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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Ενδιάμεζερ Σςνοπηικέρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ

(ποζά ζε σιλιάδερ €)

εκ. 1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2010

Κχθινο εξγαζηψλ 252.902 286.052 59.438 95.630

Κφζηνο πσιήζεσλ -175.448 -204.622 -44.764 -68.927

Μηθηά θέξδε πξν απνζβέζεσλ 77.454 81.430 14.674 26.703

Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 17 7.778 16.258 1.200 3.946

Σπκκεηνρή ζηηο δεκίεο ζπγγελψλ εηαηξηψλ -253 -379 - -

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο -24.593 -24.384 -8.150 -9.457

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο -5.422 -5.585 -64 -117

Άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο 17 -7.151 -6.154 -2.787 -3.153

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 47.813 61.186 4.873 17.922

Απνζβέζεηο πνπ αλαινγνχλ ζην θφζηνο πσιήζεσλ -27.828 -27.706 -2.646 -2.747

Απνζβέζεηο πνπ αλαινγνχλ ζηα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη 

δηάζεζεο -1.867 -1.560 -285 -260

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ 18.118 31.920 1.942 14.915

Έζνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο 915 1.375 17 1.137

Έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο 17 -10.549 -13.119 -8.283 -6.570

(Εεκίεο)/θέξδε απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία -660 -1.090 -3 -799

(Εεκίεο)/θέξδε απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 17 -14.095 2.135 -281 446

(Zεκίεο)/θέξδε πξν θόξσλ -6.271 21.221 -6.608 9.129

Μείνλ: Φφξνο εηζνδήκαηνο 2.259 3.410 256 -2.047

(Εεκίεο)/θέξδε πεξηόδνπ -4.012 24.631 -6.352 7.082

Οη θαζαξέο (δεκίεο)/θέξδε αλαινγνύλ ζε :

Μεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο -4.255 24.775 -6.352 7.082

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 243 -144 - -

-4.012 24.631 -6.352 7.082

(Εεκίεο)/θέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε  €) -0,0522 0,3043 -0,0780 0,0870

(Εεκίεο)/θέξδε  κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - πξνζαξκνζκέλα (ζε  €) -0,0521 0,3036 -0,0777 0,0868

Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ 

'Οκηινο Δηαηξία
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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Ενδιάμεζερ Σςνοπηικέρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ

(ποζά ζε σιλιάδερ €)

εκ. 1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2010

(Εεκίεο)/θέξδε πεξηόδνπ -4.012 24.631 -6.352 7.082

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα:

Δπίδξαζε ηζνηηκηψλ απφ ηελ κεηαηξνπή νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ζε μέλν λφκηζκα -68.630 67.089 - -

Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 49 -111 - -

Αληηζηαζκίζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ 15 -1.863 628 - -

Φφξνο εηζνδήκαηνο πνπ αλαινγεί 15 726 -245 - -

-1.137 383 - -

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηφδνπ κεηά απφ θφξνπο -69.718 67.361 - -

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ -73.730 91.992 -6.352 7.082

Σα ζπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα αλαινγνύλ ζε:

Μεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο -67.788 91.604 -6.352 7.082

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο -5.942 388 - -

-73.730 91.992 -6.352 7.082

Δλδηάκεζε Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο 

'Οκηινο Δηαηξία
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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Ενδιάμεζερ Σςνοπηικέρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ

(ποζά ζε σιλιάδερ €)

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ εκ. 31/03/2011 31/12/2010 31/03/2011 31/12/2010

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 17 1.860.667 1.963.439 259.365 261.538

Δπελδπηηθά αθίλεηα 2.048 2.053 5.974 5.974

Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 17 541.995 560.760 1.105 1.122

Σπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο - - 1.185.819 1.183.721

Σπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξίεο 9.351 9.604 - -

Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 2.275 2.211 107 107

Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 9.923 11.346 2.713 3.013

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 17 2.716 3.423 - -

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 2.428.975 2.552.836 1.455.083 1.455.475

Απνζέκαηα 17 244.813 248.168 73.711 77.419

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 137.649 136.113 37.591 43.898

Λνηπέο απαηηήζεηο θαη πξνπιεξσκέο 76.995 74.479 18.081 13.068

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα - 1.745 - -

Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 63 63 61 61

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 4 86.193 67.070 747 2.943

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 545.713 527.638 130.191 137.389

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 2.974.688 3.080.474 1.585.274 1.592.864

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Μεηνρηθφ θεθάιαην (84.613.840 κεηνρέο ησλ € 4,00) 338.455 338.455 338.455 338.455

Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 22.826 22.826 22.826 22.826

Γηθαηψκαηα πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρψλ 7.184 6.983 7.184 6.983

Ίδηεο κεηνρέο 11 -90.182 -90.182 -90.182 -90.182

Λνηπά απνζεκαηηθά 408.810 476.661 507.065 507.065

Κέξδε εηο λέν 814.836 817.186 25.452 31.804

Ίδηα Κεθάιαηα πνπ αλαινγνύλ ζε κεηόρνπο ηεο Μεηξηθήο Δηαηξίαο 1.501.929 1.571.929 810.800 816.951

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 135.182 139.463 - -

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (α) 1.637.111 1.711.392 810.800 816.951

Μαθξνπξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο 14 712.961 706.961 643.000 643.000

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 15,17 4.912 9.513 - -

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 17 170.432 189.023 21.030 21.092

Υπνρξεψζεηο ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ 39.177 40.203 22.457 22.234

Πξνβιέςεηο 12 17.767 19.022 7.534 7.067

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 34.822 34.805 5.618 5.674

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 980.071 999.527 699.639 699.067

-

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο 14 149.872 136.763 19.320 17.069

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 17 187.443 213.149 49.205 50.705

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 996 687 577 687

Υπνρξεψζεηο απφ θφξν εηζνδήκαηνο 18.378 18.594 5.609 7.859

Πξνβιέςεηο 12 817 362 124 526

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 357.506 369.555 74.835 76.846

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (β) 1.337.577 1.369.082 774.474 775.913

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α+β) 2.974.688 3.080.474 1.585.274 1.592.864

'Οκηινο Δηαηξία

Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο
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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Ενδιάμεζερ Σςνοπηικέρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ

Όμιλορ

(ποζά ζε σιλιάδερ €)

Κνηλέο κεηνρέο

Γηαθνξά 

από έθδνζε 

κεηνρώλ 

ππέξ ην 

άξηην

Πξνλν-

κηνύρεο 

κεηνρέο

Γηθαηώ-

καηα πξναη-

ξέζεσο 

αγνξάο 

κεηνρώλ

Κνηλέο ίδηεο 

κεηνρέο

Πξνλν-

κηνύρεο 

ίδηεο 

κεηνρέο 

Λνηπά 

απνζεκαηηθά 

(ζεκ.16)

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

Κέξδε πεξηφδνπ - - - - - - - 24.775 24.775 -144 24.631

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα - - - - - - 68.468 -1.639 66.829 532 67.361

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ - - - - - - 68.468 23.136 91.604 388 91.992

Πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ - - - - 612 - - -290 322 - 322

Δμαγνξά κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο - - - - - - -1.470 - -1.470 -229 -1.699

Γηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ - - - 208 - - - - 208 - 208

Αλαγλψξηζε δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο ηεο κεηνςεθίαο γηα 

πψιεζε κεηνρψλ ζπγαηξηθήο - - - - - - -1.302 - -1.302 657 -645

Μεηαθνξά απφ απνζεκαηηθά - - - - - - -2.428 2.428 - - -

Υπόλοιπο ζηιρ 31 Μαπηίος 2010 308.028 22.826 30.276 6.185 -90.893 -117 497.618 764.492 1.538.415 11.951 1.550.366

Υπόλοιπο ηην 1η Ιανοςαπίος 2011 308.179 22.826 30.276 6.983 -90.065 -117 476.661 817.186 1.571.929 139.463 1.711.392

Εεκίεο πεξηφδνπ - - - - - - - -4.255 -4.255 243 -4.012

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα - - - - - - -63.533 - -63.533 -6.185 -69.718

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ - - - - - - -63.533 -4.255 -67.788 -5.942 -73.730

Αλαγλψξηζε δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο ηεο κεηνςεθίαο γηα 

πψιεζε κεηνρψλ ζπγαηξηθήο - - - - - - -2.413 - -2.413 1.661 -752

Γηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ - - - 201 - - - - 201 - 201

Μεηαθνξά απφ απνζεκαηηθά - - - - - - -1.905 1.905 - - -

Υπόλοιπο ζηιρ 31 Μαπηίος 2011 308.179 22.826 30.276 7.184 -90.065 -117 408.810 814.836 1.501.929 135.182 1.637.111

Εηαιπία

(ποζά ζε σιλιάδερ €)

Κνηλέο κεηνρέο

Γηαθνξά 

από έθδνζε 

κεηνρώλ 

ππέξ ην 

άξηην

Πξνλν-

κηνύρεο 

κεηνρέο

Γηθαηώ-

καηα πξναη-

ξέζεσο 

αγνξάο 

κεηνρώλ

Κνηλέο ίδηεο 

κεηνρέο

Πξνλν-

κηνύρεο 

ίδηεο 

κεηνρέο 

Λνηπά 

απνζεκαηηθά 

(ζεκ.16)

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

Κέξδε πεξηφδνπ - - - - - - - 7.082 7.082

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ - - - - - - - 7.082 7.082

Πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ - - - - 612 - - -290 322

Γηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ - - - 208 - - - - 208

Υπόλοιπο ζηιρ 31 Μαπηίος 2010 308.028 22.826 30.276 6.185 -90.893 -117 501.465 39.324 817.094

Υπόλοιπο ηην 1η Ιανοςαπίος 2011 308.179 22.826 30.276 6.983 -90.065 -117 507.065 31.804 816.951

Εεκίεο πεξηφδνπ - - - - - - - -6.352 -6.352

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ - - - - - - - -6.352 -6.352

Γηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ - - - 201 - - - - 201

Υπόλοιπο ζηιρ 31 Μαπηίος 2011 308.179 22.826 30.276 7.184 -90.065 -117 507.065 25.452 810.800

Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ  Ηδίσλ Κεθαιαίσλ

Ίδηα Κεθάιαηα πνπ αλαινγνύλ ζε κεηόρνπο ηεο Μεηξηθήο Δηαηξίαο
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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Ενδιάμεζερ Σςνοπηικέρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ

(ποζά ζε σιλιάδερ €)

1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2010

Σακεηαθέο Ρνέο Λεηηνπξγηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ

(Εεκίεο)/θέξδε πξν θφξσλ -6.271 21.221 -6.608 9.129

Πποζαπμογέρ ηος κέπδοςρ ζε ζσέζη με ηιρ εξήρ ζςναλλαγέρ:

Απνζβέζεηο 29.695 29.266 2.931 3.007

Πξνβιέςεηο 2.967 5.077 2.028 2.279

Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 14.095 -2.136 281 -446

Φξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 9.246 11.744 8.265 5.433

Απνηειέζκαηα (έζνδα/έμνδα,θέξδε/δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο -1.101 1.454 115 -1.361

Πξνζαξκνζκέλν θέξδνο πεξηφδνπ πξηλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηνπ θεθαιαίνπ 

θηλήζεσο 48.631 66.626 7.012 18.041

(Αχμεζε) / κείσζε απνζεκάησλ -5.054 -6.373 3.666 5.581

Αχμεζε απαηηήζεσλ απφ πειάηεο θαη ινηπνχο ινγαξηαζκνχο -8.631 -8.867 -550 -371

Μείσζε/(αχμεζε)  ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ 944 -1.102 300 -2

Μείσζε ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) -17.233 -6.831 -2.015 -2.811

Δηζξνέο δηαζεζίκσλ απφ ηελ θχξηα εθκεηάιιεπζε 18.657 43.453 8.413 20.438

Καηαβεβιεκέλνη θφξνη -3.914 -3.952 -2.056 -2.696

Σύνολο ειζποών από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ 14.743 39.501 6.357 17.742

Σακεηαθέο Ρνέο Δπελδπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ - -4.117 -2.000 -

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -15.469 -19.440 -884 -1.522

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 3.781 466 152 272

Πιεξσκέο γηα ηελ απφθηεζε επελδπηηθψλ ηίηισλ -19 -56 - -1

Τφθνη εηζπξαρζέληεο 916 1.374 17 1.136

Σύνολο εκποών από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ -10.791 -21.773 -2.715 -115

ύλνιν ηακεηαθώλ ξνώλ κεηά από ηηο επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 3.952 17.728 3.642 17.627

Σακεηαθέο Ρνέο Υξεκαηνδνηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ

Φξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -14.426 -16.112 -7.964 -6.046

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ - 322 - 322

Δηζπξάμεηο απφ θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο - 112 - -

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα -2 -2 -1 -2

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 84.115 147.782 12.418 57.445

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -49.738 -119.905 -10.291 -49.534

Σύνολο ειζποών/(εκποών) από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ 19.949 12.197 -5.838 2.185

Καζαξή αύμεζε/(κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ 23.901 29.925 -2.196 19.812

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ 67.070 16.426 2.943 204

Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ -4.778 340 - -

Ταμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος 86.193 46.691 747 20.016

Δηαηξία'Οκηινο

Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ
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Σειίδα

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 7

2. Βάζε θαηάξηηζεο θαη ζχλνςε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ 7

3. Σηνηρεία αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή 9

4. Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα 9

5. Κχξηεο ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο 10

6. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά  ρξήζεηο 12

7. Υθηζηάκελα εκπξάγκαηα βάξε 13

8. Αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ 13

9. Κεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο θαη εθπνηήζεηο 13

10. Κέξδε αλά κεηνρή 13

11. Ίδηεο κεηνρέο 13

12. Πξνβιέςεηο 13

13. Σπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κε ηελ Δηαηξία κέξε 13

14. Γαλεηζκφο 14

15. Φξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία 14

16. Λνηπά απνζεκαηηθά 15

17. Σεκαληηθφηεξεο κεηαβνιέο ζηα ελνπνηεκέλα ζηνηρεία ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ 15

18. Φνξήγεζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ 16

19. Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο/απαηηήζεηο 17

20. Κχξηεο ηζνηηκίεο ηζνινγηζκνχ θαη απνηειεζκάησλ 18
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1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο

Ζ Αλψλπκε Δηαηξία Τζηκέλησλ Τηηάλ (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, ηελ Τνπξθία 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 Φαιθίδνο 22Α

11143 θαη είλαη εηζεγκέλε ζην Φξεκαηηζηήξην Αζελψλ.

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο (εθεμήο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) εγθξίζεθαλ απφ ην

Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζηηο 5 Μαΐνπ 2011.

2. Βάζε θαηάξηηζεο θαη ζύλνςε ησλ ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31 Μαξηίνπ 2011 έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Λ.Π. 34

«Δλδηάκεζε Φξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά».

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ζεκεηψζεηο πνπ απαηηνχληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο

θαηαζηάζεηο θαη πξέπεη λα δηαβάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010.

Α. Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ εηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ αθνινπζήζεθαλ

ζηελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010, εθηφο απφ ηελ

πηνζέηεζε ησλ λέσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έγηλε ππνρξεσηηθή γηα ηηο πεξηφδνπο κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ

2011. Τα ζεκαληηθφηεξα πξφηππα θαη δηεξκελείεο αλαθέξνληαη παξαθάησ.

• Γηεξκελεία 19 Γηαθαλνληζκφο ππνρξεψζεσλ κε ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο. Ζ δηεξκελεία απηή δηεπθξηλίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ πνπ

αθνινπζείηαη ζε πεξηπηψζεηο επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ησλ φξσλ κηαο ππνρξέσζεο κεηαμχ εηαηξίαο θαη πηζησηή φπνπ ν πηζησηήο απνδέρεηαη

κεηνρέο ηεο εηαηξίαο ή άιια ζηνηρεία θαζαξήο ζέζεο ηεο εηαηξίαο πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ κεξηθφ ή νιηθφ δηαθαλνληζκφ ηεο ππνρξέσζεο. Με

ηελ δηεξκελεία απηή απνζαθελίδεηαη ην γεγνλφο φηη απηά ηα ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο απνηεινχλ ην ηίκεκα πνπ πιεξψλεηαη βάζεη ηνπ

ΓΛΠ 39, παξάγξαθνο 41 θαη ζπλεπψο ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε απναλαγλσξίδεηαη θαη ηα ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο πνπ

εθδίδνληαη αληηκεησπίδνληαη σο ην πιεξσηέν ηίκεκα πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εμάιεηςε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο. Ζ δηεξκελεία

απηή δελ είρε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.

• Γηεξκελεία 14 Πεξηπηψζεηο πξνπιεξσκψλ φηαλ ππάξρνπλ ππνρξεψζεηο ειάρηζησλ εηζθνξψλ (ηξνπνπνίεζε). Σθνπφο απηήο ηεο

ηξνπνπνίεζεο είλαη λα επηηξέςεη ζηηο εηαηξίεο λα αλαγλσξίζνπλ νξηζκέλεο εζεινληηθέο πξνθαηαβνιέο γηα ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο

ππνρξεψζεηο σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ ελψ επηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή ηεο. Ζ δηεξκελεία απηή

δελ είρε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.

• Τξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 Ταμηλφκεζε ησλ εθδφζεσλ δηθαησκάησλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή αλαθέξεηαη ζηελ έθδνζε δηθαησκάησλ

πξναίξεζεο έλαληη ελφο θαζνξηζκέλνπ πνζνχ ζε μέλν λφκηζκα, ηα νπνία δηθαηψκαηα αληηκεησπίδνληαλ απφ ην πθηζηάκελν πξφηππν σο

παξάγσγα. Βάζεη ηεο ηξνπνπνίεζεο απηήο, ζε πεξίπησζε πνπ ηα δηθαηψκαηα απηά εθδίδνληαη αλαινγηθά ζηνπο κεηφρνπο κηαο εηαηξίαο, νη

νπνίνη θαηέρνπλ ίδηαο θαηεγνξίαο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ηεο εηαηξίαο, γηα έλα θαζνξηζκέλν πνζφ ζε μέλν λφκηζκα, ζα πξέπεη λα

ηαμηλνκνχληαη σο ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο αλεμάξηεηα απφ ην λφκηζκα ζην νπνίν έρεη νξηζηεί ε ηηκή εμάζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο. Ζ

δηεξκελεία απηή δελ είρε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.

• Αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΠ 24 Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ. Ζ αλαζεψξεζε απηή αλαθέξεηαη ζηελ εθηίκεζε πνπ απαηηείηαη

πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ην δεκφζην θαη εηαηξίεο νη νπνίεο είλαη γλσζηφ φηη ειέγρνληαη απφ ην δεκφζην κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο

έλαο θαη κνλαδηθφο πειάηεο. Πξνθεηκέλνπ γη‟ απηφλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ε εηαηξία ζα πξέπεη λα αλαινγηζηεί ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ππάξρεη

νηθνλνκηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ απηψλ ησλ εηαηξεηψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ ελψ επηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή ηεο. Ζ

δηεξκελεία απηή δελ είρε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.

• Τνλ Μάην ηνπ 2010 ην ΣΓΛΠ εμέδσζε κηα ηξίηε ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΓΠΦΑ κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε αζπλεπεηψλ θαζψο θαη ηελ

παξνρή δηεπθξηλίζεσλ. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο.

• ΓΠΦΑ 1 Πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΦΑ. Ζ αλαβάζκηζε απηή δηεπθξηλίδεη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ αιιαγψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαηά ηε ρξήζε

ηεο πξψηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΦΑ κεηά ηε δεκνζίεπζε ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ βάζεη ηνπ ΓΛΠ 34 Δλδηάκεζεο

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, επηηξέπεη θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηε ρξήζε κίαο εχινγεο αμίαο ε νπνία θαζνδεγείηαη απφ ζπγθεθξηκέλν

γεγνλφο σο ηεθκαξηφ θφζηνο θαη δηεπξχλεη ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ „ηεθκαξηνχ θφζηνπο‟ γηα ελζψκαηα θαη άπια πάγηα πεξηνπζηαθά

ζηνηρεία ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππφθεηληαη ζε ξχζκηζε ηηκψλ. 

• ΓΠΦΑ 3 Σπλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ. Ζ αλαβάζκηζε απηή δηεπθξηλίδεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΦΑ 7 Φξεκαηννηθνλνκηθά κέζα:

Γλσζηνπνηήζεηο, ΓΛΠ 32 Φξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε θαη ΓΛΠ 39 Φξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε, νη

νπνίεο εμαιείθνπλ ηελ εμαίξεζε γηα ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο, δελ έρνπλ εθαξκνγή ζε ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ

ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ νη εκεξνκελίεο απφθηεζεο πξνεγνχληαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΦΑ 3 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε ην 2008).
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Δπηπξφζζεηα, ε αλαβάζκηζε απηή πεξηνξίδεη ην πιαίζην εθαξκνγήο γηα επηινγή κεζφδνπ επηκέηξεζεο (εχινγε αμία ή πνζνζηηαία

ζπκκεηνρή ζηα αλαγλσξίζηκα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο απνθηψκελεο εηαηξίαο βάζεη ηεο παξνχζαο ζπκκεηνρήο ηδηνθηεζίαο) κφλν

ζηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο κε-ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο πνπ απνηεινχλ παξνχζα ζπκκεηνρή ηδηνθηεζίαο ε νπνία πξνζδίδεη ζηνπο θαηφρνπο

πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ζηα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο. 

Τέινο, απαηηεί απφ κηα εηαηξία (ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ) λα ιακβάλεη ππφςε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο απνθηψκελεο

εηαηξίαο γηα παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ (είηε ππνρξεσηηθέο είηε εζεινληηθέο), δει., λα γίλεηαη δηαρσξηζκφο κεηαμχ

ηνπ ηηκήκαηνο θαη ησλ εμφδσλ πνπ θαηαρσξνχληαη κεηά ηε ζπλέλσζε. 

• ΓΠΦΑ 7 Φξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο. Ζ αλαζεψξεζε απηή παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ

απαηηνχληαη απφ ην ΓΠΦΑ 7 θαη δίλεη έκθαζε ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ θαη ηεο θχζεο θαη

ηεο έθηαζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

• ΓΛΠ 1 Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Ζ αλαζεψξεζε απηή δηεπθξηλίδεη ην γεγνλφο φηη κηα εηαηξία ζα παξνπζηάδεη

αλάιπζε ηνπ ινηπνχ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο γηα θάζε ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο, είηε ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είηε

ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

• ΓΛΠ 27 Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Ζ αλαζεψξεζε απηή δηεπθξηλίδεη φηη νη ζπλεπαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο

πνπ επέθεξε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 27 ζην ΓΛΠ 21 Δπηδξάζεηο κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ ζπλαιιάγκαηνο, ζην ΓΛΠ 28 Δπελδχζεηο ζε

ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη ζην ΓΛΠ 31 Σπκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο έρνπλ κειινληηθή εθαξκνγή γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ

ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2009 ή λσξίηεξα ζε πεξίπησζε πξφσξεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 27.

• ΓΛΠ 34 Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Ζ αλαζεψξεζε απηή παξέρεη θαζνδήγεζε φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ

γλσζηνπνίεζεο ζην ΓΛΠ 34 θαη πξνζζέηεη απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ.

• Γηεξκελεία 13 Πξνγξάκκαηα Δπηβξάβεπζεο Πειαηψλ. Ζ αλαζεψξεζε απηή δηεπθξηλίδεη φηη θαηά ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ

πξνγξακκάησλ επηβξάβεπζεο βάζεη ηεο αμίαο ησλ πξνγξακκάησλ επηβξάβεπζεο ηελ νπνία νη πειάηεο ζα κπνξνχζαλ λα εμαξγπξψζνπλ, ζα

πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ην πνζφ ησλ εθπηψζεσλ ή θηλήηξσλ πνπ έρνπλ ππφ άιιεο ζπλζήθεο ρνξεγεζεί ζε πειάηεο νη νπνίνη δελ

ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα επηβξάβεπζεο.

Β. Τα 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:

• ΓΠΦΑ 9 Φξεκαηννηθνλνκηθά κέζα - Φάζε 1, ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε.

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ Φάζε 1 ηνπ ν λένπ απηνχ πξνηχπνπ

εηζάγεη λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε

εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία

εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.

• ΓΠΦΑ 7 Φξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο σο κέξνο ηεο ζπλνιηθήο επηζθφπεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθηφο ηζνινγηζκνχ

(Τξνπνπνίεζε). Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011. Σθνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο

απηήο είλαη λα επηηξέςεη ζηνπο ρξήζηεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ λα βειηηψζνπλ ηελ θαηαλφεζή ηνπο σο πξνο ηηο ζπλαιιαγέο

κεηαθνξάο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ. ηηηινπνίεζε) θαζψο θαη ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ησλ νπνηνδήπνηε

θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα παξακείλνπλ ζηελ νληφηεηα ε νπνία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηε κεηαθνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ

ζηνηρείσλ. Δπίζεο, ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο ζε πεξίπησζε πνπ έλα δπζαλάινγν πνζφ ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαθνξάο

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξνο ην ηέινο ηεο εκεξνκελίαο ηζνινγηζκνχ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή ζπκκνξθψλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο απαηηήζεηο

γλσζηνπνηήζεσλ ησλ ΓΠΦΑ θαη ησλ ακεξηθάληθσλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ

ηξνπνπνίεζε απηή. Ο Όκηινο δελ αλακέλεη φηη απηή ε αλαζεψξεζε ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο, εθηφο απφ πηζαλέο

πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο.

• ΓΛΠ 12 Αλαβαιιφκελνο θφξνο: Αλάθηεζε ησλ ππνθείκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (Τξνπνπνίεζε). Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ αλαβαιιφκελεο

θνξνινγίαο επί ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ πνπ επηκεηξνχληαη ζε εχινγε αμία θαη, επίζεο, ελζσκαηψλεη ηε Γηεξκελεία 21 – «Φφξνη

Δηζνδήκαηνο – Αλάθηεζε αλαπξνζαξκνζκέλσλ κε απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» ζην ΓΛΠ 12 πξνθεηκέλνπ γηα κε απνζβέζηκα

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην κνληέιν αλαπξνζαξκνγήο βάζεη ΓΛΠ 16. Ο ζθνπφο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα

ζπκπεξηιάβεη α) ηελ αλαηξέζηκε ππφζεζε φηη ε βάζε ππνινγηζκνχ ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ επί ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ, ηα νπνία

επηκεηξνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν ηεο εχινγεο αμίαο βάζεη ηνπ ΓΛΠ 40, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζζεί σο ε αλάθηεζε ηεο

ινγηζηηθήο αμίαο κέζσ ηεο πψιεζήο ηνπο θαη β) ηελ απαίηεζε φηη ε βάζε ππνινγηζκνχ ηνπ αλαβαιινκέλνπ θφξνπ επί ησλ κε απνζβέζηκσλ

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία επηκεηξνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν αλαπξνζαξκνγήο βάζεη ηνπ ΓΛΠ 16, ζα πξέπεη λα είλαη

πάληα ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο κέζσ ηεο πψιεζήο ηνπο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή.

Ο Όκηινο δελ αλακέλεη φηη απηή ε αλαζεψξεζε ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.
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Ανώνσμη Εηαιρία Τζιμένηων Τιηάν

Σημειώζεις επί ηφν Ενδιάμεζφν Σσνοπηικών Οικονομικών Καηαζηάζεφν

(ποζά ζε τιλιάδες €)

Πεξίνδνο από 1/1-31/3 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Μηθηόο θύθινο εξγαζηώλ 78.051 121.386 69.480 71.044 38.047 26.347 75.743 81.081 - - 261.321 299.858

Πσιήζεηο κεηαμύ ηνκέσλ -5.424 -12.681 -45 -51 -2.950 -1.074 - - - - -8.419 -13.806

Κύκλος εργαζιών 72.627 108.705 69.435 70.993 35.097 25.273 75.743 81.081 - - 252.902 286.052

Μηθηά θέξδε πξν απνζβέζεσλ 17.132 32.455 6.172 4.796 18.570 8.257 35.989 35.808 -409 114 77.454 81.430

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη 

απνζβέζεσλ 7.541 22.109 -5.678 -6.457 12.316 11.991 34.061 33.642 -427 -99 47.813 61.186

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ 3.177 17.604 -19.940 -22.039 6.832 8.499 28.425 27.904 -376 -48 18.118 31.920

(Zεκίεο)/θέξδε πξν θόξσλ -4.535 11.253 -24.146 -26.374 4.833 8.057 17.971 28.184 -394 101 -6.271 21.221

(ποζά ζε τιλιάδες €)

31/3/11 31/12/10 31/3/11 31/12/10 31/3/11 31/12/10 31/3/11 31/12/10 31/3/11 31/12/10 31/3/11 31/12/10

Σύλνιν Δλεξγεηηθνύ 2.600.378 2.586.691 932.662 1.005.734 764.178 756.097 1.064.521 1.096.853 -2.387.051 -2.364.901 2.974.688 3.080.474

Σύλνιν Υπνρξεώζεσλ 1.750.045 1.732.846 411.984 433.130 198.411 192.050 225.088 237.063 -1.247.951 -1.226.007 1.337.577 1.369.082

(ποζά ζε τιλιάδες €)

31/3/11 31/12/10 31/3/11 31/12/10

Γηαζέζηκα 190 132 8 2

Βξαρππξόζεζκεο θαηαζέζεηο 86.003 66.938 739 2.941

86.193 67.070 747 2.943

(ποζά ζε τιλιάδες €)

31/3/11 31/12/10 31/3/11 31/12/10

1.410.155 1.360.193 275.000 165.000

478.277 481.251 96.578 96.108

871.455 836.851 259.819 149.467

154.145 160.869 77.439 79.572

1.025.600 997.720 337.258 229.039Σύλνιν αρξεζηκνπνίεησλ γξακκώλ

Τραπεζικές Πιζηφηικές Γραμμές

Όμιλος Εηαιρία

   Αρξεζηκνπνίεηεο κε δεζκεπκέλεο γξακκέο

   Αρξεζηκνπνίεηεο δεζκεπκέλεο γξακκέο

Σύλνιν κε δεζκεπκέλσλ γξακκώλ

Σύλνιν δεζκεπκέλσλ γξακκώλ

Οη βξαρππξόζεζκεο θαηαζέζεηο απνηεινύληαη από θαηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο. Τα πξαγκαηηθά επηηόθηα θαζνξίδνληαη ζύκθσλα κε ηα  Euribor επηηόθηα, δηαπξαγκαηεύνληαη θαηά 

πεξίπησζε θαη έρνπλ κέζε πεξίνδν ιήμεο επηά εκεξώλ.

Ενδοομιλικές εγγραθές 

απαλειθών

Νοηιοαναηολική 

Εσρώπη

ΕηαιρίαΌμιλος

Ο Όκηινο θαη ε Δηαηξία θαηά ηελ 31.3.2011 είραλ ηηο αθόινπζεο ηξαπεδηθέο πηζησηηθέο γξακκέο:

Αναηολική Μεζόγειος

Ελλάδα και Δσηική  

Εσρώπη Σύνολο

Η δηνίθεζε παξαθνινπζεί αλά γεσγξαθηθό ηνκέα ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξεκαηηθώλ κνλάδσλ ηνπ Οκίινπ, πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεη απνθάζεηο, λα θαηαλέκεη ηνπο

δηαζέζηκνπο πόξνπο θαη λα αμηνινγεί ηελ απόδνζή ηνπο. Η απόδνζε ησλ ηνκέσλ θξίλεηαη κε βάζε ηα Κέξδε πξν Τόθσλ, Φόξσλ θαη Απνζβέζεσλ (EBITDA). Τέινο, ε δηαρείξηζε ηεο

ρξεκαηνδόηεζεο ησλ ηνκέσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εζόδσλ θαη εμόδσλ) γίλεηαη ζε επίπεδν Οκίινπ, θαηαινγίδεηαη όκσο ζηνπο ιεηηνπξγηθνύο ηνκείο.

4. Ταμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα

Αναηολική Μεζόγειος

Ενδοομιλικές εγγραθές 

απαλειθών

Νοηιοαναηολική 

Εσρώπη

Bόρεια Αμερική

3. Σηοιτεία ανά γεωγραθική περιοτή

Ελλάδα και Δσηική  

Εσρώπη Bόρεια Αμερική

Γηα ιόγνπο δηνηθεηηθήο πιεξνθόξεζεο, ν Όκηινο είλαη νξγαλσκέλνο ζηνπο εμήο ηέζζεξηο ιεηηνπξγηθνύο (γεσγξαθηθνύο) ηνκείο : Διιάδα θαη Γπηηθή Δπξώπε, Βόξεηα Ακεξηθή, Ννηηναλαηνιηθή

Δπξώπε θαη Αλαηνιηθή Μεζόγεηνο. Κάζε ιεηηνπξγηθόο ηνκέαο απνηειείηαη από έλα ζύλνιν ρσξώλ. Γηα ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζπγαηξηθώλ ηνπ Οκίινπ ζηνπο ιεηηνπξγηθνύο ηνκείο ιακβάλεηαη

ππόςε ε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε.

Ο επηθεθαιήο δηεπζπληήο θάζε ηνκέα απεπζύλεηαη ζηνλ Γηεπζύλνληα Σύκβνπιν ηνπ Οκίινπ. Δπηπιένλ, ε Οηθνλνκηθή Γηεύζπλζε ηνπ Οκίινπ είλαη νξγαλσκέλε αληίζηνηρα, πξνθεηκέλνπ λα

δηελεξγείηαη απνηειεζκαηηθά ν νηθνλνκηθόο έιεγρνο θαη ε παξαθνινύζεζε ηεο απόδνζεο ησλ ηνκέσλ.

Σύνολο
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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Σημειώζειρ επί ηων Ενδιάμεζων Σςνοπηικών Οικονομικών Καηαζηάζεων

 Άκεζε Έκκεζε  Άκεζε Έκκεζε

 Μέζνδνο πιήξνπο ελνπνίεζεο 

Αλψλπκε Δηαηξία Τζηκέλησλ Τηηάλ Διιάδα Παξαγσγή ηζηκέληνπ

Αραηθή Ν.Δ. Διιάδα Ναπηηιηαθή 100,000 - 100,000 -

Αηνιηθή Ν.Δ. Διιάδα Ναπηηιηαθή 100,000 - 100,000 -

Αικπαζέκ Α.Δ. Διιάδα Δκπνξηθή εηαηξία 99,996 0,004 99,996 0,004

Αξθηίαο Α.Δ. Διιάδα Αδξαλή - 100,000 - 100,000

ΑΒΔΣ ΑΦΟΗ Πνιπθαλδξηψηεο Α.Δ. Διιάδα Σθπξφδεκα - 100,000 - 100,000

Λαηνκηθή Γσδεθαλήζνπ Α.Δ. Διιάδα Αδξαλή - 100,000 - 100,000

Ηληεξκπεηφλ Γνκηθά Υιηθά Α.Δ. Διιάδα Σθπξφδεκα θαη Αδξαλή 99,679 0,321 99,679 0,321

Ηληεξζηκέλη Α.Δ. Διιάδα Δκπνξηθή εηαηξία 99,950 0,050 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. Διιάδα Πνξζειάλε 100,000 - 100,000 -

Λάθκνο Α.Δ. Διιάδα Δκπνξηθή εηαηξία 99,950 0,050 99,950 0,050

Λεεζέκ Α.Δ. Διιάδα Δκπνξηθή εηαηξία 3,172 96,828 3,172 96,828

Ναπηηηάλ Α.Δ. Διιάδα Ναπηηιηαθή 99,900 0,100 99,900 0,100

Πνιηθφο Ν.Δ. Διιάδα Ναπηηιηαθή 100,000 - 100,000 -

Πνδνιάλε Α.Δ. Διιάδα Αδξαλή - 100,000 100,000

Πορφυρίων Α.Ε. Ελλάδα
Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής 

ενέργειας
- 100,000 - 100,000

Λαηνκεία Γνπξλψλ Α.Δ. Διιάδα Αδξαλή 54,930 45,070 54,930 45,070

Λαηνκεία Κνηλφηεηαο Ταγαξάδσλ Α.Δ. Διιάδα Αδξαλή - 79,928 - 79,928

Λαηνκεία Ταλάγξαο Α.Δ. Διιάδα Αδξαλή - 100,000 - 100,000

Λαηνκεία Βαρνχ Α.Δ. Διιάδα Αδξαλή - 100,000 - 100,000

Σίγκα Μπεηφλ Α.Δ.Τ.Δ. Διιάδα Αδξαλή - 100,000 - 100,000

Τηηάλ Τζηκέληα Αηιαληηθνχ Α.Β.Δ.Δ. Διιάδα Δηαηξία ζπκκεηνρψλ 43,947 56,053 43,947 56,053

Τηηάλ 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

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 Σθπξφδεκα - 99,989 - 99,989

Zlatna Panega Cement AD Βνπιγαξία Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 99,989 - 99,989

Cementi Crotone S.R.L. Ηηαιία Δκπνξηθή εηαηξία - 100,000 - 100,000

Fintitan SRL Ηηαιία Δκπνξηθή εηαηξία 100,000 - 100,000 -

Cementi ANTEA SRL Ηηαιία Δκπνξηθή εηαηξία - 60,000 - 60,000

Separation Technologies Canada  Ltd Καλαδά Δπεμεξγαζία Ηπηάκελεο Τέθξαο - 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

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

Terret Enterprises Ltd Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 50,996 - 50,996

Sharr Beteiligungs GmbH Γεξκαλία Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 50,996 - 50,996

Kosovo Construction Materials L.L.C. Κνζζπθνπέδην Αδξαλή - 50,996 - 50,996

Sharrcem SH.P.K. Κνζζπθνπέδην Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 50,996 - 50,996

Alexandria Portland Cement Co. S.A.E Αίγππηνο Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 82,513 - 82,513

Beni Suef Cement Co.S.A.E. Αίγππηνο Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 85,513 - 85,513

Misrieen Titan Trade & Distribution Αίγππηνο Δκπνξηθή εηαηξία - 90,256 - 90,256

Titan Beton & Aggregate Egypt LLC Αίγππηνο Αδξαλή - 83,118 - 83,118

Separation Technologies U.K. Ltd Μ.Βξεηαλία Δπεμεξγαζία Ηπηάκελεο Τέθξαο - 100,000 - 100,000

Titan Cement U.K. Ltd Μ.Βξεηαλία Δκπνξηθή εηαηξία 100,000 - 100,000 -

Titan Global Finance PLC Μ.Βξεηαλία Φξεκαηννηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο 100,000 - 100,000 -

Alexandria Development Co.Ltd Μ.Βξεηαλία (Ch.Islands) Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 82,717 - 82,717

Titan Egyptian Inv. Ltd Μ.Βξεηαλία (Ch.Islands) Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Central Concrete Supermix Inc. ΖΠΑ Σθπξφδεκα - 100,000 - 100,000

Essex Cement Co. LLC ΖΠΑ Δκπνξηθή εηαηξία - 100,000 - 100,000

Markfield America LLC ΖΠΑ Αζθαιηζηηθή εηαηξία - 100,000 - 100,000

Mechanicsville Concrete INC. ΖΠΑ Σθπξφδεκα - 100,000 - 100,000

Metro Redi-Mix LLC ΖΠΑ Σθπξφδεκα - 100,000 - 100,000

Miami Valley Ready Mix of Florida LLC ΖΠΑ Σθπξφδεκα - 100,000 - 100,000

31/12/201031/3/2011

 Όλνκα ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ θαη θνηλνπξαμηώλ

Μεηξηθή Δηαηξία

% ζπκκεηνρήο (1)

5.  Κύξηεο ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο

 Υώξα πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη  Αληηθείκελν εξγαζίαο

Μεηξηθή Δηαηξία

% ζπκκεηνρήο (1)
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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Σημειώζειρ επί ηων Ενδιάμεζων Σςνοπηικών Οικονομικών Καηαζηάζεων

 Άκεζε Έκκεζε  Άκεζε Έκκεζε

 Μέζνδνο πιήξνπο ελνπνίεζεο 

Pennsuco Cement Co. LLC ΖΠΑ Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 100,000 - 100,000

Roanoke Cement Co. LLC ΖΠΑ Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 100,000 - 100,000

S&W Ready Mix Concrete Co. Inc. ΖΠΑ Σθπξφδεκα - 100,000 - 100,000

Separation Technologies LLC ΖΠΑ Δπεμεξγαζία Ηπηάκελεο Τέθξαο - 100,000 - 100,000

Standard Concrete LLC ΖΠΑ Δκπνξηθή εηαηξία - 100,000 - 100,000

Summit Ready-Mix LLC ΖΠΑ Σθπξφδεκα - 100,000 - 100,000

Tarmac America LLC ΖΠΑ Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 100,000 - 100,000

Titan Virginia Ready Mix  LLC ΖΠΑ Σθπξφδεκα - 100,000 - 100,000

Τitan Αmerica LLC ΖΠΑ Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Cementara Kosjeric AD Σεξβία Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 100,000 - 100,000

Stari Silo Company DOO Σεξβία 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

Alba Cemento Italia, SHPK Αιβαλία Δκπνξηθή εηαηξία - 60,000 - 39,000

Antea Cement SHA Αιβαλία Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 60,000 - 60,000

Dancem APS Γαλία Δκπνξηθή εηαηξία - 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. Τνπξθία 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 Σθπξφδεκα θαη Αδξαλή - 49,900 - 49,900

31/3/2011 31/12/2010

1.183.721 1.268.502

2.000 3.500

- -7.776 *

- -81.000

98 495

1.185.819 1.183.721

 Αληηθείκελν εξγαζίαο

Λνηπά

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο ζηηο 31 Μαξηίνπ

Η Κίνηζη ηων ζςμμεηοσών ηηρ Εηαιπίαρ ζε θςγαηπικέρ ηηρ, αναλύεηαι ωρ εξήρ (ποζά ζε σιλιάδερ €):

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο ηελ  1ε Ηαλνπαξίνπ 

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε πθηζηάκελεο ζπγαηξηθέο

Πξφβιεςε ππνηίκεζεο ζπκκεηνρψλ

Δπηζηξνθή θεθαιαίνπ

 Όλνκα ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ θαη θνηλνπξαμηώλ

% ζπκκεηνρήο (1)% ζπκκεηνρήο (1)

(1) Πνζνζηφ ειέγρνπ θαη ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην.

5.  Κύξηεο ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο (ζπλέρεηα)

* Τν πνζφ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο πεξηιακβάλεη θαη πνζφ πνπ αθνξά  πξφβιεςε γηα αλάιεςε ππνρξεψζεσλ ζπγαηξηθήο.

31/3/2011 31/12/2010

 Υώξα πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη
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Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν
Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων

Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν 2008-2010 Cementi Crotone S.R.L. 2009-2010
Αχαική Ν.Ε. 2010 Dancem APS 2009-2010
Αιολική Ν.Ε. 2010 Titan Cement Cyprus Limited 2006-2010
Αλµπασέµ Α.Ε. 2010 KOCEM Limited 2006-2010
Αρκτίας Α.Ε. 2010 Fintitan SRL (1)
ΑΒΕΣ ΑΦΟΙ Πολυκανδριώτης Α.Ε. 2010 Cementi ANTEA SRL 2010
Λατοµική ∆ωδεκανήσου Α.Ε. 2010 Colombus Properties B.V. 2010
Ιντερµπετόν ∆οµικά Υλικά Α.Ε. 2005-2010 Holtitan B.V. 2008-2010
Ιντερσιµέντ Α.Ε. 2010 Aeas Netherlands B.V. 2010
Ιντερτιτάν Εµπορική ∆ιεθνής Α.Ε. 2007-2010 Titan Cement U.K. Ltd (1)
Ιωνία A.Β.Ε.Ε. 2007-2010 Separation Technologies U.K. Ltd (1)
Λάκµος Α.Ε. 2010 (3) Τitan Αmerica LLC 2008-2010
Λεεσέµ Α.Ε. 2010 Separation Technologies Canada  Ltd 2008-2010
Ναυτιτάν Α.Ε. 2010 Stari Silo Company DOO 2008-2010
Ποζολάνη Α.Ε. 2010 Cementara Kosjeric AD 2006-2010
Πορφυρίων Α.Ε. 2010 Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. 2006-2010
Πολικός Ν.Ε. 2000-2010 TCK Montenegro DOO 2007-2010
Λατοµεία Βαχού Α.Ε. 2010 Double W & Co OOD 2005-2010
Λατοµεία Γουρνών Α.Ε. 2010 Granitoid AD 2007-2010
Λατοµεία Κοινότητας Ταγαράδων Α.Ε. 2010 Gravel & Sand PIT AD 2005-2010
Λατοµεία Τανάγρας Α.Ε. 2010 Trojan Cem EOOD 2010
Σίγμα Μπετόν Α.Ε.Τ.Ε. 2010 Zlatna Panega Beton EOOD 2005-2010
Τιτάν Τσιµέντα Ατλαντικού Α.Β.Ε.Ε. 2010 Zlatna Panega Cement AD 2009-2010
Τιτάν ∆ιεθνής Εµπορική Α.Ε. 2010 Cement Plus LTD 2009-2010
Aemos Cement Ltd 2004-2010 Geospan Dooel 2010

(2) Alvacim Ltd 2006-2010 Rudmark DOOEL 2006-2010
(2) Balkcem Ltd 2004-2010 Usje Cementarnica AD 2009-2010

Iapetos Ltd 2003-2010 Titan Cement Netherlands BV 2010
Rea Cement Ltd 2003-2010 Alba Cemento Italia, SHPK 2009-2010
Themis Holdings Ltd 2005-2010 Antea Cement SHA 2009-2010

(2) Tithys Ltd 2004-2010 Alexandria Development Co.Ltd (1)
Feronia Holding Ltd 2006-2010 Alexandria Portland Cement Co. S.A.E 2006-2010
Vesa DOOL 2006-2010 Balkan Cement Enterprises Ltd 2004-2010
Terret Enterprises Ltd 2009-2010 Beni Suef Cement Co.S.A.E. 2006-2010
Sharr Beteiligungs GmbH 2010 East Cement Trade Ltd 2003-2010
Kosovo Construction Materials L.L.C. 2010 Titan Beton & Aggregate Egypt LLC 2005-2010
Sharrcem SH.P.K. 2010 Titan Egyptian Inv. Ltd (1)
Salentijn Properties1 B.V. 2010 Misrieen Titan Trade & Distribution 2005-2010
Titan Global Finance PLC 2008-2010

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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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Σημειώζειρ επί ηων Ενδιάμεζων Σςνοπηικών Οικονομικών Καηαζηάζεων

7. Τθηζηάκελα εκπξάγκαηα βάξε

8. Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ

9. Κεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο θαη εθπνηήζεηο

10. Κέξδε αλά κεηνρή

11. Ίδηεο κεηνρέο

12. Πξνβιέςεηο

13. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κε ηελ Δηαηξία κέξε

Εηαιρία

Ποζά ζε σιλιάδερ €
Πσιήζεηο αγαζώλ 

θαη ππεξεζηώλ

Αγνξέο αγαζώλ 

θαη ππεξεζηώλ Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο

Αιολική Ν.Ε. - - - 664

Αρατθή Ν.Δ. - - - 2.400

Αικπαζεκ Α.Δ. - - - 7

Ηληεξκπεηφλ Γνκηθά Υιηθά Α.Δ. 8.784 1.141 9.993 -

Ηληεξηηηάλ Δκπνξηθή Γηεζλήο Α.Δ. 1.662 - - -

Ησλία Α.Β.Δ.Δ. 54 - 250 -

Λαηνκεία Γνπξλψλ Α.Δ. - - 816 -

Ναπηηηάλ Α.Δ. 6 - - 471

Πνιηθφο Ν.Δ. - - - 700

Τηηάλ Γηεζλήο Δκπνξηθή Α.Δ. 1 - 330 -

Fintitan S.r.l. - - 894 -

T.C.U.K. Ltd 3.030 - 2.263 -

Usje Cementarnica AD 5.235 - 1.524 -

Beni Suef Cement Co.S.A.E. 105 - 61 -

Cementara Kosjeric AD 40 - 55 -

Zlatna Panega Cement AD 15 - 15 -

Τitan Αmerica LLC 23 - 34 -

Antea Cement SHA 846 - 4.668 -

Titan Global Finance PLC - 7.058 - 631.336

Λνηπέο ζπγαηξηθέο 17 - 48 -

Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε - 860 - 984

Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο - 742 17 992

19.818 9.801 20.968 637.554

Όμιλος

Ποζά ζε σιλιάδερ €
Πσιήζεηο αγαζώλ 

θαη ππεξεζηώλ

Αγνξέο αγαζώλ 

θαη ππεξεζηώλ Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο

Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε - 860 - 984

Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο - 790 17 992

- 1.650 17 1.976

-Γεπηέξνπ βαζκνχ ππνζήθε επί παγίσλ, χςνπο ΤL 26 εθαη. (€11,8 εθαη.) γηα εμαζθάιηζε δαλείσλ χςνπο TL 9,7 εθαη. (€4,4 εθαη.)

θαη $5,0 εθαη. (€3,5 εθαη.).

Αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ: Όκηινο 5.916 (31.3.2010 5.700), Δηαηξία 951 (31.3.2010

1.015).

Οη παγηνπνηήζεηο ηνπ Α' ηξηκήλνπ 2011, εμαηξνπκέλσλ απηψλ πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ εμαγνξά λέσλ εηαηξηψλ θαη ησλ αζψκαησλ

αθηλεηνπνηήζεσλ, αλέξρνληαη ζε: Όκηινο €15,2 εθαη. (31.3.2010 €18,7 εθαη.), Δηαηξία €0,8 εθαη. (31.3.2010 €1,5 εθαη.). Ζ

αλαπφζβεζηε αμία ησλ παγίσλ πνπ εθπνηήζεθαλ ή δηαγξάθεθαλ απφ ηνλ Όκηιν θαηά ηελ πεξίνδν 1.1-31.3.2011 είλαη: €1,6 εθαη.

(31.3.2010 €0,2 εθαη.) θαη είρε σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε θέξδνπο ηεο ηάμεσο €2,2 εθαη. (31.3.2010 θέξδνο €0,3 εθαη.). 

Τα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ ησλ θνηλψλ θαη πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ, αθαηξνπκέλνπ ηνπ

ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηδίσλ κεηνρψλ.

Οη ινηπέο πξνβιέςεηο (βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο) πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί ηελ 31.3.2011 αλέξρνληαη γηα ηνλ Όκηιν ζε

€18,6 εθαη., θαη γηα ηελ Δηαηξία ζε €7,7 εθαη.. Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, θαζψο θαη

γηα επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο ζηνλ  Όκηιν θαη ζηελ Δηαηξία.

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ηδίσλ κεηνρψλ πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηεο ε Δηαηξία ζηηο 31.3.2011 αλέξρεηαη ζε 3.137.616 ζπλνιηθήο αμίαο

€90.182 ρηι., πνζφ ην νπνίν κείσζε ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. Οη αλσηέξσ ίδηεο κεηνρέο αληηπξνζσπεχνπλ

πνζνζηφ 3,71% επί ηνπ ζπλνιηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο.

Δπί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε. Δπί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

ηνπ Οκίινπ πθίζηαληαη εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο ζηελ θνηλνπξαθηηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ ζηελ Τνπξθία Adocim Cimento Beton

Sanayi ve Ticaret A.S. πξνο εμαζθάιηζε δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ σο εμήο:

-Υπνζήθε επί παγίσλ, χςνπο €54 εθαη. γηα εμαζθάιηζε δαλείσλ πνζνχ €36 εθαη.

Τα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξψλ ζσξεπηηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη

ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα θαηά ηελ

έλλνηα ηνπ Γ.Λ.Π. 24 πξνο απηήλ κέξε, έρνπλ σο εμήο:
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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Σημειώζειρ επί ηων Ενδιάμεζων Σςνοπηικών Οικονομικών Καηαζηάζεων

14. Γαλεηζκόο

15. Υξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία

Ανηιζηάθμιζη κινδύνος ηαμειακών ποών

Ιεπαπσία εύλογηρ αξίαρ

(Πνζά ζε ρηι. € )

31.3.2011 31.12.2010 31.3.2011 31.12.2010

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 2.338 2.274 - - Δπίπεδν 2

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα - 1.745 - - Δπίπεδν 2

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 21.886 21.134 - - Δπίπεδν 3

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 5.908 10.200 577 687 Δπίπεδν 2

Σηηο 7.1.2011, ε Δηαηξία ππέγξαςε θνηλφ νκνινγηαθφ δάλεην, χςνπο 135.000.000 επξψ, ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο, κε ζθνπφ, ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο

ξεπζηφηεηαο ηνπ Οκίινπ.

Σηηο 5.1.2011 ε ζπγαηξηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ Titan Global Finance PLC, αλαθνίλσζε ηελ ππνγξαθή ζην Λνλδίλν, ζχκβαζεο θνηλνπξαθηηθνχ δαλείνπ

ζπλνιηθνχ χςνπο 585.000.000 επξψ, κε ηελ εγγχεζε ηεο Α.Δ. Τζηκέλησλ Τηηάλ. Ζ λέα απηή δαλεηαθή γξακκή ζα έρεη δηάξθεηα κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην

2015. Τν δάλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε πθηζηακέλνπ θνηλνπξαθηηθνχ δαλείνπ ηεο Titan Global Finance PLC, ην νπνίν ιήγεη

ηνλ Απξίιην 2012 θαη, ζηε ζπλέρεηα, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε γεληθψλ εηαηξηθψλ ζθνπψλ ηνπ Οκίινπ. 

Εύλογη αξία Εύλογη αξία

Δπίπεδν 1: δηαπξαγκαηεχζηκεο (κε πξνζαξκνζκέλεο) ηηκέο ζε ελεξγέο αγνξέο γηα φκνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο.

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.

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ δελ ππήξμαλ κεηαθνξέο κεηαμχ ησλ επηπέδσλ 1 θαη 2 νχηε κεηαθνξέο εληφο θαη εθηφο ηνπ επηπέδνπ 3 γηα ηελ κέηξεζε

ηεο εχινγεο αμίαο.

Τελ 31 Μαξηίνπ 2011, ν Όκηινο θαη ε Δηαηξία θαηείραλ ηα παξαθάησ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία:

Ο Όκηινο ρξεζηκνπνηεί ηελ παξαθάησ ηεξαξρία γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ αλά

ηερληθή απνηίκεζεο:

Ιεπαπσία εύλογηρ 

αξίαρ
'Ομιλορ Εηαιπία

Καηφπηλ ηεο ρνξήγεζεο δαλείνπ 100 εθαηνκκπξίσλ Δπξψ ζηε ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ Titan America LLC ην 2009 απφ ηελ Titan Global Finance, ε

Titan America LLC πξνρψξεζε ζε ζχλαςε πξνζεζκηαθψλ ζπκβνιαίσλ ζπλαιιάγκαηνο κειινληηθήο εθπιήξσζεο κε ηξία πηζησηηθά ηδξχκαηα. Ζ

ζχλαςε ησλ παξαπάλσ ζπκβνιαίσλ εθηειέζηεθε κε ζθνπφ ηελ αληηζηάζκηζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηζνηηκία $/€ θαη

ζπλδέεηαη κε ην αλσηέξσ δάλεην. Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζρέζεο αληηζηάζκηζεο, ε Titan America LLC φξηζε θαη ηεθκεξίσζε επίζεκα ηελ αληηζηάζκηζε

σο αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ ηακεηαθψλ ξνψλ θαζψο θαη παξνπζίαζε ηνλ ζθνπφ θαη ηε ζηξαηεγηθή γηα ηε ζχλαςε ηεο ζρέζεο αληηζηάζκηζεο. Οη φξνη

ησλ πξνζεζκηαθψλ ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο εθπιήξσζεο ζε ζπλάιιαγκα δηαπξαγκαηεχηεθαλ έηζη ψζηε λα ηαηξηάδνπλ κε ηνπο φξνπο ηνπ δαλείνπ ζε

επξψ θαη ε αληηζηάζκηζε θξίζεθε άθξσο απνηειεζκαηηθή. 

Τν παξάγσγν ρξεκαηννηθνλνκηθφ εξγαιείν αλαγλσξίζζεθε, θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο, αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπ θαη εμαθνινπζεί λα

απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία. Σηηο 31 Μαξηίνπ 2011, ε εχινγε αμία ηνπ αλσηέξσ παξαγψγνπ αλαγλσξίζηεθε σο ππνρξέσζε ζηελ Καηάζηαζε

Φξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο κε ην πνζφ ησλ $ 6.978 ρηι. (€ 4.912 ρηι. ). Γεδνκέλνπ φηη απηφ ην παξάγσγν κέζν έρεη νξηζηεί σο αληηζηάζκηζκα

θηλδχλνπ ηακεηαθψλ ξνψλ, ηπρφλ θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε

Σπλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο σο μερσξηζηφ ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ζηηο 31 Μαξηίνπ 2011, αλαγλσξίζζεθε κε πξαγκαηνπνηεζείζα

δεκία χςνπο $ 2.523 ρηι. (€ 1.863 ρηι.) θαη κία αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή σθέιεηα χςνπο $984 ρηι.  (€ 726 ρηι.).
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`
Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν
Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων

16. Λοιπά αποθεµατικά
(ποσά σε χιλιάδες €)

Όµιλος Τακτικό 
αποθε-
µατικό

Ειδικό  
αποθε-
µατικό

Έκτακτο 
αποθε-
µατικό

Αποθε-
µατικά 
ειδικών 

διατάξεων 
και νόµων 

Αποθε-
µατικό 

αναπροσα-
ρµογών

Συναλλαγ-
µατικές 
διαφορές  
αντιστά-
θµισης 
κινδύνου

Συν/κές 
διαφορές 

µετατροπής

Σύνολο 
λοιπών 
αποθε-

µατικών

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2010 78.413 14.829 270.316 143.101 117.563 47.788 -237.660 434.350
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/(ζηµίες) - - - - -111 383 68.196 68.468
Εξαγορά µη ελέγχουσας συµµετοχής - - - -1.470 - - - -1.470
Αναγνώριση δικαιώµατος προαίρεσης της µη 
ελέγχουσας συµµετοχής για πώληση µετοχών 
θυγατρικής - - - - -1.302 - - -1.302
Μεταφορά από αποθεµατικά - - - - -2.428 - - -2.428
Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου 2010 78.413 14.829 270.316 141.631 113.722 48.171 -169.464 497.618

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2011 80.912 11.079 265.911 151.019 97.166 42.590 -172.016 476.661
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/(ζηµίες) - - - - 49 -1.137 -62.445 -63.533
Αναγνώριση δικαιώµατος προαίρεσης της µη 
ελέγχουσας συµµετοχής για πώληση µετοχών 
θυγατρικής - - - - -2.413 - - -2.413
Μεταφορά από αποθεµατικά - - - - -1.905 - - -1.905
Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου 2011 80.912 11.079 265.911 151.019 92.897 41.453 -234.461 408.810

Εταιρία Τακτικό 
αποθε-
µατικό

Ειδικό  
αποθε-
µατικό

Έκτακτο 
αποθε-
µατικό

Αποθε-
µατικά 
ειδικών 

διατάξεων 
και νόµων 

Αποθε-
µατικό 

αναπροσα-
ρµογών

Συναλλαγ-
µατικές 
διαφορές  
αντιστά-
θµισης 
κινδύνου

Σύνολο 
λοιπών 
αποθε-

µατικών

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2010 66.567 1.769 258.451 126.332 - 48.346 501.465

Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου 2010 66.567 1.769 258.451 126.332 - 48.346 501.465

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2011 68.650 1.769 254.017 134.283 - 48.346 507.065

Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου 2011 68.650 1.769 254.017 134.283 - 48.346 507.065

-Ο λογαριασµός "Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις" µειώθηκε κατά €25,7 εκατ., λόγω αποπληρωµής ανειληµµένων ληξιπρόθεσµων
υποχρεώσεων. Στο ποσό αυτό συµπεριλαµβάνεται ποσό €4,7 εκατ. που αφορά πληρωµή φόρου ακίνητης περιουσίας των θυγατρικών εταιριών του
Οµίλου στις ΗΠΑ καθώς και το ποσό των €7,2 εκατ., λόγω εξόφλησης δεδουλευµένων τόκων.

-Οι καθαρές συνολικές αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις του Οµίλου παρουσιάζουν µείωση κατά €17,9 εκατ. όπου έχει συµπεριληφθεί η
αρνητική επίδραση (µείωση της υποχρέωσης) συναλλαγµατικών διαφορών ποσού €12,0 εκατ. και το υπόλοιπο ποσό των € 5,9 εκατ. αφορά τη
συνολική επίδραση του αναβαλλόµενου φόρου που λογίστηκε ως κέρδος στην κατάσταση αποτελεσµάτων του Α' τριµήνου 2011.
-Ο λογαριασµός "Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα" που εµφανίζεται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις παρουσιάζει µείωση κατά €4,6 εκατ. και
αφορά αποτίµηση συµβάσεων  προαγοράς συναλλάγµατος για αντιστάθµιση δανειακών υποχρεώσεων.

17. Σηµαντικότερες µεταβολές στα ενοποιηµένα στοιχεία χρηµατοοικονοµικής θέσης και αποτελεσµάτων 

Όµιλος
Οι σηµαντικότερες µεταβολές που εµφανίζονται στα ενοποιηµένα στοιχεία ισολογισµού και αποτελεσµάτων της περιόδου που έληξε την 31.3.2011
έχουν ως εξής:

- Τα µειωµένα κατά €2,6 εκατ. έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας του Οµίλου είναι αποτέλεσµα της σηµαντικά µειωµένης δανειακής υποχρέωσης
που παρουσιάζει ο Όµιλος το 2011 συγκριτικά µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2010.

-Στη συνολική καθαρή µείωση των άλλων εσόδων/(εξόδων) εκµετάλλευσης κατά €9,5 εκατ. συµπεριλαµβάνεται µεταξύ άλλων το ποσό €8,1 εκατ. που
αφορούσε έσοδο που λογίστηκε το 2010 και αφορούσε εκπλήρωση δικαιώµατος προαίρεσης που κατείχε ο Όµιλος.
-Η αύξηση κατά €16,2 εκατ. των ζηµιών από συναλλαγµατικές διαφορές, 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. 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 ζηµιών έως την τελική αποπληρωµή τους. 

-Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις µειώθηκαν συνολικά κατά το ποσό των €102,8 εκατ.. Ποσό €90,8 εκατ. αφορά αρνητικές συναλλαγµατικές διαφορές
και ποσό €25,5 εκατ. αφορά τις καταλογισθείσες αποσβέσεις περιόδου. Τέλος το ποσό των € 15,5 εκατ. αφορά νέες προσθήκες.
-Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις µειώθηκαν συνολικά κατά €18,8 εκατ. ως αποτέλεσµα των αρνητικών συναλλαγµατικών διαφορών ύψους €14,6 εκατ.,
και των αποσβέσεων περιόδου ύψους 4,1 εκατ..
-Τα αποθέµατα του Οµίλου είναι µειωµένα κατά € 3,4 εκατ.. Η µεταβολή αυτή προέρχεται κατά €8,0 εκατ. από τις αρνητικές συναλλαγµατικές
διαφορές και από την αύξηση των αποθεµάτων κατά €4,7 εκατ. κυρίως λόγω των αυξηµένων παραλαβών στερεών καυσίµων από τα εργοστάσια του
Οµίλου.
-Η αύξηση των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων του Οµίλου κατά €19,1 εκατ. προκύπτει από την πραγµατική αύξηση των δανείων κατά €33,3
εκατ. και την επίδραση θετικών συναλλαγµατικών διαφορών κατά €14,2 εκατ..
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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Σημειώζειρ επί ηων Ενδιάμεζων Σςνοπηικών Οικονομικών Καηαζηάζεων

17. εκαληηθόηεξεο κεηαβνιέο ζηα ελνπνηεκέλα ζηνηρεία ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη απνηειεζκάησλ πεξηόδνπ (ζπλέρεηα)

-Ζ πηψζε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαζψο θαη νη πξφζθαηεο πνιηηηθέο αλαηαξαρέο ζην ρψξν ηεο ιεθάλεο ηεο

Ννηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ επέδξαζαλ αξλεηηθά ζηηο πσιήζεηο ηζηκέληνπ ηεο Δηαηξίαο ηφζν ζηελ Διιεληθή αγνξά φζν θαη ζηηο εμαγσγέο. Έηζη

ηα ζπλνιηθά έζνδα κεηψζεθαλ θαηά 37,8% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ 2010, επεξεάδνληαο ζεκαληηθά ηα θέξδε πξν θφξσλ θαη

απνζβέζεσλ (EBITDA), ηα νπνία κεηψζεθαλ θαηά 72,8%.

Δηαηξία

-Σεκεηψλεηαη φηη ζπλερίζηεθε ε πξνζπάζεηα ζπγθξάηεζεο ησλ εμφδσλ δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηα νπνία κεηψζεθαλ θαηά 13,8% έλαληη ηνπ

πξψηνπ ηξηκήλνπ 2010.

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 ην Α' ηξίκελν ηνπ 2011 ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα απμήζεθαλ θαηά 26%, αθ' ελφο κελ, ιφγσ ηεο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηνπ δαλεηζκνχ

ηεο Δηαηξίαο απφ ζπγαηξηθή εηαηξία θαη αθ' εηέξνπ δε, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ.

Πξφγξακκα 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”.

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%. 

-Ζ αχμεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ νθείιεηαη θαηά €3,4 εθαη. ζε θαηαρψξεζε εμφδσλ πξφσξεο

αλαρξεκαηνδφηεζεο ησλ δαλείσλ ηεο Δηαηξίαο, ηα νπνία ζα απνζβεζηνχλ θαηά ηελ λέα δηάξθεηα δσήο ηνπο.

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:

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”.

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. Τα 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%. 

Σηηο 29 Μαΐνπ 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. 

18. Υνξήγεζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρώλ

Πξφγξακκα 2010

Καηά ηε ρξήζε 2010 παξαρσξήζεθαλ 267.720 δηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ θαη απφ ην ζχλνιν απηφ δηαγξάθεθαλ 2.100 δηθαηψκαηα.

Σηηο 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.

Σηα πιαίζηα ηνπ ελ ιφγσ Πξνγξάκκαηνο, ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην 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.Σ. ηεο Δηαηξίαο θαη ζηα δηεπζπληηθά θαη αλψηεξα ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε

απηήλ εηαηξηψλ, ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

3) Έλα ηξίην ηνπ δηθαηψκαηνο ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηελ απφδνζε ησλ κεηνρψλ ηεο Α.Δ. Τζηκέλησλ Τηηάλ ζπγθξηηηθά κε ηηο απνδφζεηο κεηνρψλ

δέθα πξνθαζνξηζκέλσλ εηαηξηψλ παξαγσγήο ηζηκέληνπ δηεζλψο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ ηξηψλ ρξφλσλ.  

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 ζην επφκελν έηνο απφ απηφ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ηειηθνχ αξηζκνχ

δηθαησκάησλ πνπ κπνξνχλ λα αζθεζνχλ. 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:

1) Έλα ηξίην ηνπ δηθαηψκαηνο ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο.

1) Έλα ηξίην ηνπ δηθαηψκαηνο ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο.

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.

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.  

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.
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19. Δλδερόκελεο θαη αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο/απαηηήζεηο

31/3/2011 31/12/2010 31/3/2011 31/12/2010

- - 844.192 800.308

55.136 60.325 22.814 24.330

11.744 21.614 1.432 1.432

66.880 81.939 868.438 826.070

Ενδεσόμενερ απαιηήζειρ

31/3/2011 31/12/2010 31/3/2011 31/12/2010

14.614 16.769 13.488 15.881

Ανειλημμένερ ςποσπεώζειρ

31/3/2011 31/12/2010 31/3/2011 31/12/2010

19.291 8.675 4.782 5.478

31/3/2011 31/12/2010 31/3/2011 31/12/2010

204.485 227.183 - -

31/3/2011 31/12/2010 31/3/2011 31/12/2010

Έσο 1 έηνο 5.795 6.963 598 753

Μεηαμύ 1 θαη 5 έηε 15.104 15.931 1.237 983

Από 5 έηε θαη πάλσ 17.779 18.903 - -

38.678 41.797 1.835 1.736

Ανειλημμένες σποτρεώζεις αγορών 

Όκηινο Δηαηξία

(ποζά ζε χιλιάδες €)

Σπκβάζεηο αγνξάο ελέξγεηαο (θπζηθό αέξην, ειεθηξηθή ελέξγεηα θιπ)

Οη ζπγαηξηθέο ηνπ Οκίινπ ζηηο ΗΠΑ έρνπλ ζπκθσλήζεη λα αγνξάδνπλ πξώηεο ύιεο θαη πιηθά γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζηε Φιόξηληα. Τν ζπκβόιαην

πξνβιέπεη ηελ αγνξά αδξαλώλ κέζα από κηα πνιπεηή ζπκθσλία ζηηο επηθξαηνύζεο αγνξαίεο ηηκέο.

Ο Όκηινο εθκηζζώλεη κεηαθνξηθά κέζα, ελζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη άιινλ εμνπιηζκό από κε αθπξώζηκεο εθκηζζώζεηο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί. Τα ζπκβόιαηα κίζζσζεο

εκπεξηέρνπλ δηάθνξεο ξήηξεο, δηαηάμεηο θαζώο θαη δηθαηώκαηα αλαλέσζεο.

(πνζά ζε ρηιηάδεο €)

Όκηινο Δηαηξία

Ανειλημμένες σποτρεώζεις λειηοσργικής εκμίζθφζης - όποσ ο Όμιλος είναι ο μιζθφηής.

Όκηινο ΔηαηξίαΕνδετόμενες σποτρεώζεις

Δγγπήζεηο ζε ηξίηα κέξε γηα ινγαξηαζκό ζπγαηξηθώλ

(ποζά ζε χιλιάδες €)

Λνηπέο εγγπήζεηο 

Δγγπεηηθέο επηζηνιέο ηξαπεδώλ γηα εμαζθάιηζε ππνρξεώζεσλ

Σσλλογικές Αγφγές ζηη Φλόρινηα

Η Τarmac America LLC αξλείηαη ηε βαζηκόηεηα ησλ ελαληίνλ ηεο θαηαγγειηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αγσγέο θαη ζθνπεύεη λα ππεξαζπηζζεί ζζελαξά ηε ζέζε ηεο.

Επίδικες σποθέζεις ζηην Αίγσπηο

Οη αλσηέξσ ζπιινγηθέο αγσγέο ελνπνηήζεθαλ ζηε ζπλέρεηα ζε δύν αγσγέο , νη νπνίεο θαηαηέζεθαλ ζην Πεξηθεξεηαθό Γηθαζηήξην θαη ζηξέθνληαη θαηά νθηώ εηαηξηώλ πώιεζεο

ηζηκέληνπ ζηε Φιόξηληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο Τarmac America LLC.  

Δικαιώμαηα εκπομπής CO2

Τν 2007, ε ζπγαηξηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ ζηελ Αίγππην Beni Suef Cement Company S.A., απέθηεζε  έλαληη ηνπ πνζνύ  ησλ 134,5 εθαηνκκπξίσλ Αηγππηηαθώλ ιηξώλ, ηελ άδεηα 

θαηαζθεπήο ηεο δεύηεξεο γξακκήο παξαγσγήο κεηά από πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό πνπ πξνθήξπμε ε Αξρή Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο. Σηε ζπλέρεηα ε Αξρή Βηνκεραληθήο 

Αλάπηπμεο ηεο Αηγύπηνπ απνθάζηζε κνλνκεξώο όηη ην ηίκεκα ηεο άδεηαο ζα πξέπεη λα αλέιζεη ζε 251 εθαηνκκύξηα Αηγππηηαθέο ιίξεο. Η Δηαηξία από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2008, 

έρεη πξνζθύγεη δηθαζηηθώο ελαληίνλ ηεο αλσηέξσ αλαθεξόκελεο αξρήο κε αίηεκα λα ηεο θαηαθπξσζεί ε άδεηα έλαληη πνζνύ 500 Αηγππηηαθώλ ιηξώλ, εθόζνλ δε απνξξηθζεί ην 

ζρεηηθό αίηεκα ηεο, ην ηίκεκα θαηαθύξσζεο ηεο άδεηαο λα αλέιζεη ζε 134, 5 εθαηνκκύξηα Αηγππηηαθέο Λίξεο. Ο Όκηινο εθηηκά όηη νη πηζαλόηεηεο γηα ζεηηθή έθβαζε ηεο 

αλσηέξσ δηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη πνιύ κεγάιεο.

Ο κε θπβεξλεηηθόο νξγαληζκόο Nile Agriculture Organization, έρεη πξνζθύγεη ζηα δηθαζηήξηα ελαληίνλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ηνπ Οκίινπ ζηελ Αίγππην Beni Suef Cement

Company S.A., δεηώληαο απνδεκίσζε ύςνπο 300 εθαηνκκύξησλ Αηγππηηαθώλ ιηξώλ, ηζρπξηδόκελνο όηη ε εηαηξία έρεη θαηαπαηήζεη έθηαζε ηδηνθηεζίαο ηεο . Όκσο , ε

δηεθδηθνύκελε έθηαζε, έρεη από πνιιώλ εηώλ λνκίκσο παξαρσξεζεί ζηελ εηαηξία από ηελ αξκόδηα Αηγππηηαθή αξρή Ν Urban Communities Agency( NUCA) θαη από ην 1988

ηεο έρνπλ ρνξεγεζεί άδεηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ επ’ απηήο ιαηνκείσλ.  H εηαηξία εθηηκά όηη ε πηζαλόηεηα λα θεξδίζεη ηελ ππόζεζε είλαη κεγάιε.

Οξηζκέλεο εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ αγνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ησλ θαηαζθεπώλ θαηέζεζαλ ελώπηνλ ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Γηθαζηεξίνπ ηεο Νόηηαο Φιόξηληα,

ζηηο ΗΠΑ («Πεξηθεξεηαθό Γηθαζηήξην») ζπιινγηθέο αγσγέο, ηζρπξηδόκελεο όηη ηζηκεληνβηνκεραλίεο θαη εηαηξείεο ζθπξνδέκαηνο ηεο Πνιηηείαο ηεο Φιόξηληα έρνπλ παξαβηάζεη

ηε λνκνζεζία πεξί ειεύζεξνπ αληαγσληζκνύ.

Κεθαλαιοστικές δεζμεύζεις

(ποζά ζε χιλιάδες €)

Δγγπεηηθέο επηζηνιέο ηξαπεδώλ γηα εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ

Όκηινο

Όκηινο

Δηαηξία

Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Ενδετόμενες θορολογικές σποτρεώζεις

Οη νηθνλνκηθέο ρξήζεηο ησλ εηαηξηώλ ηνπ Οκίινπ, ησλ νπνίσλ δελ έρεη δηελεξγεζεί θνξνινγηθόο έιεγρνο, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 6.

Με βάζε ην κεησκέλν επίπεδν δήηεζεο πνπ απνξξέεη από ηελ ζνβνύζα νηθνλνκηθή θξίζε, εθηηκάηαη όηη ε θαηαλνκή ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα γηα ηελ

πεξίνδν 2008-2012 δελ ζα επεξεάζεη νπζησδώο ηελ παξαγσγή ηνπ Οκίινπ.

Πέξαλ ησλ όζσλ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν, δελ ππάξρνπλ άιιεο ζεκαληηθέο ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο.

Ο Όκηινο έρεη ρνξεγήζεη ζηνπο κεηόρνπο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) θαη International

Finance Corporation (IFC) ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηελ εμαγνξά από ηνλ Όκηιν ηνπ πνζνζηνύ ηνπο ζηελ ANTEA Cement SHA, βάζεη πξνθαζνξηζκέλσλ όξσλ. Σηηο

31.12.2010 ε εύινγε αμία ηνπ δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο πνπ αλαγλσξίζηεθε σο ππνρξέσζε αλέξρεηαη ζε €21,9 εθαη. (31.12.2010: €21,1 εθαη.).

Οη ζπκβαηηθέο δεζκεύζεηο γηα θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ, νη νπνίεο δελ αλαγλσξίζηεθαλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, έρνπλ σο

αθνινύζσο:

Δικαιώμαηα προαίρεζης ηης μειουηθίας για πώληζη μεηοτών ηης Antea

(ποζά ζε χιλιάδες €) Δηαηξία
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20. Κύξηεο ηζνηηκίεο ηζνινγηζκνύ θαη απνηειεζκάησλ

Ηζνινγηζκνύ 31/03/2011 31/12/2010 31/3/2011 vs 31/12/2010

€1 = USD 1,42 1,34 6,3%

€1 = EGP 8,47 7,76 9,1%

€1 = TRY 2,19 2,07 6,1%

1USD=EGP 5,96 5,81 2,7%

€1 = RSD 103,60 105,50 -1,8%

1USD = JPY 82,78 81,31 1,8%

Απνηειεζκάησλ M.O. Α' Σξηκήλνπ 11 M.O. Α' Σξηκήλνπ 10

Μ.Ο. Α΄ Σξηκήλνπ 11 vs Μ.Ο. 

Α΄ Σξηκήλνπ 10

€1 = USD 1,39 1,36 2,5%

€1 = EGP 8,21 7,44 10,3%

€1 = TRY 2,20 2,08 5,7%

1USD=EGP 5,90 5,49 7,6%

€1 = RSD 103,81 99,71 4,1%

1USD = JPY 82,27 90,96 -9,6%
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