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1. Αλδξέαο Καλειιόπνπινο, Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ,  

2. Γεκήηξηνο Παπαιεμόπνπινο, Γηεπζύλωλ ύκβνπινο θαη   

3. Σάθεο- Παλαγηώηεο Καλειιόπνπινο, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, νξηζζείο 
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ΣΙΣΑΝ, θαζώο θαη ηωλ επηρεηξήζεωλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε 
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Β) Η ζπλεκκέλε ΄Δθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξόπν αιεζή 

ηελ εμέιημε, ηηο επηδόζεηο θαη ηε ζέζε ηεο Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ, θαζώο θαη ηωλ 

επηρεηξήζεωλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλωλ ωο ζύλνιν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ηωλ θπξηνηέξωλ θηλδύλωλ θαη αβεβαηνηήηωλ πνπ 

αληηκεηωπίδνπλ.  

 

Αζήλα, 1 Μαξηίνπ 2012 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..            Ο Γηεπζύλωλ ύκβνπινο                    Μέινο Γ.. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΗΣΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΤ - ΠΟΡΔΙΑ ΔΡΓΑΙΩΝ 

- ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣA 

 

Τν 2011 ήηαλ ρξνληά πξνθιήζεσλ γηα ηνλ Όκηιν. Οη θχξηεο νηθνλνκίεο θαη αγνξέο ζηηο νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζπλέρηζαλ λα είλαη ζε χθεζε ή παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή πηψζε. Η θξίζε ρξένπο ζηελ 

πεξηθέξεηα ηεο επξσδψλεο  θαη ην πςειφ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζηηο ΗΠΑ είραλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ 

επξχηεξε νηθνλνκία ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. Οη ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο επξσδψλεο θαζψο θαη ησλ ΗΠΑ 

ζεκείσζαλ πησηηθή ηάζε (ζηην Εσρωζώνη 1,6%
1
 από 1,9%

1
 ηο 2010 και ζηις ΗΠΑ 1,8%

1
 από 3,0%

1
 ηο 2010) 

ελψ θαη  ε Διιάδα βξέζεθε γηα ηέηαξηε ζπλερή ρξνληά ζε βαζηά χθεζε,  (με ηην πηώζη ηοσ ΑΕΠ ηοσ 2011 να 

αγγίζει ηο -5,5%).  Δμάιινπ,  ε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή αλαηαξαρή ζηελ Αίγππην  θαζψο επίζεο  ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή νδήγεζαλ ηε δηεζλή ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ζε επίπεδα ξεθφξ ζπκπηέδνληαο ηα 

πεξηζψξηα θεξδνθνξίαο ηνπ θιάδνπ ηζηκέλησλ θαη ζπκβάιινληαο ζηελ επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο 

ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. 

 

O θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ ΤΙΤΑΝ ην 2011 αλήιζε ζε €1.091 εθ., ζεκεηψλνληαο κείσζε 19,2% ζε 

ζχγθξηζε κε ην 2010. Τα ιεηηνπξγηθά θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ππνρψξεζαλ 

θαηά 23,0% ζηα €243 εθ. Τα θαζαξά θέξδε ηνπ Οκίινπ, κεηά ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο θαη ηελ πξφβιεςε 

γηα θφξνπο, έθζαζαλ ηα €11 εθ., κεησκέλα  θαηά 89,3% ζε ζχγθξηζε κε ην 2010. 

 

Η επηδείλσζε ησλ απνηειεζκάησλ νθείιεηαη ζηελ θαηάξξεπζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ ζηελ Διιάδα, 

ζηελ θαζήισζε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο ΗΠΑ ζε πνιχ ρακειά επίπεδα, θαη ζηελ επίδξαζε ηεο 

ηξέρνπζαο δχζθνιεο ζπγθπξίαο ζηελ αγνξά ηεο Αηγχπηνπ. Σηνλ αληίπνδα, ζηαζεξή ήηαλ  ε 

ζπλεηζθνξά ησλ αλαπηπζζφκελσλ αγνξψλ ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο, θαη ζεηηθή απηή ηεο 

Τνπξθίαο.  
 

Πέξαλ ηεο δπλακηθήο ησλ αγνξψλ, ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε επίπησζε ησλ πςειφηεξσλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ 

ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ελψ  ζεηηθή ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ηεο απμεκέλεο δηάζεζεο δηθαησκάησλ 

εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

 

Αξλεηηθή επίδξαζε ζηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ είρε επίζεο ε ελδπλάκσζε ηνπ επξψ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ε νπνία νδήγεζε ζε αξλεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πεξηφξηζαλ ηα ιεηηνπξγηθά 

θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ηνπ Οκίινπ θαηά €13 εθ. Με ζηαζεξέο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ν θχθινο εξγαζηψλ ζα είρε κεησζεί θαηά 15,7% ελψ ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε 

(EBITDA) ζα είραλ κεησζεί θαηά 18,9%. 

 

Σεκεηψλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ επηβαξχλζεθαλ θαηά €19 εθ. ιφγσ απνκείσζεο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη θαηά €12εθ απφ ην θφζηνο ηεο πινπνίεζεο δηεηνχο ζρεδίνπ αλαδηνξγάλσζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ Οκίινπ.  

 

Σηελ Διιάδα, ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο έρεη θαηαξξεχζεη. Η παξαηεηακέλε χθεζε ζηελ νπνία έρεη εηζέιζεη 

ε ειιεληθή νηθνλνκία αιιά θαη νη δπζνίσλεο πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή ηεο πνξεία έρνπλ 

αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ ςπρνινγία ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Δπηπιένλ, ηα δεκνζηνλνκηθά κέηξα, πνπ 

κείσζαλ ζεκαληηθά ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ, θαζψο θαη ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ησλ 

ηξαπεδψλ, πνπ πεξηφξηζε ηε ρνξήγεζε λέσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, εμαζζέληζαλ ζεκαληηθά ηε δήηεζε γηα 

                                                           
1
 Τα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΓΝΤ (World Economic Outlook, January 24,2012) 
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αθίλεηα.  Η θάζεηε κείσζε ηεο δήηεζεο γηα θαηνηθίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ήδε ππάξρνλ ππεξβάιινλ απφζεκα 

αδηάζεησλ θαηνηθηψλ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ δξακαηηθή ζπξξίθλσζε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Ταπηφρξνλα, νη ζπλερείο πεξηθνπέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ε 

αδπλακία ηνπ Γεκνζίνπ λα εμνθιήζεη ηηο νθεηιέο ηνπ, έρνπλ νδεγήζεη ζε πάγσκα ηνλ ηνκέα ηεο θαηαζθεπήο 

ππνδνκψλ. Σχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δζληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο, ν φγθνο ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

βάζεη ησλ αδεηψλ νηθνδνκψλ ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-Οθησβξίνπ 2011 κεηψζεθε θαηά 37,6% ζε ζρέζε κε 

ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2010 θαη είλαη κεησκέλνο πάλσ απφ 70% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 

2006. Σηελ θαηαθφξπθε πηψζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο, πξνζηέζεθε θαη ε αδπλακία πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 

εμαγσγψλ ηζηκέληνπ πξνο ηηο ρψξεο ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο, ιφγσ ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ αλαηαξαρψλ 

ζηελ πεξηνρή. 

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα θαη ζηε Γπηηθή Δπξψπε παξνπζίαζε κείσζε ην 2011 θαηά 

38,5% έλαληη ηνπ 2010 θαη αλήιζε ζηα €269 εθαη. Η ιεηηνπξγηθή θεξδνθνξία (EBITDA) κεηψζεθε ζε €35 

εθαη., εκθαλίδνληαο πηψζε θαηά 59,6% ζε ζχγθξηζε κε ην 2010, παξά ηε δηάζεζε κέξνπο ηνπ πιενλάζκαηνο 

δηθαησκάησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, εμαηηίαο ηεο ππνιεηηνπξγίαο ησλ εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο 

ηζηκέληνπ. 

 

Τν 2011, ν θιάδνο ησλ θαηαζθεπψλ ζηηο ΗΠΑ παξέκεηλε ζε χθεζε γηα έθηε ζπλερή ρξνληά.  Η άλνδνο ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο θαη ε αβεβαηφηεηα γηα ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξηνξηζκέλε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηελ απνκείσζε ηεο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο παξεκπφδηζαλ ηελ αλάθακςε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ γηα αθφκα κία ρξνληά. 

Σχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο εθηηκήζεηο ηεο Ακεξηθαληθήο Έλσζεο Τζηκεληνβηνκεραληψλ, ε θαηαλάισζε 

ηζηκέληνπ ζηε Φιφξηληα, φπνπ  βξίζθεηαη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο αγνξάο ηνπ νκίινπ ζηηο ΗΠΑ, ε εηήζηα 

θαηαλάισζε ηζηκέληνπ ηνπ 2011 απμήζεθε θαηά 1,7%
2
 ζε ζρέζε κε απηή ηνπ 2010.  

 

Παξά ηελ θαηάζηαζε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο αγνξάο ζηηο ΗΠΑ, ε εηαηξία ηνπ Οκίινπ Separation Technologies 

LLC (ST), ε νπνία έρεη αληηθείκελν ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία κνλάδσλ αλαθχθισζεο θαη 

επεμεξγαζίαο ηπηάκελεο ηέθξαο, ζπλέρηζε ηελ αλαπηπμηαθή ηεο πνξεία ζεκεηψλνληαο άλνδν πσιήζεσλ. Η 

δηεζλψο πξσηνπφξνο, πξάζηλε ηερλνινγία ηεο ST κεηαηξέπεη ηελ ηπηάκελε ηέθξα - έλα βηνκεραληθφ 

απφβιεην πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ θαχζε άλζξαθα γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο - ζε ρξήζηκα δνκηθά πιηθά 

θαη ζε θαχζηκε χιε. Πέξαλ ησλ ΗΠΑ, ε SΤ ζπλέρηζε ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία κνλάδσλ επεμεξγαζίαο 

ηπηάκελεο ηέθξαο ζηνλ Καλαδά, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ Πνισλία, θπξίσο κέζσ δηθαηνδφρσλ 

(franchisees). 

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ ζηηο ΗΠΑ ην 2011 κεηψζεθε θαηά 4,2% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 

2010 ζηα €304 εθαη., ελψ ζηα ιεηηνπξγηθά θέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ 

θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) θαηαγξάθεθαλ δεκίεο χςνπο €6 εθαη.. 

 

Σηηο ρψξεο ηεο Ννηην-Αλαηνιηθήο Δπξψπεο,  ε αλάθακςε ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο άξρηζε λα επηδξά ζεηηθά ζηελ 

θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη νη πσιήζεηο ηζηκέληνπ παξνπζίαζαλ ειαθξά άλνδν ζε φγθν ζε ζχγθξηζε 

κε πέξπζη, ηδηαίηεξα ζηελ πΓΓΜ θαη ζηελ Αιβαλία. Δληνχηνηο, ε δηεχξπλζε ησλ αληαγσληζηηθψλ πηέζεσλ θαη 

ε αχμεζε ησλ ηηκψλ θαπζίκσλ ζπκπίεζαλ ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηνπ θιάδνπ ζηελ πεξηνρή.  Παξάιιεια, ζηε 

Βνπιγαξία μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηεο λέαο κνλάδαο επεμεξγαζίαο θαη αλαθχθισζεο αζηηθψλ απνβιήησλ ζην 

ρψξν ηνπ εξγνζηαζίνπ, ε νπνία ζα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ καο γηα κείσζε ηνπ 

απνηππψκαηνο άλζξαθα ηνπ Οκίινπ. 

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ ζηελ Ννηηαλαηνιηθή Δπξψπε ην 2011 απμήζεθε θαηά 2,0% ζε ζχγθξηζε κε 

ην 2010 ζηα €241 εθ., ελψ ηα θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) εκθάληζαλ κείσζε θαηά 

1,3% θζάλνληαο ηα €86 εθ..  

 

Σηελ Αίγππην, νη θνηλσληθέο αλαηαξαρέο επεξέαζαλ ζηαδηαθά ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο ζπκπαξαζχξνληαο 

θαη ηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ.  Πέξαλ ηεο κείσζεο ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο λέσλ 

                                                           
2 Πξνβιέςεηο  ηνπ Portland Cement Association (PCA, US Consumption Report,  January 2012) 
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εξγνζηαζίσλ δηακφξθσζε ηελ πξνζθνξά ζε επίπεδα ζεκαληηθά πςειφηεξα ηεο ηξέρνπζαο δήηεζεο. 

Αληηζέησο ζηελ Τνπξθία ε αλνδηθή πνξεία ηεο νηθνλνκίαο νδήγεζε ζε αλάπηπμε ηνλ θιάδν θαηαζθεπψλ.  

 

Σπλνιηθά, ν θχθινο εξγαζηψλ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην ην 2011 κεηψζεθε θαηά 22,8% έλαληη ηεο 

αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2010 θαη έθηαζε ηα €278 εθ., ελψ ηα θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ 

(EBITDA) κεηψζεθαλ θαηά 7,4% ζε €128 εθ. Σεκεηψλεηαη , φηη ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε ηνπ ηνκέα είλαη 

εληζρπκέλα κε ην πνζφ ησλ €26 εθ., ιφγσ ηεο αλαγλψξηζεο απαίηεζεο επηζηξνθήο αρξεσζηήησο 

θαηαβιεζείζαο εηζθνξάο θαηαλάισζεο αξγίινπ ζηελ Αίγππην. 

 

Με ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ζηαζεξνχ θφζηνπο, ην 2011 ν Τηηάλαο μεθίλεζε ηελ εθαξκνγή δηεηνχο 

ζρεδίνπ αλαδηνξγάλσζεο , κε πξνζδνθψκελα νθέιε  €26 εθ. ζε εηήζηα βάζε. Τν θφζηνο πινπνίεζεο ηνπ 

ζρεηηθνχ πιάλνπ επηβάξπλε θαηά €12 εθ. ηα θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ ηνπ 2011.  

 

Σην πιαίζην ηεο ζπλερνχο πξνζπάζεηαο γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ, ηα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

θαη ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο ηνπ Οκίινπ παξνπζίαζαλ ην 2011 κείσζε 6,1% έλαληη ηνπ πεξζηλνχ έηνπο θαη 

αλήιζαλ ζηα €122 εθαη.. 

 

Οη δεκίεο απφ πξαγκαηνπνηεζείζεο θαη κε πξαγκαηνπνηεζείζεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο αλέξρνληαη ζε €12 

εθαη. ην 2011, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 45,6% έλαληη ηνπ 2010, θπξίσο ιφγσ απνηίκεζεο δαλεηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ ζε επξψ θαη δνιάξην ΗΠΑ ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε Αίγππην, 

Τνπξθία θαη Αιβαλία.  

 

Τα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα απμήζεθαλ θαηά 6,3% ζε ζχγθξηζε κε πέξπζη, θζάλνληαο ηα €66 εθαη.. Η 

παξαπάλσ αχμεζε νθείιεηαη θπξίσο ζηελ άλνδν ησλ επηηνθίσλ θαη ηνπ θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζχλαςε 

λέσλ δαλεηαθψλ γξακκψλ, νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε πθηζηακέλσλ δαλείσλ. 

Αμίδεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηνπ 2010 πεξηιάκβαλαλ πξν-θφξσλ θφζηνο €7,4 

εθαη. ιφγσ ηεο πξφσξεο απνπιεξσκήο νκνινγηαθνχ δαλείνπ πνπ είρε ζπλαθζεί κε ζεζκηθνχο επελδπηέο ζηηο 

ΗΠΑ.  

 

Η εζηίαζε ηνπ Τηηάλα ζηελ απζηεξή ηεξάξρεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο 

νδήγεζε θαηά ην 2011 ζηε δεκηνπξγία €206 εθαη. ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ν θαζαξφο δαλεηζκφο ηνπ Οκίινπ κεηψζεθε πεξαηηέξσ θαηά €69 

εθαη. εληφο ηνπ 2011 θαη δηακνξθψζεθε ζηα €708 εθαη. ζην ηέινο ηνπ έηνπο, παξνπζηάδνληαο, έηζη, ζπλνιηθή 

κείσζε χςνπο €406 εθαη. απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008. 

 

Τνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2011, ε εηαηξεία Titan Global Finance PLC πξνέβε ζηε ζχλαςε ζχκβαζεο 

θνηλνπξαθηηθνχ δαλείνπ ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο θαη ζπλνιηθνχ χςνπο €585 εθ. κε ηελ εγγχεζε ηεο Α.Δ. 

Τζηκέλησλ ΤΙΤΑΝ. Τελ ίδηα πεξίνδν, ε Δηαηξία πξνέβε ζηε ζχλαςε ζχκβαζεο ηεηξαεηνχο θνηλνπξαθηηθνχ 

νκνινγηαθνχ δαλείνπ ζπλνιηθνχ χςνπο €135 εθ.. Καη νη δχν δαλεηνδνηήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

αλαρξεκαηνδφηεζε πθηζηάκελσλ θνηλνπξαθηηθψλ δαλείσλ θαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε γεληθψλ εηαηξηθψλ 

ζθνπψλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ.  

 

Τνλ Απξίιην ηνπ 2011, ν νίθνο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο Standard & Poor’s ππνβάζκηζε ηνλ Όκηιν θαηά 

κηα βαζκίδα απφ ΒΒ+ ζε ΒΒ θαη ηνλ έζεζε παξάιιεια ζε θαζεζηψο παξαθνινχζεζεο κε πηζαλέο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο (negative credit watch).  Σηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ ππνβάζκηζε ηεο ρψξαο, ην Μάην ηνπ 2011, ν νίθνο 

Standard & Poor’s πξνέβε ζε  πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε ηνπ Οκίινπ ζε ΒΒ- κε αξλεηηθέο πξννπηηθέο (negative 

outlook).  Τν Γεθέκβξην, ν  Standard & Poor’s επηβεβαίσζε  ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ Οκίινπ  ζην 

ΒΒ- κε αξλεηηθέο πξννπηηθέο, παξφιν πνπ  πξνέβε ζε πεξαηηέξσ ππνβαζκίζεηο ηεο Διιάδαο ζε CCC ηνλ 

Ινχλην  ηνπ 2011 θαη ζε CC ηνλ Ινχιην ηνπ 2011.  

 

Με ηελ απφ 19.12.2011 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξίαο 

απμήζεθε θαηά €74.752, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη έθδνζε 18.688 λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 

€4,00 εθάζηεο, ιφγσ άζθεζεο απφ αλψηεξα ζηειέρε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο θνηλψλ κεηνρψλ, ζην 

πιαίζην εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ρνξήγεζεο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί 

κε ηελ απφ 29.5.2007 απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ.  
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Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαηά ηελ απφ 10.11.2011 ζπλεδξίαζή ηνπ απνθάζηζε, αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο,  λα πξνβεί ζηελ πψιεζε εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ 14.11.2011 έσο θαη 14.5.2012,  

κέζσ ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, κέρξη θαη΄αλψηαην φξην 2.031.781 ηδίσλ θνηλψλ θαη 5.919 ηδίσλ 

πξνλνκηνχρσλ άλεπ ςήθνπ κεηνρψλ ηεο, νη νπνίεο ζπλνιηθά αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 2,4% ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο, κε θαηψηαηε ηηκή πψιεζεο ίζε κε ηελ νλνκαζηηθή αμία εθάζηεο 

κεηνρήο, ήηνη €4,00 αλά κεηνρή. Σχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ , ε Δηαηξία 

πξνέβε εληφο ηνπ 2011 ζηελ πψιεζε κέζσ ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 20.000 θνηλψλ 

ηδίσλ κεηνρψλ,  νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 0,0236% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

ηεο, κε κέζε ηηκή πψιεζεο €12,41 αλά κεηνρή. 

 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ηδίσλ κεηνρψλ πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηεο ε Δηαηξία ζηηο 31.12.2011 αλέξρεηαη ζε 

3.117.616, απφ ηηο νπνίεο 3.111.697 είλαη θνηλέο θαη 5.919 είλαη πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ , έρνπλ  ζπλνιηθή 

νλνκαζηηθή αμία €89.446 ρηι. θαη αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 3,68%  ηνπ ζπλνιηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

ηεο Δηαηξίαο.  

 

Η κεηνρή ηεο Δηαηξίαο έθιεηζε ζηηο 31.12.2011 ζηελ ηηκή ησλ €11,59 παξνπζηάδνληαο κείσζε 29,4% απφ ην 

ηέινο ηνπ 2010.  Τελ ίδηα πεξίνδν, ν Γεληθφο Γείθηεο ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ ππνρψξεζε θαηά 51,9%.  

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΣΑΙΡΙΑ 

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο «Α.Δ. ΤΣΙΜΔΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» αλήιζε ην 2011 ζε €217 εθαη.,  κεησκέλνο θαηά 41,4% 

ζε ζχγθξηζε κε ην 2010, ελψ ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) αλήιζαλ ζε €41 εθαη., κεησκέλα θαηά 53,0%, 

αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ θαηαβαξάζξσζε ηεο νηθνδνκηθήο θαη θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Τα θαζαξά 

απνηειέζκαηα ηνπ 2011 αλήιζαλ ζε δεκίεο χςνπο €13 εθαη.. 

  

Τν Γ.Σ. ηεο Α.Δ. ΤΣΙΜΔΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ιακβάλνληαο ππφςηλ ηηο δεκίεο πνπ θαηέγξαςε ε Δηαηξία ην 2011 θαη 

ηηο δπζκελείο πξννπηηθέο γηα ην 2012 απνθάζηζε νκφθσλα λα πξνηείλεη ζηελ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ 

Μεηφρσλ, πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ηηο 31 Μαΐνπ 2012, ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηε ρξήζε 2011. 

Γηαθφπηεηαη, σο εθ ηνχηνπ, κία παξάδνζε αδηάιεηπηνπ δηαλνκήο κεξίζκαηνο πνπ θξάηεζε 58 ζπλαπηά έηε, 

απφ ην 1953 κέρξη ην 2010.  

 

Τνλ Ινχλην ηνπ 2011 νινθιεξψζεθε ν ηαθηηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο ηεο Δηαηξίαο γηα ηηο ρξήζεηο 2008 θαη 

2009, απφ ηνλ νπνίν πξνέθπςε ζπλνιηθή επηβάξπλζε €2,3 εθαη. Η Δηαηξία είρε δηελεξγήζεη πξφβιεςε γηα ηηο 

αλσηέξσ ρξήζεηο χςνπο  €2,0 εθαη.. Τν ππφινηπν πνζφ €0,3 εθαη. επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα. 

 

 

ΔΠΔΝΓΤΔΙ, ΔΚΠΟΙΗΔΙ, ΤΝΔΝΩΔΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΚΑΙ ΔΞΑΓΟΡΔ 

 

Τν 2011, νη θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο ηνπ Οκίινπ ΤΙΤΑΝ πεξηνξίζηεθαλ πεξαηηέξσ, κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ησλ κεγάισλ επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην θαη ζηελ Αιβαλία. Σπλεπψο, νη θεθαιαηνπρηθέο επελδχζεηο, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ εμαγνξψλ, αλήιζαλ ζε €58 εθαη. κεησκέλεο θαηά 32,9% ζε ζρέζε  κε ην 2010.  

 

Σηηο 31.12.2011, ην 63,72% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο Αηησιηθά Λαηνκεία Α.Δ εμαγνξάζηεθε απφ ηελ 

εηαηξία ηνπ Οκίινπ Ιληεξκπεηφλ Γνκηθά Υιηθά Α.Δ., θαη ε αλσηέξσ εηαηξία ελζσκαηψζεθε ζηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ κε ηε κέζνδν νιηθήο ελνπνίεζεο.  

 

Σηηο 4.2.2011, ε εηαηξία ηνπ Οκίινπ «ΙΩΝΙΑ Αλψλπκνο Βηνκεραληθή & Δκπνξηθή Δηαηξεία Δηδψλ 

Πνξζειάλεο»,  πξνέβε ζηε ζχλαςε ζπκθσλίαο γηα ηε κεηαβίβαζε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο ΙΩΝΙΑ  θαη ηελ 

πψιεζε νξηζκέλσλ εκπνξεπκάησλ θαη ινηπψλ παγίσλ ζηνηρείσλ, ζηελ εηαηξεία «YALCO Σ.Γ. Κσλζηαληίλνπ 

θαη Υηφο Α.Δ.». Σηε ζπλέρεηα ε αλσηέξσ εηαηξία ιχζεθε θαη εληφο ηνπ 2011 νινθιεξψζεθε θαη ε 

εθθαζάξηζή ηεο . 
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Καηά ην 2011 ν Όκηινο πξαγκαηνπνίεζε εθπνηήζεηο αμίαο €15 εθ.. 

 

Δπίζεο, εληφο ηνπ 2011 ιχζεθαλ θαη εθθαζαξίζηεθαλ νη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ Αρατθή Ν.Δ., ΑΒΔΣ Αθνη 

Πνιπθαλδξηψηε Α.Δ., Ιληεξζηκέλη Α.Δ.,  Λάθκνο Α.Δ., Ναπηηηάλ Α.Δ., θαη Πνιηθφο Ν.Δ. 

 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ  

 

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 πνπ λα επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο.  

 

 

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΟ 2012   
 

Σηελ Διιάδα, ε αλάζρεζε ηεο πησηηθήο ηάζεο ζηελ ηδησηηθή νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε πξνζδνθψκελε 

επαλεθθίλεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ δεκνζίσλ έξγσλ δελ είλαη νξαηέο πξνο ην παξφλ.  Δθηηκάηαη φηη ε 

εγρψξηα δήηεζε γηα ηα πξντφληα καο ζα ζεκεηψζεη πεξεηαίξσ νπζηαζηηθή κείσζε ην 2012, θαη ζα θπκαλζεί 

πεξίπνπ ζην ¼ ηνπ πξν πεληαεηίαο επηπέδνπ. Η δηαηήξεζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ππεξβάιινληνο εγθαηεζηεκέλνπ 

δπλακηθνχ παξαγσγήο ηζηκέληνπ ζηε ρψξα ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ, ζην βαζκφ πνπ 

ε δηακφξθσζε ηνπ θφζηνπο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο επηηξέπεη ηε δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο.  

  

Σηηο ΗΠΑ, ε  Έλσζε Ακεξηθαληθψλ Τζηκεληνβηνκεραληψλ εθηηκά φηη ε θαηαλάισζε ηζηκέληνπ ην 2012 ζα 

απμεζεί κφιηο θαηά 1,3% απφ ηα ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Ωζηφζν, πιεζαίλνπλ νη 

ελδείμεηο φηη έρεη αξρίζεη ε πνξεία αλάθακςεο ηεο αγνξάο. 

  

Σηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, αλακέλεηαη λα κεηαθξαζηεί πξννδεπηηθά 

ζε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ηζηκέληνπ. 

 

Σηελ Τνπξθία, ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη λα αλαπηχζζεηαη θαη ην 2012, αλ θαη κε 

ζπγθξαηεκέλνπο ξπζκνχο. Σηελ Αίγππην,  αλ θαη ε κεηαβαηηθή πεξίνδνο ηελ νπνία δηαλχεη ε ρψξα πνιηηηθά, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θνηλσληθέο αλαηαξαρέο θαζηζηνχλ επηζθαιείο ηηο φπνηεο πξνβιέςεηο, επηθξαηεί 

ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία γηα ην χςνο ηεο δήηεζεο ηζηκέληνπ. 

 

Σηα πιαίζηα ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ν Όκηινο εμαθνινπζεί λα εζηηάδεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ θπξίσο 

ζηελ ελίζρπζε ησλ ζεκειησδψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ θαη ηελ ζπκπίεζε ησλ δαπαλψλ. Η ελ εμειίμεη 

δηεηήο αλαδηνξγάλσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αλά ηελ πθήιην, αλακέλεηαη λα επηθέξεη νπζηαζηηθά σθέιε ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, φπσο θαη ε ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα κείσζε ηεο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο θαη ππνθαηάζηαζε ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ απφ ελαιιαθηηθά. 

 

Παξά ηηο νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο, ζηαζεξή παξακέλεη ε πξνζήισζε  ηνπ ΤΙΤΑΝΑ ζηελ επίηεπμε  ησλ 

καθξνρξφλησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ θαη  ζηηο δεζκεχζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη ζηα πιαίζηα ηεο παγθφζκηαο 

πξσηνβνπιίαο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ζηνλ θιάδν ηζηκέληνπ CSI (Cement Sustainability Initiative), φπνπ 

έρεη εθιεγεί λα ζπλ-πξνεδξεχζεη ην 2012. 

 

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ (BUSINESS MODEL) 

 

Η Δηαηξηθή Σηξαηεγηθή ζηε βάζε ηεο νπνίαο επηδηψθνληαη καθξνπξφζεζκα νη ζηφρνη θαη νη επηδηψμεηο ηνπ 

Οκίινπ ΤΙΤΑΝ  είλαη ζηαζεξά πξνζεισκέλε  ζηηο εμήο αξρέο θαη πξνηεξαηφηεηεο: 

 Γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε 

 Σπλερήο βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

 Καζεηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Δπηθέληξσζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε 

Η θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ ΤΙΤΑΝ είλαη ε παξαγσγή θαη εκπνξία ηζηκέληνπ, έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο, 

αδξαλψλ πιηθψλ θαη άιισλ δνκηθψλ πιηθψλ. 
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Ο Όκηινο ΤΙΤΑΝ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 14 ρψξεο ζηελ Δπξψπε, ηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη ηελ Αλαηνιηθή 

Μεζφγεην θαη είλαη νξγαλσκέλνο ζηνπο εμήο ηέζζεξηο ιεηηνπξγηθνχο (γεσγξαθηθνχο) ηνκείο: 

 Διιάδα θαη Γπηηθή Δπξψπε 

 Βφξεηα Ακεξηθή 

 Ννηηαλαηνιηθή Δπξψπε 

 Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο 

Ο θάζε ηνκέαο απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν ρσξψλ. Η νκαδνπνίεζε ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ ζηνπο 

ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο γίλεηαη κε βάζε ηε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε.  

 

 

ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

 

Σπλερίδνληαο ηελ πξνζπάζεηα κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρεη ζέζεη ε ΑΔ ΤΣΙΜΔΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ 

ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηεο γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε, βαζηθή 

πξνηεξαηφηεηα γηα ην 2011 ήηαλ ην ηξίπηπρν «Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία - Βειηίσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ 

απνηππψκαηνο - Σχκπξαμε κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε». 

 

Σηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία, ζπλνιηθά, νη επηδφζεηο ηνπ Οκίινπ βειηηψζεθαλ. Γπζηπρψο φκσο, 

κεηά απφ δχν θαη πιένλ ρξφληα ρσξίο θαλέλα ζνβαξφ αηχρεκα, ζεκεηψζεθε  έλα  ζαλαηεθφξν αηχρεκα 

εξγαδνκέλνπ ζε εξγνιαβηθφ ζπλεξγείν ζηελ πξφζθαηα απνθηεζείζα κνλάδα παξαγσγήο ηζηκέληνπ ζην 

Κφζζνβν. 

 

Γηα ηε ζπλνιηθή βειηίσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο ηνπ Οκίινπ, ην 2011 πινπνηήζεθαλ 

ζπγθεθξηκέλεο επελδχζεηο θαη πξσηνβνπιίεο, θαζψο θαη ζχκπξαμε κε θχξηνπο ζπκ-κεηφρνπο ζε εζληθφ θαη 

ηνπηθφ επίπεδν. Σην πιαίζην απηφ, λέεο πεξηβαιινληηθέο άδεηεο, ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά θαη δηεζλή 

πξφηππα, εθδφζεθαλ ηφζν ζηε Σεξβία, φζν θαη ζηελ πΓΓΜ. Δπίζεο, ην 2011 νινθιεξψζεθε επηηπρψο θαη 

ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ε πξψηε πξφηππε κνλάδα παξαζθεπήο θαη ρξήζεο ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ ηνπ Οκίινπ 

ζηε Βνπιγαξία. 

 

Με πιαίζην αλαθνξάο ηηο δεζκεχζεηο πνπ εζεινληηθά έρεη πηνζεηήζεη ε  Δηαηξία  ήδε απφ ην 2000 ζην 

πιαίζην ηνπ Οηθνπκεληθνχ Σπκθψλνπ ηνπ ΟΗΔ θαη ηεο Πξσηνβνπιίαο γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε ζηνλ θιάδν 

ηζηκέληνπ, πξνρσξήζακε ζε δηαβνχιεπζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Οκίινπ, ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, ηηο 

ηνπηθέο θνηλφηεηεο, ΜΚΟ θαη εθπξφζσπνπο ηεο Πνιηηείαο, άιισλ επηρεηξήζεσλ θαη δηθηχσλ, εληζρχνληαο 

θαηαξρήλ ηελ έλλνηα ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε θαη αληαιιάζζνληαο 

απφςεηο ζε θαίξηνπο ηνκείο θνηλνχ ελδηαθέξνληνο. 

 

Γεδνκέλσλ ησλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ πνπ ζπληεινχληαη ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα θέληξα δξαζηεξηφηεηαο σο 

επαθφινπζν ηεο παξαηεηλφκελεο θαη δηεπξπλφκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, εθαξκφζζεθαλ πξνγξάκκαηα 

αλαδηάξζξσζεο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Οκίινπ, θπξίσο ζηελ Διιάδα. 

 

Τα εξσηήκαηα θαη νη πξνζδνθίεο ησλ βαζηθψλ ζπκ-κεηφρσλ ηνπ Οκίινπ, φπσο δηαηππψζεθαλ ζην πιαίζην 

ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο απηφ-αμηνιφγεζεο πνπ αθνινπζεί ν ΤΙΤΑΝ ζπζηεκαηηθά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ εηήζην Απνινγηζκφ ηνπ Οκίινπ γηα ην 2011.  

 

Τν 2010 ν εηήζηνο Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο ηνπ Οκίινπ 

ΤΙΤΑΝ αμηνινγήζεθε γηα 4ε ζπλερή ρξνληά απφ αλεμάξηεηνπο αμηνινγεηέο, ζην αλψηεξν επίπεδν 

δηαζθάιηζεο Α+ ζχκθσλα κε θξηηήξηα ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ GRI. Ταπηφρξνλα, ν Απνινγηζκφο απηφο 

θαηαηάρζεθε απφ ην Οηθνπκεληθφ Σχκθσλν ηνπ ΟΗΔ ζην αλψηεξν επίπεδν αμηνιφγεζεο «advanced», 

ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ.  

 

Δληζρχνληαο πεξαηηέξσ ηελ πξνζπάζεηα δηαθάλεηαο αιιά θαη ζχκπξαμεο κε ηνπο ηνπηθνχο ζπκ-κεηφρνπο, ην 

2011 εθδφζεθε ν δεχηεξνο θαηά ζεηξά Απνινγηζκφο ΔΚΔ απφ ηελ ζπγαηξηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ ζηελ 

ΠΓΓΜ θαη ν πξψηνο αληίζηνηρνο Απνινγηζκφο ζηε Σεξβία. Δπίζεο, κία λέα ηζηνζειίδα κε αλαιπηηθέο 
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πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία γηα ηηο δξάζεηο θαη επηδφζεηο ζε ζέκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη βηψζηκεο 

αλάπηπμεο εγθαηληάζζεθε απφ ηελ ζπγαηξηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ ζηε Βνπιγαξία.  

 

Τέινο, κε λέεο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο εκπινπηίζζεθε ην πξφγξακκα ελίζρπζεο ηνπ εζεινληηζκνχ γηα ηνλ 

Όκηιν ΤΙΤΑΝ ην 2011, ζηνρεχνληαο ζηελ αλάπηπμε ζπκπξάμεσλ, ηφζν κε ηνπο εξγαδφκελνπο, φζν θαη κε 

εμεηδηθεπκέλεο κε Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο.  

 

 

ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΔ   

 

Η Δηαηξία θαη νη ζπλεδεδεκέλεο κε απηή επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 42 ε παξ. 5 ηνπ Κ.Ν. 2190, απνθαινχκελεο 

απφ θνηλνχ «ν Όκηινο»  ιφγσ ηεο θχζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο 

δηαθνξνπνίεζεο, εθηίζεληαη ζε αβεβαηφηεηεο θαη θηλδχλνπο, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο.  

 

Κχξην κέιεκα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ είλαη ε δηαζθάιηζε, κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ θαηάιιεισλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ηνπ εληνπηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ θαη  ηεο έγθαηξεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζήο ηνπο.  

 

Κξίλεηαη ζθφπηκν πάλησο λα επηζεκαλζεί, φηη ηα ζπζηήκαηα θαη νη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, απφ ηελ 

θχζε ηνπο,  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. 

 

Οη ζεκαληηθφηεξνη θίλδπλνη θαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο αλαθέξνληαη 

θαησηέξσ.   

 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ δεκηνπξγνχλ δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θίλδπλνη ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη επηηνθίσλ, πηζησηηθνί θίλδπλνη θαη θίλδπλνη 

ξεπζηφηεηαο. Τν ζπλνιηθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο ησλ αλσηέξσλ θηλδχλσλ εζηηάδεηαη ζηηο δηαθπκάλζεηο  

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη έρεη ζηφρν λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο δπλεηηθέο δπζκελείο επηπηψζεηο 

απηψλ ησλ δηαθπκάλζεσλ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηνπ Οκίινπ. Ο Όκηινο δελ εθηειεί ζπλαιιαγέο 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ή ζπλαιιαγέο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηηο εκπνξηθέο, επελδπηηθέο ή δαλεηνιεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ.  

 

Κίνδςνορ πεςζηόηηηαρ: Η ζπλεηή δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο γίλεηαη κε ηελ χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ 

ζπλδπαζκνχ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ θαη εγθεθξηκέλσλ καθξνπξφζεζκσλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ. Ο  ιφγνο ησλ 

αρξεζηκνπνίεησλ εγθεθξηκέλσλ καθξνπξφζεζκσλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ θαη άκεζα δηαζέζηκσλ κεηξεηψλ 

πξνο ηνλ βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ παξαθνινπζείηαη ζε κεληαία βάζε. Σην ηέινο ηνπ έηνπο 2011, ν ιφγνο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ αρξεζηκνπνίεησλ καθξνπξφζεζκσλ δεζκεπκέλσλ ηξαπεδηθψλ γξακκψλ θαη κεηξεηψλ θαη ηνπ 

βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ ήηαλ 3,2.   

 

Κίνδςνορ επιηοκίος: Τν γεγνλφο φηη πνζνζηφ 22% ηνπ ζπλνιηθνχ δαλεηζκνχ ηνπ Οκίινπ βαζίδεηαη ζε 

ζηαζεξά θαη πξνζπκθσλεκέλα επηηφθηα θαη έλα πεξαηηέξσ 61% βαζίδεηαη ζε πξνζπκθσλεκέλα πεξηζψξηα 

επηηνθίσλ, έρεη σο απνηέιεζκα, νη επηπηψζεηο ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ πξνζθνξά ρξήκαηνο 

ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαη ζηηο ηακηαθέο ξνέο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ λα είλαη 

κηθξέο, φπσο απηφ θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ αλάιπζε επαηζζεζίεο: 
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(πνζά ζε ρηιηάδεο €) Μεηαβληηόηηηα 

Δπιηοκίων

Δπίδπαζη ζηα 

κέπδη ππο 

θόπων

Ποζά σπήζηρ 2011 1,0% -5.261

-1,0% 5.261

1,0% -2.236

-1,0% 2.236

1,0% -

-1,0% -

1,0% -345

-1,0% 345

1,0% -

-1,0% -

1,0% -330

-1,0% 330

Ποζά σπήζηρ 2010 1,0% -3.932

-1,0% 3.932

1,0% -1.890

-1,0% 1.890

1,0% -

-1,0% -

1,0% -270

-1,0% 270

1,0% -

-1,0% -

1,0% -40

-1,0% 40

BGN

EGP

ALL

ζεκ.: Ο παξαπάλσ πίλαθαο δελ πεξηιακβάλεη ηελ ζεηηθή επίπησζε ησλ εηζπξαρζέλησλ

ηφθσλ απφ ηηο θαηαζέζεηο. 

BGN

EGP

ALL

EUR

USD

GBP

Ανάλςζη Δςαιζθηζίαρ ηων Γανείων ηος Ομίλος ζε Μεηαβολέρ Δπιηοκίων

EUR

USD

GBP

 
 

Η ζρέζε ζηαζεξνχ πξνο θπκαηλφκελν επηηφθην ηνπ θαζαξνχ δαλεηζκνχ ηνπ Οκίινπ δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα 

κε ηηο ζπλζήθεο αγνξάο, ηελ ζηξαηεγηθή θαη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο ηνπ αλάγθεο. Δπίζεο, ππάξρεη δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, πεξηζηαζηαθά, παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα επηηνθίνπ, κφλν σο κέζν γηα λα 

κεηξηαζζεί ν ζρεηηθφο θίλδπλνο θαη γηα λα αιιάμεη ν παξαπάλσ ζπλδπαζκφο ζηαζεξψλ - θπκαηλφκελσλ 

επηηνθίσλ, εθφζνλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην. Σηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ν Όκηινο είρε παξάγσγα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα αληαιιαγήο ζηαζεξνχ πξνο θπκαηλφκελν επηηφθην χςνπο €130εθ.,  κέζεο 

δηάξθεηαο 2,9 εηψλ θαη ζε κέζν ζηαζεξφ επηηφθην 2,41%, απφ ηα νπνία κέξνο χςνπο €100 εθ., έρεη νξηζηεί σο 

αληηζηάζκηζκα θηλδχλνπ ηακεηαθψλ ξνψλ. Δάλ ε ζέζε ζηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα 

αληαιιαγήο ζηαζεξνχ πξνο θπκαηλφκελν επηηφθην ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δαλεηζκνχ ζηαζεξψλ 

επηηνθίσλ, ην πνζνζηφ ησλ ζηαζεξψλ επηηνθίσλ ζην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ Οκίινπ αλέξρεηαη ζε 35%.  

 

Οη ηάζεηο ησλ επηηνθίσλ  θαη ε δηάξθεηα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ παξαθνινπζνχληαη πξνυπνινγηζηηθά 

θαη επνκέλσο, νη απνθάζεηο γηα ηε δηάξθεηα, θαζψο θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ζηαζεξψλ θαη θπκαηλφκελσλ 

επηηνθίσλ, ιακβάλνληαη μερσξηζηά γηα θάζε πεξίπησζε.  Ωο εθ ηνχηνπ, φια ηα βξαρππξφζεζκα δάλεηα έρνπλ 

ζπλαθζεί κε θπκαηλφκελα επηηφθηα. Τα κέζν-καθξνπξφζεζκα δάλεηα έρνπλ ζπλαθζεί θαη κε ζηαζεξά θαη κε 

θπκαηλφκελα επηηφθηα. 

 

ςναλλαγμαηικόρ κίνδςνορ: Η έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο πξνέξρεηαη θπξίσο απφ 

ππάξρνπζεο ή πξνζδνθψκελεο ηακηαθέο ξνέο ζε μέλν λφκηζκα (εηζαγσγέο /εμαγσγέο) θαζψο θαη απφ 

επελδχζεηο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ο θίλδπλνο απηφο αληηκεησπίδεηαη ζην πιαίζην εγθεθξηκέλσλ 

πνιηηηθψλ. 

 

Η δηαρείξηζε ησλ δηαθφξσλ θηλδχλσλ αληηκεησπίδεηαη κε ηε ρξήζε θπζηθψλ αληηζηαζκηζηηθψλ κέζσλ θαη κε 

πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο ζε ζπλάιιαγκα. Γηα επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο 

εμσηεξηθνχ, ησλ νπνίσλ ε θαζαξή ζέζε είλαη εθηεζεηκέλε ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν κεηαηξνπήο, 

ρξεζηκνπνηείηαη σο θπζηθφ αληηζηαζκηζηηθφ κέζν, δαλεηζκφο ζην αληίζηνηρν λφκηζκα - εθφζνλ απηφ είλαη 

εθηθηφ. Έηζη, ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο ηεο θαζαξήο ζέζεο ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ ζηηο Η.Π.Α. 

αληηζηαζκίδεηαη κεξηθψο  κέζσ ζχλαςεο δαλείσλ ζε δνιάξηα.  
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Δμαίξεζε απνηεινχλ ε Τνπξθία,  ε Αίγππηνο θαη ε Αιβαλία, φπνπ ε επέλδπζε ηνπ Οκίινπ απεηθνλίδεηαη ζε 

ηνπξθηθέο θαη αηγππηηαθέο ιίξεο θαη αιβαληθά ιεθ ελψ κέξνο ηεο αληίζηνηρεο ρξεκαηνδφηεζεο εθθξάδεηαη ζε 

επξψ ζηελ Τνπξθία θαη Αιβαλία, επξψ θαη γηελ ζηελ Αίγππην. Πξνο ην παξφλ, ην θφζηνο ηεο 

αλαρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ απφ επξψ ζε ηνπξθηθέο ιίξεο θαζψο θαη απφ γηελ ζε αηγππηηαθέο ιίξεο 

δελ θξίλεηαη νηθνλνκηθά ειθπζηηθφ. Τν ζέκα απηφ πάλησο επαλεμεηάδεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Όζνλ αθνξά ην δάλεην ζε επξψ, πνπ είρε ρνξεγήζεη ε Titan Global Finance ζηελ TITAN America LLC, νη 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζην επίπεδν ηεο Titan America LLC έρνπλ αληηζηαζκηζηεί κέζσ πξνζεζκηαθψλ 

ζπκβνιαίσλ επξψ –δνιαξίνπ γηα ηζφπνζν πνζφ θαη ίδηα δηάξθεηα κε απηά ηνπ δαλείνπ, κε απνηέιεζκα λα κε 

δεκηνπξγνχληαη ζπλαιιαγκαηηθά θέξδε ή δεκίεο ζην θεθάιαην ηνπ δαλείνπ απφ κεηαβνιέο ηζνηηκηψλ θαη λα 

κελ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο Titan America LLC θαζψο θαη ηα ελνπνηεκέλα. 

Παξαθάησ αθνινπζεί πίλαθαο αλάιπζεο επαηζζεζίαο ζηα θέξδε πξν-θφξσλ θαη ζηελ θαζαξή ζέζε ζε 

κεηαβνιέο ζπλαιιάγκαηνο: 

(πνζά ζε ρηιηάδεο €)

Ξένο νόμιζμα

Αύξηζη/ 

μείωζη ξένος 

νομίζμαηορ 

ένανηι €

Δπίδπαζη ζηα 

κέπδη ππο 

θόπων

Δπίδπαζη ζηα 

ίδια κεθάλαια

Ποζά σπήζηρ 2011 5% -4.734 26.749 

-5% 4.283 -24.201 

5% 772 2.410 

-5% -698 -2.180 

5% 6.558 44.228 

-5% -5.934 -40.016 

5% 34 170 

-5% -31 -153 

5% 58 979 

-5% -52 -885 

5% -374 1.852 

-5% 338 -1.675 

Ποζά σπήζηρ 2010 5% -4.291 30.141 

-5% 3.882 -27.270 

5% 1.010 2.393 

-5% -913 -2.165 

5% 6.065 45.253 

-5% -5.487 -40.943 

5% -     140 

-5% -     -127 

5% 269 1.099 

-5% -244 -994 

5% -3 2.334 

-5% 3 -2.111 

GBP

TRY

ALL

ζεκ.: α) Ο ππνινγηζκφο ηεο "Δπίδξαζεο ζηα Κέξδε πξν θφξσλ" βαζίδεηαη ζηηο κεηαβνιέο ηνπ κέζνπ φξνπ 

ησλ ηζνηηκηψλ ζπλαιιάγκαηνο ηεο ρξνληάο, ελψ ν ππνινγηζκφο ηεο "Καζαξήο Θέζεο" βαζίδεηαη ζηηο 

κεηαβνιέο ησλ ηζνηηκηψλ ζπλαιιάγκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ β) Η παξαπάλσ αλάιπζε 

επαηζζεζίαο γίλεηαη ζε λνκίζκαηα πνπ είλαη θπκαηλφκελα θαη φρη ζηαζεξά.

GBP

TRY

ALL

USD

RSD

EGP

Ανάλςζη Δςαιζθηζίαρ ζε Μεηαβολέρ ςναλλάγμαηορ

USD

RSD

EGP

 
 

Πιζηωηικόρ κίνδςνορ: Ο Όκηινο δελ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Οη απαηηήζεηο απφ 

πειάηεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ κηα κεγάιε θαη επξεία πειαηεηαθή βάζε. Η ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ησλ πειαηψλ παξαθνινπζείηαη δηαξθψο απφ ηηο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ. 

 

Όπνπ θξίλεηαη θαηάιιειν, δεηείηαη επηπιένλ αζθαιηζηηθή θάιπςε σο εγγχεζε ηεο πίζησζεο. Γηα εηδηθνχο 

πηζησηηθνχο θηλδχλνπο γίλνληαη πξνβιέςεηο γηα δεκίεο απφ απαμίσζε. Σην ηέινο ηνπ 2011, θξίλεηαη φηη δελ 

ππάξρεη θαλέλαο νπζηαζηηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο, πνπ λα κελ θαιχπηεηαη ήδε απφ θάπνηα αζθαιηζηηθή 

θάιπςε σο εγγχεζε ηεο πίζησζεο ή απφ πξφβιεςε επηζθαινχο απαηηήζεσο.  

 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο, πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ αδπλακία ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ  φζνλ αθνξά ηα δηαζέζηκα θαη ηακηαθά  ηζνδχλακα, ηηο επελδχζεηο θαη ηα ζπκβφιαηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγψγσλ, κεηξηάδεηαη θάλνληαο ρξήζε πξν-εγθεθξηκέλσλ νξίσλ ζην βαζκφ έθζεζεο 

ζε θάζε κεκνλσκέλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα. Απηά ηα πξν-εγθεθξηκέλα φξηα είλαη κέξνο ελφο πιαηζίνπ 

εγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, θαη παξαθνινπζνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ  
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Οικονομική ζσγκσρία:  

Η ζπλερηδφκελε δπζκελήο νηθνλνκηθή ζπγθπξία ζηελ Διιάδα θαη ζηηο ΗΠΑ έρεη επεξεάζεη δξακαηηθά ηελ 

νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Ωο εθ ηνχηνπ θαη γηα φζν δηάζηεκα ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηηο πεξηνρέο απηέο ζα 

ζπλερίδεηαη, ζα εμαθνινπζήζεη λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο πσιήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ. Γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ απφ ηε ζπλέρηζε ηεο δπζκελνχο ζπγθπξίαο ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο, 

ζπλερίζηεθε ε εθαξκνγή  θαηά ην 2011 ησλ κέηξσλ πνπ είραλ ιεθζεί ην 2010, κε ζηφρν ηελ ηζρπξνπνίεζε 

ησλ ζεκειησδψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ , κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ δαλεηζκνχ θαη ηεο ζπκπίεζεο ησλ δαπαλψλ.    

 

Κίνδσνοι λόγω ηες κσκλικόηεηας ηοσ καηαζκεσαζηικού  κλάδοσ:  

Ο θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο εκθαλίδεη θπθιηθή δηαθχκαλζε, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν ησλ δαπαλψλ 

γηα ππνδνκέο, ηε δήηεζε νηθηζηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο ζηέγεο, ηε ζηεγαζηηθή πίζηε, ην χςνο ησλ επηηνθίσλ 

θ.α. 

  

Η δηαρείξηζε  απηνχ ηνπ θίλδχλνπ επηηπγράλεηαη κε ηε  δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Οκίινπ ζε γεσγξαθηθά 

δηαθνξνπνηεκέλεο αγνξέο, κε ραξηνθπιάθην δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν ψξηκεο αγνξέο, φπσο ε 

Γ. Δπξψπε θαη ε Β. Ακεξηθή, φζν θαη αλαδπφκελεο αγνξέο, φπσο ε Μ. Αλαηνιή θαη ε Ν.Α. Δπξψπε, νη 

νπνίεο επηδεηθλχνπλ ηζηνξηθά ρακειφηεξα επίπεδα ζπζρέηηζεο ζηνπο νηθνλνκηθνχο ηνπο θχθινπο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ ε ζπλνιηθή έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζηνλ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζε θάπνην βαζκφ. 

 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ 

 

Κίνδσνοι από ηο κλίμα και θσζικές καηαζηροθές: 

Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πεξηνρέο, φπσο ε Διιάδα, ε Αίγππηνο, ε Τνπξθία θαη ε Φιφξηληα (ΗΠΑ), νη 

νπνίεο είλαη πεξηνρέο κε έθζεζε ζε θηλδχλνπο απφ θπζηθά (θιηκαηηθά θαη γεσινγηθά) θαηλφκελα, φπσο 

ηπθψλεο, ακκνζχειιεο, ζεηζκνχο θιπ. Μεηαμχ ησλ απνηξεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ησλ 

θαηαζηξνθηθψλ ζπλεπεηψλ απφ αλάινγα θαηλφκελα, έρνπλ πηνζεηεζεί  θαη εθαξκφδνληαη ζρεδηαζηηθνί 

θαλφλεο (designing standards), νη νπνίνη είλαη απζηεξφηεξνη, απφ φζα πξνβιέπνληαη ζρεηηθψο απφ ηελ 

εθάζηνηε λνκνζεζία.  

 

Δπηπιένλ, πθίζηαληαη ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο, ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηε δηαθχιαμε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ 

ππνδνκψλ ηνπ θαη ζηελ πξνζηαζία ηεο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

Κίνδσνοι ζτεηιδόμενοι με ηo κόζηος παράγωγες:  

Η θαηαλάισζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο, ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη πξψησλ πιψλ απνηεινχλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

ζπληειεζηέο θφζηνπο. Η κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ απνηειεί θίλδπλν πνπ επεξεάδεη 

ην θφζηνο παξαγσγήο.  Πξνθεηκέλνπ λα κεηξηαζηνχλ νη ζπλέπεηεο απφ απηφλ ηνλ θίλδπλν, ν Όκηινο επελδχεη 

ζηελ ππνθαηάζηαζή ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ απφ ελαιιαθηηθά θαχζηκα.  

 

Όζνλ αθνξά ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα, νη ηηκέο ηεο εθηηκάηαη φηη ζα παξνπζηάζνπλ ζεκαληηθή αχμεζε ζην 

κέιινλ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ θηλδχλνπ, ν Όκηινο, κεηαμχ ησλ ινηπψλ ελεξγεηψλ ηνπ, επελδχεη ζε 

εμνπιηζκφ ρακειήο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ 

ζπζηεκάησλ ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. 

 

Η εμαζθάιηζε πξφζβαζεο ζηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα θαη ζηελ απαηηνχκελε πνηφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ 

απνηειεί πξφζζεηε πξνηεξαηφηεηα θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ λέσλ επελδχζεσλ ηνπ Οκίινπ. 

 

Ωο πξνο ηηο πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο, ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ εμαζθάιηζε επάξθεηαο θνηηαζκάησλ 

πξψησλ πιψλ  γηα φιε ηε δηάξθεηα δσήο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ Οκίινπ. 

  

Δπίζεο, ν Όκηινο επελδχεη ζηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ πξψησλ πιψλ πξνθεηκέλνπ ζηαδηαθά λα κεηψζεη ηελ 

εμάξηεζή ηνπ απφ ηηο θπζηθέο πξψηεο χιεο. Σε απηφ ην πιαίζην, έρεη ζέζεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο γηα ηελ 

πνζνζηηαία ππνθαηάζηαζε ησλ θπζηθψλ πξψησλ πιψλ απφ ελαιιαθηηθέο χιεο (απφβιεηα) θαη παξαθνινπζεί 

ζηελά ηελ εμέιημε απηνχ ηνπ ζηφρνπ.  
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Κίνδσνοι ζτεηικοί με ηεν αζθάλεια ζηεν εργαζία:  

Η αζθάιεηα ζηελ εξγαζία γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ Τηηάλα απνηειεί θπξίαξρε πξνηεξαηφηεηα θαη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγνζηαζίσλ ηνπ.  

 

Σήκεξα βξίζθεηαη ζε εμέιημε έλα πξφγξακκα πνπ απνβιέπεη ζηε βειηίσζε ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ζε 

φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Οκίινπ, ην νπνίν, κεηαμχ άιισλ, πξνβιέπεη ηε ζηειέρσζε ησλ παξαγσγηθψλ 

κνλάδσλ κε ηθαλφ αξηζκφ κεραληθψλ  αζθαιείαο. Δπηπιένλ,  εθαξκφδνληαη επξχηαηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα γηα ηε ζπζηεκαηηθή ζρεηηθή εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε  ησλ εξγαδνκέλσλ  θαη έρνπλ 

ζεζπηζηεί ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο, ησλ νπνίσλ ε εθαξκνγή ειέγρεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Υγηεηλήο θαη 

Αζθάιεηαο ηεο Δηαηξίαο. Τα απνηειέζκαηα, κέρξη ζήκεξα, φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα είλαη ηθαλνπνηεηηθά ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο ινηπέο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ πνπ κεηέρνπλ ζηε δηεζλή Πξσηνβνπιία γηα Βηψζηκε Αλάπηπμε 

ηνπ Κιάδνπ Τζηκέληνπ. 

 

Περιβαλλονηικοί κίνδσνοι:  

Η πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε βηψζηκε αλάπηπμε απνηεινχλ ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ Οκίινπ. Γηα ην 

ιφγν απηφ, ζηηο πεξηνρέο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ιακβάλεη κέηξα, ηα νπνία εθηείλνληαη πέξαλ ησλ δηαηάμεσλ 

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.  

 

Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη ην ελδερφκελν  πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ, ν Όκηινο επελδχεη 

ζπζηεκαηηθά ζηηο Βέιηηζηεο Γηαζέζηκεο Τερληθέο (Βest Available Techniques) γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

 

Ο Τηηάλαο  επέιεμε λα αλαιάβεη έγθαηξα δξάζε θαηά ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζπκκεηέρνληαο απφ ην 2003 

ζηελ Πξσηνβνπιία γηα Βηψζηκε Αλάπηπμε ηνπ Κιάδνπ Τζηκέληνπ (Cement Sustainability Initiative-CSI) ηνπ 

Γηεζλνχο Δπηρεηξεκαηηθνχ Σπκβνπιίνπ γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε (WBCSD) θαη δεζκεπφκελνο νηθεηνζειψο 

λα πεξηνξίζεη ηηο εθπνκπέο CO2 εληφο ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ.  

 

Παξάιιεια, παξαθνινπζεί ζηελά ηηο δξνκνινγνχκελεο αιιαγέο ζηε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, θαη θξνληίδεη λα ιακβάλεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηα απαηηνχκελα κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί ν θίλδπλνο κε έγθαηξεο ζπκκφξθσζεο κε λέα λνκνζεζία, κφιηο απηή ηεζεί ζε ηζρχ.  
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ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔΣΑΞΤ ΔΣΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ: 
 

Οη ζπλαιιαγέο  ηεο Δηαηξίαο κε ζπλδεδεκέλα κε απηήλ πξφζσπα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΠΠ 24 (ζπλδεδεκέλεο 

κε απηή επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42
ε
 ηνπ Κ.Ν. 2190/20)  πξαγκαηνπνηήζεθαλ ππφ ηνπο 

ζπλήζεηο φξνπο ηεο αγνξάο. 

Τα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξψλ ηνπ 2011 θαη ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηηο 

31.12.2011 γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξία, πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε 

εκθαλίδνληαη σο εμήο: 

   

Πωλήζειρ 

αγαθών και 

ςπηπεζιών 

 Αγοπέρ 

αγαθών και 

ςπηπεζιών Απαιηήζειρ  Τποσπεώζειρ 

- 2.822 - 520

- - 10 -

- 2.822 10 520

Πωλήζειρ 

αγαθών και 

ςπηπεζιών 

 Αγοπέρ 

αγαθών και 

ςπηπεζιών Απαιηήζειρ  Τποσπεώζειρ 

Αηνιηθή Ν.Δ. 1 - - 287

Αικπαζέκ Α.Δ. 2 - - 7

Ιληεξκπεηφλ Γνκηθά Υιηθά Α.Δ. 29.393 5.026 11.640 -

Ιληεξηηηάλ Δκπνξηθή Γηεζλήο Α.Δ. 5.647 - - -

Ισλία A.Β.Δ.Δ. 152 83 - -

Λαηνκεία Γνπξλψλ Α.Δ. 1 - 641 -

Ναπηηηάλ Α.Δ. 18 - - -

Πνιηθφο Ν.Δ. 1 - - -

Τηηάλ Γηεζλήο Δκπνξηθή Α.Δ. 6 - 495 -

Fintitan SRL 2.529 - 2.529 -

Titan Cement U.K. Ltd 6.859 31 1.809 11

Usje Cementarnica AD 14.881 - 1.113 -

Beni Suef Cement Co.S.A.E. 675 - 280 -

Alexandria Portland Cement Co. S.A.E 8 - - -

Cementara Kosjeric AD 104 - - -

Zlatna Panega Cement AD 224 - 20 -

Τitan Αmerica LLC 157 435 - 259

Essex Cement Co. LLC 1.817 - 1.880 -

Πνδνιάλε Α.Δ. - 47 110 -

Antea Cement SHA 3.799 228 6.724 -

Titan Global Finance PLC - 32.519 - 626.678

Separation Technologies U.K. Ltd 2 - - -

Λαηνκεία Ταλάγξαο Α.Δ. 1 - 1 -

Dancem APS 1.308 - - -

Sharr Beteiligungs GmbH 48 - 23 -

Λνηπέο ζπγαηξηθέο 15 - - -

Λνηπά ζπλδεφκελα κέξε - 2.822 - 520

Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο - - 10 -
- - - -

67.648 41.191 27.275 627.762

(Ποζά ζε τιλιάδες €)

Όμιλορ

Δηαιπία

Λνηπά ζπλδεφκελα κέξε

Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

 
Αλαιπηηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηηο αλσηέξσ ζπλαιιαγέο δηεπθξηλίδνληαη ηα αθφινπζα:  

 

Τα έζνδα πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα αθνξνχλ πσιήζεηο εηνίκσλ πξντφλησλ ηεο Δηαηξίαο  (ηζηκέληνπ θαη 

αδξαλψλ πιηθψλ) θαη ππεξεζηψλ πξνο ηηο αλσηέξσ ζπγαηξηθέο ηεο, ελψ νη αγνξέο αθνξνχλ αγνξέο πξψησλ 

πιψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Δηαηξία απφ ηηο αλσηέξσ ζπγαηξηθέο ηεο.  
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Οη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο αθνξνχλ θπξίσο ηξεηο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ 

αλεμφθιεηνπ θεθαιαίνπ: α) €100 εθ., κε ιήμε ην 2014, κε επηηφθην βαζηζκέλν ζην Euribor πιένλ πεξηζσξίνπ 

3,313% εηεζίσο, θαη β) €423 εθ., κε ιήμε ην 2014, κε επηηφθην βαζηζκέλν ζην Euribor πιένλ πεξηζσξίνπ 

3,05% εηεζίσο θαη γ) κία δαλεηαθή ζχκβαζε ζηαζεξνχ επηηνθίνπ, αλεμφθιεηνπ θεθαιαίνπ €100 εθ., κε ιήμε 

ην 2013 θαη ζηαζεξφ επηηφθην 7,62% εηεζίσο έσο ηε ιήμε, νη νπνίεο ζπλήθζεζαλ  κε ηε ζπγαηξηθή εηαηξία 

«ΤΙΤΑΝ GLOBAL FINANCE PLC», πνπ εδξεχεη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. 

 

Οη απαηηήζεηο ηεο Δηαηξίαο αθνξνχλ θπξίσο απαηηήζεηο απφ πσιήζεηο ηζηκέληνπ πξνο ηηο αλσηέξσ 

ζπγαηξηθέο ηεο θαη απφ ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

Τέινο, νη ζπλνιηθέο ακνηβέο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ θαηά 

ην 2011 ζε €5,6 εθαη. έλαληη €6,6 εθαη. ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

 

 

ΓΡΩΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ (GOING CONCERN):  
Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην δειψλεη φηη ε Μεηξηθή Δηαηξία θαη ν Όκηινο ΤΙΤΑΝ δηαζέηνπλ επάξθεηα πφξσλ, 

νη νπνίνη εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο σο «δξψζα νηθνλνκηθή κνλάδα (Going Concern)» 

γηα ην πξνβιεπηφ κέιινλ. 
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                                  ΔΠΔΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΔΚΘΔΣΗ ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΔΠΔΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΔΚΘΔΣΗ ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

( Σύμθυνα  με ηο άπθπο 4 παπ. 7  ηος ν. 3556/2007)   

 

1. Γιάπθπυζη μεηοσικού κεθαλαίος ηηρ Δηαιπίαρ 

 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζε 338.530.112 επξψ θαη δηαηξείηαη ζε  

84.632.528 κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο  4  επξψ εθάζηεο, απφ ηηο νπνίεο, 77.063.568 

κεηνρέο είλαη θνηλέο θαη αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 91,057% ηνπ ζπλνιηθνχ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη 7.568.960 είλαη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο ρσξίο ςήθν θαη 

αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 8,943% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

 

Όιεο νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο θαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Αγνξά 

Αμηψλ (Καηεγνξία «Μεγάιεο Κεθαιαηνπνίεζεο») ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. 

 

Απφ θάζε κεηνρή απνξξένπλ  φια ηα δηθαηψκαηα θαη νη  ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη 

απφ ην Νφκν θαη ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο. Ζ θπξηφηεηα ηεο κεηνρήο 

ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο θαη απνδνρή ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ 

απνθάζεσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί, ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ, απφ ηα δηάθνξα φξγαλα 

ηεο Δηαηξίαο. 

 

Κάζε θνηλή κεηνρή παξέρεη ην δηθαίσκα κηαο ςήθνπ. Οη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο δελ 

παξέρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. 

 

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 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.  
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Ζ επζχλε ησλ κεηφρσλ πεξηνξίδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ 

θαηέρνπλ. 

  

2. Πεπιοπιζμοί ζηη μεηαβίβαζη μεηοσών ηηρ Δηαιπίαρ 

 

Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο είλαη ζε άπιε κνξθή θαη ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, κεηαβηβάδνληαη δε φπσο νξίδεη ν Νφκνο. Σν Καηαζηαηηθφ 

ηεο Δηαηξίαο δελ πξνβιέπεη πεξηνξηζκνχο  ζηε κεηαβίβαζή ηνπο. 

 

3. Σημανηικέρ άμεζερ ή έμμεζερ ζςμμεηοσέρ καηά ηην έννοια ηυν άπθπυν 9 έυρ 

11 ηος ν. 3556/2007 

 

Σελ 31.12.2011 νη κέηνρνη, νη νπνίνη θαηείραλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξίαο ήηαλ ν θ.  Αλδξέαο Λ. 

Καλειιφπνπινο, ν νπνίνο θαηείρε πνζνζηφ 12,84% θαη ην ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΤΛΟΤ ΚΑΗ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ, ην νπνίν θαηείρε πνζνζηφ 9,87% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξίαο. 

  

ήκεξα (1.3.2012) νη κέηνρνη νη νπνίνη θαηέρνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5 %  ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξίαο είλαη νη εμήο :  

Αλδξέαο Λ. Καλειιφπνπινο                                                               πνζνζηφ  12,84% 

ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΤΛΟΤ ΚΑΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ πνζνζηφ    9,87% 

CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY          πνζνζηφ   5,21%.  

 

4. Μεηοσέρ παπέσοςζερ ειδικά δικαιώμαηα ελέγσος 

 

Γελ πθίζηαληαη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο  παξέρνπζεο εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ. 

 

5. Πεπιοπιζμοί ζηο δικαίυμα τήθος 

 

Με ηελ εμαίξεζε ησλ πξνλνκηνχρσλ ρσξίο ςήθν κεηνρψλ, δελ πξνβιέπνληαη ζην 

Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ. 

 

6. Σςμθυνίερ μεηαξύ μεηόσυν, οι οποίερ είναι γνυζηέρ ζηην Δηαιπία και 

ζςνεπάγονηαι πεπιοπιζμούρ ζηη μεηαβίβαζη ηυν μεηοσών ή ζηην άζκηζη 

δικαιυμάηυν τήθος.   

 

Ζ Δηαηξία ηειεί ελ γλψζεη ηεο ζχζηαζεο ηεο δεκφζηαο Κππξηαθήο εηαηξίαο κε ηελ 

επσλπκία «ΔΓΤΒΔΜ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΗΜΗΣΔΓ» (ΔΓΤΒΔΜ), ζηελ νπνία νη κέηνρνη θ.θ. Αλδξέαο 

Καλειιφπνπινο, Γεκήηξηνο Παπαιεμφπνπινο, Νέιινο Καλειιφπνπινο, Αιεμάλδξα 

Παπαιεμνπνχινπ-Μπελνπνχινπ θαη Παλαγηψηεο Καλειιφπνπινο έρνπλ εηζθέξεη 

ζπλνιηθά 1.138.200 θνηλέο κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο,  νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ 

πνζνζηφ 1,48% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξίαο.  Σν 

Καηαζηαηηθφ ηεο ΔΓΤΒΔΜ  πξνβιέπεη πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ 

ηεο Δηαηξίαο πνπ θαηέρνληαη απφ απηή θαη νη νπνίεο αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζε 

1.200.000 κεηνρέο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 1,56% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξίαο.    
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7. Κανόνερ διοπιζμού και ανηικαηάζηαζηρ μελών ηος Γ.Σ. και ηποποποίηζηρ 

καηαζηαηικού πος διαθοποποιούνηαι από ηα πποβλεπόμενα ζηον Κ.Ν. 2190/20 

 

Σν Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο (άξζξν 25), ζηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

παξέρνληαη απφ ηνλ θ.λ. 2190/20, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, πξνβιέπεη  γηα ην δηνξηζκφ θαη 

ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  ηα εμήο:  

 

α. To Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα εθιέγεη κέιε απηνχ ζε αληηθαηάζηαζε κειψλ 

πνπ παξαηηήζεθαλ, απέζαλαλ ή απψιεζαλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε νπνηνδήπνηε άιιν 

ηξφπν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλαπιήξσζε ησλ παξαπάλσ κειψλ δελ είλαη εθηθηή 

απφ αλαπιεξσκαηηθά κέιε πνπ έρνπλ ηπρφλ εθιεγεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Ζ 

αλσηέξσ εθινγή απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γίλεηαη κε απφθαζε ησλ απνκελφλησλ 

κειψλ, εάλ είλαη ηνπιάρηζηνλ επηά (7), θαη ηζρχεη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ 

κέινπο πνπ αληηθαζίζηαηαη.  

 

β. Σα ππφινηπα κέιε κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο 

Δηαηξίαο θαη ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ ζχκθσλα κε ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο απηψλ ππεξβαίλεη ην 

ήκηζπ ησλ κειψλ, φπσο είραλ πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. 

 

γ. ε θάζε πεξίπησζε, ηα απνκέλνληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αλεμάξηεηα 

απφ ηνλ αξηζκφ ηνπο, κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο κε 

απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

  

Οη δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεψλ ηνπ 

δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/20.  

 

8. Απμοδιόηηηα ηος Γ.Σ. ή οπιζμένυν μελών ηος  για ηην έκδοζη νέυν μεηοσών ή 

ηην αγοπά ιδίυν μεηοσών ηηρ Δηαιπίαρ ζύμθυνα με ηο άπθπο 16 ηος Κ.Ν. 

2190/20 

  

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 6 παξ. 3 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο, ε 

Γεληθή πλέιεπζε, κε απφθαζή ηεο πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ εμαηξεηηθή απαξηία θαη 

πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Καηαζηαηηθνχ, κπνξεί λα εθρσξεί ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηελ εμνπζία λα απμάλεη κε απφθαζή ηνπ ην κεηνρηθφ θεθάιαην, ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13 παξ. 1 εδ. γ ηνπ Κ.Ν. 2190/20 θαη ππφ ηελ επηθχιαμε 

ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. 

 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο άξζξνπ 13 παξ. 13  ηνπ Κ.Ν. 2190/20, κε απφθαζε 

ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πνπ ιακβάλεηαη κε απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29 παξ. 3 θαη 4 θαη 31 παξ. 2 ηνπ Κ.Ν. 

2190/20,  κπνξεί λα ζεζπηζζεί πξφγξακκα δηάζεζεο κεηνρψλ ζηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξίαο, θαζψο θαη ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξηψλ, κε ηε κνξθή δηθαησκάησλ πξναίξεζεο  (option) 

απφθηεζεο κεηνρψλ, θαηά ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηεο απφθαζεο απηήο, πεξίιεςε 

ηεο νπνίαο ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β  ηνπ Κ.Ν. 

2190/20. Ζ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ δηαηίζεληαη δελ επηηξέπεηαη λα 

ππεξβαίλεη ζπλνιηθά  ην 1/10 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ  θαηά ηελ εκεξνκελία 

ηεο απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κε απφθαζή ηνπ,  

απνθαζίδεη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα, πνπ δελ ξπζκίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηε 
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Γεληθή πλέιεπζε θαη,  αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηθαηνχρσλ πνπ άζθεζαλ ην 

δηθαίσκά ηνπο, απνθαζίδεη ηελ αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

Δηαηξίαο θαη ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ.  

 

ηα πιαίζηα ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο 29.5.2007 θαη 4.6.2008 θαη,  κεηά ηελ άζθεζε απφ 42 

ελ ζπλφισ δηθαηνχρνπο, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, δηθαησκάησλ πξναίξεζεο 

απφθηεζεο 18.688 θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο, κε ηελ θαηαβνιή ηηκήκαηνο 4 επξψ 

γηα θάζε κεηνρή, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθάζηζε ζηηο 19.12.2011 ηελ αχμεζε 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο θαηά πνζφ 74.752 επξψ, κε θαηαβνιή 

κεηξεηψλ θαη έθδνζε 18.688 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 

4 επξψ εθάζηεο.  Ζ ελ ιφγσ αχμεζε ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 13 παξ.13 

ηνπ Κ.Ν. 2190/20, δελ απνηειεί ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο. 

 

Δμ άιινπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, κεηά απφ 

έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε Δηαηξία κπνξεί λα απνθηήζεη δηθέο ηεο κεηνρέο, 

κε επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε  νλνκαζηηθή αμία 

ησλ κεηνρψλ πνπ απνθηψληαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηνρψλ πνπ είρε 

απνθηήζεη ε Δηαηξία πξνεγνπκέλσο θαη δηαηεξεί, δελ ππεξβαίλεη ην 1/10 ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. Ζ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

πξέπεη λα νξίδεη επίζεο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

απνθηήζεσλ , ηνλ αλψηαην αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνθηεζνχλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο ρνξεγνχκελεο έγθξηζεο, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 24 

κήλεο θαη, ζε πεξίπησζε απφθηεζεο απφ επαρζή αηηία, ηα θαηψηαηα θαη αλψηαηα 

φξηα ηεο αμίαο απφθηεζεο.  

 

ηα πιαίζηα ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ε απφ 18.5.2010 Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

Μεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο, ρνξήγεζε άδεηα γηα ηελ αγνξά απφ ηελ Δηαηξία, ακέζσο ή 

εκκέζσο, ηδίσλ κεηνρψλ ηεο, θνηλψλ θαη πξνλνκηνχρσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 1 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, κέρξη πνζνζηνχ 10% ηνπ εθάζηνηε 

θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ, εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 24 κελψλ, 

δειαδή έσο θαη  ηελ 18.5.2012,  κε θαηψηαηε ηηκή αγνξάο επξψ 4 αλά κεηνρή θαη 

αλψηαηε ηηκή αγνξάο 40 επξψ  αλά κεηνρή. χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα απνθαζίδεη ηελ αγνξά ηδίσλ 

κεηνρψλ,  εθφζνλ ζα θξίλεη φηη νη ζρεηηθέο αγνξέο εμππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα ηεο 

Δηαηξίαο θαη εθφζνλ ηα δηαζέζηκα θεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο ζα ην επηηξέπνπλ. Μέρξη 

ζήκεξα δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αγνξέο ηδίσλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο θαη’ 

εθαξκνγήλ ηεο αλσηέξσ απφ 18.5.2010 απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.  

 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ηδίσλ κεηνρψλ πνπ θαηέρεη ζήκεξα ε Δηαηξία, θαη’ εθαξκνγήλ  

παιαηνηέξσλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη εηδηθφηεξα ησλ 

απνθάζεσλ ηεο 10.5.2007 θαη 6.10.2008,  αλέξρεηαη ζε 3.111.987 θνηλέο θαη 5.919 

πξνλνκηνχρεο ρσξίο ςήθν κεηνρέο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ ζπλνιηθά πνζνζηφ 

3,68 % ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο. 

 

9. Σημανηικέρ ζςμθυνίερ πος ηίθενηαι ζε ιζσύ, ηποποποιούνηαι ή λήγοςν ζε 

πεπίπηυζη αλλαγήρ ζηον έλεγσο ηηρ Δηαιπίαρ καηόπιν δημόζιαρ ππόηαζηρ 
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Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξίαο, νη νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρχ, 

ηξνπνπνηνχληαη ή ιήγνπλ απνθιεηζηηθά ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο 

Δηαηξίαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο. 

 

Τπάξρνπλ φκσο δαλεηαθέο θαη άιιεο ζπκβάζεηο, νη νπνίεο πξνβιέπνπλ, σο είζηζηαη 

ζε αλάινγεο ζπκβάζεηο, ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο, δηθαίσκα 

ησλ δαλεηζηξηψλ ηξαπεδψλ ή ησλ νκνινγηνχρσλ δαλεηζηψλ ή ησλ 

αληηζπκβαιινκέλσλ ηεο Δηαηξίαο,  λα δεηήζνπλ, ππφ πξνυπνζέζεηο, ηελ άκεζε 

απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ/ νκνινγηψλ ή ηελ έμνδφ ηνπο απφ ηηο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ, 

φπνπ ζπκκεηέρνπλ, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ,  ρσξίο 

φκσο ην ελ ιφγσ δηθαίσκα λα παξέρεηαη εηδηθά ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν 

ηεο Δηαηξίαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο.  

Οη ζεκαληηθφηεξεο ζρεηηθέο ζπκθσλίεο είλαη:  

α. ε χκβαζε Αλαθπθινχκελεο Πίζησζεο (Multicurrency Revolving Facility 

Agreement)  κέρξη πνζνχ 585 εθ επξψ πνπ ζπλάθζεθε ηελ 5.1.2011 κεηαμχ ηεο 

εηαηξίαο ηνπ Οκίινπ Titan Global Finance Plc, θνηλνπξαμίαο δαλεηζηξηψλ ηξαπεδψλ 

θαη ηεο Δηαηξίαο σο εγγπήηξηαο,  

β. Ζ έθδνζε Δπξσπατθνχ Οκνιφγνπ πνζνχ 200 εθ. επξψ  απφ ηελ εηαηξία ηνπ 

Οκίινπ “ Titan Global Finance Plc”, κε ηελ εγγχεζε ηεο Δηαηξία  

γ. Ζ έθδνζε θνηλνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ απφ ηελ Δηαηξία πνζνχ επξψ 75.000.000, 

κε εθπξφζσπν ησλ νκνινγηνχρσλ θαη πιεξεμνχζην θαηαβνιψλ ηελ Σξάπεδα EFG 

EUROBANK ERGASIAS 

δ. Ζ έθδνζε θνηλνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ πνζνχ επξψ 50.000.000 απφ ηελ Δηαηξία, 

κε εθπξφζσπν ησλ νκνινγηνχρσλ θαη πιεξεμνχζην θαηαβνιψλ ηελ Σξάπεδα EFG 

EUROBANK ERGASIAS 

ε. Ζ έθδνζε ηελ 7.1.2011 θνηλνχ θνηλνπξαθηηθνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ πνζνχ επξψ 

κέρξη πνζνχ 135.000.000 απφ ηελ Δηαηξία,  κε εθπξφζσπν ησλ νκνινγηνχρσλ θαη 

πιεξεμνχζην θαηαβνιψλ ηελ Σξάπεδα ΑLPHA BANK θαη ηξάπεδεο θάιπςεο ηηο 

ALPHA BANK, ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΗ HSBC 

 

 

10. Σημανηικέρ ζςμθυνίερ με μέλη ηος Γ.Σ. ή ηο πποζυπικό ηηρ Δηαιπίαρ 

 

Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξίαο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ή κε 

ην πξνζσπηθφ ηεο, νη νπνίεο λα πξνβιέπνπλ ηελ  θαηαβνιή απνδεκίσζεο εηδηθά ζε 

πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή 

ηεο απαζρφιεζήο ηνπο εμ αηηίαο δεκφζηαο πξφηαζεο. 
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ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 

  

 

Ι. Αλαθνξά ζηνλ Κώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ε Δηαηξία  

θαη ζηνλ ηόπν όπνπ ν Κώδηθαο απηόο είλαη δηαζέζηκνο πξνο ην θνηλό 

 

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

πκβνπιίνπ έρεη ππαρζεί επηζήκσο ζηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (the UK Code on Corporate Governance, June 2010), (εθεμήο «ν 

Κψδηθαο»).  Ο Κψδηθαο επξίζθεηαη αλαξηεκέλνο ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ UK Financial 

Reporting Council www.frc.org.uk  θαη κεηάθξαζε απηνχ ζηελ Διιεληθή Γιψζζα είλαη 

αλαξηεκέλε ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Δηαηξίαο www. titan.gr ζηε δηεχζπλζε 

http://ir.titan.gr/home.asp?pg=corporategovernance  

 

 

Ζ Δηαηξία εθαξκφδεη ηνλ Κψδηθα κε ηηο απνθιίζεηο πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ ζην 

Σκήκα VIIΗ ηεο παξνχζαο δήισζεο, φπνπ θαη  παξέρεηαη αηηηνιφγεζε ησλ ζρεηηθψλ 

απνθιίζεσλ. 

 

ΙΙ. Αλαθνξά ζηηο πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκόδεη ε Δηαηξία 

επηπιένλ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λόκνπ θαη παξαπνκπή ζηνλ ηόπν όπνπ ηηο έρεη 

δεκνζηνπνηήζεη. 

 

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

πνπ πεξηιακβάλνληαη ηδίσο ζηνπο Νφκνπο 2190/1920, 3016/2002, 3693/2008 θαη 

3884/2010 θαη 3873/2010, κε ηελ επίζεκε ππαγσγή ηεο ζηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, εθαξκφδεη ηηο αξρέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο  

πνπ ζεζπίδεη ν ελ ιφγσ Κψδηθαο.  

Ζ Δηαηξία, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα αλεμαξηεζίαο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα αλεμάξηεηα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πέξαλ ησλ θξηηεξίσλ πνπ ζέηνπλ ε ειιεληθή 

λνκνζεζία θαη ν Κψδηθαο, 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/home.asp?pg=corporategovernance  

 

ΙΙΙ. Αλαθνξά ζηε ζύλζεζε θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ 

θαη ησλ άιισλ δηνηθεηηθώλ, δηαρεηξηζηηθώλ ή επνπηηθώλ νξγάλσλ ή επηηξνπώλ ηεο 

Δηαηξίαο. 

 

 

 

 

 

 

http://www.frc.org.uk/
http://ir.titan.gr/home.asp?pg=corporategovernance
http://ir.titan.gr/home.asp?pg=corporategovernance
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ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΗΜΔΙΩΜΑΣΑ ΜΔΛΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

Πξόεδξνο 

ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ 

72 εηψλ, κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ.. απφ 1.3.2006  

Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Οξηζκνχ Τπνςεθίσλ θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

 

Πξφεδξνο ηνπ Γ.. απφ ην 1996,  Γηεπζχλσλ χκβνπινο απφ ην 1983 κέρξη ην 1996 θαη 

κέινο ηνπ Γ.. απφ ην 1971. 

 

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

ηνλ Φεβξνπάξην 2012 δηεηέιεζε κέινο ηνπ Γ..  ηνπ Ηδξχµαηνο Οηθνλνµηθψλ θαη 

Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (Η.Ο.Β.Δ.). 

Γηεηέιεζε επίζεο αληηπξφεδξνο ηνπ Γ..ηεο ΑLPHA BANK (1995-2006) θαη πξφεδξνο 

ηνπ .Δ.Β (1994-2000). 

 

Αληηπξόεδξνο 

ΓΔΩΡΓΗΟ – ΔΤΣΡΑΣΗΟ (ΣΑΚΖ) ΑΡΑΠΟΓΛΟΤ   

61 εηψλ,  Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ.. απφ ηελ 18.5.2010  (1
ε
 ζεηεία). 

Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Οξηζκνχ Τπνςεθίσλ θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Δίλαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο εκπνξηθήο ηξαπεδηθήο ηεο επελδπηηθήο ηξάπεδαο EFG – 

Hermes Holding. 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 (2000- 2004)  θαη 

πξφεδξνο θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (2004-2009). 

Δμειέγε επίζεο πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδψλ (2005-2009).  

Μέρξη ζήκεξα παξακέλεη πξφεδξνο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, κέινο ηνπ Γηεζλνχο Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ  

Tufts ζηε Βνζηψλε θαη κέινο ηνπ Γ.. ηεο Tsakos Energy Navigation (TEN), εηζεγκέλεο 

ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο. 

Δίλαη θάηνρνο πηπρίσλ Μαζεκαηηθψλ, Ναππεγηθήο θαη Γηνίθεζεο απφ ειιεληθά θαη 

βξεηαληθά παλεπηζηήκηα 

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ    

50 εηψλ, εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ.. απφ ην 1992 Γηεπζχλσλ χκβνπινο απφ ην 1996 

θαη ζηέιερνο ηεο Δηαηξίαο  απφ ην 1989.  

 

Πξνεγνπκέλσο εξγάζζεθε σο ζχκβνπινο επηρεηξήζεσλ ζηε  McKinsey & Company Inc 

ζηηο ΖΠΑ θαη ζηε Γεξκαλία.   

 

Δίλαη επίζεο κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο E.F.G. EUROBANK ERGASIAS, 

ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ .Δ.Β γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε, ηνπ Ηδξχκαηνο Οηθνλνκηθψλ θαη 

Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (Η.Ο.Β.Δ.), θαη ηνπ European Round Σable of Industrialists ( 

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

Πνιπηερλείν ηεο Επξίρεο θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ζην Παλεπηζηεκίνπ ΖARVARD  

( Μ.Β.Α., 1987).  

 

Μέιε 

 

ΔΤΣΤΥΗΟ ΒΑΗΛΑΚΖ  

45 εηψλ, Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ Μέινο ηνπ Γ.. απφ ηo 2007 (2
ε
 ζεηεία). 

Σαθηηθφ κέινο ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο απφ ηε 17.12.2009. 

 

Δίλαη αληηπξφεδξνο θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο AUTOHELLAS A.T.E.E. (HERTZ), 

αληηπξφεδξνο ηεο AEGEAN AIRLINES A.E.  θαη  κέινο ηνπ Γ.. ηεο ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΔΗΡΑΗΩ, ηεο ΟΜΗΛΟ ΗΝΣΔΑΛ Α.Β.Δ.Δ.Γ.Δ. θαη ηεο FOURLIS A.E. 

ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 

 

πνχδαζε ζηα παλεπηζηήκηα YALE θαη COLUMBIA  BUSINESS SCHOOL OF NEW 

YORK ( Μ.Β.Α.)  

 

ΔΤΘΤΜΗΟ  ΒΗΓΑΛΖ  

57 εηψλ , Δθηειεζηηθφ Μέινο ηνπ Γ.. απφ ηελ 15.6.2011  

 

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

 

Δίλαη κέινο ηνπ Γ.. ηεο εηαηξίαο S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά Α.Δ., ηεο νπνίαο ππήξμε 

δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ( 2001- 2011) θαη εληεηαικέλνο ζχκβνπινο/COO (1998-2001),  

ελψ απφ ην 1994 έσο ην 1998 ήηαλ δηαδνρηθά πξφεδξνο ησλ παγθφζκησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πλζεηηθψλ Τιηθψλ (Composites) θαη Μνλσηηθψλ Τιηθψλ. Δξγάζηεθε 

επίζεο ζηελ εηαηξία OWENS CORNING ζηηο ΖΠΑ ( 1981-1998). 

 

Δίλαη επίζεο αληηπξφεδξνο ηνπ .Δ.Β (χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ) θαη  

πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ .Δ.Β γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε ελψ δηεηέιεζε  πξφεδξνο 

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

Δπίζεο, είλαη πξφεδξνο ηεο ΔΝΟΗΑ ΒV, εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ.. ηεο  RAYCAP Α.Δ. 

θαη κέινο ηνπ  Γ.. ησλ εηαηξηψλ ZEUS Capital Partners θαη FUTURE PIPE 

INDUSTRIES ηνπ Νηνπκπάη.  

 

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

Παλεπηζηήκην HARVARD. 

 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΓΑΤΗΓ  

75 εηψλ, Αλεμάξηεην µε εθηειεζηηθφ µέινο ηνπ Γ.. απφ ην 2001 ( 4
ε
 ζεηεία). 

Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Ακνηβψλ   

 

Δίλαη πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο COCA COLA Διιεληθή Δηαηξία Δµθηαιψζεσο Α.Δ. θαη 

κέινο ηνπ Γ.. ηεο εηαηξίαο ΠΔΣΡΟ ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΒΔΔ. Δίλαη επίζεο κέινο ηνπ 

Ηδξχκαηνο Α.Γ. ΛΔΒΔΝΣΖ, ηνπ Διιεληθνχ Ηδξχκαηνο Δπξσπατθήο θαη Δμσηεξηθήο 

Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) θαη ηνπ Κέληξνπ Μηθξαζηαηηθψλ πνπδψλ. 
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ΠΤΡΗΓΩΝ ΘΔΟΓΩΡΟΠΟΤΛΟ  

54 εηψλ, Αλεμάξηεην µε εθηειεζηηθφ µέινο ηνπ Γ.. απφ ην 2001 (4
ε
 ζεηεία) 

Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Οξηζκνχ Τπνςεθίσλ θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο   

 

Δίλαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο εηαηξίαο CHIPITA απφ ην 1986 θαη κέινο ηνπ Γ.. ηεο 

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ. Ξεθίλεζε ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ ην 1976 απφ 

ηελ νηθνγελεηαθή εηαηξία παξαγσγήο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ RECOR A.E. θαη 

ππήξμε δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο VIVARTIA A.B.E.E. ( 2006-2010). 

 

Έρεη δηαηειέζεη πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Δηζεγκέλσλ Δηαηξηψλ, αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ 

πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (.Δ.Β.) θαη αληηπξφεδξνο ηεο Δ.Υ.Α.Δ. 

 

πνχδαζε ζηελ ΑΟΔΔ 

 

ΝΔΛΛΟ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ  

48 εηψλ, Δθηειεζηηθφ µέινο ηνπ Γ.. απφ ην 1992 είλαη Γηεπζπληήο Δμσηεξηθψλ 

ρέζεσλ Οµίινπ ΣΗΣΑΝ απφ ην 1996. Πξνεγνπκέλσο ήηαλ ζηέιερνο ηεο Γηεχζπλζεο 

Πσιήζεσλ ηεο Α.Δ. ΣΗΜΔΝΣΩΝ ΣΗΣΑΝ ( 1990-1996) θαη ζηέιερνο ηεο  ΗΩΝΗΑ 

Α.Β.Δ.Δ. ( 1989-1990). 

  

Δίλαη πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ Μνπζείνπ Παχινπ θαη Αιεμάλδξαο Καλειινπνχινπ, 

πξφεδξνο ηνπ Ηδξχκαηνο Παχινπ θαη Αιεμάλδξαο Καλειινπνχινπ θαη πξφεδξνο ηνπ 

Γ.. ηεο Έλσζεο Σζηµεληνβηνµεραληψλ Διιάδνο . 

 

TAKH – ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ   

44 εηψλ, Δθηειεζηηθφ µέινο ηνπ Γ.. απφ ην 2007. 

  

Δίλαη Γηεπζπληήο Δπελδπηηθψλ ρέζεσλ Οκίινπ ΣΗΣΑΝ απφ ην 2001, ελψ θαηά ηελ 

πεξίνδν 1995-2001 ήηαλ ζηέιερνο ηεο Οηθνλνκηθήο Γηεχζπλζεο ηνπ Οκίινπ. 

Πξνεγνπκέλσο, είρε εξγαζζεί σο νηθνλνκηθφο αλαιπηήο ζηελ AIG θαη ζηε Γηεχζπλζε 

Υξεκαηνδνηήζεσλ ηεο ΔFG EUROBANK.   

 

Δίλαη, επίζεο, κέινο ηνπ Γ.. ηεο εηαηξίαο ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ ΑΓΑΜΑΝΣΗΑΓΖ  

Αζθαιηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο (CHARTIS ΔΛΛΑ) 

 

πνχδαζε Οηθνλνκηθά (Β.Α.) θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Β.Α.) ζηα παλεπηζηήκηα 

BROWN θαη  ΝΔW YORK UNIVERSITY –Stern School of Business.  

 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ  

61 εηψλ, Αλεμάξηεην µε εθηειεζηηθφ µέινο ηνπ Γ.. απφ ην 2004  (3
ε
 ζεηεία) 

Mέινο ηεο Δπηηξνπήο Ακνηβψλ  

 

Δίλαη πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο εηαηξίαο SEPHORA-ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ  θαη κέινο ηνπ 

Γ.. ησλ εηαηξηψλ ΦΑΜΑΡ Α.Β.Δ., ΑΦΟΗ ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟΗ Α.Δ. θαη CARREFOUR – 

ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ.  

Δίλαη επίζεο κέινο ηνπ Γεληθνχ πµβνπιίνπ ηνπ πλδέζµνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη 

Βηνµεραληψλ (.Δ.Β) θαη ηνπ Ηδξχµαηνο Οηθνλνµηθψλ θαη Βηνµεραληθψλ Δξεπλψλ 

(Η.Ο.Β.Δ.) θαη κέινο ηνπ Γ.. θαη ηακίαο ηνπ Ηδξχκαηνο Ν.Π. Γνπιαλδξή- Μνπζείν 

Κπθιαδηθήο Σέρλεο. 

πνχδαζε ζηε Φαξκαθεπηηθή ρνιή Αζελψλ θαη ζην Institut des Sciences Politiques ζην 

Παξίζη  
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ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΠΑΠΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟΤ-ΜΠΔΝΟΠΟΤΛΟΤ  

46 εηψλ, Δθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ.. απφ ην 1995. 

 

Δίλαη Γηεπζχληξηα ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ Οκίινπ ΣΗΣΑΝ απφ ην 1997 ελψ απφ ην 

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

Πξνεγνπκέλσο εξγάζζεθε ζηνλ Ο.Ο..Α. ζην Παξίζη θαη ζηελ εηαηξία ζπκβνχισλ 

BOOZ,ALLEN&HAMILTON. 

 

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

θαη κέινο ηνπ Γ.. ηεο ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ θαη ηεο εηαηξίαο 

FRIGOGLASS A.B.E.E.  Απφ ην 2007 κέρξη ην 2009 ήηαλ κέινο ηνπ Γ.. ηεο 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ. 

 

πνχδαζε νηθνλνκηθά ζην Swarthmore College ζηηο ΖΠΑ θαη δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ 

ζην INSEAD  (Fontainebleau) 

 

ΠΔΣΡΟ  ΑΜΠΑΣΑΚΑΚΖ 

65 εηψλ, Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ.. απφ ην 2010 ( 1
ε
 ζεηεία)  

Πξφεδξνο ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Ακνηβψλ. 

 

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

 

Τπήξμε (1999-2004) γεληθφο δηεπζπληήο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ηεο Citigroup Inc., κέινο 

ηεο δηνηθνχζαο επηηξνπήο θαη δηεπζπληήο 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  

63 εηψλ, Δθηειεζηηθφ µέινο ηνπ Γ.. απφ ην 1998. 

 

Δίλαη Γηεπζπληήο ησλ Σνµέσλ Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη 

ηνπ Κιάδνπ Γηεζλνχο Δκπνξίαο ηνπ Οκίινπ. Έρεη επίζεο δηαηειέζεη 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 
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ΒΑΗΛΔΗΟ ΦΟΤΡΛΖ 

52 εηψλ, Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ.. απφ ην 2007 ( 2
ε
 ζεηεία)  

Μέινο ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο  

 

Δίλαη πξφεδξνο ηεο FOURLIS A.E. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ θαη κέινο Γ.. ηεο εηαηξίαο 

FRIGOGLASS A.B.E.E., ηεο ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ θαη ηνπ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. (ΟΣΔ Α.Δ.) 

 

πνχδαζε ζην Παλεπηζηήκην BERKELEY ηεο Καιηθφξληα (Masters Degree in Economic 

Development and Regional Planning) θαη ζην BOSTON UNIVERSITY/BRUSSELS 

(Masters Degree in International Business). 

 

Ρόινο θαη Αξκνδηόηεηεο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ:  

 

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

είλαη απνθιεηζηηθά αξκφδην γηα ηε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο πνιηηηθήο αλάπηπμεο 

ηεο Δηαηξίαο. Ζ επηδίσμε ηεο ελίζρπζεο ηεο καθξνρξφληαο νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο 

Δηαηξίαο, ε πξνάζπηζε ηνπ γεληθνχ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Μεηφρσλ, ε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ ζηνπο λφκνπο, ε 

εκπέδσζε ηεο δηαθάλεηαο, ησλ Δηαηξηθψλ Αμηψλ θαη ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηεο 

Δηαηξίαο ζην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ, ε δηαζθάιηζε 

ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξίαο,  ε 

παξαθνινχζεζε θαη επίιπζε πεξηπηψζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, δηεπζπληψλ θαη κεηφρσλ κε ηα ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξίαο θαη 

ηνπ Οκίινπ θαη ν έιεγρνο ηεο απφδνζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηνπ 

Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, θαη ησλ αλψηαησλ ζηειερψλ, απνηεινχλ βαζηθφ θαζήθνλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 

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 αγνξάο 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 
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Δηαηξίαο, φπσο απηφο ηζρχεη κεηά ηελ αλαζεψξεζή ηνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, 

θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηνπ ηεο 17.12.2009.   

 

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 κε ξεηνχο 

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

πξνο δηεπζπληέο θαη ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο. Δπίζεο, κπνξεί λα κεηαβηβάζεη εμνπζίεο ηνπ 

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 23.5.2006 είλαη αζθαιηζκέλα γηα αζηηθή επζχλε έλαληη 

ηξίησλ.  

 

ύλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ:  

 

Σν ζεκεξηλφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο απνηειείηαη απφ δέθα ηέζζεξα (14) 

κέιε θαη εμειέγε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο 18.5.2010, µε ηξηεηή 

ζεηεία, ε νπνία ιήγεη θαηά ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 2013.  

 

Αλεμάξηεηα κέιε Γ..    

 

Σν ½ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γ., ήηνη επηά (7) κέιε, 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 ε Διιεληθή λνκνζεζία. Πξφθεηηαη γηα ηνπο 

θ.θ. Δπζηξάηην – Γεψξγην (Σάθε) Αξάπνγινπ, Δπηχρην Βαζηιάθε,  Γεψξγην Γαπίδ,  

ππξίδσλα Θενδσξφπνπιν, Παλαγηψηε Μαξηλφπνπιν, Πέηξν ακπαηάθε θαη  Βαζίιεην 

Φνπξιή.Οη αλσηέξσ εμειέγεζαλ σο αλεμάξηεηα κέιε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 

18.5.2010, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην νπνίν είρε 

πξνεγνπκέλσο ειέγμεη θαη δηαπηζηψζεη φηη άπαληεο πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

αλεμαξηεζίαο πνπ πξνέβιεπε ν λφκνο θαη ηα πξφζζεηα θξηηήξηα αλεμαξηεζίαο πνπ έρεη 

ζέζεη ε Δηαηξία θαη αλαθέξνληαη θαησηέξσ ζηελ παξάγξαθν «Αλάδεημε ππνςεθίσλ 

κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ» ηνπ ηκήκαηνο ΗΗΗ ηεο παξνχζαο δήισζεο .  

 

Δπίζεο, φινη νη αλσηέξσ, κε ηελ εμαίξεζε ησλ θ.θ. Γεσξγίνπ  Γαπίδ θαη ππξίδσλνο 

Θενδσξφπνπινπ, πιεξνχλ επίζεο ηα θξηηήξηα αλεμαξηεζίαο πνπ ζέηεη ν Κψδηθαο ζην 

άξζξν ηνπ Β.1.1. Δηδηθφηεξα, νη θ.θ. Γαπίδ θαη Θενδσξφπνπινο ππεξβαίλνπλ ην φξην ησλ 

ηξηψλ ζεηεηψλ πνπ νξίδεη ν Κψδηθαο, αθνχ ζηηο 18.5.2010 εμειέγεζαλ γηα ηέηαξηε θνξά 

απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ θαη ήδε δηαλχνπλ ην ελδέθαην έηνο ζεηείαο ηνπο 

ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ακθφηεξνη είραλ εθιεγεί γηα πξψηε θνξά σο κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηνπ έηνπο 2001. 

Όκσο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θξίλεη φηη παξά ηελ ππέξβαζε ηνπ αλσηέξσ νξίνπ 

ζεηεηψλ ηνπο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαη ηα δχν αλσηέξσ κέιε ηνπ δηαζέηνπλ 

απφιπηε αλεμαξηεζία ζθέςεο, θξίζεο θαη ραξαθηήξα θαη ζπλεπψο είλαη πξάγκαηη 

αλεμάξηεηα. 

  

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. Σέηνηα αλάγθε δελ ζπλέηξεμε ην 2011. 
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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 πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην 2011.  

 

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

 

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

δεθαηεζζάξσλ (14), απνηειείηαη απφ κε εθηειεζηηθά κέιε. 

 

χκθσλα κε ηελ απφ 15.6.2011 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα κε 

εθηειεζηηθά κέιε ηνπ είλαη νη  θ.θ. Σάθεο Αξάπνγινπ, Δπηχρηνο Βαζηιάθεο, Γεψξγηνο 

Γαπίδ, ππξίδσλ Θενδσξφπνπινο, Αλδξέαο Καλειιφπνπινο, Παλαγηψηεο 

Μαξηλφπνπινο, Πέηξνο ακπαηάθαθεο θαη Βαζίιεηνο Φνπξιήο, 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε ηελ ίδηα αλσηέξσ απφθαζή ηνπ  ηεο 15.6.2011,  θαηέηαμε 

ηνλ θ. Δπζχκην Βηδάιε, ν νπνίνο κέρξη ηφηε ήηαλ κεηαμχ ησλ αλεμαξηήησλ κε 

εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ, ζηα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ. Ζ απφθαζε απηή αλαθνηλψζεθε  

ζην Υ.Α. θαη ζην επελδπηηθφ θνηλφ θαη ειήθζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ελ φςεη ηεο 

αλάζεζεο ζηνλ θ. Βηδάιε, απφ ηελ 1.7.2011,  απμεκέλσλ θαζεθφλησλ ζηνπο ηνκείο ηεο 

ηξαηεγηθήο θαη ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο, ε εθηέιεζε ησλ νπνίσλ ζπλεπάγεηαη ηελ 

άζθεζε εθηειεζηηθψλ θαζεθφλησλ θαη ηελ θαηαβνιή ζε απηφλ απμεκέλεο απνδεκίσζεο, 

ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή απφ 15.6.2011 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ, 

ξεηή αλαθνξά ηεο νπνίαο γίλεηαη θαησηέξσ ζηελ παξάγξαθν πεξί ησλ Ακνηβψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.     

 

Σα 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 ηηο νπνίεο απαξηίδνπλ εθ νινθιήξνπ, ζηε ράξαμε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο Δηαηξίαο, ζηελ επνπηεία ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο δηνίθεζεο, 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.  

 

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, Γεψξγην Γαπίδ, 

ππξίδσλα Θενδσξφπνπιν, Παλαγηψηε Μαξηλφπνπιν, Πέηξν ακπαηάθαθε θαη 

Βαζίιεην Φνπξιή, νη νπνίνη εμ άιινπ έρνπλ νξηζζεί σο αλεμάξηεηα κέιε ηνπ, ζχκθσλα 

κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ.  

 

Tα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη έμη  (6)  ήηνη νη θ.θ. Γεκήηξηνο 

Παπαιεμφπνπινο, Νέιινο Καλειιφπνπινο, Σάθεο Καλειιφπνπινο, Αιεμάλδξα 

Παπαιεμνπνχινπ, Μηραήι ηγάιαο θαη Δπζχκηνο Βηδάιεο. 
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Πέληε (5) απφ ηα ελ ζπλφισ έμη (6) 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.  

 

Πξόεδξνο 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 κφλν κε ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ σο Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε θχξην 

κέιεκα ηε δηαζθάιηζε ηεο απνδνηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηεο 

αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο ησλ κειψλ ηνπ θαη ηεο ιήςεο 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 επίζεο  είλαη εθ ησλ θπξίσλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο θαη κέρξη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Ηδξχκαηνο Οηθνλνκηθψλ θαη 

Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΗΟΒΔ). 

 

Αληηπξόεδξνο Γ..  

 

Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. νξίζηεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην αλεμάξηεην κε 

εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ θ. Δπζηξάηηνο - Γεψξγηνο (Σάθεο) Αξάπνγινπ. 

  

Αλώηεξνο Αλεμάξηεηνο Γηνηθεηηθόο ύκβνπινο 

 

Ο Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Σάθεο Αξάπνγινπ έρεη επίζεο νξηζηεί 

απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην σο Αλψηεξνο Αλεμάξηεηνο Γηνηθεηηθφο χκβνπινο 

(Senior Independent Director), ν νπνίνο, κεηαμχ άιισλ, ππνρξενχηαη λα είλαη δηαζέζηκνο 

γηα ηελ επίιπζε ζεκάησλ κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε κε επίιπζήο ηνπο απφ ηα εθηειεζηηθά 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνλ Πξφεδξν απηνχ. 
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Γξακκαηέαο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (Δηαηξηθή Γξακκαηέαο)  
 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη νξίζεη σο Δηαηξηθή Γξακκαηέα, ηε δηθεγφξν ηεο Δηαηξίαο 

θ. Διέλε Παπαπάλνπ, ε νπνία παξέρεη λνκηθή ππνζηήξημε ζηνλ Πξφεδξν θαη ζηα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ Δηαηξηθή Γξακκαηέαο θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηεο αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη δελ ππάγεηαη ηεξαξρηθά ζε 

άιιε Τπεξεζία ηεο Δηαηξίαο. 

 

πλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ:  

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη φζεο θνξέο απαηηείηαη απφ ηηο αλάγθεο ηεο 

Δηαηξίαο θαη ιακβάλεη απνθάζεηο κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ ή 

αληηπξνζσπεπνκέλσλ 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.  

 

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.  

 

Οη εκεξνκελίεο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

θαζνξίδνληαη θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ πξνεγνπκέλνπ ρξφλνπ, κε ζηφρν ηελ  

εμαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο απαξηίαο.  

 

Ζ εκεξήζηα δηάηαμε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ 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 ε Δηαηξηθή Γξακκαηέαο θαη ζηα νπνία θαηαγξάθνληαη, πεξηιεπηηθά, νη 

ζπδεηήζεηο θαη νη απφςεηο πνπ δηαηππψλνπλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη νη 

ιακβαλφκελεο απνθάζεηο. 

 

Αλάδεημε ππνςεθίσλ κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

Ζ ππφδεημε θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο νκαιήο δηαδνρήο ησλ κειψλ 

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 ηεο απαηηνχκελεο ηζνξξνπίαο πξνζφλησλ, 

γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζψο θαη φηη ηα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζα κπνξνχλ λα αθηεξψλνπλ ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε  ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  
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Γηα ηελ επηινγή θαηαιιήισλ ππνςεθίσλ, ε Δπηηξνπή δηθαηνχηαη, εθφζνλ ην θξίλεη 

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

δεκνζίεπζε αγγειηψλ. Μέρξη ζήκεξα  πάλησο, δελ θξίζεθε απαξαίηεηε απφ ηελ 

Δπηηξνπή ε ρξεζηκνπνίεζε ηέηνησλ κέζσλ.  

 

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, εμαηξνπκέλνπ 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.. Απφ ηελ εθινγή ηνπ επφκελνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν αλψηαηνο αξηζκφο ζεηεηψλ 

ησλ αλεμάξηεησλ κειψλ ζα 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. 

 

Τπνρξεώζεηο  κειώλ 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.  

 

ύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ  

 

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 
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κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπο, 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.  

 

Δπηηξνπέο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

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. 

 

Διεγθηηθή Δπηηξνπή 

 

Πξνέδξνο: Πέηξνο ακπαηαθάθεο, Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο Γ..  

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

                  Βαζίιεηνο Φνπξιήο, Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο Γ.. 

Αλαπιεξσκαηηθά Mέιε :  ππξίδσλ Θενδσξφπνπινο, Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο             

                                          Γ.  

   Παλαγηψηεο Μαξηλφπνπινο, Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ   

   κέινο Γ.  

Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή 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 15.6.2011.  

 

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, ν έιεγρνο ησλ 

νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ, πξηλ απφ ηελ έγθξηζή ηνπο απφ ην 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 

παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνδφκελεο απφ ηελ Δηαηξία δηαδηθαζίαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο. Δπίζεο, έρεη ηελ επζχλε 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 Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη ν θαλνληζκφο 

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

http://ir.titan.gr/home.asp?pg=corporategovernance    
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H Διεγθηηθή Δπηηξνπή πξαγκαηνπνηεί ηνπιάρηζηνλ 4 ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο εηεζίσο γηα 

ηνλ έιεγρν ησλ ηξηκεληαίσλ, εμακεληαίσλ, ελλεακεληαίσλ θαη εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξίαο. Πξαγκαηνπνηεί επίζεο έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο, φπνηε 

θξίλεηαη αλαγθαίν.    

 

Σν 2011 ε Διεγθηηθή Δπηηξνπή πξαγκαηνπνίεζε 4 ζπλεδξηάζεηο, ζηηο 11/3, 5/5, 2/8 θαη 

9/11. Δπίζεο, ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεηο κε ηελ 

Γηεπζχληξηα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ειέγρσλ θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο επφκελεο ρξνληάο.  

 

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

ηεο, κε θπξηφηεξα ησλ νπνίσλ: α. ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

Δηαηξίαο σο πξνο ηελ πιεξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο παξερφκελεο κε απηέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, β. 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, γ. ηνλ έιεγρν θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ δ. 

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

επηινγή ειεγθηηθήο εηαηξίαο γηα ηελ επηζθφπεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2011.  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011, ε Διεγθηηθή Δπηηξνπή πξαγκαηνπνίεζε επίζεο δχν 

ζπλαληήζεηο ( 11-3 θαη 1-8-2011 ) κε ηνπο ηαθηηθνχο νξθσηνχο ειεγθηέο ηεο Δηαηξίαο 

θ.θ. Υξηζηφδνπιν εθέξε θαη  Υξήζην Πειεληξίδε, ρσξίο ηελ παξνπζία κειψλ ηεο 

δηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο.  

 

Δπηηξνπή Αµνηβώλ  

 

Πξφεδξνο: Γεψξγηνο Γαπίδ, Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο Γ.. 

Mέιε: Παλαγηψηεο Μαξηλφπνπινο, Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο Γ.. 

            Πέηξνο ακπαηαθάθεο, Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ.. 

 

Ζ Δπηηξνπή Ακνηβψλ ζπγθξνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ αλεμάξηεηα µέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πµβνπιίνπ  

 

Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε κειέηε θαη ε ππνβνιή πξνηάζεσλ 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 απνδνρψλ θαη αµνηβψλ ησλ  εθηειεζηηθψλ 

µειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ θαη ησλ αλψηαησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, ηνκείο 

ζηνπο νπνίνπο θαη ηα ηξία κέιε ηεο Δπηηξνπήο δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλε  γλψζε θαη 

εκπεηξία.  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ε Δπηηξνπή Ακνηβψλ,  ζπλεδξίαζε κία θνξά, ζηηο 5.5.2011. 

Καηά ηελ  ζπλεδξίαζε ζπδεηήζεθε  δηεμνδηθά θαη απνθαζίζηεθε ε  πνιηηηθή ρνξήγεζεο 

κηζζψλ, κεηαβιεηψλ ακνηβψλ θαη δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ ησλ 

αλψηεξσλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο Δηαηξίαο γηα ην έηνο 2011, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα 

ππνβιήζεθε πξνο έγθξηζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 
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Ζ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο, ε νπνία εγθξίζεθε ζηε ζπλέρεηα απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην, ήηαλ λα κελ δνζνχλ απμήζεηο ζηνπο βαζηθνχο κηζζνχο ησλ ζηειερψλ , κε 

εμαίξεζε δηνξζσηηθέο απμήζεηο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη κηζζνί ησλ ζηειερψλ ήηαλ 

δπζαλάινγα ρακεινί ζε ζρέζε κε  ηηο ζέζεηο πνπ θαηείραλ. 

 

Καζνξίζηεθε επίζεο, κε βάζε ηελ απφδνζή ηνπο, ην χςνο ησλ απνδνρψλ ηνπ 

Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη ησλ πέληε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ηα νπνία έρνπλ ζρέζε εμαξηεκέλεο  εξγαζίαο κε ηελ Δηαηξία γηα ην 2011, ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαλνµή θεξδψλ ηεο ρξήζεο 2010 θαη ν αξηζκφο  δηθαησκάησλ 

πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ γηα  ην 2011 ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο παξνρήο 

δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ κε βάζε ηελ απφδνζε (RSIP 2010), ην νπνίν 

απνθαζίζηεθε  απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο 3.6.2010 .  

 

Σέινο, απνθαζίζηεθε ε πξφζζεηε απνδεκίσζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ ΚΝ 

2190/20, ηνπ λένπ εθηειεζηηθνχ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Δπζχκην Βηδάιε, 

γηα ηηο πξφζζεηεο ππεξεζίεο ηνπ πξνο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηά ηελ πεξίνδν 1.7. 

2011 – 31.12.2011, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ηέζεθε πξνο έγθξηζε ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην θαη ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο. 

 

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/home.asp?pg=corporategovernance    

 

Δπηηξνπή Οξηζµνύ Τπνςεθίσλ θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Πξφεδξνο:  ππξίδσλ Θενδσξφπνπινο, Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ..  

Μέιε:         Δπζηξάηηνο - Γεψξγηνο (Σάθεο) Αξάπνγινπ, Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ  

                   κέινο ηνπ Γ.. 

                   Αλδξέαο Καλειιφπνπινο, Με εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ..  

 

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

είλαη αλεμάξηεηα. Ωο ηξίην κέινο ηεο κεηέρεη ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

ν νπνίνο είλαη κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 

Όια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο έρνπλ κεγάιε εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο 

επηρεηξήζεσλ θαη ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε ππφδεημε 

ησλ θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ µειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν ζρεδηαζµφο ηεο 

δηαδνρήο θαη ζπλέρεηαο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο θαη ε γλσκνδφηεζε σο πξνο ηελ 

νξζή εθαξκνγή ησλ Αξρψλ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζε ζρέζε µε ηελ θείκελε 

λνµνζεζία,  ηηο βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο θαη ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ε Δηαηξία.. 

 

H Δπηηξνπή ζπλεδξίαζε κία  θνξά ην 2011, ζηηο 25.2.2011.  

 

ηηο ζπλεδξίαζή ηεο  αζρνιήζεθε αθελφο κελ κε 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 

2010 θαη ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αλαθνξάο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην  αθεηέξνπ δε κε 

ηελ εμέηαζε ησλ πθηζηακέλσλ ζρεδίσλ δηαδνρήο ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Γηεπζχλνληνο 

πκβνχινπ θαη ησλ αλσηάησλ ζηειερψλ ηεο Δηαηξίαο. Δπίζεο, εμέηαζε δηεμνδηθά ην 

πεξηερφκελν ηεο Γήισζεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ ππέβαιε γηα πξψηε θνξά ε 

Δηαηξία ην 2011 θαη πνπ απνηέιεζε κέξνο ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

http://ir.titan.gr/home.asp?pg=corporategovernance
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πκβνπιίνπ γηα ηε ρξήζε 2010 θαη κειέηεζε φιεο ηηο απνθιίζεηο απφ ηηο αξρέο ηνπ 

Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ζηνλ νπνίν έρεη ππαρζεί ε 

Δηαηξία, ηηο νπνίεο έθξηλε φιεο εχινγεο. 

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/home.asp?pg=corporategovernance    

   

Δπηπιένλ ησλ ηξηψλ αλσηέξσ Δπηηξνπψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρνπλ ζπζηαζεί 

θαη νη αθφινπζεο επηηξνπέο γηα ηελ επνπηεία θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ ηεο 

Δηαηξίαο θαη ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ:  

  

Eπηηξνπή Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο 

Πξφεδξνο:        Γεκήηξηνο Παπαιεμφπνπινο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

Αληηπξφεδξνο : Νέιινο Καλειιφπνπινο, εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ., Γηεπζπληήο  

                         Δμσηεξηθψλ ρέζεσλ Οκίινπ   

Μέιε 

Μαξία Αιεμίνπ, Γηεπζχληξηα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο Οκίινπ 

Eπζχκηνο Βηδάιεο, εθηειεζηηθφ κέινο Γ.. 

Βαζίιεηνο  Εαξθαιήο , Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο Οκίινπ 

Γηάλλεο Κφιιαο, Γηεπζπληήο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Οκίινπ  

σθξάηεο Μπαιηδήο, Γεληθφο Γηεπζπληήο Σνκέα Διιάδαο   

Άξεο Παπαδφπνπινο, Γηεπζπληήο Σνκέα ΖΠΑ 

Μηράιεο ηγάιαο, εθηειεζηηθφ κέινο Γ., Γηεπζπληήο Σνκέσλ Ν.Α. Δπξψπεο θαη Ν.Α. 
Μεζνγείνπ 

Παλίθνο Σξαθθίδεο, Γηεπζπληήο Σερλνινγηθήο Γηεχζπλζεο Οκίινπ  (κέρξη 28.2.2012) 

Φσθίσλ Σαζνχιαο , Γηεπζπληήο Σερλνινγηθήο Γηεχζπλζεο Οκίινπ  ( απφ 28.2.2012 )  

Ζ Δπηηξνπή απηή 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 
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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.  

 

ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη παιαηφηεξα κέιε ηεο, 

θαζψο επίζεο θαη άιια αξκφδηα αλψηεξα ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ.    

 

Σα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο  θαη ν 

θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο έρνπλ αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Δηαηξίαο www. titan.gr 

ζηε ζειίδα http://ir.titan.gr/home.asp?pg=corporategovernance    

   

Γηεπζύλνπζα Δπηηξνπή 

ΠΡΟΔΓΡΟ : Γεκήηξηνο Παπαιεμφπνπινο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο  

ΜΔΛΗ :  

            Eπζχκηνο Βηδάιεο, Δθηειεζηηθφ Μέινο ηνπ Γ.. 

Βαζίιεηνο Εαξθαιήο , Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο Οκίινπ  

            Νέιινο Καλειιφπνπινο, Γηεπζπληήο Δμσηεξηθψλ ρέζεσλ Οκίινπ  

σθξάηεο Μπαιηδήο, Γεληθφο Γηεπζπληήο Σνκέα Διιάδνο  

'Aξεο Παπαδφπνπινο, Γηεπζπληήο Σνκέα ΖΠΑ  

Αιεμάλδξα Παπαιεμνπνχινπ-Μπελνπνχινπ, Γηεπζχληξηα ηξαηεγηθνχ 
ρεδηαζκνχ Οκίινπ  

Μηραήι ηγάιαο, Γηεπζπληήο Σνκέσλ Ν.Α. Δπξψπεο θαη Ν.Α. Μεζνγείνπ 

Σν Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο πξνβιέπεη ηε ιεηηνπξγία Γηεπζχλνπζαο Δπηηξνπήο, ε 

νπνία ζπγθξνηείηαη ζήµεξα απφ ηέζζεξα εθηειεζηηθά µέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ 

θαη ηξία αλψηαηα δηεπζπληηθά ζηειέρε  θαη είλαη αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθφξσλ ηνκέσλ θαη δηεπζχλζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ην ζπληνληζµφ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.  

ηηο εξγαζίεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Δπηηξνπήο δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη θαη νπνηνζδήπνηε 

απφ ηνπο δηαηειέζαληεο Πξνέδξνπο, Γηεπζχλνληεο θαη Δληεηαικέλνπο πκβνχινπο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 

Αμηνιόγεζε Γ.. θαη Δπηηξνπώλ θαηά ην 2011 

 

Σν 2011, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο πξαγκαηνπνίεζε έμη (6) ηαθηηθέο  

ζπλεδξηάζεηο  (ζηηο 17/3,  5/5, 15/6, 2/8, 10/11 θαη 19/12). Πξαγκαηνπνίεζε επίζεο κία 

επί πιένλ έθηαθηε ζπλεδξίαζε (ζηηο 16/6) γηα ηελ έθδνζε ςεθίζκαηνο ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ 

παιαηνχ ηνπ κέινπο σθξάηε Αγγειίδε.  

 

Δμ άιινπ, φπσο ήδε πξναλαθέξζεθε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011, ε Διεγθηηθή Δπηηξνπή 

ζπλεδξίαζε ηέζζεξηο (4) θνξέο (ζηηο 11/3, 5/5, 2/8 θαη 9/11), ε Δπηηξνπή Οξηζκνχ 

Τπνςεθίσλ θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο κία (1) θνξά (ζηηο 25/2) θαη  ε Δπηηξνπή 

Ακνηβψλ κία (1) θνξά  (ζηηο 5/5).  

http://ir.titan.gr/home.asp?pg=corporategovernance
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Πίλαθαο κε ηηο παξνπζίεο ησλ κειψλ ζηηο ελ ιφγσ ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

2011 παξαηίζεηαη θαησηέξσ: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
6 προγραμμαηιζμένες 

ζσνεδριάζεις Δ.Σ. 

1 μη 
προγραμμαηιζμένη 

ζσνεδρίαζη Δ.Σ. 

4 ζσνεδριάζεις 
Ελεγκηικής 
Επιηροπής 

1 ζσνεδρίαζη 
Επιηροπής 

Οριζμού 
Υποψηθίων και 

Εηαιρικής 
Διακσβέρνηζης 

1 ζσνεδρίαζη 
Επιηροπής 
Αμοιβών 

ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ 6/6 1/1  1/1  

ΔΤΣΡΑΣΙΟ-ΓΔΩΡΓΙΟ (ΣΑΚΗ) ΑΡΑΠΟΓΛΟΤ * 5/6 -  1/1  

ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΠΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ 6/6 1/1    

ΔΤΣΤΥΙΟ ΒΑΙΛΑΚΗ 5/6               - 4/4   

ΔΤΘΤΜΙΟ ΒΙΓΑΛΗ 5/6               - 2/2   

ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΑΤΙΓ 3/6               -   1/1 

ΠΤΡΙΓΩΝ ΘΔΟΓΩΡΟΠΟΤΛΟ 5/6               -  1/1  

ΝΔΛΛΟ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ 6/6 1/1    

ΣΑΚΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ 6/6 1/1    

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΑΡΙΝΟΠΟΤΛΟ 3/6               -   1/1 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΠΑΠΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟΤ-
ΜΠΔΝΟΠΟΤΛΟΤ 6/6 1/1    

ΠΔΣΡΟ ΑΜΠΑΣΑΚΑΚΗ 5/6                - 2/2  1/1 

ΜΙΥΑΗΛ ΙΓΑΛΑ 6/6 1/1    

ΒΑΙΛΔΙΟ ΦΟΤΡΛΗ 4/6                - 4/4   

 

* πκκεηείρε κέζσ ηειεθσληθήο ζχλδεζεο ζε κία ζπλεδξίαζε. 
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Ζ ιεηηνπξγία θαηά ην 2011 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 Δηαηξηθή Γξακκαηέαο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην είλαη θαηαλεκεκέλν ζε επηά (7) ελφηεηεο (Ζγεζία, χλζεζε- 

Απνηειεζκαηηθφηεηα, Λεηηνπξγία- Δξγαζίεο Γ., Τπεπζπλφηεηα- Λνγνδνζία- Δπηθνηλσλία 

κε Μεηφρνπο, 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 Δηαηξηθή Γξακκαηέα.   

 

Ζ Δπηηξνπή Οξηζκνχ Τπνςεθίσλ θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο παξνπζίαζε ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηα εμαρζέληα απφ ηηο απαληήζεηο ζπκπεξάζκαηα θαη ππέβαιε ζπγθεθξηκέλεο 

πξνηάζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο απφδνζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ Δπηηξνπψλ. 

 

Δπίζεο, ηα αλεμάξηεηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνέβεζαλ ζε αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζεο ηνπ Πξνέδξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ζπλεδξίαζήο ηνπο, ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ 

Πξνέδξνπ θαη ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ.   

 

Ακνηβέο κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαηά ην 2011 

 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 15.6.2011, είρε 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 2011, ίδηνπ χςνπο κε απηέο πνπ θαηαβιήζεθαλ 

θαηά ηε ρξήζε 2010. Οη ζρεηηθέο απνδεκηψζεηο αλέξρνληαλ ζε κηθηφ πνζφ επξψ 19.200 ζε 

θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηφ, κηθηφ πνζφ επξψ 

12.800 ζε θάζε κέινο ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη κηθηφ πνζφ επξψ 6.400 ζε θάζε κέινο 

ηεο Δπηηξνπήο Ακνηβψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Οξηζκνχ Τπνςεθίσλ θαη Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο.  

 

Μνινλφηη ην χςνο ησλ αλσηέξσ απνδεκηψζεσλ θξίλεηαη ελ γέλεη ρακειφ ζε ζρέζε κε ην 

έξγν πνπ παξέρνπλ ηα κέιε ηνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηνπ ηεο 

10.11.2011, ζηα πιαίζηα ηεο ζπκπίεζεο ησλ πάζεο θχζεσο δαπαλψλ ηεο Δηαηξίαο, 

απνθάζηζε ηε κείσζε θαηά 10 % ησλ απνδεκηψζεσλ ησλ κειψλ ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ηφζν ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην φζν θαη ζηηο Δπηηξνπέο θαηά ην 2011. πλεπψο νη ζρεηηθέο 

απνδεκηψζεηο γηα ηε ρξήζε 2011 αλήιζαλ ζπλνιηθά ζε κηθηφ πνζφ επξψ 311.040 θαη 

δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

-πλνιηθφ κηθηφ πνζφ επξψ 241.920 σο απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ήηνη κηθηφ πνζφ 17.280 γηα θάζε κέινο.  

-πλνιηθφ κηθηφ πνζφ επξψ 34.560 γηα ηα ηξία κέιε ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, ήηνη κηθηφ 

πνζφ επξψ 11.520  γηα θάζε κέινο   

-πλνιηθφ κηθηφ πνζφ 17.280 γηα ηα ηξία κέιε ηεο Δπηηξνπή Ακνηβψλ, ήηνη  κηθηφ πνζφ 

επξψ 5.760  γηα θάζε κέινο  θαη 

- πλνιηθφ κηθηφ πνζφ επξψ 17.280 γηα ηα ηξία κέιε ηεο Δπηηξνπήο Οξηζκνχ Τπνςεθίσλ 

θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ήηνη κηθηφ πνζφ επξψ 5.760 γηα θάζε κέινο. Ζ θαηαβνιή ησλ 

αλσηέξσ απνδεκηψζεσλ θαζψο θαη ε πξφζζεηε κηθηή απνδεκίσζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 
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παξ. 2 ηνπ ΚΝ 2190/20  πνζνχ επξψ 75.000 πξνο ην λέν εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θ. Δπζχκην Βηδάιε, ιφγσ αλάιεςεο πξφζζεησλ ππνρξεψζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζα ππνβιεζνχλ πξνο έγθξηζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ 

Κ.Ν. 2190/20, ζηελ πξνζερή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε  γηα ηε ρξήζε 2011.  

 

Οη κηζζνί θαη νη πάζεο θχζεο εηήζηεο απνδνρέο θαηά ην 2011 ησλ πέληε εθηειεζηηθψλ κειψλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ παξείραλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηελ Δηαηξία κε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη ν αξηζκφο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ (stock 

options) πνπ ηνπο ρνξεγήζεθε ην 2011, απνθαζίζηεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά 

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

ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ.  

 

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. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν Πξφεδξνο νπδέπνηε έρεη κεηάζρεη ζε 

πξνγξάκκαηα παξνρήο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ  (stock options) θαη σο εθ 

ηνχηνπ δελ ηνπ ρνξεγήζεθαλ ην 2011  ζρεηηθά δηθαηψκαηα. 

 

Οη κηζζνί θαη νη πάζεο θχζεο αθαζάξηζηεο απνδνρέο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ πέληε 

εθηειεζηηθψλ µειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο πξνο ηελ 

Δηαηξία µε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, αλήιζαλ θαηά ηε ρξήζε 2011, ζε ζπλνιηθφ πνζφ 

1.581.166,63  επξψ. ηνπο αλσηέξσ  θαηαβιήζεθε επίζεο ζπλνιηθφ πνζφ επξψ 657.848,40 

ιφγσ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηαλνµή θεξδψλ ηεο  ρξήζεο 2010.  

 

ην έθην εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ., ην νπνίν δελ δηαηεξεί ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή 

εληνιήο κε ηελ Δηαηξία, θαηαβιήζεθε φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ πξφζζεηε απνδεκίσζε 

πνζνχ 75.000 επξψ. ην ελ ιφγσ κέινο δελ θαηαβιήζεθε νηνδήπνηε άιιν πνζφ σο κηζζφο ή 

ακνηβή νχηε ζπκκεηείρε ζηε δηαλνκή θεξδψλ ηεο ρξήζεο 2010. 

 

ηα έμη εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  ρνξεγήζεθαλ επίζεο ην 2011 

δηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο 74.400 κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο, ζην πιαίζηα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Υνξήγεζεο Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο Αγνξάο Μεηνρψλ πνπ εγθξίζεθε απφ 

ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 3.6.2010. Σα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα ζα σξηκάζνπλ, ππφ 

ηηο απζηεξέο ζπλζήθεο ηνπ ελ ιφγσ Πξνγξάκκαηνο (βι. πεξηγξαθή ηνπ θαησηέξσ), κεηά ηελ 

πάξνδν ηξηεηίαο, δειαδή ην 2014.  

 

Σέινο, ζχκθσλα κε πξαθηηθή πνπ πξνηείλεη ν Kψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέλεζεο πνπ 

εθαξκφδεη ε Δηαηξία, αλαθνηλψλνληαη νη ακνηβέο πνπ έιαβαλ, ην 2011, δχν εθηειεζηηθά κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,  νη  θ.θ. Γεκήηξηνο Παπαιεμφπνπινο θαη Αιεμάλδξα 

Παπαιεμνπνχινπ-Μπελνπνχινπ, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο σο αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά 

κέιε ζε δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα άιισλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ εηαηξηψλ. 

Δηδηθφηεξα, ν θ. Γεκήηξηνο Παπαιεμφπνπινο έιαβε θαζαξφ πνζφ 19.266 επξψ, σο ακνηβή 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ηξάπεδαο  EFG EUROBANK 

ERGASIAS θαη ε θ. Αιεμάλδξα Παπαιεμνπνχινπ-Μπελνπνχινπ θαζαξφ πνζφ 28.710 επξψ 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ηξάπεδαο ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ 

ΔΛΛΑΓΟ  θαη θαζαξφ πνζφ 8.000 επξψ γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηεο εηαηξίαο FRIGOGLASS Α.Β.Δ.Δ.   

 

 



 

39 

 

IV. Πξoγξάκκαηα δηάζεζεο κεηνρώλ ζε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

θαη αλώηεξα ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ µε ηε κνξθή παξνρήο δηθαησκάησλ 

πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρώλ. 

 

Ζ Α.Δ. ΣΗΜΔΝΣΩΝ 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, πξνγξάκκαηα παξνρήο  δηθαησκάησλ  

πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ ( Stock Option Plans).  

 

Σν αξρηθφ πξφγξαµµα (Πξφγξακκα 2000), πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

Μεηφρσλ ηεο 5.7.2000, είρε ηξηεηή δηάξθεηα (2001–2003) θαη θαηαιεθηηθφ ρξφλν απφζβεζεο 

ην 2007. Καη’ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο 2000, αζθήζεθαλ 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.   

 

Σν 2004, εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο 8.6.2004, λέν πξφγξακκα 

(Πξφγξακκα 2004), ηξηεηνχο δηάξθεηαο (2004-2006), ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ρνξεγήζεθαλ 

ζε 67 αλψηεξα ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο θαη ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξηψλ θαη ζε ηέζζεξα 

εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο 387.030 

θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο, κε ηηµή δηάζεζεο ίζε κε ηελ νλνµαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο ηεο 

Δηαηξίαο.  

 

Σν Πξφγξακκα 2004 πξνέβιεπε, κεηά ηελ ηξηεηή πεξίνδν σξίκαλζεο ησλ δηθαησκάησλ, ηε 

δπλαηφηεηα άζθεζεο, ρσξίο άιιεο πξνυπνζέζεηο,  ηνπ 1/3 κφλν ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ρνξεγεζέλησλ δηθαησκάησλ, ελψ ε δπλαηφηεηα άζθεζεο ησλ ππνινίπσλ 2/3 εμαξηάην απφ 

ηελ απφδνζε ηεο θνηλήο κεηνρήο ηεο Δηαηξίαο, ζε ζρέζε κε ηνλ  κέζν φξν ηεο απφδνζεο  ησλ 

δεηθηψλ FTSE 20, FTSE 40 θαη Γεληθνχ Γείθηε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη κεηνρψλ 

πξνεπηιεγκέλσλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ δνκηθψλ πιηθψλ ζην εμσηεξηθφ, κε κεγάιε 

θεθαιαηνπνίεζε θαη εκπνξεπζηκφηεηα.  Καη΄εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο 2004, αζθήζεθαλ 

ελ ηέιεη ζπλνιηθά, κέρξη ηνλ Γεθέκβξην 2009,  δηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο 186.000 

θνηλψλ κεηνρψλ  (108.489 ην Γεθέκβξην 2006,  39.370 ην Γεθέκβξην 2007, 14.200 ην 

Γεθέκβξην 2008 θαη 23.950 ην Γεθέκβξην 2009). 

 

Σν 2007, εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο 29.5.2007, ην ηξίην θαηά 

ζεηξάλ  ζρεηηθφ πξφγξακκα (Πξφγξακκα 2007), ηξηεηνχο δηάξθεηαο (2007-2009), ην νπνίν 

πξνέβιεπε  επίζεο ηηκή άζθεζεο ίζε κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο. ηα 

πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 2007 ρνξεγήζεθαλ θαηά ηα έηε 2007,  2008  θαη 2009 

δηθαηψµαηα πξναίξεζεο αγνξάο 399.300 θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο, ζε 103 αλψηεξα 

ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο θαη ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξηψλ, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη 

θαη  πέληε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 

χκθσλα κε ην Πξφγξακκα 2007, ν αξηζκφο δηθαησκάησλ πνπ αζθήζεθε απφ ηνπο 

δηθαηνχρνπο κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ σξίκαλζήο ηνπο εμαξηήζεθε,  θαηά ην έλα ηξίην, 

απφ ηνλ κέζν φξν ησλ ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ ηεο 

Δηαηξίαο θαη ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο ζε ζρέζε κε ηελ απφδνζε ησλ ηξηεηψλ Οκφινγσλ ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαηά ηελ εθάζηνηε ηξηεηία, θαηά ην δεχηεξν ηξίην, απφ ηελ απφδνζε 

ηεο θνηλήο κεηνρήο ηεο Δηαηξίαο ζε ζρέζε κε ηελ απφδνζε ησλ κεηνρψλ 12 πξνεπηιεγκέλσλ  

εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ δνκηθψλ πιηθψλ ζην εμσηεξηθφ , κε κεγάιε θεθαιαηνπνίεζε θαη 

εκπνξεπζηκφηεηα  θαη θαηά ην ππφινηπν έλα ηξίην, απφ ηελ απφδνζε ηεο θνηλήο κεηνρήο ηεο 

Δηαηξίαο ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν απφδνζεο ησλ δεηθηψλ FTSE 20 – ΥΑ, FTSE 40 – ΥΑ θαη 
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FTS Eurofirst 300. Σν Πξφγξακκα 2007 επλννχζε ηε καθξνρξφληα δηαθξάηεζε ελφο 

ζεκαληηθνχ αξηζκνχ κεηνρψλ απφ ηα ζηειέρε, δηφηη ζέζπηδε ππνρξέσζε δηαθξάηεζεο ηνπ 

50% ησλ κεηνρψλ, κέρξηο φηνπ νη δηθαηνχρνη ζπγθεληξψζνπλ έλαλ ειάρηζην αξηζκφ, ε δε  

παξάβαζε ηνπ νξίνπ  είρε σο απνηέιεζκα ηε ρνξήγεζε κεησκέλνπ αξηζκνχ δηθαησκάησλ 

θαηά ηελ επφκελε πεξίνδν ρνξήγεζεο.  

 

χκθσλα κε ηνπο  φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο σξίκαλζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 2007, ηνλ  

Γεθέκβξην 2009, σξίκαζε κφλν ην 11,11% ηνπ αξηζκνχ ησλ δηθαησκάησλ πνπ είραλ 

ρνξεγεζεί ζηνπο δηθαηνχρνπο ην 2007, ελψ ηνλ Γεθέκβξην 2010 θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, 

σξίκαζε ην 22,22% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ δηθαησκάησλ πνπ είρε  ρνξεγεζεί ζηνπο 

δηθαηνχρνπο ην 2008 θαη ην 2009 αληίζηνηρα. πλνιηθά, ηνλ Γεθέκβξην 2009, ην Γεθέκβξην 

2010  θαη ηνλ Γεθέκβξην 2011 αζθήζεθαλ δηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο 60.972 θνηλψλ 

κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο, κε ηίκεκα ίζν κε ηελ νλνκαζηηθή αμία θάζε κεηνρήο, ήηνη ηέζζεξα (4) 

επξψ αλά κεηνρή.  

 

Σέινο, ην 2010 εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 3.6.2010, ην ηειεπηαίν ζρεηηθφ 

πξφγξακκα (Πξφγξακκα 2010), ην νπνίν πξνβιέπεη ηε ρνξήγεζε, θαηά ηα έηε 2010, 2011 

θαη 2012, ζε 100 πεξίπνπ ζπλνιηθά δηθαηνχρνπο, δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κέρξη ελφο 

εθαηνκκπξίνπ (1.000.000) ηδίσλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο, ηα νπνία σξηκάδνπλ θαη ζα 

κπνξνχλ λα αζθεζνχλ θαηά ηα έηε 2013, 2014 θαη 2015 αληίζηνηρα, κε ηηκή δηάζεζεο ίζε κε 

ηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο (€4 αλά κεηνρή), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ 

επηηεπρζεί νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη νπνίνη εμαξηψληαη α. απφ ηα ιεηηνπξγηθά 

απνηειέζκαηα θαη ηα θαζαξά θέξδε ηνπ Οκίινπ β. απφ ηελ απφδνζε ηεο κεηνρήο ηεο 

Δηαηξίαο ζε ζρέζε κε ηελ απφδνζε άιισλ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ  ηνπ θιάδνπ δνκηθψλ 

πιηθψλ κε κεγάιε θεθαιαηνπνίεζε θαη εκπνξεπζηκφηεηα θαη γ. απφ ηελ απφδνζε ηεο 

κεηνρήο ηεο Δηαηξίαο ζε ζρέζε κε ηε απφδνζε ησλ δεηθηψλ FTSE 20 θαη FTSE 40 ηνπ 

Υ.Α.θαη FTS Eurofirst 300.  

 

Tν Πξφγξακκα 2010 επλνεί επίζεο 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 αλσηέξσ Πξνγξάκκαηα έρνπλ ζρεδηαζζεί ψζηε λα 

ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά ζηελ αλάιεςε ππέξκεηξσλ θηλδχλσλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο-  

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. 

 

ηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 2010 ρνξεγήζεθαλ :  

α. ην 2010, ζηα 5 εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζε 98 ζηειέρε ηεο 

Δηαηξίαο θαη εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο 267.720 ηδίσλ θνηλψλ 

κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο, ηα νπνία σξηκάδνπλ θαη ζα κπνξνχλ λα αζθεζνχλ ην 2013, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη ηνπ ελ ιφγσ Πξνγξάκκαηνο θαη  

β. ην 2011,   ζηα 6 εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζε 98 ζηειέρε ηεο 

Δηαηξίαο θαη εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο  αγνξάο  301.200            ηδίσλ 

θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο, ηα νπνία σξηκάδνπλ θαη ζα κπνξνχλ λα αζθεζνχλ, ππφ ηηο 

αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο, ην 2014. 
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Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή φισλ ησλ αλσηέξσ Πξνγξακκάησλ παξαηίζεηαη ζηνλ ηζηφπνπν  ηεο 

Δηαηξίαο www.titan.gr  ζηε ζειίδα http://ir.titan.gr/home.asp?pg=stockoption&lang=gr  

 

V. Πεξηγξαθή ησλ θύξησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη 

δηαρείξηζεο θηλδύλσλ ηεο Δηαηξίαο ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ζύληαμεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  

Δζσηεξηθόο Έιεγρνο 

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

είλαη αλεμάξηεηε ππεξεζία, κε γξαπηφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο, ε νπνία αλαθέξεηαη 

ιεηηνπξγηθά ζηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 

Σν έξγν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηελεξγνχλ ζήκεξα 14 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 

ζπκπεξηιακβάλεηαη, επίζεο,  ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ λφκσλ, νπνπδήπνηε ιεηηνπξγεί θαη 

έρεη δξαζηεξηφηεηεο ν Όκηινο, αιιά θαη ηνπ Καλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη ηνπ 

Κψδηθα Γενληνινγίαο ηεο Δηαηξίαο.  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011, ππνβιήζεθαλ ζηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή θαη κέζσ απηήο ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 27 έγγξαθεο εθζέζεηο ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ζρεηηθά κε 

φινπο ηνπο δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Οκίινπ. Τπνβιήζεθε, επίζεο, 

εμακεληαίνο θαη εηήζηνο απνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, κε 

ζπγθεληξσηηθή αλαθνξά ζηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα ησλ ειέγρσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

2011 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 2012 θαη πξνζδηφξηζε ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηα ζεκεία 

ζηα νπνία ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί  ν εζσηεξηθφο έιεγρνο. 

 

πζηήκαηα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ  

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ηελ επζχλε γηα ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ θαη ηεο εηήζηαο αμηνιφγεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο 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.  

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη γλψζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θηλδχλσλ, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ 

λα επεξεάζνπλ νπζηαζηηθά ηε ιεηηνπξγία, ηε θήκε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ, θαζψο 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ ελ ιφγσ θηλδχλσλ, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηνλ εληνπηζκφ 

ηνπο, ηελ ηεξάξρεζε ηνπο, ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο θαη ηελ παξαθνινχζεζήο ηνπο. 

 

http://www.titan.gr/
http://ir.titan.gr/home.asp?pg=stockoption&lang=gr
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Δπηζεκαίλεη 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, 

επηθνηλσλείηαη 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 έρνπλ 

παξακεηξνπνηεζεί 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. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ελεκεξψλεηαη ζε θάζε ζπλεδξίαζή ηνπ απφ ηνλ Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν θαη αλά ηξίκελν απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή ηνπ Οκίινπ γηα ηα απνηειέζκαηα 

θαη ηελ πνξεία ηνπ Οκίινπ.  

 

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 

Διεγθηηθή Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηελ  έθβαζε ησλ επηζθνπήζεσλ θαη ησλ ειέγρσλ πνπ έρνπλ 

δηελεξγήζεη. 

 

Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή  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 

Διεγθηηθή Δπηηξνπή, ζηελ νπνία παξέρεηαη θάζε απαηηνχκελε δηεπθξίληζε θαη πιεξνθνξία γηα 
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φια ηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο  πνπ πεξηέρνληαη ζε απηέο απφ ηα αξκφδηα γηα ηελ θαηάξηηζή 

ηνπο ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο.  

 

Γηαρείξηζε Κηλδύλσλ 

 

Ο Όκηινο, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη ηεο γεσγξαθηθήο ηνπ 

δηαθνξνπνίεζεο, εθηίζεηαη εθ ησλ πξαγκάησλ ζε αβεβαηφηεηεο θαη θηλδχλνπο, νη 

ζεκαληηθφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην «Κίλδπλνη θαη 

Αβεβαηφηεηεο» ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ηνπο θηλδχλνπο απηνχο 

πεξηιακβάλνληαη ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη (ξεπζηφηεηαο, ζπλαιιάγκαηνο, επηηνθίσλ, 

πηζησηηθνί), θίλδπλνη ιφγσ ηεο  θπθιηθφηεηαο ηνπ νηθνδνκηθνχ ηνκέα,  θίλδπλνη  ιφγσ ηεο 

παξνπζίαο ηνπ Οκίινπ ζε αλαπηπζζφκελεο αγνξέο, θίλδπλνη απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, 

θίλδπλνη αηπρεκάησλ, θίλδπλνη πεξηβαιινληηθήο θχζεσο θαη δηαρείξηζεο, θίλδπλνη θφζηνπο 

εηζξνψλ θαη πξφζβαζεο ζε πξψηεο χιεο , θίλδπλνη απφ δηθαζηηθέο δηελέμεηο  θιπ. 

 

ηελ Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γίλεηαη επίζεο εθηελήο αλαθνξά ζηελ 

εθαξκνδφκελε πνιηηηθή αληηκεηψπηζεο  ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ θαζψο θαη 

αξθεηψλ απφ ηνπο αλσηέξσ αλαθεξφκελνπο θηλδχλνπο. Ζ εθαξκνδφκελε πνιηηηθή 

δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ ειέγρεηαη θαη αλαζεσξείηαη δχν θνξέο ην ρξφλν 

απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

 

Βαζηθφ κέιεκα ηεο δηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ είλαη ε δηαζθάιηζε κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ 

θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ φηη 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 ελεκεξψλεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν γηα ηνπο θχξηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη ν Όκηινο θαη εμεηάδεη αλ νη θίλδπλνη απηνί 

είλαη  ζαθψο πξνζδηνξηζκέλνη, έρνπλ  εθηηκεζεί επαξθψο θαη  αλ ν ηξφπνο δηαρείξηζήο ηνπο 

είλαη απνηειεζκαηηθφο. 

 

VΙ. Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ. 1 ηεο 

Οδεγίαο 2004/25/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ 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.  
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VΙΙ. Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

κεηόρσλ θαη ηηο βαζηθέο εμνπζίεο ηεο, πεξηγξαθή ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηόρσλ θαη 

ηνπ ηξόπνπ άζθεζήο ηνπο 

 

Γεληθή πλέιεπζε 

Σξόπνο  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.  

 

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 
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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 έληππά 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, είθνζη ηνπιάρηζηνλ εκέξεο  πξηλ 

απφ ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο.  

 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο πξφζθιεζεο δεκνζηεχεηαη  επίζεο 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 πλειεύζεηο 

 

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).  

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. 
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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. Ωζηφζν, 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. 

 

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.  

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. 

 

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 
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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 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. 

 

Γηθαηώκαηα Μεηόρσλ:  

 

Γηθαίσκα Παξάζηαζεο ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο 

 

Όπσο  αλαγξάθεηαη αλαιπηηθά αλσηέξσ , νη κέηνρνη δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη ζηηο Γεληθέο 

πλειεχζεηο είηε απηνπξνζψπσο είηε κέζσ αληηπξνζψπσλ, κεηφρσλ ή κε. 

 

Γηθαίσκα ςήθνπ ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο: 

 

Κάζε κεηνρή, εθηφο απφ ηηο πξνλνκηνχρεο ρσξίο ςήθν κεηνρέο, παξέρεη δηθαίσκα κηαο 

ςήθνπ. 
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Γηθαηώκαηα πξνλνκηνύρσλ κεηόρσλ  

 

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 

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.  

 

Γηθαηώκαηα 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 νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη εθζέζεσλ Γ.. θαη 

ειεγθηώλ 

 

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. 
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Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο: 

 

Μεηά από αίηεζε νπνηνπδήπνηε Μεηόρνπ, 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.219/1920. 

 

Μεηά από αίηεζε Μεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ 

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 

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 κνλνκεινχο 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 ζπλέιεπζε θαη ε αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα 

δηάηαμε δεκνζηνπνηείηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο ε πξνεγνχκελε εκεξήζηα δηάηαμε, 

δεθαηξείο (13) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο 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 ζπλέιεπζεο.  

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 
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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, ζε 

απηήλ κπνξνχλ λα κεηέρνπλ θαη λένη κέηνρνη, εθφζνλ ηεξήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο γηα ηελ 

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 Ν.219/1920. Σπρφλ ακθηζβήηεζε σο πξνο ην βάζηκν ή κε 

ηεο αηηηνινγίαο άξλεζεο παξνρήο ησλ πιεξνθνξηψλ, επηιχεηαη απφ ην Μνλνκειέο 

Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο Δηαηξίαο.   

 

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 Μεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην 1/5 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ 

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 

Ν.219/1920, 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 κνλνκειέο 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 
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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 εθπξνζσπνύλ ην 1/5 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, 

δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ην κνλνκειέο 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.  

 

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 πξντόλ ηεο εθθαζάξηζεο: 

 

Μεηά ην πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο, νη εθθαζαξηζηέο απνδίδνπλ ηηο εηζθνξέο ησλ Μεηφρσλ 

ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ θαη δηαλέκνπλ ην ππφινηπν πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ηεο 

εηαηξηθήο πεξηνπζίαο ζηνπο Μεηφρνπο, αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην θαηαβεβιεκέλν 

κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο . 

 

Δπζύλε Μεηόρσλ : 

 

Ζ επζχλε ησλ Μεηφρσλ πεξηνξίδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ. 

 

Απνθιεηζηηθή Αξκνδηόηεηα 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.  
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Τπεξεζίεο Δλεκέξσζεο θαη Δμππεξέηεζεο ησλ Μεηόρσλ 

 

Ζ ελεκέξσζε θαη ε εμππεξέηεζε ησλ Μεηφρσλ έρεη αλαηεζεί ζηηο αθφινπζεο Τπεξεζίεο: 

 

Γηεύζπλζε Δπελδπηηθώλ 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 Μεηόρσλ 

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. 

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 Δηαηξηθώλ Αλαθνηλώζεσλ 

 

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. 

 

VIΙΙ. Αλαθνξά ζηηο απνθιίζεηο από ηνλ Κώδηθα 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 

Code on Corporate Governance, June 2010), κε ηελ εμαίξεζε ησλ αθφινπζσλ απνθιίζεσλ:  

 

Α) ηελ επίζεκε επηζηνιή πνπ απεζηάιε ζηα αλεμάξηεηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, κεηά ηελ εθινγή ηνπο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 18.5.2010, δελ είρε 

πεξηιεθζεί ξεηή αλαθνξά ζην ρξφλν πνπ εθηηκάηαη φηη ζα πξέπεη λα αθηεξψλνπλ γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο (άξζξν Β.3.2 ηνπ Κψδηθα.) Ζ ζρεηηθή ξεηή αλαθνξά δελ 

είρε θξηζεί απαξαίηεηε, δηφηη κέρξη ζήκεξα ε αθηέξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ απφ ηα 

αλεμάξηεηα κέιε γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ππήξμε πάληα 

δεδνκέλε. ην εμήο πάλησο, ζε θάζε πεξίπησζε εθινγήο κε εθηειεζηηθψλ κειψλ, ε Δηαηξία 

πξνηίζεηαη λα εθαξκφδεη ηελ αλσηέξσ πξαθηηθή ηνπ άξζξνπ Β.3.2 ηνπ Κψδηθα.  

 

http://www.titan-cement.com/


 

53 

 

Β) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνο ην παξφλ δελ ζεσξεί απαξαίηεηε ηελ αλάζεζε ηεο 

αμηνιφγεζήο ηνπ αλά ηξηεηία ζε εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο (άξζξν Β.6.2 ηνπ Κψδηθα). 

Αληηζέησο, έρεη ηελ άπνςε φηη ε αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ απφ ηα ίδηα ηα κέιε ηνπ θαη 

ε απηναμηνιφγεζε ηεο αηνκηθήο απφδνζεο ελφο εθάζηνπ ησλ κειψλ ηνπ είλαη απζηεξή θαη 

εκπεξηζηαησκέλε θαη ζπληειεί ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

θαη ηεο απφδνζεο ησλ κειψλ ηνπ.  

 

Γ) Γελ εθαξκφδεηαη ε πξαθηηθή ηνπ άξζξνπ Β.1.1.ηνπ θψδηθα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα 

αλεμάξηεηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ ζα πξέπεη λα ππεξεηνχλ γηα πεξηζζφηεξα 

απφ ελλέα ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο εθινγήο ηνπο. Όπσο  αλαιχζεθε δηεμνδηθά 

ζηελ παξάγξαθν πνπ αλαθέξεηαη ζηα αλεμάξηεηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

θεθαιαίνπ ΗΗΗ ηεο παξνχζαο δήισζεο, δχν απφ ηα αλεμάξηεηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ηα νπνία εμειέγεζαλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 18.5.2010 γηα ζεηεία κέρξη 

ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 2013,  ελψ πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο αλεμαξηεζίαο 

ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 ηνπ λ. 3016/2002, ήδε δηαλχνπλ ην ελδέθαην έηνο ζεηείαο ηνπο ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, αθνχ είραλ γηα πξψηε θνξά εθιεγεί σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηνπ έηνπο 2001. Όκσο, παξά ηελ 

πνιπεηή ζεηεία ηνπο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ακθφηεξνη νη αλσηέξσ δηαζέηνπλ απφιπηε 

αλεμαξηεζία ζθέςεο, θξίζεο θαη ραξαθηήξα θαη ζπλεπψο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην  θξίλεη 

φηη είλαη πξάγκαηη αλεμάξηεηα κέιε ηνπ. Δπηζεκαίλεηαη πάλησο φηη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

έρεη απνθαζίζεη, φηη απφ ηελ εθινγή ηνπ επφκελνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα αλεμάξηεηα 

κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ δελ ζα  δχλαληαη λα ππεξεηνχλ γηα πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο ζεηείεο, 

δειαδή γηα ελλέα ρξφληα θαη’ αλψηαην φξην. ήκεξα, ην ζρεηηθφ φξην είλαη ηέζζεξηο ζεηείεο, 

δειαδή δψδεθα ρξφληα. 

 

Γ) Γελ εθαξκφδνληαη νη πξαθηηθέο ηνπ άξζξνπ Β.7.1. ηνπ Κψδηθα, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, 

φια ηα κέιε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εηαηξηψλ ηνπ δείθηε FTSE 350 θαη κε εθηειεζηηθά 

κέιε κε ζεηεία κεγαιχηεξε ησλ ελλέα εηψλ,  ζα πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε εηήζηα επαλεθινγή 

απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ.  

Ο θχξηνο ιφγνο κε εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ πξαθηηθψλ είλαη φηη ην Καηαζηαηηθφ ηεο 

Δηαηξίαο νξίδεη φηη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε κε ηξηεηή ζεηεία. Δπηζεκαίλεηαη πάλησο φηη ε Διιεληθή λνκνζεζία επηηξέπεη 

θαη΄αλψηαην φξην εμαεηή ζεηεία .  

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ε Διιεληθή λνκνζεζία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε  κεηφρνπο πνπ 

εθπξνζσπνχλ ην 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο  θαη 

πξνβαίλνπλ ζε ζρεηηθή αίηεζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 39 ηνπ θ.λ. 

2190/20, λα εγγξάςνπλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ έρεη ζπγθιεζεί, 

πξφζζεηα ζέκαηα, ζπλεπψο θαη ζέκα εθινγήο λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  Γηα ηε 

ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο απαηηείηαη ε ζπλήζεο απαξηία ηνπ 1/5 ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη απιή πιεηνςεθία ησλ εθπξνζσπνπκέλσλ ζηε 

Γεληθή πλέιεπζε ςήθσλ.   

Θα πξέπεη επίζεο λα επηζεκαλζεί φηη, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν θαη ην Καηαζηαηηθφ ηεο 

Δηαηξίαο, ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν απψιεηαο ηεο 

ηδηφηεηαο κέινπο ηνπ θαη εθινγήο, ζε αλαπιήξσζε απηνχ, λένπ κέινπο απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην, ε ζρεηηθή απφθαζε αλαθνηλψλεηαη ζηελ ακέζσο επφκελε Γεληθή πλέιεπζε, ε 

νπνία δηθαηνχηαη λα θαηαςεθίζεη ηνπο εθιεγέληεο θαη λα ηνπο αληηθαηαζηήζεη κε άιινπο. Σν 

ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε εθινγήο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην άιινπ κέινπο, ζε 

αληηθαηάζηαζε παξαηηεζέληνο ή απνζαλφληνο αλεμαξηήηνπ κέινπο ηνπ. Δπηζεκαίλεηαη 

επίζεο φηη ζηελ ηειεπηαία αλσηέξσ πεξίπησζε, ην λέν κέινο πνπ εθιέγεηαη πξέπεη λα είλαη 

θαη απηφ αλεμάξηεην.  
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Δμ άιινπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θξίλεη εηεζίσο, αλ ηα εθιεγέληα απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ αλεμάξηεηα κέιε ηνπ, πιεξνχλ φια ηα θξηηήξηα αλεμαξηεζίαο πνπ 

έρεη ζέζεη ε ειιεληθή λνκνζεζία, ν Κψδηθαο θαη ε Δηαηξία, θαη πεξηιακβάλεη ζρεηηθή 

δήισζε ζηελ Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο.  

 

Δ) Μνινλφηη ε παξάζεζε αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο αηνκηθέο απνδνρέο θαζελφο εθ ησλ 

κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ απαηηείηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα νχηε είλαη 

ππνρξεσηηθή κε βάζε ηελ θείκελε Διιεληθή  λνκνζεζία πεξί αλσλχκσλ εηαηξηψλ, ε Δηαηξία, 

ζηελ παξάγξαθν Ακνηβέο Μειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ παξαζέηεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο 

ακνηβέο πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Δπηηξνπψλ ην 

2011 κεηά απφ ζρεηηθή πξνέγθξηζε απφ Γεληθή πλέιεπζε ηεο 15.6.2011, θαζψο επίζεο γηα 

ην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ.  

Παξαηίζεληαη επίζεο νη ακνηβέο πνπ έιαβαλ δχν εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο, σο αλεμάξηεηα κέιε, ζε δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα άιισλ 

εηαηξηψλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ . 

 

ΙΥ Γξώζα Οηθνλνκηθή Μνλάδα ( Going Concern) :  

 

To Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δειψλεη φηη ε Δηαηξία θαη ν Όκηινο ΣΗΣΑΝ δηαζέηνπλ επάξθεηα 

πφξσλ, νη νπνίνη εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο σο «δξψζα νηθνλνκηθή 

κνλάδα (Going Concern)» γηα ην πξνβιεπηφ κέιινλ. 

 



 
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 
Οπκωηοί Ελεγκηέρ –Λογιζηέρ Α.Ε. 
11Ο χλμ Εθνικήρ Οδού Αθηνών Λαμίαρ 
144 51  Αθήνα 
 
Tηλ: 210.2886.000 
Φαξ: 210.2886.905 
www.ey.com/eyse 

 

 

 

Έκθεση Ελέγσος Ανεξάπτητος Οπκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο «ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΣΙΜΕΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ» 

 

Έκθεση επί των Εταιπικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Ειέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΣΙΜΕΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ θαη ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο, πνπ απνηεινύληαη 

από ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31
εο

 Δεθεκβξίνπ 2011, ηηο 

εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, 

κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία 

απηή, θαζώο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ θαη ινηπέο 

επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Εςθύνη τηρ Διοίκησηρ για τιρ Εταιπικέρ και Ενοποιημένερ Οικονομικέρ Καταστάσειρ 

 

Η δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ εηαηξηθώλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε, 

όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε 

λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Εςθύνη τος Ελεγκτή 

 

Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρό καο.  Δηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα 

κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Ειέγρνπ. Σα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο 

δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε 

εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 

απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. 

 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, 

ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθώλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ  νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Καηά ηε 

δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ 

θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξίαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο 

ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε, θαζώο θαη 
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Tηλ: 210.2886.000 
Φαξ: 210.2886.905 
www.ey.com/eyse 
 

αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ. 

 

Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια 

γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο. 

 

Γνώμη 

 

Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΕΣΑΙΡΙΑ ΣΙΜΕΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ θαη ησλ ζπγαηξηθώλ απηήο θαηά ηελ 31
ε
 Δεθεκβξίνπ 2011 

θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 

ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο 

απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε. 

 

Αναυοπά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

 

α) ηελ Έθζεζε Δηαρείξηζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 

3δ ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Κ.Ν 2190/1920. 

 

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

Δηαρείξηζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από ηα άξζξα 43α, 108 θαη 37 ηνπ 

Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

 

Αζήλα, 1 Μαξηίνπ 2012 

 

Ο Οξθσηόο Ειεγθηήο Λνγηζηήο 

 

 

 

ΥΡΗΣΟ ΠΕΛΕΝΣΡΙΔΗ 

Α.Μ. .Ο.Ε.Λ. 17831 

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

14451 ΑΘΗΝΑ 

ΑΡ.Μ. ΟΕΛ 107 

 

 



Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Εηήζιες Οικονομικές Καηαζηάζεις

(ποζά ζε τιλιάδες €)

εκ. 2011 2010 (1) 2011 2010 (1)

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

Πσιήζεηο αγαζψλ 1.043.168 1.284.033 196.521 332.234

Παξνρή ππεξεζηψλ 48.236 66.455 20.710 38.462

ύλνιν θύθινπ εξγαζηώλ 3 1.091.404 1.350.488 217.231 370.696

Κφζηνο πσιήζεσλ -748.654 -897.824 -139.349 -248.184

Μηθηά θέξδε πξν απνζβέζεσλ 342.750 452.664 77.882 122.512

Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 4 45.343 32.136 5.377 9.295

Σπκκεηνρή ζηηο δεκίεο ζπγγελψλ εηαηξηψλ 15 -1.391 -783 - -

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο -100.504 -104.686 -32.109 -37.482

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο -21.107 -24.847 -618 -1.077

Άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο 4 -22.424 -39.399 -9.649 -6.287

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 242.667 315.085 40.883 86.961

Απνζβέζεηο πνπ αλαινγνχλ ζην θφζηνο πσιήζεσλ 5 -112.906 -117.365 -10.702 -10.959

Απνκεηψζεηο ελζψκαησλ θαη αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πνπ 

αλαινγνχλ ζην θφζηνο πσιήζεσλ 11,13 -18.710 -165 -1.144 -2

Απνζβέζεηο πνπ αλαινγνχλ ζηα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη 

δηάζεζεο 5 -7.024 -5.150 -1.123 -1.040

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ 104.027 192.405 27.914 74.960

Έζνδα ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ - - 3.495 5.656

Έμνδα ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ - - -2.520 -12.792

Έζνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο 6 7.248 13.600 1.577 3.489

Έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο 6 -73.308 -68.633 -42.122 -31.045

Εεκία απφ πξφσξε απνπιεξσκή δαλείσλ 24 -228 -7.340 - -

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ 37.739 130.032 -11.656 40.268

Μείνλ: Φφξνο εηζνδήκαηνο 8 -16.059 -17.942 -1.622 -18.531

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο 21.680 112.090 -13.278 21.737

Σα θαζαξά θέξδε αλαινγνύλ ζε :

Μεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο 11.011 103.075 -13.278 21.737

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 10.669 9.015 - -

21.680 112.090 -13.278 21.737

Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε  €) 9 0,1351 1,2658

Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - πξνζαξκνζκέλα (ζε  €) 9 0,1344 1,2612

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ

(1) Αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά ιφγσ αιιαγήο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο (ζεκ.37).

Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνύ Απνηειεζκάησλ γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Δεθεκβξίνπ

'Οκηινο Εηαηξία
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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Εηήζιες Οικονομικές Καηαζηάζεις

(ποζά ζε τιλιάδες €)

εκ. 2011 2010 (1) 2011 2010 (1)

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

Κέξδε/(δεκίεο) πεξηόδνπ 21.680 112.090 -13.278 21.737

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα/(δεκίεο):

Δπίδξαζε ηζνηηκηψλ απφ ηελ κεηαηξνπή νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ζε μέλν λφκηζκα -3.468 54.028 - -

Εεκίεο απφ απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ -112 -210 - -

Αληηζηαζκίζεηο ηακηαθψλ ξνψλ -3.023 -756 -4.545 -

Φφξνο εηζνδήκαηνο πνπ αλαινγεί -610 295 - -

-3.633 -461 -4.545 -

Αλαπξνζαξκνγή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 12 1.639 - 1.639 -

Φφξνο εηζνδήκαηνο πνπ αλαινγεί -328 - -328 -

1.311 - 1.311 -

Αλαινγηζηηθά θέξδε 25 8.141 4.631 8.231 5.289

Φφξνο εηζνδήκαηνο πνπ αλαινγεί -1.294 -876 -1.646 -1.058

6.847 3.755 6.585 4.231

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο 945 57.112 3.351 4.231

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα/(δεκίεο) πεξηόδνπ 22.625 169.202 -9.927 25.968

Σα ζπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα αλαινγνύλ ζε:

Μεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο 13.108 158.063

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 9.517 11.139

22.625 169.202

(1) Αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά ιφγσ αιιαγήο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο (ζεκ.37).

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ

Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ

'Οκηινο Δηαηξία
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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Εηήζιες Οικονομικές Καηαζηάζεις

(ποζά ζε τιλιάδες €)

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ εκ. 2011 2010 (1, 2) 1/1/2010 (1) 2011 2010 (1) 1/1/2010 (1)

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 11 1.887.488 1.957.289 1.915.211 251.111 261.538 266.759

Δπελδπηηθά αθίλεηα 12 9.804 2.053 1.088 11.312 5.974 6.396

Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 13 546.111 572.115 547.873 1.112 1.122 671

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο 14 - - - 1.182.854 1.183.721 1.268.502

πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξίεο 15 8.213 9.604 10.551 - - -

Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 16 2.143 2.211 2.338 108 107 107

Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 17 10.555 11.346 15.912 2.710 3.013 3.460

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 18 2.198 3.417 2.536 - - -

ύλνιν κε θπθινθνξνύληνο  ελεξγεηηθνύ 2.466.512 2.558.035 2.495.509 1.449.207 1.455.475 1.545.895

Απνζέκαηα 19 242.765 248.168 238.803 68.761 77.419 68.250

Απαηηήζεηο θαη πξνπιεξσκέο 20 233.606 207.829 254.131 63.869 56.966 83.723

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 35 772 1.745 679 - - 34

Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 16 63 63 62 61 61 61

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 21 333.935 67.070 16.426 29.478 2.943 204

ύλνιν θπθινθνξνύληνο  ελεξγεηηθνύ 811.141 524.875 510.101 162.169 137.389 152.272

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 3.277.653 3.082.910 3.005.610 1.611.376 1.592.864 1.698.167

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Μεηνρηθφ θεθάιαην (84.632.528 κεηνρέο ησλ € 4,00) 22 338.530 338.455 338.304 338.530 338.455 338.304

Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 22 22.826 22.826 22.826 22.826 22.826 22.826

Γηθαηψκαηα πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρψλ 22 1.358 6.983 5.977 1.358 6.983 5.977

Ίδηεο κεηνρέο 22 -89.446 -90.182 -91.622 -89.446 -90.182 -91.622

Λνηπά απνζεκαηηθά 23 427.028 471.052 424.986 511.301 501.022 491.191

Κέξδε εηο λέν 857.170 819.133 740.302 4.861 33.858 33.679

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ κεηόρσλ Δηαηξίαο 1.557.466 1.568.267 1.440.773 789.430 812.962 800.355

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 142.982 142.557 11.134 - - -

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (α) 1.700.448 1.710.824 1.451.907 789.430 812.962 800.355

Μαθξνπξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο 24 815.095 706.961 725.665 620.360 643.000 634.499

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 35 17.826 10.200 405 5.824 687 29

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 18 191.863 185.969 194.204 19.990 19.581 21.449

Τπνρξεψζεηο ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ 25 29.721 45.278 52.467 14.442 27.734 35.458

Πξνβιέςεηο 26 16.553 19.022 16.660 1.558 7.067 1.929

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 27 26.590 34.805 37.434 6.399 5.674 5.806

ύλνιν καθξνπξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ 1.097.648 1.002.235 1.026.835 668.573 703.743 699.170

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο 24 226.564 136.763 261.835 104.692 17.069 127.609

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 28 228.732 213.149 242.825 47.017 50.705 60.345

Τπνρξεψζεηο απφ θφξν εηζνδήκαηνο 22.202 19.577 19.549 - 7.859 10.379

Πξνβιέςεηο 26 2.059 362 2.659 1.664 526 309

ύλνιν βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ 479.557 369.851 526.868 153.373 76.159 198.642

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (β) 1.577.205 1.372.086 1.553.703 821.946 779.902 897.812

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α+β) 3.277.653 3.082.910 3.005.610 1.611.376 1.592.864 1.698.167

(2) Αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά ιφγσ νξηζηηθνπνίεζεο ηεο απνηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ απνθηεζεηζψλ εηαηξηψλ

θαηά ην 2010 (ζεκ. 30).

Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ

'Οκηινο Εηαηξία

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ

(1) Αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά ιφγσ αιιαγήο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο (ζεκ.37).
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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Εηήζιες Οικονομικές Καηαζηάζεις

Όμιλορ

(ποζά ζε τιλιάδες €)

Κνηλέο κεηνρέο

Γηαθνξά από 

έθδνζε 

κεηνρώλ ππέξ 

ην άξηην

Πξνλνκηνύρεο 

κεηνρέο

Γηθαηώκαηα 

πξναηξέζεσο 

αγνξάο 

κεηνρώλ

Κνηλέο ίδηεο 

κεηνρέο

Πξνλνκηνύρεο 

ίδηεο κεηνρέο 

Λνηπά 

απνζεκαηηθά 

(ζεκ.23)

Τπόινηπν 

θεξδώλ ύλνιν

Με ειέγρνπζεο 

ζπκκεηνρέο

ύλνιν ηδίσλ 

θεθαιαίσλ

Υπόλοιπο ηην 1η Ιανοςαπίος  2010 308.028 22.826 30.276 5.977 -91.505 -117 434.350 739.218 1.449.053 11.135 1.460.188

Αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά ιφγσ αιιαγήο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο (ζεκ.37). - - - - - - -9.364 1.084 -8.280 -1 -8.281

Υπόλοιπο ηην 1η Ιανοςαπίος  2010 (αναπποζαπμοζμένα ποζά) 308.028 22.826 30.276 5.977 -91.505 -117 424.986 740.302 1.440.773 11.134 1.451.907

Κέξδε πεξηφδνπ - - - - - - - 103.075 103.075 9.015 112.090

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα - - - - - - 54.988 - 54.988 2.124 57.112

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ - - - - - - 54.988 103.075 158.063 11.139 169.202

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα θνηλψλ θαη πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ (ζεκ. 10) - - - - - - - -15.224 -15.224 -1.919 -17.143

Πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ - - - - 1.440 - - -734 706 - 706

Αχμεζε Μεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ιφγσ άζθεζεο δηθαησκάησλ πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρψλ 

(ζεκ. 22) 151 - - - - - - - 151 - 151

Δμαγνξά κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο - - - - - - -825 - -825 -763 -1.588

Πξφγξακκα παξνρήο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο κεηνρψλ (ζεκ. 22) - - - 1.006 - - - - 1.006 - 1.006

Αλαγλψξηζε δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο γηα πψιεζε κεηνρψλ 

ζπγαηξηθήο θαη κεηαθνξά ζε απνζεκαηηθά - - - - - - 2.871 -5.231 -2.360 739 -1.621

Πψιεζε κεξηδίνπ ζπγαηξηθήο εηαηξίαο - - - - - - -10.968 -3.055 -14.023 94.023 80.000

πκκεηνρή ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο ζηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ - - - - - - - - - 8.030 8.030

Αχμεζε θαζαξήο ζέζεο ιφγσ εμαγνξάο ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ (1) - - - - - - - - - 20.174 20.174

Υπόλοιπο ηιρ 31 Δεκεμβπίος  2010 (αναπποζαπμοζμένα ποζά) 308.179 22.826 30.276 6.983 -90.065 -117 471.052 819.133 1.568.267 142.557 1.710.824

Υπόλοιπο ηην 1 Ιανοςαπίος  2011 308.179 22.826 30.276 6.983 -90.065 -117 471.052 819.133 1.568.267 142.557 1.710.824

Κέξδε πεξηφδνπ - - - - - - - 11.011 11.011 10.669 21.680

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα - - - - - - 2.097 - 2.097 -1.152 945

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ - - - - - - 2.097 11.011 13.108 9.517 22.625

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα θνηλψλ θαη πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ (ζεκ. 10, 23) - - - - - - - -15.231 -15.231 -9.758 -24.989

Πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ - - - - 736 - - -488 248 - 248

Αχμεζε Μεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ιφγσ άζθεζεο δηθαησκάησλ πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρψλ 

(ζεκ. 20) 75 - - - - - - - 75 - 75

Πξφγξακκα παξνρήο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο κεηνρψλ (ζεκ. 22) - - - 1.303 - - - - 1.303 - 1.303

Αλαγλψξηζε δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο γηα πψιεζε κεηνρψλ 

ζπγαηξηθήο θαη κεηαθνξά ζε απνζεκαηηθά - - - - - - 3.450 - 3.450 3.434 6.884

Αχμεζε θαζαξήο ζέζεο ιφγσ εμαγνξάο ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ - - - - - - - - - 42 42

Πξνζαξκνγή αλαβαιιφκελνπ θφξνπ ιφγσ αιιαγήο ζε ζπληειεζηέο θφξνπ εηζνδήκαηνο - - - - - - -13.754 - -13.754 -2.810 -16.564

Μεηαθνξά κεηαμχ απνζεκαηηθψλ - - - -6.928 - - -35.817 42.745 - - -

Υπόλοιπο ηιρ 31 Δεκεμβπίος  2011 308.254 22.826 30.276 1.358 -89.329 -117 427.028 857.170 1.557.466 142.982 1.700.448

Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ  Ιδίσλ Κεθαιαίσλ

Ίδηα Κεθάιαηα πνπ αλαινγνύλ ζε κεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο

(1) Αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά ιφγσ νξηζηηθνπνίεζεο ηεο απνηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ απνθηεζεηζψλ εηαηξηψλ θαηά ην 2010 (ζεκ. 30).
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Εηαιπία

(ποζά ζε τιλιάδες €)

Κνηλέο κεηνρέο

Γηαθνξά από 

έθδνζε 

κεηνρώλ ππέξ 

ην άξηην

Πξνλνκηνύρεο 

κεηνρέο

Γηθαηώκαηα 

πξναηξέζεσο 

αγνξάο 

κεηνρώλ

Κνηλέο ίδηεο 

κεηνρέο

Πξνλνκηνύρεο 

ίδηεο κεηνρέο 

Λνηπά 

απνζεκαηηθά 

(ζεκ.23)

Τπόινηπν 

θεξδώλ

ύλνιν ηδίσλ 

θεθαιαίσλ

Υπόλοιπο ηην 1η Ιανοςαπίος  2010 308.028 22.826 30.276 5.977 -91.505 -117 501.465 32.532 809.482

Αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά ιφγσ αιιαγήο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο (ζεκ.37). - - - - - - -10.274 1.147 -9.127

Υπόλοιπο ηην 1η Ιανοςαπίος  2010 (αναπποζαπμοζμένα ποζά) 308.028 22.826 30.276 5.977 -91.505 -117 491.191 33.679 800.355

Κέξδε πεξηφδνπ - - - - - - - 21.737 21.737

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα - - - - - - 4.231 - 4.231

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ - - - - - - 4.231 21.737 25.968

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα θνηλψλ θαη πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ (ζεκ.10) - - - - - - - -15.224 -15.224

Πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ - - - - 1.440 - - -734 706

Αχμεζε Μεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ιφγσ άζθεζεο δηθαησκάησλ πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρψλ 

(ζεκ. 22) 151 - - - - - - - 151

Πξφγξακκα παξνρήο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο κεηνρψλ (ζεκ. 22) - - - 1.006 - - - 1.006

Μεηαθνξά ζε απνζεκαηηθά - - - - - - 5.600 -5.600 -

Υπόλοιπο ηιρ 31 Δεκεμβπίος  2010 (αναπποζαπμοζμένα ποζά) 308.179 22.826 30.276 6.983 -90.065 -117 501.022 33.858 812.962

Υπόλοιπο ηην 1 Ιανοςαπίος  2011 308.179 22.826 30.276 6.983 -90.065 -117 501.022 33.858 812.962

Εεκίεο πεξηφδνπ - - - - - - - -13.278 -13.278

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα - - - - - - 3.351 - 3.351

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ - - - - - - 3.351 -13.278 -9.927

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα θνηλψλ θαη πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ (ζεκ.10, 23) - - - - - - - -15.231 -15.231

Πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ - - - - 736 - - -488 248

Αχμεζε Μεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ιφγσ άζθεζεο δηθαησκάησλ πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρψλ 

(ζεκ. 22) 75 - - - - - - - 75

Πξφγξακκα παξνρήο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο κεηνρψλ (ζεκ. 22) - - - 1.303 - - - - 1.303

Μεηαθνξά ζε απνζεκαηηθά - - - -6.928 - - 6.928 - -

Υπόλοιπο ηιρ 31 Δεκεμβπίος  2011 308.254 22.826 30.276 1.358 -89.329 -117 511.301 4.861 789.430

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ

Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ  Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (ζπλέρεηα)

61



Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν
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(ποζά ζε τιλιάδες €)

εκ. 2011 2010 2011 2010

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

Σακεηαθέο Ρνέο Λεηηνπξγηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ

Δηζξνέο δηαζεζίκσλ απφ ηελ θχξηα εθκεηάιιεπζε 29 240.549 307.065 45.890 86.164

Καηαβεβιεκέλνη θφξνη -36.988 -27.546 -18.670 -22.449

Σύνολο ειζροών από λειηοσργικές δραζηηριόηηηες (α) 203.561 279.519 27.220 63.715

Σακεηαθέο Ρνέο Δπελδπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ

Αγνξά ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 11,12 -56.150 -84.483 -6.314 -7.039

Μείσζε ινηπψλ κε θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ - 2.024 - -

Αγνξά αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 13 -1.917 -2.118 -139 -475

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 29 15.484 10.656 286 5.348

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 7 317 269 5.656

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ 30 -111 -25.805 -6.139 -

Δπηζηξνθέο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθψλ - - - 77.500

Απφθηεζε πνζνζηνχ κε ειέγρνπζαο ζπκ/ρήο - -2.303 - -

Δίζπξαμε απφ ηελ πψιεζε κέξνπο δξαζηεξηφηεηαο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο - 32.733 - -

Δίζπξαμε απφ ηελ κεηαβίβαζε κεξηδίνπ ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ζε ηξίηνπο 30 - 80.000 - -

Πιεξσκέο γηα ηελ απφθηεζε επελδπηηθψλ ηίηισλ -44 -136 -1 -

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 4.354 3.666 204 1.336

Σύνολο (εκροών)/ειζροών από επενδσηικές δραζηηριόηηηες (β) -38.377 14.551 -11.834 82.326

ύλνιν ηακεηαθώλ ξνώλ κεηά από ηηο επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)+(β) 165.184 294.070 15.386 146.041

Σακεηαθέο Ρνέο Υξεκαηνδνηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ

Δηζπξάμεηο απφ ηελ έθδνζε θνηλψλ κεηνρψλ 22 75 151 75 151

Δίζπξαμε απφ ηελ κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή ιφγσ αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ - 8.030 - -

Πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ 248 706 248 706

Δηζπξάμεηο θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ 88 112 88 112

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -54.918 -56.998 -37.898 -25.947

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα θαη δηαλεκεζέληα απνζεκαηηθά -24.935 -17.159 -15.270 -15.256

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 628.301 995.688 156.984 272.264

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -446.923 -1.170.102 -93.078 -375.332

Σύνολο ειζροών/(εκροών) από τρημαηοοικοδοηικές δραζηηριόηηηες (γ) 101.936 -239.572 11.149 -143.302

Καζαξή αύμεζε ζηα δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα (α)+(β)+(γ) 267.120 54.498 26.535 2.739

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο 21 67.070 16.426 2.943 204

Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ -255 -3.854 - -

Ταμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα ζηο ηέλορ ηηρ σπήζηρ 21 333.935 67.070 29.478 2.943

Εηαηξία'Οκηινο

Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Δεθεκβξίνπ

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ

62



Ανώνσμη Εηαιρία Τζιμένηων Τιηάν

Εηήζιες Οικονομικές Καηαζηάζεις

Πεξηερφκελα ησλ ζεκεηψζεσλ επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Σειίδα

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη ινγηζηηθέο αξρέο 65

1.1 Βάζε θαηάξηηζεο 65

1.2 Δλνπνίεζε 67

1.3 Μεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο 69

1.4 Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 69

1.5 Δπελδπηηθά αθίλεηα 70
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1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη ινγηζηηθέο αξρέο

Ζ Αλψλπκε Δηαηξία Σζηκέλησλ Σηηάλ (ε Δηαηξία), θαη νη ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ηεο, ζπλνιηθά «ν Όκηινο», δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή,

εκπνξία θαη δηαλνκή κηαο κεγάιεο πνηθηιίαο δνκηθψλ πιηθψλ, απφ ηζηκέλην, έηνηκν ζθπξφδεκα, αδξαλή, ηζηκεληφιηζνπο, θνληάκαηα, ηπηάκελε ηέθξα,

θαζψο επίζεο θαη επηηξαπέδησλ εηδψλ απφ πνξζειάλε. Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ Διιάδα, ηα Βαιθάληα, ηελ Αίγππην θαη ηηο Ζ.Π.Α.

Ζ Δηαηξία είλαη Διιεληθή Αλψλπκε Δηαηξία κε αξηζκφ κεηξψνπ Α.Δ. 6013/06/Β/86/90, κε έδξα ηελ Αζήλα επί ηεο νδνχ Υαιθίδνο 22Α 11143 θαη είλαη

εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ.

Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο (εθεμήο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ 1ε

Μαξηίνπ 2012 θαη νη νπνίεο αλακέλεηαη λα επηθπξσζνχλ απφ ηελ εηήζηα ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ.

ύλνςε ησλ ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ

Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δηαηππψλνληαη παξαθάησ:

1.1 Βάζε θαηάξηηζεο

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΛΠ) θαη δηεξκελεηψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Αλαθνξάο φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011.

Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ απνηίκεζε

νξηζκέλσλ επελδχζεσλ ζε κεηνρέο, επελδπηηθψλ αθηλήησλ θαη παξαγψγσλ (πξνζεζκηαθψλ ζπκβνιαίσλ ζπλαιιάγκαηνο), ζε εχινγε αμία.

Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ, απαηηεί ηε ρξήζε θξίζηκσλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο απαηηείηαη ε θξίζε ηεο

Γηνίθεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ. Οη ηνκείο πνπ απαηηνχλ πςειφηεξνπ βαζκνχ θξίζε ή είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθνη ή νη ηνκείο φπνπ

νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αλαθέξνληαη ζηηο εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ζηε

ζεκείσζε 2.

 Νέα πξόηππα, εξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ

Α) Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαηά ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ

θαηαζηάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, κε εμαίξεζε α) ηελ αιιαγή ζηε ινγηζηηθή πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηελ πξφβιεςε γηα ζπληαμηνδφηεζε θαη άιιεο

ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία (ζεκ. 37) θαη β) ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ πνπ

αλαθέξνληαη παξαθάησ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο ινγηζηηθέο ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη ε πηνζέηεζε ησλ

νπνίσλ δελ είρε ζεκαληηθή επίδξαζε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ:

• Γηεξκελεία 14 Πξνθαηαβνιέο Διάρηζησλ Κεθαιαηαθψλ Δηζθνξψλ (ηξνπνπνίεζε)

• Γηεξκελεία 19 Δμφθιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο

• ΓΛΠ 24 Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ (ηξνπνπνίεζε)

• ΓΛΠ 32 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε (ηξνπνπνίεζε)

• Δηήζηεο Αλαβαζκίζεηο ησλ ΓΠΥΑ (Μάηνο 2010)

Β) Σα παξαθάησ λέα θαη ηξνπνπνηεκέλα πξφηππα θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ έρνπλ ηζρχ γηα ηελ ηξέρνπζα ινγηζηηθή πεξίνδν. Γελ έρνπλ

πηνζεηεζεί λσξίηεξα θαη ν Όκηινο θαη ε Δηαηξία κειεηνχλ ηελ ηπρφλ επίδξαζή ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο.

• ΓΛΠ 1 Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ (ηξνπνπνίεζε) – Παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Λνηπνχ πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2012. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή αιιάδεη ηελ

νκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα Λνηπά πλνιηθά Δηζνδήκαηα. Σα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα αλαηαμηλνκεζνχλ (ή λα

"αλαθπθισζνχλ¨) ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ζην κέιινλ (γηα παξάδεηγκα, θαηά ηελ απναλαγλψξηζε ή ηνλ δηαθαλνληζκφ) ζα

παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά απφ άιια ζηνηρεία ηα νπνία δελ ζα αλαηαμηλνκεζνχλ πνηέ. Ζ ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη κφλν ηελ παξνπζίαζε θαη δελ έρεη θακία

επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Οκίινπ ή ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπαηθή Έλσζε. Ο

Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.

• ΓΛΠ 12 Φφξνη εηζνδήκαηνο (ηξνπνπνίεζε) - Αλαβαιιφκελνο θφξνο: Αλάθηεζε ησλ ππνθείκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012. Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ

αλαβαιιφκελνπ θφξνπ επί ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ πνπ επηκεηξψληαη ζε εχινγε αμία. Ζ ηξνπνπνίεζε εηζάγεη ηελ αλαηξέζηκε ππφζεζε φηη ν

αλαβαιιφκελνο θφξνο επί ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ, ηα νπνία επηκεηξψληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν εχινγεο αμίαο βάζεη ηνπ ΓΛΠ 40, πξέπεη λα

θαζνξίδεηαη ζηε βάζε ηνπ φηη ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο πψιεζήο ηνπο. Δπηπξφζζεηα, εηζάγεη ηελ απαίηεζε

ππνινγηζκνχ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ επί ησλ κε απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία επηκεηξψληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν

αλαπξνζαξκνγήο βάζεη ΓΛΠ 16, πάληα ζηε βάζε φηη ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο πψιεζήο ηνπο. Ζ Δπξσπατθή

Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο

νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.
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• ΓΛΠ 19 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο (ηξνπνπνίεζε)

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Σν ΓΛΠ εμέδσζε κηα ζεηξά απφ

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 19. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο εθηείλνληαη απφ ζεκειηψδεηο αιιαγέο φπσο ε θαηάξγεζε ηνπ κεραληζκνχ γλσζηνχ σο “κέζνδνο

πεξηζσξίνπ” θαη ηελ έλλνηα ηεο αλακελφκελεο απφδνζεο απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνγξακκάησλ έσο απιέο δηεπθξηλίζεηο θαη αλαδηαηππψζεηο.

Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο

ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν αλαζεσξεκέλν πξφηππν επηηπγράλεη ηελ θαιχηεξε παξνπζίαζε ηεο

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο, αλαγλσξίδνληαο ην ζχλνιν ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηελ πεξίνδν πνπ

απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη. Πξνθεηκέλνπ ν Όκηινο λα απεηθνλίζεη κε πην νξζνινγηθφ ηξφπν ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ ζέζε, δηεπθνιχλνληαο παξάιιεια

ηελ κεηάβαζε ζην αλαζεσξεκέλν ΓΛΠ 19, απνθάζηζε λα αιιάμεη ηελ ππάξρνπζα ινγηζηηθή πνιηηηθή, πηνζεηψληαο ηελ ηξίηε ελαιιαθηηθή κέζνδν ηνπ

ηζρχνληνο ΓΛΠ 19, ε νπνία δελ έρεη ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηελ κέζνδν πνπ επηβάιιεη ην αλαζεσξεκέλν ΓΛΠ 19 (ζεκ 1.16, 37).

• ΓΛΠ 27 Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (αλαζεψξεζε) 

Σν πξφηππν απηφ εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Ωο ζπλέπεηα ησλ λέσλ πξνηχπσλ ΓΠΥΑ

10 θαη ΓΠΥΑ 12, φηη απέκεηλε ζην ΓΛΠ 27 πεξηνξίδεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο

ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ

ηξνπνπνίεζε απηή. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.

• ΓΛΠ 28 Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο (αλαζεψξεζε) 

Σν πξφηππν απηφ εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Ωο ζπλέπεηα ησλ λέσλ πξνηχπσλ ΓΠΥΑ

11 θαη ΓΠΥΑ 12, ην ΓΛΠ 28 κεηνλνκάζηεθε ζε ΓΛΠ 28 Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο θαη πεξηγξάθεη ηελ εθαξκνγή ηεο

κεζφδνπ θαζαξήο ζέζεο ζηηο επελδχζεηο ζε θνηλνπξαμίεο πέξαλ ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή ηνπ

πξνηχπνπ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο

ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.

• ΓΛΠ 32 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε (ηξνπνπνίεζε) – πκςεθηζκφο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ θαη

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπνρξεψζεσλ

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δηεπθξηλίδεη

ηελ έλλνηα “πθίζηαηαη ζην παξφλ λνκηθά επηβαιιφκελν δηθαίσκα γηα ζπκςεθηζκφ” θαη επίζεο δηεπθξηλίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ζπκςεθηζκνχ

ηνπ ΓΛΠ 32 ζηα ζπζηήκαηα δηαθαλνληζκνχ (φπσο ζε θεληξηθά ζπζηήκαηα νίθσλ εθθαζάξηζεο) ηα νπνία εθαξκφδνπλ κεραληζκνχο κεηθηνχο

δηαθαλνληζκνχ νη νπνίνη δελ ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 32 εθαξκφδνληαη αλαδξνκηθά. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. ε

πεξίπησζε φκσο πνπ κηα εηαηξία επηιέμεη λσξίηεξε εθαξκνγή, πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη ην γεγνλφο θαη επίζεο λα πξαγκαηνπνηήζεη γλσζηνπνηήζεηο πνπ

απαηηνχληαη απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 7 γηα ην ζπκςεθηζκφ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθψλ

Τπνρξεψζεσλ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο

απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.

• ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο (ηξνπνπνίεζε) – Δκπινπηηζκέλεο απαηηήζεηο γηα γλσζηνπνηήζεηο απναλαγλψξηζεο 

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο γηα

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί αιιά δελ έρνπλ απναλγσξηζηεί γηα λα θαηαζηήζνπλ ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ

θαηαζηάζεσλ ηθαλνχο λα θαηαλνήζνπλ ηε ζρέζε κε απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ απναλαγσξηζηεί θαζψο θαη ηηο ζπλδεφκελεο

ππνρξεψζεηο. Δπηπξφζζεηα, ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπλερηδφκελε εκπινθή ζηα απναλαγλσξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

έηζη ψζηε λα κπνξνχλ νη ρξήζηεο λα ππνινγίζνπλ ηε θχζε ηεο ζπλερηδφκελεο εκπινθήο ηεο εηαηξίαο ζηα απναλαγλσξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαζψο

θαη ην θίλδπλν πνπ ζπλδέεηαη κε απηή. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ

θαηαζηάζεηο.

• ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο (ηξνπνπνίεζε) – πκςεθηζκφο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ θαη

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπνρξεψζεσλ

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ ηξνπνπνίεζε εηζάγεη ζπλήζεηο απαηηήζεηο

γλσζηνπνηήζεσλ. Οη γλσζηνπνηήζεηο απηέο παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο πιεξνθφξεζε ε νπνία είλαη ρξήζηκε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ή ηεο πηζαλήο

επίδξαζεο θαηά ησλ ζπκςεθηζκφ δηαθαλνληζκψλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο κηαο εηαηξίαο. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 7 έρνπλ αλαδξνκηθή

ηζρχ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο

ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.
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• ΓΠΥΑ 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα - Σαμηλφκεζε θαη Δπηκέηξεζε

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015. Όπσο έρεη εθδνζεί ην ΓΠΥΑ 9 αληηθαηνπηξίδεη ηελ

πξψηε θάζε ηεο εξγαζίαο ηνπ ΓΛΠ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη εθαξκφδεηαη θαηά ηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ φπσο νξίδνληαη απφ ην ΓΛΠ 39. Ζ Φάζε 1 ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζα έρεη

ζεκαληηθή επίπησζε (η) ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη (ηη) ζε αιιαγή ινγηζηηθνπνίεζεο γηα

εηαηξίεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξίζεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επηινγή ηεο Δχινγεο Αμίαο Μέζσ Απνηειεζκάησλ. ηηο

επφκελεο θάζεηο, ην ΓΛΠ ζα αζρνιεζεί κε ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζε θαη ηελ απνκείσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ απηνχ αλακέλεηαη θαηά ην πξψην κηζφ ηνπ 2012. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε

πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.

• ΓΠΥΑ 10 Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο

Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ην κέξνο ηνπ

ΓΛΠ 27 Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ ζπλερίδεηαη κε ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ηα

ζέκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζηε Γηεξκελεία 12 Δλνπνίεζε – Οηθνλνκηθέο Οληφηεηεο Δηδηθνχ θνπνχ. Σν ΓΠΥΑ 10 εγθαζηζηά έλα εληαίν κνληέιν

ειέγρνπ πνπ έρεη εθαξκνγή ζε φιεο ηηο εηαηξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ εηδηθνχ ζθνπνχ. Οη αιιαγέο πνπ εηζάγνληαη απφ

ην ΓΠΥΑ 10 απαηηνχλ απφ ηε δηνίθεζε λα αζθεί ζεκαληηθή θξίζε πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη πνηεο νληφηεηεο ειέγρνληαη θαη, ζπλεπψο, είλαη απαξαίηεην

λα ελνπνηεζνχλ απφ ηε κεηξηθή, ζπγθξηλφκελεο κε ηηο απαηηήζεηο πνπ βξίζθνληαλ ζην ΓΛΠ 27. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ην

πξφηππν απηφ. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.

• ΓΠΥΑ 11 Απφ Κνηλνχ πκθσλίεο

Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Σν ΓΠΥΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 31 

πκκεηνρή ζε Κνηλνπξαμίεο  θαη ηε Γηεξκελεία 13 Απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο – Με ρξεκαηηθέο ζπλεηζθνξέο απφ θνηλνπξαθηνχληεο. 

Σν ΓΠΥΑ 11 απαιείθεη ηελ επηινγή ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο ησλ απφ θνηλνχ ειεγρφκελσλ εηαηξηψλ. Αληί απηνχ, νη απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο εηαηξίεο 

νη νπνίεο πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ηεο θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα ινγίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν θαζαξήο ζέζεο.  Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε 

πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.

• ΓΠΥΑ 12 Γλσζηνπνηήζεηο ζπκκεηνρψλ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο

Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Σν ΓΠΥΑ 12 πεξηιακβάλεη φιεο ηηο

γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξνεγνπκέλσο εκπεξηέρνληαλ ζην ΓΛΠ 27 θαη ζρεηίδνληαλ κε ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο επίζεο θαη φιεο ηηο

γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξνεγνπκέλσο εκπεξηέρνληαλ ζην ΓΛΠ 31 θαη ζην ΓΛΠ 28. Οη γλσζηνπνηήζεηο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή κηαο εηαηξίαο ζε

ζπγαηξηθέο εηαηξίεο, ζε απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ζε ζπγγελείο εηαηξίεο θαη δνκεκέλεο εηαηξίεο. Απαηηνχληαη επίζεο κηα ζεηξά απφ λέεο γλσζηνπνηήζεηο. Ζ

Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο

νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.

• ΓΠΥΑ 13 Δπηκέηξεζε Δχινγεο Αμίαο 

Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Σν ΓΠΥΑ 13 εγθαζηζηά έλα εληαίν

ζχλνιν πεγψλ θαζνδήγεζεο ησλ ΓΠΥΑ γηα φιεο ηηο επηκεηξήζεηο εχινγεο αμίαο. Σν ΓΠΥΑ 13 δελ αιιάδεη ηηο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ην πφηε ε

εηαηξία απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εχινγε αμία αιιά παξέρεη θαζνδήγεζε ζην ηξφπν επηκέηξεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ζηα ΓΠΥΑ φηαλ ε εχινγε

αμία απαηηείηαη ή επηηξέπεηαη. Σν πξφηππν απηφ έρεη κειινληηθή ηζρχ ελψ επηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή ηνπ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε

πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.

• Γηεξκελεία 20 Γαπάλεο απνθάιπςεο θαηά ηελ παξαγσγηθή θάζε ηνπ νξπρείνπ

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ δηεξκελεία απηή εθαξκφδεηαη κφλν γηα ηηο δαπάλεο

απνθάιπςεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία εμφξπμεο ηεο επηθάλεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο θάζεο ηνπ νξπρείνπ ('δαπάλεο

απνθάιπςεο θαηά ηελ παξαγσγή'). Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηηο δξαζηεξηφηεηεο απνθάιπςεο ζεσξείηαη φηη δεκηνπξγνχλ δχν πηζαλά

νθέιε α) ηελ παξαγσγή απνζεκάησλ θαηά ηελ παξνχζα ρξήζε θαη/ή β) βειηησκέλε πξφζβαζε ζε κεηάιιεπκα πνπ ζα εμνξπρηεί ζην κέιινλ (πεξηνπζηαθφ

ζηνηρείν απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απνθάιπςεο). ε πεξηπηψζεηο πνπ νη δαπάλεο δελ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζπγθεθξηκέλα κεηαμχ ησλ απνζεκάησλ πνπ

παξάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απνθάιπςεο, ε δηεξκελεία 20 απαηηεί απφ ηελ εηαηξία

λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα βάζε θαηαλνκήο ε νπνία βαζίδεηαη ζε κηα κνλάδα κέηξεζεο ζρεηηθήο παξαγσγήο. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Ζ Δπξσπατθή

Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηε δηεξκελεία απηή. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο δηεξκελείαο ζηηο

νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.

1.2 Δλνπνίεζε 

(α) Θπγαηξηθέο

Οη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ζηηο νπνίεο

αζθεί έιεγρν. „Έιεγρνο ζεσξείηαη φηη ππάξρεη φηαλ ε κεηξηθή εηαηξία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νξίδεη ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο

θαη ιεηηνπξγηθέο αξρέο δηαρείξηζεο ησλ ζπγαηξηθψλ, κε ζθνπφ λα έρεη νθέιε απφ απηέο.
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Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ θαηαξηίδνληαη ζηελ ίδηα εκεξνκελία θαη κε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο κε ηηο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο

κεηξηθήο εηαηξίαο. Δλδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκκεηνρψλ), ππφινηπα θαη κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο

κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ, απαιείθνληαη. Οη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ελνπνηνχληαη πιήξσο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ απνθηάηαη ν έιεγρνο θαη παχνπλ

λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν έιεγρνο κεηαβηβάδεηαη εθηφο Οκίινπ. Σπρφλ δεκίεο κεξίδνληαη ζε κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο αθφκα θαη αλ ην

ππφινηπν θαηαζηεί αξλεηηθφ. πλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. Σα

απνηειέζκαηα ησλ εμαγνξαδφκελσλ ή πσινχκελσλ ζπγαηξηθψλ εληφο ηεο ρξήζεσο, πεξηιακβάλνληαη ζηελ Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε πλνιηθψλ

Δηζνδεκάησλ απφ ή έσο ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο ή πψιεζεο, αληίζηνηρα.

εκεηψλεηαη φηη θάπνηα απφ ηα αλσηέξσ πξνβιεπφκελα δελ έρνπλ αλαδξνκηθή εθαξκνγή θαη σο εθ ηνχηνπ νη αθφινπζεο δηαθνξέο έρνπλ ζε νξηζκέλεο

πεξηπηψζεηο κεηαθεξζεί απφ ηελ πξνεγνχκελε βάζε ελνπνίεζεο:

• Δμαγνξέο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο πνπ έιαβαλ ρψξα πξηλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έρνπλ θαηαρσξεζεί βάζεη ηεο κεζφδνπ επέθηαζεο κεηξηθήο

φπνπ ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο θαη ηνπ ινγηζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ πνζνζηνχ ηεο θαζαξήο ζέζεο πνπ εμαγνξάζηεθε αλαγλσξίζηεθε σο

ππεξαμία.

• Εεκίεο πνπ αλαινγνχζαλ ζε κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή δελ θαηαλέκνληαλ ζε απηήλ εάλ ην ππφινηπν είρε θαηαζηεί αξλεηηθφ. Οη κε θαηαλεκεκέλεο

δεκίεο πνπ αλαινγνχζαλ ζηελ κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή απνδίδνληαλ ζηελ κεηξηθή εθηφο αλ ππήξρε δεζκεπηηθή ππνρξέσζε απφ πιεπξάο ηεο κε

ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ δεκηψλ.

ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο Δηαηξίαο νη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο εκθαλίδνληαη ζηελ αμία θηήζεο κείνλ ηηο δεκίεο απνκείσζεο, εθφζνλ ππάξρνπλ. Ο έιεγρνο

ηεο απνκείσζεο (impairment test) δηελεξγείηαη φπνηε ππάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο απνκείσζεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΛΠ 36 "Απνκείσζε αμίαο

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ"

(β) Κνηλνπξαμίεο (νληφηεηεο ειεγρφκελεο απφ θνηλνχ)

Κνηλνπξαμία ζεσξείηαη ε εηαηξία πνπ ειέγρεηαη απφ θνηλνχ απφ ηνλ Όκηιν θαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ν Όκηινο έρεη ζπλάςεη

ζπκβαηηθή ππνρξέσζε. Οη θνηλνπξαμίεο ελνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ην πνζνζηφ πνπ θαηέρεη ν Όκηινο

ηελ εκεξνκελία ελνπνίεζεο. χκθσλα κε ηε κέζνδν απηή, γίλεηαη ελζσκάησζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ Οκίινπ απφ φιεο ηηο αλαιπηηθέο γξακκέο εζφδσλ,

εμφδσλ, ελεξγεηηθνχ, παζεηηθνχ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο θνηλνπξαμίαο, κε εθείλεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ο

Όκηινο αλαγλσξίδεη ην κεξίδην ησλ θεξδψλ ή δεκηψλ πνπ πξνθχπηεη απφ πσιήζεηο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πξνο ηηο θνηλνπξαμίεο θαη αληηζηνηρεί ζηνπο

άιινπο εηαίξνπο ηεο θνηλνπξαμίαο.

Ο Όκηινο δελ αλαγλσξίδεη ην κεξίδην πνπ ηνπ αλαινγεί απφ ηα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αγνξά ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, πνπ πξνέξρνληαη

απφ ηελ θνηλνπξαμία έσο φηνπ δηαζέζεη ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ζε έλα ηξίην κέξνο. Ωζηφζν εάλ ε δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπλαιιαγή

θαηαδεηθλχεη, φηη ππάξρεη κείσζε ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ή δεκίαο ιφγσ απνκείσζεο ηφηε ε δεκία απηή αλαγλσξίδεηαη άκεζα.

Οη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ θνηλνπξαμηψλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί, φπνηε θξίζεθε απαξαίηεην, γηα λα είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηνλ

Όκηιν.

Ζ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ θνηλνπξαμηψλ ζπκπίπηεη κε απηή ηεο κεηξηθήο Δηαηξίαο.  

ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο Δηαηξίαο νη ζπκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο εκθαλίδνληαη ζηελ αμία θηήζεο κείνλ ηηο δεκίεο απνκείσζεο, εθφζνλ ππάξρνπλ. Ο έιεγρνο

ηεο απνκείσζεο (impairment test) δηελεξγείηαη φπνηε ππάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο απνκείσζεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΛΠ 36 "Απνκείσζε αμίαο

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ"

(γ) πγγελείο επηρεηξήζεηο   

πγγελείο επηρεηξήζεηο απνθαινχληαη νη λνκηθέο νληφηεηεο φπνπ ε ζπκκεηνρή ηνπ Οκίινπ, κεηά δηθαησκάησλ ςήθνπ, είλαη κεηαμχ 20% θαη 50%, θαζψο

θαη νη εηαηξίεο ζηηο νπνίεο ν Όκηινο αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή αιιά δελ ηηο ειέγρεη. Οη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηε

κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη αξρηθά θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο θηήζεο. Οη επελδχζεηο ηνπ Οκίινπ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο εκπεξηέρνπλ ηελ ππεξαμία

(θαζαξή απφ νπνηεζδήπνηε δεκίεο απφ απαμίσζε)  πνπ αλαγλσξίζηεθε θαηά ηελ εμαγνξά.

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ κέζνδν ε ζπκκεηνρή ηνπ Οκίινπ ζηα θέξδε ή δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ εμαγνξά ησλ ζπγγελψλ εηαηξηψλ

αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ Οκίινπ επί ησλ απνζεκαηηθψλ πνπ ζρεκαηίδνληαη κεηά απφ ηελ εμαγνξά

αλαγλσξίδεηαη ζηα ινηπά απνζεκαηηθά ηνπ Οκίινπ. Οη ζσξεπηηθέο, κεηά απφ ηελ εμαγνξά, κεηαβνιέο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ

ηξνπνπνηνχληαη έλαληη ηνπ εκθαληδφκελνπ πνζνχ ηεο επέλδπζεο.

Σα κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπ Οκίινπ θαη ησλ ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ απαιείθνληαη θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ

Οκίινπ ζηηο εηαηξίεο απηέο. Οη κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο απαιείθνληαη επίζεο, εθηφο εάλ ε ζπλαιιαγή παξέρεη έλδεημε απνκείσζεο ηνπ ζηνηρείνπ

ελεξγεηηθνχ πνπ κεηαθέξζεθε. Οη επελδχζεηο ηνπ Οκίινπ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο εκπεξηέρνπλ ππεξαμία πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ εμαγνξά ηνπο. Όηαλ ε

αλαινγία ηνπ Οκίινπ ζηηο δεκηέο κηαο ζπγγελνχο επηρείξεζεο ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ην πνζφ ζπκκεηνρήο ηνπ, ηφηε ν Όκηινο δελ αλαγλσξίδεη πεξαηηέξσ

δεκηέο, εθηφο εάλ έρεη αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο ή πξαγκαηνπνίεζε πιεξσκέο γηα ινγαξηαζκφ ησλ εηαηξηψλ απηψλ. 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί, φπνηε θξίζεθε απαξαίηεην, γηα λα είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ

ηνλ Όκηιν. 

Ζ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ζπγγελψλ ζπκπίπηεη κε απηή ηεο κεηξηθήο Δηαηξίαο.  
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ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο Δηαηξίαο νη ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξίεο εκθαλίδνληαη ζηελ αμία θηήζεο κείνλ ηηο δεκίεο απνκείσζεο, εθφζνλ ππάξρνπλ. Ο

έιεγρνο ηεο απνκείσζεο (impairment test) δηελεξγείηαη φπνηε ππάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο απνκείσζεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΛΠ 36 "Απνκείσζε

αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ"

δ) Γεζκεχζεηο γηα ηελ αγνξά κεξηδίσλ απφ ηελ κεηνςεθία

ην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απφθηεζεο ζπγαηξηθψλ, ν Όκηινο έρεη ρνξεγήζεη ζηε κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη απφ ηνλ Όκηιν ηελ

εμαγνξά ησλ κεηνρψλ ηεο βάζε πξνθαζνξηζκέλσλ φξσλ. Ζ κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή κπνξεί λα είλαη είηε δηεζλείο νξγαληζκνί, φπσο ε European Bank for

Reconstruction and Development (EBRD), είηε ηδηψηεο επελδπηέο πνπ είλαη θπξίσο νηθνλνκηθνί ή βηνκεραληθνί επελδπηέο ή πξψελ κέηνρνη ηεο

εμαγνξαζζείζαο εηαηξίαο.

Ο Όκηινο εθαξκφδεη ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία γηα ηελ αλαγλψξηζε απηψλ ησλ δηθαησκάησλ:

• Απφδνζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ θεξδψλ (ή δεκηψλ) ηεο πεξηφδνπ ζηε κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή (θαη άιισλ κεηαβνιψλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ).

• Αλαηαμηλφκεζε ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο σο ππνρξέσζεο ζε θάζε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο, ζαλ λα πξαγκαηνπνηήζεθε ε εμαγνξά ηελ

εκεξνκελία απηή.

• Οπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο θαη ηεο εχινγεο αμίαο ηεο ππνρξέσζεο, βάζεη ηνπ δηθαηψκαηνο ζην ηέινο ηεο

ρξήζεο/πεξηφδνπ  ινγίδεηαη  κε βάζε ηελ πνιηηηθή γηα ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ εμαγνξψλ κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο.

Δθφζνλ ην δηθαίσκα αζθεζεί, ε ίδηα δηαδηθαζία ζα εθαξκνζηεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο άζθεζεο. Σν πνζφ πνπ αλαγλσξίδεηαη σο ε ρξεκαηννηθνλνκηθή

ππνρξέσζε θαηά ηελ εκεξνκελία απηή ζα ζβήζεη απφ ηελ θαηαβνιή ηεο ηηκήο άζθεζεο. Δάλ ην δηθαίσκα πψιεζεο ιήμεη ρσξίο λα αζθεζεί, νη

ινγαξηαζκνί ζα αληηζηξαθνχλ θαζψο ε κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή ζα αλαηαμηλνκεζεί μαλά πίζσ ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε

ζα δηαγξαθεί.

1.3 Μεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο

(α) Λεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη λφκηζκα παξνπζίαζεο

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ απεηθνλίδνληαη ζην ηνπηθφ λφκηζκα πνπ ηζρχεη ζηε ρψξα φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, ην

νπνίν απνηειεί θαη ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο λφκηζκα. Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνληαη ζε επξψ (€), ην νπνίν απνηειεί ην ιεηηνπξγηθφ

λφκηζκα ηεο Δηαηξίαο θαη ην λφκηζκα  παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ.

(β) πλαιιαγέο θαη ππφινηπα ινγαξηαζκψλ

Οη ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ

(ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο) πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηηο εκεξνκελίεο ησλ ζπλαιιαγψλ. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (θέξδε ή δεκίεο) πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ

δηαθαλνληζκφ ησλ αλσηέξσ ζπλαιιαγψλ θαζψο θαη απφ ηε κεηαηξνπή ζην ηέινο ηεο ρξήζεο ησλ ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ (monetary items) απφ ην μέλν

λφκηζκα ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα, θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, εθηφο εάλ ραξαθηεξίδνληαη σο αληηζηάζκηζε ηεο θαζαξήο επέλδπζεο

εθκεηάιιεπζεο ζην εμσηεξηθφ,  νπφηε θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα.

Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαηξνπή ησλ κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ζε εχινγε αμία θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα

ρξήζεσο, ελψ ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε ζηα ίδηα θεθάιαηα.

(γ) Δηαηξίεο ηνπ Οκίινπ

Σα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα θαη ηα ίδηα θεθάιαηα φισλ ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ (εθηφο απφ εθείλεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ππεξπιεζσξηζηηθέο

νηθνλνκίεο), ησλ νπνίσλ ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηνπ Οκίινπ, κεηαηξέπνληαη ζην λφκηζκα παξνπζίαζεο

ηνπ Οκίινπ σο αθνινχζσο:

-Σα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ γηα θάζε ηζνινγηζκφ παξνπζηάδνληαη θαη κεηαηξέπνληαη κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαηά ηελ εκεξνκελία

ηνπ ηζνινγηζκνχ.

-Σα έζνδα θαη έμνδα ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηεο θάζε εηαηξίαο κεηαηξέπνληαη ζχκθσλα κε ηε κέζε ηζνηηκία πνπ δηακνξθψλεηαη απφ

ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεσο έσο ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ.

-Όιεο νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα παξαπάλσ θαηαρσξνχληαη ζην "απνζεκαηηθφ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ κεηαηξνπήο" ησλ

ηδίσλ θεθαιαίσλ.

-Καηά ηελ πψιεζε ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ, νη ζσξεπκέλεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζην

"απνζεκαηηθφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο" ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο σο θέξδε ή δεκίεο απφ ηελ

πψιεζε ζπκκεηνρψλ. 

Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα δάλεηα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ ησλ παξαπάλσ επελδχζεσλ,

κεηαθέξνληαη ζην απνζεκαηηθφ "ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ  αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ" ζηα ίδηα θεθάιαηα.

Ζ ππεξαμία θαη νη αλαπξνζαξκνγέο ζε εχινγε αμία πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εμαγνξά ζπγαηξηθψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ

θαηαρσξνχληαη σο ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ/παζεηηθνχ ηεο ζπγαηξηθήο εμσηεξηθνχ θαη κεηαηξέπνληαη ζχκθσλα κε ηελ ηηκή θιεηζίκαηνο πνπ ηζρχεη θάζε

θνξά.

1.4 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο

Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο απεηθνλίδνληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεσο κεηά απφ ηελ αθαίξεζε ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη δεκίαο

απνκείσζεο, εθηφο απφ ηελ θαηεγνξία "γήπεδα/νηθφπεδα" (δελ πεξηιακβάλνληαη ηα ιαηνκεία) φπνπ απεηθνλίδεηαη ην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεσο

απαιιαγκέλν απφ ηπρφλ δεκηά απνκείσζεο.
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Σν θφζηνο ζπκπεξηιακβάλεη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αγνξά ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ θαη ην θφζηνο πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο, ζην

βαζκφ πνπ απηφ έρεη θαηαρσξεζεί σο πξφβιεςε (βιέπε παξάγξαθν 1.19). Οη πξφζζεηεο δαπάλεο ζπκπεξηιακβάλνληαη είηε ζην αξρηθφ πνζφ θαηαρψξεζεο

ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ, είηε απεηθνλίδνληαη σο μερσξηζηφ πάγην ζηνηρεία ζηελ πεξίπησζε φπνπ ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα φηη απφ ην ζπγθεθξηκέλν πάγην

ζα πξνθχςνπλ γηα ηελ Δηαηξία κειινληηθέο νηθνλνκηθέο σθέιεηεο θαη ην θφζηνο ηνπ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη πξφζζεηεο δαπάλεο, απνζβέλνληαη

ζηε κηθξφηεξε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ πξνθχπηεη: κεηαμχ ηεο ππνιεηπφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γηα ην νπνίν δεκηνπξγνχληαη θαη

ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ κεζνιαβεί κέρξη ηελ επφκελε πξνγξακκαηηζκέλε βειηίσζε ηνπ παγίνπ. Ζ ζηαζεξή κέζνδνο απφζβεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

εθηηκψκελε δηάξθεηα σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ, εθαξκφδεηαη γηα φιεο ηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο, εθηφο ησλ ιαηνκείσλ, κέρξη λα πξνθχςεη ε

ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπο. Ζ εθηηκψκελε δηάξθεηα σθέιηκεο δσήο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θαηεγνξηψλ παγίσλ είλαη σο αθνινχζσο:

Κηίξηα                                                      Έσο 50 έηε

Μεραλήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο                  Έσο 40 έηε

Μεηαθνξηθά κέζα                                      5 έσο 15 έηε

Δμνπιηζκφο Γξαθείσλ θαη Έπηπια*             3 έσο 10 έηε

Λνηπά Πάγηα κηθξήο αμίαο                           Έσο 2 έηε

*ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο θαη ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα.

Ζ απφζβεζε ησλ εθηάζεσλ/γεπέδσλ, φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ιαηνκεία, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν εμάληιεζεο ησλ απνζεκάησλ. Ζ εμάληιεζε

ησλ απνζεκάησλ θαηαγξάθεηαη θαζψο ε δηαδηθαζία εμφξπμεο πξνρσξεί ζχκθσλα κε ηε κέζνδν παξαγσγήο αλά κνλάδα. Σα ππφινηπα γήπεδα δελ

απνζβέλνληαη. 

Όηαλ έλα κεράλεκα απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθά ζπλζεηηθά κέξε ηα νπνία έρνπλ δηαθνξεηηθή σθέιηκε δσή, ηφηε ηα κέξε απηά ινγίδνληαη θαη

απνζβέλνληαη σο μερσξηζηά πάγηα ζηνηρεία.

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαζψο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ παγίσλ αλαζεσξνχληαη θαη αλαπξνζαξκφδνληαη, εθφζνλ θξηζεί ζθφπηκν, θαηά ηελ εκεξνκελία

ηνπ ηζνινγηζκνχ. Όηαλ ε αλαπφζβεζηε αμία ελφο παγίνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αλαθηήζηκε αμία, ηφηε ε αμία ηνπ παγίνπ αλαπξνζαξκφδεηαη ζην χςνο

ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ (πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ παξάγξαθν 1.8- Απνκείσζε παγίσλ).

Σα θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πψιεζε παγίσλ ζηνηρείσλ, πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ηνπ εζφδνπ θαη ηεο

αλαπφζβεζηεο αμίαο, φπσο απηή εκθαλίδεηαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα. 

Οη ηφθνη πνπ πξνέξρνληαη απφ δάλεηα πνπ ζπλάθζεθαλ εηδηθά ή γεληθά γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ,

θεθαιαηνπνηνχληαη ζηε ρξήζε ζηελ νπνία πξνθχπηνπλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ ησλ παγίσλ.

1.5 Δπελδπηηθά αθίλεηα

Σα επελδπηηθά αθίλεηα πξννξίδνληαη γηα ηε δεκηνπξγία εζφδσλ απφ ελνίθηα ή θέξδνπο απφ ηελ κεηαπψιεζή ηνπο. Σα αθίλεηα πνπ αμηνπνηνχληαη γηα ηηο

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ, δελ ζεσξνχληαη επελδπηηθά αιιά ιεηηνπξγηθά. Απηφ απνηειεί θαη ην θξηηήξην δηαρσξηζκνχ κεηαμχ ησλ

επελδπηηθψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ αθηλήησλ. 

Σα επελδπηηθά αθίλεηα σο καθξνπξφζεζκα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ εκθαλίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη εζσηεξηθά ζε εηήζηα βάζε,

βαζηζκέλε ζε παξφκνηεο ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα ζε εκεξνκελία πιεζίνλ ηεο εκεξνκελίαο θαηάξηηζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Οη ηπρφλ κεηαβνιέο

ηεο εχινγεο αμίαο, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ ηηκή ειεχζεξεο αγνξάο, θαηαρσξνχληαη ζηα ινηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ.

1.6 Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο

(α) Τπεξαμία

Οη ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ ινγηζηηθνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο απφθηεζεο. Σν θφζηνο θηήζεο κηαο ζπγαηξηθήο είλαη ε εχινγε αμία ησλ

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δφζεθαλ, ησλ κεηνρψλ πνπ εθδφζεθαλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αληαιιαγήο,

πιένλ ηνπ πνζνχ ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο επηκεηξεκέλν, γηα θάζε ζπλέλσζε, είηε ζηελ εχινγε αμία είηε ζηελ αλαινγία ηεο κε ειέγρνπζαο

ζπκκεηνρήο ζηελ εχινγε αμία ησλ επηκέξνπο θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ. Άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηελ απφθηεζε θφζηε

εμνδνπνηνχληαη φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη.  

Σν θφζηνο θηήζεο πέξα ηεο εχινγεο αμίαο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ, θαηαρσξείηαη σο

ππεξαμία. Δάλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο αγνξάο είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ εχινγε αμία ησλ επηκέξνπο θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ,

ε δηαθνξά θαηαρσξείηε άκεζα ζηα απνηειέζκαηα.

Ζ ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ απνθηήζεηο ζπγαηξηθψλ παξνπζηάδεηαη σο άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ ππεξαμία δελ απνζβέλεηαη αιιά ππφθεηηαη

ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο. Έηζη, κεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε, ε ππεξαμία απνηηκάηαη ζην θφζηνο θηήζεο, κείνλ ηεο ηπρφλ

ζσξεπκέλεο δεκηέο απνκείσζεο. Γηα ηνπο ζθνπνχο δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ απνκείσζεο, ε ππεξαμία θαηαλέκεηαη, θαηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο, ζε

θάζε κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα επσθειεζεί απφ ηελ ζπλέλσζε. Ο έιεγρνο απνκείσζεο δηελεξγείηαη ζπγθξίλνληαο ην

αλαθηήζηκν πνζφ ηεο κνλάδαο κε ηελ ινγηζηηθή αμία ηεο θάζε κνλάδαο ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ππεξαμίαο πνπ έρεη θαηαλεκεζεί ζηελ κνλάδα

απηή. Ζ αλαθηήζηκε αμία, είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο θαη ηηο αμίεο

ρξήζεσο ηεο κνλάδαο. Ζ αμία ρξήζεο πξνζδηνξίδεηαη κε πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ ξνψλ κε ην θαηάιιειν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην. Εεκηά

απνκείσζεο πνπ θαηαρσξείηαη γηα ππεξαμία δελ αλαζηξέθεηαη ζε επφκελνπο πεξηφδνπο.  
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(β) Λνγηζκηθφ Ζ/Τ 

Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε κεραλνγξαθηθψλ πξνγξακκάησλ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν θαζψο πξνθχπηνπλ. Οη

δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε αλαγλσξίζηκα θαη κνλαδηθά πξντφληα ινγηζκηθνχ, επί ησλ νπνίσλ ν Όκηινο έρεη ηνλ έιεγρν θαη ππάξρεη ε πξννπηηθή

λα πξνζδψζνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πέξαλ ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο αλάπηπμεο, γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία ρξήζεηο, αλαγλσξίδνληαη σο κέξνο ηνπ

ινγαξηαζκνχ «έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο» ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ. Οη άκεζεο δαπάλεο πεξηιακβάλνπλ ηηο ακνηβέο ηεο νκάδαο αλάπηπμεο

ηνπ ινγηζκηθνχ θαη αλαινγία γεληθψλ εμφδσλ.

Σν θφζηνο αγνξάο μερσξηζηνχ ινγηζκηθνχ, πνπ απνηειείηαη απφ ηελ ηηκή αγνξάο θαη ηα άκεζα έμνδα γηα ηελ εηνηκαζία ηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ

πξνθαζνξηζκέλε ρξήζε ηνπ, αλαγλσξίδεηαη σο άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, φηαλ αθνξά αλαγλσξίζηκν θαη κνλαδηθφ πξντφλ ινγηζκηθνχ, ην νπνίν ζα

πξνζδψζεη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία ρξήζεηο. Οη δαπάλεο γηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα αλαγλσξίδνληαη σο άπια

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη απνζβέλνληαη κε βάζε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο γηα ηελ πεξίνδν ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο (3 έηε).

(γ) Λνηπέο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο

Γηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο, εκπνξηθά ζήκαηα, άδεηεο εθκεηάιιεπζεο ιαηνκείσλ θαη πειαηεηαθέο ζρέζεηο εκθαλίδνληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεσο.

Έρνπλ νξηζκέλε δηάξθεηα δσήο, θαη ην θφζηνο ηνπο απνζβέλεηαη κε ηε κέζνδν ζηαζεξήο απφζβεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο, πνπ δελ

μεπεξλά ηελ πεξίνδν ησλ 20 εηψλ. 

1.7 Γαπάλεο απνγύκλσζεο ιαηνκείσλ

Γαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνγχκλσζε ηεο επηθάλεηαο ιαηνκείσλ, αλαβάιινληαη θαη εκθαλίδνληαη ζηηο ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο.

Απνζβέλνληαη κε βάζε ηε κέζνδν ηεο ιεηηνπξγηθήο θζνξάο, αλαινγηθά κε ηελ εμφξπμε ησλ νξπθηψλ απνζεκάησλ. Ζ απφζβεζε ησλ δαπαλψλ

απνγχκλσζεο ιαηνκείσλ εκπεξηέρεηαη ζηηο απνζβέζεηο πνπ αλαινγνχλ ζην θφζηνο πσιήζεσλ ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.

1.8 Απνκείσζε ελζώκαησλ θαη αζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ  (εμαηξνύκελεο ηεο ππεξαμίαο)

Οη αθηλεηνπνηήζεηο πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηεο δηάξθεηαο σθέιηκε δσή (γε πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ιαηνκεία) δελ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε θαη ειέγρνληαη

εηεζίσο γηα ηπρφλ απνκείσζε. Γηα ηα πάγηα πνπ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο απνκείσζεο, φηαλ ηα γεγνλφηα θαη νη ζπλζήθεο

ππνδεηθλχνπλ φηη ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπο κπνξεί λα κελ είλαη πιένλ αλαθηήζηκε. Δάλ ε αλαπφζβεζηε αμία ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ππεξβαίλεη ηελ

αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ην επηπιένλ πνζφ αθνξά δεκία απνκείσζεο, ε νπνία θαηαρσξείηαη απεπζείαο σο δαπάλε ζηα απνηειέζκαηα. To κεγαιχηεξν πνζφ

πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ παγίνπ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ζπγθξίζηκεο ζπλαιιαγέο, αθνχ εμαηξεζνχλ νη δαπάλεο πνπ

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ πψιεζε, θαη ηεο αμίαο ρξήζεψο ηνπ (value in use) φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηηο πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο, απνηειεί ηελ

αλαθηήζηκε αμία ηνπ παγίνπ. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  νκαδνπνηνχληαη  γηα ζθνπνχο ειέγρνπ απνκείσζεο ζην ρακειφηεξν δπλαηφ επίπεδν.

1.9 Μηζζώζεηο – όηαλ εηαηξία ηνπ Οκίινπ είλαη ν κηζζσηήο  

Οη κηζζψζεηο, γηα ηηο νπνίεο νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη σθέιεηεο ηνπ κηζζσκέλνπ ζηνηρείνπ παξακέλνπλ ζηνλ εθκηζζσηή ραξαθηεξίδνληαη σο

ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Σα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ εμφθιεζε ησλ δφζεσλ ησλ αλσηέξσ κηζζψζεσλ (θαζαξά απφ ηπρφλ θίλεηξα απφ ηνλ

κηζζσηή) θαηαρσξνχληαη  ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, ζχκθσλα κε έλα ζηαζεξφ ξπζκφ, θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.

Οη κηζζψζεηο πνπ αθνξνχλ ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο γηα ηηο νπνίεο ν Όκηινο έρεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο σθέιεηεο ησλ κηζζσκέλσλ

παγίσλ ραξαθηεξίδνληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηε

ρακειφηεξε αμία πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Κάζε θαηαβνιή

κηζζψκαηνο αλαιχεηαη ζην ηκήκα εθείλν πνχ κεηψλεη ηελ ππνρξέσζε θαη ζην ηκήκα πνπ αθνξά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή δαπάλε, ψζηε λα επηηπγράλεηαη

έλα ζηαζεξφ επηηφθην θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηεο ππνιεηπφκελεο ρξεκαηνδνηηθήο ππνρξέσζεο. Οη ππνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο

θαηαρσξνχληαη ζην παζεηηθφ ρσξίο λα πεξηιακβάλνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δαπάλεο. Σν κέξνο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δαπάλεο πνπ αλαθέξεηαη ζην

επηηφθην ρξεψλεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαζφιε ηε δηάξθεηα εθκίζζσζεο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ πεξηνδηθφ πνζνζηφ επηηνθίνπ γηα ην

ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο ζε θάζε πεξίνδν. Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πνπ απνθηήζεθαλ κε ζχλαςε ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ απνζβέλνληαη

ζχκθσλα κε ηελ σθέιηκε δηάξθεηαο δσήο ησλ παγίσλ.

1.10 Απνζέκαηα

Σα απνζέκαηα εκθαλίδνληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε

κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ φξνπ. Σν θφζηνο ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ θαη ηεο παξαγσγήο ζε εμέιημε απνηειείηαη απφ ηηο πξψηεο χιεο, ηελ άκεζε

εξγαζία, ηηο άκεζεο δαπάλεο θαη ηα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγή (ζχκθσλα κε ηελ θαλνληθή παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα)

ελψ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο δαλεηζκνχ. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ

εξγαζηψλ, κεησκέλε κε ην θφζηνο νινθιήξσζεο ηεο πψιεζεο θαη ησλ εμφδσλ  δηάζεζεο.

Καηάιιειεο πξνβιέςεηο ζρεκαηίδνληαη γηα απαμησκέλα, άρξεζηα θαη απνζέκαηα κε πνιχ ρακειή θίλεζε ζηελ αγνξά. Οη κεηψζεηο ηεο αμίαο ησλ

απνζεκάησλ ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία θαη νη ινηπέο δεκίεο απφ απνζέκαηα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαηά ηελ πεξίνδν

πνπ εκθαλίδνληαη.

71



Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Σημειώζεις επί ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων

1.11 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο

Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία θαη χζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κείνλ ηηο πξνβιέςεηο γηα

απνκείσζε, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Όηαλ ν Όκηινο έρεη αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο φηη δελ ζα εηζπξάμεη φια ηα νθεηιφκελα

ζε απηφλ πνζά, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο θάζε ζπκθσλίαο, ζρεκαηίδεη πξφβιεςε γηα απνκείσζε εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ. Σν χςνο ηεο πξφβιεςεο

δηακνξθψλεηαη απφ ηε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηηο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ

ηακεηαθψλ ξνψλ, νη νπνίεο πξνεμνθινχληαη κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο θαηαρσξείηαη σο δαπάλε ζηα άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο

ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.

1.12 Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα

Σα δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά, θαηαζέζεηο φςεσο, επελδχζεηο ζε άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ιήμεο ηξηψλ κελψλ ή

θαη ιηγφηεξν θαη ηξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο. Οη ππεξαλαιήςεηο απεηθνλίδνληαη ζην παζεηηθφ ζηηο βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο. Σα ζηνηρεία

ησλ δηαζεζίκσλ θαη ηακεηαθψλ ηζνδχλακσλ έρνπλ ακειεηέν θίλδπλν κεηαβνιήο ζηελ αμία.

1.13 Μεηνρηθό θεθάιαην 

(α) Οη θνηλέο θαη πξνλνκηνχρεο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ κεηνρέο εκθαλίδνληαη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ζηα ίδηα θεθάιαηα. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην

απεηθνλίδεη ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ζε θπθινθνξία. Σν ηίκεκα πνπ θαηαβιήζεθε πιένλ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο

αλά κεηνρή θαηαρσξείηαη ζην ινγαξηαζκφ «Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην» ζηα ίδηα θεθάιαηα.

(β) Πξφζζεηεο δαπάλεο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ θαηαρσξνχληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα αθαηξεηηθά απφ ηα έζνδα ηεο έθδνζεο,

θαζαξά απφ θφξνπο.

(γ) Όηαλ ε Δηαηξία ή νη ζπγαηξηθέο ηεο αγνξάζνπλ κέξνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο, ην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε ζπκπεξηιακβαλφκελεο

νπνηαζδήπνηε δαπάλεο, θαζαξφ απφ θφξνπο, εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά ζηα ίδηα θεθάιαηα σο ίδηεο κεηνρέο, κέρξη αθπξψζεσο ησλ κεηνρψλ. Όηαλ νη ίδηεο

κεηνρέο ζηε ζπλέρεηα πσιεζνχλ ή επαλεθδνζνχλ, ε αμία νπνηαζδήπνηε ηέηνηαο ζπλαιιαγήο θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα.

1.14 Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο

Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, θαζαξέο απφ ηα άκεζα έμνδα ζχλαςεο ηνπο (ηξαπεδηθά έμνδα θαη πξνκήζεηεο).

ηηο πεξηφδνπο πνπ αθνινπζνχλ νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο απεηθνλίδνληαη ζην αλαπφζβεζην πνζφ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ

επηηνθίνπ. Όπνηα δηαθνξά πξνθχςεη κεηαμχ ησλ εηζπξάμεσλ (θαζαξψλ απφ έμνδα ζπλαιιαγψλ) θαη ηεο αμίαο εμφθιεζεο θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε

απνηειεζκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνχ.

Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηαμηλνκνχληαη σο βξαρππξφζεζκεο εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν Όκηινο έρεη ην αλεπηθχιαθην δηθαίσκα λα αλαβάιιεη ηελ

εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.

1.15 Σξέρσλ θαη αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο

Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θάζε κίαο εθ ησλ εηαηξηψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη βάζεη ηεο ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ζηε ρψξα ιεηηνπξγίαο ησλ εηαηξηψλ. Ζ επηβάξπλζε απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο

έγθεηηαη ζην θφξν εηζνδήκαηνο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ, φπσο απηά έρνπλ αλακνξθσζεί ζηηο

θνξνινγηθέο δειψζεηο ηνπο, εθαξκφδνληαο ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ππνινγηζκνχ κε βάζε ηε κέζνδν ηζνινγηζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο

πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ή ππνρξεψζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ πνπ

εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δάλ ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ελφο ζηνηρείνπ

ελεξγεηηθνχ ή ππνρξεψζεσλ, ζε ζπλαιιαγή άιιε εθηφο απφ εθείλε ηεο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ θαη θαηά ηελ νπνία ζπλαιιαγή, δελ επεξεάδεη νχηε ηα

ινγηζηηθά νχηε ηα θνξνινγεηέα θέξδε θαη δεκίεο, δελ θαηαρσξείηαη.

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη, ζην βαζκφ πνπ ππάξρνπλ επαξθή κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε θαη αληηζηξνθέο

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ πξνζσξηλψλ  δηαθνξψλ.

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα πξνζσξηλέο δηαθνξέο, πνπ πξνέξρνληαη απφ επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη

ζπγγελείο επηρεηξήζεηο, εθηφο εάλ ν Όκηινο είλαη ζε ζέζε λα ειέγμεη ηελ αληηζηξνθή ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ θαη αλακέλεηαη φηη νη πξνζσξηλέο

δηαθνξέο δελ ζα αληηζηξαθνχλ ζην πξνζερέο κέιινλ.

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ρξήζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ

ηζνινγηζκνχ θαη νη νπνίνη αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ, φηαλ ην ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ πνπ είλαη ζρεηηθφ κε ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο

πξαγκαηνπνηεζεί, ή νη ζρεηηθέο κε ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν ππνρξεψζεηο ηαθηνπνηεζνχλ. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε

απνηειεζκάησλ, εθηφο αλ έρεη ζρέζε κε ζπλαιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ απεπζείαο ηα ίδηα θεθάιαηα, νπφηε ν αλαβαιιφκελνο θφξνο θαηαρσξείηαη επίζεο

ζηα ίδηα θεθάιαηα.
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1.16 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο

(α) πληαμηνδφηεζε θαη άιιεο ππνρξεψζεηο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία

Αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θαη πξαθηηθέο πνπ ηζρχνπλ ζηηο ρψξεο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο, νξηζκέλεο απφ ηηο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ έρνπλ δηάθνξεο

θαηεγνξίεο πξνγξακκάησλ ζπληαμηνδφηεζεο. Σα πξνγξάκκαηα απηά είλαη είηε ρξεκαηνδνηνχκελα είηε κε ρξεκαηνδνηνχκελα. Σα ρξεκαηνδνηνχκελα

πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνχληαη κε θαηαβνιή εηζθνξψλ ζε έλα θνηλφ ηακείν, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο πεξηνδηθά εθηεινχκελεο

αλαινγηζηηθέο κειέηεο. Ωο πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ νξίδεηαη έλα ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν θαζνξίδεη ηελ παξνρή ελφο πνζνχ σο

ζχληαμε, ζπλήζσο ζε ζπλάξηεζε κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο, φπσο είλαη ε ειηθία, ηα ρξφληα ππεξεζίαο ή ε απνδεκίσζε. 

Ωο πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ νξίδεηαη έλα πξφγξακκα ζπληαμηνδφηεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ν Όκηινο θαηαβάιιεη ζηαζεξέο εηζθνξέο ζε

κία μερσξηζηή νληφηεηα (έλα αζθαιηζηηθφ ηακείν) θαη δε ζα έρεη θακία λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη πξφζζεηεο εηζθνξέο ζηελ

πεξίπησζε πνπ νη πφξνη ηνπ ηακείνπ δε ζα είλαη αξθεηνί ψζηε λα θαηαβάιιεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο παξνρέο, αλάινγεο κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο ζηελ

ηξέρνπζα θαη ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο.

Ζ ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδφηεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κε-ρξεκαηνδνηνχκελσλ παξνρψλ

απνδεκίσζεο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, είλαη ε παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ,

κείνλ ηελ εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (φηαλ είλαη ρξεκαηνδνηνχκελν), καδί κε ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κε

αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο θαζψο θαη ην θφζηνο ηεο πξνυπεξεζίαο. Ο ππνινγηζκφο ηεο δέζκεπζεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο, απφ

αλεμάξηεηνπο αλαινγηζηέο κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδαο (projected unit credit method) γίλεηαη ζε εηήζηα βάζε. Ζ

παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο εθξνέο, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ

επηηνθίσλ ησλ θξαηηθψλ ή εηαηξηθψλ νκνιφγσλ πςειήο αμηνπηζηίαο ηα νπνία έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο πνπ πξνζεγγίδεη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο

ζρεηηθήο ππνρξέσζεο. 

Μεηά ηελ αιιαγή ηεο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζεκείσζε 37, ηα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηα

ζπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη θαη δελ κεηαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ζε

κεηαγελέζηεξε πεξίνδν. 

Γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, ε εηαηξία θαηαβάιιεη εηζθνξέο ππνρξεσηηθά ζε έλα μερσξηζηφ αζθαιηζηηθφ ηακείν, είηε βάζεη ζχκβαζεο

είηε εζεινληηθά. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ νη εηζθνξέο θαηαβιεζνχλ, ε εηαηξία δελ έρεη ππνρξέσζε πξφζζεηεο θαηαβνιήο εηζθνξψλ. Οη ηαθηηθέο εηζθνξέο

ζπληζηνχλ θαζαξέο πεξηνδηθέο δαπάλεο γηα ηε ρξήζε πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ θαη σο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ακνηβέο πξνζσπηθνχ.

(β) Παξνρέο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία

Οη παξνρέο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία είλαη θαηαβιεηέεο πξηλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία απνρψξεζεο (ζπληαμηνδφηεζεο) θάζε θνξά πνπ ε

απαζρφιεζε ελφο εξγαδνκέλνπ ηεξκαηηζηεί ή φπνηε έλαο εξγαδφκελνο απνδέρεηαη εζεινπζία έμνδν σο αληάιιαγκα. Όηαλ ε απαζρφιεζε ελφο

εξγαδφκελνπ ηεξκαηηζηεί ζηελ θαλνληθή εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζεο, ην δηθαίσκα ζε απηά ηα σθειήκαηα είλαη ζπλήζσο κε βάζε ην ρξφλν

ελαπνκέλνπζαο ππεξεζίαο ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ηεο ζπκπιήξσζεο κηαο ειάρηζηεο πεξηφδνπ απαζρφιεζεο.

Όζνλ αθνξά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ θαλνληθή εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζεο ή ηελ εζεινπζία απνρψξεζε, ν Όκηινο θαηαρσξεί

παξνρέο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, φηαλ είλαη απνδεδεηγκέλα δεζκεπκέλνο είηε λα ηεξκαηίζεη ηελ απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε έλα

ιεπηνκεξέο επίζεκν πξφγξακκα, ρσξίο λα ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα αλαθιεζεί, είηε λα παξέρεη παξνρέο γηα έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πξνθεηκέλνπ λα

ελζαξξχλεη ηελ εζεινπζία απνρψξεζε. Σέηνηεο παξνρέο πνπ είλαη θαηαβιεηέεο ζε δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ

ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο.

(γ) Πξνγξάκκαηα ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ (profit sharing) θαη πξφζζεησλ ακνηβψλ ιφγσ απφδνζεο (bonus)

Ζ ππνρξέσζε γηα παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο κε ηε κνξθή ζπκκεηνρήο ζηελ δηαλνκή ησλ θεξδψλ θαη πξνζζέησλ ακνηβψλ ιφγσ απφδνζεο

θαηαρσξνχληαη ζηηο ινηπέο πξνβιέςεηο φηαλ ηζρχεη κηα απφ ηηο επφκελεο ζπλζήθεο:

- ππάξρεη έλα επίζεκν πξφγξακκα θαη ηα θαηαβιεηέα πνζά έρνπλ πξνζδηνξηζηεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ

θαηαζηάζεσλ, ή

- νη πξνεγνχκελεο πξαθηηθέο έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηελ πξνζδνθία ζηνπο εξγαδνκέλνπο φηη ζα ηνπο θαηαβιεζεί επίδνκα απφδνζεο/ζπκκεηνρήο ζηα

θέξδε θαη ην πνζφ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί πξηλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

Οη ππνρξεψζεηο γηα ηα πξνγξάκκαηα ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ θαη πξφζζεησλ ακνηβψλ ιφγσ απφδνζεο αλακέλεηαη λα

δηεπζεηεζνχλ κέζα ζε 12 κήλεο θαη ππνινγίδνληαη ζηα πνζά πνπ αλακέλεηαη λα θαηαβιεζνχλ φηαλ νη ππνρξεψζεηο δηεπζεηεζνχλ.

(δ) Παξνρέο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο (Equity Compensation Benefits)

Σα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο κεηνρψλ ρνξεγνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζηειέρε πςειψλ βαζµίδσλ ζε ηηκή κεησκέλε απφ ηελ ηηκή αγνξάο ηεο κεηνρήο πνπ

ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο (φζνλ αθνξά ην παιαηφ πξφγξακκα) θαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ (φζνλ

αθνξά ηα λέα πξνγξάκκαηα), ζηηο αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο ησλ ρνξεγήζεσλ θαη κπνξνχλ λα εμαζθεζνχλ ζε απηέο ηηο ηηκέο. Σα δηθαηψκαηα κπνξνχλ λα

εμαζθεζνχλ κέζα ζε έμη κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζήο ηνπο γηα ην παιαηφ πξφγξακκα, θαη κέζα ζε δψδεθα κήλεο γηα ην λέα πξνγξάκκαηα. Κάζε

δηθαίσκα πξέπεη λα εμαζθεζεί κεηά ηελ πεξίνδν θαηνρχξσζεο. Σα δχν πξνγξάκκαηα έρνπλ ζπκβαηηθή δηάξθεηα ηξηψλ εηψλ. 
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Ζ εχινγε αμία ησλ ππεξεζηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηνπο νπνίνπο παξέρεηαη δηθαίσκα πξναίξεζεο κεηνρψλ, αλαγλσξίδεηαη σο δαπάλε ζηελ δηάξθεηα ηεο

πεξηφδνπ πνπ ιακβάλνληαη νη ππεξεζίεο έλαληη ησλ νπνίσλ ιακβάλνληαη νη ακνηβέο απηέο. Σν ζχλνιν ηεο δαπάλεο ησλ δηθαησκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα

ηεο πεξηφδνπ θαηνρχξσζεο, πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ εχινγε αμία ησλ δηθαησκάησλ πνπ παξέρνληαη πξνζδηνξηζκέλε θαηά ηελ εκεξνκελία

ρνξήγεζεο. ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ν Όκηινο επαλεμεηάδεη ηηο εθηηκήζεηο ηνπ γηα ηνλ αξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ πνπ αλακέλεηαη λα αζθεζνχλ

θαη αλαγλσξίδεη ηελ ηπρφλ ππάξρνπζα πξνζαξκνγή, ζην θφζηνο πσιήζεσλ θαη ζηα δηνηθεηηθά έμνδα, ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ κε αληίζηνηρε

επίδξαζε ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Καηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηα πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη κεησκέλα κε ηα έμνδα

ζπλαιιαγήο, θαηαρσξνχληαη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην (νλνκαζηηθή αμία) θαη ζην απνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην.

Ο Όκηινο ππνινγίδεη ην θφζηνο ησλ ρνξεγνχκελσλ δηθαησκάησλ πνπ παξαρσξνχληαη ζηνπο ππαιιήινπο, ζχκθσλα κε ηελ εχινγε αμία ησλ

ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηελ εκεξνκελία πνπ απηνί ρνξεγήζεθαλ. Ζ ππνινγηδφκελε εχινγε αμία ησλ ακνηβψλ βάζεη κεηνρψλ απαηηεί ηνλ θαζνξηζκφ ελφο

θαηάιιεινπ κνληέινπ απνηίκεζεο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ, πνπ εμαξηάηαη απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο παξαρψξεζεο. Δπίζεο, απαηηεί ηνλ

θαζνξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ δεδνκέλσλ γηα ην κνληέιν απνηίκεζεο, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ε πξνζδνθφκελε δσήο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο,

ε δηαθχκαλζε θαη ε κεξηζκαηηθή απφδνζε, θαζψο θαη νη ππνζέζεηο πνπ γίλνληαη γηα φια ηα παξαπάλσ. 

1.17 Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο γηα αγνξά παγίνπ εμνπιηζκνύ

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο φηαλ ππάξρεη ε βεβαηφηεηα φηη ε επηρνξήγεζε ζα εηζπξαρζεί θαη ν Όκηινο ζα

ζπκκνξθσζεί κε φινπο ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο.

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ δαπάλεο, θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ φηαλ θαηαρσξείηαη θαη ε επηρνξεγνχκελε δαπάλε έηζη

ψζηε λα ππάξρεη αληηζηνίρεζε ηνπ εζφδνπ κε ηε δαπάλε.

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα αγνξά παγίνπ εμνπιηζκνχ, θαηαρσξνχληαη ζηηο ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη πηζηψλνληαη

ζηηο απνζβέζεηο ζρεηηθέο κε ην θφζηνο πσιήζεσλ, ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, κε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο ζχκθσλα κε ηε δηάξθεηα ηεο

αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ησλ αληίζηνηρσλ επηρνξεγνχκελσλ παγίσλ.

1.18 Πξνβιέςεηο

Ζ αλαγλψξηζε ησλ πξνβιέςεσλ γίλεηαη φηαλ ν Όκηινο κπνξεί λα δηακνξθψζεη κία αμηφπηζηε εθηίκεζε γηα κία εχινγε λνκηθή ή ζπκβαηηθή ππνρξέσζε,

πνπ εκθαλίδεηαη σο απνηέιεζκα πξνεγνπκέλσλ γεγνλφησλ θαη ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα απαηηεζεί κηα εθξνή πφξσλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ηαθηνπνίεζε

απηήο ηεο ππνρξέσζεο. Όηαλ ν Όκηινο αλακέλεη κηα πξφβιεςε λα απνδνζεί, π.ρ. απφ έλα αζθαιηζηηθφ ζπκβφιαην, θαη ππάξρεη απφιπηε βεβαηφηεηα γηα

ηελ είζπξαμή ηεο, ηφηε ε ζπγθεθξηκέλε απνδεκίσζε θαηαρσξείηαη σο μερσξηζηή απαίηεζε.

Ο Όκηινο δεκηνπξγεί πξφβιεςε γηα επαρζείο ζπκβάζεηο φηαλ ε σθέιεηα πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςεη απφ απηέο ηηο ζπκβάζεηο, είλαη κηθξφηεξε απφ ηα

αλαπφθεπθηα έμνδα ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο.

Οη πξνβιέςεηο αλαδηάξζξσζεο πεξηιακβάλνπλ πνηλέο απφ πξφσξε ιήμε κηζζψζεσλ θαη πιεξσκέο απνδεκηψζεσλ εξγαδνκέλσλ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ

ππεξεζία, θαη θαηαρσξνχληαη ζηελ πεξίνδν εθείλε πνπ δεκηνπξγείηαη γηα ηνλ Όκηιν λνκηθή ή ζπκβαηηθή δέζκεπζε ηεο ηαθηνπνίεζεο ηεο πιεξσκήο.

Γαπάλεο ζπλδεφκελεο κε ηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ, δε εγγξάθνληαη σο πξνβιέςεηο.

Οη καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ππνρξέσζεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ πξνεμφθιεζε ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ

πνπ αθνξνχλ ηελ ππνρξέσζε, έρνληαο ιάβεη ππφςε ηνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο.

1.19 Γαπάλεο πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο 

Οη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ ππνρξενχληαη λα απνθαηαζηήζνπλ ηα ιαηνκεία θαη ηηο ηνπνζεζίεο εμφξπμεο πνπ εθκεηαιιεχηεθαλ ζην ηέινο ηεο παξαγσγηθήο

δσήο, ζχκθσλα κε απνδεθηνχο φξνπο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη κε ζπλέπεηα πξνο ηηο πεξηβαιινληηθέο αξρέο ηνπ Οκίινπ. Οη πξνβιέςεηο γηα ηελ

πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν Όκηινο έρεη λνκηθή ή ζπκβαηηθή ππνρξέσζε σο απνηέιεζκα πξνεγνχκελσλ γεγνλφησλ θαη

ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα απαηηεζεί κηα εθξνή πφξσλ, ε νπνία κπνξεί λα ηεθκεξησζεί επαξθψο,  πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο.

Ο ππνινγηζκφο ησλ κειινληηθψλ δαπαλψλ γηα απηέο ηηο ππνρξεψζεηο είλαη πεξίπινθνο θαη απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε λα πξνβεί ζε θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο

ιφγσ ηνπ φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο ππνρξεψζεηο ζα εθπιεξσζνχλ ζην κέιινλ επεξεαδφκελεο απφ αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία θαη απφ

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, παξάγνληεο αζθάιεηαο, επηρεηξεζηαθνχο, πνιηηηθνχο θαη λνκηθνχο.

Οη πξνβιεπφκελεο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε δξαζηεξηφηεηεο απνθαηάζηαζεο απνηηκψληαη ζηελ παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ εθξνψλ πνπ

αλακέλνληαη λα επέιζνπλ θαη αλαγλσξίδνληαη σο μερσξηζηά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο κε αληίζηνηρε αλαγλψξηζε ηεο

ππνρξέσζεο. Σν θεθαιαηνπνηεκέλν θφζηνο απνζβέλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ηπρφλ κεηαβνιέο ζηελ

θαζαξή παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ ππνρξεψζεσλ, πεξηιακβάλεηαη ζηα έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο, εθηφο εάλ πξνθχπηνπλ απφ αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο

εθηηκήζεηο απνηίκεζεο.

1.20 Αλαγλώξηζε εζόδσλ

Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ηα νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηνλ Όκηιν θαη ηα ζρεηηθά πνζά κπνξνχλ λα

πνζνηηθνπνηεζνχλ αμηφπηζηα. Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ αμία πψιεζεο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, απαιιαγκέλε απφ ηνλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο

(Φ.Π.Α.), ηηο επηζηξνθέο, ηηο εθπηψζεηο, θαη αθνχ δηελεξγεζνχλ νη απαινηθέο ησλ ελδννκηιηθψλ εζφδσλ. Σα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο αγαζψλ

θαηαρσξνχληαη φηαλ νη ζεκαληηθνί θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ησλ αγαζψλ κεηαβηβάδνληαη ζηνλ αγνξαζηή (ζπλήζσο κε

ηελ παξάδνζε θαη ηελ απνδνρή απφ κέξνπο ηνπ)  θαη ε είζπξαμε ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ είλαη ζρεδφλ βέβαηε.
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Σα έζνδα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία

αλαθνξάο σο πξνο ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξαζρεζνχλ θαη ε είζπξαμή ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε. 

Σα έζνδα απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδνληαη αλαινγηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

Σα έζνδα απφ ηφθνπο θαηαρσξνχληαη ζε θαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ην νθεηιφκελν θεθάιαην θαη ην πξαγκαηηθφ επηηφθην

πνπ ηζρχεη, κέρξη ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ, εθφζνλ ππάξρεη ε βεβαηφηεηα φηη ηα έζνδα απηά ζα εηζπξαρζνχλ απφ ηνλ Όκηιν.

Σα έζνδα απφ κεξίζκαηα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ φηαλ ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο έρεη θαηνρπξσζεί.

1.21 Μεξίζκαηα πνπ πιεξώζεθαλ

Σα κεξίζκαηα θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο εθείλεο ζηελ νπνία ε πξφηαζε δηαλνκήο απφ ηε Γηνίθεζε εγθξίλεηαη απφ ηελ

εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.

1.22 Πιεξνθόξεζε θαηά ιεηηνπξγηθό ηνκέα

Ζ πιεξνθφξεζε θαηά ιεηηνπξγηθφ ηνκέα παξνπζηάδεηαη κε ηελ ίδηα βάζε φπσο θαη ε εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεηαη ζηνλ επηθεθαιήο ιήςεο

επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. Ο επηθεθαιήο ιήςεο επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ είλαη ην άηνκν ή ην ζχλνιν αηφκσλ ην νπνίν απνθαζίδεη ηελ θαηαλνκή

πφξσλ ζε θάζε ηνκέα θαη πξνβαίλεη ζε εθηίκεζε ηεο απφδνζήο ηνπ. 

Γηα ιφγνπο δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο, ν Όκηινο είλαη νξγαλσκέλνο ζηνπο εμήο ηέζζεξηο γεσγξαθηθνχο ηνκείο : Διιάδα θαη Γπηηθή Δπξψπε, Βφξεηα

Ακεξηθή, Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο. Κάζε ηνκέαο απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν ρσξψλ. Γηα ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζπγαηξηθψλ

ηνπ Οκίινπ ζηνπο γεσγξαθηθνχο ηνκείο ιακβάλεηαη ππφςε ε δξαζηεξηφηεηά ηνπο θαη ε εγγχηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηηο

ρψξεο φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. Ο επηθεθαιήο δηεπζπληήο θάζε ηνκέα απεπζχλεηαη ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Οκίινπ. Δπηπιένλ, ε Οηθνλνκηθή

Γηεχζπλζε ηνπ Οκίινπ είλαη νξγαλσκέλε αληίζηνηρα, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγείηαη απνηειεζκαηηθά ν νηθνλνκηθφο έιεγρνο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο

απφδνζεο ησλ ηνκέσλ.

1.23 Γηθαηώκαηα εθπνκπήο ξύπσλ CO2

Οη εθπνκπέο CO2 αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ππνρξέσζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ν Όκηινο αλαγλσξίδεη ππνρξέσζε απφ εθπνκπέο

CO2, φηαλ νη πξαγκαηηθέο εθπνκπέο ππεξβαίλνπλ ηα θαηαλεκεκέλα δηθαηψκαηα εθπνκπήο. Ο Όκηινο επέιεμε λα επηκεηξά ηελ θαζαξή ππνρξέσζε ζηελ

βάζε ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ γηα ηελ νπνία έρεη ην αλέθθιεην δηθαίσκα γηα ηα ζσξεπηηθά δηθαηψκαηα ξχπσλ ηα νπνία έρεη ιάβεη. Σα δηθαηψκαηα πνπ

απνθηψληαη πιένλ ησλ απαηηνχκελσλ γηα  ηελ θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ, αλαγλσξίδνληαη σο ζηνηρεία  ελεξγεηηθνχ  ζην θφζηνο  θηήζεο ηνπο.

1.24 Υξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία

Λνγηζηηθή γηα παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο αληηζηάζκηζεο θηλδύλνπ

Σα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηνλ ηζνινγηζκφ ζην αξρηθφ θφζηνο θαη ζηε ζπλέρεηα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία

ηνπο. Ζ κέζνδνο αλαγλψξηζεο ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο πνπ πξνθχπηεη, εμαξηάηαη απφ ηε θχζε ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ νπνίνπ ν θίλδπλνο αληηζηαζκίδεηαη. Ο

Όκηινο πξνζδηνξίδεη ζπγθεθξηκέλα παξάγσγα είηε σο (1) αληηζηάζκηζε εχινγεο αμίαο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ (fair value hedge), είηε σο (2)

αληηζηάζκηζε κηαο πξνυπνινγηζζείζαο ζπλαιιαγήο ή κηαο δέζκεπζεο ηεο Δηαηξίαο (cash flow hedge), είηε σο (3) αληηζηάζκηζε κηαο επέλδπζεο ζε

ζπγαηξηθή εμσηεξηθνχ. Οξηζκέλεο ζπλαιιαγέο παξαγψγσλ, ελψ παξέρνπλ απνηειεζκαηηθή αληηζηάζκηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ν Όκηινο, δε

πιεξνχλ ηνπο φξνπο ψζηε λα εθαξκνζηνχλ ζε απηέο νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ Γ.Π.Υ.Α. πνπ αθνξνχλ ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ παξαγψγσλ πιήξνπο

αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ.

Κέξδε θαη δεκηέο από κεηαγελέζηεξεο απνηηκήζεηο

Σα θέξδε θαη νη δεκηέο απφ κεηαγελέζηεξεο απνηηκήζεηο θαηαρσξνχληαη σο εμήο:

Κέξδε θαη δεκηέο απφ ηελ αιιαγή ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, πνπ δελ είλαη κέξνο κηαο ζρέζεο αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ,

θαηαρσξνχληαη ζηα έζνδα/έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία πξνθχπηνπλ.

Κέξδε θαη δεκηέο απφ ηελ απνηίκεζε κέζσλ αληηζηάζκηζεο εχινγεο αμίαο (fair value hedge), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληηζηάζκηζεο εχινγεο αμίαο

ησλ ζπλαιιαγψλ ζε μέλν λφκηζκα, θαηαρσξνχληαη άκεζα ζηα έζνδα/έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ

απνηειεζκάησλ ρξήζεσο.

Κέξδε θαη δεκηέο απφ απνηίκεζε κέζσλ αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ (cash flow hedge), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ

γηα ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα θαη γηα ζπκθσλίεο αληαιιαγήο επηηνθίνπ, θαηαρσξνχληαη κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ζηηο

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ ζηα ινηπά απνζεκαηηθά. ε πεξίπησζε πνπ ε αληηζηάζκηζε θάπνηαο δέζκεπζεο ηνπ Οκίινπ ή

πξνβιεπφκελεο ζπλαιιαγήο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαηαρψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή ππνρξέσζεο, ηφηε ην ζσξεπηηθφ πνζφ πνπ θαηαρσξείηαη, κέζσ

ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εζφδσλ, ζηα ίδηα θεθάιαηα πξνζαξκφδεηαη έλαληη ηεο αξρηθήο απνηίκεζεο ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή ππνρξέσζεο. Γηα ηηο

ππφινηπεο αληηζηαζκίζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ, ην ζσξεπηηθφ πνζφ πνπ θαηαρσξείηαη, κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εζφδσλ, ζηα ίδηα θεθάιαηα

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ζηελ ρξήζε πνπ ε δέζκεπζε ή ε πξνβιεπφκελε ζπλαιιαγή επεξεάδεη ην απνηέιεζκα.

Όηαλ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πξντφλ ιήμεη ή κία ζρέζε αληηζηάζκηζεο ηεξκαηηζηεί αιιά ε ζπλαιιαγή πνπ αληηζηαζκίδνληαλ αλακέλεηαη αθφκα λα

ζπκβεί, ην κε πξαγκαηνπνηεζέλ ζσξεπηηθφ θέξδνο ή δεκηά παξακέλεη ζηα ίδηα θεθάιαηα εθείλε ηε ζηηγκή θαη θαηαρσξείηαη, φηαλ ιάβεη ρψξα ε

ζπλαιιαγή, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία. Αλ ε αληηζηαζκηδφκελε ζπλαιιαγή δελ είλαη πιένλ πηζαλή, ην κε πξαγκαηνπνηεζέλ ζσξεπηηθφ

θέξδνο ή δεκηά θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζηα άιια έζνδα/έμνδα εθκεηάιιεπζεο ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο.
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Οη αληηζηαζκίζεηο επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο εμσηεξηθνχ αληηκεησπίδνληαη παξφκνηα κε ηηο αληηζηαζκίζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ. Όηαλ ην αληηζηαζκηζηηθφ

κέζν είλαη παξάγσγν, νπνηνδήπνηε θέξδνο ή δεκηά πξνθχπηεη απφ ην κέζν αληηζηάζκηζεο θαη ζρεηίδεηαη κε ην απνηειεζκαηηθφ κέξνο ηεο αληηζηάζκηζεο,

θαηαρσξείηαη ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ ζηα ινηπά απνζεκαηηθά. Σν θέξδνο ή ε δεκηά πνπ ζρεηίδεηαη κε ην κε

απνηειεζκαηηθφ κέξνο, θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αληηζηαζκηζηηθφ κέζν δελ είλαη παξάγσγν (γηα

παξάδεηγκα, ζχλαςε δαλείνπ ζε μέλν λφκηζκα), ηα θέξδε ή δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηά ηελ κεηαηξνπή ηνπ δαλείνπ, πνπ

αληηζηαζκίδεη απηή ηελ επέλδπζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κε απνηειεζκαηηθνχ κέξνπο ηεο αληηζηάζκηζεο), ζην λφκηζκα αλαθνξάο θαηαρσξνχληαη

ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο  αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ ζηα ινηπά απνζεκαηηθά.

Ο Όκηινο ηεθκεξηψλεη θαηά ηελ έλαξμε κηαο ζπλαιιαγήο ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ κέζσλ θαη ησλ αληηζηαζκηδφκελσλ ζηνηρείσλ, θαζψο

επίζεο θαη ηελ ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θηλδχλνπ γηα ηελ αλάιεςε δηαθφξσλ αληηζηαζκηζηηθψλ ελεξγεηψλ. Απηή ε δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηε ζχλδεζε

φισλ ησλ παξαγψγσλ πνπ νξίδνληαη σο αληηζηαζκηζηηθά κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ή ζε ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο

ή πξνβιεπφκελεο ζπλαιιαγέο ηνπ Οκίινπ. Δπίζεο γίλεηαη εθηίκεζε, θαηά ηελ έλαξμε ηεο αληηζηάζκηζεο θαη ζε ζπλερή βάζε, ην θαηά πφζνλ ηα

παξάγσγα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αληηζηαζκηζηηθέο ζπλαιιαγέο είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθά ζηελ εμνπδεηέξσζε ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ηξέρνπζεο

αμίεο ή ζηηο ηακεηαθέο ξνέο ησλ αληηζηαζκηδφκελσλ ζηνηρείσλ.

πκςεθηζκφο (offset)

Όπνπ ππάξρεη λνκηθά εθηειέζηκν δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ γηα αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη ππάξρεη ε

πξφζεζε ηαθηνπνίεζεο ηεο ππνρξέσζεο θαη παξάιιειεο ξεπζηνπνίεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηαθηνπνίεζεο κε ζπκςεθηζκφ, φιεο νη ζρεηηθέο

ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηδξάζεηο ζπκςεθίδνληαη.

Απαηηήζεηο θαη δάλεηα: 

Οη απαηηήζεηο θαη ηα δάλεηα είλαη κε-παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο πνπ δελ

εκπνξεχνληαη ζε κηα ελεξγή αγνξά. Απηά ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε βάζε ηελ κέζνδν ηνπ

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Κέξδε θαη δεκίεο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο φηαλ ηα ζρεηηθά θνλδχιηα δηαγξάθνληαη ή απνκεηψλνληαη,

θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απφζβεζεο.

Γηαγξαθή Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Απαηηήζεσλ θαη Τπνρξεώζεσλ:

(i) Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ: Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ (ή θαηά πεξίπησζε ην κέξνο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ

ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή ην κέξνο κίαο νκάδαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ) δηαγξάθεηαη φηαλ:

• Σα δηθαηψκαηα γηα ηελ εηζξνή ηακεηαθψλ πφξσλ έρνπλ εθπλεχζεη.

• Ο Όκηινο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζηελ εηζξνή ηακεηαθψλ πφξσλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ αιιά έρεη αλαιάβεη ηαπηφρξνλα κία

ππνρξέσζε πξνο ηξίηνπο λα ηα εμνθιήζεη πιήξσο ρσξίο ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε, ππφ ηελ κνξθή κίαο ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο.

• Ο Όκηινο έρεη κεηαβηβάζεη ην δηθαίσκα εηζξνήο ηακεηαθψλ πφξσλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ελψ παξάιιεια είηε (α) έρεη κεηαβηβάζεη

νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ή (β) δελ έρεη κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε, αιιά έρεη κεηαβηβάζεη ηνλ

έιεγρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ. Όπνπ ν Όκηινο έρεη κεηαβηβάζεη ηα δηθαηψκαηα εηζξνήο ηακεηαθψλ πφξσλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν

ελεξγεηηθνχ αιιά παξάιιεια δελ έρεη κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ή ηνλ έιεγρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ, ηφηε ην

ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη ζην βαζκφ ηεο ζπλερηδφκελεο ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απηφ.

Ζ ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή ε νπνία έρεη ηε κνξθή εγγχεζεο επί ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ ζηνηρείνπ απνηηκάηαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ

ππνινίπνπ ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ κέγηζηνπ πνζνχ πνπ κπνξεί ν Όκηινο λα θιεζεί λα θαηαβάιεη. Όηαλ ε ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή είλαη ππφ

ηελ κνξθή δηθαησκάησλ αγνξάο θαη/ή πψιεζεο επί ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ δηαθαλνλίδνληαη ηακεηαθά),

ν βαζκφο ζπλερηδφκελεο εκπινθήο ηνπ Οκίινπ είλαη ε αμία ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ ζηνηρείνπ πνπ δχλαηαη ν Όκηινο λα επαλαγνξάζεη, κε εμαίξεζε ηελ

πεξίπησζε ελφο δηθαηψκαηνο πψιεζεο ηνπ ζηνηρείνπ ην νπνίν απνηηκάηαη ζε εχινγεο αμίεο, φπνπ ε ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή ηνπ Οκίινπ πεξηνξίδεηαη

ζηελ ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ ζηνηρείνπ θαη ηελ ηηκή άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο.

(ii) Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία παζεηηθνχ: Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν παζεηηθνχ δηαγξάθεηαη φηαλ ε ζρεηηθή ππνρξέσζε απαιιάζζεηαη,

αθπξψλεηαη ή έρεη ιήμεη. ηελ πεξίπησζε πνπ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν παζεηηθνχ αληηθαζίζηαηαη απφ άιιν ηνπ ηδίνπ δαλεηζηή κε νπζηαζηηθά

δηαθνξεηηθνχο φξνπο, ή φπνπ νη φξνη κηαο ππάξρνπζαο ππνρξέσζεο έρνπλ νπζηαζηηθά ηξνπνπνηεζεί, ε αληαιιαγή απηή ή ε ηξνπνπνίεζε ιακβάλεηαη σο

δηαγξαθή ηεο αξρηθήο ππνρξέσζεο ελψ ε αλαγλψξηζε ηεο λέαο ππνρξέσζεο θαη ε δηαθνξά ζηε ζρεηηθή ινγηζηηθή αμία κεηαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε

απνηειεζκάησλ.

1.25 Κόζηνο Γαλεηζκνύ

Σα θφζηε δαλεηζκνχ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα αγνξάο, θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ ή παξαγσγήο ελφο παγίνπ ζηνηρείνπ πνπ πιεξνί ηηο

πξνυπνζέζεηο θαη απαηηεί έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα είλαη έηνηκν γηα ρξήζε, θεθαιαηνπνηνχληαη ζην θφζηνο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ.

Όια ηα ππφινηπα θφζηε δαλεηζκνχ θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Σα θφζηε δαλεηζκνχ απνηεινχληαη

απφ ηνπο ηφθνπο θαη άιια θφζηε πνπ κηα εηαηξία πξαγκαηνπνηεί ζε ζρέζε κε ην δαλεηζκφ θεθαιαίσλ.

2. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο

Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη ηελ πηνζέηεζε παξαδνρψλ απφ πιεπξάο ηελ Γηνίθεζεο, νη νπνίεο

επεξεάδνπλ ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ Γηνίθεζε ζε ζπλερή βάζε αμηνινγεί ηηο εθηηκήζεηο θαη ηηο

παξαδνρέο απηέο, νη νπνίεο θπξίσο πεξηιακβάλνπλ ηηο πεξηπηψζεηο απφ 2.1 έσο 2.7 πνπ παξαηίζεληαη θαησηέξσ.
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Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο αμηνινγνχληαη ζπλερψο θαη βαζίδνληαη ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ

πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα  πνπ ζεσξνχληαη αλακελφκελα ππφ εχινγεο ζπλζήθεο.

Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο απηέο είλαη ε βάζε γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ

ππνρξεψζεσλ πνπ δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκεο απφ άιιεο πεγέο. Οη πξνθχπηνπζεο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο, εμ νξηζκνχ, ζπάληα ζα ηαπηηζηνχλ απφιπηα κε

ηα αληίζηνηρα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ππνζέζεηο πνπ ελέρνπλ νπζηαζηηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα πνζά

ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ εληφο ηεο επφκελεο ρξήζεο παξαηίζεληαη  παξαθάησ.

2.1 Δθηηκώκελε απνκείσζε ππεξαμίαο 

Ζ Γηνίθεζε εμεηάδεη ζε εηήζηα βάζε εάλ πθίζηαηαη θάπνηα έλδεημε απνκείσζεο ηεο ππεξαμίαο, ζχκθσλα κε ηε ινγηζηηθή πξαθηηθή ηεο παξαγξάθνπ 1.6.

Σα αλαθηήζηκα πνζά ησλ κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο αμίαο ρξήζεσο (value in use). Οη

βαζηθέο ππνζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ παξαηίζεληαη επηπιένλ ζηε ζεκείσζε 13. Οη παξαπάλσ ππνινγηζκνί απαηηνχλ ηε ρξήζε

εθηηκήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα κειινληηθά θέξδε θαη ηα επηηφθηα πξνεμφθιεζεο.

2.2 Φόξνο εηζνδήκαηνο

Οη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθέο λνκνζεζίεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε πξφβιεςε ηνπ Οκίινπ γηα ηνπο

θφξνπο εηζνδήκαηνο απαηηείηαη ζεκαληηθή ππνθεηκεληθή θξίζε. Καηά ηελ θαλνληθή ξνή ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ιακβάλνπλ ρψξα πνιιέο

ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν αθξηβήο ππνινγηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ηειηθνί θφξνη πνπ πξνθχπηνπλ

κεηά απφ ηνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηα πνζά πνπ αξρηθά είραλ θαηαρσξεζεί, νη δηαθνξέο απηέο ζα επεξεάζνπλ ην θφξν

εηζνδήκαηνο θαη ηηο πξνβιέςεηο γηα αλαβαιιφκελνπο θφξνπο ζηελ ρξήζε πνπ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ έιαβε ρψξα.

2.3 Δύινγεο αμίεο θαη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζώκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

Δπηπιένλ, ε Γηνίθεζε πξνβαίλεη ζε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ σθέιηκε δσή ησλ απνζβέζηκσλ παγίσλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο

παξαηίζεληαη ζηε παξάγξαθν 1.4.

2.4 Πξόβιεςε απνθαηάζηαζεο πεξηβάιινληνο

Ο Όκηινο ζρεκαηίδεη πξφβιεςε γηα απνθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα, πξφβιεςε γηα κειινληηθέο απνθαηαζηάζεηο εδαθηθψλ

εθηάζεσλ νη νπνίεο έρνπλ πξνζβιεζεί σο απνηέιεζκα ηεο κέρξη ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο δξαζηεξηφηεηαο θαη απνξξένπλ είηε απφ ηελ θείκελε

πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία ή απφ δεζκεπηηθέο πξαθηηθέο ηνπ Οκίινπ. Ζ πξφβιεςε γηα απνθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο επαλεμεηάδεηαη ζε εηήζηα βάζε.

Αληαλαθιά ηελ παξνχζα αμία ηνπ αλακελφκελνπ θφζηνπο απνθαηάζηαζεο, ρξεζηκνπνηψληαο εθηηκψκελεο ηακεηαθέο ξνέο θαη ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο

κέρξη ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο πξνζβιεζείζαο επηθάλεηαο εδαθηθήο έθηαζεο θαη ηνπ κέζνπ θφζηνπο απνθαηάζηαζεο αλά κεηξηθή κνλάδα εδάθνπο, ζε

επίπεδν πεξηνρήο εδαθηθήο φριεζεο. Γεδνκέλεο ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ππνινγηζκψλ θαη ηνπ ζεκαληηθνχ αξηζκνχ παξαδνρψλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζε

απηνχο, ε Γηνίθεζε θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο πξνζπαζεί λα εθηηκήζεη θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ παξνχζα αμία ηεο ελ ιφγσ

ππνρξέσζεο.

2.5 Πξόβιεςε γηα Απνδεκίσζε Πξνζσπηθνύ

Οη ππνρξεψζεηο γηα απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ππνινγίδνληαη βάζεη αλαινγηζηηθψλ κεζφδσλ ε δηελέξγεηα ησλ νπνίσλ απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε λα

εθηηκήζεη ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο φπσο ε κειινληηθή αχμεζε ησλ ακνηβψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ,

ην πνζνζηφ απνρψξεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θιπ. Ζ Γηνίθεζε πξνζπαζεί, ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο φπνπ ε ελ ιφγσ πξφβιεςε αλαζεσξείηαη, λα

εθηηκά κε φζν ην δπλαηφ θαιχηεξν ηξφπν ηηο παξακέηξνπο απηέο.

2.6 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο

Ζ χπαξμε ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε ηε ζπλερή δηελέξγεηα παξαδνρψλ θαη αμηνινγηθψλ θξίζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ πηζαλφηεηα

κειινληηθά γεγνλφηα λα ζπκβνχλ ή λα κε ζπκβνχλ θαζψο θαη ηεο επίδξαζεο πνπ ηα γεγνλφηα απηά κπνξεί λα έρνπλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ. 

2.7 Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο

Ο Όκηινο απνκεηψλεη ηελ αμία ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεψλ ηνπ φηαλ ππάξρνπλ δεδνκέλα ή ελδείμεηο νη νπνίεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε είζπξαμε έθαζηεο

απαίηεζεο ζην ζχλνιφ ηεο ή θαηά έλα κέξνο δελ είλαη πηζαλή. Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ πεξηνδηθά επαλεθηηκά ηελ επάξθεηα ηεο πξφβιεςεο γηα επηζθαιείο

απαηηήζεηο κε βάζεη παξάγνληεο φπσο ηελ πηζησηηθή ηεο πνιηηηθή, αλαθνξέο απφ ηε λνκηθή ππεξεζία γηα πξφζθαηεο εμειίμεηο ζε ππνζέζεηο πνπ απηή

ρεηξίδεηαη, θαζψο θαη ηελ εθηίκεζε/θξίζε ηεο γηα ηελ επίδξαζε ινηπψλ παξαγφλησλ ζηελ εηζπξαμηκφηεηα ησλ απαηηήζεσλ.
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Πιεξνθόξεζε αλά ιεηηνπξγηθό ηνκέα

(ποζά ζε τιλιάδες €)

Ειιάδα θαη 

Δπηηθή  

Επξώπε

Bόξεηα 

Ακεξηθή

Ννηηναλαην-

ιηθή Επξώπε

Αλαηνιηθή 

Μεζόγεηνο

Ελδννκηιηθέο 

εγγξαθέο 

απαινηθώλ ύλνιν

Μηθηφο θχθινο εξγαζηψλ 285.844 303.841 250.215 277.848 - 1.117.748

Πσιήζεηο κεηαμχ ηνκέσλ -17.109 -174 -9.061 - - -26.344

Κύθινο εξγαζηώλ 268.735 303.667 241.154 277.848 - 1.091.404

Σπκκεηνρή ζηα θέξδε ζπγγελψλ εηαηξηψλ -225 - -1.166 - - -1.391

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 35.226 -5.693 85.989 127.479 -334 242.667

Απνζβέζεηο -19.011 -54.980 -22.276 -23.865 202 -119.930

Απνκεηψζεηο ελζψκαησλ θαη αζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ πνπ αλαινγνχλ ζην θφζηνο πσιήζεσλ -3.912 -14.798 - - - -18.710

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 12.303 -75.471 63.713 103.614 -132 104.027

(Έμνδα)/έζνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο -42.340 -16.835 2.866 -9.979 - -66.288

(Ζεκίεο)/θέξδε πξν θόξσλ -30.037 -92.306 66.579 93.635 -132 37.739

Μείνλ: Φφξνο εηζνδήκαηνο -966 13.735 -8.722 -20.106 - -16.059

(Ζεκίεο)/θέξδε κεηά από θόξνπο -31.003 -78.571 57.857 73.529 -132 21.680

Σα θαζαξά θέξδε/(δεκίεο) αλαινγνύλ ζε:

Μεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο -31.006 -78.571 56.828 63.892 -132 11.011

Με ειέγρνπζα ζπκκεηνρή 3 - 1.029 9.637 - 10.669

-31.003 -78.571 57.857 73.529 -132 21.680

(ποζά ζε τιλιάδες €)

Ειιάδα θαη 

Δπηηθή  

Επξώπε

Bόξεηα 

Ακεξηθή

Ννηηναλαην-

ιηθή Επξώπε

Αλαηνιηθή 

Μεζόγεηνο

Ελδννκηιηθέο 

εγγξαθέο 

απαινηθώλ ύλνιν

ΕΝΕΡΓΗΣΘΚΟ

Σχλνιν κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ 2.437.729 832.318 682.644 979.924 -2.466.103 2.466.512

Σχλνιν θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ 389.264 146.829 144.263 337.802 -207.017 811.141

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΘΚΟΤ 2.826.993 979.147 826.907 1.317.726 -2.673.120 3.277.653

ΤΠΟΥΡΕΩΕΘ

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 1.756.615 403.575 130.198 147.945 -1.340.685 1.097.648

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 268.078 67.747 56.543 275.278 -188.089 479.557

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 2.024.693 471.322 186.741 423.223 -1.528.774 1.577.205

3. Πιεξνθόξεζε θαηά ιεηηνπξγηθό ηνκέα

Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεο 2011

Ζ δηνίθεζε παξαθνινπζεί ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ ηνπ Οκίινπ μερσξηζηά, πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεη απνθάζεηο, λα

θαηαλέκεη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη λα αμηνινγεί ηελ απφδνζή ηνπο. Ζ απφδνζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ θξίλεηαη κε βάζε ηα Κέξδε πξν θφξσλ,

ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA). Τέινο, ε δηαρείξηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ηνκέσλ γίλεηαη ζε επίπεδν Οκίινπ,

θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/ έμνδα θαηαινγίδνληαη ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο.

Ο επηθεθαιήο δηεπζπληήο θάζε ηνκέα απεπζχλεηαη ζηνλ Γηεπζχλνληα Σχκβνπιν ηνπ Οκίινπ. Δπηπιένλ, ε Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε ηνπ Οκίινπ είλαη νξγαλσκέλε

αληίζηνηρα, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγείηαη απνηειεζκαηηθά ν νηθνλνκηθφο έιεγρνο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ.

Γηα ιφγνπο δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο, ν Όκηινο είλαη νξγαλσκέλνο ζηνπο εμήο ηέζζεξηο ιεηηνπξγηθνχο (γεσγξαθηθνχο) ηνκείο : Διιάδα θαη Γπηηθή Δπξψπε,

Βφξεηα Ακεξηθή, Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο. Κάζε ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν ρσξψλ. Γηα ηελ νκαδνπνίεζε ησλ

ζπγαηξηθψλ ηνπ Οκίινπ ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο ιακβάλεηαη ππφςε ε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε.
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Ειιάδα θαη 

Δπηηθή  

Επξώπε

Bόξεηα 

Ακεξηθή

Ννηηναλαην-

ιηθή Επξώπε

Αλαηνιηθή 

Μεζόγεηνο ύλνιν

Αγνξέο κε θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 

(ζεκ. 11,12,13) 10.253 6.243 29.400 11.670 57.566

Απνκείσζε ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ (ζεκ. 11) 126 14.798 - - 14.924

Απνκείσζε/δηαγξαθή ππεξαμίαο (ζεκ. 13) 3.786 - - - 3.786

Απνκείσζε γηα επηζθάιεηεο (ζεκ. 20) 5.533 2.483 4.117 -10.234 1.899

Σπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο (ζεκ. 15) 4.888 - 3.325 - 8.213
 

Ζ δαπάλε γηα απνκείσζε εκπεξηέρεηαη ζηε θαηάζηαζε Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ.

Πιεξνθόξεζε αλά επηρεηξεζηαθή δξαζηεξηόηεηα

Σζηκέλην

Έηνηκν 

ζθπξόδεκα, 

αδξαλή θαη 

ηζηκεληόιηζνη

Λνηπέο δξαζηε-

ξηόηεηεο ύλνιν

Κχθινο εξγαζηψλ 792.524 287.428 11.452 1.091.404

3. Πιεξνθόξεζε θαηά ιεηηνπξγηθό ηνκέα (ζπλέρεηα)

Σεκεηψλεηαη φηη ε Δηαηξία πξαγκαηνπνίεζε πξνο ηελ ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο Ηληεξκπεηφλ Γνκηθά Υιηθά ΑΔ πσιήζεηο ηζηκέληνπ θαη αδξαλψλ πιηθψλ νη νπνίεο

πξνζέγγηζαλ ην 2011 13,4% (2010: 13,2%) ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο.

Οη αγνξέο κε θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνπλ πξνζζήθεο ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, επελδπηηθψλ παγίσλ, αζψκαησλ

αθηλεηνπνηήζεσλ θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ησλ απνθηεζέλησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ.

Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεο 2011

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηζηκέληνπ πεξηιακβάλεη, ην ηζηκέλην θαη φια ηα ζπλαθή πιηθά.

Οη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηηο κε επηκεξηδφκελεο ζηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ δαπάλεο δηνίθεζεο. Δπίζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ

δξαζηεξηφηεηα ηεο πνξζειάλεο, ηηο λαπηηιηαθέο θαη κεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θακία απφ απηέο δελ έρεη ην απαηηνχκελν κέγεζνο ψζηε λα αλαιχεηαη

μερσξηζηά.

Ο θχθινο εξγαζηψλ παξνπζηάδεηαη ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή φπνπ ν πειάηεο είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη πεξηιακβάλεη πσιήζεηο αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ.

Υπάξρνπλ θαη πσιήζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ γεσγξαθηθψλ ηνκέσλ. Τν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη νη αγνξέο παγίσλ ηεο θάζε εηαηξίαο παξνπζηάδνληαη ζηελ

γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία αλήθεη ε εηαηξία.

Οη ζπλαιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κεηαμχ ησλ ηνκέσλ γίλνληαη ζχκθσλα ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ ζεκείσζε 33.
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(ποζά ζε τιλιάδες €)

Ειιάδα θαη 

Δπηηθή  

Επξώπε

Bόξεηα 

Ακεξηθή

Ννηηναλαην-

ιηθή Επξώπε

Αλαηνιηθή 

Μεζόγεηνο

Ελδννκηιηθέο 

εγγξαθέο 

απαινηθώλ ύλνιν

Μηθηφο θχθινο εξγαζηψλ 472.052 317.096 242.797 360.013 - 1.391.958

Πσιήζεηο κεηαμχ ηνκέσλ -34.818 -184 -6.468 - - -41.470

Κύθινο εξγαζηώλ 437.234 316.912 236.329 360.013 - 1.350.488

Σπκκεηνρή ζηα θέξδε ζπγγελψλ εηαηξηψλ -388 - -395 - - -783

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 87.335 3.647 86.988 138.043 -928 315.085

Απνζβέζεηο -18.025 -61.623 -19.355 -23.714 202 -122.515

Απνκεηψζεηο ελζψκαησλ θαη αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 

πνπ αλαινγνχλ ζην θφζηνο πσιήζεσλ -165 - - - - -165

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 69.145 -57.976 67.633 114.329 -726 192.405

(Έμνδα)/έζνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο -13.493 -23.758 -129 -24.993 - -62.373

Κέξδε/(δεκίεο)  πξν θόξσλ 55.652 -81.734 67.504 89.336 -726 130.032

Μείνλ: Φφξνο εηζνδήκαηνο -18.154 28.398 -6.296 -21.890 - -17.942

Κέξδε/(δεκίεο)  κεηά από θόξνπο 37.498 -53.336 61.208 67.446 -726 112.090

Σα θαζαξά θέξδε/(δεκίεο) αλαινγνύλ ζε:

Μεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο 37.493 -53.336 55.664 63.980 -726 103.075

Με ειέγρνπζα ζπκκεηνρή 5 - 5.544 3.466 - 9.015

37.498 -53.336 61.208 67.446 -726 112.090

(ποζά ζε τιλιάδες €)

Ειιάδα θαη 

Δπηηθή  

Επξώπε

Bόξεηα 

Ακεξηθή

Ννηηναλαην-

ιηθή Επξώπε

Αλαηνιηθή 

Μεζόγεηνο

Ελδννκηιηθέο 

εγγξαθέο 

απαινηθώλ ύλνιν

ΕΝΕΡΓΗΣΘΚΟ

Σχλνιν κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ 2.391.960 877.800 651.093 983.517 -2.346.335 2.558.035

Σχλνιν θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ 191.962 127.934 110.209 113.336 -18.566 524.875

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΘΚΟΤ 2.583.922 1.005.734 761.302 1.096.853 -2.364.901 3.082.910

ΤΠΟΥΡΕΩΕΘ

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 1.575.416 350.544 159.450 142.918 -1.226.093 1.002.235

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 161.072 82.601 31.947 94.145 86 369.851

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 1.736.488 433.145 191.397 237.063 -1.226.007 1.372.086

Ειιάδα θαη 

Δπηηθή  

Επξώπε

Bόξεηα 

Ακεξηθή

Ννηηναλαην-

ιηθή Επξώπε

Αλαηνιηθή 

Μεζόγεηνο ύλνιν

Αγνξέο κε θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ (ζεκ. 

11,12,13) 16.911 10.895 90.089 19.796 137.691

Απνκείσζε ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ (ζεκ. 11) 106 - - - 106

Απνκείσζε γηα επηζθάιεηεο (ζεκ. 20) 5.541 3.221 572 10.992 20.326

Σπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο (ζεκ. 15) 5.112 - 4.492 - 9.604

Σζηκέλην

Έηνηκν 

ζθπξόδεκα, 

αδξαλή θαη 

ηζηκεληόιηζνη

Λνηπέο δξαζηε-

ξηόηεηεο ύλνιν

Κχθινο εξγαζηψλ 993.341 350.225 6.922 1.350.488

(1) Αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά ιφγσ αιιαγήο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο (ζεκ.37).

(2) Αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά ιφγσ νξηζηηθνπνίεζεο ηεο απνηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ απνθηεζεηζψλ εηαηξηψλ

θαηά ην 2010 (ζεκ. 30).

3. Πιεξνθόξεζε θαηά ιεηηνπξγηθό ηνκέα (ζπλέρεηα)

Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεο 2010 (1), (2)

Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεο 2010 (1, 2)

Πιεξνθόξεζε αλά επηρεηξεζηαθή δξαζηεξηόηεηα

Πιεξνθόξεζε αλά ιεηηνπξγηθό ηνκέα

Οη αγνξέο κε θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνπλ πξνζζήθεο ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, επελδπηηθψλ παγίσλ, αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ

θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ησλ απνθηεζέλησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ.

Ζ δαπάλε γηα απνκείσζε εκπεξηέρεηαη ζηε θαηάζηαζε Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ.
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4. Άιια έζνδα θαη έμνδα εθκεηάιιεπζεο

2011 2010 (1) 2011 2010 (1)

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

Πσιήζεηο αθαηάιιεισλ πιηθψλ 585 1.352 242 645

Έζνδα απφ απνδεκηψζεηο 1.934 1.122 480 -

Έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο 1.659 2.053 88 331

Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο 1.395 4.117 1.630 1.592

Έζνδα απφ ελνίθηα 2.099 3.312 1.537 3.278

Κέξδε απφ πψιεζε ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ (ζεκ. 29) 7.421 8.272 171 2.585

Έζνδν απφ εθπιήξσζε δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο - 8.136 - -

Δπηζηξνθή εηζθνξάο θαηαλάισζεο αξγίινπ (ζεκ. 20,28,29) 25.589 - - -

Λνηπά έζνδα 4.661 3.772 1.229 864

ύλνιν άιισλ εζόδσλ εθκεηάιιεπζεο 45.343 32.136 5.377 9.295

Πξνβιέςεηο (ζεκ. 29) -2.536 -25.557 -253 -1.040

Εεκηέο απφ πψιεζε ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ (ζεκ. 29) -1.462 -1.963 -93 -64

Εεκία απφ απνηίκεζε εχινγεο αμίαο επελδπηηθψλ παγίσλ (ζεκ 12) - - -199 -422

Απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ απνρψξεζεο απφ ηελ ππεξεζία (ζεκ. 25) -12.932 -6.792 -8.751 -4.694

Γαπάλεο δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ (ζεκ. 32) -4.470 - - -

Λνηπά έμνδα -1.024 -5.087 -353 -67

Σύλνιν άιισλ εμόδσλ εθκεηάιιεπζεο -22.424 -39.399 -9.649 -6.287

2011 2010 2011 2010

Απνζβέζεηο ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ  (ζεκ.11)

Ηδηφθηεηα πάγηα 100.832 104.728 11.911 12.282

Πάγηα πνπ απνθηήζεθαλ κέζσ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 534 457 - -

101.366 105.185 11.911 12.282

Απνζβέζεηο θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ (ζεκ. 27) -337 -355 -235 -307

101.029 104.830 11.676 11.975

Απνζβέζεηο αζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ (ζεκ.13) 18.901 17.685 149 24

Έμνδα επηζθεπώλ θαη ζπληεξήζεσλ ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 56.648 45.954 11.961 17.291

Πξψηεο χιεο 151.892 170.962 58.853 87.572

Τιηθά - αληαιιαθηηθά 30.985 52.712 10.409 14.997

Έηνηκα πξντφληα 26.094 121.315 5.338 -3.903

208.971 344.989 74.600 98.666

Καζαξή πξόβιεςε γηα επηζθάιεηεο (ζεκ. 20, 29) 1.899 20.326 4.374 -2

Γαπάλεο πξνζσπηθνύ  (ζεκ. 7) 229.881 220.785 60.404 61.700

Τα θαησηέξσ πνζά ειήθζεζαλ ππφςε  γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θέξδνπο πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ 

απνηειεζκάησλ:

Κόζηνο απνζεκάησλ πνπ αλαγλσξίδεηαη σο δαπάλε ζην θόζηνο πσιεζέλησλ:

'Οκηινο Εηαηξία

(ποζά ζε χιλιάδες €)

(ποζά ζε τιλιάδες €)

'Οκηινο Εηαηξία

5. Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ

(1) Αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά ιφγσ αιιαγήο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο (ζεκ.37).

Τν 2011, ν Όκηινο πξνέβε ζηνλ ζρεδηαζκφ δηεηνχο πιάλνπ αλαδηνξγάλσζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ, κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ

κείσζε ησλ δαπαλψλ. Δληφο ηνπ έηνπο, ην θφζηνο πινπνίεζεο ηνπ παξαπάλσ πιάλνπ επεξέαζε θαηά €11,8 εθαη. ηα θέξδε πξν

θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA). 
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6. Φξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/(έμνδα)

2011 2010 (1) 2011 2010 (1)

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

Έζνδα απφ ηφθνπο (ζεκ. 29) 4.355 3.665 204 1.336

Κέξδε απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (ζεκ. 29) 1.141 7.386 624 2.123

Κέξδε απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία / παξάγσγα (ζεκ. 29) 1.752 2.548 749 29

Έθπησζε απφ εθάπαμ πιεξσκή θφξνπ εηζνδήκαηνο (ζεκ. 29) - 1 - 1

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εζόδσλ 7.248 13.600 1.577 3.489

Έμνδα απφ ηφθνπο  (ζεκ. 29) -55.703 -49.247 -37.912 -25.706

Φξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ (ζεκ. 25) -1.843 -2.856 -1.276 -2.092

Εεκίεο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (ζεκ. 29) -13.059 -15.572 -458 -1.972

Εεκίεο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία  (ζεκ. 29) -2.704 -1.417 -2.473 -1.273

Εεκηέο ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ / παξάγσγα (ζεκ. 29) - - -3 -2

Σφθνη απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (ζεκ. 29) -153 -140 - -

-73.462 -69.232 -42.122 -31.045

Κεθαιαηνπνίεζε ηφθσλ (ζεκ. 11, 29) 154 599 - -

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ -73.308 -68.633 -42.122 -31.045

7. Γαπάλεο πξνζσπηθνύ

2011 2010 (1) 2011 2010 (1)

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

Απνδνρέο πξνζσπηθνχ 190.851 183.853 40.888 42.949

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο 22.821 24.270 8.714 9.454

Δπηπξφζζεηεο ακνηβέο πξνζσπηθνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ρνξήγεζε 

δηθαησκάησλ πξναίξεζεο (ζεκ. 29) 1.434 1.014 775 511

Σπκκεηνρή ζηειερψλ Δηαηξίαο ζηα θέξδε - 2.000 - 2.000

Απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ, πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη

ινηπέο ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο (ζεκ.4, 25) 14.775 9.648 10.027 6.786

Σύλνιν δαπαλώλ πξνζσπηθνύ (ζεκ. 5) 229.881 220.785 60.404 61.700

2011 2010 2011 2010

Διιάδα θαη Γπηηθή Δπξψπε 1.208 1.519 805 959

Βφξεηα Ακεξηθή 1.733 1.834 - -

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε 1.690 1.783 - -

Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο 886 898 - -

5.517 6.034 805 959

Οη εξγαδφκελνη ηνπ Οκίινπ απαζρνινχληαη ππφ ην θαζεζηψο ηεο πιήξνπο 

απαζρφιεζεο θαη θαηαλέκνληαη ζε:

'Οκηινο Εηαηξία

(1) Αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά ιφγσ αιιαγήο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο (ζεκ.37).

(ποζά ζε τιλιάδες €)

(ποζά ζε τιλιάδες €)

'Οκηινο Εηαηξία

Τν 2011, ν Όκηινο θεθαιαηνπνίεζε ρξεσζηηθνχο ηφθνπο (ζεκ.11) πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζηελ Βνπιγαξία θαη ηελ

Τνπξθία, πνζνχ €154 ρηι.. Τα πνζά πνπ θεθαιαηνπνηήζεθαλ ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ην κέζν ζηαζκηθφ επηηφθην. Σην ηέινο ηνπ 2011 ην κέζν

ζηαζκηθφ επηηφθην γηα ηελ Βνπιγαξία ήηαλ (γηα δαλεηζκφ ζε BGN) 3,86% θαη γηα ηελ Τνπξθία ήηαλ (γηα δαλεηζκφ ζε επξψ) 5,7% . Ζ

θεθαιαηνπνίεζε ησλ ηφθσλ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθά έξγα πνπ ήηαλ ζε εμέιημε θαη αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ ζηηο αλσηέξσ

πεξηνρέο. Τα ζπγθεθξηκέλα έξγα γηα ηελ Βνπιγαξία είλαη κία κνλάδα επεμεξγαζίαο ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ θαη γηα ηελ Τνπξθία νη αλσηέξσ

ηφθνη αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηξίηνπ κχινπ άιεζεο klinker.

'Οκηινο Εηαηξία

(1) Αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά ιφγσ αιιαγήο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο (ζεκ.37).

Τν 2010, ν Όκηινο θεθαιαηνπνίεζε ρξεσζηηθνχο ηφθνπο (ζεκ.11) πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ζηελ Αιβαλία,

πνζνχ € 599 ρηι. Τα πνζά πνπ θεθαιαηνπνηήζεθαλ ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ην κέζν ζηαζκηθφ επηηφθην. Σην ηέινο ηνπ 2010 ην κέζν ζηαζκηθφ

επηηφθην γηα ηηο Ζ.Π.Α. ήηαλ (γηα δαλεηζκφ ζε δνιάξηα) 2,83% θαη γηα ηελ Αιβαλία ήηαλ (γηα δαλεηζκφ ζε επξψ) 3,77%. Ζ θεθαιαηνπνίεζε

ησλ ηφθσλ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθά έξγα πνπ ήηαλ ζε εμέιημε θαη αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ηελ Αιβαλία. Τα

ζπγθεθξηκέλα έξγα γηα ηηο Ζ.Π.Α. είλαη έλα ιαηνκείν ζηελ πεξηνρή ηεο Φιφξηληα. Γηα ηελ Αιβαλία νη αλσηέξσ ηφθνη αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή

ηεο γξακκήο παξαγσγήο ζηελ ζπγαηξηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ Antea.
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8. Φόξνο εηζνδήκαηνο

Τξέρσλ θφξνο 25.986 68,86% 32.484 24,98% - - 13.313 33,06%

Αλαβαιιφκελνο θφξνο (ζεκ. 18) -13.376 -35,44% -21.907 -16,85% -1.565 13,43% -2.926 -7,27%

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θαη ινηπνί θφξνη κε 

εθπηπηφκελνη 3.449 9,14% 2.590 1,99% 3.187 -27,34% 806 2,00%

Φνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο αλαπηπμηαθψλ λφκσλ - - -3.084 -2,37% - - -521 -1,29%

Έθηαθηε εηζθνξά θνηλσληθήο επζχλεο - - 7.859 6,04% - - 7.859 19,52%

16.059 42,55% 17.942 13,80% 1.622 -13,92% 18.531 46,02%

- - - -

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θφξσλ 37.739 130.032 -11.656 40.268

Φφξνο ππνινγηδφκελνο βάζεη ηνπ ζεζπηζκέλνπ 

θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή πνπ ηζρχεη ζηελ έδξα ηεο 

Μεηξηθήο εηαηξίαο 20% (2010: 24%) 7.548 20,00% 31.208 24,00% -2.331 20,00% 9.664 24,00%

Έζνδα κε ππνθείκελα ζε θφξν -4.713 -12,49% -916 -0,70% -1.191 10,22% -1.416 -3,52%

Γαπάλεο κε εθπηπηφκελεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ

εηζνδήκαηνο 11.480 30,42% 5.338 4,11% 3.957 -33,95% 2.356 5,85%

Φφξνο δηαλεκεζέλησλ κεξηζκάησλ 2.125 5,63% 3.702 2,85% - - - -

Λνηπνί θφξνη 3.259 8,64% 867 0,67% 839 -7,20% 589 1,46%

Έθηαθηε εηζθνξά θνηλσληθήο επζχλεο Ν3845/2010 θαη 

Ν3808/2009 - - 7.859 6,04% - - 7.859 19,52%

Δπίδξαζε κε αλαγλψξηζεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο 

απαίηεζεο επί κεηαθεξφκελσλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ 12.337 32,69% 3.208 2,47% - - - -

Φνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο αλαπηπμηαθψλ λφκσλ -523 -1,39% -3.084 -2,37% - - -521 -1,29%

Δπίδξαζε απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο θνξνινγηθνχο

ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ ζηηο ππφινηπεο ρψξεο πνπ

δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο -15.802 -41,87% -29.670 -22,82% - - - -

Γηαθνξά πξφβιεςεο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 348 0,92% -570 -0,44% 348 -2,99% - -

Πξαγκαηηθή θνξνινγηθή επηβάξπλζε 16.059 42,55% 17.942 13,80% 1.622 -13,92% 18.531 46,02%

2010 (1)

Ζ Δηαηξεία θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε χςνπο €5,1 εθαη., επί κεηαθεξφκελσλ θνξνινγηθψλ

δεκηψλ πνπ έθξηλε φηη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο. Οη θνξνινγηθέο δεκίεο ηεο Δηαηξείαο δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ έσο θαη ηελ ρξήζε 2016. 

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

'Οκηινο

(ποζά ζε τιλιάδες €)

'Οκηινο Δηαηξία

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

Σχκθσλα κε ηνλ Ν.3845/2010, επηβιήζεθε ην 2010 λέα έθηαθηε εηζθνξά ζε φιεο ηηο ειιεληθέο εηαηξίεο κε θέξδε άλσ ησλ €100 ρηι. γηα ηελ

δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2009. Ζ ζπλνιηθή επηβάξπλζε γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξία αλέξρεηαη ζε €7,9 εθαη..

2011 2010 (1) 2011 2010 (1)

Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011, νξηζκέλεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ έρνπλ ζσξεπκέλεο κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκίεο χςνπο πεξίπνπ €288,7 εθαη.

έλαληη ησλ νπνίσλ γηα θνξνινγηθέο δεκηέο χςνπο πεξίπνπ €168,2 εθαη. έρεη αλαγλσξίζεη αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε χςνπο €57,0 εθαη., ελψ

γηα ην ππφινηπν κέξνο ησλ δεκηψλ χςνπο €120,5 εθαη., δελ έρεη αλαγλσξηζζεί αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε θαζψο ε δηνίθεζε έθξηλε φηη θαηά

ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 δελ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο.

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ αλαινγεί ζηα θέξδε ηνπ Οκίινπ, δηαθέξεη απφ ην πνζφ πνπ ζα πξνέθππηε εάλ εθαξκνζηεί ν νλνκαζηηθφο θνξνινγηθφο

ζπληειεζηήο πνπ ηζρχεη ζηελ ρψξα ζηελ νπνία έρεη έδξα ε Δηαηξία, σο αθνινχζσο:

(ποζά ζε χιλιάδες €)

Δηαηξία

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

(1) Αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά ιφγσ αιιαγήο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο (ζεκ.37).

Δθ ησλ αλσηέξσ ζπλνιηθψλ θνξνινγηθψλ κεηαθεξφκελσλ δεκηψλ, δεκίεο χςνπο €96,1 εθαη. ιήγνπλ θαηά ηελ πεξίνδν 2012-2016, ελψ δεκίεο χςνπο

€192,7 εθαη. κπνξεί λα κεηαθεξζνχλ έσο θαη ηελ πεξίνδν 2029-2031.

2011 2010 (1) 2011
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9. Κέξδε αλά κεηνρή

2011 2010 (1) 2011 2010 (1)
Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

Καζαξφ θέξδνο/(δεκία) ρξήζεο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο Α.Δ. 

Τζηκέλησλ Τηηάλ 11.011 103.075 -13.278 21.737

Σηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο ησλ ζε θπθινθνξία θνηλψλ κεηνρψλ 73.916.342 73.865.990 73.916.342 73.865.990

Σηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο ησλ ζε θπθινθνξία πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ 7.563.041 7.563.041 7.563.041 7.563.041

πλνιηθφο ζηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο ησλ ζε θπθινθνξία κεηνρψλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ βαζηθψλ θεξδψλ/(δεκηψλ) αλά κεηνρή 81.479.383 81.429.031 81.479.383 81.429.031

Βαζηθά θέξδε/(δεκίεο) αλά θνηλή θαη πξνλνκηνύρν κεηνρή (ζε €) 0,1351 1,2658 -0,1630 0,2669

2011 2010 (1) 2011 2010 (1)

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

Καζαξφ θέξδνο/(δεκία) ρξήζεσο πνπ αλαινγεί ζε κεηφρνπο ηεο Α.Δ. 

Τζηκέλησλ Τηηάλ γηα ππνινγηζκφ ησλ πξνζαξκνζκέλσλ θεξδψλ/(δεκηψλ) αλά 

κεηνρή 11.011 103.075 -13.278 21.737

Σηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο θνηλψλ κεηνρψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ

πξνζαξκνζκέλσλ θεξδψλ/(δεκηψλ) αλά κεηνρή 73.916.342 73.865.990 73.916.342 73.865.990

Γηθαηψκαηα πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρψλ 436.388 296.322 436.388 296.322

Σηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο ησλ ζε θπθινθνξία πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ 7.563.041 7.563.041 7.563.041 7.563.041

πλνιηθφο ζηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο ησλ ζε θπθινθνξία κεηνρψλ γηα ηνλ

ππνινγηζκφ ησλ πξνζαξκνζκέλσλ θεξδψλ/(δεκηψλ) αλά κεηνρή 81.915.771 81.725.353 81.915.771 81.725.353

Πξνζαξκνζκέλα θέξδε/(δεκίεο) αλά θνηλή θαη πξνλνκηνύρν κεηνρή (ζε €) 0,1344 1,2612 -0,1621 0,2660

(ποζά ζε τιλιάδες €)

2011 2010

6.565 15.224

2011 2010

- 6.565

Εηαηξία

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Α.Δ. Σζηκέλησλ Σηηάλ, γηα ιφγνπο ζπλεηνχο δηαρείξηζεο κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηε βειηηζηνπνίεζε

ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ, απνθάζηζε λα πξνηείλεη ζηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ, πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ηηο 31 Μαΐνπ 2012,

ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο, γηα ηε ρξήζε 2011. 

Μέξηζκα ρξήζεο 2011: € 0 αλά κεηνρή (2010: € 0,07759  αλά κεηνρή)

Μέξηζκα θνηλψλ θαη πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ:

Μέξηζκα ρξήζεο 2010: € 0,07759 αλά κεηνρή (2009: € 0,18 αλά κεηνρή)

Μέξηζκα θνηλψλ θαη πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ:

Αλαγγειζέληα θαη δηαλεκεζέληα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο:

Πξνηεηλόκελν κέξηζκα πξνο έγθξηζε από ηελ εηήζηα ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ (δελ 

αλαγλσξίζηεθε σο ππνρξέσζε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ): 

Ζ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ, πνπ έιαβε ρψξα ηνλ Μάην ηνπ 2011, ελέθξηλε πέξαλ ηνπ πξνηαζέληνο κεξίζκαηνο γηα ηελ ρξήζε ηνπ

2010 θαη ηελ δηαλνκή ηνπ πνζνχ ησλ €8.665 ρηι. (ζεκ. 23) απφ ηα εηδηθά αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά. 

10. Μεξίζκαηα πξνηεηλόκελα θαη δηαλεκεζέληα

Τα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή πξνθχπηνπλ κε δηαίξεζε ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο Μεηφρνπο, δηα ηνπ κέζνπ ζηαζκηζκέλνπ αξηζκνχ

ησλ ζε θπθινθνξία θνηλψλ θαη πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη θνηλέο θαη πξνλνκηνχρεο

κεηνρέο πνπ αγνξάζζεθαλ απφ ηελ Δηαηξία θαη νη νπνίεο εκθαλίδνληαη σο ίδηεο κεηνρέο (ζεκ. 22).

Τα πξνζαξκνζκέλα θέξδε αλά κεηνρή (diluted earnings per share) ππνινγίδνληαη αλαπξνζαξκφδνληαο ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ ζε

θπθινθνξία θνηλψλ κεηνρψλ, κε ηηο επηδξάζεηο φισλ ησλ δπλεηηθψλ ηίηισλ ησλ κεηαηξέςηκσλ ζε θνηλέο κεηνρέο. Τα δηθαηψκαηα πξναηξέζεσο

αγνξάο κεηνρψλ απνηεινχλ ηε κνλαδηθή θαηεγνξία δπλεηηθψλ ηίηισλ κεηαηξέςηκσλ ζε θνηλέο κεηνρέο, πνπ έρεη ε Δηαηξία. Όζνλ αθνξά ζηα

πξναλαθεξζέληα δηθαηψκαηα, γίλεηαη ππνινγηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα είραλ απνθηεζεί ζηελ εχινγε αμία

(νξηδφκελε σο ε κέζε εηήζηα ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο) κε βάζε ηελ αμία ησλ δηθαησκάησλ ζπκκεηνρήο, πνπ ζρεηίδνληαη κε

ηα πθηζηάκελα πξνγξάκκαηα δηθαησκάησλ απφθηεζεο κεηνρψλ. Ο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαπάλσ ππνινγηζκφ ζπγθξίλεηαη

κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είραλ εθδνζεί ζε πεξίπησζε άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ. Ζ δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη, πξνζηίζεηαη

ζηνλ παξαλνκαζηή σο έθδνζε θνηλψλ κεηνρψλ ρσξίο αληάιιαγκα. Τέινο, θακία αλαπξνζαξκνγή δελ γίλεηαη ζηα θέξδε (αξηζκεηήο).

(ποζά ζε τιλιάδες € εκηός αν δηλώνεηαι διαθορεηικά)

(ποζά ζε τιλιάδες € εκηός αν δηλώνεηαι διαθορεηικά)

'Οκηινο Εηαηξία

'Οκηινο Εηαηξία

(1) Αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά ιφγσ αιιαγήο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο (ζεκ.37).
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11. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο

Όκηινο

Λαηνκεία

Γήπεδα-

Οηθόπεδα Κηίξηα Μεραλή-καηα

Μεηαθνξη-

θά κέζα

Έπηπια θαη 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο

Αθηλεην-

πνηήζεηο ππό 

εθηέιεζε ύλνιν

Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεο 2010 (1)

 (ποζά ζε τιλιάδες €)

Υπόινηπν έλαξμεο 122.679 266.751 220.846 965.816 96.791 18.747 217.807 1.909.437

Αγνξέο 708 4.853 1.523 9.357 1.307 1.907 64.238 83.893

Πσιήζεηο  (αλαπφζβεζηε αμία) (ζεκ. 29) -138 -227 -867 -2.431 -122 -691 -4.476

Πψιεζε κέξνπο δξαζηεξηφηεηαο ζπγαηξηθήο εμσηεξηθνχ -20.933 -2.174 -287 -2.764 -3.086 -19 - -29.263

Πξνζζήθεο ιφγσ εμαγνξψλ (ζεκ. 30) - 634 3.290 27.664 30 - 7 31.625

Μεηαθνξά παγίσλ ζε άιιε θαηεγνξία -582 17.341 16.948 165.100 872 744 -200.767 -344

Μεηαθνξά απφ απνζέκαηα (ζεκ. 19) - - - 1.141 - - - 1.141

Μεηαθνξά ζε επελδπηηθά πάγηα (ζεκ. 12) - -86 -499 - - - - -585

Κεθαιαηνπνίεζε ηφθσλ (ζεκ. 6) - - - - - - 599 599

Απνζβέζεηο (ζεκ. 5,29) -1.722 -2.569 -12.273 -65.609 -19.037 -3.518 - -104.728

Απνκείσζε ελζψκαησλ παγίσλ (ζεκ. 4, 29) - - - 134 -7 -233 - -106

Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 8.917 11.325 4.086 27.858 6.377 317 5.196 64.076

Υπόινηπν ιήμεο 109.067 295.937 233.407 1.127.830 80.816 17.823 86.389 1.951.269

Υπόινηπν έλαξμεο - - - 5.375 399 - - 5.774

Αγνξέο - - - 207 3 - - 210

Μεηαθνξά παγίσλ ζε άιιε θαηεγνξία - - - - 344 - - 344

Γηαγξαθέο πεξηφδνπ (ζεκ. 29) - - - -229 - - - -229

Απνζβέζεηο (ζεκ. 5, 29) - - - -332 -125 - - -457

Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - - 357 21 - - 378

Υπόινηπν ιήμεο - - - 5.378 642 - - 6.020

31 Γεθεκβξίνπ 2010

Αμία θηήζεο 135.740 309.561 370.232 1.640.341 208.233 52.703 86.389 2.803.199

Σπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο -23.348 -13.624 -136.825 -502.148 -126.768 -34.647 - -837.360

Σπζζσξεπκέλε δεκία απνκείσζεο ελζψκαησλ παγίσλ -3.325 - - -4.985 -7 -233 - -8.550

Αλαπόζβεζηε αμία 109.067 295.937 233.407 1.133.208 81.458 17.823 86.389 1.957.289

Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεο 2011

Υπόινηπν έλαξμεο 109.067 295.937 233.407 1.127.830 80.816 17.823 86.389 1.951.269

Αγνξέο 1.737 7.607 1.646 4.497 842 582 37.937 54.848

Πσιήζεηο  (αλαπφζβεζηε αμία) (ζεκ. 29) -5.654 -918 -574 -869 -178 -1.332 -9.525

Μεηαθνξά παγίσλ ζε άιιε θαηεγνξία ελζψκαησλ παγίσλ 19.831 -2.287 4.850 29.937 1.735 1.504 -55.570 -

Μεηαθνξά απφ απνζέκαηα (ζεκ. 19) - - - 420 - - - 420

Μεηαθνξά ζε επελδπηηθά πάγηα (ζεκ. 12) - -1.230 -4.081 - - - - -5.311

Κεθαιαηνπνίεζε ηφθσλ (ζεκ. 6) - - 41 - 42 - 71 154

Απνζβέζεηο (ζεκ. 5, 29) -1.944 -2.617 -10.405 -65.538 -16.807 -3.521 - -100.832

Απνκείσζε ελζψκαησλ παγίσλ (ζεκ. 29) -13.756 - - -1.168 - - - -14.924

Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 2.990 1.642 -955 127 694 218 161 4.877

Υπόινηπν ιήμεο 117.925 293.398 223.585 1.095.531 66.453 16.428 67.656 1.880.976

Υπόινηπν έλαξμεο - - - 5.378 642 - - 6.020

Αγνξέο - - - 479 22 - - 501

Μεηαθνξά παγίσλ ζε άιιε θαηεγνξία - - - 394 - - - 394

Απνζβέζεηο (ζεκ. 5, 29) - - - -432 -102 - - -534

Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - - 167 -36 - - 131

Υπόινηπν ιήμεο - - - 5.986 526 - - 6.512

31 Γεθεκβξίνπ 2011

Αμία θηήζεο 157.754 310.395 367.090 1.679.745 209.963 54.202 67.656 2.846.805

Σπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο -26.073 -16.997 -143.505 -575.010 -142.976 -37.544 - -942.105

Σπζζσξεπκέλε δεκία απνκείσζεο ελζψκαησλ παγίσλ -13.756 - -3.218 -8 -230 - -17.212

Αλαπόζβεζηε αμία 117.925 293.398 223.585 1.101.517 66.979 16.428 67.656 1.887.488
- - - - - - -

Πάγηα κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε

(1) Αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά ιφγσ νξηζηηθνπνίεζεο ηεο απνηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ απνθηεζεηζψλ εηαηξηψλ θαηά ην

2010 (ζεκ. 30).

Πάγηα κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε
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11. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (ζπλέρεηα)

Δηαηξία

Λαηνκεία

Γήπεδα-

Οηθόπεδα Κηίξηα Μεραλή-καηα

Μεηαθνξη-

θά κέζα

Έπηπια θαη 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο

Αθηλεην-

πνηήζεηο ππό 

εθηέιεζε Σύλνιν

 (ποζά ζε τιλιάδες €)

Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεο 2010

Υπόινηπν έλαξμεο 1.009 5.563 53.296 174.691 1.339 10.719 20.142 266.759

Αγνξέο - - 72 636 10 336 5.985 7.039

Πσιήζεηο (αλαπφζβεζηε αμία) (ζεκ.29) - -15 - -114 -1 -55 -185

Μεηαθνξά παγίσλ ζε άιιε θαηεγνξία - - 2.336 2.884 - 238 -5.639 -181

Μεηαθνξά απφ απνζέκαηα (ζεκ. 19) - - - 390 - - - 390

Απνζβέζεηο (ζεκ. 5, 29) -68 - -1.509 -9.297 -179 -1.229 - -12.282

Απνκείσζε ελζψκαησλ παγίσλ (ζεκ. 4, 29) - - - 239 -8 -233 - -2

Υπόινηπν ιήμεο 941 5.548 54.195 169.429 1.161 9.776 20.488 261.538

31 Γεθεκβξίνπ 2010

Αμία θηήζεο 1.473 5.548 92.555 304.283 4.824 26.173 20.488 455.344

Σπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο -532 - -38.360 -132.783 -3.655 -16.164 - -191.494

Σπζζσξεπκέλε δεκία απνκείσζεο ελζψκαησλ παγίσλ - - - -2.071 -8 -233 - -2.312

Αλαπόζβεζηε αμία 941 5.548 54.195 169.429 1.161 9.776 20.488 261.538

Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεο 2011

Υπόινηπν έλαξμεο 941 5.548 54.195 169.429 1.161 9.776 20.488 261.538

Αγνξέο 118 - 59 678 41 227 5.191 6.314

Πσιήζεηο  (αλαπφζβεζηε αμία) (ζεκ. 29) - -32 - -48 -16 -112 - -208

Μεηαθνξά παγίσλ ζε άιιε θαηεγνξία ελζψκαησλ παγίσλ - - 2.180 5.281 - - -7.461 -

Μεηαθνξά ζε επελδπηηθά πάγηα (ζεκ. 12) - -1.821 -2.077 - - - -3.898

Μεηαθνξά απφ απνζέκαηα (ζεκ.19) - - - 420 - - - 420

Απνζβέζεηο (ζεκ. 5, 29) -64 - -1.576 -8.935 -179 -1.157 - -11.911

Απνκείσζε ελζψκαησλ παγίσλ (ζεκ. 4, 29) - - - -1.383 8 231 - -1.144

Υπόινηπν ιήμεο 995 3.695 52.781 165.442 1.015 8.965 18.218 251.111

31 Γεθεκβξίνπ 2011

Αμία θηήζεο 1.587 3.695 88.747 310.739 4.552 25.870 18.218 453.408

Σπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο -592 - -35.966 -141.843 -3.537 -16.903 - -198.841

Σπζζσξεπκέλε δεκία απνκείσζεο ελζψκαησλ παγίσλ - - - -3.454 - -2 - -3.456

Αλαπόζβεζηε αμία 995 3.695 52.781 165.442 1.015 8.965 18.218 251.111
- - - - - - - -

Απομείωζη παγίων:

12. Δπελδπηηθά αθίλεηα

 (ποζά ζε τιλιάδες €) 2011 2010 2011 2010

Τπόινηπν έλαξμεο 2.053 1.088 5.974 6.396

Πξνζζήθεο 801 380 - -

1.639 - 1.440 -422

Μεηαθνξά απφ ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 5.311 585 3.898 -

Τπόινηπν ιήμεο 9.804 2.053 11.312 5.974

 (ποζά ζε τιλιάδες €) 2011 2010 2011 2010

Έζνδα απφ ελνίθηα πξνεξρφκελα απφ επελδπηηθά αθίλεηα 78 - 72 83

- - -43 -50

-133 -7 -118 -

Καζαξό θέξδνο/(δεκία) από ηα επελδπηηθά αθίλεηα ζε εύινγε αμία -55 -7 -89 33

Σηα επελδπηηθά αθίλεηα ηνπ Οκίινπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νξηζκέλα απφ ηα αληίζηνηρα ηεο Δηαηξίαο θαζψο ηα εθκηζζψλεη ζε ζπγαηξηθέο ηεο θαη σο εθ ηνχηνπ απηά

κεηαθέξνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαηά ηελ ελνπνίεζε. Τα επελδπηηθά αθίλεηα έρνπλ απνηηκεζεί ζηελ εχινγε αμία φπσο απηή έρεη

εθηηκεζεί απφ ηελ Γηνίθεζε.

Ζ δαπάλε απνκείσζεο γηα ηε ρξήζε ηνπ 2011 γηα ηνλ Όκηιν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ €14,9 εθαη. (2010: €0,1 εθαη.) θαη αθνξά θπξίσο απνκείσζε επέλδπζεο ζε ιαηνκηθή

πεξηνρή ζηηο ΖΠΑ, ελψ γηα ηελ Δηαηξία αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ €1,2 εθαη. (2010: δελ ππήξμε δαπάλε απνκείσζεο).

Δπί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε. Δπί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ πθίζηαληαη εκπξάγκαηεο

εμαζθαιίζεηο πνζνχ €68,4 εθαη. (2010: €67,1 εθαη.) ζηελ θνηλνπξαθηηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ ζηελ Σνπξθία Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. πξνο

εμαζθάιηζε δαλεηαθψλ ππνρξεψζεψλ ηεο πνζνχ  €46,3 εθαη. (2010: €41,5 εθαη.).

'Οκηινο

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηεο δηάξθεηαο σθέιηκε δσή (γήπεδα-νηθφπεδα) δελ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε θαη ειέγρνληαη εηεζίσο γηα ηπρφλ

απνκείσζε. Γηα ηα πάγηα πνπ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο απνκείσζεο, φηαλ ηα γεγνλφηα θαη νη ζπλζήθεο ππνδεηθλχνπλ φηη ε αλαπφζβεζηε αμία

ηνπο κπνξεί λα κελ είλαη πιένλ αλαθηήζηκε. Δάλ ε αλαπφζβεζηε αμία ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ην επηπιένλ πνζφ αθνξά δεκία

απνκείσζεο, ε νπνία θαηαρσξείηαη απεπζείαο σο δαπάλε ζηα απνηειέζκαηα. To κεγαιχηεξν πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ παγίνπ,

αθνχ εμαηξεζνχλ νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ πψιεζε, θαη ηεο αμίαο ρξήζεψο ηνπ (value in use), απνηειεί ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ παγίνπ.

Ζ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ πνπ βξίζθνληαη εληφο αζηηθψλ πεξηνρψλ, έγηλε ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο αγνξαίεο ηηκέο νκνεηδψλ αθηλήησλ.

Ζ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ γεπέδσλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ θαζψο θαη ησλ ιαηνκείσλ, έγηλε ιακβάλνληαο ππφςε ηνπηθέο εθηηκήζεηο.

Εηαηξία

Κέξδε/(δεκίεο) απφ ηελ απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία 

'Οκηινο Εηαηξία

Άκεζα ιεηηνπξγηθά έμνδα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ) πνπ επέθεξαλ 

έζνδα απφ ελνίθηα

Άκεζα ιεηηνπξγηθά έμνδα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ) πνπ δελ επέθεξαλ 

έζνδα απφ ελνίθηα 
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13. Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο

Όκηινο
Αξρηθή 

ππεξαμία

Απνκείσζε 

ππεξαμίαο

Σύλνιν 

ππεξαμίαο

Άδεηεο 

παξαγσγήο 

& εθκ/ζεσο

Δπξεζη-

ηερλίεο

Έμνδα 

έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο Σήκαηα

Φήκε θαη 

πειαηεία

Λνηπά 

αζώκαηα 

πάγηα Σύλνιν

 (ποζά ζε τιλιάδες €)

Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεο 2010 (1)

Τπόινηπν έλαξμεο 427.678 -17.834 409.844 15.470 1.975 5.319 31.516 78.080 5.669 547.873

Πξνζζήθεο - - - 411 - 682 - - 1.025 2.118

Αλαγλψξηζε αζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ (ζεκ. 30) -6.198 - -6.198 8.705 - - - - - 2.507

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ (ζεκ. 30 ) 1.663 - 1.663 5.675 - - 3.020 10.980 - 21.338

Με ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο - - - -1.018 - - - -1.414 - -2.432

Απνκεηψζεηο (ζεκ. 4, 29) - - - - - - - -59 - -59

Απνζβέζεηο (ζεκ. 5, 29) - - - -772 -759 -836 -1.796 -12.782 -740 -17.685

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 12.934 - 12.934 -158 -67 362 1.733 4.845 -1.194 18.455
Τπόινηπν ιήμεο 436.077 -17.834 418.243 28.313 1.149 5.527 34.473 79.650 4.760 572.115

Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεο 2011

Τπόινηπν έλαξμεο 436.077 -17.834 418.243 28.313 1.149 5.527 34.473 79.650 4.760 572.115

Πξνζζήθεο - - - 235 - 1.122 102 - 458 1.917

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ 150 - 150 - - - - - - 150

Απνκεηψζεηο (ζεκ. 29) - -3.786 -3.786 - - - - - - -3.786

Απνζβέζεηο (ζεκ. 5, 29) - - - -1.203 -698 -934 -1.696 -13.546 -824 -18.901

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -5.222 - -5.222 -325 -14 121 115 -168 109 -5.384
Τπόινηπν ιήμεο 431.005 -21.620 409.385 27.020 437 5.836 32.994 65.936 4.503 546.111

Δηαηξία
Αξρηθή 

ππεξαμία

Απνκείσζε 

ππεξαμίαο

Σύλνιν 

ππεξαμίαο

Άδεηεο 

παξαγσγήο 

& εθκ/ζεσο

Δπξεζη-

ηερλίεο

Έμνδα 

έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο Σήκαηα

Φήκε θαη 

πειαηεία

Λνηπά 

αζώκαηα 

πάγηα Σύλνιν

 (ποζά ζε τιλιάδες €)

Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεο 2010

Τπόινηπν έλαξμεο - - - - - - - - 671 671

Πξνζζήθεο - - - - - - - - 475 475

Απνζβέζεηο (ζεκ. 5, 29) - - - - - - - - -24 -24
Τπόινηπν ιήμεο - - - - - - - - 1.122 1.122

Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεο 2011

Τπόινηπν έλαξμεο - - - - - - - - 1.122 1.122

Πξνζζήθεο - - - - - - 81 - 58 139

Απνζβέζεηο (ζεκ. 5, 29) - - - - - - - - -149 -149
Τπόινηπν ιήμεο - - - - - - 81 - 1.031 1.112

2011 2010

Διιάδα θαη Γπηηθή Δπξψπε 16.127 19.581

Βφξεηνο Ακεξηθή 169.290 163.933

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε 57.580 57.539

Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο 166.388 177.190

409.385 418.243

Σζηκέλην 232.558 242.944

Έηνηκν ζθπξφδεκα, αδξαλή θαη ηζηκεληφιηζνη, 174.802 173.273

Λνηπέο δξαζηεξηφηεηεο 2.025 2.026

409.385 418.243

Αχμεζε πσιήζεσλ: 

Μηθηφ πεξηζψξην: 

(1) Αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά ιφγσ νξηζηηθνπνίεζεο ηεο απνηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ απνθηεζεηζψλ εηαηξηψλ θαηά ην 2010 

(ζεκ. 30).

Ζ αλαθηήζηκε αμία κίαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ρξήζεσο ηεο (value in use). Ο ππνινγηζκφο απηφο ρξεζηκνπνηεί

πξνβιέςεηο ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ νηθνλνκηθνχο πξνυπνινγηζκνχο νη νπνίνη έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ δηνίθεζε θαη θαιχπηνπλ πεληαεηή πεξίνδν.

Τπφινηπν ππεξαμίαο (αλά δξαζηεξηφηεηα):

Κχξηεο παξαδνρέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ρξήζεσο  (value in use) γηα ηε ρξήζε 2011:

Σα πξνυπνινγηζζέληα κηθηά θέξδε ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηα κηθηά θέξδε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην ακέζσο πξνεγνχκελν έηνο πξνζαξκνζκέλα θαηά ηελ πξνζδνθφκκελε

βειηίσζε απφδνζεο.

Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη θχξηεο παξαδνρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηε Γηνίθεζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί έιεγρνο

απνκείσζεο ππεξαμίαο ζηηο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ.

Αλαηνιηθή ΜεζόγεηνοΝνηηναλαηνιηθή Επξώπε

3,9% - 50,4% 28% - 74% 3% - 64,8%

(12,3)% - 45%

0%-3%

12,5% - 56%

13,7% - 14,4%8,5% - 17,2%

48% - 82%

Ζ πξφβιεςε γηα απνκείσζε ππεξαμίαο εκπεξηέρεηαη ζηελ θαηάζηαζε Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ.

Τπφινηπν ππεξαμίαο (αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή):

Ζ ππεξαμία, ε νπνία πξνθχπηεη θαηά ηελ ελνπνίεζε επηρεηξήζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ εμαγνξά, έρεη θαηακεξηζζεί ζηηο αθφινπζεο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ (ΜΣΡ) 

αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη ηνκέα επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.

Έιεγρνο απνκείσζεο ππεξαμίαο 

Δπηηφθην αλαγσγήο ζε παξνχζα αμία:

Bόξεηα Ακεξηθή

Ειιάδα θαη Δπηηθή  

Επξώπε

8,7%6,8%-17,2%

Ρπζκφο αλάπηπμεο ζην δηελεθέο: 3% - 4%

Καηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, νη θχξηεο παξαδνρέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ρξήζεσο ήηαλ επηηφθην αλαγσγήο ζε παξνχζα αμία 8% έσο 16,8%, κηθηφ πεξηζψξην 12,5% έσο

56% θαη ξπζκφο αλάπηπμεο ζην δηελεθέο 2% έσο 5%.

33% - 49%

3% - 5%

42% - 57%

2%

Οη θχξηεο παξαδνρέο ηεο αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ εχξνο δηαθχκαλζεο ιφγσ ηεο ρακειήο βάζεο εθθίλεζεο ζηνπο

πξνππνινγηζκνχο νξηζκέλσλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ.
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πκκεηνρέο ζηηο ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο

 Άκεζε Έκκεζε  Άκεζε Έκκεζε

 Μέζνδνο πιήξνπο ελνπνίεζεο 

Αλψλπκε Δηαηξία Σζηκέλησλ Σηηάλ Διιάδα Παξαγσγή ηζηκέληνπ

Αραηθή Ν.Δ. (2) Διιάδα Ναπηηιηαθή - - 100,000 -

Αηνιηθή Ν.Δ. Διιάδα Ναπηηιηαθή 100,000 - 100,000 -

Αηησιηθά Λαηνκεία Α.E. (3) Διιάδα Αδξαλή - 63,723 - -

Αικπαζέκ Α.Δ. Διιάδα Δηζαγσγή θαη Γηαλνκή Σζηκέληνπ 99,996 0,004 99,996 0,004

Αξθηίαο Α.Δ. Διιάδα Αδξαλή - 100,000 - 100,000

ΑΒΔ ΑΦΟΗ Πνιπθαλδξηψηεο Α.Δ. (2) Διιάδα θπξφδεκα - - - 100,000

Λαηνκηθή Γσδεθαλήζνπ Α.Δ. Διιάδα Αδξαλή - 100,000 - 100,000

Ηληεξκπεηφλ Γνκηθά Τιηθά Α.Δ. Διιάδα θπξφδεκα θαη Αδξαλή 99,679 0,321 99,679 0,321

Ηληεξζηκέλη Α.Δ. (2) Διιάδα Δηζαγσγή θαη Γηαλνκή Σζηκέληνπ - - 99,950 0,050

Ηληεξηηηάλ Δκπνξηθή Γηεζλήο Α.Δ. Διιάδα Δκπνξηθή εηαηξία 99,995 0,005 99,995 0,005

Ησλία A.Β.Δ.Δ. (2) Διιάδα Πνξζειάλε - - 100,000 -

Λάθκνο Α.Δ. (2) Διιάδα Δκπνξηθή εηαηξία - - 99,950 0,050

Λεεζέκ Α.Δ. Διιάδα Δκπνξηθή εηαηξία - 100,000 3,172 96,828

Ναπηηηάλ Α.Δ. (2) Διιάδα Ναπηηιηαθή - - 99,900 0,100

Πνδνιάλε Α.Δ. Διιάδα Αδξαλή - 100,000 - 100,000

Πνιηθφο Ν.Δ. (2) Διιάδα Ναπηηιηαθή - - 100,000 -

Πνξθπξίσλ Α.Δ. Διιάδα
Παξαγσγή θαη εκπνξία ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο
- 100,000 - 100,000

Λαηνκεία Γνπξλψλ Α.Δ. Διιάδα Αδξαλή 54,930 45,070 54,930 45,070

Λαηνκεία Κνηλφηεηαο Σαγαξάδσλ Α.Δ. Διιάδα Αδξαλή - 79,928 - 79,928

Λαηνκεία Σαλάγξαο Α.Δ. Διιάδα Αδξαλή - 100,000 - 100,000

Λαηνκεία Βαρνχ Α.Δ. Διιάδα Αδξαλή - 100,000 - 100,000

ίγκα Μπεηφλ Α.Δ.Σ.Δ. Διιάδα Αδξαλή - 100,000 - 100,000

Σηηάλ Σζηκέληα Αηιαληηθνχ Α.Β.Δ.Δ. Διιάδα Δηαηξία ζπκκεηνρψλ 43,947 56,053 43,947 56,053

Σηηάλ Γηεζλήο Δκπνξηθή Α.Δ. Διιάδα Δκπνξηθή εηαηξία 99,800 0,200 99,800 0,200

Double W & Co OOD Βνπιγαξία Ληκάλη - 99,989 - 99,989

ECO Conception EOOD (4) Βνπιγαξία Δλαιιαθηηθά Καχζηκα - 99,989 - -

Granitoid AD Βνπιγαξία Δκπνξηθή εηαηξία - 99,668 - 99,668

Gravel & Sand PIT AD Βνπιγαξία Αδξαλή - 99,989 - 99,989

Trojan Cem EOOD Βνπιγαξία Δκπνξηθή εηαηξία - 94,835 - 94,835

Zlatna Panega Beton EOOD Βνπιγαξία θπξφδεκα - 99,989 - 99,989

Zlatna Panega Cement AD Βνπιγαξία Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 99,989 - 99,989

Cementi ANTEA SRL Ηηαιία Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 60,000 - 60,000

Cementi Crotone S.R.L. Ηηαιία Δηζαγσγή θαη Γηαλνκή Σζηκέληνπ - 100,000 - 100,000

Fintitan SRL Ηηαιία Δηζαγσγή θαη Γηαλνκή Σζηκέληνπ 100,000 - 100,000 -

Separation Technologies Canada  Ltd Καλαδάο Μεηαηξνπή αρξ. πιηθψλ ζε ηπηάκ.ηέθξα - 100,000 - 100,000

Aemos Cement Ltd Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ 100,000 - 100,000 -

Alvacim Ltd Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Balkan Cement Enterprises Ltd Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Balkcem Ltd Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

East Cement Trade Ltd Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Feronia Holding Ltd Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Iapetos Ltd Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ 100,000 - 100,000 -

KOCEM Limited Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Rea Cement Ltd Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Terret Enterprises Ltd Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 58,889 - 58,889

Themis Holdings Ltd Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Titan Cement Cyprus Limited Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Tithys Ltd Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Alexandria Portland Cement Co. S.A.E Αίγππηνο Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 82,513 - 82,513

Beni Suef Cement Co.S.A.E. Αίγππηνο Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 82,513 - 82,513

Misrieen Titan Trade & Distribution Αίγππηνο Κέληξν δηαλνκήο ηζηκέληνπ - 90,256 - 90,256

Titan Beton & Aggregate Egypt LLC Αίγππηνο Αδξαλή - 83,118 - 83,118

Sharr Beteiligungs GmbH Γεξκαλία Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 58,889 - 58,889

Separation Technologies U.K. Ltd Μ.Βξεηαλία Αδξαλή - 100,000 - 100,000

Titan Cement U.K. Ltd Μ.Βξεηαλία Δηζαγσγή θαη Γηαλνκή Σζηκέληνπ 100,000 - 100,000 -

Titan Global Finance PLC Μ.Βξεηαλία Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο 100,000 - 100,000 -

Alexandria Development Co.Ltd Μ.Βξεηαλία Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 82,717 - 82,717

Titan Egyptian Inv. Ltd Μ.Βξεηαλία Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Central Concrete Supermix Inc. Ζ.Π.Α. θπξφδεκα - 100,000 - 100,000

Essex Cement Co. LLC Ζ.Π.Α. Δκπνξηθή εηαηξία - 100,000 - 100,000

Markfield America LLC Ζ.Π.Α. Αζθαιηζηηθή εηαηξία - 100,000 - 100,000

Mechanicsville Concrete INC. Ζ.Π.Α. θπξφδεκα - 100,000 - 100,000

Μεηξηθή Δηαηξία

14. Κύξηεο ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο

Όλνκα ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ θαη θνηλνπξαμηώλ

 Υώξα πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη  Αληηθείκελν εξγαζίαο

2011

% ζπκκεηνρήο (1)

2010

% ζπκκεηνρήο (1)

Μεηξηθή Δηαηξία
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πκκεηνρέο ζηηο ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο

 Άκεζε Έκκεζε  Άκεζε Έκκεζε

 Μέζνδνο πιήξνπο ελνπνίεζεο 

Metro Redi-Mix LLC Ζ.Π.Α. θπξφδεκα - 100,000 - 100,000

Miami Valley Ready Mix of Florida LLC Ζ.Π.Α. θπξφδεκα - 100,000 - 100,000

Pennsuco Cement Co. LLC Ζ.Π.Α. Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 100,000 - 100,000

Roanoke Cement Co. LLC Ζ.Π.Α. Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 100,000 - 100,000

S&W Ready Mix Concrete Co. Inc. Ζ.Π.Α. θπξφδεκα - 100,000 - 100,000

Separation Technologies LLC Ζ.Π.Α. Μεηαηξνπή αρξ. πιηθψλ ζε ηπηάκ.ηέθξα - 100,000 - 100,000

Standard Concrete LLC Ζ.Π.Α. Δκπνξηθή εηαηξία - 100,000 - 100,000

Summit Ready-Mix LLC Ζ.Π.Α. θπξφδεκα - 100,000 - 100,000

Tarmac America LLC Ζ.Π.Α. Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 100,000 - 100,000

Titan Virginia Ready Mix  LLC Ζ.Π.Α. θπξφδεκα - 100,000 - 100,000

Σitan Αmerica LLC Ζ.Π.Α. Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Cementara Kosjeric AD εξβία Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 100,000 - 100,000

Stari Silo Copmany DOO εξβία Δκπνξηθή εηαηξία - 100,000 - 100,000

TCK Montenegro DOO Μαπξνβνχλην Δκπνξηθή εηαηξία - 100,000 - 100,000

Cement Plus LTD Π.Γ.Γ.Μ. Δκπνξηθή εηαηξία - 61,643 - 61,643

Geospan Dooel Π.Γ.Γ.Μ. Αδξαλή - 99,989 - 99,989

Rudmark DOOEL Π.Γ.Γ.Μ. Δκπνξηθή εηαηξία - 94,835 - 94,835

Usje Cementarnica AD Π.Γ.Γ.Μ. Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 94,835 - 94,835

Vesa DOOL Π.Γ.Γ.Μ. Δκπνξηθή εηαηξία - 100,000 - 100,000

Kosovo Construction Materials L.L.C. Κνζζπθνπέδην Αδξαλή - 58,889 - 58,889

SharrCem Sh.P.K Κνζζπθνπέδην Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 58,889 - 58,889

Alba Cemento Italia, SHPK Αιβαλία Δκπνξηθή εηαηξία - 60,000 - 60,000

Antea Cement SHA Αιβαλία Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 60,000 - 60,000

Dancem APS Γαλία Δηζαγσγή θαη Γηαλνκή Σζηκέληνπ - 100,000 - 100,000

Aeas Netherlands B.V. Οιιαλδία Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Colombus Properties B.V. Οιιαλδία Δηαηξία ζπκκεηνρψλ 100,000 - 100,000 -

Holtitan B.V. Οιιαλδία Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Salentijn Properties1 B.V. Οιιαλδία Δηαηξία ζπκκεηνρψλ 100,000 - 100,000 -

Titan Cement Netherlands BV Οιιαλδία Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Μέζνδνο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο 

Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. Σνπξθία Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 50,000 - 50,000

Μέζνδνο ελνπνίεζεο θαζαξήο ζέζεο 

Karieri AD Βνπιγαξία Αδξαλή - 48,711 - 48,711

Karierni Materiali AD Βνπιγαξία Αδξαλή - 48,764 - 48,764

Vris OOD Βνπιγαξία Αδξαλή - 48,764 - 48,764

Transbeton - Γνκηθή Α.Δ. Διιάδα θπξφδεκα θαη Αδξαλή - 49,901 - 49,900

2011 2010

1.183.721 1.268.502

9.799 3.500

-9.936 -7.776 *

- -81.000

-1.258 -

528 495

1.182.854 1.183.721

Δπηζηξνθή θεθαιαίνπ

Πξφβιεςε ππνηίκεζεο ζπκκεηνρψλ

(1) Πνζνζηφ ειέγρνπ θαη ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην.

(2) Δηαηξίεο πνπ εθθαζαξίζηεθαλ ην 2011.

(4) Ηδξπζείζα εηαηξία νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011.

Πξντφλ εθθαζάξηζεο ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ

(3) Απνθηεζείζα εηαηξία νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 (ζεκείσζε 30).

% ζπκκεηνρήο (1)

2011 2010

14.  Κύξηεο ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο (ζπλέρεηα)

* Σν πνζφ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο πεξηιακβάλεη θαη πνζφ πνπ αθνξά  πξφβιεςε γηα αλάιεςε ππνρξεψζεσλ ζπγαηξηθήο.

Η Κίνηζη ηων ζςμμεηοσών ηηρ Εηαιπίαρ ζε θςγαηπικέρ ηηρ, αναλύεηαι ωρ εξήρ (ποζά ζε σιλιάδερ €):

Λνηπά

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ

Όλνκα ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ θαη θνηλνπξαμηώλ

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο ηελ  1ε Ιαλνπαξίνπ 

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε πθηζηάκελεο ζπγαηξηθέο

 Υώξα πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη  Αληηθείκελν εξγαζίαο

% ζπκκεηνρήο (1)
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15. Σπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξίεο

(ποζά ζε τιλιάδες €)

2011 2010

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 13.046 14.554

Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη ινηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 2.592 2.578

Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 3.226 3.591

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 18.864 20.723

Mαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 4.020 4.278

Bξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 6.631 6.841

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 10.651 11.119

Καζαξή ζέζε 8.213 9.604

Έζνδα 7.086 7.198

Κφζηνο πσιήζεσλ -5.113 -5.481

Μηθηά θέξδε πξν απνζβέζεσλ 1.973 1.717

Άιια έμνδα -200 -304

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο -847 -810

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο -174 -145

752 458

Απνζβέζεηο -1.899 -940

-1.147 -482

Φξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα -420 -302

Ζεκίεο πξν θόξσλ -1.567 -784

Φφξνο εηζνδήκαηνο 176 1

Ζεκίεο κεηά θόξσλ -1.391 -783

(ποζά ζε τιλιάδες €) 2011 2010 2011 2010

Τπόινηπν έλαξμεο 2.274 2.400 168 168

Αγνξέο 44 136 1 -

Μεηαθνξά ζην ινγαξηαζκφ ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο - -50 - -

Πσιήζεηο - - - -

Αλαπξνζαξκνγή εχινγεο αμίαο -112 -210 - -

Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - -2 - -

Τπόινηπν ιήμεο 2.206 2.274 169 168

Τα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία αλαιχνληαη ζε:

Μαθξνπξφζεζκα 2.143 2.211 108 107

Βξαρππξφζεζκα 63 63 61 61

2.206 2.274 169 168

Σηηο 31.12.2011 ν Όκηινο ελζσκάησζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο ηηο εμήο εηαηξίεο:

Karieri AD κε πνζνζηφ 48,711% (2010: 48,711%), Karierni Materiali AD κε πνζνζηφ 48,764% (2010:48,764%), Vris OOD

κε πνζνζηφ 48,764% (2010:48,764%), πνπ εδξεχνπλ ζηελ Βνπιγαξία θαη ηελ ειιεληθή Transbeton-Γνκηθή Α.Δ. κε πνζνζηφ

49,9% (2010: 49,9%).

Όιεο νη πξναλαθεξζείζεο εηαηξίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην θιάδν ησλ αδξαλψλ, ελψ ε Transbeton-Γνκηθή Α.Δ

δξαζηεξηνπνηείηαη επίζεο θαη ζην ρψξν ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Δπηπιένλ, νη εηαηξίεο απηέο δελ είλαη εηζεγκέλεο ζε θακία

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά.

Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ζπγθεληξσηηθά νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο αλσηέξσ εηαηξίεο:

Τα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαπξαγκαηεχζηκσλ ηίηισλ,

απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία, θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Ζ απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ

είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζηηο αγνξέο θεθαιαίνπ, θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο εχινγεο αμίεο φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη. Ζ

απνηίκεζε ησλ ππνινίπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα αμία παξφκνησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ή κε ηε ρξήζε ησλ πξνεμνθινχκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ γηα ηα ζηνηρεία απηά.

'Οκηινο

'Οκηινο

16. Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία

Εηαηξία

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ

Ζεκίεο πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ

Τα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηεινχληαη θπξίσο απφ ρξεφγξαθα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζε

αγνξέο θεθαιαίνπ.
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2011 2010 2011 2010

Δγγπήζεηο 3.081 3.482 2.710 3.013

3.959 3.725 - -

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 1.318 746 - -

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 2.197 3.393 - -

10.555 11.346 2.710 3.013

2011 2010 (1, 2) 2011 2010 (1)

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

Τπόινηπν έλαξμεο, θαζαξή αλαβαιιόκελε ππνρξέσζε 182.552 191.668 19.581 21.449

Φξέσζε ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ (ζεκ. 8) -13.376 -21.907 -1.565 -2.926

Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 1.693 10.487 - -

Πξνζζήθε ιφγσ εμαγνξψλ (ζεκ. 30) - 1.723 - -

Πξνζαξκνγή αλαβαιιφκελνπ θφξνπ ιφγσ αιιαγήο ζε 

ζπληειεζηέο θφξνπ εηζνδήκαηνο 16.564 - - -

Φφξνο πνπ βαξχλεη ηελ θαζαξή ζέζε κέζσ ηεο θαηάζηαζεο 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ 2.232 581 1.974 1.058

Τπόινηπν ιήμεο, θαζαξή αλαβαιιόκελε ππνρξέσζε 189.665 182.552 19.990 19.581

2011 2010 (1, 2) 2011 2010 (1)

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 241.243 234.344 28.607 28.542

Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 38.751 31.463 222 205

Πξνβιέςεηο -1.252 2.026 - 10

Απαηηήζεηο θαη πξνπιεξσκέο 3.482 5.638 - 3.000

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 63 301 - -

282.287 273.772 28.829 31.757

Αλάιπζε αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ (πξηλ από ζπκςεθηζκνύο)

(ποζά ζε χιλιάδες €)

Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο -9.330 -8.662 - -

Σπκκεηνρέο θαη άιιεο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο -2.596 -3.568 - -1.939

Απνζέκαηα -1.870 -2.614 -286 -1.123

Σπληαμηνδνηηθέο ππνρξεψζεηο -5.840 -7.685 -1.803 -4.635

Απαηηήζεηο θαη πξνπιεξσκέο -8.780 -7.611 -662 -813

Μεηαθνξά θνξνινγηθψλ δεκηψλ (ζεκ. 8) -56.980 -48.257 -5.067 -

Μαθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο -191 -299 - -

Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 3.358 -2.713 -1.040 -1.069

Πξνβιέςεηο -10.401 -8.452 88 -1.531

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο -250 -1.220 -69 -929

Φξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία 258 -139 - -137

-92.622 -91.220 -8.839 -12.176

Αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε 189.665 182.552 19.990 19.581

(1) Αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά ιφγσ αιιαγήο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο (ζεκ.37).

(ποζά ζε χιλιάδες €)

'Οκηινο Εηαηξία

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πνπ βαξχλεη ηελ θαζαξή ζέζε πξνέξρεηαη απφ ηελ επίδξαζε ησλ παξαγψγσλ αληηζηάζκηζεο

ηακηαθψλ ξνψλ.

(2) Αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά ιφγσ νξηζηηθνπνίεζεο ηεο απνηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη

ππνρξεψζεσλ ησλ απνθηεζεηζψλ εηαηξηψλ θαηά ην 2010 (ζεκ. 30).

'Οκηινο

Αλάιπζε αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ (πξηλ από ζπκςεθηζκνύο)

(ποζά ζε χιλιάδες €)

Εηαηξία

17. Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Ζ θίλεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ κεηά απφ ζπκςεθηζκνχο έρεη σο εμήο:

(ποζά ζε τιλιάδες €)

'Οκηινο Εηαηξία

18. Αλαβαιιόκελε θνξνινγία

Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη ππνινγίδνληαη επί ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ, ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο, κε ηε

ρξεζηκνπνίεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ ηζρχνπλ ζηηο ρψξεο φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ. 

ηνηρεία ελεξγεηηθνχ επηπξφζζεηνπ πξνγξάκκαηνο παξνρψλ (ζεκ. 25)
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Όκηινο
 1 Ιαλνπαξίνπ 

2011 

Αλαπξνζαξκν-

ζκέλν (1,2)

Υξέσζε/ (πίζησζε) 

ζηα απνηειέζκαηα

Υξέσζε/ 

(πίζησζε) ζηα 

ίδηα θεθάιαηα 

κέζσ 

θαηάζηαζεο 

ζπλνιηθνύ 

εηζνδήκαηνο

Πξνζαξκνγή 

αλαβαιιόκελνπ 

θόξνπ ιόγσ 

αιιαγήο ζε 

ζπληειεζηέο 

θόξνπ 

εηζνδήκαηνο

πλαιιαγκα-

ηηθέο δηαθνξέο

 31 Γεθεκβξίνπ 

2011

(ποζά ζε τιλιάδες €)

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 234.344 -9.964 - 13.017 3.846 241.243

Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 31.463 3.000 - 3.547 741 38.751

Πξνβιέςεηο 2.026 -3.276 - - -2 -1.252

Απαηηήζεηο θαη πξνπιεξσκέο 5.638 -2.250 - - 94 3.482

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 301 -228 - - -10 63

273.772 -12.718 - 16.564 4.669 282.287

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο (πξηλ από ζπκςεθηζκνύο)

Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο -8.662 -597 328 - -399 -9.330

πκκεηνρέο θαη άιιεο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο -3.568 885 - - 87 -2.596

Απνζέκαηα -2.614 796 - - -52 -1.870

Σπληαμηνδνηηθέο ππνρξεψζεηο -7.685 680 1.294 - -129 -5.840

Απαηηήζεηο θαη πξνπιεξσκέο -7.611 -920 - - -249 -8.780

Μεηαθνξά θνξνινγηθψλ δεκηψλ (ζεκ. 8) -48.257 -3.784 - - -4.939 -56.980

Μαθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο -299 96 - - 12 -191

Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο -2.713 3.467 - - 2.604 3.358

Πξνβιέςεηο -8.452 -2.065 - - 116 -10.401

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο -1.220 974 - - -4 -250

Φξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία -139 -190 610 - -23 258

-91.220 -658 2.232 - -2.976 -92.622

Αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε 182.552 -13.376 2.232 16.564 1.693 189.665

Δηαηξία  1 Ιαλνπαξίνπ 

2011 

Αλαπξνζαξκν-

ζκέλν (1)

Υξέσζε/ 

(πίζησζε) ζηα 

απνηειέζκαηα

Υξέσζε/ 

(πίζησζε) ζηα 

ίδηα θεθάιαηα 

κέζσ 

θαηάζηαζεο 

ζπλνιηθνύ 

εηζνδήκαηνο

 31 Γεθεκβξίνπ 

2011

(ποζά ζε τιλιάδες €)

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 28.542 -263 328 28.607

Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 205 17 - 222

Πξνβιέςεηο 10 -10 - -

Απαηηήζεηο θαη πξνπιεξσκέο 3.000 -3.000 - -

31.757 -3.256 328 28.829

πκκεηνρέο θαη άιιεο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο -1.939 1.939 - -

Απνζέκαηα -1.123 837 - -286

Απαηηήζεηο θαη πξνπιεξσκέο -813 151 - -662

Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο -1.069 29 - -1.040

Πξνβιέςεηο -1.531 1.619 - 88

πληαμηνδνηηθέο ππνρξεψζεηο -4.635 1.186 1.646 -1.803

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο -929 860 - -69

Υξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία -137 137 - -

Μεηαθνξά θνξνινγηθψλ δεκηψλ - -5.067 - -5.067

-12.176 1.691 1.646 -8.839

Αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε 19.581 -1.565 1.974 19.990

18. Αλαβαιιόκελε θνξνινγία (ζπλέρεηα)

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο (πξηλ από ζπκςεθηζκνύο)

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο (πξηλ από ζπκςεθηζκνύο)

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο (πξηλ από ζπκςεθηζκνύο)

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη έλα λνκηθά θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα ζπγρψλεπζεο ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ 

απαηηήζεσλ κε ηηο ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη εθφζνλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη ηεινχλ ππφ ην ίδην θνξνινγηθφ θαζεζηψο.

(1) Αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά ιφγσ αιιαγήο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο (ζεκ.37).

(2) Αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά ιφγσ νξηζηηθνπνίεζεο ηεο απνηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ απνθηεζεηζψλ εηαηξηψλ θαηά ην 

2010 (ζεκ. 30).

Ζ θίλεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ (πξηλ απφ ηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ ππνινίπσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία) θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, έρεη σο αθνινχζσο:
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Όκηινο

 1 Ιαλνπαξίνπ 

2010 (1)

Υξέσζε/ 

(πίζησζε) ζηα 

απνηειέζκαηα

Υξέσζε/ 

(πίζησζε) ζηα 

ίδηα θεθάιαηα 

κέζσ 

θαηάζηαζεο 

ζπλνιηθνύ 

εηζνδήκαηνο

πλαιιαγκα-

ηηθέο δηαθνξέο

Πξνζζήθε 

ιόγσ εμαγνξώλ

 31 Γεθεκβξίνπ 

2010 (1,2)

(ποζά ζε τιλιάδες €)

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 214.694 9.478 - 10.168 4 234.344

Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 19.586 7.747 - 2.163 1.967 31.463

Πξνβιέςεηο 5.237 -3.207 - -4 - 2.026

Απαηηήζεηο θαη πξνπιεξσκέο 1.750 3.749 - 139 - 5.638

Υξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία 4 -4 - - - -

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο - 301 - - - 301

241.271 18.064 - 12.466 1.971 273.772

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο (πξηλ από ζπκςεθηζκνύο)

Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο -3.245 -5.517 - 100 - -8.662

πκκεηνρέο θαη άιιεο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο - -3.587 - 19 - -3.568

Απνζέκαηα -1.670 -891 - -53 - -2.614

Σπληαμηνδνηηθέο ππνρξεψζεηο -7.745 -759 876 -57 - -7.685

Απαηηήζεηο θαη πξνπιεξσκέο -4.971 -3.295 - 655 - -7.611

Μεηαθνξά θνξνινγηθψλ δεκηψλ -19.207 -27.300 - -1.750 - -48.257

Μαθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο -1.136 941 - -104 - -299

Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο -2.031 -578 - -104 - -2.713

Πξνβιέςεηο -9.518 1.943 - -629 -248 -8.452

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο -717 -478 - -25 - -1.220

Φξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία 637 -450 -295 -31 - -139

-49.603 -39.971 581 -1.979 -248 -91.220

Αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε 191.668 -21.907 581 10.487 1.723 182.552

Δηαηξία

 1 Ιαλνπαξίνπ 

2010 (1)

Υξέσζε/ 

(πίζησζε) ζηα 

απνηειέζκαηα

Υξέσζε/ 

(πίζησζε) ζηα 

ίδηα θεθάιαηα 

κέζσ 

θαηάζηαζεο 

ζπλνιηθνύ 

εηζνδήκαηνο

 31 Γεθεκβξίνπ 

2010 (1)

(ποζά ζε τιλιάδες €)

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 28.205 337 - 28.542

Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο - 205 - 205

Πξνβιέςεηο 2.000 -1.990 - 10

Απαηηήζεηο θαη πξνπιεξσκέο 1.517 1.483 - 3.000

Υξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία 4 -4 - -

31.726 31 - 31.757

Σπκκεηνρέο θαη άιιεο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο -384 -1.555 - -1.939

Απνζέκαηα -990 -133 - -1.123

Απαηηήζεηο θαη πξνπιεξσκέο -194 -619 - -813

Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο -1.143 74 - -1.069

Πξνβιέςεηο -478 -1.053 - -1.531

πληαμηνδνηηθέο ππνρξεψζεηο -6.369 676 1.058 -4.635

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο -704 -225 - -929

Υξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία -15 -122̀ - -137

-10.277 -2.957 1.058 -12.176

Αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε 21.449 -2.926 1.058 19.581

18. Αλαβαιιόκελε θνξνινγία (ζπλέρεηα)

Ζ θίλεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ (πξηλ απφ ηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ ππνινίπσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία) θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, έρεη σο αθνινχζσο:

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο (πξηλ από ζπκςεθηζκνύο)

(1) Αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά ιφγσ αιιαγήο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο (ζεκ.37).

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο (πξηλ από ζπκςεθηζκνύο)

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο (πξηλ από ζπκςεθηζκνύο)

(2) Αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά ιφγσ νξηζηηθνπνίεζεο ηεο απνηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ απνθηεζεηζψλ εηαηξηψλ θαηά 

ην 2010 (ζεκ. 30).
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19. Απνζέκαηα 

2011 2010 2011 2010

Απνζέκαηα

Πξψηεο χιεο-Υιηθά-Αληαιιαθηηθά 166.509 171.943 57.786 65.082

Έηνηκα πξντφληα 82.719 89.331 12.825 18.131

249.228 261.274 70.611 83.213

-6.043 -11.965 -1.430 -5.404

243.185 249.309 69.181 77.809

-420 -1.141 -420 -390

242.765 248.168 68.761 77.419

2011 2010 2011 2010

Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 11.965 9.931 5.404 4.704

Πξνζζήθεο ρξήζεο (ζεκ. 29) 2.064 4.907 11 748

Με ρξεζηκνπνηεζείζα πξφβιεςε (ζεκ. 29) -5.300 -177 -3.985 -48

Υξεζηκνπνηεζείζα πξφβιεςε -2.789 -3.376 - -

Αλαηαμηλφκεζε απφ ινγαξηαζκνχο απνζεκάησλ 178 544 - -

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -75 136 - -

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 6.043 11.965 1.430 5.404

2011 2010 2011 2010

Πειάηεο 127.702 121.139 14.748 13.688

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 24.718 41.434 8.171 18.042

-34.784 -26.460 -9.028 -4.893

117.636 136.113 13.891 26.837

3.667 5.239 370 -

14.147 4.416 10.308 889

20.698 26.637 691 -

25.589 - - -

55.472 47.173 12.301 7.320

-3.613 -11.753 -967 -967

115.960 71.712 22.703 7.242

Λνηπέο απαηηήζεηο απφ ζπλδεφκελα κέξε (ζεκ.33) 10 4 15.238 5.834

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεφκελα κέξε (ζεκ.33) - - 12.037 17.053

233.606 207.829 63.869 56.966

(ποζά ζε τιλιάδες €)
'Οκηινο Εηαηξία

(ποζά ζε τιλιάδες €)
'Οκηινο Εηαηξία

Πξφβιεςε γηα απαμίσζε απνζεκάησλ

Μεηαθνξά πξνο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ησλ ζηξαηεγηθψλ 

αληαιιαθηηθψλ κεγάιεο αμίαο (ζεκ.11)

Αλάιπζε πξνβιέςεσλ γηα απαμίσζε απνζεκάησλ 'Οκηινο Εηαηξία

Γελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ απνζεκάησλ.

20. Απαηηήζεηο θαη πξνπιεξσκέο

Πξφβιεςε γηα επηζθάιεηεο 

Ο ινγαξηαζκφο "απαίηεζε επηζηξνθήο εηζθνξάο θαηαλάισζεο αξγίινπ" αθνξά επηζηξνθή θφξνπ θαηαλάισζεο αξγίινπ (clay fee)

χςνπο €25,6 εθαη. ζηηο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ ζηελ Αίγππην.

Πξφβιεςε γηα επηζθάιεηεο 

Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο

Απαηηήζεηο απφ θφξν εηζνδήκαηνο

Απαηηήζεηο απφ ινηπνχο θφξνπο

Απαίηεζε επηζηξνθήο εηζθνξάο θαηαλάισζεο αξγίινπ (ζεκ. 4, 29)

Πξνπιεξσκέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
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(ποζά ζε τιλιάδες €)

2011 2010 2011 2010

Γελ είλαη ζε θαζπζηέξεζε θαη δελ είλαη απνκεησκέλα 81.510 99.938 25.928 38.245 

Δίλαη ζε θαζπζηέξεζε αιιά φρη απνκεησκέλα 

< 30 εκέξεο 18.017 13.856 -     1.433 

30-60 εκέξεο 7.358 7.919 -     990 

60-90 εκέξεο 3.913 3.638 -     1.078 

90-120 εκέξεο 3.187 4.834 -     544 

>120 εκέξεο 3.651 5.928 -     1.600 

117.636 136.113 25.928 43.890 

Αλάιπζε πξόβιεςεο γηα επηζθάιεηεο 

(ποζά ζε τιλιάδες €) 2011 2010 2011 2010

Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 38.213 17.106 5.860 5.862

Πξνζζήθεο ρξήζεο (ζεκ. 5, 29) 18.806 23.076 4.561 21

Με ρξεζηκνπνηεζείζα πξφβιεςε (ζεκ. 5, 29) -16.907 -2.750 -187 -23

Υξεζηκνπνηεζείζα πξφβιεςε -2.016 -2.357 -239 -

Αλαηαμηλφκεζε απφ ινηπνχο ινγαξηαζκνχο 

απαηηήζεσλ/ππνρξεψζεσλ - 2.178 - -

Πξνζζήθε ιφγσ εμαγνξψλ - 815 - -

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 301 145 - -

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 38.397 38.213 9.995 5.860

3.613 11.753 967 967

21. Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

(ποζά ζε τιλιάδες €)

2011 2010 2011 2010

Σακείν 708 132 29 2

Βξαρππξφζεζκεο  θαηαζέζεηο 333.227 66.938 29.449 2.941

333.935 67.070 29.478 2.943

20. Απαηηήζεηο θαη πξνπιεξσκέο (ζπλέρεηα)

'Οκηινο Εηαηξία

'Οκηινο Εηαηξία

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ ε ρξνληθή απεηθόληζε ησλ απαηηήζεσλ έρεη σο εμήο:

Ο ινγαξηαζκφο απαηηήζεηο απφ πειάηεο δελ είλαη ηνθνθφξνο θαη ζπλήζσο δηαθαλνλίδεηαη ζε : Όκηινο 0-170

εκέξεο, Δηαηξία 0-170 εκέξεο.

'Οκηινο Εηαηξία

Οη βξαρππξφζεζκεο θαηαζέζεηο απνηεινχληαη απφ θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο. Σα πξαγκαηηθά επηηφθηα

θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα  θπκαηλφκελα επηηφθηα, δηαπξαγκαηεχνληαη θαηά πεξίπησζε.
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2011 2010

77.063.568 77.044.880

7.568.960 7.568.960

84.632.528 84.613.840

Αξηζκόο 

κεηνρώλ €'000

Αξηζκόο 

κεηνρώλ €'000

Αξηζκόο 

κεηνρώλ €'000

Τπόινηπν  1 Ιαλνπαξίνπ 2010 77.007.158    308.028    7.568.960    30.276    22.826    84.576.118   361.130    

Έθδνζε κεηνρψλ απφ άζθεζε δηθαησκάησλ 

πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρψλ 37.722    151    -    -    -    37.722   151    

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 77.044.880    308.179    7.568.960    30.276    22.826    84.613.840   361.281    

Έθδνζε κεηνρψλ απφ άζθεζε δηθαησκάησλ 

πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρψλ 18.688    75    -    -    -    18.688   75    

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011 77.063.568    308.254    7.568.960    30.276    22.826    84.632.528   361.356    

Ίδιερ μεηοσέρ
Αξηζκόο 

κεηνρώλ €'000

Αξηζκόο 

κεηνρώλ €'000

Αξηζκόο 

κεηνρώλ €'000

Τπόινηπν  1 Ιαλνπαξίνπ 2010 3.169.294    91.505    5.919    117    3.175.213    91.622    

Πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ -37.597    -1.440    -    -    -37.597    -1.440    

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 3.131.697    90.065    5.919    117    3.137.616    90.182    

Πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ -20.000    -736    -    -    -20.000    -736    

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011 3.111.697    89.329    5.919    117    3.117.616    89.446    

Δικαιώμαηα πποαιπέζεωρ αγοπάρ μεηοσών

Πξόγξακκα 

2007

Πξόγξακκα 

2010 ύλνιν

Τπόινηπν  1 Ιαλνπαξίνπ 2010 252.126 267.720 519.846

Γηθαηψκαηα πνπ εμαζθήζεθαλ -37.722 -   -37.722

Γηθαηψκαηα πνπ δελ σξίκαζαλ -114.222 -   -114.222

Γηθαηψκαηα πνπ δηαγξάθεθαλ -16.696 -2.100 -18.796

Υπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 83.486 265.620 349.106

Γηθαηψκαηα πνπ παξαρσξήζεθαλ -   301.200 301.200

Γηθαηψκαηα πνπ εμαζθήζεθαλ -18.688 -   -18.688

Γηθαηψκαηα πνπ δελ σξίκαζαλ -62.424 -   -62.424

Γηθαηψκαηα πνπ δηαγξάθεθαλ -2.374 -5.880 -8.254

Υπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011 -   560.940 560.940

Ηκεξνκελία ιήμεο Τηκή άζθεζεο

Πξόγξακκα 

2010 Σύλνιν

2014 € 4,00 262.290 262.290

2015 € 4,00 298.650 298.650

560.940 560.940

Ηκεξνκελία ιήμεο Τηκή άζθεζεο

Πξόγξακκα 

2007

Πξόγξακκα 

2010 ύλνιν

2011 € 4,00 3.206 -   3.206

2012 € 4,00 80.280 -   80.280

2014 € 4,00 -   265.620 265.620

83.486 265.620 349.106

2010

22. Μεηνρηθό θεθάιαην θαη δηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην

Ο ζςνολικόρ απιθμόρ ηων εγκεκπιμένων μεηοσών είναι: 

Κνηλέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο  €4,00 

(ποζά ζε χιλιάδες €, εκηός αν ορίζεηαι διαθορεηικά)

Ζ ρξεκαηηζηεξηαθή κέζε ηηκή ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Α.Δ. Τζηκέλησλ Τηηάλ ήηαλ γηα ην 2011 €14,73 (2010: €16,97) θαη ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή θιεηζίκαηνο ηελ

31.12.2011 είλαη €11,59 (31.12.2010 €16,42).

Τα δηθαηψκαηα πξναηξέζεσο αγνξάο θνηλψλ κεηνρψλ παξέρνληαη ζηα αλψηεξα ζηειέρε. Οη κεηαβνιέο ζηνλ αξηζκφ ησλ πθηζηακέλσλ δηθαησκάησλ πξναηξέζεσο

αγνξάο ησλ κεηνρψλ έρνπλ σο εμήο:

Σα δηθαηψκαηα πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρψλ ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ έρνπλ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο:

Πξνλνκηνχρεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €4,00 

Πξνλνκηνύρεο κεηνρέο

Κνηλέο κεηνρέο Πξνλνκηνύρεο κεηνρέο ύλνιν

Μεηοσέρ πος έσοςν εκδοθεί και πλήπωρ 

καηαβληθεί

ύλνιν
Γηαθνξά από 

έθδνζε 

κεηνρώλ ππέξ 

ην άξηην €'000

Κνηλέο κεηνρέο

2011

(ποζά ζε χιλιάδες €, εκηός αν ορίζεηαι διαθορεηικά)
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Καηά ηε ρξήζε ηνπ 2010, ην δηθαίσκα αζθήζεθε γηα 37.722 κεηνρέο, 114.222 δηθαηψκαηα δελ σξίκαζαλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ

πξνγξάκκαηνο θαη 16.696 δηθαηψκαηα δηαγξάθεθαλ.Τα παξακέλνληα πξνο άζθεζε δηθαηψκαηα αθνξνχλ 83.486 κεηνρέο.

Καηά ηε ρξήζε 2010 παξαρσξήζεθαλ 267.720 δηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ θαη απφ ην ζχλνιν απηφ δηαγξάθεθαλ 2.100 δηθαηψκαηα.

Ζ εχινγε αμία ησλ δηθαησκάησλ πνπ παξαρσξήζεθαλ ην 2011, φπσο απηή απνηηκήζεθε ζχκθσλα κε ην κνληέιν απνηίκεζεο Monte Carlo Simulation, ήηαλ €6,86 αλά

δηθαίσκα. Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ήηαλ ε ηηκή κεηνρήο θαηά ηελ εκεξνκελία παξνρήο ηνπ δηθαηψκαηνο €17,88, ε ηππηθή

απφθιηζε απνδφζεσλ ηηκήο κεηνρήο  (standard deviation) 43,98%, ε κεξηζκαηηθή απφδνζε 2,74% θαη ην ζηαζεξφ επηηφθην EUR swap ηξηεηίαο 1,890%.

2) Έλα ηξίην ηνπ δηθαηψκαηνο ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηελ απφδνζε ηεο κεηνρήο ηεο Α.Δ. Τζηκέλησλ Τηηάλ, ζπγθξηηηθά κε ηξεηο δείθηεο ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ ηξηψλ ρξφλσλ.

Πξόγξακκα 2007

Ο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ δηθαησκάησλ πνπ παξαρσξήζεθαλ απφ ην λέν πξφγξακκα έγηλε ζχκθσλα κε ην ΓΠΦΑ 2 “Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ

κεηνρψλ”.

1) Έλα ηξίην ηνπ δηθαηψκαηνο ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο.

Σηηο 29 Ματνπ 2007 ε Δηαηξία ελέθξηλε ηε ζέζπηζε λένπ ηξηεηνχο Πξνγξάκκαηνο Παξνρήο Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο Αγνξάο Μεηνρψλ (Πξφγξακκα 2007), ε άζθεζε

ησλ νπνίσλ ζα ζπλδέεηαη κε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ πνξεία ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο. Σηα πιαίζηα ηνπ ελ ιφγσ Πξνγξάκκαηνο, ην

Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ζα δηθαηνχηαη λα ρνξεγήζεη, θαηά ηα έηε 2007, 2008 θαη 2009, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κέρξη 500.000 θνηλψλ κεηνρψλ ηεο

Δηαηξίαο, κε ηηκή δηάζεζεο ίζε κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο, ήηνη €4,00 αλά κεηνρή, ζηα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.Σ. ηεο Δηαηξίαο θαη ζηα δηεπζπληηθά θαη

αλψηεξα ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξηψλ, ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

Σχκθσλα κε ην Πξφγξακκα απηφ ηα ρνξεγνχκελα δηθαηψκαηα, έρνπλ κία πεξίνδν σξίκαλζεο ηξηψλ εηψλ θαη κπνξνχλ λα αζθεζνχλ κεηά απφ ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ

σξίκαλζεο. Κάζε δηθαίσκα πξέπεη λα αζθεζεί κέζα ζε δηάζηεκα δψδεθα κελψλ απφ ηνπο ρξφλνπο σξίκαλζεο ηεο άζθεζεο ηνπο. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζεζκία

παξέιζεη ηφηε ηα ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα ζα αθπξσζνχλ ακεηάθιεηα. Γηα φια ηα ρνξεγνχκελα δηθαηψκαηα απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε ε ζπλερήο απαζρφιεζε

ησλ δηθαηνχρσλ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ρνξήγεζεο. Ο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ πνπ ζα ρνξεγείηαη θάζε ρξφλν πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο:

3) Έλα ηξίην ηνπ δηθαηψκαηνο ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηελ απφδνζε ησλ κεηνρψλ ηεο Α.Δ. Τζηκέλησλ Τηηάλ ζπγθξηηηθά κε ηηο απνδφζεηο κεηνρψλ δψδεθα

πξνθαζνξηζκέλσλ εηαηξηψλ παξαγσγήο ηζηκέληνπ δηεζλψο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ ηξηψλ ρξφλσλ.  

Ζ εχινγε αμία ησλ δηθαησκάησλ πνπ παξαρσξήζεθαλ ην 2009 , φπσο απηή απνηηκήζεθε ζχκθσλα κε ην κνληέιν απνηίκεζεο Black-Scholes γηα δχν ππνθείκελεο

αμίεο, ήηαλ €8,41 αλά δηθαίσκα. Τα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ήηαλ ε ηηκή κεηνρήο θαηά ηελ εκεξνκελία παξνρήο ηνπ

δηθαηψκαηνο €20,60, ε ηππηθή απφθιηζε απνδφζεσλ ηηκήο κεηνρήο (standard deviation) 36,71%, ε κεξηζκαηηθή απφδνζε 2,07% θαη ε απφδνζε ησλ ηξηεηψλ

νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 3,649%. 

Καηά ηε ρξήζε ηνπ 2011, ην δηθαίσκα αζθήζεθε γηα 18.688 κεηνρέο, 62.424 δηθαηψκαηα δελ σξίκαζαλ, ελψ δηαγξάθεθαλ 2.374 δηθαηψκαηα.

Καηά ηε ρξήζε 2011 παξαρσξήζεθαλ 301.200 δηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ θαη απφ ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ αθπξψζεθαλ 5.880 δηθαηψκαηα.

Ο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ δηθαησκάησλ πνπ παξαρσξήζεθαλ απφ ην λέν πξφγξακκα έγηλε ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 2 “Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ

κεηνρψλ”.

3) Έλα ηξίην ηνπ δηθαηψκαηνο ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηελ απφδνζε ησλ κεηνρψλ ηεο Α.Δ. Σζηκέλησλ Σηηάλ ζπγθξηηηθά κε ηηο απνδφζεηο κεηνρψλ δέθα

πξνθαζνξηζκέλσλ εηαηξηψλ παξαγσγήο ηζηκέληνπ δηεζλψο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ ηξηψλ ρξφλσλ.  

Ζ εχινγε αμία ησλ δηθαησκάησλ πνπ παξαρσξήζεθαλ ην 2010, φπσο απηή απνηηκήζεθε ζχκθσλα κε ην κνληέιν απνηίκεζεο Monte Carlo Simulation, ήηαλ €5,36 αλά

δηθαίσκα. Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ήηαλ ε ηηκή κεηνρήο θαηά ηελ εκεξνκελία παξνρήο ηνπ δηθαηψκαηνο €15,90, ε ηππηθή

απφθιηζε απνδφζεσλ ηηκήο κεηνρήο  (standard deviation) 39,42%, ε κεξηζκαηηθή απφδνζε 2,68% θαη ην ζηαζεξφ επηηφθην EUR swap ηξηεηίαο 2,247%. 

2) Έλα ηξίην ηνπ δηθαηψκαηνο ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηελ απφδνζε ηεο κεηνρήο ηεο Α.Δ. Σζηκέλησλ Σηηάλ, ζπγθξηηηθά κε ηξεηο δείθηεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ ηξηψλ ρξφλσλ.

1) Έλα ηξίην ηνπ δηθαηψκαηνο ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο.

Πξόγξακκα 2010

χκθσλα κε ην Πξφγξακκα απηφ ηα ρνξεγνχκελα δηθαηψκαηα, έρνπλ κία πεξίνδν σξίκαλζεο ηξηψλ εηψλ θαη κπνξνχλ λα αζθεζνχλ κεηά απφ ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ

σξίκαλζεο. Κάζε δηθαίσκα πξέπεη λα αζθεζεί κέζα ζην επφκελν έηνο απφ απηφ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ηειηθνχ αξηζκνχ δηθαησκάησλ πνπ κπνξνχλ λα αζθεζνχλ.

ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζεζκία παξέιζεη ηφηε ηα ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα ζα αθπξσζνχλ ακεηάθιεηα. Γηα φια ηα ρνξεγνχκελα δηθαηψκαηα απνηειεί βαζηθή

πξνυπφζεζε ε ζπλερήο απαζρφιεζε ησλ δηθαηνχρσλ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ρνξήγεζεο. Ο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ πνπ ζα ρνξεγείηαη θάζε ρξφλν

πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο:

ηηο 3 Ηνπλίνπ 2010 ε Δηαηξία ελέθξηλε ηε ζέζπηζε λένπ ηξηεηνχο Πξνγξάκκαηνο Παξνρήο Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο Αγνξάο Μεηνρψλ (Πξφγξακκα 2010), ε άζθεζε

ησλ νπνίσλ ζα ζπλδέεηαη κε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ πνξεία ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο. ηα πιαίζηα ηνπ ελ ιφγσ Πξνγξάκκαηνο, ην

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ζα δηθαηνχηαη λα ρνξεγήζεη, θαηά ηα έηε 2010, 2011 θαη 2012, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κέρξη 1.000.000 θνηλψλ κεηνρψλ

ηεο Δηαηξίαο, κε ηηκή δηάζεζεο ίζε κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο, ήηνη €4,00 αλά κεηνρή, ζηα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξίαο θαη ζηα δηεπζπληηθά θαη

αλψηεξα ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξηψλ, ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

22. Μεηνρηθό θεθάιαην θαη δηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην (ζπλέρεηα)
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23. Λνηπά απνζεκαηηθά

Όκηινο

Ταθηηθό 

απνζε-

καηηθό

Δηδηθό  

απνζε-

καηηθό

Έθηαθην 

απνζε-

καηηθό

Απνζε-

καηηθά 

εηδηθώλ 

δηαηάμεσλ 

θαη λόκσλ 

Απνζε-

καηηθό 

αλαπξνζα-

ξκνγώλ

Απνζε-

καηηθό 

αλαινγηζηη-

θώλ 

δηαθνξώλ

Σπλαιιαγ-

καηηθέο 

δηαθνξέο  

αληηζηά-

ζκηζεο 

θηλδύλνπ

Σπλ/θέο 

δηαθνξέο 

κεηαηξνπήο

Σύλνιν 

ινηπώλ 

απνζεκα-

ηηθώλ

(ποζά ζε τιλιάδες €)

Τπόινηπν ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ  2010 78.413 14.829 270.316 143.101 117.563 - 47.788 -237.660 434.350

Αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά ιφγσ αιιαγήο 

ινγηζηηθήο πνιηηηθήο (ζεκ.37). - - - - - -9.364 - - -9.364

Τπόινηπν ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ  2010 

(αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά) 78.413 14.829 270.316 143.101 117.563 -9.364 47.788 -237.660 424.986

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα 217 -879 - - -7.529 3.755 -5.198 64.622 54.988

Δμαγνξά κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο - - - - -825 - - - -825

Πψιεζε κεξηδίνπ ζπγαηξηθήο εηαηξίαο -493 -1.776 - - -9.721 - - 1.022 -10.968

Αλαγλψξηζε δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο ηεο κε 

ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο γηα πψιεζε κεηνρψλ 

ζπγαηξηθήο θαη κεηαθνξά ζε απνζεκαηηθά 2.775 -1.095 -4.405 7.918 -2.322 - - - 2.871

Υπόινηπν ηηο 31 Γεθεκβξίνπ  2010 

(αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά) 80.912 11.079 265.911 151.019 97.166 -5.609 42.590 -172.016 471.052

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα - - - - 1.386 6.847 -6.064 -72 2.097

Αλαγλψξηζε δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο ηεο κε 

ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο γηα πψιεζε κεηνρψλ 

ζπγαηξηθήο θαη κεηαθνξά ζε απνζεκαηηθά - - - - 3.450 - - - 3.450

Πξνζαξκνγή αλαβαιιφκελνπ θφξνπ ιφγσ 

αιιαγήο ζε ζπληειεζηέο θφξνπ εηζνδήκαηνο - - - - -13.754 - - - -13.754

Μεηαθνξά κεηαμχ απνζεκαηηθψλ 3.295 -8.804 5.981 -13.650 -22.639 - - - -35.817

Υπόινηπν ηηο 31 Γεθεκβξίνπ  2011 84.207 2.275 271.892 137.369 65.609 1.238 36.526 -172.088 427.028

Δηαηξία

Ταθηηθό 

απνζε-

καηηθό

Δηδηθό  

απνζε-

καηηθό

Έθηαθην 

απνζε-

καηηθό

Απνζε-

καηηθά 

εηδηθώλ 

δηαηάμεσλ 

θαη λόκσλ 

Απνζε-

καηηθό 

αλαπξνζα-

ξκνγώλ

Απνζε-

καηηθό 

αλαινγηζηη-

θώλ 

δηαθνξώλ

Σπλαιιαγ-

καηηθέο 

δηαθνξέο  

αληηζηά-

ζκηζεο 

θηλδύλνπ

Σύλνιν 

ινηπώλ 

απνζεκα-

ηηθώλ

(ποζά ζε τιλιάδες €)

Τπόινηπν ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ  2010 66.567 1.769 258.451 126.332 - - 48.346 501.465

Αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά ιφγσ αιιαγήο 

ινγηζηηθήο πνιηηηθήο (ζεκ.37). - - - - - -10.274 - -10.274

Τπόινηπν ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ  2010 

(αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά) 66.567 1.769 258.451 126.332 - -10.274 48.346 491.191

Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηφδνπ - - - - - 4.231 - 4.231

Μεηαθνξά ζε απνζεκαηηθά 2.083 - -4.434 7.951 - - - 5.600

Υπόινηπν ηηο 31 Γεθεκβξίνπ  2010 

(αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά) 68.650 1.769 254.017 134.283 - -6.043 48.346 501.022

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα - - - - -3.234 6.585 3.351

Μεηαθνξά ζε απνζεκαηηθά - 14.476 5.981 -13.529 - - - 6.928

Υπόινηπν ηηο 31 Γεθεκβξίνπ  2011 68.650 16.245 259.998 120.754 -3.234 542 48.346 511.301

Τν απνζεκαηηθφ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ απεηθνλίδεη ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ κεηαηξνπή ζε επξψ ησλ

δαλείσλ ζε μέλν λφκηζκα, ηα νπνία έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο κέζα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ επέλδπζεο ηνπ Οκίινπ ζην εμσηεξηθφ θαζψο θαη ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο

δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο κέζα αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ γηα ζπλαιιαγέο ζε

μέλν λφκηζκα.

Τν απνζεκαηηθφ αλαινγηζηηθψλ δηαθνξψλ απεηθνλίδεη ηα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλαινγηζηηθέο κειέηεο πνπ εθηειεί φ Όκηινο ζηηο

ζπγαηξηθέο ηνπ γηα ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα παξνρψλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο (ζεκ.25). Με εθαξκνγή απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 ν Όκηινο άιιαμε ηελ πνιηηηθή

αλαγλψξηζεο ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ πηνζεηψληαο ηελ ηξίηε δηαζέζηκε ελαιιαθηηθή κέζνδν ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 19 §93Α , ε νπνία επηηξέπεη ηελ

άκεζε αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ ζηα ίδηα θεθάιαηα κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο (ζεκ. 37). 

Τα απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ θαη λφκσλ, ζχκθσλα ηελ Διιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία, εμαηξνχληαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δε ζα

δηαλεκεζνχλ ζηνπο κεηφρνπο. Ο Όκηινο δελ πξνηίζεηαη λα δηαλείκεη ηα ζπγθεθξηκέλα απνζεκαηηθά θαη επνκέλσο δελ έρεη πξνβεί ζε ππνινγηζκφ θφξνπ εηζνδήκαηνο

πνπ ζα πξνέθππηε ζε πεξίπησζε δηαλνκήο. Γηαλνκή ησλ αλσηέξσ απνζεκαηηθψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί χζηεξα απφ έγθξηζε ησλ κεηφρσλ ζε ηαθηηθή Γεληθή

Σπλέιεπζε θαη εθφζνλ έρεη θαηαβιεζεί ν αλαινγψλ θφξνο απφ ηελ Δηαηξία. 

Οξηζκέλεο απφ ηηο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ ππνρξενχληαη, ζχκθσλα κε ηελ εκπνξηθή λνκνζεζία πνπ ηζρχεη ζηε ρψξα πνπ εδξεχνπλ, λα ζρεκαηίζνπλ πνζνζηφ επί ησλ

εηεζίσλ θαζαξψλ ηνπο θεξδψλ, φπσο απηά απεηθνλίδνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία, ζε ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ. Τν αλσηέξσ απνζεκαηηθφ δελ δχλαηαη λα δηαλεκεζεί θαηά

ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο. 

Τα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά ηνπ Οκίινπ πεξηιακβάλνπλ απνζεκαηηθά πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί απφ ηελ Δηαηξία θαη απφ νξηζκέλεο Διιεληθέο ζπγαηξηθέο θαη’

εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ λφκσλ. 

Τν απνζεκαηηθφ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ κεηαηξνπήο απεηθνλίδεη ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ νηθνλνκηθψλ

θαηαζηάζεσλ ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ Οκίινπ ζε μέλν λφκηζκα.

Τν απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγψλ πεξηιακβάλεη α) ηελ εχινγε αμία ησλ ελζσκάησλ θαη αζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πνζνχ €62,1 εθαη. πνπ αλαινγνχζε ζηελ

ζπκκεηνρή ηνπ Οκίινπ ζηελ θνηλνπξαθηηθή εηαηξία ζηελ Αίγππην Lafarge-Titan Egyptian Investments Ltd, κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο πιήξνπο εμαγνξάο ηεο απφ ηνλ

Όκηιν, β) ηηο κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνζνχ €3,6 εθαη. θαη γ) ηε ρξεσζηηθή δηαθνξά πνπ

πξνέθπςε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηεο ηξέρνπζαο αμίαο απφ ηελ αλαγλψξηζε δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο γηα πψιεζε κεηνρψλ ηεο

ANTEA Cement SHA πνζνχ €0,7 εθαη..

Μεηαμχ ησλ απνζεκαηηθψλ πεξηιακβάλνληαη θαη εηδηθά απνζεκαηηθά ηα νπνία έρνπλ θνξνινγεζεί κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγίαο γηα ηελ Δηαηξία θαη ηνπο κεηφρνπο.

Απφ ηα απνζεκαηηθά απηά θαη χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ πνπ έιαβε ρψξα ηνλ Μάην ηνπ 2011, δηαλεκήζεθε ζηνπο κεηφρνπο ηεο

Δηαηξίαο ην πνζφ ησλ €8.665.303 (ζεκ. 10).
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24. Γαλεηζκόο

2011 2010 2011 2010

Βξαρππξόζεζκνο

Γάλεηα ζε επξψ 202.426 92.963 104.692 17.069

Γάλεηα ζε μέλν λφκηζκα 23.161 42.795 - -

Υπνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 977 1.005 - -

226.564 136.763 104.692 17.069

Μαθξνπξόζεζκνο

Τξαπεδηθφο δαλεηζκφο ζε επξψ 330.563 441.735 - -

Τξαπεδηθφο δαλεηζκφο ζε μέλν λφκηζκα 262.539 48.345 - -

Οκνινγηαθά δάλεηα ζε επξψ 220.801 215.000 - 15.000

Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο - - 620.360 628.000

Υπνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 1.192 1.881 - -

815.095 706.961 620.360 643.000

Σύλνιν δαλεηζκνύ 1.041.659 843.724 725.052 660.069

2011 2010 2011 2010

Απφ 1 έσο 2 έηε 202.093 356.458 100.000 543.000

Απφ 2 έσο  3 έηε 1.292 203.273 520.360 100.000

Απφ 3 έσο  4 έηε 523.832 10.291 - -

Απφ 4 έσο  5 έηε 30.549 81.350 - -

Πεξηζζφηεξν απφ 5 έηε 56.137 53.708 - -

813.903 705.080 620.360 643.000

'Οκηινο Εηαηξία

Ζ εχινγε αμία ηνπ δαλεηζκνχ πξνζεγγίδεη απηή πνπ εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία, θαζψο ν δαλεηζκφο ηνπ Οκίινπ θαη

ηεο Δηαηξίαο είλαη θπξίσο κε θπκαηλφκελα επηηφθηα.

Λήμε καθξνπξφζεζκνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ (εμαηξνχληαη νη ππνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο):

(ποζά ζε τιλιάδες €)

ηηο 1.7.2010, ε ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ ζηελ Ακεξηθή, Titan America, πξνέβε ζε πξφσξε απνπιεξσκή νκνινγίσλ

ζπλνιηθήο αμίαο $66,9 εθ. ή €54,5 εθ. πνπ είρε ζπλάςεη κέζσ ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο κε ζεζκηθνχο επελδπηέο ησλ

ΖΠΑ πξν εηψλ θαη ησλ νπνίσλ ην επηηφθην ήηαλ, ζχκθσλα κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, ηδηαίηεξα πςειφ. Σν

ζπλνιηθφ πξν θφξσλ θφζηνο απνπιεξσκήο αλήιζε ζε $9,7εθ. ή €7,3 εθ. 

Εηαηξία
(ποζά ζε τιλιάδες €)

'Οκηινο

ηηο 5.1.2011 ε ζπγαηξηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ Titan Global Finance PLC, αλαθνίλσζε ηελ ππνγξαθή ζην

Λνλδίλν, ζχκβαζεο θνηλνπξαθηηθνχ δαλείνπ ζπλνιηθνχ χςνπο €585 εθαη., κε ηελ εγγχεζε ηεο Α.Δ. Σζηκέλησλ

Σηηάλ, δηάξθεηαο 4 εηψλ θαη κε αξρηθφ ζθνπφ ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ηεο θνηλνπξαθηηθήο αλαθπθινχκελεο

δαλεηαθήο ζχκβαζεο ηεο Titan Global Finance PLC χςνπο €800 εθαη. θαη ιήμεο ηνλ Απξίιην ηνπ 2012, θαη έπεηηα

ηε ρξεκαηνδφηεζε γεληθψλ εηαηξηθψλ ζθνπψλ ηνπ Οκίινπ. 

Καηά ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2011, ν Όκηινο αθχξσζε πξφσξα ηελ αλαθπθινχκελε δαλεηαθή ζχκβαζε χςνπο €800

εθαη. ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ Titan Global Finance PLC κε θνηλνπξαμία ηξαπεδψλ θαη αξρηθή εκεξνκελία ιήμεο ηνλ

Απξίιην ηνπ 2012 , θαη ην ππφινηπo απνπιεξψζεθε πιήξσο κέζσ λέαο αλαθπθινχκελεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο

ζπλνιηθνχ χςνπο €585 εθαη. πνπ ιήγεη ηνλ Ηαλνπάξην 2015. 

Σέινο, ζηηο 7.1.2011 ε Δηαηξία ππέγξαςε αλαθπθινχκελε δαλεηαθή ζχκβαζε, ηχπνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ,

ζπλνιηθνχ χςνπο €135 εθαη., ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο, κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ

Οκίινπ.
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24. Γαλεηζκόο (ζπλέρεηα)

2011 2010 2011 2010

Τξαπεδηθφο δαλεηζκφο (USD) 2,37% 2,83% - 2,35%

Τξαπεδηθφο δαλεηζκφο (JPY) 2,70% 2,70% - -

Τξαπεδηθφο δαλεηζκφο (EGP) 9,10% 9,10% - -

Τξαπεδηθφο δαλεηζκφο (GBP) - 2,45% - 2,45%

Τξαπεδηθφο δαλεηζκφο (BGN) 3,86% 5,02% - -

Τξαπεδηθφο δαλεηζκφο (TRY) 11,81% 10,64% - -

Τξαπεδηθφο δαλεηζκφο (ALL) 8,60% 9,93% - -

Τξαπεδηθφο δαλεηζκφο (€) 4,75% 3,77% 4,34% 3,06%

Υπνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (USD) - 7,00% - -

Υπνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (€) 6%-8% 6%-8% - -

(ποζά ζε τιλιάδες μονάδες ανά νόμιζμα) 2011 2010 2011 2010

USD 289.846 259.239 - -

JPY 2.000.752 2.500.940 - -

ALL 4.520.160 546.160 - -

BGN 66.617 52.121 - -

TRY 22.045 16.752 - -

(ποζά ζε τιλιάδες €)

Κπκαηλφκελν επηηφθην: 2011 2010 2011 2010

 - Λεμηπξφζεζκα εληφο ελφο έηνπο 84.716 249.327 57.973 119.039

 - Λεμηπξφζεζκα πέξαλ ηνπ ελφο έηνπο 391.818 728.575 185.000 110.000

(ποζά ζε τιλιάδες €)

2011 2010

Έσο 1 έηνο 1.065 1.145

Απφ 1 έσο  5 έηε 1.236 2.001

2.301 3.146

-132 -260

2.169 2.886

Σα πξαγκαηηθά επηηόθηα κε ηα νπνία επηβαξύλζεθαλ ηα απνηειέζκαηα είλαη ηα αθόινπζα:

'Οκηινο

'Οκηινο Εηαηξία

'Οκηινο Εηαηξία

Τξαπεδηθόο δαλεηζκόο ζε μέλν λόκηζκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο): 

'Οκηινο

Ο Όκηινο έρεη ηηο αθόινπζεο κε ρξεζηκνπνηεζείζεο αλνηθηέο πηζησηηθέο δηεπθνιύλζεηο:

Εηαηξία

Υπνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο - ειάρηζηε πιεξσκή

Οη ρξεκαηνδνηηθέο ππνρξεψζεηο δηαζθαιίδνληαη απφ ην δηθαίσκα ηνπ εθκηζζσηή λα ηνπ επηζηξαθνχλ ηα κηζζσκέλα

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.  

Ο Όκηινο δηαζέηεη επαξθείο, δεζκεπκέλεο θαη κε, πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, γηα ηελ εμππεξέηεζε κειινληηθψλ

επηρεηξεκαηηθψλ αλαγθψλ.

Η παξνύζα αμία ησλ ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο αλαιύεηαη σο εμήο:

Παξνχζα αμία ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο

Μειινληηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δαπάλεο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο
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25. Υπνρξεώζεηο ζπληαμηνδνηηθώλ παξνρώλ

Διιάδα

Ζ ειιεληθή εξγαηηθή λνκνζεζία πξνβιέπεη ε απνδεκίσζε γηα απνρψξεζε ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο λα βαζίδεηαη ζηα ρξφληα

ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξία ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απνδνρέο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία απνρψξεζεο. Ο Όκηινο

ρνξεγεί κεγαιχηεξε απνδεκίσζε γηα απνρψξεζε ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, απφ εθείλε πνπ νξίδεη ν λφκνο. Οη απνδεκηψζεηο ιφγσ

απνρψξεζεο γηα ζπληαμηνδφηεζε δελ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εηδηθά θεθάιαηα, φκσο νη ππνρξεψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ

ηέηνηνπ είδνπο δεζκεχζεηο απνηηκψληαη κε αλαινγηζηηθέο κειέηεο, πνπ εθπνλνχληαη απφ αλεμάξηεηεο αλαινγηζηηθέο εηαηξίεο. Ζ

ηειεπηαία αλαινγηζηηθή κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011. Οη βαζηθέο ππνζέζεηο πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηελ

εθπφλεζε ηεο κειέηεο απηήο ήηαλ έλα επηηφθην πξνεμφθιεζεο ηεο ηάμεσο ηνπ 4,8% (2010: 4,6%), έλα κέζν πνζνζηφ αχμεζεο

ησλ κηζζψλ κεηαμχ ηνπ 3% θαη 4% (2010: 5,5%-6,4%) θαη ηέινο θακκία ππφζεζε γηα κεηαβνιή ησλ κειινληηθψλ ζπληάμεσλ

(2010: αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 3%).

ΗΠΑ

Σηηο ζπγαηξηθέο ηνπ Οκίινπ ζηηο ΖΠΑ πθίζηαληαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαζψο θαη ινηπά πξνγξάκκαηα

ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ. Ζ κέζνδνο ινγηζηηθνπνίεζεο ησλ ηειεπηαίσλ, νη ππνζέζεηο γηα ηελ απνηίκεζε ηνπο θαη ε ζπρλφηεηα

ησλ απνηηκήζεσλ, είλαη παξφκνηεο κε εθείλεο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ.

Πξφγξακκα ζπληαμηνδφηεζεο κε ζπκκεηνρή πνιιψλ εξγνδνηψλ

Οξηζκέλνη εξγαδφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζε έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ην ζσκαηείν, φπνπ

ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο εξγνδφηεο. Τν πξφγξακκα δελ ππφθεηηαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ πνπ έρεη ν

Όκηινο ζηηο ΖΠΑ θαη νη εηζθνξέο θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ηζρχνπζεο ζπκβάζεηο

εξγαζίαο.  Τν χςνο ησλ εηζθνξψλ επεξεάδεηαη απφ ηελ θεθαιαηαθή θαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Δπηπξφζζεην πξφγξακκα παξνρψλ

Σθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ζχζηαζε ελφο κε ρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο αλαβαιιφκελσλ ακνηβψλ γηα νξηζκέλν

αξηζκφ πςειφκηζζσλ ζηειερψλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη ζηηο ΖΠΑ. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ζηηο

ΖΠΑ δεκηνχξγεζαλ έλα επηθνπξηθφ ηακείν ψζηε λα πξνσζήζνπλ ηελ πιεξσκή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ακνηβψλ ζηνπο

ζπκκεηέρνληεο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σχκθσλα κε ην πξφγξακκα απηφ κπνξνχλ λα αλαβάιινπλ έλα πνζνζηφ ησλ ακνηβψλ

ηνπο γηα ην ηζρχνλ έηνο. Ζ εηαηξία εηζθέξεη ην 50% ησλ εηζθνξψλ πνπ δίλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο θαη νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη

ζχκθσλα κε ηελ θεθαιαηαθή θαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Όια ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ ζηελ Ακεξηθή, εθηφο απφ

έλα, έρνπλ ζηακαηήζεη λα δέρνληαη λέα κέιε θαζψο επίζεο θαη λα πξνζκεηξνχλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή, έηε ζεκειίσζεο

ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο. Τα πξνγξάκκαηα απηά δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνλ Όκηιν. Τέινο ππάξρεη έλα πξφγξακκα

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ γηα κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία (γηα νξηζκέλνπο ελ ελεξγεία θαζψο θαη πξψελ εξγαδφκελνπο) φπνπ

νη δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ, ιακβάλνπλ παξνρέο φπσο είλαη ε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε απφ ηελ εκεξνκελία

ηεο πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο έσο θαη ηελ εκεξνκελία πνπ ζεκειηψλεηαη δηθαίσκα πιήξνπο ζπληαμηνδφηεζεο. Ζ Δηαηξία έρεη

έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο.

Οξηζκέλα απφ ηα πξνγξάκκαηα ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ Οκίινπ ζηελ Ακεξηθή δηαηεξνχλ ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηα νπνία

επελδχνληαη θαηά πεξίπνπ 60% ζε κεηνρέο θαη 40% ζε ζηαζεξέο επελδχζεηο. Οη βαζηθέο ππνζέζεηο πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηελ

εθπφλεζε ηεο κειέηεο γηα ηα ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ Οκίινπ ζηελ Ακεξηθή ήηαλ επηηφθην

πξνεμφθιεζεο 4,25% (2010:5,5%).
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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Σημειώζεις επί ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων

2011 2010 (1) 2011 2010 (1)

(ποζά ζε χιλιάδες €)

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

Κφζηνο ηξέρνπζαο ππεξεζίαο 3.622 3.097 1.729 1.484

Φξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 1.747 3.441 1.276 2.092

Απφδνζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 96 -585 - -

5.465 5.953 3.005 3.576

Δπηπξφζζεηεο θαζνξηζκέλεο παξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ 9.310 3.695 7.022 3.210

14.775 9.648 10.027 6.786

Πνζά πνπ επηβάξπλαλ ηα άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο 12.932 6.792 8.751 4.694

Πνζά πνπ επηβάξπλαλ ηα έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο 1.843 2.856 1.276 2.092

Πνζά πνπ επηβάξπλαλ ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 14.775 9.648 10.027 6.786

Αλαινγηζηηθά θέξδε πνπ επηβάξπλαλ ηελ θαζαξή ζέζε κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθνχ 

εηζνδήκαηνο (ζεκ. 37) -8.141 -4.631 -8.231 -5.289

Πνζό πνπ επηβάξπλε ηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο 6.634 5.017 1.796 1.497

Παξνύζα αμία ηεο ππνρξεώζεσο θαηά ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο 37.105 52.566 14.442 27.734

Μείνλ ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πξνγξακκάησλ Ακεξηθήο -7.384 -7.288 - -

29.721 45.278 14.442 27.734

Αλάιπζε ηεο ππνρξέσζεο πνπ θαηαρσξήζεθε ζηνλ Ηζνινγηζκφ:

2011 2010 (1) 2011 2010 (1)

(ποζά ζε χιλιάδες €)

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

Τπόινηπν έλαξμεο 45.278 52.467 27.734 35.458

Σπλνιηθή δαπάλε 14.775 9.648 10.027 6.786

Αλαινγηζηηθά θέξδε -8.141 -4.631 -8.231 -5.289

Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 371 429 - -

Πιεξσκέο παξνρψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο -22.562 -12.635 -15.088 -9.221

Τπόινηπν ιήμεο 29.721 45.278 14.442 27.734

Αλάιπζε ηεο θίλεζεο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ πξνγξακκάησλ Ακεξηθήο 2011 2010 (1)

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

Δχινγε αμία ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ 7.288 6.407

Αλακελφκελε απφδνζε -96 585

Δηζθνξέο εηαηξείαο 579 448

Ωθειήκαηα πιεξσζέληα -615 -653

Σπλαιιαγκαηηθή δηαθνξά 228 501

Δύινγε αμία ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ 7.384 7.288

(1) Αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά ιφγσ αιιαγήο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο (ζεκ.37).

25. Υπνρξεώζεηο ζπληαμηνδνηηθώλ παξνρώλ (ζπλέρεηα)

'Οκηινο Εηαηξία

'Οκηινο

'Οκηινο Εηαηξία

Σα πνζά, ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ θαη αθνξνχλ ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ ζπληαμηνδνηηθψλ

παξνρψλ θαη  ινηπψλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, έρνπλ σο εμήο:

102



Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάνα

Σημειώζεις επί ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων

26. Πξνβιέςεηο 

Όμιλος             

Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεο 2011

 1 Ιαλνπαξίνπ 

2011

Πξνζζήθεο 

ρξήζεο

Με ρξεζηκν-

πνηεζείζα 

πξόβιεςε

Υξεζηκν-

πνηεζείζα 

πξόβιεςε

Πξνζζήθεο 

ιόγσ εμαγνξώλ

πλαιια-

γκαηηθέο 

δηαθνξέο

Αλαηαμηλόκεζε 

από/ζε 

δεδνπιεπκέλα 

έμνδα

 31 Γεθεκβξίνπ 

2011

(ποζά ζε τιλιάδες €)

Πξφβιεςε γηα απνθαηάζηαζε ιαηνκείσλ α 12.065 1.111 -1.782 -691 - 86 - 10.789

Πξφβιεςε γηα ινηπνχο θφξνπο β 200 53 -38 -9 - 170 - 376

Πξφβιεςε γηα ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο απφ 

δηθαζηηθέο απνθάζεηο γ 1.058 171 -4 -27 - 3 - 1.201

Λνηπέο πξνβιέςεηο δ 6.061 4.880 -503 -4.249 - 57 - 6.246

19.384 6.215 -2.327 -4.976 - 316 - 18.612

Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεο 2010
 1 Ιαλνπαξίνπ 

2010

Πξνζζήθεο 

ρξήζεο

Με ρξεζηκν-

πνηεζείζα 

πξόβιεςε

Υξεζηκν-

πνηεζείζα 

πξόβιεςε

Πξνζζήθεο 

ιόγσ εμαγνξώλ

πλαιια-

γκαηηθέο 

δηαθνξέο

Αλαηαμηλόκεζε 

από/ζε 

δεδνπιεπκέλα 

έμνδα

 31 Γεθεκβξίνπ 

2011

(ποζά ζε τιλιάδες €)

Πξφβιεςε γηα απνθαηάζηαζε ιαηνκείσλ α 10.252 1.427 -480 -367 - 280 953 12.065

Πξφβιεςε γηα ινηπνχο θφξνπο β 591 199 - -291 - 71 -370 200

Πξφβιεςε γηα ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο απφ 

δηθαζηηθέο απνθάζεηο γ 2.860 - -2.119 -296 350 263 - 1.058

Λνηπέο πξνβιέςεηο δ 5.616 2.915 -1.242 -393 - 80 -915 6.061

19.319 4.541 -3.841 -1.347 350 694 -332 19.384

2011 2010

Μαθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο 16.553 19.022

Βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο 2.059 362

18.612 19.384

Εηαιρία 

Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεο 2011
 1 Ιαλνπαξίνπ 

2011

Πξνζζήθεο 

ρξήζεο

Με ρξεζηκν-

πνηεζείζα 

πξόβιεςε

Φξεζηκν-

πνηεζείζα 

πξόβιεςε

 31 Γεθεκβξίνπ 

2011

(ποζά ζε τιλιάδες €)

Πξνβιέςεηο γηα απνθαηάζηαζε ιαηνκείσλ α 1.709 289 -240 - 1.758

Λνηπέο πξνβιέςεηο δ 5.884 223 -419 -4.224 1.464

7.593 512 -659 -4.224 3.222

Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεο 2010
 1 Ιαλνπαξίνπ 

2010

Πξνζζήθεο 

ρξήζεο

Με ρξεζηκν-

πνηεζείζα 

πξόβιεςε

Φξεζηκν-

πνηεζείζα 

πξόβιεςε

 31 Γεθεκβξίνπ 

2011

(ποζά ζε τιλιάδες €)

Πξνβιέςεηο γηα απνθαηάζηαζε ιαηνκείσλ α 1.895 72 -258 - 1.709

Λνηπέο πξνβιέςεηο δ 343 5.541 - - 5.884

Πξνβιέςεηο γηα απνθαηάζηαζε ιαηνκείσλ 2.238 5.613 -258 - 7.593

2011 2010

Μαθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο 1.558 7.067

Βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο 1.664 526

3.222 7.593

(ποζά ζε χιλιάδες €)

β.  Αθνξά πξφβιεςε γηα ηελ θάιπςε κειινληηθψλ δηαθνξψλ απφ θνξνινγηθνχο ειέγρνπο γηα ινηπνχο θφξνπο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο αλακέλεηαη λα γίλεη κέζα ζηα επφκελα 5 έηε.

δ. Αθνξά δηάθνξεο πξνβιέςεηο γηα θηλδχλνπο εθ ησλ νπνίσλ θαλέλαο κεκνλσκέλα δελ είλαη νπζηψδεο γηα ηνλ Όκηιν. Γηα ηελ Δηαηξία ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πξνβιέςεσλ πεξηέρεη κεηαμχ

άιισλ, πξφβιεςε γηα πξηκ ηνπ πξνζσπηθνχ. Οη ζπγθεθξηκέλεο πξνβιέςεηο αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηάζηεκα απφ 2 έσο 20 έηε.

α. Αληηπξνζσπεχεη ηελ παξνχζα αμία ηεο εθηηκψκελεο δαπάλεο γηα απνθαηάζηαζε ησλ ιαηνκείσλ κεηά απφ ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαζψο θαη άιισλ παξφκνησλ ππνρξεψζεσλ. Ζ

ζπγθεθξηκέλε πξφβιεςε αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηάζηεκα απφ 2 έσο 50 έηε.

(ποζά ζε χιλιάδες €)

γ. Αθνξά δαπάλεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ ζην κέιινλ γηα ηαθηνπνίεζε δηθαζηηθψλ δηεθδηθήζεσλ απφ ηξίηνπο έλαληη ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφβιεςε αλακέλεηαη λα

ρξεζηκνπνηεζεί θπξίσο ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο.
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2011 2010 2011 2010

Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 6.027 6.353 5.450 5.674

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο (ζεκ. 34) 20.563 28.452 949 -

26.590 34.805 6.399 5.674

Η αλάιπζε ησλ θξαηηθώλ επηρνξεγήζεσλ έρεη σο εμήο:

2011 2010 2011 2010

Μαθξνπξφζεζκεο 6.027 6.353 5.450 5.674

Βξαρππξφζεζκεο (ζεκ. 28) 312 235 312 235

6.339 6.588 5.762 5.909

2011 2010 2011 2010

Τπόινηπν έλαξμεο 6.588 6.831 5.909 6.104

Πξνζζήθεο 88 112 88 112

Απνζβέζεηο (ζεκ. 5, 29) -337 -355 -235 -307

Τπόινηπν ιήμεο 6.339 6.588 5.762 5.909

2011 2010 2011 2010

Πξνκεζεπηέο  100.925 97.367 17.193 19.761

Υπνρξεψζεηο ζε ζπλδεφκελα κέξε (ζεκ. 33) 520 1.346 7.402 8.951

Υπνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξάο θαηαλάισζεο αξγίινπ 8.646 - - -

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 27.465 29.996 11.655 9.440

Έμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα θαη αγνξέο ππφ ηαθηνπνίεζε 36.152 41.600 4.707 7.335

Υπνρξεψζεηο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο 3.546 4.570 2.255 2.715

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 41.297 28.502 891 650

Μεξίζκαηα πιεξσηέα 392 346 261 300

Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο (ζεκ. 27) 312 235 312 235

Λνηπνί θφξνη 9.477 9.187 2.341 1.318

228.732 213.149 47.017 50.705

27. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Εηαηξία'Οκηινο

(ποζά ζε τιλιάδες €)

Εηαηξία

ηηο ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο ρξήζεο 2011 ζπκπεξηιακβάλεηαη κεηαμχ άιισλ: α) ην πνζφ ησλ €14,3

εθαη. (2010: €21,1 εθαη.), ην νπνίν αθνξά ζηελ εχινγε αμία ηνπ δηθαηψκαηνο πνπ ν Όκηινο έρεη ρνξεγήζεη ζηνπο

κεηφρνπο ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο European Bank for Reconstruction and Development

(EBRD) θαη International Finance Corporation (IFC), λα δεηήζνπλ ηελ εμαγνξά απφ ηνλ Όκηιν ηνπ πνζνζηνχ ηνπο

ζηελ ANTEA Cement SHA, βάζεη πξνθαζνξηζκέλσλ φξσλ (ζεκ. 32) θαη β) ην πνζφ ησλ €4,1 εθαη. (2010: €5,8 εθαη.)

πνπ αθνξά αλεηιεκκέλε ππνρξέσζε ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ηνπ Οκίινπ ζηελ Αίγππην Βeni Suef πξνο ηελ ηνπηθή

Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ. 

'Οκηινο

28. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο

Οη φξνη θαη ζπλζήθεο ησλ αλσηέξσ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ έρνπλ σο εμήο:

'Οκηινο

Οη πξνκεζεπηέο δελ είλαη ηνθνθφξνο ινγαξηαζκφο θαη ζπλήζσο δηαθαλνλίδεηαη ζε: Όκηινο 0-120 εκέξεο, Δηαηξία 10 -

120 εκέξεο.
Οη ινηπέο ππνρξεψζεηο δελ είλαη ηνθνθφξνο ινγαξηαζκφο θαη ζπλήζσο δηαθαλνλίδνληαη ζε έλα κήλα γηα ηνλ Όκηιν θαη

ηελ Δηαηξία.

Εηαηξία

Οη ινηπέο ππνρξεψζεηο απνηεινχληαη θπξίσο απφ κεηαθνξηθά ηζηκέληνπ θαη πξψησλ πιψλ, θαζψο επίζεο απφ

παξεπφκελεο παξνρέο ζην πξνζσπηθφ.

(ποζά ζε τιλιάδες €)

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, πνπ αθνξνχλ δαπάλεο, αλαβάιινληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ

απνηειεζκάησλ, φηαλ θαηαρσξείηαη θαη ε επηρνξεγνχκελε δαπάλε, έηζη ψζηε λα ππάξρεη αληηζηνίρεζε ηνπ εζφδνπ κε

ηε δαπάλε.

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, πνπ πξννξίδνληαη γηα αγνξά ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, θαηαρσξνχληαη ζηηο

καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη ινγίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ κε ηε κέζνδν ηεο

ζηαζεξήο απφζβεζεο, ζχκθσλα κε ηελ δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ησλ αληίζηνηρσλ επηρνξεγνχκελσλ

παγίσλ.

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, φηαλ ππάξρεη ε βεβαηφηεηα φηη ε επηρνξήγεζε ζα

εηζπξαρζεί θαη ν Όκηινο ζα ζπκκνξθσζεί κε φινπο ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο.

(ποζά ζε τιλιάδες €)

'Οκηινο Εηαηξία
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2011 2010 (1) 2011 2010 (1)

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

Καζαξφ θέξδνο/(δεκίεο) ρξήζεσο 21.680 112.090 -13.278 21.737

Πξνζαξκνγέο ηνπ θέξδνπο/(δεκίαο) ζε ζρέζε κε ηηο εμήο ζπλαιιαγέο:

Φφξνπο (ζεκ. 8) 16.059 17.942 1.622 18.531

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ (ζεκ. 11) 101.366 105.185 11.911 12.282

Απνζβέζεηο αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ (ζεκ. 13) 18.901 17.685 149 24

Απνζβέζεηο θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ (ζεκ. 27) -337 -355 -235 -307

Γαπάλε απνκείσζεο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ (ζεκ. 11,13) 18.710 165 1.144 2

Καζαξφ θέξδνο απφ πψιεζε ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ (ζεκ. 4) -5.959 -6.309 -78 -2.521

Δπηζηξνθή εηζθνξάο θαηαλάισζεο αξγίινπ (ζεκ. 4) -25.589 - - -

Πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πνπ ρξεψζεθε ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ (ζεκ. 20)
1.899 20.326 4.374 -2

Πξφβιεςε γηα απαμίσζε απνζεκάησλ (ζεκ. 19) -3.236 4.730 -3.974 700

Πξφβιεςε γηα απνθαηάζηαζε ιαηνκείσλ (ζεκ. 26.α) -671 947 49 -186

Πξφβιεςε γηα επίδηθεο απαηηήζεηο (ζεκ. 26.γ) 167 -2.119 - -

Λνηπέο πξνβιέςεηο (ζεκ. 26.δ) 4.377 1.673 -196 528

Πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο (ζεκ. 25) 5.465 5.953 3.005 3.576

Πξφβιεςε γηα θφζηνο αλαδηνξγάλσζεο 262 - - -

Μείσζε αμίαο επελδπηηθψλ παγίσλ (ζεκ. 12) - - 197 422

Εεκία απφ ηελ πψιεζε κέξνπο δξαζηεξηφηεηαο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο - 111 - -

Έζνδα απφ ηφθνπο θαη θέξδε απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (ζεκ. 6) -5.496 -11.051 -828 -3.459

Έζνδα απφ κεξίζκαηα - - -3.495 -5.656

Εεκία απφ πξφσξε απνπιεξσκή δαλείσλ 228 7.340 - -

Έμνδα απφ ηφθνπο θαη δεκίεο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (ζεκ. 6) 70.604 67.216 39.646 29.770

Καζαξέο δεκίεο/(θέξδε) απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία (ζεκ. 6) 952 -1.131 1.724 1.244

Εεκίεο ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ (ζεκ. 6) - - 3 2

Πξφβιεςε γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ - - 5.062 12.792

Έθπησζε ιφγσ εθάπαμ πιεξσκήο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο (ζεκ. 6) - -1 - -1

Γηθαηψκαηα πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρψλ (ζεκ. 7) 1.434 1.014 775 511

Σπκκεηνρή ζηηο δεκίεο ζπλδεδεκέλσλ εηαηξηψλ (ζεκ. 15) 1.391 783 - -

Μεηαβολές ζηο κεθάλαιο κίνηζης:

Μείσζε/(αχμεζε) απνζεκάησλ 9.883 -7.653 12.211 -10.259

Μείσζε απαηηήζεσλ απφ πειάηεο θαη ινηπνχο ινγαξηαζκνχο 14.863 25.859 3.662 29.774

Μείσζε/(αχμεζε) ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ 1.780 -2.761 1.166 447

Μείσζε ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) -8.184 -50.574 -18.726 -23.787

Δηζξνέο δηαζεζίκσλ από ηελ θύξηα εθκεηάιιεπζε 240.549 307.065 45.890 86.164

Αλαπφζβεζηε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία πψιεζεο (ζεκ. 11) 9.525 4.705 208 185

Καζαξφ θέξδνο απφ ηελ πψιεζε ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ           

(ζεκ. 4)
5.959 6.309 78 2.521

Δηζπξάμεηο απφ ηελ πψιεζε ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 15.484 11.014 286 2.706

29. Τακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

ηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ νη εηζπξάμεηο απφ ηελ πψιεζε ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ππνινγίδνληαη σο αθνινχζσο:

'Οκηινο Εηαηξία

(ποζά ζε χιλιάδες €)

(1) Αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά ιφγσ αιιαγήο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο (ζεκ.37).
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Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεο 2011

(ποζά ζε χιλιάδες €)

Ελεξγεηηθό

Δχινγε αμία πνπ 

αλαγλσξίζηεθε ηελ 

εκεξνκελία 

εμαγνξάο

Λνγηζηηθή αμία 

θαηά ηελ 

εκεξνκελία 

εμαγνξάο

Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 2 2

Απαηηήζεηο θαη πξνπιεξσκέο 1 1

Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα 113 113

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 116 116

Καζαξή ζέζε 116 116

Με ειέγρνπζα ζπκκεηνρή -42

Σπλνιηθή απνθηεζείζα θαζαξή ζέζε 74

150

Ακνηβή πνπ θαηαβιήζεθε ζε κεηξεηά 224

Σακεηαθέο ξνέο γηα εμαγνξέο:

Ακνηβή εμαγνξάο πνπ ηαθηνπνηήζεθε κε κεηξεηά 224

Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πνπ 

απνθηήζεθαλ θαηά ηελ εμαγνξά ζπγαηξηθήο -113

Σειηθή ηακεηαθή εθξνή γηα εμαγνξέο εηαηξηώλ 111

Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεο 2010 (1)

ηηο 28.1.2010 ν Όκηινο πξνέβε ζε ζπκθσλία εμαγνξάο ηνπ 58,889% ηεο εηαηξίαο Sharr Beteiligungs GmbH, κε έδξα ηελ

Γεξκαλία. 

30. πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ

ηηο 28.1.2010 ν Όκηινο εμαγφξαζε ην ππφινηπν 48,994% ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο Themis Holdings Ltd. Με ηελ εμαγνξά απηή, ν

Όκηινο θαηέρεη πιένλ ην 100% ηεο εηαηξίαο Themis Holdings Ltd θαη ην 100% ηεο ζπγαηξηθήο ηεο ηειεπηαίαο, Balkan Cement

Enterprises Ltd.

ηηο 8.1.2010 ν Όκηινο πξνέβε ζε ζπκθσλία εμαγνξάο ηνπ 58,889% ηεο εηαηξίαο Terret Enterprises Ltd, κε έδξα ηελ Κχπξν. 

Ζ νινθιήξσζε ηεο απνηίκεζεο ηεο αλσηέξσ απφθηεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο δψδεθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο 

ηεο.

Γηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο απφθηεζεο θαη πξνζσξηλά αλαγλσξίζηκεο 

απνθηεζείζαο θαζαξήο ζέζεο

ηηο 31.12.2011 ελζσκαηψζεθε ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ε εμαγνξαζζείζα εηαηξία Αηησιηθά

Λαηνκεία Α.Δ. κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Ο Όκηινο ζπκκεηέρεη ζηελ αλσηέξσ εηαηξία κε πνζνζηφ 63,72%.

Σα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο αλσηέξσ εηαηξίαο, φπσο απηά έρνπλ πξνζσξηλά απνηηκεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία 

απφθηεζεο ηεο, παξαηίζεληαη θαησηέξσ:

ηηο 1.3.2010 ε ζπγαηξηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ Antea Cement sh.a. εμαγφξαζε ην ππφινηπν 35% ηεο εηαηξίαο Alba Cemento sh.p.k.

Μεηά ηελ εμαγνξά ν Όκηινο θαηέρεη πιένλ εκκέζσο ην 60% ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο Alba Cemento sh.p.k.
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(ποζά ζε χιλιάδες €)

Ελεξγεηηθό

Δχινγε αμία πνπ 

αλαγλσξίζηεθε ηελ 

εκεξνκελία 

εμαγνξάο (1)

Λνγηζηηθή αμία 

θαηά ηελ 

εκεξνκελία 

εμαγνξάο

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (ζεκ. 11) 31.625 1.740

Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (ζεκ. 13) 19.675 -

Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 637 638

Απνζέκαηα 2.453 2.453

Απαηηήζεηο θαη πξνπιεξσκέο 671 671

Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα 4.823 4.823

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 59.884 10.325

Τπνρξεώζεηο

Μαθξνπξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο 350 350

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο 636 636

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο (ζεκ. 18) 1.971 3

Λνηπέο ππνρξεψζεηο θαη θφξνη πιεξσηένη 7.740 6.757

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 10.697 7.746

Καζαξή ζέζε 49.187 2.579

Με ειέγρνπζα ζπκκεηνρή -20.222

Σπλνιηθή απνθηεζείζα θαζαξή ζέζε 28.965

1.663

Ακνηβή πνπ θαηαβιήζεθε ζε κεηξεηά 30.628

Σακεηαθέο ξνέο γηα εμαγνξέο:

Ακνηβή εμαγνξάο πνπ ηαθηνπνηήζεθε κε κεηξεηά 30.628

Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πνπ 

απνθηήζεθαλ θαηά ηελ εμαγνξά ζπγαηξηθήο -4.823

Σειηθή ηακεηαθή εθξνή γηα εμαγνξέο εηαηξηώλ 25.805

30. πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ (ζπλέρεηα)

ηηο 31.3.2010 ν Όκηινο πξνέβε ζηελ εμαγνξά, πνζνζηνχ 1,00% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ εηαηξίαο Λαηνκεία

Σαλάγξαο Α.Δ. Μεηά ηελ αλσηέξσ εμαγνξά ν Όκηινο θαηέρεη πιένλ ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο αλσηέξσ εηαηξίαο.

Γηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο απφθηεζεο θαη πξνζσξηλά αλαγλσξίζηκεο 

απνθηεζείζαο θαζαξήο ζέζεο

Σα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ αλσηέξσ εηαηξηψλ, φπσο απηά έρνπλ απνηηκεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο

ηεο, παξαηίζεληαη θαησηέξσ:

Σελ 1.12.2010 ελζσκαηψζεθε ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ε εμαγνξαζζείζα εηαηξία Ndermarrja e Re

SharrCem Sh.P.K., κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Ο Όκηινο ζπκκεηέρεη ζηελ αλσηέξσ εηαηξία κε πνζνζηφ 58,889%.

ηηο 31.8.2010 ελζσκαηψζεθε ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ε εμαγνξαζζείζα εηαηξία Kosovo

Construction Materials L.L.C κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Ο Όκηινο ζπκκεηέρεη ζηελ αλσηέξσ εηαηξία κε πνζνζηφ

58,889%.

Οη αλσηέξσ αλαθεξφκελεο εηαηξίεο έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ θαη ζηα ιεηηνπξγηθά θέξδε πξν ηφθσλ θαη

απνζβέζεσλ ηνπ Οκίινπ, απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο ηνπο ην πνζφ ησλ €36,7 εθαη. θαη €12,2 εθαη. αληίζηνηρα. Δάλ ε

εμαγνξά ησλ παξαπάλσ εηαηξηψλ είρε ιάβεη ρψξα απφ ηελ αξρή ηεο ρξήζεο ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ,

επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ηνπ Οκίινπ ζα είραλ αλέιζεη ζην πνζφ ησλ € 325,0 εθαη. θαη ν θχθινο

εξγαζηψλ απφ ηηο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ, ζα είρε δηακνξθσζεί ζην πνζφ ησλ € 1.387,6 εθαη.. 
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Ζ ηειηθή απνηίκεζε ηεο θαζαξήο ζέζεο νινθιεξψζεθε ην 2011 φπνπ ε ηειηθή εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία θηήζεο ήηαλ

€49,187 ρηι., αληηθαηνπηξίδνληαο κηα αχμεζε €14,177 ρηι. ζε ζχγθξηζε κε ηελ αξρηθή πξνζσξηλή εθηίκεζε. Σα ζπγθξηηηθά

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 2010 έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί έηζη ψζηε λα απεηθνλίδνπλ απηήλ ηε δηαθνξά. πγθεθξηκέλα ηα ελζψκαηα

πάγηα κεηψζεθαλ κε ην πνζφ ησλ € 6.150 ρηι., ηα αζψκαηα πάγηα απμήζεθαλ κε ην πνζφ ησλ €19.675 ρηι., νη αλαβαιιφκελεο

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο κεηψζεθαλ κε ην πνζφ ησλ €1.636 ρηι., νη ινηπέο ππνρξεψζεηο απμήζεθαλ κε ην πνζφ ησλ €984 ρηι. θαη

ηέινο ε κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή απμήζεθε κε ην πνζφ ησλ €3.068. αλ απνηέιεζκα, ε ηειηθή ππεξαμία πνπ αλαινγεί ζηνλ Όκηιν

απφ ηελ εμαγνξά ήηαλ €1,663 ρηι..

(1) Ζ θαζαξή ζέζε πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010, ήηαλ βαζηζκέλε

ζε κία πξνζσξηλή εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαζψο ν Όκηινο ζα νινθιήξσλε ηε θαηαλνκή ηεο εχινγεο αμίαο αγνξάο δψδεθα

κήλεο κεηαγελέζηεξα απφ ηελ εκεξνκελία θηήζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο ηειηθήο απνηίκεζεο ηεο θαζαξήο ζέζεο δελ είραλ

νινθιεξσζεί θαηά ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ 2010 απφ ηε Γηνίθεζε.  

ηηο 22.11.2010 ν Όκηινο αλαθνίλσζε φηη ζπληειέζηεθε ε ζπκθσλεζείζα επέλδπζε χςνπο € 80 εθ. ηεο International Finance

Corporation (IFC) ζηελ εηαηξία ηνπ Οκίινπ ζηελ Αίγππην, Alexandria Portland Cement Company S.A. (APCC), κέζσ ηεο

ζπκκεηνρήο ηεο IFC ζηε ζπγαηξηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ Alexandria Development Limited (ADL). Με ηελ νινθιήξσζε ηεο

αλσηέξσ ζπλαιιαγήο, ε IFC απέθηεζε εκκέζσο κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή πνζνζηνχ 15,2% ζηελ APCC θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζηηο

επηρεηξήζεηο ηνπ Οκίινπ ζηελ Αίγππην.

30. πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ (ζπλέρεηα)
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(ποζά ζε τιλιάδες €) 2011 2010

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 48.014 46.471

Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 1.192 1.414

Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 19.644 15.734

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 68.850 63.619

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα 12.409 19.205

Πξνβιέςεηο 229 193

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 34.939 18.732

Άιιεο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο -679 4.615

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 46.898 42.745

Καζαξή ζέζε 21.952 20.874

Έζνδα 38.572 38.562

Κφζηνο πσιήζεσλ -26.921 -29.366

Μηθηά θέξδε πξν απνζβέζεσλ 11.651 9.196

Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 1.683 1.221

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο -1.447 -1.609

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο -519 -540

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη 

απνζβέζεσλ
11.368 8.268

Απνζβέζεηο -1.812 -1.993

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 9.556 6.275

Καζαξά έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο -8.511 -1.106

Κέξδε πξν θόξσλ 1.045 5.169

Μείνλ: Φφξνο εηζνδήκαηνο -144 -485

Κέξδε κεηά από θόξνπο 901 4.684

Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ θνηλνπξαμία ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ ήηαλ 246 (2010: 255).

31. Σπκκεηνρή ζε θνηλνπξαμίεο

Ο Όκηινο θαηέρεη κεξίδην 50% ζηελ θνηλνπξαμία κε ηελ επσλπκία Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S,

ζηελ Σνπξθία κε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηελ παξαγσγή ηζηκέληνπ. Σα αθφινπζα πνζά πεξηέρνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην κεξίδην ηνπ Οκίινπ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ελεξγεηηθνχ θαη

παζεηηθνχ θαζψο θαη επί ησλ θεξδψλ κεηά απφ θφξνπο ησλ θνηλνπξαμηψλ.
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32. Δλδερόκελεο θαη αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο/απαηηήζεηο

2011 2010 2011 2010

- - 944.815 800.308

57.570 60.325 22.071 24.330

5.611 21.614 2.343 1.432

63.181 81.939 969.229 826.070

Απνξξίθζεθαλ νξηζηηθά απν ην Πεξηθεξεηαθφ Γηθαζηήξην ηεο Νφηηαο Φιφξηληα νη ζπιινγηθέο αγσγέο γηα παξαβάζεηο ηνπ ειεχζεξνπ

αληαγσληζκνχ, πνπ είραλ αζθεζεί θαηά ηνπ θιάδνπ ζθπξνδέκαηνο νξηζκέλσλ ηζηκεληνβηνκεραληψλ ηεο Φιφξηληα ζηηο Ζ.Π.Α.,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηνπηθήο ζπγαηξηθήο ηεο Titan America LLC, Tarmac LLC. Τν Γηθαζηήξην έθξηλε φηη νη ελ ιφγσ αγσγέο

ζηεξνχληαη ησλ απαηηνχκελσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο ζπιινγηθψλ. Σηα κέζα Ηαλνπαξίνπ 2012, νη ελάγνληεο

ζπκθψλεζαλ λα παξαηηεζνχλ ζπλνιηθά ησλ αγσγψλ ηνπο. 

Με βάζε ην κεησκέλν επίπεδν δήηεζεο πνπ απνξξέεη απφ ηελ ζνβνχζα νηθνλνκηθή θξίζε, εθηηκάηαη φηη ηα δηαζέζηκα απφ ηνλ Όκηιν

δηθαηψκαηα εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα γηα ηελ πεξίνδν 2008-2012 ππεξθαιχπηνπλ ηηο παξαγσγηθέο αλάγθεο ηνπ Οκίινπ.

Επίδικες σποθέζεις ζηην Αίγσπηο

Γχν πξψελ εξγαδφκελνη ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ηνπ Οκίινπ ζηελ Αίγππην Beni Suef Cement Company S.A.( BSCC), έρνπλ αζθήζεη

πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ηνπ Κατξνπ, κε ηελ νπνία δεηνχλ ηελ αλάθιεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο απφθαζεο ηεο

Γηυπνπξγηθήο Δπηηξνπήο Απνθξαηηθνπνηήζεσλ ηεο Αηγχπηνπ πνπ ειήθζε ην 1998 γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε, κεηά απφ δεκφζην

πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, ηεο ΒSCC θαη ηελ αθχξσζε ηεο πψιεζεο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο ζηελ πιεηνδνηήζαζα γαιιηθή εηαηξία

Financiere Lafarge. O Όκηινο ΤΗΤΑΝ, εμαγφξαζε ην 1999 ην 50% θαη ην 2008 ην ππφινηπν 50% ηεο ΒSCC απφ ηνλ Όκηιν Lafarge,

ελψ ζήκεξα ην 99,98% πεξίπνπ ηεο BSCC αλήθεη ζηελ εηαηξία ηνπ Οκίινπ Alexandria Portland Cement Company S.A., ε νπνία είλαη

εηζεγκέλε ζην Αηγππηηαθφ Φξεκαηηζηήξην. Ζ BSCC εθηηκά φηη ε ελ ιφγσ πξνζθπγή ζα απνξξηθζεί εμ νινθιήξνπ σο λφκσ θαη νπζία

αβάζηκε, δηφηη ζηεξείηαη νηαζδήπνηε λνκηθήο θαη  πξαγκαηηθήο βάζεο.

Τν 2007, ε ζπγαηξηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ ζηελ Αίγππην Beni Suef Cement Company S.A., απέθηεζε έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 134,5

εθαηνκκπξίσλ Αηγππηηαθψλ ιηξψλ, ηελ άδεηα θαηαζθεπήο ηεο δεχηεξεο γξακκήο παξαγσγήο κεηά απφ πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ πνπ

πξνθήξπμε ε Αξρή Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο. Σηε ζπλέρεηα ε Αξρή Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο ηεο Αηγχπηνπ απνθάζηζε κνλνκεξψο

φηη ην ηίκεκα ηεο άδεηαο ζα πξέπεη λα αλέιζεη ζε 251 εθαηνκκχξηα Αηγππηηαθέο ιίξεο. Ζ Δηαηξία απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008, έρεη

πξνζθχγεη δηθαζηηθψο ελαληίνλ ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο αξρήο κε αίηεκα λα ηεο θαηαθπξσζεί ε άδεηα έλαληη πνζνχ 500

Αηγππηηαθψλ ιηξψλ, εθφζνλ δε απνξξηθζεί ην ζρεηηθφ αίηεκα ηεο, ην ηίκεκα θαηαθχξσζεο ηεο άδεηαο λα αλέιζεη ζε 134,5

εθαηνκκχξηα Αηγππηηαθέο Λίξεο. Ο Όκηινο εθηηκά φηη νη πηζαλφηεηεο γηα ζεηηθή έθβαζε ηεο αλσηέξσ δηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη

πνιχ κεγάιεο.

'Οκηινο ΕηαηξίαΕλδερόκελεο ππνρξεώζεηο

(ποζά ζε χιλιάδες €)

Δγγπήζεηο ζε ηξίηα κέξε γηα ινγαξηαζκφ ζπγαηξηθψλ

Δγγπεηηθέο επηζηνιέο ηξαπεδψλ γηα εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ

Λνηπέο εγγπήζεηο 

Σσλλογικές Αγωγές ζηη Φλόρινηα

Ο κε θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο Nile Agriculture Organization, έρεη πξνζθχγεη ζηα δηθαζηήξηα ελαληίνλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ηνπ

Οκίινπ ζηελ Αίγππην Beni Suef Cement Company S.A., δεηψληαο απνδεκίσζε χςνπο 300 εθαηνκκχξησλ Αηγππηηαθψλ ιηξψλ,

ηζρπξηδφκελνο φηη ε εηαηξία έρεη θαηαπαηήζεη έθηαζε ηδηνθηεζίαο ηεο. Όκσο, ε δηεθδηθνχκελε έθηαζε, έρεη απφ πνιιψλ εηψλ λνκίκσο

παξαρσξεζεί ζηελ εηαηξία απφ ηελ αξκφδηα Αηγππηηαθή αξρή Νew Urban Communities Agency (NUCA) θαη απφ ην 1988 ηεο έρνπλ

ρνξεγεζεί άδεηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ επ’ απηήο ιαηνκείσλ.  H εηαηξία εθηηκά φηη ε πηζαλφηεηα λα θεξδίζεη ηελ ππφζεζε είλαη κεγάιε.

Γελ ππάξρνπλ άιιεο επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή

επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

Δικαιώμαηα εκπομπής CO2
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32. Δλδερόκελεο θαη αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο/απαηηήζεηο (ζπλέρεηα)

2011 2010 2011 2010

18.114 16.769 16.368 15.881

18.114 16.769 16.368 15.881

Αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο

2011 2010 2011 2010

13.269 8.675 4.658 5.478

2011 2010 2011 2010

213.239 227.183 - -

2011 2010 2011 2010

Έσο 1 έηνο 7.181 6.963 729 753

Μεηαμχ 1 θαη 5 έηε 20.521 15.931 1.200 983

Απφ 5 έηε θαη πάλσ 17.086 18.903 - -

44.788 41.797 1.929 1.736

Ο Όκηινο εθκηζζψλεη κεηαθνξηθά κέζα, ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη άιινλ εμνπιηζκφ απφ κε αθπξψζηκεο εθκηζζψζεηο πνπ έρνπλ

ζπκθσλεζεί. Τα ζπκβφιαηα κίζζσζεο εκπεξηέρνπλ δηάθνξεο ξήηξεο, δηαηάμεηο θαζψο θαη δηθαηψκαηα αλαλέσζεο.

(ποζά ζε χιλιάδες €)

Εηαηξία'Οκηινο

Εηαηξία

(ποζά ζε χιλιάδες €)

Ανειλημμένες σποτρεώζεις αγορών 

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Οη ζπκβαηηθέο δεζκεχζεηο γηα θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, νη νπνίεο δελ αλαγλσξίζηεθαλ ζηηο

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, έρνπλ σο αθνινχζσο:

(ποζά ζε χιλιάδες €) Εηαηξία'Οκηινο

Ανειλημμένες σποτρεώζεις λειηοσργικής εκμίζθωζης - όποσ ο Όμιλος είναι ο μιζθωηής.

(ποζά ζε χιλιάδες €)

'Οκηινο

Οη νηθνλνκηθέο ρξήζεηο ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ, ησλ νπνίσλ δελ έρεη δηελεξγεζεί θνξνινγηθφο έιεγρνο, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε

ζεκείσζε 36.

Δικαιώμαηα προαίρεζης ηης μη ελέγτοσζας ζσμμεηοτής για πώληζη μεηοτών ηης Antea

Ενδετόμενες θορολογικές σποτρεώζεις

Δπίζεο νη ζπγαηξηθέο ηνπ Οκίινπ ζηελ Αίγππην έρνπλ ζπκθσλίεο αγνξψλ ζπγθεθξηκέλσλ ειαρίζησλ πνζνηήησλ αεξίνπ γηα ηα

επφκελα έηε

Ο Όκηινο έρεη ρνξεγήζεη ζηνπο κεηφρνπο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο European Bank for Reconstruction and

Development (EBRD) θαη International Finance Corporation (IFC) ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηελ εμαγνξά απφ ηνλ Όκηιν ηνπ

πνζνζηνχ ηνπο ζηελ ANTEA Cement SHA, βάζεη πξνθαζνξηζκέλσλ φξσλ. Ο Όκηινο ρεηξίδεηαη απηφ ην δηθαίσκα πξναίξεζεο

ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζεκείσζε 1.2δ. Σηηο 31.12.2011 ε εχινγε αμία ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο πνπ

αλαγλσξίζηεθε σο ππνρξέσζε αλέξρεηαη ζε €14,3 εθαη. (2010: €21,1 εθαη.) (ζεκ. 27).

Οη ζπγαηξηθέο ηνπ Οκίινπ ζηηο ΖΠΑ έρνπλ ζπκθσλήζεη λα αγνξάδνπλ πξψηεο χιεο θαη πιηθά γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξαγσγηθήο

δηαδηθαζίαο ζηε Φιφξηληα. Τν ζπκβφιαην πξνβιέπεη ηελ αγνξά αδξαλψλ κέζα απφ κηα πνιπεηή ζπκθσλία ζηηο επηθξαηνχζεο αγνξαίεο

ηηκέο.

Δγγπεηηθέο επηζηνιέο ηξαπεδψλ γηα εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ

Σπκβάζεηο αγνξάο ελέξγεηαο (θπζηθφ αέξην, ειεθηξηθή ελέξγεηα θιπ)

Κεθαλαιοστικές δεζμεύζεις

'ΟκηινοΕλδερόκελεο απαηηήζεηο Εηαηξία
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Πσιήζεηο 

αγαζώλ θαη 

ππεξεζηώλ 

 Αγνξέο αγαζώλ 

θαη ππεξεζηώλ Απαηηήζεηο  Τπνρξεώζεηο 

- 2.822 - 520

- - 10 -

- 2.822 10 520

Πσιήζεηο 

αγαζώλ θαη 

ππεξεζηώλ 

 Αγνξέο αγαζώλ 

θαη ππεξεζηώλ Απαηηήζεηο  Τπνρξεώζεηο 

Αηνιηθή Ν.Δ. 1 - - 287

Αικπαζέκ Α.Δ. 2 - - 7

Ηληεξκπεηφλ Γνκηθά Τιηθά Α.Δ. 29.393 5.026 11.640 -

Ηληεξηηηάλ Δκπνξηθή Γηεζλήο Α.Δ. 5.647 - - -

Ησλία A.Β.Δ.Δ. 152 83 - -

Λαηνκεία Γνπξλψλ Α.Δ. 1 - 641 -

Ναπηηηάλ Α.Δ. 18 - - -

Πνιηθφο Ν.Δ. 1 - - -

Σηηάλ Γηεζλήο Δκπνξηθή Α.Δ. 6 - 495 -

Fintitan SRL 2.529 - 2.529 -

Titan Cement U.K. Ltd 6.859 31 1.809 11

Usje Cementarnica AD 14.881 - 1.113 -

Beni Suef Cement Co.S.A.E. 675 - 280 -

Alexandria Portland Cement Co. S.A.E 8 - - -

Cementara Kosjeric AD 104 - - -

Zlatna Panega Cement AD 224 - 20 -

Σitan Αmerica LLC 157 435 - 259

Essex Cement Co. LLC 1.817 - 1.880 -

Πνδνιάλε Α.Δ. - 47 110 -

Antea Cement SHA 3.799 228 6.724 -

Titan Global Finance PLC - 32.519 - 626.678

Separation Technologies U.K. Ltd 2 - - -

Λαηνκεία Σαλάγξαο Α.Δ. 1 - 1 -

Dancem APS 1.308 - - -

Sharr Beteiligungs GmbH 48 - 23 -

Λνηπέο ζπγαηξηθέο 15 - - -

Λνηπά ζπλδεφκελα κέξε - 2.822 - 520

Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο - - 10 -
- - - -

67.648 41.191 27.275 627.762

Σημειώζεις επί ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων

Ανώνσμη Εηαιρία Τζιμένηων Τιηάν

Αθνινπζεί ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζπλαιιαγψλ κε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο:

Γηάθνξεο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεφκελεο επηρεηξήζεηο ινγηζηηθνπνηνχληαη απφ ηελ Δηαηξία θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.

Οη πσιήζεηο θαη αγνξέο απφ θαη πξνο ζπλδεφκελεο επηρεηξήζεηο γίλνληαη κε ηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ ζηελ αγνξά. Σα ππφινηπα ησλ

ινγαξηαζκψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο δελ έρνπλ θαιπθζεί κε εγγπήζεηο θαη ε ηαθηνπνίεζε ηνπο γίλεηαη ηακεηαθά. Οη

ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ Όκηιν (ελδννκηιηθέο) απαιείθνληαη θαηά ηελ ελνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ

θαηαζηάζεσλ ηνπο. 

Ο Όκηινο ειέγρεηαη απφ ηελ εηαηξία Α.Δ.Σζηκέλησλ Σηηάλ ("Ζ Δηαηξία") πνπ θαηέρεη ην 100% ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηνπ Οκίινπ. Σα Μέιε

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηέρνπλ ην 19,31% (2010: 18,6%) ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο, ε ίδηα ε Δηαηξία θαηέρεη ην 4,04%

(2010: 4,06%), ελψ ην ππφινηπν 76,65% (2010: 77,34%) ησλ κεηνρψλ θαηέρεηαη απφ ην θνηλφ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κειψλ ηεο

νηθνγέλεηαο ησλ βαζηθψλ κεηφρσλ θαη ζεζκηθψλ επελδπηψλ).

(Ποζά ζε τιλιάδες €)

33. Σπλαιιαγέο κε ζπλδεόκελα κέξε

Ποζά κλειόμενηρ σπήζηρ 2011

Όκηινο

Δηαηξία

Λνηπά ζπλδεφκελα κέξε

Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο
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Πσιήζεηο 

αγαζώλ θαη 

ππεξεζηώλ 

 Αγνξέο αγαζώλ 

θαη ππεξεζηώλ Απαηηήζεηο  Τπνρξεώζεηο 

- 1.930 - 477

- - 4 869

- 1.930 4 1.346

Πσιήζεηο 

αγαζώλ θαη 

ππεξεζηώλ 

 Αγνξέο αγαζώλ 

θαη ππεξεζηώλ Απαηηήζεηο  Τπνρξεώζεηο 

Αηνιηθή Ν.Δ. 1 925 - 710

Αραηθή Ν.Δ. 4 1.406 - 2.400

Αικπαζέκ Α.Δ. 2 - - 7

Ηληεξκπεηφλ Γνκηθά Τιηθά Α.Δ. 49.256 5.653 12.681 -

Ηληεξηηηάλ Δκπνξηθή Γηεζλήο Α.Δ. 6.702 - - -

Ησλία A.Β.Δ.Δ. 210 1 51 -

Λαηνκεία Γνπξλψλ Α.Δ. 1 - 816 -

Ναπηηηάλ Α.Δ. 36 559 - 506

Πνιηθφο Ν.Δ. 1 - - 700

Σηηάλ Γηεζλήο Δκπνξηθή Α.Δ. 6 - 330 -

Fintitan SRL 5.027 - 2.778 -

Titan Cement U.K. Ltd 6.103 57 1.094 -

Usje Cementarnica AD 9.664 - 262 -

Beni Suef Cement Co.S.A.E. 768 - 394 -

Alexandria Portland Cement Co. S.A.E 12.012 - 1 -

Cementara Kosjeric AD 75 - 20 -

Zlatna Panega Cement AD 43 56 34 -

Σitan Αmerica LLC 217 7 12 -

Essex Cement Co. LLC 7.757 52 - 9

Πνδνιάλε Α.Δ. - - 13 -

Antea Cement SHA 7.429 - 4.338 -

Titan Global Finance PLC - 19.959 - 631.273

Separation Technologies U.K. Ltd 15 - 15 -

TCK Montenegro DOO 79 - - -

Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. 1 - 1 -

Λαηνκεία Σαλάγξαο Α.Δ. 10 - 5 -

Dancem APS 525 - 17 -

Cementi Crotone S.R.L. 185 - - -

Sharr Beteiligungs GmbH 38 - 14 -

Separation Technologies LLC 7 - 7 -

Λνηπέο ζπγαηξηθέο 16 - - -

Λνηπά ζπλδεφκελα κέξε - 1.930 - 477

Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο - - 4 869

106.190 30.605 22.887 636.951

Ακνηβέο δηεπζπληηθνύ πξνζσπηθνύ

2011 2010 2011 2010

Μηζζνί θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο παξνρέο 4.743 5.608 4.647 5.457

Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία 120 60 120 60

Λνηπέο καθξφρξνλεο παξνρέο - 526 - 526

Παξνρέο ιήμεο απαζρφιεζεο  394 - 394 -

Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ 357 383 357 383

5.614 6.577 5.518 6.426

Σν δηεπζπληηθφ πξνζσπηθφ πεξηιακβάλεη κέιε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο.

Γηνηθεηηθό πκβνύιην 2011 2010

Δθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 6 5

Με εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 8 9

'Οκηινο Δηαηξία

Δηαηξία

Ποζά πποηγούμενηρ σπήζηρ  2010

Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

Λνηπά ζπλδεφκελα κέξε

Όκηινο

(Ποζά ζε τιλιάδες €)

33. Σπλαιιαγέο κε ζπλδεόκελα κέξε (ζπλέρεηα)

Ανώνσμη Εηαιρία Τζιμένηων Τιηάν

Σημειώζεις επί ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων
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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Σημειώζεις επί ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων

(πνζά ζε ρηιηάδεο €)

Ξέλν λόκηζκα

Αύμεζε/ κείσζε 

μέλνπ λνκίζκαηνο 

έλαληη €

Δπίδξαζε ζηα 

θέξδε πξν θόξσλ

Δπίδξαζε ζηα 

ίδηα θεθάιαηα

Πνζά ρξήζεο 2011 5% -4.734 26.749 

-5% 4.283 -24.201 

5% 772 2.410 

-5% -698 -2.180 

5% 6.558 44.228 

-5% -5.934 -40.016 

5% 34 170 

-5% -31 -153 

5% 58 979 

-5% -52 -885 

5% -374 1.852 

-5% 338 -1.675 

Πνζά ρξήζεο 2010 5% -4.291 30.141 

-5% 3.882 -27.270 

5% 1.010 2.393 

-5% -913 -2.165 

5% 6.065 45.253 

-5% -5.487 -40.943 

5% -     140 

-5% -     -127 

5% 269 1.099 

-5% -244 -994 

5% -3 2.334 

-5% 3 -2.111 

34. Σηόρνη θαη πνιηηηθέο πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ

Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηηο κεηαβνιέο ζηα θέξδε ηνπ Οκίινπ πξν θφξσλ θαη ζηελ θαζαξή ηνπ ζέζε, ζε πηζαλέο αιιαγέο θπκαηλφκελσλ ηζνηηκηψλ ζην

Ακεξηθάληθν Γνιάξην, έξβηθν Γελάξην, Αηγππηηαθή Λίξα, Λίξα Αγγιίαο, Σνχξθηθε Λίξα θαη Λέθ Αιβαλίαο, θξαηψληαο φιεο ηηο άιιεο κεηαβιεηέο ζηαζεξέο:

Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ

USD

ALL

GBP

Αλάιπζε επαηζζεζίαο ζε κεηαβνιέο ζπλαιιάγκαηνο

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ δεκηνπξγνχλ δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλδχλσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη

επηηνθίσλ, πηζησηηθψλ θηλδχλσλ θαη θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο. Σν ζπλνιηθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ηνπ Οκίινπ εζηηάδεηαη ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη έρεη ζηφρν λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο δπλεηηθέο δπζκελείο επηπηψζεηο απηψλ ησλ δηαθπκάλζεσλ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζή

ηνπ. Ο Όκηινο δελ εθηειεί ζπλαιιαγέο θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ή ζπλαιιαγέο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηηο εκπνξηθέο, επελδπηηθέο ή δαλεηνιεπηηθέο

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. 

EGP

RSD

USD

Ζ έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ππάξρνπζεο ή πξνζδνθψκελεο ηακεηαθέο ξνέο ζε μέλν λφκηζκα (εηζαγσγέο

/εμαγσγέο) θαζψο θαη απφ επελδχζεηο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ο θίλδπλνο απηφο αληηκεησπίδεηαη ζην πιαίζην εγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ.

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο

RSD

GBP

Ζ δηαρείξηζε ησλ δηαθφξσλ θηλδχλσλ αληηκεησπίδεηαη κε ηε ρξήζε θπζηθψλ αληηζηαζκηζηηθψλ κέζσλ θαη κε πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο

ζε ζπλάιιαγκα. Γηα επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εμσηεξηθνχ, ησλ νπνίσλ ε θαζαξή ζέζε είλαη εθηεζεηκέλε ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν κεηαηξνπήο,

ρξεζηκνπνηείηαη σο θπζηθφ αληηζηαζκηζηηθφ κέζν, δαλεηζκφο ζην αληίζηνηρν λφκηζκα - εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ. Έηζη, ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο ηεο

θαζαξήο ζέζεο ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ ζηηο Ζ.Π.Α. αληηζηαζκίδεηαη κεξηθψο  κέζσ ζχλαςεο δαλείσλ ζε δνιάξηα

Δμαίξεζε απνηεινχλ ε Σνπξθία, ε Αίγππηνο θαη ε Αιβαλία, φπνπ ε επέλδπζε ηνπ Οκίινπ απεηθνλίδεηαη ζε ηνπξθηθέο θαη αηγππηηαθέο ιίξεο θαη αιβαληθά ιεθ

ελψ κέξνο ηεο αληίζηνηρεο ρξεκαηνδφηεζεο εθθξάδεηαη ζε επξψ ζηελ Σνπξθία θαη Αιβαλία, επξψ θαη γηελ ζηελ Αίγππην. Πξνο ην παξφλ, ην θφζηνο ηεο

αλαρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ απφ επξψ ζε ηνπξθηθέο ιίξεο θαζψο θαη απφ γηελ ζε αηγππηηαθέο ιίξεο δελ θξίλεηαη νηθνλνκηθά ειθπζηηθφ. Σν ζέκα απηφ

πάλησο επαλεμεηάδεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Όζνλ αθνξά ην δάλεην ζε επξψ, πνπ έρεη ρνξεγήζεη ε Titan Global Finance ζηελ TITAN America LLC, νη

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζην επίπεδν ηεο Titan America LLC έρνπλ αληηζηαζκηζηεί κέζσ πξνζεζκηαθψλ ζπκβνιαίσλ επξψ –δνιαξίνπ γηα ηζφπνζν πνζφ θαη

ίδηα δηάξθεηα κε απηά ηνπ δαλείνπ, κε απνηέιεζκα λα κε δεκηνπξγνχληαη ζπλαιιαγκαηηθά θέξδε ή δεκίεο ζην θεθάιαην ηνπ δαλείνπ απφ κεηαβνιέο ηζνηηκηψλ

θαη λα κελ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο Titan America LLC θαζψο θαη ηα ελνπνηεκέλα.)

EGP

ALL

TRY

TRY

ζεκ.: α) Ο ππνινγηζκφο ηεο "Δπίδξαζεο ζηα Κέξδε πξν θφξσλ" βαζίδεηαη ζηηο κεηαβνιέο ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηζνηηκηψλ ζπλαιιάγκαηνο ηεο ρξνληάο, ελψ ν 

ππνινγηζκφο ηεο "Καζαξήο Θέζεο" βαζίδεηαη ζηηο κεηαβνιέο ησλ ηζνηηκηψλ ζπλαιιάγκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ β) Ζ παξαπάλσ αλάιπζε 

επαηζζεζίαο γίλεηαη ζε λνκίζκαηα πνπ είλαη θπκαηλφκελα θαη φρη ζηαζεξά.
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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Σημειώζεις επί ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων

(πνζά ζε ρηιηάδεο €) Μεηαβιεηόηεηα 

επηηνθίσλ

Δπίδξαζε ζηα 

θέξδε πξν θόξσλ

Πνζά ρξήζεο 2011 1,0% -5.261

-1,0% 5.261

1,0% -2.236

-1,0% 2.236

1,0% -

-1,0% -

1,0% -345

-1,0% 345

1,0% -

-1,0% -

1,0% -330

-1,0% 330

Πνζά ρξήζεο 2010 1,0% -3.932

-1,0% 3.932

1,0% -1.890

-1,0% 1.890

1,0% -

-1,0% -

1,0% -270

-1,0% 270

1,0% -

-1,0% -

1,0% -40

-1,0% 40

EGP

Οη ηάζεηο ησλ επηηνθίσλ θαη ε δηάξθεηα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ παξαθνινπζνχληαη πξνυπνινγηζηηθά θαη επνκέλσο, νη απνθάζεηο γηα ηε δηάξθεηα, θαζψο

θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ζηαζεξψλ θαη θπκαηλφκελσλ επηηνθίσλ, ιακβάλνληαη μερσξηζηά γηα θάζε πεξίπησζε. Ωο εθ ηνχηνπ, φια ηα βξαρππξφζεζκα δάλεηα έρνπλ

ζπλαθζεί κε θπκαηλφκελα επηηφθηα. Σα κέζν-καθξνπξφζεζκα δάλεηα έρνπλ ζπλαθζεί θαη κε ζηαζεξά θαη κε θπκαηλφκελα επηηφθηα.

Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο γίλεηαη κε ηελ χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ θαη εγθεθξηκέλσλ καθξνπξφζεζκσλ ηξαπεδηθψλ

πηζηψζεσλ. Ο ιφγνο ησλ αρξεζηκνπνίεησλ εγθεθξηκέλσλ καθξνπξφζεζκσλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ θαη άκεζα δηαζέζηκσλ κεηξεηψλ πξνο ηνλ βξαρππξφζεζκν

δαλεηζκφ παξαθνινπζείηαη ζε κεληαία βάζε. ην ηέινο ηνπ έηνπο 2011, ν ιφγνο ηνπ ζπλφινπ ησλ αρξεζηκνπνίεησλ καθξνπξφζεζκσλ δεζκεπκέλσλ ηξαπεδηθψλ

γξακκψλ θαη κεηξεηψλ θαη ηνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ ήηαλ 3,2.  

Όπνπ θξίλεηαη θαηάιιειν, δεηείηαη επηπιένλ αζθαιηζηηθή θάιπςε σο εγγχεζε ηεο πίζησζεο. Γηα εηδηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο γίλνληαη πξνβιέςεηο γηα

δεκίεο απφ απαμίσζε. ην ηέινο ηνπ 2011, θξίλεηαη φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο νπζηαζηηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο, πνπ λα κελ θαιχπηεηαη ήδε απφ θάπνηα

αζθαιηζηηθή θάιπςε σο εγγχεζε ηεο πίζησζεο ή απφ πξφβιεςε επηζθαινχο απαηηήζεσο. 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο, πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ αδπλακία ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηα δηαζέζηκα θαη

ηακεηαθά ηζνδχλακα, ηηο επελδχζεηο θαη ηα ζπκβφιαηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγψγσλ, κεηξηάδεηαη θάλνληαο ρξήζε πξν-εγθεθξηκέλσλ νξίσλ ζην βαζκφ

έθζεζεο ζε θάζε κεκνλσκέλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα. Απηά ηα πξν-εγθεθξηκέλα φξηα είλαη κέξνο ελφο πιαηζίνπ εγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ απφ ην Γηνηθεηηθφ

πκβνχιην, θαη παξαθνινπζνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Ο Όκηινο δελ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ κηα κεγάιε, επξεία πειαηεηαθή βάζε. Ζ

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πειαηψλ παξαθνινπζείηαη δηαξθψο απφ ηηο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ.

Πηζησηηθόο θίλδπλνο

ALL

GBP

USD

ALL

BGN

EUR

EGP

USD

Κίλδπλνο επηηνθίνπ

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο

Με 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηνπ Οκίινπ ήηαλ ζε πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο θαη ινγαξηαζκνχο φςεσο ζε πςειήο

πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Αλάιπζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδχλακσλ παξαηίζεηαη ζηε ζεκ. 21.

Αλάιπζε επαηζζεζίαο ησλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ ζε κεηαβνιέο επηηνθίσλ

GBP

Ζ ζρέζε ζηαζεξνχ πξνο θπκαηλφκελν επηηφθην ηνπ θαζαξνχ δαλεηζκνχ ηνπ Οκίινπ δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο αγνξάο, ηελ ζηξαηεγηθή θαη ηηο

ρξεκαηνδνηηθέο ηνπ αλάγθεο. Δπίζεο, ππάξρεη δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, πεξηζηαζηαθά, παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα επηηνθίνπ, κφλν σο κέζν

γηα λα κεηξηαζζεί ν ζρεηηθφο θίλδπλνο θαη γηα λα αιιάμεη ν παξαπάλσ ζπλδπαζκφο ζηαζεξψλ - θπκαηλφκελσλ επηηνθίσλ, εθφζνλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην. ηηο

31 Γεθεκβξίνπ 2011, ν Όκηινο είρε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα αληαιιαγήο ζηαζεξνχ πξνο θπκαηλφκελν επηηφθην χςνπο €130εθ., κέζεο δηάξθεηαο

2,9 εηψλ θαη ζε κέζν ζηαζεξφ επηηφθην 2,41%, απφ ηα νπνία κέξνο χςνπο €100 εθ., έρεη νξηζηεί σο αληηζηάζκηζκα θηλδχλνπ ηακεηαθψλ ξνψλ. Δάλ ε ζέζε ζηα

παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα αληαιιαγήο ζηαζεξνχ πξνο θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δαλεηζκνχ ζηαζεξψλ

επηηνθίσλ, ην πνζνζηφ ησλ ζηαζεξψλ επηηνθίσλ ζην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ Οκίινπ αλέξρεηαη ζε 35%. 

ζεκ.: Ο παξαπάλσ πίλαθαο δελ πεξηιακβάλεη ηελ ζεηηθή επίπησζε ησλ εηζπξαρζέλησλ ηφθσλ απφ ηηο θαηαζέζεηο. 

EUR

34. Σηόρνη θαη πνιηηηθέο πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα)

BGN

Σν γεγνλφο φηη 22% ηνπ ζπλνιηθνχ δαλεηζκνχ ηνπ Οκίινπ βαζίδεηαη ζε ζηαζεξά θαη πξνζπκθσλεκέλα επηηφθηα θαη έλα πεξαηηέξσ 61% βαζίδεηαη ζε

πξνζπκθσλεκέλα πεξηζψξηα επηηνθίσλ, έρεη σο απνηέιεζκα, νη επηπηψζεηο ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ πξνζθνξά ρξήκαηνο ζηα απνηειέζκαηα

ρξήζεσο θαη ζηηο ηακεηαθέο ξνέο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ λα είλαη κηθξέο, φπσο απηφ θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ αλάιπζε επαηζζεζίαο.

Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηηο κεηαβνιέο ζηα θέξδε ηνπ Οκίινπ πξν θφξσλ (κέζσ ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ ηα ππφινηπα ησλ δαλείσλ ζην ηέινο ρξήζεο κε

θπκαηλφκελν επηηφθην ζηα θέξδε) ζε πηζαλέο αιιαγέο επηηνθίσλ, θξαηψληαο φιεο ηηο άιιεο κεηαβιεηέο ζηαζεξέο:
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Σημειώζεις επί ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων

Όκηινο

Πνζά ρξήζεο 2011
Άκεζα θαηαβιεηέα

Ληγόηεξν από 6 

κελεο 6 κε 12 κελεο 1 κε 5 έηε >5 έηε ύλνιν

(ποζά ζε τιλιάδες €)

Γαλεηζκφο (ζεκ. 24) 143.508 64.639 18.654 855.678 67.376 1.149.855 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

(ζεκ, 27) -     -     -     20.563 -     20.563 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 

(ζεκ. 28) 31.676 120.027 33.396 7.481 -     192.580 

175.184 184.666 52.050 883.722 67.376 1.362.998 

Πνζά ρξήζεο 2010
Άκεζα θαηαβιεηέα

Ληγόηεξν από 6 

κελεο 6 κε 12 κελεο 1 κε 5 έηε >5 έηε ύλνιν

(ποζά ζε τιλιάδες €)

Γαλεηζκφο (ζεκ. 24) 73.273 49.660 14.883 716.310 64.605 918.731 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

(ζεκ. 27) -     -     -     28.452 -     28.452 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 

(ζεκ. 28) 27.707 113.393 23.382 7.067 -     171.549 

100.980 163.053 38.265 751.829 64.605 1.118.732 

Δηαηξία

Πνζά ρξήζεο 2011
Άκεζα θαηαβιεηέα

Ληγόηεξν από 6 

κελεο 6 κε 12 κελεο 1 κε 5 έηε >5 έηε ύλνιν

(ποζά ζε τιλιάδες €)

Γαλεηζκφο (ζεκ. 24) 69.442 35.516 -     703.374 -     808.332 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 

(ζεκ. 28) 29.655 6.444 6.211 -     -     42.310 

99.097 41.960 6.211 703.374 -     850.642 

Πνζά ρξήζεο 2010
Άκεζα θαηαβιεηέα

Ληγόηεξν από 6 

κελεο 6 κε 12 κελεο 1 κε 5 έηε >5 έηε ύλνιν

(ποζά ζε τιλιάδες €)

Γαλεηζκφο (ζεκ. 24) 16.536 533 -     643.000 -     660.069 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 

(ζεκ. 28) 18.145 17.149 6.410 1.666 -     43.370 

34.681 17.682 6.410 644.666 -     703.439 

2011 2010 2011 2010

815.095 706.961 620.360 643.000 

226.564 136.763 104.692 17.069 

1.041.659 843.724 725.052 660.069 

333.935 67.070 29.478 2.943 

707.724 776.654 695.574 657.126 

242.667 315.085 40.883 86.961

'Οκηινο Εηαηξία

Μείνλ: Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα

Καζαξόο δαλεηζκόο

O παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο εκεξνκελίεο ιήμεσο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ σο πξνο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, κε βάζε ηηο πιεξσκέο πνπ

απνξξένπλ απφ ηηο ζρεηηθέο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο, ζε κε πξνεμνθιεκέλεο ηηκέο.

Ο Όκηινο ειέγρεη ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ δείθηε θαζαξνχ δαλεηζκνχ πξνο ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε. ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ,

πεξηιακβάλνληαη ηνθνθφξα δάλεηα κείνλ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα.  

Ζ πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ είλαη λα δηαηεξήζεη ηνπο ζηφρνπο κφριεπζεο ζχκθσλα κε έλα πξνθίι πςεινχ επηπέδνπ θεξεγγπφηεηαο. Ο Όκηινο κείσζε ηνλ θαζαξφ

δαλεηζκφ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 θαηά €68,9 εθαη..

O Όκηινο δηαρεηξίδεηαη ζπληεξεηηθά ηελ δηάξζξσζε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ κε ηνλ δείθηε κφριεπζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε θαζαξνχ δαλεηζκνχ θαη

ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ.

Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ ηνπ Οκίινπ είλαη λα εμαζθαιηζηνχλ νη πγηείο δείθηεο θεθαιαίνπ, ψζηε λα ππνζηεξίδνληαη θαη λα επεθηείλνληαη

νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ θαη λα κεγηζηνπνηείηαη ε αμία ησλ κεηφρσλ. 

Γαλεηζκόο

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 

Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 

(ποζά ζε χιλιάδες €)

Ο Γαλεηζκφο πεξηιακβάλεη ηα ππφινηπα ησλ δαλείσλ (αλεμφθιεην θεθάιαην) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηφθσλ κε ζηαζεξφ θαη θπκαηλφκελν επηηφθην κέρξη ηελ

ιήμε ηνπο.  

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη 

απνζβέζεσλ (EBITDA)

Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ

Σα πνζά πνπ πεξηγξάθνληαη σο άκεζα θαηαβιεηέα ζηνλ δαλεηζκφ, αθνξνχλ αδέζκεπηεο βξαρππξφζεζκεο γξακκέο θεθαιαίνπ θίλεζεο.

34. Σηόρνη θαη πνιηηηθέο πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ζπλέρεηα)
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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Σημειώζεις επί ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

2.206 2.274 2.206 2.274 169 168 169 168

10.555 11.346 10.555 11.346 2.710 3.013 2.710 3.013

233.606 207.829 233.606 207.829 63.869 56.966 63.869 56.966

333.935 67.070 333.935 67.070 29.478 2.943 29.478 2.943

772 1.745 772 1.745 -   -   -   -   

815.095 706.961 815.095 706.961 620.360 643.000 620.360 643.000

226.564 136.763 226.564 136.763 104.692 17.069 104.692 17.069

26.590 34.805 26.590 34.805 6.399 5.674 6.399 5.674

228.732 213.149 228.732 213.149 47.017 50.705 47.017 50.705

17.826 10.200 17.826 10.200 5.824 687 5.824 687

Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία

Απαηηήζεηο θαη πξνπιεξσκέο 

Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

Βξαρππξφζεζκνο Γαλεηζκφο 

Μαθξνπξφζεζκνο Γαλεηζκφο 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 

Φπημαηοοικονομικέρ ςποσπεώζειρ 

Ιεξαξρία εύινγεο αμίαο

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο δελ ππήξμαλ κεηαθνξέο κεηαμχ ησλ επηπέδσλ 1 θαη 2. νχηε κεηαθνξέο εληφο θαη εθηφο ηνπ επηπέδνπ 3 γηα ηελ κέηξεζε ηεο

εχινγεο αμίαο.

Ο Όκηινο ρξεζηκνπνηεί ηελ παξαθάησ ηεξαξρία γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ αλά ηερληθή

απνηίκεζεο:

Δπίπεδν 1: δηαπξαγκαηεχζηκεο (κε πξνζαξκνζκέλεο) ηηκέο ζε ελεξγέο αγνξέο γηα φκνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο.

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

Δπίπεδν 2: ινηπέο ηερληθέο γηα ηηο νπνίεο φιεο νη εηζξνέο πνπ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ θαηαγεγξακκέλε εχινγε αμία είλαη παξαηεξήζηκεο, είηε

άκεζα είηε έκκεζα

Δπίπεδν 3: ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εηζξνέο πνπ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ θαηαγεγξακκέλε εχινγε αμία θαη δελ βαζίδνληαη ζε παξαηεξήζηκα

δεδνκέλα ηεο αγνξάο.

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

35. Φξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία

Χρημαηοοικονομικά περιοσζιακά 

ζηοιτεία 

(Ποζά ζε χιλ. € )

Δύινγε αμία

Δηαηξία

Ζ εχινγε αμία ησλ πξνζεζκηαθψλ ζπκβνιαίσλ ζπλαιιάγκαηνο πξνζδηνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο πξνζεζκηαθψλ ζπκβνιαίσλ

θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπκβφιαηα αληαιιαγήο επηηνθίνπ, ε εχινγε αμία ηνπο ππνινγίδεηαη σο ε παξνχζα αμία

ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ.

Λνγηζηηθή αμία

Παξαθάησ, παξνπζηάδεηαη κία ζχγθξηζε, αλά θαηεγνξία, ησλ ινγηζηηθψλ θαη εχινγσλ αμηψλ φισλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ ηνπ Οκίινπ, ηα

νπνία απεηθνλίδνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο:

Δύινγε αμίαΛνγηζηηθή αμία

'Οκηινο

Δθηίκεζε εχινγεο αμίαο

Πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε εχινγε αμία ησλ κε δηαπξαγκαηεχζηκσλ παξαγψγσλ θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ, ν Όκηινο

ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο κεζφδνπο θαη παξαδνρέο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηηο ζπλζήθεο αγνξάο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Γηα

ηνλ καθξνπξφζεζκν δαλεηζκφ ρξεζηκνπνηνχληαη νη θαζνξηζκέλεο απφ ηελ αγνξά, ή ηνπο δηακεζνιαβεηέο, αμίεο γηα εμεηδηθεπκέλα ή παξφκνηα

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. Άιιεο ηερληθέο, φπσο είλαη κνληέια απνηίκεζεο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο θαη ε πξνεμφθιεζε κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ,

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαζνξίζνπλ ηελ εχινγε αμία γηα ηα ππφινηπα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία.

Οη νλνκαζηηθέο αμίεο κείνλ ηηο ηπρφλ εθηηκήζεηο πηζησηηθψλ αλαπξνζαξκνγψλ γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ κε δηάξθεηα

κηθξφηεξε απφ έλα έηνο, ζεσξείηαη φηη πιεζηάδνπλ ζηε εχινγε αμία ηνπο. Ζ πξαγκαηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ζθνπνχο

εκθάληζήο ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηελ παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ

ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ην ηξέρνλ επηηφθην αλαθνξάο ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν γηα ηνλ Όκηιν γηα ηε ρξήζε ζε παξφκνηα

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα.

εκείσζε: Σα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απνηεινχληαη απφ πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο ζε ζπλάιιαγκα θαη ζπκβφιαηα 

αληαιιαγήο επηηνθίσλ.
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2011 2010 2011 2010

2.206 2.274 -   -   

772 1.745 -   -   -   

14.250 21.134 -   -   

17.826 10.200 5.824 687

Όκηινο

2011 2010 2011 2010

Ηαπσληθφ γελ (αγνξά) USD/JPY 3.900.000 4.801.805 78,87 84,68

Γνιάξην ΖΠΑ (πψιεζε) EUR/USD 146.177 146.177 1,4618 1,4618

Ηαπσληθφ γελ (πψιεζε) USD/JPY 2.200.000 2.400.902 77,44 81,31

Δηαηξία

2011 2010 2011 2010

130.000 30.000 2,41% 2,36%

Δπίπεδν 3

ηαζεξφ επηηφθην (πψιεζε)

(Ποζά ζε τιλ. € )

Πνζό ζε ζπλάιιαγκα

Μέζε ηηκή 

ζπλαιιαγκαηηθήο 

ηζνηηκίαο

Σα παξαθάησ πνζά αληηπξνζσπεχνπλ ηα θαζαξά ηζνδχλακα ζε γελ θαη δνιάξηα αγνξάο θαη πψιεζεο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο. Σα γηελ ζπκβφιαηα ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κέζα ζηνπο επφκελνπο δψδεθα κήλεο θαη ηα δνιαξηαθά ζπκβφιαηα ην 2013.

Δπίπεδν 2

(ποζά ζε τιλιάδες μονάδες ηοπικού νομίζμαηος)

Πνζό

Δπίπεδν 2

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

Φπημαηοοικονομικέρ ςποσπεώζειρ 

Δύινγε αμία

Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ν Όκηινο θαη ε Δηαηξία θαηείραλ ηα παξαθάησ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία:

35. Φξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία (ζπλέρεηα)

Μέζε ηηκή επηηνθίσλ

Τπνρξέσζε αληαιιαγήο επηηνθίσλ:

Σα ζπκβφιαηα αληαιιαγήο επηηνθίσλ αθνξνχλ πιεξσκή ζηαζεξψλ επηηνθίσλ κέρξη ην 2014 έλαληη είζπξαμεο θπκαηλφκελσλ επηηνθίσλ euribor ελφο 

κελφο.

Τπνρξέσζε γηα αγνξά θαη πώιεζε ζπλαιιάγκαηνο:

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

Χρημαηοοικονομικά περιοσζιακά 

ζηοιτεία 

Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία

'Οκηινο Δηαηξία
Ιεξαξρία εύινγεο 

αμίαο

Δπίπεδν 2

(Ποζά ζε χιλ. € )

Δύινγε αμία

118



Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Σημειώζεις επί ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων

Αλψλπκε Δηαηξία Σζηκέλησλ Σηηάλ 2010-2011 Salentijn Properties1 B.V. 2010-2011

Αραηθή Ν.Δ. (1) Titan Cement Cyprus Limited 2006-2011

Αηνιηθή Ν.Δ. (1) KOCEM Limited 2006-2011

Αικπαζέκ Α.Δ. 2006-2011 Fintitan SRL (1)

Αξθηίαο Α.Δ. 2010-2011 Cementi Crotone S.R.L. 2009-2011

ΑΒΔ ΑΦΟΗ Πνιπθαλδξηψηεο Α.Δ. 2010-2011 Cementi ANTEA SRL 2010-2011

Λαηνκηθή Γσδεθαλήζνπ Α.Δ. 2010-2011 Colombus Properties B.V. 2010-2011

Ηληεξκπεηφλ Γνκηθά Τιηθά Α.Δ. 2005-2011 Holtitan BV 2010-2011

Ηληεξζηκέλη Α.Δ. 2010-2011 Aeas Netherlands B.V. 2010-2011

Ηληεξηηηάλ Δκπνξηθή Γηεζλήο Α.Δ. 2007-2011 Titan Cement U.K. Ltd (1)

Ησλία A.Β.Δ.Δ. 2007-2010 Separation Technologies U.K. Ltd (1)

Λάθκνο Α.Δ. 2010-2011
(5) Σitan Αmerica LLC 2008-2011

Λεεζέκ Α.Δ. 2010-2011 Separation Technologies Canada  Ltd 2010-2011

Ναπηηηάλ Α.Δ. 2010-2011 Stari Silo Copmany DOO 2008-2011

Πνδνιάλε Α.Δ. 2010-2011 Cementara Kosjeric AD 2006-2011

Πνξθπξίσλ Α.Δ. 2010-2011 Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. 2006-2011

Πνιηθφο Ν.Δ. (1) TCK Montenegro DOO 2007-2011

Λαηνκεία Βαρνχ Α.Δ. 2010-2011 Double W & Co OOD 2007-2011

Λαηνκεία Σαλάγξαο Α.Δ. 2010-2011 Granitoid AD 2007-2011

Λαηνκεία Γνπξλψλ Α.Δ. 2010-2011 Gravel & Sand PIT AD 2007-2011

Λαηνκεία Κνηλφηεηαο Σαγαξάδσλ Α.Δ. 2010-2011 Zlatna Panega Beton EOOD 2007-2011

Αηησιηθά Λαηνκεία Α.E. 2010-2011 Zlatna Panega Cement AD 2009-2011

ίγκα Μπεηφλ Α.Δ.Σ.Δ. 2010-2011 Cement Plus LTD 2011

Σηηάλ Σζηκέληα Αηιαληηθνχ Α.Β.Δ.Δ. 2010-2011 Rudmark DOOEL 2006-2011

Σηηάλ Γηεζλήο Δκπνξηθή Α.Δ. 2007-2011 Usje Cementarnica AD 2009-2011

Aemos Cement Ltd 2006-2011 Titan Cement Netherlands BV 2010-2011
(2) Alvacim Ltd 2006-2011 Alba Cemento Italia, SHPK 2009-2011
(3) Balkcem Ltd 2006-2011 Antea Cement SHA 2010-2011

Iapetos Ltd 2003-2011 Sharr Beteiligungs GmbH 2010-2011
(4) Rea Cement Ltd 2006-2011 Kosovo Construction Materials L.L.C. 2010-2011

Themis Holdings Ltd 2006-2011 SharrCem Sh.P.K 2011
(3) Tithys Ltd 2006-2011 Alexandria Development Co.Ltd (1)

Feronia Holding Ltd 2006-2011 Alexandria Portland Cement Co. S.A.E 2007-2011

Vesa DOOL 2006-2011 Balkan Cement Enterprises Ltd 2006-2011

Trojan Cem EOOD 2010-2011 Beni Suef Cement Co.S.A.E. 2007-2011

Dancem APS 2009-2011 East Cement Trade Ltd 2004-2011

Titan Global Finance PLC 2008-2011 Titan Beton & Aggregate Egypt LLC 2006-2011

Geospan Dooel 2010-2011 Titan Egyptian Inv. Ltd (1)

Terret Enterprises Ltd 2009-2011 Misrieen Titan Trade & Distribution 2006-2011

36. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά  ρξήζεηο

(1) Τπφθεηηαη ζε εηδηθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο.

(3) Ζ νηθνλνκηθή ρξήζε 2007 έρεη ειεγρζεί.

(4) Ζ νηθνλνκηθή ρξήζε 2008 έρεη ειεγρζεί.

(2) Οη νηθνλνκηθέο ρξήζεηο 2007, 2008 έρνπλ ειεγρζεί.

(5) Οη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ΖΠΑ, ελζσκαηψλνληαη ζηνλ ππνφκηιν ηεο Titan America LLC (ζεκ. 14).
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37. Αλαηαμηλνκήζεηο/αλαπξνζαξκνγέο 

Σελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2010:

(ποζά ζε τιλιάδες €) 'Οκηινο Εηαηξία

Αχμεζε ππνρξεψζεσλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ 10.639 11.696

Μείσζε αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ -2.368 -2.569

Μείσζε αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ 10 -

Αχμεζε θεξδψλ εηο λέν 1.084 1.147

Μείσζε κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο -1 -

Μείσζε απνζεκαηηθνχ αλαινγηζηηθψλ δηαθνξψλ -9.364 -10.274

Tελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010:

(ποζά ζε τιλιάδες €) 'Οκηινο Εηαηξία

Αχμεζε ππνρξεψζεσλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ 5.075 5.500

Μείσζε αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ -1.418 -1.511

Μείσζε αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ 6 -

Αχμεζε θεξδψλ εηο λέν 1.947 2.054

Μείσζε κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο -1 -

Μείσζε απνζεκαηηθνχ αλαινγηζηηθψλ δηαθνξψλ -5.609 -6.043

Αχμεζε άιισλ εζφδσλ εθκεηάιιεπζεο 678 422

Μείσζε άιισλ εμφδσλ εθκεηάιιεπζεο - 191

Μείσζε εμφδσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο 193 294

Αχμεζε αλαβαιιφκελνπ θφξνπ -8 -

Αχμεζε ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ κεηά απφ θφξνπο 3.755 4.231

Σελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011:

(ποζά ζε τιλιάδες €) 'Οκηινο Εηαηξία

Μείσζε ππνρξεψζεσλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ -5.127 -2.992

Αχμεζε αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ 560 135

Μείσζε αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ 17 -

Αχμεζε θεξδψλ εηο λέν 3.312 2.315

Αχμεζε απνζεκαηηθνχ αλαινγηζηηθψλ δηαθνξψλ 1.238 542

Μείσζε άιισλ εμφδσλ εθκεηάιιεπζεο 1.491 227

Μείσζε εμφδσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο 572 33

Αχμεζε αλαβαιιφκελνπ θφξνπ -698 -

Αχμεζε ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ κεηά απφ θφξνπο 6.847 6.585

Σν 2011, ν Όκηινο επαλεμέηαζε ηελ ινγηζηηθή ηνπ πνιηηηθή ζε ζρέζε κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ

θεξδψλ θαη δεκηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ζ πξνεγνχκελε ινγηζηηθή

πνιηηηθή αλαγλψξηδε κφλν ηα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκηέο πνπ πξνέθππηαλ απφ εκπεηξηθέο αλαπξνζαξκνγέο

θαη αιιαγέο ζηηο αλαινγηζηηθέο ππνζέζεηο πνπ ππεξέβαηλαλ ζσξεπηηθά ην 10% ηεο πξνβιεπφκελεο ππνρξέσζεο

ηεο παξνρήο ζηελ αξρή θάζε πεξηφδνπ θαη θαηαρσξνχληαλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηζφπνζα, αλάινγα

κε ην κέζν ρξφλν ελαπνκέλνπζαο ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχζαλ, εθαξκφδνληαο ηελ κέζνδν ηνπ

πεξηζσξίνπ ηνπ ΓΛΠ 19. Ωο απνηέιεζκα, ε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηνπ Οκίινπ δελ εκθάληδε ζεκαληηθφ

κέξνο ησλ θαζαξψλ κε πξαγκαηνπνηεζέλησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ.

Ωο εθ ηνχηνπ, ν Όκηινο απνθάζηζε λα αιιάμεη ηελ αλσηέξσ ινγηζηηθή πνιηηηθή θαη λα αλαγλσξίζεη ην ζχλνιν

ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ

ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο. Ζ παξαπάλσ αιιαγή έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πιήξε αλαγλψξηζε ησλ ππνρξεψζεσλ

θαζψο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη ηα αλαινγηζηηθά θέξδε/δεκίεο. Ζ Γηνίθεζε ζεσξεί φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν νη

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο, παξέρνπλ πην αμηφπηζηε θαη ζρεηηθή πιεξνθφξεζε ελψ

παξάιιεια ν λένο ρεηξηζκφο πξνζνκνηάδεη ζηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ πνπ εηζάγεηαη κε ην αλαζεσξεκέλν ΓΛΠ 19

ην νπνίν ζα έρεη ηζρχ απφ ηελ 1.1.2013. χκθσλα κε ην ΓΛΠ 8 "Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο, Μεηαβνιέο ησλ

Λνγηζηηθψλ Δθηηκήζεσλ θαη Λάζε", νη αιιαγέο απηέο έρνπλ αλαδξνκηθή εθαξκνγή κε απνηέιεζκα ηελ

αλαπξνζαξκνγή ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

Ζ αιιαγή ηεο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο έρεη ηηο αθφινπζεο επηδξάζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη

ηεο Δηαηξίαο:
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Πνζφ €6.640 ρηι. θαηαρσξεκέλo ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ηνπ Οκίινπ γηα ηελ πεξηφδν πνπ έιεμε ηελ 31.12.2010

ζηνλ ινγαξηαζκφ "έζνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο" κεηαθέξζεθε ζηνλ  ινγαξηαζκφ "έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο".

Πνζφ €801 ρηι. θαηαρσξεκέλo ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ πεξηφδν πνπ έιεμε ηελ 31.12.2010

ζηνλ ινγαξηαζκφ "άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο" κεηαθέξζεθε ζηνλ  ινγαξηαζκφ "θφζηνο πσιήζεσλ".

Σέινο, νξηζκέλνη ινγαξηαζκνί ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ Οκίινπ έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί ιφγσ νξηζηηθνπνίεζεο ηεο

απνηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ απνθηεζεηζψλ εηαηξηψλ θαηά ην 2010 ζχκθσλα κε ηελ

ζεκείσζε 30.

37. Αλαηαμηλνκήζεηο/αλαπξνζαξκνγέο (ζπλέρεηα)

Οη κεηαβνιέο πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ αιιαγή ηεο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο ηελ

31.12.2011, επεξεάδνπλ αλαινγηθά θαη ηηο ελδηάκεζεο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ρξήζε

2011, ε αλαπξνζαξκνγή ησλ νπνίσλ ζα παξνπζηαζηεί ζηε δεκνζίεπζε ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηε ρξήζε ηνπ

2012.

Οξηζκέλα θνλδχιηα ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ αλαηαμηλνκήζεθαλ γηα ιφγνπο παξνπζίαζεο θαη δελ είραλ θακία επίδξαζε ζηα ίδηα

θεθάιαηα, ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ θαη ζηα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο θαη κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο ηνπ

Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο.

Πνζφ €687 ρηι. θαηαρσξεκέλν ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο ηελ 31.12.2010 ζηνλ ινγαξηαζκφ

"παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα" ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο κεηαθέξζεθε ζηνλ ινγαξηαζκφ "παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά

κέζα" ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.

38. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνύ

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 πνπ λα επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Οκίινπ θαη ηεο

Δηαηξίαο. 
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Ι. ΕΙΡΟΕ 1/1 - 31/12/2011

Α. Πωλήζειρ 

1. Πωλήζειρ ηζιμένηος

ΗΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ Α.Δ. αξία ζε εςπώ 26.542.004,00

ΗΝΣΔΡΣΗΣΑΝ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΓΗΔΘΝΖ Α.Δ. 5.624.560,00

FINTITAN SRL 2.528.741,00

ANTEA CEMENT SHA 379.180,00

TITAN CEMENT U.K. LTD 6.843.946,00

ESSEX CEMENT CO LLC 1.817.253,00

CEMENTARNICA USJE A.D. 1.053.624,00

CEMENTARA KOSJERIC A.D. 64.303,00

44.853.611,00

2. Πωλήζειρ αδπανών ςλικών

ΗΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ Α.Δ. αξία ζε εςπώ 2.524.675,27

2.524.675,27

3. Πωλήζειρ ζηεπεών καςζίμων

CEMENTARNICA USJE AD αξία ζε εςπώ 13.787.654,00

13.787.654,00

4. Πωλήζειρ πάγιος εξοπλιζμού

ΗΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ Α.Δ. αξία ζε εςπώ 4.370,00

ΗΩΝΗΑ ΑΒΔΔ 1.227,00

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΓΟΤΡΝΩΝ Α.Δ. 43,00

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΣΑΝΑΓΡΑ ΑΔ 30,00

ZLATNA PANEGA CEMENT A.D. 188.671,00

CEMENTARNICA USJE A.D. 30.000,00

CEMENTARA KOSJERIC A.D. 12.000,00

ANTEA CEMENT SHA 38.441,00

274.782,00

5. Πωλήζειρ ειδών ποπζελάνηρ 

ΗΩΝΗΑ ΑΒΔΔ αξία ζε εςπώ 55.851,00

55.851,00

6. Πωλήζειρ ςλικών - ανηαλλακηικών

ΗΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ Α.Δ. αξία ζε εςπώ 8.721,00

SHARR BETEILIGUNGS GmbH 12.940,00

SHARRCEM 367,00

ZLATNA PANEGA CEMENT A.D. 32.739,00

ANTEA CEMENT SHA 1.555,00

CEMENTARA KOSJERIC A.D. 27.331,00

CEMENTARNICA USJE AD 9.843,00

93.496,00

ΤΝΟΛΟ Α. 61.590.069,27

Β. Τπηπεζίερ

    1. Παποσή μησανογπαθικών ςπηπεζιών

ΗΝΣΔΡΣΗΣΑΝ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΓΗΔΘΝΖ Α.Δ. αξία ζε εςπώ 12.080,00

ΑΛΜΠΑΔΜ Α.Δ. 1.200,00

ΗΝΣΔΡΗΜΔΝΣ Α.Δ. 600,00

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΓΟΤΡΝΩΝ Α.Δ. 1.000,00

ΛΑΚΜΟ Α.Δ. 900,00

ΛΔΔΔΜ Α.Δ. 1.200,00

ΠΟΡΦΤΡΗΩΝ Α.Δ. 1.200,00

ΝΑΤΣΗΣΑΝ Α.Δ. 16.499,00

ΑΦΟΗ ΠΟΛΤΚΑΝΓΡΗΩΣΖ Α.Δ. 900,00

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΒΑΥΟΤ Α.Δ. 1.200,00

ΑΡΚΣΗΑ Α.Δ. 1.200,00

ΣΗΣΑΝ ΣΗΜΔΝΣΑ ΑΣΛΑΝΣΗΚΟΤ ΑΒΔΔ 1.200,00

ΣΗΣΑΝ ΓΗΔΘΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 5.024,00

ΛΑΣΟΜΗΚΖ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ ΑΔΒΔ 1.200,00

ΗΩΝΗΑ ΑΒΔΔ 24.000,00

ΗΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ Α.Δ. 193.973,04

263.376,04

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 2011

Καηά ηη σπήζη 2011 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 674.964,00

ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT Co 7.932,27

TITAN AMERICA LLC 157.340,00

TITAN CEMENT U.K. LTD 15.419,00

ΗΝΣΔΡΣΗΣΑΝ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΓΗΔΘΝΖ Α.Δ. 10.104,16

ΝΑΤΣΗΣΑΝ Α.Δ. 1.126,13

ΗΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ Α.Δ. 75.840,30

ΗΩΝΗΑ ΑΒΔΔ 13.334,15

ΑΗΟΛΗΚΖ Α.Δ. 668,22

ZLATNA PANEGA CEMENT A.D. 2.718,00

DANCEM APS 1.308.000,00

SEPARATION TECHNOLOGIES UK 1.834,00

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΓΟΤΡΝΩΝ Α.Δ. 184,91

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΣΑΝΑΓΡΑ ΑΔ 1.209,00

ANTEA CEMENT SHA 3.379.033,00

IAPETOS LTD 1.020,35

SHARR BETEILIGUNGS GmbH 34.435,00

5.685.162,49

ΤΝΟΛΟ Β. 5.948.538,53

Γ.  Ενοίκια από μιζθώζειρ

ΗΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ Α.Δ. αξία ζε εςπώ 43.694,65

ΗΩΝΗΑ ΑΒΔΔ 58.050,00

ΑΗΟΛΗΚΖ Α.Δ. 600,00

ΑΥΑΪΚΖ Ν.Δ. 450,00

ΠΟΛΗΚΟ Α.Δ. 550,00

ΗΝΣΔΡΣΗΣΑΝ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΓΗΔΘΝΖ Α.Δ. 600,00

ΑΛΜΠΑΔΜ Α.Δ. 600,00

ΗΝΣΔΡΗΜΔΝΣ Α.Δ. 300,00

ΛΑΚΜΟ Α.Δ. 450,00

ΛΔΔΔΜ Α.Δ. 600,00

ΠΟΡΦΤΡΗΩΝ Α.Δ. 600,00

ΑΦΟΗ ΠΟΛΤΚΑΝΓΡΗΩΣΖ Α.Δ. 450,00

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΒΑΥΟΤ Α.Δ. 600,00

ΑΡΚΣΗΑ Α.Δ. 600,00

ΣΗΣΑΝ ΣΗΜΔΝΣΑ ΑΣΛΑΝΣΗΚΟΤ ΑΒΔΔ 600,00

ΣΗΣΑΝ ΓΗΔΘΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 600,00

CEMENTARNICA USJE AD 300,00

ANTEA CEMENT SHA 900,00

110.544,65

ΤΝΟΛΟ Γ. 110.544,65

67.649.152,45

ΙΙ. ΕΚΡΟΕ

Α. Αγοπέρ

1. Αγοπά αδπανών ςλικών

ΠΟΕΟΛΑΝΖ ΑΔ. αξία ζε εςπώ 47.491,00

ΗΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ Α.Δ. 3.203.053,16

3.250.544,16

2. Αγοπά έηοιμος ζκςποδέμαηορ

ΗΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ Α.Δ. αξία ζε εςπώ 121.219,07

121.219,07

3. Αγοπά πάγιος εξοπλιζμού

ΗΩΝΗΑ ΑΒΔΔ αξία ζε εςπώ 82.480,00

82.480,00

ΤΝΟΛΟ Α. 3.454.243,23

Β. Τπηπεζίερ

1. Ενοίκια από μιζθώζειρ

ΗΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ Α.Δ. αξία ζε εςπώ 33.905,74

33.905,74
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2. Λοιπέρ ςπηπεζίερ 

αξία ζε εςπώ

ΗΩΝΗΑ ΑΒΔΔ 624,00

TITAN GLOBAL FINANCE PLC 32.519.472,00

ΗΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ Α.Δ. 1.667.606,17

ANTEA CEMENT SHA 228.498,00

TITAN CEMENT U.K. LTD 30.577,00

TITAN AMERICA LLC 435.119,00

34.881.896,17

ΤΝΟΛΟ Β. 34.915.801,91

38.370.045,14

ΙΙΙ. ΤΠΟΛΟΙΠΑ

Σα ςπόλοιπα ηων απαιηήζεων και ςποσπεώζεων καηά ηην 31.12.2011 έσοςν ωρ εξήρ:

ΥΡΕΩΣΙΚΟ ΠΙΣΩΣΙΚΟ

ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ

CEMENTARNICA USJE AD 1.112.937,97

FINTITAN SRL 2.528.741,00

ΗΝΣΔΡΣΗΣΑΝ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΓΗΔΘΝΖ Α.Δ.

ANTEA CEMENT SHA 6.723.758,99

ΗΩΝΗΑ ΑΒΔΔ

ΗΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ Α.Δ. 11.640.211,08

TITAN CEMENT U.K. LTD 1.808.588,53 10.811,14

SEPARATION TECHNOLOGIES U.K.

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΓΟΤΡΝΩΝ Α.Δ. 640.644,85

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΣΑΝΑΓΡΑ ΑΔ 1.020,90

ΠΟΕΟΛΑΝΔ ΑΔ 109.726,56

ESSEX CEMENT CO LLC 1.880.182,39

ΣΗΣΑΝ ΓΗΔΘΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ. 495.000,00

TCK MONTENEGRO DOO

CEMENTARA KOSJERIC A.D.

ALBACEM SHA 6.720,00

BENI SUEF CEMENT CO. 279.576,91

ΟΗΚΟΜΠΔΣΟΝ Α.Β.Δ.Δ.

ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT Co

DANCEM APS

ZLATNA PANEGA CEMENT A.D. 19.731,72

CEMENTI CROTONE SRL

TITAN GLOBAL FINANCE PLC 626.677.896,84

ΑΥΑΪΚΖ Ν.Δ.

ΑΗΟΛΗΚΖ Ν.Δ. 287.279,98

ΠΟΛΗΚΟ Ν.Δ.

ΝΑΤΣΗΣΑΝ Α.Δ.

ADOCIM CIMENTO BETON SANAYI VE TICARET A.S. 

SHARR BETEILIGUNGS GmbH 23.234,66

SEPARATION TECHNOLOGIES LLC US

TITAN AMERICA LLC 259.293,42

27.263.355,56 627.242.001,38

31/12/2011
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3/1/2011 Ελαξμε δηαπξαγκάηεπζεο λέσλ κεηνρώλ κεηά από άζθεζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρώλ

7/1/2011 Σύλαςε ζύκβαζεο θνηλνπξαθηηθνύ δαλείνπ

12/1/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

13/1/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

21/1/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

4/2/2011 Μεηαβίβαζε εκπνξηθνύ ζήκαηνο "ΙΩΝΙΑ"

4/2/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

8/2/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

8/2/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

11/2/2011

14/2/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

15/2/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

9/3/2011 Οηθνλνκηθό Ηκεξνιόγην 2011

17/3/2011 Απνηειέζκαηα Έηνπο 2010

13/4/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

5/5/2011 Απνηειέζκαηα 1νπ Τξηκήλνπ 2011

9/5/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

11/5/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

13/5/2011 Πξόζθιεζε ζε Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ζηηο 15 Ινπλίνπ 2011

7/6/2011 Απνηειέζκαηα Ταθηηθνύ Φνξνινγηθνύ Ειέγρνπ Χξήζεσλ 2008 θαη 2009

14/6/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

14/6/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

16/6/2011 Αλαθνίλσζε απνθάζεσλ Ταθηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο 15εο Ινπλίνπ 2011

16/6/2011 Αλαθνίλσζε πιεξσκήο κεξίζκαηνο ρξήζεσο 2010 θαη εηδηθώλ απνζεκαηηθώλ

21/7/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

22/7/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

1/8/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

1/8/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

2/8/2011 Απνηειέζκαηα Α΄ Εμακήλνπ 2011

4/8/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

5/8/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

8/8/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

9/8/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

9/8/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

10/8/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

10/8/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

11/8/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

11/8/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

16/8/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

16/8/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

17/8/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

18/8/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

18/8/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

19/8/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

22/8/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

22/8/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

22/8/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

23/8/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

23/8/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

25/8/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

26/8/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

26/8/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

29/8/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

7/9/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

8/9/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

8/9/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

12/9/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

12/9/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

13/9/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

13/9/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

14/9/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

15/9/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

15/9/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

19/9/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

19/9/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

Αλαθνίλσζε γηα ππέξβαζε δηθαησκάησλ ςήθνπ άλσ ηνπ νξίνπ 5% ηεο Εηαηξίαο ηεο Capital Research and Management Company

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν. 3401/2005

Οη παξαθάησ Αλαθνηλώζεηο/Γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ ζηαιεί ζην Ηκεξήζην Δειηίν Τηκώλ θαη βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Χ.Α.,

όπσο επίζεο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξίαο καο titan-cement.com
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20/9/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

20/9/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

21/9/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

21/9/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

26/9/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

26/9/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

27/9/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

27/9/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

28/9/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

28/9/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

29/9/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

29/9/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

30/9/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

30/9/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

3/10/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

3/10/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

5/10/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

6/10/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

6/10/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

7/10/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

7/10/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

14/10/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

27/10/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

10/11/2011 Απνηειέζκαηα Ελλεακήλνπ 2011

11/11/2011 Απόθαζε Δ.Σ. γηα πώιεζε ηδίσλ κεηνρώλ

22/11/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

23/11/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

24/11/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

25/11/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

29/11/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

30/11/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

30/11/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

1/12/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

1/12/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

2/12/2011 Δηθαίσκα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρώλ

2/12/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

16/12/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

21/12/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

23/12/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

23/12/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

29/12/2011 Έληππν παξνρήο πιεξνθνξηώλ - Stock Option Plan 2011

30/12/2011 Αλαθνίλσζε ξπζκηδόκελεο πιεξνθνξίαο Ν. 3556/2007

Σηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξίαο καο titan-cement.com βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ ηνπ

νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηηθή θαη νη εθζέζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ησλ εηαηξηώλ πνπ ελζσκαηώλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο

θαηαζηάζεηο ηεο Εηαηξίαο.
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1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010

Σακεηαθέο Ρνέο Λεηηνπξγηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ 37.739 130.032 -11.656 40.268

Πποζαπμογέρ ηος κέπδοςρ ζε ζσέζη με ηιρ εξήρ ζςναλλαγέρ:

Απνζβέζεηο 119.930 122.515 11.825 11.999

Απνκεηώζεηο ελζσκάησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 18.710 165 1.144 2

Πξνβιέςεηο 8.263 31.510 3.258 4.616

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 11.918 8.186 -828 -3.459

Έζνδα ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ - - -3.495 -5.656

Πξόβιεςε γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρώλ - - 5.062 12.792

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 53.418 55.319 39.646 29.770

Με ζύκθσλε γλώκε Απνηειέζκαηα (έζνδα/έμνδα, θέξδε/δεκίεο) επελδ. δξαζη. -27.771 -5.533 2.621 -343

Κέξδνο εθκ/ζεσο πξηλ από ηηο κεηαβ. ηνπ θεθ. θηλήζεσο 222.207 342.194 47.577 89.989

Μείσζε/(αύμεζε) απνζεκάησλ 9.883 -7.653 12.211 -10.259

Μείσζε απαηηήζεσλ από πειάηεο θαη ινηπνύο ι/ζκνύο 14.863 25.859 3.662 29.774

Μείσζε/(αύμεζε) ινηπώλ ιεηηνπξγηθώλ καθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ 1.780 -2.761 1.166 447

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 Μείσζε ηξερνπζώλ ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) -8.184 -50.574 -18.726 -23.787

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 1.887.488 1.957.289 251.111 261.538 Δηζξνέο δηαζεζίκσλ από ηελ θύξηα εθκεηάιιεπζε 240.549 307.065 45.890 86.164

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 9.804 2.053 11.312 5.974 Καηαβεβιεκέλνη θόξνη -36.988 -27.546 -18.670 -22.449

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 546.111 572.115 1.112 1.122 Σύνολο ειζποών από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιοηήηερ (α) 203.561 279.519 27.220 63.715

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 23.109 26.578 1.185.672 1.186.841 Σακεηαθέο Ρνέο Δπελδπηηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ

Απνζέκαηα 242.765 248.168 68.761 77.419 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο -56.150 -84.483 -6.314 -7.039

Απαηηήζεηο από πειάηεο 117.635 136.113 25.928 43.898 Μείσζε ινηπώλ καθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ - 2.024 - -

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 116.806 73.524 38.002 13.129 Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο -1.917 -2.118 -139 -475

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 333.935 67.070 29.478 2.943 Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 15.484 10.656 286 5.348

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 3.277.653 3.082.910 1.611.376 1.592.864 Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 7 317 269 5.656

Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ -111 -28.108 -6.139 -

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Δπηζηξνθέο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθώλ - - - 77.500

Μεηνρηθό Κεθάιαην (84.632.528 κεηνρέο ησλ  € 4,00) 338.530 338.455 338.530 338.455 - 32.733 - -

Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην 22.826 22.826 22.826 22.826 - 80.000 - -

Γηθαηώκαηα πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρώλ 1.358 6.983 1.358 6.983 (Πιεξσκέο)/εηζπξάμεηο γηα ηελ πώιεζε/απόθηεζε επελδπηηθώλ ηίηισλ -44 -136 -1 -

Ίδηεο κεηνρέο -89.446 -90.182 -89.446 -90.182 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 4.354 3.666 204 1.336

Λνηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 1.284.198 1.290.185 516.162 534.880 Σύνολο (εκποών)/ειζποών από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β) -38.377 14.551 -11.834 82.326

ύλοιο Ιδίωλ Κεθαιαίωλ Μεηότωλ Δηαηρίας (α) 1.557.466 1.568.267 789.430 812.962 Σύνολο ηαμειακών ποών μεηά από ηιρ επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α)+(β) 165.184 294.070 15.386 146.041

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (β) 142.982 142.557 - - Σακεηαθέο Ρνέο Υξεκαηνδνηηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ

ύλοιο Ιδίωλ Κεθαιαίωλ (γ)=(α)+(β) 1.700.448 1.710.824 789.430 812.962 Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 75 151 75 151

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 815.095 706.961 620.360 643.000

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 282.553 295.274 48.213 60.743 - 8.030 - -

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 226.564 136.763 104.692 17.069 Πώιεζε ηδίσλ κεηνρώλ 248 706 248 706

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 252.993 233.088 48.681 59.090 Δηζπξάμεηο θξαηηθώλ επηρνξεγήζεσλ 88 112 88 112

ύλοιο σποτρεώζεωλ (δ) 1.577.205 1.372.086 821.946 779.902 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -54.918 -56.998 -37.898 -25.947

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ) 3.277.653 3.082.910 1.611.376 1.592.864 Μεξίζκαηα πιεξσζέληα θαη δηαλεκεζέληα απνζεκαηηθά -24.935 -17.159 -15.270 -15.256

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 628.301 995.688 156.984 272.264

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -446.923 -1.170.102 -93.078 -375.332

 Σύνολο ειζποών/(εκποών) από σπημαηοδοηικέρ δπαζη/ηερ (γ) 101.936 -239.572 11.149 -143.302

Καζαξή αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  (α)+(β)+(γ) 267.120 54.498 26.535 2.739

1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 67.070 16.426 2.943 204

Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ -255 -3.854 - -

Κύθινο εξγαζηώλ 1.091.404 1.350.488 217.231 370.696 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 333.935 67.070 29.478 2.943

Κόζηνο πσιήζεσλ -748.654 -897.824 -139.349 -248.184

Μηθηά θέξδε πξν απνζβέζεωλ 342.750 452.664 77.882 122.512

Άιια έζνδα /(έμνδα) εθκεηάιιεπζεο 21.528 -8.046 -4.272 3.008 1.

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο -100.504 -104.686 -32.109 -37.482

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο -21.107 -24.847 -618 -1.077

2.

-138.640 -122.680 -12.969 -12.001

104.027 192.405 27.914 74.960

Έζνδα ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ - - 3.495 5.656

Έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο -66.288 -62.373 -43.065 -40.348 3.

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξωλ 37.739 130.032 -11.656 40.268

Μείνλ: Φόξνο εηζνδήκαηνο -16.059 -17.942 -1.622 -18.531

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο (α) 21.680 112.090 -13.278 21.737 4.

Σα θαζαρά θέρδε/(δεκίες) αλαιογούλ ζε : 5.

Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο 11.011 103.075 -13.278 21.737

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 10.669 9.015 - - 6.

7.

Kέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε  €) 0,13514 1,26583 -0,16296 0,26694

Kέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - πξνζαξκνζκέλα (ζε  €) 0,13442 1,26124 -0,16209 0,26598 8.

Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή (ζε  €) - 0,07759 - 0,07759

Πξνηεηλόκελε δηαλνκή θνξνινγεζέλησλ απνζεκαηηθώλ αλά κεηνρή (ζε  €) - 0,10241 - 0,10241

Πνζά ζε ρηιηάδεο € Όκηινο Δηαηξία

- 67.648

2.822 41.191

- 27.265

1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 520 627.242

21.680 112.090 -13.278 21.737 5.614 5.518

10 10

-3.468 54.028 - - 9.

-3.023 -756 -4.545 -

10.

1.639 - 1.639 -

8.141 4.631 8.231 5.289

-2.232 -581 -1.974 -1.058 11.

945 57.112 3.351 4.231

22.625 169.202 -9.927 25.968 12.

13.108 158.063 -9.927 25.968 13.

9.517 11.139 - -

14.

15.

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 16.

1.710.824 1.451.907 812.962 800.355

22.625 169.202 -9.927 25.968

1.378 1.157 1.378 1.157

248 706 248 706

-15.231 -15.224 -15.231 -15.224

-9.758 -1.919 - -

17.

42 20.174 - - 18.

- 8.030 - -

- 80.000 - - 19.

-16.564 - - -

- -1.588 - -

1.700.448 1.710.824 789.430 812.962

(δεκνζηεπόκελα βάζεη ηνπ θ.λ.2190, άξζξν 135, γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ/ΓΠΥΑ)

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Α.Δ. ΣΗΜΔΝΣΩΝ ΣΗΣΑΝ θαη ηνπ ΟΜΗΛΟΤ. Ο αλαγλώζηεο πνπ επηδεηά λα αληιήζεη νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο

θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ, πξέπεη λα εμαζθαιίζεη πξόζβαζε ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, θαζώο θαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή.

Δλδεηθηηθά, κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο Δηαηξίαο, όπνπ αλαξηώληαη ηα ελ ιόγσ ζηνηρεία.

Αξκόδηα  Τπεξεζία - Ννκαξρία : Τπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο, Γηεύζπλζε Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ & Πίζηεσο ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΗΗ

(Ποζά εθθραζκέλα ζε τηιηάδες €)

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ
ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Δ.: 6013/06/Β/86/90

Υαιθίδος 22α - 111 43 Αζήλα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ από 1 Ιαλνπαξίνπ 2011 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2011

Δπηύρηνο Βαζηιάθεο*, Δπζύκηνο Βηδάιεο, Γεώξγηνο Γαπίδ*, ππξίδσλ Θενδσξόπνπινο*, Νέιινο

Καλειιόπνπινο, Σάθεο-Παλαγηώηεο Καλειιόπνπινο, Παλαγηώηεο Μαξηλόπνπινο*, Πέηξνο

ακπαηαθάθεο*, Αιεμάλδξα Παπαιεμνπνύινπ-Μπελνπνύινπ, Μηραήι ηγάιαο, Βαζίιεηνο Φνπξιήο*.

*Αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε 

Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηωλ 

εηήζηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ : 1 Μαξηίνπ 2012

Οξθωηόο ειεγθηήο ινγηζηήο : Υξήζηνο Πειεληξίδεο (ΑΜ ΟΔΛ 17831) 

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ: ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ : Αλδξέαο Καλειιόπνπινο - Πξόεδξνο,  Δπζηξάηηνο-Γεώξγηνο (Σάθεο) Αξάπνγινπ*-Αληηπξόεδξνο, 

Γεκήηξηνο Παπαιεμόπνπινο - Γηεπζύλσλ ύκβνπινο.

Δίζπξαμε από ηελ πώιεζε κέξνπο δξαζηεξηόηεηαο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο

Δίζπξαμε από ηελ κεηαβίβαζε κεξηδίνπ ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ζε ηξίηνπο

Δίζπξαμε από ηελ κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή ιόγσ αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ ζπγαηξηθώλ εηαηξηώλ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΗ

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο  €)

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ

Διεγθηηθή εηαηξία : Ernst & Young (HELLAS) Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο Α.Δ.

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ :

ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο  €)

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Με ηελ από 19.12.2011 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ην Μεηνρηθό Κεθάιαην ηεο Δηαηξίαο απμήζεθε θαηά €74.752, κε θαηαβνιή κεηξεηώλ θαη

έθδνζε 18.688 λέσλ θνηλώλ κεηνρώλ, νλνκαζηηθήο αμίαο €4,00 εθάζηεο, ιόγσ άζθεζεο από αλώηεξα ζηειέρε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο θνηλώλ

κεηνρώλ, ζην πιαίζην εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ρνξήγεζεο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρώλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί κε ηελ 29.5.2007 απόθαζε

ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ.
Κέξδε πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ θαη 

απνζβέζεωλ 242.667 315.085 40.883 86.961 ύκθσλα κε ηελ από 10.11.2011 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ε Δηαηξία πώιεζε, κέζσ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ, 20.000 θνηλέο ίδηεο

κεηνρέο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεύνπλ πνζνζηό 0,0236% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο, κε κέζε ηηκή πώιεζεο €12,41 αλά κεηνρή. Ο

ζπλνιηθόο αξηζκόο ηδίσλ κεηνρώλ πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηεο ε Δηαηξία ζηηο 31.12.2011 αλέξρεηαη ζε 3.117.616 ζπλνιηθήο αμίαο θηήζεο €89.446 ρηι., πνζό

ην νπνίν κείσζε ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

Απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο ελζώκαησλ/αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ

Κέξδε πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ

Πνζά πσιήζεσλ θαη αγνξώλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξίαο ζηε

ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Λ.Π. 24 πξνο απηήλ κέξε, έρνπλ σο

εμήο:

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ α) Έζνδα

Ποζά εθθραζκέλα ζε τηιηάδες € β) Έμνδα

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ γ) Απαηηήζεηο

Δπί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε. Δπί παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ πθίζηαληαη

εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο πνζνύ €68,4 εθαη. ζηελ θνηλνπξαθηηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ ζηελ Σνπξθία Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. πξνο

εμαζθάιηζε δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ ηεο πνζνύ €46,3 εθαη.

Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ: Οκίινπ 5.517 (2010: 6.034), Δηαηξίαο 805 (2010: 959).

Οη παγηνπνηήζεηο ρξήζεσο 2011, εμαηξνπκέλσλ ησλ επελδύζεσλ γηα απνθηήζεηο λέσλ εηαηξηώλ θαη ησλ αζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, αλέξρνληαη ζε:

Όκηινο  €55,3 εθαη. (2010: €84,1 εθαη.), Δηαηξίαο  €6,3 εθαη. (2010: €7,5 εθαη.).

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζα πξνηείλεη ζηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ, ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο.

Σα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκό ησλ θνηλώλ θαη πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ, αθαηξνπκέλνπ ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ

όξνπ ησλ ηδίσλ κεηνρώλ.

δ) Τπνρξεώζεηο

Κέρδε/(δεκίες) κεηά από θόροσς (α) ε) Ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο Γηνίθεζεο

Λοηπά ζσλοιηθά εηζοδήκαηα/(δεκίες): ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

Δπίδξαζε ηζνηηκηώλ από ηελ κεηαηξνπή νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 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 2011, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηελ ζεκείσζε 14 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ

θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ.
Αληηζηαζκίζεηο ηακεηαθώλ ξνώλ

Εεκίεο από απνηίκεζε ζηελ εύινγε αμία ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ -112

Φόξνο εηζνδήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε ζηνηρεία ινηπώλ ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ Οη ινηπέο πξνβιέςεηο (βξαρππξόζεζκεο θαη καθξνπξόζεζκεο) πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί ηελ 31.12.2011, αλέξρνληαη γηα ηνλ Όκηιν ζε €18,6 εθαη.

(31.12.2010 €19,4 εθαη.), θαη γηα ηελ Δηαηξία ζε  €3,2 εθαη. (31.12.2010 €7,6 εθαη.). Λοηπά ζσλοιηθά εηζοδήκαηα κεηά από θόροσς (β)

σγθεληρωηηθά ζσλοιηθά εηζοδήκαηα/(δεκίες)κεηά από θόροσς (α)+(β) Ύζηεξα από ζπκθσλία ζηελ νπνία θαηέιεμαλ κε ηηο αξκόδηεο νηθνλνκηθέο αξρέο ζηελ Αίγππην νη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ Alexandria Portland

Cement Co. S.A.E θαη Beni Suef Cement Co.S.A.E., αλαγλώξηζαλ εληόο ηνπ 2011 απαίηεζε έλαληη επηζηξνθήο εηζθνξάο θαηαλάισζεο αξγίινπ (clay fee)

, πνπ είρε θαηαβιεζεί από ην Μάην ηνπ 2008 έσο θαη ηνλ Ηνύλην ηνπ 2010.Σα ζσγθεληρωηηθά ζσλοιηθά εηζοδήκαηα/(δεκίες) αλαιογούλ ζε :

-210 - - Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ εηαηξηώλ ηνπ Οκίινπ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηελ ζεκείσζε 36 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ

θαηαζηάζεσλ. Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, θαζώο θαη γηα επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο ζηνλ Όκηιν θαη

ζηελ Δηαηξία.
Αλαπξνζαξκνγή ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ

Αλαινγηζηηθά θέξδε

Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ, ζπλεηζέθεξε ε απμεκέλε δηάζεζε δηθαησκάησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ

επέδξαζε ζεηηθά ζην θόζηνο παξαγσγήο.Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31.12.2011 έρνπλ πεξηιεθζεί επηπξνζζέησο κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ε ηδξπζείζα εηαηξία ECO

Conception EOOD (1ε ελνπνίεζε 30.11.2011) θαη ε εμαγνξαζζείζα Αηησιηθά Λαηνκεία Α.Δ. (1ε ελνπνίεζε 31.12.2011).ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΥΡΗΗ

(Ποζά εθθραζκέλα ζε τηιηάδες €) Οινθιεξώζεθε ν ηαθηηθόο θνξνινγηθόο έιεγρνο ηεο Δηαηξίαο γηα ηηο ρξήζεηο 2008 θαη 2009, από ηνλ νπνίν πξνέθπςε ζπλνιηθή επηβάξπλζε €2,3 εθαη. Ζ

Δηαηξία είρε δηελεξγήζεη πξόβιεςε γηα ηηο αλσηέξσ ρξήζεηο ύςνπο  €2,0 εθαη.. Σν ππόινηπν πνζό €0,3 εθαη. επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα.ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ

Αλαγλώξηζε δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο γηα πώιεζε 

κεηνρώλ ζπγαηξηθήο 6.884 -1.621 - -

Σα θέξδε ρξήζεο πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ ηνπ Οκίινπ επεξεάζηεθαλ αξλεηηθά κε ην πνζό ησλ €18,7 εθαη., ιόγσ

απνκείσζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ.

Οξηζκέλα θνλδύιηα ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο αλαπξνζαξκόζηεθαλ: α) ιόγσ αιιαγήο ηεο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνξά ηηο πξνβιέςεηο γηα

πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδνηηθώλ παξνρώλ ησλ εξγαδνκέλσλ, β) ιόγσ νξηζηηθνπνίεζεο ηεο απνηίκεζεο ηεο εύινγεο αμίαο ησλ απνθηεζεηζώλ εηαηξηώλ θαηά

ηε ρξήζε 2010. Ζ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ κεηαβνιώλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ζηελ ζεκείσζε 37

ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Δπηπιένλ, ρσξίο λα επηθέξεη θακία επίδξαζε ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ θαη ζηα απνηειέζκαηα

κεηά από θόξνπο ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο, ν Όκηινο θαη ε Δηαηξία πξνρώξεζαλ ζε αλαηαμηλνκήζεηο νξηζκέλσλ θνλδπιίσλ ηεο ρξήζεο 2010,

πξνθεηκέλνπ λα είλαη νκνεηδή θαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα θνλδύιηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ (ζεκείσζε 37 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ).

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ έλαξμεο ρξήζεο (1/1/2011 θαη 1/1/2010 αληίζηνηρα)

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο

Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ από δηθαηώκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρώλ 

Πώιεζε ηδίσλ κεηνρώλ 

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα θαη ινηπά απνζεκαηηθά 

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε κεηόρνπο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο

Δμαγνξά κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο ρξήζεο (31/12/2011 θαη 31/12/2010 αληίζηνηρα)

Αζήλα, 1 Μαρηίοσ 2012

Ο Πρόεδρος ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ Ο Γηεσζύλωλ ύκβοσιος Ο Οηθολοκηθός Γηεσζσληής Οκίιοσ Ο Οηθολοκηθός Γηεσζσληής Διιάδος Ο Γηεσζσληής Δλοποηεκέλωλ Οηθολοκηθώλ 

Καηαζηάζεωλ

Αύμεζε θαζαξήο ζέζεο ιόγσ εμαγνξάο ζπγαηξηθώλ εηαηξηώλ Σν 2011 ν Όκηινο πξνέβε ζηελ πινπνίεζε δηεηνύο πιάλνπ αλαδηνξγάλσζεο ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ. Σν ζρεηηθό θόζηνο κείσζε ηα θέξδε πξν θόξσλ,

ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο θαηά €11,8 εθαη. θαη €7,6 εθαη. αληίζηνηρα.πκκεηνρή ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο ζηελ αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

Έζνδν από ηελ πώιεζε κεξηδίνπ ζπγαηξηθήο εηαηξίαο Ο θόξνο εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο 2010, γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξία, επηβαξύλζεθε κε πξόβιεςε €7,9 εθαη. πνπ αθνξά έθηαθηε εηζθνξά Ν.3845/2010,

επηβιεζείζα ζηα εηζνδήκαηα ηεο ρξήζεο 2009. Πξνζαξκνγή αλαβαιιόκελεο θνξνινγίαο ιόγσ αιιαγήο ζπληειεζηώλ θόξνπ εηζνδήκαηνο 

ζην απνζεκαηηθό αλαπξνζαξκνγώλ

Α.Μ. Αδείαο Ο.Δ.Δ. Α/64870 Α.Μ. Αδείαο Ο.Δ.Δ. Α/15068
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