εργαηόμενοι ςυμμετζχουν ςε ζνα πρόγραμμα κακοριςμζνων ειςφορϊν που υποςτθρίηεται από το ςωματείο

εργαηομζνων, όπου ςυμμετζχουν περιςςότεροι του ενόσ εργοδότεσ. Σο πρόγραμμα δεν υπόκειται ςτθ διαχείριςθ των

κυγατρικϊν εταιριϊν που ζχει ο Όμιλοσ ςτισ ΘΠΑ και οι ειςφορζσ κακορίηονται ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ που

απορρζουν από τισ ιςχφουςεσ ςυμβάςεισ εργαςίασ. Σο φψοσ των ειςφορϊν επθρεάηεται από τθν κεφαλαιακι κατάςταςθ

του προγράμματοσ.

Επιπρόςκετο πρόγραμμα παροχών

κοπόσ του προγράμματοσ είναι θ ςφςταςθ ενόσ μθ χρθματοδοτοφμενου προγράμματοσ αναβαλλόμενων αμοιβϊν για

οριςμζνο αρικμό υψθλόμιςκων ςτελεχϊν ςφμφωνα με τθ νομοκεςία που ιςχφει ςτισ ΘΠΑ. Για το ςκοπό αυτό οι

κυγατρικζσ εταιρίεσ ςτισ ΘΠΑ δθμιοφργθςαν ζνα επικουρικό ταμείο, ϊςτε να προωκιςουν τθν πλθρωμι των

ςυγκεκριμζνων αμοιβϊν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ μζςω του προγράμματοσ. φμφωνα με το πρόγραμμα αυτό οι

ςυμμετζχοντεσ μποροφν να αναβάλλουν ζνα ποςοςτό από 0% ζωσ και 20% των αμοιβϊν τουσ για το ιςχφον ζτοσ. Σο 2012,

θ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου ςτισ ΘΠΑ ανζςτειλε όλεσ τισ ειςφορζσ τθσ. Σα προγράμματα ςτοιχείων ενεργθτικοφ ιταν

ςυνολικά €4.732 χιλ. και €4.024 χιλ. ςτο τζλοσ του 2014 και 2013 αντίςτοιχα και ςυμπεριλαμβάνονται ςτα λοιπά μθ

κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία ςτθν ενοποιθμζνθ κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ (ςθμ. 17). Δεν υπιρχαν

ζξοδα για το πρόγραμμα αυτό ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013.
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2014 2013 2014 2013
Αναπροςαρμο-

ςμζνο

Κόςτοσ τρζχουςασ υπθρεςίασ 2.049 1.179 395 353

Χρθματοοικονομικό κόςτοσ 937 1.987 372 429

Απόδοςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων -323 -1.164 - -

2.663 2.002 767 782

Επιπρόςκετεσ κακοριςμζνεσ παροχζσ που πλθρϊκθκαν πζραν 

των προβλεπόμενων 2.639 713 200 297

5.302 2.715 967 1.079

Ποςά που επιβάρυναν τα άλλα ζςοδα/(ζξοδα) εκμετάλλευςθσ 

(ςθμ. 4) 4.688 1.892 595 650

Ποςά που επιβάρυναν τα ζξοδα χρθματοοικονομικισ 

λειτουργίασ (ςθμ. 6) 614 823 372 429

Ροςά που επιβάρυναν τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων 5.302 2.715 967 1.079

Επανεκτίμθςθ ηθμιϊν/(κερδϊν) που αναγνωρίςτθκαν ςτα 

λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα/(ηθμίεσ) 5.485 -2.889 2.414 -651

Ροςό που επιβάρυνε τθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ 10.787 -174 3.381 428

Ραροφςα αξία τθσ υποχρεϊςεωσ κατά τθν λιξθ τθσ χριςθσ 41.849 32.397 14.029 11.279

Μείον ςτοιχεία ενεργθτικοφ προγραμμάτων Αμερικισ -10.122 -8.740 - -

31.727 23.657 14.029 11.279

Ανάλυςθ τθσ υποχρζωςθσ που καταχωρικθκε ςτθν κατάςταςθ 

χρθματοοικονομικισ κζςθσ:

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2014 2013 2014 2013
Αναπροςαρμο-

ςμζνο

Υπόλοιπο ζναρξθσ 23.657 26.692 11.279 11.299

υνολικι δαπάνθ 5.302 2.715 967 1.079

Επανεκτίμθςθ ηθμιϊν/(κερδϊν) που αναγνωρίςτθκαν ςτα 

λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα/(ηθμίεσ) 5.485 -2.889 2.414 -651

Λοιπά 108 - - -

υναλλαγματικζσ διαφορζσ 1.216 52 - -

Πλθρωμζσ παροχϊν κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ -4.041 -2.913 -631 -448

Υπόλοιπο λιξθσ 31.727 23.657 14.029 11.279

2014 2013

Εφλογθ αξία ςτοιχείων ενεργθτικοφ ςτθν αρχι τθσ περιόδου 8.740 8.205

Αναμενόμενθ απόδοςθ 315 1.159

Ειςφορζσ εταιρίασ 724 570

Καταβλθκείςεσ αποηθμιϊςεισ -854 -805

υναλλαγματικι διαφορά 1.197 -389

Εφλογθ αξία ςτοιχείων ενεργθτικοφ ςτο τζλοσ τθσ περιόδου 10.122 8.740

Σα ποςά, τα οποία αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ ςυνολικϊν ειςοδθμάτων και αφοροφν τα προγράμματα

κακοριςμζνων ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν και λοιπϊν κακοριςμζνων παροχϊν, ζχουν ωσ εξισ:

25. Υποχρεϊςεισ ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν (ςυνζχεια)

'Ομιλοσ Εταιρία

'Ομιλοσ

'Ομιλοσ Εταιρία

Μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία των ςτοιχείων ενεργθτικοφ 

προγραμμάτων παροχϊν τθσ Αμερικισ
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Ραραδοχζσ

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 1,0% αφξθςθ 1,0% μείωςθ 1,0% αφξθςθ 1,0% μείωςθ

Επίδραςθ ςτο πρόγραμμα κακοριςμζνων παροχών:

Επιτόκιο προεξόφλθςθσ -203 7.541 1.209 4.598

Μιςκοδοςία 5.489 1.454 4.553 1.213

Ζξοδα υγειονομικισ περίκαλψθσ 200 168 - -

Επίδραςθ ςτο κόςτοσ τρζχουςασ υπθρεςίασ:

Επιτόκιο προεξόφλθςθσ 222 374 142 407

Μιςκοδοςία 465 147 412 137

Ζξοδα υγειονομικισ περίκαλψθσ 6 -5 - -

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2014 2013 2014 2013
Αναπροςαρμο-

ςμζνο

Ζωσ 1 ζτοσ 2.851 2.963 1.739 1.971

Μεταξφ 1 και 5 ζτθ 5.106 3.865 1.035 528

Μεταξφ 5 και 10 ζτθ 9.805 8.347 3.891 3.398

Από 10 ζτθ και πάνω 29.897 25.189 10.887 10.477

Συνολικζσ αναμενόμενεσ πλθρωμζσ 47.659 40.364 17.552 16.374

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2014 2013 2014 2013
Αναπροςαρμο-

ςμζνο

Προχπθρεςία 1.771 -576 72 -330

Αναλογιςτικζσ παραδοχζσ (χρθματοοικονομικζσ) 3.448 -1.199 2.342 -321

Αναλογιςτικζσ παραδοχζσ (δθμογραφικζσ) 169 -231 - -

Επανεκτίμθςθ ηθμιϊν/(κερδϊν) ςτα προγράμματα 

παροχϊν
5.388 -2.006 2.414 -651

Επανεκτίμθςθ κερδϊν των ςτοιχείων ενεργθτικοφ 

προγραμμάτων παροχϊν
97 -883 - -

Επανεκτίμθςθ ηθμιϊν/(κερδϊν) χριςθσ 5.485 -2.889 2.414 -651

Οι αναλφςεισ ευαιςκθςίασ ζχουν κακοριςτεί με βάςθ μια μζκοδο που δείχνει τθν επίδραςθ ςτο πρόγραμμα των

κακοριςμζνων παροχϊν, ωσ αποτζλεςμα λογικϊν μεταβολϊν ςτισ βαςικζσ παραδοχζσ ςτο τζλοσ τθσ περιόδου ςφνταξθσ

των οικονομικϊν καταςτάςεων.

Οι αναμενόμενεσ μελλοντικζσ ειςφορζσ που προκφπτουν από τα προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν ζχουν ωσ εξισ:

25. Υποχρεϊςεισ ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν (ςυνζχεια)

'Ομιλοσ Εταιρία

Ο παρακάτω πίνακασ δείχνει μία ποςοτικι ανάλυςθ ευαιςκθςίασ για ςθμαντικζσ παραδοχζσ τθσ 31.12.2014:  

'Ομιλοσ Εταιρία

Σα ςυςτατικά ςτοιχεία των επανεκτιμιςεων ηθμιϊν/(κερδϊν) που αναγνωρίςτθκαν ςτα λοιπά ςυνολικά

ειςοδιματα/(ηθμίεσ) για τισ οικονομικζσ χριςεισ 2014 και 2013 παρουςιάηονται αναλυτικά ςτον παρακάτω πίνακα:

'Ομιλοσ Εταιρία
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26. Ρροβλζψεισ 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Όμιλοσ
 1 Ιανουαρίου 

2014 Ρροςκικεσ χριςθσ

Μθ 

χρθςιμοποιθκείςα 

πρόβλεψθ

Χρθςιμοποιθκείςα 

πρόβλεψθ

Συναλλαγματικζσ 

διαφορζσ

 31 Δεκεμβρίου 

2014

Πρόβλεψθ για αποκατάςταςθ λατομείων α 10.722 3.067 -646 -162 604 13.585

Πρόβλεψθ για λοιποφσ φόρουσ β 365 437 - - - 802

Πρόβλεψθ για ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ 

από δικαςτικζσ αποφάςεισ γ 828 - - - 89 917

Λοιπζσ προβλζψεισ δ 2.784 4.082 -2.137 -113 138 4.754

14.699 7.586 -2.783 -275 831 20.058

Αναπροςαρμοςμζνο  1 Ιανουαρίου 

2013 Ρροςκικεσ χριςθσ

Μθ 

χρθςιμοποιθκείςα 

πρόβλεψθ

Χρθςιμοποιθκείςα 

πρόβλεψθ

Συναλλαγματικζσ 

διαφορζσ

 31 Δεκεμβρίου 

2013

Πρόβλεψθ για αποκατάςταςθ λατομείων α 14.222 1.218 -4.408 -145 -165 10.722

Πρόβλεψθ για λοιποφσ φόρουσ β 365 - - - 365

Πρόβλεψθ για ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ 

από δικαςτικζσ αποφάςεισ γ 1.377 164 -558 -16 -139 828

Λοιπζσ προβλζψεισ δ 2.853 2.633 -2.594 -109 1 2.784

18.817 4.015 -7.560 -270 -303 14.699

2014 2013

Μακροπρόκεςμεσ προβλζψεισ 15.922 12.686

Βραχυπρόκεςμεσ προβλζψεισ 4.136 2.013

20.058 14.699

Εταιρία 
 1 Ιανουαρίου 

2014 Ρροςκικεσ χριςθσ

Μθ 

χρθςιμοποιθκείςα 

πρόβλεψθ

Χρθςιμοποιθκείςα 

πρόβλεψθ

 31 Δεκεμβρίου 

2014

Προβλζψεισ για αποκατάςταςθ λατομείων α 1.754 681 -282 - 2.153

Λοιπζσ προβλζψεισ δ 1.771 3.508 -1.635 106 3.750

3.525 4.189 -1.917 106 5.903

 1 Ιανουαρίου 

2013 Ρροςκικεσ χριςθσ

Μθ 

χρθςιμοποιθκείςα 

πρόβλεψθ

Χρθςιμοποιθκείςα 

πρόβλεψθ

 31 Δεκεμβρίου 

2013

Προβλζψεισ για αποκατάςταςθ λατομείων α 1.836 486 -568 - 1.754

Λοιπζσ προβλζψεισ δ 1.242 1.670 -1.230 89 1.771

3.078 2.156 -1.798 89 3.525

2014 2013

Μακροπρόκεςμεσ προβλζψεισ 2.293 1.756

Βραχυπρόκεςμεσ προβλζψεισ 3.610 1.769

5.903 3.525

β. Αφορά πρόβλεψθ για τθν κάλυψθ μελλοντικϊν διαφορϊν από φορολογικοφσ ελζγχουσ για λοιποφσ φόρουσ. Θ χρθςιμοποίθςθ τθσ αναμζνεται να γίνει

μζςα ςτα επόμενα 5 ζτθ.

δ. Αφορά διάφορεσ προβλζψεισ για κινδφνουσ εκ των οποίων κανζνασ μεμονωμζνα δεν είναι ουςιϊδθσ για τον Όμιλο. Για τθν Εταιρία θ ςυγκεκριμζνθ

κατθγορία προβλζψεων περιζχει μεταξφ άλλων, πρόβλεψθ για επιπρόςκετεσ αμοιβζσ (bonus) του προςωπικοφ. Οι ςυγκεκριμζνεσ προβλζψεισ αναμζνεται να

χρθςιμοποιθκοφν ςε διάςτθμα από 2 ζωσ 20 ζτθ.

α. Αντιπροςωπεφει τθν παροφςα αξία τθσ εκτιμϊμενθσ δαπάνθσ για αποκατάςταςθ των λατομείων μετά από τθν παφςθ τθσ λειτουργίασ τουσ, κακϊσ και

άλλων παρόμοιων υποχρεϊςεων. Θ ςυγκεκριμζνθ πρόβλεψθ αναμζνεται να χρθςιμοποιθκεί ςε διάςτθμα από 2 ζωσ 50 ζτθ.

γ. Αφορά δαπάνεσ που ενδζχεται να προκφψουν ςτο μζλλον για τακτοποίθςθ δικαςτικϊν διεκδικιςεων από τρίτουσ ζναντι των εταιριϊν του Ομίλου, κυρίωσ

των κυγατρικϊν εταιριϊν του ςτθν Αίγυπτο. Οι δικαςτικζσ αυτζσ υποκζςεισ αφοροφν αποηθμιϊςεισ προςωπικοφ, προνόμια προςωπικοφ που αποχϊρθςε ςε

προθγοφμενα ζτθ, απαιτιςεισ αποτίμθςθσ μετοχϊν κτλ. Θ ςυγκεκριμζνθ πρόβλεψθ αναμζνεται να χρθςιμοποιθκεί κυρίωσ ςτουσ επόμενουσ 12 μινεσ.
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2014 2013 2014 2013

Κρατικζσ επιχορθγιςεισ 5.357 4.840 4.312 4.472

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ (ςθμ. 34) 24.696 24.795 134 85

30.053 29.635 4.446 4.557

Η ανάλυςθ των κρατικϊν επιχορθγιςεων ζχει ωσ εξισ:

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2014 2013 2014 2013

Μακροπρόκεςμεσ 5.357 4.840 4.312 4.472

Βραχυπρόκεςμεσ (ςθμ. 28) - 224 - 224

5.357 5.064 4.312 4.696

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2014 2013 2014 2013

Υπόλοιπο ζναρξθσ 5.064 5.748 4.696 5.275

Προςκικεσ 891 - - -

Εκκακαρίςεισ επιχορθγιςεων -161 -356 -162 -356

Αποςβζςεισ (ςθμ. 29) -437 -328 -222 -223

Υπόλοιπο λιξθσ 5.357 5.064 4.312 4.696

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2014 2013 2014 2013
Αναπροςαρμο-

ςμζνο

Προμθκευτζσ  118.989 108.970 27.941 29.104

Τποχρεϊςεισ ςε ςυνδεόμενα μζρθ (ςθμ. 32) 154 521 9.239 9.796

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 17.200 14.109 4.547 3.951

Ζξοδα χριςεωσ δεδουλευμζνα και αγορζσ υπό τακτοποίθςθ 42.986 34.647 3.956 1.026

Τποχρεϊςεισ ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ 3.430 3.419 2.455 2.453

Προκαταβολζσ πελατϊν 25.799 16.432 2.080 265

Μερίςματα πλθρωτζα 276 313 119 160

Κρατικζσ επιχορθγιςεισ (ςθμ. 27) - 224 - 224

Λοιποί φόροι 11.628 8.598 2.088 1.340

220.462 187.233 52.425 48.319

27. Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ

Εταιρία'Ομιλοσ

Εταιρία

τισ λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ χριςθσ 2014 ςυμπεριλαμβάνεται μεταξφ άλλων το ποςό των €23,8 εκατ. (2013: €23,4

εκατ.), το οποίο αφορά ςτθν εφλογθ αξία του δικαιϊματοσ που ο Όμιλοσ ζχει χορθγιςει ςτουσ μετόχουσ τθσ μθ ελζγχουςασ

ςυμμετοχισ και ςυγκεκριμζνα ςτισ European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) και International Finance Corporation

(IFC), να ηθτιςουν τθν εξαγορά από τον Όμιλο του ποςοςτοφ τουσ ςτθν ANTEA Cement SHA, βάςει προκακοριςμζνων όρων (ςθμ. 31,

36).

'Ομιλοσ

28. Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ

Οι όροι και ςυνκικεσ των ανωτζρω χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων ζχουν ωσ εξισ:

'Ομιλοσ

Οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ, που προορίηονται για αγορά ενςϊματων ακινθτοποιιςεων, καταχωροφνται ςτισ μακροπρόκεςμεσ

υποχρεϊςεισ και λογίηονται ςτθν κατάςταςθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων με τθ μζκοδο τθσ ςτακερισ απόςβεςθσ, ςφμφωνα με τθ

διάρκεια τθσ αναμενόμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ των αντίςτοιχων επιχορθγοφμενων παγίων.

Οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ καταχωροφνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ, όταν υπάρχει θ βεβαιότθτα ότι θ επιχοριγθςθ κα ειςπραχκεί και ο

Όμιλοσ κα ςυμμορφωκεί με όλουσ τουσ ςχετικοφσ όρουσ.

'Ομιλοσ Εταιρία

Οι προμθκευτζσ δεν είναι τοκοφόροσ λογαριαςμόσ και ςυνικωσ διακανονίηεται ςε 10-180 θμζρεσ για τον Όμιλο και τθν Εταιρία.
Οι  λοιπζσ υποχρεϊςεισ δεν είναι τοκοφόροσ λογαριαςμόσ και ςυνικωσ διακανονίηονται ςε ζνα μινα για τον Όμιλο και τθν Εταιρία.

Εταιρία

Οι λοιπζσ υποχρεϊςεισ αποτελοφνται κυρίωσ από μεταφορικά τςιμζντου και πρϊτων υλϊν, κακϊσ επίςθσ από παρεπόμενεσ παροχζσ

ςτο προςωπικό.

Οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ, που αφοροφν δαπάνεσ, αναβάλλονται και καταχωροφνται ςτθν κατάςταςθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων,

όταν καταχωρείται και θ επιχορθγοφμενθ δαπάνθ, ζτςι ϊςτε να υπάρχει αντιςτοίχιςθ του εςόδου με τθ δαπάνθ.
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2014 2013 2014 2013
*Αναπροςαρμο-

ςμζνο

Κακαρά κζρδθ/(ηθμίεσ) χριςθσ 35.717 -28.996 91.724 -43.154

Προςαρμογζσ των κερδϊν/(ηθμιϊν) ςε ςχζςθ με τισ εξισ ςυναλλαγζσ:

Φόρουσ (ςθμ. 8) 11.104 19.636 -8.598 -3.617

Αποςβζςεισ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων (ςθμ. 11) 93.566 96.208 13.204 12.844

Αποςβζςεισ αςϊματων ακινθτοποιιςεων (ςθμ. 13) 12.320 17.525 475 423

Αποςβζςεισ κρατικϊν επιχορθγιςεων (ςθμ. 27) -437 -328 -222 -223

Δαπάνθ απομείωςθσ ςτοιχείων ενεργθτικοφ (ςθμ. 11,13) -414 1.421 -753 18

Κακαρζσ ηθμίεσ/(κζρδθ) από πϊλθςθ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων (ςθμ. 4) 1.537 -1.566 48 -56

Πρόβλεψθ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ που χρεϊκθκε ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων (ςθμ. 20) 818 -2.387 -440 34

Πρόβλεψθ για απαξίωςθ αποκεμάτων (ςθμ. 19) 238 -188 - -293

Πρόβλεψθ για αποκατάςταςθ λατομείων (ςθμ. 26α) 2.421 -3.190 399 -82

Πρόβλεψθ για επίδικεσ απαιτιςεισ (ςθμ. 26γ) - -394 - -

` Λοιπζσ προβλζψεισ (ςθμ. 26δ) 1.945 39 1.873 440

Πρόβλεψθ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ (ςθμ. 25) 2.663 2.002 767 765

Ηθμίεσ ςυμμετοχϊν και χρεογράφων 1.609 281 5.211 281

(Αφξθςθ)/μείωςθ αξίασ επενδυτικϊν παγίων (ςθμ. 12) -125 626 -79 683

Ζςοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ -2.148 -3.612 -110 -699

Ζςοδα από μερίςματα - - -112.000 -

Ζξοδα από τόκουσ και ςυναφι ζξοδα  (ςθμ. 6) 65.661 64.386 42.993 44.542

Κζρδθ/(ηθμίεσ) από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ -31.056 18.354 -1.679 158

Δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν (ςθμ. 7) 747 1.100 631 891

υμμετοχι ςτα (κζρδθ)/ηθμίεσ ςυνδεδεμζνων εταιριϊν και κοινοπραξιϊν (ςθμ. 15) -4.945 661 - -

Μεταβολζσ ςτο κεφάλαιο κίνθςθσ:

(Αφξθςθ)/μείωςθ αποκεμάτων -40.540 404 -3.136 -321

Μείωςθ/(αφξθςθ) απαιτιςεων από πελάτεσ και λοιποφσ λογαριαςμοφσ 17.894 3.433 -7.121 8.348

(Αφξθςθ)/μείωςθ λοιπϊν μακροπρόκεςμων απαιτιςεων και υποχρεϊςεων -4.623 -2.491 81 6

Αφξθςθ τρεχουςϊν υποχρεϊςεων 10.326 3.255 4.226 9.144

Ειςροζσ διακεςίμων από τθν κφρια εκμετάλλευςθ 174.278 186.179 27.494 30.132

Αναπόςβεςτθ αξία κατά τθν θμερομθνία πϊλθςθσ (ςθμ. 11) 1.718 3.075 231 636

Κακαρι (ηθμιά)/κζρδοσ από τθν πϊλθςθ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων (ςθμ. 4) -1.537 1.566 -48 56

Ειςπράξεισ από τθν πϊλθςθ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων 181 4.641 183 692

29. Ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ

τθν κατάςταςθ ταμειακϊν ροϊν οι ειςπράξεισ από τθν πϊλθςθ ενςϊματων υπολογίηονται ωσ ακολοφκωσ:

'Ομιλοσ Εταιρία
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Ποςά κλειόμενησ χρήςησ 2014

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Εφλογθ αξία που 

αναγνωρίςτθκε 

τθν θμερομθνία 

εξαγοράσ

Λογιςτικι αξία 

κατά τθν 

θμερομθνία 

εξαγοράσ

Ενεργθτικό

Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 5.192 5.192

Αποκζματα 44 44

Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ 675 675

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ - 790

Διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα 109 109

Σφνολο ενεργθτικοφ 6.020 6.810

Υποχρεϊςεισ

87 87

Βραχυπρόκεςμεσ τραπεηικζσ υποχρεϊςεισ 3.207 3.207

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 97 97

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ και φόροι πλθρωτζοι 1.163 1.163

Σφνολο υποχρεϊςεων 4.554 4.554

1.466

3.138

Συνολικό τίμθμα εξαγοράσ 4.604

Ταμειακζσ ροζσ για τθν εξαγορά

1.754

2.850

-109

2.741

Συνολικό τίμθμα εξαγοράσ 4.495

Θ υπεραξία των €3.138 χιλ περιλαμβάνει τθν εφλογθ αξία των αναμενόμενων ςυνεργειϊν που

προκφπτουν από τθν εξαγορά. Από τθν θμερομθνία τθσ εξαγοράσ, θ Transbeton-Δομικι Α.Ε.

ςυνειςζφερε €653,7 χιλιάδεσ ςτον κφκλο εργαςιϊν του Ομίλου και κζρδοσ €100,8 χιλ. ςτο κζρδοσ μετά

από φόρουσ από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου.

Σίμθμα εξαγοράσ για το υπόλοιπο 50% που τακτοποιικθκε με 

μετρθτά

30. Συνενϊςεισ επιχειριςεων και απόκτθςθ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ

Θ ολοκλιρωςθ τθσ αποτίμθςθσ τθσ ανωτζρω απόκτθςθσ κα πραγματοποιθκεί εντόσ δϊδεκα μθνϊν από

τθν θμερομθνία εξαγοράσ τθσ.

Τπεραξία που προκφπτει κατά τθν εξαγορά (ςθμ. 13)

Μακροπρόκεςμεσ τραπεηικζσ υποχρεϊςεισ 

Συνολικι αναγνωρίςιμθ κακαρι κζςθ ςε εφλογθ αξία

Εφλογθ αξία του 50% τθσ αρχικισ ςυμμετοχισ ςτθν κοινοπραξία

Σθν 1.10.2014, ο Όμιλοσ εξαγόραςε το υπόλοιπο 50% των μετοχϊν τθσ κοινοπραξία Transbeton-Δομικι

Α.Ε.. Από τθν ίδια θμερομθνία θ ανωτζρω εταιρία ενςωματϊνεται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του

Ομίλου με τθν μζκοδο τθσ πλιρουσ ενοποίθςθσ αντί τθσ μεκόδου κακαρισ κζςθσ.

Σα ςτοιχεία ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων τθσ Transbeton-Δομικισ Α.Ε., όπωσ αυτά ζχουν προςωρινά

αποτιμθκεί κατά τθν θμερομθνία απόκτθςθσ τθσ, παρατίκενται κατωτζρω:

Διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα που αποκτικθκαν κατά τθν 

εξαγορά κυγατρικισ
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31. Ενδεχόμενεσ και ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ/απαιτιςεισ

2014 2013 2014 2013
Αναπροςαρμο-

ςμζνο

- - 834.638 653.418

47.304 42.368 8.195 10.373

7.746 4.555 2.698 2.478

55.050 46.923 845.531 666.269

1. Σο 2011, δφο πρϊθν εργαηόμενοι τθσ κυγατρικισ εταιρίασ του Ομίλου ςτθν Αίγυπτο Beni Suef Cement Company S.A.( BSCC),

άςκθςαν προςφυγι ενϊπιον του Διοικθτικοφ Δικαςτθρίου του Καϊρου, με αίτθμα τθν ακφρωςθ τθσ πϊλθςθσ των μετοχϊν τθσ εν

λόγω εταιρίασ και ουςιαςτικά τθσ ιδιωτικοποίθςισ τθσ, μετά από δθμόςιο πλειοδοτικό διαγωνιςμό που ζγινε το 1999, ςτθν

πλειοδοτιςαςα γαλλικι εταιρία Financiere Lafarge. O Όμιλοσ ΣΙΣΑΝ, εξαγόραςε το 1999 το 50% και το 2008 το υπόλοιπο 50% τθσ

ΒSCC από τον Όμιλο Lafarge, ενϊ ςιμερα το 99,98% περίπου τθσ BSCC ανικει ςτθν εταιρία του Ομίλου Alexandria Portland Cement

Company S.A., θ οποία είναι ειςθγμζνθ ςτο Αιγυπτιακό Χρθματιςτιριο. τισ 15 Φεβρουαρίου 2014 το Δικαςτιριο εξζδωςε

απόφαςθ, με τθν οποία απζρριψε εξ ολοκλιρου το αίτθμα ακφρωςθσ τθσ πϊλθςθσ των μετοχϊν και ιδιωτικοποίθςθσ τθσ ΒSCC. Θ

απόφαςθ προβλζπει επίςθσ τθν επαναπρόςλθψθ εργαηομζνων που ζχουν αποχωριςει από τθν BSCC ςτα πλαίςια προγραμμάτων

εκελουςίασ εξόδου. Kατά τθσ απόφαςθσ αςκικθκαν εφζςεισ ενϊπιον του Ανωτάτου Διοικθτικοφ Δικαςτθρίου τόςο από τθν BSCC

όςο και από τουσ πρϊθν εργαηομζνουσ – προςφεφγοντεσ. Σο Ανϊτατο Διοικθτικό Δικαςτιριο με τθν από 19.1.2015 απόφαςι του

ανζςτειλε τθν εκδίκαςθ των εφζςεων μζχρισ ότου αποφανκεί το Ανϊτατο υνταγματικό Δικαςτιριο επί τθσ ςυνταγματικότθτασ του

νόμου 32/2014 που προβλζπει τθ διαδικαςία προςφυγισ κατά ςυμβάςεων του Κράτουσ με επενδυτζσ. Κατά τθν άποψθ των

δικθγόρων τθσ BSCC θ εν λόγω προςφυγι ςτερείται οιαςδιποτε νομικισ και  πραγματικισ βάςθσ.

3. Σο 2012, ζνασ πρϊθν εργαηόμενοσ τθσ κυγατρικισ εταιρίασ του Ομίλου ςτθν Αίγυπτο Alexandria Portland Cement Company SA

(APCC) άςκθςε προςφυγι ενϊπιον των Διοικθτικϊν Δικαςτθρίων τθσ Αλεξάνδρειασ κατά του Προζδρου τθσ Δθμοκρατίασ τθσ

Αιγφπτου, του Πρωκυπουργοφ, του Τπουργοφ Επενδφςεων, του Τπουργοφ Βιομθχανίασ, του Κυβερνιτθ τθσ Αλεξάνδρειασ, του

Διευκυντι των Ορυχείων Salinas Project και του Διευκυντι του Σμιματοσ Ορυχείων και Λατομείων ςτθν Αλεξάνδρεια, με τθν οποία

ηθτείται θ ακφρωςθ τθσ πϊλθςθσ των μετοχϊν τθσ APCC προσ τον Όμιλο Blue Circle Cement Group, που πραγματοποιικθκε το ζτοσ

1999. Θ APCC δεν είχε περιλθφκεί ςτουσ κακ’ων θ προςφυγι. Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι ο Όμιλοσ Blue Circle Cement Group

περιιλκε το 2001 κατόπιν χρθματιςτθριακισ ςυναλλαγισ ςτον Όμιλο Lafarge, ο οποίοσ ςτθ ςυνζχεια πϊλθςε τθ ςυμμετοχι του

ςτθν APCC ςτον Όμιλο Σιτάν. Θ ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ ζχει επανειλθμμζνα αναβλθκεί και τθν 31.1.2015 το Δικαςτιριο εξζδωςε

απόφαςθ με τθν οποία, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ των προςφευγόντων, ανζςτειλε επί δίμθνο τθν εκδίκαςθ τθσ υπόκεςθσ. Κατά

τθν άποψθ των δικθγόρων τθσ  APCC θ αγωγι ςτερείται νομικισ και ουςιαςτικισ βαςιμότθτασ.

A. Υποκζςεισ Ιδιωτικοποιιςεων

'Ομιλοσ ΕταιρίαΕνδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Εγγυιςεισ ςε τρίτα μζρθ για λογαριαςμό κυγατρικϊν

Εγγυθτικζσ επιςτολζσ τραπεηϊν για εξαςφάλιςθ υποχρεϊςεων

Λοιπζσ εγγυιςεισ 

Επίδικεσ υποθζςεισ ςτην Αίγυπτο

2. Σον Ιοφνιο 2013, κοινοποιικθκε ςτθν εταιρία ΒSCC νζα προςφυγι, θ οποία είχε αςκθκεί ενϊπιον του Διοικθτικοφ Δικαςτθρίου

του Καϊρου και με τθν οποία ηθτείται, όπωσ και ςτθν ανωτζρω υπόκεςθ, θ ακφρωςθ τθσ πϊλθςθσ των μετοχϊν τθσ BSCC ςτθν

εταιρία Financiere Lafarge. Θ ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ ζχει επανειλθμμζνωσ αναβλθκεί και δεν ζχει εκδοκεί οιαδιποτε δικαςτικι

απόφαςθ. Κατά τθν άποψθ των δικθγόρων τθσ BSCC και θ εν λόγω προςφυγι ςτερείται οιαςδιποτε νομικισ και πραγματικισ

βάςθσ.

4. Σον Μάιο 2013, τρεισ πρϊθν εργαηόμενοι τθσ APCC άςκθςαν νζα προςφυγι ενϊπιον του Διοικθτικοφ Δικαςτθρίου τθσ

Αλεξάνδρειασ με αίτθμα, όπωσ ανωτζρω, τθν ακφρωςθ τθσ πϊλθςθσ των μετοχϊν τθσ APCC ςτον Όμιλο Blue Circle Cement Group. H

εν λόγω προςφυγι ςτρζφεται κατά του Πρωκυπουργοφ τθσ Αιγφπτου, του Τπουργοφ Επενδφςεων, του Προζδρου τθσ Αιγυπτιακισ

Εταιρίασ Χαρτοφυλακίου για Χθμικζσ Βιομθχανίεσ, του Προζδρου του Κεντρικοφ Οργανιςμοφ Ελεγκτϊν και κατά των νομίμων

εκπροςϊπων των εταιριϊν APCC και Blue Circle Industries. Θ ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ ζχει επανειλθμμζνα αναβλθκεί και μζχρι

ςιμερα δεν ζχει εκδοκεί απόφαςθ. Κατά τθν άποψθ των δικθγόρων τθσ APCC και θ εν λόγω προςφυγι ςτερείται οιαςδιποτε

νομικισ και  πραγματικισ βάςθσ.
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31. Ενδεχόμενεσ και ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ/απαιτιςεισ (ςυνζχεια)

2014 2013 2014 2013
Αναπροςαρμο-

ςμζνο

20.234 14.326 15.299 10.117

2.509 3.782 1.339 1.339

22.743 18.108 16.638 11.456

3.945 3.739 3.945 3.739

26.688 21.847 20.583 15.195

Εγγυθτικζσ επιςτολζσ τραπεηϊν για εξαςφάλιςθ απαιτιςεων από 

πελάτεσ (ςθμ. 20)

Λοιπζσ εξαςφαλίςεισ απαιτιςεων πελατϊν (ςθμ. 20)

Εξαςφαλίςεισ για λοιπζσ απαιτιςεισ

Ο Όμιλοσ ζχει χορθγιςει ςτουσ μετόχουσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ και ςυγκεκριμζνα ςτισ European Bank for Reconstruction and

Development (EBRD) και International Finance Corporation (IFC) το δικαίωμα να ηθτιςουν τθν εξαγορά από τον Όμιλο του

ποςοςτοφ τουσ ςτθν ANTEA Cement SHA, βάςει προκακοριςμζνων όρων. τισ 31.12.2014, θ εφλογθ αξία του δικαιϊματοσ

προαίρεςθσ που αναγνωρίςτθκε ωσ υποχρζωςθ ανζρχεται ςε €23,8 εκατ. (31.12.2013: €23,4 εκατ.) (ςθμ. 27).

Ενδεχόμενεσ φορολογικζσ υποχρεώςεισ

Ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ 'Ομιλοσ Εταιρία

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Οι οικονομικζσ χριςεισ των εταιριϊν του Ομίλου, των οποίων δεν ζχει διενεργθκεί φορολογικόσ ζλεγχοσ, παρατίκενται αναλυτικά

ςτθ ςθμείωςθ 35.

Δικαιώματα προαίρεςησ τησ μη ελζγχουςασ ςυμμετοχήσ για πώληςη μετοχών τησ Antea

Β. Λοιπζσ υποκζςεισ

1. Ζνασ κάτοικοσ τθσ περιοχισ όπου βρίςκεται το εργοςτάςιο τθσ κυγατρικισ εταιρίασ του Ομίλου ςτθν Αίγυπτο Alexandria Portland

Cement Company SA (ΑPCC) άςκθςε προςφυγι ενϊπιον των Διοικθτικϊν Δικαςτθρίων τθσ Αλεξάνδρειασ κατά του Κυβερνιτθ τθσ

Αλεξάνδρειασ, του Διοικθτι τθσ Περιφζρειασ El–Agamy, του Τπουργοφ Εμπορίου και Βιομθχανίασ, του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ,

του Προζδρου τθσ Αρχισ Περιβαλλοντικϊν Θεμάτων τθσ Αλεξάνδρειασ, του Προζδρου τθσ Αρχισ Βιομθχανικισ Ανάπτυξθσ και τθσ

APCC, με τθν οποία ηθτεί τθν ακφρωςθ τθσ διοικθτικισ πράξθσ τθσ αρμόδιασ Αιγυπτιακισ Αρχισ, με τθν οποία χορθγικθκε άδεια

λειτουργίασ ςτο εργοςτάςιο τθσ εν λόγω εταιρίασ ςτθν Αλεξάνδρεια, ιςχυριηόμενοσ παραβίαςθ τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ και

άλλων ςχετικϊν κανονιςμϊν. Σθν 25θ Μαΐου 2014, το δικαςτιριο αποφάςιςε να παραπζμψει τθν υπόκεςθ λόγω ζλλειψθσ

αρμοδιότθτασ ςτο Διοικθτικό Πρωτοδικείο του Καϊρου, ενϊπιον του οποίου θ υπόκεςθ δεν ζχει ακόμα ςυηθτθκεί. Κατά τθν άποψθ

των δικθγόρων τθσ ΑPCC θ άδεια λειτουργίασ του εργοςταςίου ζχει εκδοκεί νομίμωσ και ςε πλιρθ ςυμμόρφωςθ με τουσ ςχετικοφσ

νόμουσ και κανονιςμοφσ τθσ Αιγφπτου.

2. Σο 2007, θ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου ςτθν Αίγυπτο Beni Suef Cement Company S.A. (BSCC), απζκτθςε ζναντι ποςοφ 134,5

εκατομμυρίων Αιγυπτιακϊν λιρϊν, τθν άδεια καταςκευισ τθσ δεφτερθσ γραμμισ παραγωγισ μετά από πλειοδοτικό διαγωνιςμό που

προκιρυξε θ Αρχι Εμπορίου και Βιομθχανίασ. τθ ςυνζχεια θ Αρχι Βιομθχανικισ Ανάπτυξθσ τθσ Αιγφπτου αποφάςιςε μονομερϊσ

ότι το τίμθμα τθσ άδειασ κα πρζπει να ανζλκει ςε 251 εκατομμφρια Αιγυπτιακζσ λίρεσ. Θ εταιρία από τον Οκτϊβριο του 2008, ζχει

προςφφγει δικαςτικϊσ εναντίον τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ αρχισ με αίτθμα να τθσ κατακυρωκεί θ άδεια ζναντι ποςοφ 500

Αιγυπτιακϊν λιρϊν. Επικουρικϊσ, εφόςον το Δικαςτιριο απορρίψει το ανωτζρω αίτθμά τθσ, θ εταιρία ηθτεί το τίμθμα

κατακφρωςθσ τθσ άδειασ να ανζλκει ςε 134,5 εκατομμφρια Αιγυπτιακζσ λίρεσ, ποςό το οποίο είχε προςφζρει ςτο διαγωνιςμό. τισ

30 Αυγοφςτου 2014 το Δικαςτιριο αποφάςιςε να ςταλεί θ υπόκεςθ ςτον ειςθγθτι. Μζχρι ςιμερα δεν ζχει εκδοκεί απόφαςθ από το

Δικαςτιριο. Κατά τθν άποψθ των δικθγόρων τθσ ΑPCC οι πικανότθτεσ για κετικι ζκβαςθ τθσ ανωτζρω  προςφυγισ είναι μεγάλεσ.

3. Ο μθ κυβερνθτικόσ οργανιςμόσ Nile Agriculture Organization, ζχει προςφφγει ςτα δικαςτιρια εναντίον τθσ κυγατρικισ εταιρίασ

του Ομίλου ςτθν Αίγυπτο Beni Suef Cement Company S.A. (BSCC), ηθτϊντασ αποηθμίωςθ φψουσ 300 εκατομμφριων Αιγυπτιακϊν

λιρϊν, ιςχυριηόμενοσ ότι θ εταιρία ζχει καταπατιςει ζκταςθ ιδιοκτθςίασ του. Όμωσ, θ διεκδικοφμενθ ζκταςθ, ζχει από πολλϊν ετϊν

νομίμωσ παραχωρθκεί ςτθν εταιρία από τθν αρμόδια Αιγυπτιακι αρχι Νew Urban Communities Agency (NUCA) και από το 1988 τθσ

ζχουν χορθγθκεί άδειεσ εκμετάλλευςθσ των επ’ αυτισ λατομείων. Κατά τθν άποψθ των δικθγόρων τθσ BSCC θ πικανότθτα

απόρριψθσ τθσ ανωτζρω προςφυγισ είναι μεγάλθ.
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31. Ενδεχόμενεσ και ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ/απαιτιςεισ (ςυνζχεια)

Ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ

2014 2013 2014 2013

153 5.181 - 3.355

2014 2013

Ζωσ 1 ζτοσ 79.188 51.024

Μεταξφ 1 και 5 ζτθ 395.940 255.121

Από 5 ζτθ και πάνω 441.392 335.480

916.519 641.625

2014 2013 2014 2013

Ζωσ 1 ζτοσ 10.858 7.467 678 641

Μεταξφ 1 και 5 ζτθ 26.437 21.388 1.102 928

Από 5 ζτθ και πάνω 8.897 12.599 - -

46.192 41.454 1.780 1.569

32. Συναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Ρωλιςεισ 

αγακϊν και 

υπθρεςιϊν 

 Αγορζσ 

αγακϊν και 

υπθρεςιϊν Απαιτιςεισ  Υποχρεϊςεισ 

- 1.069 - 154

- - 18 -

- 1.069 18 154

Όμιλοσ
Λοιπά ςυνδεόμενα μζρθ

Διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ

H Α.Ε. Σςιμζντων Σιτάν είναι θ μθτρικι Εταιρία του Ομίλου. Διάφορεσ ςυναλλαγζσ με ςυνδεόμενεσ επιχειριςεισ λογιςτικοποιοφνται

από τθν Εταιρία και τισ κυγατρικζσ τθσ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ. Οι πωλιςεισ και αγορζσ από και προσ ςυνδεόμενεσ επιχειριςεισ

γίνονται με τουσ όρουσ που ιςχφουν ςτθν αγορά. Σα υπόλοιπα των λογαριαςμϊν που εμφανίηονται ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ δεν ζχουν

καλυφκεί με εγγυιςεισ και θ τακτοποίθςθ τουσ γίνεται ταμειακά. Οι ςυναλλαγζσ μεταξφ των εταιριϊν που ανικουν ςτον Όμιλο

(ενδοομιλικζσ) απαλείφονται κατά τθν ενοποίθςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τουσ. 

Ακολουκεί ςυνοπτικι περιγραφι των ςυναλλαγϊν με ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ:

Ποςά κλειόμενησ χρήςησ 2014

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Συμβάςεισ αγοράσ ενζργειασ (φυςικό αζριο, ηλεκτρική ενζργεια κλπ)

Κεφαλαιουχικζσ δεςμεφςεισ

Οι ςυμβατικζσ δεςμεφςεισ για κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ κατά τθν θμερομθνία τθσ χρθματοοικονομικισ κζςθσ οι οποίεσ δεν

αναγνωρίςτθκαν ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ζχουν ωσ ακολοφκωσ:

'Ομιλοσ Εταιρία

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 

Ανειλημμζνεσ υποχρεώςεισ αγορών 

'Ομιλοσ

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Oι κυγατρικζσ εταιρίεσ του Ομίλου ςτθν Αίγυπτο ζχουν ςυνάψει ςυμφωνίεσ αγορϊν ςυγκεκριμζνων ελαχίςτων ποςοτιτων αερίου

για τα επόμενα ζτθ.

Επίςθσ, oι κυγατρικζσ του Ομίλου ςτισ ΘΠΑ ζχουν ςυμφωνιςει να αγοράηουν πρϊτεσ φλεσ και υλικά για τισ ανάγκεσ τθσ

παραγωγικισ διαδικαςίασ ςτθ Φλόριντα. Σο ςυμβόλαιο προβλζπει τθν αγορά αδρανϊν μζςα από μια πολυετι ςυμφωνία ςτισ

επικρατοφςεσ αγοραίεσ τιμζσ.

Ανειλημμζνεσ υποχρεώςεισ λειτουργικήσ μίςθωςησ - όπου ο Όμιλοσ είναι ο μιςθωτήσ.

Ο Όμιλοσ εκμιςκϊνει μεταφορικά μζςα, ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ και άλλον εξοπλιςμό ςτο πλαίςιο μθ ακυρϊςιμων

εκμιςκϊςεων που ζχουν ςυμφωνθκεί. Σα ςυμβόλαια μίςκωςθσ εμπεριζχουν διάφορεσ ριτρεσ, διατάξεισ κακϊσ και δικαιϊματα

ανανζωςθσ.

'Ομιλοσ Εταιρία
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32. Συναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ (ςυνζχεια)

Ρωλιςεισ 

αγακϊν και 

υπθρεςιϊν 

 Αγορζσ αγακϊν 

και υπθρεςιϊν Απαιτιςεισ  Υποχρεϊςεισ 

2 - - 262

2 - - -

26.719 5.561 10.320 1.341

6.441 - 240 -

908 - 1.216 -

2 - - -

2.313 - - -

2 - - -

7.407 1 4.076 -

308 - - -

15.072 34 - -

8.089 - 479 -

4.564 - 1.979 -

421 11 165 -

93 - 31 -

4 15 4 -

30 1 - 168

18.677 63 1.491 -

- 5 - 3

1.125 23 254 -

- 37.475 - 344.214

4 - - -

26 7 10 -

18 - 5 -

- 1.069 - 154

- - 18 -

92.227 44.265 20.288 346.142

Ρωλιςεισ 

αγακϊν και 

υπθρεςιϊν 

 Αγορζσ αγακϊν 

και υπθρεςιϊν Απαιτιςεισ  Υποχρεϊςεισ 

- 2.286 - 521

- - 9 -

- 2.286 9 521

Ποςά κλειόμενησ χρήςησ 2014

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Ποςά προηγοφμενησ χρήςησ  2013

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Όμιλοσ

Zlatna Panega Cement AD

Σitan Αmerica LLC

Essex Cement Co. LLC

Usje Cementarnica AD

Beni Suef Cement Co.S.A.E. 

ΚΣΘΜΕΣ Α.Ε.

Antea Cement SHA

Alexandria Portland Cement Co. S.A.E 

Cementara Kosjeric DOO

Λοιπά ςυνδεόμενα μζρθ

Διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ

Λοιπά ςυνδεόμενα μζρθ

Διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ

Titan Global Finance PLC 

Λατομεία Σανάγρασ Α.Ε.

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 Τλικά Α.Ε.

Σιτάν Διεκνισ Εμπορικι Α.Ε.

Fintitan SRL

Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. 

Cementi Crotone S.R.L.

Εταιρία

Titan Cement U.K. Ltd
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32. Συναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ (ςυνζχεια)

Ρωλιςεισ 

αγακϊν και 

υπθρεςιϊν 

 Αγορζσ αγακϊν 

και υπθρεςιϊν Απαιτιςεισ  Υποχρεϊςεισ 

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

2014 2013 2014 2013

Μιςκοί και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ παροχζσ 4.948 4.850 4.948 4.850

Σο διευκυντικό προςωπικό περιλαμβάνει μζλθ τθσ εκτελεςτικισ επιτροπισ.

2014 2013

Εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 7 7

Μθ εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 8 8

Ποςά προηγοφμενησ χρήςησ  2013

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. 

Εταιρία
Αιολικι Ν.Ε.

Αλμπαςζμ Α.Ε.

Ιντερμπετόν Δομικά Τλικά Α.Ε.

Ιντερτιτάν Εμπορικι Διεκνισ Α.Ε.

Transbeton - Δομικι Α.Ε. 

Λατομεία Γουρνϊν Α.Ε.

Ποηολάνθ Α.Ε.

Σιτάν Διεκνισ Εμπορικι Α.Ε.

Fintitan SRL

Cementi Crotone S.R.L.

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

Σitan Αmerica LLC

Essex Cement Co. LLC

Antea Cement SHA

Titan Global Finance PLC 

'Ομιλοσ Εταιρία

Διοικητικό Συμβοφλιο

Λατομεία Σανάγρασ Α.Ε.

SharrCem Sh.P.K

Λοιπζσ κυγατρικζσ

Λοιπά ςυνδεόμενα μζρθ

Διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ

Αμοιβζσ διευθυντικοφ προςωπικοφ
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Πμιλοσ
Λιγότερο από 1 

μινα 1 με 6 μινεσ 6 με 12 μινεσ 1 με 5 ζτθ >5 ζτθ Σφνολο

Δανειςμόσ (ςθμ. 24) 11.294 28.465 10.339 710.016 62.083 822.197 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ 

υποχρεϊςεισ (ςθμ. 27) -     -     -     24.696 -     24.696 

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 

(ςθμ. 28) 124.172 50.988 2.316 -     -     177.476 

135.466 79.453 12.655 734.712 62.083 1.024.369 

Δανειςμόσ (ςθμ. 24) 21.720 61.307 11.821 627.725 65.195 787.768 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ 

υποχρεϊςεισ (ςθμ. 27) -     -     -     24.795 -     24.795 

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 

(ςθμ. 28) 82.389 64.170 6.027 -     -     152.586 

104.109 125.477 17.848 652.520 65.195 965.149 

Εταιρία
Λιγότερο από 1 

μινα 1 με 6 μινεσ 6 με 12 μινεσ 1 με 5 ζτθ >5 ζτθ Σφνολο

Δανειςμόσ (ςθμ. 24) 95 -     -     397.208 -     397.303 

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 

(ςθμ. 28) 29.494 15.667 3.308 -     -     48.469 

29.589 15.667 3.308 397.208 -     445.772 

61% 32% 7%

Δανειςμόσ (ςθμ. 24) 173 50.684 -     800.001 -     850.858 

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 

(ςθμ. 28) 39.228 6.762 1.303 -     -     47.293 

39.401 57.446 1.303 800.001 -     898.151 

83% 14% 3%

33. Στόχοι και πολιτικζσ προγράμματοσ διαχείριςθσ χρθματοοικονομικοφ κινδφνου

Ροςά χριςθσ 2014

Ο Όμιλοσ, επιπλζον των λειτουργικϊν του ταμειακϊν ροϊν, διατθρεί επαρκι μετρθτά και άλλα ρευςτά περιουςιακά ςτοιχεία, όπωσ και εκτενείσ

πιςτωτικζσ γραμμζσ με αρκετζσ διεκνείσ τράπεηεσ προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν εκπλιρωςθ των χρθματοοικονομικϊν του υποχρεϊςεων. Σο τμιμα

τθσ Χρθματοοικονομικισ Διαχείριςθσ του Ομίλου ελζγχει τθν χρθματοδότθςθ του Ομίλου κακϊσ και τθν διαχείριςθ των ρευςτϊν περιουςιακϊν

ςτοιχείων του. 

α) Κίνδυνοσ ρευςτότητασ

Παράγοντεσ χρηματοοικονομικοφ κινδφνου

Ο Όμιλοσ, λόγω τθσ φφςθσ και τθσ γεωγραφικισ διαφοροποίθςθσ των δραςτθριοτιτων του, εκτίκεται ςε χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ. Οι

παράγοντεσ χρθματοοικονομικοφ κινδφνου του Ομίλου διαχειρίηονται από τα τμιματα τθσ Οικονομικισ Διεφκυνςθσ και τθσ Χρθματοοικονομικισ

Διαχείριςθσ του Ομίλου, με ςτόχο να ελαχιςτοποιιςει τισ δυνθτικζσ δυςμενείσ επιπτϊςεισ των διακυμάνςεων των αγορϊν 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. 

O παρακάτω πίνακασ ςυνοψίηει τισ θμερομθνίεσ λιξεωσ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων ωσ προσ 31 Δεκεμβρίου 2014, με βάςθ τισ πλθρωμζσ

που απορρζουν από τισ ςχετικζσ δανειακζσ ςυμβάςεισ, ςε μθ προεξοφλθμζνεσ τιμζσ.

Ροςά χριςθσ 2013  (Αναπροςαρμοςμζνα)

Θ διαχείριςθ των ςυναλλαγματικϊν κινδφνων αντιμετωπίηεται με τθ χριςθ φυςικϊν αντιςτακμιςτικϊν μζςων, με παράγωγα ανταλλαγισ νομιςμάτων και

με προκεςμιακά ςυμβόλαια μελλοντικισ εκπλιρωςθσ ςε ςυνάλλαγμα. Για επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ εξωτερικοφ, που είναι εκτεκειμζνεσ ςε

ςυναλλαγματικό κίνδυνο μετατροπισ, χρθςιμοποιείται ωσ φυςικό αντιςτακμιςτικό μζςο ο δανειςμόσ ςτο αντίςτοιχο νόμιςμα των περιουςιακϊν

ςτοιχείων που χρθματοδοτοφνται.

Μζροσ του δανειςμοφ των κυγατρικϊν εταιριϊν του Ομίλου ςτισ Θ.Π.Α., Αίγυπτο και Αλβανία, γίνεται ςε διαφορετικό νόμιςμα (Ευρϊ) από το νόμιςμα

λειτουργίασ τουσ. Ο Όμιλοσ επανεξετάηει ςε τακτά χρονικά διαςτιματα τθν αναχρθματοδότθςθ τουσ ςε τοπικό νόμιςμα.

Σο Α' εξάμθνο του 2012, θ Titan Global Finance (TGF) είχε χορθγιςει δάνειο φψουσ €53,5 εκατ. και διάρκειασ δυόμιςθ ετϊν (λιξθσ Δεκεμβρίου 2014) ςτθ

κυγατρικι εταιρία του Ομίλου Titan America LLC (TALLC). Παράλλθλα, θ TALCC προχϊρθςε ςε ςφναψθ προκεςμιακϊν ςυμβολαίων ςυναλλάγματοσ

μελλοντικισ εκπλιρωςθσ, λιξθσ Δεκεμβρίου 2014, αντιςτακμίηοντασ με τθ ςυναλλαγι αυτι τον ςυναλλαγματικό κίνδυνο €/$ που ςυνδζεται με το

παραπάνω δάνειο. Κατά τθν ζναρξθ αυτϊν των πράξεων αντιςτάκμιςθσ, θ TALLC όριςε και τεκμθρίωςε επίςθμα τθν αντιςτάκμιςθ αυτι ωσ

αντιςτάκμιςθ κινδφνου ταμειακϊν ροϊν, θ οποία κρίκθκε ωσ αποτελεςματικι, και παρουςίαςε το ςκοπό για τθ ςφναψθ τθσ ςχζςθσ αντιςτάκμιςθσ.  

Ροςά χριςθσ 2014

Ροςά χριςθσ 2013

Ο Δανειςμόσ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα των δανείων (ανεξόφλθτο κεφάλαιο) ςυμπεριλαμβανομζνων των τόκων με ςτακερό και κυμαινόμενο επιτόκιο

μζχρι τθν λιξθ τουσ.  

Σα ποςά που περιγράφονται ωσ άμεςα καταβλθτζα ςτον δανειςμό, αφοροφν αδζςμευτεσ βραχυπρόκεςμεσ γραμμζσ κεφαλαίου κίνθςθσ.

β) Συναλλαγματικόσ κίνδυνοσ

Θ ζκκεςθ του Ομίλου ςε ςυναλλαγματικοφσ κινδφνουσ προζρχεται από υπάρχουςεσ ι προςδοκϊμενεσ ταμειακζσ ροζσ ςε ξζνο νόμιςμα (ειςαγωγζσ

/εξαγωγζσ) κακϊσ και από επενδφςεισ ςε χϊρεσ του εξωτερικοφ. 
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Ξζνο νόμιςμα

Αφξθςθ/ μείωςθ 

ξζνου νομίςματοσ 

ζναντι €

Επίδραςθ ςτα 

κζρδθ προ φόρων

Επίδραςθ ςτα ίδια 

κεφάλαια

5% -775 21.072 

-5% 701 -19.065 

5% 559 1.614 

-5% -506 -1.460 

5% 1.366 35.015 

-5% -1.236 -31.680 

5% 40 375 

-5% -36 -339 

5% 309 1.289 

-5% -280 -1.166 

5% -13 2.127 

-5% 12 -1.924 

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 

33. Στόχοι και πολιτικζσ προγράμματοσ διαχείριςθσ χρθματοοικονομικοφ κινδφνου (ςυνζχεια)

Ανάλυςη ευαιςθηςίασ ςε μεταβολζσ ςυναλλάγματοσ

Ο παρακάτω πίνακασ δείχνει τισ μεταβολζσ ςτα κζρδθ του Ομίλου προ φόρων και ςτθν κακαρι του κζςθ, ςε πικανζσ αλλαγζσ κυμαινόμενων

ιςοτιμιϊν ςε: Δολάριο ΘΠΑ, Δθνάριο ερβίασ, Λίρα Αιγφπτου, Λίρα Αγγλίασ, Λίρα Σουρκίασ και Λζκ Αλβανίασ, κρατϊντασ όλεσ τισ άλλεσ

μεταβλθτζσ ςτακερζσ.

Ροςά χριςθσ 2014

USD

RSD

EGP

GBP

θμ.: 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.

Θ Εταιρία ζχει περιοριςμζνθ (ςε ςχζςθ με τον Όμιλο) ζκκεςθ ςτισ μεταβολζσ ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν, κακϊσ θ πλειοψθφία ςυναλλαγϊν και

υπολοίπων είναι ςε Ευρϊ, με αποτζλεςμα μια μεταβολι 5% ςτο Ευρϊ ζναντι των ανωτζρων νομιςμάτων να ζχει ςυνολικι επίδραςθ περίπου

€250 χιλ. ςτα κζρδθ προ φόρων.

Σθν ίδια περίοδο, θ TALLC αποπλιρωςε νωρίτερα τθσ λιξεωσ το δάνειο των €53,5 εκατ. προσ τθν TGF, με ςυνζπεια, τον τερματιςμό τθσ

υφιςτάμενθσ ςχζςθσ αντιςτάκμιςθσ κινδφνου, και είχε ωσ αποτζλεςμα τθν αναταξινόμθςθ ηθμιϊν φψουσ €370 χιλ. από τθν κατάςταςθ ςυνολικοφ

ειςοδιματοσ ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ 2014.

Σαυτόχρονα, ο Όμιλοσ προκειμζνου να κλείςει τθν ανοιχτι κζςθ των ανωτζρω προκεςμιακϊν ςυμβολαίων ςυναλλάγματοσ μελλοντικισ

εκπλιρωςθσ (λιξθσ Δεκεμβρίου 2014), προχϊρθςε ςτθ ςφναψθ νζων προκεςμιακϊν ςυμβολαίων μελλοντικισ εκπλιρωςθσ αντίςτροφθσ κζςθσ,

τα οποία αναγνωρίςκθκαν αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ και ςυνζχιςαν να αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία ζωσ τθν θμερομθνία λιξθσ τουσ. Οι

αποτιμιςεισ όλων των παραπάνω κζςεων είχαν ωσ αποτζλεςμα κακαρό κζρδοσ φψουσ €6 χιλ., που περιλαμβάνεται ςτον λογαριαςμό

"κζρδθ/(ηθμίεσ)  από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ" τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων χριςθσ 2014.

Μετά τθ χοριγθςθ πενταετοφσ δανείου ςτακεροφ επιτοκίου φψουσ €177 εκατ. από τθν TGF (χριςθ των εςόδων των €300 εκατ. Ομολογιϊν) τον

Ιοφλιο 2014, θ TALLC προχϊρθςε ςτθ ςφναψθ ςυμφωνιϊν ανταλλαγισ νομιςμάτων και επιτοκίων (CCS) με δφο πιςτωτικά ιδρφματα,

μετατρζποντασ ουςιαςτικά το ευρω-δάνειο ςε δολαριακό δάνειο, με προςυμφωνθμζνθ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία και ταυτόχρονα το Ευρϊ δάνειο

ςτακεροφ επιτοκίου ςε δολάρια ΘΠΑ με κυμαινόμενο επιτόκιο βαςιςμζνο ςε LIBOR εξαμινου. Θ ςφναψθ των παραπάνω ςυμφωνιϊν

εκτελζςτθκε με ςκοπό τθν αντιςτάκμιςθ του ςυναλλαγματικοφ κινδφνου επί του κεφαλαίου, αλλά και επί των τόκων, που προκφπτει από τθν

ιςοτιμία €/$ και ςυνδζεται με το παραπάνω δάνειο. Οι όροι των ςυμφωνιϊν ανταλλαγισ νομιςμάτων και επιτοκίων ταιριάηουν με τουσ όρουσ

του δανείου. Κατά τθν ζναρξθ τθσ πράξθσ αντιςτάκμιςθσ, θ TALLC όριςε και τεκμθρίωςε επίςθμα τθν αντιςτάκμιςθ ωσ αντιςτάκμιςθ εφλογθσ

αξίασ, παρουςίαςε τον ςκοπό για τθ ςφναψθ τθσ ςχζςθσ αντιςτάκμιςθσ και αξιολόγθςε τθν αντιςτάκμιςθ ωσ αποτελεςματικι ςε υψθλό βακμό.

Θ εφλογθ αξία των ανωτζρω ςυμφωνιϊν ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2014 αναγνωρίςτθκε ωσ υποχρζωςθ ςτθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ με

το ποςό των €18.582 χιλ., με αντίςτοιχθ επιβάρυνςθ τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων χριςθσ 2014 ςτο λογαριαςμό "κζρδθ/(ηθμιζσ) από

ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ" αντιςτακμίηοντασ ζνα ιςόποςο κζρδοσ που προζκυψε από τθν αποτίμθςθ του δανείου.

τθν Αίγυπτο, θ παλιά Γιεν χρθματοδότθςθ αντιςτακμίηεται ζωσ τθν λιξθ του (Δεκζμβριο 2015) με τθ χριςθ προκεςμιακϊν ςυμβολαίων

ςυναλλάγματοσ μελλοντικισ εκπλιρωςθσ δολαρίου-γιεν, που εκτελζςτθκαν από τθ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου Iapetos Ltd. τισ 31

Δεκεμβρίου 2014, θ εφλογθ αξία των ανωτζρων παραγϊγων αναγνωρίςτθκε ωσ υποχρζωςθ ςτθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ με το

ποςό των €127 χιλ. και το αποτζλεςμα τθσ αποτίμθςισ τουσ, ποςοφ €173 χιλ., ζχει περιλθφκεί ςτον λογαριαςμό "κζρδθ/(ηθμιζσ) από

ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ" τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων χριςθσ 2014.

TRY

ALL

Ροςά χριςθσ 2013

USD

RSD

EGP

GBP
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ALL
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Μεταβλθτότθτα 

επιτοκίων

Επίδραςθ ςτα κζρδθ 

προ φόρων

(+/-) (-/+)

Ανάλυςη ευαιςθηςίασ των δανείων του Ομίλου ςε μεταβολζσ επιτοκίων

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

γ) Κίνδυνοσ επιτοκίου

Θ ςχζςθ ςτακερϊν προσ κυμαινόμενων επιτοκίων του κακαροφ δανειςμοφ του Ομίλου διαμορφϊνεται ςφμφωνα με τισ ςυνκικεσ αγοράσ, τθ

ςτρατθγικι και τισ χρθματοδοτικζσ ανάγκεσ του Ομίλου. Περιςταςιακά, υπάρχει θ δυνατότθτα να χρθςιμοποιθκοφν παράγωγα

χρθματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου, προκειμζνου να μετριαςκεί ο ςχετικόσ κίνδυνοσ και να εξιςορροπθκεί ο ςυνδυαςμόσ ςτακερϊν και

κυμαινόμενων επιτοκίων του δανειςμοφ του Ομίλου.

Σο 2011, μετά τθ χοριγθςθ από τθν TGF δανείου €100 εκατ. κυμαινόμενου επιτοκίου (ενόσ μθνόσ Euribor) ςτθ Α.Ε. Σςιμζντων Σιτάν (Εταιρία), θ

Εταιρία προχϊρθςε ςε ςφναψθ ςυμφωνιϊν ανταλλαγισ πλθρωμϊν τόκων χωρίσ ανταλλαγι κεφαλαίων για το ίδιο ποςό. Κατά τθν ζναρξθ τθσ

πράξθσ αντιςτάκμιςθσ, θ Εταιρία όριςε και τεκμθρίωςε επίςθμα τθν αντιςτάκμιςθ ωσ αντιςτάκμιςθ κινδφνου ταμειακϊν ροϊν, θ οποία κρίκθκε

ωσ αποτελεςματικι, και παρουςίαςε το ςκοπό για τθ ςφναψθ τθσ ςχζςθσ αντιςτάκμιςθσ. Σο παράγωγο χρθματοοικονομικό μζςο αναγνωρίςκθκε

αρχικά ςτθν εφλογθ αξία του και ςυνζχιςε να αποτιμάται ςτθν εφλογθ αξία ζωσ τθν θμερομθνία λιξθσ του (Δεκζμβριοσ 2014). Με τθ λιξθ τθσ

υφιςτάμενθσ ςχζςθσ αντιςτάκμιςθσ κινδφνου ζγινε αναταξινόμθςθ ηθμιϊν φψουσ €2.234 χιλ. (2013: €2.355 χιλ.) από τθν κατάςταςθ ςυνολικοφ

ειςοδιματοσ ςτα "ζξοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ" τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων χριςθσ 2014.

Θ Εταιρία κατείχε από το 2009 ςυμβάςεισ ανταλλαγισ επιτοκίων ποςοφ €30 εκατ., οι οποίεσ ζλθξαν τον Νοζμβριο του 2014. Οι ςυμβάςεισ αυτζσ

αναγνωρίςτθκαν ωσ αντιςτάκμιςθ τθσ εφλογθσ αξίασ διαφόρων δανείων τθσ Εταιρίασ. Θ λιξθ των ανωτζρω ςυμβάςεων επιβάρυνε τον

λογαριαςμό "ζξοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ" με το ποςό των €11 χιλ. τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων χριςθσ 2014.

Μετά τθν ζκδοςθ των €300 εκατ. ομολογιϊν, οι οποίεσ αναχρθματοδότθςαν υφιςτάμενεσ πιςτωτικζσ γραμμζσ κυμαινόμενου επιτοκίου, και

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςυμφωνίεσ ανταλλαγισ επιτοκίων (CCS), θ ςχζςθ ςτακερϊν προσ κυμαινόμενων επιτοκίων του δανειςμοφ του Ομίλου

ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2014 ανζρχεται ςε 47/53.

Οι επιπτϊςεισ των διακυμάνςεων των επιτοκίων ςτα αποτελζςματα χριςεωσ και ςτισ ταμειακζσ ροζσ των λειτουργικϊν δραςτθριοτιτων του

Ομίλου είναι περιοριςμζνεσ, όπωσ αυτό φαίνεται και ςτθν ακόλουκθ ανάλυςθ ευαιςκθςίασ:

325

1,0% 329

1,0% 2.164

1,0% 2.031

1,0% 213

1,0%

τισ 31 Δεκεμβρίου 2014, τα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα του Ομίλου ιταν ςε προκεςμιακζσ κατακζςεισ και λογαριαςμοφσ όψεωσ ςε

υψθλισ πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα. Ανάλυςθ των ταμειακϊν διακεςίμων και ιςοδφναμων παρατίκεται ςτθ ςθμ. 21.

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

Οι τάςεισ των επιτοκίων και θ διάρκεια των χρθματοδοτικϊν αναγκϊν παρακολουκοφνται προχπολογιςτικά και επομζνωσ, οι αποφάςεισ για τθ

διάρκεια, κακϊσ και τθ ςχζςθ μεταξφ ςτακερϊν και κυμαινόμενων επιτοκίων, λαμβάνονται ξεχωριςτά για κάκε περίπτωςθ. 

δ) Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ

Ο Όμιλοσ δεν αντιμετωπίηει ςθμαντικοφσ πιςτωτικοφσ κινδφνουσ. Οι απαιτιςεισ από πελάτεσ προζρχονται κυρίωσ από μια μεγάλθ, ευρεία

πελατειακι βάςθ. Θ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ των πελατϊν παρακολουκείται διαρκϊσ από τισ εταιρίεσ του Ομίλου.

Όπου κρίνεται κατάλλθλο, ηθτείται επιπλζον αςφαλιςτικι κάλυψθ ωσ εγγφθςθ τθσ πίςτωςθσ. Για ειδικοφσ πιςτωτικοφσ κινδφνουσ γίνονται

προβλζψεισ για ηθμίεσ από απαξίωςθ. τισ 31 Δεκεμβρίου του 2014, δεν υπάρχει κανζνασ χρεωςτικόσ ουςιαςτικόσ επιςφαλισ πιςτωτικόσ

κίνδυνοσ, που να μθν καλφπτεται ιδθ από κάποια πρόβλεψθ επιςφαλοφσ απαίτθςθσ.  

Ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ, που μπορεί να προκφψει από αδυναμία των χρθματοοικονομικϊν ιδρυμάτων να ανταποκρικοφν ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ

προσ τον Όμιλο όςον αφορά τισ τοποκετιςεισ, 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 κακορίηονται από

τισ πολιτικζσ τθσ Χρθματοοικονομικισ Διαχείριςθσ του Ομίλου. τισ 31 Δεκεμβρίου του 2014, θ πλειονότθτα των χρθματοοικονομικϊν 

207

1,0%

Ροςά χριςθσ 2013   Αναπροςαρμοςμζνο

EUR

USD

BGN

EGP

ALL

33. Στόχοι και πολιτικζσ προγράμματοσ διαχείριςθσ χρθματοοικονομικοφ κινδφνου (ςυνζχεια)

1,0% 489

1,0%

ALL

Ροςά χριςθσ 2014

EUR

USD

BGN

EGP

2.223

1,0% 165

1,0% 659

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν 
θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων |7 

156



2014 2013 2014 2013

Αναπροςαρμοςμζνο

634.195 599.069 336.694 745.835 

49.522 93.724 95 50.173 

683.717 692.793 336.789 796.008 

142.946 184.257 16.971 8.780 

540.771 508.536 319.818 787.228 

181.591 186.359 30.617 11.002

1.183.654 1.125.045 416.957 880.735

1.627.595 1.538.810 823.301 737.668

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ (ςθμ. 24)

Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ  (ςθμ. 24)

O Όμιλοσ διαχειρίηεται ςυντθρθτικά τθν διάρκρωςθ του κεφαλαίου του με τον δείκτθ μόχλευςθσ, όπωσ προκφπτει από τθ ςχζςθ ςυνολικϊν

υποχρεϊςεων και ςυνολικϊν ίδιων κεφαλαίων κακϊσ και τθ ςχζςθ κακαροφ δανειςμοφ και λειτουργικϊν κερδϊν.

Θ πολιτικι του Ομίλου είναι να διατθριςει τθν αναλογία μόχλευςθσ ςφμφωνα με ζνα προφίλ υψθλοφ επιπζδου φερεγγυότθτασ. 

τον κακαρό δανειςμό, περιλαμβάνονται τοκοφόρα δάνεια μείον ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα.  

'Ομιλοσ Εταιρία

ε) Διαχείριςη κεφαλαίου

Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ διαχείριςθσ κεφαλαίου του Ομίλου είναι θ διατιρθςθ υγιϊν δεικτϊν κεφαλαίου ϊςτε να υποςτθρίηονται οι

δραςτθριότθτεσ του Ομίλου και να μεγιςτοποιείται θ αξία των μετόχων. 

33. Στόχοι και πολιτικζσ προγράμματοσ διαχείριςθσ χρθματοοικονομικοφ κινδφνου (ςυνζχεια)

Δανειςμόσ

Μείον: Διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα (ςθμ. 21)

Κακαρόσ δανειςμόσ

Σφνολο υποχρεϊςεων

Σφνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και 

αποςβζςεων (EBITDA)
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Στοιχεία του ενεργητικοφ 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Αναπροςαρμο-

ςμζνο

Αναπροςαρμο-

ςμζνο

9.267 13.220 9.267 13.220 9.908 13.973 9.908 13.973

1.469 1.636 1.469 1.636 172 172 172 172

16.204 11.617 16.204 11.617 2.960 2.768 2.960 2.768

-   1.566 -   1.566 -   -   -   -   

634.195 599.069 651.656 621.736 336.694 745.835 346.372 757.409

49.522 93.724 49.525 93.819 95 50.173 95 50.173

2.565 3.375 2.565 3.375 -   2.832 -   2.832

30.053 29.635 30.053 29.635 4.446 4.557 4.446 4.557

2014 2013 2014 2013
Αναπροςαρμο-

ςμζνο

9.267 13.220 9.908 13.973

1.469 1.636 172 172

-   1.566 -   -   

651.656 621.736 346.372 757.409

49.525 93.819 95 50.173

2.565 3.375 -   2.832

-   -   -   -   

23.843 23.416 -   -   

Εφλογθ αξία

Παρακάτω, παρουςιάηεται μία ςφγκριςθ, ανά κατθγορία, των λογιςτικϊν και εφλογων αξιϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων του Ομίλου

και τθσ Εταιρίασ, τα οποία απεικονίηονται ςτθ κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ τθν 31θ Δεκεμβρίου:

'Ομιλοσ Εταιρία

34. Επιμζτρθςθ εφλογθσ αξίασ

Υποχρεώςεισ 

(Ποςά ςε χιλ. € )

Λογιςτικι αξία Εφλογθ αξία Λογιςτικι αξία

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ 

χρθματοοικονομικά ςτοιχεία (ςθμ. 16)

Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά 

ςτοιχεία (ςθμ. 17)

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 

Επενδυτικά ακίνθτα (ςθμ. 12)

Θ διοίκθςθ εκτίμθςε ότι τα ταμειακά διακζςιμα και οι βραχυπρόκεςμεσ κατακζςεισ, οι πελάτεσ, οι προμθκευτζσ, οι τραπεηικζσ υπεραναλιψεισ και οι

λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ προςεγγίηουν τθ λογιςτικι τουσ αξία, κυρίωσ λόγω των βραχυπρόκεςμων λιξεϊν τουσ. 

Μακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ (ςθμ. 24)

Βραχυπρόκεςμοσ δανειςμόσ (ςθμ. 24)

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ (ςθμ. 

27)

θμείωςθ: Σα παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα αποτελοφνται από ςυμβόλαια ανταλλαγισ νομιςμάτων και επιτοκίων (CCS), προκεςμιακά ςυμβόλαια μελλοντικισ

εκπλιρωςθσ ςε ςυνάλλαγμα και ςυμβόλαια ανταλλαγισ επιτοκίων.

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 

Επίπεδο 2: με βάςθ τισ τεχνικζσ αποτίμθςθσ για τισ οποίεσ όλα τα δεδομζνα που ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν εφλογθ αξία είναι ορατά, είτε άμεςα

είτε ζμμεςα, ενϊ περιλαμβάνει και τεχνικζσ αποτίμθςθσ με διαπραγματεφςιμεσ τιμζσ ςε λιγότερo ενεργζσ αγορζσ για όμοια ι παρόμοια περιουςιακά

ςτοιχεία ι υποχρεϊςεισ.

Επίπεδο 3: με βάςθ τισ τεχνικζσ αποτίμθςθσ που χρθςιμοποιοφν δεδομζνα που ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν εφλογθ αξία και δεν βαςίηονται ςε

εμφανι δεδομζνα τθσ αγοράσ.

Ιεραρχία εφλογησ αξίασ

Ο Όμιλοσ και θ Εταιρία χρθςιμοποιοφν τθν παρακάτω ιεραρχία για τον κακοριςμό και τθ γνωςτοποίθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των απαιτιςεων και των

υποχρεϊςεων ανά μζκοδο αποτίμθςθσ:

Επίπεδο 1: με βάςθ διαπραγματεφςιμεσ (μθ προςαρμοςμζνεσ) τιμζσ ςε ενεργζσ αγορζσ για όμοια περιουςιακά ςτοιχεία ι υποχρεϊςεισ.

Στοιχεία του ενεργητικοφ

Ο παρακάτω πίνακασ δείχνει τθν ιεραρχία τθσ εφλογθσ αξίασ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και των υποχρεϊςεων του Ομίλου και τθσ Εταιρίασ. H

επιμζτρθςθ πραγματοποιικθκε ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2014.

'Ομιλοσ Εταιρία Ιεραρχία εφλογθσ αξίασ

Εφλογθ αξία Εφλογθ αξία

(Ποςά ςε χιλ. € )

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα αντιςτάκμιςθσ 

κινδφνου

Επενδυτικά ακίνθτα

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία

Μακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ 

Υποχρεώςεισ 

Επίπεδο 3

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

Επίπεδο 2

Επίπεδο 2

Επίπεδο 2

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

Κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ δεν υπιρξαν μεταφορζσ εντόσ και εκτόσ του επιπζδου 3 για τθν μζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ.

Βραχυπρόκεςμοσ δανειςμόσ 

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα αντιςτάκμιςθσ 

κινδφνου

Λοιπά παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 
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34. Επιμζτρθςθ εφλογθσ αξίασ (ςυνζχεια)

2014 2013

29,4% 14,3%

13,5% 12,5%

(ποςά ςε εκατ. €)

Αφξθςθ κατά 2 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ του ρυκμοφ 

ανάπτυξθσ του μικτοφ περικωρίου κζρδουσ: +1,0

Μείωςθ κατά 2 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ του ρυκμοφ 

ανάπτυξθσ του μικτοφ περικωρίου κζρδουσ: -0,9

Ειδικότερα για τον μακροπρόκεςμο δανειςμό, χρθςιμοποιοφνται αξίεσ που κακορίηονται από τθν αγορά, ι από τουσ διαμεςολαβθτζσ για

εξειδικευμζνα ι παρόμοια χρθματοπιςτωτικά μζςα. 

Εκτόσ από τα ανωτζρω, οι προχπολογιςτικζσ ταμειακζσ ροζσ για τα πρϊτα πζντε ζτθ είναι, επίςθσ, ζνα ςθμαντικό μθ παρατθριςιμο δεδομζνο

του μοντζλου επιμζτρθςθσ τθσ εφλογθσ αξίασ. Θ διοίκθςθ αξιολογεί τακτικά μια ςειρά από ενδεχόμενεσ εναλλακτικζσ επιλογζσ για τα

ςθμαντικά μθ παρατθριςιμα δεδομζνα και προςδιορίηει τθν επίδραςι τουσ ςτθν ςυνολικι εφλογθ αξία.

Θ αφξθςθ τόςο των προχπολογιςτικϊν ταμειακϊν ροϊν, όςο και του ρυκμοφ ανάπτυξθσ του μικτοφ περικωρίου τουσ για τισ επόμενεσ

περιόδουσ κα είχε ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ πϊλθςθσ. Αντίκετα, θ αφξθςθ του επιτοκίου

προεξόφλθςθσ, που χρθςιμοποιείται ςτθν προεξόφλθςθ των προχπολογιςτικϊν ταμειακϊν ροϊν κα είχε ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ τθσ

εφλογθσ αξίασ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ πϊλθςθσ.

Σα ςθμαντικά μθ παρατθριςιμα δεδομζνα δεν είναι αλλθλζνδετα. Θ εφλογθ αξία του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ πϊλθςθσ (put option) δεν

παρουςιάηει ςθμαντικι ευαιςκθςία ςε λογικζσ αλλαγζσ των προχπολογιςτικϊν ταμειακϊν ροϊν ι του επιτοκίου προεξόφλθςθσ, αλλά

παρουςιάηει ευαιςκθςία ςε λογικζσ αλλαγζσ του ρυκμοφ ανάπτυξθσ του μικτοφ περικωρίου κζρδουσ, όπωσ φαίνεται και ςτον ακόλουκο

πίνακα:

Ανάλυςη ευαιςθηςίασ ςε μεταβολζσ ρυθμοφ ανάπτυξησ του μικτοφ περιθωρίου κζρδουσ:

Επίδραςθ ςτθν 

επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ 

αξίασ

Επιτόκιο προεξόφλθςθσ

Θ εφλογθ αξία των επενδυτικϊν ακινιτων του επιπζδου 3 επιμετράται ςτον Όμιλο και τθν Εταιρία από ανεξάρτθτουσ εξωτερικοφσ ορκωτοφσ

εκτιμθτζσ (ςθμ. 12).

Ο μακροπρόκεςμοσ και βραχυπρόκεςμοσ δανειςμόσ του επιπζδου 2 αξιολογείται από τον Όμιλο και τθν Εταιρία με βάςθ παραμζτρουσ όπωσ

επιτόκια, ειδικοφσ παράγοντεσ κινδφνου τθσ χϊρασ, ι τρζχουςεσ τιμζσ κατά τθν θμερομθνία κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων.

Οι λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ του επιπζδου 3 αποτελοφνται από το δικαίωμα προαίρεςθσ πϊλθςθσ (put option), που ο Όμιλοσ ζχει

χορθγιςει ςτουσ μετόχουσ τθσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ τθσ κυγατρικισ εταιρίασ του ςτθν Αλβανία, ANTEA Cement SHA. Σο δικαίωμα

προαίρεςθσ επιμετρείται χρθςιμοποιϊντασ ζνα μοντζλο προεξόφλθςθσ ταμειακϊν ροϊν. Θ αποτίμθςθ απαιτεί από τθν διοίκθςθ τθν

υιοκζτθςθ οριςμζνων παραδοχϊν για τα μθ παρατθριςιμα δεδομζνα του μοντζλου. Μερικά από τα ςθμαντικά μθ παρατθριςιμα δεδομζνα

ςυνοψίηονται ςτον παρακάτω πίνακα:

Ρυκμόσ ανάπτυξθσ μικτοφ περικωρίου κζρδουσ

Θ εφλογθ αξία των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων αποτελείται από τθν αξία ςτθν οποία το μζςο κα

μποροφςε να διαπραγματευτεί ςε μία τρζχουςα ςυναλλαγι μεταξφ ςυναινοφντων μερϊν, διαφορετικι από μια αναγκαςτικι εκκακάριςθ ι

πϊλθςθ. Οι παρακάτω μζκοδοι και παραδοχζσ χρθςιμοποιικθκαν για τθν εκτίμθςθ των εφλογων αξιϊν:

Σα παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα του επιπζδου 2 (αντιςτάκμιςθσ κινδφνου και λοιπά) αποτελοφνται από προκεςμιακά ςυμβόλαια

ςυναλλάγματοσ μελλοντικισ εκπλιρωςθσ και ςυμβόλαια ανταλλαγισ επιτοκίων. O Όμιλοσ και θ Εταιρία χρθςιμοποιοφν διάφορεσ μεκόδουσ

και παραδοχζσ, οι οποίεσ βαςίηονται ςτισ ςυνκικεσ αγοράσ που επικρατοφν ςε κάκε θμερομθνία ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. Σα

ςυμβόλαια ςυναλλάγματοσ μελλοντικισ εκπλιρωςθσ ζχουν επιμετρθκεί ςε εφλογθ αξία χρθςιμοποιϊντασ μελλοντικζσ ςυναλλαγματικζσ

ιςοτιμίεσ που διαπραγματεφονται ςε ενεργι αγορά. Σα ςυμβόλαια ανταλλαγισ επιτοκίων επιμετροφνται ςε εφλογθ αξία χρθςιμοποιϊντασ

προκεςμιακά επιτόκια που προζρχονται από παρατθριςιμεσ καμπφλεσ απόδοςθσ. 

Σα διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του επιπζδου 3 αφοροφν κυρίωσ επενδφςεισ ςε επενδυτικά κεφάλαια ακινιτων του

εξωτερικοφ, ςτα οποία ο Όμιλοσ δεν κατζχει ςθμαντικό ποςοςτό. Θ αποτίμθςι τουσ γίνεται με βάςθ τισ οικονομικζσ τουσ καταςτάςεισ, οι

οποίεσ απεικονίηουν τα περιουςιακά ςτοιχεία ςτθν εφλογθ αξία τουσ (ςθμ. 16).
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35. Ανζλεγκτεσ φορολογικά  χριςεισ

(1) Ανϊνυμθ Εταιρία Σςιμζντων Σιτάν 2010, 2012, 2013,2014 Cementi ANTEA SRL 2010-2014
(2) Αιολικι Ν.Ε. - Colombus Properties B.V. 2010-2013-2014
(1) Αλμπαςζμ Α.Ε. 2012-2014 Holtitan BV 2010-2013-2014
(1) Αρκτίασ Α.Ε. 2010, 2012, 2013,2014 Aeas Netherlands B.V. 2010-2013-2014
(1) Ιντερμπετόν Δομικά Τλικά Α.Ε. 2007-2010, 2012,2013,2014 (2) Titan Cement U.K. Ltd 2009-2014
(1) Ιντερτιτάν Εμπορικι Διεκνισ Α.Ε. 2012,2013,2014 (2) Separation Technologies U.K. Ltd -
(1) Πορφυρίων Α.Ε. 2010, 2012, 2013,2014 (5) Σitan Αmerica LLC 2011-2014
(1) Λατομεία Βαχοφ Α.Ε. 2010, 2012, 2013,2014 Separation Technologies Canada  Ltd 2011-2014
(1) Λατομεία Γουρνϊν Α.Ε. 2010, 2012, 2013,2014 Stari Silo Copmany DOO 2008-2014
(1) Λατομεία Κοινότθτασ Σαγαράδων Α.Ε. 2010, 2012, 2013,2014 Cementara Kosjeric DOO 2006-2014
(1) Λατομεία Σανάγρασ Α.Ε. - TCK Montenegro DOO 2007-2014
(1) Αιτωλικά Λατομεία Α.E. 2012,2013,2014 Double W & Co OOD 2007-2014
(1) ίγμα Μπετόν Α.Ε.Σ.Ε. 2010, 2012, 2013,2014 Granitoid AD 2007-2014
(1) Σιτάν Σςιμζντα Ατλαντικοφ Α.Β.Ε.Ε. 2010-2014 Gravel & Sand PIT AD 2007-2014
(1) Σιτάν Διεκνισ Εμπορικι Α.Ε. 2012,2013,2014 Zlatna Panega Beton EOOD 2008-2014
(1) ΚΣΘΜΕΣ Α.Ε. 2010, 2012, 2013,2014 Zlatna Panega Cement AD 2010-2014

Aemos Cement Ltd 2007-2013-2014 Cement Plus LTD 2012-2014

Alvacim Ltd 2010-2013-2014 Rudmark DOOEL 2006-2014
(3) Balkcem Ltd 2008,2010-2013-2014 Usje Cementarnica AD 2009-2014

Iapetos Ltd 2007-2013-2014 Titan Cement Netherlands BV 2010-2013-2014

Rea Cement Ltd 2008-2013-2014 Alba Cemento Italia, SHPK 2012-2014

Themis Holdings Ltd 2007-2013-2014 Antea Cement SHA 2013-2014
(4) Tithys Ltd 2006,2008-2013-2014 Sharr Beteiligungs GmbH 2011-2013-2014

Feronia Holding Ltd 2007-2013-2014 Kosovo Construction Materials L.L.C. -

Vesa DOOL 2006-2014 SharrCem Sh.P.K 2011-2014

Trojan Cem EOOD 2010-2014 (2) Alexandria Development Co.Ltd -

Dancem APS 2009-2014 Alexandria Portland Cement Co. S.A.E 2010-2014

Titan Global Finance PLC 2007-2014 GAEA Green Alternative Energy Assets Ltd 2007-2013-2014

Geospan Dooel 2010-2013-2014 Beni Suef Cement Co.S.A.E. 2009-2014

Terret Enterprises Ltd 2009-2013-2014 East Cement Trade Ltd 2006-2013-2014

Salentijn Properties1 B.V. 2010-2013-2014 Titan Beton & Aggregate Egypt LLC 2009-2014

Titan Cement Cyprus Limited 2007-2013-2014 (2) Titan Egyptian Inv. Ltd -

KOCEM Limited 2007-2013-2014 Green Alternative Energy Assets EAD 2012-2014

ECO Conception EOOD 2013-2014 GAEA Zelena Alternative Enerjia DOOEL 2013-2014
(2) Fintitan SRL 2009-2014 GAEA Enerjia Alternative e Gjelber Sh.p.k. 2014

Cementi Crotone S.R.L. 2009-2014

36. Μεταγενζςτερα γεγονότα

Θ κυγατρικι του Ομίλου Alvacim Ltd εξαγόραςε το 20% των μετοχϊν τθσ κυγατρικισ του Ομίλου ςτθν Αλβανία AΝΣΕΑ CEMENT SHA (ΑΝΣΕΑ), ποςοςτό

που κατείχε θ European Bank for Reconstruction and Development (ΕBRD). Κατόπιν τθσ εξαγοράσ αυτισ, θ ςυμμετοχι του Ομίλου ςτο μετοχικό κεφάλαιο

τθσ ΑΝΣΕΑ ανζρχεται ςε ποςοςτό 80%, ενϊ το υπόλοιπο 20% διατθρεί θ International Finance Corporation (IFC).

(5) Οι κυγατρικζσ εταιρίεσ του Ομίλου που δραςτθριοποιοφνται ςτισ ΘΠΑ, ενςωματϊνονται ςτον υπο-όμιλο Titan America LLC (ςθμ. 14).

(1) Για τισ χριςεισ του 2012 και 2013 οι παραπάνω εταιρίεσ ελζγχκθκαν φορολογικά από τουσ Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ Λογιςτζσ αυτϊν ςφμφωνα με

το άρκρο 82 του Ν.2238/1994. Ο φορολογικόσ ζλεγχοσ τθσ χριςθσ 2014 διενεργείται από τουσ Νόμιμουσ Ελεγκτζσ βάςει των διατάξεων του άρκρου 65Α

του Ν. 4174/2013. 

(2) Τπόκειται ςε ειδικό φορολογικό κακεςτϊσ.

(4) Θ οικονομικι χριςθ 2007 ζχει ελεγχκεί.

(3) Θ οικονομικι χριςθ 2009 ζχει ελεγχκεί.
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(αξίες σε: Ευρώ)

Ι. ΕΙΡΟΕ 1/1 - 31/12/2014

Α. Πωλήςεισ 

1. Πωλήςεισ τςιμζντου και κλίνκερ

ΙΝΣΕΡΜΠΕΣΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Ε. 24.376.315
TRANSBETON Α.Ε. 904.073
ADOCIM CIMENTO BETON 2.245.673
BENI SUEF CEMENT CO. 2.362.388
ΙΝΣΕΡΣΙΣΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ Α.Ε. 6.438.300
FINTITAN SRL 7.407.048
CEMENTI CROTONE SRL 308.000
ANTEA CEMENT SHA 194.431
TITAN CEMENT U.K. LTD 15.037.886
ESSEX CEMENT CO LLC 18.676.694
CEMENTARNICA USJE A.D. 988.071
CEMENTARA KOSJERIC A.D. 72.830

79.011.709

2. Πωλήςεισ αδρανών υλικών

ΙΝΣΕΡΜΠΕΣΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Ε. 1.842.894
1.842.894

3. Πωλήςεισ ςτερεών καυςίμων

CEMENTARNICA USJE AD 7.012.450

7.012.450

4. Πωλήςεισ πάγιου εξοπλιςμοφ

ΙΝΣΕΡΜΠΕΣΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Ε. 2.156
IAPETOS LTD. 570
ΛΑΣΟΜΕΙΑ ΣΑΝΑΓΡΑ Α.Ε. 671
CEMENTARNICA USJE A.D. 66.200

69.597

5. Πωλήςεισ υλικών - ανταλλακτικών

BENI SUEF CEMENT CO. 1.100.000
ZLATNA PANEGA CEMENT A.D. 3.705
ADOCIM CIMENTO BETON SANAYI VE TICARET SA 67.359
ANTEA CEMENT SHA 4.000
SHARRCEM SH.P.K. 7.964
ΛΑΣΟΜΕΙΑ ΣΑΝΑΓΡΑ ΑΕ 947
CEMENTARNICA USJE AD 22.141

1.206.116

ΤΝΟΛΟ Α. 89.142.766

Β. Τπηρεςίεσ

    1. Παροχή μηχανογραφικών υπηρεςιών
ΙΝΣΕΡΣΙΣΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ Α.Ε. 655
ΑΛΜΠΑΕΜ Α.Ε. 655
ΛΑΣΟΜΕΙΑ ΓΟΤΡΝΩΝ Α.Ε. 2.000
ΠΟΡΦΤΡΙΩΝ Α.Ε. 655
ΛΑΣΟΜΕΙΑ ΒΑΧΟΤ Α.Ε. 655
ΑΙΣΩΛΙΚΑ ΛΑΣΟΜΕΙΑ Α.Ε. 655
ΑΡΚΣΙΑ Α.Ε. 655
ΣΙΣΑΝ ΣΙΜΕΝΣΑ ΑΣΛΑΝΣΙΚΟΤ ΑΒΕΕ 655
ΣΙΣΑΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 655
TRANSBETON Α.Ε. 3.893
ΙΝΣΕΡΜΠΕΣΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Ε. 311.920

323.053

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 2014

Κατά τη χρήςη 2014 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. 1.101.122
ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT Co 421.386
TITAN AMERICA LLC 29.801
TITAN CEMENT U.K. LTD 34.512
ΑΛΜΠΑΕΜ Α.Ε. 1.200
ΙΝΣΕΡΣΙΣΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ Α.Ε. 1.200
ΙΝΣΕΡΜΠΕΣΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Ε. 154.204
AEOMOS LTD 10.216
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. 1.140
ΣΙΣΑΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1.200
ΣΙΣΑΝ ΣΙΜΕΝΣΑ ΑΣΛΑΝΣΙΚΟΤ ΑΒΕΕ 1.200
ΛΑΣΟΜΕΙΑ ΓΟΤΡΝΩΝ Α.Ε. 400
ΛΑΣΟΜΕΙΑ ΣΑΝΑΓΡΑ ΑΕ 2.826
CEMENTARA KOSJERIC A.D. 19.913
ANTEA CEMENT SHA 926.301
SHARRCEM SH.P.K. 18.116

2.724.737

ΤΝΟΛΟ Β. 3.047.791

Γ.  Ενοίκια από μιςθώςεισ

ΙΝΣΕΡΜΠΕΣΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Ε. 31.026
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. 605
ΙΝΣΕΡΣΙΣΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ Α.Ε. 605
ΑΛΜΠΑΕΜ Α.Ε. 605
ΠΟΡΦΤΡΙΩΝ Α.Ε. 605
ΛΑΣΟΜΕΙΑ ΒΑΧΟΤ Α.Ε. 605
ΑΡΚΣΙΑ Α.Ε. 586
ΑΙΣΩΛΙΚΑ ΛΑΣΟΜΕΙΑ Α.Ε. 605
ΣΙΣΑΝ ΣΙΜΕΝΣΑ ΑΣΛΑΝΣΙΚΟΤ ΑΒΕΕ 605
ΣΙΣΑΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 605

36.453

ΤΝΟΛΟ Γ. 36.453

92.227.009

ΙΙ. ΕΚΡΟΕ

Α. Αγορζσ

1. Αγορά αδρανών υλικών

ΙΝΣΕΡΜΠΕΣΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Ε. 3.080.364
ΚΣΗΜΕΣ ΑΕ 4.649

3.085.013

2. Αγορά ζτοιμου ςκυροδζματοσ

ΙΝΣΕΡΜΠΕΣΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Ε. 49.400
49.400

ΤΝΟΛΟ Α. 3.134.413

Β. Τπηρεςίεσ

1. Ενοίκια από μιςθώςεισ

ΙΝΣΕΡΜΠΕΣΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Ε. 38.111
38.111
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2. Λοιπζσ υπηρεςίεσ 

TITAN GLOBAL FINANCE PLC 37.475.012
ΙΝΣΕΡΜΠΕΣΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Ε. 2.392.845
ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT Co 10.635
ANTEA CEMENT SHA 22.575
ESSEX CEMENT CO LLC 63.010
FINTITAN SRL 676
SHARRCEM SH.P.K. SH.P.K. 7.195
ZLATNA PANEGA CEMENT A.D. 15.460
TITAN CEMENT U.K. LTD 34.467
TITAN AMERICA LLC 973

40.022.848

ΤΝΟΛΟ Β. 40.060.959

43.195.372

ΙΙΙ. ΤΠΟΛΟΙΠΑ

Σα υπόλοιπα των απαιτήςεων και υποχρεώςεων κατά την 31.12.2014 ζχουν ωσ εξήσ:

ΧΡΕΩΣΙΚΟ ΠΙΣΩΣΙΚΟ
ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ

CEMENTARNICA USJE AD 478.851
FINTITAN SRL 4.075.688
ANTEA CEMENT SHA 253.548
ΙΝΣΕΡΜΠΕΣΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Ε. 10.319.506 1.340.505
ΚΣΗΜΕΣ Α.Ε. 2.564
TRANSBETON Α.Ε. 1.215.901
ΛΑΣΟΜΕΙΑ ΓΟΤΡΝΩΝ Α.Ε. 41
ESSEX CEMENT CO LLC 1.491.125
TITAN AMERICA LLC 168.164
ΣΙΣΑΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 240.000
CEMENTARA KOSJERIC A.D. 31.270
SHARRCEM SH.P.K. SH.P.K. 10.152
BENI SUEF CEMENT CO. 1.979.433
ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT Co 164.943
ZLATNA PANEGA CEMENT A.D. 3.705
AEMOS LTD 6.526
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 344.214.228
ΑΙΟΛΙΚΗ Ν.Ε. 262.444

20.270.689 345.987.905

31/12/2014
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3/1/2014 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

9/1/2014 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

3/2/2014 Σφμβαςθ Σφναψθσ Κοινοπρακτικοφ δανείου

4/2/2014 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

5/2/2014 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

13/2/2014 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

17/2/2014 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

19/2/2014 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

27/2/2014 Ανακοίνωςθ Οικονομικοφ Ημερολογίου

27/2/2014 Ενθμζρωςθ Αναλυτϊν

27/2/2014 Δελτίο Τφπου για τα Αποτζςματα ζτουσ 2013

27/2/2014  Αποτελζςματα Ζτουσ 2013

28/2/2014 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

4/3/2014 Γνωςτοποίθςθ Αλλαγισ Ανϊτατων Διευκυντικϊν ςτελεχϊν

10/3/2014 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

18/3/2014 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

2/4/2014 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

5/5/2014 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

6/5/2014 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

15/5/2014 Δελτίο Τφπου για τα αποτελζςμτα α' τριμινου 2014

15/5/2014 Αποτελζςματα Γ τριμινου 2014

20/5/2014 Πϊλθςθ ιδίων μετοχϊν 

21/5/2014 Πρόςκλθςθ ςε Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων

9/5/2014 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

27/5/2014 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

27/5/2014 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

10/6/2014 Λιξθ χρονικοφ διαςτιματοσ αγοράσ ιδίων μετοχϊν

11/6/2014 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

23/6/2014 Αποφάςεισ Γ.Σ. 20/6/2014

23/6/2014 Ανακοίνωςθ διανομι εκτάκτων αποκεματικϊν

23/6/2014 Γνωςτοποίθςθ απόφαςθσ για τθν αγορά ιδίων μετοχϊν
30/6/2014 Εκδοςθ ευρωομολόγου από τθν TITAN GLOBAL FINANCE PLC

25/7/2014 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

28/7/2014 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

31/7/2014 Δελτίο τφπου αποτελεςμάτων εξαμινου 2014

31/7/2014 Ενθμζρωςθ Αναλυτϊν

31/7/2014 Αποτελζςματα εξαμινου 2014

11/8/2014 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

14/8/2014 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

19/8/2014 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

22/8/2014 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

20/10/2014 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

10/11/2014 Πϊλθςθ ιδίων μετοχϊν

13/11/2014 Δελτίο τφπου αποτελεςμάτων εννεαμινου 2014

13/11/2014 Ενθμζρωςθ Αναλυτϊν

13/11/2014 Αποτελζςματα εννεαμινου 2014

15/12/2014 Γνωςτοποίθςθ Αλλαγισ Ανϊτατων Διευκυντικϊν ςτελεχϊν

Η ιςτοςελίδα τθσ Εταιρίασ μασ είναι: titan-cement.com

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν. 3401/2005

Οι παρακάτω Ανακοινϊςεισ/Γνωςτοποιιςεισ ζχουν ςταλεί ςτο Ημεριςιο Δελτίο Τιμϊν και βρίςκονται αναρτθμζνεσ ςτθν 

ιςτοςελίδα του Χ.Α., όπωσ επίςθσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρίασ μασ titan-cement.com
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www.titan-cement.com

1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013

Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων 46.821 -9.360 83.126 -46.771

Προσαρμογές των κερδών/(ζημιών) σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:

Αποσβέσεις 105.449 113.405 13.457 13.044

Απομειώσεις ενσωμάτων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -414 1.421 -753 18

Προβλέψεις 8.085 -4.118 2.599 864

Ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων 1.609 281 5.211 281

Έσοδα από μερίσματα - - -112.000 -

Με σύμφωνη γνώμη Συναλλαγματικές διαφορές -31.056 18.354 -1.679 158

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 65.661 64.386 42.993 44.542

Άλλα μη ταμειακά έξοδα  -4.934 -2.791 490 819

Κέρδος εκμετάλλευσης πριν από τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης 191.221 181.578 33.444 12.955

(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων -40.540 404 -3.136 -321

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λ/σμούς 17.894 3.433 -7.121 8.348

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 1.673.010 1.564.945 236.468 232.332 (Αύξηση)/μείωση λοιπών λειτουργικών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων/υποχρεώσεων -4.623 -2.491 81 6

Επενδύσεις σε ακίνητα 9.267 13.220 9.908 13.973 Αύξηση τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 10.326 3.255 4.226 9.144

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 446.080 414.028 1.973 1.185 Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση 174.278 186.179 27.494 30.132

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 106.660 91.644 848.878 1.246.708 Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος -20.946 -22.128 -180 -1.150

Αποθέματα 275.774 221.376 72.830 69.694 Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριοτήτες (α) 153.332 164.051 27.314 28.982

Απαιτήσεις από πελάτες 95.288 112.340 36.856 28.708 Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 62.224 62.045 16.374 17.023 Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων -80.131 -47.153 -13.472 -9.931

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 142.946 184.257 16.971 8.780 Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων -1.971 -1.668 -335 -551

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.811.249 2.663.855 1.240.258 1.618.403 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων 181 4.641 183 692

Μερίσματα εισπραχθέντα 1.404 - 112.000 -

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών -2.812 -8.003 - -

Μετοχικό Κεφάλαιο (84.632.528 μετοχές των  € 4,00) 338.530 338.530 338.530 338.530 Μείωση/(αύξηση) μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών - - 392.950 -30.464

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 22.826 22.826 22.826 22.826 Πληρωμές για την απόκτηση επενδυτικών τίτλων - -43 - -3

Δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών 1.620 3.971 1.620 3.971 Τόκοι εισπραχθέντες 2.148 3.612 110 699

Ίδιες μετοχές -83.633 -87.680 -83.633 -87.680 Σύνολο (εκροών)/εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -81.181 -48.614 491.436 -39.558

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 1.227.662 1.138.480 543.958 460.021 Σύνολο ταμειακών ροών μετά από τις επενδυτικές δραστηριότητες (α)+(β) 72.151 115.437 518.750 -10.576

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρίας (α) 1.507.005 1.416.127 823.301 737.668 Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 120.590 122.683 - - Εισπράξεις από πώληση ιδίων μετοχών 566 201 566 201

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 1.627.595 1.538.810 823.301 737.668 Εισπράξεις κρατικών επιχορηγήσεων 891 - - -

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 634.195 599.069 336.694 745.835 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -55.316 -57.990 -44.135 -42.633

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 264.225 229.494 24.133 31.807 Παραγραφέντα μερίσματα υπέρ Ελληνικού Δημοσίου -67 -70 -67 -70

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 49.522 93.724 95 50.173 Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές -11.267 -2.265 - -

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 235.712 202.758 56.035 52.920 Έκτακτα αποθεματικά πληρωθέντα σε μετόχους -8.438 - -8.438 -

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 1.183.654 1.125.045 416.957 880.735 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.057.652 884.086 177.900 249.830

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 2.811.249 2.663.855 1.240.258 1.618.403 Εξοφλήσεις δανείων -1.102.163 -1.035.128 -636.327 -223.532

 Σύνολο εκροών από χρηματοοικονομικές δραστ/τες (γ) -118.142 -211.166 -510.501 -16.204

Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  (α)+(β)+(γ) -45.991 -95.729 8.249 -26.780

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 184.257 283.987 8.780 35.601

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών 4.680 -4.001 -58 -41

1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 142.946 184.257 16.971 8.780

Κύκλος εργασιών 1.158.414 1.127.936 263.969 234.712

Κόστος πωλήσεων -863.906 -846.329 -208.026 -197.677

Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων 294.508 281.607 55.943 37.035

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 6.476 12.878 10.179 5.682

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -100.927 -91.185 -35.372 -31.530

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης -18.466 -16.941 -133 -185 1.

-105.035 -114.826 -12.704 -13.062 2.

76.556 71.533 17.913 -2.060

Έσοδα συμμετοχών και χρεογράφων - - 112.000 -

Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων -1.609 -281 -5.211 -281

Έσοδα/(έξοδα) χρηματοοικονομικής λειτουργίας -33.071 -79.951 -41.576 -44.430

Συμμετοχή στα κέρδη/(ζημίες) συγγενών εταιριών και κοινοπραξιών 4.945 -661 - -

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων 46.821 -9.360 83.126 -46.771

(Μείον)/Πλέον: Φόρος εισοδήματος -11.104 -19.636 8.598 3.617 3.

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (α) 35.717 -28.996 91.724 -43.154

Τα καθαρά κέρδη/(ζημίες) αναλογούν σε :

Μετόχους της Εταιρίας 30.947 -36.074 91.724 -43.154

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 4.770 7.078 - - 4.

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικές (σε  €) 0,37902 -0,44238 1,12337 -0,52920 5.

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - προσαρμοσμένες (σε  €) 0,37670 -0,43973 1,11651 -0,52603

6.

1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 Ποσά σε χιλιάδες € Όμιλος Εταιρία

35.717 -28.996 91.724 -43.154 - 92.227

1.069 44.265

88.142 -93.559 - - - 20.270

2.605 2.585 2.234 2.355 154 346.142

4.948 4.948

18 18

65 1.780 - 882

-5.492 2.884 -2.414 651 7.

2.143 -2.091 1.240 -1.010

87.292 -88.743 1.060 2.878

123.009 -117.739 92.784 -40.276

8.

111.689 -115.102 92.784 -40.276

11.320 -2.637 - -

9.

10.

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2014 και 1/1/2013 αντίστοιχα) 1.538.810 1.659.941 737.668 776.663

Σύνολο συγκεντρωτικών εισοδημάτων/(ζημιών) μετά από φόρους 123.009 -117.739 92.784 -40.276

Πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών  746 1.080 746 1.080 11.

Πώληση - διάθεση ιδίων μετοχών για πρόγραμμα  δικαιωμάτων προαίρεσης 566 201 566 201

Διανεμηθέντα έκτακτα αποθεματικά σε μετόχους -8.463 - -8.463 -

Διανεμηθέντα μερίσματα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές -12.023 -2.315 - -

12.

13.

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα) 1.627.595 1.538.810 823.301 737.668

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 ανατρέξει 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.

Χαλκίδος 22α - 111 43 Αθήνα

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες  €)

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣΑρμόδια Υπηρεσία:

Διεύθυνση διαδικτύου:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που είχε στην κατοχή της η Εταιρία στις 31.12.2014 ανέρχεται σε 2.925.831 συνολικής αξίας κτήσης €83.633 χιλ.,

ποσό το οποίο μείωσε τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας και του Ομίλου. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων/ασώματων ακινητοποιήσεων

Στις 20 Ιουνίου 2014 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας αποφάσισε τη διανομή έκτακτων αποθεματικών συνολικού ποσού €8.463

χιλ. που αντιστοιχούσε σε ποσό €0,10 ανά μετοχή, κοινή και προνομιούχο, το οποίο μετά από προσαύξηση του ποσού που αντιστοιχούσε στις ίδιες

μετοχές που κατείχε η Εταιρία τελικώς ανήλθε σε ποσό €0,10359 ανά μετοχή και επ' αυτού παρακρατήθηκε φόρος 10%.

ΕΤΑΙΡΙΑ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες  €)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014

(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) μετά από φόρους (β)

-171

Μετόχους της Εταιρίας

Σύνολο συγκεντρωτικών εισοδημάτων/(ζημιών) μετά από φόρους (α)+(β)

Φόρος εισοδήματος που αντιστοιχεί σε στοιχεία λοιπών συνολικών εισοδημάτων

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 224301000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90) 

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

Επίδραση ισοτιμιών από την μετατροπή οικονομικών καταστάσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

5 Μαρτίου 2015

Χρήστος Πελεντρίδης (ΑΜ ΣΟΕΛ 17831) 

Ernst & Young (HELLAS) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.

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 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής :

Ανδρέας Κανελλόπουλος - Πρόεδρος,  Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου*- Αντιπρόεδρος, 

Δημήτριος Παπαλεξόπουλος - Διευθύνων Σύμβουλος.

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο 

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων :

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :

Ελεγκτική εταιρία :

ΕΤΑΙΡΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

α) Έσοδα

β) Έξοδα

ε) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης

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 2014, παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 14 των ετήσιων οικονομικών

καταστάσεων του Ομίλου.

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης

Οι παγιοποιήσεις χρήσεως 2014, εξαιρουμένων των επενδύσεων για αποκτήσεις νέων εταιριών και των ασωμάτων ακινητοποιήσεων, ανέρχονται σε:

Όμιλος  €80,1 εκατ. (2013: €47,2 εκατ.), Εταιρία  €13,5 εκατ. (2013: €9,9 εκατ.).

δ) Υποχρεώσεις

γ) Απαιτήσεις

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.Δ.Τ. ΑΒ500997 Α.Δ.Τ. ΑΚ031353         Αρ. Διαβ.Ε152969

-427 - -

Επανεκτίμηση (ζημιών)/κερδών από προγράμματα καθορισμένων παροχών

Τα κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή υπολογίστηκαν με το μέσο σταθμισμένο αριθμό των κοινών και προνομιούχων μετοχών, αφαιρουμένου του σταθμισμένου

μέσου όρου των ιδίων μετοχών.

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 35 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.

Οι λοιπές προβλέψεις (βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες) που έχουν σχηματιστεί την 31.12.2014, ανέρχονται για τον Όμιλο σε €20,1 εκατ.

(31.12.2013: €14,7 εκατ.), και για την Εταιρία σε €5,9 εκατ. (31.12.2013: €3,5 εκατ.). 

ΕΤΑΙΡΙΑ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/64870

Α.Δ.Τ. AB006812

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

εμπράγματες εξασφαλίσεις €3,2 εκατ. στην θυγατρική εταιρία του Ομίλου Transbeton-Δομική Α.Ε. προς εξασφάλιση δανειακών γραμμών μέχρι ποσού

€3,3 εκατ. Στις 31.12.2014 η ανωτέρω εταιρία είχε χρησιμοποιήσει δανειακές γραμμές ύψους €2,9 εκατ..

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: Ομίλου 5.223 (2013: 5.217) , Εταιρίας 813 (2013: 797).

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015

-

Το σύνολο των συγκεντρωτικών εισοδημάτων/(ζημιών) αναλογεί σε :

-342

Προσαρμογή αναβαλλόμενου φόρου λόγω αλλαγής σε συντελεστές φόρου 

εισοδήματος -14.623 - - -

Αναγνώριση δικαιώματος προαίρεσης της μη ελέγχουσας συμμετοχής 

για πώληση μετοχών θυγατρικής -2.358

Ζημίες από αποτίμηση στην εύλογη αξία των διαθεσίμων προς πώληση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων

Αναπροσαρμογή ενσώματων ακινητοποιήσεων

Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/15068

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Διευθυντής Ενοποίησης

ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Ορισμένα ποσά της προηγούμενης χρήσης δεν συμπίπτουν με εκείνα των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2013 καθώς

απεικονίζουν προσαρμογές λόγω εφαρμογής του νέου ΔΠΧΑ 11. Η εφαρμογή του νέου προτύπου αντικαθιστά την αναλογική μέθοδο ενοποίησης για τις

κοινοπραξίες, Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. και Transbeton - Δομική Α.Ε., με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (σημείωση 1.1.2 των ετήσιων

οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της 31.12.2014). Την 1.10.2014 ο Όμιλος εξαγόρασε το υπόλοιπο 50% της Transbeton - Δομική Α.Ε. και από την

ημερομηνία αυτή ενσωματώνεται με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου (σημείωση 15.2 των ετήσιων

οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της 31.12.2014).

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Διεύθυνση Εταιριών & Γ.Ε.ΜΗ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για την 19.6.2015, τη διανομή μερίσματος

συνολικού ποσού €12.694.879,20 ήτοι €0,15 ανά μετοχή.

Επιπλέον, το Δ.Σ. θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή ειδικών αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων, συνολικού ποσού €12.694.879,20 ήτοι

€0,15 ανά μετοχή.

Το 2014 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) 141.503 ιδίων κοινών μετοχών

της, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, σε 84 στελέχη του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, με τιμή διάθεσης κάθε

μετοχής ίση με την ονομαστική της αξία, ήτοι €4,00 ανά μετοχή, και συνολικό τίμημα €566 χιλ..

11.002

Ο Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου Ο Οικονομικός Διευθυντής Ελλάδος

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ. ΔΙΚΑΙΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ291692

        ΜΙΧΑΗΛ ΗΡ. ΚΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ. ΝΤΑΝΑΣ

-

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων

Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (α)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες):

181.591 186.359 30.617

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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