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Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

Ενδιάµεση Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης
(ποσά σε χιλιάδες €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/09/2010 31/12/2009 30/09/2010 31/12/2009

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις (σηµ. 9, 14) 1.914.222 1.915.211 262.967 266.759
Επενδυτικά ακίνητα 1.696 1.088 6.396 6.396
Ασώµατες ακινητοποιήσεις (σηµ. 14, 17) 548.857 542.816 1.082 671
Συµµετοχές σε θυγατρικές - - 1.266.395 1.268.502
Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρίες 9.964 10.551 - -
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 2.204 2.338 107 107
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 18.493 20.969 3.438 3.460
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις (σηµ. 14) 1.772 2.546 - -
Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 2.497.208 2.495.519 1.540.385 1.545.895

Αποθέµατα (σηµ. 14) 256.448 238.803 76.155 68.250
Απαιτήσεις από πελάτες (σηµ. 14) 156.116 155.018 43.710 70.990
Λοιπές απαιτήσεις και προπληρωµές (σηµ. 14) 78.859 99.113 10.910 12.733
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 1.217 679 - 34
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 63 62 61 61
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (σηµ. 4) 55.313 16.426 5.992 204
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 137 - - -
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 548.153 510.101 136.828 152.272

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.045.361 3.005.620 1.677.213 1.698.167

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο (84.576.118 µετοχές των € 4,00) 338.304 338.304 338.304 338.304
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 22.826 22.826 22.826 22.826
∆ικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών (σηµ. 15) 6.755 5.977 6.755 5.977
Ίδιες µετοχές (σηµ. 14) -90.182 -91.622 -90.182 -91.622
Λοιπά αποθεµατικά 474.882 434.350 501.465 501.465
Κέρδη εις νέο 823.303 739.218 40.506 32.532
Ίδια Κεφάλαια που αναλογούν σε µετόχους της Μητρικής Εταιρίας 1.575.888 1.449.053 819.674 809.482

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 26.345 11.135 - -
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 1.602.233 1.460.188 819.674 809.482

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις (σηµ. 14) 791.962 725.665 723.000 634.499
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα (σηµ. 14) 7.890 376 - -
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (σηµ. 14) 182.428 196.572 22.486 24.018
Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών 39.723 41.828 22.687 23.762
Προβλέψεις (σηµ.12, 14) 21.455 16.660 4.172 1.929
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 35.853 37.434 5.701 5.806
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.079.311 1.018.535 778.046 690.014

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις (σηµ. 14) 136.129 261.835 15.020 127.609
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (σηµ. 14) 206.009 242.448 52.199 60.013
Μερίσµατα Πληρωτέα - 377 321 332
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 1.117 29 1.117 29
Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήµατος 13.871 19.549 4.617 10.379
Προβλέψεις (σηµ.12, 14) 6.691 2.659 6.219 309
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 363.817 526.897 79.493 198.671

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 1.443.128 1.545.432 857.539 888.685

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β) 3.045.361 3.005.620 1.677.213 1.698.167

'Οµιλος Εταιρία
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Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

(ποσά σε χιλιάδες €)

1/7-30/9/2010 1/7-30/9/2009 1/7-30/9/2010 1/7-30/9/2009

Κύκλος εργασιών 347.681 362.562 80.475 120.319
Κόστος πωλήσεων -219.848 -232.556 -50.499 -74.913
Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων 127.833 130.006 29.976 45.406
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 6.000 3.435 1.121 2.104
Συµµετοχή στα κέρδη συγγενών εταιριών 121 428 - -
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -25.239 -25.806 -8.478 -9.878
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -6.073 -5.496 -501 -548
Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης -3.770 -5.745 -283 -2.134
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 98.872 96.822 21.835 34.950
Αποσβέσεις που αναλογούν στο κόστος πωλήσεων -28.675 -26.119 -2.633 -2.609
Αποσβέσεις που αναλογούν στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας 
και διάθεσης -2.548 -1.442 -385 -269
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 67.649 69.261 18.817 32.072
Έσοδα συµµετοχών και χρεογράφων - - - -
Έσοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 668 473 29 335
Έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας -22.252 -13.981 -7.156 -5.852
Κέρδη/(ζηµίες) από χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 939 -661 -113 -421
Ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές -17.216 -3.725 -669 -442
Κέρδη προ φόρων 29.788 51.367 10.908 25.692
Τρέχων φόρος -6.895 -11.864 -2.655 -5.835
Αναβαλλόµενος φόρος 9.117 4.216 -363 -599
Κέρδη περιόδου 32.010 43.719 7.890 19.258

Τα καθαρά κέρδη αναλογούν σε :
Μετόχους της Εταιρίας 30.047 44.269 7.890 19.258
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 1.963 -550 - -

32.010 43.719 7.890 19.258

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (σε €) 0,3689 0,5440 0,0969 0,2367
Αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή (σε €) 0,3672 0,5420 0,0964 0,2357

Ενδιάµεση Κατάσταση Αποτελεσµάτων Γ' Τριµήνου

'Οµιλος Εταιρία

2



Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

(ποσά σε χιλιάδες €)

1/7-30/9/2010 1/7-30/9/2009 1/7-30/9/2010 1/7-30/9/2009

Κέρδη περιόδου 32.010 43.719 7.890 19.258
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα:

Επίδραση ισοτιµιών από την µετατροπή οικονοµικών καταστάσεων -104.979 -30.516 - -

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία -110 - - -

Αντισταθµίσεις ταµειακών ροών -1.886 -1.189 - -
Φόρος εισοδήµατος που αναλογεί 736 464 - -

-1.150 -725 - -

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα περιόδου µετά από φόρους -106.239 -31.241 - -
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου -74.229 12.478 7.890 19.258

Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα αναλογούν σε:
Μετόχους της Εταιρίας -74.876 13.814 7.890 19.258
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 647 -1.336 - -

-74.229 12.478 7.890 19.258

Ενδιάµεση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος Γ' Τριµήνου

'Οµιλος Εταιρία
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Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

(ποσά σε χιλιάδες €)

1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009 1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009

Κύκλος εργασιών (σηµ. 3, 14) 1.028.491 1.046.242 286.551 339.586
Κόστος πωλήσεων -682.635 -690.133 -189.557 -223.869
Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων (σηµ. 3) 345.856 356.109 96.994 115.717
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης (σηµ. 14) 34.603 14.425 7.240 9.129
Συµµετοχή στα κέρδη συγγενών εταιριών -356 1.034 - -
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -77.548 -78.450 -27.797 -28.602
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (σηµ. 14) -18.068 -16.532 -862 -1.500
Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης (σηµ. 14) -24.227 -18.671 -9.806 -6.246
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (σηµ. 14) 260.260 257.915 65.769 88.498
Αποσβέσεις που αναλογούν στο κόστος πωλήσεων -86.362 -80.455 -8.136 -7.815
Αποσβέσεις που αναλογούν στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και 
διάθεσης -5.577 -4.631 -899 -817
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 168.321 172.829 56.734 79.866
Έσοδα συµµετοχών και χρεογράφων - - 5.656 5.119
Έσοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 2.863 7.909 1.262 2.008
Έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας (σηµ. 14) -47.393 -42.852 -19.955 -26.104
Κέρδη/(ζηµίες) από χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 296 -3.893 -1.550 -2.601
(Ζηµίες)/κέρδη  από συναλλαγµατικές διαφορές (σηµ. 14) -5.541 -5.798 165 -29
Κέρδη προ φόρων 118.546 128.195 42.312 58.259
Τρέχων φόρος (σηµ. 14) -32.983 -41.299 -19.912 -15.336
Αναβαλλόµενος φόρος 20.197 16.226 1.532 -2.025
Κέρδη περιόδου 105.760 103.122 23.932 40.898

Τα καθαρά κέρδη αναλογούν σε :
Μετόχους της Εταιρίας 98.323 103.686 23.932 40.898
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (σηµ. 14) 7.437 -564 - -

105.760 103.122 23.932 40.898

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (σε €) 1,2075 1,2744 0,2939 0,5027
Αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή (σε €) 1,2011 1,2695 0,2923 0,5007

Ενδιάµεση Κατάσταση Αποτελεσµάτων Εννεαµήνου

'Οµιλος Εταιρία
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Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

(ποσά σε χιλιάδες €)

1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009 1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009

Κέρδη περιόδου 105.760 103.122 23.932 40.898
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα:

Επίδραση ισοτιµιών από την µετατροπή οικονοµικών καταστάσεων 45.026 -56.301 - -

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία -216 - - -

Αντισταθµίσεις ταµειακών ροών -1.576 -1.189 - -
Φόρος εισοδήµατος που αναλογεί 529 464 - -

-1.047 -725 - -

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα περιόδου µετά από φόρους 43.763 -57.026 - -
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου 149.523 46.096 23.932 40.898

Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα αναλογούν σε:
Μετόχους της Εταιρίας 141.400 49.738 23.932 40.898
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 8.123 -3.642 - -

149.523 46.096 23.932 40.898

Ενδιάµεση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος Εννεαµήνου

'Οµιλος Εταιρία
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Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

Όµιλος

(ποσά σε χιλιάδες €)

Κοινές µετοχές

∆ιαφορά 
από έκδοση 

µετοχών 
υπέρ το 
άρτιο

Προνο-
µιούχες 
µετοχές

∆ικαιώ-
µατα προαι-
ρέσεως 
αγοράς 

µετοχών

Κοινές 
ίδιες 

µετοχές

Προνο-
µιούχες 
ίδιες 

µετοχές 
Λοιπά 

αποθεµατικά
Υπόλοιπο 
κερδών Σύνολο

∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2009 307.911 22.826 30.276 10.713 -92.182 -117 433.747 682.882 1.396.056 38.078 1.434.134
Κέρδη περιόδου - - - - - - - 103.686 103.686 -564 103.122
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα - - - - - - -52.323 -1.625 -53.948 -3.078 -57.026
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου - - - - - - -52.323 102.061 49.738 -3.642 46.096
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα κοινών και προνοµιούχων µετοχών - - - - - - - -35.510 -35.510 -1.595 -37.105
Πώληση ιδίων µετοχών - - - - 502 - - -230 272 - 272
∆ικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών - - - 1.900 - - - - 1.900 - 1.900
Εξαγορά δικαιωµάτων µειοψηφίας θυγατρικών εταιριών - - - - - - - - - -2.004 -2.004
Μεταφορά από αποθεµατικά - - - - - - -1.378 1.378 - - -

Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεµβρίου 2009 307.911 22.826 30.276 12.613 -91.680 -117 380.046 750.581 1.412.456 30.837 1.443.293

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2010 308.028 22.826 30.276 5.977 -91.505 -117 434.350 739.218 1.449.053 11.135 1.460.188
Κέρδη περιόδου - - - - - - - 98.323 98.323 7.437 105.760
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα - - - - - - 43.077 - 43.077 686 43.763

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου - - - - - - 43.077 98.323 141.400 8.123 149.523
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα κοινών και προνοµιούχων µετοχών - - - - - - - -15.224 -15.224 -1.202 -16.426
Πώληση ιδίων µετοχών (σηµ. 11) - - - - 1.440 - - -734 706 - 706
Εξαγορά δικαιωµάτων µειοψηφίας θυγατρικών εταιριών - - - - - - - - - -213 -213
Υπεραξία από την εξαγορά µειοψηφίας θυγατρικών εταιριών ‐ ‐ - - - - -825 - -825 -550 -1.375
Συµµετοχή της µειοψηφίας στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου - - - - - - - - - 10.358 10.358
Αναγνώριση δικαιώµατος προαίρεσης της µειοψηφίας για 
πώληση µετοχών θυγατρικής - - - - - - - - - -1.306 -1.306
∆ικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών - - - 778 - - - - 778 - 778
Μεταφορά από αποθεµατικά - - - - - - -1.720 1.720 - - -

Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 308.028 22.826 30.276 6.755 -90.065 -117 474.882 823.303 1.575.888 26.345 1.602.233

Εταιρία

(ποσά σε χιλιάδες €)

Κοινές µετοχές

∆ιαφορά 
από έκδοση 

µετοχών 
υπέρ το 
άρτιο

Προνο-
µιούχες 
µετοχές

∆ικαιώ-
µατα προαι-
ρέσεως 
αγοράς 

µετοχών

Κοινές 
ίδιες 

µετοχές

Προνο-
µιούχες 
ίδιες 

µετοχές 
Λοιπά 

αποθεµατικά
Υπόλοιπο 
κερδών

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2009 307.911 22.826 30.276 10.713 -92.182 -117 462.987 53.110 795.524
Κέρδη περιόδου - - - - - - - 40.898 40.898
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου - - - - - - - 40.898 40.898
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα κοινών και προνοµιούχων µετοχών - - - - - - - -35.510 -35.510
Πώληση ιδίων µετοχών - - - - 502 - - -230 272
∆ικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών - - - 1.900 - - - - 1.900

Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεµβρίου 2009 307.911 22.826 30.276 12.613 -91.680 -117 462.987 58.268 803.084

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2010 308.028 22.826 30.276 5.977 -91.505 -117 501.465 32.532 809.482
Κέρδη περιόδου - - - - - - - 23.932 23.932
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου - - - - - - - 23.932 23.932
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα κοινών και προνοµιούχων µετοχών - - - - - - - -15.224 -15.224
Πώληση ιδίων µετοχών (σηµ. 11) - - - - 1.440 - - -734 706
∆ικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών - - - 778 - - - - 778

Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 308.028 22.826 30.276 6.755 -90.065 -117 501.465 40.506 819.674

Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών  Ιδίων Κεφαλαίων
Ίδια Κεφάλαια που αναλογούν σε µετόχους της Μητρικής Εταιρίας
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Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

(ποσά σε χιλιάδες €)

1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009 1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009

Ταµειακές Ροές Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων

Κέρδη προ φόρων 118.546 128.195 42.312 58.259

Προσαρµογές του κέρδους σε σχέση µε τις εξής συναλλαγές:

Αποσβέσεις 91.939 85.086 9.035 8.632

Προβλέψεις 12.220 8.184 6.022 2.863

Συναλλαγµατικές διαφορές 3.820 5.798 -166 29

Έσοδα συµµετοχών και χρεογράφων - - -5.656 -5.119

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 42.044 35.078 18.692 24.231

Αποτελέσµατα (έσοδα/έξοδα,κέρδη/ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας -3.122 5.644 -4.152 2.934

Προσαρµοσµένο κέρδος περιόδου πριν από τις µεταβολές του κεφαλαίου κινήσεως 265.447 267.985 66.087 91.829

(Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων -13.351 42.851 -8.378 30.381

Mείωση απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λογαριασµούς 6.366 8.698 31.555 8.166

(Αύξηση) / µείωση λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων -2.751 18.146 22 64

Μείωση τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -45.001 -41.431 -14.661 -24.590

Εισροές διαθεσίµων από την κύρια εκµετάλλευση 210.710 296.249 74.625 105.850

Καταβεβληµένοι φόροι -14.251 -4.845 -15.432 -14.020

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες 196.459 291.404 59.193 91.830

Ταµειακές Ροές Επενδυτικών ∆ραστηριοτήτων

Απόκτηση θυγατρικών, δικαιωµάτων µειοψηφίας, συγγενών, κοινοπραξιών -2.229 -4.308 -511 -3.986

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων -58.654 -150.859 -5.636 -4.780

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων 4.267 3.341 3.596 868

Εισπράξεις από πωλήσεις µέρους δραστηριότητας θυγατρικής εξωτερικού 32.733 - - -

Μερίσµατα εισπραχθέντα 83 - 5.656 4.470

Πληρωµές για την απόκτηση επενδυτικών τίτλων -136 -163 -2 -3

Τόκοι εισπραχθέντες 2.863 7.771 1.261 1.870

Σύνολο (εκροών)/εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες -21.073 -144.218 4.364 -1.561

Σύνολο ταµιακών ροών µετά από τις επενδυτικές δραστηριότητες 175.386 147.186 63.557 90.269

Ταµειακές Ροές Χρηµατοδοτικών ∆ραστηριοτήτων

10.358 - - -

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -52.274 -44.730 -18.366 -24.593

Εισπράξεις από πώληση ιδίων µετοχών 706 272 706 272

Εισπράξεις από κρατικές επιχορηγήσεις 110 260 - -

Μερίσµατα πληρωθέντα -16.421 -37.127 -15.234 -35.522

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 899.556 725.711 251.775 210.919

Εξοφλήσεις δανείων -975.327 -840.690 -276.650 -268.344

Σύνολο εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες -133.292 -196.304 -57.769 -117.268

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου 42.094 -49.118 5.788 -26.999

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 16.426 94.521 204 31.263

Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών -3.207 -2.497 - -

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 55.313 42.906 5.992 4.264

Εταιρία'Οµιλος

Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών

Είσπραξη από την συµµετοχή της µειοψηφίας στην αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου θυγατρικών εταιριών
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Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάνα
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Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν
Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων

1. Γενικές πληροφορίες

Η Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν (η Εταιρία), και οι θυγατρικές επιχειρήσεις της, συνολικά «ο Όµιλος», δραστηριοποιούνται στην
παραγωγή, εµπορία και διανοµή µιας µεγάλης ποικιλίας δοµικών υλικών, από τσιµέντο, έτοιµο σκυρόδεµα, αδρανή, τσιµεντόλιθους,
κονιάµατα, ιπτάµενη τέφρα, καθώς επίσης και επιτραπέζιων ειδών από πορσελάνη. Ο Όµιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα, τα
Βαλκάνια, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τις Η.Π.Α.

Η Εταιρία είναι Ελληνική Ανώνυµη Εταιρία µε αριθµό µητρώου Α.Ε. 6013/06/Β/86/90, µε έδρα την Αθήνα επί της οδού Χαλκίδος 22Α
11143 και είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρίας (εφεξής οι οικονοµικές καταστάσεις) εγκρίθηκαν από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 23 Νοεµβρίου 2010.

2. Βάση κατάρτισης και σύνοψη των σηµαντικών λογιστικών αρχών

Οι οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεµβρίου 2010 έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του
∆.Λ.Π. 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά».

Οι οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες και σηµειώσεις που απαιτούνται στις ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση µε τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου της 31 ∆εκεµβρίου 2009.

Οι λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν για την ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε αυτές που ακολουθήθηκαν
στην κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009, εκτός από την
υιοθέτηση των νέων προτύπων και διερµηνειών, η εφαρµογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις περιόδους µετά την 1 Ιανουαρίου
2010. Τα σηµαντικότερα πρότυπα και διερµηνείες αναφέρονται παρακάτω.

• ∆ιερµηνεία 17 ∆ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009. Η διερµηνεία διευκρινίζει τον λογιστικό
χειρισµό σε περίπτωση διανοµής µη-χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες. Συγκεκριµένα διευκρινίζεται το πότε θα πρέπει
να αναγνωρίζεται η υποχρέωση, ο τρόπος επιµέτρησης της υποχρέωσης και των σχετιζόµενων περιουσιακών στοιχείων καθώς και το
πότε θα πρέπει να αποαναγνωρίζεται η υποχρέωση και το περιουσιακό στοιχείο.

• Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές
Καταστάσεις
Εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009. Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια
σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα
αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές
περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση µελλοντικών µεταβολών στην
εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος στα αποτελέσµατα (αντί για προσαρµογή της υπεραξίας).

• Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση - Αντικείµενα κατάλληλα προς αντιστάθµιση
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία εταιρία
επιτρέπεται να χαρακτηρίσει µέρος των µεταβολών στην εύλογη αξία ή της διακύµανσης των χρηµατοροών ενός χρηµατοοικονοµικού
µέσου ως αντισταθµισµένο αντικείµενο. Επίσης, η διερµηνεία αυτή καλύπτει τον χαρακτηρισµό του πληθωρισµού ως κίνδυνο προς
αντιστάθµιση ή µέρος ενός τέτοιου κινδύνου σε συγκεκριµένες περιπτώσεις.

• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 2 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει τον
λογιστικό χειρισµό των συναλλαγών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών µεταξύ εταιριών του ιδίου οµίλου και πως αυτές
αντιµετωπίζονται στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών.

Ετήσιες Αναβαθµίσεις των ∆ΠΧΑ (Μάιος 2008)

• Τον Μάιο του 2008, το Συµβούλιο εξέδωσε την πρώτη σειρά τροποποιήσεων στα πρότυπά του. Η εφαρµογή όλων των τροποποιήσεων
που εκδόθηκε είναι την 31 ∆εκεµβρίου 2009 µε εξαίρεση την παρακάτω:

∆ΠΧΑ 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες: Η τροποποίηση
αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού µίας θυγατρικής κατατάσσονται ως κατεχόµενα για πώληση,
σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 5, ακόµη και στην περίπτωση που η εταιρία, µετά από πώληση, διατηρήσει µη ελέγχουσα συµµετοχή στη
θυγατρική.
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Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν
Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων

Ετήσιες Αναβαθµίσεις των ∆ΠΧΑ (Απρίλιος 2009)

Η εφαρµογή των παραπάνω καινούργιων και τροποποιηµένων ∆ΠΧΑ και διερµηνειών δεν έχουν επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις ή την απόδοση του Οµίλου και της Εταιρίας, ωστόσο το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό
χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της περιόδου
στην οποία πραγµατοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα.

Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση καθώς και την αναγνώριση
µελλοντικών µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος στα αποτελέσµατα (αντί για προσαρµογή της υπεραξίας). Το
τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί όπως συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική καταχωρούνται στην
καθαρή θέση. Συνεπώς δεν επηρεάζουν την υπεραξία ούτε δηµιουργούν αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία). Επιπλέον το τροποποιηµένο
πρότυπο αλλάζει τον τρόπο που λογίζονται οι ζηµίες θυγατρικών καθώς και το λογιστικό χειρισµό σε περίπτωση απώλειας ελέγχου
θυγατρικής. 

Τα παρακάτω νέα και τροποποιηµένα πρότυπα και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ισχύ για την ετήσια λογιστική περίοδο από
1 Ιανουαρίου 2010. ∆εν έχουν υιοθετηθεί νωρίτερα και ο Όµιλος και η Εταιρία µελετούν την τυχόν επίδρασή τους στις οικονοµικές τους
καταστάσεις:

• ∆ιερµηνεία 19 ∆ιακανονισµός υποχρεώσεων µε στοιχεία της καθαρής θέσης
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010. Η διερµηνεία αυτή διευκρινίζει το λογιστικό
χειρισµό που ακολουθείται σε περιπτώσεις επαναδιαπραγµάτευσης των όρων µιας υποχρέωσης µεταξύ εταιρίας και πιστωτή όπου ο
πιστωτής αποδέχεται µετοχές ή άλλα στοιχεία καθαρής θέσης της εταιρίας προκειµένου για τον µερικό ή ολικό διακανονισµό της
υποχρέωσης. Με την διερµηνεία αυτή αποσαφηνίζεται το γεγονός ότι αυτά τα στοιχεία της καθαρής θέσης αποτελούν το τίµηµα που
πληρώνεται βάσει του ∆ΛΠ 39, παράγραφος 41 και συνεπώς η χρηµατοοικονοµική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται και τα στοιχεία της
καθαρής θέσης που εκδίδονται αντιµετωπίζονται ως το πληρωτέο τίµηµα προκειµένου για την εξάλειψη της χρηµατοοικονοµικής
υποχρέωσης.

• ∆ιερµηνεία 14 Περιπτώσεις προπληρωµών όταν υπάρχουν υποχρεώσεις ελάχιστων εισφορών (τροποποίηση)
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Σκοπός αυτής της τροποποίησης είναι να
επιτρέψει στις εταιρίες να αναγνωρίσουν ορισµένες εθελοντικές προκαταβολές για ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις ως περιουσιακά
στοιχεία. Η τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ ενώ επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρµογή της.

Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί όπως συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική καταχωρούνται
στην καθαρή θέση. Συνεπώς δεν επηρεάζουν την υπεραξία ούτε δηµιουργούν αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία). Επιπλέον το τροποποιηµένο
πρότυπο αλλάζει τον τρόπο που λογίζονται οι ζηµίες θυγατρικών καθώς και το λογιστικό χειρισµό σε περίπτωση απώλειας ελέγχου
θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρµοστούν για συνενώσεις επιχειρήσεων µετά την 1η Ιανουαρίου 2010 και
θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας από την ηµεροµηνία αυτή και µετά.

• ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα - Φάση 1, χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, ταξινόµηση και επιµέτρηση
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Η Φάση 1 του νέου αυτού προτύπου
εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Επιτρέπεται η νωρίτερη
εφαρµογή του προτύπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. 

• Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 Ταξινόµηση των εκδόσεων δικαιωµάτων
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Φεβρουαρίου 2010. Η τροποποίηση αυτή αναφέρεται στην
έκδοση δικαιωµάτων προαίρεσης έναντι ενός καθορισµένου ποσού σε ξένο νόµισµα, τα οποία δικαιώµατα αντιµετωπίζονταν από το
υφιστάµενο πρότυπο ως παράγωγα. Βάσει της τροποποίησης αυτής, σε περίπτωση που τα δικαιώµατα αυτά εκδίδονται αναλογικά στους
µετόχους µιας εταιρίας, οι οποίοι κατέχουν ίδιας κατηγορίας συµµετοχικούς τίτλους της εταιρίας, για ένα καθορισµένο ποσό σε ξένο
νόµισµα, θα πρέπει να ταξινοµούνται ως στοιχεία της καθαρής θέσης ανεξάρτητα από το νόµισµα στο οποίο έχει οριστεί η τιµή
εξάσκησης του δικαιώµατος.

• Αναθεώρηση του ∆ΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Η αναθεώρηση αυτή αναφέρεται στην
εκτίµηση που απαιτείται προκειµένου να προσδιοριστεί εάν το δηµόσιο και εταιρίες οι οποίες είναι γνωστό ότι ελέγχονται από το
δηµόσιο µπορούν να θεωρηθούν ως ένας και µοναδικός πελάτης. Προκειµένου γι’ αυτόν τον προσδιορισµό, η εταιρία θα πρέπει να
αναλογιστεί το βαθµό στον οποίο υπάρχει οικονοµική αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών των εταιριών. Η τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ
ενώ επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρµογή της.
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Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν
Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων

• Περιορισµένη Εξαίρεση του ∆ΠΧΑ 1 από Συγκρίσιµες Γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ:
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010.

• Τον Μάιο του 2010 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε µια τρίτη σειρά τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ µε σκοπό την εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την
παροχή διευκρινίσεων. Οι ηµεροµηνίες εφαρµογής είναι διαφορετικές για κάθε τροποποίηση, η νωρίτερη εκ των οποίων είναι για
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή για όλες τις περιπτώσεις ενώ η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει αυτές τις τροποποιήσεις.

• ∆ΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ, εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Η
αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει τον χειρισµό των αλλαγών λογιστικών πολιτικών κατά τη χρήση της πρώτης εφαρµογής των ∆ΠΧΑ µετά
τη δηµοσίευση ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων βάσει του ∆ΛΠ 34 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις, επιτρέπει κατά την
πρώτη εφαρµογή τη χρήση µίας εύλογης αξίας η οποία καθοδηγείται από συγκεκριµένο γεγονός ως τεκµαρτό κόστος και διευρύνει το
πλαίσιο εφαρµογής του ‘τεκµαρτού κόστους’ για ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία συµπεριλαµβάνοντας στοιχεία που
χρησιµοποιούνται σε δραστηριότητες που υπόκεινται σε ρύθµιση τιµών. 

• ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010. Η αναβάθµιση
αυτή διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις, ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα:
Παρουσίαση και ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση, οι οποίες εξαλείφουν την εξαίρεση για ενδεχόµενες
υποχρεώσεις, δεν έχουν εφαρµογή σε ενδεχόµενες υποχρεώσεις που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων των οποίων οι
ηµεροµηνίες απόκτησης προηγούνται της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 3 (όπως τροποποιήθηκε το 2008).

Επιπρόσθετα, η αναβάθµιση αυτή περιορίζει το πλαίσιο εφαρµογής για επιλογή µεθόδου επιµέτρησης (εύλογη αξία ή ποσοστιαία
συµµετοχή στα αναγνωρίσιµα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της αποκτώµενης εταιρίας βάσει της παρούσας συµµετοχής ιδιοκτησίας)
µόνο στα συστατικά στοιχεία της µη-ελέγχουσας συµµετοχής που αποτελούν παρούσα συµµετοχή ιδιοκτησίας η οποία προσδίδει στους
κατόχους ποσοστιαία συµµετοχή στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας. 
Τέλος, απαιτεί από µια εταιρία (σε µία συνένωση επιχειρήσεων) να λαµβάνει υπόψη την αντικατάσταση των συναλλαγών της
αποκτώµενης εταιρείας για παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών (είτε υποχρεωτικές είτε εθελοντικές), δηλαδή να γίνεται
διαχωρισµός µεταξύ του τιµήµατος και των εξόδων που καταχωρούνται µετά τη συνένωση. 

• ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις, εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2011. Η αναθεώρηση αυτή παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ∆ΠΧΑ 7 και δίνει έµφαση
στην αλληλεπίδραση µεταξύ ποσοτικών και ποιοτικών γνωστοποιήσεων και της φύσης και της έκτασης των κινδύνων που σχετίζονται µε
τα χρηµατοοικονοµικά µέσα. 
• ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων, εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2011. Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι µια εταιρία θα παρουσιάζει ανάλυση του λοιπού συνολικού εισοδήµατος για κάθε
στοιχείο της καθαρής θέσης, είτε στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων.

• ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις, εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιουλίου 2010. Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι οι συνεπακόλουθες τροποποιήσεις που επέφερε η τροποποίηση του ∆ΛΠ 27 στο
∆ΛΠ 21 Επιδράσεις µεταβολών των τιµών συναλλάγµατος, στο ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και στο ∆ΛΠ 31
Συµµετοχές σε κοινοπραξίες έχουν µελλοντική εφαρµογή για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009 ή
νωρίτερα σε περίπτωση πρόωρης εφαρµογής του ∆ΛΠ 27.

• ∆ΛΠ 34 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις, εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2011. Η αναθεώρηση αυτή παρέχει καθοδήγηση όσον αφορά την εφαρµογή των αρχών γνωστοποίησης στο ∆ΛΠ 34 και προσθέτει
απαιτήσεις γνωστοποιήσεων.
• ∆ιερµηνεία 13 Προγράµµατα Επιβράβευσης Πελατών, εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2011. Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι κατά την επιµέτρηση της εύλογης αξίας των προγραµµάτων επιβράβευσης βάσει
της αξίας των προγραµµάτων επιβράβευσης την οποία οι πελάτες θα µπορούσαν να εξαργυρώσουν, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και
το ποσό των εκπτώσεων ή κινήτρων που έχουν υπό άλλες συνθήκες χορηγηθεί σε πελάτες οι οποίοι δεν συµµετέχουν σε προγράµµατα
επιβράβευσης.
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Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν
Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων

(ποσά σε χιλιάδες €)

Περίοδος από 1/1-30/9 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Μικτός κύκλος εργασιών 362.252 418.883 248.081 291.207 184.531 168.680 268.858 206.175 - - 1.063.722 1.084.945

Πωλήσεις µεταξύ τοµέων -31.867 -38.551 -138 -152 -3.226 - - - - - -35.231 -38.703

Κύκλος εργασιών 330.385 380.332 247.943 291.055 181.305 168.680 268.858 206.175 - - 1.028.491 1.046.242

Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων 111.711 137.320 38.470 66.155 79.641 73.675 116.737 79.164 -703 -205 345.856 356.109
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων 75.994 98.443 6.775 28.185 72.796 60.998 105.417 72.483 -722 -2.194 260.260 257.915
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 62.465 86.681 -40.272 -20.040 59.017 50.132 87.681 58.098 -570 -2.042 168.321 172.829

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 45.445 61.275 -61.081 -38.516 62.139 50.477 96.490 54.952 -24.447 7 118.546 128.195

(ποσά σε χιλιάδες €)

30/9/10 31/12/09 30/9/10 31/12/09 30/9/10 31/12/09 30/9/10 31/12/09 30/9/10 31/12/09 30/9/10 31/12/09

Σύνολο Ενεργητικού 2.674.597 2.675.534 1.000.483 1.035.760 731.392 656.860 1.092.511 1.011.686 -2.453.622 -2.374.220 3.045.361 3.005.620

Σύνολο Υποχρεώσεων 1.817.444 1.822.323 424.429 456.578 189.692 161.662 245.489 254.177 -1.233.926 -1.149.308 1.443.128 1.545.432

(ποσά σε χιλιάδες €)

30/9/10 31/12/09 30/9/10 31/12/09

∆ιαθέσιµα 91 294 6 83

Βραχυπρόθεσµες καταθέσεις 55.222 16.132 5.986 121

55.313 16.426 5.992 204

(ποσά σε χιλιάδες €)

30/9/10 31/12/09 30/9/10 31/12/09

1.415.656 1.222.000 165.000 40.000

232.465 237.400 94.031 93.900

810.177 715.500 69.966 39.500

157.287 170.700 79.051 91.300

967.464 886.200 149.017 130.800

Ελλάδα και ∆υτική  
Ευρώπη ΣύνολοBόρεια Αµερική

ΣύνολοΑνατολική Μεσόγειος

Ενδοοµιλικές εγγραφές 
απαλειφών

4. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Σύνολο αχρησιµοποίητων γραµµών

Τραπεζικές Πιστωτικές Γραµµές

Όµιλος Εταιρία

Ο Όµιλος και η Εταιρία κατά την 30.9.2010 είχαν τις ακόλουθες τραπεζικές πιστωτικές γραµµές:

Σύνολο µη δεσµευµένων γραµµών

3. Στοιχεία ανά γεωγραφική περιοχή

Ελλάδα και ∆υτική  
Ευρώπη Bόρεια Αµερική

Για λόγους διοικητικής πληροφόρησης, ο Όµιλος είναι οργανωµένος στους εξής τέσσερις γεωγραφικούς τοµείς : Ελλάδα και ∆υτική Ευρώπη, Βόρεια Αµερική, Νοτιοανατολική Ευρώπη και
Ανατολική Μεσόγειος. Κάθε τοµέας αποτελείται από ένα σύνολο χωρών. Για την οµαδοποίηση των θυγατρικών του Οµίλου στους γεωγραφικούς τοµείς λαµβάνεται υπόψη η δραστηριότητά
τους και η εγγύτητα του οικονοµικού και πολιτικού περιβάλλοντος στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται.
Ο επικεφαλής διευθυντής κάθε τοµέα απευθύνεται στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου. Επιπλέον, η Οικονοµική ∆ιεύθυνση του Οµίλου είναι οργανωµένη αντίστοιχα, προκειµένου να
διενεργείται αποτελεσµατικά ο οικονοµικός έλεγχος και η παρακολούθηση της απόδοσης των τοµέων.

Ενδοοµιλικές εγγραφές 
απαλειφών

Νοτιοανατολική 
Ευρώπη

Η διοίκηση παρακολουθεί ανά γεωγραφικό τοµέα τα λειτουργικά αποτελέσµατα των επιχειρηµατικών µονάδων του Οµίλου, προκειµένου να λαµβάνει αποφάσεις, να κατανέµει τους
διαθέσιµους πόρους και να αξιολογεί την απόδοσή τους. Η απόδοση των τοµέων κρίνεται µε βάση τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA). Τέλος, η διαχείριση της
χρηµατοδότησης των τοµέων (συµπεριλαµβανοµένου των χρηµατοοικονοµικών εσόδων και εξόδων) γίνεται σε επίπεδο Οµίλου, καταλογίζεται όµως στους λειτουργικούς τοµείς.

Όµιλος

Οι βραχυπρόθεσµες καταθέσεις αποτελούνται από καταθέσεις όψεως και προθεσµίας. Τα πραγµατικά επιτόκια καθορίζονται σύµφωνα µε τα  Euribor επιτόκια, διαπραγµατεύονται κατά 

περίπτωση και έχουν µέση περίοδο λήξης επτά ηµερών.

   Αχρησιµοποίητες µη δεσµευµένες γραµµές

   Αχρησιµοποίητες δεσµευµένες γραµµές

Σύνολο δεσµευµένων γραµµών

Εταιρία

Νοτιοανατολική 
Ευρώπη Ανατολική Μεσόγειος
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Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν
Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων

 Άµεση Έµµεση  Άµεση Έµµεση
 Μέθοδος πλήρους ενοποίησης 
Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν Ελλάδα Παραγωγή τσιµέντου

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

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

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

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

ΑΒΕΣ ΑΦΟΙ Πολυκανδριώτης Α.Ε. Ελλάδα Σκυρόδεµα - 100,000 - 100,000

Λατοµική ∆ωδεκανήσου Α.Ε. Ελλάδα Αδρανή - 100,000 - 100,000

Οικοµπετόν Α.Ε. (2) Ελλάδα Σκυρόδεµα και Αδρανή - - - 100,000
Ιντερµπετόν ∆οµικά Υλικά Α.Ε. Ελλάδα Σκυρόδεµα και Αδρανή 99,679 0,321 99,679 0,321
Ιντερσιµέντ Α.Ε. Ελλάδα Εµπορική εταιρία 99,950 0,050 99,950 0,050
Ιντερτιτάν Εµπορική ∆ιεθνής Α.Ε. Ελλάδα Εµπορική εταιρία 99,995 0,005 99,995 0,005
Ιωνία A.Β.Ε.Ε. Ελλάδα Πορσελάνη 100,000 - 100,000 -
Λάκµος Α.Ε. Ελλάδα Εµπορική εταιρία 99,950 0,050 99,950 0,050
Λεεσέµ Α.Ε. Ελλάδα Εµπορική εταιρία 3,172 96,828 3,172 96,828
Ναυτιτάν Α.Ε. Ελλάδα Ναυτιλιακή 99,900 0,100 99,900 0,100
Πολικός Ν.Ε. Ελλάδα Ναυτιλιακή 100,000 - 100,000 -
Ποζολάνη Α.Ε. Ελλάδα Αδρανή - 100,000 100,000

Πορφυρίων Α.Ε. Ελλάδα Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής 
ενέργειας - 100,000 - 100,000

Λατοµεία Γουρνών Α.Ε. Ελλάδα Αδρανή 54,930 45,070 54,930 45,070
Λατοµεία Κοινότητας Ταγαράδων Α.Ε. Ελλάδα Αδρανή - 79,928 - 79,928
Λατοµεία Τανάγρας Α.Ε. Ελλάδα Αδρανή - 100,000 - 99,000
Λατοµεία Βαχού Α.Ε. Ελλάδα Αδρανή - 100,000 - 100,000
Σίγµα Μπετόν Α.Ε.Τ.Ε. Ελλάδα Αδρανή - 100,000 - 100,000
Τιτάν Τσιµέντα Ατλαντικού Α.Β.Ε.Ε. Ελλάδα Εταιρία συµµετοχών 43,947 56,053 43,947 56,053
Τιτάν ∆ιεθνής Εµπορική Α.Ε. Ελλάδα Εµπορική εταιρία 99,800 0,200 99,800 0,200
Double W & Co OOD Βουλγαρία Λιµάνι - 99,989 - 99,989
Granitoid AD Βουλγαρία Εµπορική εταιρία - 99,668 - 99,668
Gravel & Sand PIT AD Βουλγαρία Αδρανή - 99,989 - 99,989
Trojan Cem EOOD Βουλγαρία Εµπορική εταιρία - 94,835 - 94,835
Zlatna Panega Beton EOOD Βουλγαρία Σκυρόδεµα - 99,989 - 99,989
Zlatna Panega Cement AD Βουλγαρία Παραγωγή τσιµέντου - 99,989 - 99,989
Cementi Crotone S.R.L. Ιταλία Εµπορική εταιρία - 100,000 - 100,000
Fintitan SRL Ιταλία Εµπορική εταιρία 100,000 - 100,000 -
Cementi ANTEA SRL (3) Ιταλία Εµπορική εταιρία - 60,000 - -
Separation Technologies Canada  Ltd Καναδά Επεξεργασία Ιπτάµενης Τέφρας - 100,000 - 100,000
Aemos Cement Ltd Κύπρος Εταιρία συµµετοχών 100,000 - 100,000 -
Alvacim Ltd Κύπρος Εταιρία συµµετοχών - 100,000 - 100,000
Balkan Cement Enterprises Ltd (4) Κύπρος Εταιρία συµµετοχών - 100,000 - -
Balkcem Ltd Κύπρος Εταιρία συµµετοχών - 100,000 - 100,000
East Cement Trade Ltd Κύπρος Εταιρία συµµετοχών - 100,000 - 100,000
Feronia Holding Ltd Κύπρος Εταιρία συµµετοχών - 100,000 - 100,000
Iapetos Ltd Κύπρος Εταιρία συµµετοχών 100,000 - 100,000 -
KOCEM Limited Κύπρος Εταιρία συµµετοχών - 100,000 - 100,000
Rea Cement Ltd Κύπρος Εταιρία συµµετοχών - 100,000 - 100,000
Themis Holdings Ltd (4) Κύπρος Εταιρία συµµετοχών - 100,000 - 51,006
Titan Cement Cyprus Limited Κύπρος Εταιρία συµµετοχών - 100,000 - 100,000
Tithys Ltd Κύπρος Εταιρία συµµετοχών - 100,000 - 100,000
Terret Enterprises Ltd (5) Κύπρος Εταιρία συµµετοχών - 51,000 - -
Sharr Beteiligungs GmbH (5) Γερµανία Εταιρία συµµετοχών - 51,000 - -
Kosovo Construction Materials L.L.C. (6) Κόσοβο Αδρανή - 51,000 - -
Alexandria Portland Cement Co. S.A.E Αίγυπτος Παραγωγή τσιµέντου - 97,727 - 97,721
Beni Suef Cement Co.S.A.E. Αίγυπτος Παραγωγή τσιµέντου - 97,727 - 99,886
Misrieen Titan Trade & Distribution Αίγυπτος Εµπορική εταιρία - 97,864 - 98,943
Titan Beton & Aggregate Egypt LLC Αίγυπτος Αδρανή - 97,806 - 97,800
Separation Technologies U.K. Ltd Μ.Βρετανία Επεξεργασία Ιπτάµενης Τέφρας - 100,000 - 100,000
Titan Cement U.K. Ltd Μ.Βρετανία Εµπορική εταιρία 100,000 - 100,000 -
Titan Global Finance PLC Μ.Βρετανία Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες 100,000 - 100,000 -
Alexandria Development Co.Ltd Μ.Βρετανία (Ch.Islands) Εταιρία συµµετοχών - 100,000 - 100,000
Titan Egyptian Inv. Ltd Μ.Βρετανία (Ch.Islands) Εταιρία συµµετοχών - 100,000 - 100,000
Central Concrete Supermix Inc. ΗΠΑ Σκυρόδεµα - 100,000 - 100,000
Essex Cement Co. LLC ΗΠΑ Εµπορική εταιρία - 100,000 - 100,000
Markfield America LLC ΗΠΑ Ασφαλιστική εταιρία - 100,000 - 100,000
Mechanicsville Concrete INC. ΗΠΑ Σκυρόδεµα - 100,000 - 100,000
Metro Redi-Mix LLC ΗΠΑ Σκυρόδεµα - 100,000 - 100,000
Miami Valley Ready Mix of Florida LLC ΗΠΑ Σκυρόδεµα - 100,000 - 100,000

30/9/2010

 Όνοµα θυγατρικών, συγγενών και κοινοπραξιών

Μητρική Εταιρία

% συµµετοχής (1)

5.  Κύριες θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες

 Χώρα που 
δραστηριοποιείται  Αντικείµενο εργασίας

Μητρική Εταιρία

% συµµετοχής (1)
31/12/2009
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Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν
Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων

 Άµεση Έµµεση  Άµεση Έµµεση
 Μέθοδος πλήρους ενοποίησης 
Pennsuco Cement Co. LLC ΗΠΑ Παραγωγή τσιµέντου - 100,000 - 100,000
Roanoke Cement Co. LLC ΗΠΑ Παραγωγή τσιµέντου - 100,000 - 100,000
S&W Ready Mix Concrete Co. Inc. ΗΠΑ Σκυρόδεµα - 100,000 - 100,000
Separation Technologies LLC ΗΠΑ Επεξεργασία Ιπτάµενης Τέφρας - 100,000 - 100,000
Standard Concrete LLC ΗΠΑ Εµπορική εταιρία - 100,000 - 100,000
Summit Ready-Mix LLC ΗΠΑ Σκυρόδεµα - 100,000 - 100,000
Tarmac America LLC ΗΠΑ Παραγωγή τσιµέντου - 100,000 - 100,000
Titan Virginia Ready Mix  LLC ΗΠΑ Σκυρόδεµα - 100,000 - 100,000
Τitan Αmerica LLC ΗΠΑ Εταιρία συµµετοχών - 100,000 - 100,000
Cementara Kosjeric AD Σερβία Παραγωγή τσιµέντου - 100,000 - 100,000
Stari Silo Company DOO Σερβία Εµπορική εταιρία - 100,000 - 100,000
TCK Montenegro DOO Μαυροβούνιο Εµπορική εταιρία - 100,000 - 100,000
Cement Plus LTD Π.Γ.∆.Μ. Εµπορική εταιρία - 61,643 - 61,643
Geospan Dooel (7) Π.Γ.∆.Μ. Αδρανή - 99,989 - -
Rudmark DOOEL Π.Γ.∆.Μ. Εµπορική εταιρία - 94,835 - 94,835
Usje Cementarnica AD Π.Γ.∆.Μ. Παραγωγή τσιµέντου - 94,835 - 94,835
Vesa DOOL Π.Γ.∆.Μ. Εµπορική εταιρία - 100,000 - 100,000
Alba Cemento Italia, SHPK (8) Αλβανία Εµπορική εταιρία - 60,000 - 39,000
Antea Cement SHA Αλβανία Παραγωγή τσιµέντου - 60,000 - 60,000
Dancem APS ∆ανία Εµπορική εταιρία - 100,000 - 100,000
Aeas Netherlands B.V. Ολλανδία Εταιρία συµµετοχών - 100,000 - 100,000
Colombus Properties B.V. Ολλανδία Εταιρία συµµετοχών 100,000 - 100,000 -
Holtitan B.V. Ολλανδία Εταιρία συµµετοχών - 100,000 - 100,000
Salentijn Properties1 B.V. Ολλανδία Εταιρία συµµετοχών 100,000 - 100,000 -
Titan Cement Netherlands BV Ολλανδία Εταιρία συµµετοχών - 100,000 - 100,000

Μέθοδος αναλογικής ενοποίησης 
Balkan Cement Enterprises Ltd (4) Κύπρος Εταιρία συµµετοχών - - - 51,006
Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. Τουρκία Παραγωγή τσιµέντου - 50,000 - 50,000

Μέθοδος ενοποίησης καθαρής θέσης 
Karieri AD Βουλγαρία Αδρανή - 48,711 - 48,711
Karierni Materiali AD Βουλγαρία Αδρανή - 48,764 - 48,764
Vris OOD (9) Βουλγαρία Αδρανή - 48,764 - -
Transbeton - ∆οµική Α.Ε. Ελλάδα Σκυρόδεµα και Αδρανή - 49,900 - 49,900

(9) Την 1.1.2010 η συνδεδεµένη εταιρία Karierni Materiali AD στην οποία ο Όµιλος συµµετέχει µε 48,764% εξαγόρασε το 100%της εταιρίας Vris OOD. Η ανωτέρω εταιρία
ενσωµατώθηκε στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου µε την µέθοδο ενοποίησης καθαρής θέσης. 

(7) Στις 2.2.2010 ενσωµατώθηκε για πρώτη φορά στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου, µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης η ιδρυθείσα εταιρία Geospan Dooel.

(5) Στο Β' τρίµηνο ο Όµιλος ολοκλήρωσε συµφωνία εξαγοράς των εταιριών Terret Enterprises Ltd και Sharr Beteiligungs GmbH, οι οποίες ενσωµατώθηκαν στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις του Β' τριµήνου του Οµίλου µε τη µέθοδο ολικής ενοποίησης.

 Όνοµα θυγατρικών, συγγενών και κοινοπραξιών
% συµµετοχής (1)% συµµετοχής (1)

(8) Στις 1.3.2010 η θυγατρική εταιρία του Οµίλου Antea Cement sh.a. εξαγόρασε το υπόλοιπο 35% της εταιρίας Alba Cemento sh.p.k. Μετά την εξαγορά ο Όµιλος κατέχει πλέον το 60%
της θυγατρικής εταιρίας Alba Cemento sh.p.k.

(3) Στις 23.7.2010 ενσωµατώθηκε για πρώτη φορά στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου, µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης η ιδρυθείσα εταιρία Cementi Antea
S.R.L.

(6) Στις 31.8.2010 ενσωµατώθηκε για πρώτη φορά στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου, µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης η εξαγορασθείσα εταιρία Kosovo
Construction Materials L.L.C.

(2) Από την 31.5.2010 η εταιρία Οικοµπετόν Α.Ε. συγχωνεύτηκε από την Ιντερµπετόν ∆οµικά Υλικά Α.Ε.
(1) Ποσοστό ελέγχου και συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο.

5.  Κύριες θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες

 Αντικείµενο εργασίας

(4) Στις 28.1.2010 ο Όµιλος εξαγόρασε το υπόλοιπο 48,994% της θυγατρικής εταιρίας Themis Holdings Ltd. Με την εξαγορά αυτή, ο Όµιλος κατέχει πλέον το 100% της εταιρίας Themis
Holdings Ltd και το 100% της θυγατρικής της τελευταίας, Balkan Cement Enterprises Ltd.

30/9/2010 31/12/2009

 Χώρα που 
δραστηριοποιείται
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Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν
Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων

Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν 2008-2009 Cementi Crotone S.R.L. 2009
Αχαική Ν.Ε. 2000-2009 Dancem APS 2009
Αιολική Ν.Ε. 2000-2009 Titan Cement Cyprus Limited 2006-2009
Αλµπασέµ Α.Ε. 2006-2009 KOCEM Limited 2007-2009
Αρκτίας Α.Ε. - Fintitan SRL (1)
ΑΒΕΣ ΑΦΟΙ Πολυκανδριώτης Α.Ε. - Cementi ANTEA SRL -
Λατοµική ∆ωδεκανήσου Α.Ε. - Colombus Properties B.V. 2009
Ιντερµπετόν ∆οµικά Υλικά Α.Ε. 2005-2009 Holtitan B.V. 2007-2009
Ιντερσιµέντ Α.Ε. - Aeas Netherlands B.V. 2009
Ιντερτιτάν Εµπορική ∆ιεθνής Α.Ε. 2007-2009 Titan Cement U.K. Ltd (1)
Ιωνία A.Β.Ε.Ε. 2007-2009 Separation Technologies U.K. Ltd (1)
Λάκµος Α.Ε. - (3) Τitan Αmerica LLC 2008-2009
Λεεσέµ Α.Ε. - Separation Technologies Canada  Ltd 2008-2009
Ναυτιτάν Α.Ε. - Stari Silo Company DOO 2008-2009
Ποζολάνη Α.Ε. - Cementara Kosjeric AD 2005-2009
Πορφυρίων Α.Ε. - Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. 2005-2009
Πολικός Ν.Ε. 2000-2009 TCK Montenegro DOO 2007-2009
Λατοµεία Βαχού Α.Ε. - Double W & Co OOD 2007-2009
Λατοµεία Γουρνών Α.Ε. - Granitoid AD 2007-2009
Λατοµεία Κοινότητας Ταγαράδων Α.Ε. - Gravel & Sand PIT AD 2002-2009
Λατοµεία Τανάγρας Α.Ε. - Trojan Cem EOOD 2009
Σίγμα Μπετόν Α.Ε.Τ.Ε. ‐ Zlatna Panega Beton EOOD 2002-2009
Τιτάν Τσιµέντα Ατλαντικού Α.Β.Ε.Ε. - Zlatna Panega Cement AD 2009
Τιτάν ∆ιεθνής Εµπορική Α.Ε. 2007-2009 Cement Plus LTD -
Aemos Cement Ltd 2004-2009 Geospan Dooel -

(2)Alvacim Ltd 2006-2009 Rudmark DOOEL 2006-2009
(2) Balkcem Ltd 2004-2009 Usje Cementarnica AD 2009

Iapetos Ltd 2003-2009 Titan Cement Netherlands BV 2009
Rea Cement Ltd 2003-2009 Alba Cemento Italia, SHPK 2009
Themis Holdings Ltd 2004-2009 Antea Cement SHA 2009

(2) Tithys Ltd 2004-2009 Alexandria Development Co.Ltd (1)
Feronia Holding Ltd 2006-2009 Alexandria Portland Cement Co. S.A.E 2005-2009
Vesa DOOL 2007-2009 Balkan Cement Enterprises Ltd 2004-2009
Terret Enterprises Ltd 2009 Beni Suef Cement Co.S.A.E. 2006-2009
Sharr Beteiligungs GmbH 2006-2009 East Cement Trade Ltd 2003-2009
Kosovo Construction Materials L.L.C. - Titan Beton & Aggregate Egypt LLC 2008-2009
Salentijn Properties1 B.V. 2009 Titan Egyptian Inv. Ltd (1)
Titan Global Finance PLC 2008-2009 Misrieen Titan Trade & Distribution 2005-2009

6. Ανέλεγκτες φορολογικά  χρήσεις

(3) Οι θυγατρικές εταιρίες του Οµίλου που δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ, ενσωµατώνονται στον υποόµιλο της Titan America LLC
(σηµείωση 5).

(1) Υπόκειται σε ειδικό φορολογικό καθεστώς.
(2) Η οικονοµική χρήση 2007 έχει ελεγχθεί.
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Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν
Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων

7. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη

8. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού

9. Κεφαλαιουχικές δαπάνες και εκποιήσεις

10. Κέρδη ανά µετοχή

11. Ίδιες µετοχές

12. Προβλέψεις

13. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την Εταιρία µέρη

Εταιρία

Ποσά σε χιλιάδες €
Πωλήσεις αγαθών 
και υπηρεσιών

Αγορές αγαθών 
και υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

Αχαϊκή Ν.Ε. 4.478 2.033 - 2.400
Αιολική Ν.Ε. 1.182 925 - 726
Ιντερµπετόν ∆οµικά Υλικά Α.Ε. 36.352 4.090 10.446 -
Ιντερτιτάν Εµπορική ∆ιεθνής Α.Ε. 5.052 - - -
Ιωνία Α.Β.Ε.Ε. 103 5 98 -
Fintitan S.r.l. 5.027 - 4.176 -
T.C.U.K. Ltd 4.998 - 2.615 -
Usje Cementarnica AD 8.766 - 57 -
Essex Cement Co. LLC 5.878 - - -
Antea Cement SHA 6.175 - 3.223 -
Alexandria Portland Cement Co. S.A.E 12.012 - - -
Titan Global Finance PLC 2 13.880 - 632.550
Λοιπές θυγατρικές 777 442 1.240 1.384
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη - 1.356 - 282
∆ιευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης - 4.658 19 -

90.802 27.389 21.874 637.342

Όµιλος

Ποσά σε χιλιάδες €
Πωλήσεις αγαθών 
και υπηρεσιών

Αγορές αγαθών 
και υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη - 1.356 - 282
∆ιευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης - 4.803 19 -

- 6.159 19 282

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του
Οµίλου υφίστανται εµπράγµατες εξασφαλίσεις στην κοινοπρακτική εταιρία του Οµίλου στην Τουρκία Adocim Cimento Beton Sanayi
ve Ticaret A.S. προς εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων ως εξής:
-Υποθήκη επί παγίων, ύψους €54 εκατ. για εξασφάλιση δανείων ποσού €36 εκατ.

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα κατά την
έννοια του ∆.Λ.Π. 24 προς αυτήν µέρη, έχουν ως εξής:

-∆ευτέρου βαθµού υποθήκη επί παγίων, ύψους ΤL 26 εκατ. (€13,1 εκατ.) για εξασφάλιση δανείων ύψους TL 6,9 εκατ. (€3,5εκατ.)
και $2,7 εκατ. (€2,0 εκατ.).

Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: Όµιλος 6.085 (30.9.2009 5.857), Εταιρία 982 (30.9.2009
1.034).

Οι παγιοποιήσεις του εννεαµήνου 2010, εξαιρουµένων αυτών που αποκτήθηκαν κατά την εξαγορά νέων εταιριών και των ασώµατων
ακινητοποιήσεων, ανέρχονται σε: Όµιλος €57,2 εκατ. (30.9.2009 €140,6 εκατ.), Εταιρία €5,2 εκατ. (30.9.2009 €4,3 εκατ.). Η
αναπόσβεστη αξία των παγίων που εκποιήθηκαν ή διαγράφηκαν από τον Όµιλο (µε εξαίρεση αυτών που εκποιήθηκαν µαζί µε το
λατοµείο Cumberland, όπως αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω) κατά την περίοδο 1.1-30.9.2010 είναι: €3,4 εκατ. (30.9.2009 €2,7
εκατ.) και είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση κέρδους της τάξεως €3,9 εκατ. (30.9.2009 κέρδος €0,7 εκατ.). 

Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό των κοινών και προνοµιούχων µετοχών, αφαιρουµένου του
σταθµισµένου µέσου όρου των ιδίων µετοχών.

Οι λοιπές προβλέψεις (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες) που έχουν σχηµατιστεί την 30.9.2010 ανέρχονται για τον Όµιλο σε
€28,1 εκατ., και για την Εταιρία σε €10,4 εκατ.. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, καθώς
και για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές στον  Όµιλο και στην Εταιρία.

Σύµφωνα µε την από 12.1.2010 και 26.4.2010 αποφάσεις του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, η Εταιρία προέβη εντός της νόµιµης
τριετούς προθεσµίας από την ηµεροµηνία απόκτησή τους στην πώληση συνολικού αριθµού 37.597 κοινών ιδίων µετοχών. Η πώληση
των ανωτέρων µετοχών πραγµατοποιήθηκε µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών εντός του χρονικού διαστήµατος από 13.1.2010 µέχρι
7.7.2010 και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,0445% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της, µε µέση τιµή πώλησης €18,77 ανά
µετοχή. Ο συνολικός αριθµός ιδίων µετοχών που είχε στην κατοχή της η Εταιρία στις 30.9.2010 ανέρχεται σε 3.137.616 συνολικής
αξίας €90.182 χιλ., ποσό το οποίο µείωσε τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας και του Οµίλου. Οι ανωτέρω ίδιες µετοχές αντιπροσωπεύουν
ποσοστό 3,71% επί του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Σύµφωνα µε τον Ν.3845/2010, επιβάλλεται νέα έκτακτη εισφορά σε όλες τις ελληνικές εταιρίες µε κέρδη άνω των €100 χιλ. για την
διαχειριστική χρήση 2009. Η συνολική επιβάρυνση για τον Όµιλο και την Εταιρία ανέρχεται σε €7,9 εκατ.. Από την παραπάνω
φορολογική επιβάρυνση ποσό €2,0 εκατ. είναι πληρωτέο πέραν του ενός έτους ενώ το υπόλοιπο ποσό των €5,9 εκατ., είναι πληρωτέο
εντός ενός έτους. Για το ποσό των €2,0 εκατ, έχει σχηµατιστεί µακροπρόθεσµη πρόβλεψη, ενώ το ποσό των € 5,9 εκατ. έχει
προσαυξήσει τον λογαριασµό βραχυπρόθεσµες προβλέψεις.

Την 1.4.2010 ο Όµιλος εκποίησε έναντι ποσού €32,7 εκ., το λατοµείο στην περιοχή Cumberland της πολιτείας Kentucky των ΗΠΑ,
τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία (κυρίως πάγια) της οποίας ανέρχονταν σε €32,8 εκατ.. Από την ανωτέρω συναλλαγή προέκυψε ζηµία
€102 χιλ. η οποία συµπεριλαµβάνεται στα άλλα έσοδα/έξοδα εκµετάλλευσης της ενοποιηµένης κατάστασης αποτελεσµάτων για την
περίοδο 1.1-30.9.2010
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-Τα συνολικά έσοδα παρουσιάζουν µείωση 15,6% έναντι του εννεαµήνου 2009 κυρίως λόγω της µείωσης της
δραστηριότητας στην εσωτερική αγορά. Την αρνητική εξέλιξη επέτεινε η απεργία των ιδιοκτητών αυτοκινήτων ∆ηµοσίας
Χρήσεως κατά τον µήνα Σεπτέµβριο.

Εταιρία

- Στα αυξηµένα κατά €4,5 εκατ.. έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας του Οµίλου συµπεριλαµβάνεται ποσό €8,0 εκατ. το
οποίο αφορά το κόστος πρόωρης αποπληρωµής οµολογιών που είχε συνάψει ο Όµιλος µέσω ιδιωτικής τοποθέτησης µε
θεσµικούς επενδυτές στις ΗΠΑ.

-Η µείωση των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων του Οµίλου κατά €59,4 εκατ. προκύπτει από την πραγµατική µείωση
των δανείων κατά € 79,4 εκατ. και την επίδραση αρνητικών συναλλαγµατικών διαφορών κατά €20,0 εκατ..

- Η αύξηση των κερδών που αναλογούν στην µειοψηφία κατά το ποσό των €8,0 εκατ. προέρχεται κυρίως από τα θετικά
αποτελέσµατα των θυγατρικών εταιριών του Οµίλου, που δραστηριοποιούνται στην ΝΑ Ευρώπη και στην Αίγυπτο. 

-Στη συνολική καθαρή αύξηση των άλλων εσόδων/(εξόδων) εκµετάλλευσης κατά €14,6 εκατ. περιλαµβάνονται µεταξύ
άλλων, ποσό €5,2 εκατ. που αφορούν κέρδη από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου και ποσό €2,1 εκατ. αφορά
θετική έκβαση δικαστικής εκκρεµότητας στις Η.Π.Α..
-Η αύξηση κατά €13,5 εκατ. των ζηµιών από συναλλαγµατικές διαφορές στο Γ' τρίµηνο, προέρχεται κυρίως από την
αποτίµηση ενδοοµιλικών δανειακών υποχρεώσεων σε ευρώ από τις θυγατρικές εταιρίες του Οµίλου που δραστηριοποιούνται
σε Αίγυπτο και Αλβανία οι οποίες έχουν διαφορετικό λειτουργικό νόµισµα. Σηµειώνεται δε ότι η αρνητική επίδραση που
καταγράφηκε στο Γ' τρίµηνο αντισταθµίζει αντίστοιχη θετική που είχε καταγραφεί στο Β΄τρίµηνο. Επιπλέον επισηµαίνεται
ότι η µεταβλητότητα που παρατηρείται στα κέρδη ή ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές, θα εξακολουθήσει να έχει θετική
ή αρνητική επίδραση στην διαµόρφωση των παραπάνω κερδών ή ζηµίών έως την τελική αποπληρωµή τους. 

-Ο λογαριασµός "Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις" µειώθηκε κατά €36,4 εκατ., λόγω αποπληρωµής ανειληµµένων
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων. Στο ποσό αυτό συµπεριλαµβάνονται €13,6 εκατ. που αφορούν εξόφληση προµηθευτών για
την αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων. 

-Οι λοιπές απαιτήσεις και προπληρωµές µειώθηκαν µε το ποσό των €20,3 εκατ.. Ποσό €12,2 εκατ. προέρχεται από
επιστροφή φόρου εισοδήµατος στον Τοµέα Αµερικής. Ποσό € 7,9 εκατ. αφορά συµψηφισµό απαίτησης για επιστροφή
φόρου προστιθέµενης αξίας από αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων, που πραγµατοποίησε η θυγατρική του Οµίλου στην
Αλβανία "Αntea Cement SHA", µε αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση από εµπορικές δραστηριότητες.

-Οι προβλέψεις του Οµίλου αυξηθήκαν κατά €8,8 εκατ. εκ των οποίων ποσό €7,9 εκατ. αφορά πρόβλεψη για υποχρέωση
καταβολής του έκτακτου φόρου κοινωνικής αλληλεγγύης που επιβλήθηκε απο την Ελληνική κυβέρνηση (σηµ. 12) και το
υπόλοιπο ποσό αφορά κυρίως πρόσθετη πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού.

-Οι καθαρές συνολικές αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις του Οµίλου παρουσιάζουν µείωση κατά €13,5 εκατ. όπου
έχει συµπεριληφθεί η αρνητική επίδραση (αύξηση της υποχρέωσης) συναλλαγµατικών διαφορών ποσού €7,2 εκατ. και το
υπόλοιπο ποσό των €20,7 εκατ. αφορά τη συνολική επίδραση του αναβαλλόµενου φόρου που λογίστηκε ως κέρδος στην
κατάσταση αποτελεσµάτων του εννεαµήνου.

14. Σηµαντικότερες µεταβολές στα ενοποιηµένα στοιχεία χρηµατοοικονοµικής θέσης και αποτελεσµάτων περιόδου

Οι σηµαντικότερες µεταβολές που εµφανίζονται στα ενοποιηµένα στοιχεία ισολογισµού και αποτελεσµάτων της περιόδου
που έληξε την 30.9.2010 έχουν ως εξής:
-Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις αυξήθηκαν συνολικά κατά €6,0 εκατ. ως αποτέλεσµα νέων προσθηκών ύψους €3,7 εκατ.,
θετικών συναλλαγµατικών διαφορών €17,5 εκατ., µειωµένες από την επίδραση των αποσβέσεων κατά €12,7 εκατ. και των
εκποιήσεων €2,4 εκατ.

Όµιλος

-Τα αποθέµατα του Οµίλου είναι αυξηµένα κατά € 17,6 εκατ.. Η µεταβολή αυτή προέρχεται κατά €7,0 εκατ. από τις
παραλαβές στερεών καυσίµων στον Τοµέα Ελλάδος, κατά €5,4 εκατ. από την υποτίµηση της ισοτιµίας του ευρώ έναντι του
δολαρίου και τέλος κατά €5,2 εκατ. από την λειτουργία του νέου εργοστασίου του Οµίλου στην Αλβανία και τη λειτουργία
της δεύτερης γραµµής παραγωγής του εργοστασίου στο Beni Suef της Αιγύπτου.

-Ο λογαριασµός "Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα" που εµφανίζεται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις παρουσιάζει
αύξηση κατά €7,5 εκατ. και αφορά συµβάσεις προαγοράς συναλλάγµατος για αντιστάθµιση δανειακών υποχρεώσεων.

-Η κατά 25% µείωση των κερδών προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) οφείλεται στις προαναφερθείσες εξελίξεις
καθώς και στην αύξηση άλλων εξόδων εκµετάλλευσης λόγω πρόσθετων προβλέψεων.
-Η πτώση των επιτοκίων EURIBOR έναντι της αντιστοίχου περιόδου 2009 συνέβαλλε στη µείωση των χρηµατοοικονοµικών
εξόδων κατά 23,7%.

- Η µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης στα αποτελέσµατα του Οµίλου οφείλεται στην µεταβολή της σύνθεσης των
κερδών µε τα οποία συµµετέχουν οι εταιρίες στα ενοποιηµένα κέρδη. Συγκεκριµένα ο τοµέας της Βόρειας Αµερικής (µε
φορολογικό συντελεστή 39%) παρουσιάζει αρνητικά αποτελέσµατα ενώ οι τοµείς της ΝΑ Ευρώπης και Ανατολικής
Μεσογείου (µε συντελεστές φορολόγησης 10%-20%) παρουσιάζουν αυξηµένη κερδοφορία.
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Η εύλογη αξία των δικαιωµάτων που χορηγήθηκαν το 2009 από το πρόγραµµα 2007, όπως αυτή αποτιµήθηκε σύµφωνα µε
το µοντέλο αποτίµησης Black-Scholes για δύο υποκείµενες αξίες ήταν €8,41 ανά δικαίωµα. Τα δεδοµένα που
χρησιµοποιήθηκαν για την εφαρµογή του µοντέλου ήταν η τιµή µετοχής κατά την ηµεροµηνία παροχής του δικαιώµατος
€20,60, η τυπική απόκλιση αποδόσεων τιµής µετοχής (standard deviation) 36,71%, η µερισµατική απόδοση 2,07% και η
µέση ετήσια απόδοση των τριετών οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου 3,649%.

-Η αύξηση του µακροπρόθεσµου δανεισµού κατά €89 εκ. οφείλεται σε µετατροπή ποσού €95 εκ. του βραχυπρόθεσµου
δανεισµού σε µακροπρόθεσµο οµολογιακό δάνειο και στην µερική εξόφληση µακροπρόθεσµου δανείου κατά €6 εκ.,
σηµειώνεται ότι ο συνολικός δανεισµός µειώθηκε κατά €24 εκ. έναντι της 31.12.2009.

Πρόγραµµα 2007

3) Ένα τρίτο των δικαιωµάτων χορηγείται σύµφωνα µε την απόδοση της κοινής µετοχής της ΑΕ Τσιµέντων Τιτάν
συγκριτικά µε τον µέσο όρο της απόδοσης των µετοχών δώδεκα προκαθορισµένων εταιριών παραγωγής τσιµέντου διεθνώς
κατά τη διάρκεια της περιόδου των τριών χρόνων.
Ο λογιστικός χειρισµός των δικαιωµάτων που χορηγήθηκαν από το νέο πρόγραµµα έγινε σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 2 “Παροχές
που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών”.

-Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το Νόµο 3845/2010 επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά στα καθαρά κέρδη χρήσεως 2009 της
Εταιρίας. Για το σύνολο της εισφοράς σχηµατίστηκε πρόβλεψη ποσού €7,9 εκ. η οποία επιβάρυνε τα καθαρά αποτελέσµατα,
ενώ από το ποσό αυτό ποσό ύψους €5,9 εκ. εµφανίζεται στις βραχυπρόθεσµες προβλέψεις και ποσό ύψους €2,0 εκ.
εµφανίζεται στις µακροπρόθεσµες προβλέψεις.

Σύµφωνα µε το πρόγραµµα αυτό τα χορηγούµενα δικαιώµατα, έχουν µία περίοδο ωρίµανσης τριών ετών και µπορούν να
ασκηθούν µετά από το τέλος της περιόδου ωρίµανσης. Κάθε δικαίωµα πρέπει να ασκηθεί µέσα σε διάστηµα δώδεκα µηνών
από τους χρόνους ωρίµανσης της άσκησης τους. Στην περίπτωση που η προθεσµία παρέλθει τότε τα συγκεκριµένα
δικαιώµατα θα ακυρωθούν αµετάκλητα. 

3) Ένα τρίτο των δικαιωµάτων χορηγείται σύµφωνα µε τη θέση που καταλαµβάνει η απόδοση της κοινής µετοχής της ΑΕ
Τσιµέντων Τιτάν στη σειρά κατάταξης (ranking) των αποδόσεων των µετοχών δέκα προκαθορισµένων εταιριών παραγωγής
τσιµέντου διεθνώς κατά τη διάρκεια της περιόδου των τριών χρόνων.
Ο λογιστικός χειρισµός των δικαιωµάτων που χορηγήθηκαν από το νέο πρόγραµµα έγινε σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 2 “Παροχές
που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών”.

Το 2009, στα πλαίσια του τριετούς Προγράµµατος Παροχής ∆ικαιωµάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Πρόγραµµα
2007), η Εταιρία ενέκρινε την διάθεση 86.880 δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών.

15. Χορήγηση δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών

-Η µείωση των απαιτήσεων από πελάτες κατά €27,3 εκ. οφείλεται κυρίως στη µείωση των πωλήσεων, κυρίως εσωτερικής
αγοράς, καθώς και σε πρόσθετη πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων και επισφαλών χρεωστών η οποία θεωρήθηκε αναγκαία
για την αυξηµένη κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, λόγω της παρατηρούµενης ύφεσης στον κλάδο δοµικών υλικών.

Πρόγραµµα 2010

Η εύλογη αξία των δικαιωµάτων που χορηγήθηκαν το 2010 από το Πρόγραµµα 2010, όπως αυτή αποτιµήθηκε σύµφωνα µε
το µοντέλο αποτίµησης Monte Carlo Simulation ήταν €5,36 ανά δικαίωµα. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για την
εφαρµογή του µοντέλου ήταν η τιµή µετοχής κατά την ηµεροµηνία παροχής του δικαιώµατος €15,90, η τυπική απόκλιση
αποδόσεων τιµής µετοχής (standard deviation) 39,42 %, η µερισµατική απόδοση 2,68 % και το σταθερό επιτόκιο EUR
swap τριετίας 2,247%.

Στις 22 Ιουνίου 2010, στα πλαίσια του νέου τριετούς Προγράµµατος Παροχής ∆ικαιωµάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών
(Πρόγραµµα 2010), η Εταιρία ενέκρινε την διάθεση 267.720 δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών.

2) Ένα τρίτο των δικαιωµάτων χορηγείται σύµφωνα µε την απόδοση της κοινής µετοχής της ΑΕ Τσιµέντων Τιτάν,
συγκριτικά µε τον δείκτη SMI κατά την διάρκεια της περιόδου των τριών χρόνων.

Σύµφωνα µε το πρόγραµµα αυτό τα χορηγούµενα δικαιώµατα, έχουν µία περίοδο ωρίµανσης τριών ετών και µπορούν να
ασκηθούν µετά από το τέλος της περιόδου ωρίµανσης. Κάθε δικαίωµα πρέπει να ασκηθεί µέσα σε διάστηµα δώδεκα µηνών
από τους χρόνους ωρίµανσης της άσκησης τους. Στην περίπτωση που η προθεσµία παρέλθει τότε τα συγκεκριµένα
δικαιώµατα θα ακυρωθούν αµετάκλητα. 
Για όλα τα χορηγούµενα δικαιώµατα αποτελεί βασική προϋπόθεση η συνεχής απασχόληση των δικαιούχων καθόλη τη
διάρκεια του προγράµµατος χορήγησης. Ο αριθµός των µετοχών που θα χορηγείται κατά την ωρίµανση κάθε χρόνο
προσδιορίζεται ως εξής:

Για όλα τα χορηγούµενα δικαιώµατα αποτελεί βασική προϋπόθεση η συνεχής απασχόληση των δικαιούχων καθόλη τη
διάρκεια του προγράµµατος χορήγησης. Ο αριθµός των µετοχών που θα χορηγείται κατά την ωρίµανση κάθε χρόνο
προσδιορίζεται ως εξής:

1) Ένα τρίτο του δικαιώµατος χορηγείται σύµφωνα µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρίας συγκριτικά µε την
απόδοση των τριετών Οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
2) Ένα τρίτο των δικαιωµάτων χορηγείται σύµφωνα µε την απόδοση της κοινής µετοχής της ΑΕ Τσιµέντων Τιτάν,
συγκριτικά µε τον δείκτη SMI κατά την διάρκεια της περιόδου των τριών χρόνων.

1) Ένα τρίτο των δικαιωµάτων χορηγείται σύµφωνα µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρίας συγκριτικά µε το
σωρευτικό σταθερό επιτόκιο EUR swap τριετίας.
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Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν
Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων

16. Ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις/απαιτήσεις

30/9/2010 31/12/2009 30/9/2010 31/12/2009

- - 792.070 832.038
69.223 68.515 29.578 25.103
12.610 14.718 6.457 3.020
81.833 83.233 828.105 860.161

30/9/2010 31/12/2009 30/9/2010 31/12/2009
15.481 14.808 15.078 14.808

Ανειληµµένες υποχρεώσεις

30/9/2010 31/12/2009 30/9/2010 31/12/2009
13.787 37.663 9.183 12.872

Ο Όµιλος έχει χορηγήσει στις European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) και International Finance Corporation (IFC), µετόχους µειοψηφίας στην εταιρία
του Οµίλου στην Αλβανία ANTEA Cement SHA, το δικαίωµα να ζητήσουν την εξαγορά του ποσοστού τους από τον Όµιλο, βάσει προκαθορισµένων όρων. Στις 30.9.2010 η
εύλογη αξία του δικαιώµατός τους, το οποίο αναγνωρίζεται ως µακροπρόθεσµη υποχρέωση του Οµίλου, ανέρχεται σε €21,4 εκατ..

Οι οικονοµικές χρήσεις των εταιριών του Οµίλου, των οποίων δεν έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος, παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 6.

Την 1.2.2010 δηµοσιεύθηκε η απόφαση του Σώµατος Μηχανικού του Στρατού των ΗΠΑ, η οποία άνοιξε το δρόµο για την έκδοση νέων αδειών λατοµικής εξόρυξης στην
περιοχή Lake Belt  του Miami Dade της Φλόριντα.

Όµιλος ΕταιρίαΕνδεχόµενες υποχρεώσεις

Εγγυήσεις σε τρίτα µέρη για λογαριασµό θυγατρικών

(ποσά σε χιλιάδες €)

Λοιπές εγγυήσεις 
Εγγυητικές επιστολές τραπεζών για εξασφάλιση υποχρεώσεων

Πέραν των όσων αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, δεν υπάρχουν άλλες σηµαντικές ενδεχόµενες υποχρεώσεις.

Lake Belt

Η απόφαση εκδόθηκε µετά την ολοκλήρωση και τη θέση, από τον Μάιο 2009, σε δηµόσια διαβούλευση της Συµπληρωµατικής Έκθεσης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η
οποία εκπονήθηκε από το Σώµα κατόπιν εντολής του Οµοσπονδιακού ∆ικαστηρίου του Miami Dade και επιλαµβάνεται όλων των θεµάτων που έθεσαν οι αποφάσεις του
Πρωτοδικείου και στη συνέχεια του Εφετείου της Ατλάντα.
Σε εφαρµογή της παραπάνω απόφασης του Σώµατος Μηχανικών του Στρατού των ΗΠΑ, τον Απρίλιο 2010, εκδόθηκε από το Σώµα Μηχανικών του Στρατού η νέα άδεια της
Τarmac America, η οποία έχει διάρκεια 20 ετών και προβλέπει συγκεκριµένους όρους λειτουργίας του λατοµείου στην περιοχή Lake Belt.  
Η νέα άδεια απαλλάσσει τον Όµιλο από µία πηγή αβεβαιότητας και του επιτρέπει να στοχεύσει σε ορθολογικό µακροπρόθεσµο σχεδιασµό και άρτια περιβαλλοντική
διαχείριση.

Συλλογικές αγωγές στη Φλόριντα

Η απόφαση αυτή, η οποία αποτέλεσε τη θετική κατάληξη µιας τριετούς διαδικασίας, αφορούσε εννέα αιτήσεις έκδοσης αδειών εξόρυξης διαφόρων εταιριών, µεταξύ των
οποίων και η εταιρία του Οµίλου Tarmac America. 

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Ενδεχόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

Η Τarmac America LLC αρνείται τη βασιµότητα των εναντίον της καταγγελιών που αναφέρονται στις αγωγές και σκοπεύει να υπερασπισθεί σθεναρά τη θέση της.
∆εν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της
Εταιρίας και του Οµίλου. 

(ποσά σε χιλιάδες €)

Εγγυητικές επιστολές τραπεζών για εξασφάλιση απαιτήσεων

Όµιλος

ΌµιλοςΕνδεχόµενες απαιτήσεις

Εταιρία

Με βάση το µειωµένο επίπεδο ζήτησης που απορρέει από την σοβούσα οικονοµική κρίση, εκτιµάται ότι η κατανοµή των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα για την
περίοδο 2008-2012 δεν θα επηρεάσει ουσιωδώς την παραγωγή του Οµίλου.

∆ικαιώµατα εκποµπής CO2

Ορισµένες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην αγορά του σκυροδέµατος και των κατασκευών κατέθεσαν ενώπιον του Περιφερειακού ∆ικαστηρίου της Νότιας Φλόριντα,
στις ΗΠΑ («Περιφερειακό ∆ικαστήριο») συλλογικές αγωγές, ισχυριζόµενες ότι τσιµεντοβιοµηχανίες και εταιρίες σκυροδέµατος της Πολιτείας της Φλόριντα έχουν παραβιάσει
τη νοµοθεσία περί ελεύθερου ανταγωνισµού.
Οι ανωτέρω συλλογικές αγωγές ενοποιήθηκαν στη συνέχεια σε δύο αγωγές, οι οποίες κατατέθηκαν στο Περιφερειακό ∆ικαστήριο και στρέφονται κατά οκτώ εταιριών πώλησης
τσιµέντου στη Φλόριντα, συµπεριλαµβανοµένης της συνδεδεµένης εταιρείας Τarmac America LLC.  

Οι συµβατικές δεσµεύσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, οι οποίες δεν αναγνωρίστηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις, έχουν ως
ακολούθως:

∆ικαιώµατα προαίρεσης της µειοψηφίας για πώληση µετοχών της Antea

(ποσά σε χιλιάδες €)
Εταιρία

Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις
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(ποσά σε χιλιάδες €)

Ενεργητικό

Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.377 2.377
Αποθέµατα 2.453 2.453
Απαιτήσεις και προπληρωµές 668 668
∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 4.823 4.823

Σύνολο ενεργητικού 10.321 10.321

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες  υποχρεώσεις 353 353
Λοιπές υποχρεώσεις και φόροι πληρωτέοι 7.393 7.393

Σύνολο υποχρεώσεων 7.746 7.746

Καθαρή θέση 2.575 2.575
Υπεραξία που προέκυψε από την εξαγορά 2.175
Αµοιβή που καταβλήθηκε σε µετρητά 4.750

Ταµειακές ροές για εξαγορά:
Τίµηµα εξαγοράς που τακτοποιήθηκε µε µετρητά 4.749

∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα που αποκτήθηκαν κατά την εξαγορά θυγατρικής -4.823
Τελική ταµειακή εισροή για εξαγορά εταιρίας -74

Η ολοκλήρωση της αποτίµησης των ανωτέρω αποκτήσεων πραγµατοποιείται εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία εξαγοράς τους.

Εύλογη αξία που 
αναγνωρίστηκε 
την ηµεροµηνία 

εξαγοράς

Λογιστική αξία κατά 
την ηµεροµηνία 

εξαγοράς

Ποσά κλειόµενης περιόδου 30 Σεπτεµβρίου 2010

Στις 1.3.2010 η θυγατρική εταιρία του Οµίλου Antea Cement sh.a. εξαγόρασε το υπόλοιπο 35% της εταιρίας Alba Cemento sh.p.k.,
καταβάλλοντας το ποσό των €1,8 εκατ. Μετά την εξαγορά ο Όµιλος κατέχει πλέον το 60% της θυγατρικής εταιρίας Alba Cemento
sh.p.k.

Στις 28.1.2010 ο Όµιλος εξαγόρασε το υπόλοιπο 48,994% της θυγατρικής εταιρίας Themis Holdings Ltd έναντι του ποσού των €0,5
εκατ. Με την εξαγορά αυτή, ο Όµιλος κατέχει πλέον το 100% της εταιρίας Themis Holdings Ltd και το 100% της θυγατρικής της
τελευταίας, Balkan Cement Enterprises Ltd.

Στις 8.1.2010 ο Όµιλος προέβη σε συµφωνία εξαγοράς του 51% (η εξαγορά ολοκληρώθηκε στο Β΄τρίµηνο του 2010) της εταιρίας
Terret Enterprises Ltd έναντι του ποσού €0,001 εκατ., µε έδρα την Κύπρο. Η ανωτέρω εταιρία ενσωµατώθηκε στις ενδιάµεσες
συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου του Β' τριµήνου. 

Στις 31.8.2010 ενσωµατώθηκε στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου η εξαγορασθείσα εταιρία Kosovo Construction
Materials L.L.C µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Ο Όµιλος συµµετέχει στην ανωτέρω εταιρία µε ποσοστό 51%.

17. Συνενώσεις επιχειρήσεων και λοιπές εξαγορές

Τα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων των νέων εξαγορών, όπως αυτά έχουν προσωρινά αποτιµηθεί κατά την ηµεροµηνία
απόκτησης της, παρατίθενται κατωτέρω:

Στις 28.1.2010 ο Όµιλος προέβη σε συµφωνία εξαγοράς του 51% (η εξαγορά ολοκληρώθηκε στο Β΄τρίµηνο του 2010) της εταιρίας
Sharr Beteiligungs GmbH έναντι του ποσού €4,7 εκατ., µε έδρα την Γερµανία. Η ανωτέρω εταιρία ενσωµατώθηκε στις ενδιάµεσες
συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου Β' τριµήνου.  
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(ποσά σε χιλιάδες €)

Ενεργητικό

Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 69 69
Αποθέµατα 4 4
Απαιτήσεις και προπληρωµές 49 49
∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 1 1

Σύνολο ενεργητικού 123 123

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες  υποχρεώσεις 11 11

Σύνολο υποχρεώσεων 11 11

Καθαρή θέση 112 112
Υπεραξία που προέκυψε από την εξαγορά -5
Αµοιβή που καταβλήθηκε σε µετρητά 107

Ταµιακές ροές για εξαγορά:
Τίµηµα εξαγοράς που τακτοποιήθηκε µε µετρητά 107

∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα που αποκτήθηκαν κατά την εξαγορά θυγατρικής -1
Τελική ταµιακή εκροή για εξαγορά εταιρίας 106

17. Συνενώσεις επιχειρήσεων και λοιπές εξαγορές (συνέχεια)

Τα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων της Ζωφόροι ∆οµικά Υλικά Α.Ε, όπως αυτά έχουν προσωρινά αποτιµηθεί κατά την
ηµεροµηνία απόκτησης της, παρατίθενται κατωτέρω:

Εύλογη αξία που 
αναγνωρίστηκε 
την ηµεροµηνία 

εξαγοράς

Λογιστική αξία κατά 
την ηµεροµηνία 

εξαγοράς

Ποσά κλειόµενης περιόδου 30 Σεπτεµβρίου 2009

Στις 3.6.2009 ο Όµιλος εξαγόρασε έναντι του ποσού €0,5 εκατ. το 25% των µετοχών της εταιρίας Ποζολάνη Α.Ε, η οποία και
ενσωµατώθηκε στις ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου µε την µέθοδο ενοποίησης καθαρής
θέσης. 

Στις 22.4.2009 ο Όµιλος ολοκλήρωσε την απόκτηση από την µειοψηφία, ποσοστού 3,6529% του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής
του εταιρίας στην Σερβία Titan Cementara Kosjeric A.D. καταβάλλοντας το ποσό των €2,6 εκατ.. Μετά την ανωτέρω εξαγορά ο
Όµιλος κατέχει πλέον το 100% της ανωτέρω εταιρίας.

Στις 26.5.2009 ο Όµιλος υπέγραψε συµφωνητικό εξαγοράς του 100% των µετοχών της εταιρίας Ζωφόροι ∆οµικά Υλικά Α.Ε, η οποία
και ενσωµατώθηκε στις ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου, µε την µέθοδο της ολικής
ενοποίησης. 
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19. Κύριες ισοτιµίες ισολογισµού και αποτελεσµάτων

Ισολογισµού 30/09/2010 31/12/2009 30/9/2010 vs 31/12/2009

€1 = USD 1,36 1,44 -5,3%
€1 = EGP 7,77 7,90 -1,7%
€1 = TRY 1,98 2,15 -8,1%

1USD=EGP 5,70 5,44 4,8%
€1 = RSD 106,17 95,89 10,7%

1USD = JPY 83,29 92,43 -9,9%

Αποτελεσµάτων M.O. Εννεαµήνου 10 M.O. Εννεαµήνου 09
Μ.Ο. Εννεαµήνου 10 vs Μ.Ο. 

Εννεαµήνου 09

€1 = USD 1,32 1,37 -3,9%
€1 = EGP 7,36 7,64 -3,7%
€1 = TRY 2,00 2,15 -7,0%

1USD=EGP 5,61 5,58 0,6%
€1 = RSD 101,66 93,93 8,2%

1USD = JPY 89,08 94,91 -6,1%

18. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού

Στις 22.11.2010 ο Όµιλος ανακοίνωσε ότι συντελέστηκε η συµφωνηθείσα επένδυση ύψους 80 εκ. Ευρώ της
International Finance Corporation (IFC) στην εταιρία του Οµίλου στην Αίγυπτο, Alexandria Portland Cement
Company S.A. (APCC), µέσω της συµµετοχής της IFC στη θυγατρική εταιρία του Οµίλου Alexandria Development
Limited (ADL). Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω συναλλαγής, η IFC απέκτησε εµµέσως µειοψηφικό ποσοστό 15,2
%  στην APCC και, ως εκ τούτου, στις επιχειρήσεις  του Τιτάνα στην Αίγυπτο. 
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