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Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο απφ ζειίδα ηελ 3 έσο θαη ηελ ζειίδα 27

εγθξίζεθαλ θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 3 Μαίνπ 2012.

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

Α.Δ.Τ. ΑΒ500997
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Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

(ποσά σε χιλιάδες €)

Σηµ. 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011 (1) 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011 (1)
Αναπροσα-
ρµοσµένο

Αναπροσα-
ρµοσµένο

Κύκλος εργασιών 214.666 242.662 37.922 54.292

Παροχή υπηρεσιών 10.713 10.240 4.544 5.146

Σύνολο κύκλου εργασιών 17λ 225.379 252.902 42.466 59.438

Κόστος πωλήσεων -166.700 -175.448 -25.187 -44.764

Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων 58.679 77.454 17.279 14.674

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 7.710 7.778 3.249 1.200

Συµµετοχή στις ζηµίες συγγενών εταιριών -368 -253 - -

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 17µ -24.274 -24.593 -7.293 -8.150

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -5.158 -5.422 -38 -64

Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης -2.515 -6.778 -824 -2.730

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων 17α,λ 34.074 48.186 12.373 4.930

Αποσβέσεις που αναλογούν στο κόστος πωλήσεων -28.781 -27.828 -2.891 -2.646
Αποµειώσεις ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων που αναλογούν στο
κόστος πωλήσεων -131 - - -
Αποσβέσεις που αναλογούν στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης -2.063 -1.867 -292 -285

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 3.099 18.491 9.190 1.999

Έσοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 412 915 69 17

Έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 17β,ν -15.735 -10.406 -10.604 -8.275

Ζηµίες από χρηµατοοικονοµικά εργαλεία -2.520 -660 -1.532 -3

Ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές 17γ -2.850 -14.095 -2 -281

Ζηµίες προ φόρων -17.594 -5.755 -2.879 -6.543

Τρέχων φόρος εισοδήµατος -5.471 -3.866 -195 -91

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 17δ,ξ 1.867 5.950 3.272 347

(Ζηµίες)/κέρδη περιόδου -21.198 -3.671 198 -6.287

Οι καθαρές (ζηµίες)/κέρδη αναλογούν σε :

Μετόχους της Εταιρίας -19.409 -3.914 198 -6.287

Μη ελέγχουσες συµµετοχές -1.789 243 - -
-21.198 -3.671 198 -6.287

Ζηµίες µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικές (σε  €) 10 -0,2381 -0,0480

Ζηµίες µετά από φόρους ανά µετοχή - προσαρµοσµένες (σε  €) 10 -0,2370 -0,0479

(1) Αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής (σηµ. 20).

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων

Ενδιάµεση Κατάσταση Αποτελεσµάτων 

'Οµιλος Εταιρία
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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Δλδηάκεζεο Σπλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο

(πνζά ζε ρηιηάδεο €)

εκ. 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011 (1) 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011 (1)

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

Αλαπξνζα-

ξκνζκέλν

(Εεκίεο)/θέξδε πεξηόδνπ -21.198 -3.671 198 -6.287

Λνηπά ζπλνιηθά (έμνδα) /έζνδα:

Δπίδξαζε ηζνηηκηψλ απφ ηελ κεηαηξνπή νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ζε μέλν λφκηζκα -25.970 -68.630 - -

(Εεκίεο)/θέξδε απφ απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία ησλ δηαζεζίκσλ 

πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ -22 49 - -

Αληηζηαζκίζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ 15 -1.206 -1.863 -272 -

Φφξνο εηζνδήκαηνο πνπ αλαινγεί 15 365 726 - -

-841 -1.137 -272 -

Αλαινγηζηηθά θέξδε ζε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ - 2.036 - 2.058

Φφξνο εηζνδήκαηνο πνπ αλαινγεί - -324 - -412

- 1.712 - 1.646

Λνηπά ζπλνιηθά (έμνδα)/έζνδα κεηά από θόξνπο -26.833 -68.006 -272 1.646

ύλνιν ζπγθεληξσηηθώλ εμόδσλ πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο -48.031 -71.677 -74 -4.641

Αλαινγνύλ ζε:

Μεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο -45.104 -65.735 -74 -4.641

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο -2.927 -5.942 - -

-48.031 -71.677 -74 -4.641

(1) Αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά ιφγσ αιιαγήο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο (ζεκ. 20).

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ

Δλδηάκεζε Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο 

'Οκηινο Δηαηξία
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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Δλδηάκεζεο Σπλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο

(πνζά ζε ρηιηάδεο €)

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ εκ. 31/03/2012 31/12/2011 31/03/2012 31/12/2011

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 17ε 1.830.164 1.887.488 249.033 251.111

Δπελδπηηθά αθίλεηα 9.604 9.804 11.312 11.312

Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 17ζη 537.478 546.111 1.078 1.112

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο 5 - - 1.192.948 1.182.854

πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξίεο 7.845 8.213 - -

Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 15 2.120 2.143 108 108

Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 10.282 10.555 2.707 2.710

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 2.149 2.198 - -

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 2.399.642 2.466.512 1.457.186 1.449.207

Απνζέκαηα 17δ,ν 262.013 242.765 75.237 68.761

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 17π 128.842 117.635 31.662 25.928

Λνηπέο απαηηήζεηο θαη πξνπιεξσκέο 126.728 115.971 37.748 37.941

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 15 - 772 - -

Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 15 63 63 61 61

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 4 226.207 333.935 20.271 29.478

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 743.853 811.141 164.979 162.169

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 3.143.495 3.277.653 1.622.165 1.611.376

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Μεηνρηθφ θεθάιαην (84.632.528 κεηνρέο ησλ € 4,00) 338.530 338.530 338.530 338.530

Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 22.826 22.826 22.826 22.826

Γηθαηψκαηα πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρψλ 1.689 1.358 1.689 1.358

Ίδηεο κεηνρέο 11 -89.446 -89.446 -89.446 -89.446

Λνηπά απνζεκαηηθά 16 391.785 427.028 512.477 511.301

Κέξδε εηο λέν 844.302 857.170 3.611 4.861

1.509.686 1.557.466 789.687 789.430

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 112.187 142.982 - -

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (α) 1.621.873 1.700.448 789.687 789.430

Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 14,17ε 762.604 815.095 620.584 620.360

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 15,17η 15.473 17.826 6.497 5.824

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 17ζ 184.337 191.863 16.717 19.990

Τπνρξεψζεηο ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ 29.173 29.721 14.293 14.442

Πξνβιέςεηο 12 17.052 16.553 1.858 1.558

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 30.878 26.590 6.178 6.399

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 1.039.517 1.097.648 666.127 668.573

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 14,17ε,ζ 251.490 226.564 132.646 104.692

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 17θ,ξ 201.637 228.732 32.089 47.017

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 988 - - -

Τπνρξεψζεηο απφ θφξν εηζνδήκαηνο 25.983 22.202 - -

Πξνβιέςεηο 12 2.007 2.059 1.616 1.664

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 482.105 479.557 166.351 153.373

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (β) 1.521.622 1.577.205 832.478 821.946

3.143.495 3.277.653 1.622.165 1.611.376

- - - -

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ

'Οκηινο Δηαηξία

Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο

Ίδηα Κεθάιαηα πνπ αλαινγνύλ ζε κεηόρνπο ηεο Μεηξηθήο Δηαηξίαο

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α+β)
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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Δλδηάκεζεο Σπλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο

Όμιλορ

(πνζά ζε ρηιηάδεο €)

Κνηλέο κεηνρέο

Γηαθνξά από 

έθδνζε κεηνρώλ 

ππέξ ην άξηην

Πξνλνκηνύρεο 

κεηνρέο

Γηθαηώκαηα 

πξναηξέζεσο 

αγνξάο κεηνρώλ

Κνηλέο ίδηεο 

κεηνρέο

Πξνλνκηνύρεο 

ίδηεο κεηνρέο 

Λνηπά 

απνζεκαηηθά 

(ζεκ.16)

Τπόινηπν 

θεξδώλ ύλνιν

Με ειέγρνπζεο 

ζπκκεηνρέο

ύλνιν ηδίσλ 

θεθαιαίσλ

Υπόλοιπο ηην 1η Ιανοςαπίος 2011 (1) 308.179 22.826 30.276 6.983 -90.065 -117 476.661 817.186 1.571.929 142.558 1.714.487

Αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά ιφγσ αιιαγήο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο (ζεκ. 20) - - - - - - -5.609 1.947 -3.662 -1 -3.663

Υπόλοιπο ηην 1η Ιανοςαπίος 2011 (αναπποζαπμοζμένα ποζά) 308.179 22.826 30.276 6.983 -90.065 -117 471.052 819.133 1.568.267 142.557 1.710.824

Εεκίεο πεξηφδνπ - - - - - - - -3.914 -3.914 243 -3.671

Λνηπά ζπλνιηθά έμνδα - - - - - - -61.821 - -61.821 -6.185 -68.006

ύλνιν ζπγθεληξσηηθώλ εμόδσλ πεξηόδνπ - - - - - - -61.821 -3.914 -65.735 -5.942 -71.677

Αλαγλψξηζε δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο 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 (1) 308.179 22.826 30.276 7.184 -90.065 -117 404.913 817.124 1.500.320 138.276 1.638.596

Υπόλοιπο ηην 1η Ιανοςαπίος 2012 308.254 22.826 30.276 1.358 -89.329 -117 427.028 857.170 1.557.466 142.982 1.700.448

Εεκίεο πεξηφδνπ - - - - - - - -19.409 -19.409 -1.789 -21.198

Λνηπά ζπλνιηθά έμνδα - - - - - - -25.695 - -25.695 -1.138 -26.833

ύλνιν ζπγθεληξσηηθώλ εμόδσλ πεξηόδνπ - - - - - - -25.695 -19.409 -45.104 -2.927 -48.031

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα θνηλψλ θαη πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ - - - - - - - - - -2.275 -2.275

Δμαγνξά κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο - - - - - - - 667 667 -27.667 -27.000

Αλαγλψξηζε δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο γηα 

πψιεζε κεηνρψλ ζπγαηξηθήο - - - - - - -3.674 - -3.674 2.074 -1.600

Γηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ - - - 331 - - - - 331 - 331

Μεηαθνξά απφ απνζεκαηηθά - - - - - - -5.874 5.874 - - -

Υπόλοιπο ζηιρ 31 Μαπηίος 2012 308.254 22.826 30.276 1.689 -89.329 -117 391.785 844.302 1.509.686 112.187 1.621.873

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ

(1) Αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά ιφγσ νξηζηηθνπνίεζεο ηεο απνηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ απνθηεζεηζψλ εηαηξηψλ θαηά ην 2010.

Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ  Ηδίσλ Κεθαιαίσλ

Ίδηα Κεθάιαηα πνπ αλαινγνύλ ζε κεηόρνπο ηεο Μεηξηθήο Δηαηξίαο

6



Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Δλδηάκεζεο Σπλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο

Εηαιπία

(πνζά ζε ρηιηάδεο €)

Κνηλέο κεηνρέο

Γηαθνξά από 

έθδνζε κεηνρώλ 

ππέξ ην άξηην

Πξνλνκηνύρεο 

κεηνρέο

Γηθαηώκαηα 

πξναηξέζεσο 

αγνξάο κεηνρώλ

Κνηλέο ίδηεο 

κεηνρέο

Πξνλνκηνύρεο 

ίδηεο κεηνρέο 

Λνηπά 

απνζεκαηηθά 

(ζεκ.16) Τπόινηπν θεξδώλ

ύλνιν ηδίσλ 

θεθαιαίσλ

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

Αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά ιφγσ αιιαγήο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο (ζεκ. 20) - - - - - - -6.043 2.054 -3.989

Υπόλοιπο ηην 1η Ιανοςαπίος 2011 (αναπποζαπμοζμένα ποζά) 308.179 22.826 30.276 6.983 -90.065 -117 501.022 33.858 812.962

Εεκίεο πεξηφδνπ - - - - - - - -6.287 -6.287

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα - - - - - - 1.646 - 1.646

ύλνιν ζπγθεληξσηηθώλ εζόδσλ/(εμόδσλ) πεξηόδνπ - - - - - - 1.646 -6.287 -4.641

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

Υπόλοιπο ζηιρ 31 Μαπηίος 2011 308.179 22.826 30.276 7.184 -90.065 -117 502.668 27.571 808.522

Υπόλοιπο ηην 1η Ιανοςαπίος 2012 308.254 22.826 30.276 1.358 -89.329 -117 511.301 4.861 789.430

Κέξδε πεξηφδνπ - - - - - - - 198 198

Λνηπά ζπλνιηθά έμνδα - - - - - - -272 - -272

ύλνιν ζπγθεληξσηηθώλ (εμόδσλ)/εζόδσλ πεξηόδνπ - - - - - - -272 198 -74

Γηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ - - - 331 - - - - 331

Υπόλοιπο ζηιρ 31 Μαπηίος 2012 308.254 22.826 30.276 1.689 -89.329 -117 511.029 5.059 789.687

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ

Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ  Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
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Ανώνυµη Εταιρία Τσιµέντων Τιτάν
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

(ποσά σε χιλιάδες €)

Σηµ. 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011 (1) 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2011 (1)

Αναπροσαρµοσµένο Αναπροσαρµοσµένο

Ταµειακές Ροές Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων

Ζηµίες προ φόρων -17.594 -5.755 -2.879 -6.543

Προσαρµογές των ζηµιών σε σχέση µε τις εξής συναλλαγές:

Αποσβέσεις 30.844 29.695 3.183 2.931

Αποµειώσεις ενσωµάτων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 131 - - -

Προβλέψεις -3.475 2.451 -1.937 1.996

Συναλλαγµατικές διαφορές 1.568 14.095 2 281

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 14.604 9.246 10.535 8.232

Άλλα µη ταµειακά έξοδα/(έσοδα) 3.172 -1.101 -57 115
Προσαρµοσµένο κέρδος περιόδου πριν από τις µεταβολές του κεφαλαίου 
κινήσεως 29.250 48.631 8.847 7.012

(Αύξηση)/µείωση αποθεµάτων -23.195 -5.054 -6.465 3.666

Aύξηση απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λογαριασµούς -20.852 -8.631 -3.137 -550

(Αύξηση)/µείωση λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων -856 944 3 300

Μείωση τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -28.628 -17.233 -13.777 -2.015

(Εκροές)/εισροές διαθεσίµων από την κύρια εκµετάλλευση -44.281 18.657 -14.529 8.413

Καταβεβληµένοι φόροι -492 -3.914 -363 -2.056

Σύνολο (εκροών)/εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες -44.773 14.743 -14.892 6.357

Ταµειακές Ροές Επενδυτικών ∆ραστηριοτήτων

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και µη ελέγχουσας συµ/χής -15.000 - -10.000 -2.000
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 9 -8.664 -15.469 -1.134 -884

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων 9 107 3.781 29 152

Πληρωµές για την απόκτηση επενδυτικών τίτλων - -19 - -

Τόκοι εισπραχθέντες 412 916 69 17

Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες -23.145 -10.791 -11.036 -2.715

Ταµειακές Ροές Χρηµατοδοτικών ∆ραστηριοτήτων

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -19.491 -14.426 -10.598 -7.964

Μερίσµατα πληρωθέντα -2 -2 -2 -1

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 180.171 84.115 44.290 12.418

Εξοφλήσεις δανείων -199.447 -49.738 -16.969 -10.291

Σύνολο (εκροών)/εισροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες -38.769 19.949 16.721 -5.838

Καθαρή (µείωση)/αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου -106.687 23.901 -9.207 -2.196

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 333.935 67.070 29.478 2.943

Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών -1.041 -4.778 - -

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 226.207 86.193 20.271 747

Εταιρία'Οµιλος

Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών

(1) Αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής (σηµ. 20).

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάνα

Σεκεηώζεηο επί ηωλ Δλδηάκεζωλ Σπλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ

Περιετόμενα ηων ζημειώζεων επί ηων ενδιάμεζων ζσνοπηικών οικονομικών καηαζηάζεων

ειίδα

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 10

2. Βάζε θαηάξηηζεο θαη ζχλνςε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ 10

3. ηνηρεία αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή 13

4. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 14

5. Κχξηεο ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο 15

6. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά  ρξήζεηο 17

7. Τθηζηάκελα εκπξάγκαηα βάξε 18

8. Αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ 18

9. Κεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο θαη εθπνηήζεηο 18

10. Κέξδε αλά κεηνρή 18

11. Ίδηεο κεηνρέο 18

12. Πξνβιέςεηο 18

13. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κε ηελ Δηαηξία κέξε 19

14. Γαλεηζκφο 21

15. Υξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία 21

16. Λνηπά απνζεκαηηθά 23

17. εκαληηθφηεξεο κεηαβνιέο ζηα ζηνηρεία ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ 24

18. Υνξήγεζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ 25

19. Δλδερφκελεο θαη αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο/απαηηήζεηο 26

20. Αλαηαμηλνκήζεηο 27

21. Μεηαγελέζηεξα γεγνλφηα 27

22. Κχξηεο ηζνηηκίεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο  θαη απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ 27
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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Σεκεηώζεηο επί ηωλ Δλδηάκεζωλ Σπλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο

Ζ Αλψλπκε Δηαηξία Σζηκέλησλ Σηηάλ (ε Δηαηξία), θαη νη ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ηεο, ζπλνιηθά «ν Όκηινο», δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ

παξαγσγή, εκπνξία θαη δηαλνκή κηαο κεγάιεο πνηθηιίαο δνκηθψλ πιηθψλ, απφ ηζηκέλην, έηνηκν ζθπξφδεκα, αδξαλή, ηζηκεληφιηζνπο,

θνληάκαηα θαη ηπηάκελε ηέθξα. Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ Διιάδα, ηα Βαιθάληα, ηελ Αίγππην, ηελ Σνπξθία θαη ηηο Ζ.Π.Α

Ζ Δηαηξία είλαη Διιεληθή Αλψλπκε Δηαηξία κε αξηζκφ κεηξψνπ Α.Δ. 6013/06/Β/86/90, κε έδξα ηελ Αζήλα επί ηεο νδνχ Υαιθίδνο 22Α

11143 θαη είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ.

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

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 3 Μαΐνπ 2012.

2. Βάζε θαηάξηηζεο θαη ζύλνςε ησλ ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31 Μαξηίνπ 2012 έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Λ.Π. 34

«Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή 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 θαη ηεο Δηαηξίαο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ

2011.

Α. Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκόζηεθαλ γηα ηελ εηνηκαζία ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ αθνινπζήζεθαλ

ζηελ θαηάξηηζε ηωλ εηήζηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ηνπ Οκίινπ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011, εθηόο από ηελ

πηνζέηεζε ηωλ λέωλ πξνηύπωλ θαη δηεξκελεηώλ, ε εθαξκνγή ηωλ νπνίωλ έγηλε ππνρξεωηηθή γηα ηηο πεξηόδνπο κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2012.

Τα ζεκαληηθόηεξα πξόηππα θαη δηεξκελείεο αλαθέξνληαη παξαθάηω, θαλέλα από ηα νπνία δελ είρε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο

ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο.

•  ΓΛΠ 12 Αλαβαιιόκελνο θόξνο: Αλάθηεζε ησλ ππνθείκελσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ.

   Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

• ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο (ηξνπνπνίεζε) – Δκπινπηηζκέλεο απαηηήζεηο γηα γλσζηνπνηήζεηο

απναλαγλώξηζεο 

Σνλ Μάην ηνπ 2010 ην ΓΛΠ εμέδσζε κηα ηξίηε ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΓΠΥΑ κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε αζπλεπεηψλ θαζψο θαη ηελ

παξνρή δηεπθξηλίζεσλ. Ζ πηνζέηεζε απηψλ δελ είρε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.

Β. Τα παξαθάηω λέα θαη ηξνπνπνηεκέλα πξόηππα θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ έρνπλ ηζρύ γηα ηελ ηξέρνπζα ινγηζηηθή πεξίνδν.

Γελ έρνπλ πηνζεηεζεί λωξίηεξα θαη ν Όκηινο θαη ε Δηαηξία κειεηνύλ ηελ ηπρόλ επίδξαζή ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο.

• ΓΛΠ 1 Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ (ηξνπνπνίεζε) – Παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Λνηπνχ πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2012. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή

αιιάδεη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα Λνηπά πλνιηθά Δηζνδήκαηα. Σα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα

αλαηαμηλνκεζνχλ (ή λα "αλαθπθισζνχλ¨) ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ζην κέιινλ (γηα παξάδεηγκα, θαηά ηελ

απναλαγλψξηζε ή ηνλ δηαθαλνληζκφ) ζα παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά απφ άιια ζηνηρεία ηα νπνία δελ ζα αλαηαμηλνκεζνχλ πνηέ. Ζ

ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη κφλν ηελ παξνπζίαζε θαη δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Οκίινπ ή ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ. Ζ

ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο

απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.

• ΓΛΠ 19 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο (ηξνπνπνίεζε)

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Σν ΓΛΠ εμέδσζε κηα

ζεηξά απφ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 19. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο εθηείλνληαη απφ ζεκειηψδεηο αιιαγέο φπσο ε θαηάξγεζε ηνπ κεραληζκνχ

γλσζηνχ σο “κέζνδνο πεξηζσξίνπ” θαη ηελ έλλνηα ηεο αλακελφκελεο απφδνζεο απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνγξακκάησλ έσο απιέο

δηεπθξηλίζεηο θαη αλαδηαηππψζεηο. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε

απηή. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν

αλαζεσξεκέλν πξφηππν επηηπγράλεη ηελ θαιχηεξε παξνπζίαζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο, αλαγλσξίδνληαο ην ζχλνιν ησλ

αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηελ πεξίνδν πνπ απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη. Πξνθεηκέλνπ ν

Όκηινο λα απεηθνλίζεη κε πην νξζνινγηθφ ηξφπν ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ ζέζε, δηεπθνιχλνληαο παξάιιεια ηελ κεηάβαζε ζην

αλαζεσξεκέλν ΓΛΠ 19, απνθάζηζε λα αιιάμεη ηελ ππάξρνπζα ινγηζηηθή πνιηηηθή, πηνζεηψληαο ηελ ηξίηε ελαιιαθηηθή κέζνδν ηνπ

ηζρχνληνο ΓΛΠ 19, ε νπνία δελ έρεη ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηελ κέζνδν πνπ επηβάιιεη ην αλαζεσξεκέλν ΓΛΠ 19.
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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Σεκεηώζεηο επί ηωλ Δλδηάκεζωλ Σπλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ

• ΓΛΠ 27 Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (αλαζεψξεζε) 

Σν πξφηππν απηφ εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Ωο ζπλέπεηα ησλ λέσλ

πξνηχπσλ ΓΠΥΑ 10 θαη ΓΠΥΑ 12, φηη απέκεηλε ζην ΓΛΠ 27 πεξηνξίδεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο,

θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ. Ζ

Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο

ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.

• ΓΛΠ 28 Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο (αλαζεψξεζε) 

Σν πξφηππν απηφ εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Ωο ζπλέπεηα ησλ λέσλ

πξνηχπσλ ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12, ην ΓΛΠ 28 κεηνλνκάζηεθε ζε ΓΛΠ 28 Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο θαη

πεξηγξάθεη ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ θαζαξήο ζέζεο ζηηο επελδχζεηο ζε θνηλνπξαμίεο πέξαλ ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο.

Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ο Όκηινο

βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.

• ΓΛΠ 32 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε (ηξνπνπνίεζε) – πκςεθηζκφο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ θαη

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπνρξεψζεσλ

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή

δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα “πθίζηαηαη ζην παξφλ λνκηθά επηβαιιφκελν δηθαίσκα γηα ζπκςεθηζκφ” θαη επίζεο δηεπθξηλίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ

θξηηεξίσλ ζπκςεθηζκνχ ηνπ ΓΛΠ 32 ζηα ζπζηήκαηα δηαθαλνληζκνχ (φπσο ζε θεληξηθά ζπζηήκαηα νίθσλ εθθαζάξηζεο) ηα νπνία

εθαξκφδνπλ κεραληζκνχο κεηθηνχο δηαθαλνληζκνχ νη νπνίνη δελ ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 32 εθαξκφδνληαη

αλαδξνκηθά. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. ε πεξίπησζε φκσο πνπ κηα εηαηξία επηιέμεη λσξίηεξε εθαξκνγή, πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη

ην γεγνλφο θαη επίζεο λα πξαγκαηνπνηήζεη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 7 γηα ην ζπκςεθηζκφ

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπνρξεψζεσλ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη

ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ

θαηαζηάζεηο.

• ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο (ηξνπνπνίεζε) – πκςεθηζκφο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ θαη

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπνρξεψζεσλ

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ ηξνπνπνίεζε εηζάγεη ζπλήζεηο

απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ. Οη γλσζηνπνηήζεηο απηέο παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο πιεξνθφξεζε ε νπνία είλαη ρξήζηκε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο

επίδξαζεο ή ηεο πηζαλήο επίδξαζεο θαηά ησλ ζπκςεθηζκφ δηαθαλνληζκψλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο κηαο εηαηξίαο. Οη

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 7 έρνπλ αλαδξνκηθή ηζρχ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ο Όκηινο

βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.

• ΓΠΥΑ 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα - Σαμηλφκεζε θαη Δπηκέηξεζε

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015. Όπσο έρεη εθδνζεί ην ΓΠΥΑ 9

αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξψηε θάζε ηεο εξγαζίαο ηνπ ΓΛΠ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη εθαξκφδεηαη θαηά ηελ ηαμηλφκεζε θαη

επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ φπσο νξίδνληαη απφ ην ΓΛΠ 39. Ζ

Φάζε 1 ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε (η) ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

θαη (ηη) ζε αιιαγή ινγηζηηθνπνίεζεο γηα εηαηξίεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξίζεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επηινγή

ηεο Δχινγεο Αμίαο Μέζσ Απνηειεζκάησλ. ηηο επφκελεο θάζεηο, ην ΓΛΠ ζα αζρνιεζεί κε ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζε θαη ηελ

απνκείσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ απηνχ αλακέλεηαη θαηά ην πξψην κηζφ ηνπ 2012.

Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία

εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.

• ΓΠΥΑ 10 Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο

Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά

ην κέξνο ηνπ ΓΛΠ 27 Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ ζπλερίδεηαη κε ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ηα ζέκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζηε Γηεξκελεία 12 Δλνπνίεζε – Οηθνλνκηθέο Οληφηεηεο Δηδηθνχ θνπνχ. Σν ΓΠΥΑ

10 εγθαζηζηά έλα εληαίν κνληέιν ειέγρνπ πνπ έρεη εθαξκνγή ζε φιεο ηηο εηαηξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ

εηδηθνχ ζθνπνχ. Οη αιιαγέο πνπ εηζάγνληαη απφ ην ΓΠΥΑ 10 απαηηνχλ απφ ηε δηνίθεζε λα αζθεί ζεκαληηθή θξίζε πξνθεηκέλνπ λα

θαζνξίζεη πνηεο νληφηεηεο ειέγρνληαη θαη, ζπλεπψο, είλαη απαξαίηεην λα ελνπνηεζνχλ απφ ηε κεηξηθή, ζπγθξηλφκελεο κε ηηο απαηηήζεηο πνπ

βξίζθνληαλ ζην ΓΛΠ 27. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο

ηεο επίδξαζεο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.
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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Σεκεηώζεηο επί ηωλ Δλδηάκεζωλ Σπλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ

• ΓΠΥΑ 11 Απφ Κνηλνχ πκθσλίεο

Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Σν ΓΠΥΑ 11 αληηθαζηζηά

ην ΓΛΠ 31 πκκεηνρή ζε Κνηλνπξαμίεο θαη ηε Γηεξκελεία 13 Απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο – Με ρξεκαηηθέο

ζπλεηζθνξέο απφ θνηλνπξαθηνχληεο. Σν ΓΠΥΑ 11 απαιείθεη ηελ επηινγή ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο ησλ απφ θνηλνχ ειεγρφκελσλ

εηαηξηψλ. Αληί απηνχ, νη απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο εηαηξίεο νη νπνίεο πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ηεο θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα ινγίδνληαη

ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν θαζαξήο ζέζεο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε

δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.

• ΓΠΥΑ 12 Γλσζηνπνηήζεηο ζπκκεηνρψλ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο

Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Σν ΓΠΥΑ 12 πεξηιακβάλεη

φιεο ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξνεγνπκέλσο εκπεξηέρνληαλ ζην ΓΛΠ 27 θαη ζρεηίδνληαλ κε ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο

θαζψο επίζεο θαη φιεο ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξνεγνπκέλσο εκπεξηέρνληαλ ζην ΓΛΠ 31 θαη ζην ΓΛΠ 28. Οη γλσζηνπνηήζεηο απηέο

ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή κηαο εηαηξίαο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο, ζε απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ζε ζπγγελείο εηαηξίεο θαη δνκεκέλεο εηαηξίεο.

Απαηηνχληαη επίζεο κηα ζεηξά απφ λέεο γλσζηνπνηήζεηο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ. Ο Όκηινο

βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.

• ΓΠΥΑ 13 Δπηκέηξεζε Δχινγεο Αμίαο 

Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Σν ΓΠΥΑ 13 εγθαζηζηά

έλα εληαίν ζχλνιν πεγψλ θαζνδήγεζεο ησλ ΓΠΥΑ γηα φιεο ηηο επηκεηξήζεηο εχινγεο αμίαο. Σν ΓΠΥΑ 13 δελ αιιάδεη ηηο απαηηήζεηο

αλαθνξηθά κε ην πφηε ε εηαηξία απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εχινγε αμία αιιά παξέρεη θαζνδήγεζε ζην ηξφπν επηκέηξεζεο ηεο

εχινγεο αμίαο ζηα ΓΠΥΑ φηαλ ε εχινγε αμία απαηηείηαη ή επηηξέπεηαη. Σν πξφηππν απηφ έρεη κειινληηθή ηζρχ ελψ επηηξέπεηαη λσξίηεξε

εθαξκνγή ηνπ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο

επίδξαζεο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.

• Γηεξκελεία 20 Γαπάλεο απνθάιπςεο θαηά ηελ παξαγσγηθή θάζε ηνπ νξπρείνπ

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ δηεξκελεία απηή εθαξκφδεηαη κφλν γηα

ηηο δαπάλεο απνθάιπςεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία εμφξπμεο ηεο επηθάλεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο θάζεο ηνπ

νξπρείνπ ('δαπάλεο απνθάιπςεο θαηά ηελ παξαγσγή'). Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηηο δξαζηεξηφηεηεο απνθάιπςεο

ζεσξείηαη φηη δεκηνπξγνχλ δχν πηζαλά νθέιε α) ηελ παξαγσγή απνζεκάησλ θαηά ηελ παξνχζα ρξήζε θαη/ή β) βειηησκέλε πξφζβαζε ζε

κεηάιιεπκα πνπ ζα εμνξπρηεί ζην κέιινλ (πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απνθάιπςεο). ε πεξηπηψζεηο πνπ νη δαπάλεο δελ

κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζπγθεθξηκέλα κεηαμχ ησλ απνζεκάησλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη ηνπ πεξηνπζηαθνχ

ζηνηρείνπ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απνθάιπςεο, ε δηεξκελεία 20 απαηηεί απφ ηελ εηαηξία λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα βάζε θαηαλνκήο ε νπνία

βαζίδεηαη ζε κηα κνλάδα κέηξεζεο ζρεηηθήο παξαγσγήο. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη

ηε δηεξκελεία απηή. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο δηεξκελείαο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.
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Σημειώζεις επί ηφν Ενδιάμεζφν Σσνοπηικών Οικονομικών Καηαζηάζεφν

(ποζά ζε τιλιάδες €)

Πεξίνδνο απφ 1/1-31/3 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

πλνιηθφο κηθηφο θχθινο εξγαζηψλ 57.002 78.051 79.775 69.480 27.207 38.047 72.467 75.743 -5.536 - 230.915 261.321

Πσιήζεηο κεηαμχ ηνκέσλ -5.489 -5.424 -47 -45 - -2.950 - - - - -5.536 -8.419

Σύνολο κύκλοσ εργαζιών 51.513 72.627 79.728 69.435 27.207 35.097 72.467 75.743 -5.536 - 225.379 252.902

Μηθηά θέξδε πξν απνζβέζεσλ 17.935 17.132 8.849 6.172 7.718 18.570 24.296 35.989 -119 -409 58.679 77.454

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θφξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 13.099 7.582 -1.499 -5.346 4.025 12.316 18.832 34.061 -383 -427 34.074 48.186

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θφξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ 

απνηειεζκάησλ 8.428 3.218 -16.255 -19.608 -1.365 6.832 12.624 28.425 -333 -376 3.099 18.491

(Εεκίεο)/θέξδε πξν θφξσλ -3.572 -4.466 -20.995 -23.699 2.376 4.833 9.780 17.971 -5.183 -394 -17.594 -5.755

3. Σηοιτεία ανά γεωγραθική περιοτή

Γηα ιφγνπο δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο, ν Όκηινο είλαη νξγαλσκέλνο ζηνπο εμήο ηέζζεξηο ιεηηνπξγηθνχο (γεσγξαθηθνχο) ηνκείο : Διιάδα θαη Γπηηθή Δπξψπε, Βφξεηα Ακεξηθή, Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη

Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο. Κάζε ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν ρσξψλ. Γηα ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ Οκίινπ ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο ιακβάλεηαη ππφςε ε γεσγξαθηθή ηνπο

ζέζε.

Ο επηθεθαιήο δηεπζπληήο θάζε ηνκέα απεπζχλεηαη ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Οκίινπ. Δπηπιένλ, ε Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε ηνπ Οκίινπ είλαη νξγαλσκέλε αληίζηνηρα, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγείηαη

απνηειεζκαηηθά ν νηθνλνκηθφο έιεγρνο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ησλ ηνκέσλ.

Ζ δηνίθεζε παξαθνινπζεί αλά γεσγξαθηθφ ηνκέα ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ ηνπ Οκίινπ, πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεη απνθάζεηο, λα θαηαλέκεη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη λα

αμηνινγεί ηελ απφδνζή ηνπο. Ζ απφδνζε ησλ ηνκέσλ θξίλεηαη κε βάζε ηα Κέξδε πξν Σφθσλ, Φφξσλ θαη Απνζβέζεσλ. Σέινο, ε δηαρείξηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ηνκέσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εζφδσλ θαη εμφδσλ) γίλεηαη ζε επίπεδν Οκίινπ, θαηαινγίδεηαη φκσο ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο.

Ελλάδα και Δσηική  

Εσρώπη Bόρεια Αμερική Νοηιοαναηολική Εσρώπη Αναηολική Μεζόγειος

Ενδοομιλικές εγγραθές 

απαλειθών Σύνολο
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Ανώνσμη Εηαιρία Τζιμένηων Τιηάν

Σημειώζεις επί ηφν Ενδιάμεζφν Σσνοπηικών Οικονομικών Καηαζηάζεφν

(ποζά ζε τιλιάδες €)

31/3/2012 31/12/2011 31/3/2012 31/12/2011 31/3/2012 31/12/2011 31/3/2012 31/12/2011 31/3/2012 31/12/2011 31/3/2012 31/12/2011

χλνιν Δλεξγεηηθνχ 2.755.343 2.826.993 924.442 979.147 806.260 826.907 1.238.891 1.317.726 -2.581.441 -2.673.120 3.143.495 3.277.653

χλνιν Τπνρξεψζεσλ 1.944.478 2.024.693 454.026 471.322 230.511 186.741 348.553 423.223 -1.455.946 -1.528.774 1.521.622 1.577.205

(ποζά ζε τιλιάδες €)

31/3/2012 31/12/2011 31/3/2012 31/12/2011

Σακείν 190 708 13 29

Βξαρππξφζεζκεο θαηαζέζεηο 226.017 333.227 20.258 29.449

226.207 333.935 20.271 29.478

(ποζά ζε τιλιάδες €)

31/3/2012 31/12/2011 31/3/2012 31/12/2011

1.072.570 1.078.780 810.000 1.010.000

185.665 191.782 80.415 87.665

458.096 440.965 322.000 552.000

42.998 47.937 12.769 17.973

501.094 488.902 334.769 569.973

3. Σηοιτεία ανά γεωγραθική περιοτή (ζσνέτεια)

Ελλάδα και Δσηική  

Εσρώπη Σύνολο

4. Ταμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα

Bόρεια Αμερική

Ενδοομιλικές εγγραθές 

απαλειθώνΝοηιοαναηολική Εσρώπη

ΕηαιρίαΌμιλος

Ο Όκηινο θαη ε Δηαηξία θαηά ηελ 31.3.2012 είραλ ηηο αθφινπζεο ηξαπεδηθέο πηζησηηθέο γξακκέο ζηηο νπνίεο δελ πεξηιακβάλνληαη δαλεηαθέο ζπκβάζεηο θαη νκνινγίεο: 

Αναηολική Μεζόγειος

χλνιν αρξεζηκνπνίεησλ γξακκψλ

Τραπεζικές Πιζηφηικές Γραμμές

Όμιλος Εηαιρία

Αρξεζηκνπνίεηεο κε δεζκεπκέλεο γξακκέο

Αρξεζηκνπνίεηεο δεζκεπκέλεο γξακκέο

χλνιν κε δεζκεπκέλσλ γξακκψλ

χλνιν δεζκεπκέλσλ γξακκψλ

Οη βξαρππξφζεζκεο θαηαζέζεηο απνηεινχληαη απφ θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο. Σα πξαγκαηηθά επηηφθηα θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα  Euribor επηηφθηα κεηά απφ δηαπξαγκάηεπζε θαηά πεξίπησζε θαη 

έρνπλ κέζε πεξίνδν ιήμεο επηά εκεξψλ.

14



Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Σεκεηώζεηο επί ηωλ Δλδηάκεζωλ Σπλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ

 Άκεζε Έκκεζε  Άκεζε Έκκεζε

 Μέζνδνο πιήξνπο ελνπνίεζεο 

Αλψλπκε Δηαηξία Σζηκέλησλ Σηηάλ Διιάδα Παξαγσγή ηζηκέληνπ

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

Αηησιηθά Λαηνκεία Α.E. Διιάδα Αδξαλή - 63,723 - 63,723

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

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

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

Ηληεξκπεηφλ Γνκηθά Τιηθά Α.Δ. Διιάδα θπξφδεκα θαη αδξαλή 99,679 0,321 99,679 0,321

Ηληεξηηηάλ Δκπνξηθή Γηεζλήο Α.Δ. Διιάδα Δκπνξηθή εηαηξία 99,995 0,005 99,995 0,005

Λεεζέκ Α.Δ. Διιάδα Δκπνξηθή εηαηξία - 100,000 - 100,000

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

Πνξθπξίσλ Α.Δ. Διιάδα Παξαγσγή θαη εκπνξία ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο
- 100,000 - 100,000

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

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

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

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

ίγκα Μπεηφλ Α.Δ.Σ.Δ. Διιάδα Αδξαλή - 100,000 - 100,000

Σηηάλ Σζηκέληα Αηιαληηθνχ Α.Β.Δ.Δ. Διιάδα Δηαηξία ζπκκεηνρψλ 43,947 56,053 43,947 56,053

Σηηάλ Γηεζλήο Δκπνξηθή Α.Δ. Διιάδα Δκπνξηθή εηαηξία 99,800 0,200 99,800 0,200

Double W & Co OOD Βνπιγαξία Ληκάλη - 99,989 - 99,989

ECO Conception EOOD Βνπιγαξία Δλαιιαθηηθά θαχζηκα - 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 θπξφδεκα - 99,989 - 99,989

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

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

Cementi Crotone S.R.L. Ηηαιία Δηζαγσγή θαη δηαλνκή ηζηκέληνπ - 100,000 - 100,000

Fintitan SRL Ηηαιία Δηζαγσγή θαη δηαλνκή ηζηκέληνπ 100,000 - 100,000 -

Separation Technologies Canada  Ltd Καλαδάο Μεηαηξνπή αρξ. πιηθψλ ζε ηπηάκ.ηέθξα - 100,000 - 100,000

Aemos Cement Ltd Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ 100,000 - 100,000 -

Alvacim Ltd Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Gaea Green Alternative Energy Assets Limited (2) Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Balkcem Ltd Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

East Cement Trade Ltd Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Feronia Holding Ltd Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Iapetos Ltd Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ 100,000 - 100,000 -

KOCEM Limited Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Rea Cement Ltd Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Terret Enterprises Ltd (3) Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 58,889

Themis Holdings Ltd Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Titan Cement Cyprus Limited Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Tithys Ltd Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

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

Beni Suef Cement Co.S.A.E. Αίγππηνο Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 82,513 - 82,513

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

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

Sharr Beteiligungs GmbH (3) Γεξκαλία Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 58,889

Separation Technologies U.K. Ltd Μ.Βξεηαλία Μεηαηξνπή αρξ. πιηθψλ ζε ηπηάκ.ηέθξα - 100,000 - 100,000

Titan Cement U.K. Ltd Μ.Βξεηαλία Δηζαγσγή θαη δηαλνκή ηζηκέληνπ 100,000 - 100,000 -

Titan Global Finance PLC Μ.Βξεηαλία Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο 100,000 - 100,000 -

Alexandria Development Co.Ltd Μ.Βξεηαλία Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 82,717 - 82,717

Titan Egyptian Inv. Ltd Μ.Βξεηαλία Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Μεηξηθή Δηαηξία Μεηξηθή Δηαηξία

5.  Κύξηεο ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο

 Υώξα πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη  Αληηθείκελν εξγαζίαο

% ζπκκεηνρήο (1)

31/3/2012 31/12/2011

% ζπκκεηνρήο (1)

 Όλνκα ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ θαη θνηλνπξαμηώλ
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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Σεκεηώζεηο επί ηωλ Δλδηάκεζωλ Σπλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ

 Άκεζε Έκκεζε  Άκεζε Έκκεζε

 Μέζνδνο πιήξνπο ελνπνίεζεο 

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

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

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

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

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

Miami Valley Ready Mix of Florida LLC Miami Valley Ready Mix of Florida LLCΖΠΑ θπξφδεκα - 100,000 - 100,000

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

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

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

Separation Technologies LLC Separation Technologies LLCΖΠΑ Μεηαηξνπή αρξ. πιηθψλ ζε ηπηάκ.ηέθξα - 100,000 - 100,000

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

Summit Ready-Mix LLC Summit Ready-Mix LLCΖΠΑ θπξφδεκα - 100,000 - 100,000

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

Titan Virginia Ready Mix  LLC Titan Virginia Ready Mix  LLCΖΠΑ θπξφδεκα - 100,000 - 100,000

Σitan Αmerica LLC Σitan Αmerica LLCΖΠΑ Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Cementara Kosjeric AD Cementara Kosjeric AD (10)εξβία Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 100,000 - 100,000

Stari Silo Company DOO εξβία Δκπνξηθή εηαηξία - 100,000 - 100,000

TCK Montenegro DOO TCK Montenegro DOO Μαπξνβνχλην Δκπνξηθή εηαηξία - 100,000 - 100,000

Cement Plus LTD Cement Plus LTDΠ.Γ.Γ.Μ. Δκπνξηθή εηαηξία - 61,643 - 61,643

Geospan Dooel Rudmark DOOEL Π.Γ.Γ.Μ. Αδξαλή - 99,989 - 99,989

Rudmark DOOEL Rudmark DOOEL Π.Γ.Γ.Μ. Δκπνξηθή εηαηξία - 94,835 - 94,835

Usje Cementarnica AD Usje Cementarnica ADΠ.Γ.Γ.Μ. Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 94,835 - 94,835

Vesa DOOL Vesa DOOLΠ.Γ.Γ.Μ. Δκπνξηθή εηαηξία - 100,000 - 100,000

Kosovo Construction Materials L.L.C. (3) Alexandria Portland Cement Co. S.A.E (2)Κνζζπθνπέδην Αδξαλή - 100,000 - 58,889

Sharrcem SH.P.K. (3) Alexandria Portland Cement Co. S.A.E (2)Κνζζπθνπέδην Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 100,000 - 58,889

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

Antea Cement SHA Antea Cement SHA (11)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. Salentijn Properties1 B.V.Οιιαλδία Δηαηξία ζπκκεηνρψλ 100,000 - 100,000 -

Titan Cement Netherlands BV Titan Cement Netherlands BVΟιιαλδία Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Μέζνδνο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο 

Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. Σνπξθία Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 50,000 - 50,000

Μέζνδνο ελνπνίεζεο θαζαξήο ζέζεο 

Karieri AD Karieri ADΒνπιγαξία Αδξαλή - 48,711 - 48,711

Karierni Materiali AD Karierni Materiali ADΒνπιγαξία Αδξαλή - 48,764 - 48,764

Vris OOD Transbeton - Γνκηθή Α.Δ. (7), (9)Βνπιγαξία Αδξαλή - 48,764 - 48,764

Transbeton - Γνκηθή Α.Δ. Transbeton - Γνκηθή Α.Δ. (7), (9)Διιάδα θπξφδεκα θαη αδξαλή - 49,901 - 49,901

(πνζά ζε ρηιηάδεο €) 31/3/2012 31/12/2011

1.182.854 1.183.721

10.000 9.799

- -9.936

- -1.258

94 528

1.192.948 1.182.854

Η Κίνηζη ηων ζςμμεηοσών ηηρ Εηαιπίαρ ζε θςγαηπικέρ ηηρ, αναλύεηαι ωρ εξήρ:

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο ηελ  1ε Ηαλνπαξίνπ 

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε πθηζηάκελεο ζπγαηξηθέο

5.  Κύξηεο ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο (ζπλέρεηα)

 Υώξα πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη  Αληηθείκελν εξγαζίαο

31/3/2012 31/12/2011

 Όλνκα ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ θαη 

θνηλνπξαμηώλ

% ζπκκεηνρήο (1) % ζπκκεηνρήο (1)

(1) Πνζνζηφ ειέγρνπ θαη ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην.

(2) ηηο 25.1.2012, ε εηαηξία Balkan Cement Enterprises Ltd κεηνλνκάζηεθε ζε Gaea Green Alternative Energy Assets Ltd.

(3) Δμαγνξά δηθαησκάησλ κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ.

Πξφβιεςε ππνηίκεζεο ζπκκεηνρψλ

Πξντφλ εθθαζάξηζεο ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ

Λνηπά

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο
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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Σεκεηώζεηο επί ηωλ Δλδηάκεζωλ Σπλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ

Αλψλπκε Δηαηξία Σζηκέλησλ Σηηάλ 2010-2011 Fintitan SRL (1)

Αηνιηθή Ν.Δ. (1) Cementi Crotone S.R.L. 2009-2011

Αικπαζέκ Α.Δ. 2006-2011 Cementi ANTEA SRL 2010-2011

Αξθηίαο Α.Δ. 2010-2011 Colombus Properties B.V. 2010-2011

Λαηνκηθή Γσδεθαλήζνπ Α.Δ. 2010-2011 Holtitan B.V. 2010-2011

Ηληεξκπεηφλ Γνκηθά Τιηθά Α.Δ. 2005-2011 Aeas Netherlands B.V. 2010-2011

Ηληεξηηηάλ Δκπνξηθή Γηεζλήο Α.Δ. 2007-2011 Titan Cement U.K. Ltd (1)

Λεεζέκ Α.Δ. 2010-2011 Separation Technologies U.K. Ltd (1)

Πνδνιάλε Α.Δ. 2010-2011
(5)

Σitan Αmerica LLC 2008-2011

Πνξθπξίσλ Α.Δ. 2010-2011 Separation Technologies Canada  Ltd 2010-2011

Λαηνκεία Βαρνχ Α.Δ. 2010-2011 Stari Silo Company DOO 2008-2011

Λαηνκεία Γνπξλψλ Α.Δ. 2010-2011 Cementara Kosjeric AD 2006-2011

Λαηνκεία Κνηλφηεηαο Σαγαξάδσλ Α.Δ. 2010-2011 Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. 2006-2011

Λαηνκεία Σαλάγξαο Α.Δ. 2010-2011 TCK Montenegro DOO 2007-2011

Αηησιηθά Λαηνκεία Α.E. 2010-2011 Double W & Co OOD 2007-2011

ίγκα Μπεηφλ Α.Δ.Σ.Δ. 2010-2011 Granitoid AD 2007-2011

Σηηάλ Σζηκέληα Αηιαληηθνχ Α.Β.Δ.Δ. 2010-2011 Gravel & Sand PIT AD 2007-2011

Σηηάλ Γηεζλήο Δκπνξηθή Α.Δ. 2007-2011 Zlatna Panega Beton EOOD 2007-2011

Aemos Cement Ltd 2006-2011 Zlatna Panega Cement AD 2010-2011
(2)

Alvacim Ltd 2006-2011 Cement Plus LTD 2011
(3)

Balkcem Ltd 2006-2011 Rudmark DOOEL 2006-2011

Iapetos Ltd 2003-2011 Usje Cementarnica AD 2009-2011
(4)

Rea Cement Ltd 2006-2011 Titan Cement Netherlands BV 2010-2011

Themis Holdings Ltd 2006-2011 Alba Cemento Italia, SHPK 2009-2011
(3)

Tithys Ltd 2006-2011 Antea Cement SHA 2010-2011

Feronia Holding Ltd 2006-2011 Sharr Beteiligungs GmbH 2010-2011

Vesa DOOL 2006-2011 Kosovo Construction Materials L.L.C. 2010-2011

Trojan Cem EOOD 2010-2011 Sharrcem SH.P.K. 2011

Dancem APS 2009-2011 Alexandria Development Co.Ltd (1)

Titan Global Finance PLC 2008-2011 Alexandria Portland Cement Co. S.A.E 2007-2011

Geospan Dooel 2010-2011 Gaea Green Alternative Energy Assets Limited 2006-2011

Terret Enterprises Ltd 2009-2011 Beni Suef Cement Co.S.A.E. 2007-2011

Salentijn Properties1 B.V. 2010-2011 East Cement Trade Ltd 2004-2011

Titan Cement Cyprus Limited 2006-2011 Titan Beton & Aggregate Egypt LLC 2005-2011

KOCEM Limited 2006-2011 Titan Egyptian Inv. Ltd (1)

ECO Conception EOOD 2011 Misrieen Titan Trade & Distribution 2006-2011

6. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά  ρξήζεηο

(5) Οη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ΖΠΑ, ελζσκαηψλνληαη ζηνλ ππν-φκηιν ηεο Titan America LLC (ζεκ. 5).

(1) Τπφθεηηαη ζε εηδηθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο.

(3) Ζ νηθνλνκηθή ρξήζε 2007 έρεη ειεγρζεί.

(2) Οη νηθνλνκηθέο ρξήζεηο 2007, 2008 έρνπλ ειεγρζεί.

(4) Ζ νηθνλνκηθή ρξήζε 2008 έρεη ειεγρζεί.
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7. Τθηζηάκελα εκπξάγκαηα βάξε

8. Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ

9. Κεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο θαη εθπνηήζεηο

10. Κέξδε αλά κεηνρή

11. Ίδηεο κεηνρέο

12. Πξνβιέςεηο

Όκηινο

Δηαηξία

Σν χςνο ησλ ινγαξηαζκψλ πξνβιέςεσλ (βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο) πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο Τπνρξεψζεηο ηελ

31.3.2012, αλέξρνληαη ζε €19,1 εθαη. (31.12.2011: €18,6 εθαη.). 

Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ ησλ θνηλψλ θαη πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ,

αθαηξνπκέλνπ ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηδίσλ κεηνρψλ. Σα πξνζαξκνζκέλα θέξδε αλά κεηνρή (diluted earnings

per share) ππνινγίδνληαη αλαπξνζαξκφδνληαο ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ ζε θπθινθνξία θνηλψλ κεηνρψλ, κε ηηο

επηδξάζεηο ησλ δηθαησκάησλ πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρψλ. Σέινο, θακία αλαπξνζαξκνγή δελ γίλεηαη ζηα θέξδε

(αξηζκεηήο).

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ηδίσλ κεηνρψλ πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηεο ε Δηαηξία ζηηο 31.3.2012 αλέξρεηαη ζε 3.117.616

(31.12.2011: 3.117.616) ζπλνιηθήο αμίαο €89.446 ρηι., (31.12.2011: €89.446 ρηι.) πνζφ ην νπνίν κείσζε ηα Ίδηα Κεθάιαηα

ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. Οη αλσηέξσ ίδηεο κεηνρέο αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 3,68% (31.12.2011: 3,68%) επί ηνπ

ζπλνιηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο.

ην αλσηέξσ πνζφ ζπκπεξηιακβάλεηαη πξφβιεςε γηα απνθαηάζηαζε ιαηνκείσλ €10,7 εθαη. (31.12.2011: €10,8 εθαη.),

πξφβιεςε γηα ακνηβέο πξνζσπηθνχ €1,7 εθαη. (31.12.2011: €1,4 εθαη.), πξφβιεςε γηα εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ €4,0 εθαη.

(31.12.2011: €3,6 εθαη.), ην ππφινηπν πνζφ αθνξά δηάθνξεο πξνβιέςεηο γηα θηλδχλνπο εθ ησλ νπνίσλ θαλέλαο κεκνλσκέλα

δελ είλαη νπζηψδεο γηα ηνλ Όκηιν.

Σν χςνο ησλ ινγαξηαζκψλ πξνβιέςεσλ (βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο) πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο Τπνρξεψζεηο ηελ

31.3.2012 αλέξρνληαη ζε €3,5 εθαη. (31.12.2011 €3,2 εθαη.). ην πνζφ απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη κεηαμχ άιισλ, πξφβιεςε

γηα απνθαηάζηαζε ιαηνκείσλ €1,8 εθαη. (31.12.2011 €1,8 εθαη.) θαη πξφβιεςε γηα ακνηβέο πξνζσπηθνχ €1,7 εθαη.

(31.12.2011 €1,4 εθαη.).

Οη παγηνπνηήζεηο ηνπ Α' ηξηκήλνπ 2012, εμαηξνπκέλσλ απηψλ πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ εμαγνξά λέσλ εηαηξηψλ θαη ησλ

αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, αλέξρνληαη ζε: Όκηινο €8,4 εθαη. (31.3.2011 €15,2 εθαη.), Δηαηξία €1,1 εθαη. (31.3.2011 €0,8

εθαη.). Ζ αλαπφζβεζηε αμία ησλ παγίσλ πνπ εθπνηήζεθαλ ή δηαγξάθεθαλ απφ ηνλ Όκηιν θαηά ηελ πεξίνδν 1.1-31.3.2012

είλαη: €0,1 εθαη. (31.3.2011 €1,6 εθαη.) θαη είρε σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε θέξδνπο ηεο ηάμεσο €0,1 εθαη. (31.3.2011

θέξδνο €2,2 εθαη.). 

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 Σνπξθία

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

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

-Γεπηέξνπ βαζκνχ ππνζήθε επί παγίσλ, χςνπο ΣL 26 εθαη. (€10,9 εθαη.) γηα εμαζθάιηζε δαλείσλ χςνπο TL 9,7 εθαη.

(€4,1εθαη.) θαη $5,0 εθαη. (€3,7 εθαη.).

-Γεπηέξνπ βαζκνχ ππνζήθε επί παγίσλ, χςνπο €3,8 εθαη. γηα εμαζθάιηζε δαλείσλ χςνπο €2,5 εθαη..

Αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ: Όκηινο 5.459 (31.3.2011: 5.916), Δηαηξία 797

(31.3.2011: 951).
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13. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κε ηελ Δηαηξία κέξε

Όμιλος

(πνζά ζε ρηιηάδεο €)
Πσιήζεηο αγαζώλ 

θαη ππεξεζηώλ

Αγνξέο αγαζώλ 

θαη ππεξεζηώλ Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο

Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε - 716 - 894

Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο - 701 20 -

- 1.417 20 894

Εηαιρία

(πνζά ζε ρηιηάδεο €)
Πσιήζεηο αγαζώλ 

θαη ππεξεζηώλ

Αγνξέο αγαζώλ 

θαη ππεξεζηώλ Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο

Αηνιηθή Ν.Δ. - - - 286

Αικπαζέκ Α.Δ. - - - 6

Ηληεξκπεηφλ Γνκηθά Τιηθά Α.Δ. 4.700 1.024 24.949 20.000

Ηληεξηηηάλ Δκπνξηθή Γηεζλήο Α.Δ. 1.938 - 1 -

Λαηνκεία Γνπξλψλ Α.Δ. - - 641 -

Πνδνιάλε Α.Δ. - - 110 -

Σηηάλ Γηεζλήο Δκπνξηθή Α.Δ. 1 - 497 -

Antea Cement SHA 143 - 7.014 -

Beni Suef Cement Co.S.A.E. 105 - 280 -

Cementara Kosjeric AD 8 - 8 -

Fintitan SRL 3.197 - 3.573 -

Sharr Beteiligungs GmbH 1 - 71 -

T.C.U.K. Ltd 1.434 - 1.806 -

Σitan Αmerica LLC - - - 251

Essex Cement Company LLC 1.838 - - -

Titan Global Finance PLC - 8.410 - 2.634

Usje Cementarnica AD 2.805 - 579 -

Zlatna Panega Cement AD 831 - 324 -

Λνηπέο ζπγαηξηθέο 3 - 3 -

Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε - 716 - 894

Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο - 701 20 -

17.004 10.851 39.876 24.071

Όμιλος

(πνζά ζε ρηιηάδεο €)
Πσιήζεηο αγαζώλ 

θαη ππεξεζηώλ

Αγνξέο αγαζώλ 

θαη ππεξεζηώλ Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο

Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε - 860 - 520

Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο - 790 10 -

- 1.650 10 520

Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξψλ ηνπ Α' ηξηκήλνπ 2012 θαη ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηηο 31.3.2012 γηα ηνλ

Όκηιν θαη ηελ Δηαηξία, πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Λ.Π. 24, έρνπλ σο

εμήο:

Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξψλ ηνπ Α' ηξηκήλνπ 2011 θαη ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηηο 31.12.2011 γηα

ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξία, πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Λ.Π. 24, έρνπλ σο

εμήο:
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13. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κε ηελ Δηαηξία κέξε (ζπλέρεηα)

Εηαιρία

(πνζά ζε ρηιηάδεο €)
Πσιήζεηο αγαζώλ 

θαη ππεξεζηώλ

Αγνξέο αγαζώλ 

θαη ππεξεζηώλ Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο

Αηνιηθή Ν.Δ. - - - 287

Αικπαζέκ Α.Δ. - - - 7

Ηληεξκπεηφλ Γνκηθά Τιηθά Α.Δ. 8.784 1.141 11.640 -

Ηληεξηηηάλ Δκπνξηθή Γηεζλήο Α.Δ. 1.662 - - -

Ησλία Α.Β.Δ.Δ. 54 - - -

Λαηνκεία Γνπξλψλ Α.Δ. - - 641 -

Ναπηηηάλ Α.Δ. 6 - - -

Πνδνιάλε Α.Δ. - - 110 -

Σηηάλ Γηεζλήο Δκπνξηθή Α.Δ. 1 - 495 -

Fintitan S.r.l. - - 2.529 -

T.C.U.K. Ltd 3.030 - 1.809 11

Usje Cementarnica AD 5.235 - 1.113 -

Essex Cement Co LLC - - 1.880 -

Antea Cement SHA 846 - 6.724 -

Beni Suef Cement Co.S.A.E. 105 - 280 -

Cementara Kosjeric AD 40 - - -

Λαηνκεία Σαλάγξαο Α.Δ. - - 1 -

Sharr Beteiligungs GmbH - - 23 -

Zlatna Panega Cement AD 15 - 20 -

Σitan Αmerica LLC 23 - - 259

Titan Global Finance PLC - 7.058 - 626.678

Λνηπέο ζπγαηξηθέο 17 - - -

Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε - 860 - 520

Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο - 742 10 -

19.818 9.801 27.275 627.762
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14. Γαλεηζκόο

(πνζά ζε ρηιηάδεο €) 31/3/2012 31/12/2011

Έσο 1 έηνο 251.490 226.564

Απφ 1 έσο 2 έηε 207.557 207.085

Απφ 2 έσο 3 έηε 433.691 7.343

Απφ 3 έσο 4 έηε 37.623 513.981

Απφ 4 έσο  5 έηε 28.309 30.549

Πεξηζζφηεξν απφ 5 έηε 55.424 56.137

ύλνιν δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ 1.014.094 1.041.659

χλνιν βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ 251.490 226.564

χλνιν καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ 762.604 815.095

ύλνιν δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ 1.014.094 1.041.659

15. Υξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία

Ανηιζηάθμιζη κινδύνος ηαμειακών ποών

α) Ανηαλλαγή επιηοκίων (από κςμαινόμενο ζε ζηαθεπό)

β) Πποθεζμιακά Σςμβόλαια Σςναλλάγμαηορ Μελλονηικήρ Εκπλήπωζηρ

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

απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία. ηηο 31 Μαξηίνπ 2012, ε εχινγε αμία ηνπ αλσηέξσ παξαγψγνπ αλαγλσξίζηεθε σο ππνρξέσζε ζηελ Καηάζηαζε

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο κε ην πνζφ ησλ €9.135 ρηι. (31.12.2011: €12.002 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

θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο σο μερσξηζηφ ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ζηηο 31 Μαξηίνπ 2012, αλαγλσξίζζεθε κε

πξαγκαηνπνηεζείζα δεκηά χςνπο €1.093 ρηι., θαζψο θαη ν αλαβαιιφκελνο θφξνο πνπ αλαινγεί πνζνχ  €425 ρηι..

2) Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2012, ε Titan Global Finance ρνξήγεζε δάλεην €23.060 ρηι. ζηε ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ Titan America

LLC. ηε ζπλέρεηα ε Titan America LLC πξνρψξεζε ζε ζχλαςε πξνζεζκηαθψλ ζπκβνιαίσλ ζπλαιιάγκαηνο κειινληηθήο εθπιήξσζεο, κε ζθνπφ ηελ

αληηζηάζκηζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηζνηηκία €/$. Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζρέζεο αληηζηάζκηζεο, ε Titan America LLC

φξηζε θαη ηεθκεξίσζε επίζεκα ηελ αληηζηάζκηζε σο αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ ηακεηαθψλ ξνψλ. Οη φξνη ησλ πξνζεζκηαθψλ ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο

εθπιήξσζεο ζε ζπλάιιαγκα ππήξμαλ πξντφλ δηαπξαγκάηεπζεο έηζη ψζηε λα ηαηξηάδνπλ κε ηνπο φξνπο ηνπ δαλείνπ ζε επξψ θαη ε αληηζηάζκηζε θξίζεθε

άθξσο απνηειεζκαηηθή.

Ζ θαηαλνκή ηεο σξίκαλζεο ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο δαλεηαθέο

ζπκβάζεηο πνπ είλαη ζε ηζρχ ηελ 31.3.2012 απεηθνλίδεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα.

Καηφπηλ ηεο ρνξήγεζεο δαλείνπ €100 εθαη. θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ ζηε κεηξηθή ηνπ Οκίινπ Α.Δ. Σζηκέλησλ Σηηάλ ζηηο αξρέο ηνπ 2011 απφ ηελ Titan

Global Finance, ε Α.Δ. Σζηκέλησλ Σηηάλ πξνρψξεζε ζε ζχλαςε ζπκθσληψλ αληαιιαγήο πιεξσκψλ ηφθσλ ρσξίο αληαιιαγή θεθαιαίσλ κε πέληε

πηζησηηθά ηδξχκαηα, φπνπ ε Δηαηξία ιακβάλεη ηφθνπο κε βάζε θπκαηλφκελν επηηφθην θαη πιεξψλεη ηφθνπο κε βάζε ζηαζεξφ επηηφθην. Ζ ζχλαςε ησλ

παξαπάλσ ζπκθσληψλ εθηειέζηεθε κε ζθνπφ ηελ αληηζηάζκηζε ηνπ επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ην θπκαηλφκελν επηηφθην EURIBOR ελφο

κελφο θαη ζπλδέεηαη κε ην αλσηέξσ δάλεην. Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζρέζεο αληηζηάζκηζεο, ε Α.Δ. Σζηκέλησλ Σηηάλ 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 ζπκθσληψλ αληαιιαγήο πιεξσκψλ ηφθσλ ρσξίο αληαιιαγή θεθαιαίσλ ππήξμαλ πξντφλ δηαπξαγκάηεπζεο έηζη ψζηε λα

ηαηξηάδνπλ κε ηνπο φξνπο ηνπ δαλείνπ ζε επξψ θαη ε αληηζηάζκηζε θξίζεθε άθξσο απνηειεζκαηηθή. 

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

απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία. ηηο 31 Μαξηίνπ 2012, ε εχινγε αμία ηνπ αλσηέξσ παξαγψγνπ αλαγλσξίζηεθε σο ππνρξέσζε ζηελ θαηάζηαζε

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο κε ην πνζφ ησλ €4.818 ρηι. (31.12.2011: €4.546 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 θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ

εηζνδήκαηνο σο μερσξηζηφ ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ζηηο 31 Μαξηίνπ 2012, αλαγλσξίζζεθε κε πξαγκαηνπνηεζείζα δεκία χςνπο €272

ρηι.

1) Καηά ην 2009, ε Titan Global Finance ρνξήγεζε δάλεην €100 εθαη. ζηε ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ Titan America LLC. Ζ 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 ππήξμαλ πξντφλ δηαπξαγκάηεπζεο έηζη ψζηε λα ηαηξηάδνπλ κε ηνπο φξνπο ηνπ δαλείνπ ζε επξψ θαη ε

αληηζηάζκηζε θξίζεθε άθξσο απνηειεζκαηηθή.
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15. Υξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία (ζπλέρεηα)

Ανηιζηάθμιζη εύλογηρ αξίαρ

Ιεπαπσία εύλογηρ αξίαρ

(Πνζά ζε ρηι. € )

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

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 2.183 2.206 169 169 Δπίπεδν 2

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα - 772 - - Δπίπεδν 2
-

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο (ζεκ. 19) 15.850 14.250 - - Δπίπεδν 3

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ 15.155 17.826 6.179 5.824 Δπίπεδν 2

Λνηπά παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 1.306 - 318 - Δπίπεδν 2

Ζ κεηξηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ Α.Δ. Σζηκέλησλ Σηηάλ θαηέρεη απφ ην 2009 ζπκβάζεηο αληαιιαγήο επηηνθίσλ πνζνχ €30 εθαη. νη νπνίεο έρνπλ

αλαγλσξηζζεί σο αληηζηάζκηζκα ηεο εχινγεο αμίαο δηαθφξσλ δαλείσλ ηεο Δηαηξίαο. Ζ εχινγε αμία ησλ αλσηέξσ αλαγλσξίζηεθε ηελ 31.3.2012 σο

ππνρξέσζε ζηελ Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο κε ην πνζφ ησλ €1.360 ρηι. (31.12.2011: € 1.278 ρηι.). Σν απνηέιεζκα ηεο απνηίκεζεο ησλ

αλσηέξσ ζπκβάζεσλ, πνζνχ €82 ρηι. έρεη πεξηιεθζεί ζηνλ ινγαξηαζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ ηεο Δλδηάκεζεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ ηεο

πεξηφδνπ 1.1-31.3.2012.

Καηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο, ην παξάγσγν ρξεκαηννηθνλνκηθφ εξγαιείν αλαγλσξίζζεθε ζηελ εχινγε αμία ηνπ θαη εμαθνινπζεί λα απνηηκάηαη

ζηελ εχινγε αμία. ηηο 31 Μαξηίνπ 2012, ε εχινγε αμία ηνπ αλσηέξσ παξαγψγνπ αλαγλσξίζηεθε ζηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο κε ην

πνζφ ησλ €159 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 θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο σο μερσξηζηφ ζηνηρείν ηεο θαζαξήο

ζέζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ζηηο 31 Μαξηίνπ 2012, αλαγλσξίζζεθε κε πξαγκαηνπνηεζέλ θέξδνο χςνπο €159 ρηι., θαζψο θαη ν αλαβαιιφκελνο θφξνο πνπ

αλαινγεί πνζνχ €60 ρηι..

Σελ 31 Μαξηίνπ 2012, 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

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 νξαηέο, είηε άκεζα είηε

έκκεζα

Δπίπεδν 3: ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εηζξνέο πνπ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ θαηαγεγξακκέλε εχινγε αμία θαη δελ βαζίδνληαη ζε εκθαλή

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.
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16. Λοιπά αποθεμαηικά

(πνζά ζε ρηιηάδεο €)

Όκηινο
Τακηικό 

αποθεμαηικό

Ειδικό  αποθε-

μαηικό

Έκηακηο 

αποθεμαηικό

Αποθεμαηικά 

ειδικών 

διαηάξεων και 

νόμων 

Αποθεμαηικό 

αναπποζα-

πμογών

Αποθεμαηικό 

αναλογιζηικών 

διαθοπών

Σςναλλαγ-

μαηικέρ 

διαθοπέρ  

ανηιζηάθμιζηρ 

κινδύνος

Σςν/κέρ 

διαθοπέρ 

μεηαηποπήρ

Σύνολο λοιπών 

αποθεμαηικών

Υπόλοιπο ηην 1η Ιανοςαπίος 2011 80.912 11.079 265.911 151.019 97.166 - 42.590 -172.016 476.661

Αναπποζαπμοζμένα ποζά λόγω αλλαγήρ λογιζηικήρ πολιηικήρ (ζημ. 20) - - - - - -5.609 - - -5.609

Υπόλοιπο ηην 1η Ιανοςαπίος 2011 (αναπποζαπμοζμένα ποζά) 80.912 11.079 265.911 151.019 97.166 -5.609 42.590 -172.016 471.052

Λοιπά ζςνολικά έζοδα/(έξοδα) - - - - 49 1.712 -1.137 -62.445 -61.821

Αναγνώπιζη δικαιώμαηορ πποαίπεζηρ ηηρ μη ελέγσοςζαρ ζςμμεηοσήρ για πώληζη 

μεηοσών θςγαηπικήρ - - - - -2.413 - - - -2.413

Μεηαθοπά από αποθεμαηικά - - - -1.905 - - - -1.905

Τπόινηπν ζηηο 31 Μαξηίνπ 2011 80.912 11.079 265.911 151.019 92.897 -3.897 41.453 -234.461 404.913

Υπόλοιπο ηην 1η Ιανοςαπίος 2012 84.207 2.275 271.892 137.369 65.609 1.238 36.526 -172.088 427.028

Λοιπά ζςνολικά έξοδα/(έζοδα) - - - - -21 - 1.206 -26.880 -25.695

Αναγνώπιζη δικαιώμαηορ πποαίπεζηρ ηηρ μη ελέγσοςζαρ ζςμμεηοσήρ για πώληζη 

μεηοσών θςγαηπικήρ - - - - -3.674 - - - -3.674

Μεηαθοπά από αποθεμαηικά 4.803 -8.739 - - -1.938 - - - -5.874

Υπόλοιπο ζηιρ 31 Μαπηίος 2012 89.010 -6.464 271.892 137.369 59.976 1.238 37.732 -198.968 391.785

Δηαηξία

Τακηικό 

αποθεμαηικό

Ειδικό  αποθε-

μαηικό

Έκηακηο 

αποθεμαηικό

Αποθεμαηικά 

ειδικών 

διαηάξεων και 

νόμων 

Αποθεμαηικό 

αναπποζα-

πμογών

Αποθεμαηικό 

αναλογιζηικών 

διαθοπών

Σςναλλαγ-

μαηικέρ 

διαθοπέρ  

ανηιζηάθμιζηρ 

κινδύνος

Σύνολο λοιπών 

αποθεμαηικών

Υπόλοιπο ηην 1η Ιανοςαπίος 2011 68.650 1.769 254.017 134.283 - - 48.346 507.065

Αναπποζαπμοζμένα ποζά λόγω αλλαγήρ λογιζηικήρ πολιηικήρ (ζημ. 20) - - - - - -6.043 - -6.043

Υπόλοιπο ηην 1η Ιανοςαπίος 2011 (αναπποζαπμοζμένα ποζά) 68.650 1.769 254.017 134.283 - -6.043 48.346 501.022

Λοιπά ζςνολικά έζοδα - - - - - 1.646 - 1.646

Τπόινηπν ζηηο 31 Μαξηίνπ 2011 68.650 1.769 254.017 134.283 - -4.397 48.346 502.668

Τπόινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 68.650 16.245 259.998 120.754 -3.234 542 48.346 511.301

Λοιπά ζςνολικά έξοδα - - - - -272 - - -272

Τπόινηπν ζηηο 31 Μαξηίνπ 2012 68.650 16.245 259.998 120.754 -3.506 542 48.346 511.029

23



Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Σεκεηώζεηο επί ηωλ Δλδηάκεζωλ Σπλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ

Εηαιπία

ι) Ζ θαηά 28% πηψζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ νθείιεηαη ζηελ ζπλερηδφκελε κείσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. ηα θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ

θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) επέδξαζε ζεηηθά ε απμεκέλε δηάζεζε δηθαησκάησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (EUA).

κ) Σα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο κεηψζεθαλ θαηά 11% έλαληη ηνπ Α΄ηξηκήλνπ 2011 σο απνηέιεζκα ηεο ζπλερηδφκελεο πξνζπάζεηαο ζπγθξάηεζεο ησλ

δαπαλψλ.

λ) Ζ αχμεζε ησλ εμφδσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο θαηά €3,5 εθαη. νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ έλαληη ηνπ Α΄ηξηκήλνπ 2011,

θαζψο θαη ζην θφζηνο κεηαηξνπήο ηεο επηηνθηαθήο βάζεο κέξνπο ηνπ δαλεηζκνχ απφ θπκαηλφκελε ζε ζηαζεξή.

μ) Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη εκθαλίδνληαη ζεηηθνί (έζνδν) ιφγσ ηεο πξνβιεπφκελεο απαίηεζεο ζπκςεθηζκνχ ησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ ηξέρνπζαο ρξήζεο κε

κειινληηθά θνξνινγεηέα έζνδα.

ν) Σα απνζέκαηα απμήζεθαλ θαηά €6,5 εθαη. ιφγσ ηεο κεησκέλεο δήηεζεο ηνπ ηζηκέληνπ θαη ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ζπλέπεηα ηεο ζπλερηδφκελεο

θαζίδεζεο ζηνλ θιάδν καο.

ζ) Ο βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο ηεο Δηαηξίαο απμήζεθε θαηά €28,0 εθαη. ιφγσ ησλ απμεκέλσλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ.

ζη) Οη αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο κεηψζεθαλ ζπλνιηθά θαηά €8,6 εθαη. θπξίσο σο απνηέιεζκα ησλ αξλεηηθψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ χςνπο €4,1 εθαη.

θαη ησλ απνζβέζεσλ πεξηφδνπ χςνπο €4,6 εθαη.. Οη λέεο πξνζζήθεο αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ €0,3 εθαη..

δ) Σα απνζέκαηα είλαη απμεκέλα θαηά €19,2 εθαη., ιφγσ ηεο απμεκέλεο παξαγσγήο θιίλθεξ θαζψο θαη ησλ απμεκέλσλ παξαιαβψλ ζηεξεψλ θαπζίκσλ απφ ηα

εξγνζηάζηα ηνπ Οκίινπ. Ζ αχμεζε απηή εκθαλίδεηαη κεησκέλε θαηά €4,2 εθαη. ιφγσ ησλ ζεηηθψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ, πνπ νθείινληαη θπξίσο ζηελ

επίδξαζε ηεο ππνηίκεζεο ηνπ ακεξηθαληθνχ δνιαξίνπ θαη ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο έλαληη ηνπ επξψ. πλεπψο ε πξαγκαηηθή αχμεζε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ

€23,4 εθαη..

ξ) Ζ κείσζε ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ θαηά €14,9 εθαη. αληαλαθιά θπξίσο ηελ επνρηθφηεηα ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο.

π) Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο απμήζεθαλ θαηά €5,7 εθαη. απεηθνλίδνληαο ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά.

ε) Ζ κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ θαηά €27,6 εθαη. πξνθχπηεη απφ ηελ πξαγκαηηθή κείσζε ησλ δαλείσλ θαηά €13,2 εθαη. ζε ζπλδπαζκφ κε

ηελ ζεηηθή επίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ €14,3 εθαη.. 

ζ) Οη θαζαξέο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο παξνπζηάδνπλ κείσζε θαηά €7,5 εθαη. φπνπ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ε αξλεηηθή επίδξαζε (κείσζε ηεο

ππνρξέσζεο) ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ πνζνχ €5,6 εθαη.. Σν ππφινηπν πνζφ ησλ €1,9 εθαη. αθνξά ηε ζπλνιηθή επίδξαζε ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ

πνπ ινγίζηεθε σο θέξδνο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηνπ Α' ηξηκήλνπ 2012.

η) Ο ινγαξηαζκφο "Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα" πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο εκθαλίδεηαη κεησκέλνο θαηά €2,4 εθαη.. Ζ

κεηαβνιή απηή αλαιχεηαη ζε €2,7 εθαη. απφ απνηίκεζε ζπκβάζεσλ πξναγνξάο ζπλαιιάγκαηνο (ζεκ. 15) θαη ζε € -0,3 εθαη. απφ απνηίκεζε ζπκβάζεσλ

αληαιιαγήο επηηνθίσλ.

θ) Ο ινγαξηαζκφο «Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο» εκθαλίδεη κείσζε €27,1 εθαη. θαη αληαλαθιά θπξίσο ηελ επνρηθφηεηα ηεο παξαγσγηθήο

δξαζηεξηφηεηαο.

α) Σα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα έρνπλ ελζσκαηψζεη ηελ ζεηηθή ζπλεηζθνξά ζην θφζηνο παξαγσγήο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ δηάζεζε δηθαησκάησλ εθπνκπψλ

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ Διιάδα θαη ηελ Βνπιγαξία. 

17. Σημανηικόηεπερ μεηαβολέρ ζηα ζηοισεία σπημαηοοικονομικήρ θέζηρ και αποηελεζμάηων πεπιόδος

Όμιλορ

Οη ζεκαληηθφηεξεο κεηαβνιέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ελνπνηεκέλα ζηνηρεία ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ

31.3.2012 έρνπλ σο εμήο:

γ) Ζ κείσζε θαηά €11,2 εθαη. ησλ δεκηψλ απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ απνηίκεζε δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελδννκηιηθψλ) ζε επξψ θαη δνιάξην Ακεξηθήο απφ ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε Αίγππην,

Σνπξθία θαη Αιβαλία νη νπνίεο έρνπλ δηαθνξεηηθφ ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε κεηαβιεηφηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζηα θέξδε ή δεκίεο απφ

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, ζα εμαθνινπζήζεη λα έρεη ζεηηθή ή αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ δηακφξθσζε ησλ παξαπάλσ θεξδψλ ή δεκηψλ έσο ηελ ηειηθή

απνπιεξσκή ηνπο.

ε) Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο κεηψζεθαλ ζπλνιηθά θαηά ην πνζφ ησλ €57,3 εθαη.. Πνζφ €39,2 εθαη. αθνξά αξλεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαη πνζφ

€26,0 εθαη. αθνξά ηηο θαηαινγηζζείζεο απνζβέζεηο πεξηφδνπ. Σέινο πνζφ €8,4 εθαη. αθνξά λέεο πξνζζήθεο.

β) Σα έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά €5,3 εθαη., θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ δαλεηζκνχ θαηά €151 εθαη. ζε ζρέζε κε

ην Α' ηξίκελν ηνπ 2011 ζε ζπλδπαζκφ κε ην απμεκέλν θφζηνο δαλεηζκνχ.

δ) Ζ κείσζε ηνπ αλαβαιιφκελνπ θνξνινγηθνχ εζφδνπ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ επίδξαζε κε αλαγλψξηζεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο επί

κεηαθεξφκελσλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ.
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Σεκεηώζεηο επί ηωλ Δλδηάκεζωλ Σπλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ

Καηά ηελ ρξήζε 2012 δελ έρνπλ παξαρσξεζεί πξφζζεηα δηθαηψκαηα.

Πξόγξακκα 2010

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

ηηο 3 Ηνπλίνπ 2010 ε Δηαηξία ελέθξηλε ηε ζέζπηζε λένπ ηξηεηνχο Πξνγξάκκαηνο Παξνρήο Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο Αγνξάο Μεηνρψλ

(Πξφγξακκα 2010), ε άζθεζε ησλ νπνίσλ ζα ζπλδέεηαη κε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ πνξεία ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο.

ηα πιαίζηα ηνπ ελ ιφγσ Πξνγξάκκαηνο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ζα δηθαηνχηαη λα ρνξεγήζεη, θαηά ηα έηε 2010, 2011 θαη 2012,

δηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κέρξη 1.000.000 θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο, κε ηηκή δηάζεζεο ίζε κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο, ήηνη

€4,00 αλά κεηνρή, ζηα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξίαο θαη ζηα δηεπζπληηθά θαη αλψηεξα ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε

απηήλ εηαηξηψλ, ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ.

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

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

2) Έλα ηξίην ηνπ δηθαηψκαηνο ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηελ απφδνζε ηεο κεηνρήο ηεο Α.Δ. Σζηκέλησλ Σηηάλ, ζπγθξηηηθά κε ηξεηο δείθηεο ηνπ

Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ ηξηψλ ρξφλσλ.

Ζ εχινγε αμία ησλ δηθαησκάησλ πνπ παξαρσξήζεθαλ ην 2011, φπσο απηή απνηηκήζεθε ζχκθσλα κε ην κνληέιν απνηίκεζεο Monte Carlo

Simulation, ήηαλ €6,86 αλά δηθαίσκα. Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ήηαλ ε ηηκή κεηνρήο θαηά ηελ

εκεξνκελία παξνρήο ηνπ δηθαηψκαηνο €17,88, ε ηππηθή απφθιηζε απνδφζεσλ ηηκήο κεηνρήο (standard deviation) 43,98%, ε κεξηζκαηηθή

απφδνζε 2,74% θαη ην ζηαζεξφ επηηφθην EUR swap ηξηεηίαο 1,890%.

Καηά ηε ρξήζε 2011 παξαρσξήζεθαλ 301.200 δηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ θαη απφ ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ αθπξψζεθαλ 5.880

δηθαηψκαηα.

Ο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ δηθαησκάησλ πνπ παξαρσξήζεθαλ απφ ην λέν πξφγξακκα έγηλε ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 2 “Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη

απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ”.

Ζ εχινγε αμία ησλ δηθαησκάησλ πνπ παξαρσξήζεθαλ ην 2010, φπσο απηή απνηηκήζεθε ζχκθσλα κε ην κνληέιν απνηίκεζεο Monte Carlo

Simulation, ήηαλ €5,36 αλά δηθαίσκα. Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ήηαλ ε ηηκή κεηνρήο θαηά ηελ

εκεξνκελία παξνρήο ηνπ δηθαηψκαηνο €15,90, ε ηππηθή απφθιηζε απνδφζεσλ ηηκήο κεηνρήο (standard deviation) 39,42%, ε κεξηζκαηηθή

απφδνζε 2,68% θαη ην ζηαζεξφ επηηφθην EUR swap ηξηεηίαο 2,247%.

χκθσλα κε ην Πξφγξακκα απηφ ηα ρνξεγνχκελα δηθαηψκαηα, έρνπλ κία πεξίνδν σξίκαλζεο ηξηψλ εηψλ θαη κπνξνχλ λα αζθεζνχλ κεηά απφ ην

ηέινο ηεο πεξηφδνπ σξίκαλζεο. Κάζε δηθαίσκα πξέπεη λα αζθεζεί κέζα ζην επφκελν έηνο απφ απηφ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ηειηθνχ αξηζκνχ

δηθαησκάησλ πνπ κπνξνχλ λα αζθεζνχλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζεζκία παξέιζεη ηφηε ηα ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα ζα αθπξσζνχλ

ακεηάθιεηα. Γηα φια ηα ρνξεγνχκελα δηθαηψκαηα απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε ε ζπλερήο απαζρφιεζε ησλ δηθαηνχρσλ θαζφιε ηε δηάξθεηα

ηνπ πξνγξάκκαηνο ρνξήγεζεο. Ο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ πνπ ζα ρνξεγείηαη θάζε ρξφλν πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο:

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

ηηο 29 Ματνπ 2007 ε Δηαηξία ελέθξηλε ηε ζέζπηζε λένπ ηξηεηνχο Πξνγξάκκαηνο Παξνρήο Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο Αγνξάο Μεηνρψλ

(Πξφγξακκα 2007), ε άζθεζε ησλ νπνίσλ ζα ζπλδέεηαη κε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ πνξεία ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο.

ηα πιαίζηα ηνπ ελ ιφγσ Πξνγξάκκαηνο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 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.. 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

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

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

Καηά ηε ρξήζε ηνπ 2011, ην δηθαίσκα αζθήζεθε γηα 18.688 κεηνρέο, 62.424 δηθαηψκαηα δελ σξίκαζαλ, ελψ δηαγξάθεθαλ 2.374 δηθαηψκαηα.

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. Σζηκέλησλ Σηηάλ, ζπγθξηηηθά κε ηξεηο δείθηεο ηνπ

Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ ηξηψλ ρξφλσλ.

Πξόγξακκα 2007

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.Σα παξακέλνληα πξνο άζθεζε δηθαηψκαηα αθνξνχλ 83.486 κεηνρέο.

Ο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ δηθαησκάησλ πνπ παξαρσξήζεθαλ απφ ην λέν πξφγξακκα έγηλε ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 2 “Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη

απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ”.

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. Σα 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%.

χκθσλα κε ην Πξφγξακκα απηφ ηα ρνξεγνχκελα δηθαηψκαηα, έρνπλ κία πεξίνδν σξίκαλζεο ηξηψλ εηψλ θαη κπνξνχλ λα αζθεζνχλ κεηά απφ ην

ηέινο ηεο πεξηφδνπ σξίκαλζεο. Κάζε δηθαίσκα πξέπεη λα αζθεζεί κέζα ζε δηάζηεκα δψδεθα κελψλ απφ ηνπο ρξφλνπο σξίκαλζεο ηεο άζθεζεο

ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζεζκία παξέιζεη ηφηε ηα ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα ζα αθπξσζνχλ ακεηάθιεηα. Γηα φια ηα ρνξεγνχκελα

δηθαηψκαηα απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε ε ζπλερήο απαζρφιεζε ησλ δηθαηνχρσλ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ρνξήγεζεο. Ο αξηζκφο

ησλ κεηνρψλ πνπ ζα ρνξεγείηαη θάζε ρξφλν πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο:
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19. Δλδερόκελεο θαη αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο/απαηηήζεηο

31/3/2012 31/12/2011 31/3/2012 31/12/2011

- - 912.142 944.815

56.101 57.570 21.655 22.071

5.361 5.611 2.343 2.343

61.462 63.181 936.140 969.229

Ενδεσόμενερ απαιηήζειρ

31/3/2012 31/12/2011 31/3/2012 31/12/2011

20.763 18.114 16.032 16.368

Ανειλημμένερ ςποσπεώζειρ

31/3/2012 31/12/2011 31/3/2012 31/12/2011

10.620 13.269 5.319 4.658

31/3/2012 31/12/2011 31/3/2012 31/12/2011

201.878 213.239 - -

31/3/2012 31/12/2011 31/3/2012 31/12/2011

Έσο 1 έηνο 7.080 7.181 752 729

Μεηαμχ 1 θαη 5 έηε 19.929 20.521 1.223 1.200

Απφ 5 έηε θαη πάλσ 16.536 17.086 - -

43.545 44.788 1.975 1.929

Γελ ππάξρνπλ άιιεο επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο

Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

Δπίζεο, νη ζπγαηξηθέο ηνπ Οκίινπ ζηελ Αίγππην έρνπλ ζπκθσλίεο  αγνξψλ ζπγθεθξηκέλσλ ειαρίζησλ πνζνηήησλ αεξίνπ γηα ηα επφκελα έηε.

Κεθαλαιοστικές δεζμεύζεις

(ποζά ζε χιλιάδες €)

Δγγπεηηθέο επηζηνιέο ηξαπεδψλ γηα εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ

Όκηινο

Ανειλημμένες σποτρεώζεις λειηοσργικής εκμίζθφζης - όποσ ο Όμιλος είναι ο μιζθφηής

Όκηινο

Δηαηξία

Με βάζε ην κεησκέλν επίπεδν δήηεζεο πνπ απνξξέεη απφ ηελ ζνβνχζα νηθνλνκηθή θξίζε, εθηηκάηαη φηη ηα δηαζέζηκα απφ ηνλ Όκηιν δηθαηψκαηα εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ

άλζξαθα γηα ηελ πεξίνδν 2008-2012 ππεξθαιχπηνπλ ηηο παξαγσγηθέο αλάγθεο ηνπ Οκίινπ.

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

Finance Corporation (IFC) ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηελ εμαγνξά απφ ηνλ Όκηιν ηνπ πνζνζηνχ ηνπο ζηελ ANTEA Cement SHA, βάζεη πξνθαζνξηζκέλσλ φξσλ. ηηο

31.03.2012, ε εχινγε αμία ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο πνπ αλαγλσξίζηεθε σο ππνρξέσζε αλέξρεηαη ζε €15,9 εθαη. (31.12.2011: €14,3 εθαη.).

Δικαιώμαηα προαίρεζης ηης μειουηθίας για πώληζη μεηοτών ηης Antea

Ενδετόμενες σποτρεώζεις

Σν 2007, ε ζπγαηξηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ ζηελ Αίγππην Beni Suef Cement Company S.A., απέθηεζε έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 134,5 εθαηνκκπξίσλ Αηγππηηαθψλ ιηξψλ, ηελ

άδεηα θαηαζθεπήο ηεο δεχηεξεο γξακκήο παξαγσγήο κεηά απφ πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ πνπ πξνθήξπμε ε Αξρή Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο. ηε ζπλέρεηα ε Αξρή Βηνκεραληθήο

Αλάπηπμεο ηεο Αηγχπηνπ απνθάζηζε κνλνκεξψο φηη ην ηίκεκα ηεο άδεηαο ζα πξέπεη λα αλέιζεη ζε 251 εθαηνκκχξηα Αηγππηηαθέο ιίξεο. Ζ Δηαηξία απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008,

έρεη πξνζθχγεη δηθαζηηθψο ελαληίνλ ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο αξρήο κε αίηεκα λα ηεο θαηαθπξσζεί ε άδεηα έλαληη πνζνχ 500 Αηγππηηαθψλ ιηξψλ, εθφζνλ δε απνξξηθζεί ην

ζρεηηθφ αίηεκα ηεο, ην ηίκεκα θαηαθχξσζεο ηεο άδεηαο λα αλέιζεη ζε 134,5 εθαηνκκχξηα Αηγππηηαθέο Λίξεο. Ο Όκηινο εθηηκά φηη νη πηζαλφηεηεο γηα ζεηηθή έθβαζε ηεο

αλσηέξσ δηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη πνιχ κεγάιεο.

Γχν πξψελ εξγαδφκελνη ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ηνπ Οκίινπ ζηελ Αίγππην Beni Suef Cement Company S.A.( BSCC), έρνπλ αζθήζεη πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Γηθαζηεξίνπ ηνπ Κατξνπ, κε ηελ νπνία δεηνχλ ηελ αλάθιεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο απφθαζεο ηεο Γηυπνπξγηθήο Δπηηξνπήο Απνθξαηηθνπνηήζεσλ ηεο Αηγχπηνπ πνπ ειήθζε ην

1998 γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε, κεηά απφ δεκφζην πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, ηεο ΒSCC θαη ηελ αθχξσζε ηεο πψιεζεο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο ζηελ πιεηνδνηήζαζα γαιιηθή

εηαηξία Financiere Lafarge. O Όκηινο ΣΗΣΑΝ, εμαγφξαζε ην 1999 ην 50% θαη ην 2008 ην ππφινηπν 50% ηεο ΒSCC απφ ηνλ Όκηιν Lafarge, ελψ ζήκεξα ην 99,98% πεξίπνπ

ηεο BSCC αλήθεη ζηελ εηαηξία ηνπ Οκίινπ Alexandria Portland Cement Company S.A., ε νπνία είλαη εηζεγκέλε ζην Αηγππηηαθφ Υξεκαηηζηήξην. Ζ BSCC εθηηκά φηη ε ελ

ιφγσ πξνζθπγή ζα απνξξηθζεί εμ νινθιήξνπ σο λφκσ θαη νπζία αβάζηκε, δηφηη ζηεξείηαη νηαζδήπνηε λνκηθήο θαη  πξαγκαηηθήο βάζεο.

(ποζά ζε χιλιάδες €)

Όκηινο Δηαηξία

Δγγπήζεηο ζε ηξίηα κέξε γηα ινγαξηαζκφ ζπγαηξηθψλ

Δγγπεηηθέο επηζηνιέο ηξαπεδψλ γηα εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ

Λνηπέο εγγπήζεηο 

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

Ο κε θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο Nile Agriculture Organization, έρεη πξνζθχγεη ζηα δηθαζηήξηα ελαληίνλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ηνπ Οκίινπ ζηελ Αίγππην Beni Suef Cement

Company S.A., δεηψληαο απνδεκίσζε χςνπο 300 εθαηνκκχξησλ Αηγππηηαθψλ ιηξψλ, ηζρπξηδφκελνο φηη ε εηαηξία έρεη θαηαπαηήζεη έθηαζε ηδηνθηεζίαο ηεο. Όκσο, ε

δηεθδηθνχκελε έθηαζε, έρεη απφ πνιιψλ εηψλ λνκίκσο παξαρσξεζεί ζηελ εηαηξία απφ ηελ αξκφδηα Αηγππηηαθή αξρή Νew Urban Communities Agency (NUCA) θαη απφ ην

1988 ηεο έρνπλ ρνξεγεζεί άδεηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ επ’ απηήο ιαηνκείσλ.  H εηαηξία εθηηκά φηη ε πηζαλφηεηα λα θεξδίζεη ηελ ππφζεζε είλαη κεγάιε.

Πέξαλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, δελ ππάξρνπλ άιιεο ζεκαληηθέο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο.

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

αθνινχζσο:

(ποζά ζε χιλιάδες €) Δηαηξία

(ποζά ζε χιλιάδες €)

πκβάζεηο αγνξάο ελέξγεηαο (θπζηθφ αέξην, ειεθηξηθή ελέξγεηα θιπ)

Επίδικες σποθέζεις ζηην Αίγσπηο

(ποζά ζε τιλιάδες €)

Όκηινο Δηαηξία

Οη ζπγαηξηθέο ηνπ Οκίινπ ζηηο ΖΠΑ έρνπλ ζπκθσλήζεη λα αγνξάδνπλ πξψηεο χιεο θαη πιηθά γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζηε Φιφξηληα. Σν ζπκβφιαην

πξνβιέπεη ηελ αγνξά αδξαλψλ κέζα απφ κηα πνιπεηή ζπκθσλία ζηηο επηθξαηνχζεο αγνξαίεο ηηκέο.

Ο Όκηινο εθκηζζψλεη κεηαθνξηθά κέζα, ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη άιινλ εμνπιηζκφ απφ κε αθπξψζηκεο εθκηζζψζεηο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί. Σα ζπκβφιαηα κίζζσζεο

εκπεξηέρνπλ δηάθνξεο ξήηξεο, δηαηάμεηο θαζψο θαη δηθαηψκαηα αλαλέσζεο.

Ανειλημμένες σποτρεώζεις αγορών 

Όκηινο Δηαηξία

Δικαιώμαηα εκπομπής CO2

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Ενδετόμενες θορολογικές σποτρεώζεις
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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Σεκεηώζεηο επί ηωλ Δλδηάκεζωλ Σπλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ

'Ομιλος Εηαιρία

373 57

143 8

-175 -

1.712 1.646

21. Μεηαγελέζηεξα γεγνλόηα

22. Κύξηεο ηζνηηκίεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη απνηειεζκάησλ πεξηόδνπ

Ηζνινγηζκνύ 31/03/2012 31/12/2011 31/3/2012 vs 31/12/2011

€1 = USD 1,34 1,29 3,2%

€1 = EGP 8,07 7,80 3,4%

€1 = TRY 2,38 2,44 -2,7%

1USD=EGP 6,04 6,03 0,2%

€1 = RSD 111,36 104,64 6,4%

1USD = JPY 82,03 77,44 5,9%

Απνηειεζκάησλ M.O. Α΄ Σξηκήλνπ 2012 M.O. Α' Σξηκήλνπ 2011

Μ.Ο. Α΄ Σξηκήλνπ 2012 vs 

Μ.Ο. Α' Σξηκήλνπ 2011

€1 = USD 1,31 1,39 -5,8%

€1 = EGP 7,91 8,21 -3,6%

€1 = TRY 2,36 2,20 7,1%

1USD=EGP 6,04 5,90 2,3%

€1 = RSD 108,00 103,81 4,0%

1USD = JPY 79,31 82,27 -3,6%

Αχμεζε αλαβαιιφκελνπ θφξνπ

Αχμεζε ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ κεηά απφ θφξνπο

20. Αλαηαμηλνκήζεηο

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ 31 Μαξηίνπ 2012 πνπ λα επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Οκίινπ

θαη ηεο Δηαηξίαο. 

Ζ αιιαγή ηεο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο έρεη ηηο αθφινπζεο επηδξάζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο

Δηαηξίαο:

Ωο εθ ηνχηνπ, ν Όκηινο απνθάζηζε λα αιιάμεη ηελ αλσηέξσ ινγηζηηθή πνιηηηθή θαη λα αλαγλσξίζεη ην ζχλνιν ησλ

αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπλνιηθνχ

εηζνδήκαηνο. Ζ παξαπάλσ αιιαγή έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πιήξε αλαγλψξηζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαζψο απηέο

πεξηιακβάλνπλ θαη ηα αλαινγηζηηθά θέξδε/δεκίεο. Ζ Γηνίθεζε ζεσξεί φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο

ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο, παξέρνπλ πην αμηφπηζηε θαη ζρεηηθή πιεξνθφξεζε ελψ παξάιιεια ν λένο ρεηξηζκφο

πξνζνκνηάδεη ζηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ πνπ εηζάγεηαη κε ην αλαζεσξεκέλν ΓΛΠ 19 ην νπνίν ζα έρεη ηζρχ απφ ηελ 1.1.2013.

χκθσλα κε ην ΓΛΠ 8 "Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο, Μεηαβνιέο ησλ Λνγηζηηθψλ Δθηηκήζεσλ θαη Λάζε", νη αιιαγέο απηέο έρνπλ 

αλαδξνκηθή εθαξκνγή κε απνηέιεζκα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

ην ηέινο ηνπ 2011, ν Όκηινο επαλεμέηαζε ηελ ινγηζηηθή ηνπ πνιηηηθή ζε ζρέζε κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ

θεξδψλ θαη δεκηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ζ πξνεγνχκελε ινγηζηηθή πνιηηηθή

αλαγλψξηδε κφλν ηα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκηέο πνπ πξνέθππηαλ απφ εκπεηξηθέο αλαπξνζαξκνγέο θαη αιιαγέο ζηηο

αλαινγηζηηθέο ππνζέζεηο πνπ ππεξέβαηλαλ ζσξεπηηθά ην 10% ηεο πξνβιεπφκελεο ππνρξέσζεο ηεο παξνρήο ζηελ αξρή

θάζε πεξηφδνπ θαη θαηαρσξνχληαλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηζφπνζα, αλάινγα κε ην κέζν ρξφλν ελαπνκέλνπζαο

ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχζαλ, εθαξκφδνληαο ηελ κέζνδν ηνπ πεξηζσξίνπ ηνπ ΓΛΠ 19. Ωο απνηέιεζκα, ε

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηνπ Οκίινπ δελ εκθάληδε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ θαζαξψλ κε πξαγκαηνπνηεζέλησλ

αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ.

Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ  31.3.2011

(πνζά ζε ρηιηάδεο €)

Μείσζε άιισλ εμφδσλ εθκεηάιιεπζεο

Μείσζε εμφδσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο
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