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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. Αλεξάνδρα Παπαλεξοποφλου-Μπενοποφλου, 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 
1.1.2015 ζωσ 31.12.2015, οι οποίεσ καταρτίςκθκαν ςφμφωνα με τα ιςχφοντα λογιςτικά 
πρότυπα, απεικονίηουν κατά τρόπο αλθκι τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ, 
τθν κακαρι κζςθ και τα αποτελζςματα χριςεωσ τθσ Α.Ε. ΣΙΜΕΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ, κακώσ και των 
επιχειριςεων που περιλαμβάνονται ςτθν ενοποίθςθ εκλαμβανομζνων ωσ ςφνολο. 
 
Β) Η ςυνθμμζνθ Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου απεικονίηει κατά τρόπο αλθκι τθν 
εξζλιξθ, τισ επιδόςεισ και τθ κζςθ τθσ Α.Ε. ΣΙΜΕΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ, κακώσ και των επιχειριςεων 
που περιλαμβάνονται ςτθν ενοποίθςθ εκλαμβανομζνων ωσ ςφνολο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τθσ περιγραφισ των κυριοτζρων κινδφνων και αβεβαιοτιτων που αντιμετωπίηουν.  

 
Ακινα, 10 Μαρτίου 2016 

 
Ο Πρόεδροσ του Δ..                         Ο Διευκφνων φμβουλοσ                      Μζλοσ Δ.. 
 
 
 
 
 
ΑΝΔΡΕΑ Λ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟ                                  ΔΗΜΗΣΡΙΟ Θ. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟ                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ- 

                            ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΥ     
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΕΙΟΔΟ 1.1.2015 - 31.12.2015 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΩΝ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Το 2015 οι πωλιςεισ του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ςθμείωςαν δυναμικι ανάπτυξθ, κυρίωσ λόγω τθσ ανόδου 

τθσ αγοράσ ςτισ ΗΡΑ. Ο ενοποιθμζνοσ κφκλοσ εργαςιϊν του Ομίλου ανιλκε ςε €1.398 εκ., 

παρουςιάηοντασ αφξθςθ 20,7% ςε ςφγκριςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2014. Τα λειτουργικά 

κζρδθ προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων αυξικθκαν κατά 19,2% και ανιλκαν ςε  €216 εκ. Τα 

κακαρά κζρδθ μετά τα δικαιϊματα μειοψθφίασ και τθν πρόβλεψθ για φόρουσ αυξικθκαν κατά 

9.1% και ανιλκαν ςε €34 εκ., ςε ςφγκριςθ με κζρδθ €31 εκ. τθν αντίςτοιχθ περςινι περίοδο.  

Σθμειϊνεται ότι το 2015 τα αποτελζςματα του Ομίλου ενιςχφκθκαν ςθμαντικά - αν και ςε μικρότερο 

βακμό από το 2014 - από τθν ενδυνάμωςθ του δολαρίου ζναντι του ευρϊ ενϊ αντικζτωσ 

επθρεάςτθκαν αρνθτικά από αυξθμζνεσ προβλζψεισ. 

Στισ 31.12.2015 ο κακαρόσ δανειςμόσ του Ομίλου διαμορφϊκθκε ςτα €621 εκ., υψθλότεροσ κατά 

€81 εκ. ςε ςφγκριςθ με τισ 31.12.2014 αντικατοπτρίηοντασ τισ ςθμαντικά αυξθμζνεσ επενδφςεισ 

κακϊσ και τθν εξαγορά μειοψθφικισ ςυμμετοχισ ςτθν Antea ςτθν Αλβανία. Ειδικότερα, οι 

επενδυτικζσ δαπάνεσ το 2015 ιταν υπερδιπλάςιεσ αυτϊν του 2014 και ανιλκαν ςε €173 εκ., 

απορροφϊντασ το μεγαλφτερο μζροσ των λειτουργικϊν κερδϊν (EBITDA). Ωσ αποτζλεςμα τθσ 

αφξθςθσ των κεφαλαιακϊν επενδφςεων που ζχουν ςτόχο τθν ανταπόκριςθ του Ομίλου ςτθ ραγδαία 

αναπτυςςόμενθ αγορά των ΗΡΑ κακϊσ επίςθσ τθν υποςτιριξθ του εκτενοφσ προγράμματοσ 

ενεργειακισ μετατροπισ των εργοςταςίων ςτθν Αίγυπτο, οι κετικζσ ελεφκερεσ ταμειακζσ ροζσ του 

Ομίλου ανιλκαν ςε €64 εκ. ςε ςφγκριςθ με €90 εκ. πζρυςι. 

Στισ 29 Ιουνίου του 2015, ο οίκοσ πιςτολθπτικισ αξιολόγθςθσ Standard & Poor’s επιβεβαίωςε τθν 

πιςτολθπτικι ικανότθτα του Τιτάνα ωσ «ΒΒ» και βελτίωςε τθν προοπτικι του από ςτακερι ςε  

κετικι. 

Η μετοχι τθσ Εταιρίασ ζκλειςε ςτισ 31.12.2015 ςτα €17,61 καταγράφοντασ πτϊςθ 8,1% από τισ 

31.12.2014. Κατά τθν αντίςτοιχθ περίοδο, ο Γενικόσ Δείκτθσ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν (ΧΑ) 

μειϊκθκε κατά 23,6%.  

Αναςκόπθςθ Αγορών 

Στθν Ελλάδα ο κλάδοσ καταςκευϊν εξακολουκεί να βρίςκεται ςε βακιά κρίςθ. Τα ςθμάδια ιπιασ 

βελτίωςθσ που εμφανίςτθκαν ςτισ αρχζσ του 2015, επιδεινϊκθκαν ραγδαία μετά το καλοκαίρι, λόγω 

των capital controls και τθσ περαιτζρω ςυρρίκνωςθσ κάκε οικονομικισ δραςτθριότθτασ, τόςο ςτισ 

ιδιωτικζσ καταςκευζσ όςο και ςτα δθμόςια ζργα, τα οποία υπολειτοφργθςαν. 

Ενδεικτικι τθσ κατάςταςθσ του κλάδου καταςκευϊν είναι θ ηιτθςθ τςιμζντου ςτθν Ελλάδα, θ οποία 

εκτιμάται ότι το 2015 κινικθκε ςτα επίπεδα του 1962, δθλαδι ςε επίπεδα χαμθλότερα κατά 65% 

του μζςου όρου των τελευταίων 50 ετϊν. Τθ βακφτατθ κρίςθ ςτθν Ελλάδα επιβεβαιϊνουν και 

πρόςφατα ςτοιχεία τθσ Eurostat που δείχνουν ότι οι επενδφςεισ ςε κατοικίεσ ζχουν περιοριςτεί από 

το 10,8% του ΑΕΡ το 2007 ςε 1% το 2014, ενϊ ςτθν Ευρωηϊνθ θ κάμψθ είναι πολφ πιο 

περιοριςμζνθ, από 6% το 2007 ςε περίπου 5,5% του ΑΕΡ το 2014. 
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Ο Πμιλοσ, για να αντιμετωπίςει τθν κρίςθ ςτθν εγχϊρια αγορά τα τελευταία χρόνια  ςτράφθκε 

ζντονα ςτισ εξαγωγζσ και παρά τισ ςυνκικεσ υψθλοφ ανταγωνιςμοφ, κατόρκωςε να 

πραγματοποιιςει ςθμαντικό όγκο εξαγωγικϊν πωλιςεων, χάρθ ςτισ υψθλζσ επιδόςεισ των 

εργοςταςίων του. Σθμειϊνεται πάντωσ ότι το 2015 οι πωλιςεισ τςιμζντου ςτθν εγχϊρια αγορά 

αντιπροςϊπευςαν μόλισ το 6,5% του ςυνολικοφ όγκου πωλιςεων του Ομίλου.  

υνολικά, ο κφκλοσ εργαςιών του Σομζα Ελλάδασ και Δυτικισ Ευρώπθσ το 2015 ιταν χαμθλότεροσ 

κατά 5,6% από τθν προθγοφμενθ χρονιά και ανιλκε ςε €269 εκ.. Αντικζτωσ, τα λειτουργικά κζρδθ 

αυξικθκαν ςε €45 εκ., από €37 εκ. τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2014 μετά τθν ανακεώρθςθ τθσ 

λογιςτικισ μεκοδολογίασ που αφορά τθν κατανομι δαπανών επιτελικοφ κζντρου, ςφμφωνα με 

οδθγίεσ του ΟΟΑ και είχε ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ των λειτουργικών κερδών κατά €7 εκ. 

Η ανάκαμψθ τθσ Αμερικανικισ αγοράσ αποτζλεςε κφριο μοχλό ανάπτυξθσ για τον Πμιλο.  Ιδιαίτερα 

δυναμικι πορεία κατζγραψε θ πολιτεία τθσ Φλόριντα, όπου βρίςκεται ςθμαντικό μζροσ των 

δραςτθριοτιτων του Τιτάνα και όπου θ ανάκαμψθ τθσ αγοράσ ακινιτων τροφοδοτεί τθ ηιτθςθ 

δομικϊν υλικϊν. Θετικά επζδραςαν επίςθσ τα αποτελζςματα και ςτθν ανάπτυξθ των εργαςιϊν το 

εκτεταμζνο πρόγραμμα επενδφςεων που πραγματοποιεί ο Πμιλοσ και το οποίο ακροιςτικά το 2014 

και 2015 ςτισ ΗΡΑ ζφκαςε τα €125 εκ. Επίςθσ κετικά ςυνειςζφερε και θ ενδυνάμωςθ του δολαρίου. 

υνολικά το 2015, ο κφκλοσ εργαςιών ςτισ ΗΠΑ παρουςίαςε αφξθςθ κατά 45% (19% αφξθςθ ςε $) 

και ανιλκε ςε €680 εκ., ενώ τα λειτουργικά κζρδθ υπερδιπλαςιάςτθκαν και ανιλκαν ςε €101 εκ., 

ζναντι €46 εκ. πζρυςι. 

Στισ χϊρεσ τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ θ καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα δεν ςθμείωςε αξιόλογθ 

μεταβολι κακϊσ θ ηιτθςθ παρζμεινε ςε ςχετικά χαμθλά επίπεδα. 

υνολικά το 2015, ο κφκλοσ εργαςιών ςτθ Νοτιοανατολικι Ευρώπθ παρουςίαςε μικρι βελτίωςθ 

0,4% και διαμορφώκθκε ςτα €209 εκ. ενώ τα λειτουργικά κζρδθ λόγω του ζντονου ανταγωνιςμοφ 

περιορίςτθκαν ςε  €56 εκ. εμφανίηοντασ  μείωςθ 17,3%. 

Στθν Αίγυπτο, θ ηιτθςθ τςιμζντου αυξικθκε κατά 5% περίπου. Η παραγωγι των εργοςταςίων από 

το καλοκαίρι και μετά επανιλκε ςε υψθλά επίπεδα, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ επζνδυςθσ που 

επζτρεψε τθ λειτουργία τθσ μίασ γραμμισ παραγωγισ του εργοςταςίου του Beni Suef με ςτερεά 

καφςιμα και τθν εξαςφάλιςθ επαρκϊν, καυςίμων, με υψθλό όμωσ κόςτοσ,  για τισ υπόλοιπεσ 

γραμμζσ παραγωγισ. Ωςτόςο, οι χαμθλότερεσ τιμζσ που επικράτθςαν ςτθν αγορά ςτο 2ο εξάμθνο 

ςε ςυνδυαςμό με το υψθλό κόςτοσ των καυςίμων οδιγθςαν ςε περαιτζρω περιοριςμό τθσ 

κερδοφορίασ. 

υνολικά το 2015, ο κφκλοσ εργαςιών ςτθν Αίγυπτο αυξικθκε κατά 22,3% ςτα €241 εκ. ενώ τα 

λειτουργικά αποτελζςματα μειώκθκαν ςε €15 εκ. από €31 εκ. το 2014. 

Επιςθμαίνεται πάντωσ  ότι εντόσ του Μαρτίου 2016 τίκεται ςε λειτουργία και θ δεφτερθ γραμμι 

παραγωγισ του εργοςταςίου του Beni Suef με ςτερεά καφςιμα, γεγονόσ που κα δϊςει δυνατότθτα 

ςτον Πμιλο το 2016, λόγω του ανταγωνιςτικοφ κόςτουσ παραγωγισ, να αξιοποιιςει 

αποτελεςματικότερα τθν αυξανόμενθ ηιτθςθ τθσ αγοράσ. 

Στθν Τουρκία, θ κοινοπραξία ΑDOCIM, ςτθν οποία ςυμμετζχει ο Πμιλοσ ΤΙΤΑΝ με ποςοςτό 50% 

επωφελικθκε τθσ υψθλισ ηιτθςθσ δθμοςίων και ιδιωτικϊν ζργων ςτθ χϊρα  και παρουςίαςε κετικά 

αποτελζςματα. 
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ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΡΟΙΗΣΕΙΣ 

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). 

Οι επενδυτικζσ δαπάνεσ του Ομίλου το 2015, εξαιρουμζνων των εξαγορϊν και των αςωμάτων 

ακινθτοποιιςεων, ανιλκαν ςε €173 εκατ., και ιταν κατά €91 εκατ. υψθλότερεσ από αυτζσ τθσ 

αντίςτοιχθσ περςινισ περιόδου. Η αφξθςθ, όπωσ επιςθμάνκθκε ανωτζρω, οφείλεται κυρίωσ ςτισ 

επενδφςεισ που πραγματοποιικθκαν για τθν επζκταςθ και ανάπτυξθ των δραςτθριοτιτων του 

Ομίλου ςτισ ΗΡΑ και για τθ διαςφάλιςθ τθσ ενεργειακισ επάρκειασ των εργοςταςίων ςτθν Αίγυπτο.   

Το 2015, ο Πμιλοσ πραγματοποίθςε εκποιιςεισ παγίων αναπόςβεςτθσ αξίασ €3 εκατ., ζναντι €2 

εκατ. τθν αντίςτοιχθ περίοδο πζρυςι. 

Σθμειϊνεται ότι θ κυγατρικι του Ομίλου ςτισ ΗΡΑ Titan America LLC, αποφάςιςε τθν αναςτολι τθσ 

επζνδυςθσ που αφοροφςε τθν καταςκευι νζου εργοςταςίου τςιμζντου ςτθ Βόρεια Καρολίνα. Η 

εταιρία πιρε τθν παραπάνω απόφαςθ λαμβάνοντασ υπόψθ το χαμθλό ρυκμό ανάπτυξθσ τθσ 

ηιτθςθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ αγορά κακϊσ και το ιδιαίτερα υψθλό κόςτοσ καταςκευισ ενόσ νζου 

εργοςταςίου τςιμζντου ςτισ ΗΡΑ το οποίο ζχει αυξθκεί περεταίρω τα τελευταία χρόνια. Επίςθσ, οι 

κίνδυνοι τθσ αγοράσ ςτθν περιοχι ζχουν αυξθκεί εξαιτίασ τθσ πλεονάηουςασ παγκόςμιασ 

παραγωγισ τςιμζντου, των χαμθλϊν τιμϊν των ναφλων και τθσ ενίςχυςθσ του δολαρίου. Ωσ 

αποτζλεςμα τθσ απόφαςθσ αναςτολισ των επενδυτικϊν τθσ δραςτθριοτιτων ςτθ περιοχι Castle 

Hayne, θ Titan America  το 2015 κατζγραψε πρόβλεψθ για δαπάνθ απομείωςθσ φψουσ €12,4 εκ. 

(€8,3 εκ. θ επίδραςθ ςτα κακαρά κζρδθ). 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΙΑΣ 

Το 2015 ο κφκλοσ εργαςιϊν τθσ «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» αυξικθκε κατά 3,5% ςτα €273 εκ., ενϊ τα 

λειτουργικά κζρδθ ανιλκαν ςε  €44 εκ. από €31 εκ.. Τα κακαρά κζρδθ μετά από φόρουσ (NPAT) 

ανιλκαν το 2015 ςε €60 εκ. ζναντι €92 εκ. το 2014. Τα κακαρά κζρδθ (NPAT) το 2015 

ςυμπεριλαμβάνουν μερίςματα €55 εκ. από κυγατρικζσ εταιρείεσ του εξωτερικοφ ενϊ το 2014 το 

αντίςτοιχο ποςό ιταν €112 εκ. 

Στισ 19.6.2015, θ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων ενζκρινε τθ διανομι μερίςματοσ  ςυνολικοφ 

ποςοφ €12.695 χιλ. ιτοι €0,15 ανά μετοχι. Επιπλζον, ενζκρινε τθ διανομι ειδικϊν αποκεματικϊν 

προθγουμζνων χριςεων, ςυνολικοφ ποςοφ €12.695 χιλ. ιτοι €0,15 ανά μετοχι. Λόγω τθσ 

τραπεηικισ αργίασ που αποφαςίςτθκε με τθν από 28.6.2015 Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου, θ 

ζναρξθ πλθρωμισ ςτουσ Μετόχουσ  των ανωτζρω ποςϊν, θ οποία είχε οριςκεί για τθν 1θ Ιουλίου 

2015 αναβλικθκε για δφο εβδομάδεσ και οι ςχετικζσ καταβολζσ άρχιςαν να πραγματοποιοφνται 

από τισ 15 Ιουλίου 2015 από τθν τράπεηα ΑLPHA BANK CYPRUS LIMITED. 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο κα προτείνει ςτθν τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων, που ζχει 

προγραμματιςτεί για τθν 17.6.2016, τθ διανομι μερίςματοσ  ςυνολικοφ ποςοφ €25.390 χιλ. ιτοι 

€0,30 ανά μετοχι. Σφμφωνα με τθν περίπτωςθ β παράγραφοσ 8 του άρκρου 16  του νόμου 
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2190/1920, τα τελικά ποςά που κα διανεμθκοφν ανά μετοχι κα προςαυξθκοφν με το μζριςμα που 

αντιςτοιχεί ςτισ ίδιεσ μετοχζσ τθσ Εταιρίασ. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Δεν υπάρχουν μεταγενζςτερα τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2015 γεγονότα που να αφοροφν τον Πμιλο και 

τθν Εταιρία και τα οποία να ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτισ ετιςιεσ ενοποιθμζνεσ και εταιρικζσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ. 

 

ΡΟΟΡΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016 

Οι προοπτικζσ του Ομίλου για το 2016 διαγράφονται κετικζσ, παρά τισ ςθμαντικζσ αβεβαιότθτεσ και 

προκλιςεισ. Στθν παροφςα ςυγκυρία, κινθτιρια δφναμθ για τον Πμιλο ςυνιςτά θ ανακάμπτουςα 

αγορά των ΗΡΑ.   Το 2015, ο Τομζασ  Αμερικισ αντιπροςϊπευςε το 49% των πωλιςεων του Ομίλου 

και το 47% τθσ λειτουργικισ κερδοφορίασ του. 

Η ανάκαμψθ του κλάδου καταςκευϊν ςτισ ΗΡΑ αναμζνεται να ςυνεχιςτεί, με κινθτιρια δφναμθ τα 

ακίνθτα οικιςτικισ χριςθσ, τα εμπορικά ακίνθτα και, ςε μικρότερο βακμό, τα δθμόςια ζργα. Με 

βάςθ τθν ανάπτυξθ που παρουςιάηει θ αγορά και τισ κετικζσ προοπτικζσ, ο Πμιλοσ προγραμματίηει 

και για το 2016 εκτεταμζνεσ επενδφςεισ ςτισ ΗΡΑ με ςτόχο τθν ιςχυροποίθςθ τθσ κζςθσ του και τθ 

βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ των δραςτθριοτιτων του.  

Στθν Αίγυπτο, εκτιμάται ότι κα ςυνεχιςτεί θ ανοδικι πορεία ςτθ ηιτθςθ δομικϊν υλικϊν, γεγονόσ 

που εκτιμάται ότι μεςοπρόκεςμα κα οδθγιςει ςε ςτακερότερθ ιςορροπία μεταξφ των τάςεων 

προςφοράσ και ηιτθςθσ τςιμζντου ςτθν αγορά. Ο Πμιλοσ ςυνεχίηει τθν  πραγματοποίθςθ 

επενδφςεων για τθ λειτουργία των γραμμϊν παραγωγισ με ςτερεά και εναλλακτικά καφςιμα, 

προκειμζνου να εξαςφαλίςει τθν ενεργειακι επάρκεια και να βελτιϊςει τα κοςτολόγια των 

εργοςταςίων του. Η ολοκλιρωςθ τθσ λειτουργίασ του εργοςταςίου του Beni Suef με ςτακερά 

καφςιμα αναμζνεται να ολοκλθρωκεί ςτο τζλοσ του 1ου τριμινου 2016 και του εργοςταςίου τθσ 

Αλεξάνδρειασ ςτα τζλθ του 2016.  

Η καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα ςτισ χϊρεσ τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ όπου ζχει παρουςία ο 

Πμιλοσ εκτιμάται ότι κα παραμείνει υποτονικι, πικανϊσ ςε επίπεδα ελαφρϊσ χαμθλότερα του 

προθγουμζνου ζτουσ. Η περιοχι εξακολουκεί να επθρεάηεται από τθν οικονομικι αδυναμία των 

γειτονικϊν χωρϊν τθσ Ευρωηϊνθσ, ςθμειϊνοντασ χαμθλοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ. 

Στθν Ελλάδα εκτιμάται ότι θ ηιτθςθ κα βελτιωκεί οριακά χάρθ ςτθν υλοποίθςθ δθμοςίων ζργων 

αλλά κα παραμείνει ςε εξαιρετικά χαμθλά επίπεδα. Οι τρζχουςεσ ςυνκικεσ δεν οδθγοφν ςε 

αιςιόδοξεσ προοπτικζσ εξζλιξθσ, τουλάχιςτον βραχυπρόκεςμα, κακϊσ θ  ανάκαμψθ του κλάδου 

εξαρτάται άμεςα από τθν οικονομικι ανάπτυξθ και τθν επακόλουκθ ενίςχυςθ του διακζςιμου 

ειςοδιματοσ των νοικοκυριϊν, τθν άνοδο τθσ απαςχόλθςθσ και τθ βελτίωςθ τθσ τραπεηικισ 

χρθματοδότθςθσ. Ο Πμιλοσ ζχει λάβει ςειρά μζτρων προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ απρόςκοπτθ 

λειτουργία των εργοςταςίων του, των οποίων θ παραγωγι και το 2016 αναμζνεται να διοχετευτεί 

κατά τα ¾ ςε εξαγωγικοφσ προοριςμοφσ και ςε ςυνκικεσ πολφ ζντονου ανταγωνιςμοφ. 

Στισ 31 Δεκεμβρίου 2015, θ κυγατρικι του Ομίλου Titan America, είχε μθ αναγνωριςμζνεσ ςτον 

ιςολογιςμό αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ ςυνολικοφ φψουσ περίπου $101 εκ. που 
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προζκυψαν από μεταφερόμενεσ κακαρζσ ηθμιζσ και τισ μεταφερόμενεσ δαπάνεσ τόκων. Ο 

κακοριςμόσ του ποςοφ τθσ μεταφερόμενθσ φορολογικισ απαλλαγισ που μπορεί να αναγνωριςτεί 

ςτον ιςολογιςμό απαιτεί τθν κρίςθ τθσ εταιρίασ ωσ προσ τθν εκτίμθςθ τθσ μελλοντικισ κερδοφορίασ 

κακϊσ και τον αντίςτοιχο βακμό ανάκτθςθσ των μεταφερόμενων φορολογικϊν ηθμιϊν.  Ενϊ θ Titan 

America είχε φορολογικζσ ηθμιζσ το 2015 (και ςωρευτικά από 2013 – 2015), οι φορολογικζσ ηθμιζσ 

για το 2015 ιταν χαμθλότερεσ από τα δφο προθγοφμενα χρόνια και θ λειτουργικι κερδοφορία τθσ 

Titan America βελτιϊνεται ςυνεχόμενα κατά τθ διάρκεια των τελευταίων δφο ετϊν. 

Το 2016, Ο Πμιλοσ κα επανεξετάςει το ποςό των μθ αναγνωριςμζνων αναβαλλόμενων φορολογικϊν 

απαιτιςεων και ανάλογα με τθν τάςθ τθσ κερδοφορίασ τθσ Titan America, ζνα μζροσ θ το ςφνολο 

τθσ παρελκοφςασ μθ αναγνωριςμζνθσ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ απαίτθςθσ μπορεί να 

αναγνωριςτεί το 2016, με το αντίςτοιχο όφελοσ ςτθν φορολογικι δαπάνθ και κατ’επζκταςθ ςτα 

κακαρά κζρδθ. 

 

ΕΤΑΙΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΡΤΥΞΗ 

Η ενίςχυςθ και επζκταςθ τθσ ςυμμετοχικισ δράςθσ με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεχϊσ 

εντεινόμενων κοινωνικϊν και περιβαλλοντικϊν προκλιςεων αναγνωρίςκθκε, τον Σεπτζμβριο του 

2015, από τθ διεκνι κοινότθτα και όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ ωσ αναγκαία ςυνκικθ για τθν 

επίτευξθ των ςτόχων για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ το 2030. 

Για τον Πμιλο ΤΙΤΑΝ, θ ςυμμετοχικι δράςθ αποτελεί βαςικό ςυςτατικό τθσ ςτρατθγικισ του  ιδθ 

από το 2000. Ξεκινϊντασ από τθν Ελλάδα και προχωρϊντασ με ςυςτθματικά βιματα ςε όλεσ τισ 

άλλεσ χϊρεσ όπου λειτουργεί ςιμερα, ο ΤΙΤΑΝ πρωτοςτατεί ςε πρωτοβουλίεσ δικτφωςθσ και 

ςυνεργαςίασ με ςυμμζτοχουσ που αποςκοποφν ςτθν προαγωγι τθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ 

και τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. 

Το 2015 επεκτείναμε τθν προςπάκεια αυτι ενϊνοντασ τισ δυνάμεισ μασ με 10.000 επιχειριςεισ από 

όλθ τθν Ευρϊπθ υποςτθρίηοντασ τθν Επιχειρθματικι Διακιρυξθ για τθν Ευρϊπθ του μζλλοντοσ και 

το Ευρωπαϊκό Σφμφωνο για τθ Νεολαία, δφο πρωτοβουλίεσ ςυμπλθρωματικζσ που βρίςκονται ςε 

πλιρθ αρμονία και με τισ προτεραιότθτεσ που ζχουμε κζςει  για τα επόμενα χρόνια. Επιπρόςκετα 

ςυνεχίςαμε να προςπακοφμε ςτουσ τρείσ τομείσ που ζχουμε αναγνωρίςει ωσ πιο ουςιϊδεισ και 

ςθμαντικοφσ για τισ δραςτθριότθτζσ μασ διεκνϊσ: υγεία και αςφάλεια, προςταςία περιβάλλοντοσ 

και ςφμπραξθ με τουσ ςυμμζτοχουσ. 

Στον τομζα τθσ αςφάλειασ, παρ’ όλθ τθν  προςπάκεια που καταβάλαμε,  παρατθρικθκε  κάμψθ των 

επιδόςεων του Ομίλου το 2015. Ειδικότερα, ςθμειϊκθκαν δφο κανατθφόρα ατυχιματα ςτθν 

Αίγυπτο που αφοροφςαν το ζνα εξ αυτϊν  εργαηόμενό μασ και το άλλο  εργαηόμενο ςε εργολαβικι 

εταιρία. Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιϊκθκε για άλλθ μία φορά θ ανάγκθ για ςυνεχι εγριγορςθ 

αλλά και ευρφτερθ ςυνειδθτοποίθςθ των κινδφνων ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ ςε κάκε επίπεδο.  

Σε ςχζςθ με τισ νζεσ επενδφςεισ που πραγματοποιικθκαν ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ μασ για τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ, ςυνεχίςαμε να ενδυναμϊνουμε ςυνολικά τθν αποτελεςματικότθτά 

μασ ςε ό, τι αφορά τον ζλεγχο και τον περιοριςμό των  εκπομπϊν αερίων ρφπων και ςκόνθσ ενϊ 

προχωριςαμε περαιτζρω ςτθν δθμιουργία κατάλλθλων υποδομϊν για τθν αξιοποίθςθ 

δευτερογενϊν και εναλλακτικϊν καυςίμων ςτθν Αίγυπτο. 
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Αναγνωρίηοντασ τθ ςθμαςία του να ςκζφτεςαι και να αντιλαμβάνεςαι τθν παγκόςμια κατάςταςθ 

αλλά να αναλαμβάνεισ δράςθ ςτο τοπικό επίπεδο, ο Πμιλοσ το 2015 μεταξφ άλλων επεξζτεινε τισ 

δράςεισ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ ςτθν Ελλάδα ϊςτε να ςυμβάλει ενεργά ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

προςφυγικισ κρίςθσ και ενίςχυςε περαιτζρω τθν προςπάκεια για διάλογο με τουσ ςυμμετόχουσ 

ςτθν Αίγυπτο. 

 

ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΟ ΡΟΤΥΡΟ (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 Πμιλοσ 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. 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ 

Ο Πμιλοσ, 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 Διεφκυνςθσ 

Χρθματοοικονομικισ Διαχείριςθσ  του Ομίλου, με ςτόχο τθν ελαχιςτοποίθςθ των δυνθτικϊν 

δυςμενϊν επιπτϊςεϊν τουσ ςτθ χρθματοοικονομικι απόδοςθ του Ομίλου. Ο Πμιλοσ δεν εκτελεί 

ςυναλλαγζσ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα ι ςυναλλαγζσ που δε ςχετίηονται με τισ εμπορικζσ, 

επενδυτικζσ ι δανειολθπτικζσ δραςτθριότθτζσ του.  

Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ: 

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

ρευςτά περιουςιακά ςτοιχεία κακϊσ επίςθσ εκτενείσ πιςτωτικζσ γραμμζσ ςε διεκνείσ τράπεηεσ, για 

να διαςφαλίςει τθν εκπλιρωςθ των χρθματοοικονομικϊν του υποχρεϊςεων.  
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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 τθσ 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 2015, το ποςοςτό τθσ ςχζςθσ ςτακεροφ προσ κυμαινόμενου επιτοκίου του 

ςυνολικοφ δανειςμοφ του Ομίλου, λαμβάνοντασ υπόψθ εκκρεμοφςεσ ςυμβάςεισ παραγϊγων 

ανταλλαγισ επιτοκίων, ανιλκε ςε 43%/ 57% (31.12.2014: 47% / 53%).  

 (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 2015, 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 €4,7 εκατ. (2014: €3,8 εκατ.). Η ευαιςκθςία του Ομίλου ςτισ μεταβολζσ των επιτοκίων είναι 

μεγαλφτερθ από πζρςι κυρίωσ λόγω του υψθλότερου κυμαινόμενου δανειςμοφ του Ομίλου ςε 

απόλυτο ποςό. 

(Για περιςςότερα ςτοιχεία τθσ ανάλυςθσ ευαιςκθςίασ των μεταβαλλόμενων επιτοκίων ςασ 

παραπζμπουμε  ςτθ Σθμείωςθ 33  των Οικονομικϊν Καταςτάςεων.) 

Συναλλαγματικόσ 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.Ρ.Α., Αίγυπτο και Αλβανία, είναι 

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

τουσ ςε τοπικό νόμιςμα εξετάηεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. 
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 (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 ΗΡΑ, Λίρα Αιγφπτου, Δθνάριο Σερβίασ, Λεκ Αλβανίασ, Λίρα Αγγλίασ και Λίρα  

Τουρκίασ. 

Στισ 31 Δεκεμβρίου του 2015, 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 €0,5 εκατ. (2014: €1,5 εκατ.).  

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

παραπζμπουμε  ςτθ Σθμείωςθ 33  των Οικονομικϊν Καταςτάςεων.) 

Ριςτωτικόσ κίνδυνοσ:  

Ο Πμιλοσ 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. 

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

ειδικοφσ πιςτωτικοφσ κινδφνουσ γίνονται προβλζψεισ για ηθμίεσ από απαξίωςθ. 

 Στισ 31 Δεκεμβρίου του 2015, 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 Πμιλο 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 Διεφκυνςθσ Χρθματοοικονομικισ 

Διαχείριςθσ Ομίλου. 

Στισ 31 Δεκεμβρίου του 2015, 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 Πμιλοσ δραςτθριοποιείται ςε περιοχζσ, όπωσ θ Ελλάδα, θ Αίγυπτοσ, θ Τουρκία και θ Φλόριντα 

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

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

Ρολιτικοί κίνδυνοι: 

Ο Πμιλοσ 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. 

ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Με τθν Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου τθσ 28.06.2015, οι Ελλθνικζσ τράπεηεσ τζκθκαν ςε αργία 

ενϊ ταυτόχρονα επιβλικθκαν ζλεγχοι ςτισ μετακινιςεισ κεφαλαίων ςφμφωνα με απόφαςθ του 

Υπουργείου Οικονομικϊν. Η τραπεηικι αργία ζλθξε ςτισ 20.07.2015, ενϊ οι ζλεγχοι κεφαλαίων 

παραμζνουν ςε ιςχφ.  

Οι παραπάνω εξελίξεισ είχαν αρνθτικό αντίκτυπο ςτθν Ελλθνικι οικονομία με αποτζλεςμα τθ 

περαιτζρω επιβράδυνςθ τθσ οικοδομικισ δραςτθριότθτασ.  Ωςτόςο, οι κίνδυνοι από τθν ζκκεςθ του 

Τιτάνα ςτθν Ελλάδα είναι περιοριςμζνοι. 

Πςον αφορά τθ ρευςτότθτα, ο Πμιλοσ διατθρεί ςθμαντικά αποκζματα μετρθτϊν (€122 εκ. ςτισ 

31.12.2015) και ςε κατακζςεισ ςε διεκνείσ τράπεηεσ εκτόσ Ελλάδοσ. Επιπλζον, οι πθγζσ 

χρθματοδότθςθσ του Ομίλου είναι διαφοροποιθμζνεσ ζτςι ϊςτε πάνω από το 85% του δανειςμοφ 

του να προζρχεται από διεκνι χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα και χρθματαγορζσ.  

Η γεωγραφικι διαςπορά και επζκταςθ του Ομίλου, θ οποία ξεκίνθςε από το 2000 και επιτεφχκθκε 

μζςω επενδφςεων που ξεπερνοφν ςυνολικά τα €3 δισ, ζχει διευρφνει τθν επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα του Τιτάνα και τον ζχει ιςχυροποιιςει με αποτζλεςμα να αποςυνδζει τον Πμιλο 

από τον κίνδυνο τθσ Ελλάδασ. Σθμειώνουμε ότι ςτισ 29.06.2015, ο οίκοσ πιςτολθπτικισ 

αξιολόγθςθσ Standard & Poor’s επιβεβαίωςε τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του Τιτάνα ωσ «ΒΒ» και 

βελτίωςε τθν προοπτικι του από ςτακερι ςε  κετικι. Ο Πμιλοσ ςυνεχώσ αξιολογεί το οικονομικό 

περιβάλλον τθσ Ελλάδασ για να εκτιμιςει τουσ κίνδυνουσ που ςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτζσ 

του ςτθν χώρα, ζτςι ώςτε να προβαίνει εγκαίρωσ  ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ προκειμζνου να 

ελαχιςτοποιιςει τισ επιπτώςεισ των εν λόγω  κινδφνων. 

 

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.  

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

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

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

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

ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ για τθν ποςοςτιαία υποκατάςταςθ των φυςικϊν πρϊτων υλϊν από 

εναλλακτικζσ φλεσ (απόβλθτα) και παρακολουκεί ςτενά τθν εξζλιξθ αυτοφ του ςτόχου.  

Κίνδυνοι ςχετικοί με τθν αςφάλεια ςτθν εργαςία:  

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

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

άλλων, προβλζπει τθ ςτελζχωςθ των παραγωγικϊν μονάδων με ικανό αρικμό μθχανικϊν  

αςφαλείασ. Ο ςχετικόσ ςχεδιαςμόσ περιλαμβάνει ευρφτατα εκπαιδευτικά προγράμματα για τθ 

ςυςτθματικι ςχετικι εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ των εργαηομζνων και αυςτθρι εφαρμογι 

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

Αςφάλειασ τθσ Εταιρίασ. 

Ρεριβαλλοντικοί 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.  

Ραράλλθλα, 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. 

Κίνδυνοσ διαφκοράσ 

Σφμφωνα με τον δείκτθ αντίλθψθσ για τθ διαφκορά τθσ Διεκνοφσ Διαφάνειασ, ο κίνδυνοσ διαφκοράσ 

ςε πολλζσ από τισ χϊρεσ όπου δραςτθριοποιείται ο Πμιλοσ βαίνει αυξανόμενοσ. 

Ο δείκτθσ αυτόσ και οι ςχετικζσ αναφορζσ ανά χϊρα παρακολουκοφνται ςυςτθματικά τόςο από τθν 

κατά τόπουσ διοίκθςθ όςο και ςε επίπεδο Ομίλου από τθν Επιτροπι Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ , 

ϊςτε να γίνεται ο κατάλλθλοσ ςχεδιαςμόσ των αναγκαίων πολιτικϊν και να λαμβάνονται τα 

απαιτοφμενα μζτρα για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ του ςχετικοφ κινδφνου.  

Οι ρθτζσ ςχετικζσ διατάξεισ που ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτον Κϊδικα Δεοντολογίασ του Ομίλου, θ 

λειτουργία των γραμμϊν άμεςθσ επικοινωνίασ (hotlines) ςτισ οποίεσ ενκαρρφνονται οι εργαηόμενοι 

να καταγγζλλουν περιπτϊςεισ διαφκοράσ που υποπίπτουν ςτθν αντίλθψι τουσ, ο ςυςτθματικόσ 

ςχεδιαςμόσ ελζγχων από τθν Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου ςε λειτουργίεσ με μεγαλφτερθ ζκκεςθ 

ςτθ δωροδοκία και τθ διαφκορά είναι μεταξφ των πολιτικϊν που εφαρμόηονται για τθν 

αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των εν λόγω κινδφνων.   
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ 

Οι ςυναλλαγζσ  τθσ Εταιρίασ με ςυνδεδεμζνα με αυτιν πρόςωπα κατά τθν ζννοια του ΔΛΡ 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 2015 και τα υπόλοιπα των απαιτιςεων και υποχρεϊςεων 

ςτισ 31.12.2015 για τον Πμιλο και τθν Εταιρία, που ζχουν προκφψει από ςυναλλαγζσ με τα 

ςυνδεδεμζνα μζρθ εμφανίηονται ωσ εξισ:  

 

(Ποσά σε χιλιάδες €)

Ρωλιςεισ 

αγακών και 

υπθρεςιών 

 Αγορζσ 

αγακών και 

υπθρεςιών Απαιτιςεισ  Υποχρεώςεισ 

- 1.537 - 223

- - 35 -

- 1.537 35 223

Όμιλοσ
Λοιπά ςυνδεόμενα μζρθ

Διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ

 

Ρωλιςεισ 

αγακών και 

υπθρεςιών 

 Αγορζσ 

αγακών και 

υπθρεςιών Απαιτιςεισ  Υποχρεώςεισ 

1 - - 257

2 - - 350

20.222 5.025 7.050 755

5.550 - 750 -

3 - 1 -

38 - - -

2 - - -

8.425 - 3.681 -

420 - - -

18.015 53 3 -

7.794 - 852 -

1.869 - 2.758 -

1.036 10 1.191 -

973 4 312 -

1.110 - 1.074 -

4.621 7 1.506 -

37.240 57 2.341 -

- 2 - 2

1.550 3 284 -

- 22.301 - 307.105

1.327 - 403 -

34 - 126 -

- 1.537 - 223

- - 35 -

110.232 28.999 22.367 308.692

Ιντερτιτάν Εμπορικι Διεκνισ Α.Ε.

Λατομεία Γουρνϊν Α.Ε.

Zlatna Panega Cement AD

Τitan Αmerica LLC

Essex Cement Co. LLC

Titan Cement U.K. Ltd

Τιτάν Διεκνισ Εμπορικι Α.Ε.

Fintitan S.R.L.

Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. 

Cementi Crotone S.R.L.

Usje Cementarnica AD

Beni Suef Cement Co.S.A.E. 

ΚΤΗΜΕΤ Α.Ε.

Antea Cement SHA

Alexandria Portland Cement Co. S.A.E 

Αιολικι Ν.Ε.

Αλμπαςζμ Α.Ε.

Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε.

(Ποσά σε χιλιάδες €)

Εταιρία

Cementara Kosjeric DOO

Λοιπά ςυνδεόμενα μζρθ

Διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ

Titan Global Finance PLC 

SharrCem Sh.P.K

Λοιπζσ κυγατρικζσ

 

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.  
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Οι υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρίασ αφοροφν κυρίωσ μία δανειακι ςφμβαςθ  κυμαινόμενου επιτοκίου 

ανεξόφλθτου κεφαλαίου €96,81 εκ. με λιξθ το 2018, με επιτόκιο βαςιςμζνο ςτο Euribor πλζον 

περικωρίου 3,80% ετθςίωσ, και άλλεσ δφο δανειακζσ ςυμβάςεισ ςτακεροφ επιτοκίου, α) 

ανεξόφλθτου κεφαλαίου €97 εκ. με λιξθ το 2017 και ςτακερό επιτόκιο 8,80% ετθςίωσ ζωσ τθ λιξθ, 

και β) ανεξόφλθτου κεφαλαίου €110,17 εκ. 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. 

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

ανιλκαν ςε €5,8 εκ. ςε ςφγκριςθ με €4,9 εκ. το προθγοφμενο ζτοσ. 

 

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 

Ρώλθςθ ιδίων μετοχών ςτα πλαίςια Ρρογράμματοσ Ραροχισ Δικαιωμάτων Ρροαίρεςθσ Αγοράσ 

Μετοχών 

Τον Μάιο του 2015, θ μθτρικι Εταιρία προζβθ ςτθ διάκεςθ (εξωχρθματιςτθριακι πϊλθςθ) 146.958 

ιδίων κοινϊν μετοχϊν τθσ, οι οποίεσ αντιπροςωπεφουν ποςοςτό 0,2% του καταβεβλθμζνου 

μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ, ςε 67 ςτελζχθ του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, με τιμι διάκεςθσ κάκε μετοχισ ίςθ με 

τθν ονομαςτικι τθσ αξία, ιτοι 4 ευρϊ ανά μετοχι, και ςυνολικό τίμθμα 587.832 ευρϊ. 

Τον Νοζμβριο του 2015, θ μθτρικι Εταιρεία προζβθ ςτθ διάκεςθ (εξωχρθματιςτθριακι πϊλθςθ) 

12.361 κοινϊν μετοχϊν τθσ, οι οποίεσ αντιπροςωπεφουν ποςοςτό 0,02% του καταβεβλθμζνου 

μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ, ςε 5 ςτελζχθ του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, που άςκθςαν το ςχετικό δικαίωμά τουσ, 

με τιμι διάκεςθσ κάκε μετοχισ ίςθ με τθν ονομαςτικι τθσ αξία, ιτοι 4 ευρϊ ανά μετοχι, και 

ςυνολικό τίμθμα 49.444 ευρϊ. 

 

ΔΩΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (GOING CONCERN): 

Σφμφωνα με τθ διάταξθ C.1.3. του Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ του Ηνωμζνου Βαςιλείου όπωσ 

ιςχφει ςιμερα μετά τθν ανακεϊρθςι του το Σεπτζμβριο του 2014, τον οποίο εφαρμόηει θ Εταιρία, 

το  Διοικθτικό Συμβοφλιο, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν: 

 Τθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ Εταιρίασ 

 Toυσ κινδφνουσ που αντιμετωπίηει θ Εταιρία που κα μποροφςαν να ζχουν αρνθτικζσ 

επιπτϊςεισ ςτο επιχειρθματικό μοντζλο τθσ Εταιρίασ και ςτθν κεφαλαιακι τθσ επάρκεια 

 Και το γεγονόσ ότι δεν εντοπίηονται ςθμαντικζσ αβεβαιότθτεσ ςε ςχζςθ με τθν ικανότθτα τθσ 

Εταιρίασ να ςυνεχίςει λειτουργεί ωσ «δρϊςα οικονομικι μονάδα»  για το προβλεπτό μζλλον 

και ςε κάκε περίπτωςθ για διάςτθμα τουλάχιςτον 12 μθνϊν από τθν θμερομθνία ζγκριςθσ 

των Οικονομικϊν Καταςτάςεων  

δθλϊνει ότι εξακολουκεί να κεωρεί  ωσ κατάλλθλθ βάςθ για τθ ςφνταξθ των Οικονομικϊν 

Καταςτάςεων τθν αρχι τθσ «δρϊςασ οικονομικισ μονάδασ» και ότι δεν υφίςτανται ςθμαντικζσ 

αβεβαιότθτεσ ςε ςχζςθ με τθν ικανότθτα τθσ Εταιρίασ να ςυνεχίςει να εφαρμόηει ωσ κατάλλθλθ 

βάςθ για τθ ςφνταξθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθν αρχι τθσ  «δρϊςασ οικονομικισ μονάδασ» 

για το προβλεπτό μζλλον και ςε κάκε περίπτωςθ για διάςτθμα τουλάχιςτον 12 μθνϊν από τθν 

θμερομθνία ζγκριςθσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων. 
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ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ THΣ ΕΤΑΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

Σφμφωνα με τθ διάταξθ C.2.2. του Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ του Ηνωμζνου Βαςιλείου, το  

Διοικθτικό Συμβοφλιο, δθλϊνει ότι ζχει αξιολογιςει τισ προοπτικζσ τθσ Εταιρίασ λαμβάνοντασ 

υπόψθ τθν τρζχουςα κατάςταςι τθσ και τουσ κυριότερουσ κινδφνουσ που αντιμετωπίηει ςε βάκοσ 

πενταετίασ, χρονικό διάςτθμα το οποίο κρίνει κατάλλθλο για τθν εξαγωγι των ςχετικϊν 

ςυμπεραςμάτων.  Συνεπϊσ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει τθν εφλογθ προςδοκία ότι θ Εταιρία κα 

είναι ςε κζςθ να ςυνεχίςει να λειτουργεί και να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ τθσ, όταν αυτζσ 

κακίςτανται απαιτθτζσ κατά τθ διάρκεια τθσ ανωτζρω περιόδου. 

 

ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΗΣΗΣ 2015 

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

χριςθσ 2015, 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 31.12.2015 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 10,72% 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 6,25% των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρίασ  

Τθν 10.3.2016, 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 ζχει 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 κρίνονται 

ςυμφζρουςεσ και εφόςον το επιτρζπουν 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 2.760.593 κοινζσ 

και 5.919 προνομιοφχεσ χωρίσ ψιφο μετοχζσ , οι οποίεσ  αντιπροςωπεφουν ποςοςτό 3,27 % 

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 αρχικισ ονομαςτικισ αξίασ 200 εκ. ευρϊ (υπολοίπου  

τθν 31.12.2015 197 εκ. ευρϊ) από τθν εταιρία του Ομίλου Titan Global Finance Plc με τθν 

εγγφθςθ τθσ Εταιρίασ.  

Γ. Η ζκδοςθ Ευρωπαϊκϊν Ομολογιϊν αρχικισ ονομαςτικισ αξίασ 300 εκ. ευρϊ (υπολοίπου 

τθν 31.12.2015 287,17 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., κοινοπραξίασ δανειςτριϊν τραπεηϊν και τθσ Εταιρίασ ωσ 

εγγυιτριασ 

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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ΓΖΛΧΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

  

 

Η. Αλαθνξά ζηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ε Δηαηξία  

θαη ζηνλ ηφπν φπνπ ν Κψδηθαο απηφο είλαη δηαζέζηκνο πξνο ην θνηλφ 

 

Ζ Α.Δ. ΣΗΜΔΝΣΧΝ ΣΗΣΑΝ (εθεμήο «ε Δηαηξία»), είλαη αλψλπκε εηαηξία, νη κεηνρέο ηεο 

νπνίαο (θνηλέο θαη πξνλνκηνχρεο) είλαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ.  

Ζ παξνχζα Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο απνηειεί εηδηθφ ηκήκα ηεο Δηήζηαο 

Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ Ν.3873/2010. 

Ζ Α.Δ. ΣΗΜΔΝΣΧΝ ΣΗΣΑΝ, κε ηελ απφ  16.12.2010 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο 

πκβνπιίνπ έρεη ππαρζεί επηζήκσο ζηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ (the UK Corporate Governance Code), ηνλ νπνίν εθαξκφδεη ζήκεξα φπσο έρεη 

δηακνξθσζεί κεηά ηελ απφ επηεκβξίνπ 2014 αλαζεψξεζή ηνπ θαη ν νπνίνο επξίζθεηαη 

αλαξηεκέλνο ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ UK Financial Reporting Council www.frc.org.uk.    

Μεηάθξαζε απηνχ ζηελ Διιεληθή Γιψζζα έρεη αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Δηαηξίαο 

www. titan.gr ζηε δηεχζπλζε 

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

 

Ζ Δηαηξία εθαξκφδεη ηνλ αλσηέξσ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ κε ηηο απνθιίζεηο πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ ζην Σκήκα VIIΗ ηεο παξνχζαο 

δήισζεο, φπνπ θαη παξέρεηαη αηηηνιφγεζε ησλ ζρεηηθψλ απνθιίζεσλ. 

 

ΗΗ. Αλαθνξά ζηηο πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξία 

επηπιένλ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λφκνπ θαη παξαπνκπή ζηνλ ηφπν φπνπ ηηο έρεη 

δεκνζηνπνηήζεη. 

 

Ζ Α.Δ. ΣΗΜΔΝΣΧΝ ΣΗΣΑΝ, επηπιένλ ησλ πξνβιέςεσλ ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνπο Νφκνπο 2190/1920, 3016/2002, 3693/2008, 3884/2010 θαη 

3873/2010, εθαξκφδεη ηηο αξρέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο  πνπ πξνβιέπεη ν Κψδηθαο 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (UK Corporate Governance Code), 

εθεμήο «ν Κψδηθαο».  

 

Ζ Δηαηξία πέξαλ ησλ θξηηεξίσλ πνπ ζέηνπλ ε ειιεληθή λνκνζεζία θαη ν Κψδηθαο φζνλ 

αθνξά ηα θξηηήξηα αλεμαξηεζίαο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα αλεμάξηεηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθαξκφδεη ηα πξφζζεηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ 

ζηελ παξάγξαθν «Αλάδεημε ππνςεθίσλ κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ» ηνπ ηκήκαηνο ΗΗΗ 

ηεο παξνχζαο δήισζεο θαη επξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηoλ ηζηφηνπν ηεο Δηαηξίαο www. 

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

si 

 

 

 

 

 

 

 

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
http://ir.titan.gr/titan/app/cms?lang=en&page=article.etairiki.diakuvernisi
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ΗΗΗ. Αλαθνξά ζηε ζχλζεζε θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη 

ησλ άιισλ δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ ή επνπηηθψλ νξγάλσλ ή επηηξνπψλ ηεο 

Δηαηξίαο. 

 

 

 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΖΜΔΗΧΜΑΣΑ ΜΔΛΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ 

Γελλήζεθε ην 1940.  

 

Με Δθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ.. απφ 1.3.2006  

Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Οξηζκνχ Τπνςεθίσλ θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

 

Πξφεδξνο ηνπ Γ.. απφ ην 1996 ελψ απφ ην 1983 κέρξη ην 1996 ππεξέηεζε σο Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο. Δίλαη κέινο ηνπ Γ.. απφ ην 1971. 

 

Δπίζεο είλαη κέινο ηνπ Γ.. ηνπ Ηδξχκαηνο Παχινπ θαη Αιεμάλδξαο Καλειινπνχινπ θαη 

έρεη δηαηειέζεη Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ..ηεο ΑLPHA BANK (1995-2006) θαη Πξφεδξνο ηνπ 

.Δ.Β (1994-2000). 

 

ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ 

ΔΤΣΡΑΣΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ (ΣΑΚΖ) ΑΡΑΠΟΓΛΟΤ 

Γελλήζεθε ην 1951.  

Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ.. απφ ηελ 18.5.2010  (2
ε
 ζεηεία) 

Αλψηεξνο Αλεμάξηεηνο Γηνηθεηηθφο χκβνπινο 

Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Ακνηβψλ 

Έρεη δηαηειέζεη αλψηαην ζηέιερνο δηεζλψλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ ζην Λνλδίλν (1977-

1991) θαη έρεη δηεπζχλεη ειιεληθέο ηξάπεδεο θαη ζπγαηξηθέο μέλσλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα 

(1991-2000). Τπήξμε Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη Global Head of the Banks and Securities 

Industry γηα ηε CITIGROUP ζην Λνλδίλν (1999- 2004) θαη Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (2004-2009). Δμειέγε επίζεο Πξφεδξνο 

ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδψλ (2005-2009). Γηεηέιεζε Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

εκπνξηθήο ηξαπεδηθήο θαη εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ.. ηνπ επελδπηηθνχ νκίινπ EFG 

Hermes Holding (2010-2013).  
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Δίλαη Πξφεδξνο θαη κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ.. ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξίαο Tsakos 

Energy Navigation (TEN) Limited, εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο,  κε 

εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ.. ηεο ΔFG Hermes Holding SAE, εηζεγκέλεο ζηα ρξεκαηηζηήξηα 

Καΐξνπ θαη Λνλδίλνπ, ηεο Credit Libanais SAL θαη ηεο Bank Alfalah, εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην ηνπ Καξάηζη, εθπξνζσπψληαο ηελ International Finance Corporation 

(IFC).   

Δίλαη θάηνρνο πηπρίσλ Μαζεκαηηθψλ, Ναππεγηθήο θαη Γηνίθεζεο απφ ειιεληθά θαη 

βξεηαληθά παλεπηζηήκηα 

 

ΓIEYΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ    

Γελλήζεθε ην 1962.  

 

Δθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ.. απφ ηελ 24.6.1992  

Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Δηαηξίαο απφ ην 1996 θαη ζηέιερνο απφ ην 1989.  

 

Πξνεγνπκέλσο εξγάζζεθε σο ζχκβνπινο επηρεηξήζεσλ ζηε  McKinsey & Company Inc 

ζηηο ΖΠΑ θαη ζηε Γεξκαλία.   

 

Δίλαη Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη 

Βηνκεραληψλ (ΔΒ) θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΒ γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε (ΔΒ ΒΗΑΝ) 

θαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ηδξχκαηνο Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ 

Δξεπλψλ (ΗΟΒΔ), ηνπ Διιεληθνχ Ηδξχκαηνο Δπξσπατθήο θαη Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο 

(ΔΛΗΑΜΔΠ) θαη ηεο Δπξσπατθήο ηξνγγπιήο Σξάπεδαο Βηνκεράλσλ (ERT). 

 

πνχδαζε Ζιεθηξνιφγνο-Μεραληθφο (Dipl. EL-Ing. ETH, 1985) ζην Οκνζπνλδηαθφ 

Πνιπηερλείν ηεο Επξίρεο θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ζην Παλεπηζηεκίνπ ΖARVARD  

(Μ.Β.Α., 1987).  

 

ΜΔΛΖ 

 

ΔΤΣΤΥΗΟ ΒΑΗΛΑΚΖ  

Γελλήζεθε ην 1967. 

 

Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ Μέινο ηνπ Γ.. απφ ηελ 10.5.2007 (3
ε
 ζεηεία). 

Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Οξηζκνχ Τπνςεθίσλ θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηεο 

Δπηηξνπήο Ακνηβψλ. 

 

Δίλαη  Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο AUTOHELLAS S.A. (HERTZ), Αληηπξφεδξνο ηεο 

AEGEAN AIRLINES θαη OLYMPIC AIR θαη κέινο ηνπ Γ.. ηεο FOURLIS A.E. 

ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ θαη ηεο ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ.  

 

Δίλαη επίζεο Αληηπξφεδξνο ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

(.Δ.Σ.Δ) θαη κέινο ηνπ Γ.. ηνπ ΔΒ. 

 

πνχδαζε Οηθνλνκηθά ζην παλεπηζηήκην YALE UNIVERSITY θαη Γηνίθεζε 

Δπηρεηξήζεσλ  ζην COLUMBIA BUSINESS SCHOOL OF NEW YORK (Μ.Β.Α.)  
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ΔΤΘΤΜΗΟ  ΒΗΓΑΛΖ  

Γελλήζεθε ην 1954.  

 

Δθηειεζηηθφ Μέινο ηνπ Γ.. απφ ηελ 15.6.2011. 

χκβνπινο Οκίινπ επί ζεκάησλ ηξαηεγηθήο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο. 

Απφ ην 2004 κέρξη ηελ 15.6.2011 ππήξμε Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ Μέινο ηνπ Γ..  

Δίρε νξηζζεί Γηαπξαγκαηεπηήο απφ πιεπξάο Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο 

γηα ηελ επαλεθθίλεζε ησλ πκβάζεσλ Παξαρψξεζεο ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ (2012-2013), 

νη νπνίεο νινθιεξψζεθαλ επηηπρψο. Τπήξμε Γηεπζχλσλ χκβνπινο (2001 - 2011) θαη 

Δληεηαικέλνο χκβνπινο / COO (1998 - 2001) ηεο εηαηξίαο S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά 

Α.Δ. θαη  κέινο ηνπ Γ.. γηα 15 ρξφληα.  Απφ ην 1981 έσο ην 1998 εξγάζηεθε ζηελ εηαηξία 

OWENS CORNING ζηηο Ζ.Π.Α. θαη απφ ην 1994 έσο ην 1998 ήηαλ δηαδνρηθά Πξφεδξνο 

ησλ Παγθφζκησλ Γξαζηεξηνηήησλ πλζεηηθψλ Τιηθψλ (Composites) θαη Μνλσηηθψλ 

Τιηθψλ. 

Δίλαη Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (ΔΒ) θαη 

Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΒ γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε, ελψ δηεηέιεζε Πξφεδξνο 

ηνπ πλδέζµνπ Μεηαιιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (.Μ.Δ.) απφ ην 2005 κέρξη ην 2009.  Eίλαη 

επίζεο κέινο ηνπ Γ.. ηεο ALPHA BANK θαη ηεο Future Pipe Industries ηνπ Νηνπκπάη.  

πνχδαζε Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο (BA) θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (MBA) ζην 

Παλεπηζηήκην HARVARD. 

 

BAΗΛΔΗΟ ΕΑΡΚΑΛΖ 

Γελλήζεθε ην 1961 

 

Δθηειεζηηθφ Μέινο ηνπ Γ.. απφ ηελ 14.6.2013.  

Γηεπζπληήο Σνκέα ΖΠΑ. 

 

Τπήξμε Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο ηνπ Οκίινπ ΣΗΣΑΝ απφ ην 2010 κέρξη ηνλ Μάην 2014 

θαη  Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ 

Οκίινπ απφ ην 2008 κέρξη ην 2010. 

 

Πξνεγνπκέλσο επί 18 ρξφληα εξγάζζεθε ζηελ Dow Chemical Co, φπνπ θαηείρε δηάθνξεο 

δηεπζπληηθέο ζέζεηο κε έδξα θπξίσο ζηηο ΖΠΑ θαη ηελ Διβεηία. Μεηαμχ άιισλ, ππήξμε 

Αληηπξφεδξνο ηεο Dow Automotive, Γηεπζπληήο ηνκέσο  Specialty Plastics & Elastomers,  

Γηεπζπληήο  Synthetic Latex, θιπ. 

 

Δίλαη απφθνηηνο ηεο ρνιήο Υεκηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Μεηζνβείνπ Πνιπηερλείνπ θαη 

θάηνρνο Masters ( Msc) ηνπ State University of Pennsylvania, HΠΑ. 

 

 

ΝΔΛΛΟ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ  

Γελλήζεθε ην 1964.  

 

Δθηειεζηηθφ Μέινο ηνπ Γ.. απφ ηελ 24.6.1992. 

Γηεπζπληήο Δμσηεξηθψλ ρέζεσλ Οµίινπ ΣΗΣΑΝ απφ ην 1996.  
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Πξνεγνπκέλσο ήηαλ ζηέιερνο ηεο Γηεχζπλζεο Πσιήζεσλ ηεο Α.Δ. ΣΗΜΔΝΣΧΝ ΣΗΣΑΝ  

(1990-1996) θαη ζηέιερνο ηεο  ΗΧΝΗΑ Α.Β.Δ.Δ. ( 1989-1990). 

  

Δίλαη Πξφεδξνο ηνπ Ηδξχκαηνο Παχινπ θαη Αιεμάλδξαο Καλειινπνχινπ θαη κέινο ηνπ 

Γ.. ηεο Έλσζεο Σζηµεληνβηνµεραληψλ Διιάδνο . 

 

TAKH – ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ   

Γελλήζεθε ην 1968.  

 

Δθηειεζηηθφ µέινο ηνπ Γ.. απφ ηελ 10.5.2007. 

Γηεπζπληήο Δπελδπηηθψλ ρέζεσλ Οκίινπ ΣΗΣΑΝ απφ ην 2001.  
 

Καηά ηελ πεξίνδν 1995-2001 ήηαλ ζηέιερνο ηεο Οηθνλνκηθήο Γηεχζπλζεο ηνπ Οκίινπ θαη  

πξνεγνπκέλσο είρε εξγαζζεί σο νηθνλνκηθφο αλαιπηήο ζηελ AIG θαη ζηε Γηεχζπλζε 

Υξεκαηνδνηήζεσλ ηεο ΔFG EUROBANK.   

 

Δίλαη, επίζεο, κέινο Γ.. ησλ εηαηξηψλ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ ΑΓΑΜΑΝΣΗΑΓΖ  

Αζθαιηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο (AIG ΔΛΛΑ) θαη GRIVALIA PROPERTIES A.E.E.A.Π. θαη 

κέινο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηεο Έλσζεο Δηζεγκέλσλ Δηαηξηψλ ( ΔΝΔΗΔΣ) 

 

πνχδαζε Οηθνλνκηθά (Β.Α.) ζην BROWN UNIVERSITY θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ 

(Μ.Β.Α.) ζην ΝΔW YORK UNIVERSITY –Stern School of Business.  

 

ΜΗΥAHΛ ΚΟΛΑΚΗΓΖ 
Γελλήζεθε ην 1954 

 

Δθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ.. απφ ηελ 12.1.2016. 

Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο  Οκίινπ απφ ην 2014 θαη Αλψηεξνο χκβνπινο ηξαηεγηθνχ 

ρεδηαζκνχ. 

 

Ξεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηνπ σο Τπεχζπλνο ηνπ Corporate Finance θαη Corporate Banking 

ζηε Citibank Διιάδνο (1979-1993). Σν 1993 δηεηέιεζε Δθηειεζηηθφο Αληηπξφεδξνο ηεο 

Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη  Αληηπξφεδξνο ηεο ΔΣΔΒΑ . 

Σελ πεξίνδν 1994 – 2000  ππήξμε Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο ηνπ Οκίινπ ΣΗΣΑΝ, θαη 

ππεχζπλνο εμαγνξψλ ζηε Ν.Α. Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή. Καηά ηελ πεξίνδν 1998-2001 

ππήξμε επίζεο εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ.. ηεο Α.Δ. ΣΗΜΔΝΣΧΝ ΣΗΣΑΝ . 

ηε ζπλέρεηα δηεηέιεζε Αληηπξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο 

θαη ππεχζπλνο γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθή θαη Ληαληθή Σξαπεδηθή θαη γηα ηηο Γηεζλείο 

Γξαζηεξηφηεηεο  

(2000-2007) θαη Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη Γηεπζπληήο Risk Management 

ηνπ Οκίινπ EUROBANK S.A. (2007-2013). 

 

Δίλαη, επίζεο,  κέινο ηνπ Γ.. ηεο EUROBANK CYPRUS Ltd. 

 

πνχδαζε Οηθνλνκηθά ζην London School of Economics θαη είλαη θάηνρνο MBA απφ ην 

London Business School. 

ΓΧΡΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 
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Γελλήζεθε ην 1950. 

Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ Μέινο ηνπ Γ.. απφ ηελ 14.6.2013 ( 1
ε
 ζεηεία). 

Πξφεδξνο ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο. 

Δίλαη κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ. ηεο Frigoglass S.A.I.C.θαη κέινο ηεο Διεγθηηθήο 

Δπηηξνπήο. Τπήξμε Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ νκίινπ ηεο Coca-Cola Ζellenic (2003-

2011) θαη ηεο Frigoglass S.A.I.C. ( 2001-2003). Ξεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηνπ ζηελ Price 

Waterhouse ( 1975-1985) θαη ζηε ζπλέρεηα εληάρζεθε ζηε δηνηθεηηθή νκάδα ηεο 

Διιεληθήο Δηαηξείαο Δκθηαιψζεσο (3E), φπνπ αλέιαβε Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο ηνπ 

Βηνκεραληθνχ θιάδνπ ηνπ Οκίινπ (1992-1995) θαη ζηε ζπλέρεηα Αλαπιεξσηήο 

Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο Οκίινπ ( 1995-1996) θαη Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο ( 1996- 2000). 

 

πνχδαζε νηθνλνκηθά ζην Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο,  απφ φπνπ απνθνίηεζε ην 1974 κε 

εηδίθεπζε ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. 

 

ΓΟΜΝΑ ΜΗΡΑΓΔΕΖ - ΜΠΔΡΝΗΣΑ 

Γελλήζεθε ην 1960.  

 

Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ Μέινο ηνπ Γ.. απφ ηελ 14.6.2013 ( 1
ε
 ζεηεία) 

Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Οξηζκνχ Τπνςεθίσλ θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 

Δίλαη Γηθεγφξνο Αζελψλ θαη  Δηαίξνο ηνπ Γηθεγνξηθνχ Γξαθείνπ Μ. & Π. Μπεξλίηζαο. 

Έρεη εξγαζζεί σο επηζηεκνληθή ζπλεξγάηηο ζηελ Δηδηθή Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ (1986-1987) θαη ζην Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (1985-1990). Δίλαη επίζεο Μέινο ηνπ  Γ.. ηνπ St. Catherine's 

British School. 

 

Φνίηεζε ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη είλαη  θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ 

ηίηινπ (LLM) ζην επξσπατθφ δίθαην απφ ην London School of Economics. 

 

 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΠΑΠΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟΤ-ΜΠΔΝΟΠΟΤΛΟΤ  

Γελλήζεθε ην 1966.  

Δθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ.. απφ ηελ 23.6.1995. 

Γηεπζχληξηα ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ Οκίινπ ΣΗΣΑΝ απφ ην 1997. 

Απφ ην 1992 κέρξη ην 1997 ήηαλ ζηέιερνο ηεο Γηεχζπλζεο Δμαγσγψλ ηνπ Οκίινπ.  

 

Πξνεγνπκέλσο εξγάζζεθε ζηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 

(Ο.Ο..Α.) θαη ζηελ εηαηξία ζπκβνχισλ BOOZ,ALLEN&HAMILTON ζην Παξίζη. 

 

Δίλαη κέινο ηνπ Γ.. θαη Σακίαο ηνπ Ηδξχκαηνο Παχινπ θαη Αιεμάλδξαο Καλειινπνχινπ 

θαη κέινο ηνπ Γ.. ηνπ σκαηείνπ ΑLBA Κνιιέγην Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Απφ ηνλ Ηνχλην 

ηνπ 2015 είλαη επίζεο κέινο ηνπ Γ.. ηεο εηαηξίαο COCA- COLA HBC AG. 

Γηεηέιεζε κέινο ηνπ Γ.. ηεο ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ( 2010 – Ηνχιηνο 

2015), ηεο  εηαηξίαο  FRIGOGLASS A.B.E.E. ( 2003- Φεβξνπάξηνο 2015) θαη ηεο 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ( 2007-2009).     

 

πνχδαζε Οηθνλνκηθά ζην Swarthmore College ζηηο ΖΠΑ θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ζην 

INSEAD  (Fontainebleau). 
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ΠΛΟΤΣΑΡΥΟ ΑΚΔΛΛΑΡΖ 

Γελλήζεθε ην 1964. 

 

Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ Μέινο ηνπ Γ.. απφ ηελ 14.6.2013 ( 1
ε
 ζεηεία). 

Μέινο ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο.  

 

Δίλαη Καζεγεηήο Οηθνλνκηθψλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθψλ ζην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ.  Τπήξμε Αληηπξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ ( 2008-2012) θαη 

πξνεγνπκέλσο  Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ Οηθνλνκηθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ ζην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη εθπξφζσπνο ηεο Διιάδαο ζηελ Οηθνλνκηθή θαη 

Ννκηζκαηηθή Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,  Αλαπιεξσηήο ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ ζηα πκβνχιηα ηνπ Eurogroup θαη ηνπ ECOFIN θαη Αλαπιεξσηήο Γηνηθεηήο 

ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο γηα ηελ Διιάδα.  Δπίζεο, δηεηέιεζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ 

Υξένπο. 

Γίδαμε ζην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Maryland, ΖΠΑ θαη ζε άιια 

Παλεπηζηήκηα θαη έρεη εξγαζζεί σο Οηθνλνκνιφγνο ζηελ Kεληξηθή Σξάπεδα ησλ ΖΠΑ  

(Board νf Governors of the Federal Reserve System) θαη σο Δπηζθέπηεο Δκπεηξνγλψκσλ 

ζηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα.  

 

πνχδαζε ζην Παλεπηζηήκην  Brandeis, ΖΠΑ  (B.A. ζηα  Οηθνλνκηθά θαη Πιεξνθνξηθή)  

θαη έθαλε δηδαθηνξηθφ ( PH.D.) ζηα Οηθνλνκηθά ζην  Παλεπηζηήκην Yale.  

   

ΠΔΣΡΟ  ΑΜΠΑΣΑΚΑΚΖ 

Γελλήζεθε ην 1946. 

 

Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ.. απφ ηελ 10.5.2010 ( 2
ε
 ζεηεία)  

Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Ακνηβψλ. 

 

Απφ ην 2010 είλαη κέινο ηνπ Γ.. ηεο ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.  

 

Τπήξμε (1999-2004) Γεληθφο Γηεπζπληήο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ηεο Citigroup Inc., κέινο 

ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο θαη Γηεπζπληήο ησλ Citicorp θαη Citibank,N.A. Απφ ην 1992 έσο 

ην 1997 ήηαλ επηθεθαιήο ησλ ζπγαηξηθψλ παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ 

νκίινπ American International Group, ησλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ ηνπ νκίινπ 

θαη ησλ εξγαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ αγνξάο θαη πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Γηεηέιεζε  κέινο 

ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο θαη εηαίξνο ηεο C.V. Starr θαη έρεη επίζεο εξγαζζεί ζηελ 

Chemical Bank  (λπλ JPMorgan Chase). Δπίζεο, έρεη δηαηειέζεη Πξφεδξνο ηεο κε 

θεξδνζθνπηθήο νξγάλσζεο Plan International and Childreach, Δπίηξνπνο ηνπ Κνιιεγίνπ 

Αζελψλ θαη δηεπζπληήο ηεο Γελλαδείνπ Βηβιηνζήθεο. 

 

Γηαζέηεη ηξεηο ηίηινπο ζπνπδψλ απφ ην Columbia University: πηπρίν (BsC), κεηαπηπρηαθφ 

ηίηιν ζπνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (MBA) θαη δηδαθηνξηθφ ζηα Οηθνλνκηθά.   

 

ΜΗΥΑΖΛ ΗΓΑΛΑ  

Γελλήζεθε ην 1949. 

 

Δθηειεζηηθφ µέινο ηνπ Γ.. απφ ηελ 28.7. 1998 κέρξη ηελ 12.1.2016. 
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Γηεηέιεζε Γηεπζπληήο ησλ Σνµέσλ Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη 

ηνπ Κιάδνπ Γηεζλνχο Δκπνξίαο ηνπ Οκίινπ θαη Γηεπζπληήο Δμαγσγψλ θαη Γηεζλνχο 

Δκπνξίαο. 

 

Δξγάζηεθε ζηνλ Καλαδά ζηελ εηαηξία PRESTCOLD NORTH AMERICA LTD  (1973-

1979) θαη ζηε ζπλέρεηα (1980 – 1985) ζηελ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

(Δ.Α.Β),  ηεο νπνίαο ππήξμε εκπνξηθφο δηεπζπληήο απφ ην 1983 κέρξη ην 1985. 

 

πνχδαζε  κεραλνιφγνο – κεραληθφο ζην Παλεπηζηήκην Concordia ηνπ Καλαδά 

 

ΒΑΗΛΔΗΟ ΦΟΤΡΛΖ 

Γελλήζεθε ην 1960.  

 

Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ.. απφ ηελ 10.5.2007 ( 3
ε
 ζεηεία).  

Μέινο ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο.  

 

Δίλαη Πξφεδξνο ηεο εηαηξίαο FOURLIS A.E. ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ θαη κέινο ηνπ Γ.. ησλ 

εηαηξηψλ HOUSE MARKET A.E. (IKEA) θαη FRIGOGLASS A.B.E.E. θαη ηεο 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ.  

Δίλαη επίζεο κέινο ηνπ Γ.. ηνπ ΔΒ θαη ηνπ Διιεληθνχ πκβνπιίνπ Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. 

 

πνχδαζε ζην Παλεπηζηήκην BERKELEY ηεο Καιηθφξληα (Masters Degree in Economic 

Development and Regional Planning) θαη ζην BOSTON UNIVERSITY/BRUSSELS 

(Masters Degree in International Business). 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ  

 

ΔΛΔΝΖ ΠΑΠΑΠΑΝΟΤ 

Γηθεγφξνο 

Γηεπζχληξηα Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ 

 

 

Ρφινο θαη Αξκνδηφηεηεο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ:  

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ην αλψηαην δηνηθεηηθφ φξγαλν ηεο Δηαηξίαο, ην νπνίν είλαη 

απνθιεηζηηθά αξκφδην γηα ηε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο ζηφρεπζεο ηεο Δηαηξίαο. H 

δεκηνπξγία  καθξνρξφληαο αμίαο, ε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ, ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ εηαηξηθψλ αξρψλ θαη αμηψλ, ε θαζηέξσζε ηεο εηαηξηθήο θoπιηνχξαο 

θαη εζηθήο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο  ελζσκάησζήο ηνπο ζην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σηηάλα, ε δηαζθάιηζε ηεο χπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο επαξθψλ 

ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ε παξαθνινχζεζε θαη 

επίιπζε πεξηπηψζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη  

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ κε ηα ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξίαο, ν έιεγρνο ηεο απφδνζεο ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη ε 

δηαζθάιηζε φηη νη ακνηβέο ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηoπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ 

αλσηάησλ ζηειερψλ ζπλάδνπλ κε ηε δεκηνπξγία καθξνπξφζεζκεο αμίαο,  απνηεινχλ 

ζπιινγηθφ θαζήθνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ επί 

ζεκαληηθψλ  ζεκάησλ  φπσο, ε έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο, ε 

έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν θαη ην Καηαζηαηηθφ, ε έθδνζε 

νκνινγηαθψλ δαλείσλ παξάιιεια κε ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 8 θαη 9 ηνπ Ν. 3156/2003, ε ζχγθιεζε Γεληθψλ  πλειεχζεσλ ησλ 

Μεηφρσλ, ε εηζήγεζε επί  ησλ ζεκάησλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε ζχληαμε ηεο Δηήζηαο 

Έθζεζεο Γηαρείξηζεο  θαη ησλ  ινηπψλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 

Δθζέζεσλ, ν νξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ηεο Δηαηξίαο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ 

λνκίκσλ εθπξνζψπσλ θαη ησλ εηδηθψλ εθπξνζψπσλ θαη ππεπζχλσλ ηεο Δηαηξίαο.  

 

Δπίζεο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη αξκφδην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απνδνρψλ θαη 

ινηπψλ ακνηβψλ ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη ησλ αλσηάησλ ζηειερψλ ηεο Δηαηξίαο 

θαη ηνπ Οκίινπ θαη ηελ εηζήγεζε πξνο ςήθηζε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε πξνγξακκάησλ 

παξνρήο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο απφθηεζεο κεηνρψλ ζε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ 

εηαηξηψλ θιπ.  

Σα θαζήθνληα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη απηά ηνπ Γηεπζχλνληνο 

πκβνχινπ αζθνχληαη απφ δηαθνξεηηθά πξφζσπα, νη δε αξκνδηφηεηέο ηνπο είλαη 

δηαθξηηέο θαη νξίδνληαη ξεηά ζην Καηαζηαηηθφ θαη ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο 

Δηαηξίαο.  

 

χκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο θαη κε ηελ εμαίξεζε πεξηπηψζεσλ, φπσο νη 

αλσηέξσ,  γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάδεη θαη λα αλαζέηεη κε απφθαζή ηνπ θαη φξνπο πνπ 

εγθξίλεη, εμνπζίεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο, πξνο έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ θαη 

πξνο δηεπζπληέο θαη ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο. Δπίζεο, κπνξεί λα κεηαβηβάζεη κέξνο ησλ 

εμνπζηψλ  ζηε Γηεπζχλνπζα Δπηηξνπή, νη φξνη ιεηηνπξγίαο θαη ην αληηθείκελν ηεο νπνίαο 

αλαθέξνληαη θαησηέξσ 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 8.6.2012 είλαη αζθαιηζκέλα γηα αζηηθή επζχλε έλαληη 

ηξίησλ απφ ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία AIG Europe Limited , φπσο λνκίκσο 

αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηελ AIG ΔΛΛΑ Α.Δ.   

 

χλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ:  

 

Σν ζεκεξηλφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο, ε ζεηεία ηνπ νπνίνπ ιήγεη θαηά ηελ 

Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 2016 απνηειείηαη απφ δέθα πέληε (15) κέιε.  Γέθα 

ηέζζεξα (14) κέιε  ηνπ έρνπλ εθιεγεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο 

14.6.2013 θαη έλα εμειέγε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 12.1.2016 ζε αληηθαηάζηαζε 

παξαηηεζέληνο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο εθηειεζηηθνχ κέινπο.    

 

Αλεμάξηεηα κέιε Γ..    

 

Δπηά (7) κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη αλεμάξηεηα µε εθηειεζηηθά κέιε, 
δειαδή πξφζσπα πνπ δελ βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε ζρέζε εμάξηεζεο µε ηελ Δηαηξία ή 

µε ζπλδεδεκέλα µε απηή πξφζσπα θαη πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο αλεμαξηεζίαο πνπ 

έρεη ζέζεη ν λφκνο 3016/2002 θαη ν Κψδηθαο ζην άξζξν ηνπ Β.1.1, θαζψο επίζεο ην 

πξφζζεην θξηηήξην αλεμαξηεζίαο πνπ έρεη ζέζεη ε Δηαηξία, ζχκθσλα κε ην νπνίν, ηα 
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αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ πξέπεη λα θαηέρνπλ 

κεηνρέο ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 0,1% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο.   

Πξφθεηηαη γηα ηνπο θ.θ. Δπζηξάηην – Γεψξγην (Σάθε) Αξάπνγινπ, Δπηχρην Βαζηιάθε, 

Γψξν Κσλζηαληίλνπ, Γφκλα Μηξάζγεδε- Μπεξλίηζα, Πινχηαξρν αθειιάξε, Πέηξν 

ακπαηαθάθε θαη  Βαζίιεην Φνπξιή. Οη αλσηέξσ εμειέγεζαλ σο αλεμάξηεηα κέιε απφ ηε 

Γεληθή πλέιεπζε ηεο 14.6.2013, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

θαη πξνεγνχκελε πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο Οξηζκνχ Τπνςεθίσλ θαη Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. 

 

χκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ηνλ Κψδηθα θαη ην επί πιένλ θξηηήξην πνπ 

εθαξκφδεη ε Δηαηξία, ηα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ πξέπεη:   

 

1. λα είλαη αλεμάξηεηα ζηνλ ραξαθηήξα θαη ζηελ θξίζε ηνπο θαη λα κελ ζπληξέρνπλ 

πεξηζηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ππφ ακθηζβήηεζε ηελ αλεμαξηεζία ηνπο.  

2. λα κελ θαηέρνπλ ακέζσο ή εκκέζσο κεηνρέο πνπ λα αληηπξνζσπεχνπλ 

πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 0,1% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο θαη λα 

κελ έρνπλ ζρέζε εμάξηεζεο κε ηελ Δηαηξία ή κε ζπλδεκέλα κε απηή πξφζσπα.   

3. λα κελ είλαη ή λα κελ έρνπλ ππάξμεη Πξφεδξνο ή Γηεπζχλσλ χκβνπινο ή 

εθηειεζηηθά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ζηειέρε ή ππάιιεινη ηεο Δηαηξίαο 

ή ηνπ Οκίινπ θαηά ηα ηειεπηαία πέληε έηε. 

4. λα κε δηαηεξνχλ ή λα κε δηαηεξνχζαλ θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε, νπνηαδήπνηε 

νπζηψδε επηρεηξεκαηηθή ή επαγγεικαηηθή ζρέζε, ακέζσο ή εκκέζσο, κε ηελ 

Δηαηξία.  

5. λα κελ έρνπλ ιάβεη ή λα κε ιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε πξφζζεηε νηθνλνκηθή 

παξνρή απφ ηελ Δηαηξία πέξαλ ηεο ακνηβήο ηνπο σο κειψλ ηνπ Γ.. 

6. λα κελ έρνπλ ζηελνχο ζπγγεληθνχο δεζκνχο κε νπνηνδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ 

πξφζσπα.  

7. λα κε ζπκκεηέρνπλ σο εθηειεζηηθά κέιε ζε δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα άιισλ 

εηαηξηψλ, ζηα νπνία κεηέρνπλ εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Δηαηξίαο σο αλεμάξηεηα θαη ελ γέλεη λα κε δηαηεξνχλ ζεκαληηθνχο δεζκνχο κε 

άιια κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κέζσ θνηλήο ελαζρφιεζεο ζε άιιεο 

εηαηξίεο ή φξγαλα. 

8. λα κελ είλαη εθπξφζσπνη ζεκαληηθψλ κεηφρσλ.   

9. λα κελ έρνπλ ππεξεηήζεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα πεξηζζφηεξν απφ 

ελλέα έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο εθινγήο ηνπο. 

 

Σα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ αζθνχλ εθηειεζηηθά 

ή δηαρεηξηζηηθά θαζήθνληα, αιιά ζπκβάιινπλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην θαη ζηηο Δπηηξνπέο ηνπ, ζηε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Δηαηξίαο, ζηελ 

επνπηεία ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αλψηαησλ δηνηθεηηθψλ 

ζηειερψλ, ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ ακνηβψλ ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

ζηελ επηινγή θαηαιιήισλ λέσλ ππνςεθίσλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζηελ 

χπαξμε ζρεδίνπ δηαδνρήο.  

 

Σα αλεμάξηεηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηθαηνχληαη λα ζπλεδξηάδνπλ, 

ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ή ηνπ Πξνέδξνπ, ζε θάζε πεξίπησζε 

πνπ απηά θξίλνπλ φηη ππάξρεη αλάγθε.  
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Δπίζεο ζπλεδξηάδνπλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ Κψδηθα, κία θνξά ην έηνο ππφ ηνλ 

Αλψηεξν Αλεμάξηεην Γηνηθεηηθφ χκβνπιν, ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ θαη 

ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη κία θνξά ην έηνο ππφ ηνλ Πξφεδξν, ρσξίο ηελ παξνπζία 

ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ. Σέηνηεο ζπλεδξηάζεηο ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ππφ ηνλ Αλψηεξν Αλεμάξηεην Γηνηθεηηθφ χκβνπιν θαη ππφ ηνλ 

Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 18.12.2015. 

 

Με εθηειεζηηθά κέιε Γ.. – Δθηειεζηηθά κέιε Γ.. 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ήηνη νθηψ (8) κέιε επί 

ζπλφινπ δεθαπέληε (15), απνηειείηαη απφ κε εθηειεζηηθά κέιε. 

 

Σα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη νη  θ.θ. Δπζηξάηηνο – Γεψξγηνο 

(Σάθεο) Αξάπνγινπ, Δπηχρηνο Βαζηιάθεο, Γψξνο Κσλζηαληίλνπ, Γφκλα Μηξάζγεδε-

Μπεξλίηζα, Αλδξέαο Καλειιφπνπινο, Πινχηαξρνο αθειιάξεο, Πέηξνο ακπαηαθάθεο 

θαη Βαζίιεηνο Φνπξιήο. 

 

Σα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ αζρνινχληαη κε ηα θαζεκεξηλά 

ζέκαηα δηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο αιιά είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ πξναγσγή φισλ ησλ 

εηαηξηθψλ δεηεκάησλ.  

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή δηάηαμε Β.1.1. ηνπ Κψδηθα, 

πξνζδηνξίδεη ηα θαησηέξσ επηά (7) απφ ηα ζπλνιηθά νθηψ (8) κε εθηειεζηηθά  κέιε ηνπ σο 

αλεμάξηεηα, ήηνη ηνπο θ.θ. Σάθε Αξάπνγινπ, Δπηχρην Βαζηιάθε, Γψξν Κσλζηαληίλνπ, 

Γφκλα Μηξάζγεδε- Μπεξλίηζα, Πινχηαξρν αθειιάξε, Πέηξν ακπαηαθάθε θαη Βαζίιεην 

Φνπξιή. Όινη νη αλσηέξσ έρνπλ νξηζζεί σο αλεμάξηεηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο 14.6.2013. 

 

Tα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη επηά (7) ήηνη νη θ.θ. Δπζχκηνο 

Βηδάιεο, Βαζίιεηνο Εαξθαιήο, Νέιινο Καλειιφπνπινο, Σάθεο Καλειιφπνπινο, 

Γεκήηξηνο Παπαιεμφπνπινο, Αιεμάλδξα Παπαιεμνπνχινπ θαη Μηράιεο Κνιαθίδεο, ν 

νπνίνο εμειέγε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ 12.1.2016 ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

παξαηηεζέληνο εθηειεζηηθνχ ζπκβνχινπ θ. Μηράιε ηγάια θαη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο 

απηνχ, ήηνη κέρξη ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 2016. 

 

Έμη (6) απφ ηα ελ ζπλφισ επηά (7) εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ θαη ν Γηεπζχλσλ πκβνπινο θ. Γεκήηξηνο Παπαιεμφπνπινο, πξνέξρνληαη απφ 

ηνλ κεηνρηθφ ππξήλα θαη ην αλψηαην ζηειερεηαθφ δπλακηθφ ηεο Δηαηξίαο θαη παξέρνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο ζηελ Δηαηξία κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο.  

 

Πξφεδξνο Γ..  

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. Αλδξέαο Καλειιφπνπινο, εθ ησλ θπξίσλ 

κεηφρσλ ηεο  Δηαηξίαο,  ππήξμε Γηεπζχλσλ χκβνπινο  απφ ην 1983 κέρξη ην 1996. Απφ ην 

2006, δελ αζθεί εθηειεζηηθά θαη δηαρεηξηζηηθά θαζήθνληα θαη αζρνιείηαη 

απνθιεηζηηθά κε ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ σο Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, κε θχξην κέιεκα ηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο ησλ κειψλ ηνπ θαη ηεο ιήςεο 
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απνθάζεσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζην ζχζηεκα αξρψλ θαη αμηψλ πνπ έρεη ζεζπίζεη ε 

Δηαηξία.  

 

Ο Πξφεδξνο πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ηελ έγθαηξε 

απνζηνιή ηεο ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ καδί κε ηελ αλαγθαία πιεξνθφξεζε 

θαη πιηθφ, ηελ εμαζθάιηζε δηαξθνχο θαη πιήξνπο πιεξνθφξεζεο ησλ αλεμαξηήησλ θαη κε 

εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ, ψζηε λα αζθνχλ απνηειεζκαηηθά ην επνπηηθφ θαη απνθαζηζηηθφ 

ηνπο έξγν, θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

κε ηνπο κεηφρνπο.  

 

Μεηέρεη, επίζεο, σο κέινο, ζηελ Δπηηξνπή Οξηζκνχ Τπνςεθίσλ θαη Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο πνπ έρεη ζπζηαζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

 

Ο Πξφεδξνο, δελ έρεη άιιεο επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο, νχηε ζπκκεηέρεη σο κέινο ζε 

δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα άιισλ εηαηξηψλ, πιελ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ θνηλσθεινχο 

ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΠΑΤΛΟΤ ΚΑΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ, ην νπνίν είλαη εθ 

ησλ θπξίσλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο. 

 

 

 

Αληηπξφεδξνο Γ..  

 

Με ηελ απφ 14.6.2013 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ , Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. 

νξίζηεθε ην Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ κέινο ηνπ θ. Δπζηξάηηνο - Γεψξγηνο (Σάθεο) 

Αξάπνγινπ. 

  

Αλψηεξνο Αλεμάξηεηνο Γηνηθεηηθφο χκβνπινο 

 

Ο Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Σάθεο Αξάπνγινπ έρεη επίζεο 

νξηζηεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή δηάηαμε Α.4.1 ηνπ 

Κψδηθα, σο Αλψηεξνο Αλεμάξηεηνο Γηνηθεηηθφο χκβνπινο (Senior Independent 

Director). Τπφ απηή ηνπ ηελ ηδηφηεηα ππνρξενχηαη εθφζνλ παξαζηεί αλάγθε λα 

ζπλεπηθνπξεί ηνλ Πξφεδξν ζην έξγν ηνπ θαη λα ιεηηνπξγεί σο δηακεζνιαβεηήο ησλ 

ππνινίπσλ κειψλ θαη λα είλαη ζηε δηάζεζε κεηφρσλ  γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηα 

νπνία δελ έρνπλ επηιπζεί κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο ηνπο κε ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν ή άιια εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή γηα ηελ επίιπζε ησλ 

νπνίσλ δελ εθδείθλπηαη ε επηθνηλσλία ησλ κεηφρσλ κε ηνπο αλσηέξσ. 

  

Γξακκαηέαο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη νξίζεη σο Γξακκαηέα ηε δηθεγφξν ηεο Δηαηξίαο Διέλε 

Παπαπάλνπ, ε νπνία παξέρεη λνκηθή ππνζηήξημε ζηνλ Πξφεδξν θαη ζηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεξεί ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ. Ζ Γξακκαηέαο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο αλαθέξεηαη ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη δελ ππάγεηαη ηεξαξρηθά ζε άιιε Τπεξεζία ηεο Δηαηξίαο. 

 

πλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη φζν ζπρλά απαηηείηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ ξφινπ ηνπ.  Οη εκεξνκελίεο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζνξίδνληαη θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο 

ηνπ πξνεγνπκέλνπ ρξφλνπ, κε ζηφρν ηελ  εμαζθάιηζε ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ηεο κέγηζηεο 

δπλαηήο απαξηίαο.  

Γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ απαηηείηαη απηνπξφζσπε ή δη΄αληηπξνζψπνπ παξνπζία ησλ κηζψλ 

πιένλ ελφο ζπκβνχισλ θαη απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ ή αληηπξνζσπεπνκέλσλ 

ζπκβνχισλ. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο απαηηείηαη ε απηνπξφζσπε παξνπζία ηξηψλ 

θαη΄ειάρηζηνλ ζπκβνχισλ.  

 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ απνπζηάδνπλ ή θσιχνληαη λα παξαζηνχλ ζηε 

ζπλεδξίαζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, δηθαηνχληαη λα αληηπξνζσπεχνληαη απφ άιιν κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην νπνίν ςεθίδεη ζην φλνκά ηνπο.  

 

Κάζε κέινο δηθαηνχηαη λα εθπξνζσπήζεη έλα κφλν κέινο θαη λα ςεθίζεη ζην φλνκά ηνπ.  

 

Σα αλεμάξηεηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αληηπξνζσπεχνληαη απφ άιια 

αλεμάξηεηα κέιε. Μφλν ν Αλψηεξνο Αλεμάξηεηνο Γηνηθεηηθφο χκβνπινο, ζε πεξίπησζε 

θσιχκαηφο ηνπ, κπνξεί λα αληηπξνζσπεπζεί θαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ν νπνίνο είλαη κε 

εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 

ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δχλαληαη λα παξίζηαληαη ρσξίο δηθαίσκα 

ςήθνπ θαη κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο ή θαη ζπλδεδεκέλσλ 

κε απηήλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε παξ. 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, εθφζνλ 

ζπδεηνχληαη ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.  

Ζ εκεξήζηα δηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη απνζηέιιεηαη 

εγθαίξσο ζηα κέιε, καδί κε ην αλαγθαίν πιηθφ γηα ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ θαη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 

ε θάζε ζπλεδξίαζε ππνγξάθνληαη ηα πξαθηηθά ηεο πξνεγνχκελεο ζπλεδξίαζεο, ηα νπνία 

ηεξεί ν Γξακκαηέαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζηα νπνία θαηαγξάθνληαη, 

πεξηιεπηηθά, νη ζπδεηήζεηο θαη νη απφςεηο πνπ δηαηππψλνπλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη νη ιακβαλφκελεο απνθάζεηο. 

 

Αλάδεημε ππνςεθίσλ κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 

Ζ ππφδεημε θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο ζηαδηαθήο αλαλέσζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ αλψηαησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ είλαη έξγν ηεο 

Δπηηξνπήο Οξηζκνχ Τπνςεθίσλ θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Βαζηθφ κέιεκα ηεο 

Δπηηξνπήο απηήο, είλαη, επίζεο, ε δηαζθάιηζε ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ εθηειεζηηθψλ 

θαη κε εθηειεζηηθψλ κειψλ θαη ηεο απαηηνχκελεο ηζνξξνπίαο ηθαλνηήησλ, γλψζεσλ θαη 

εκπεηξίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ζηφρν ηε κέγηζηε δπλαηή 

ζπλεηζθνξά ζηηο εξγαζίεο θαη ηελ απφδνζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Δπίζεο, ζα 

πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη  ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζα κπνξνχλ λα 

αθηεξψλνπλ ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή  εθπιήξσζε   ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο.  

Γηα ηελ επηινγή θαηαιιήισλ ππνςεθίσλ, ε Δπηηξνπή δηθαηνχηαη, εθφζνλ ην θξίλεη 

απαξαίηεην, λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο εηδηθψλ ζπκβνχισλ ή λα θαηαθχγεη ζε 

δεκνζίεπζε αγγειηψλ. 
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Με ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ηα λέα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ιακβάλνπλ επίζεκε εηζαγσγηθή ελεκέξσζε. Παξάιιεια θαη θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεηείαο ηνπο, ν Πξφεδξνο κεξηκλά γηα ηε ζπλερή δηεχξπλζε ησλ γλψζεψλ ηνπο ζε ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξία θαη ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ηελ Δηαηξία θαη ηα ζηειέρε ηεο, ψζηε 

λα κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ζηηο εξγαζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ.     

 

Μεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Οξηζκνχ Τπνςεθίσλ θαη Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη ζχκθσλα κε ηελ απφ 17.3.2011 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ε αλάδεημε ππνςεθηνηήησλ θαη ε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

δηέπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο αξρέο:  

  
A. Tα κηζά ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ππνινγηδνκέλνπ ηνπ 

Πξνέδξνπ, ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε, δειαδή  λα πιεξνχλ 

ηφζν ηα θξηηήξηα αλεμαξηεζίαο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, φζν θαη απηά ηνπ Κψδηθα. Δπί 

πιένλ ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ, ζα πξέπεη λα κελ θαηέρνπλ  ακέζσο ή εκκέζσο κεηνρέο ηεο 

Δηαηξίαο ζε πνζνζηφ πιένλ ηνπ 0,1% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ.  

B. Ο αλψηαηνο αξηζκφο ζεηεηψλ ησλ αλεμαξηήησλ κειψλ είλαη ηξεηο, ήηνη ελλέα ελ 

ζπλφισ έηε ζεηείαο. 

Γ. Ο Πξφεδξνο θαη έλαο ηνπιάρηζηνλ Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ ηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

έλαο ηνπιάρηζηνλ απφ απηνχο ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

 

Τπνρξεψζεηο  κειψλ Γ..   

 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Δπηηξνπψλ ζηηο 

νπνίεο ζπκκεηέρνπλ θαη λα αθηεξψλνπλ ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή 

εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, νθείινπλ λα γλσζηνπνηνχλ ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πξηλ ηελ εθινγή ηνπο, ηηο ινηπέο ζεκαληηθέο επαγγεικαηηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο θαη ηηο ζπκκεηνρέο ηνπο ζε δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα άιισλ εηαηξηψλ, φπσο 

θαη λα ελεκεξψλνπλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα θάζε κεηαβνιή ζηηο σο άλσ 

επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη ζπκκεηνρέο ηνπο. χκθσλα κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ηα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηελ Δηαηξία κε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή εληνιήο,  δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα 

πεξηζζνηέξσλ ησλ δχν άιισλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ.  

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ νθείινπλ λα γλσζηνπνηνχλ έγθαηξα ζηνλ Πξφεδξν 

ηνπ Γ.. νπνηνδήπνηε γεγνλφο ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη κεηαβνιή ηεο ηδηφηεηάο ηνπο 

σο κε εθηειεζηηθψλ ή αλεμαξηήησλ κειψλ ηνπ Γ.. 

 

χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ  

 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ νθείινπλ λα απνθαιχπηνπλ ακέζσο ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηα ίδηα ζπκθέξνληά ηνπο, πνπ ελδέρεηαη λα αλαθχςνπλ απφ ζπλαιιαγέο ηεο 

Δηαηξίαο, θαζψο θαη θάζε άιιε ζχγθξνπζε ηδίσλ ζπκθεξφλησλ κε απηψλ ηεο Δηαηξίαο ή 

ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηεο Δηαηξίαο.  Γεδνκέλνπ δε φηη έρνπλ πξφζβαζε ζε 

πξνλνκηαθή πιεξνθφξεζε, ππνρξενχληαη λα κελ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο γηα 

ηελ αγνξά ή δηάζεζε, ακέζσο ή εκκέζσο, γηα ηνπο ίδηνπο ή γηα κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπο, 
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κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο ή ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηεο Δηαηξίαο πνπ είλαη ππφ 

δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά. Τπνρξενχληαη, επίζεο, λα κελ αλαθνηλψλνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο ζε άιια πξφζσπα νχηε λα παξαθηλνχλ ηξίηνπο, κε βάζε ηηο ελ ιφγσ 

πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο, λα πξνβνχλ ζε αγνξέο ή πσιήζεηο κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο ή 

ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηεο Δηαηξίαο πνπ είλαη ππφ δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε 

αγνξά.  

 

Δπίζεο , θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  

νθείινπλ λα κελ απνθηνχλ ηελ ηδηφηεηα κέινπο Γ.., ζηειέρνπο ή ππαιιήινπ ζε 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο  πνπ ιεηηνπξγνχλ αληαγσληζηηθά πξνο ηελ Δηαηξία θαη γεληθά λα 

κελ ελεξγνχλ, ρσξίο άδεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ ή γηα 

ινγαξηαζκφ ηξίησλ πξάμεηο πνπ ππάγνληαη ζε θάπνηνλ απφ ηνπο ζθνπνχο πνπ επηδηψθεη ε 

Δηαηξία. ε πεξίπησζε πνπ απνθηήζνπλ κία απφ ηηο αλσηέξσ ηδηφηεηεο, ζα πξέπεη ακέζσο 

λα ελεκεξψζνπλ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη λα ππνβάινπλ ηελ παξαίηεζή ηνπο απφ ην Γ.. 

ηεο Δηαηξίαο.    

 

 

ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

Σν έξγν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπλεπηθνπξνχλ νη αθφινπζεο Δπηηξνπέο, νη νπνίεο 

έρνπλ ζπζηαζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη απνηεινχληαη εμ νινθιήξνπ απφ 

αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ, κε ηελ εμαίξεζε ηεο Δπηηξνπήο Οξηζκνχ 

Τπνςεθίσλ θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, φπνπ κεηέρεη σο κέινο θαη ν Πξφεδξνο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν νπνίνο είλαη κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

 

 Όιεο νη Δπηηξνπέο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε 

εηδηθνχο ηερληθνχο, νηθνλνκηθνχο, λνκηθνχο θαη ινηπνχο ζπκβνχινπο. 

 

Δπηηξνπή Διέγρνπ 

 

Πξφεδξνο: Γψξνο Κσλζηαληίλνπ, Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο Γ..  

Μέιε:        Πινχηαξρνο αθειιάξεο, Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο Γ.. 

                  Βαζίιεηνο Φνπξιήο, Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο Γ.. 

Αλαπιεξσκαηηθά  Mέιε :  Δπηχρηνο Βαζηιάθεο, Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο  Γ.  

                                            Πέηξνο ακπαηαθάθεο, Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο Γ.  

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ζπγθξνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ αλεμάξηεηα µέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε κεγάιε δηνηθεηηθή, ινγηζηηθή θαη ειεγθηηθή γλψζε θαη 

εκπεηξία. Σα κέιε ηεο (ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά) εμειέγεζαλ απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο 14.6.2013. 

 

ηηο επξχηαηεο ειεγθηηθέο ηεο δηθαηνδνζίεο πεξηιακβάλνληαη, ε άζθεζε επνπηείαο επί ησλ 

εξγαζηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Οµίινπ, ε νπνία ππάγεηαη ιεηηνπξγηθά ζε 

απηήλ θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη  δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ε παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνµηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο γηα έγθξηζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ε 

ππφδεημε ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηε 

Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ θαη ε παξαθνινχζεζε ζεκάησλ ζπλαθψλ κε ηε 

δηαηήξεζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη αληηθεηκεληθφηεηάο ηνπο, θαζψο επίζεο ε 
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παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνδφκελεο απφ ηελ Δηαηξία δηαδηθαζίαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο.  

Δπίζεο, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ έρεη ηελ επζχλε ηεο επνπηείαο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο 

εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο εκπηζηεπηηθήο αλαθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ πξνο ηε Γηνίθεζε 

ηπρφλ παξαβάζεσλ ησλ Δηαηξηθψλ Αμηψλ ή ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηεο Δηαηξίαο, κέζσ 

ηεο ηειεθσληθήο «γξακκήο άκεζεο επηθνηλσλίαο» (Hotline) πνπ έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία.  

 

Σα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο 

ηεο έρνπλ αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Δηαηξίαο www. titan.gr ζηε ζειίδα 

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

 

H Δπηηξνπή Διέγρνπ πξαγκαηνπνηεί ηνπιάρηζηνλ 4 ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο εηεζίσο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε κεηαμχ άιισλ ηεο πνξείαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ησλ αηνκηθψλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ  νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Α΄ηξηκήλνπ, εμακήλνπ, ελλεακήλνπ θαη έηνπο 

θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

ηεο Δηαηξίαο. Πξαγκαηνπνηεί επίζεο έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο, φπνηε θξίλεηαη αλαγθαίν.    

 

Σν 2015 ε Δπηηξνπή Διέγρνπ πξαγκαηνπνίεζε 4 ζπλεδξηάζεηο, ζηηο 3/3, 5/5, 29/7 θαη 3/11. 

  

Ζ Δπηηξνπή ζηηο αλσηέξσ ζπλεδξηάζεηο ηεο αζρνιήζεθε κε φια ηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο 

ηεο, κε θπξηφηεξα ησλ νπνίσλ:  

α. ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο σο πξνο 

ηελ πιεξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο παξερφκελεο κε απηέο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο,  

β. ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξίαο θαη 

ηνπ Οκίινπ,  

γ. ηε δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηελ εηζήγεζε γηα ηελ 

επηινγή νξθσηψλ ειεγθηψλ γηα ηελ επηζθφπεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2016.  

δ. ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, 

ηελ έγθξηζε κεηαβνιψλ φζνλ αθνξά ηε ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

θαη ηελ αμηνιφγεζε θαη εηζήγεζε επί ησλ εηεζίσλ απνδνρψλ ηεο Γηεπζχληξηαο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Οκίινπ 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2015, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ πξαγκαηνπνίεζε  επίζεο δχν 

ζπλαληήζεηο (3/3 θαη 29/7/2015) κε ηνπο ηαθηηθνχο νξθσηνχο ειεγθηέο ηεο Δηαηξίαο , 

ρσξίο ηελ παξνπζία κειψλ ηεο δηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο. Καηά ηηο αλσηέξσ ζπλαληήζεηο 

αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεψλ ηεο κε ηελ παξνπζία ησλ αξκνδίσλ ζηειερψλ 

ηεο Δηαηξίαο, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ δηαπίζησζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ειεγθηηθήο 

δηαδηθαζίαο.   

 

Ζ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ γηα ηελ ειεγθηηθή εηαηξία πνπ ζα αλαιάκβαλε ηνλ 

ηαθηηθφ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαηά ηε ρξήζε 2015 θαη ε 

νπνία έγηλε νκφθσλα δεθηή απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ήηαλ λα αλαηεζεί  ζηελ 

Διεγθηηθή Δηαηξία PwC. 

Έηζη, θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ε Σαθηηθή Γεληθή 

πλέιεπζε ηεο 19.6.2015 εμέιεμε γηα ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ θαηά ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2015 θαζψο επίζεο γηα ηνλ  

έιεγρν ηεο  Δηαηξίαο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ θαη ηελ έθδνζε 

ηνπ εηήζηνπ θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 65
Α
 ηνπ Ν. 4174/2013( 

http://ir.titan.gr/titan/app/cms?lang=en&page=article.etairiki.diakuvernisi
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θψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο) ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ηεο εηαηξίαο 

PriceWaterhouseCoopers Αλψλπκε Διεγθηηθή Δηαηξεία θ.θ. Μάξην Φάιηε ( σο ηαθηηθφ) 

θαη Γεκήηξην νχξκπε ( σο αλαπιεξσκαηηθφ). 

 

Σν χςνο ηεο ακνηβήο ησλ ηαθηηθψλ ειεγθηψλ γηα ηε ρξήζε 2015 απνθαζίζηεθε απφ ηε 

Γεληθή πλέιεπζε ηεο 19.6.2015 σο εμήο: 

-Γηα ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο κέρξη πνζνχ 

επξψ 100.000 πιένλ ΦΠΑ  

- Γηα ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κέρξη πνζνχ 

επξψ 100.000 πιένλ ΦΠΑ θαη 

- Γηα ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο κέρξη πνζνχ επξψ 70.000 πιένλ ΦΠΑ 

 

Ζ PwC αλέιαβε επίζεο ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν θαηά ηε ρξήζε 2015 ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ 45 ζπγαηξηθψλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ.   

  

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξίαο θαη 45 εηαηξηψλ 

ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ θαζψο επίζεο γηα ηνλ ηαθηηθφ θνξνινγηθφ 

έιεγρν ηεο Δηαηξίαο θαη ζπγαηξηθψλ ηεο ζηελ Διιάδα ην 2015 αλήιζε ζε πνζφ επξψ 

1.220.000 έλαληη πνζνχ επξψ 1.179.243 ζην νπνίν αλήιζε ε αληίζηνηρε δαπάλε θαηά ην  

2014.  

 

Kαηά ηε ρξήζε 2015, κεηά απφ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, αλαηέζεθε  

ζηελ PwC, πιελ ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ, θαη ε δηελέξγεηα πξφζζεησλ εξγαζηψλ, ζπλνιηθνχ 

πνζνχ επξψ 156.505 ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 12,83 % ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο 

ηνπο γηα ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ Οκίινπ. Οη εξγαζίεο 

απηέο αθνξνχζαλ θνξνινγηθέο θαη ινγηζηηθέο ππεξεζίεο πξνο ηελ Δηαηξία θαη ζπγαηξηθέο 

ηεο γηα ηελ θάιπςε ππνρξεψζεσλ ηεο ρξήζεο 2014, θαηά ηελ νπνία ν ηαθηηθφο έιεγρνο ηεο 

Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ δηελεξγείην απφ ηελ ERNST & YOUNG θαη ηνπ α΄ηξηκήλνπ 

2015, νη νπνίεο θξίζεθε φηη γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο,  ζα έπξεπε λα δηελεξγεζνχλ απφ ηελ 

PwC. Ήδε, απφ ην β΄ηξίκελν ηνπ 2015, νη ζρεηηθέο ππεξεζίεο έρνπλ αλαηεζεί ζε λένπο 

παξφρνπο.  Σν 2014 ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ είρε θαηαβιεζεί ζηνπο ηαθηηθνχο ειεγθηέο 

ERNST & YOUNG γηα επηπιένλ ειεγθηηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο εξγαζίεο είρε αλέιζεη ζε 

επξψ 124.165. 

 

Λακβάλνληαο ππ΄ φςηλ φια ηα αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ έθξηλε φηη ε 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαηά ηε ρξήζε 2015 

δηαζθαιίζηεθε πιήξσο. Ζ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ βεβαηψζεθε επίζεο 

γξαπηψο απφ ηελ ίδηα ηελ ειεγθηηθή εηαηξία κε επηζηνιή ηεο πξνο ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ. 

 

 

Δπηηξνπή Αµνηβψλ  

 

Πξφεδξνο: Σάθεο Αξάπνγινπ, Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο Γ.. 

Mέιε:        Δπηχρηνο Βαζηιάθεο, Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο Γ.. 

                  Πέηξνο ακπαηαθάθεο, Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο Γ.. 

 

 

Ζ Δπηηξνπή Ακνηβψλ ζπγθξνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ αλεμάξηεηα µέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ.   
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Ζ ζεκεξηλή ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο Ακνηβψλ απνθαζίζηεθε κε ηελ απφ 14.6.2013 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 

Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε κειέηε θαη ε ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

γηα ηνλ θαζνξηζµφ ησλ απνδεκηψζεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 

ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ησλ πάζεο θχζεο εηεζίσλ απνδνρψλ θαη 

αµνηβψλ ησλ  εθηειεζηηθψλ µειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ θαη ησλ αλψηαησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ε αλαζθφπεζε ζε ηαθηηθή βάζε ηεο εθαξκνδφκελεο απφ 

ηελ Δηαηξία πνιηηηθήο ακνηβψλ βάζεη ησλ ηάζεσλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά 

ζρεηηθά κε ηηο ακνηβέο θαη ηε δηαρείξεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ε Δπηηξνπή Ακνηβψλ, ζπλεδξίαζε δχν θνξέο θαη εηδηθφηεξα 

ζηηο 14.4.2015 θαη 29.9.2015.   

 

Κχξην ζέκα ησλ ελ ιφγσ ζπλεδξηάζεσλ απνηέιεζε ε πνιηηηθή ρνξήγεζεο κηζζψλ, 

κεηαβιεηψλ ακνηβψλ θαη παξνρήο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ ζηα 

εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηα ινηπά αλψηαηα δηεπζπληηθά ζηειέρε 

ηεο Δηαηξίαο γηα ην έηνο 2015, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ππνβιήζεθε πξνο έγθξηζε ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

  

Δηδηθφηεξα, ε Δπηηξνπή πξνέβε  ζε εηζήγεζε πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζρεηηθά κε ην 

χςνο ησλ εηήζησλ απνδνρψλ θαη ησλ πξφζζεησλ κεηαβιεηψλ  ακνηβψλ γηα ην 2015 ηνπ 

Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο πξνο ηελ Δηαηξία κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαζψο 

επίζεο ησλ αλσηάησλ ζηειερψλ θιηκαθίνπ Δ θαη ηεο δηεπζχληξηαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, κε 

βάζε ηελ απφδνζή ηνπο ην 2014, φπσο απηή δηαπηζηψζεθε θαηά ηελ εηήζηα δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζήο ηνπο. Με βάζε ηελ εηήζηα αμηνιφγεζε ησλ αλσηέξσ ε Δπηηξνπή εηζεγήζεθε 

επίζεο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνλ αξηζκφ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ 

πνπ ζα πξέπεη λα ρνξεγεζεί ζε απηνχο ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ 2014 

θαζψο επίζεο ηα πνζά πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο ζηα 

πληαμηνδνηηθά Πξνγξάκκαηα πνπ παξέρεη νηθεηνζειψο ε Δηαηξία. 

  

Ζ Δπηηξνπή Ακνηβψλ εηζεγήζεθε επίζεο λα κελ απμεζεί ην χςνο ησλ απνδεκηψζεσλ 

πνπ θαηαβάιινληαη ζηα  κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε ρξήζε 2015 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ θ.λ. 2190/20 γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηηο Δπηηξνπέο ηνπ, θαη λα παξακείλνπλ  ίδηεο κε απηέο ηνπ 

2014. Ζ ζρεηηθή εηζήγεζε έγηλε δεθηή ηφζν απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην , φζν θαη απφ 

ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο 19.6.2015.   

 

Σέινο, ε Δπηηξνπή Ακνηβψλ ελέθξηλε ην παθέην απνδνρψλ  λενπξνζιακβαλφκελσλ 

αλσηάησλ ζηειερψλ θαζψο επίζεο ηελ απνδεκίσζε αλσηάηνπ ζηειέρνπο θαη εθηειεζηηθνχ 

κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο, ηνπ νπνίνπ ε ζχκβαζε εξγαζίαο έιεμε 

ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. 

 

Σα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Ακνηβψλ θαη ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο 

ηεο έρνπλ αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Δηαηξίαο www. titan.gr ζηε δηεχζπλζε 

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

 

Δπηηξνπή Οξηζµνχ Τπνςεθίσλ θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

http://ir.titan.gr/titan/app/cms?lang=en&page=article.etairiki.diakuvernisi
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Πξφεδξνο:  Γφκλα Μηξάζγεδε - Μπεξλίηζα, Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο Γ..  

Μέιε:         Δπηχρηνο Βαζηιάθεο, Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο Γ.. 

                   Αλδξέαο Καλειιφπνπινο, Με εθηειεζηηθφ κέινο  Γ..  

 

Ζ Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη απφ ηξία κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απφ ηα νπνία 

δχν είλαη αλεμάξηεηα. Χο ηξίην κέινο ηεο κεηέρεη ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ν νπνίνο είλαη κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ 

ζεκεξηλή ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο Οξηζµνχ Τπνςεθίσλ θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

απνθαζίζηεθε κε ηελ απφ 14.6.2013 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο έρνπλ κεγάιε εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ θαη 

ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.  

 

Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε ππφδεημε θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ µειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ν ζρεδηαζµφο ηεο δηαδνρήο θαη ζπλέρεηαο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο ηεο 

Δηαηξίαο θαη ε γλσκνδφηεζε σο πξνο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ Αξρψλ Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο πνπ έρεη ζεζκνζεηήζεη ε Δηαηξία θαη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο 

Διιεληθήο  λνµνζεζίαο,  ηηο βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο θαη ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ε Δηαηξία. 

 

H Δπηηξνπή ζπλεδξίαζε ην 2015 κία θνξά θαη εηδηθφηεξα ζηηο 27.2.2015.   

 

ηε ζπλεδξίαζή ηεο ε Δπηηξνπή Οξηζκνχ Τπνςεθίσλ θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο  

αζρνιήζεθε κε :  

α. ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ επί ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ ην 2014 θαη ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αλαθνξάο ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην  

β. ην πεξηερφκελν ηεο Γήισζεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο  πνπ απνηέιεζε κέξνο ηεο 

Δηήζηαο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε ρξήζε 2014 θαη ηηο απνθιίζεηο ηεο 

Δηαηξίαο απφ ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ πξνηείλεη ν Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ζηνλ νπνίνλ έρεη ππαρζεί ε Δηαηξία. 

γ. ην ζέκα ηεο έγθαηξεο αλαδήηεζεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο θαηαιιήισλ ππνςεθίσλ 

κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε ζεηεία ηνπ νπνίνπ ιήγεη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2016, 

δεδνκέλνπ φηη ζα ππάξμεη αλάγθε αληηθαηάζηαζεο θαη΄ειάρηζηνλ δχν αλεμαξηήησλ κειψλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηξηψλ ηξηεηψλ ζεηεηψλ, πνπ απνηεινχλ 

ην αλψηαην φξην ζεηεηψλ πνπ ζπληζηά σο βέιηηζηε πξαθηηθή ν Κψδηθαο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξία θαη 

δ. ηελ εμέηαζε ησλ πθηζηακέλσλ ζρεδίσλ δηαδνρήο ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Γηεπζχλνληνο 

πκβνχινπ θαη ησλ αλσηάησλ ζηειερψλ ηεο Δηαηξίαο. 

 

Ζ Δπηηξνπή Οξηζκνχ Τπνςεθίσλ θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο παξνπζίαζε ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηα εμαρζέληα ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ζην 

εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο  θαη ππέβαιε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο απφδνζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ 

Δπηηξνπψλ. 

Ζ Δπηηξνπή αλαγλψξηζε ηε ζεκαζία ηεο πξνψζεζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη 

εηδηθφηεξα ηεο επηδίσμεο ηεο ζπκκεηνρήο πεξηζζφηεξσλ γπλαηθψλ θαη αηφκσλ κε 

δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν ζηελ επφκελε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζψο 
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πηζηεχεη φηη ε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ν πινπξαιηζκφο πξνζζέηνπλ αμία ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην θαη θαη΄επέθηαζε πξνάγνπλ ην ζπκθέξνλ ηεο Δηαηξίαο. Καηά ηελ άπνςε 

φκσο ηεο Δπηηξνπήο,  ηελ νπνία απνδέρηεθε θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ε επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ αξηζκεηηθψλ ζηφρσλ δελ ζα πξέπεη λα απνηειεί  απηνζθνπφ αιιά, 

αληηζέησο, πξψηηζην κέιεκα ζε ζρέζε κε ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα πξέπεη λα είλαη 

λα δηαζέηνπλ ηα ππνςήθηα κέιε ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ψζηε λα 

ζπλεηζθέξνπλ νπζηαζηηθά ζην έξγν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη λα πξνζζέζνπλ αμία 

ζηελ Δηαηξία.  

 

Με ζηφρν ηελ έγθαηξε αλάδεημε ππνςεθίσλ κειψλ γηα ηε λέα ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ πνπ ζα απνθαζηζηεί ην 2016, ε Δπηηξνπή πξνγξακκάηηζε ζεηξά ζπλαληήζεσλ 

θαη επαθψλ ησλ κειψλ ηεο εληφο ησλ πξψησλ κελψλ ηνπ 2016 θαη απνθάζηζε ηελ 

ζπλνιηθή δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί. 

  

Σα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Οξηζκνχ Τπνςεθίσλ θαη Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο  θαη ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο έρνπλ αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηεο 

Δηαηξίαο www. titan.gr ζηε δηεχζπλζε 

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

 

 

ΛΟΗΠΔ ΔΠΗΣΡΟΠΔ 
  

Δπηπιένλ ησλ ηξηψλ αλσηέξσ Δπηηξνπψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην έρεη ζπζηήζεη ηηο πην θάησ Δπηηξνπέο νη νπνίεο ζπγθξνηνχληαη απφ εθηειεζηηθά 

κέιε ηνπ θαη  αξκφδηα ζηειέρε ηνπ Οκίινπ. 

  

Γηεπζχλνπζα Δπηηξνπή 

Ζ ζχλζεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Δπηηξνπήο θαηά ηε ρξήζε 2015 ήηαλ ε εμήο: 

ΠΡΟΔΓΡΟ : Γεκήηξηνο Παπαιεμφπνπινο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο  

ΜΔΛΖ :  

            Eπζχκηνο Βηδάιεο, Δθηειεζηηθφ Μέινο Γ.. 

            Βαζίιεηνο Εαξθαιήο , Eθηειεζηηθφ Μέινο Γ.. 

            Νέιινο Καλειιφπνπινο, Δθηειεζηηθφ Μέινο Γ..             

            Μηραήι Κνιαθίδεο, Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο Οκίινπ  

σθξάηεο Μπαιηδήο, Γεληθφο Γηεπζπληήο Σνκέα Διιάδνο 

Αιεμάλδξα Παπαιεμνπνχινπ-Μπελνπνχινπ, Δθηειεζηηθφ Μέινο Γ..  

Μηραήι ηγάιαο, Δθηειεζηηθφ Μέινο Γ.. 

Ζ Γηεπζχλνπζα Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθφξσλ 
Σνκέσλ θαη Γηεπζχλζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.  

Eπηηξνπή Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 

http://ir.titan.gr/titan/app/cms?lang=en&page=article.etairiki.diakuvernisi
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Ζ ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο  θαηά ηε ρξήζε 2015 ήηαλ ε εμήο: 

Πξφεδξνο:  Γεκήηξηνο Παπαιεμφπνπινο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

Αληηπξφεδξνο : Νέιινο Καλειιφπνπινο, εθηειεζηηθφ κέινο Γ.. 

Μέιε 

Μαξία Αιεμίνπ, Γηεπζχληξηα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο Οκίινπ 

Eπζχκηνο Βηδάιεο, Δθηειεζηηθφ Μέινο Γ.. 

Λπδία Γηαλλαθνπνχινπ, Γηεπζχληξηα Δηαηξηθήο Δπηθνηλσλίαο Οκίινπ 

Βαζίιεηνο  Εαξθαιήο , Δθηειεζηηθφ Μέινο Γ.. 

Μηραήι Κνιαθίδεο, Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο Οκίινπ 

Γηάλλεο Κφιιαο, Γηεπζπληήο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Οκίινπ  

σθξάηεο Μπαιηδήο, Γεληθφο Γηεπζπληήο Σνκέα Διιάδνο   

Φσθίσλ Σαζνχιαο , Γηεπζπληήο Σερλνινγηθήο Γηεχζπλζεο Οκίινπ    

Ζ Δπηηξνπή έρεη σο ζθνπφ ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ θαη ππνζηήξημεο πξνο ηε Γηνίθεζε ηεο 

Δηαηξίαο γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Δηαηξίαο θαη ην ζπληνληζκφ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ επί ζεκάησλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. 

ηφρνο ηεο είλαη ε ζπλερήο βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ηεο Δηαηξίαο  θαη ησλ ζπγαηξηθψλ 

εηαηξηψλ ζε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο: Σελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο, ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο ζην πιαίζην ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηε ζχκπξαμε κε ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε. Μεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πεξηιακβάλνληαη ε ζεζκνζέηεζε 

ησλ Αξρψλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο θαη ε ελζσκάησζή 

ηνπο ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ, ε παξνρή ζπκβνπιψλ θαη 

ππνζηήξημεο γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ ζρεηηθψλ επηδφζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ 

εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ, ε πεξηνδηθή κέηξεζε θαη εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ ησλ ζεκαληηθψλ επελδχζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ε ηαθηηθή ζρεηηθή 

ελεκέξσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξίαο ζε 

ειιεληθνχο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο, πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή 

Δπζχλε.  
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 Παξνπζηνιφγην  Γ.. θαη Δπηηξνπψλ θαηά ην 2015  

 

Σν 2015, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο πξαγκαηνπνίεζε νθηψ (8) ηαθηηθέο  

ζπλεδξηάζεηο  ( 2/2,  5/3, 5/5, 7/5, 19/6, 30/7, 5/11, θαη 18/12) θαη δχν έθηαθηεο ( 30/6,  

13/7). 

Πίλαθαο κε ηηο παξνπζίεο ησλ κειψλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2015 παξαηίζεηαη θαησηέξσ: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
10  

ζσνεδριάζεις Γ.. 

4 
ζσνεδριάζεις 
Δλεγκηικής 
Δπιηροπής 

1 ζσνεδρίαζη 
Δπιηροπής 
Οριζμού 

Τποψηθίων και 
Δηαιρικής 

Γιακσβέρνηζης 

2 
ζσνεδριάζει
ς Δπιηροπής 

Αμοιβών 

ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ 10/10        1/1  

ΔΤΣΡΑΣΗΟ-ΓΔΩΡΓΗΟ (ΣΑΚΖ) 
ΑΡΑΠΟΓΛΟΤ  9/10         2/2 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ 10/10    

ΔΤΣΤΥΗΟ ΒΑΗΛΑΚΖ 7/10  1/1 2/2 

ΔΤΘΤΜΗΟ ΒΗΓΑΛΖ 10/10    

ΒΑΗΛΔΗΟ ΕΑΡΚΑΛΖ 7/10    

ΝΔΛΛΟ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ 10/10    

ΣΑΚΖ-ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 
ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ 10/10    

ΓΩΡΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 10/10 4/4   

ΓΟΜΝΑ ΜΗΡΑΓΔΕΖ - ΜΠΔΡΝΗΣΑ 10/10  1/1  

ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΠΑΠΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟΤ-
ΜΠΔΝΟΠΟΤΛΟΤ 10/10    

ΠΛΟΤΣΑΡΥΟ ΑΚΔΛΛΑΡΖ 9/10 2/4   

ΠΔΣΡΟ ΑΜΠΑΣΑΚΑΚΖ 3/10   2/2 

ΜΗΥΑΖΛ ΗΓΑΛΑ 10/10    

ΒΑΗΛΔΗΟ ΦΟΤΡΛΖ 5/10 4/4   

 

 

 

 

Αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ην 2015  

 

Ζ ιεηηνπξγία θαηά ην 2015 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, ηεο 

Δπηηξνπήο Ακνηβψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Οξηζκνχ Τπνςεθίσλ θαη Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη ε αηνκηθή ζπλεηζθνξά θάζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζην 

έξγν ηνπο αμηνινγήζεθε απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηε ζπκπιήξσζε 

εηδηθνχ αλαιπηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν έρεη θαηαξηίζεη ε Γξακκαηέαο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη θαηαλεκεκέλν ζε νθηψ  (8) ελφηεηεο ( 

Ζγεζία, χλζεζε-Απνηειεζκαηηθφηεηα, Λεηηνπξγία-Δξγαζίεο Γ., Υξεκαηννηθνλνκηθή  
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Πιεξνθφξεζε-πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ-Δπηθνηλσλία 

κε Μεηφρνπο, Ακνηβέο, Λεηηνπξγία Δπηηξνπψλ, Παξνπζηνιφγην κειψλ ζε ζπλεδξηάζεηο Γ 

θαη Γ θαη Αηνκηθή Αμηνιφγεζε Μειψλ). Ζ   ζπλεηζθνξά  θάζε κέινπο ζην έξγν ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ βαζκνινγείηαη, κε βαζκφ απφ 1 κέρξη 4, πνπ αληηζηνηρεί ζε 

κηθξή, κέηξηα, κεγάιε θαη εμαηξεηηθή ζπλεηζθνξά.    

 

Σν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψλεηαη αλσλχκσο θαη απνζηέιιεηαη ζηελ  Γξακκαηέα ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.   

 

Ακνηβέο κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ην 2015 –Πνιηηηθή Ακνηβψλ 

 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 19.6.2015 έρεη πξνεγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ζηα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ απνδεκηψζεσλ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, γηα ηε ρξήζε 2015. Οη ζρεηηθέο απνδεκηψζεηο, θαηφπηλ 

ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, παξέκεηλαλ ίδηεο κε απηέο ηεο ρξήζεο 

2014 θαη αλήιζαλ ζπλνιηθφ κηθηφ πνζφ 464.000 επξψ πιένλ ραξηνζήκνπ, θαη αλαιπηηθά 

ζε:   

-πλνιηθφ κηθηφ πνζφ επξψ 360.000 σο απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ήηνη κηθηφ πνζφ επξψ 24.000 γηα θάζε κέινο.  

-πλνιηθφ κηθηφ πνζφ επξψ 52.000 γηα ηα ηξία κέιε ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, ήηνη κηθηφ 

πνζφ επξψ 20.000 γηα ηνλ Πξφεδξν θαη κηθηφ πνζφ επξψ 16.000 γηα θάζε κέινο   

-πλνιηθφ κηθηφ πνζφ 26.000 γηα ηα ηξία κέιε ηεο Δπηηξνπή Ακνηβψλ, ήηνη  κηθηφ πνζφ 

επξψ 10.000 γηα ηνλ Πξφεδξν θαη κηθηφ πνζφ επξψ 8.000  γηα θάζε κέινο  θαη 

- πλνιηθφ κηθηφ πνζφ επξψ 26.000 γηα ηα ηξία κέιε ηεο Δπηηξνπήο Οξηζκνχ Τπνςεθίσλ 

θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ήηνη κηθηφ πνζφ επξψ 10.000 γηα ηνλ Πξφεδξν θαη κηθηφ 

πνζφ επξψ  8.000 γηα θάζε κέινο.  

 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηεο 19.6.2015 πξνελέθξηλε επίζεο ηελ θαηαβνιή  πξφζζεηεο κηθηήο 

απνδεκίσζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ Κ.Ν. 2190/20  πνζνχ επξψ 135.000 

πιένλ ραξηνζήκνπ πξνο έλα εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην νπνίν δελ 

έρεη ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή εληνιήο κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, γηα ηα απμεκέλα 

θαζήθνληα πνπ έρεη αλαιάβεη ζηνπο ηνκείο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο.  

 

χκθσλα κε ην άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, νη αλσηέξσ απνδεκηψζεηο ζα 

ππνβιεζνχλ πξνο ηειηθή έγθξηζε, ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε γηα ηε ρξήζε 2015.  

 

Οη εηήζηνη κηζζνί θαη νη πάζεο θχζεο εηήζηεο απνδνρέο ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη 

ησλ ινηπψλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ησλ Γηεπζπληψλ ησλ 

Γεσγξαθηθψλ Σνκέσλ, ηνπ Οηθνλνκηθνχ Γηεπζπληή Οκίινπ θαη ηεο Γηεπζχληξηαο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απνθαζίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ ζρεηηθή 

εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Ακνηβψλ, κε βάζε ηελ απφδνζή ηνπο θαη ηελ επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο.  

 

Οη εηήζηεο απνδνρέο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απνθαζίζηεθαλ, επίζεο, 

απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Ακνηβψλ θαη 

αθνχ πξνεγνπκέλσο είρε αμηνινγεζεί ε απφδνζή ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

 

Οη  εηήζηεο ακνηβέο ησλ αλσηέξσ θαζψο επίζεο φισλ ησλ Γηεπζπληηθψλ ζηειερψλ  

πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηε βαξχηεηα ηεο ζέζεο ηνπο, ηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηέο 
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ηνπο, ηελ επίδνζή ηνπο ζε ζρέζε κε πξνθαζνξηζκέλνπο πνζνηηθνχο θαη πνηνηηθνχο ζηφρνπο  

θαη ην χςνο ησλ ακνηβψλ ζε παξφκνηεο, νκνεηδείο εηαηξίεο . 

 

Οη αλσηέξσ ακνηβέο απνηεινχληαη απφ έλα ηκήκα ζηαζεξφ, δειαδή ην κηζζφ, ν νπνίνο 

θαζνξίδεηαη κε βάζε ην εθαξκνδφκελν κηζζνινγηθφ ζχζηεκα θαη ηελ εηήζηα αμηνιφγεζε 

απφδνζεο ηνπ ζηειέρνπο θαη απφ έλα ηκήκα κεηαβιεηφ, πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ επίηεπμε ησλ 

αηνκηθψλ θαη εηαηξηθψλ ζηφρσλ.  Οη εηαηξηθνί ζηφρνη ζπλδένληαη  κε ηηο νηθνλνκηθέο 

επηδφζεηο ( ΔΒΗTDA θαη ROACE) ζε επίπεδν Οκίινπ αιιά θαη Γεσγξαθηθψλ Σνκέσλ  

θαζψο επίζεο κε επηδφζεηο ζε άιινπο ηνκείο φπσο ε αζθάιεηα εξγαζίαο ελψ νη αηνκηθνί 

ζηφρνη είλαη  άκεζα ζπλδεδεκέλνη κε ηελ ζέζε πνπ θαιχπηεη θάζε ζηέιερνο.  

  

Σν κεηαβιεηφ ηκήκα ησλ εηεζίσλ απνδνρψλ, απμάλεηαη αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο ζέζεο 

θάζε ζηειέρνπο θαη δελ κπνξεί λα ππεξβεί: 

Α. ζε πεξίπησζε πιήξνπο επίηεπμεο ησ ηεζέλησλ ζηφρσλ ην 80% ηνπ ζηαζεξνχ ηκήκαηνο 

ησλ εηήζησλ απνδνρψλ ηνπ θαη  

Β. ζε πεξίπησζε ππεξαπφδνζεο έλαληη ησλ ηεζέλησλ  ζηφρσλ ην 105% ηνπ ζηαζεξνχ 

ηκήκαηνο ησλ εηεζίσλ απνδνρψλ ηνπ. 

 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ γίλεηαη απφ ηνλ Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν θαη ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.   

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη θαλέλα εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ 

ζπκκεηέρεη ζηε ζπδήηεζε πνπ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αηνκηθψλ ηνπ απνδνρψλ.  

 

Ζ Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ  παξέρεη ζηελ Δπηηξνπή Ακνηβψλ, ζε εηήζηα βάζε, 

ζηνηρεία απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο , ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα ην επίπεδν ησλ 

ακνηβψλ ή/θαη ηα πξνγξάκκαηα κεηαβιεηψλ ακνηβψλ. ηφρνο είλαη ε πξνζέιθπζε θαη ε 

παξακνλή ζηνλ Σηηάλα πςειήο πνηφηεηαο ζηειερψλ, πνπ κε ηηο γλψζεηο, ηελ ηθαλφηεηα θαη 

ην ήζνο ηνπο πξνζζέηνπλ αμία ζηελ Δηαηξία . 

 

Παξέρνληαη επίζεο ζηα Γηεπζπληηθά ηειέρε ηνπ Οκίινπ, καθξνπξφζεζκα θίλεηξα κε ηε 

κνξθή πξνγξακκάησλ παξνρήο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο απφθηεζεο κεηνρψλ κε βάζε ηελ 

απφδνζε, πνπ απνθαζίδνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξίαο θαη σξηκάδνπλ κεηά 

πάξνδν ηξηεηίαο θαη ππφ ηνλ φξν επίηεπμεο  ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ , θαζψο επίζεο  

ζπληαμηνδνηηθά-απνηακηεπηηθά πξνγξάκκαηα  θαη άιιεο πξφζζεηεο νηθεηνζειείο παξνρέο, νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα αλαθιεζνχλ ή ηξνπνπνηεζνχλ νπνηεδήπνηε θαηά ηελ θξίζε ηεο Δηαηξίαο. 

 

Ζ Δηαηξία  παξέρεη ζηα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ έρνπλ ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηελ Δηαηξία, πξφζζεηα ζπληαμηνδνηηθά-απνηακηεπηηθά 

πξνγξάκκαηα βάζεη ηεο πξαθηηθήο ησλ αληίζηνηρσλ αγνξψλ φπνπ ιεηηνπξγεί. 

 

Σν 2015, νη κηζζνί  θαη νη πάζεο θχζεο αθαζάξηζηεο απνδνρέο θαη απνδεκηψζεηο ηνπ 

Πξνέδξνπ θαη ησλ έμη εθηειεζηηθψλ µειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ παξείραλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο πξνο ηελ Δηαηξία µε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, αλήιζαλ ζε ζπλνιηθφ 

κηθηφ πνζφ επξψ 3.422.000 έλαληη ζπλνιηθνχ κηθηνχ πνζνχ επξψ  2.921.360 ην 2014.  

 

Γηα ηα ζπληαμηνδνηηθά- απνηακηεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ έμη εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ είραλ ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηελ Δηαηξία θαηά ην 

2015 θαηαβιήζεθε ζπλνιηθφ πνζφ 520.000 επξψ.   
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ηα θαησηέξσ εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη επηηξαπεί απφ ηελ 

Δηαηξία ε ζπκκεηνρή ηνπο, σο κε εθηειεζηηθά κέιε ζε Γηνηθεηηθά πκβνχιηα άιισλ 

εηαηξηψλ θαη ε δηαηήξεζε απφ απηνχο ησλ ακνηβψλ/ απνδεκηψζεσλ πνπ έιαβαλ ιφγσ ηεο 

ζρεηηθήο ηδηφηεηάο ηνπο .  

Δηδηθφηεξα ην 2015:  

H θ. Αιεμάλδξα Παπαιεμνπνχινπ-Μπελνπνχινπ έιαβε κηθηφ πνζφ επξψ 24.375 σο 

απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην Γ.. ηεο ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, 

κηθηφ πνζφ επξψ 2.840,89 γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην Γ.. ηεο εηαηξίαο FRIGOGLASS 

Α.Β.Δ.Δ θαη κηθηφ πνζφ 37.500 γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην Γ.. ηεο COCA- COLA HBC 

AG 

Ο θ. Σάθεο – Παλαγηψηεο Καλειιφπνπινο έιαβε κηθηφ πνζφ  επξψ 10.000 σο απνδεκίσζε 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Γ.. ηεο εηαηξίαο GRIVALIA PROPERTIES A.E.Δ.Α.Π. 

Ο θ. Δπζχκηνο Βηδάιεο έιαβε κηθηφ πνζφ  επξψ 42.000 σο απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζην Γ.. ηεο ALPHA BANK. 

 

IV. Πξoγξάκκαηα δηάζεζεο κεηνρψλ ζε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη αλψηεξα ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ µε ηε κνξθή παξνρήο 

δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ. 

 

Ζ Α.Δ. ΣΗΜΔΝΣΧΝ ΣΗΣΑΝ, κε ζηφρν ηελ ηαχηηζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ πξνζσπηθψλ 

επηδηψμεσλ ησλ αλσηέξσλ ζηειερψλ ηεο µε ηα ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ Μεηφρσλ 

ηεο, έρεη ζεζπίζεη θαη εθαξκφδεη απφ ην 2000 θαη κέρξη ζήκεξα πξνγξάκκαηα παξνρήο  

δηθαησκάησλ  πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ ( Stock Option Plans).  Όια ηα ζρεηηθά 

πξνγξάκκαηα ( Πξφγξακκα 2000, 2004, 2007, 2010 θαη 2014) έρνπλ εγθξηζεί απφ ηε 

Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ, είραλ ηξηεηή πεξίνδν σξίκαλζεο θαη  δηθαηνχρνπο 

αλψηεξα ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο θαη εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ θαη εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.. ηεο 

Δηαηξίαο  πνπ παξείραλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηελ Δηαηξία κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο.  

Με εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ 

ζε ζρεηηθά Πξνγξάκκαηα.  

 

Μέρξη ζήκεξα, ζηα πιαίζηα ησλ αλσηέξσ  Πξνγξακκάησλ, έρνπλ απνθηεζεί απφ ηνπο 

δηθαηνχρνπο ζπλνιηθά 1.169.978 θνηλέο κεηνρέο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 1,38 % 

ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο.     

Δηδηθφηεξα: 

 

Καη’ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο 2000, αζθήζεθαλ ζπλνιηθά απφ 48 δηθαηνχρνπο 

δηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο 119.200  θνηλψλ κεηνρψλ, κε ηηκή δηάζεζεο 29,35 επξψ 

αλά κεηνρή θαη δηθαηψκαηα πξναίξεζεο 451.900 θνηλψλ κεηνρψλ, κε ηηκή δηάζεζεο 14,68 

επξψ αλά κεηνρή.   

 

Καη’ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο 2004 αζθήζεθαλ ζπλνιηθά απφ 63 δηθαηνχρνπο 

δηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο 186.000 θνηλψλ κεηνρψλ, κε ηηκή αγνξάο ίζε κε ηελ 

νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο. 

 

Καη’ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο 2007 αζθήζεθαλ ζπλνιηθά  απφ 103 δηθαηνχρνπο 

δηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο 61.804 θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο, κε ηίκεκα ίζν κε ηελ 

νλνκαζηηθή αμία θάζε κεηνρήο, ήηνη ηέζζεξα (4) επξψ αλά κεηνρή.  
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ήκεξα βξίζθνληαη ζε εμέιημε ηα πην θάησ αλαιπηηθά πεξηγξαθφκελα Πξνγξάκκαηα 2010 

θαη 2014: 

 

Tν Πξφγξακκα 2010 εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 3.6.2010, είρε ηξηεηή 

δηάξθεηα (2010-2012), ηξηεηή ρξφλν σξίκαλζεο θαη επη πιένλ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο, 

θαηαιεθηηθφ ρξφλν άζθεζεο ην 2016, ηηκή άζθεζεο ίζε κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο 

κεηνρήο θαη δηθαηνχρνπο 109 αλψηεξα ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο θαη εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 6 εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο.  

 

Καη΄εθαξκνγήλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 2010 ρνξεγήζεθαλ, θαηά ηα έηε 2010, 2011 θαη 2012 

δηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο ζπλνιηθά 945.210 ηδίσλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο, απφ 

ηα νπνία, κέρξη ηνλ Γεθέκβξην 2015, αζθήζεθαλ 351.074 θαη απνκέλνπλ αθφκα 147.233, 

ηα νπνία εθφζνλ δελ αζθεζνχλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπο ηνλ Απξίιην θαη Οθηψβξην ηνπ 

2016, ράλνληαη.  

 

Σέινο, ην Πξφγξακκα 2014 εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 20.6.2014, έρεη ηξηεηή 

δηάξθεηα (2014-2016), ηξηεηή ρξφλν σξίκαλζεο, θαηαιεθηηθφ ρξφλν άζθεζεο ην 2022, ηηκή 

άζθεζεο δέθα (10) επξψ αλά κεηνρή θαη δηθαηνχρνπο 110 πεξίπνπ αλψηεξα ζηειέρε ηεο 

Δηαηξίαο θαη εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο.  

 

Καη΄εθαξκνγήλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 2014,  ρνξεγήζεθαλ ην έηνο 2014 δηθαηψκαηα 

πξναίξεζεο αγνξάο 250.190 ηδίσλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο ζε 108 δηθαηνχρνπο θαη  ην 

έηνο 2015  δηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο 313.080  ηδίσλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο ζε 

113 δηθαηνχρνπο. Γηθαηψκαηα ζα ρνξεγεζνχλ επίζεο θαηά ην έηνο 2016.  

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, αλάινγα κε ηνλ βαζκφ επίηεπμεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, ζα πξνζδηνξίζεη ηνλ Μάξηην ησλ εηψλ 2017, 2018 θαη 2019 ηνλ ηειηθφ  

αξηζκφ δηθαησκάησλ πνπ ζα δηθαηνχηαη λα αζθήζεη θάζε δηθαηνχρνο. Οη δηθαηνχρνη ζα 

δηθαηνχληαη λα αζθήζνπλ δηθαηψκαηά ηνπο,  ελ φισ ή ελ κέξεη, εληφο ησλ πέληε πξψησλ 

εκεξψλ θάζε κήλα, θαηαβάιινληαο ζηελ Δηαηξία ηα αλάινγα πνζά, κέρξη ηελ εκεξνκελία 

απφζβεζεο ησλ δηθαησκάησλ, ήηνη κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ ηξίηνπ έηνπο κεηά ην έηνο 

ηειηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπο.   

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα, κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ηξηεηνχο ρξφλνπ σξίκαλζεο 

(ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα θαζίζηαληαη ψξηκα ηνλ Γεθέκβξην ησλ εηψλ 2016, 2017 θαη 2018), 

ν ηειηθφο αξηζκφο δηθαησκάησλ πνπ ζα κπνξνχλ λα αζθήζνπλ νη δηθαηνχρνη ζα εμαξηάηαη:  
 

Α. θαηά ην ήκηζπ, αλάινγα κε ηνλ κέζν φξν ROACE ηξηεηίαο ζε ζρέζε κε ηνλ ζηφρν 

ηεο θάζε ηξηεηίαο, φπσο απηφο ζα έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξηλ 

απφ ηε ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ. Χο κέζνο φξνο ROACE νξίδεηαη ν 

αξηζκεηηθφο κέζνο φξνο ηνπ δείθηε ROACE εθάζηνπ έηνπο απφ ην έηνο ρνξήγεζεο 

ησλ δηθαησκάησλ έσο θαη ην έηνο σξίκαλζεο. Ο δείθηεο ROACE θάζε έηνπο νξίδεηαη 

σο ην πειίθν ησλ θαζαξψλ θεξδψλ πξν ηφθσλ θαη  θφξσλ ( EBIT) ηνπ έηνπο 

δηαηξεκέλν δηα ηνπ κέζνπ φξνπ  ησλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ ( ίδηα θεθάιαηα ζπλ 

ηξαπεδηθφο ή ηζνδχλακνο δαλεηζκφο) αξρήο θαη ηέινπο ηνπ έηνπο  

 

θαη  

 

Β. θαηά ην ππφινηπν ήκηζπ, αλάινγα κε ηε ζπλνιηθή απφδνζε ηεο θνηλήο κεηνρήο ηεο 

Δηαηξίαο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο ησλ κεηνρψλ ησλ  δέθα 

νκνεηδψλ εηαηξηψλ ( Peer Index). 
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Σν Πξφγξακκα 2014 πξνβιέπεη έμη θαηεγνξίεο απφδνζεο πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ζχγθξηζε αθελφο ηνπ κέζνπ ROACE ηξηεηίαο κε ηνλ αληίζηνηρν ζηφρν ηεο πεξηφδνπ θαη 

αθεηέξνπ ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο ηξηεηίαο ηεο θνηλήο κεηνρήο ηεο 

Δηαηξίαο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο ηξηεηίαο ησλ κεηνρψλ ηνπ 

Peer Index, νπφηε θαη ζα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο αλάινγνπ πνζνζηνχ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ρνξεγεζέλησλ δηθαησκάησλ.  

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ακθφηεξα ηα ηξέρνληα Πξνγξάκκαηα 2010 θαη 2014 επλννχλ ηε 

καθξνρξφληα δηαθξάηεζε ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ κεηνρψλ απφ ηα ζηειέρε, 

πξνβιέπνληαο φξν δηαηήξεζεο ελφο ειάρηζηνπ αξηζκνχ κεηνρψλ αλάινγα κε ην 

ηεξαξρηθφ επίπεδν ησλ ζηειερψλ, ε δε παξάβαζε ηνπ νξίνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

ρνξήγεζε κεησκέλνπ αξηζκνχ δηθαησκάησλ θαηά ηελ επφκελε πεξίνδν ρνξήγεζεο.  

 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη φια ηα αλσηέξσ Πξνγξάκκαηα έρνπλ ζρεδηαζζεί ψζηε λα 

ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά ζηελ αλάιεςε ππέξκεηξσλ θηλδχλσλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο- 

εθηειεζηηθά κέιε θαη αλψηεξα ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο, πνπ ζε πεξίπησζε αηπρνχο έθβαζεο, 

ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε θαηαθξήκληζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο. Πξνυπνζέηνπλ 

ζπλεπψο φια ειθπζηηθή ηηκή άζθεζεο δηθαησκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή 

δηαπξαγκάηεπζεο θαηά ηε ρνξήγεζή ηνπο. 

 

Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή φισλ ησλ αλσηέξσ Πξνγξακκάησλ παξαηίζεηαη ζηνλ ηζηφπνπν  

ηεο Δηαηξίαο www.titan.gr  ζηε ζειίδα 

http://ir.titan.gr/titan/app/cms?lang=en&page=programma.paroxis.dikaiomaton.proairesis.

metoxon 

 

V. Πεξηγξαθή ησλ θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξίαο ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  

 

Δζσηεξηθφο Έιεγρνο 

 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο αζθείηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Οκίινπ, ε νπνία 

είλαη αλεμάξηεηε ππεξεζία, κε γξαπηφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο, θαη αλαθέξεηαη ιεηηνπξγηθά 

ζηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 

Σν έξγν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηελεξγήζεθε θαηά ηε ρξήζε 2015 απφ 18 ζηειέρε, κε 

ηελ απαηηνχκελε θαηάξηηζε θαη εκπεηξία γηα ηελ άξηηα επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο.  

 

Ο πξσηαξρηθφο ξφινο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ 

δηθιείδσλ πνπ ππάξρνπλ ζε φιν ην εχξνο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Οκίινπ σο πξνο ηελ 

επάξθεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζπκπεξηιακβάλoληαη επίζεο: 

-H παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο ηήξεζεο Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο 

, ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ λφκσλ ελ γέλεη , 

νπνπδήπνηε ιεηηνπξγεί θαη έρεη δξαζηεξηφηεηεο ν Όκηινο.  

- Ζ αλαθνξά ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο πεξηπηψζεσλ ζχγθξνπζεο ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ κε ηα 

ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξίαο, ηηο νπνίεο δηαπηζηψλεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 

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 έιεγρνο ησλ ζρέζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ ηεο Δηαηξίαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κε απηή κέξε, 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 24, φπσο ηζρχεη θαη ησλ ζρέζεσλ ηεο 

Δηαηξίαο κε εηαηξίεο ζην θεθάιαην ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρνπλ κε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10% 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή κέηνρνη ηεο Δηαηξίαο κε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10%. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2015, ππνβιήζεθαλ ζηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή θαη κέζσ απηήο ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 37 έγγξαθεο εθζέζεηο ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ζρεηηθά 

κε φινπο ηνπο δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Οκίινπ. Απφ ηνπο 

δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, 22 ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλνη, 2 ήηαλ εηδηθνί θαη 13 ήηαλ 

επαλαιεπηηθνί. 

ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή ππνβιήζεθαλ επίζεο ηξηκεληαίεο αλαθνξέο πξννφδνπ θαζψο θαη ν 

εηήζηνο απνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, κε ζπγθεληξσηηθή 

αλαθνξά ζηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα ησλ ειέγρσλ.  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2015 ε Διεγθηηθή Δπηηξνπή είρε ηαθηηθέο θαη’ ηδίαλ ζπλαληήζεηο κε 

ηε Γηεπζχληξηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Οκίινπ, θαηά ηηο νπνίεο ζπδεηήζεθαλ ιεηηνπξγηθά θαη 

νξγαλσηηθά ζέκαηα θαη παξαζρέζεθαλ φιεο νη δεηεζείζεο πιεξνθνξίεο θαη ελεκέξσζε 

ζρεηηθά  κε ηα  εθαξκνδφκελα ζπζηήκαηα  ειέγρνπ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη  ηελ 

πνξεία ησλ ειέγρσλ. Μεηά απφ ζρεηηθή αλαθνξά ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ελέθξηλε ηνλ ζρεδηαζκφ ειέγρσλ γηα ην 2016 θαη πξνζδηφξηζε ηηο ιεηηνπξγίεο θαη 

ηα ζεκεία ζηα νπνία ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί  ν εζσηεξηθφο έιεγρνο. 

 

 

 

Δζσηεξηθά ζπζηήκαηα ειέγρσλ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα  ειέγρνπ 

θαη ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

 

Βαζηθφ θαζήθνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη λα γλσξίδεη ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη ε Δηαηξία θαη λα δηαζθαιίδεη φηη ε Δηαηξία δηαζέηεη επαξθή 

ζπζηήκαηα πξφιεςεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.  

 

Δμ άιινπ, ε παξαθνινχζεζε ηεο  απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ εκπίπηεη θαη ζηηο εθ ηνπ λφκνπ (3693/2008) ππνρξεψζεηο ηεο  

Δπηηξνπήο Διέγρνπ.   

 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αθηεξψλεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη 

εηδηθφηεξα ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο θαη΄έηνο, ηνλ αλαγθαίν ρξφλν γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο 

Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή 

Οκίινπ θαη ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν γηα ηηο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ησλ 

θπξηφηεξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ θαη ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ αληίζηνηρα. 

Πξφζζεηνο ζηφρνο ησλ ελ ιφγσ ζπλεδξηάζεσλ είλαη επίζεο ε αληαιιαγή απφςεσλ φζνλ 

αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ θαη ησλ πθηζηακέλσλ 

ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, ψζηε εθφζνλ δηαπηζηψλεηαη αλάγθε λα θαινχληαη ηα αξκφδηα 

ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο λα πξνβνχλ ζηνλ αλαγθαίν επαλαζρεδηαζκφ θαη ηξνπνπνίεζε ησλ 

εθαξκνδνκέλσλ πνιηηηθψλ. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξαγκαηνπνίεζε εληφο ηνπ 2015 εθηελείο ζρεηηθέο 

ζπλεδξηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο είρε ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε ελδειερή αμηνιφγεζε 
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ησλ θπξηφηεξσλ ζηξαηεγηθψλ, ιεηηνπξγηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ, ζηνπο 

νπνίνπο απφ ηελ θχζε ηνπ θαη ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπ δηαθνξνπνίεζεο έρεη  έθζεζε 

ν Σηηάλαο θαη νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ νπζηαζηηθά ηε ιεηηνπξγία θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ.  

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζσ ησλ απνθάζεσλ ηνπ, έρεη θαζνξίζεη κε ζαθήλεηα ηα 

φξηα θαη ηελ θχζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζα κπνξεί λα είλαη δηαηεζεηκέλνο λα αλαιάβεη ν 

Όκηινο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ.  

 

Οη θχξηνη ζηξαηεγηθνί θίλδπλνη ( καθξννηθνλνκηθή αζηάζεηα ησλ ρσξψλ 

δξαζηεξηνπνίεζεο, πνιηηηθνί θίλδπλνη, ζπλζήθεο θαη πξννπηηθέο αγνξψλ, ζπγρσλεχζεηο 

θαη απνθηήζεηο θιπ) παξαθνινπζνχληαη ζηελά ζε επίπεδν Οκίινπ θαη ε δηαρείξηζή ηνπο 

γίλεηαη ζηα πιαίζηα θαλφλσλ, δηαδηθαζηψλ  θαη θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ πνπ δίλνληαη απφ 

ηε Γηεπζχλνπζα Δπηηξνπή, ηελ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε θαη ηνπο Σνκείο ηνπ Οκίινπ.  Σν 

ίδην ηζρχεη επίζεο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ, ν 

ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή  ησλ πνιηηηθψλ ησλ νπνίσλ γίλεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή 

Γηεχζπλζε Οκίινπ.  

  

Ζ πνιηηηθή πνπ ζπλεηδεηά εθαξκφδεη κέρξη ζήκεξα ε Δηαηξία φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν 

θαη ην επίπεδν ζην νπνίν γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ είλαη ε 

έληαμε ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηελ θαζεκεξηλή δηαρείξηζε, ε θαιιηέξγεηα 

θνπιηνχξαο  ππεπζπλφηεηαο ζε φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ, ε ζαθήο 

πεξηγξαθή ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ θαη ε εκπέδσζε ζηνλ κέγηζην δπλαηφ βαζκφ απφ 

ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ αξρψλ θαη αμηψλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

Παξάιιεια, ειέγρεηαη ζπζηεκαηηθά ζε επίπεδν Οκίινπ ( κέζσ ησλ αξκφδησλ 

δηεπζχλζεσλ θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ) ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εθαξκνδνκέλσλ ζπζηεκάησλ θαη  πνιηηηθψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαλνληζηηθήο 

ζπκκφξθσζεο  ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ θαη φπνπ δηαπηζηψλεηαη αλεπάξθεηα, 

ιακβάλνληαη  δηνξζσηηθά κέηξα.  

 

ηελ Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζην θεθάιαην «Κίλδπλνη θαη 

Αβεβαηφηεηεο»  γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηνπο θπξηφηεξνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη 

ν Όκηινο θαη ζηηο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο αληηκεηψπηζήο ηνπο πνπ θαη απηέο 

παξνπζηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ην ρξφλν ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

 

Βαζηθφ κέιεκα ηεο δηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ είλαη ε δηαζθάιηζε φηη κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ 

θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ φιε ε νξγάλσζε 

ηνπ Οκίινπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληηκεησπίδεη κε ηαρχηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπο θηλδχλνπο ελ ηε γελέζεη ηνπο θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια 

κέηξα γηα ηελ θαηά ην δπλαηφλ άκβιπλζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο.  

 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ηα ζπζηήκαηα πνπ εθαξκφδεη ν  Όκηινο πξνβιέπνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

δηαδηθαζίεο θαη εθαξκνγή εηδηθψλ πνιηηηθψλ θαη πξνηχπσλ θαη θαζνξίδνπλ κε ζαθήλεηα 

ηνπο ππεχζπλνπο θάζε επηπέδνπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ  θαη ηα φξηα εμνπζίαο 

ηνπο. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βεβαηψλεη φηη ε Δηαηξία δηαζέηεη ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ελεκεξψζεθε απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη ηα 

αξκφδηα ζηειέρε ηνπ Οκίινπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.  
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Δπηζεκαίλεηαη  πάλησο φηη ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

παξέρνπλ ιεινγηζκέλε θαη φρη απφιπηε αζθάιεηα, δηφηη είλαη ζρεδηαζκέλα ψζηε λα 

πεξηνξίδνπλ κελ ηελ πηζαλφηεηα επέιεπζεο ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ θαη λα ακβιχλνπλ ηηο 

επηπηψζεηο ηνπο, ρσξίο σζηφζν  λα κπνξνχλ λα ηνπο απνθιείζνπλ.    

 

Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηε ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζνχληαη, κε ζηφρν ηελ 

απνθπγή ζθαικάησλ θαη ηελ παξνρή αμηφπηζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο είλαη 

ηα εμήο: 

 

Οη κεραληζκνί δηαζθάιηζεο ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

απαξηίδνληαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ελζσκαησκέλσλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

πνπ αθνξνχλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, ηηο εθαξκνζκέλεο δηαδηθαζίεο ειέγρσλ 

θαη ηα ζπλαθή κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα, θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε πνπ 

παξάγεηαη, δεκνζηνπνηείηαη θαη παξαθνινπζείηαη.  

 

Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ, παξαθνινπζεί ζε κεληαία βάζε ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα, θαζψο θαη ηε δηνηθεηηθή πιεξνθφξεζε (Group Management Information – 

MI), πιεξνθνξίεο νη νπνίεο παξάγνληαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη 

ζπληάζζνληαη κε ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζή ηνπο.   

 

Ζ κεληαία παξαθνινχζεζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηνπ Group 

MI, θαζψο θαη ε αλάιπζή ηνπο απφ ηα αξκφδηα ηκήκαηα, απνηεινχλ βαζηθφ εξγαιείν 

ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη αθεξαηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ.  

 

Γηα ηελ ελνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ν Όκηινο ρξεζηκνπνηεί έλα εμεηδηθεπκέλν 

ινγηζκηθφ ελνπνίεζεο θαζψο θαη έλα εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ γηα ηηο ελδνεηαηξηθέο 

ζπλαιιαγέο. Σα παξαπάλσ εξγαιεία έρνπλ ελζσκαησκέλνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο θαη 

παξακέηξνπο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Οκίινπ. Σέινο, ηα παξαπάλσ εξγαιεία 

ππνδεηθλχνπλ βέιηηζηεο δηαδηθαζίεο (best practices) ελνπνίεζεο,  ηηο νπνίεο ν Όκηινο έρεη 

ζε κεγάιν βαζκφ πηνζεηήζεη. 

 

 

Οη εμσηεξηθνί ειεγθηέο επηζθνπνχλ ηηο εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο, 

ηνπ Οκίινπ θαζψο θαη ησλ ζεκαληηθψλ ζπγαηξηθψλ, θαη ειέγρνπλ ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο γηα ηηο αληίζηνηρεο εηαηξίεο. Δπίζεο, νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο ελεκεξψλνπλ ηελ 

Δπηηξνπή Διέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ  έθβαζε ησλ επηζθνπήζεσλ θαη ησλ ειέγρσλ πνπ έρνπλ 

δηελεξγήζεη. 

 

Ζ  Δπηηξνπή Διέγρνπ  θαηά ηελ έιεγρν ησλ ηξηκεληαίσλ, εμακεληαίσλ θαη εηεζίσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ελεκεξψλεηαη επίζεο γηα ηελ πνξεία ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη 

ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ Οκίινπ θαζψο θαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θηλδχλσλ. ηε ζπλέρεηα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηα κέιε ηνπ νπνίνπ 

δηθαηνχληαη λα  δεηήζνπλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο.   

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξηλ εγθξηζνχλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ειέγρνληαη απφ 

ηελ  Δπηηξνπή Διέγρνπ, ζηελ νπνία παξέρεηαη θάζε απαηηνχκελε δηεπθξίληζε θαη 

πιεξνθνξία γηα φια ηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο  πνπ πεξηέρνληαη ζε απηέο απφ ηα αξκφδηα 

γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπο ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο.  

 



Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν 
Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 4 

 

50 

 

 

    

VΗ. Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ. 1 ηεο 

Οδεγίαο 2004/25/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ  

 

Σα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ. 1 ηεο Οδεγίαο 

2004/25/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ εκπεξηέρνληαη ζχκθσλα 

κε ην  άξζξν 4 παξ. 7 ηνπ λ. 3556/2007 ζηελ Δπεμεγεκαηηθή Έθζεζε, ε νπνία απνηειεί 

ηκήκα ηεο Δηήζηαο  Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη παξαηίζεηαη αλσηέξσ.  

 

 

VΗΗ. Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

κεηφρσλ θαη ηηο βαζηθέο εμνπζίεο ηεο, πεξηγξαθή ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ θαη 

ηνπ ηξφπνπ άζθεζήο ηνπο 

 

Γεληθή πλέιεπζε 
Σξφπνο  Λεηηνπξγίαο Γεληθήο πλέιεπζεο – Δμνπζίεο  
 

χκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο, ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

Μεηφρσλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο Δηαηξίαο  θαη δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη γηα θάζε 

ππφζεζε πνπ αθνξά ηελ Δηαηξία. 

 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη ε κφλε αξκφδηα λα απνθαζίδεη γηα: 

α) Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ εθηφο απφ εθείλεο πνπ ζχκθσλα κε ην λφκν (άξζξν 

11 παξ. 5, άξζξν 13 παξ. 2 θαη 13 θαη άξζξν 17β  παξ. 4 ηνπ Κ.Ν. 2190/20) απνθαζίδνληαη 

απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

β) Απμήζεηο ή κεηψζεηο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο 

πνπ,  ζχκθσλα κε ην Νφκν ή ην Καηαζηαηηθφ, ε αξκνδηφηεηα αλήθεη ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην, θαζψο θαη απμήζεηο ή κεηψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ δηαηάμεηο άιισλ λφκσλ.  

γ)Σε  δηάζεζε ησλ εηήζησλ θεξδψλ, εμαηξνπκέλεο ηεο πεξίπησζεο ηνπ εδ. ζη παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 34 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 

δ) Σελ εθινγή κειψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθηφο 

απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 25 Καηαζηαηηθνχ, πνπ αθνξνχλ ηελ εθινγή κειψλ απφ ην 

ίδην ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε αληηθαηάζηαζε κειψλ πνπ παξαηηήζεθαλ, πέζαλαλ ή 

απψιεζαλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο, γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ πνπ αληηθαζίζηαληαη  

θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αληηθαηάζηαζε απηψλ δελ είλαη εθηθηή απφ αλαπιεξσκαηηθά 

κέιε πνπ έρνπλ εθιεγεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε.  

ε) Σελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ (εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ) 

ζη) Σελ έθδνζε νκνινγηαθψλ δαλείσλ, εθ παξαιιήινπ κε ην ζρεηηθφ δηθαίσκα ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε  ην άξζξν 28 ηνπ Καηαζηαηηθνχ 

δ) Σελ εθινγή ησλ ειεγθηψλ  

ε) Σελ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο, ηε ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε ή 

δηάιπζε ηεο Δηαηξίαο 

 ζ) Σν δηνξηζκφ εθθαζαξηζηψλ,  

η) Γηα ηελ άζθεζε αγσγήο θαηά κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ππέξβαζε εληνιήο 

ηνπο ή γηα παξάβαζε ηνπ λφκνπ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη  

ηα) Γηα θάζε άιιν δήηεκα πνπ αθνξά ηελ Δηαηξία θαη θαζνξίδεηαη ε αξκνδηφηεηά ηεο απφ 

ην λφκν ή απφ ην Καηαζηαηηθφ.  
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Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ζηελ έδξα ηεο Δηαηξίαο ή ζηελ πεξηθέξεηα άιινπ δήκνπ,  

εληφο ηνπ λνκνχ ηεο έδξαο ή άιινπ δήκνπ φκνξνπ ηεο έδξαο,  ηνπιάρηζηνλ  κία θνξά θάζε 

εηαηξηθή ρξήζε θαη εληφο έμη (6) ην πνιχ κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο απηήο. Μπνξεί 

επίζεο λα ζπλέξρεηαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ δήκνπ φπνπ επξίζθεηαη ε έδξα ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ.  

 

Ζ πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο  πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

νξίδνληαη ζην άξζξν 26 ηνπ Κ.Ν. 2190/20  θαη δεκνζηεχεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηνλ Κ.Ν. 2190/20. Δηδηθφηεξα, ε πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πεξηέρεη ην νίθεκα 

κε αθξηβή δηεχζπλζε, ηε ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ζαθήλεηα, ηνπο κεηφρνπο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, θαζψο 

θαη αθξηβείο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη κέηνρνη ζα κπνξέζνπλ λα κεηάζρνπλ 

ζηε ζπλέιεπζε θαη λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο απηνπξνζψπσο ή δη΄αληηπξνζψπνπ 

θαη ηδίσο ηα έληππα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξία γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 

ην ειάρηζην πεξηερφκελν ηεο πξφζθιεζεο πεξηιακβάλνληαη επίζεο πιεξνθνξίεο γηα ηα 

δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν κπνξνχλ λα αζθεζνχλ, 

ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο, κε επηζήκαλζε φηη κφλν ηα πξφζσπα πνπ είλαη κέηνρνη θαηά 

ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε, γλσζηνπνίεζε ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν είλαη δηαζέζηκν ην πιήξεο θείκελν 

εγγξάθσλ θαη ησλ ζρεδίσλ απνθάζεσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα 

θάζε ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη αλαθνξά ζηε δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο 

Δηαηξίαο, φπνπ είλαη δηαζέζηκεο φιεο νη αλσηέξσ πιεξνθνξίεο θαη ηα έληππα πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ςήθν κέζσ αληηπξνζψπνπ. 

 

Ζ πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο δεκνζηεχεηαη, νιφθιεξε ή ζε πεξίιεςε  (ε νπνία 

πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε θαη ξεηή αλαθνξά ζηε δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο, ζηελ νπνία 

δηαηίζεληαη ην πιήξεο θείκελν ηεο πξφζθιεζεο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ θ.λ. 2190/20), ζηα έληππα κέζα πνπ νξίδεη ην άξζξν 26 παξ. 2 

ηνπ Κ.Ν. 2190/20, ζην ηεχρνο Α.Δ. θαη ΔΠΔ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο  θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη ηεο Δηαηξίαο.    

 

Ζ πξφζθιεζε ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηα ζρέδηα ησλ απνθάζεσλ θαη φια ηα 

ινηπά ζρεηηθά έγγξαθα δεκνζηεχνληαη ζχκθσλα κε ηελ πην πάλσ παξάγξαθν 

ηνπιάρηζηνλ είθνζη εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Αληίζηνηρα, ε 

πξφζθιεζε έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηα ζρεδηα απνθάζεσλ θαη ηα ινηπά 

ζρεηηθά έγγξαθα δεκνζηεχνληαη δεθαηέζζεξηο εξγάζηκεο κέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε.     

 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο πξφζθιεζεο δεκνζηεχεηαη  επίζεο ζε ειεθηξνληθά κέζα 

ελεκέξσζεο κε εζληθή θαη παλεπξσπατθή εκβέιεηα, κε ζηφρν  ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζην επελδπηηθφ θνηλφ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ηαρείαο θαη 

ρσξίο δηαθξίζεηο πξφζβαζεο ζε απηήλ.  

Γηθαίσκα Παξάζηαζεο ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο 

 

ηε Γεληθή πλέιεπζε δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη θάζε κέηνρνο.  

 

 Ζ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο πέκπηεο εκέξαο πξηλ 

απφ ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο (εκεξνκελία θαηαγξαθήο).  
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Ζ απφδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθήο έγγξαθεο 

βεβαίσζεο απφ ηα Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα ΑΔ ή, ελαιιαθηηθά, κε απεπζείαο 

ειεθηξνληθή ζχλδεζε ηεο Δηαηξίαο κε ηα αξρεία ηνπ παξαπάλσ θνξέα.  

 

Ζ ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ή ε ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή 

ηδηφηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Δηαηξία ην αξγφηεξν ηελ ηξίηε εκέξα πξηλ απφ ηε 

ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή πλέιεπζε δελ 

πξνυπνζέηεη ηε δέζκεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπ δηθαηνχρνπ νχηε ηελ ηήξεζε άιιεο 

δηαδηθαζίαο, πνπ λα πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα πψιεζεο θαη κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρψλ 

θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα  αλάκεζα ζηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο θαη ηελ εκεξνκελία ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο.  

 

Μέηνρνη ή εθπξφζσπνη κεηφρσλ, πνπ δελ έρνπλ ζπκκνξθσζεί κε ηα αλσηέξσ, κεηέρνπλ 

ζηε Γεληθή πλέιεπζε, κφλν κεηά απφ άδεηά ηεο. 

 

Οη κέηνρνη δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο είηε απηνπξνζψπσο είηε 

κέζσ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ αληηπξνζψπσλ, κεηφρσλ ή κε. Κάζε κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίδεη 

κέρξη ηξεηο (3) αληηπξνζψπνπο. Χζηφζν, αλ ν κέηνρνο θαηέρεη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο, νη 

νπνίεο εκθαλίδνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ινγαξηαζκνχο αμηψλ, ν πεξηνξηζκφο απηφο 

δελ εκπνδίδεη ηνλ κέηνρν λα νξίδεη δηαθνξεηηθνχο αληηπξνζψπνπο γηα ηηο κεηνρέο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηνλ θάζε ινγαξηαζκφ αμηψλ .  

 

Αληηπξφζσπνο πνπ ελεξγεί γηα πεξηζζφηεξνπο κεηφρνπο κπνξεί λα ςεθίδεη δηαθνξεηηθά γηα 

θάζε κέηνρν. 

 

Ννκηθά πξφζσπα κεηέρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε νξίδνληαο σο εθπξνζψπνπο ηνπο κέρξη 

ηξία (3) θπζηθά πξφζσπα. 

 

Ο δηνξηζκφο θαη ε αλάθιεζε αληηπξνζψπνπ γίλεηαη εγγξάθσο ή κε ειεθηξνληθά κέζα, κε 

ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ εληχπνπ αληηπξνζψπεπζεο είηε κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή 

κε ηειενκνηνηππία πνπ απνζηέιιεηαη ζηελ Δηαηξία, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.  

 

Ζ Δηαηξία αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ηα έληππα πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη θαη 

θνηλνπνηήζεη ν κέηνρνο γηα ηνλ νξηζκφ ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο, ηα νπνία παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο κεηφρνπο λα εμνπζηνδνηνχλ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο λα ςεθίζνπλ 

ππέξ, θαηά ή απνρή απφ ηελ ςεθνθνξία μερσξηζηά γηα θάζε ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. Φήθνο απνρήο απφ ηελ ςεθνθνξία νπδέπνηε πξνζκεηξάηαη ζην ζρεκαηηζκφ 

ηνπ πνζνζηνχ ησλ ςήθσλ ππέξ ή θαηά κηαο απφθαζεο. 

 

Σν Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο δελ πξνβιέπεη δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε θαη άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ κε ειεθηξνληθά κέζα ή δη’ 

αιιεινγξαθίαο. 

 

Οη αληηπξφζσπνη κεηφρσλ ππνρξενχληαη λα γλσζηνπνηνχλ ηελ Δηαηξία, πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ηεο  ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θάζε γεγνλφο πνπ ζα είλαη ρξήζηκν λα 

γλσξίδνπλ νη κέηνρνη, ψζηε λα κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ αλ ππάξρεη θίλδπλνο 

εμππεξέηεζεο άιισλ ζπκθεξφλησλ απφ ηνλ αληηπξφζσπν πιελ ησλ δηθψλ ηνπο.  
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χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κπνξεί λα πξνθχπηεη ηδίσο αλ ν αληηπξφζσπνο : 

α. είλαη κέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν ή νληφηεηα , ε 

νπνία ειέγρεηαη απφ ηνλ κέηνρν απηφλ  

β. είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο δηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο ή κεηφρνπ πνπ 

αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ 

κέηνρν, ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο. 

γ. είλαη ππάιιεινο ή νξθσηφο ειεγθηήο ηεο Δηαηξίαο ή κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο 

Δηαηξίαο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ κέηνρν, ν νπνίνο 

αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο  

δ. είλαη ζχδπγνο ή ζπγγελήο πξψηνπ βαζκνχ κε έλα απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ 

αλαθέξνληαη αλσηέξσ. 

 

 

Ο Πξφδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κεξηκλά ψζηε λα παξίζηαληαη ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη νη πξφεδξνη ησλ επηηξνπψλ 

ηνπ λα είλαη δηαζέζηκνη γηα ηελ απάληεζε εξσηήζεσλ.  

 

Απαξηία – Πιεηνςεθία 

 

χκθσλα κε ην λφκν θαη ην Καηαζηαηηθφ, ε Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη  ζε απαξηία θαη 

ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ παξίζηαληαη ή 

αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηή κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα πέκπην (1/5) 

ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  

 

Δάλ δελ ζπληειεζηεί ηέηνηα απαξηία θαηά ηελ πξψηε ζπλεδξίαζή ηεο, ε πλέιεπζε 

ζπλέξρεηαη θαη πάιη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο ζπλεδξίαζεο πνπ 

καηαηψζεθε, βξίζθεηαη δε ηφηε ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο γηα ηα ζέκαηα ηεο 

αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο νπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη ην εθπξνζσπνχκελν ζ' απηήλ ηκήκα 

ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, νη 

απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε 

πλέιεπζε. 

 

Καη’ εμαίξεζε, πξνθεηκέλνπ γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ  ζηε κεηαβνιή ηεο εζληθφηεηαο 

ηεο Δηαηξίαο, ζηε κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο απηήο, ζηελ επαχμεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ κεηφρσλ, ζηελ  αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ δελ πξνβιέπεηαη 

απφ ην Καηαζηαηηθφ, ζχκθσλα κε ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, εθηφο 

εάλ  επηβάιιεηαη απφ δηάηαμε λφκνπ ή γίλεηαη κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ, ζηε 

κείσζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ εθηφο αλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 16 

ηνπ Κ.Ν. 2190/20, ζηε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ ηεο δηάζεζεο ησλ θεξδψλ, ζηε ζπγρψλεπζε, 

δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή ιχζε ηεο Δηαηξίαο, παξνρή ή 

αλαλέσζε εμνπζίαο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ , 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13, θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ νξίδεηαη ζην 

λφκν, ε Γεληθή πλέιεπζε  βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ 

ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ  παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηήλ 

κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν 

ηξίησλ (2/3) ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε πλέιεπζε. 

 

Με ζπληειεζζείζεο ηεο αλσηέξσ απμεκέλεο απαξηίαο, ε Γεληθή πλέιεπζε πξνζθαιείηαη 

θαη ζπλέξρεηαη εθ λένπ  κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο ζπλεδξίαζεο 
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πνπ καηαηψζεθε, βξίζθεηαη δε ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο 

αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  φηαλ εθπξνζσπείηαη  ζε απηήλ ην ήκηζπ (1/2) ηνπιάρηζηνλ 

ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  

 

Δάλ δελ ζπληειεζηεί θαη ε απαξηία απηή, ε πλέιεπζε πξνζθαιείηαη θαη ζπλέξρεηαη  εθ 

λένπ κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο, βξίζθεηαη δε ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα γηα ηα 

ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ εθπξνζσπείηαη ζ' απηήλ ην έλα πέκπην (1/5) 

ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ.  

 

ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν 

ηξίησλ (2/3) ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε πλέιεπζε. 

 

Νεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, εάλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν 

ρξφλνο ησλ επαλαιεπηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ εθφζνλ δελ επηηεπρζεί απαξηία, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη κεζνιαβνχλ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) πιήξεηο εκέξεο αλάκεζα ζηε 

καηαησζείζα ζπλεδξίαζε θαη ηελ επαλαιεπηηθή. 

 

Γηθαηψκαηα Μεηφρσλ:  

 

Γηθαίσκα Παξάζηαζεο ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο 

 

Όπσο  αλαγξάθεηαη αλαιπηηθά αλσηέξσ , νη κέηνρνη δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη ζηηο 

Γεληθέο πλειεχζεηο είηε απηνπξνζψπσο είηε κέζσ αληηπξνζψπσλ, κεηφρσλ ή κε. 

 

Γηθαίσκα ςήθνπ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο 

 

Κάζε κεηνρή, εθηφο απφ ηηο πξνλνκηνχρεο ρσξίο ςήθν κεηνρέο, παξέρεη δηθαίσκα κηαο 

ςήθνπ. 

 

Γηθαηψκαηα πξνλνκηνχρσλ κεηφρσλ  

 

χκθσλα κε ηελ απφ 27.6.90 απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ 

ηεο Δηαηξίαο πνπ είρε απνθαζίζεη ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο κε 

ηελ έθδνζε πξνλνκηνχρσλ ρσξίο ςήθν κεηνρψλ, ηα πξνλφκηα ησλ πξνλνκηνχρσλ ρσξίο 

ςήθν κεηνρψλ ζπλίζηαληαη:  

Α. ηελ απφιεςε, πξηλ απφ ηηο θνηλέο κεηνρέο, πξψηνπ κεξίζκαηνο απφ ηα θέξδε εθάζηεο 

ρξήζεο,  ζε πεξίπησζε  δε κε δηαλνκήο κεξίζκαηνο ή δηαλνκήο κεξίζκαηνο κηθξφηεξνπ ηνπ 

πξψηνπ, θαηά κηα ή πεξηζζφηεξεο ρξήζεηο, ζηελ πξνλνκηαθή θαηαβνιή ηνπ πξψηνπ απηνχ 

κεξίζκαηνο ζσξεπηηθά θαη γηα ηηο ρξήζεηο απηέο, απφ ηα θέξδε ησλ επνκέλσλ ρξήζεσλ. Οη 

πξνλνκηνχρεο ρσξίο ςήθν κεηνρέο δηθαηνχληαη, ηζφηηκα πξνο ηηο θνηλέο κεηνρέο, ζε 

απφιεςε ηνπ πξφζζεηνπ κεξίζκαηνο πνπ ηπρφλ ζα δηαλεκεζεί κε νπνηαδήπνηε κνξθή.  

 

εκεησηένλ πάλησο φηη, κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 παξ. 8 ηνπ Ν 

3604/2007 ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 45  ηνπ ΚΝ 2190/20, πεξί ησλ 

δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ, θαηαξγήζεθε ε ππνρξέσζε δηαλνκήο 

ειάρηζηνπ ππνρξεσηηθνχ πξψηνπ κεξίζκαηνο 6% επί ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη ηζρχεη πιένλ ε ππνρξεσηηθή δηαλνκή ηνπ 35% ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, 

 

Β. ηελ πξνλνκηαθή απφδνζε ηνπ θεθαιαίνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί απφ ηνπο κεηφρνπο ησλ 

πξνλνκηνχρσλ ρσξίο ςήθν κεηνρψλ, απφ ην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ηεο εηαηξηθήο 
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πεξηνπζίαο ζε πεξίπησζε ιχζεο ηεο Δηαηξίαο. Οη θάηνρνη ησλ πξνλνκηνχρσλ ρσξίο ςήθν 

κεηνρψλ δηθαηνχληαη ηζφηηκα πξνο ηνπο θαηφρνπο θνηλψλ κεηνρψλ θαη πεξαηηέξσ 

ζπκκεηνρήο, αλαινγηθά, ζην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο, εάλ απηφ είλαη αλψηεξν απφ ην 

ζπλνιηθά θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην.  

 

Γηθαηψκαηα πξνηίκεζεο 

 

ε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο, πνπ δελ γίλεηαη κε 

εηζθνξά ζε είδνο ή έθδνζεο νκνινγηψλ κε δηθαίσκα κεηαηξνπήο ηνπο ζε κεηνρέο, 

παξέρεηαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε νιφθιεξν ην λέν θεθάιαην ή ην νκνινγηαθφ δάλεην 

ζηνπο, θαηά ηελ επνρή ηεο έθδνζεο, κεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο,  αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζην πθηζηάκελν κεηνρηθφ θεθάιαην.  

 

ε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο κε κεηνρέο κηαο κφλν απφ 

ηηο θαηεγνξίεο κεηνρψλ πνπ έρεη εθδψζεη ε Δηαηξία, ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο παξέρεηαη 

ζηνπο κεηφρνπο ηεο άιιεο θαηεγνξίαο κφλν κεηά ηε κε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απφ ηνπο 

κεηφρνπο ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθνπλ νη λέεο κεηνρέο .   

χκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 10 ηνπ λ. 2190/1920, ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο κπνξεί λα 

πεξηνξηζζεί ή θαηαξγεζεί, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ, πνπ 

ιακβάλεηαη κε απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ησλ  άξζξσλ 29 

παξ. 3 θαη 4 θαη 31 παξ. 2 ηνπ λ. 2190/1920.  

 

Γηθαίσκα ιήςεο αληηγξάθνπ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη εθζέζεσλ Γ.. θαη 

ειεγθηψλ 

 

Γέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, θάζε Μέηνρνο κπνξεί λα πάξεη 

απφ ηελ Δηαηξία ηηο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο θαη ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο  ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ. 

 

Γηθαηψκαηα Μεηνςεθίαο 

 

Μεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε Μεηφρνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξία πέληε (5) 

ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ππνρξενχηαη λα παξέρεη  ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο 

γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξίαο, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή 

εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα 

απαληήζεη εληαία ζε αηηήζεηο κεηφρσλ κε ην ίδην πεξηερφκελν. Τπνρξέσζε παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ δελ πθίζηαηαη φηαλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ήδε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο, ηδίσο κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ. Σν Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα 

νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα είλαη, θαηά 

ηηο πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18 Ν.2190/1920. 

 

Μεηά απφ αίηεζε Μεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ: 

 

Α. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιεί έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε κέζα ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο ζρεηηθήο 

αίηεζεο ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ αίηεζε πξέπεη λα πεξηέρεη ην 
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αληηθείκελν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο αηηνχκελεο πλέιεπζεο.  Δάλ δελ ζπγθιεζεί 

γεληθή ζπλέιεπζε απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε 

ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, ε ζχγθιεζε δηελεξγείηαη απφ ηνπο αηηνχληεο κεηφρνπο κε δαπάλεο 

ηεο Δηαηξίαο, κε απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο Δηαηξίαο, πνπ 

εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. ηελ απφθαζε απηή νξίδνληαη ν 

ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο ζπλεδξίαζεο, θαζψο θαη ε εκεξήζηα δηάηαμε. 

 

Β. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα εγγξάςεη πξφζζεηα ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ έρεη ήδε ζπγθιεζεί, εθφζνλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη 

ζε απηφ δέθα πέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Σα πξφζζεηα 

ζέκαηα πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη ή λα γλσζηνπνηνχληαη, κε επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. H αίηεζε γηα ηελ 

εγγξαθή πξφζζεησλ ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζπλνδεχεηαη απφ αηηηνιφγεζε ή απφ 

ζρέδην απφθαζεο πξνο έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ε αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα 

δηάηαμε δεκνζηνπνηείηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο ε πξνεγνχκελε εκεξήζηα δηάηαμε, 

δεθαηξείο (13) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηαπηφρξνλα 

ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο, καδί κε ηελ αηηηνιφγεζε ή 

ην ζρέδην απφθαζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί απφ ηνπο κεηφρνπο.  

 

Γ. Tν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ, κε αλάξηεζε 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο, έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο, ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ή 

ηελ αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε, αλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο.  

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνβαίλεη ζηελ εγγξαθή ζεκάησλ 

ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε νχηε ζηε δεκνζίεπζε ή γλσζηνπνίεζε απηψλ καδί κε αηηηνιφγεζε 

θαη ζρέδηα απνθάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο κεηφρνπο θαηά ηηο δχν αλσηέξσ 

παξαγξάθνπο, αλ ην πεξηερφκελν απηψλ έξρεηαη πξνθαλψο ζε αληίζεζε κε ην λφκν θαη ηα 

ρξεζηά ήζε. 

 

Γ. Ο Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ππνρξενχηαη λα αλαβάιεη κία κφλν θνξά ηε ιήςε 

απνθάζεσλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ηαθηηθή ή έθηαθηε, γηα φια ή νξηζκέλα ζέκαηα, 

νξίδνληαο εκέξα ζπλέρηζεο ηεο ζπλεδξίαζεο, απηή πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζή ηνπο, ε νπνία, 

φκσο, δελ κπνξεί λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκέξα 

αλαβνιήο. Ζ κεηά απφ αλαβνιή Γεληθή πλέιεπζε απνηειεί ζπλέρηζε ηεο πξνεγνχκελεο 

θαη δελ απαηηείηαη ε επαλάιεςε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ησλ 

κεηφρσλ. ε απηήλ κπνξνχλ λα κεηέρνπλ θαη λένη κέηνρνη, εθφζνλ ηεξήζνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε Γεληθή πλέιεπζε.  

 

Δ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψζεη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε 

ηα πνζά πνπ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία θαηαβιήζεθαλ ζε θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ή ηνπο δηεπζπληέο ηεο Δηαηξίαο, θαζψο θαη θάζε παξνρή πξνο ηα πξφζσπα 

απηά, απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή ζχκβαζε ηεο Δηαηξίαο κε απηνχο,. Σν Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα 

νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα είλαη, θαηά 

ηηο πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Σπρφλ 

ακθηζβήηεζε σο πξνο ην βάζηκν ή κε ηεο αηηηνινγίαο άξλεζεο παξνρήο ησλ πιεξνθνξηψλ, 

επηιχεηαη απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο Δηαηξίαο.   
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Σ. Ζ ιήςε απφθαζεο επί νηνπδήπνηε ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο δηελεξγείηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε.  

 

Ε.  Δπηπιένλ,  κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ηεο Δηαηξίαο απφ ην 

Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο Δηαηξίαο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 40 ηνπ Κ.Ν. 

2190/1920. ε θάζε πεξίπησζε, ε αίηεζε ειέγρνπ, πξέπεη λα ππνβάιιεηαη εληφο ηξηψλ (3) 

εηψλ απφ ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο εληφο ηεο νπνίαο έγηλαλ 

νη θαηαγγειιφκελεο πξάμεηο.  

 

Με αίηεζε Μεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/5 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ 

απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε  πιεξνθνξίεο  γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή 

θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο. Σν Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά.  

 

Σέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ 

κεηφρσλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 

Κ.Ν.2190/1920, εθφζνλ ηα αληίζηνηρα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ έρνπλ ιάβεη ηε 

ζρεηηθή πιεξνθφξεζε θαηά ηξφπν επαξθή.  

 

Σπρφλ ακθηζβήηεζε σο πξνο ην βάζηκν ή κε ηεο αηηηνινγίαο άξλεζεο παξνρήο ησλ 

πιεξνθνξηψλ, επηιχεηαη απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο Δηαηξίαο.   

 

ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, νη αηηνχληεο κέηνρνη 

νθείινπλ λα απνδεηθλχνπλ ηε κεηνρηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ 

θαηέρνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο. Σέηνηα απφδεημε απνηειεί θαη ε 

πξνζθφκηζε βεβαίσζεο απφ ηα Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα ΑΔ ή ε πηζηνπνίεζε ηεο 

κεηνρηθήο ηδηφηεηαο κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ παξαπάλσ θνξέα θαη 

Δηαηξίαο. 

 

Δπίζεο, Μέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/5 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, 

δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο πεξηθέξεηαο ηεο έδξαο ηεο 

Δηαηξίαο, ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο, εθφζνλ απφ ηελ φιε πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ 

θαζίζηαηαη πηζηεπηφ φηη ε δηνίθεζε απηψλ δελ αζθείηαη φπσο επηβάιιεη ε ρξεζηή θαη 

ζπλεηή δηνίθεζε, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 40 ΚΝ 2190/1920.   

 

Γηθαίσκα Μεξίζκαηνο 

 

χκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ, ην ειάρηζην κέξηζκα πνπ δηαηίζεηαη ππνρξεσηηθά εηεζίσο 

απφ ηελ Δηαηξία ηζνχηαη κε ην ειάρηζην εηήζην κέξηζκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν 

(άξζξν 45 ηνπ θ.λ. 2190/20), ην νπνίν ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Α.Ν. 148/1967 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ   35% ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο Δηαηξίαο, κεηά ηελ 

απαηηνχκελε θξάηεζε γηα ηε δεκηνπξγία ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ. 

 

Σν κέξηζκα πιεξψλεηαη εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ πνπ εγθξίλεη ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 

Δηαηξίαο.  
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Ο ηφπνο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο αλαθνηλψλεηαη κε δεκνζηεχζεηο ζηνλ ηχπν, ζην Ζκεξήζην 

Γειηίν Σηκψλ θαη  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υ.Α. θαη ηεο Δηαηξίαο. 

 

Σα κεξίζκαηα πνπ δελ έρνπλ δεηεζεί γηα κηα πεληαεηία αθ΄φηνπ θαηέζηεζαλ απαηηεηά 

παξαγξάθνληαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. 

 

Γηθαίσκα ζην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο 
 

Μεηά ην πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο, νη εθθαζαξηζηέο απνδίδνπλ ηηο εηζθνξέο ησλ Μεηφρσλ 

ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ. Σν θεθάιαην ησλ πξνλνκηνχρσλ ρσξίο ςήθν Μεηφρσλ 

απνδίδεηαη πξνλνκηαθά. Σν ππφινηπν πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο 

δηαλέκεηαη ζε φινπο ηνπο Μεηφρνπο, αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην θαηαβεβιεκέλν 

κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο. 

 

Δπζχλε Μεηφρσλ  
 

Ζ επζχλε ησλ Μεηφρσλ πεξηνξίδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ. 

 

Απνθιεηζηηθή Αξκνδηφηεηα Γηθαζηεξίσλ –  Δθαξκνζηέν Γίθαην   
 

Κάζε Μέηνρνο, νπνπδήπνηε θαη λα θαηνηθεί, σο πξνο ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηελ Δηαηξία, 

ινγίδεηαη φηη έρεη λφκηκε θαηνηθία ηελ έδξα ηεο Δηαηξίαο  θαη ππφθεηηαη ζηελ Διιεληθή 

λνκνζεζία.  

 

Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο αθ’ ελφο θαη ησλ Μεηφρσλ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ αθ’ 

εηέξνπ, ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ Σαθηηθψλ Γηθαζηεξίσλ, ε δε 

Δηαηξία ελάγεηαη κφλνλ ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο.  

 

 

Τπεξεζίεο Δλεκέξσζεο θαη Δμππεξέηεζεο ησλ Μεηφρσλ 

 

Ζ ελεκέξσζε θαη ε εμππεξέηεζε ησλ Μεηφρσλ έρεη αλαηεζεί ζηηο αθφινπζεο Τπεξεζίεο: 

 

Γηεχζπλζε Δπελδπηηθψλ ρέζεσλ 

 

Ζ Γηεχζπλζε Δπελδπηηθψλ ρέζεσλ έρεη ηελ επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ ζρέζεσλ 

ηεο Δηαηξίαο κε ηνπο Μεηφρνπο ηεο θαη ην επελδπηηθφ θνηλφ θαη κεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε,  

έγθπξε θαη ηζφηηκε ελεκέξσζε ησλ  επελδπηψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ ζηελ 

Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, κε ζηφρν ην θηίζηκν καθξνρξφληαο ζρέζεο κε ηελ επελδπηηθή 

θνηλφηεηα θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πςειήο αμηνπηζηίαο ηνπ Οκίινπ. 

Γηεπζπληήο Δπελδπηηθψλ ρέζεσλ Οκίινπ είλαη ν θ. Σάθεο Καλειιφπνπιos, νδφο 

Υαιθίδνο 22α, Σ.Κ. 111 43 Αζήλα, ηει. 210-2591163, fax. 210-2591106, e-mail. 

ir@titan.gr.  

 

 

Τπεξεζία Δμππεξέηεζεο Μεηφρσλ 

Ζ Τπεξεζία απηή έρεη σο αληηθείκελν ηελ άµεζε θαη ηζφηηµε πιεξνθφξεζε ησλ Μεηφρσλ 

θαη ηελ εμππεξέηεζή ηνπο ζρεηηθά µε ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ  ηνπο, κε βάζε ην 

λφκν θαη ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο. 
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Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο Δμππεξέηεζεο Μεηφρσλ θαη ηεο θαησηέξσ Τπεξεζίαο 

Δηαηξηθψλ Αλαθνηλψζεσλ  είλαη ε θ. Νίηζα Κάιεζε, νδφο Υαιθίδνο 22α, Σ.Κ. 111 43 

Αζήλα, ηει. 210-2591257, fax. 210-2591238, e-mail. kalesin@titan.gr.  

 

Τπεξεζία Δηαηξηθψλ Αλαθνηλψζεσλ 

 

Ζ  Τπεξεζία απηή έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο ηεο Δηαηξίαο κε ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο θαη ην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο Δηαηξίαο κε ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ λφκσλ 3340/2005 θαη  3556/2007, ηεο ηήξεζεο ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ 

ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηεο απνζηνιήο ζε θάζε αξκφδηα αξρή θαη ζηα κέζα 

καδηθήο επηθνηλσλίαο ησλ δεκνζηεπκέλσλ εηαηξηθψλ εθδφζεσλ ηεο Δηαηξίαο. 

H δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Δηαηξίαο είλαη : www.titan-cement.com  

o θσδηθφο Reuters : TTNr.AT, TTNm.AT 

θαη ν θσδηθφο Bloomberg : TITK GA, TITP GA. 

 

VIΗΗ. Αλαθνξά ζηηο απνθιίζεηο απφ ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3873/2010, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δειψλεη φηη ε 

Δηαηξία ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ (the UK Corporate Governance Code ), κε ηελ εμαίξεζε ησλ αθφινπζσλ 

απνθιίζεσλ:  

 

1. Αμηνιφγεζε απφ εμσηεξηθφ αμηνινγεηή  ( δηάηαμε  Β.6.2. ηνπ Κψδηθα) 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κέρξη ζήκεξα, δελ έρεη αλαζέζεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζήο ηνπ ζε εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο, δηφηη θξίλεη φηη ε εθαξκνδφκελε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ απφ ηα ίδηα ηα κέιε ηνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο αηνκηθήο απφδνζεο ελφο εθάζηνπ, έρεη 

ιεηηνπξγήζεη ηθαλνπνηεηηθά θαη έρεη απνδεηρζεί ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή. 

Δηδηθφηεξα, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θξίλεη φηη ε δηαδηθαζία αλψλπκεο 

απηναμηνιφγεζεο επηηξέπεη ζηα κέιε ηνπ λα απαληήζνπλ κε κεγαιχηεξε 

εηιηθξίλεηα θαη λα ππνδείμνπλ ρσξίο νπνηαδήπνηε αλαζηνιή αδπλακίεο θαη 

δπζιεηηνπξγίεο πνπ δηαπηζηψλνπλ θαη λα πξνηείλνπλ ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηε  

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο απφδνζεο ησλ 

κειψλ ηνπ. Παξά ηηο αλσηέξσ δηαπηζηψζεηο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ 

απνθιείεη ην ελδερφκελν λα αλαζέζεη ζε επφκελε ρξήζε ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζε εμσηεξηθφ αμηνινγεηή, ψζηε λα ζπγθξίλεη ζηελ πξάμε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δχν κεζφδσλ. 

 

2. Γελ πθίζηαηαη ζπκβαηηθή πξφβιεςε παξέρνπζα δπλαηφηεηα αλάθηεζεο 

κεηαβιεηψλ ηκεκάησλ απνδνρψλ εθηειεζηηθψλ  κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ νχηε ππνρξέσζε δηαηήξεζεο κεηνρψλ πνπ απέθηεζαλ ζην πιαίζην 

πξνγξακκάησλ δηάζεζεο  γηα θάπνην δηάζηεκα κεηά απφ ηελ απνρψξεζή ηνπο 

απφ ηελ Δηαηξία  (δηάηαμε D.1.1 ηνπ Κψδηθα) 

 

Σα Πξνγξάκκαηα Ακνηβψλ πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξία θαη βαζίδνληαη ζηελ αηνκηθή 

επίδνζε, δελ πεξηιακβάλνπλ φξνπο πνπ πξνβιέπνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάθηεζεο απφ ηελ 

Δηαηξία πνζψλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ζε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή 

ηελ παξαθξάηεζή ηνπο νχηε έρνπλ θαζνξηζηεί πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε Δηαηξία 

δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζε ηέηνηεο ελέξγεηεο. Ζ Δηαηξία θξίλεη φηη απηφ δελ είλαη αλαγθαίν 

http://www.titan-cement.com/
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δηφηη νη ζρεηηθέο ακνηβέο θαηαβάιινληαη κεηά ηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ θάζε 

εθηειεζηηθνχ κέινπο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα  ππεξβνχλ ζπγθεθξηκέλν 

πνζνζηφ επί ησλ ηαθηηθψλ εηεζίσλ απνδνρψλ ηνπο, φπσο έρεη αλαθέξεηαη  πην πάλσ ζην 

θεθάιαην « Ακνηβέο κειψλ  Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ην 2015- Πνιηηηθή Ακνηβψλ».    

 

Σα Πξνγξάκκαηα παξνρήο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο απφθηεζεο κεηνρψλ φπσο αλαιπηηθά 

αλαθέξνληαη ζην ηκήκα ΗV ηεο παξνχζαο δήισζεο πξνβιέπνπλ ππνρξέσζε δηαηήξεζεο 

ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ κεηνρψλ  αλάινγα κε ην ηεξαξρηθφ επίπεδν ηνπ δηθανχρνπ 
γηα φζν δηάζηεκα ην ζηέιερνο ή εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

παξακέλεη ζηελ Δηαηξία, ε δε παξάβαζε ηνπ νξίνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε ρνξήγεζε 

κεησκέλνπ αξηζκνχ δηθαησκάησλ θαηά ηελ επφκελε πεξίνδν ρνξήγεζεο.  Αλάινγε 

φκσο ππνρξέσζε δηαθξάηεζεο ελφο αξηζκνχ κεηνρψλ δελ πξνβιέπεηαη κεηά ηελ 

απνρψξεζε ηνπ εθηειεζηηθνχ κέινπο απφ ηελ Δηαηξία. 

Απηφ δελ θξίζεθε απαξαίηεην δηφηη ηα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ είηε 

ηαπηίδνληαη κε ηνλ κεηνρηθφ ππξήλα ηεο Δηαηξίαο είηε πξνέξρνληαη σο επί ην πιείζηνλ απφ 

ην αλψηαην ζηειερεηαθφ δπλακηθφ ηνπ Οκίινπ θαη εξγάδνληαη ζηελ Δηαηξία επί πνιιά έηε.  

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη φια ηα ζρεηηθα πξνγξάκκαηα πνπ έρεη δηαρξνληθά 

εθαξκφζεη ε Δηαηξία παξέρνπλ ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα κε πεξίζθεςε θαη θεηδψ θαη 

πξνβιέπνπλ καθξά ρξνληθή πεξίνδν θαη απζηεξέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ σξίκαλζε θαη 

ηε δπλαηφηεηα άζθεζήο ηνπο.  

 

 

 

 



Έκθεση Ανεξάπτητος Οπκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 
Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Εηαηξείαο «Αλώλπκε Εηαηξεία Σζηκέλησλ Σηηάλ» 
 
 
Έκθεση Ελέγσος επί των Εταιπικών και Ενοποιημένων Χπηματοοικονομικών 
Καταστάσεων 
 
Ειέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
ηεο Εηαηξείαο «Αλώλπκε Εηαηξεία Σζηκέλησλ Σηηάλ», νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηελ 
εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Δεθεκβξίνπ 2015, 
ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ ηδίσλ 
θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη 
πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο 
πιεξνθνξίεο. 
 
Εςθύνη τηρ Διοίκησηρ για τιρ Εταιπικέρ και Ενοποιημένερ Χπηματοοικονομικέρ 
Καταστάσειρ 
 
Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ εηαηξηθώλ 
θαη ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα 
Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε, 
όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε 
λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 
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 
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρό καο.  Δηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο 
ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Ειέγρνπ. Σα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε 
κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό 
ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο 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 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ 
ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ 
εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 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 ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπό 
ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ 
έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο.  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 ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 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 ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο 
Εηαηξείαο «Αλώλπκε Εηαηξεία Σζηκέλησλ Σηηάλ» θαη ησλ ζπγαηξηθώλ απηήο θαηά ηελ 31ε 
Δεθεκβξίνπ 2015, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε 
ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο 
Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε. 
 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
α) ηελ Έθζεζε Δηαρείξηζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 43α 
(παξ.3δ) ηνπ θ.λ. 2190/1920. 

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

Δηαρείξηζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από ηα άξζξα 43α 
(παξ.3α), 108 θαη 37 ηνπ θ.λ. 2190/1920. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠξατογνπώηεξρανποΚνύπεξο                                                                   Αζήλα, 10 Μαξηίνπ 2016                                                                                                                                           
Αλώλπκε Ειεγθηηθή εηαηξεία                                                 Ο ΟΡΚΩΣΟ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ 
Λ. Κεθηζίαο 268,                                                                             
153 32 Χαιάλδξη 
ΑΜ ΟΕΛ 113    
 
 

Μάξηνο Ψάιηεο 
                                                                                                                       ΑΜ ΟΕΛ 38081 
 



(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

θμ. 2015 2014 2015 2014

Κφκλοσ εργαςιϊν 3 1.397.818 1.158.414 273.193 263.969

Κόςτοσ πωλιςεων 5 -1.039.425 -863.906 -202.442 -208.026

Μικτά κζρδθ προ αποςβζςεων και απομειώςεων 358.393 294.508 70.751 55.943

Άλλα ζςοδα εκμετάλλευςθσ 4 9.508 15.237 16.651 10.463

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ 5 -114.169 -100.927 -37.048 -35.372

Ζξοδα λειτουργίασ διάκεςθσ 5 -21.236 -18.466 -128 -133

Άλλα ζξοδα εκμετάλλευςθσ 4 -16.074 -8.761 -6.458 -284

Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεςμάτων, 

αποςβζςεων και απομειώςεων 216.422 181.591 43.768 30.617

Αποςβζςεισ που αναλογοφν ςτο κόςτοσ πωλιςεων 11,13,27 -107.442 -98.681 -12.285 -12.161

Αποςβζςεισ που αναλογοφν ςτα ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ και διάκεςθσ 11,13,27 -6.208 -6.768 -1.256 -1.296

(Απομειϊςεισ)/αντιςτροφι απομειϊςεων ενςϊματων και αςϊματων 

ακινθτοποιιςεων που αναλογοφν ςτο κόςτοσ πωλιςεων 11,13 -17.045 414 - 753

Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεςμάτων 85.727 76.556 30.227 17.913

Ζςοδα ςυμμετοχϊν και χρεογράφων 1.565 - 55.246 112.000

Ζξοδα ςυμμετοχϊν και χρεογράφων -2.805 -1.609 - -5.211

Ζςοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ 6.i 1.767 2.148 52 110

Ζξοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ 6.ii -67.360 -66.275 -23.383 -43.365

Κζρδθ από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ 6.iii 17.435 31.056 1.477 1.679

Συμμετοχι ςτα κζρδθ ςυγγενϊν εταιριϊν και κοινοπραξιϊν 15 5.815 4.945 - -

Κζρδθ προ φόρων 42.144 46.821 63.619 83.126

(Μείον)/πλζον: Φόροσ ειςοδιματοσ 8 -6.848 -11.104 -3.477 8.598

Κζρδθ μετά από φόρουσ 35.296 35.717 60.142 91.724

Σα κακαρά κζρδθ αναλογοφν ςε :

Μετόχουσ τθσ Εταιρίασ 33.754 30.947

Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ 1.542 4.770

35.296 35.717

Κζρδθ μετά από φόρουσ ανά μετοχι - βαςικά (ςε  €) 9 0,4126 0,3790

Κζρδθ μετά από φόρουσ ανά μετοχι - προςαρμοςμζνα (ςε  €) 9 0,4103 0,3767

Οι ςημειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 69 ζωσ και 153 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτών των οικονομικών καταςτάςεων

Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων 

'Ομιλοσ Εταιρία

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

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

Σθμ. 2015 2014 2015 2014

Κζρδθ χριςθσ 35.296 35.717 60.142 91.724

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα:

Λοιπά ςυνολικά ειςοδήματα που μεταφζρονται ςτα 

αποτελζςματα ςε μεταγενζςτερεσ περιόδουσ:

Επίδραςθ ιςοτιμιϊν από τθν μετατροπι οικονομικϊν 

καταςτάςεων κυγατρικϊν εταιριϊν ςε ξζνο νόμιςμα 45.298 88.142 - -

(Ηθμίεσ)/κζρδθ από αποτίμθςθ ςτθν εφλογθ αξία των 

διακεςίμων προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων -79 -171 139 -

Αναταξινόμθςθ ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων 1.468 - - -

Φόροσ ειςοδιματοσ που αναλογεί -40 - -40 -

1.349 -171 99 -

Αντιςτακμίςεισ ταμειακϊν ροϊν 33 - - - -

Αναταξινόμθςθ ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων 33 - 2.605 - 2.234

Φόροσ ειςοδιματοσ που αναλογεί 18 - 612 - 612

- 3.217 - 2.846

Κακαρά λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα που μεταφζρονται 

ςτα αποτελζςματα ςε μεταγενζςτερεσ περιόδουσ: 46.647 91.188 99 2.846

Στοιχεία που δεν μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα ςε 

μεταγενζςτερεσ περιόδουσ:

Αναπροςαρμογι περιουςιακϊν ςτοιχείων 12 - 65 - -

Προςαρμογι φόρου λόγω αλλαγισ ςε ςυντελεςτζσ φόρου 

ειςοδιματοσ -253 - -253 -

-253 65 -253 -

Επανεκτίμθςθ κερδϊν/(ηθμιϊν) από προγράμματα 

κακοριςμζνων παροχϊν 25 2.751 -5.492 1.601 -2.414

Προςαρμογι φόρου λόγω αλλαγισ ςε ςυντελεςτζσ φόρου 

ειςοδιματοσ -140 - -140 -

Φόροσ ειςοδιματοσ που αναλογεί 18 -953 1.531 -464 628

1.658 -3.961 997 -1.786

Κακαρά λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα/(ηθμίεσ) που δεν 

μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα ςε μεταγενζςτερεσ 

περιόδουσ: 1.405 -3.896 744 -1.786

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα μετά από φόρουσ 48.052 87.292 843 1.060

φνολο ςυγκεντρωτικών ειςοδθμάτων μετά από φόρουσ 83.348 123.009 60.985 92.784

Αναλογοφν ςε:

Μετόχουσ τθσ Εταιρίασ 80.470 111.689

Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ 2.878 11.320

83.348 123.009

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

Οι ςημειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 69 ζωσ και 153 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτών των οικονομικών καταςτάςεων

Κατάςταςθ υνολικοφ Ειςοδιματοσ

'Ομιλοσ Εταιρία

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν 

Ετήςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ |6 
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Ενεργθτικό Σθμ. 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 11 1.807.709 1.677.282 239.413 236.468

Επενδυτικά ακίνθτα 12 9.548 9.267 9.461 9.908

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 13 454.584 441.808 1.854 1.973

Συμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ 14 - - 844.762 845.807

Συμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ εταιρίεσ και κοινοπραξίεσ 15 82.508 86.533 - -

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 16 1.209 1.406 172 111

Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 17 14.830 16.204 3.063 2.960

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 18 806 2.517 - -

φνολο μθ κυκλοφοροφντων περιουςιακών ςτοιχείων 2.371.194 2.235.017 1.098.725 1.097.227

Αποκζματα 19 286.793 275.774 70.682 72.830

Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ 20 167.645 157.449 68.884 53.169

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 16 2.110 63 2.109 61

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 21 121.733 142.946 8.626 16.971

φνολο κυκλοφοροφντων περιουςιακών ςτοιχείων 578.281 576.232 150.301 143.031

φνολο Ενεργθτικοφ 2.949.475 2.811.249 1.249.026 1.240.258

Κδια Κεφάλαια και Τποχρεώςεισ

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

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

Δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν 22 1.807 1.620 1.807 1.620

Ίδιεσ μετοχζσ 22 -79.077 -83.633 -79.077 -83.633

Λοιπά αποκεματικά 23 1.017.304 939.525 519.750 496.236

Κζρδθ εισ νζο 285.504 288.137 56.708 47.722

φνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογοφν ςε μετόχουσ τθσ 

μθτρικισ Εταιρίασ 1.586.894 1.507.005 860.544 823.301

Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ 118.391 120.590 - -

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 1.705.285 1.627.595 860.544 823.301

Μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 24 716.766 634.195 300.712 336.694

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 34 924 2.438 - -

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 18 163.786 184.085 7.518 3.365

Υποχρεϊςεισ ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν 25 31.018 31.727 13.087 14.029

Προβλζψεισ 26 21.481 15.922 2.221 2.293

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 27 6.803 30.053 4.236 4.446

φνολο μακροπροκζςμων υποχρεώςεων 940.778 898.420 327.774 360.827

Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 24 26.313 49.522 9.324 95

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 28 265.805 220.462 45.701 52.425

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 34 - 127 - -

Υποχρεϊςεισ από φόρο ειςοδιματοσ 4.959 10.987 - -

Προβλζψεισ 26 6.335 4.136 5.683 3.610

φνολο βραχυπροκζςμων υποχρεώςεων 303.412 285.234 60.708 56.130

φνολο υποχρεώςεων (β) 1.244.190 1.183.654 388.482 416.957

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Τποχρεώςεων (α+β) 2.949.475 2.811.249 1.249.026 1.240.258

Οι ςημειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 69 ζωσ και 153 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτών των οικονομικών καταςτάςεων

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  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

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου  2015 308.254 22.826 30.276 1.620 -83.516 -117 939.525 288.137 1.507.005 120.590 1.627.595

Κζρδθ χριςθσ - - - - - - - 33.754 33.754 1.542 35.296

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα - - - - - - 46.716 - 46.716 1.336 48.052

φνολο ςυγκεντρωτικών ειςοδθμάτων χριςθσ - - - - - - 46.716 33.754 80.470 2.878 83.348

Διανεμθκζντα μερίςματα κοινϊν και προνομιοφχων μετοχϊν (ςθμ. 10) - - - - - - - -12.695 -12.695 - -12.695

Διανεμθκζντα ειδικά αποκεματικά ςε μετόχουσ (ςθμ. 10, 23) - - - - - - -12.695 - -12.695 - -12.695

Διανεμθκζντα μερίςματα ςε μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ (ςθμ. 15.3) - - - - - - - - - -9.156 -9.156

Πϊλθςθ - διάκεςθ ιδίων μετοχϊν για πρόγραμμα δικαιωμάτων 

προαίρεςθσ (ςθμ. 22) - - - - 4.556 - - -3.918 638 - 638

Αναλογία τθσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ ςτθν ίδρυςθ κυγατρικισ 

εταιρίασ - - - - - - - - - 344 344

Πρόγραμμα παροχισ δικαιωμάτων προαίρεςθσ μετοχϊν (ςθμ. 22) - - - 1.010 - - - - 1.010 - 1.010

Αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ τθσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ για 

πϊλθςθ μετοχϊν κυγατρικισ και μεταφορά ςε αποκεματικά (ςθμ. 27, 31) - - - - - - 4.262 - 4.262 -656 3.606

Εξαγορά μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ - - - - - - 4.422 -3.643 779 551 1.330

Προςαρμογι αναβαλλόμενου φόρου λόγω αλλαγισ ςε ςυντελεςτζσ 

φόρου ειςοδιματοσ (ςθμ. 18) - - - - - - 20.793 -2.673 18.120 3.840 21.960

Μεταφορά μεταξφ αποκεματικϊν (ςθμ. 23) - - - -823 - - 14.281 -13.458 - - -

Υπόλοιπο τισ 31 Δεκεμβρίου  2015 308.254 22.826 30.276 1.807 -78.960 -117 1.017.304 285.504 1.586.894 118.391 1.705.285

Οι ςημειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 69 ζωσ και 153 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  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

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου  2015 308.254 22.826 30.276 1.620 -83.516 -117 496.236 47.722 823.301

Κζρδθ χριςθσ - - - - - - - 60.142 60.142

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα - - - - - - 843 - 843

φνολο ςυγκεντρωτικών ειςοδθμάτων χριςθσ - - - - - - 843 60.142 60.985

Διανεμθκζντα μερίςματα κοινϊν και προνομιοφχων μετοχϊν (ςθμ. 10) - - - - - - - -12.695 -12.695

Διανεμθκζντα ειδικά αποκεματικά ςε μετόχουσ (ςθμ. 10, 23) - - - - - - -12.695 - -12.695

Πϊλθςθ - διάκεςθ ιδίων μετοχϊν για πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεςθσ (ςθμ. 22) - - - - 4.556 - - -3.918 638

Πρόγραμμα παροχισ δικαιωμάτων προαίρεςθσ μετοχϊν (ςθμ. 22) - - - 1.010 - - - - 1.010

Μεταφορά μεταξφ αποκεματικϊν - - - -823 - - 35.366 -34.543 -

Υπόλοιπο τισ 31 Δεκεμβρίου  2015 308.254 22.826 30.276 1.807 -78.960 -117 519.750 56.708 860.544

Κατάςταςθ Μεταβολών  Ιδίων Κεφαλαίων (ςυνζχεια)

Οι ςημειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 69 ζωσ και 153 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτών των οικονομικών καταςτάςεων
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

θμ. 2015 2014 2015 2014

Σαμειακζσ Ροζσ Λειτουργικών Δραςτθριοτιτων

Ειςροζσ διακεςίμων από τθν κφρια εκμετάλλευςθ 29 237.641 174.278 29.357 27.494

Καταβεβλθμζνοι φόροι ειςοδιματοσ -18.128 -20.946 -798 -180

Σφνολο ειςροών από λειτουργικζσ δραςτηριότητεσ (α) 219.513 153.332 28.559 27.314

Σαμειακζσ Ροζσ Επενδυτικών Δραςτθριοτιτων

Αγορά ενςϊματων ακινθτοποιιςεων 11,12 -172.588 -81.536 -16.543 -13.472

Αγορά αςϊματων ακινθτοποιιςεων 13 -888 -566 -101 -335

Ειςπράξεισ από πωλιςεισ ενςϊματων και επενδυτικϊν παγίων 29 1.305 181 356 183

Μερίςματα ειςπραχκζντα 2.218 1.404 55.012 112.000

Απόκτθςθ κυγατρικϊν εταιριϊν 30 - -2.741 - -

Συμμετοχι ςε ίδρυςθ ςυγγενοφσ εταιρίασ -400 -71 - -

Μείωςθ μετοχικοφ κεφαλαίου κυγατρικϊν - - 1.180 392.950

Κακαρζσ πλθρωμζσ για τθν απόκτθςθ επενδυτικϊν τίτλων -1.836 - -1.836 -

Τόκοι ειςπραχκζντεσ 1.767 2.148 52 110

-170.422 -81.181 38.120 491.436

φνολο ταμειακών ροών μετά από τισ επενδυτικζσ 

δραςτθριότθτεσ (α)+(β) 49.091 72.151 66.679 518.750

Σαμειακζσ Ροζσ Χρθματοοικονομικζσ Δραςτθριοτιτων

Είςπραξθ από τθν μθ ελζγχουςα ςυμμετοχι λόγω ίδρυςθσ 

κυγατρικισ εταιρίασ 35 - - -

Ειςπράξεισ από πϊλθςθ ιδίων μετοχϊν 22 638 566 638 566

Ειςπράξεισ κρατικϊν επιχορθγιςεων 227 891 - -

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα καταβεβλθμζνα -56.318 -58.732 -22.441 -44.135

Παραγραφζντα μερίςματα υπζρ Ελλθνικοφ Δθμοςίου -36 -67 -36 -67

Μερίςματα και αποκεματικά πλθρωκζντα ςε μετόχουσ -25.316 -8.438 -25.316 -8.438

Μερίςματα πλθρωκζντα ςε μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ -5.635 -11.267 - -

Απόκτθςθ μθ ελζγχουςασ ςυμ/χισ -10.591 - - -

Ειςπράξεισ από εκδοκζντα / αναλθφκζντα δάνεια 396.812 1.057.652 93.421 177.900

Εξοφλιςεισ δανείων -370.366 -1.098.747 -121.862 -636.327

Σφνολο εκροών από χρηματοοικονομικζσ δραςτηριότητεσ (γ) -70.550 -118.142 -75.596 -510.501

Καθαρή (μείωςη)/αφξηςη ςτα ταμειακά διαθζςιμα και 

ιςοδφναμα (α)+(β)+(γ) -21.459 -45.991 -8.917 8.249

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ χριςθσ 21 142.946 184.257 16.971 8.780

Επίδραςθ ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν 246 4.680 572 -58

Ταμειακά διαθζςιμα και ιςοδφναμα λήξησ χρήςησ 21 121.733 142.946 8.626 16.971

Εταιρία'Ομιλοσ

Κατάςταςθ Σαμειακών Ροών 

Οι ςημειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 69 ζωσ και 153 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)
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Περιεχόμενα των ςθμειώςεων επί των οικονομικών καταςτάςεων

Σελίδα

1. Γενικζσ πλθροφορίεσ και ςφνοψθ των ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν 71

1.1 Βάςθ κατάρτιςθσ 71

1.2 Ενοποίθςθ 75

1.3 Μετατροπι ξζνου νομίςματοσ 78

1.4 Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 80

1.5 Επενδυτικά ακίνθτα 81

1.6 Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 82

1.7 Δαπάνεσ απογφμνωςθσ λατομείων 83

1.8 Απομείωςθ ενςϊματων και αςϊματων ακινθτοποιιςεων (εξαιροφμενθσ τθσ υπεραξίασ) 84

1.9 Μιςκϊςεισ 84

1.10 Αποκζματα 85

1.11 Εμπορικζσ απαιτιςεισ 85

1.12 Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 85

1.13 Μετοχικό κεφάλαιο 85

1.14 Δανειακζσ υποχρεϊςεισ 86

1.15 Τρζχων και αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ 86

1.16 Παροχζσ ςε εργαηομζνουσ 87

1.17 Κρατικζσ επιχορθγιςεισ 89
1.18 Δικαιϊματα εκπομπισ ρφπων CO2 90

1.19 Προβλζψεισ 90

1.20 Αποκατάςταςθ περιβάλλοντοσ χϊρου/λατομείων και δαπάνεσ περιβαλλοντικισ αποκατάςταςθσ 90

1.21 Αναγνϊριςθ εςόδων 91

1.22 Διανομι μεριςμάτων 91

1.23 Πλθροφόρθςθ κατά λειτουργικό τομζα 92

1.24 Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 92

1.25 Συμψθφιςμόσ χρθματοοικονομικϊν μζςων 93

1.26 Απομείωςθ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ 93

1.27 Παράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα και δραςτθριότθτεσ αντιςτάκμιςθσ κινδφνου 94

1.28 Διαγραφι χρθματοοικονομικϊν απαιτιςεων και υποχρεϊςεων 96

1.29 Κόςτοσ δανειςμοφ 97

1.30 Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ 97

1.31 Ζκτακτα κονδφλια 97

2. Σθμαντικζσ λογιςτικζσ εκτιμιςεισ και κρίςεισ 97

2.1 Απομείωςθ υπεραξίασ και λοιπϊν μθ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων 98

2.2 Φόροσ ειςοδιματοσ 98

2.3 Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 98

2.4 Ηωζσ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων και υπολειμματικζσ αξίεσ 98

2.5 Πρόβλεψθ κακαρισ ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ για αποκζματα 98

2.6 Προβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ 98

2.7 Πρόβλεψθ αποκατάςταςθσ περιβάλλοντοσ 99

2.8 Πρόβλεψθ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ 99

2.9 Πρόβλεψθ αναδιοργάνωςθσ 99

2.10 Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ 99

2.11 Συνενϊςεισ επιχειριςεων 99

2.12 Αποτίμθςθ χρθματοοικονομικϊν μζςων 99

2.13 Εφλογθ αξία των παροχϊν βάςει μετοχϊν 99

2.14 Στακμιςμζνοσ μζςοσ αρικμόσ μετοχϊν 100

2.15 Δικαίωμα προαίρεςθσ 100

2.16 Πθγζσ αβεβαιότθτασ εκτιμιςεων 100

2.17 Δρϊςα οικονομικι μονάδα (going concern) 101
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Περιεχόμενα των ςθμειώςεων επί των οικονομικών καταςτάςεων (ςυνζχεια)

Σελίδα

3. Πλθροφόρθςθ κατά λειτουργικό τομζα 102

4. Άλλα ζςοδα και ζξοδα εκμετάλλευςθσ 105

5. Ζξοδα ανά κατθγορία 105

6. Χρθματοοικονομικά ζξοδα 106

7. Δαπάνεσ προςωπικοφ 106

8. Φόροσ ειςοδιματοσ 107

9. Κζρδθ ανά μετοχι 108

10. Διανομι ζκτακτων αποκεματικϊν & προτεινόμενα μερίςματα 108

11. Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 109

12. Επενδυτικά ακίνθτα 112

13. Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 113
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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 10 Μαρτίου 2016. 

 

Σφνοψθ των ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν 

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

διατυπϊνονται παρακάτω: 

1.1. Βάςθ κατάρτιςθσ  

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

τισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου. Οι ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν  

καταρτιςτεί ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (εφεξισ ΔΠΧΑ) του Συμβοφλιου 

Διεκνϊν Λογιςτικϊν Προτφπων (εφεξισ ΣΔΛΠ) και τισ Διερμθνείεσ τθσ Επιτροπισ Διερμθνειϊν των ΔΠΧΑ, 

όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

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

τροποποιθκεί με τθν αποτίμθςθ των διακζςιμων προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του 

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

Θ ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων, ςφμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί τθ χριςθ οριςμζνων ςθμαντικϊν 

λογιςτικϊν 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 2015. 

1.1.1. Νζα πρότυπα, τροποποιιςεισ προτφπων και διερμθνείεσ που υιοκετικθκαν από τον Όμιλο τθν 

1θ Ιανουαρίου 2015 και δεν επιφζρουν ςθμαντικζσ μεταβολζσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του 

Ομίλου και τθσ Εταιρίασ 

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Ειςφορζσ» 

Αυτι θ διερμθνεία ορίηει τον λογιςτικό χειριςμό μιασ υποχρζωςθσ πλθρωμισ ειςφοράσ που ζχει επιβλθκεί 
από τθν κυβζρνθςθ και δεν είναι φόροσ ειςοδιματοσ. Θ διερμθνεία διευκρινίηει πωσ το δεςμευτικό γεγονόσ 
βάςθ του οποίου κα ζπρεπε να ςχθματιςτεί θ υποχρζωςθ καταβολισ ειςφοράσ (ζνα από τα κριτιρια για τθν 
αναγνϊριςθ υποχρζωςθσ ςφμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι θ ενζργεια όπωσ περιγράφεται ςτθ ςχετικι 
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νομοκεςία θ οποία προκαλεί τθν πλθρωμι τθσ ειςφοράσ. Θ διερμθνεία μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 
αναγνϊριςθ τθσ υποχρζωςθσ αργότερα από ότι ιςχφει ςιμερα, ειδικότερα ςε ςχζςθ με ειςφορζσ οι οποίεσ 
επιβάλλονται ωσ αποτζλεςμα ςυνκθκϊν που ιςχφουν ςε μια ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία. 

Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ ςε ΔΠΧΑ 2013 

Οι παρακάτω τροποποιιςεισ περιγράφουν τισ ςθμαντικότερεσ αλλαγζσ που υπειςζρχονται ςε τρία ΔΠΧΑ ωσ 
επακόλουκο των αποτελεςμάτων του κφκλου 2011-13 του ετιςιου προγράμματοσ βελτιϊςεων του ΣΔΛΠ.  

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώςεισ επιχειριςεων» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει πωσ το ΔΠΧΑ 3 δεν ζχει εφαρμογι ςτθν λογιςτικοποίθςθ του ςχθματιςμοφ 
οποιαςδιποτε από κοινοφ δραςτθριότθτασ βάςθ του ΔΠΧΑ 11 ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ ίδιασ τθσ 
από κοινοφ δραςτθριότθτασ.   

ΔΠΧΑ 13 «Επιμζτρθςθ εφλογθσ αξίασ» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει πωσ θ εξαίρεςθ που παρζχει το ΔΠΧΑ 13 για ζνα χαρτοφυλάκιο 
χρθματοοικονομικϊν απαιτιςεων και υποχρεϊςεων (‘portfolio exception’) ζχει εφαρμογι ςε όλα τα 
ςυμβόλαια (ςυμπεριλαμβανομζνων των μθ χρθματοοικονομικϊν ςυμβολαίων) εντόσ του πεδίου εφαρμογισ 
του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9. 

ΔΛΠ 40 «Επενδφςεισ ςε ακίνθτα» 

Το πρότυπο τροποποιικθκε προκειμζνου να διευκρινιςτεί πωσ το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αμοιβαίωσ 

αποκλειόμενα 

1.1.2. Νζα πρότυπα, τροποποιιςεισ προτφπων και διερμθνείεσ που ζχουν εκδοκεί αλλά δεν ζχουν 

ακόμα τεκεί ςε ιςχφ και δεν υιοκετικθκαν νωρίτερα από τον Όμιλο και τθν Εταιρία 

ΔΠΧΑ 9 «Χρθματοοικονομικά μζςα» και μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ ςτο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 
(εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 9 αντικακιςτά τισ πρόνοιεσ του ΔΛΠ 39 που αφοροφν ςτθν ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ των 
χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων και ςυμπεριλαμβάνει 
επίςθσ ζνα μοντζλο αναμενόμενων πιςτωτικϊν ηθμιϊν το οποίο αντικακιςτά το μοντζλο των 
πραγματοποιθμζνων πιςτωτικϊν ηθμιϊν που εφαρμόηεται ςιμερα. Το ΔΠΧΑ 9 κακιερϊνει μία προςζγγιςθ 
τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ βαςιηόμενθ ςε αρχζσ και αντιμετωπίηει αςυνζπειεσ και αδυναμίεσ ςτο τρζχων 
μοντζλο του ΔΛΠ 39. Ο Όμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ του ΔΠΧΑ 9 ςτισ 
οικονομικζσ του καταςτάςεισ. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοςτεί νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν ζχει 
υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΠΧΑ 15 «Ζςοδα από Συμβόλαια με Πελάτεσ» (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν 
τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόκθκε τον Μάιο του 2014. Σκοπόσ του προτφπου είναι να παρζχει ζνα ενιαίο, κατανοθτό 
μοντζλο αναγνϊριςθσ των εςόδων από όλα τα ςυμβόλαια με πελάτεσ ϊςτε να βελτιϊςει τθ ςυγκριςιμότθτα 
μεταξφ εταιρειϊν του ίδιου κλάδου, διαφορετικϊν κλάδων και διαφορετικϊν κεφαλαιαγορϊν. Περιλαμβάνει 
τισ αρχζσ που πρζπει να εφαρμόςει μία οικονομικι οντότθτα για να προςδιορίςει τθν επιμζτρθςθ των 
εςόδων και τθ χρονικι ςτιγμι τθσ αναγνϊριςισ τουσ. Θ βαςικι αρχι είναι ότι μία οικονομικι οντότθτα κα 
αναγνωρίςει τα ζςοδα με τρόπο που να απεικονίηει τθ μεταβίβαςθ των αγακϊν ι υπθρεςιϊν ςτουσ πελάτεσ 
ςτο ποςό το οποίο αναμζνει να δικαιοφται ςε αντάλλαγμα για αυτά τα αγακά ι τισ υπθρεςίεσ. Ο Όμιλοσ 
βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ του ΔΠΧΑ 15 ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. Το 
πρότυπο δεν ζχει υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΠΧΑ 16 «Μιςκϊςεισ» (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 
Ιανουαρίου 2019 
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Το ΔΠΧΑ 16 εκδόκθκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικακιςτά το ΔΛΠ 17. Σκοπόσ του προτφπου είναι να 
εξαςφαλίςει ότι οι μιςκωτζσ και οι εκμιςκωτζσ παρζχουν χριςιμθ πλθροφόρθςθ που παρουςιάηει εφλογα 
τθν ουςία των ςυναλλαγϊν που αφοροφν μιςκϊςεισ. Το ΔΠΧΑ 16 ειςάγει ζνα ενιαίο μοντζλο για το λογιςτικό 
χειριςμό από τθν πλευρά του μιςκωτι, το οποίο απαιτεί ο μιςκωτισ να αναγνωρίηει περιουςιακά ςτοιχεία 
και υποχρεϊςεισ για όλεσ τισ ςυμβάςεισ μιςκϊςεων με διάρκεια άνω των 12 μθνϊν, εκτόσ εάν το υποκείμενο 
περιουςιακό ςτοιχείο είναι μθ ςθμαντικισ αξίασ. Σχετικά με το λογιςτικό χειριςμό από τθν πλευρά του 
εκμιςκωτι, το ΔΠΧΑ 16 ενςωματϊνει ουςιαςτικά τισ απαιτιςεισ του ΔΛΠ 17. Επομζνωσ, ο εκμιςκωτισ 
ςυνεχίηει να κατθγοριοποιεί τισ ςυμβάςεισ μιςκϊςεων ςε λειτουργικζσ και χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ, και να 
ακολουκεί διαφορετικό λογιςτικό χειριςμό για κάκε τφπο ςφμβαςθσ. Ο Όμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία 
εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ του ΔΠΧΑ 16 ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. Το πρότυπο δεν ζχει υιοκετθκεί 
ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  

ΔΛΠ 19 Ανακεωρθμζνο (Τροποποίθςθ) «Παροχζσ ςε Εργαηομζνουσ» (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ 
περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Φεβρουαρίου 2015) 

Θ περιοριςμζνου ςκοποφ τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςε ειςφορζσ των εργαηομζνων ι τρίτων μερϊν ςτα 
προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν και απλοποιεί τθν λογιςτικοποίθςθ των ειςφορϊν όταν είναι 
ανεξάρτθτεσ του αρικμοφ των ετϊν που παρζχεται θ εργαςία, για παράδειγμα, ειςφορζσ εργαηομζνων που 
υπολογίηονται βάςθ ενόσ ςτακεροφ ποςοςτοφ του μιςκοφ.  

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίθςθ) «Από κοινοφ Συμφωνίεσ» (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που 
ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτι θ τροποποίθςθ απαιτεί από ζναν επενδυτι να εφαρμόςει τθν μζκοδο τθσ εξαγοράσ όταν αποκτά 
ςυμμετοχι ςε μία από κοινοφ δραςτθριότθτα θ οποία αποτελεί μία ‘επιχείρθςθ’.  

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιιςεισ) «Διευκρίνιςθ των Επιτρεπτϊν Μεκόδων Απόςβεςθσ» (εφαρμόηεται 
ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτι θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ χριςθ μεκόδων βαςιςμζνων ςτα ζςοδα δεν είναι κατάλλθλεσ για τον 
υπολογιςμό των αποςβζςεων ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου και επίςθσ διευκρινίηει πωσ τα ζςοδα δεν 
κεωροφνται κατάλλθλθ βάςθ επιμζτρθςθσ τθσ ανάλωςθσ των οικονομικϊν οφελϊν που ενςωματϊνονται ςε 
ζνα άυλο περιουςιακό ςτοιχείο.  

ΔΛΠ 27 (Τροποποίθςθ) «Ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ» (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ 
περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτι θ τροποποίθςθ επιτρζπει ςτισ οικονομικζσ οντότθτεσ να χρθςιμοποιοφν τθν μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ 
προκειμζνου να λογιςτικοποιιςουν τισ επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ, κοινοπραξίεσ και ςυγγενείσ ςτισ ατομικζσ 
τουσ οικονομικζσ καταςτάςεισ και επίςθσ ξεκακαρίηει τον οριςμό των ατομικϊν οικονομικϊν καταςτάςεων.   

ΔΛΠ 1 (Τροποποιιςεισ) “Γνωςτοποιιςεισ” (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν 
ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν τισ οδθγίεσ του ΔΛΠ 1 ςχετικά με τισ ζννοιεσ τθσ ςθμαντικότθτασ και τθσ 
ςυγκζντρωςθσ, τθν παρουςίαςθ των μερικϊν ακροιςμάτων, τθν δομι των οικονομικϊν καταςτάςεων και τισ 
γνωςτοποιιςεισ των λογιςτικϊν πολιτικϊν.  

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιιςεισ) “Εταιρείεσ επενδφςεων: Εφαρμογι τθσ απαλλαγισ από τθν 
υποχρζωςθ ενοποίθςθσ” (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ 
Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν τθν εφαρμογι τθσ απαλλαγισ των εταιρειϊν επενδφςεων και των 
κυγατρικϊν τουσ από τθν υποχρζωςθ ενοποίθςθσ. Οι τροποποιιςεισ δεν ζχουν υιοκετθκεί ακόμθ από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
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ΔΛΠ 12 (Τροποποιιςεισ) “Αναγνϊριςθ αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων ςε μθ 
πραγματοποιθκείςεσ ηθμιζσ” (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 
1θ Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν τον λογιςτικό χειριςμό ςχετικά με τθν αναγνϊριςθ αναβαλλόμενων 
φορολογικϊν απαιτιςεων ςε μθ πραγματοποιθκείςεσ ηθμιζσ που ζχουν προκφψει από δάνεια που 
επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία. Οι τροποποιιςεισ δεν ζχουν υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ ςε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά 
τθν 1θ Φεβρουαρίου 2015) 

Οι παρακάτω τροποποιιςεισ περιγράφουν τισ ςθμαντικότερεσ αλλαγζσ που υπειςζρχονται ςε οριςμζνα 
ΔΠΧΑ ωσ επακόλουκο των αποτελεςμάτων του κφκλου 2010-12 του ετιςιου προγράμματοσ βελτιϊςεων του 
ΣΔΛΠ.  

ΔΠΧΑ 2 «Παροχζσ που εξαρτώνται από τθν αξία των μετοχών» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει τον οριςμό τθσ ‘προχπόκεςθσ κατοχφρωςθσ’ και ορίηει διακριτά τον ‘όρο 
απόδοςθσ’ και τον ‘όρο υπθρεςίασ’. 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώςεισ επιχειριςεων» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει πωσ θ υποχρζωςθ για ενδεχόμενο τίμθμα το οποίο πλθροί τον οριςμό του 
χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου ταξινομείται ωσ χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ ι ωσ ςτοιχείο τθσ κακαρισ 
κζςθσ βάςθ των οριςμϊν του ΔΛΠ 32 «Χρθματοοικονομικά μζςα: Παρουςίαςθ». Επίςθσ διευκρινίηει πωσ 
κάκε ενδεχόμενο τίμθμα, χρθματοοικονομικό και μθ χρθματοοικονομικό, που δεν είναι ςτοιχείο τθσ κακαρισ 
κζςθσ επιμετράται ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων. 

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείσ» 

Θ τροποποίθςθ απαιτεί τθ γνωςτοποίθςθ των εκτιμιςεων τθσ διοίκθςθσ όςον αφορά τθν ςυνάκροιςθ των 
λειτουργικϊν τομζων. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμζτρθςθ εφλογθσ αξίασ» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τθ δυνατότθτα τθσ επιμζτρθςθσ βραχυπρόκεςμων 
απαιτιςεων και υποχρεϊςεων ςτα ποςά των τιμολογίων ςε περιπτϊςεισ όπου θ επίπτωςθ τθσ 
προεξόφλθςθσ είναι αςιμαντθ. 

ΔΛΠ 16 «Ενςώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία» 

Και τα δφο πρότυπα τροποποιικθκαν προκειμζνου να διευκρινιςτεί ο τρόποσ με τον οποίο αντιμετωπίηονται 
θ προ αποςβζςεων λογιςτικι αξία του περιουςιακοφ ςτοιχείου και οι ςυςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ όταν μια 
οικονομικι οντότθτα ακολουκεί τθ μζκοδο τθσ αναπροςαρμογισ. 

ΔΛΠ 24 «Γνωςτοποιιςεισ ςυνδεδεμζνων μερών» 

Το πρότυπο τροποποιικθκε προκειμζνου να ςυμπεριλάβει ωσ ςυνδεδεμζνο μζροσ μία εταιρεία που παρζχει 
υπθρεςίεσ βαςικοφ διοικθτικοφ ςτελζχουσ ςτθν οικονομικι οντότθτα ι ςτθν μθτρικι εταιρεία τθσ 
οικονομικισ οντότθτασ. 

Ετιςιεσ βελτιϊςεισ ςε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά 
τθν 1 Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιιςεισ που παρατίκενται παρακάτω περιγράφουν τισ βαςικζσ αλλαγζσ ςε τζςςερα ΔΠΧΑ.  

ΔΠΧΑ 5 «Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία διακρατοφμενα προσ πώλθςθ και διακοπείςεσ 
δραςτθριότθτεσ» 
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Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει πωσ όταν ζνα περιουςιακό ςτοιχεία (ι ομάδα ςτοιχείων) αναταξινομείται από 
«διακρατοφμενο προσ πϊλθςθ» ςε «διακρατοφμενο προσ διανομι», ι το αντίκετο, αυτό δεν αποτελεί 
αλλαγι ςτο ςχζδιο για πϊλθςθ ι διανομι και δεν πρζπει να λογιςτικοποιείται ςαν αλλαγι. 

ΔΠΧΑ 7 «Χρθματοοικονομικά μζςα: Γνωςτοποιιςεισ» 

Θ τροποποίθςθ προςκζτει ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ προκειμζνου να βοθκιςει τθ διοίκθςθ να προςδιορίςει 
εάν οι όροι μίασ ςυμφωνίασ για εξυπθρζτθςθ ενόσ χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου το οποίο 
ζχει μεταβιβαςτεί ςυνιςτοφν ςυνεχιηόμενθ ανάμειξθ και διευκρινίηει πωσ οι επιπρόςκετεσ γνωςτοποιιςεισ 
που απαιτοφνται βάςει τθσ τροποποίθςθσ του ΔΠΧΑ 7 «Γνωςτοποιιςεισ – Συμψθφιςμόσ 
χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων» δεν απαιτοφνται για όλεσ τισ ενδιάμεςεσ 
περιόδουσ, εκτόσ εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34.  

ΔΛΠ 19 «Παροχζσ ςε εργαηομζνουσ» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει πωσ, όταν προςδιορίηεται το επιτόκιο προεξόφλθςθσ για τισ υποχρεϊςεισ 
παροχϊν προςωπικοφ μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία, το ςθμαντικό είναι το νόμιςμα ςτο οποίο 
παρουςιάηονται οι υποχρεϊςεισ και όχι θ χϊρα ςτθν οποία αυτζσ προκφπτουν. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεςθ χρθματοοικονομικι αναφορά» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει τθν ζννοια του «πλθροφόρθςθ που γνωςτοποιείται οπουδιποτε αλλοφ ςτθν 
ενδιάμεςθ χρθματοοικονομικι αναφορά» που αναφζρεται ςτο πρότυπο. 

 

1.2. Ενοποίθςθ 

(α) Θυγατρικζσ 

Οι Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ περιλαμβάνουν τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Εταιρίασ και των 

κυγατρικϊν  εταιριϊν τθσ. Θυγατρικζσ είναι όλεσ οι εταιρίεσ (ςυμπεριλαμβανομζνου και των 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, μεταβλθτζσ αποδόςεισ τθσ εταιρίασ λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθν 

εταιρία αυτι και ζχει τθν ικανότθτα να επθρεάςει αυτζσ τισ αποδόςεισ μζςω τθσ εξουςίασ του ςτθν εταιρία 

αυτι. 

Οι κυγατρικζσ εταιρίεσ ενοποιοφνται με τθν μζκοδο τθσ ολικισ ενοποίθςθσ 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 μεταβιβάηονται, των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνονται προσ τουσ 

πρϊθν μετόχουσ και των ςυμμετοχικϊν τίτλων που εκδόκθκαν από τον Όμιλο. Το τίμθμα τθσ εξαγοράσ 

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 που 

αναλαμβάνονται επιμετροφνται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ κατά τθν θμερομθνία τθσ εξαγοράσ. Εάν 

υπάρχει, ο Όμιλοσ αναγνωρίηει μθ ελζγχουςα ςυμμετοχι ςτθν κυγατρικι είτε ςτθν εφλογθ αξία, είτε ςτθν 

αξία του μεριδίου τθσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ ςτθν κακαρι κζςθ τθσ αποκτθκείςασ εταιρίασ.  

Στθν περίπτωςθ που μία απόκτθςθ πραγματοποιείται ςε επιμζρουσ ςτάδια, θ τρζχουςα αξία τθσ ςυμμετοχισ 

που κατείχε ο Όμιλοσ ςτθν αποκτθκείςα εταιρία επαναμετράται ςτθν εφλογθ αξία τθσ κατά τθν θμερομθνία 
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τθσ εξαγοράσ. Το κζρδοσ ι θ ηθμία  που προκφπτει από τθν επαναμζτρθςθ 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 μεταβολι ςτα λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα. Το ενδεχόμενο τίμθμα που 

χαρακτθρίςτθκε ωσ  ςτοιχεία τθσ κακαρισ κζςθσ δεν επαναμετράται ωσ τθν τελικι τακτοποίθςι του μζςω 

τθσ κακαρισ κζςθσ.  

Θ υπεραξία είναι το υπερβάλλον ποςό του ςυνόλου του τιμιματοσ που καταβλικθκε, του ποςοφ που 

αναγνωρίςτθκε ωσ μθ ελζγχουςα ςυμμετοχι και τθσ εφλογθσ αξίασ οποιαςδιποτε προθγοφμενθσ 

ςυμμετοχισ ςτθν αποκτθκείςα εταιρία, ζναντι τθσ εφλογθσ αξίασ των αναγνωρίςιμων κακαρϊν 

περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ κυγατρικισ που αποκτικθκε. Εφόςον θ εφλογθ αξία των κακαρϊν 

περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ κυγατρικισ που αποκτικθκε είναι μεγαλφτερθ του ςυνόλου του τιμιματοσ 

εξαγοράσ, τθσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ που αναγνωρίςτθκε και τθσ εφλογθσ αξίασ τθσ προθγοφμενθσ 

ςυμμετοχισ ςτθν αποκτθκείςα εταιρία το κζρδοσ από τθ ςυναλλαγι αναγνωρίηεται άμεςα ςτθν κατάςταςθ 

των αποτελεςμάτων (ςθμ. 1.6). 

Τυχόν κζρδοσ ι ηθμία κακϊσ και κάκε ςτοιχείο τθσ κατάςταςθσ ςυνολικοφ κατανζμεται ςτουσ μετόχουσ τθσ 

μθτρικισ και ςτισ μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ, ακόμα και αν αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα το υπόλοιπο των μθ 

ελεγχουςϊν ςυμμετοχϊν και καταςτεί αρνθτικό.  

Στθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ 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 πραγματοποιθκζντα 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 μεταξφ των ιδιοκτθτϊν. Θ διαφορά μεταξφ του 

καταβλθκζντοσ τιμιματοσ και του μζρουσ τθσ λογιςτικισ αξίασ των κακαρϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ 

κυγατρικισ εταιρίασ που αποκτικθκε αναγνωρίηεται επίςθσ, ςτα ιδία κεφάλαια. Κζρδθ ι ηθμίεσ που 

προκφπτουν από τθν πϊλθςθ ςε κατόχουσ μθ ελεγχουςϊν ςυμμετοχϊν καταχωροφνται 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 επαναμετράται ςτθν εφλογθ αξία κατά τθν  

θμερομθνία που παφει ο ζλεγχοσ και οποιαδιποτε διαφορά ςε ςχζςθ με τθν τρζχουςα αξία αναγνωρίηεται 

ςτα αποτελζςματα. Κατόπιν, το περιουςιακό αυτό ςτοιχείο αναγνωρίηεται ωσ ςυγγενισ επιχείρθςθ, 

κοινοπραξία ι χρθματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχείο ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αυτι αξία. 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. 
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(δ) Από κοινοφ ςυμφωνίεσ  

Πριν τθν 1 Ιανουαρίου 2014, ο Όμιλοσ ενοποιοφςε τισ από κοινοφ ελεγχόμενεσ εταιρίεσ με τθ μζκοδο τθσ 

αναλογικισ ενοποίθςθσ. Θ υιοκζτθςθ  του ΔΧΠΑ 11 «Από κοινοφ ςυμφωνίεσ»  είχε ωσ αποτζλεςμα ο Όμιλοσ 

να αλλάξει τθ λογιςτικι αρχι του για τισ από κοινοφ ςυμφωνίεσ. Βάςει του ΔΠΧΑ 11, οι επενδφςεισ ςε από 

κοινοφ ςυμφωνίεσ ταξινομοφνται ωσ από κοινοφ δραςτθριότθτεσ, είτε ωσ κοινοπραξίεσ και θ ταξινόμθςθ 

εξαρτάται από τα ςυμβατικά δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του κάκε επενδυτι. Ο Όμιλοσ αξιολόγθςε τθ 

φφςθ των επενδφςεϊν του ςε από κοινοφ ςυμφωνίεσ και αποφάςιςε ότι αποτελοφν κοινοπραξίεσ. Οι 

κοινοπραξίεσ λογιςτικοποιοφνται βάςει τθ μεκόδου τθσ 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 κάκε 

μακροπρόκεςμθ ςυμμετοχι που, ςτθν ουςία, αποτελεί μζροσ τθσ κακαρισ επζνδυςθσ του Ομίλου ςε αυτι), 

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 

πραγματοποιθκείςεσ 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. 

Στισ ατομικζσ 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 

προζκυψε 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 ςυνολικϊν ειςοδθμάτων 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 αναλάβει 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 από τα ποςά που είχαν προθγουμζνωσ αναγνωριςτεί ςτα λοιπά ςυνολικά 

ειςοδιματα μόνο θ αναλογία που αντιςτοιχεί ςτο ποςοςτό τθσ μείωςθσ τθσ ςυμμετοχισ καταχωρείται  ςτα 

αποτελζςματα χριςθσ. 
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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 και κοινοπραξιϊν». 

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

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

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

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

ςτισ εταιρίεσ αυτζσ. Οι μθ πραγματοποιθκείςεσ ηθμιζσ απαλείφονται επίςθσ, εκτόσ εάν θ ςυναλλαγι παρζχει 

ζνδειξθ απομείωςθσ του ςτοιχείου ενεργθτικοφ που μεταφζρκθκε.  

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

είναι ςυνεπείσ με αυτζσ που ζχουν υιοκετθκεί από τον Όμιλο. 

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

Εταιρίασ.   

Στισ ατομικζσ 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 

τα ςτοιχεία των οικονομικϊν καταςτάςεων των κυγατρικϊν εταιριϊν του Ομίλου επιμετροφνται βάςει  του 

τοπικοφ νομίςματοσ  που ιςχφει ςτθ χϊρα όπου δραςτθριοποιοφνται, το οποίο αποτελεί και το λειτουργικό 

τουσ νόμιςμα. Οι ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηονται ςε ευρϊ (€), το οποίο αποτελεί το 

λειτουργικό νόμιςμα τθσ Εταιρίασ και το νόμιςμα  παρουςίαςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων του Ομίλου. 
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(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  όταν τα ςτοιχεία επανεκτιμϊνται. Οι ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ (κζρδθ 

ι ηθμίεσ) που προκφπτουν από τον διακανονιςμό των ανωτζρω ςυναλλαγϊν κακϊσ και από τθ μετατροπι 

ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ των νομιςματικϊν ςτοιχείων («monetary items») από το ξζνο νόμιςμα ςτο λειτουργικό 

νόμιςμα, καταχωροφνται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων, εκτόσ εάν χαρακτθρίηονται ωσ μζςα 

αντιςτάκμιςθσ τθσ κακαρισ επζνδυςθσ εκμετάλλευςθσ ςτο εξωτερικό, οπότε καταχωροφνται απευκείασ ςτα 

λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα. Όταν θ ςχετικι επζνδυςθ εκποιείται, το ςωρευτικό ποςό αναταξινομείται ςτα 

αποτελζςματα. 

Οι ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ που προκφπτουν από τθ μετατροπι των μθ νομιςματικϊν  

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

αποτελεςμάτων, ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςεωσ ωσ μζροσ των 

κερδϊν/ηθμιϊν εφλογθσ αξίασ. Οι ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ από μθ νομιςματικά χρθματοοικονομικά 

ςτοιχεία του ενεργθτικοφ, όπωσ τα διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρεόγραφα, καταχωροφνται ςτα λοιπά ςυνολικά 

ειςοδιματα. 

(γ) Εταιρίεσ του Ομίλου 

Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ όλων των εταιριϊν του Ομίλου (εκτόσ από εκείνεσ που λειτουργοφν ςε 

υπερπλθκωριςτικζσ οικονομίεσ οι οποίεσ ζχουν  λειτουργικό νόμιςμα 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 μετατρζπονται με 

τισ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίζσ κατά τθν θμερομθνία τθσ εκάςτοτε κατάςταςθσ χρθματοοικονομικισ κζςθσ. 

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

με τισ μζςεσ ιςοτιμίεσ τθσ εκάςτοτε περιόδου (εκτόσ εάν θ μζςθ ιςοτιμία δεν είναι λογικι προςζγγιςθ τθσ 

ςυςςωρευμζνθσ επίδραςθσ των ιςοτιμιϊν που ίςχυαν κατά τισ θμερομθνίεσ των ςυναλλαγϊν, ςτθν  οποία 

περίπτωςθ τα ζςοδα και ζξοδα μετατρζπονται με τισ ιςοτιμίεσ που ίςχυαν τισ θμερομθνίεσ των ςυναλλαγϊν). 

-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 (μερικι ι ολικι) κυγατρικισ εταιρίασ που δραςτθριοποιείται ςτο εξωτερικό, οι 

αναλογοφςεσ ςωρευμζνεσ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ που υπάρχουν ςτο αποκεματικό "ςυναλλαγματικζσ 

διαφορζσ  μετατροπισ” των ιδίων κεφαλαίων, μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα χριςεωσ και ςυμμετζχουν 

ςτο υπολογιςμό του κζρδουσ ι τθσ ηθμίασ από τθν πϊλθςθ. Κατά τθ μερικι πϊλθςθ κυγατρικισ εταιρίασ  

που δραςτθριοποιείται ςτο εξωτερικό, αποδίδεται ςτθ μθ ελζγχουςα ςυμμετοχι θ αναλογία των 

ςυςςωρευμζνων ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν.  

Οι ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ που προκφπτουν από τθν αποτίμθςθ των δανείων  των παραπάνω κυγατρικϊν 

εταιριϊν, τα οποία ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ μζςα αντιςτάκμιςθσ των επενδφςεων του Ομίλου ςτο εξωτερικό, 

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 με τισ ιςοτιμίεσ τθσ θμερομθνίασ αναφοράσ. Οι ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ 

που προκφπτουν αναγνωρίηονται ςτα λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα. 
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1.4. Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 

Οι ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ επιμετροφνται ςτο κόςτοσ κτιςεωσ μείον ςυςςωρευμζνων αποςβζςεων και 

τυχόν ηθμιϊν απομείωςθσ, εκτόσ από τθν κατθγορία "γιπεδα/οικόπεδα" (δεν περιλαμβάνονται τα λατομεία) 

που επιμετροφνται ςτο κόςτοσ κτιςεωσ μείον τυχόν ηθμίεσ απομείωςθσ.  

Το κόςτοσ κτιςθσ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων ςυμπεριλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ που ςχετίηονται άμεςα 

με τθν απόκτθςθ των ενςϊματων παγίων ςτοιχείων και το κόςτοσ περιβαλλοντικισ αποκατάςταςθσ, ςτο 

βακμό που αυτό ζχει καταχωρθκεί ωσ πρόβλεψθ (βλζπε παράγραφο 1.20). Μεταγενζςτερεσ δαπάνεσ 

προςτίκενται είτε ςτθ λογιςτικι αξία του ενςϊματου παγίου ςτοιχείου, ι καταχωροφνται ωσ ξεχωριςτό 

ενςϊματο πάγιο ςτοιχείο μόνο ςτθν περίπτωςθ όπου υπάρχει μεγάλθ πικανότθτα ότι από το ςυγκεκριμζνο 

ενςϊματο πάγιο κα προκφψουν για τθν οικονομικι οντότθτα μελλοντικζσ οικονομικζσ ωφζλειεσ και το 

κόςτοσ τουσ μπορεί να εκτιμθκεί αξιόπιςτα. Θ αναπόςβεςτθ αξία του μζρουσ του ενςϊματου παγίου που 

αντικακίςταται παφει να αναγνωρίηεται. Οι επιςκευζσ και οι ςυντθριςεισ χρεϊνονται ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων, κακϊσ αυτζσ πραγματοποιοφνται. Οι μεταγενζςτερεσ δαπάνεσ, αποςβζνονται ςτθ 

μικρότερθ χρονικι διάρκεια που προκφπτει: μεταξφ τθσ υπολειπόμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ του ςχετικοφ 

περιουςιακοφ ςτοιχείου και του χρονικοφ διαςτιματοσ που μεςολαβεί μζχρι τθν επόμενθ 

προγραμματιςμζνθ βελτίωςθ του ενςϊματου παγίου.  

Οι αποςβζςεισ για όλεσ τισ ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ, εκτόσ των λατομείων και των γθπζδων/οικοπζδων, 

υπολογίηονται με τθ ςτακερι μζκοδο ςτθ διάρκεια τθσ ωφζλιμθσ ηωισ τουσ. Θ εκτιμϊμενθ διάρκεια 

ωφζλιμθσ ηωισ των ςθμαντικότερων κατθγοριϊν ενςϊματων παγίων είναι ωσ ακολοφκωσ: 

 

Κτίρια Μζχρι 50 ζτθ 

Μθχανιματα – Τεχνικζσ εγκαταςτάςεισ – Λοιπόσ 

μθχ/κοσ εξοπλιςμόσ 
Μζχρι 40 ζτθ 

Μεταφορικά μζςα 5 με 20 ζτθ 

Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ (ςυμπεριλαμβανομζνου 

των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και του ςχετικοφ εξοπλιςμοφ 

και το ενςωματωμζνο λογιςμικό για τθν λειτουργία του 

εξοπλιςμοφ) 

2 με 10 ζτθ 

Μικρισ αξίασ πάγια Μζχρι 2 ζτθ 

 

Θ απόςβεςθ των εκτάςεων/γθπζδων, όπου είναι εγκατεςτθμζνα λατομεία, γίνεται ςφμφωνα με τθν μζκοδο 

τθσ μονάδασ παραγωγισ (ρυκμόσ 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 ενςϊματων παγίων επαναεξετάηονται και 

αναπροςαρμόηονται ςτο τζλοσ κάκε χριςθσ , εφόςον κρικεί ςκόπιμο. Όταν θ αναπόςβεςτθ αξία ενόσ 

ενςϊματου 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 ενςϊματων 

και αςϊματων ακινθτοποιιςεων (εξαιρουμζνθσ τθσ υπεραξίασ). 

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 

αναμζνεται από τθ χριςθ του ι τθν πϊλθςι του. Τα κζρδθ και οι ηθμίεσ που προκφπτουν από τθν πϊλθςθ 

ενςϊματων  παγίων ςτοιχείων, προςδιορίηονται από τθ διαφορά που προκφπτει μεταξφ του εςόδου από τθν 

πϊλθςθ και τθσ αναπόςβεςτθσ αξίασ, όπωσ αυτι εμφανίηεται ςτα λογιςτικά βιβλία και ςυμπεριλαμβάνονται 

ςτο λειτουργικό αποτζλεςμα. 
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Οι τόκοι που προζρχονται από δάνεια που ςυνάφκθκαν ειδικά ι γενικά για τθν χρθματοδότθςθ τθσ 

καταςκευισ ενςϊματων παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων, κεφαλαιοποιοφνται ςτθ χριςθ ςτθν οποία 

προκφπτουν, κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευαςτικισ περιόδου των ενςϊματων παγίων, εφόςον πλθροφνται 

τα κριτιρια αναγνϊριςθσ (ςθμ. 1.29). 

1.5. Επενδυτικά ακίνθτα 

Ωσ επενδυτικά ακίνθτα ορίηονται τα ακίνθτα που προορίηονται για μακροπρόκεςμεσ αποδόςεισ ενοικίου ι 

για κεφαλαιουχικά κζρδθ ι και για τα δφο και δεν χρθςιμοποιοφνται από καμία κυγατρικι εταιρία του 

Ομίλου. Τα ακίνθτα, που ιδιοχρθςιμοποιοφνται από τον Όμιλο, αξιοποιοφνται για τισ παραγωγικζσ ι 

διοικθτικζσ ανάγκεσ του και δεν κεωροφνται επενδυτικά ακίνθτα. Αυτό αποτελεί και το κριτιριο 

διαχωριςμοφ των ακινιτων μεταξφ των επενδυτικϊν και των ιδιοχρθςιμοποιοφμενων ακινιτων. 

Τα επενδυτικά ακίνθτα απεικονίηονται αρχικά ςτο ιςτορικό κόςτοσ κτιςεωσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των 

ςχετικϊν άμεςων 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 και οι λοιπζσ ςυνκικεσ  (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 μίςκωςθσ και ςτα λοιπά ςυμβόλαια  που ςχετίηονται με το ακίνθτο. 

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 μελλοντικά 

οικονομικά οφζλθ, που ςχετίηονται με τισ δαπάνεσ αυτζσ, κα ειςζλκουν ςτον Όμιλο και το κόςτοσ τουσ 

μπορεί να επιμετρθκεί αξιόπιςτα. Όλεσ οι άλλεσ δαπάνεσ για επιςκευζσ και ςυντθριςεισ χρεϊνονται ςτθν 

κατάςταςθ  αποτελεςμάτων, κακϊσ πραγματοποιοφνται. Όταν μζροσ ενόσ επενδυτικοφ ακινιτου 

αντικακίςταται, θ τρζχουςα αξία του ςυγκεκριμζνου μζρουσ παφει να αναγνωρίηεται. 

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, πζρα από αυτζσ τισ δαπάνεσ ι τα οφζλθ που κάκε λογικόσ ςυμμετζχων ςτθν αγορά 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 /ηθμιά από τθν επιμζτρθςθ 

ςε εφλογθ αξία του επενδυτικοφ ακινιτου.. Τα επενδυτικά ακίνθτα παφουν να αναγνωρίηονται, όταν 

εκποιοφνται. 

Στθν περίπτωςθ που ζνα επενδυτικό ακίνθτο ιδιοχρθςιμοποιθκεί, αναταξινομείται ωσ ενςϊματθ 

ακινθτοποίθςθ. Θ εφλογθ αξία του ακινιτου κατά τθν θμερομθνία τθσ αναταξινόμθςθσ αποτελεί το τεκμαρτό  

κόςτοσ κτιςθσ  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 μζχρι και τθν θμερομθνία τθσ μεταφοράσ 

του ςε επενδυτικό ακίνθτο και ζκτοτε υπολογίηεται ςτθν εφλογθ αξία του. Το επενδυτικό ακίνθτο εκτιμάται 

ςτθν εφλογθ αξία του κατά τθν θμερομθνία τθσ μεταφοράσ και το κζρδοσ ι θ ηθμία από τθν αναπροςαρμογι 

του ςτθν εφλογθ αξία, δθλαδι θ διαφορά μεταξφ εφλογθσ και τρζχουςασ αξίασ,  αναγνωρίηεται ςτα ίδια 
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κεφάλαια, ςφμφωνα με το ΔΛΠ 16, ωσ επανεκτίμθςθ τθσ αξίασ των παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων.  Το 

κζρδοσ τθσ αποτίμθςθσ αναγνωρίηεται απευκείασ ςτα ιδία κεφάλαια μζςω των λοιπϊν ςυνολικϊν 

ειςοδθμάτων, εκτόσ εάν υπάρχει προγενζςτερθ ηθμία απομείωςθσ του ακινιτου. Στθν περίπτωςθ αυτι, το  

κζρδοσ από τθν αναπροςαρμογι ςτθν εφλογθ αξία καταχωρείται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ςτο βακμό 

που αντιλογίηει μια προγενζςτερθ ηθμιά απομείωςθσ και οποιοδιποτε επιπλζον κζρδοσ από τθν 

αναπροςαρμογι ςε εφλογθ αξία  αναγνωρίηεται απευκείασ ςτα ιδία κεφάλαια μζςω των λοιπϊν ςυνολικϊν 

ειςοδθμάτων. Θ ηθμιά από τθν αναπροςαρμογι ςτθν εφλογθ αξία αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων χριςεωσ 

1.6. Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 

(α) Υπεραξία 

Θ υπεραξία που προκφπτει από τθν απόκτθςθ κυγατρικισ εταιρίασ ορίηεται ωσ το υπερβάλλον ποςό του 

ςυνόλου του τιμιματοσ εξαγοράσ και του ποςοφ που αναγνωρίςτθκε ωσ μθ ελζγχουςα ςυμμετοχι ςτθν 

αποκτθκείςα εταιρεία και τθσ εφλογθσ αξίασ οποιαςδιποτε προθγοφμενθσ ςυμμετοχισ ςτθν αποκτθκείςα 

εταιρεία κατά τθν θμερομθνία τθσ εξαγοράσ, ζναντι τθσ εφλογθσ αξίασ των αναγνωρίςιμων κακαρϊν 

περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ κυγατρικισ που αποκτικθκε. Αν το άκροιςμα του ςυνολικοφ τιμιματοσ 

εξαγοράσ, τθσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ που αναγνωρίςτθκε και τθσ εφλογθσ αξίασ τθσ προθγοφμενθσ 

ςυμμετοχισ ςτθν αποκτθκείςα εταιρεία είναι μικρότερο από τθν εφλογθ αξία τθσ κακαρισ κζςθσ τθσ 

κυγατρικισ που αποκτικθκε ςε περίπτωςθ μίασ ςυμφζρουςασ αγοράσ, θ διαφορά αναγνωρίηεται άμεςα ςτα 

αποτελζςματα.. Θ υπεραξία απεικονίηει τισ μελλοντικζσ οικονομικζσ ωφζλειεσ  από περιουςιακά ςτοιχεία 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 (ι ομάδεσ μονάδων δθμιουργίασ ταμειακϊν 

ροϊν) που αναμζνεται 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 για ςκοποφσ εςωτερικισ διαχείριςθσ. 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 τα ζξοδα πϊλθςθσ. Κάκε απομείωςθ 

αναγνωρίηεται απευκείασ ωσ ζξοδο και δεν αναςτρζφεται μεταγενζςτερα. 

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. 

 

(β) Λοιπζσ αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 

Οι αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ που αποκτϊνται ξεχωριςτά καταχωροφνται ςτο ιςτορικό κόςτοσ. Οι αςϊματεσ 

ακινθτοποιιςεισ που αποκτικθκαν ωσ μζροσ  επιχειρθματικϊν ςυνενϊςεων αναγνωρίηονται ςτθν εφλογθ 

αξία τουσ κατά τθν θμερομθνία εξαγοράσ. 

 Μετά τθν αρχικι αναγνϊριςθ, οι αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ επιμετροφνται ςτο ιςτορικό κόςτοσ μείον τισ 

ςυςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τισ ςωρευμζνεσ ηθμίεσ απομείωςθσ. Εςωτερικά δθμιουργθμζνα άυλα 
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περιουςιακά πάγια, εκτόσ των κεφαλαιοποιθμζνων δαπανϊν ανάπτυξθσ, δεν κεφαλαιοποιοφνται και οι 

δαπάνεσ (ςθμείωςθ 1.7) καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα τθσ περιόδου/χριςθσ, όπου αυτζσ 

πραγματοποιοφνται.  

Οι αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ του Ομίλου ζχουν πεπεραςμζνθ ωφζλιμθ ηωι.  

Οι αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ με πεπεραςμζνθ ωφζλιμθ ηωι αποςβζνονται κατά τθ διάρκεια τθσ ωφζλιμθσ 

ηωισ τουσ και αξιολογοφνται για απομείωςθ, όταν υπάρχουν ενδείξεισ ότι κάποια άυλα περιουςιακά 

ςτοιχεία ενδζχεται να ζχουν υποςτεί απομείωςθ. Θ ωφζλιμθ ηωι 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 από κάκε άυλο περιουςιακό ςτοιχείο 

αντιμετωπίηονται ωσ αλλαγι ςτισ λογιςτικζσ εκτιμιςεισ. Θ δαπάνθ τθσ απόςβεςθσ των αςϊματων 

ακινθτοποιιςεων με πεπεραςμζνθ ωφζλιμθ  ηωι αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ των αποτελεςμάτων ςτθν 

κατθγορία του εξόδου, που ςυνάδει με τθ λειτουργία του αςϊματου αυτοφ παγίου. 

Τα μθχανογραφικά λογιςμικά προγράμματα και οι ςχετικζσ άδειεσ που αποκτϊνται ξεχωριςτά 

κεφαλαιοποιοφνται με βάςθ τισ δαπάνεσ που πραγματοποιικθκαν για τθν απόκτθςθ και τθν  εγκατάςταςθ 

των ςυγκεκριμζνων λογιςτικϊν, όταν αυτά αναμζνεται να δθμιουργιςουν οικονομικά οφζλθ ςτον Όμιλο 

πζρα  τθσ μιασ οικονομικισ χριςθσ. Οι δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται για τθ ςυντιρθςθ λογιςμικϊν 

προγραμμάτων αναγνωρίηονται ωσ ζξοδο κακϊσ προκφπτουν. 

Οι μζκοδοι απόςβεςθσ που χρθςιμοποιοφνται από τον Όμιλο για τισ αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 

ςυνοψίηονται ωσ εξισ: 

 

 Μζκοδοσ Απόςβεςθσ Ωφζλιμθ Ηωι 

Διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ, εμπορικά ςιματα 

και πελατειακζσ ςχζςεισ 
Στακερι  Μζχρι 20 ζτθ 

Άδειεσ παραγωγισ και εκμεταλλεφςεωσ 

(άδειεσ εξόρυξθσ) 

Στακερι/ μζκοδοσ τθσ 

μονάδασ  παραγωγισ 

Μικρότερο των: περιόδου 

αδείασ και τθσ εκτιμϊμενθσ 

ηωισ του υποκείμενου 

λατομείου ι τθσ μεκόδου τθσ  

μονάδασ παραγωγισ  

Δαπάνεσ ανάπτυξθσ (λατομεία με ςφμβαςθ 

λειτουργικισ μίςκωςθσ) 
 Σθμείωςθ 1.7 Σθμείωςθ. 1.7 

Λογιςμικό υπολογιςτϊν Στακερι  3 με 7 ζτθ 

    

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. 

1.7. Δαπάνεσ απογφμνωςθσ λατομείων 

Οι δαπάνεσ απογφμνωςθσ λατομείων 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 οι ςχετικζσ δαπάνεσ πραγματοποιοφνται ςε λατομείο ιδιοκτθςίασ του Ομίλου, οι 

δαπάνεσ απογφμνωςθσ ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τρζχουςα αξία του ςχετικοφ λατομείου, ςτθν αντίςτοιχθ 

κατθγορία των ενςϊματων ακινθτοποιιςεων και ακολοφκωσ  αποςβζνονται ςτθ διάρκεια τθσ ηωισ του 
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λατομείου ςφμφωνα με τθ μζκοδο τθσ μονάδασ παραγωγισ (ρυκμόσ εξάντλθςθσ των αποκεμάτων).  Στθν 

περίπτωςθ που οι δαπάνεσ απογφμνωςθσ  πραγματοποιοφνται ςε λατομείο το οποίο μιςκϊνεται από τον 

Όμιλο με ςφμβαςθ λειτουργικισ μίςκωςθσ, οι δαπάνεσ απογφμνωςθσ περιλαμβάνονται ςτισ «Δαπάνεσ 

ανάπτυξθσ» ςτθν ομάδα των αςϊματων ακινθτοποιιςεων και αποςβζνονται ςτθ μικρότερθ περίοδο μεταξφ 

τθσ διάρκειασ μίςκωςθσ και τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του λατομείου. 

  

1.8. Απομείωςθ ενςϊματων και αςϊματων ακινθτοποιιςεων  (εξαιροφμενθσ τθσ υπεραξίασ) 

Τα ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία που ζχουν απεριόριςτθ διάρκεια ηωισ (π.χ. γθ που δεν ςχετίηεται 

με λατομεία) δεν υπόκεινται ςε απόςβεςθ και ελζγχονται ετθςίωσ για τυχόν απομείωςθ. Για τα ενςϊματα 

και αςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία που υπόκεινται ςε απόςβεςθ πραγματοποιείται ζλεγχοσ 

απομείωςθσ, όταν γεγονότα ι αλλαγζσ ςτισ ςυνκικεσ υποδθλϊνουν ότι θ αναπόςβεςτθ αξία τουσ μπορεί να 

μθν είναι πλζον ανακτιςιμθ. Όταν θ αναπόςβεςτθ αξία των ενςϊματων και αςϊματων πάγιων 

περιουςιακϊν ςτοιχείων υπερβαίνει τθν ανακτιςιμθ αξία τουσ, τότε το επιπλζον ποςό αφορά ηθμία 

απομείωςθσ και καταχωρείται απευκείασ ωσ ζξοδο ςτα αποτελζςματα. Για τουσ ςκοποφσ του ζλεγχου 

απομείωςθσ, τα περιουςιακά ςτοιχεία ομαδοποιοφνται ςτο χαμθλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακζσ 

ροζσ δφναται να προςδιοριςτοφν ξεχωριςτά ). Μθ χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία, εκτόσ τθσ 

υπεραξίασ, που ζχουν υποςτεί απομείωςθ επανεξετάηονται για πικανό αντιλογιςμό τθσ απομείωςθσ ςε κάκε 

θμερομθνία κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων.  

Θ ανακτιςιμθ αξία ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου είναι θ μεγαλφτερθ αξία μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ του 

περιουςιακοφ ςτοιχείου μείον των εξόδων πϊλθςθσ και τθσ αξίασ χριςθσ.  

 

1.9. Μιςκϊςεισ 

i) Όταν εταιρία του Ομίλου είναι ο μιςκωτισ   

Οι μιςκϊςεισ, ςτισ οποίεσ ουςιαςτικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφζλειεσ τθσ ιδιοκτθςίασ παραμζνουν ςτον 

εκμιςκωτι ταξινομοφνται ωσ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ. Τα ποςά που καταβάλλονται για τθν εξόφλθςθ των 

δόςεων των ανωτζρω μιςκϊςεων (κακαρά από τυχόν κίνθτρα που λαμβάνει ο μιςκωτισ) καταχωροφνται  

ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων, με ςτακερι μζκοδο, ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. 

Οι μιςκϊςεισ που αφοροφν ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ για τισ οποίεσ ο Όμιλοσ ζχει ουςιαςτικά όλεσ τισ 

ωφζλειεσ και όλουσ τουσ κινδφνουσ τθσ ιδιοκτθςίασ ταξινομοφνται 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 κατά τθν ζναρξθ τθσ μίςκωςθσ 

Κάκε μίςκωμα επιμερίηεται μεταξφ τθσ υποχρζωςθσ και των χρθματοοικονομικϊν εξόδων. Οι αντίςτοιχεσ 

υποχρεϊςεισ από μιςκϊματα, κακαρζσ από χρθματοοικονομικά ζξοδα, απεικονίηονται ςτισ υποχρεϊςεισ. Το 

μζροσ του χρθματοοικονομικοφ εξόδου που αφορά ςε χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ χρεϊνεται ςτα 

αποτελζςματα ςε όλθ τθ διάρκεια μίςκωςθσ, ϊςτε να επιτυγχάνεται ζνα  ςτακερό επιτόκιο για το υπόλοιπο 

τθσ χρθματοοικονομικισ υποχρζωςθσ ςε κάκε περίοδο. Οι ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ που αποκτικθκαν με 

ςφναψθ χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων αποςβζνονται ςτθ μικρότερθ περίοδο μεταξφ  τθσ  ωφζλιμθσ ηωισ των 

παγίων ςτοιχείων ι τθσ διάρκειασ μίςκωςισ τουσ. 

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  τθσ ιδιοκτθςίασ, χαρακτθρίηονται ωσ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ. Όταν τα περιουςιακά ςτοιχεία 
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εκμιςκϊνονται ςτα πλαίςια λειτουργικϊν μιςκϊςεων, παρουςιάηονται ςτθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ 

κζςθσ ςφμφωνα με τθ φφςθ του κάκε περιουςιακοφ ςτοιχείου. 

Το ζςοδα τθσ μίςκωςθσ από λειτουργικζσ μιςκϊςεισ αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα με τθ ςτακερι 

μζκοδο κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. 

 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 ζςοδα από μιςκϊματα.  

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

 

1.10. Αποκζματα 

Τα αποκζματα αποτιμϊνται ςτθ χαμθλότερθ αξία μεταξφ του κόςτουσ κτιςθσ και τθσ κακαρισ 

ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ. Το κόςτοσ κτιςθσ προςδιορίηεται με τθ μζκοδο του ςτακμικοφ μζςου όρου. Το 

κόςτοσ των ετοίμων προϊόντων και τθσ παραγωγισ ςε εξζλιξθ αποτελείται από το κόςτοσ των πρϊτων υλϊν, 

το άμεςο εργατικό κόςτοσ, τισ λοιπζσ 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 οφειλόμενα από τουσ πελάτεσ για  τθν πϊλθςθ αγακϊν ι τθν 

παροχι υπθρεςιϊν ςε αυτοφσ από τθ ςυνικθ δραςτθριότθτα του Ομίλου. Εάν θ είςπραξθ των υπολοίπων 

αυτϊν αναμζνεται να πραγματοποιθκεί εντόσ ενόσ ζτουσ ι και λιγότερο (ι και περιςςότερο εάν αποτελεί το 

γεγονόσ αυτό μζροσ του κανονικοφ λειτουργικοφ  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, χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου, αφαιρουμζνων και των 

ηθμιϊν απομείωςθσ.  

 

1.12. Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 

Στθν κατάςταςθ ταμειακϊν ροϊν, τα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα περιλαμβάνουν μετρθτά, 

κατακζςεισ όψεωσ, βραχυπρόκεςμεσ επενδφςεισ υψθλισ ρευςτοποίθςθσ και υπεραναλιψεισ από 

τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ, αν αυτζσ υπάρχουν. 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 
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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 ι δικαιωμάτων προαίρεςθσ 

καταχωροφνται ςτα ίδια κεφάλαια αφαιρετικά από το προϊόν  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 ι πϊλθςθσ των μετοχϊν. Όταν οι ίδιεσ 

μετοχζσ ςτθ ςυνζχεια πωλθκοφν κάκε ςχετικό κζρδοσ ι ηθμία κακαρό  από οποιαδιποτε άμεςθ για τθν 

ςυναλλαγι επιπρόςκετθ δαπάνθ και από  φόρουσ, 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  αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ με τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ μεκόδου του πραγματικοφ 

επιτοκίου. Όποια διαφορά προκφψει μεταξφ των ειςπράξεων (κακαρϊν από τα ςχετικά ζξοδα ςυναλλαγϊν) 

και τθσ αξίασ εξόφλθςθσ,  καταχωρείται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων κατά τθ διάρκεια του δανειςμοφ, 

χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. 

Οι προμικειεσ που πλθρϊνονται κατά τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ δανειςμοφ αναγνωρίηονται ωσ ζξοδα για 

τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςυναλλαγισ όταν είναι πικανό ότι ζνα μζροσ ι ολόκλθρο το δάνειο κα εκταμιευκεί. 

Σε αυτι τθν περίπτωςθ, θ αναγνϊριςθ τθσ προμικειασ αναβάλλεται μζχρι τθν εκταμίευςθ του δανείου. Όταν 

δεν υπάρχει κάποια ζνδειξθ ότι θ εκταμίευςθ μζρουσ ι ολόκλθρου του δανείου είναι πικανό να 

πραγματοποιθκεί, θ προμικεια κεφαλαιοποιείται ςαν προπλθρωμι και αποςβζνεται κατά τθ διάρκεια του 

ςχετικοφ 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 αναφοράσ. 

 

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 αφοροφν  ςτοιχεία που αναγνωρίηονται 

ςτα λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα ι απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο φόροσ 

αναγνωρίηεται ςτα λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα ι απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ, αντίςτοιχα. 

Ο τρζχων φόροσ ειςοδιματοσ υπολογίηεται βάςθ των φορολογικϊν νόμων που ζχουν κεςπιςτεί ι ουςιωδϊσ 

κεςπιςτεί κατά 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 τθσ υποχρζωςθσ που 

προκφπτει από τισ προςωρινζσ διαφορζσ μεταξφ τθσ φορολογικισ βάςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και 

υποχρεϊςεων και των αντίςτοιχων ποςϊν που εμφανίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Ωςτόςο, δεν 

αναγνωρίηονται οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ αν προκφπτουν από τθν αρχικι αναγνϊριςθ 

τθσ υπεραξίασ. Εάν ο αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ προκφπτει από τθν αρχικι αναγνϊριςθ ενόσ 

ςτοιχείου ενεργθτικοφ ι πακθτικοφ, 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. 
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Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ αναγνωρίηονται κατά τθν ζκταςθ ςτθν οποία κα υπάρξει 

μελλοντικό φορολογθτζο κζρδοσ για τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ προςωρινισ διαφοράσ που δθμιουργεί τθν 

αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ.  

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται για προςωρινζσ φορολογθτζεσ 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. Αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ αναγνωρίηεται 

για τισ εκπεςτζεσ προςωρινζσ διαφορζσ που προκφπτουν από επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ, κοινοπραξίεσ και 

ςυγγενείσ επιχειριςεισ  κατά τθν ζκταςθ ςτθν οποία αναμζνεται ότι θ προςωρινι διαφορά κα αναςτραφεί 

ςτο μζλλον και κα υπάρξει μελλοντικό φορολογθτζο κζρδοσ για τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ προςωρινισ 

διαφοράσ. Θ αναβαλλόμενθ φορολογία ειςοδιματοσ προςδιορίηεται με τθ χριςθ των φορολογικϊν 

ςυντελεςτϊν (και νόμων) που ζχουν κεςπιςτεί ι ουςιωδϊσ κεςπιςτεί κατά τθν θμερομθνία κατάρτιςθσ των 

οικονομικϊν καταςτάςεων και οι οποίοι αναμζνεται να εφαρμοςτοφν, όταν θ ςχετικι αναβαλλόμενθ 

φορολογικι απαίτθςθ κα ανακτθκεί ι θ ςχετικι αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ κα τακτοποιθκεί.  

Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ ςυμψθφίηονται όταν υπάρχει νομικά ιςχυρό 

δικαίωμα να ςυμψθφιςτοφν οι τρζχουςεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ με τισ τρζχουςεσ φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ και 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 υπόλοιπα 

ςε κακαρι βάςθ. 

 

1.16. Παροχζσ ςε εργαηομζνουσ 

(α) Συνταξιοδότθςθ και άλλεσ υποχρεϊςεισ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία 

Ο Όμιλοσ  ζχει διάφορα ςυνταξιοδοτικά και λοιπά προγράμματα παροχϊν μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία, 

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 δζςμευςθ να καταβάλλει πρόςκετεσ ειςφορζσ ςτθν περίπτωςθ που οι πόροι του ταμείου δε 

κα είναι επαρκείσ, ϊςτε να καταβάλλει ςτουσ εργαηομζνουσ παροχζσ για τθν υπθρεςία τουσ που αφορά τθν 

τρζχουςα περίοδο κακϊσ και προθγοφμενεσ περιόδουσ Ωσ πρόγραμμα κακοριςμζνων παροχϊν ορίηεται ζνα 

πρόγραμμα ςυνταξιοδότθςθσ ι πρόγραμμα λοιπϊν παροχϊν μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία 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 ςχετικά με τα προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν που αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ 

χρθματοοικονομικισ κζςθσ είναι θ παροφςα αξία τθσ δζςμευςθσ για τθν κακοριςμζνθ παροχι κατά τθν 

θμερομθνία κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων, μείον τθν εφλογθ αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων 

του προγράμματοσ. Θ δζςμευςθ τθσ κακοριςμζνθσ παροχισ υπολογίηεται ετθςίωσ από ανεξάρτθτο 

αναλογιςτι με τθ χριςθ τθσ μεκόδου τθσ προβεβλθμζνθσ πιςτωτικισ μονάδοσ. Θ παροφςα αξία τθσ 

δζςμευςθσ για τθν κακοριςμζνθ παροχι υπολογίηεται με τθν προεξόφλθςθ των αναμενόμενων μελλοντικϊν 

ταμειακϊν εκροϊν χρθςιμοποιϊντασ επιτόκια υψθλισ ποιότθτασ εταιρικϊν ομολόγων που εκφράηονται ςτο 

νόμιςμα ςτο οποίο θ παροχι κα πλθρωκεί και που ζχουν διάρκεια που προςεγγίηει τθ διάρκεια τθσ ςχετικισ 

ςυνταξιοδοτικισ υποχρζωςθσ. Στισ χϊρεσ όπου δεν υπάρχει ςυγκροτθμζνθ αγορά ςε τζτοια ομόλογα, 

χρθςιμοποιοφνται τα επιτόκια τθσ αγοράσ των κρατικϊν ομολόγων. 
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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  

Το κακαρό κόςτοσ τόκων υπολογίηεται ωσ το κακαρό ποςό μεταξφ τθσ υποχρζωςθσ για το πρόγραμμα 

κακοριςμζνων παροχϊν και τθσ εφλογθσ αξίασ των περιουςιακϊν ςτοιχείων του προγράμματοσ επί το 

επιτόκιο προεξόφλθςθσ. Ο Όμιλοσ αναγνωρίηει ςτα παρακάτω κονδφλια τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων 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 άλλα ζςοδα/ζξοδα εκμετάλλευςθσ 

- 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 τθν 

απόδοςθ 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 ςε δθμόςια ι ιδιωτικά 

αςφαλιςτικά ταμεία είτε υποχρεωτικά, είτε βάςει ςφμβαςθσ, είτε εκελοντικά. Από τθν ςτιγμι που οι 

ειςφορζσ καταβλθκοφν, ο Όμιλοσ δεν ζχει υποχρζωςθ πρόςκετθσ καταβολισ ειςφορϊν. Οι τακτικζσ 

ειςφορζσ αναγνωρίηονται ςαν κόςτοσ παροχϊν ςε εργαηομζνουσ όταν αυτζσ κακίςτανται πλθρωτζεσ. Οι 

προπλθρωμζνεσ ειςφορζσ αναγνωρίηονται ςαν περιουςιακό ςτοιχείο κατά τθν ζκταςθ που θ προπλθρωμι κα 

οδθγιςει ςε μείωςθ μελλοντικϊν πλθρωμϊν ι επιςτροφι χρθμάτων. 

(β) Παροχζσ τερματιςμοφ τθσ απαςχόλθςθσ 

Οι παροχζσ τερματιςμοφ τθσ απαςχόλθςθσ κακίςτανται καταβλθτζεσ όταν θ απαςχόλθςθ ενόσ εργαηομζνου 

τερματιςτεί από τον Όμιλο πριν τθν κανονικι θμερομθνία ςυνταξιοδότθςθσ ι όταν ζνασ εργαηόμενοσ 

αποδζχεται τθν εκελουςία ζξοδο με αντάλλαγμα αυτζσ τισ παροχζσ.   

Ο Όμιλοσ καταχωρεί αυτζσ τισ παροχζσ το νωρίτερο από τισ ακόλουκεσ θμερομθνίεσ: α) όταν ο όμιλοσ δεν 

μπορεί πλζον να αποςφρει τθν προςφορά για αυτζσ τισ παροχζσ και β) όταν θ εταιρεία αναγνωρίηει ζξοδα 

από αναδιοργάνωςθ που είναι ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του ΔΛΠ 37 ςτα οποία περιλαμβάνεται θ πλθρωμι 

παροχϊν τερματιςμοφ τθσ απαςχόλθςθσ. Στθν περίπτωςθ που γίνεται μια προςφορά ενκάρρυνςθσ 

εκελοφςιασ αποχϊρθςθσ, οι παροχζσ τερματιςμοφ τθσ απαςχόλθςθσ υπολογίηονται βάςει του αρικμοφ των 

εργαηομζνων που αναμζνεται να αποδεχτοφν τθν προςφορά. Παροχζσ τερματιςμοφ τθσ απαςχόλθςθσ 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 καταχωρείται ςτισ λοιπζσ προβλζψεισ όταν ιςχφουν οι επόμενεσ 

ςυνκικεσ: 

-  υπάρχει ζνα επίςθμο πρόγραμμα και τα καταβλθτζα ποςά να ζχουν προςδιοριςτεί πριν από τθν 

θμερομθνία δθμοςίευςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων, ι 
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- 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 δικαιωμάτων προαίρεςθσ  

Τα δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν χορθγοφνται ςε ςυγκεκριμζνα διευκυντικά ςτελζχθ με ζκπτωςθ 

ςε ςχζςθ με τθν χρθματιςτθριακι τιμι  των μετοχϊν, ςτισ αντίςτοιχεσ θμερομθνίεσ των χορθγιςεων και 

μποροφν να εξαςκθκοφν ςε αυτζσ τισ τιμζσ. Τα δικαιϊματα πρζπει να εξαςκθκοφν μζςα ςε δϊδεκα μινεσ 

από  τθν αντίςτοιχθ περίοδο κατοχφρωςθσ. Τα  προγράμματα ζχουν ςυμβατικι διάρκεια τριϊν ετϊν. 

Θ εφλογθ αξία των υπθρεςιϊν των εργαηομζνων, ςτουσ οποίουσ παρζχεται δικαίωμα προαίρεςθσ αγοράσ 

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 κατά τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου κατοχφρωςθσ, προςδιορίηεται με βάςθ τθν εφλογθ αξία των δικαιωμάτων που 

παρζχονται προςδιοριςμζνθ κατά τθν θμερομθνία χοριγθςθσ:  

- Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ (για παράδειγμα, τθν τιμι τθσ μετοχισ) 

- Εξαιρουμζνθσ τθσ επίδραςθσ, εφόςον υφίςταται, οποιωνδιποτε προχποκζςεων κατοχφρωςθσ που 

δεν διζπονται από ςυνκικεσ τθσ αγοράσ (για παράδειγμα, κερδοφορία, ςτόχοι πωλιςεων και 

παραμονι του προςωπικοφ για ςυγκεκριμζνθ περίοδο) και 

- Συμπεριλαμβανομζνθσ τθσ επίδραςθσ οποιωνδιποτε προχποκζςεων που δεν αποτελοφν 

προχποκζςεισ κατοχφρωςθσ (για παράδειγμα, θ απαίτθςθ από το προςωπικό να φυλάςςει ι να 

διακραττεί για μια ςυγκεκριμζνθ περίοδο τισ μετοχζσ) 

Στο τζλοσ κάκε θμερομθνίασ κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων, ο Όμιλοσ επανεξετάηει τισ 

εκτιμιςεισ του για τον αρικμό των δικαιωμάτων προαίρεςθσ που αναμζνεται να κατοχυρωκοφν με βάςθ τισ 

προχποκζςεισ κατοχφρωςθσ που δεν διζπονται από ςυνκικεσ τθσ αγοράσ κακϊσ και τισ προχποκζςεισ 

υπθρεςίασ 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 προαίρεςθσ, 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 αναμζνεται με  βεβαιότθτα ότι θ 

επιχοριγθςθ κα  ειςπραχκεί και ο Όμιλοσ κα ςυμμορφωκεί με όλουσ τουσ ςχετικοφσ προβλεπόμενουσ 

όρουσ. 

Κρατικζσ επιχορθγιςεισ που αφοροφν ζξοδα, καταχωροφνται ςε μεταβατικοφσ λογαριαςμοφσ και 

αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου που απαιτείται ζτςι ϊςτε να 

αντιςτοιχίηονται με τα ζξοδα που προορίηονται να αποηθμιϊςουν. 

Οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ που ςχετίηονται με τθν αγορά ενςωμάτων παγίων, περιλαμβάνονται ςτισ 

μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ωσ κρατικζσ επιχορθγιςεισ επόμενων χριςεων και μεταφζρονται ωσ ζςοδα 

ςτα αποτελζςματα με τθ ςτακερι μζκοδο ςφμφωνα με τθν αναμενόμενθ ωφζλιμθ ηωι των ςχετικϊν 

περιουςιακϊν ςτοιχείων. 
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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 

υπάρχει μία παροφςα νομικι ι τεκμαιρόμενθ δζςμευςθ ωσ αποτζλεςμα παρελκοντικϊν γεγονότων, είναι 

πικανό να απαιτθκεί μια εκροι πόρων για τον διακανονιςμό τθσ δζςμευςθσ και το απαιτοφμενο ποςό 

μπορεί να εκτιμθκεί αξιόπιςτα. Όταν ο Όμιλοσ αναμζνει να αποηθμιωκεί για μια πρόβλεψθ, π.χ. από ζνα 

αςφαλιςτικό ςυμβόλαιο, και υπάρχει κατ’ ουςία  βεβαιότθτα για τθν είςπραξι τθσ αποηθμίωςθσ, τότε θ 

ςυγκεκριμζνθ αποηθμίωςθ καταχωρείται ωσ ξεχωριςτι απαίτθςθ. Θ δαπάνθ που ςχετίηεται με κάκε 

πρόβλεψθ παρουςιάηεται ςτθ κατάςταςθ αποτελεςμάτων, κακαρι από κάκε αποηθμίωςθ 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 

τερματιςμοφ απαςχόλθςθσ εργαηομζνων, και καταχωροφνται ςτθν περίοδο εκείνθ που δθμιουργείται για τον 

Όμιλο νομικι ι τεκμαιρόμενθ δζςμευςθ τθσ πλθρωμισ. Δαπάνεσ ςυνδεόμενεσ με τισ ςυνικεισ 

δραςτθριότθτεσ του Ομίλου, δε εγγράφονται ωσ προβλζψεισ προκαταβολικά. 

Όταν θ επίδραςθ του χρόνου ςτθν αξία του χριματοσ είναι ςθμαντικι, οι προβλζψεισ επιμετρϊνται ςτθν 

παροφςα αξία των δαπανϊν που αναμζνεται να απαιτθκοφν για τον διακανονιςμό τθσ υποχρζωςθσ, 

χρθςιμοποιϊντασ ωσ επιτόκιο προεξόφλθςθσ ζνα  προ-φόρου επιτόκιο, που αντανακλά τισ τρζχουςεσ 

εκτιμιςεισ τθσ αγοράσ για τθν διαχρονικι αξία του χριματοσ και τουσ ςυναφείσ με τθν υποχρζωςθ 

κινδφνουσ.. 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, ςε αποδεκτι κατάςταςθ 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 τεκμαιρόμενθ υποχρζωςθ ωσ αποτζλεςμα 

παρελκοντικϊν  γεγονότων και υπάρχει θ πικανότθτα να απαιτθκεί μια εκροι πόρων, θ οποία μπορεί να 

εκτιμθκεί αξιόπιςτα,  προκειμζνου να γίνει θ διακανονιςμόσ τθσ υποχρζωςθσ. 

Οι προβλζψεισ που ςχετίηονται με περιβαλλοντικζσ καταςτροφζσ αντιπροςωπεφουν τισ εκτιμιςεισ για τισ 

μελλοντικζσ δαπάνεσ αποκατάςταςθσ. Ο υπολογιςμόσ των μελλοντικϊν δαπανϊν για αυτζσ τισ υποχρεϊςεισ 

είναι περίπλοκοσ και απαιτεί από τθ Διοίκθςθ να προβεί ςε κρίςεισ και εκτιμιςεισ.  

Οι εκτιμιςεισ των δαπανϊν αυτϊν βαςίηονται ςτθν αξιολόγθςθ των τρεχουςϊν 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 

εκτιμιςεισ κυρίωσ λόγω αγνϊςτων ςυνκθκϊν, αλλαγϊν των κυβερνθτικϊν κανονιςμϊν και του νομικοφ 
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πλαιςίου ςχετικά με τθν υποχρζωςθ, παράταςθσ ςτθ διάρκεια αποκατάςταςθσ και τθσ απαιτοφμενθσ 

τεχνολογίασ.  Οι προβλζψεισ  για αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ αντανακλοφν τθ διακζςιμθ πλθροφορία, 

που διακζτει θ διοίκθςθ τθν χρονικι ςτιγμι που προςδιορίηει τισ υποχρεϊςεισ τθσ και προςαρμόηεται 

περιοδικά κακϊσ θ αποκατάςταςθ εξελίςςεται ι γίνεται διακζςιμθ επιπρόςκετθ τεχνικι ι νομικι 

πλθροφόρθςθ. 

Οι εκτιμϊμενεσ δαπάνεσ που ςχετίηονται με δραςτθριότθτεσ αποκατάςταςθσ επιμετρϊνται 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 

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 

περιουςιακϊν ςτοιχείων και τυχόν μεταβολζσ ςτθν κακαρι παροφςα αξία των αναμενόμενων υποχρεϊςεων 

αποκατάςταςθσ, περιλαμβάνονται ςτα χρθματοοικονομικά ζξοδα, εκτόσ εάν προκφπτουν από αλλαγζσ ςτισ 

λογιςτικζσ εκτιμιςεισ επιμζτρθςθσ τθσ υποχρζωςθσ. 

 

1.21. Αναγνϊριςθ εςόδων 

Τα ζςοδα αναγνωρίηονται ςτο βακμό που είναι πικανό ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφζλθ κα ειςρεφςουν 

ςτον Όμιλο και τα ςχετικά ποςά μποροφν να επιμετρθκοφν αξιόπιςτα. Τα ζςοδα αποτιμοφνται ςτθν εφλογθ 

αξία του ειςπραχκζντοσ ι ειςπρακτζου ανταλλάγματοσ και αντιπροςωπεφουν  τα ποςά που είναι απαιτθτά 

από  τθν πϊλθςθ των αγακϊν και τθν παροχι υπθρεςιϊν, κακαρά 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 με τθ ςτακερι μζκοδο  κατά τθν διάρκεια τθσ 

μίςκωςθσ. 

Τα ζςοδα από τόκουσ αναγνωρίηονται με τθ χριςθ του πραγματικοφ επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωςθ των 

δανείων ι απαιτιςεων, θ λογιςτικι αξία αυτϊν μειϊνεται ςτο ανακτιςιμο ποςό τουσ το οποίο είναι θ 

παροφςα αξία των αναμενόμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν προεξοφλουμζνων με το αρχικό πραγματικό 

επιτόκιο. Στθ ςυνζχεια λογίηονται ζςοδα από τόκουσ με το ίδιο επιτόκιο (αρχικό πραγματικό επιτόκιο) επί τθσ 

απομειωμζνθσ (νζασ λογιςτικισ) αξίασ. 

Τα ζςοδα από μερίςματα αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων όταν το δικαίωμα είςπραξισ τουσ 

ζχει κεμελιωκεί. 

 

1.22. Διανομι μεριςμάτων  

Τα μερίςματα προσ τουσ μετόχουσ τθσ Εταιρίασ καταχωροφνται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ ωσ υποχρζωςθ 

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 ςτουσ γεωγραφικοφσ τομείσ, προκειμζνου να διενεργείται αποτελεςματικά ο 

οικονομικόσ ζλεγχοσ και θ παρακολοφκθςθ τθσ απόδοςθσ των τομζων. 

 

1.24. Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία 

Ταξινόμθςθ 

Ο Όμιλοσ ταξινομεί τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ: ςτθν εφλογθ 

αξία μζςω των αποτελεςμάτων, ςτα δάνεια και ςτισ απαιτιςεισ και ςτα διακζςιμα προσ πϊλθςθ 

χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία. Θ ταξινόμθςθ εξαρτάται από το ςκοπό απόκτθςθσ του 

χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου. Θ διοίκθςθ κακορίηει τθν ταξινόμθςθ των 

χρθματοοικονομικϊν περιουςιακά ςτοιχείων κατά τθν αρχικι θμερομθνία αναγνϊριςι τουσ. 

 Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία αποτιμϊμενα ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων 

Τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία αποτιμϊμενα ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων είναι 

περιουςιακά ςτοιχεία που αποκτϊνται για εμπορικοφσ ςκοποφσ. Ζνα χρθματοοικονομικό περιουςιακό 

ςτοιχείο εντάςςεται ςε αυτι τθν κατθγορία εφόςον αποκτικθκε με κφριο ςκοπό τθν πϊλθςι του ςε βραχφ 

χρονικό διάςτθμα. Επίςθσ, τα παράγωγα προϊόντα κατατάςςονται ωσ  περιουςιακά  ςτοιχεία που κατζχονται 

για εμπορικοφσ ςκοποφσ, εκτόσ εάν ζχουν οριςτεί ωσ μζςα αντιςτάκμιςθσ. Τα περιουςιακά ςτοιχεία 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 πάγιεσ  ι 

προςδιοριςμζνεσ πλθρωμζσ που δεν διαπραγματεφονται ςε μια ενεργι αγορά και ςυμπεριλαμβάνονται ςτα 

κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία, εκτόσ εάν λιγουν ςε περιςςότερο από 12 μινεσ μετά τθν θμερομθνία 

κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. Τότε ςυμπεριλαμβάνονται ςτα μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά 

ςτοιχεία.  

 Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία 

Τα διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία αποτελοφν μθ παράγωγα 

χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία, 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 λιγουν ςε λιγότερο από 12 μινεσ ι θ Διοίκθςθ ςκοπεφει  να τα πουλιςει 

εντόσ 12 μθνϊν από τθν θμερομθνία κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. 
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Αναγνϊριςθ και επιμζτρθςθ 

Οι αγορζσ και οι πωλιςεισ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων αναγνωρίηονται κατά τθν 

θμερομθνία τθσ ςυναλλαγισ, τθν θμερομθνία δθλαδι ςτθν οποία ο Όμιλοσ δεςμεφεται να αγοράςει ι να 

πουλιςει το ςτοιχείο. Όλα τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία που δεν αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ 

αξία μζςω των αποτελεςμάτων αναγνωρίηονται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ προςαυξθμζνθ με τα κόςτθ 

ςυναλλαγϊν. Όλα τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία που αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ 

μζςω των αποτελεςμάτων αναγνωρίηονται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ, ενϊ τα κόςτθ ςυναλλαγϊν 

εξοδοποιοφνται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία 

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 περιουςιακά ςτοιχεία και τα χρθματοοικονομικά 

περιουςιακά ςτοιχεία ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων παρουςιάηονται ακολοφκωσ ςτθν εφλογθ 

αξία. Δάνεια και απαιτιςεισ επιμετρϊνται μεταγενζςτερα ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ χρθςιμοποιϊντασ τθ 

μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. 

Τα κζρδθ ι οι ηθμίεσ που προζρχονται από μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία των χρθματοοικονομικϊν 

περιουςιακϊν ςτοιχείων που αποτιμοφνται ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων εμφανίηονται ςτθν 

κατάςταςθ αποτελεςμάτων τθν περίοδο που πραγματοποιοφνται. 

Οι μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία των νομιςματικϊν και μθ νομιςματικϊν διακζςιμων προσ πϊλθςθ 

αναγνωρίηονται ςτα λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα. Όταν τα διακζςιμα προσ πϊλθςθ, πουλθκοφν ι 

απομειωκοφν, οι ςωρευτικζσ μεταβολζσ τθσ εφλογθσ αξίασ που καταχωρικθκαν ςτα ιδία κεφάλαια 

μεταφζρονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

 Τα μερίςματα από διακζςιμουσ προσ πϊλθςθ ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων, εφόςον το δικαίωμα του Ομίλου να λάβει το μζριςμα κατοχυρωκεί. 

 

1.25. Συμψθφιςμόσ χρθματοοικονομικϊν μζςων 

Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ ςυμψθφίηονται και το κακαρό ποςό 

παρουςιάηεται ςτθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ, όταν υπάρχει το νομικά εκτελεςτό δικαίωμα να 

ςυμψθφιςτοφν τα αναγνωριςμζνα ποςά και παράλλθλα υπάρχει θ πρόκεςθ να διακανονιςτοφν ςε κακαρι 

βάςθ ι να αναγνωριςτεί θ απαίτθςθ και να πραγματοποιθκεί ο διακανονιςμόσ ωσ προσ τθν υποχρζωςθ 

ταυτόχρονα. Το νομικά εκτελεςτό δικαίωμα δεν πρζπει να εξαρτάται από μελλοντικά γεγονότα και πρζπει να 

αςκείται κατά τθ ςυνικθ πορεία των εργαςιϊν κακϊσ και ςε περιπτϊςεισ ακζτθςθσ των υποχρεϊςεων, 

αφερεγγυότθτασ ι πτϊχευςθσ τθσ εταιρείασ ι του αντιςυμβαλλόμενου. 

 

1.26. Απομείωςθ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων  

α) Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία  αποτιμϊμενα ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ 

 Ο Όμιλοσ αξιολογεί ςτο τζλοσ τθσ κάκε περιόδου κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων εάν υπάρχουν 

αντικειμενικζσ ενδείξεισ ότι ζνα χρθματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχείο, ι μία ομάδα τζτοιων ςτοιχείων, 

ζχει απομειωκεί. Ζνα χρθματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχείο, ι μία ομάδα τζτοιων ςτοιχείων, είναι 

απομειωμζνο και οι ηθμίεσ απομείωςθσ ζχουν πραγματοποιθκεί , αν και μόνο αν υπάρχουν αντικειμενικζσ 

ενδείξεισ για απομείωςθ ωσ αποτζλεςμα ενόσ ι περιςςοτζρων γεγονότων που ςυνζβθςαν μετά τθν αρχικι 

αναγνϊριςθ του περιουςιακοφ ςτοιχείου («ηθμιογόνο γεγονόσ») και το γεγονόσ αυτό (ι τα γεγονότα) ζχει 

επίδραςθ ςτισ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ του χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου, ι τθσ ομάδασ 

αυτϊν των ςτοιχείων, και θ επίδραςθ μπορεί να εκτιμθκεί αξιόπιςτα.  

Ενδείξεισ απομείωςθσ  μπορεί να αποτελοφν ότι οι οφειλζτεσ, ι μια ομάδα οφειλετϊν,  αντιμετωπίηουν 

ςοβαρι οικονομικι δυςχζρεια, αδυναμία πλθρωμισ τόκων ι κεφαλαίου, πικανότθτα να περιζλκουν ςε 
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κακεςτϊσ πτϊχευςθσ ι άλλθσ χρθματοοικονομικισ αναδιοργάνωςθσ και όπου υπάρχουν παρατθριςιμα 

δεδομζνα, που υποδθλϊνουν ότι υπάρχει μια μετριςιμθ μείωςθ ςτισ εκτιμϊμενεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ 

ροζσ, Αν υπάρχει αντικειμενικι ζνδειξθ ότι υπάρχει ηθμιά απομείωςθσ που αφορά  δάνεια και απαιτιςεισ, το 

ποςό τθσ ηθμίασ επιμετράται ωσ τθ διαφορά μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ του περιουςιακοφ ςτοιχείου και τθσ 

παροφςασ αξίασ των εκτιμϊμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν (εξαιρουμζνων των μελλοντικϊν 

πιςτωτικϊν ηθμιϊν που δεν ζχουν πραγματοποιθκεί) προεξοφλθμζνεσ με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του 

χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου. Θ  λογιςτικι αξία του περιουςιακοφ ςτοιχείου 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) Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία 

Ο Όμιλοσ αξιολογεί ςτο τζλοσ κάκε περιόδου κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων εάν υπάρχουν 

αντικειμενικζσ ενδείξεισ ότι ζνα χρθματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχείο , ι μία ομάδα τζτοιων ςτοιχείων, 

ζχει απομειωκεί. 

Στθν περίπτωςθ ςυμμετοχικϊν τίτλων που ταξινομοφνται ωσ διακζςιμοι προσ πϊλθςθ, μία ςθμαντικι ι 

παρατεταμζνθ μείωςθ ςτθν εφλογθ αξία τθσ επζνδυςθσ κάτω από το κόςτοσ αποτελεί ζνδειξθ ότι τα 

περιουςιακά ςτοιχεία ζχουν απομειωκεί. Εάν υπάρχουν τζτοιεσ ενδείξεισ θ ςυςςωρευμζνθ ηθμία – 

υπολογιςμζνθ ωσ θ  διαφορά μεταξφ του κόςτουσ αγοράσ και τθσ παροφςασ εφλογθσ αξίασ, μείον τυχόν 

ηθμίεσ απομείωςθσ ςτα χρθματοοικονομικά περιουςιακά 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 και αφοροφν ςε 

ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ δεν αντιςτρζφονται μζςω τθσ ενοποιθμζνθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων. 

Εάν ςε μεταγενζςτερθ περίοδο, θ εφλογθ αξία  ενόσ ομολόγου διακζςιμου προσ πϊλθςθ αυξάνεται και θ 

αφξθςθ αυτι μπορεί αντικειμενικά να ςυςχετιςτεί με ζνα γεγονόσ που ςυνζβθ μετά τθν καταχϊρθςθ τθσ 

ηθμίασ απομείωςθσ ςτα αποτελζςματα, θ ηθμία απομείωςθσ αντιςτρζφεται μζςω τθσ ενοποιθμζνθσ 

κατάςταςθσ αποτελεςμάτων. 

 

1.27. Παράγωγα χρθματοοικονομικά  μζςα και δραςτθριότθτεσ αντιςτάκμιςθσ κινδφνου 

Τα παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα καταχωροφνται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ κατά τθν θμερομθνία 

τθσ ςυναλλαγισ και μεταγενζςτερα αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία. 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 όταν θ προβλεπόμενθ ςυναλλαγι αναγνωριςτεί τελικά 

ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

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. 
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 Αντιςτακμίςεισ ταμειακϊν ροϊν,  όταν γίνεται αντιςτάκμιςθ του κινδφνου ςτθ μεταβλθτότθτα των 

ταμειακϊν ροϊν ςε ςχζςθ με ζνα αναγνωριςμζνο περιουςιακό ςτοιχείο ι υποχρζωςθ, ι ςε ςχζςθ 

με μία εξαιρετικά πικανι μελλοντικι ςυναλλαγι. 

 Αντιςτακμίςεισ τθσ κακαρισ επζνδυςθσ ςε κυγατρικζσ εξωτερικοφ. 

Κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ τθσ ςυναλλαγισ, ο Όμιλοσ καταγράφει αναλυτικά τθ ςχζςθ αντιςτάκμιςθσ 

μεταξφ του μζςου αντιςτάκμιςθσ και του ςτοιχείου που αντιςτακμίηεται, κακϊσ και τον ςκοπό και τθ 

ςτρατθγικι 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 από μεταβολζσ τθσ εφλογθ αξίασ του αντιςτακμιηόμενου ςτοιχείου ι των 

ταμειακϊν ροϊν που αφοροφν τον  αντιςτακμιηόμενο κίνδυνο. Οι αντιςτακμίςεισ αυτζσ αναμζνεται να είναι 

άκρωσ αποτελεςματικζσ ςτθν επίτευξθ του ςυμψθφιςμοφ των μεταβολϊν τθσ εφλογθσ αξίασ ι των 

ταμειακϊν ροϊν και αξιολογοφνται ςυνεχϊσ για να προςδιοριςτεί θ επιτυχία τθσ αποτελεςματικότθτάσ τουσ 

ςε όλθ τθ διάρκεια των χριςεων για τισ οποίεσ ζχουν οριςκεί. 

Θ εφλογθ αξία ενόσ παραγϊγου ωσ μζςου αντιςτάκμιςθσ καταχωρείται είτε ωσ μθ κυκλοφοροφν 

περιουςιακό ςτοιχείο ι ωσ μακροπρόκεςμθ υποχρζωςθ, όταν το υπόλοιπο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν λιξθ 

του αντιςτακμιηόμενου ςτοιχείου είναι μεγαλφτερο από 12 μινεσ, είτε ωσ κυκλοφοροφν περιουςιακό 

ςτοιχείο ι βραχυπρόκεςμθ υποχρζωςθ αν το υπόλοιπο μζχρι τθ λιξθ είναι λιγότερο από 12 μινεσ.  

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 να 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 «Ζςοδα χρθματοοικονομικισ 

λειτουργίασ» ι «Ζξοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ» .  

Αντιςτακμίςεισ ταμειακϊν ροϊν («cash flow hedges») 

Το αποτελεςματικό μζροσ τθσ μεταβολισ τθσ εφλογθσ αξίασ των παραγϊγων που ζχουν οριςτεί ωσ μζςα 

αντιςτάκμιςθσ ταμειακϊν ροϊν («cash flow hedge») αναγνωρίηονται μζςω τθσ κατάςταςθσ ςυνολικοφ 

ειςοδιματοσ ςτθν κακαρι κζςθ και ςυγκεκριμζνα ςτο λογαριαςμό «ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ 

αντιςτάκμιςθσ κινδφνου».. Το κζρδοσ ι θ ηθμία που ςχετίηεται με το μθ αποτελεςματικό μζροσ 

αναγνωρίηεται απευκείασ ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ ςτον λογαριαςμό «ζςοδα 

χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ» ι «ζξοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ». 

Τα ποςά που ςυςςωρεφονται ςτα ιδία κεφάλαια αναταξινομοφνται ςτα αποτελζςματα τθσ περιόδου κατά 

τθν οποία το αντιςτακμιηόμενο ςτοιχείο επθρεάηει τα αποτελζςματα. 

Όταν ζνα μζςο αντιςτάκμιςθσ λιξει ι πουλθκεί ι όταν θ αντιςτάκμιςθ δεν πλθροί πλζον τα κριτιρια τθσ 

αντιςτάκμιςθσ λογιςτικισ 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 μεταφζρεται ςτα αποτελζςματα όταν θ προβλεπόμενθ ςυναλλαγι αναγνωριςτεί τελικά ςτθν 

κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Αν θ προβλεπόμενθ  ςυναλλαγι δεν αναμζνεται να ςυμβεί, το ςωρευτικό 

κζρδοσ ι ηθμιά που παρουςιάηονταν ςτα ιδία κεφάλαια μεταφζρεται απευκείασ ςτα «άλλα ζςοδα/ζξοδα 

εκμετάλλευςθσ» ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ. 
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Αντιςτακμίςεισ  κακαρισ επζνδυςθσ 

Οι αντιςτακμίςεισ κακαρϊν επενδφςεων ςε κυγατρικζσ εξωτερικοφ λογιςτικοποιοφνται 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, αναγνωρίηεται 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. 

Παράγωγα που δεν πλθροφν τουσ όρουσ τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ  

Οριςμζνεσ ςυναλλαγζσ παραγϊγων δε πλθροφν τουσ όρουσ ϊςτε να εφαρμοςτοφν ςε αυτζσ οι ςχετικζσ 

διατάξεισ των Δ.Π.Χ.Α. που αφοροφν τον λογιςτικό χειριςμό παραγϊγων αντιςτάκμιςθσ κινδφνων. Τα κζρδθ 

ι οι  ηθμιζσ από τθν μεταβολι τθσ εφλογθσ αξίασ των χρθματοοικονομικϊν μζςων, που δεν είναι μζροσ μιασ 

ςχζςθσ αντιςτάκμιςθσ κινδφνου, καταχωροφνται ςτα «Ζςοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ» ι «Ζξοδα 

χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ» ι «Κζρδθ/(ηθμίεσ) από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ» τθσ κατάςταςθσ 

λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων χριςθσ ςτθν οποία προκφπτουν. 

1.28. Παφςθ αναγνϊριςθσ  χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων 

(i) Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία: Τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία (ι κατά 

περίπτωςθ το μζροσ ενόσ χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου ι το μζροσ μίασ ομάδασ 

χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων) διαγράφονται όταν: 

• Τα δικαιϊματα για τθν ειςροι ταμειακϊν ροϊν ζχουν λιξει ι 

• Ο Όμιλοσ διατθρεί το δικαίωμα ςτθν ειςροι ταμειακϊν ροϊν από το ςυγκεκριμζνο περιουςιακό ςτοιχείο 

αλλά ζχει αναλάβει ταυτόχρονα μία υποχρζωςθ προσ τρίτουσ να πλθρϊςει τισ ςυγκεκριμζνεσ  ταμειακζσ 

ροζσ χωρίσ ςθμαντικι κακυςτζρθςθ, υπό τθν μορφι μίασ ςφμβαςθσ μεταβίβαςθσ. 

• Ο Όμιλοσ ζχει μεταβιβάςει το δικαίωμα ειςροισ ταμειακϊν ροϊν από το ςυγκεκριμζνο περιουςιακό 

ςτοιχείο  και  παράλλθλα είτε (α) ζχει μεταβιβάςει ουςιαςτικά όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ τθσ 

ιδιοκτθςίασ ι (β) δεν ζχει μεταβιβάςει ουςιαςτικά όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ τθσ ιδιοκτθςίασ, αλλά 

ζχει μεταβιβάςει τον ζλεγχο του ςυγκεκριμζνου ςτοιχείου.  

Όπου ο Όμιλοσ ζχει μεταβιβάςει τα δικαιϊματα ειςροισ ταμειακϊν πόρων από το ςυγκεκριμζνο 

περιουςιακό ςτοιχείο αλλά παράλλθλα δεν ζχει μεταβιβάςει ουςιαςτικά όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ 

τθσ ιδιοκτθςίασ ι τον ζλεγχο του ςυγκεκριμζνου περιουςιακοφ ςτοιχείου, τότε το ςτοιχείο του ενεργθτικοφ 

αναγνωρίηεται ςτο βακμό τθσ ςυνεχιηόμενθσ ςυμμετοχισ του Ομίλου ςτο περιουςιακό ςτοιχείο. 

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 περιουςιακοφ ςτοιχείου και του μζγιςτου ποςοφ 

που μπορεί ο Όμιλοσ να κλθκεί να καταβάλει.  

ii)      Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία πακθτικοφ: Ζνα χρθματοοικονομικό ςτοιχείο πακθτικοφ παφει να 

αναγνωρίηεται όταν θ ςχετικι υποχρζωςθ απαλλάςςεται, ακυρϊνεται ι ζχει λιξει. Στθν περίπτωςθ που ζνα 
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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 κεωρείται ωσ παφςθ αναγνϊριςθσ τθσ αρχικισ υποχρζωςθσ και 

αναγνϊριςθσ μιασ νζασ υποχρζωςθσ. Θ διαφορά ςτισ αντίςτοιχεσ τρζχουςεσ αξίεσ αναγνωρίηεται ςτθν 

κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

 

1.29. Κόςτοσ δανειςμοφ 

Τα γενικά κόςτθ δανειςμοφ κακϊσ και τα κόςτθ δανειςμοφ που ζχουν αναλθφκεί ειδικά για τθν αγορά, 

καταςκευι ι παραγωγι ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου, που πλθροί τισ προχποκζςεισ, κεφαλαιοποιοφνται ςτο 

κόςτοσ του περιουςιακοφ ςτοιχείου, μζχρισ ότου το ςτοιχείο να είναι ουςιαςτικά ζτοιμο για χριςθ ι για 

πϊλθςθ. Περιουςιακό ςτοιχείο που πλθροί τισ προχποκζςεισ είναι ζνα περιουςιακό ςτοιχείο για το οποίο 

απαιτείται εκτεταμζνθ χρονικι περίοδοσ, προκειμζνου να είναι ζτοιμο για τθ χριςθ για τθν οποία 

προςδιορίηεται ι τθν 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 υποχρεϊςεισ πλθρωμισ για αγακά ι υπθρεςίεσ που αποκτικθκαν από 

προμθκευτζσ κατά τισ ςυνικεισ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου. Οι  εμπορικζσ υποχρεϊςεισ καταχωροφνται ωσ 

βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ εφόςον θ εξόφλθςθ τουσ πραγματοποιθκεί εντόσ του επόμενου ζτουσ (ι και 

περιςςότερο αν το χρονικό αυτό διάςτθμα αποτελεί τον κανονικό λειτουργικό κφκλο τθσ επιχείρθςθσ). 

Εφόςον όχι, τότε παρουςιάηονται ςτισ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ. 

Οι εμπορικζσ υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία και  ςτθ ςυνζχεια αποτιμοφνται ςτο 

αναπόςβεςτο κόςτοσ 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 2.17που 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 
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πραγματικά αποτελζςματα. Οι εκτιμιςεισ και οι υποκζςεισ που ενζχουν ουςιαςτικό κίνδυνο να προκαλζςουν 

ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτα ποςά των απαιτιςεων και υποχρεϊςεων εντόσ τθσ επόμενθσ χριςθσ παρατίκενται  

παρακάτω. 

2.1. Απομείωςθ υπεραξίασ και λοιπϊν μθ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων 

Θ Διοίκθςθ εξετάηει ςε ετιςια βάςθ εάν υφίςταται κάποια ζνδειξθ απομείωςθσ τθσ υπεραξίασ, ςφμφωνα με 

τθ λογιςτικι πρακτικι τθσ παραγράφου 1.6. Τα ανακτιςιμα ποςά των μονάδων δθμιουργίασ ταμειακϊν 

ροϊν προςδιορίηονται ςφμφωνα με τουσ υπολογιςμοφσ τθσ αξίασ χριςεωσ (value in use). Οι βαςικζσ 

υποκζςεισ που χρθςιμοποιικθκαν κατά τον υπολογιςμό παρατίκενται επιπλζον ςτθ ςθμείωςθ 13. Οι 

παραπάνω υπολογιςμοί απαιτοφν τθ χριςθ εκτιμιςεων που ςχετίηονται με τα μελλοντικά κζρδθ και τα 

επιτόκια προεξόφλθςθσ. 

Τα μθ χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία ελζγχονται για απομείωςθ οποτεδιποτε γεγονότα ι 

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

λογιςτικι αρχι που περιγράφεται ςτθν παράγραφο 1.8. 

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 
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βάςει παράγοντεσ όπωσ τθν πιςτωτικι τθσ πολιτικι, αναφορζσ από τθ νομικι υπθρεςία για πρόςφατεσ 

εξελίξεισ ςε υποκζςεισ που αυτι χειρίηεται, κακϊσ και τθν εκτίμθςθ/κρίςθ τθσ για τθν επίδραςθ λοιπϊν 

παραγόντων ςτθν ειςπραξιμότθτα των απαιτιςεων.  

2.7. Πρόβλεψθ αποκατάςταςθσ περιβάλλοντοσ 

Ο Όμιλοσ ςχθματίηει πρόβλεψθ για αποκατάςταςθ περιβάλλοντοσ και πιο ςυγκεκριμζνα, πρόβλεψθ για 

μελλοντικζσ αποκαταςτάςεισ εδαφικϊν εκτάςεων οι οποίεσ ζχουν προςβλθκεί ωσ αποτζλεςμα τθσ μζχρι τθν 

θμερομθνία αναφοράσ δραςτθριότθτασ και απορρζουν είτε από τθν κείμενθ περιβαλλοντικι νομοκεςία ι 

από δεςμευτικζσ πρακτικζσ του Ομίλου. Θ πρόβλεψθ για αποκατάςταςθ περιβάλλοντοσ επανεξετάηεται ςε 

ετιςια βάςθ. Αντανακλά τθν παροφςα αξία του αναμενόμενου κόςτουσ αποκατάςταςθσ, χρθςιμοποιϊντασ 

εκτιμϊμενεσ ταμειακζσ ροζσ και υπολογίηεται βάςει τθσ μζχρι τθν θμερομθνία αναφοράσ προςβλθκείςασ 

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 
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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. 

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 βραχυπρόκεςμεσ 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. 

Εξαίρεςθ ςτα ανωτζρω αποτελοφν οι κίνδυνοι από τισ τελευταίεσ οικονομικζσ εξελίξεισ ςτθν Ελλάδα.  

Με τθν Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου τθσ 28.06.2015, οι Ελλθνικζσ τράπεηεσ τζκθκαν ςε αργία ενϊ 

ταυτόχρονα επιβλικθκαν ζλεγχοι ςτισ μετακινιςεισ κεφαλαίων ςφμφωνα με απόφαςθ του Υπουργείου 

Οικονομικϊν. Θ τραπεηικι αργία ζλθξε ςτισ 20.07.2015, ενϊ οι ζλεγχοι κεφαλαίων παραμζνουν ςε ιςχφ.  

Οι παραπάνω εξελίξεισ είχαν αρνθτικό αντίκτυπο ςτθν Ελλθνικι οικονομία με αποτζλεςμα τθ περεταίρω 

επιβράδυνςθ τθσ οικοδομικισ δραςτθριότθτασ.  Ωςτόςο, οι κίνδυνοι από τθν ζκκεςθ του Τιτάνα ςτθν Ελλάδα 

είναι περιοριςμζνοι. 

Όςον αφορά τθν ρευςτότθτα, ο Όμιλοσ διατθρεί ςθμαντικά αποκζματα μετρθτϊν (€122 εκ. ςτισ 31.12.2015) 

ςε κατακζςεισ ςε διεκνείσ τράπεηεσ εκτόσ Ελλάδοσ. Επιπλζον, οι πθγζσ χρθματοδότθςθσ του Ομίλου είναι 

διαφοροποιθμζνεσ ζτςι ϊςτε πάνω από το 85% του δανειςμοφ του να προζρχεται από διεκνι 

χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα και χρθματαγορζσ.  

Θ γεωγραφικι διαςπορά και επζκταςθ του Ομίλου, θ οποία ξεκίνθςε από το 2000 και επιτεφχκθκε μζςω 

επενδφςεων που ξεπερνοφν ςυνολικά τα €3 δισ, ζχει διευρφνει τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα του 

Τιτάνα και τον ζχει ιςχυροποιιςει με αποτζλεςμα να αποςυνδζει τον Όμιλο από τον κίνδυνο τθσ Ελλάδασ. 

Σθμειϊνουμε ότι ςτισ 29.06.2015, ο οίκοσ πιςτολθπτικισ αξιολόγθςθσ Standard & Poor’s επιβεβαίωςε τθν 

πιςτολθπτικι ικανότθτα του Τιτάνα ωσ «ΒΒ» και βελτίωςε τθν προοπτικι του από ςτακερι ςε  κετικι. Ο 
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Όμιλοσ ςυνεχϊσ αξιολογεί το οικονομικό περιβάλλον τθσ Ελλάδασ για να εκτιμιςει τουσ κίνδυνουσ που 

ςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτζσ του ςτθν χϊρα, ζτςι ϊςτε να προβαίνει εγκαίρωσ  ςτισ απαραίτθτεσ 

ενζργειεσ προκειμζνου να ελαχιςτοποιιςει τισ επιπτϊςεισ των εν λόγω  κινδφνων. 

 

2.17. Δρϊςα οικονομικι μονάδα (going concern) 

Θ Διοίκθςθ λαμβάνοντασ υπ’ όψιν: α) τθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ Εταιρίασ, β) τoυσ κινδφνουσ που 

αντιμετωπίηει θ Εταιρία που κα μποροφςαν να ζχουν αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτο επιχειρθματικό μοντζλο τθσ 

Εταιρίασ και ςτθν κεφαλαιακι τθσ επάρκεια και γ) το γεγονόσ ότι δεν εντοπίηονται ςθμαντικζσ αβεβαιότθτεσ 

ςε ςχζςθ με τθν ικανότθτα τθσ Εταιρίασ να ςυνεχίςει λειτουργεί ωσ «δρϊςα οικονομικι μονάδα» για το 

προβλεπτό μζλλον και ςε κάκε περίπτωςθ για διάςτθμα τουλάχιςτον 12 μθνϊν από τθν θμερομθνία 

ζγκριςθσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων, δθλϊνει ότι εξακολουκεί να κεωρεί  ωσ κατάλλθλθ βάςθ για τθ 

ςφνταξθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθν αρχι τθσ «δρϊςασ οικονομικισ μονάδασ» και ότι δεν 

υφίςτανται ςθμαντικζσ αβεβαιότθτεσ ςε ςχζςθ με τθν ικανότθτα τθσ Εταιρίασ να ςυνεχίςει να εφαρμόηει ωσ 

κατάλλθλθ βάςθ για τθ ςφνταξθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθν αρχι τθσ  «δρϊςασ οικονομικισ 

μονάδασ» για το προβλεπτό μζλλον και ςε κάκε περίπτωςθ για διάςτθμα τουλάχιςτον 12 μθνϊν από τθν 

θμερομθνία ζγκριςθσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων. 

 

 



Ρλθροφόρθςθ ανά λειτουργικό τομζα

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Ελλάδα και Δυτικι  

Ευρϊπθ Bόρεια Αμερικι

Νοτιοανατολικι 

Ευρϊπθ

Ανατολικι 

Μεςόγειοσ Σφνολο

Μικτόσ κφκλοσ εργαςιϊν 332.219 679.972 213.899 240.749 1.466.839

Πωλιςεισ μεταξφ τομζων -63.385 -222 -5.414 - -69.021

Κφκλοσ εργαςιϊν 268.834 679.750 208.485 240.749 1.397.818

Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν 

αποτελεςμάτων, αποςβζςεων και απομειϊςεων 44.839 100.842 55.782 14.959 216.422

Αποςβζςεισ και απομειϊςεισ ενςϊματων και αςϊματων 

ακινθτοποιιςεων -22.693 -64.672 -22.091 -21.239 -130.695

Κζρδθ/(ηθμίεσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν και 

επενδυτικϊν αποτελεςμάτων 22.146 36.170 33.691 -6.280 85.727

Ελλάδα και Δυτικι  

Ευρϊπθ Bόρεια Αμερικι

Νοτιοανατολικι 

Ευρϊπθ

Ανατολικι 

Μεςόγειοσ Σφνολο

ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 308.218 645.434 311.464 542.593 1.807.709

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 23.381 213.854 67.878 149.471 454.584

Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 13.788 11.353 6.844 76.916 108.901

φνολο κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων 213.548 135.635 109.994 119.104 578.281

Σφνολο Ενεργθτικοφ 558.935 1.006.276 496.180 888.084 2.949.475

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 170.434 442.575 100.185 227.584 940.778

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 15.537 83.858 47.287 156.730 303.412

Σφνολο Υποχρεϊςεων 185.971 526.433 147.472 384.314 1.244.190

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)
Ελλάδα και Δυτικι  

Ευρϊπθ Bόρεια Αμερικι

Νοτιοανατολικι 

Ευρϊπθ

Ανατολικι 

Μεςόγειοσ Σφνολο

Αγορζσ μθ κυκλοφοροφντων ςτοιχείων ενεργθτικοφ 

(ςθμ. 11,12,13) 17.812 91.819 13.826 50.019 173.476

Απομείωςθ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων (ςθμ. 11) - 12.548 - 507 13.055

Απομείωςθ/διαγραφι υπεραξίασ (ςθμ. 13) 3.990 - - 3.990

Απομείωςθ/(αντιςτροφι απομείωςθσ) για επιςφάλειεσ 

(ςθμ. 20) 176 -89 411 295 793

υμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ 

(ςθμ. 15) 398 5.047 3.069 73.994 82.508
τοιχεία ενεργθτικοφ επιπρόςκετου προγράμματοσ 

παροχϊν (ςθμ. 17, 25) - 4.578 - - 4.578

 

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 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.

3. Ρλθροφόρθςθ κατά λειτουργικό τομζα

Ροςά κλειόμενθσ χριςθσ 2015

Θ διοίκθςθ παρακολουκεί ξεχωριςτά τα λειτουργικά αποτελζςματα των επιχειρθματικϊν μονάδων του Ομίλου, προκειμζνου να λαμβάνει αποφάςεισ, να

κατανζμει τουσ διακζςιμουσ πόρουσ κακϊσ και να αξιολογεί τθν απόδοςι τουσ. Θ απόδοςθ των λειτουργικϊν τομζων κρίνεται με βάςθ τα κζρδθ προ φόρων,

χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και αποςβζςεων. 

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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Ρλθροφόρθςθ ανά επιχειρθςιακι δραςτθριότθτα
(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Ροςά κλειόμενθσ χριςθσ 2015

Τςιμζντο

Ζτοιμο ςκυρόδεμα, 

αδρανι και 

τςιμεντόλικοι

Λοιπζσ δραςτθ-

ριότθτεσ Σφνολο

Κφκλοσ εργαςιϊν 886.198 507.626 3.994 1.397.818

Ρλθροφόρθςθ ανά λειτουργικό τομζα
(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Ελλάδα και Δυτικι  

Ευρϊπθ Bόρεια Αμερικι

Νοτιοανατολικι 

Ευρϊπθ

Ανατολικι 

Μεςόγειοσ Σφνολο

Μικτόσ κφκλοσ εργαςιϊν 328.106 469.107 217.398 196.840 1.211.451

Πωλιςεισ μεταξφ τομζων -43.193 -189 -9.655 - -53.037

Κφκλοσ εργαςιϊν 284.913 468.918 207.743 196.840 1.158.414
Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν 

αποτελεςμάτων, αποςβζςεων και απομειϊςεων (*) 36.606 46.507 67.446 31.032 181.591

Αποςβζςεισ και απομειϊςεισ ενςϊματων και αςϊματων 

ακινθτοποιιςεων -17.898 -46.694 -22.190 -18.253 -105.035

Κζρδθ/(ηθμίεσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν και 

επενδυτικϊν αποτελεςμάτων 18.708 -187 45.256 12.779 76.556

Ελλάδα και Δυτικι  

Ευρϊπθ Bόρεια Αμερικι

Νοτιοανατολικι 

Ευρϊπθ

Ανατολικι 

Μεςόγειοσ Σφνολο

ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 308.700 551.289 315.882 501.411 1.677.282

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 27.414 192.778 69.806 151.810 441.808

Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 15.236 12.222 5.481 82.988 115.927

φνολο κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων 241.705 124.531 100.926 109.070 576.232

Σφνολο Ενεργθτικοφ 593.055 880.820 492.095 845.279 2.811.249

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 205.221 404.358 98.634 190.207 898.420

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 32.032 65.935 51.302 135.965 285.234

Σφνολο Υποχρεϊςεων 237.253 470.293 149.936 326.172 1.183.654

Ρερίοδοσ από 1/1-31/12/2014
Ελλάδα και Δυτικι  

Ευρϊπθ Bόρεια Αμερικι

Νοτιοανατολικι 

Ευρϊπθ

Ανατολικι 

Μεςόγειοσ Σφνολο

Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν 

αποτελεςμάτων, αποςβζςεων και απομειϊςεων - 

Δθμοςιευμζνο (*) 36.606 46.507 67.446 31.032 181.591

Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν 

αποτελεςμάτων, αποςβζςεων και απομειϊςεων - 

Αναπροςαρμοςμζνο 44.548 42.020 65.255 29.768 181.591

(*) Από τθν 1θ Ιανουαρίου 2015, οριςμζνεσ εταιρίεσ ςυμμετοχϊν που ςυμπεριλαμβάνονταν ςτουσ γεωγραφικοφσ τομείσ τθσ Β. Αμερικισ, Νοτιοανατολικισ

Ευρϊπθσ και Ανατολικισ Μεςογείου, ενςωματϊνονται πλζον ωσ τμιματα του επιτελικοφ κζντρου ςτον γεωγραφικό τομζα τθσ Ελλάδασ και Δυτικισ Ευρϊπθσ,

για λόγουσ παρακολοφκθςθσ. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα τθν ανακατανομι οριςμζνων κονδυλίων μεταξφ των γεωγραφικϊν τομζων τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2014.

Σο 2015, ο Όμιλοσ τροποποίθςε τθ λογιςτικι μζκοδο καταμεριςμοφ δαπανϊν και εφάρμοςε τισ οδθγίεσ του Οργανιςμοφ Οικονομικισ υνεργαςίασ και

Ανάπτυξθσ (ΟΟΑ) για τον επιμεριςμό οριςμζνων διοικθτικϊν δαπανϊν του επιτελικοφ κζντρου ςτουσ Λειτουργικοφσ Σομείσ. Εάν θ μεταβολι αυτι είχε

εφαρμοςτεί τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2014, τότε τα "κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν αποτελεςμάτων, αποςβζςεων και απομειϊςεων" κα

διαμορφϊνονταν ωσ εξισ:

3. Ρλθροφόρθςθ κατά λειτουργικό τομζα (ςυνζχεια)

Θ δραςτθριότθτα του τςιμζντου περιλαμβάνει, το τςιμζντο και ςυναφι με το τςιμζντο υλικά.

τισ λοιπζσ δραςτθριότθτεσ περιλαμβάνονται οι μεταφορικζσ δραςτθριότθτεσ και θ δραςτθριότθτα ςτθ ρυκμιηόμενθ αγορά Θλεκτρικισ Ενζργειασ ςτθν Ελλάδα.

Καμία από αυτζσ δεν ζχει το απαιτοφμενο μζγεκοσ ϊςτε να αναλφεται χωριςτά.

Θ Εταιρία πραγματοποίθςε προσ τθν κυγατρικι εταιρία τθσ Ιντερμπετόν Δομικά Τλικά Α.Ε. πωλιςεισ τςιμζντου και αδρανϊν υλικϊν οι οποίεσ προςζγγιςαν το

2015 το 7,21% (2014: 9,93%) του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν τθσ.

Ροςά κλειόμενθσ χριςθσ 2014

τα πλαίςια τθσ δραςτθριοποίθςθσ τθσ Εταιρίασ ςτθν Ελλθνικι αγορά Θλεκτρικισ Ενζργειασ, θ Εταιρία ζχει λάβει τθν υπ. Αρ. 731/13-10-14 Άδεια Θλεκτρικισ

Ενζργειασ από τθν Ρυκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ (ΡΑΕ) και εντόσ του 2015 πραγματοποίθςε πωλιςεισ θλεκτρικισ ενζργειασ φψουσ €238 χιλ. ςτον Λειτουργό

Αγοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ (ΛΑΓΘΕ). 

Ο τομζασ Ελλάδασ και Δυτικισ Ευρϊπθσ δραςτθριοποιείται επιπλζον ςτθν παραγωγι και εμπορία ετοίμων κονιαμάτων και ςτθ ρυκμιηόμενθ αγορά Θλεκτρικισ

Ενζργειασ. Ο τομζασ Β. Αμερικισ περιλαμβάνει τθν παραγωγι και εμπορία τςιμεντόλικων και τθν επεξεργαςία και εμπορία ιπτάμενθσ τζφρασ. Σζλοσ, οι τομείσ

Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ και Ανατολικισ Μεςογείου δραςτθριοποιοφνται και ςτθν επεξεργαςία εναλλακτικϊν καυςίμων.

Οι κοινζσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ςτουσ λειτουργικοφσ τομείσ του Ομίλου είναι θ παραγωγι και εμπορία τςιμζντου, ζτοιμου ςκυροδζματοσ, αδρανϊν

υλικϊν και υπθρεςίεσ μεταφορϊν. 

ε επίπεδο Ομίλου ο κφκλοσ εργαςιϊν προζρχεται από ζνα ςφνολο πελατϊν εκ των οποίων κανζνασ μεμονομζνα δεν αντιπροςωπεφει ποςοςτό μεγαλφτερο ι

ίςο του 10%.
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Ρλθροφόρθςθ ανά λειτουργικό τομζα

(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

Απομείωςθ 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 επιπρόςκετου προγράμματοσ 

παροχϊν (ςθμ. 17, 25) - 4.732 - - 4.732

Ρλθροφόρθςθ ανά επιχειρθςιακι δραςτθριότθτα

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Τςιμζντο

Ζτοιμο 

ςκυρόδεμα, 

αδρανι και 

τςιμεντόλικοι

Λοιπζσ δραςτθ-

ριότθτεσ Σφνολο

Κφκλοσ εργαςιϊν 776.816 378.515 3.083 1.158.414

Συμφωνία κζρδουσ

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2015 2014

Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν και 

επενδυτικϊν αποτελεςμάτων 85.727 76.556

Ζςοδα ςυμμετοχϊν και χρεογράφων 1.565 -

Ζξοδα ςυμμετοχϊν και χρεογράφων -2.805 -1.609

Ζςοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ 1.767 2.148

Ζξοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ -67.360 -66.275

Κζρδθ από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ 17.435 31.056υμμετοχι ςτα κζρδθ ςυγγενϊν εταιριϊν και 

κοινοπραξιϊν 5.815 4.945

Κζρδθ προ φόρων 42.144 46.821

Σα ζςοδα/ζξοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ κακϊσ και τα κζρδθ/ηθμίεσ από τθν αποτίμθςθ ςε εφλογθ αξία των χρθματοοικονομικϊν

περιουςιακϊν ςτοιχείων δεν επιμερίηονται ςτουσ λειτουργικοφσ τομείσ, κακϊσ θ διαχείριςι τουσ γίνεται από τον Όμιλο.

'Ομιλοσ

Ροςά κλειόμενθσ χριςθσ 2014

Θ δαπάνθ για απομείωςθ εμπεριζχεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων.

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 €) 2015 2014 2015 2014

Πωλιςεισ ακατάλλθλων υλικϊν 1.136 935 489 483

Ζςοδα από αποηθμιϊςεισ 398 414 - -

Ζςοδα από επιχορθγιςεισ/επιδοτιςεισ - - 137 198

Ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν ςε τρίτουσ 1.434 5.760 1.615 7.093

Ζςοδα από ενοίκια 1.628 1.996 1.213 1.325

Κζρδθ από πϊλθςθ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων (ςθμ. 29) - - 140 -

Κζρδθ από αποτίμθςθ εφλογθσ αξίασ επενδυτικϊν παγίων (ςθμ. 12) - 125 - 79

Ζςοδα από διοικθτικζσ υπθρεςίεσ ςε κυγατρικζσ εταιρίεσ - - 12.098 -

Ζκτακτα κονδφλια (*) 3.675 1.735 - -

Λοιπά ζςοδα 1.237 4.272 959 1.285

Σφνολο άλλων εςόδων εκμετάλλευςθσ 9.508 15.237 16.651 10.463

Προβλζψεισ -5.659 -1.101 219 506

Ηθμίεσ από πϊλθςθ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων (ςθμ. 29) -2.166 -1.537 - -48

Ηθμία από αποτίμθςθ εφλογθσ αξίασ επενδυτικϊν παγίων (ςθμ. 12) -300 - -286 -

Αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω αποχϊρθςθσ από τθν υπθρεςία -1.245 -2.877 -1.296 -595

Δαπάνεσ αναδιοργάνωςθσ (**) -5.068 -1.811 -3.504 -

Λοιπά ζξοδα -1.636 -1.435 -1.591 -147

Σφνολο άλλων εξόδων εκμετάλλευςθσ -16.074 -8.761 -6.458 -284

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2015 2014 2015 2014

Δαπάνεσ προςωπικοφ και ςυναφι ζξοδα (ςθμ.7) -260.497 -218.273 -50.510 -47.480

Πρϊτεσ φλεσ και αναλϊςιμα -316.546 -281.337 -48.876 -59.604

Κόςτοσ ενζργειασ -271.143 -210.660 -63.031 -61.827

Διακφμανςθ αποκεμάτων των ετοίμων και θμιτελϊν προϊόντων -144 10.500 -3.290 -984

Ζξοδα διανομισ -144.214 -133.558 -43.288 -45.215

Αμοιβζσ  - παροχζσ τρίτων -114.262 -97.106 -21.986 -19.668

Λοιπά ζξοδα -68.024 -52.865 -8.637 -8.753

Σφνολο εξόδων ανά κατθγορία -1.174.830 -983.299 -239.618 -243.531

Συμπεριλαμβάνονται ςε:

Κόςτοσ πωλιςεων -1.039.425 -863.906 -202.442 -208.026

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ -114.169 -100.927 -37.048 -35.372

Ζξοδα λειτουργίασ διάκεςθσ -21.236 -18.466 -128 -133

-1.174.830 -983.299 -239.618 -243.531

'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. 

(**) τισ δαπάνεσ αναδιοργάνωςθσ περιλαμβάνονται: α) πρόβλεψθ απαξίωςθσ ποςοφ €3.504 χιλ. εργοςταςίου προσ εγκατάλειψθ ςτθν Ελλάδα

και β) επιπρόςκετθ δαπάνθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ ποςοφ €1.564 χιλ. από το πρόγραμμα εκελουςίασ εξόδου ςε κυγατρικι εταιρία του

Ομίλου ςτθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ.
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6. Χρθματοοικονομικά ζξοδα

i) Ζςοδα χρηματοοικονομικήσ λειτουργίασ 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2015 2014 2015 2014

Ζςοδα από τόκουσ και ςυναφι ζςοδα 1.734 2.146 52 110

Λοιπά ζςοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ 33 2 - -

Σφνολο εςόδων χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ 1.767 2.148 52 110

ii) Ζξοδα χρηματοοικονομικήσ λειτουργίασ 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2015 2014 2015 2014

Ζξοδα από τόκουσ και ςυναφι ζξοδα  -65.044 -62.139 -23.105 -40.364

Χρθματοοικονομικό κόςτοσ αναλογιςτικϊν μελετϊν (ςθμ. 25) -554 -614 -238 -372

Επαφξθςθ προεξόφλθςθσ προβλζψεων για αποκατάςταςθ 

λατομείων και λοιπϊν προβλζψεων -277 -1.018 -40 -478

Σόκοι από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ -226 -13 - -

Ηθμίεσ από τθν αποτίμθςθ παραγϊγων ςτθν εφλογθ αξία -1.259 -2.491 - -2.151

Σφνολο εξόδων χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ -67.360 -66.275 -23.383 -43.365

iii) Κζρδη από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2015 2014 2015 2014

Κζρδθ από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ 38.097 52.765 1.477 1.679

Ηθμίεσ από τθν αποτίμθςθ παραγϊγων ςτθν εφλογθ αξία -20.662 -21.709 - -

Σφνολο κερδϊν από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ 17.435 31.056 1.477 1.679

7. Δαπάνεσ προςωπικοφ

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2015 2014 2015 2014

Αποδοχζσ προςωπικοφ 235.263 196.531 41.471 38.327

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ 22.808 20.995 8.519 8.522

Επιπρόςκετεσ αμοιβζσ προςωπικοφ που ςχετίηονται με τθν 

χοριγθςθ δικαιωμάτων προαίρεςθσ (ςθμ. 29) 1.010 747 876 631

Αποηθμιϊςεισ προςωπικοφ, προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν 

και λοιπζσ ςυνταξιοδοτικζσ παροχζσ ςε εργαηομζνουσ (ςθμ. 4,6,25) 4.779 5.302 1.534 967

Σφνολο δαπανϊν προςωπικοφ 263.860 223.575 52.400 48.447

2015 2014 2015 2014

Ελλάδα και Δυτικι Ευρϊπθ 1.148 1.150 829 813

Βόρεια Αμερικι 1.976 1.849 - -

Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ 1.432 1.455 - -

Ανατολικι Μεςόγειοσ 769 769 - -

5.325 5.223 829 813

Οι εργαηόμενοι του Ομίλου απαςχολοφνται υπό το κακεςτϊσ τθσ 

πλιρουσ απαςχόλθςθσ και κατανζμονται ςε:

'Ομιλοσ Εταιρία

'Ομιλοσ Εταιρία

'Ομιλοσ Εταιρία

'Ομιλοσ Εταιρία

'Ομιλοσ Εταιρία
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8. Φόροσ ειςοδιματοσ

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2015 2014 2015 2014

Σρζχων φόροσ 11.635 21.214 - -

Αναβαλλόμενοσ φόροσ (ςθμ. 18) -5.678 -11.298 3.256 -9.610

Διαφορζσ φορολογικοφ ελζγχου και λοιποί φόροι μθ εκπιπτόμενοι 891 1.188 221 1.012

6.848 11.104 3.477 -8.598

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2015 2014 2015 2014

Κζρδθ προ φόρων 42.144 46.821 63.619 83.126

Φόροσ υπολογιηόμενοσ βάςει του κεςπιςμζνου φορολογικοφ ςυντελεςτι που 

ιςχφει ςτθν ζδρα τθσ Μθτρικισ εταιρίασ 29% (2014: 26%) 12.222 12.173 18.450 21.613

Προςαρμογζσ ςτο φόρο ςε ςχζςθ με:

Ζςοδα μθ υποκείμενα ςε φόρο -3.372 -2.151 -15.983 -29.120

Δαπάνεσ μθ εκπιπτόμενεσ για τον υπολογιςμό του φόρου ειςοδιματοσ 8.958 4.295 766 126

Φόροσ διανεμθκζντων μεριςμάτων - 5.898 - -

Πρόβλεψθ φόρου για αφορολόγθτα αποκεματικά βάςει Ν.4172/2013 - -1.521 - -1.521

Λοιποί φόροι 891 1.188 221 1.012

Επανεκτίμθςθ αναβαλλόμενου φόρου - αλλαγι φορολογικοφ ςυντελεςτι ςτθν 

Ελλάδα και ςτθν Αίγυπτο -8.547 4.143 92 -

Επίδραςθ μθ αναγνϊριςθσ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ απαίτθςθσ επί 

μεταφερόμενων φορολογικϊν ηθμιϊν 1.169 6.793 - -

Φορολογικζσ ελαφρφνςεισ αναπτυξιακϊν νόμων -5.395 -2.088 - -301

Επίδραςθ από τουσ διαφορετικοφσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ που ιςχφουν 

ςτισ υπόλοιπεσ χϊρεσ που δραςτθριοποιείται ο Όμιλοσ -3.427 -17.400 - -

Προςαρμογζσ πρόβλεψθσ προθγοφμενων χριςεων 4.984 -200 386 -407

Χρθςιμοποίθςθ μθ αναγνωρίςιμων ηθμιϊν προθγοφμενων χριςεων -68 -26 - -

Λοιπζσ διαφορζσ -567 - -455 -

Ρραγματικι φορολογικι επιβάρυνςθ 6.848 11.104 3.477 -8.598

Θ Εταιρία τθν 31.12.2015 αναγνϊριςε αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ φψουσ €13,9 εκατ. (2014: €16,4 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 €159,8 εκατ. λιγουν κατά τισ χριςεισ 2016-2020, ενϊ

ηθμίεσ φψουσ €340,1 εκατ.  μπορεί να μεταφερκοφν ζωσ και τισ χριςεισ 2029-2035.

'Ομιλοσ Εταιρία

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%. Σθν 31.12.2014, Ο Όμιλοσ και θ Εταιρία ςυμψιφιςαν φορολογικζσ ηθμίεσ.

Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ αναγνωρίηονται για τθ μεταφορά εισ νζο των αχρθςιμοποίθτων φορολογικϊν ηθμιϊν, ςτο

βακμό που είναι πικανόν ότι μελλοντικά φορολογθτζα κζρδθ κα είναι διακζςιμα ζναντι των οποίων οι αχρθςιμοποίθτεσ φορολογικζσ

ηθμίεσ μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν. Ο κακοριςμόσ του ποςοφ τθσ μεταφερόμενθσ φορολογικισ απαίτθςθσ που μπορεί να αναγνωριςτεί

απαιτεί τθν κρίςθ τθσ διοίκθςθσ ωσ προσ τθν εκτίμθςθ τθσ μελλοντικισ κερδοφορίασ κακϊσ και τον βακμό ανάκτθςθσ των μεταφερόμενων

φορολογικϊν ηθμιϊν (ςθμ. 2.3).

'Ομιλοσ Εταιρία

Οριςμζνεσ εταιρίεσ του Ομίλου τθν 31.12.2015 ζχουν ςυςςωρεφςει φορολογικζσ ηθμίεσ ςυνολικοφ φψουσ περίπου €499,9 εκατ. (2014:

€471,0 εκατ.). Οι ςυγκεκριμζνεσ εταιρίεσ ζχουν αναγνωρίςει αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ φψουσ €74,1 εκατ. (2014: €78,2 εκατ.)

που αναλογεί ςε ηθμίεσ φψουσ €206,1 εκατ. (2014: €219,3 εκατ.), ςφμφωνα με το προχπολογιςτικό μελλοντικό φορολογθτζο ειςόδθμα,

που βαςίηεται ςε εγκεκριμζνουσ προχπολογιςμοφσ. Για τισ υπολειπόμενεσ φορολογικζσ ηθμίεσ δεν ζχει αναγνωριςτεί αναβαλλόμενθ

φορολογικι απαίτθςθ, κακϊσ κρίκθκε ότι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ΔΛΠ 12, δεν πλθροφςαν τα κριτιρια αναγνϊριςθσ (ςθμ. 18).
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9.Κζρδθ ανά μετοχι

(ποςά ςε χιλιάδεσ € εκτόσ αν δθλώνεται διαφορετικά) 2015 2014 2015 2014

Κακαρό κζρδοσ χριςθσ που αναλογεί ςτουσ μετόχουσ τθσ Α.Ε. 

Σςιμζντων Σιτάν 33.754 30.947 60.142 91.724

τακμιςμζνοσ μζςοσ αρικμόσ των ςε κυκλοφορία κοινϊν μετοχϊν 74.238.724 74.087.882 74.238.724 74.087.882

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 ανά μετοχι 81.801.765 81.650.923 81.801.765 81.650.923

Βαςικά κζρδθ ανά κοινι και προνομιοφχο μετοχι (ςε €) 0,4126 0,3790 0,7352 1,1234

(ποςά ςε χιλιάδεσ € εκτόσ αν δθλώνεται διαφορετικά) 2015 2014 2015 2014

Κακαρό κζρδοσ χριςθσ που αναλογεί ςε μετόχουσ τθσ Α.Ε. Σςιμζντων 

Σιτάν για υπολογιςμό των προςαρμοςμζνων κερδϊν ανά μετοχι 33.754 30.947 60.142 91.724

τακμιςμζνοσ μζςοσ αρικμόσ κοινϊν μετοχϊν για τον υπολογιςμό των

προςαρμοςμζνων κερδϊν ανά μετοχι 74.238.724 74.087.882 74.238.724 74.087.882

Δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν 473.682 501.563 473.682 501.563

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 ανά μετοχι 82.275.447 82.152.486 82.275.447 82.152.486

Ρροςαρμοςμζνα κζρδθ ανά κοινι και προνομιοφχο μετοχι (ςε €) 0,4103 0,3767 0,7310 1,1165

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 που αντιςτοιχεί ςτισ ίδιεσ μετοχζσ τθσ Εταιρίασ.

Σο Διοικθτικό υμβοφλιο κα προτείνει ςτθν τακτικι Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων, που ζχει προγραμματιςτεί για τθν 17.6.2016, τθ

διανομι μερίςματοσ  ςυνολικοφ ποςοφ €25.390 χιλ. ιτοι €0,30 ανά μετοχι.

10.Διανομι Ζκτακτων Αποκεματικϊν & Ρροτεινόμενα Μερίςματα 

α) τθ διανομι μερίςματοσ ςυνολικοφ ποςοφ €12.695 χιλ. που αντιςτοιχοφςε ςε ποςό €0,15 ανά μετοχι (κοινι και προνομιοφχο), το οποίο

προςαυξθμζνο αναλογικά με το μζριςμα που αντιςτοιχοφςε ςτισ ίδιεσ μετοχζσ που κατείχε θ Εταιρία τθν 31.12.2014 ανιλκε ςε ποςό

€0,15509 ανά μετοχι και μετά τθν παρακράτθςθ από τθν Εταιρία φόρου 10% για λογαριαςμό του Μετόχου, το τελικό ποςό που ζλαβε ο

Μζτοχοσ ανιλκε ςε €0,13958 ανά μετοχι,

β) τθ διανομι ζκτακτων αποκεματικϊν προθγοφμενων χριςεων ςυνολικοφ ποςοφ €12.695 χιλ. που αντιςτοιχοφςε ςε ποςό €0,15 ανά

μετοχι (κοινι και προνομιοφχο), το οποίο προςαυξθμζνο με το ποςό διανομισ που αντιςτοιχοφςε ςτισ ίδιεσ μετοχζσ που κατείχε θ Εταιρία

τθν 31.12.2014 ανιλκε ςτο τελικό ποςό €0,15509 ανά μετοχι.

τισ 19 Ιουνίου 2015, θ Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων τθσ Εταιρίασ ενζκρινε: 

Σα βαςικά κζρδθ ανά μετοχι προκφπτουν με διαίρεςθ των κακαρϊν κερδϊν 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 αγοράςτθκαν από τθν Εταιρία και οι οποίεσ εμφανίηονται ωσ ίδιεσ μετοχζσ (ςθμ. 22).

Σα προςαρμοςμζνα κζρδθ ανά μετοχι (diluted earnings 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 (αρικμθτισ).

'Ομιλοσ Εταιρία

'Ομιλοσ Εταιρία
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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 115.871 254.441 201.416 900.651 32.957 11.530 51.273 1.568.139

Αγορζσ 3.460 23 516 4.545 479 579 70.336 79.938

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 από/ςε άλλθ κατθγορία ενςϊματων παγίων & 

παγίων με χρθματοδοτικι μίςκωςθ 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) -4.931 -2.697 -10.682 -64.380 -9.734 -2.875 - -95.299

Απομείωςθ ενςϊματων παγίων (ςθμ. 29) - - - -324 - - - -324

υναλλαγματικζσ διαφορζσ 12.509 24.829 10.661 57.302 1.778 226 5.808 113.113

Υπόλοιπο λιξθσ 127.016 283.070 209.968 917.694 31.995 10.483 94.947 1.675.173

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 179.803 310.467 387.085 1.680.205 199.526 55.517 94.947 2.907.550

υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ -37.017 -26.745 -177.117 -761.075 -166.025 -45.034 - -1.213.013

υςςωρευμζνθ ηθμία απομείωςθσ ενςϊματων παγίων -15.770 -652 - -833 - - - -17.255

Αναπόςβεςτθ αξία 127.016 283.070 209.968 918.297 33.501 10.483 94.947 1.677.282

Ροςά προθγοφμενθσ χριςθσ 2014

Ράγια με χρθματοδοτικι μίςκωςθ

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν 
θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων |7 

109



- - - - - - - -

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 127.016 283.070 209.968 917.694 31.995 10.483 94.947 1.675.173

Αγορζσ 2.885 2.465 413 4.266 236 511 149.694 160.470

Πωλιςεισ  (αναπόςβεςτθ αξία) (ςθμ. 29) -661 -37 -298 -1.018 -511 -39 -602 -3.166

Μεταφορά παγίων από/ςε άλλθ κατθγορία ενςϊματων 

παγίων 5.636 6.649 9.173 70.001 20.972 1.572 -111.774 2.229

Μεταφορά από αποκζματα (ςθμ. 19) 3.164 - - 334 - - - 3.498

Μεταφορά από λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά 

ςτοιχεία 723 - - - - - - 723

Μεταφορά από/ςε αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ (ςθμ. 13) 107 - - - - - -68 39

Αποςβζςεισ (ςθμ. 29) -5.664 -3.335 -11.694 -71.741 -9.485 -2.325 - -104.244

Απομείωςθ ενςϊματων παγίων (ςθμ. 29) -185 -3.999 - -458 - - -8.413 -13.055

υναλλαγματικζσ διαφορζσ 12.040 16.609 5.531 32.854 2.005 159 5.432 74.630

Υπόλοιπο λιξθσ 145.061 301.422 213.093 951.932 45.212 10.361 129.216 1.796.297

Υπόλοιπο ζναρξθσ - - - 603 1.506 - - 2.109

Αγορζσ - - - - 12.087 - - 12.087

Μεταφορά ςε ιδιόκτθτα πάγια - - - -378 -1.851 - - -2.229

Αποςβζςεισ (ςθμ. 29) - - - -60 -867 - - -927

υναλλαγματικζσ διαφορζσ - - - 18 354 - - 372

Υπόλοιπο λιξθσ - - - 183 11.229 - - 11.412

31 Δεκεμβρίου 2015

Αξία κτιςθσ 187.146 338.441 407.420 1.807.523 233.314 58.702 137.620 3.170.166

υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ -42.085 -33.023 -194.324 -854.587 -176.873 -48.341 - -1.349.233

υςςωρευμζνθ ηθμία απομείωςθσ ενςϊματων παγίων - -3.996 -3 -821 - - -8.404 -13.224

Αναπόςβεςτθ αξία 145.061 301.422 213.093 952.115 56.441 10.361 129.216 1.807.709

Ράγια με χρθματοδοτικι μίςκωςθ

Ροςά κλειόμενθσ χριςθσ 2015
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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 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  (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, λόγω πϊλθςθσ (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
- - - - - - - -

Υπόλοιπο ζναρξθσ 873 4.048 53.933 153.030 750 7.206 16.628 236.468

Αγορζσ - 241 250 2.767 97 393 12.795 16.543

Πωλιςεισ/διαγραφζσ (αναπόςβεςτθ αξία) (ςθμ. 29) - - - -6 -36 -13 - -55

Μεταφορά παγίων από/ςε άλλθ κατθγορία ενςϊματων παγίων - - 527 9.418 - - -9.945 -

Μεταφορά ςε αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ (ςθμ. 13) - - - - - - -55 -55

Αποςβζςεισ (ςθμ. 29) -63 - -2.270 -10.041 -155 -959 - -13.488

Αντιςτροφι απομείωςθσ ενςϊματων παγίων (ςθμ. 29) - - -3 3 - - - -

Υπόλοιπο λιξθσ 810 4.289 52.437 155.171 656 6.627 19.423 239.413

31 Δεκεμβρίου 2015

Αξία κτιςθσ 1.656 4.289 97.487 328.898 3.419 26.693 19.423 481.865

υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ -846 - -45.047 -173.241 -2.763 -20.066 - -241.963

υςςωρευμζνθ ηθμία απομείωςθσ ενςϊματων παγίων - - -3 -486 - - - -489

Αναπόςβεςτθ αξία 810 4.289 52.437 155.171 656 6.627 19.423 239.413

Ροςά προθγοφμενθσ χριςθσ 2014

Ροςά κλειόμενθσ χριςθσ 2015
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11. Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ (ςυνζχεια)

Πωλιςεισ παγίων

Απομείωςθ παγίων:

Εμπράγματα βάρθ:

12. Επενδυτικά ακίνθτα

 (ποςά ςε χιλιάδεσ €)

2015 2014 2015 2014

Υπόλοιπο ζναρξθσ 9.267 13.220 9.908 13.973

Προςκικεσ 31 61 - -

Πωλιςεισ -161 - -161 -

Κακαρι (ηθμία)/κζρδοσ από τθν αποτίμθςθ ςτθν εφλογθ αξία (ςθμ. 4) -300 125 -286 79

Μεταφορά περιουςιακϊν ςτοιχείων από ιδιοχρθςιμοποιοφμενα πάγια 

μετά από αναπροςαρμογι αξίασ - 65 - -

Μεταφορά προσ ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ (ςθμ. 11) - -4.206 - -4.144

Μεταφορά από αποκζματα (ςθμ. 19) 715 - - -

υναλλαγματικζσ διαφορζσ -4 2 - -

Υπόλοιπο λιξθσ 9.548 9.267 9.461 9.908

2015 2014 2015 2014-

Ζςοδα από ενοίκια προερχόμενα από επενδυτικά ακίνθτα 212 200 57 52

Άμεςα λειτουργικά ζξοδα (ςυμπεριλαμβανομζνου επιςκευϊν και 

ςυντθριςεων) που δεν επζφεραν ζςοδα από ενοίκια -24 -8 - -8

Κακαρό κζρδοσ από τα επενδυτικά ακίνθτα ςε εφλογθ αξία 188 192 57 44

Επί των παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων του Ομίλου και τθσ Εταιρίασ δεν υφίςτανται εμπράγματα βάρθ. 

Θ κυγατρικι του Ομίλου Titan America LLC, αποφάςιςε τθν αναςτολι των επενδυτικϊν τθσ δραςτθριοτιτων που αφοροφν ζνα εργοςτάςιο

τςιμζντου ςτα ανατολικά τθσ Βόρειασ Καρολίνασ, ΘΠΑ (το ζργο «Castle Hayne»). Για τθ ςχετικι απόφαςθ, θ εταιρία ζλαβε υπόψθ διάφορουσ

παράγοντεσ, με ςθμαντικότερουσ τουσ παρακάτω: 

Ωσ αποτζλεςμα τθσ απόφαςθσ αναςτολισ των επενδυτικϊν τθσ δραςτθριοτιτων ςτθ περιοχι Castle Hayne, θ Titan America LLC κατζγραψε

πρόβλεψθ απομείωςθσ φψουσ €12,4 εκατ., προκειμζνου να εμφανίςει το περιουςιακό ςτοιχείο ςτθν ανακτιςιμθ αξία του φψουσ €1,0 εκατ.,

ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2015. Θ αποτίμθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ ζγινε από ανεξάρτθτο εκτιμθτι και θ μζκοδοσ που

χρθςιμοποιικθκε κατατάςςεται ςτο επίπεδο 3 τθσ ιεραρχίασ αποτίμθςθσ εφλογθσ αξίασ.

τθ διάρκεια του 2015, ο Όμιλοσ ειςζπραξε €1,1 εκατ. (2014: €0,2 εκατ.) από τθν εκποίθςθ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων ςυνολικισ

αναπόςβεςτθσ αξίασ €3,2 εκατ. (2014: €1,8 εκατ.), αναγνωρίηοντασ ωσ ηθμία το ποςό των €2,2 εκατ. (2014: €1,5 εκατ. ηθμία) ςτθν κατάςταςθ

αποτελεςμάτων χριςθσ (ςθμ. 4).

Εταιρία

τθ διάρκεια του 2015, θ Εταιρία ειςζπραξε €356 χιλ. (2014: €183 χιλ.) από τθν εκποίθςθ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων ςυνολικισ

αναπόςβεςτθσ αξίασ €55 χιλ. (2014: €231 χιλ.), αναγνωρίηοντασ ωσ κζρδοσ το ποςό των €124 χιλ. (2014: €48 χιλ. ηθμία) ςτθν κατάςταςθ

αποτελεςμάτων χριςθσ (ςθμ. 4).

Όμιλοσ

• Σισ εξελίξεισ ςτθ ςχζςθ προςφοράσ και  ηιτθςθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ αγορά που κα τροφοδοτείται από το προαναφερκζν εργοςτάςιο. 

• Σο ςχετικά υψθλό κόςτοσ καταςκευισ και λειτουργίασ ενόσ νζου εργοςταςίου τςιμζντου ςτισ ΘΠΑ (που ζχει αυξθκεί ςθμαντικά τα τελευταία

χρόνια). 

• Σο αυξθμζνο προφίλ κινδφνου του εν λόγω παράκτιου ζργου εξαιτίασ του εντονότερου ανταγωνιςμοφ που προκφπτει από τθν πλεονάηουςα

παγκόςμια παραγωγι τςιμζντου, τισ χαμθλζσ τιμζσ των ναφλων, και τθσ ενίςχυςθσ του δολαρίου.

Για τθν εκτίμθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των επενδυτικϊν ακινιτων τθσ Εταιρίασ χρθςιμοποιικθκε κυρίωσ θ μζκοδοσ των ςυγκριτικϊν ςτοιχείων ι

τιμϊν αγοράσ. Κατά τθν εκτίμθςθ ελιφκθςαν υπόψθ θ τοποκεςία του ακινιτου, θ επιφάνεια, το πολεοδομικό κακεςτϊσ τθσ περιοχισ, τα

δίκτυα και παροχζσ/υποδομζσ, θ κατάςταςθ ςυντιρθςθσ των ακινιτων, θ εμπορευςιμότθτα και τεχνικζσ προδιαγραφζσ καταςκευισ όπου

υπάρχουν κτίςματα κακϊσ και τυχόν φπαρξθ περιβαλλοντικϊν κεμάτων.

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 (Royal Institution of Chartered Surveyors).

'Ομιλοσ Εταιρία

'Ομιλοσ Εταιρία
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13. Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ

 (ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Όμιλοσ
Αρχικι 

υπεραξία

Απομείωςθ 

υπεραξίασ

Σφνολο 

υπεραξίασ

Άδειεσ 

παραγωγισ & 

εκμ/ςεωσ

Δαπάνεσ 

ανάπτυξθσ Σιματα

Ρελατεια-

κζσ ςχζςεισ

Λοιπά 

αςϊματα 

πάγια Σφνολο

Υπόλοιπο ζναρξθσ 329.236 -6.226 323.010 21.331 340 25.462 33.191 6.502 409.836

Προςκικεσ - - - - 32 - - 534 566

Πωλιςεισ  (αναπόςβεςτθ αξία) - - - - - - - -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 - -1.591 -5.972 -2.441 -10.453

υναλλαγματικζσ διαφορζσ 31.360 - 31.360 781 1 2.636 2.500 378 37.656

Υπόλοιπο λιξθσ 363.734 -6.226 357.508 21.663 368 26.507 29.719 6.043 441.808

Υπόλοιπο ζναρξθσ 363.734 -6.226 357.508 21.663 368 26.507 29.719 6.043 441.808

Προςκικεσ - - - 152 54 - - 682 888

Πωλιςεισ  (αναπόςβεςτθ αξία) - - - - - - - -144 -144

Μεταφορά ςε/από ενςϊματεσ 

ακινθτοποιιςεισ (ςθμ. 11) - - - - -107 - - 68 -39

Απομειϊςεισ (ςθμ. 29) - -3.990 -3.990 - - - - - -3.990

Αποςβζςεισ (ςθμ. 29) - - - -561 - -1.741 -4.604 -1.867 -8.773

υναλλαγματικζσ διαφορζσ 22.888 - 22.888 185 -1 1.537 416 -191 24.834

Υπόλοιπο λιξθσ 386.622 -10.216 376.406 21.439 314 26.303 25.531 4.591 454.584

Εταιρία Σιματα

Λοιπά 

αςϊματα 

πάγια Σφνολο

Υπόλοιπο ζναρξθσ 81 1.104 1.185

Προςκικεσ - 335 335

Πωλιςεισ  (αναπόςβεςτθ αξία) - -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

Υπόλοιπο ζναρξθσ 81 1.892 1.973

Προςκικεσ - 101 101

Μεταφορά από ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 

(ςθμ. 11) - 55 55

Αποςβζςεισ (ςθμ. 29) - -275 -275

Υπόλοιπο λιξθσ 81 1.773 1.854

Ροςά προθγοφμενθσ χριςθσ 2014

Ροςά κλειόμενθσ χριςθσ 2015

Ροςά προθγοφμενθσ χριςθσ 2014

Ροςά κλειόμενθσ χριςθσ 2015

Σα λοπά αςϊματα πάγια περιλαμβάνουν κυρίωσ λογιςμικά θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν.
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13. Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ (ςυνζχεια)

Ζλεγχοσ απομείωςθσ υπεραξίασ

 (ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Υπόλοιπο υπεραξίασ (ανά γεωγραφικι περιοχι): 2015 2014

Ελλάδα και Δυτικι Ευρϊπθ 12.719 16.709

Βόρειοσ Αμερικι 200.896 180.162

Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ 56.673 56.621

Ανατολικι Μεςόγειοσ 106.118 104.016

376.406 357.508

Βαςικζσ παραδοχζσ

υκμόσ ανάπτυξθσ πωλιςεων 2015 2014

Ελλάδα και Δυτικι Ευρϊπθ 5,5% - 27,6% 7,2% - 17,3%

Βόρειοσ Αμερικι 6,8% - 12,2% 11,8% - 15,0%

Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ 6,5% - 8,9% 0,8% - 7,5%

Ανατολικι Μεςόγειοσ 7,8% 11,0%

• Ρυκμόσ ανάπτυξθσ χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο τθσ αναγωγισ των ταμειακϊν ροϊν πζραν τθσ περιόδου τθσ πρόβλεψθσ και

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

Θ ανακτιςιμθ αξία μίασ μονάδασ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν κακορίηεται ςφμφωνα με τον υπολογιςμό τθσ αξίασ χριςεωσ τθσ (value in use). Ο

υπολογιςμόσ αυτόσ χρθςιμοποιεί προβλζψεισ ταμειακϊν ροϊν προ-φόρων, 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

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 απομείωςθσ τθσ υπεραξίασ ζχει επιβαρφνει τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων.

• Επιτόκια προεξόφλθςθσ
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13. Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ (ςυνζχεια)

υκμόσ ανάπτυξθσ μικτοφ περικωρίου κζρδουσ 2015 2014

Ελλάδα και Δυτικι Ευρϊπθ 6,2% - 59,6% 8,3% - 18,7%

Βόρειοσ Αμερικι 12,3% - 18,8% 11,5% - 33,9%

Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ 11,6% - 24,5% 1,8% - 16,3%

Ανατολικι Μεςόγειοσ 28,2% 18,7%

υκμόσ ανάπτυξθσ ςτο διθνεκζσ 2015 2014

Ελλάδα και Δυτικι Ευρϊπθ 3% 3%

Βόρειοσ Αμερικι 3% - 3,5% 3% - 4%

Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ 2% 2%

Ανατολικι Μεςόγειοσ 3,5% 3,5%

Επιτόκια προεξόφλθςθσ 2015 2014

Ελλάδα και Δυτικι Ευρϊπθ 11,6% 12,4%

Βόρειοσ Αμερικι 7,9% 9,1%

Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ 6,4%-15,4% 8,1% - 14,4%

Ανατολικι Μεςόγειοσ 16,5% 18,7%

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. 

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:

τθν Ελλάδα, θ ηιτθςθ ςε δομικά υλικά και προϊόντα ςκυροδζματοσ ςθμείωςε ςθμαντικι πτϊςθ λόγω των δυςμενϊν οικονομικϊν ςυνκθκϊν, με

αποτζλεςμα να ςθμειωκεί μείωςθ ςτθν ποςοτικι ανάπτυξθ ςε ςχζςθ με προγενζςτερεσ προβλζψεισ. Για το λόγο αυτό, ο Όμιλοσ κατζγραψε ηθμία

απομείωςθσ υπεραξίασ φψουσ €4,0 εκατ. βαςιςμζνθ ςτθν αξία χριςθσ αυτισ τθσ μονάδοσ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν που κακορίςτθκε με ζνα επιτόκιο

προεξόφλθςθσ 11,6% ( 12,4% το 2014).

τισ 31.12.2015, 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, με εξαίρεςθ τθν μονάδα δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν τθσ Ελλάδασ, όπωσ αναφζρεται και παρακάτω.

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
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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 99,892 0,108

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 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 99,960 0,040 99,933 0,067

Transbeton - Δομικι Α.Ε. (1) Ελλάδα κυρόδεμα - - - 100,000

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

ECO Conception EOOD (2) Βουλγαρία Εναλλακτικά καφςιμα - - - 99,989

Granitoid AD Βουλγαρία Εμπορικι εταιρία - 99,760 - 99,760

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

Trojan Cem EOOD (8) Βουλγαρία Εμπορικι εταιρία - 83,599 - 83,599

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 (3) Ιταλία Εμπορικι εταιρία - 80,000 - 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  (8) Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,151 - 88,151

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 (8) Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,151 - 88,151

Themis Holdings Ltd Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 100,000 - 100,000

Titan Cement Cyprus Limited (8) Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,151 - 88,151

Tithys Ltd (8) Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,151 - 88,151

Alexandria Portland Cement Co. S.A.E (7) Αίγυπτοσ Παραγωγι τςιμζντου - 82,513 - 82,513

Beni Suef Cement Co.S.A.E. (7) Αίγυπτοσ Παραγωγι τςιμζντου - 82,513 - 82,513

GAEA -Green Alternative Energy Assets (4, 7) Αίγυπτοσ Εναλλακτικά καφςιμα - 64,825 - -

Titan Beton & Aggregate Egypt LLC (7) Αίγυπτοσ Αδρανι - 83,118 - 83,118

Sharr Beteiligungs GmbH (8) Γερμανία Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,151 - 88,151

Μθτρικι Εταιρία Μθτρικι Εταιρία

14.  Κφριεσ κυγατρικζσ, ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ

2015 2014

 Πνομα κυγατρικϊν, ςυγγενϊν και κοινοπραξιϊν

 Χϊρα που 

δραςτθριοποιείται  Αντικείμενο εργαςίασ

% ςυμμετοχισ (*) % ςυμμετοχισ (*)
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 Άμεςθ Ζμμεςθ  Άμεςθ Ζμμεςθ

 Μζκοδοσ πλιρουσ ενοποίθςθσ 

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 (7) 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 ΘΠΑ

Πϊλθςθ εξοπλιςμοφ επεξεργαςίασ ιπτάμενθσ 

τζφρασ - 100,000 - 100,000

ST Equipment & Technology Trading Company LLC (4) ΘΠΑ Εμπορικι εταιρία - 100,000 - -

Summit Ready-Mix LLC ΘΠΑ κυρόδεμα - 100,000 - 100,000

Titan Florida LLC ΘΠΑ Παραγωγι τςιμζντου - 100,000 - 100,000

Titan Mid-Atlantic Aggregates LLC ΘΠΑ Αδρανι - 100,000 - 100,000

Titan Virginia Ready Mix  LLC ΘΠΑ κυρόδεμα - 100,000 - 100,000

Σitan Αmerica LLC ΘΠΑ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 100,000 - 100,000

Trusa Realty LLC ΘΠΑ Κτθματομεςιτικι εταιρία - 100,000 - 100,000

Tyson Material Transport LLC ΘΠΑ Εταιρία μεταφορϊν - 100,000 - 100,000

Cementara Kosjeric AD (8) ερβία Παραγωγι τςιμζντου - 88,151 - 88,151

Stari Silo Company DOO (8) ερβία Εμπορικι εταιρία - 88,151 - 88,151

TCK Montenegro DOO (8) Μαυροβοφνιο Εμπορικι εταιρία - 88,151 - 88,151

GAEA Zelena Alternative Enerjia DOOEL Π.Γ.Δ.Μ. Εναλλακτικά καφςιμα - 100,000 - 100,000

MILLCO-PCM DOOEL (4, 8) Π.Γ.Δ.Μ.

Εκμίςκωςθ μθχανθμάτων και λοιποφ 

εξοπλιςμοφ - 88,151 - -

Rudmak DOOEL (5, 8) Π.Γ.Δ.Μ. Εμπορικι εταιρία - 88,151 - 83,599

Usje Cementarnica AD (8) Π.Γ.Δ.Μ. Παραγωγι τςιμζντου - 83,599 - 83,599

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

Cement Plus LTD (6, 8) Κοςςυφοπζδιο Εμπορικι εταιρία - 57,297 - 54,339

Kosovo Construction Materials L.L.C. (8) Κοςςυφοπζδιο Αδρανι - 88,151 - 88,151

Sharrcem SH.P.K. (8) Κοςςυφοπζδιο Παραγωγι τςιμζντου - 88,151 - 88,151

Alba Cemento Italia, SHPK (3) Αλβανία Εμπορικι εταιρία - 80,000 - 60,000

Antea Cement SHA (3) Αλβανία Παραγωγι τςιμζντου - 80,000 - 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. (8) Ολλανδία Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,151 - 88,151

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

Holtitan B.V. (8) Ολλανδία Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,151 - 88,151

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

Titan Cement Netherlands BV (8) Ολλανδία Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,151 - 88,151

14.  Κφριεσ κυγατρικζσ, ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ (ςυνζχεια)

2015 2014

 Πνομα κυγατρικϊν, ςυγγενϊν και 

κοινοπραξιϊν

 Χϊρα που 

δραςτθριοποιείται  Αντικείμενο εργαςίασ

% ςυμμετοχισ (*) % ςυμμετοχισ (*)
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 Άμεςθ Ζμμεςθ  Άμεςθ Ζμμεςθ

Μζκοδοσ ενοποίθςθσ κακαρισ κζςθσ 

Ecorecovery Α.Ε. (4) Ελλάδα

Τπθρεςίεσ εκπόνθςθσ τεχνικϊν 

μελετϊν για εγκαταςτάςεισ ςτερεϊν 

και υγρϊν αποβλιτων - 40,000 - -

Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. Σουρκία Παραγωγι τςιμζντου - 50,000 - 50,000

ASH Venture LLC ΘΠΑ Επεξεργαςία ιπτάμενθσ τζφρασ - 33,000 - 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 €) 2015 2014

845.807 1.243.829

-1.180 -392.950

- -5.211

135 139

844.762 845.807

 Πνομα κυγατρικϊν, ςυγγενϊν και 

κοινοπραξιϊν

 Χϊρα που 

δραςτθριοποιείται  Αντικείμενο εργαςίασ

% ςυμμετοχισ (*) % ςυμμετοχισ (*)

14.  Κφριεσ κυγατρικζσ, ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ (ςυνζχεια)

2015 2014

(*) Ποςοςτό ελζγχου και ςυμμετοχισ ςτο μετοχικό κεφάλαιο

Η κίνηςη των ςυμμετοχών τησ Εταιρίασ ςε θυγατρικζσ τησ, αναλφεται ωσ εξήσ:

Συμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ τθν 1θ Ιανουαρίου 

Σημαντικζσ αλλαγζσ ςτη δομή του Ομίλου

Οικονομικι χριςθ 2015

(7) Θυγατρικζσ εταιρίεσ που ςυμμετζχουν ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Alexandria Development Co.Ltd  (ςθμ. 15.3)

(8) Θυγατρικζσ εταιρίεσ που ςυμμετζχουν ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Titan Cement Cyprus Limited (ςθμ. 15.3)

(2) Eκκακαριςκείςα εταιρία οικονομικοφ ζτουσ 2015

3) Θ κυγατρικι εταιρία 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). Πλζον, θ ςυμμετοχι του Ομίλου ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ ΑΝΣΕΑ ανζρχεται ςε ποςοςτό 80%, ενϊ

το υπόλοιπο 20% διατθρεί θ International Finance Corporation (IFC) (ςθμ. 27)

(1) Απορροφθκείςα εταιρία από τθν Ιντερμπετόν Δομικά Τλικά Α.Ε.

(6) Αφξθςθ κατά 2,958 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ του Ομίλου ςτθ κυγατρικι εταιρία Cement Plus Ltd, λόγω αναδιοργάνωςθσ

(4) Ιδρυκείςεσ εταιρίεσ οικονομικοφ ζτουσ 2015

(5) Αφξθςθ κατά 4,553 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ του Ομίλου ςτθ κυγατρικι εταιρία Rudmak DOOEL, λόγω αναδιοργάνωςθσ

Συμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ τθν 31θ Δεκεμβρίου

Πρόβλεψθ υποτίμθςθσ ςυμμετοχϊν

(Μείωςθ)/αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου ςε κυγατρικζσ εταιρίεσ

Λοιπά
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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

2015 2014

τοιχεία μθ κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ 47.699 49.004

τοιχεία κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ 7.193 6.801

Σφνολο ενεργθτικοφ 54.892 55.805

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 2.277 2.294

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 12.519 15.039

Σφνολο υποχρεϊςεων 14.796 17.333

Κδια κεφάλαια 40.096 38.472

Συμμετοχι του Ομίλου ςτθν λογιςτικι αξία των ςυγγενϊν

εταιριϊν 8.515 7.981

Συνοπτικι κατάςταςθ αποτελεςμάτων και ςυνολικοφ 

ειςοδιματοσ για το ζτοσ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου

Κφκλοσ εργαςιϊν 21.913 18.068

Κζρδθ μετά από φόρουσ 4.280 3.033

Λοιπζσ ςυνολικζσ ηθμίεσ χριςθσ -38 -16

Σφνολο ςυγκεντρωτικϊν ειςοδθμάτων χριςθσ μετά από 

φόρουσ 4.242 3.017

Συμφωνία των ςυνοπτικϊν οικονομικϊν πλθροφοριϊν

Λογιςτικι αξία ςυμμετοχισ τθν 1θ Ιανουαρίου 7.981 2.429

Κζρδοσ χριςθσ 1.768 1.228

Λοιπζσ ςυνολικζσ ηθμίεσ χριςθσ -16 -8

υμμετοχι ςε ίδρυςθ ςυγγενοφσ εταιρίασ 400 5.133

Μερίςματα -2.217 -1.404

υναλλαγματικζσ διαφορζσ 599 603

Λογιςτικι αξία ςυμμετοχισ τθν 31θ Δεκεμβρίου 8.515 7.981

Ο Όμιλοσ, βαςιηόμενοσ ςτθ ςυνειςφορά των ςυγγενϊν εταιριϊν ςτα κζρδθ 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% (31.12.2014: 48,711%), Karierni Materiali AD με ποςοςτό 48,764% (31.12.2014: 48,764%), Vris OOD με

ποςοςτό 48,764% (31.12.2014: 48,764%).  

Όλεσ οι προαναφερκείςεσ εταιρίεσ δραςτθριοποιοφνται ςτο κλάδο των αδρανϊν και δεν είναι ειςθγμζνεσ ςε χρθματιςτθριακι αγορά.

Σζλοσ, θ ελλθνικι κυγατρικι εταιρία του Ομίλου Ιντερμπετόν Δομικά Τλικά Α.Ε. και θ εταιρία Polyeco Α.Ε. ίδρυςαν τθν εταιρία

Ecorecovery A.E. ςτισ 21.10.2015. Θ νεοςφςτατθ εταιρία ζχει αντικείμενο εργαςίασ τθν επεξεργαςία, διαχείρθςθ και εμπορία ςτερεϊν

αποβλιτων για τθν παραγωγι εναλλακτικϊν καυςίμων. Θ Ιντερμπετόν Δομικά Τλικά Α.Ε. ςυμμετζχει ςτθν Ecorecovery Α.Ε. με ποςοςτό

40% και ο Όμιλοσ τθν ενςωματϊνει ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ.

H κυγατρικι εταιρία του Ομίλου ςτισ ΘΠΑ Separation Technologies LLC και θ εταιρία Charah, Inc., με ζδρα το Κεντάκυ των ΘΠΑ, ίδρυςαν το

2014 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% (2014: 33%). 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

2015 2014 2014

τοιχεία μθ κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ 69.034 78.573 -

Λοιπά ςτοιχεία κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ 41.814 41.633 -

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 198 104 -

Σφνολο ενεργθτικοφ 111.046 120.310 -

Μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 15.968 29.510 -

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 1.177 1.157 -

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 706 541 -

Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 29.301 25.062 -

Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 12.347 15.065 -

Σφνολο υποχρεϊςεων 59.499 71.335 -

Κδια κεφάλαια 51.547 48.975 -

Συνοπτικι κατάςταςθ αποτελεςμάτων και ςυνολικοφ 

ειςοδιματοσ 1.1 - 31.12.2015 1.1 - 31.12.2014 1.1 - 30.9.2014

Κφκλοσ εργαςιϊν 87.629 82.725 1.647

Αποςβζςεισ και απομειϊςεισ ενςϊματων και αςϊματων ακινθτοποιιςεων -3.877 -3.228 -73

Ζςοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ 4.135 6.673 1

Ζξοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ -13.706 -13.439 -177

Φόροσ ειςοδιματοσ -2.066 -2.346 -

Κζρδθ/(ηθμίεσ) μετά από φόρουσ 8.026 9.212 -1.846

Λοιπζσ ςυνολικζσ ηθμίεσ - - -

Σφνολο ςυγκεντρωτικϊν ειςοδθμάτων/(ηθμιϊν) χριςθσ μετά από 

φόρουσ
8.026 9.212 -1.846

Συμφωνία των ςυνοπτικϊν οικονομικϊν πλθροφοριϊν
2015 2014 2014

Λογιςτικι αξία ςυμμετοχισ τθν 1θ Ιανουαρίου 78.552 70.540 4.283

Κζρδοσ/(ηθμία) χριςθσ 4.013 4.606 -923

Αλλαγι μεκόδου ενοποίθςθσ - - -3.360

Ενδο-ομιλικζσ απαλειφζσ 34 34 -

υναλλαγματικζσ διαφορζσ -8.606 3.372 -

Λογιςτικι αξία ςυμμετοχισ τθν 31θ Δεκεμβρίου 73.993 78.552 -

Adocim Cimento Beton Sanayi 

ve Ticaret A.S.

Transbeton-

Δομικι Α.Ε.

τισ 31.12.2015, ο Όμιλοσ ενςωμάτωςε ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ τθν Cimento

Beton Sanayi ve Ticaret A.S., με ζδρα τθν Σουρκία, που δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι τςιμζντου. Θ εταιρία δεν είναι

ειςθγμζνθ ςε χρθματιςτθριακι αγορά. Σο ποςοςτό ςυμμετοχισ του Ομίλου είναι 50,0% και αςκεί τον από κοινοφ ζλεγχο

τθσ κοινοπραξίασ και ωσ εκ τοφτου εφάρμοςε τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ.

Μζχρι τθν 30 επτεμβρίου 2014, ο Όμιλοσ ενςωμάτωνε ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ

κζςθσ τθν κοινοπραξία Transbeton-Δομικι Α.Ε.. Tθν 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 ολικισ ενοποίθςθσ (ςθμ. 14).

Ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τισ ςυνοπτικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ κοινοπραξίασ Adocim Cimento Beton

Sanayi ve Ticaret A.S. μζχρι τθν 31θ Δεκεμβρίου 2015 και τθσ Transbeton-Δομικι Α.Ε  μζχρι τθν 30θ επτεμβρίου 2014:

τισ 31.12.2015, θ Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. είχε εγγυθτικζσ επιςτολζσ τραπεηϊν για εξαςφάλιςθ

υποχρεϊςεων φψουσ €857 χιλ. (31.12.2014: €928 χιλ.).
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Συνοπτικι κατάςταςθσ χρθματοοικονομικισ κζςθσ κατά τθν 

31 Δεκεμβρίου

2015 2014 2015 2014

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 696.232 650.853 116.270 121.461

τοιχεία κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ 119.614 112.473 62.934 61.526

Σφνολο ενεργθτικοφ 815.846 763.326 179.204 182.987

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 227.419 190.614 4.146 3.774

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 169.203 143.240 18.305 13.427

Σφνολο υποχρεϊςεων 396.622 333.854 22.451 17.201

Κδια κεφάλαια 419.224 429.472 156.753 165.786

Ρου αναλογοφν ςε :

Μετόχουσ τθσ Εταιρίασ 327.514 335.671 130.128 139.688

Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ 91.710 93.801 26.625 26.098

Συνοπτικι κατάςταςθσ αποτελεςμάτων και ςυνολικοφ 

ειςοδιματοσ για το ζτοσ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015 2014 2015 2014

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Κφκλοσ εργαςιϊν 240.749 196.292 127.850 129.010

Κζρδθ/(ηθμίεσ) μετά από φόρουσ -16.673 6.538 21.663 31.209

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα χριςθσ 5.951 31.938 -273 -2.166

Σφνολο ςυγκεντρωτικϊν ειςοδθμάτων χριςθσ μετά από φόρουσ
-10.722 38.476 21.390 29.043

φνολο ςυγκεντρωτικϊν ειςοδθμάτων που αναλογοφν ςτισ μθ 

ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ -1.893 8.165 4.031 4.227

Μερίςματα που πλθρϊκθκαν ςτισ μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ
4.481 452 4.675 11.571

Συνοπτικι κατάςταςθ ταμειακϊν ροϊν για το ζτοσ που ζλθξε 

τθν 31 Δεκεμβρίου 2015 2014 2015 2014

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Σαμειακζσ Ροζσ Λειτουργικϊν Δραςτθριοτιτων 30.540 5.188 36.064 40.308

Σαμειακζσ Ροζσ Επενδυτικϊν Δραςτθριοτιτων -53.768 -17.928 -5.762 -8.291

Σαμειακζσ Ροζσ Χρθματοοικονομικζσ Δραςτθριοτιτων 23.513 17.837 -26.930 -81.206

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 285 5.097 3.372 -49.189

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ  χριςθσ 17.159 9.702 26.139 75.387

Επίδραςθ ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν 352 2.360 44 -59

Ταμειακά διαθζςιμα και ιςοδφναμα λήξησ χρήςησ 17.796 17.159 29.555 26.139

* 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)

Οι μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ του Ομίλου ςτισ 31.12.2015 ανζρχονται ςε €118.391 χιλ. (31.12.2014: €120.590 χιλ.), εκ των οποίων

€91.710 χιλ. (31.12.2014: €93.801 χιλ.) αφοροφν τθν Alexandria Development Co.Ltd και τισ κυγατρικζσ εταιρίεσ τθσ και €26.625

χιλ. (31.12.2014: €26.098 χιλ.) τθν Titan Cement Cyprus Limited και τισ κυγατρικζσ εταιρίεσ τθσ. Οι υπόλοιπεσ μθ ελζγχουςεσ

ςυμμετοχζσ δεν είναι ςθμαντικζσ.
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2015 2014 2015 2014

Υπόλοιπο ζναρξθσ 1.469 1.636 172 172

Αγορζσ 4.320 - 4.320 -

Πωλιςεισ -2.350 - -2.350 -

Αναπροςαρμογι εφλογθσ αξίασ -79 -171 139 -

υναλλαγματικζσ διαφορζσ -41 4 - -

Υπόλοιπο λιξθσ 3.319 1.469 2.281 172

Μακροπρόκεςμα 1.209 1.406 172 111

Βραχυπρόκεςμα 2.110 63 2.109 61

3.319 1.469 2.281 172

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2015 2014 2015 2014

Εγγυιςεισ 3.218 3.468 2.640 2.916
τοιχεία ενεργθτικοφ επιπρόςκετου 

προγράμματοσ παροχϊν (ςθμ. 25) 4.578 4.732 - -

Γραμμάτια ειςπρακτζα 630 652 - -

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 6.404 7.352 423 44

14.830 16.204 3.063 2.960

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2015 2014 2015 2014

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτήςεισ 

ανακτήςιμεσ:

-μετά από 12 μινεσ -113.371 -106.333 -21.315 -23.873

-μζςα ςε 12 μινεσ -30.432 -23.984 -8.637 -9.360

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεώςεισ 

ανακτήςιμεσ:

-μετά από 12 μινεσ 302.524 308.042 34.578 33.854

-μζςα ςε 12 μινεσ 4.259 3.843 2.892 2.744

Κακαρι αναβαλλόμενθ υποχρζωςθ 162.980 181.568 7.518 3.365

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. 

'Ομιλοσ Εταιρία

Σα διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία αναλφονται ςε:

Κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ, θ Εταιρία προζβει ςτθν απόκτθςθ Σραπεηικϊν μετοχϊν μζςω τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ

Πιςτωτικϊν Ιδρυμάτων εςωτερικοφ αξίασ €4.320 χιλ. εκ των οποίων πουλικθκαν μετοχζσ αξίασ €2.350 χιλ.. Σα υπόλοιπα

διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία αποτελοφνται κυρίωσ από μετοχζσ μθ διαπραγματεφςιμεσ ςε

αγορζσ κεφαλαίου και κεφάλαια εξωτερικοφ ςε ακίνθτα.

Σα διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία, αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία, κατά τθν θμερομθνία

ιςολογιςμοφ (ςθμ. 34).

'Ομιλοσ Εταιρία

17. Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία

18. Αναβαλλόμενθ φορολογία

'Ομιλοσ Εταιρία

16. Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

2015 2014 2015 2014

Υπόλοιπο ζναρξθσ, κακαρι αναβαλλόμενθ υποχρζωςθ 181.568 162.314 3.365 14.215

Χρζωςθ ςτθν κατάςταςθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων (ςθμ. 8) -5.678 -11.298 3.166 -9.610

Φόροσ που λογίηεται ςτθν κακαρι κζςθ μζςω τθσ κατάςταςθσ 

ςυνολικϊν ειςοδθμάτων 1.386 -2.143 897 -1.240

Προςαρμογι αναβαλλόμενου φόρου λόγω αλλαγισ ςε 

ςυντελεςτζσ φόρου ειςοδιματοσ -21.960 14.623 90 -

υναλλαγματικζσ διαφορζσ 7.664 18.072 - -

Υπόλοιπο λιξθσ, κακαρι αναβαλλόμενθ υποχρζωςθ 162.980 181.568 7.518 3.365

2015 2014 2015 2014

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 247.646 257.888 35.055 32.421

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 48.445 44.914 127 135

Προβλζψεισ 3.204 3.339 1.800 1.800

Μακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ 9.180 5.011 31 -

Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ 2.134 1.575 - 72

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 110 185 416 54

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 40 - 40 -

310.759 312.912 37.469 34.482

Ανάλυςθ αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων (πριν από ςυμψθφιςμοφσ)

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ -10.530 -12.698 - -

υμμετοχζσ και άλλεσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ -3.500 -3.551 -2.979 -2.671

Αποκζματα -3.456 -1.001 -2.549 -168

υνταξιοδοτικζσ υποχρεϊςεισ -10.168 -9.536 -3.794 -3.647

Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ -8.910 -8.333 -1.144 -769

Μεταφορά φορολογικϊν ηθμιϊν (ςθμ. 8) -74.146 -78.211 -13.913 -16.362

Φορολογικά μεταφερόμενεσ δαπάνεσ τόκων -13.347 -5.705 -2.094 -5.705

Τποχρεϊςεισ από μιςκϊςεισ -4.940 - - -

Κρατικζσ επιχορθγιςεισ και λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ -1.279 -49 -1.186 -1.114

Προβλζψεισ και δεδουλευμζνα ζξοδα -17.493 -12.162 -2.292 -596

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ -10 -98 - -85

-147.779 -131.344 -29.951 -31.117

Κακαρι αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ 162.980 181.568 7.518 3.365

Θ κίνθςθ των αναβαλλόμενων φόρων μετά από ςυμψθφιςμοφσ ζχει ωσ εξισ:

18. Αναβαλλόμενθ φορολογία (ςυνζχεια)

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. 

'Ομιλοσ Εταιρία

'Ομιλοσ

Ανάλυςθ αναβαλλόμενων φορολογικϊν υποχρεϊςεων (πριν από ςυμψθφιςμοφσ)

Εταιρία
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18. Αναβαλλόμενθ φορολογία (ςυνζχεια)

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Όμιλοσ  1 Ιανουαρίου 2015

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 2015

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 257.888 -2.294 253 -20.058 11.857 247.646

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 44.914 1.680 - -1.902 3.753 48.445

Προβλζψεισ 3.339 -349 - - 214 3.204

Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ 1.575 411 - - 148 2.134

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 185 -90 - - 15 110

Μακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ 5.011 3.595 574 9.180

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία - - 40 - - 40

312.912 2.953 293 -21.960 16.561 310.759

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ (πριν από ςυμψθφιςμοφσ)

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ -12.698 3.510 - - -1.342 -10.530

υμμετοχζσ και άλλεσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ -3.551 51 - - - -3.500

Αποκζματα -1.001 -2.359 - - -96 -3.456

υνταξιοδοτικζσ υποχρεϊςεισ -9.536 -1.196 1.093 - -529 -10.168

Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ -8.333 -110 - - -467 -8.910

Μεταφορά φορολογικϊν ηθμιϊν (ςθμ. 8) -78.211 9.475 - - -5.410 -74.146

Φορολογικά μεταφερόμενεσ δαπάνεσ τόκων -5.705 -7.642 - - - -13.347

Τποχρεϊςεισ από μιςκϊςεισ - -4.946 - - 6 -4.940

Κρατικζσ επιχορθγιςεισ και λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ -49 -1.252 - - 22 -1.279

Προβλζψεισ και δεδουλευμζνα ζξοδα -12.162 -4.243 - - -1.088 -17.493

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ -98 81 - - 7 -10

-131.344 -8.631 1.093 - -8.897 -147.779

Αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ 181.568 -5.678 1.386 -21.960 7.664 162.980

Εταιρία  1 Ιανουαρίου 2015

Χρζωςθ/(Ρίςτωςθ) ςτα 

αποτελζςματα

Χρζωςθ/(Ρίςτωςθ) ςτα ίδια 

κεφάλαια μζςω κατάςταςθσ 

ςυνολικοφ ειςοδιματοσ  31 Δεκεμβρίου 2015

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 32.421 2.381 253 35.055

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 135 -8 - 127

Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ 72 -72 - -

Προβλζψεισ 1.800 - - 1.800

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 54 362 - 416

Μακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ - 31 - 31

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία - - 40 40

34.482 2.694 293 37.469

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ (πριν από ςυμψθφιςμοφσ)

υμμετοχζσ και άλλεσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ -2.671 -308 - -2.979

Αποκζματα -168 -2.381 - -2.549

Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ -769 -375 - -1.144

Κρατικζσ επιχορθγιςεισ -1.114 -72 - -1.186

Προβλζψεισ και δεδουλευμζνα ζξοδα -596 -1.696 - -2.292

υνταξιοδοτικζσ υποχρεϊςεισ -3.647 -751 604 -3.794

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ -85 85 - -

Φορολογικά μεταφερόμενεσ δαπάνεσ τόκων -5.705 3.611 - -2.094

Μεταφορά φορολογικϊν ηθμιϊν (ςθμ. 8) -16.362 2.449 - -13.913

-31.117 562 604 -29.951

Αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ 3.365 3.256 897 7.518

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ (πριν από ςυμψθφιςμοφσ)

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ (πριν από ςυμψθφιςμοφσ)

Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ ςυμψθφίηονται όταν υπάρχει ζνα νομικά κατοχυρωμζνο δικαίωμα ςυγχϊνευςθσ των τρεχουςϊν φορολογικϊν απαιτιςεων με τισ τρζχουςεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ και εφόςον οι αναβαλλόμενοι φόροι 

τελοφν υπό το ίδιο φορολογικό κακεςτϊσ.

Θ κίνθςθ των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων και υποχρεϊςεων (πριν από τον ςυμψθφιςμό των υπολοίπων που εμπίπτουν ςτθν ίδια κατθγορία) κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ, ζχει ωσ ακολοφκωσ:
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18. Αναβαλλόμενθ φορολογία (ςυνζχεια)

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Όμιλοσ  1 Ιανουαρίου 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 και λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ -704 495 - - 160 -49

Προβλζψεισ και δεδουλευμζνα ζξοδα -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 και δεδουλευμζνα ζξοδα -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)

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 €) 2015 2014 2015 2014

Αποκζματα

214.446 197.826 62.603 58.104

-6.261 -2.986 -3.458 -646

86.047 85.293 12.229 15.372

-3.226 -2.504 -692 -

291.006 277.629 70.682 72.830

-715 - - -

-3.498 -1.855 - -

286.793 275.774 70.682 72.830

2015 2014 2015 2014

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 5.490 5.382 646 985

Προςκικεσ χριςθσ (ςθμ. 4, 29) 3.943 281 3.504 -

Μθ χρθςιμοποιθκείςα πρόβλεψθ (ςθμ. 29) - -43 - -

Χρθςιμοποιθκείςα πρόβλεψθ - -353 - -339

Αναταξινόμθςθ από λογαριαςμοφσ αποκεμάτων - 17 - -

υναλλαγματικζσ διαφορζσ 54 206 - -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 9.487 5.490 4.150 646

20. Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2015 2014 2015 2014

Πελάτεσ 119.711 109.170 28.931 16.411

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ 9.608 13.073 4.700 5.540

Απαιτιςεισ από ςυνδεόμενα μζρθ (ςθμ.32) - - 13.776 17.606

-27.363 -26.955 -2.351 -2.700

101.956 95.288 45.056 36.857

7.535 8.074 647 465

2.389 2.008 285 158

11.308 6.550 6.078 2.202

46.909 47.692 10.122 12.571

Λοιπζσ απαιτιςεισ από ςυνδεόμενα μζρθ (ςθμ.32) 35 18 8.591 2.682

-2.487 -2.181 -1.895 -1.766

65.689 62.161 23.828 16.312

167.645 157.449 68.884 53.169

Σφνολο λοιπϊν απαιτιςεων

Πρόβλεψθ για επιςφάλειεσ 

Πρόβλεψθ για επιςφάλειεσ 

Προκαταβολζσ ςε προμθκευτζσ

Προπλθρωμζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ

Απαιτιςεισ από φόρο ειςοδιματοσ

Απαιτιςεισ από Φ.Π.Α. και λοιποφσ φόρουσ

Σφνολο εμπορικϊν απαιτιςεων

'Ομιλοσ Εταιρία

'Ομιλοσ Εταιρία

Δεν υφίςτανται εμπράγματα βάρθ επί των αποκεμάτων.

Μεταφορά ςε επενδυτικά πάγια (ςθμ. 12)

Πρϊτεσ φλεσ, υλικά και ανταλλακτικά

Πρόβλεψθ για απαξίωςθ πρϊτων υλϊν, υλικϊν και 

ανταλλακτικϊν

Ζτοιμα προϊόντα

Πρόβλεψθ για απαξίωςθ ετοίμων προϊόντων

Μεταφορά ςε/από ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ (ςθμ.11)

Ανάλυςθ προβλζψεων για απαξίωςθ αποκεμάτων 'Ομιλοσ Εταιρία
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2015 2014 2015 2014

Δεν είναι ςε κακυςτζρθςθ και δεν είναι απομειωμζνα 56.421 59.427 24.770 30.868 

Είναι ςε κακυςτζρθςθ αλλά όχι απομειωμζνα 

< 30 θμζρεσ 11.061 13.340 3.441 3.444 

30-60 θμζρεσ 5.539 6.918 2.537 693 

60-90 θμζρεσ 6.196 2.780 4.185 174 

90-120 θμζρεσ 3.907 2.209 1.947 146 

>120 θμζρεσ 18.832 10.614 8.176 1.532 

101.956 95.288 45.056 36.857 

Ανάλυςθ πρόβλεψθσ για επιςφάλειεσ 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2015 2014 2015 2014

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 29.136 30.421 4.466 7.165

Προςκικεσ χριςθσ (ςθμ. 29) 3.062 3.652 276 403

Μθ χρθςιμοποιθκείςα πρόβλεψθ (ςθμ. 29) -2.269 -2.834 -284 -843

Χρθςιμοποιθκείςα πρόβλεψθ -774 -4.047 -212 -2.259

Αναταξινόμθςθ από λοιποφσ λογαριαςμοφσ 

απαιτιςεων/υποχρεϊςεων 71 96 - -

Προςκικθ λόγω εξαγορϊν - 1.251 - -

υναλλαγματικζσ διαφορζσ 624 597 - -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 29.850 29.136 4.246 4.466 

2.487 2.181 1.895 1.766

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2015 2014 2015 2014

Σαμείο 428 86 281 7

Βραχυπρόκεςμεσ κατακζςεισ 121.305 142.860 8.345 16.964

121.733 142.946 8.626 16.971

(ποςά ςε χιλιάδεσ €, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά)

Ο ςυνολικόσ αριθμόσ των εγκεκριμζνων μετοχών είναι: 2015 2014

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

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.

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 €27.819

χιλ. (31.12.2014: €22.743 χιλ.) και για τθν Εταιρία ςε €10.716 χιλ. (31.12.2014: €16.638 χιλ.)(ςθμ. 31).

Οι μεμονομζνεσ απαιτιςεισ που απομειϊκθκαν, αφοροφν κυρίωσ χονδρζμπορουσ, οι οποίοι βρίςκονται ςε δυςχερι

οικονομικι κζςθ. Εκτιμικθκε ότι ζνα μζροσ των απαιτιςεων αναμζνεται να ανακτθκεί.

'Ομιλοσ & Εταιρία

22. Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο

'Ομιλοσ Εταιρία
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Αρικμόσ 

μετοχϊν €'000

Αρικμόσ 

μετοχϊν €'000

Αρικμόσ 

μετοχϊν €'000

Υπόλοιπο  1 Ιανουαρίου 2014 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    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 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 2014 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    

Πϊλθςθ ιδίων μετοχϊν -159.319    -4.556    -    -    -159.319    -4.556    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 2.760.593    78.960    5.919    117    2.766.512    79.077    

Δικαιώματα προαίρεςησ αγοράσ μετοχών

Ρρόγραμμα 

2010

Ρρόγραμμα 

2014

Υπόλοιπο  1 Ιανουαρίου 2014 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

Δικαιϊματα που παραχωρικθκαν -   313.080

Δικαιϊματα που εξαςκικθκαν -159.319 -   

Δικαιϊματα που δεν ωρίμαςαν -61.112 -   

Δικαιϊματα που διαγράφθκαν -17.545 -4.750

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 147.233 558.520

Σιμι άςκθςθσ

2014 2015 2014 2015

Ημερομθνία λιξθσ 

2015 25.629 -   -   -   

2016 359.580 147.233 -   -   

2020 -   -   250.190 247.540

2021 -   -   -   310.980

385.209 147.233 250.190 558.520

Μετοχζσ που ζχουν εκδοθεί και πλήρωσ 

καταβληθεί

Σφνολο
Διαφορά από 

ζκδοςθ 

μετοχϊν υπζρ 

το άρτιο €'000

Κοινζσ μετοχζσ

€ 4,00 € 10,00

Ρρόγραμμα 2014Ρρόγραμμα 2010

Ρρονομιοφχεσ μετοχζσ

Κοινζσ μετοχζσ

Θ χρθματιςτθριακι μζςθ τιμι των κοινϊν μετοχϊν τθσ Α.Ε. Σςιμζντων Σιτάν ιταν για το 2015 €20,40 (2014: €21,50) και θ χρθματιςτθριακι τιμι

κλειςίματοσ τθν 31.12.2015 είναι €17,61 (31.12.2014: €19,17).

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

22. Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο (ςυνζχεια)

(ποςά ςε χιλιάδεσ €, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά)
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Ρρόγραμμα 2010

Μζχρι τθν 31θ Δεκεμβρίου 2015, εκ των δικαιωμάτων που παραχωρικθκαν το 2010, 2011 και 2012 ζχουν διαγραφεί 13.380, 17.910 και 16.710

αντίςτοιχα. Για κάκε αντίςτοιχο ζτοσ ο αρικμόσ των δικαιωμάτων τα οποία δεν ωρίμαςαν και ςυνεπϊσ ακυρϊκθκαν ανζρχεται ςε 190.746,

118.977 και 61.112 αντίςτοιχα.

Εκ των δικαιωμάτων που χορθγικθκαν το 2010, ωρίμαςαν και ακυρϊκθκαν 8.684. Σα υπόλοιπα 54.910 δικαιϊματα, τα οποία αντιπροςϊπευαν

ποςοςτό 0,06% του ςυνόλου των μετοχϊν του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, εξαςκικθκαν (2013: 50.282 / 2014: 4.628) από 75

ςτελζχθ του Ομίλου, ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνονταν και 5 εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. Σο ςυνολικό κόςτοσ των πωλθκζντων

Ιδίων Μετοχϊν ανιλκε ςε €1.898 χιλ. (2013:€1.766 χιλ. / 2014: €132 χιλ.) Θ διάκεςθ των αντιςτοίχων μετοχϊν πραγματοποιικθκε

(εξωχρθματιςτθριακι μεταβίβαςθ) με τιμι διάκεςθσ κάκε μετοχισ ίςθ με τθν ονομαςτικι τθσ αξία, ιτοι €4,00 ανά μετοχι και ςυνολικό τίμθμα

€220 χιλ.. Θ ηθμιά που πραγματοποιικθκε από τθ διάκεςθ των μετοχϊν αυτϊν ςτα ςτελζχθ ανιλκε ςε €1.678 χιλ. (2013: €1.565 / 2014: €113

χιλ.) και αναγνωρίςτθκε ςτα ίδια κεφάλαια που αναλογοφν ςε μετόχουσ τθσ Μθτρικισ Εταιρίασ.

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%.

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%.

Εκ των δικαιωμάτων που χορθγικθκαν το 2011, ωρίμαςαν και ακυρϊκθκαν 15.494. Σα υπόλοιπα 148.819 δικαιϊματα, τα οποία

αντιπροςϊπευαν ποςοςτό 0,17% του ςυνόλου των μετοχϊν του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, εξαςκικθκαν (2014: 136.875 / 2015:

11.944) από 87 ςτελζχθ του Ομίλου, ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνονται και 6 Εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. Σο ςυνολικό κόςτοσ

των πωλθκζντων Ιδίων Μετοχϊν ανιλκε ςε € 4.257 χιλ. (2014:€3.915 χιλ. / 2015: €342 χιλ.) Θ διάκεςθ των αντιςτοίχων μετοχϊν

πραγματοποιικθκε (εξωχρθματιςτθριακι μεταβίβαςθ) με τιμι διάκεςθσ κάκε μετοχισ ίςθ με τθν ονομαςτικι τθσ αξία, ιτοι €4,00 ανά μετοχι

και ςυνολικό τίμθμα €595 χιλ.. Θ ηθμιά που πραγματοποιικθκε από τθ διάκεςθ των μετοχϊν αυτϊν ςτα ςτελζχθ ανιλκε ςε €3.662 χιλ. (2014:

€3.368 / 2015: €294 χιλ.) και αναγνωρίςτθκε ςτα ίδια κεφάλαια που αναλογοφν ςε μετόχουσ τθσ Μθτρικισ Εταιρίασ.

Εκ των δικαιωμάτων που χορθγικθκαν το 2012, ωρίμαςαν και ακυρϊκθκαν 3.860 ενϊ τθν 31 Δεκεμβρίου 2015 147.233 δεν ζχουν ακόμθ

εξαςκθκεί. Σα υπόλοιπα 147.375 δικαιϊματα, τα οποία αντιπροςωπεφουν ποςοςτό 0,17% του ςυνόλου των μετοχϊν του καταβεβλθμζνου

μετοχικοφ κεφαλαίου, εξαςκικθκαν κατά τθν διάρκεια του 2015 από 69 ςτελζχθ του Ομίλου, ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνεται και 1 εκτελεςτικό

μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. Σο ςυνολικό κόςτοσ των πωλθκζντων Ιδίων Μετοχϊν ανιλκε ςε €4.214 χιλ.. Θ διάκεςθ των αντιςτοίχων

μετοχϊν πραγματοποιικθκε (εξωχρθματιςτθριακι μεταβίβαςθ) με τιμι διάκεςθσ κάκε μετοχισ ίςθ με τθν ονομαςτικι τθσ αξία, ιτοι €4,00 ανά

μετοχι και ςυνολικό τίμθμα €590 χιλ.. Θ ηθμιά που πραγματοποιικθκε από τθ διάκεςθ των μετοχϊν αυτϊν ςτα ςτελζχθ ανιλκε ςε €3.624 χιλ.

και αναγνωρίςτθκε ςτα ίδια κεφάλαια που αναλογοφν ςε μετόχουσ τθσ Μθτρικισ Εταιρίασ.

Κατά τισ χριςεισ 2010, 2011 και 2012 παραχωρικθκαν 267.720, 301.200 και 376.290 δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν αντίςτοιχα.

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%.

τισ 3 Ιουνίου 2010 θ Εταιρία ενζκρινε τθ κζςπιςθ 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 εντόσ δφο ετϊν. 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)
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Ρρόγραμμα 2014

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.

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%.

Θ εφλογθ αξία των δικαιωμάτων που παραχωρικθκαν το 2015, όπωσ αυτι αποτιμικθκε ςφμφωνα με τθν Διωνυμικι Μζκοδο και το μοντζλο

αποτίμθςθσ Monte Carlo Simulation, ιταν €4,14 ανά δικαίωμα. Σα δεδομζνα που χρθςιμοποιικθκαν κατά τθν εφαρμογι των

προαναφερόμενων μεκόδων ιταν θ τιμι μετοχισ κατά τθν θμερομθνία παροχισ του δικαιϊματοσ €19,55, το ποςοςτό απϊλειασ δικαιωμάτων

λόγω αποχϊρθςθσ ςτελεχϊν 9,2%, θ μεταβλθτότθτα τθσ τιμισ μετοχισ (volatility) 40,61%, θ μεριςματικι απόδοςθ 0,59% και το επιτόκιο

EURIBOR ενόσ ζτουσ 0,166%.

Μζχρι τθν 31θ Δεκεμβρίου 2015, εκ των δικαιωμάτων που παραχωρικθκαν το 2014 και το 2015, ζχουν διαγραφεί 2.650 και 2.100 αντίςτοιχα.

Οι δικαιοφχοι κα δικαιοφνται να αςκιςουν τα δικαιϊματά τουσ, εν όλω ι εν μζρει, εντόσ των πζντε πρϊτων θμερϊν κάκε μινα, καταβάλλοντασ

ςτθν Εταιρία τα ανάλογα ποςά, μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ των δικαιωμάτων, ιτοι μζχρι τον Δεκζμβριο του τρίτου ζτουσ μετά το ζτοσ τελικοφ

προςδιοριςμοφ τουσ. 

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”.

Κατά τισ χριςεισ 2014 και 2015 παραχωρικθκαν 250.190 και 313.080 δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν αντίςτοιχα.

Θ περίοδοσ ωρίμανςθσ των δικαιωμάτων τόςο εκείνων που χορθγικθκαν κατά τα ζτθ 2014, 2015 όςο και αυτϊν που κα χορθγθκοφν το 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 αντίςτοιχα 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.
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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  2014 90.826 -6.477 271.892 133.192 43.577 3.304 37.898 -280.913 293.299

Λοιπζσ ςυνολικζσ ηθμίεσ - - - - -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

Πϊλθςθ μεριδίου κυγατρικισ εταιρίασ - - - - - - - - -

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

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα - - - - 1.096 1.658 - 43.962 46.716

Διανεμθκζντα ειδικά αποκεματικά ςε μετόχουσ 

(ςθμ. 10) - -12.695 - - - - - - -12.695

Προςαρμογι αναβαλλόμενου φόρου λόγω αλλαγισ 

ςε ςυντελεςτζσ φόρου ειςοδιματοσ - - - - 20.793 - - - 20.793

Εξαγορά μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ 20 52 - - 5.657 - - -1.307 4.422

Αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ τθσ μθ 

ελζγχουςασ ςυμμετοχισ για πϊλθςθ μετοχϊν 

κυγατρικισ και μεταφορά ςε αποκεματικά - - - - 4.262 - - - 4.262

Μεταφορά μεταξφ αποκεματικϊν 505 -11.653 34.550 -1.312 -7.926 - - 117 14.281

Υπόλοιπο τισ 31 Δεκεμβρίου  2015 93.112 569.227 301.075 117.563 50.386 1.001 41.115 -156.175 1.017.304

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  2014 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

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα - - - - -154 997 - 843

Διανεμθκζντα ειδικά αποκεματικά ςε μετόχουσ 

(ςθμ. 10) - -12.695 - - - - - -12.695

Μεταφορά από κζρδθ προθγοφμενων χριςεων 1.302 - 33.727 198 - - - 35.227

Μεταφορά από δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ 

μετοχϊν - - 823 - - - - 823

Μεταφορά μεταξφ αποκεματικϊν - - - -684 - - - -684

Υπόλοιπο τισ 31 Δεκεμβρίου  2015 69.952 3.550 289.182 105.379 2.508 832 48.347 519.750
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23. Λοιπά αποκεματικά (ςυνζχεια)

Σο Αποκεματικό Αναπροςαρμογϊν απαρτίηεται κυρίωσ από: α) τθν εφλογθ αξία των ενςωμάτων και αςωμάτων ακινθτοποιιςεων

ποςοφ €48,2 εκατ. (2014: €33,8 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 και β) 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 €1,4 εκατ. (2014: €8,3 εκατ.).

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 και 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. Θ Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων, που πραγματοποιικθκε ςτισ 19

Ιουνίου 2015, ενζκρινε τθ διανομι ποςοφ €12.694.687  από τα Ειδικά Αποκεματικά (ςθμ. 10).

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 τθσ χϊρασ ςτθν οποία εδρεφουν, να

ςχθματίςουν Σακτικό αποκεματικό υπολογιηόμενο ωσ ποςοςτό επί των ετθςίων κακαρϊν τουσ κερδϊν.Σο ανωτζρω αποκεματικό δε

δφναται να διανεμθκεί κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ Εταιρίασ. 

Σα Ζκτακτα Αποκεματικά περιλαμβάνουν κυρίωσ αποκεματικά που ζχουν ςχθματιςκεί από κζρδθ προθγουμζνων χριςεων και κατ'

εφαρμογι ειδικϊν 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.

Βάςθ τθσ απόφαςθσ τθσ Γενικι υνζλευςθ τθσ 19θσ Ιουνίου 2015, τα Ζκτακτα Αποκεματικά αυξικθκαν κατά €33,7 εκατ. λόγω

μεταφοράσ του ποςοφ από το "υπόλοιπο κερδϊν".

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν 
θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων  |7 

132



24. Δανειςμόσ

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2015 2014 2015 2014

Βραχυπρόκεςμοσ

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 14.564 49.182 9.324 95

Δάνεια ςε ξζνο νόμιςμα 9.930 - - -

Τποχρεϊςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ 1.819 340 - -

26.313 49.522 9.324 95

Μακροπρόκεςμοσ

Σραπεηικόσ δανειςμόσ 35.902 122.262 - -

Σραπεηικόσ δανειςμόσ ςε ξζνο νόμιςμα 170.443 - - -

Ομολογιακά δάνεια 499.181 510.545 - -

Δανειακζσ υποχρεϊςεισ από ςυνδεόμενα μζρθ - - 300.712 336.694

Τποχρεϊςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ 11.240 1.388 - -

716.766 634.195 300.712 336.694

Σφνολο δανειςμοφ 743.079 683.717 310.036 336.789

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2015 2014 2015 2014

Από 1 ζωσ 2 ζτθ 247.434 20.916 94.388 -

Από 2 ζωσ  3 ζτθ 90.058 216.410 96.396 97.439

Από 3 ζωσ  4 ζτθ 296.067 44.097 109.928 117.318

Από 4 ζωσ  5 ζτθ 33.907 298.486 - 121.937

Περιςςότερο από 5 ζτθ 38.060 52.898 - -

705.526 632.807 300.712 336.694

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2015 2014

Από 1 ζωσ 2 ζτθ - -

Από 2 ζωσ  3 ζτθ 235 -

Από 3 ζωσ  4 ζτθ - 357

Από 4 ζωσ  5 ζτθ - -

Περιςςότερο από 5 ζτθ 11.005 1.031

11.240 1.388

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 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:

Εταιρία'Ομιλοσ

Λιξθ υποχρεϊςεων από χρθματοοικονομικζσ μιςκϊςεισ:

'Ομιλοσ

'Ομιλοσ Εταιρία
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24. Δανειςμόσ (ςυνζχεια)

2015 2014 2015 2014

Δανειςμόσ (USD) 3,82% 3,44% - -

Δανειςμόσ (JPY) 2,70% 2,70% - -

Δανειςμόσ (EGP) 11,97% 11,42% - -

Δανειςμόσ (BGN) 3,25% 3,56% - -

Δανειςμόσ (LEK) 4,78% 4,78% - -

Δανειςμόσ (CAD) - 3,22% - -

Δανειςμόσ (€) 6,09% 6,25% 5,31% 4,58%

Τποχρεϊςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ (USD) 3,08-3,55% 3,5-4,9% - -

Τποχρεϊςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ (CAD) 4,00% 4,00% - -

2015 2014

USD 208.111 200.245

JPY - 3.444

EGP 132.368 64.955

BGN 11.586 16.300

LEK 36.093 32.429

CAD 6 10

GBP 135 173

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2015 2014 2015 2014

Κυμαινόμενο επιτόκιο:

 - Λθξιπρόκεςμα εντόσ ενόσ ζτουσ 155.710 131.174 89.645 95.765

 - Λθξιπρόκεςμα πζραν του ενόσ ζτουσ 316.730 353.633 87.190 329.223

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2015 2014

Ζωσ 1 ζτοσ 2.184 352

Από 1 ζωσ  5 ζτθ 12.368 1.555

14.552 1.907

-1.493 -179

13.059 1.728

Τα πραγματικά επιτόκια με τα οποία επιβαρφνκθκαν τα αποτελζςματα είναι τα ακόλουκα:

'Ομιλοσ

Ροςά ςε Ευρϊ ιςοδφναμα

'Ομιλοσ Εταιρία

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:

Σο 2014, θ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου ςτισ Θ.Π.Α., Titan America LLC, ςφναψε δφο ςυμβόλαια χρθματοοικονομικισ μίςκωςθσ για τθν αγορά

μεταφορικϊν μζςων ςυνολικοφ κεφαλαίου €1,6 εκατ., τετραετισ και εξαετισ διάρκειασ και μζςου επιτοκίου 3,76%. Επιπλζον, το 2015, θ ίδια

κυγατρικι εταιρία ςφναψε οκτϊ νζα ςυμβόλαια χρθματοοικονομικισ μίςκωςθσ, επίςθσ για τον ίδιο ςκοπό. Σο ςυνολικό κεφάλαιο αυτϊν των

μιςκϊςεων είναι €12,3 εκατ., ζχουν εξαετι διάρκεια και μζςο επιτόκιο 3,08%. 

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν 
θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων |7 

134



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 2015. Οι

βαςικζσ υποκζςεισ που υιοκετικθκαν για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ αυτισ ιταν ζνα επιτόκιο προεξόφλθςθσ τθσ τάξεωσ

του 1,9% (2014: 1,7%), ζνα μζςο ποςοςτό αφξθςθσ των μιςκϊν 2% (2014: 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 2015 τα προγράμματα των ςτοιχείων ενεργθτικοφ των κυγατρικϊν του Ομίλου ςτισ ΘΠΑ αποτελοφνται

από επενδφςεισ κατά προςζγγιςθ 57% (2014: 56%) ςε μετοχζσ που διαπραγματεφονται ςε οργανωμζνεσ αγορζσ και 43%

(2014: 44%) ςε ςτακερζσ επενδφςεισ (ομόλογα Θ.Π.Α. και διεκνι). Σο επιτόκιο προεξόφλθςθσ που υιοκετικθκε για τθν

εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ για τα ςυνταξιοδοτικά προγράμματα των κυγατρικϊν του Ομίλου ςτισ ΘΠΑ ιταν 4% (2014: 3,75%).

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 €4.578 χιλ. και €4.732 χιλ. ςτο τζλοσ του 2015 και 2014 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 2015 και 2014.
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2015 2014 2015 2014

Κόςτοσ τρζχουςασ υπθρεςίασ 3.436 2.049 843 395

Χρθματοοικονομικό κόςτοσ 996 937 238 372

Απόδοςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων -442 -323 - -

3.990 2.663 1.081 767

Επιπρόςκετεσ κακοριςμζνεσ παροχζσ που πλθρϊκθκαν πζραν 

των προβλεπόμενων 789 2.639 453 200

4.779 5.302 1.534 967

Ποςά που επιβάρυναν τα κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, 

επενδυτικϊν αποτελεςμάτων, αποςβζςεων και απομειϊςεων 4.225 4.688 1.296 595

Ποςά που επιβάρυναν τα ζξοδα χρθματοοικονομικισ 

λειτουργίασ (ςθμ. 6) 554 614 238 372

Ροςά που επιβάρυναν τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων 4.779 5.302 1.534 967

Επανεκτίμθςθ (κερδϊν)/ηθμιϊν που αναγνωρίςτθκαν ςτα λοιπά 

ςυνολικά ειςοδιματα/(ηθμίεσ) -2.751 5.485 -1.601 2.414

Ροςό που επιβάρυνε τθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ 2.028 10.787 -67 3.381

Ραροφςα αξία τθσ υποχρεϊςεωσ κατά τθν λιξθ τθσ χριςθσ 46.428 46.581 13.087 14.029

Μείον ςτοιχεία ενεργθτικοφ προγραμμάτων Αμερικισ -15.410 -14.854 - -

31.018 31.727 13.087 14.029

Ανάλυςθ τθσ υποχρζωςθσ που καταχωρικθκε ςτθν κατάςταςθ 

χρθματοοικονομικισ κζςθσ:

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2015 2014 2015 2014

Υπόλοιπο ζναρξθσ 31.727 23.657 14.029 11.279

υνολικι δαπάνθ 4.665 5.302 1.534 967

Επανεκτίμθςθ (κερδϊν)/ηθμιϊν που αναγνωρίςτθκαν ςτα λοιπά 

ςυνολικά ειςοδιματα/(ηθμίεσ) -2.751 5.485 -1.601 2.414

Λοιπά - 108 - -

υναλλαγματικζσ διαφορζσ 1.435 1.216 - -

Πλθρωμζσ παροχϊν κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ -4.058 -4.041 -875 -631

Υπόλοιπο λιξθσ 31.018 31.727 13.087 14.029

2015 2014

Εφλογθ αξία ςτοιχείων ενεργθτικοφ ςτθν αρχι τθσ περιόδου 14.854 12.764

Αναμενόμενθ απόδοςθ 81 315

Ειςφορζσ εταιρίασ 596 724

Ειςφορζσ εργαηομζνων - 159

Ζξοδα διαχείριςθσ -191 -

Καταβλθκείςεσ αποηθμιϊςεισ -1.653 -854

υναλλαγματικι διαφορά 1.723 1.746

Εφλογθ αξία ςτοιχείων ενεργθτικοφ ςτο τζλοσ τθσ περιόδου 15.410 14.854

'Ομιλοσ

'Ομιλοσ Εταιρία

Μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία των ςτοιχείων ενεργθτικοφ 

προγραμμάτων παροχϊν τθσ Αμερικισ

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
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Ραραδοχζσ

Ποςά κλειόμενησ χρήςησ 2015 1,0% αφξθςθ 1,0% μείωςθ 1,0% αφξθςθ 1,0% μείωςθ

Επίδραςθ ςτο πρόγραμμα κακοριςμζνων παροχών:

Επιτόκιο προεξόφλθςθσ -3.229 3.853 -1.334 1.588

Μιςκοδοςία 1.873 -1.609 1.569 -1.345

Ζξοδα υγειονομικισ περίκαλψθσ -152 179 - -

Επίδραςθ ςτο κόςτοσ τρζχουςασ υπθρεςίασ:

Επιτόκιο προεξόφλθςθσ -12 29 -119 146

Μιςκοδοςία 131 -107 150 -124

Ζξοδα υγειονομικισ περίκαλψθσ 8 -7 - -

Ραραδοχζσ

Ποςά προηγοφμενησ χρήςησ 2014 1,0% αφξθςθ 1,0% μείωςθ 1,0% αφξθςθ 1,0% μείωςθ

Επίδραςθ ςτο πρόγραμμα κακοριςμζνων παροχών:

Επιτόκιο προεξόφλθςθσ -3.514 4.230 -1.540 1.849

Μιςκοδοςία 2.178 -1.857 1.804 -1.536

Ζξοδα υγειονομικισ περίκαλψθσ 200 168 - -

Επίδραςθ ςτο κόςτοσ τρζχουςασ υπθρεςίασ:

Επιτόκιο προεξόφλθςθσ -70 82 -38 43

Μιςκοδοςία 465 -144 46 -40

Ζξοδα υγειονομικισ περίκαλψθσ 6 -5 - -

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2015 2014 2015 2014

Ζωσ 1 ζτοσ 2.992 2.994 1.516 1.739

Μεταξφ 1 και 5 ζτθ 7.037 5.855 1.585 1.035

Μεταξφ 5 και 10 ζτθ 11.217 10.556 4.178 3.891

Από 10 ζτθ και πάνω 32.562 35.493 9.263 10.887

Συνολικζσ αναμενόμενεσ πλθρωμζσ 53.808 54.898 16.542 17.552

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2015 2014 2015 2014

Προχπθρεςία -231 1.771 316 72

Αναλογιςτικζσ παραδοχζσ (χρθματοοικονομικζσ) -2.710 3.448 -1.917 2.342

Αναλογιςτικζσ παραδοχζσ (δθμογραφικζσ) -146 169 - -

Επανεκτίμθςθ (κερδϊν)/ηθμιϊν ςτα προγράμματα 

παροχϊν
-3.087 5.388 -1.601 2.414

Επανεκτίμθςθ κερδϊν των ςτοιχείων ενεργθτικοφ 

προγραμμάτων παροχϊν
336 97 - -

Επανεκτίμθςθ (κερδϊν)/ηθμιϊν χριςθσ -2.751 5.485 -1.601 2.414

-

'Ομιλοσ Εταιρία

Σα ςυςτατικά ςτοιχεία των επανεκτιμιςεων (κερδϊν)/ηθμιϊν που αναγνωρίςτθκαν ςτα λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα για

τισ οικονομικζσ χριςεισ 2015 και 2014 παρουςιάηονται αναλυτικά ςτον παρακάτω πίνακα:

'Ομιλοσ Εταιρία

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 πλθρωμζσ 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:  

'Ομιλοσ Εταιρία
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26. Ρροβλζψεισ 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Όμιλοσ
 1 Ιανουαρίου 

2015

Ρροςκικεσ 

χριςθσ

Μθ χρθςιμοποιθ-

κείςα πρόβλεψθ

Επαφξθςθ 

προεξόφλθςθσ 

προβλζψεων

Χρθςιμοποιθ-

κείςα πρόβλεψθ

Συναλλαγματικζσ 

διαφορζσ

 31 Δεκεμβρίου 

2015

Πρόβλεψθ για αποκατάςταςθ λατομείων α 13.585 3.077 -1.340 274 -97 656 16.155

Πρόβλεψθ για λοιποφσ φόρουσ β 802 2.153 - - -176 51 2.830
Πρόβλεψθ για ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ 

από δικαςτικζσ αποφάςεισ γ 917 497 - - -10 17 1.421

Λοιπζσ προβλζψεισ δ 4.754 7.066 -4.376 3 -68 31 7.410

20.058 12.793 -5.716 277 -351 755 27.816

 1 Ιανουαρίου 

2014

Ρροςκικεσ 

χριςθσ

Μθ χρθςιμοποιθ-

κείςα πρόβλεψθ

Επαφξθςθ 

προεξόφλθςθσ 

προβλζψεων

Χρθςιμοποιθ-

κείςα πρόβλεψθ

Συναλλαγματικζσ 

διαφορζσ

 31 Δεκεμβρίου 

2014

Πρόβλεψθ για αποκατάςταςθ λατομείων α 10.722 2.051 -646 1.016 -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 4.080 -2.137 2 -113 138 4.754

14.699 6.568 -2.783 1.018 -275 831 20.058

2015 2014

Μακροπρόκεςμεσ προβλζψεισ 21.481 15.922

Βραχυπρόκεςμεσ προβλζψεισ 6.335 4.136

27.816 20.058

Εταιρία 
 1 Ιανουαρίου 

2015

Ρροςκικεσ 

χριςθσ

Μθ χρθςιμοποιθ-

κείςα πρόβλεψθ

Επαφξθςθ 

προεξόφλθςθσ 

προβλζψεων

Χρθςιμοποιθ-

κείςα πρόβλεψθ

 31 Δεκεμβρίου 

2015

Προβλζψεισ για αποκατάςταςθ λατομείων α 2.153 73 -87 37 -57 2.119

Λοιπζσ προβλζψεισ δ 3.750 4.800 -12 3 -2.756 5.785

5.903 4.873 -99 40 -2.813 7.904

 1 Ιανουαρίου 

2014

Ρροςκικεσ 

χριςθσ

Μθ χρθςιμοποιθ-

κείςα πρόβλεψθ

Επαφξθςθ 

προεξόφλθςθσ 

προβλζψεων

Χρθςιμοποιθ-

κείςα πρόβλεψθ

 31 Δεκεμβρίου 

2014

Προβλζψεισ για αποκατάςταςθ λατομείων α 1.754 206 -282 475 - 2.153

Λοιπζσ προβλζψεισ δ 1.771 3.506 -1.635 2 106 3.750

3.525 3.712 -1.917 477 106 5.903

2015 2014

Μακροπρόκεςμεσ προβλζψεισ 2.221 2.293

Βραχυπρόκεςμεσ προβλζψεισ 5.683 3.610

7.904 5.903

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 €) 2015 2014 2015 2014

Κρατικζσ επιχορθγιςεισ 5.290 5.357 4.090 4.312

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ (ςθμ. 34) 1.513 24.696 146 134

6.803 30.053 4.236 4.446

Η ανάλυςθ των κρατικϊν επιχορθγιςεων ζχει ωσ εξισ:

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2015 2014 2015 2014

Μακροπρόκεςμεσ 5.290 5.357 4.090 4.312

5.290 5.357 4.090 4.312

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2015 2014 2015 2014

Υπόλοιπο ζναρξθσ 5.357 5.064 4.312 4.696

Προςκικεσ 227 891 - -

Εκκακαρίςεισ επιχορθγιςεων - -161 - -162

Αποςβζςεισ (ςθμ. 29) -294 -437 -222 -222

Υπόλοιπο λιξθσ 5.290 5.357 4.090 4.312

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2015 2014 2015 2014

Προμθκευτζσ  151.077 118.989 23.223 27.941

Τποχρεϊςεισ ςε ςυνδεόμενα μζρθ (ςθμ. 32) 223 154 7.873 9.239

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 17.747 17.200 4.228 4.547

Ζξοδα χριςεωσ δεδουλευμζνα και αγορζσ υπό τακτοποίθςθ 59.745 42.986 4.719 3.956

Τποχρεϊςεισ ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ 3.350 3.430 2.378 2.455

Προκαταβολζσ πελατϊν 16.947 25.799 670 2.080

Μερίςματα πλθρωτζα 3.697 276 156 119

Κρατικζσ επιχορθγιςεισ (ςθμ. 27) - - - -

Λοιποί φόροι 13.019 11.628 2.454 2.088

265.805 220.462 45.701 52.425

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.

Εταιρία

Σθν 5θ Φεβρουαρίου 2015, ο Όμιλοσ εξαγόραςε το ποςοςτό του 20%, που είχε θ EBRD ςτθν Antea. Θ IFC κατζχει δικαίωμα πϊλθςθσ

αντίςτοιχου ποςοςτοφ, το οποίο ζχει ειςζλκει ςε περίοδο εξάςκθςθσ και θ εφλογθ αξία του αναγνωρίηεται ωσ βραχυπρόκεςμθ

υποχρζωςθ ςτθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ του Ομίλου. Σθν 31θ Δεκεμβρίου 2015 θ αξία του ανζρχεται ςε €8,3 εκατ.

(ςθμ. 31).

'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

Ο Όμιλοσ είχε 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 (Antea), βάςει προκακοριςμζνων όρων. Σθν 31θ Δεκεμβρίου 2014, θ εφλογθ αξία του δικαιϊματοσ

προαίρεςθσ, που αναγνωρίςτθκε ωσ μακροπρόκεςμθ υποχρζωςθ, ανιλκε ςε €23,8 εκατ..

27. Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ

Εταιρία'Ομιλοσ
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2015 2014 2015 2014

Κζρδθ μετά από φόρουσ 35.296 35.717 60.142 91.724

Προςαρμογζσ των κερδϊν ςε ςχζςθ με τισ εξισ ςυναλλαγζσ:

Φόρουσ (ςθμ. 8) 6.848 11.104 3.477 -8.598

Αποςβζςεισ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων (ςθμ. 11) 105.171 95.433 13.488 13.204

Αποςβζςεισ αςϊματων ακινθτοποιιςεων (ςθμ. 13) 8.773 10.453 275 475

Αποςβζςεισ κρατικϊν επιχορθγιςεων (ςθμ. 27) -294 -437 -222 -222

Δαπάνθ απομείωςθσ ςτοιχείων ενεργθτικοφ (ςθμ. 11,13) 17.045 -414 - -753

Κακαρζσ ηθμίεσ/(κζρδθ) από πϊλθςθ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων (ςθμ. 4) 2.166 1.537 -140 48

Πρόβλεψθ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ που χρεϊκθκε ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων (ςθμ. 20) 793 818 -220 -440

Πρόβλεψθ για απαξίωςθ αποκεμάτων (ςθμ. 19) 3.943 238 3.504 -

Πρόβλεψθ για αποκατάςταςθ λατομείων (ςθμ. 26α) 2.011 2.421 -34 399

Πρόβλεψθ για επίδικεσ απαιτιςεισ (ςθμ. 26γ) 497 - - -

` Λοιπζσ προβλζψεισ 5.975 1.945 2.035 1.873

Πρόβλεψθ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ (ςθμ. 25) 3.362 2.663 660 767

Μείωςθ/(αφξθςθ) αξίασ επενδυτικϊν παγίων (ςθμ. 12) 300 -125 286 -79

Ζξοδα ςυμμετοχϊν και χρεογράφων 2.805 1.609 - 5.211

Ζςοδα ςυμμετοχϊν και χρεογράφων -1.565 - -134 -

Ζςοδα από μερίςματα - - -55.112 -112.000

Ζςοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ (ςθμ. 6) -1.767 -2.148 -52 -110

Ζξοδα από τόκουσ και ςυναφι ζξοδα  (ςθμ. 6) 65.270 62.152 23.105 40.364

Κακαρζσ ηθμίεσ από χρθματοοικονομικά εργαλεία (ςθμ. 6) 21.921 24.200 - 2.151

Κζρδθ από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ (ςθμ. 6) -38.097 -52.765 -628 -1.679

Δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν (ςθμ. 7) 1.010 747 876 631

υμμετοχι ςτα κζρδθ ςυνδεδεμζνων εταιριϊν και κοινοπραξιϊν (ςθμ. 15) -5.815 -4.945 - -

Μεταβολζσ ςτο κεφάλαιο κίνθςθσ:

Αφξθςθ αποκεμάτων -8.402 -40.540 -1.356 -3.136

(Αφξθςθ)/μείωςθ απαιτιςεων από πελάτεσ και λοιποφσ λογαριαςμοφσ -5.876 17.894 -15.367 -7.121

(Αφξθςθ)/μείωςθ λοιπϊν μακροπρόκεςμων απαιτιςεων και υποχρεϊςεων -3.128 -4.623 - 81

Αφξθςθ/(μείωςθ) τρεχουςϊν υποχρεϊςεων 19.399 11.344 -5.226 4.704

Ειςροζσ διακεςίμων από τθν κφρια εκμετάλλευςθ 237.641 174.278 29.357 27.494

Αναπόςβεςτθ αξία κατά τθν θμερομθνία πϊλθςθσ 3.471 1.718 216 231

Κακαρι (ηθμιά)/κζρδοσ από τθν πϊλθςθ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων (ςθμ. 4) -2.166 -1.537 140 -48

Ειςπράξεισ από τθν πϊλθςθ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων 1.305 181 356 183

29. Ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ

τθν κατάςταςθ ταμειακϊν ροϊν οι ειςπράξεισ από τθν πϊλθςθ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων και επενδυτικϊν παγίων υπολογίηονται ωσ

ακολοφκωσ:

'Ομιλοσ Εταιρία

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν 
θμειώςεισ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων |7 

140



Ποςά προηγοφμενησ 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

Σίμθμα εξαγοράσ για το υπόλοιπο 50% που τακτοποιικθκε με 

μετρθτά

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

Διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα που αποκτικθκαν κατά τθν 

εξαγορά κυγατρικισ

30. Συνενϊςεισ επιχειριςεων και απόκτθςθ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ

Σθν 1.10.2014, ο Όμιλοσ εξαγόραςε το υπόλοιπο 50% των μετοχϊν τθσ κοινοπραξίασ Transbeton-Δομικι Α.Ε.. Από τθν ίδια

θμερομθνία θ ανωτζρω εταιρία ενςωματϊνεται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου με τθν μζκοδο τθσ ολικισ 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:
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31. Ενδεχόμενεσ και ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ/απαιτιςεισ

2015 2014 2015 2014

- - 728.819 834.638

45.077 47.304 4.429 8.195

5.831 7.746 - 2.698

50.908 55.050 733.248 845.531

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 Καΐρου, με αίτθμα τθν ακφρωςθ τθσ ιδιωτικοποίθςισ τθσ, που ζγινε

το 1999, με τθν πϊλθςθ των μετοχϊν τθσ, μετά από δθμόςιο πλειοδοτικό διαγωνιςμό, ςτθν πλειοδότρια γαλλικι εταιρία Financiere

Lafarge. ιμερα το 99,98% περίπου τθσ BSCC ανικει ςτθν εταιρία του Ομίλου ΣΙΣΑΝ Alexandria Portland Cement Company S.A.

(ΑPCC), θ οποία είναι ειςθγμζνθ ςτο Αιγυπτιακό Χρθματιςτιριο. τισ 15 Φεβρουαρίου 2014 το Δικαςτιριο εξζδωςε απόφαςθ, με τθν

οποία απερρίφκθ εξ ολοκλιρου το ανωτζρω αίτθμα ακφρωςθσ τθσ πϊλθςθσ των μετοχϊν και ιδιωτικοποίθςθσ τθσ ΒSCC. Θ απόφαςθ

προβλζπει όμωσ τθν επαναπρόςλθψθ εργαηομζνων που είχαν 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 αίτθμα  τθν 

ακφρωςθ τθσ πϊλθςθσ των μετοχϊν τθσ APCC προσ τον Όμιλο Blue Circle Cement Group, που είχε πραγματοποιθκεί το ζτοσ 1999. Θ

APCC δεν είχε περιλθφκεί ςτουσ κακϋϊν θ προςφυγι. Θ ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ ζχει επανειλθμμζνα αναβλθκεί και τθν 31.1.2015 το

Δικαςτιριο εξζδωςε απόφαςθ με τθν οποία ανεςτάλθ θ εκδίκαςθ τθσ υπόκεςθσ 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  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 Καΐρου και θ οποία είχε ωσ αίτθμα, όπωσ και ςτθν ανωτζρω υπόκεςθ, τθν ιδιωτικοποίθςθ τθσ BSCC και τθν ακφρωςθ τθσ

πϊλθςθσ των μετοχϊν τθσ ςτθν εταιρία Financiere Lafarge. τισ 25 Ιουνίου 2015, το Δικαςτιριο παρζπεμψε τθν υπόκεςθ για

εκδίκαςθ ςτο 7ο Σμιμα του, όπου δεν ζχει οριςτεί, μζχρι ςιμερα, δικάςιμοσ για τθ ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ. Κατά τθν άποψθ των

δικθγόρων τθσ BSCC και θ εν λόγω προςφυγι ςτερείται οιαςδιποτε νομικισ και  πραγματικισ βάςθσ.

4. Σον Μάϊο 2013, τρεισ πρϊθν εργαηόμενοι τθσ APCC άςκθςαν νζα, παρόμοια με τθν ανωτζρω προςφυγι ενϊπιον του Διοικθτικοφ

Δικαςτθρίου τθσ Αλεξάνδρειασ, με αίτθμα 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. 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)

2015 2014 2015 2014

19.486 20.234 8.569 15.299

8.333 2.509 2.147 1.339

27.819 22.743 10.716 16.638

2.348 3.945 2.348 3.945

30.167 26.688 13.064 20.583

Θ International Finance Corporation (IFC) κατζχει το δικαίωμα εξαγοράσ από τον Όμιλο του ποςοςτοφ τθσ ςτθν ANTEA Cement SHA

(Antea), βάςει προκακοριςμζνων όρων. Σθν 31θ Δεκεμβρίου 2015, θ εφλογθ αξία του, που αναγνωρίηεται ωσ βραχυπρόκεςμθ

υποχρζωςθ ςτθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ του Ομίλου, ανζρχεται ςε €8,3 εκατ. (ςθμ. 27).

Δικαιώματα προαίρεςησ τησ μη ελζγχουςασ ςυμμετοχήσ για πώληςη μετοχών τησ Antea

Β. Λοιπζσ υποκζςεισ

1. Ζνασ κάτοικοσ τθσ περιοχισ όπου βρίςκεται το εργοςτάςιο τθσ 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 επικεφαλισ τθσ Αρχισ

Περιβαλλοντικϊν Θεμάτων τθσ Αλεξάνδρειασ, του επικεφαλισ τθσ Αρχισ Βιομθχανικισ Ανάπτυξθσ και τθσ APCC, με αίτθμα τθν

ακφρωςθ τθσ διοικθτικισ πράξθσ τθσ αρμόδιασ Αιγυπτιακισ Αρχισ, με τθν οποία χορθγικθκε θ άδεια λειτουργίασ τθσ 5θσ γραμμισ

παραγωγισ του εργοςτάςιο τθσ εν λόγω εταιρίασ ςτθν Αλεξάνδρεια, διότι δικεν εκδόκθκε κατά παράβαςθ τθσ περιβαλλοντικισ

νομοκεςίασ. Σθν 25.5.2014, το δικαςτιριο αποφάςιςε να παραπζμψει τθν υπόκεςθ λόγω ζλλειψθσ αρμοδιότθτασ ςτο Διοικθτικό

Πρωτοδικείο του Καΐρου, ενϊπιον του οποίου θ υπόκεςθ ζχει επανειλθμμζνα αναβλθκεί. τισ 24.10.2015 το Δικαςτιριο παρζπεμψε

τθν υπόκεςθ προσ εκδίκαςθ ςε άλλο τμιμα του. 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 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 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 30.8.2014 το Δικαςτιριο

αποφάςιςε να ςταλεί θ υπόκεςθ ςτον ειςθγθτι και αναμζνεται να οριςτεί δικάςιμοσ και να ανακοινωκεί θ ειςιγθςθ. Μζχρι ςιμερα

δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι απόφαςθ. Κατά τθν άποψθ των δικθγόρων τθσ ΒSCC θ ζκβαςθ τθσ ανωτζρω υπόκεςθσ εκτιμάται ότι κα

είναι κετικι.

3. Ο μθ κυβερνθτικόσ οργανιςμόσ Nile Agriculture Organization, ζχει προςφφγει ςτα δικαςτιρια εναντίον τθσ εταιρίασ 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 παραχωρθκεί νομίμωσ ςτθν BSCC από

τθν αρμόδια Αιγυπτιακι αρχι Νew Urban Communities Agency (NUCA) και από το 1988 θ ΒSCC διατθρεί άδειεσ εκμετάλλευςθσ των

λατομείων που βρίςκονται ςε αυτι. Κατά τθν άποψθ των δικθγόρων τθσ BSCC θ πικανότθτα απόρριψθσ τθσ ανωτζρω προςφυγισ

είναι μεγάλθ.

Εγγυθτικζσ επιςτολζσ τραπεηϊν για εξαςφάλιςθ απαιτιςεων από 

πελάτεσ (ςθμ. 20)

Λοιπζσ εξαςφαλίςεισ απαιτιςεων πελατϊν (ςθμ. 20)

Εξαςφαλίςεισ για λοιπζσ απαιτιςεισ

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.
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31. Ενδεχόμενεσ και ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ/απαιτιςεισ (ςυνζχεια)

Ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ

2015 2014 2015 2014

1.616 153 - -

2015 2014

Ζωσ 1 ζτοσ 81.481 79.188

Μεταξφ 1 και 5 ζτθ 402.808 395.940

Από 5 ζτθ και πάνω 368.486 441.392

852.774 916.519

2015 2014 2015 2014

Ζωσ 1 ζτοσ 11.113 10.858 594 678

Μεταξφ 1 και 5 ζτθ 27.959 26.437 1.111 1.102

Από 5 ζτθ και πάνω 7.642 8.897 - -

46.714 46.192 1.705 1.780

32. Συναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Ρωλιςεισ 

αγακϊν και 

υπθρεςιϊν 

 Αγορζσ 

αγακϊν και 

υπθρεςιϊν Απαιτιςεισ  Υποχρεϊςεισ 

- 1.537 - 223

- - 35 -

- 1.537 35 223

(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

(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

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 2015
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32. Συναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ (ςυνζχεια)

Ρωλιςεισ αγακϊν 

και υπθρεςιϊν 

 Αγορζσ αγακϊν 

και υπθρεςιϊν Απαιτιςεισ  Υποχρεϊςεισ 

1 - - 257

2 - - 350

20.222 5.025 7.050 755

5.550 - 750 -

3 - 1 -

38 - - -

2 - - -

8.425 - 3.681 -

420 - - -

18.015 53 3 -

7.794 - 852 -

1.869 - 2.758 -

1.036 10 1.191 -

973 4 312 -

1.110 - 1.074 -

4.621 7 1.506 -

37.240 57 2.341 -

- 2 - 2

1.550 3 284 -

- 22.301 - 307.105

1.327 - 403 -

34 - 126 -

- 1.537 - 223

- - 35 -

110.232 28.999 22.367 308.692

Ρωλιςεισ αγακϊν 

και υπθρεςιϊν 

 Αγορζσ αγακϊν 

και υπθρεςιϊν Απαιτιςεισ  Υποχρεϊςεισ 

- 1.069 - 154

- - 18 -

- 1.069 18 154

Ιντερτιτάν Εμπορικι Διεκνισ Α.Ε.

Λατομεία Γουρνϊν Α.Ε.

Zlatna Panega Cement AD

Σitan Αmerica LLC

Essex Cement Co. LLC

Titan Cement U.K. Ltd

Σιτάν Διεκνισ Εμπορικι Α.Ε.

Fintitan S.R.L.

Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. 

Cementi Crotone S.R.L.

Usje Cementarnica AD

Beni Suef Cement Co.S.A.E. 

ΚΣΘΜΕΣ Α.Ε.

Antea Cement SHA

Alexandria Portland Cement Co. S.A.E 

Αιολικι Ν.Ε.

Αλμπαςζμ Α.Ε.

Ιντερμπετόν Δομικά Τλικά Α.Ε.

Ποςά κλειόμενησ χρήςησ 2015

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Εταιρία

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 

SharrCem Sh.P.K

Λοιπζσ κυγατρικζσ

Ποςά προηγοφμενησ χρήςησ  2014

(Ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Όμιλοσ
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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

2015 2014 2015 2014

Μιςκοί και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ παροχζσ 5.826 4.948 5.826 4.948

Σο διευκυντικό προςωπικό περιλαμβάνει μζλθ τθσ εκτελεςτικισ επιτροπισ.

2015 2014

Εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 7 7

Μθ εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 8 8

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

ΚΣΘΜΕΣ Α.Ε.

Σιτάν Διεκνισ Εμπορικι Α.Ε.

Fintitan S.R.L.

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

Ποςά προηγοφμενησ χρήςησ  2014

(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.
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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 29.097 5.545 22.100 794.435 20.182 871.359 

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 

(μακροπρόκεςμα) -     -     -     924 -     924 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ 

υποχρεϊςεισ -     -     -     1.513 -     1.513 

Προμθκευτζσ και λοιπζσ 

υποχρεϊςεισ 163.497 63.844 4.944 -     -     232.285 

192.594 69.389 27.044 796.872 20.182 1.106.081 

Δανειςμόσ 26.419 28.465 25.464 750.807 62.083 893.239 
Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 

(μακροπρόκεςμα) -     -     -     2.438 -     2.438 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ 

υποχρεϊςεισ -     -     -     24.696 -     24.696 

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 

(βραχυπρόκεςμα) -     -     127 -     -     127 

Προμθκευτζσ και λοιπζσ 

υποχρεϊςεισ 142.100 45.004 1.982 -     -     189.086 

168.519 73.469 27.573 777.941 62.083 1.109.586 

Εταιρία
Λιγότερο από 1 

μινα 1 με 6 μινεσ 6 με 12 μινεσ 1 με 5 ζτθ >5 ζτθ Σφνολο

Δανειςμόσ 16.267 1.472 8.355 325.945 -     352.039 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ 

υποχρεϊςεισ -     9 8 129 -     146 

Προμθκευτζσ και λοιπζσ 

υποχρεϊςεισ 28.264 6.139 156 -     -     34.559 

44.531 7.620 8.519 326.074 -     386.744 

82% 18% 0%

Δανειςμόσ 7.493 1.767 9.165 384.547 -     402.972 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ 

υποχρεϊςεισ -     -     -     134 -     134 

Προμθκευτζσ και λοιπζσ 

υποχρεϊςεισ 30.973 13.579 3.308 -     -     47.860 

38.466 15.346 12.473 384.681 -     450.966 

65% 28% 7%

Ροςά χριςθσ 2014

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 εταιρίεσ 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.

Ροςά χριςθσ 2015

Ροςά χριςθσ 2014

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 "λιγότερο από 1 μινα" ςτον δανειςμό αφοροφν άμεςα καταβλθκείςεσ αδζςμευτεσ βραχυπρόκεςμεσ γραμμζσ

κεφαλαίου κίνθςθσ και δεδουλευμζνουσ τόκουσ.

β) Κίνδυνοσ τησ αγοράσ

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. 

Ο κίνδυνοσ τθσ αγοράσ αποτελείται από τρεισ κινδφνουσ: τον ςυναλλαγματικό κίνδυνο, τον κίνδυνο τιμϊν, όπωσ για παράδειγμα τον κίνδυνο τιμϊν

εμπορευμάτων, και τον κίνδυνο επιτοκίων.

33. Στόχοι και πολιτικζσ προγράμματοσ διαχείριςθσ χρθματοοικονομικοφ κινδφνου

Ροςά χριςθσ 2015

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 λιξθσ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων τθν 31θ Δεκεμβρίου 2015 & 2014, βάςει των

πλθρωμϊν που απορρζουν από τισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ, ςε μθ προεξοφλθμζνεσ τιμζσ.
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Ξζνο νόμιςμα

Αφξθςθ/ μείωςθ 

ξζνου νομίςματοσ 

ζναντι €

Επίδραςθ ςτα 

κζρδθ προ 

φόρων

Επίδραςθ ςτα ίδια 

κεφάλαια

5% 1.084 24.633 

-5% -981 -22.287 

5% 485 1.558 

-5% -439 -1.410 

5% -1.609 37.263 

-5% 1.456 -33.715 

5% 97 475 

-5% -88 -430 

5% 274 1.357 

-5% -248 -1.227 

5% 166 2.306 

-5% -151 -2.086 

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 

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.

τισ 11 Ιουλίου 2014, θ TALLC αποπλιρωςε νωρίτερα τθσ λιξθσ 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, προκειμζνου ο Όμιλοσ 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 από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ" τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων χριςθσ 2014.

TRY

ALL

Ροςά χριςθσ 2014

USD

RSD

EGP

GBP

TRY

ALL

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 Λεκ Αλβανίασ, κρατϊντασ όλεσ τισ άλλεσ

μεταβλθτζσ ςτακερζσ.

Ροςά χριςθσ 2015

USD

RSD

EGP

GBP

τθν Αίγυπτο, θ Γιεν χρθματοδότθςθ αντιςτακμίςτθκε ζωσ τθ λιξθ τθσ, τον Δεκζμβριο 2015, με τθ χριςθ προκεςμιακϊν ςυμβολαίων

ςυναλλάγματοσ μελλοντικισ εκπλιρωςθσ δολαρίου-γιεν, που εκτελζςτθκαν από τθ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου Iapetos Ltd και είχε ωσ

αποτζλεςμα ηθμία φψουσ €115 χιλ. (2014: €173 χιλ.), που αναγνωρίςτθκε ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ 2015 ςτο λογαριαςμό "κζρδθ 

από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ".

33. Στόχοι και πολιτικζσ προγράμματοσ διαχείριςθσ χρθματοοικονομικοφ κινδφνου (ςυνζχεια)

Θ TALLC τον Αφγουςτο του 2015, προχϊρθςε ςτθ ςφναψθ ςυμφωνίασ ανταλλαγισ κυμαινόμενων τιμϊν πετρελαίου ςε ςτακερι τιμι

πετρελαίου ςε μθνιαία βάςθ και μζχρι τον Δεκζμβριο του 2016. Θ ςφναψθ τθσ παραπάνω ςυμφωνίασ εκτελζςτθκε με ςκοπό τθν αντιςτάκμιςθ

των μεταβαλλόμενων τιμϊν του πετρελαίου με τισ μεταβαλλόμενεσ πλθρωμζσ τθσ Αμερικισ που αφοροφν αγορζσ του ςυγκεκριμζνου

εμπορεφματοσ. Θ εφλογθ αξία τθσ ανωτζρω ςυμφωνίασ ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2015 αναγνωρίςτθκε ωσ υποχρζωςθ ςτθν κατάςταςθ

χρθματοοικονομικισ κζςθσ με το ποςό των €160 χιλ..

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 ςτακεροφ επιτοκίου ςε δολαριακό δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου 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. Θ εφλογθ αξία των ανωτζρω ςυμφωνιϊν ςτισ 31

Δεκεμβρίου 2015 αναγνωρίςτθκε ωσ υποχρζωςθ ςτθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ με το ποςό των €764 χιλ. (31.12.2014: €2.438

χιλ.).

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.  
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Μεταβλθτότθτα 

επιτοκίων

Επίδραςθ ςτα κζρδθ 

προ φόρων

(+/-) (-/+)

1,0% 512

1,0%

ALL

Ροςά χριςθσ 2015

EUR

USD

BGN

EGP

2.412

1,0% 117

1,0% 1.342

Ροςά χριςθσ 2014   Αναπροςαρμοςμζνο

EUR

USD

BGN

EGP

ALL

τισ 31 Δεκεμβρίου 2015, 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. 

γ) 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 2015, 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 2015, θ πλειονότθτα των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν

ςτοιχείων και τα χρθματοοικονομικά παράγωγα μζςα διεξιχκθςαν με χρθματοοικονομικά ιδρφματα υψθλισ επενδυτικισ πιςτολθπτικισ

διαβάκμιςθσ.

329

1,0% 366

1,0% 489

1,0% 2.223

1,0% 165

1,0% 659

1,0%

Ανάλυςη ευαιςθηςίασ των δανείων του Ομίλου ςε μεταβολζσ επιτοκίων

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

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. 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 (Cross Currency Swap), θ ςχζςθ ςτακερϊν προσ κυμαινόμενων επιτοκίων του δανειςμοφ

του Ομίλου ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2015 ανζρχεται ςε 43/57.

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:

33. Στόχοι και πολιτικζσ προγράμματοσ διαχείριςθσ χρθματοοικονομικοφ κινδφνου (ςυνζχεια)
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2015 2014 2015 2014

716.766 634.195 300.712 336.694 

26.313 49.522 9.324 95 

743.079 683.717 310.036 336.789 

121.733 142.946 8.626 16.971 

621.346 540.771 301.410 319.818 

216.422 181.591 43.768 30.617

1.244.190 1.183.654 388.482 416.957

1.705.285 1.627.595 860.544 823.301

Δανειςμόσ

Μείον: Διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα (ςθμ. 21)

Κακαρόσ δανειςμόσ

Σφνολο υποχρεϊςεων

Σφνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και 

αποςβζςεων (EBITDA)

δ) 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)

(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
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Χρηματοοικονομικά περιουςιακά 

ςτοιχεία 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

3.319 1.469 3.319 1.469 2.281 172 2.281 172

10.252 11.472 10.252 11.472 3.063 2.960 3.063 2.960

716.766 634.195 725.075 638.826 300.712 336.694 305.087 339.969

26.313 49.522 26.313 49.501 9.324 95 9.324 95

924 2.565 924 2.565 -   -   -   -   

1.513 24.696 1.513 24.696 146 134 146 134

8.315 -   8.315 -   -   -   -   -   

2015 2014 2015 2014

9.548 9.267 9.461 9.908

2.110 -   2.109 -   

1.209 1.469 172 172

725.075 638.826 305.087 339.969

26.313 49.501 9.324 95

924 2.565 -   -   

-   23.843 -   -   

8.315 -   -   -   

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 

Δικαίωμα προαίρεςθσ (ςθμ. 31)

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ Επίπεδο 3

Επίπεδο 3

Επίπεδο 3

Επίπεδο 2

Επίπεδο 1

Επενδυτικά ακίνθτα

Μακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ 

Υποχρεώςεισ 

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία

    Λοιπά διακζςιμα προσ πώλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία

    Ειςθγμζνεσ μετοχζσ

Στοιχεία του ενεργητικοφ

Ο παρακάτω πίνακασ δείχνει τθν ιεραρχία τθσ εφλογθσ αξίασ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και των υποχρεϊςεων του Ομίλου και τθσ Εταιρίασ ςτισ 31

Δεκεμβρίου 2015 και 2014.

'Ομιλοσ Εταιρία Ιεραρχία εφλογθσ αξίασ

Εφλογθ αξία Εφλογθ αξία

(ποςά ςε χιλ. € )

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 περιουςιακϊν ςτοιχείων και

των υποχρεϊςεων ανά μζκοδο αποτίμθςθσ:

Επίπεδο 1: με βάςθ διαπραγματεφςιμεσ (μθ προςαρμοςμζνεσ) τιμζσ ςε ενεργζσ αγορζσ για όμοια περιουςιακά ςτοιχεία ι υποχρεϊςεισ.

Θ διοίκθςθ εκτίμθςε ότι τα ταμειακά διακζςιμα και οι βραχυπρόκεςμεσ κατακζςεισ, οι πελάτεσ, οι προμθκευτζσ, οι τραπεηικζσ υπεραναλιψεισ και οι

λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ (με εξαίρεςθ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ τθσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ) προςεγγίηουν τθ λογιςτικι αξία τουσ,

κυρίωσ λόγω των βραχυπρόκεςμων λιξεϊν τουσ. 

Μακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ (ςθμ. 24)

Βραχυπρόκεςμοσ δανειςμόσ (ςθμ. 24)

Δικαίωμα προαίρεςθσ (ςθμ. 31)

θμείωςθ: Σα παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα αποτελοφνται από ςυμβόλαια ανταλλαγισ νομιςμάτων και επιτοκίων (CCS) κακώσ και ςυμβόλαια ανταλλαγισ

εμπορευμάτων.

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 
Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ (ςθμ. 

27)

Χρηματοοικονομικζσ υποχρεώςεισ 

(ποςά ςε χιλ. € )

Λογιςτικι αξία Εφλογθ αξία Λογιςτικι αξία

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά 

ςτοιχεία (ςθμ. 16)

Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά 

ςτοιχεία (ςθμ. 17)

Εφλογθ αξία

Παρακάτω παρουςιάηεται μία ςφγκριςθ, ανά κατθγορία, των λογιςτικϊν και εφλογων αξιϊν χρθματοοικονομικϊν μζςων του Ομίλου και τθσ Εταιρίασ, τα

οποία απεικονίηονται ςτθ κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ τθν 31θ Δεκεμβρίου:

'Ομιλοσ Εταιρία

34. Επιμζτρθςθ εφλογθσ αξίασ
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34. Επιμζτρθςθ εφλογθσ αξίασ (ςυνζχεια)

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

2015 2014

35,4% 29,4%

10,6% 13,5%

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 αποτελοφνται από προκεςμιακά ςυμβόλαια ανταλλαγισ επιτοκίων διαφορετικϊν

νομιςμάτων και προκεςμιακά ςυμβόλαια ανταλλαγισ τιμϊν πετρελαίου. 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 εν

λόγω ςυμβόλαια ζχουν επιμετρθκεί ςε εφλογθ αξία χρθςιμοποιϊντασ: α) μελλοντικζσ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ που διαπραγματεφονται ςτθν

ενεργι αγορά, β) προκεςμιακά επιτόκια που προζρχονται από παρατθριςιμεσ καμπφλεσ απόδοςθσ και γ) προκεςμιακζσ τιμζσ πετρελαίου που

προζρχονται από παρατθριςιμεσ καμπφλεσ απόδοςθσ, όπωσ διαπραγματεφονται ςτθν ενεργι αγορά.

Σα διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία του επιπζδου 1 αφοροφν μετοχζσ ειςθγμζνων τραπεηϊν που απζκτθςε θ

Εταιρία μζςω τθσ ανακεφαλαιοποίθςισ τουσ (ςθμ. 16).

Σα διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά περιουςιακά 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).

Αφξθςθ κατά 5 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ του ρυκμοφ 

ανάπτυξθσ του μικτοφ περικωρίου κζρδουσ: 

Μείωςθ κατά 5 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ του ρυκμοφ 

ανάπτυξθσ του μικτοφ περικωρίου κζρδουσ: 

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

69

-63

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.

Ειδικότερα για τον μακροπρόκεςμο δανειςμό, χρθςιμοποιοφνται αξίεσ που κακορίηονται από τθν αγορά, ι από τουσ διαμεςολαβθτζσ για

εξειδικευμζνα ι παρόμοια χρθματοπιςτωτικά μζςα. 

(Ποςά ςε χιλ. € )

Σο δικαίωμα προαίρεςθσ του επιπζδου 3 (και οι λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ του επιπζδου 3 του 2014) αποτελείται από το δικαίωμα

προαίρεςθσ πϊλθςθσ (put option), που ο Όμιλοσ ζχει χορθγιςει ςτθ μθ ελζγχουςα ςυμμετοχι 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:

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν 
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35. Ανζλεγκτεσ φορολογικά  χριςεισ

(1) Ανϊνυμθ Εταιρία Σςιμζντων Σιτάν 2010,2014-2015 Colombus Properties B.V. 2010-2015
(2) Αιολικι Ν.Ε. - Holtitan BV 2010-2015
(1) Αλμπαςζμ Α.Ε. 2014-2015 Aeas Netherlands B.V. 2010-2015
(1) Αρκτίασ Α.Ε. 2010,2014-2015 (2) Titan Cement U.K. Ltd 2015
(1) Ιντερμπετόν Δομικά Τλικά Α.Ε. 2007-2010,2015 (5) Σitan Αmerica LLC 2011-2015
(1) Ιντερτιτάν Εμπορικι Διεκνισ Α.Ε. 2008-2010,2014-2015 Separation Technologies Canada  Ltd 2014-2015
(1) Πορφυρίων Α.Ε. 2010,2014-2015 Stari Silo Copmany DOO 2008-2015
(1) Λατομεία Βαχοφ Α.Ε. 2010,2014-2015 Cementara Kosjeric DOO 2006-2015
(1) Λατομεία Γουρνϊν Α.Ε. 2010,2014-2015 TCK Montenegro DOO 2007-2015
(1) Λατομεία Κοινότθτασ Σαγαράδων Α.Ε. 2010,2014-2015 Double W & Co OOD 2007-2015
(1) Αιτωλικά Λατομεία Α.E. 2014-2015 Granitoid AD 2007-2015
(1) ίγμα Μπετόν Α.Ε.Σ.Ε. 2010,2014-2015 Gravel & Sand PIT AD 2008-2015
(1) Σιτάν Σςιμζντα Ατλαντικοφ Α.Β.Ε.Ε. 2010,2014-2015 Zlatna Panega Beton EOOD 2008-2015
(1) Σιτάν Διεκνισ Εμπορικι Α.Ε. 2014-2015 Zlatna Panega Cement AD 2010-2015
(1) ΚΣΘΜΕΣ Α.Ε. 2010,2014-2015 Cement Plus LTD 2014-2015

Aemos Cement Ltd 2008-2015 Rudmark DOOEL 2006-2015

Alvacim Ltd 2010-2015 Usje Cementarnica AD 2009-2015
(3) Balkcem Ltd 2008, 2010-2015 Titan Cement Netherlands BV 2010-2015

Iapetos Ltd 2007-2015 Alba Cemento Italia, SHPK 2012-2015

Rea Cement Ltd 2008-2015 Antea Cement SHA 2015

Themis Holdings Ltd 2007-2015 Sharr Beteiligungs GmbH 2011-2015
(4) Tithys Ltd 2006,2008-2015 Kosovo Construction Materials L.L.C. 2011-2015

Feronia Holding Ltd 2007-2015 SharrCem Sh.P.K 2011-2015

Vesa DOOL 2006-2015 (2) Alexandria Development Co.Ltd -

Trojan Cem EOOD 2010-2015 Alexandria Portland Cement Co. S.A.E 2010-2015

Dancem APS 2010-2015 GAEA Green Alternative Energy Assets Ltd 2007-2015

Titan Global Finance PLC 2007-2015 Beni Suef Cement Co.S.A.E. 2009-2015

Terret Enterprises Ltd 2009-2015 East Cement Trade Ltd 2006-2015

Salentijn Properties1 B.V. 2010-2015 Titan Beton & Aggregate Egypt LLC 2010-2015

Titan Cement Cyprus Limited 2007-2015 (2) Titan Egyptian Inv. Ltd -

KOCEM Limited 2007-2015 Green Alternative Energy Assets EAD 2012-2015
(2) Fintitan S.R.L. 2011-2015 GAEA Zelena Alternative Enerjia DOOEL 2013-2015

Cementi Crotone S.R.L. 2011-2015 GAEA Enerjia Alternative e Gjelber Sh.p.k. 2014-2015

Cementi ANTEA SRL 2010-2015

36. Αναταξινομιςεισ

37. Μεταγενζςτερα γεγονότα

Δεν υπάρχουν μεταγενζςτερα τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2015 γεγονότα που να αφοροφν τον Όμιλο και τθν Εταιρία και τα οποία να ζχουν ςθμαντικι

επίδραςθ ςτισ ετιςιεσ ενοποιθμζνεσ και εταιρικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ.

(5) Οι κυγατρικζσ εταιρίεσ του Ομίλου που δραςτθριοποιοφνται ςτισ ΘΠΑ, ενςωματϊνονται ςτον υπο-όμιλο Titan America LLC (ςθμ. 14).

(1) Για τθ χριςθ του 2013 οι παραπάνω εταιρίεσ ελζγχκθκαν φορολογικά από τουσ Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ Λογιςτζσ αυτϊν ςφμφωνα με το

άρκρο 82, παρ. 5 του Ν.2238/1994. Ο φορολογικόσ ζλεγχοσ τθσ χριςθσ 2014 διενεργικθκε από τουσ Νόμιμουσ Ελεγκτζσ βάςει των διατάξεων του Ν.

4174/2013 άρκρο 65Α παρ. 1, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 4262/2014.

(2) Τπόκειται ςε ειδικό φορολογικό κακεςτϊσ.

(4) Θ οικονομικι χριςθ 2007 ζχει ελεγχκεί.

(3) Θ οικονομικι χριςθ 2009 ζχει ελεγχκεί.

Σο ποςό των €4.272 χιλ., που αφορά δαπάνεσ απογφμνωςθσ λατομικϊν περιοχϊν ςτισ Θ.Π.Α., μεταφζρκθκε από τον λογαριαςμό "αςϊματεσ

ακινθτοποιιςεισ" ςτον λογαριαςμό "ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ" ςτθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ του Ομίλου τθν 31.12.2014, ζτςι ϊςτε

να είναι ςυγκρίςιμθ με τθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ τθν 31.12.2015.
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Ι. ΕΙΡΟΕ 1/1 - 31/12/2015

Α. Πωλήζειρ 

1. Πωλήζειρ ηζιμένηος και κλίνκεπ

ΙΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Δ. αξία ζε εςπώ 18.702.841

TRANSBETON Α.Δ.

BENI SUEF CEMENT CO.

ΙΝΣΔΡΣΙΣΑΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΔΘΝΗ Α.Δ. 5.547.675

FINTITAN SRL 8.424.544

CEMENTI CROTONE SRL 420.000

ANTEA CEMENT SHA 50.072

TITAN CEMENT U.K. LTD 17.976.102

ESSEX CEMENT CO LLC 37.203.975

CEMENTARNICA USJE A.D. 1.738.153

CEMENTARA KOSJERIC A.D. 78.587

SHARRCEM 123.001

90.264.950

2. Πωλήζειρ αδπανών ςλικών

ΙΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Δ. αξία ζε εςπώ 969.525

969.525

3. Πωλήζειρ ζηεπεών καςζίμων

CEMENTARNICA USJE AD αξία ζε εςπώ 4.296.611

4.296.611

4. Πωλήζειρ πάγιος εξοπλιζμού

ΙΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Δ. αξία ζε εςπώ 11.234

ΛΑΣΟΜΔΙΑ ΓΟΤΡΝΩΝ Α.Δ.

ADOCIM CIMENTO BETON SANAYI VE TICARET SA

SHARRCEM 14.320

CEMENTARNICA USJE A.D. 78.000

CEMENTARA KOSJERIC A.D.

103.554

5. Πωλήζειρ ςλικών - ανηαλλακηικών

ANTEA CEMENT SHA αξία ζε εςπώ 448

SHARRCEM 6.800

ZLATNA PANEGA CEMENT A.D. 5.760

CEMENTARNICA USJE AD

13.008

ΥΝΟΛΟ Α. 95.647.648

Β. Υπηπεζίερ

    1. Παποσή μησανογπαθικών ςπηπεζιών

ΙΝΣΔΡΣΙΣΑΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΔΘΝΗ Α.Δ. αξία ζε εςπώ 655

ΑΛΜΠΑΔΜ Α.Δ. 655

ΛΑΣΟΜΔΙΑ ΓΟΤΡΝΩΝ Α.Δ. 2.000

ΠΟΡΦΤΡΙΩΝ Α.Δ. 656

ΛΑΣΟΜΔΙΑ ΒΑΥΟΤ Α.Δ. 656

ΑΙΣΩΛΙΚΑ ΛΑΣΟΜΔΙΑ Α.Δ. 656

ΑΡΚΣΙΑ Α.Δ. 656

ΣΙΣΑΝ ΣΙΜΔΝΣΑ ΑΣΛΑΝΣΙΚΟΤ ΑΒΔΔ 655

ΣΙΣΑΝ ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ 655

ΛΑΣΟΜΙΚΗ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ ΑΔΒΔ

TRANSBETON Α.Δ.

ΙΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Δ. 313.805

321.049

ΕΚΘΕΗ

Άπθπος 2, παπ. 4 ηος Ν. 3016/2002

Πεπί ηων ζςναλλαγών ηηρ Δηαιπίαρ με ηιρ ζςνδεδεμένερ με αςηήν, καηά ηην έννοια ηος

                απθ. 42ε, παπ.5 ηος Κ.Ν. 2190/1920, επισειπήζειρ καηά ηη σπήζη ηος 2015

Καηά ηη σπήζη 2015 οι ζςναλλαγέρ ηηρ Δηαιπίαρ με ηιρ ανωηέπω επισειπήζειρ είσαν όπωρ παπακάηω αναλςηικά αναθέπεηαι:
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    2. Λοιπά έζοδα από ςπηπεζίερ

BENI SUEF CEMENT CO. αξία ζε εςπώ 1.868.769

ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT Co 1.035.855

TITAN AMERICA LLC 4.620.796

ESSEX CEMENT CO LLC 36.230

TITAN CEMENT U.K. LTD 39.040

ΑΛΜΠΑΔΜ Α.Δ. 1.200

ΙΝΣΔΡΣΙΣΑΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΔΘΝΗ Α.Δ. 1.200

ΙΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Δ. 193.480

ADOCIM CIMENTO BETON SANAYI VE TICARET SA 37.667

ΣΙΣΑΝ ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ 1.200

ΣΙΣΑΝ ΣΙΜΔΝΣΑ ΑΣΛΑΝΣΙΚΟΤ ΑΒΔΔ 1.200

ΛΑΣΟΜΔΙΑ ΓΟΤΡΝΩΝ Α.Δ. 1.184

ΑΙΣΩΛΙΚΑ ΛΑΣΟΜΔΙΑ Α.Δ. 4.000

CEMENTARA KOSJERIC A.D. 894.260

ANTEA CEMENT SHA 1.499.552

IAPETOS 7.176

ZLATNA PANEGA CEMENT A.D. 1.104.375

SHARRCEM 1.183.218

CEMENTARNICA USJE A.D. 1.681.230

TITAN BETON & AGGREGATES 8.161

AEMOS 7.176

14.226.969

ΥΝΟΛΟ Β. 14.548.018

Γ.  Ενοίκια από μιζθώζειρ

ΙΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Δ. αξία ζε εςπώ 30.815

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Δ. 592

ΙΝΣΔΡΣΙΣΑΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΔΘΝΗ Α.Δ. 592

ΑΛΜΠΑΔΜ Α.Δ. 592

ΠΟΡΦΤΡΙΩΝ Α.Δ. 592

ΛΑΣΟΜΔΙΑ ΒΑΥΟΤ Α.Δ. 592

ΑΡΚΣΙΑ Α.Δ. 592

ΑΙΣΩΛΙΚΑ ΛΑΣΟΜΔΙΑ Α.Δ. 584

ΣΙΣΑΝ ΣΙΜΔΝΣΑ ΑΣΛΑΝΣΙΚΟΤ ΑΒΔΔ 592

ΣΙΣΑΝ ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ 592

36.135

ΥΝΟΛΟ Γ. 36.135

110.231.801

ΙΙ. ΕΚΡΟΕ

Α. Αγοπέρ

1. Αγοπά αδπανών ςλικών

KTHMET αξία ζε εςπώ 1.678

ΙΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Δ. 2.709.184

2.710.862

2. Αγοπά έηοιμος ζκςποδέμαηορ

ΙΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Δ. αξία ζε εςπώ 144.160

144.160

3.Αγοπά Ανηαλλακηικών

CEMENTARA KOSJERIC αξία ζε εςπώ 4155

4.155

4.Αγοπά Παγίων

ΙΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Δ. 98.654

98.654

ΥΝΟΛΟ Α. 2.957.831
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Β. Υπηπεζίερ

1. Ενοίκια από μιζθώζειρ

ΙΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Δ. αξία ζε εςπώ 35.100

35.100

2. Λοιπέρ ςπηπεζίερ 

TITAN GLOBAL FINANCE PLC αξία ζε εςπώ 22.301.280

ΙΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Δ. 2.038.328

ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT Co 9.935

ANTEA CEMENT SHA 2.880

TITAN CEMENT U.K. LTD 53.273

TITAN AMERICA LLC 63.895

24.469.591

ΥΝΟΛΟ Β. 24.504.691

27.462.522

ΙΙΙ. ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Σα ςπόλοιπα ηων απαιηήζεων και ςποσπεώζεων καηά ηην 31.12.2015 έσοςν ωρ εξήρ:

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

CEMENTARNICA USJE AD 851.615

FINTITAN SRL 3.681.384

ΑΙΣΩΛΙΚΑ ΛΑΣΟΜΔΙΑ Α.Δ. 3.690

ANTEA CEMENT SHA 283.765

ΙΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Δ. 7.050.193 755.279

SALENTIJN 100.000

TITAN CEMENT U.K. LTD 3.312

ΛΑΣΟΜΔΙΑ ΓΟΤΡΝΩΝ Α.Δ. 1.354

AEMOS 7.176

ESSEX CEMENT CO LLC 2.341.382

TITAN AMERICA LLC 1.505.566

TITAN BETON & AGGREGATES 8.161

CEMENTARA KOSJERIC A.D. 312.445

SHARRCEM SH.P.K. 403.008

BENI SUEF CEMENT CO. 2.757.920

ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT Co 1.190.862

ZLATNA PANEGA CEMENT A.D. 1.073.536

TITAN GLOBAL FINANCE PLC 307.105.286

ΑΙΟΛΙΚΗ Ν.Δ. 256.954

ΙΝΣΔΡΣΙΣΑΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΔΘΝΗ Α.Δ. 749.625

IAPETOS 7.176

ΑΛΜΠΑΔΜ Α.Δ. 349.940

ΚΣΗΜΔΣ 2.065

22.332.173 308.469.524

31/12/2015
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5/2/2015 Eξαγορά του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ τθσ ΕΒRD ςτθν Αλβανικι κυγατρικι του Ομίλου ΑΝΤΕΑ CEMENTSHA

5/3/2015 Ενθμζρωςθ αναλυτϊν ζτουσ 2014

5/3/2015 Δελτίου τφπου ζτουσ 2014

5/3/2015 Ανακοίνωςθ Οικονομικοφ Ημερολογίου 2015

27/3/2015

7/5/2015 Ενθμζρωςθ αναλυτϊν Α' τριμινου 2015

7/5/2015 Δελτίο τφπου A' τριμινου 2015

12/5/2015 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν. 3556/2007

15/5/2015 Πϊλθςθ ιδίων μετοχϊν ςτα πλαίςια Προγράμματοσ Παροχισ Δικαιωμάτων Προαίρεςθσ Αγοράσ Μετοχϊν

20/5/2015 Πρόςκλθςθ ςε Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων

19/6/2015 Ανακοίνωςθ διανομισ μερίςματοσ και ζκτακτων αποκεματικϊν

22/6/2015 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

22/6/2015 Αποφάςεισ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ των Μετόχων τθσ 19θσ Ιουνίου 2015

30/6/2015 Γνωςτοποίθςθ ςχετικά με τθν πλθρωμι μερίςματοσ χριςθσ 2014 και διανομισ ζκτακτων αποκεματικϊν

9/7/2015 Ανακοίνωςθ πλθρωμισ των εξαμθνιαίων τοκομεριδίων των ομολογιϊν ζκδοςθσ Titan Global Finance 

13/7/2015 Ανακοίνωςθ πλθρωμισ μερίςματοσ χριςθσ 2014 και ζκτακτων αποκεματικϊν

30/7/2015 Ενθμζρωςθ αναλυτϊν Α' εξαμινου 2015

30/7/2015 Δελτίο Τφπου  Α' εξαμινου 2015

4/8/2015

6/8/2015 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

5/11/2015 Ενθμζρωςθ αναλυτϊν εννεαμινου 2015

5/11/2015 Δελτίου τφπου εννεαμινου 2015

13/11/2015 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

16/11/2015 Πϊλθςθ ιδίων μετοχϊν ςτα πλαίςια Προγράμματοσ Παροχισ Δικαιωμάτων Προαίρεςθσ Αγοράσ Μετοχϊν

17/11/2015 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

30/11/2015 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

2/12/2015 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

4/12/2015 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

8/12/2015 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

10/12/2015 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

11/12/2015 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

15/12/2015 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

18/12/2015 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

21/12/2015 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ν 3556/2007

   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

Ορκι επανάλθψθ παραγράφου τθσ ενότθτασ “Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ και Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ” τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ 

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου χριςθσ 2014

Ανακοίνωςθ πλθρωμισ μερίςματοσ χριςθσ 2014 και ζκτακτων αποκεματικϊν και μζςω του δικτφου 

καταςτθμάτων τθσ ΑLPHA BANK A.E.

Η ιςτοςελίδα τθσ Εταιρίασ μασ είναι: titan-cement.com
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1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

Σαμειακέρ Ροέρ Λειηοςπγικών Γπαζηηπιοηήηων

Κέξδε πξν θόξσλ 42.144 46.821 63.619 83.126

Πποζαπμογέρ ηων κεπδών ζε ζσέζη με ηιρ εξήρ ζςναλλαγέρ:

Απνζβέζεηο 113.650 105.449 13.541 13.457

Απνκεηώζεηο ελζσκάησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 17.045 -414 - -753

Πξνβιέςεηο 16.581 8.085 5.945 2.599

'Δμνδα/(έζνδα) ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ 1.240 1.609 -134 5.211

Έζνδα από κεξίζκαηα - - -55.112 -112.000

Με ζύκθσλε γλώκε πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -38.097 -52.765 -628 -1.679

(Πηζησηηθνί)/ρξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 63.503 60.004 23.053 40.254

Λνηπέο πξνζαξκνγέο 19.582 21.414 1.022 2.751

Πξνζαξκνζκέλν θέξδνο ρξήζεο πξηλ από ηηο κεηαβνιέο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο 235.648 190.203 51.306 32.966

Αύμεζε απνζεκάησλ -8.402 -40.540 -1.356 -3.136

(Αύμεζε)/κείσζε απαηηήζεσλ από πειάηεο θαη ινηπνύο ινγαξηαζκνύο -5.876 17.894 -15.367 -7.121

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 (Αύμεζε)/κείσζε ινηπώλ ιεηηνπξγηθώλ καθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ/ππνρξεώζεσλ -3.128 -4.623 - 81

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 1.807.709 1.677.282 239.413 236.468 Αύμεζε/(κείσζε) ηξερνπζώλ ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) 19.399 11.344 -5.226 4.704

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 9.548 9.267 9.461 9.908 Δηζξνέο δηαζεζίκσλ από ηελ θύξηα εθκεηάιιεπζε 237.641 174.278 29.357 27.494

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 454.584 441.808 1.854 1.973 Καηαβεβιεκέλνη θόξνη εηζνδήκαηνο -18.128 -20.946 -798 -180

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 99.353 106.660 847.997 848.878 Σύνολο ειζποών από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιοηήηερ (α) 219.513 153.332 28.559 27.314

Απνζέκαηα 286.793 275.774 70.682 72.830 Σαμειακέρ Ροέρ Δπενδςηικών Γπαζηηπιοηήηων

Απαηηήζεηο από πειάηεο 101.955 95.288 45.056 36.856 Αγνξά ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ -172.588 -81.536 -16.543 -13.472

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 67.800 62.224 25.937 16.374 Αγνξά αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ -888 -566 -101 -335

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 121.733 142.946 8.626 16.971 Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη επελδπηηθώλ παγίσλ 1.305 181 356 183

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 2.949.475 2.811.249 1.249.026 1.240.258 Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 2.218 1.404 55.012 112.000

Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ - -2.741 - -

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ πκκεηνρή ζε ίδξπζε ζπγγελνύο εηαηξίαο -400 -71 - -

Μεηνρηθό Κεθάιαην (84.632.528 κεηνρέο ησλ  € 4,00) 338.530 338.530 338.530 338.530 Μείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθώλ - - 1.180 392.950

Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην 22.826 22.826 22.826 22.826 Καζαξέο πιεξσκέο γηα ηελ απόθηεζε επελδπηηθώλ ηίηισλ -1.836 - -1.836 -

Γηθαηώκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρώλ 1.807 1.620 1.807 1.620 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 1.767 2.148 52 110

Ίδηεο κεηνρέο -79.077 -83.633 -79.077 -83.633 Σύνολο (εκποών)/ειζποών από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β) -170.422 -81.181 38.120 491.436

Λνηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 1.302.808 1.227.662 576.458 543.958 Σύνολο ηαμειακών ποών μεηά από ηιρ επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α)+(β) 49.091 72.151 66.679 518.750

ύνολο Ιδίων Κεθαλαίων Μεηότων Δηαιρίας (α) 1.586.894 1.507.005 860.544 823.301 Σαμειακέρ Ροέρ Υπημαηοοικονομικών Γπαζηηπιοηήηων

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (β) 118.391 120.590 - - Δίζπξαμε από ηε κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή ιόγσ ίδξπζεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο 35 - - -

ύνολο Ιδίων Κεθαλαίων (γ)=(α)+(β) 1.705.285 1.627.595 860.544 823.301 Δηζπξάμεηο από πώιεζε ηδίσλ κεηνρώλ 638 566 638 566

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 716.766 634.195 300.712 336.694 Δηζπξάμεηο θξαηηθώλ επηρνξεγήζεσλ 227 891 - -

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 224.012 264.225 27.062 24.133 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -56.318 -58.732 -22.441 -44.135

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 26.313 49.522 9.324 95 Παξαγξαθέληα κεξίζκαηα ππέξ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ -36 -67 -36 -67

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 277.099 235.712 51.384 56.035 Μεξίζκαηα θαη απνζεκαηηθά πιεξσζέληα ζε κεηόρνπο -25.316 -8.438 -25.316 -8.438

ύνολο σποτρεώζεων (δ) 1.244.190 1.183.654 388.482 416.957 Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο -5.635 -11.267 - -

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ) 2.949.475 2.811.249 1.249.026 1.240.258 Απόθηεζε κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο -10.591 - - -

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 396.812 1.057.652 93.421 177.900

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -370.366 -1.098.747 -121.862 -636.327

 Σύνολο εκποών από σπημαηοοικονομικέρ δπαζη/ηερ (γ) -70.550 -118.142 -75.596 -510.501

Καθαπή (μείωζη)/αύξηζη ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα  (α)+(β)+(γ) -21.459 -45.991 -8.917 8.249

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 142.946 184.257 16.971 8.780

1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ 246 4.680 572 -58

Κύκλορ επγαζιών 1.397.818 1.158.414 273.193 263.969 Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ σπήζηρ 121.733 142.946 8.626 16.971

Κόζηνο πσιήζεσλ -1.039.425 -863.906 -202.442 -208.026

Μικηά κέπδη ππο αποζβέζεων και απομειώζεων 358.393 294.508 70.751 55.943

Άιια (έμνδα)/έζνδα εθκεηάιιεπζεο -6.566 6.476 10.193 10.179

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο -114.169 -100.927 -37.048 -35.372

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο -21.236 -18.466 -128 -133 1.

-130.695 -105.035 -13.541 -12.704 2.

85.727 76.556 30.227 17.913

Έζνδα ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ 1.565 - 55.246 112.000

Έμνδα ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ -2.805 -1.609 - -5.211 3.

Έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο -48.158 -33.071 -21.854 -41.576

πκκεηνρή ζηα θέξδε ζπγγελώλ εηαηξηώλ θαη θνηλνπξαμηώλ 5.815 4.945 - - 4.

Κέπδη ππο θόπων 42.144 46.821 63.619 83.126

(Μείνλ)/Πιένλ: Φόξνο εηζνδήκαηνο -6.848 -11.104 -3.477 8.598 5.

Κέπδη μεηά από θόποςρ (α) 35.296 35.717 60.142 91.724

Σα καθαρά κέρδη αναλογούν ζε :

Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο 33.754 30.947 60.142 91.724 6.

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 1.542 4.770 - -

Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε  €) 0,41263 0,37902 0,73522 1,12337 Πνζά ζε ρηιηάδεο € Όκηινο Δηαηξία

Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - πξνζαξκνζκέλα (ζε  €) 0,41026 0,37670 0,73098 1,11651 - 110.232

1.537 28.999

- 22.332

223 308.692

5.826 5.826

35 35

1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

35.296 35.717 60.142 91.724 7.

45.298 88.142 - -

8.

- 2.605 - 2.234

- 65 - -

2.751 -5.492 1.601 -2.414

-1.386 2.143 -897 1.240 9.

48.052 87.292 843 1.060

83.348 123.009 60.985 92.784

80.470 111.689 60.985 92.784 10.

2.878 11.320 - -

11.

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

ύνολο ιδίων κεθαλαίων έναπξηρ σπήζηρ (1/1/2015 και 1/1/2014 ανηίζηοισα) 1.627.595 1.538.810 823.301 737.668

ύλνιν ζπγθεληξσηηθώλ εηζνδεκάησλ κεηά από θόξνπο 83.348 123.009 60.985 92.784 12.

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα θνηλώλ θαη πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ -12.695 - -12.695 -

Γηαλεκεζέληα εηδηθά απνζεκαηηθά ζε κεηόρνπο -12.695 - -12.695 -

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα ζε κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο -9.156 -12.023 - -

Γηαλεκεζέληα έθηαθηα απνζεκαηηθά ζε κεηόρνπο - -8.463 - -8.463

Πώιεζε - δηάζεζε ηδίσλ κεηνρώλ γηα πξόγξακκα  δηθαησκάησλ πξναίξεζεο 638 566 638 566 13.

Αλαινγία ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο ζηελ ίδξπζε ζπγαηξηθήο εηαηξίαο 344 - - -

Πξόγξακκα παξνρήο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρώλ  1.010 746 1.010 746

Δμαγνξά κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο 1.330 - - -

14.

ύνολο ιδίων κεθαλαίων λήξηρ σπήζηρ (31/12/2015 και 31/12/2014 ανηίζηοισα) 1.705.285 1.627.595 860.544 823.301

15. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζα πξνηείλεη ζηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ, πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ηελ 17.6.2016, ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο

ζπλνιηθνύ πνζνύ €25.390 ρηι. ήηνη €0,30 αλά κεηνρή.

Οξηζκέλα θνλδύιηα ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο αλαηαμηλνκήζεθαλ γηα ιόγνπο παξνπζίαζεο ρσξίο επίδξαζε ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ θαη ζηα

απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο (ζεκείσζε 36 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ).

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Α.Δ. ΣΗΜΔΝΣΧΝ ΣΗΣΑΝ θαη ηνπ ΟΜΗΛΟΤ. Ο αλαγλώζηεο πνπ επηδεηά λα αληιήζεη νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο νηθνλνκηθήο

ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ, πξέπεη λα αλαηξέμεη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, θαζώο θαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή.

Δλδεηθηηθά, κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο Δηαηξίαο, όπνπ αλαξηώληαη ηα ελ ιόγσ ζηνηρεία.

Υαλκίδος 22α - 111 43 Αθήνα

(Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ  €)

ΔΣΑΙΡΙΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΗΗΑπμόδια Τπηπεζία:

Γιεύθςνζη διαδικηύος:

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

(Ποζά εκθραζμένα ζε τιλιάδες €)

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΥΡΗΗ

Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ αγνξώλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο

Δηαηξίαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Λ.Π. 24 πξνο απηήλ κέξε,

έρνπλ σο εμήο:

ηηο 19 Ηνπλίνπ 2015 ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο ελέθξηλε: α) ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο ζπλνιηθνύ πνζνύ €12.695 ρηι. πνπ

αληηζηνηρνύζε ζε πνζό €0,15 αλά κεηνρή (θνηλή θαη πξνλνκηνύρν), ην νπνίν πξνζαπμεκέλν αλαινγηθά κε ην κέξηζκα πνπ αληηζηνηρνύζε ζηηο ίδηεο κεηνρέο

πνπ θαηείρε ε Δηαηξία ηελ 31.12.2014 αλήιζε ζε πνζό €0,15509 αλά κεηνρή θαη κεηά ηελ παξαθξάηεζε από ηελ Δηαηξία θόξνπ 10% γηα ινγαξηαζκό ηνπ

Μεηόρνπ, ην ηειηθό πνζό πνπ έιαβε ν Μέηνρνο αλήιζε ζε €0,13958 αλά κεηνρή, β) ηε δηαλνκή έθηαθησλ απνζεκαηηθώλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ ζπλνιηθνύ

πνζνύ €12.695 ρηι. πνπ αληηζηνηρνύζε ζε πνζό €0,15 αλά κεηνρή (θνηλή θαη πξνλνκηνύρν), ην νπνίν πξνζαπμεκέλν κε ην πνζό δηαλνκήο πνπ

αληηζηνηρνύζε ζηηο ίδηεο κεηνρέο πνπ θαηείρε ε Δηαηξία ηελ 31.12.2014 αλήιζε ζην ηειηθό πνζό €0,15509 αλά κεηνρή. 
- -

Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα έρνπλ επεξεαζηεί, όπσο αλακελόηαλ, από ηελ επηβνιή ειέγρσλ ζηε δηαθίλεζε θεθαιαίσλ. Οη θίλδπλνη πνπ

πξνθύπηνπλ από ηελ έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα έρνπλ κεηξηαζηεί ιόγσ ησλ παξαγόλησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκείσζε 2.16 ησλ εηήζησλ

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Ο Όκηινο αμηνινγεί ζπλερώο ην νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζρεηίδνληαη

κε ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ θαη λα πξνβαίλεη εγθαίξσο ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηώζεώλ ηνπο.

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Οη ινηπέο πξνβιέςεηο (βξαρππξόζεζκεο θαη καθξνπξόζεζκεο) πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί ηελ 31.12.2015, αλέξρνληαη γηα ηνλ Όκηιν ζε €27,8 εθαη.

(31.12.2014: €20,1 εθαη.), θαη γηα ηελ Δηαηξία ζε €7,9 εθαη. (31.12.2014: €5,9 εθαη.). H ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ Titan America LLC απνθάζηζε ηελ αλαζηνιή

ησλ επελδπηηθώλ ηεο δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνύλ ηελ θαηαζθεπή λένπ εξγνζηαζίνπ ηζηκέληνπ ζηε Βόξεηα Καξνιίλα ησλ ΖΠΑ. Χο απνηέιεζκα απηήο ηεο

απόθαζεο, ηα θαζαξά θέξδε ηνπ Οκίινπ ην 2015 επηβαξύλζεθαλ κε πξόβιεςε απνκείσζεο ύςνπο €8,3 εθαη..

Αληηζηαζκίζεηο ηακεηαθώλ ξνώλ

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνύ, Γηεύζπλζε Δηαηξηώλ & Γ.Δ.ΜΖ.

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ από 1 Ιανοςαπίος 2015 μέσπι 31 Γεκεμβπίος 2015

(δημοζιεςόμενα βάζει ηος κ.ν.2190, άπθπο 135, για επισειπήζειρ πος ζςνηάζζοςν εηήζιερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ενοποιημένερ και μη, καηά ηα ΓΛΠ/ΓΠΥΑ)

Λοιπά ζσνολικά ειζοδήμαηα μεηά από θόροσς (β)

1.389

Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο

ύνολο ζσγκενηρωηικών ειζοδημάηων μεηά από θόροσς (α)+(β)

Φόξνο εηζνδήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε ζηνηρεία ινηπώλ ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Δ.: 6013/06/Β/86/90) 

Δπίδξαζε ηζνηηκηώλ από ηελ κεηαηξνπή νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

ύνθεζη Γιοικηηικού ςμβοςλίος :

Οπκωηόρ ελεγκηήρ λογιζηήρ :

Αλδξέαο Καλειιόπνπινο - Πξόεδξνο,  Δπζηξάηηνο-Γεώξγηνο (Σάθεο) Αξάπνγινπ*- Αληηπξόεδξνο, 

Γεκήηξηνο Παπαιεμόπνπινο - Γηεπζύλσλ ύκβνπινο.

Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ: Οκίινπ 5.325 (2014: 5.223) , Δηαηξίαο 829 (2014: 813).

ΔΣΑΙΡΙΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

(Ποζά εκθραζμένα ζε τιλιάδες €)

Σν 2015 ε Δηαηξία, ζε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξνρήο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρώλ (Stock Option Plan) πνπ ζεζπίζηεθε δπλάκεη ηεο

από 3.6.2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ, πξνέβε ζηελ πώιεζε (εμσρξεκαηηζηεξηαθή κεηαβίβαζε) 159.319 ηδίσλ θνηλώλ κεηνρώλ

ηεο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεύνπλ πνζνζηό 0,2% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο, ζε 72 ζηειέρε ηνπ Οκίινπ ΣΗΣΑΝ, κε ηηκή δηάζεζεο θάζε

κεηνρήο ίζε κε ηελ νλνκαζηηθή ηεο αμία, ήηνη €4,00 αλά κεηνρή, θαη ζπλνιηθό ηίκεκα €638 ρηι..

Δπί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε. 

Κέπδη ππο θόπων, σπημαηοδοηικών και επενδςηικών αποηελεζμάηων

Λοιπά ζσνολικά ειζοδήμαηα:

30.617

Κέπδη ππο θόπων, σπημαηοδοηικών, επενδςηικών αποηελεζμάηων, 

αποζβέζεων και απομειώζεων

Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ηδίσλ κεηνρώλ πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηεο ε Δηαηξία ζηηο 31.12.2015 αλέξρεηαη ζε 2.766.512 ζπλνιηθήο αμίαο θηήζεο €79.077 ρηι., πνζό

ην νπνίν κείσζε ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

Απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο ελζώκαησλ/αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Ημεπομηνία έγκπιζηρ από ηο Γιοικηηικό ςμβούλιο 

ηων εηήζιων οικονομικών καηαζηάζεων :

Σύπορ έκθεζηρ ελέγσος ελεγκηών :

Δλεγκηική εηαιπία :

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΗ

ΔΣΑΙΡΙΑ

(Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ  €)

216.422 181.591 43.768

Κέρδη μεηά από θόροσς (α)

Α.Μ. Αδείαο Ο.Δ.Δ. Α/64870

Α.Γ.Σ. AB006812

ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ 

10 Μαξηίνπ 2016

Μάξηνο Φάιηεο (ΑΜ ΟΔΛ 38081) 

ΠξατογνπσηεξρανποΚνύπεξο Αλώλπκε Διεγθηηθή Δηαηξεία

Δπηύρηνο Βαζηιάθεο*, Δπζύκηνο Βηδάιεο, Βαζίιεηνο Εαξθαιήο, Νέιινο Καλειιόπνπινο, Σάθεο-

Παλαγηώηεο Καλειιόπνπινο, Γώξνο Κσλζηαληίλνπ*, Γόκλα Μηξάζγεδε-Μπεξλίηζα*, Αιεμάλδξα

Παπαιεμνπνύινπ-Μπελνπνύινπ, Πινύηαξρνο αθειιάξεο*, Πέηξνο ακπαηαθάθεο*, Μηραήι

Κνιαθίδεο, Βαζίιεηνο Φνπξιήο*.

*Αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε 

ΔΣΑΙΡΙΑΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Αθήνα, 10 Μαρηίοσ 2016

-

Σο ζύνολο ηων ζσγκενηρωηικών ειζοδημάηων αναλογεί ζε :

-171

Πξνζαξκνγή αλαβαιιόκελνπ θόξνπ ιόγσ αιιαγήο ζε ζπληειεζηέο θόξνπ 

εηζνδήκαηνο 21.960 -14.623

Ο Πρόεδρος ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ Ο Γιεσθύνων ύμβοσλος Ο Γιεσθσνηής Δνοποίηζης

ΑΝΓΡΔΑ Λ. ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Θ. ΠΑΠΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ

Α.Γ.Σ. ΑΚ031353         Αξ. Γηαβ.K00215552

Ο Οικονομικός Γιεσθσνηής Δλλάδος

ΓΡΖΓΟΡΗΟ Γ. ΓΗΚΑΗΟ

Α.Γ.Σ. ΑΒ291692

        ΜΗΥΑΖΛ ΖΡ. ΚΟΛΑΚΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ . ΝΣΑΝΑ

Α.Γ.Σ. ΑΒ500997

Ο Οικονομικός Γιεσθσνηής Ομίλοσ

α) Έζνδα

β) Έμνδα

ε) Ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο Γηνίθεζεο

Οη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ κε ηηο αληίζηνηρεο δηεπζύλζεηο ηνπο, ηα πνζνζηά κε ηα νπνία ν Όκηινο ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθό ηνπο θεθάιαην θαζώο θαη ε κέζνδνο

ελζσκάησζεο ηνπο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2015, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηελ ζεκείσζε 14 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ

θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ.

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

Οη παγηνπνηήζεηο ηεο ρξήζεο 2015, εμαηξνπκέλσλ ησλ επελδύζεσλ γηα απνθηήζεηο λέσλ εηαηξηώλ θαη ησλ αζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, αλέξρνληαη ζε:

Όκηινο  €172,6 εθαη. (2014: €81,5 εθαη.), Δηαηξία  €16,5 εθαη. (2014: €13,5 εθαη.).

δ) Τπνρξεώζεηο

γ) Απαηηήζεηο

Ζ ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ Alvacim Ltd εμαγόξαζε ην 20% ησλ κεηνρώλ ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ Οκίινπ ζηελ Αιβαλία AΝΣΔΑ CEMENT SHA (ΑΝΣΔΑ), πνζνζηό

πνπ θαηείρε ε European Bank for Reconstruction and Development (ΔBRD). Πιένλ, ε ζπκκεηνρή ηνπ Οκίινπ ΣΗΣΑΝ ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο ΑΝΣΔΑ

αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 80% ελώ ην ππόινηπν 20% δηαηεξεί ε International Finance Corporation (IFC).

ΔΣΑΙΡΙΑ

Α.Μ. Αδείαο Ο.Δ.Δ. Α/15068

(Ποζά εκθραζμένα ζε τιλιάδες €)

- -

Αλαγλώξηζε δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο γηα 

πώιεζε κεηνρώλ ζπγαηξηθήο 

Κέξδε/(δεκίεο) από απνηίκεζε ζηελ εύινγε αμία ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ

Αλαπξνζαξκνγή ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ

139

Δπαλεθηίκεζε θεξδώλ/(δεκηώλ) από πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ

Σα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκό ησλ θνηλώλ θαη πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ, αθαηξνπκέλνπ ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ όξνπ

ησλ ηδίσλ κεηνρώλ.

Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ εηαηξηώλ ηνπ Οκίινπ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηελ ζεκείσζε 35 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ

θαηαζηάζεσλ. Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, θαζώο θαη γηα επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο ζηνλ Όκηιν θαη

ζηελ Δηαηξία.

3.606 -427
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http://www.titan-cement.com/
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