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Ενδιάμεςθ Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων  

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) θμείωςθ 2012 2011 2012 2011

Αναπροςαρ-

μοςμζνο (1)

Αναπροςαρ-

μοςμζνο (1)

Κφκλοσ εργαςιϊν 805.138 803.639 154.629 154.716

Ραροχι υπθρεςιϊν 41.883 35.301 15.554 15.021

φνολο κφκλου εργαςιϊν 17ξ 847.021 838.940 170.183 169.737

Κόςτοσ πωλιςεων 17α -611.018 -557.757 -120.152 -98.486

Μικτά κζρδθ προ αποςβζςεων 236.003 281.183 50.031 71.251

Άλλα ζςοδα εκμετάλλευςθσ 17β 23.405 55.777 11.009 7.321

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ 17ο -70.056 -77.028 -23.400 -25.091

Ζξοδα λειτουργίασ διακζςεωσ -14.799 -16.041 -224 -349

Άλλα ζξοδα εκμετάλλευςθσ 17β -12.029 -22.609 -1.888 -7.309

Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν 

αποτελεςμάτων και αποςβζςεων 17π 162.524 221.282 35.528 45.823

Αποςβζςεισ που αναλογοφν ςτο κόςτοσ πωλιςεων -88.112 -84.071 -9.203 -7.976

Απομειϊςεισ ενςϊματων και αςϊματων ακινθτοποιιςεων που 

αναλογοφν ςτο κόςτοσ πωλιςεων 113 - 244 -

Αποςβζςεισ που αναλογοφν ςτα ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ 

και διάκεςθσ -4.664 -3.793 -906 -844

Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν 

αποτελεςμάτων 69.861 133.418 25.663 37.003

Ζςοδα ςυμμετοχϊν και χρεογράφων - - - 3.495

Ζξοδα ςυμμετοχϊν και χρεογράφων - - - -4.920

Ζςοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ 2.496 2.907 624 133

Ζξοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ 17γ -49.373 -42.013 -30.155 -27.796

Ηθμίεσ από χρθματοοικονομικά μζςα -1.913 -311 -1.692 -1.188

Κζρδθ/(ηθμίεσ) από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ 17δ 5.822 -17.651 808 -81

Συμμετοχι ςτισ ηθμίεσ ςυγγενϊν εταιριϊν -772 -337 - -

Κζρδθ/(ηθμίεσ) προ φόρων 26.121 76.013 -4.752 6.646

Τρζχων φόροσ ειςοδιματοσ -18.863 -26.200 -590 -4.294

Αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ 17ε 483 13.624 669 738

Κζρδθ/(ηθμίεσ) περιόδου 7.741 63.437 -4.673 3.090

Σα κακαρά κζρδθ αναλογοφν ςε :

Μετόχουσ τθσ Εταιρίασ 1.988 53.946

Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ 5.753 9.491

7.741 63.437

Κζρδθ μετά από φόρουσ ανά μετοχι - βαςικά (ςε  €) 10 0,0244 0,6621

Κζρδθ μετά από φόρουσ ανά μετοχι - προςαρμοςμζνα (ςε  €) 10 0,0242 0,6579

'Ομιλοσ Εταιρία

Για το εννεάμθνο που 

ζλθξε τθν 30/9

Για το εννεάμθνο που 

ζλθξε τθν 30/9

 

(1)Αναπροςαρμοςμζνα ποςά λόγω αλλαγισ λογιςτικισ πολιτικισ (ςθμ. 20). 
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Ενδιάμεςθ Κατάςταςθ υνολικοφ Ειςοδιματοσ   

 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) θμείωςθ 2012 2011 2012 2011

Αναπροςαρ-

μοςμζνο (1)

Αναπροςαρ-

μοςμζνο (1)

Κζρδθ/(ηθμίεσ) περιόδου 7.741 63.437 -4.673 3.090

Λοιπζσ ςυνολικζσ (ηθμίεσ)/ειςοδιματα:

Επίδραςθ ιςοτιμιϊν από τθν μετατροπι 

οικονομικϊν καταςτάςεων κυγατρικϊν 

εταιριϊν ςε ξζνο νόμιςμα 17ςτ -3.982 -35.417 - -

Ηθμίεσ από αποτίμθςθ ςτθν εφλογθ αξία των 

διακεςίμων προσ πϊλθςθ 

χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων -213 -93 - -

Αντιςτακμίςεισ ταμειακϊν ροϊν 15 -1.237 -3.560 -514 -3.949

Φόροσ ειςοδιματοσ που αναλογεί 15 282 -168 - -

-955 -3.728 -514 -3.949

Αναπροςαρμογι ενςϊματων ακινθτοποιιςεων 880 316 880 316

Φόροσ ειςοδιματοσ που αναλογεί -176 -63 -176 -63
704 253 704 253

Αναλογιςτικά κζρδθ ςε προγράμματα 

κακοριςμζνων παροχϊν 20 - 6.108 - 6.174

Φόροσ ειςοδιματοσ που αναλογεί 20 - -972 - -1.236

- 5.136 - 4.938

Λοιπζσ ςυνολικζσ (ηθμίεσ)/ειςοδιματα μετά 

από φόρουσ -4.446 -33.849 190 1.242

φνολο ςυγκεντρωτικϊν 

ειςοδθμάτων/(ηθμιϊν) περιόδου μετά από 

φόρουσ 3.295 29.588 -4.483 4.332

Αναλογοφν ςε:

Μετόχουσ τθσ Εταιρίασ -2.166 23.257

Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ 5.461 6.331

3.295 29.588

Για το εννεάμθνο που 

ζλθξε τθν 30/9

Για το εννεάμθνο που 

ζλθξε τθν 30/9

'Ομιλοσ Εταιρία

 

 (1)Αναπροςαρμοςμζνα ποςά λόγω αλλαγισ λογιςτικισ πολιτικισ (ςθμ. 20). 
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Ενδιάμεςθ Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων Γ’ τριμινου 

 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) θμείωςθ 2012 2011 2012 2011

Αναπροςαρ-

μοςμζνο (1)

Αναπροςαρ-

μοςμζνο (1)

Κφκλοσ εργαςιϊν 283.031 269.454 53.352 48.198

Ραροχι υπθρεςιϊν 16.133 12.511 5.423 4.665

φνολο κφκλου εργαςιϊν 299.164 281.965 58.775 52.863

Κόςτοσ πωλιςεων -217.689 -187.999 -45.460 -30.861

Μικτά κζρδθ προ αποςβζςεων 81.475 93.966 13.315 22.002

Άλλα ζςοδα εκμετάλλευςθσ 4.649 17.965 2.375 4.955

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ -23.294 -23.726 -8.898 -7.503

Ζξοδα λειτουργίασ διακζςεωσ -4.928 -4.778 -50 -130

Άλλα ζξοδα εκμετάλλευςθσ -7.496 -4.596 -481 -1.929

Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και 

αποςβζςεων 50.406 78.831 6.261 17.395

Αποςβζςεισ που αναλογοφν ςτο κόςτοσ πωλιςεων -29.632 -27.678 -3.471 -2.687

Απομειϊςεισ ενςϊματων και αςϊματων ακινθτοποιιςεων που

αναλογοφν ςτο κόςτοσ πωλιςεων 94 - 94 -

Αποςβζςεισ που αναλογοφν ςτα ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ και 

διάκεςθσ -1.538 -1.207 -330 -276

Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν αποτελεςμάτων 19.330 49.946 2.554 14.432

Ζξοδα ςυμμετοχϊν και χρεογράφων - - - -420

Ζςοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ 1.061 1.005 319 80

Ζξοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ -17.575 -14.919 -9.766 -10.215

Ηθμίεσ από χρθματοοικονομικά μζςα -375 -323 -740 -1.264

(Ηθμίεσ)/κζρδθ από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ -5.591 2.619 -19 247

Συμμετοχι ςτισ (ηθμίεσ)/κζρδθ ςυγγενϊν εταιριϊν -205 7 - -

(Ηθμίεσ)/κζρδθ προ φόρων -3.355 38.335 -7.652 2.860

Τρζχων φόροσ ειςοδιματοσ -3.863 -7.788 -198 74

Αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ 3.130 4.088 1.350 -296

(Ηθμίεσ)/κζρδθ περιόδου -4.088 34.635 -6.500 2.638

Οι κακαρζσ (ηθμίεσ)/κζρδθ αναλογοφν ςε :

Μετόχουσ τθσ Εταιρίασ -6.358 29.862

Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ 2.270 4.773

-4.088 34.635

(Ηθμίεσ)/κζρδθ μετά από φόρουσ ανά μετοχι - βαςικά (ςε  €) 10 -0,0780 0,3665

(Ηθμίεσ)/κζρδθ μετά από φόρουσ ανά μετοχι - προςαρμοςμζνα (ςε  €) 10 -0,0777 0,3633

Για το τρίμθνο που ζλθξε 

τθν 30/9

Για το τρίμθνο που ζλθξε 

τθν 30/9

'Ομιλοσ Εταιρία

 

(1)Αναπροςαρμοςμζνα ποςά λόγω αλλαγισ λογιςτικισ πολιτικισ (ςθμ. 20). 
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Ενδιάμεςθ Κατάςταςθ υνολικοφ Ειςοδιματοσ Γ’ τριμινου 

 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2012 2011 2012 2011
Αναπροςαρ-

μοςμζνο (1)

Αναπροςαρ-

μοςμζνο (1)

(Ηθμίεσ)/κζρδθ περιόδου -4.088 34.635 -6.500 2.638

Λοιπζσ ςυνολικζσ (ηθμίεσ)/ειςοδιματα:

Επίδραςθ ιςοτιμιϊν από τθν μετατροπι οικονομικϊν 

καταςτάςεων κυγατρικϊν εταιριϊν ςε ξζνο νόμιςμα -22.291 53.054 - -

Ηθμίεσ από αποτίμθςθ ςτθν εφλογθ αξία των διακεςίμων 

προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων -214 -142 - -

Αντιςτακμίςεισ ταμειακϊν ροϊν -78 -761 -21 -3.009

Φόροσ ειςοδιματοσ που αναλογεί 22 -893 - -

-56 -1.654 -21 -3.009

Αναλογιςτικά κζρδθ ςε προγράμματα κακοριςμζνων 

παροχϊν - 2.036 - 2.058

Φόροσ ειςοδιματοσ που αναλογεί - -324 - -412

- 1.712 - 1.646

Λοιπζσ ςυνολικζσ (ηθμίεσ)/ειςοδιματα μετά από 

φόρουσ -22.561 52.970 -21 -1.363

φνολο ςυγκεντρωτικϊν (ηθμιϊν)/ειςοδθμάτων 

περιόδου μετά από φόρουσ -26.649 87.605 -6.521 1.275

Αναλογοφν ςε:

Μετόχουσ τθσ Εταιρίασ -27.224 79.687

Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ 575 7.918

-26.649 87.605

Για το τρίμθνο που ζλθξε 

τθν 30/9

Για το τρίμθνο που ζλθξε 

τθν 30/9

'Ομιλοσ Εταιρία

 

(1)Αναπροςαρμοςμζνα ποςά λόγω αλλαγισ λογιςτικισ πολιτικισ (ςθμ. 20). 
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Ενδιάμεςθ Κατάςταςθ Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ  

 

Ενεργθτικό θμείωςθ 30/09/2012 31/12/2011 30/09/2012 31/12/2011

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 17η 1.809.542 1.887.488 243.439 251.111

Επενδυτικά ακίνθτα 10.040 9.804 12.188 11.312

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 17θ 538.480 546.111 1.167 1.112

Συμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ 5 - - 1.213.274 1.182.854

Συμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ εταιρίεσ 7.406 8.213 - -

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 15 1.892 2.143 108 108

Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 10.550 10.555 2.700 2.710

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 17κ 1.863 2.198 - -

φνολο μθ κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων 2.379.773 2.466.512 1.472.876 1.449.207

Αποκζματα 17κ 253.241 242.765 73.250 68.761

Απαιτιςεισ από πελάτεσ 17ι,ρ 144.568 117.635 33.689 25.928

Λοιπζσ απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ 86.624 107.325 26.455 37.941

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 15 383 772 18 -

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 15 63 63 61 61

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 4 274.633 333.935 34.329 29.478

φνολο κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων 759.512 802.495 167.802 162.169

φνολο Ενεργθτικοφ 3.139.285 3.269.007 1.640.678 1.611.376

Κδια Κεφάλαια και Τποχρεϊςεισ

Μετοχικό κεφάλαιο (84.632.528 μετοχζσ των € 4,00) 338.530 338.530 338.530 338.530

Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο 22.826 22.826 22.826 22.826

Δικαιϊματα προαιρζςεωσ αγοράσ μετοχϊν 2.486 1.358 2.486 1.358

Κδιεσ μετοχζσ 11 -89.446 -89.446 -89.446 -89.446

Λοιπά αποκεματικά 16 417.325 427.028 511.490 511.301

Κζρδθ εισ νζο 899.026 857.170 189 4.861

1.590.747 1.557.466 786.075 789.430

Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ 126.951 142.982 - -

φνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 1.717.698 1.700.448 786.075 789.430

Μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 14,17ς 578.522 815.095 611.036 620.360

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 15,17λ 20.658 17.826 6.486 5.824

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 17κ 189.766 191.863 19.496 19.990

Υποχρεϊςεισ ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν 28.851 29.721 14.534 14.442

Ρροβλζψεισ 12 14.092 16.553 1.497 1.558

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 28.180 26.590 5.282 6.399

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 860.069 1.097.648 658.331 668.573

Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 14,17ς 363.394 226.564 163.587 104.692

Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 17μ 182.688 220.086 31.506 47.017

Υποχρεϊςεισ από φόρο ειςοδιματοσ 17ν 13.792 22.202 - -

Ρροβλζψεισ 12 1.644 2.059 1.179 1.664

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 561.518 470.911 196.272 153.373

φνολο υποχρεϊςεων (β) 1.421.587 1.568.559 854.603 821.946

3.139.285 3.269.007 1.640.678 1.611.376

'Ομιλοσ Εταιρία

Κδια κεφάλαια που αναλογοφν ςε μετόχουσ τθσ Μθτρικισ Εταιρίασ

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Τποχρεϊςεων (α+β)

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)
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Ενδιάμεςθ Κατάςταςθ Μεταβολϊν Ιδίων Κεφαλαίων 
(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Όμιλοσ
Κοινζσ 

μετοχζσ

Διαφορά 

από ζκδοςθ 

μετοχϊν 

υπζρ το 

άρτιο

Προνο-

μιοφχεσ 

μετοχζσ

Δικαιϊματα 

προαιρζςεωσ 

αγοράσ 

μετοχϊν

Κοινζσ 

ίδιεσ 

μετοχζσ

Προνομιοφχεσ 

ίδιεσ μετοχζσ 

Λοιπά 

αποκεματικά 

(ςθμ.16)

Τπόλοιπο 

κερδϊν φνολο

Μθ 

ελζγχουςεσ 

ςυμμετοχζσ

φνολο 

ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου 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

Αναπροςαρμοςμζνα ποςά λόγω αλλαγισ λογιςτικισ πολιτικισ 

(ςθμ. 20) - - - - - - -5.609 1.947 -3.662 -1 -3.663

Υπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου 2011 (αναπροςαρμοςμζνα ποςά) 308.179 22.826 30.276 6.983 -90.065 -117 471.052 819.133 1.568.267 142.557 1.710.824

Κζρδθ περιόδου - - - - - - - 53.946 53.946 9.491 63.437

Λοιπζσ ςυνολικζσ ηθμίεσ - - - - - - -30.689 - -30.689 -3.160 -33.849

φνολο ςυγκεντρωτικϊν (ηθμιϊν)/ειςοδθμάτων περιόδου - - - - - - -30.689 53.946 23.257 6.331 29.588
Διανεμθκζντα μερίςματα ςε μετόχουσ - - - - - - - -15.231 -15.231 - -15.231
Διανεμθκζντα μερίςματα ςε μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ - - - - - - - - - -9.680 -9.680

Αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ τθσ μθ ελζγχουςασ 

ςυμμετοχισ για πϊλθςθ μετοχϊν κυγατρικισ - - - - - - -2.650 - -2.650 2.618 -32
Δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν - - - 913 - - - - 913 - 913
Μεταφορά από αποκεματικά - - - - - - -25.571 25.571 - - -

Υπόλοιπο ςτισ 30 Σεπτεμβρίου 2011 308.179 22.826 30.276 7.896 -90.065 -117 412.142 883.419 1.574.556 141.826 1.716.382

Υπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου 2012 308.254 22.826 30.276 1.358 -89.329 -117 427.028 857.170 1.557.466 142.982 1.700.448

Κζρδθ περιόδου - - - - - - - 1.988 1.988 5.753 7.741

Λοιπζσ ςυνολικζσ ηθμίεσ - - - - - - -4.154 - -4.154 -292 -4.446

φνολο ςυγκεντρωτικϊν (ηθμιϊν)/ειςοδθμάτων περιόδου - - - - - - -4.154 1.988 -2.166 5.461 3.295

Διανεμθκζντα μερίςματα ςε μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ - - - - - - - - - -19.115 -19.115

Εξαγορά μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ - - - - - - - 667 667 -27.667 -27.000

Ρϊλθςθ μεριδίου κυγατρικισ εταιρίασ - - - - - - -1.691 29.492 27.801 22.199 50.000
Αναλογία τθσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ ςτθν αφξθςθ 

μετοχικοφ κεφαλαίου - - - - - - - - - 8.800 8.800
Αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ τθσ μθ ελζγχουςασ 

ςυμμετοχισ για πϊλθςθ μετοχϊν κυγατρικισ (ςθμ. 19) - - - - - - 5.851 - 5.851 -5.709 142

Δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν - - - 1.128 - - - - 1.128 - 1.128

Μεταφορά από αποκεματικά - - - - - - -9.709 9.709 - - -

Υπόλοιπο ςτισ 30 Σεπτεμβρίου 2012 308.254 22.826 30.276 2.486 -89.329 -117 417.325 899.026 1.590.747 126.951 1.717.698

Κδια Κεφάλαια που αναλογοφν ςε μετόχουσ τθσ Μθτρικισ Εταιρίασ

 
 
(1)Αναπροςαρμοςμζνα ποςά λόγω οριςτικοποίθςθσ τθσ αποτίμθςθσ τθσ εφλογθσ αξίασ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων των αποκτθκειςϊν εταιριϊν κατά το 2010. 
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Ενδιάμεςθ Κατάςταςθ Μεταβολϊν  Ιδίων Κεφαλαίων (ςυνζχεια) 

Εταιρία
Κοινζσ 

μετοχζσ

Διαφορά 

από ζκδοςθ 

μετοχϊν 

υπζρ το 

άρτιο

Προνομιοφχεσ 

μετοχζσ

Δικαιϊματα 

προαιρζςεωσ 

αγοράσ 

μετοχϊν

Κοινζσ ίδιεσ 

μετοχζσ

Προνομιοφχεσ 

ίδιεσ μετοχζσ 

Λοιπά 

αποκεματικά 

(ςθμ.16)

Τπόλοιπο 

κερδϊν

φνολο 

ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου 2011 308.179 22.826 30.276 6.983 -90.065 -117 507.065 31.804 816.951

Αναπροςαρμοςμζνα ποςά λόγω αλλαγισ λογιςτικισ πολιτικισ (ςθμ. 20) - - - - - - -6.043 2.054 -3.989

Υπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου 2011 (αναπροςαρμοςμζνα ποςά) 308.179 22.826 30.276 6.983 -90.065 -117 501.022 33.858 812.962

Κζρδθ περιόδου - - - - - - - 3.090 3.090

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα - - - - - - 1.242 - 1.242

φνολο ςυγκεντρωτικϊν ειςοδθμάτων περιόδου - - - - - - 1.242 3.090 4.332

Διανεμθκζντα μερίςματα - - - - - - - -15.231 -15.231

Δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν - - - 913 - - - - 913

Υπόλοιπο ςτισ 30 Σεπτεμβρίου 2011 308.179 22.826 30.276 7.896 -90.065 -117 502.264 21.717 802.976

Υπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου 2012 308.254 22.826 30.276 1.358 -89.329 -117 511.301 4.861 789.430

Ηθμίεσ περιόδου - - - - - - - -4.673 -4.673

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα - - - - - - 190 - 190

φνολο ςυγκεντρωτικϊν ειςοδθμάτων/(ηθμιϊν) περιόδου - - - - - - 190 -4.673 -4.483

Δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν - - - 1.128 - - - - 1.128

Υπόλοιπο ςτισ 30 Σεπτεμβρίου 2012 308.254 22.826 30.276 2.486 -89.329 -117 511.491 188 786.075  
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Ενδιάμεςθ Κατάςταςθ Σαμειακϊν Ροϊν  
 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) θμείωςθ 2012 2011 2012 2011

Αναπροςαρ-

μοςμζνο (1)

Αναπροςαρ-

μοςμζνο (1)

Σαμειακζσ Ροζσ Λειτουργικϊν Δραςτθριοτιτων

Κζρδθ/(ηθμίεσ) προ φόρων 26.121 76.013 -4.752 6.646

Προςαρμογζσ των κερδών/(ηθμιών) ςε ςχζςθ με 

τισ εξισ ςυναλλαγζσ:

Αποςβζςεισ και απομειϊςεισ ενςϊματων και 

άυλων παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων 92.663 87.864 9.865 8.820

Ρροβλζψεισ -4.441 -12.866 -2.274 847

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ -5.822 17.558 -809 81

Ζςοδα ςυμμετοχϊν και χρεογράφων - - - -3.495

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα 45.456 37.315 28.986 27.572

Άλλα μθ ταμειακά (ζςοδα)/ζξοδα -916 -17.429 2.876 862
Ρροςαρμοςμζνο κζρδοσ περιόδου πριν από τισ 

μεταβολζσ του κεφαλαίου κινιςεωσ 153.061 188.455 33.892 41.333

(Αφξθςθ)/μείωςθ αποκεμάτων -12.081 -3.026 -4.343 7.270

(Αφξθςθ)/μείωςθ απαιτιςεων από πελάτεσ και 

λοιποφσ λογαριαςμοφσ -7.355 -1.844 2.573 3.419

(Αφξθςθ)/μείωςθ λοιπϊν μακροπρόκεςμων 

απαιτιςεων/υποχρεϊςεων -1.121 443 -941 303
Μείωςθ τρεχουςϊν υποχρεϊςεων (πλθν 

τραπεηϊν) -41.287 -36.049 -13.450 -10.297

Ειςροζσ διακεςίμων από τθν κφρια εκμετάλλευςθ 91.217 147.979 17.731 42.028

Καταβεβλθμζνοι φόροι ειςοδιματοσ -21.196 -27.460 269 -12.824

Σφνολο ειςροών από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ 70.021 120.519 18.000 29.204

Σαμειακζσ Ροζσ Επενδυτικϊν Δραςτθριοτιτων

Απόκτθςθ μθ ελζγχουςασ ςυμ/χισ -19.000 - - -
Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου κυγατρικϊν, 

ςυγγενϊν και κοινοπραξιϊν - - -30.420 -9.743
Αγορά ενςϊματων ακινθτοποιιςεων 9 -30.890 -41.269 -2.451 -4.585
Αγορά αςϊματων ακινθτοποιιςεων -3.345 -801 -265 -124

Ειςπράξεισ από πωλιςεισ ενςϊματων και 

αςϊματων ακινθτοποιιςεων 9 27.980 4.218 248 1.876

Μερίςματα ειςπραχκζντα - 7 - 269

Ειςπράξεισ/(πλθρωμζσ) για τθν απόκτθςθ 

επενδυτικϊν τίτλων 37 -44 - -

Τόκοι ειςπραχκζντεσ 2.496 2.907 624 133

Σφνολο εκροών από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ -22.722 -34.982 -32.264 -12.174

Σαμειακζσ Ροζσ Χρθματοδοτικϊν Δραςτθριοτιτων
Είςπραξθ από τθν μθ ελζγχουςα ςυμμετοχι λόγω 

αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου κυγατρικισ 8.800 - - -

Είςπραξθ από τθν μεταβίβαςθ μεριδίου 

κυγατρικισ εταιρίασ ςε μθ ελζγχουςα ςυμ/χι 50.000 - - -

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα καταβεβλθμζνα -51.127 -42.887 -28.907 -26.847

Μερίςματα πλθρωκζντα ςε μετόχουσ -31 -15.257 -31 -15.257

Μερίςματα πλθρωκζντα ςε μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ -19.115 -9.579 - -

Ειςπράξεισ από εκδοκζντα / αναλθφκζντα δάνεια 566.042 422.503 170.123 90.031

Εξοφλιςεισ δανείων -667.300 -269.316 -122.114 -45.515
Σφνολο (εκροών)/ειςροών από χρθματοδοτικζσ 

δραςτθριότθτεσ -112.731 85.464 19.071 2.412

Κακαρι (μείωςθ)/αφξθςθ ςτα ταμειακά διακζςιμα 

και ιςοδφναμα περιόδου -65.432 171.001 4.807 19.442

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ περιόδου 333.935 67.070 29.478 2.943

Επίδραςθ ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν 6.130 -2.863 44 -

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ περιόδου 274.633 235.208 34.329 22.385

Εταιρία'Ομιλοσ

Για το εννεάμθνο που 

ζλθξε τθν 30/9

Για το εννεάμθνο που 

ζλθξε τθν 30/9

 
 
(1)Αναπροςαρμοςμζνα ποςά λόγω αλλαγισ λογιςτικισ πολιτικισ (ςθμ. 20). 
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θμειϊςεισ επί των Ενδιάμεςων υνοπτικϊν Οικονομικϊν Καταςτάςεων 

1. Γενικζσ πλθροφορίεσ 

Θ Ανϊνυμθ Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν (θ Εταιρία), και οι κυγατρικζσ επιχειριςεισ τθσ, ςυνολικά «ο Πμιλοσ», 

δραςτθριοποιοφνται ςτθν παραγωγι, εμπορία και διανομι μιασ μεγάλθσ ποικιλίασ δομικϊν υλικϊν, από τςιμζντο, 

ζτοιμο ςκυρόδεμα, αδρανι, τςιμεντόλικουσ, κονιάματα και ιπτάμενθ τζφρα. Ο Πμιλοσ δραςτθριοποιείται κυρίωσ 

ςτθν Ελλάδα, τα Βαλκάνια, τθν Αίγυπτο, τθν Τουρκία και τισ Θ.Ρ.Α. 

Θ Εταιρία είναι Ελλθνικι Ανϊνυμθ Εταιρία με αρικμό μθτρϊου Α.Ε. 6013/06/Β/86/90, με ζδρα τθν Ακινα επί τθσ 

οδοφ Χαλκίδοσ 22
Α
  T.K.11143 και είναι ειςθγμζνθ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν. 

Οι ενδιάμεςεσ ςυνοπτικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου και τθσ Εταιρίασ (εφεξισ οι οικονομικζσ 

καταςτάςεισ) εγκρίκθκαν από το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςτισ 12 Νοεμβρίου 2012. 

 

2. Βάςθ κατάρτιςθσ και ςφνοψθ των ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν 

Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 30 Σεπτεμβρίου 2012 ζχουν καταρτιςτεί ςφμφωνα  με 

τισ διατάξεισ του Διεκνοφσ Λογιςτικοφ Ρροτφπου (εφεξισ Δ.Λ.Ρ.) 34 «Ενδιάμεςθ Χρθματοοικονομικι Αναφορά». 

Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ δεν περιλαμβάνουν όλεσ τισ πλθροφορίεσ και ςθμειϊςεισ που απαιτοφνται ςτισ 

ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ και πρζπει να διαβάηονται ςε ςυνάρτθςθ με τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του 

Ομίλου και τθσ Εταιρίασ τθσ 31 Δεκεμβρίου 2011. 

Οι λογιςτικζσ αρχζσ που εφαρμόςτθκαν για τθν ετοιμαςία των ενδιάμεςων ςυνοπτικϊν οικονομικϊν καταςτάςεων 

είναι ςυνεπείσ με αυτζσ που ακολουκικθκαν  ςτθν κατάρτιςθ των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων του Ομίλου 

για  τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2011, εκτόσ από τθν υιοκζτθςθ των νζων προτφπων και διερμθνειϊν, 

θ εφαρμογι των οποίων ζγινε υποχρεωτικι για τισ περιόδουσ μετά  τθν  1 Ιανουαρίου 2012.  

Πρότυπα και Διερμθνείεσ υποχρεωτικζσ για τθν τρζχουςα οικονομικι χριςθ  

 ΔΠΧΑ 7 “Χρθματοοικονομικά μζςα: Γνωςτοποιιςεισ” (τροποποίθςθ) – Μεταβιβάςεισ 

χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων 

Το Συμβοφλιο Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων (εφεξισ ΣΔΛΡ) εξζδωςε μια τροποποίθςθ του Διεκνοφσ 

Ρροτφπου Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (εφεξισ ΔΡΧΑ) 7 θ οποία εμπλουτίηει τισ γνωςτοποιιςεισ για 

χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία. Οι γνωςτοποιιςεισ αυτζσ αφοροφν περιουςιακά ςτοιχεία που 

ζχουν μεταβιβαςτεί (όπωσ ορίηονται από το ΔΛΡ 39). Εφόςον τα περιουςιακά ςτοιχεία που ζχουν 

μεταβιβαςτεί δεν ζχουν αποαναγνωριςτεί εντελϊσ από τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, θ εταιρία πρζπει να 

γνωςτοποιιςει πλθροφορίεσ που κακιςτοφν τουσ χριςτεσ των οικονομικϊν καταςτάςεων ικανοφσ να 

κατανοιςουν  τθ ςχζςθ μεταξφ αυτϊν των περιουςιακϊν ςτοιχείων που δεν ζχουν αποαναγωριςτεί και των 

ςχετιηόμενων υποχρεϊςεων. Εφόςον τα περιουςιακά αυτά ςτοιχεία αποαναγνωρίηονται εντελϊσ αλλά θ 

εταιρία διατθρεί μια ςυνεχιηόμενθ εμπλοκι, απαιτοφνται γνωςτοποιιςεισ οι οποίεσ κακιςτοφν τουσ χριςτεσ 

των οικονομικϊν καταςτάςεων ικανοφσ να αξιολογιςουν τθ φφςθ τθσ ςυνεχιηόμενθσ εμπλοκισ τθσ εταιρίασ 

ςτα αποαναγνωριςμζνα περιουςιακά ςτοιχεία κακϊσ και τον κίνδυνο  που ςυνδζεται με αυτι. Θ 

τροποποίθςθ αυτι ζχει επίδραςθ μόνο ςε κζματα παρουςίαςθσ. 
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2. Βάςθ κατάρτιςθσ και ςφνοψθ των ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν (ςυνζχεια) 

Πρότυπα και Διερμθνείεσ εγκεκριμζνεσ από το ΔΛΠ για περιόδουσ που ξεκινοφν μετά τθν 1 Ιανουαρίου του 

2012, αλλά δεν είναι ακόμθ ςε ιςχφ κακϊσ δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν ΕΕ 

 

 ΔΛΠ 12 Φόροι ειςοδιματοσ (τροποποίθςθ) - Αναβαλλόμενοσ φόροσ: Ανάκτθςθ των υποκείμενων 

περιουςιακϊν ςτοιχείων  

Θ τροποποίθςθ αυτι εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 

Ιανουαρίου 2012. Θ τροποποίθςθ ειςάγει τθν αναιρζςιμθ υπόκεςθ ότι θ λογιςτικι αξία των επενδυτικϊν 

ακινιτων, τα οποία επιμετρϊνται χρθςιμοποιϊντασ το μοντζλο εφλογθσ αξίασ βάςει του ΔΛΡ 40, κα 

ανακτθκεί μζςω τθσ πϊλθςισ τουσ και ςυνεπϊσ ο ςχετικόσ αναβαλλόμενοσ φόροσ πρζπει να υπολογίηεται 

ςτθ βάςθ πϊλθςθσ. Θ υπόκεςθ αναιρείται εάν τον επενδυτικό ακίνθτο αποςβζνεται και εμπεριζχεται ςε ζνα 

επιχειρθςιακό μοντζλο που ςτόχοσ του είναι να αναλϊςει ουςιαςτικά όλα τα οικονομικά οφζλθ του 

επενδυτικοφ ακινιτου  κατά τθ διάρκεια του χρόνου και όχι μζςω πϊλθςθσ. Ειδικότερα, το ΔΛΡ 12 ειςάγει 

τθν απαίτθςθ υπολογιςμοφ αναβαλλόμενου φόρου επί των μθ αποςβζςιμων περιουςιακϊν ςτοιχείων, τα 

οποία επιμετρϊνται χρθςιμοποιϊντασ το μοντζλο αναπροςαρμογισ βάςει ΔΛΡ 16, πάντα ςτθ βάςθ ότι θ 

ανάκτθςθ τθσ λογιςτικισ αξίασ κα πραγματοποιθκεί μζςω τθσ πϊλθςισ τουσ.  Ο Πμιλοσ δεν ζχει εφαρμόςει 

τθν ςυγκεκριμζνθ τροποποίθςθ, κακϊσ δεν ζχει υιοκετθκεί ακόμα από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Πρότυπα και Διερμθνείεσ υποχρεωτικζσ από λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά από 1 Ιουλίου του 

2012 

 

 ΔΛΠ 1 “Παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων” (τροποποίθςθ) – Παρουςίαςθ των ςτοιχείων του 

Λοιποφ υνολικοφ Ειςοδιματοσ 

Θ τροποποίθςθ αυτι εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιουλίου 

2012. Θ τροποποίθςθ αυτι αλλάηει τθν ομαδοποίθςθ των ςτοιχείων που παρουςιάηονται ςτα Λοιπά 

Συνολικά Ειςοδιματα. Τα ςτοιχεία που μποροφν να μεταφερκοφν ςτα αποτελζςματα χριςθσ ςε κάποια 

χρονικι ςτιγμι ςτο μζλλον (για παράδειγμα, κατά τθν αποαναγνϊριςθ ι τον διακανονιςμό) κα 

παρουςιάηονται διακριτά από άλλα ςτοιχεία τα οποία δεν κα αναταξινομθκοφν ποτζ. Θ τροποποίθςθ 

επθρεάηει μόνο τθν παρουςίαςθ και δεν ζχει καμία επίδραςθ ςτθν οικονομικι κζςθ του Ομίλου ι ςτθ 

δραςτθριότθτα του. Ο Πμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ αυτισ τθσ τροποποίθςθσ 

ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 

 ΔΛΠ 19 “Παροχζσ ςε εργαηομζνουσ” (τροποποίθςθ) 

Θ τροποποίθςθ εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 

2013. Το ΣΔΛΡ εξζδωςε μια ςειρά από τροποποιιςεισ του ΔΛΡ 19. Οι τροποποιιςεισ επιφζρουν ςθμαντικζσ 

αλλαγζσ ςτθν αναγνϊριςθ και επιμζτρθςθ του κόςτουσ των προγραμμάτων κακοριςμζνων παροχϊν και των 

παροχϊν εξόδου από τθν υπθρεςία (κατάργθςθ τθσ μεκόδου του περικωρίου) και τθν ζννοια τθσ 

αναμενόμενθσ απόδοςθσ από περιουςιακά ςτοιχεία προγραμμάτων παροχϊν, κακϊσ και ςτισ 

γνωςτοποιιςεισ όλων των παροχϊν ςε εργαηομζνουσ. Οι βαςικζσ αλλαγζσ αφοροφν κυρίωσ ςτθν αναγνϊριςθ 

των αναλογιςτικϊν κερδϊν και ηθμιϊν, ςτθν αναγνϊριςθ του κόςτουσ προχπθρεςίασ/ περικοπϊν, ςτθν 

επιμζτρθςθ του εξόδου ςυντάξεων, ςτισ απαιτοφμενεσ γνωςτοποιιςεισ, ςτο χειριςμό των εξόδων και των 

φόρων που ςχετίηονται με τα προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν, κακϊσ και ςτθ διάκριςθ μεταξφ 

βραχυπρόκεςμων και μακροπρόκεςμων παροχϊν. Επιτρζπεται θ πρόωρθ εφαρμογι.  
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2. Βάςθ κατάρτιςθσ και ςφνοψθ των ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν (ςυνζχεια) 

Το ανακεωρθμζνο πρότυπο επιτυγχάνει τθν καλφτερθ παρουςίαςθ τθσ χρθματοοικονομικισ κζςθσ, 

αναγνωρίηοντασ το ςφνολο των αναλογιςτικϊν κερδϊν και ηθμιϊν ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ 

τθν περίοδο που αυτζσ πραγματοποιοφνται. Ρροκειμζνου ο Πμιλοσ να απεικονίςει με πιο ορκολογικό τρόπο 

τθν χρθματοοικονομικι του κζςθ, διευκολφνοντασ παράλλθλα τθν μετάβαςθ ςτο ανακεωρθμζνο ΔΛΡ 19, 

αποφάςιςε να αλλάξει ςτισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 τθν υπάρχουςα λογιςτικι 

πολιτικι, υιοκετϊντασ τθν τρίτθ εναλλακτικι μζκοδο του ιςχφοντοσ ΔΛΡ 19, θ οποία δεν ζχει ςθμαντικι 

διαφορά από τθν μζκοδο που επιβάλλει το ανακεωρθμζνο ΔΛΡ 19 και κατά ςυνζπεια κεωρεί ότι θ 

οποιαδιποτε επίδραςθ από τθν υιοκζτθςθ τθσ τροποποίθςθσ δεν κα είναι ςθμαντικι. 

 ΔΛΠ 27 “Ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ” (ανακεϊρθςθ)  

Το πρότυπο αυτό εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 

2013. Δθμοςιεφκθκε ταυτόχρονα με το ΔΡΧΑ 10 και ςε ςυνδυαςμό, τα δφο πρότυπα αντικακιςτοφν το ΔΛΡ 

27 «Ενοποιθμζνεσ και Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ». Το τροποποιθμζνο ΔΛΡ 27 ορίηει το λογιςτικό 

χειριςμό και τισ απαραίτθτεσ γνωςτοποιιςεισ αναφορικά με τισ ςυμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ, κοινοπραξίεσ και 

ςυγγενείσ όταν μία οικονομικι οντότθτα ετοιμάηει ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Ραράλλθλα, το ΣΔΛΡ 

μετζφερε ςτο ΔΛΡ 27 όρουσ του ΔΛΡ 28 «Επενδφςεισ ςε Συγγενείσ επιχειριςεισ» και του ΔΛΡ 31 

«Συμμετοχζσ ςε Κοινοπραξίεσ» που αφοροφν τισ ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Επιτρζπεται θ πρόωρθ 

εφαρμογι του προτφπου. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει ακόμθ υιοκετιςει τθν τροποποίθςθ αυτι. Ο Πμιλοσ 

βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ αυτισ τθσ τροποποίθςθσ ςτισ οικονομικζσ του 

καταςτάςεισ. 

 ΔΛΠ 28 “Επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ” (ανακεϊρθςθ)  

Το πρότυπο αυτό εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 

2013. Ωσ ςυνζπεια των νζων προτφπων ΔΡΧΑ 11 και ΔΡΧΑ 12, το ΔΛΡ 28 μετονομάςτθκε ςε ΔΛΡ 28 

“Επενδφςεισ ςε Συγγενείσ επιχειριςεισ και Κοινοπραξίεσ” και περιγράφει τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου 

κακαρισ κζςθσ ςτισ επενδφςεισ ςε κοινοπραξίεσ πζραν των επενδφςεων ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ. 

Επιτρζπεται θ πρόωρθ εφαρμογι του προτφπου. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει ακόμθ υιοκετιςει τθν 

τροποποίθςθ αυτι. Ο Πμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ αυτισ τθσ τροποποίθςθσ 

ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 

 ΔΛΠ 32 “Χρθματοοικονομικά Μζςα: Παρουςίαςθ” (τροποποίθςθ) – υμψθφιςμόσ χρθματοοικονομικϊν 

περιουςιακϊν ςτοιχείων και χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων 

Θ τροποποίθςθ αυτι εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 

Ιανουαρίου 2014. Θ τροποποίθςθ αυτι διευκρινίηει τθν ζννοια “υφίςταται ςτο παρόν νομικά επιβαλλόμενο 

δικαίωμα για ςυμψθφιςμό” και επίςθσ διευκρινίηει τθν εφαρμογι των κριτθρίων ςυμψθφιςμοφ του ΔΛΡ 32 

ςτα ςυςτιματα διακανονιςμοφ (όπωσ ςε κεντρικά ςυςτιματα οίκων εκκακάριςθσ) τα οποία εφαρμόηουν 

μθχανιςμοφσ μικτοφ διακανονιςμοφ οι οποίοι δεν λειτουργοφν ταυτόχρονα. Οι τροποποιιςεισ του ΔΛΡ 32 

εφαρμόηονται αναδρομικά. Επιτρζπεται θ πρόωρθ εφαρμογι. Σε περίπτωςθ όμωσ που μια εταιρία επιλζξει 

τθν πρόωρθ εφαρμογι, πρζπει να γνωςτοποιιςει το γεγονόσ και επίςθσ να πραγματοποιιςει 

γνωςτοποιιςεισ που απαιτοφνται από τισ τροποποιιςεισ ςτο ΔΡΧΑ 7 για το ςυμψθφιςμό 

Χρθματοοικονομικϊν Ρεριουςιακϊν Στοιχείων και Χρθματοοικονομικϊν Υποχρεϊςεων. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

δεν ζχει ακόμθ υιοκετιςει τθν τροποποίθςθ αυτι. Ο Πμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ 

επίδραςθσ αυτισ τθσ τροποποίθςθσ ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 
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2. Βάςθ κατάρτιςθσ και ςφνοψθ των ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν (ςυνζχεια) 

 ΔΠΧΑ 7 “Χρθματοοικονομικά μζςα: γνωςτοποιιςεισ” (τροποποίθςθ) – υμψθφιςμόσ χρθματοοικονομικϊν 

περιουςιακϊν ςτοιχείων και χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων 

Εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2013. Θ 

τροποποίθςθ ειςάγει ςυνικεισ απαιτιςεισ γνωςτοποιιςεων. Οι γνωςτοποιιςεισ αυτζσ παρζχουν ςτουσ 

χριςτεσ πλθροφόρθςθ θ οποία είναι χριςιμθ ςτθν αξιολόγθςθ τθσ επίδραςθσ ι τθσ πικανισ επίδραςθσ κατά 

των ςυμψθφιςμό διακανονιςμϊν ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ μιασ εταιρίασ. Οι τροποποιιςεισ του 

ΔΡΧΑ 7 ζχουν αναδρομικι ιςχφ. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει ακόμθ υιοκετιςει τθν τροποποίθςθ αυτι. Ο 

Πμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ αυτισ τθσ τροποποίθςθσ ςτισ οικονομικζσ του 

καταςτάςεισ. 

  ΔΠΧΑ 9 “Χρθματοοικονομικά μζςα - Σαξινόμθςθ και επιμζτρθςθ” 

Εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2015. Ππωσ ζχει 

εκδοκεί το ΔΡΧΑ 9 αντικατοπτρίηει τθν πρϊτθ φάςθ τθσ εργαςίασ του ΣΔΛΡ για τθν αντικατάςταςθ του ΔΛΡ 

39 και εφαρμόηεται κατά τθν ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων 

και χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων όπωσ ορίηονται από το ΔΛΡ 39. Θ φάςθ 1 του ΔΡΧΑ 9 κα ζχει 

ςθμαντικι επίπτωςθ (α) ςτθν ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων 

και (β) ςε αλλαγι λογιςτικοποίθςθσ για εταιρίεσ που ζχουν χαρακτθρίςει χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ 

χρθςιμοποιϊντασ τθν επιλογι τθσ εφλογθσ αξίασ μζςω αποτελεςμάτων. Στισ επόμενεσ φάςεισ, το ΣΔΛΡ κα 

αςχολθκεί με τθ λογιςτικι αντιςτάκμιςθ και τθν απομείωςθ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν 

ςτοιχείων. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει ακόμθ υιοκετιςει το πρότυπο αυτό. Ο Πμιλοσ κα εξετάςει τθν 

επίδραςθ αυτοφ του προτφπου ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ όταν το τελικό πρότυπο, που κα 

περιλαμβάνει όλεσ τισ φάςεισ, εκδοκεί. 

 ΔΠΧΑ 10 “Ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ” 

Το νζο πρότυπο εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 

2013. Το ΔΡΧΑ 10 αντικακιςτά το μζροσ του ΔΛΡ 27 “Ενοποιθμζνεσ και Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ” 

που περιγράφει τισ λογιςτικζσ διαδικαςίεσ για τθν ςφνταξθ των ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων. 

Επίςθσ, περιλαμβάνει τα κζματα που αναπτφςςονται ςτθ Διερμθνεία 12 Ενοποίθςθ – Οικονομικζσ Οντότθτεσ 

Ειδικοφ Σκοποφ.  

Το ΔΡΧΑ 10 εγκακιςτά ζνα ενιαίο μοντζλο ελζγχου που ζχει εφαρμογι ςε όλεσ τισ εταιρίεσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των οικονομικϊν οντοτιτων ειδικοφ ςκοποφ. Οι αλλαγζσ που ειςάγονται από το 

ΔΡΧΑ 10, ςυγκρινόμενεσ με τισ απαιτιςεισ που βρίςκονταν ςτο ΔΛΡ 27, απαιτοφν από τθ διοίκθςθ να αςκεί 

ςθμαντικι κρίςθ προκειμζνου να κακορίςει ποιεσ οντότθτεσ ελζγχονται και ςυνεπϊσ είναι απαραίτθτο να 

ενοποιθκοφν από τθ μθτρικι. Το νζο πρότυπο αλλάηει τον οριςμό του ελζγχου ωσ κακοριςτικοφ παράγοντα 

προκειμζνου να αποφαςιςτεί εάν μια οικονομικι οντότθτα κα πρζπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρζχει 

εκτεταμζνεσ διευκρινίςεισ που υπαγορεφουν τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ κατά τουσ οποίουσ μία οικονομικι 

οντότθτα (επενδυτισ) μπορεί να ελζγχει μία άλλθ οικονομικι οντότθτα (επζνδυςθ). Ο ανακεωρθμζνοσ 

οριςμόσ του ελζγχου εςτιάηει ςτθν ανάγκθ να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (θ δυνατότθτα να 

κατευκφνονται οι δραςτθριότθτεσ που επθρεάηουν ςθμαντικά τισ αποδόςεισ) και οι μεταβλθτζσ αποδόςεισ 

(κετικζσ, αρνθτικζσ ι και τα δφο) προκειμζνου να υπάρχει ζλεγχοσ. Τα νζο πρότυπο παρζχει επίςθσ 

διευκρινίςεισ αναφορικά με ςυμμετοχικά δικαιϊματα και δικαιϊματα άςκθςθσ βζτο (protective rights), 

κακϊσ επίςθσ και αναφορικά με ςχζςεισ πρακτόρευςθσ / πρακτορευομζνου. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει 

ακόμθ υιοκετιςει το πρότυπο αυτό. Ο Πμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ αυτοφ του 

προτφπου ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 
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2. Βάςθ κατάρτιςθσ και ςφνοψθ των ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν (ςυνζχεια) 

 ΔΠΧΑ 11 “Από κοινοφ ςυμφωνίεσ” 

Το νζο πρότυπο εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 

2013. Το ΔΡΧΑ 11 αντικακιςτά το ΔΛΡ 31 “Συμμετοχι ςε Κοινοπραξίεσ”  και τθ Διερμθνεία 13 “Από κοινοφ 

ελεγχόμενεσ οικονομικζσ οντότθτεσ – Μθ χρθματικζσ ςυνειςφορζσ από κοινοπρακτοφντεσ”. Ραρζχει μια πιο 

ρεαλιςτικι αντιμετϊπιςθ των από κοινοφ ςυμφωνιϊν εςτιάηοντασ ςτα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ, 

παρά ςτθ νομικι τουσ μορφι. Οι τφποι των ςυμφωνιϊν περιορίηονται ςε δφο: από κοινοφ ελεγχόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ και κοινοπραξίεσ. Θ μζκοδοσ τθσ αναλογικισ ενοποίθςθσ δεν είναι πλζον επιτρεπτι. Οι 

ςυμμετζχοντεσ ςε κοινοπραξίεσ εφαρμόηουν υποχρεωτικά τθν ενοποίθςθ με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ. 

Οι οικονομικζσ οντότθτεσ που ςυμμετζχουν ςε από κοινοφ ελεγχόμενεσ δραςτθριότθτεσ εφαρμόηουν 

παρόμοιο λογιςτικό χειριςμό με αυτόν που εφαρμόηουν επί του παρόντοσ οι ςυμμετζχοντεσ ςε από κοινοφ 

ελεγχόμενα περιουςιακά ςτοιχεία ι ςε από κοινοφ ελεγχόμενεσ δραςτθριότθτεσ.  

Το πρότυπο παρζχει επίςθσ διευκρινίςεισ ςχετικά με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε από κοινοφ ςυμφωνίεσ, χωρίσ να 

υπάρχει από κοινοφ ζλεγχοσ. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει ακόμθ υιοκετιςει το πρότυπο αυτό. Ο Πμιλοσ 

βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ αυτοφ του προτφπου ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 

 ΔΠΧΑ 12 “Γνωςτοποιιςεισ ςυμμετοχϊν ςε άλλεσ επιχειριςεισ” 

Το νζο πρότυπο εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 

2013. Το ΔΡΧΑ 12 περιλαμβάνει όλεσ τισ γνωςτοποιιςεισ που προθγουμζνωσ εμπεριζχονταν ςτο ΔΛΡ 27 και 

ςχετίηονταν με τισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ κακϊσ επίςθσ και όλεσ τισ γνωςτοποιιςεισ που 

προθγουμζνωσ εμπεριζχονταν ςτο ΔΛΡ 31 και ςτο ΔΛΡ 28. Οι γνωςτοποιιςεισ αυτζσ ςχετίηονται με τθ 

ςυμμετοχι μιασ εταιρίασ ςε κυγατρικζσ εταιρίεσ, ςε από κοινοφ ςυμφωνίεσ, ςε ςυγγενείσ εταιρίεσ και 

δομθμζνεσ εταιρίεσ. Απαιτοφνται επίςθσ μια ςειρά από νζεσ γνωςτοποιιςεισ. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει 

ακόμθ υιοκετιςει το πρότυπο αυτό. Ο Πμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ αυτοφ του 

προτφπου ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 

 ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Σροποποίθςθ) “Οδθγία μετάβαςθσ“ 
 
Θ οδθγία εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2013. Το 

ΣΔΛΡ εξζδωςε τροποποιιςεισ του ΔΡΧΑ 10 Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ, του ΔΡΧΑ 11 Από 

Κοινοφ Συμφωνίεσ και του ΔΡΧΑ 12 Γνωςτοποιιςεισ ςυμμετοχϊν ςε άλλεσ επιχειριςεισ. Οι τροποποιιςεισ 

αλλάηουν τθν οδθγία μετάβαςθσ ζτςι ϊςτε να παρζχουν μεγαλφτερθ ελάφρυνςθ από τθν πλιρθ αναδρομικι 

εφαρμογι. Θ θμερομθνία τθσ «πρϊτθσ εφαρμογισ» του ΔΡΧΑ 10 ορίηεται ωσ «θ ζναρξθ τθσ ετιςιασ 

περιόδου ςτθν οποία εφαρμόηεται το ΔΡΧΑ 10 για πρϊτθ φορά». Θ εκτίμθςθ για τθν φπαρξθ ελζγχου 

πραγματοποιείται κατά τθν «θμερομθνία τθσ πρϊτθσ εφαρμογισ» αντί τθσ ζναρξθσ τθσ ςυγκριτικισ 

περιόδου. Εφόςον θ εκτίμθςθ ελζγχου είναι διαφορετικι μεταξφ ΔΡΧΑ 10 και ΔΛΡ 27/Διερμθνία 12, πρζπει 

να κακοριςτοφν οι αναδρομικζσ προςαρμογζσ. Ωςτόςο, εάν θ εκτίμθςθ ελζγχου είναι όμοια, δεν απαιτείται 

αναδρομικι εφαρμογι. Εάν παρουςιάηονται περιςςότερεσ από μία ςυγκριτικζσ περίοδοι, παρζχεται 

πρόςκετθ ελάφρυνςθ που απαιτεί τθν επαναδιατφπωςθ μόνο μιασ περιόδου. Για τουσ ίδιουσ λόγουσ το 

ΣΔΛΡ τροποποίθςε το ΔΡΧΑ 11 Από Κοινοφ Συμφωνίεσ  και το ΔΡΧΑ 12 Γνωςτοποιιςεισ ςυμμετοχϊν ςε 

άλλεσ επιχειριςεισ για να παρζχει ελάφρυνςθ κατά τθ μετάβαςθ. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει ακόμθ 

υιοκετιςει τθν οδθγία αυτι. Ο Πμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ αυτισ τθσ οδθγίασ 

ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 
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2. Βάςθ κατάρτιςθσ και ςφνοψθ των ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν (ςυνζχεια) 

 ΔΠΧΑ 13 “Επιμζτρθςθ εφλογθσ αξίασ” 

Το νζο πρότυπο εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 

2013. Το ΔΡΧΑ 13 εγκακιςτά ζνα ενιαίο ςφνολο πθγϊν κακοδιγθςθσ των ΔΡΧΑ για όλεσ τισ επιμετριςεισ 

εφλογθσ αξίασ. Το ΔΡΧΑ 13 δεν αλλάηει τισ απαιτιςεισ αναφορικά με το πότε θ εταιρία απαιτείται να 

χρθςιμοποιιςει τθν εφλογθ αξία αλλά παρζχει κακοδιγθςθ ςτο τρόπο επιμζτρθςθσ τθσ εφλογθσ αξίασ ςτα 

ΔΡΧΑ όταν θ εφλογθ αξία απαιτείται ι επιτρζπεται. Το πρότυπο αυτό ζχει μελλοντικι ιςχφ ενϊ επιτρζπεται θ 

πρόωρθ εφαρμογι του. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει ακόμθ υιοκετιςει το πρότυπο αυτό. Ο Πμιλοσ 

βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ αυτοφ του προτφπου ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 

 Διερμθνεία 20 “Δαπάνεσ αποκάλυψθσ κατά τθν παραγωγικι φάςθ του ορυχείου” 

Εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2013. Θ διερμθνεία 

αυτι εφαρμόηεται μόνο για τισ δαπάνεσ αποκάλυψθσ που πραγματοποιοφνται κατά τθν διαδικαςία εξόρυξθσ 

τθσ επιφάνειασ ςτθ διάρκεια τθσ παραγωγικισ φάςθσ του ορυχείου  (“δαπάνεσ αποκάλυψθσ κατά τθν 

παραγωγι”). Οι δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται κατά τισ δραςτθριότθτεσ αποκάλυψθσ κεωρείται ότι 

δθμιουργοφν δφο πικανά οφζλθ α) τθν παραγωγι αποκεμάτων κατά τθν παροφςα χριςθ και/ι  

β) βελτιωμζνθ πρόςβαςθ ςε μετάλλευμα που κα εξορυχτεί ςτο μζλλον (περιουςιακό ςτοιχείο από τθ 

δραςτθριότθτα αποκάλυψθσ). Σε περιπτϊςεισ που οι δαπάνεσ δεν μποροφν να κατανεμθκοφν ςυγκεκριμζνα 

μεταξφ των αποκεμάτων που παράγονται κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου και του περιουςιακοφ ςτοιχείου 

από τθ δραςτθριότθτα αποκάλυψθσ, θ διερμθνεία 20 απαιτεί από τθν εταιρία να χρθςιμοποιιςει μια βάςθ 

κατανομισ θ οποία βαςίηεται ςε μια μονάδα μζτρθςθσ ςχετικισ με τθν παραγωγι.  

Επιτρζπεται θ πρόωρθ εφαρμογι. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει ακόμθ υιοκετιςει τθ διερμθνεία αυτι. Ο 

Πμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ αυτισ τθσ διερμθνείασ ςτισ οικονομικζσ του 

καταςτάςεισ. 

Σροποποιιςεισ ςε πρότυπα που αποτελοφν ζνα τμιμα του προγράμματοσ ετιςιων βελτιϊςεων για το 2011 του 

ΔΛΠ  

Οι παρακάτω τροποποιιςεισ περιγράφουν τισ ςθμαντικότερεσ αλλαγζσ που υπειςζρχονται ςτα ΔΡΧΑ ωσ 

επακόλουκο των αποτελεςμάτων του ετιςιου προγράμματοσ αναβακμίςεων του ΣΔΛΡ που δθμοςιεφτθκε τον 

Μάιο 2012. Θ θμερομθνία εφαρμογισ των τροποποιιςεων αυτϊν είναι για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που 

ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2013. Επιτρζπεται θ πρόωρθ εφαρμογι ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, δεδομζνου 

ότι γνωςτοποιείται το γεγονόσ αυτό. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει ακόμθ υιοκετιςει τισ αναβακμίςεισ αυτζσ και ο 

Πμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ τουσ ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 

 ΔΛΠ 1 “Παρουςίαςθ οικονομικϊν καταςτάςεων” 

Θ τροποποίθςθ παρζχει διευκρινίςεισ ςχετικά με τισ απαραίτθτεσ γνωςτοποιιςεισ για τθ ςυγκριτικι 

πλθροφόρθςθ όταν μια οικονομικι οντότθτα ςυντάςςει ζναν επιπλζον ιςολογιςμό είτε (α) όπωσ απαιτείται 

από το ΔΛΡ 8 «Λογιςτικζσ πολιτικζσ, μεταβολζσ των λογιςτικϊν εκτιμιςεων και λάκθ» είτε (β) εκελοντικά. 

 ΔΛΠ 16 “Ενςϊματα πάγια” 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει πωσ τα ανταλλακτικά και ο λοιπόσ εξοπλιςμόσ ςυντιρθςθσ ταξινομοφνται ωσ 

ενςϊματα πάγια και όχι ωσ αποκζματα όταν πλθροφν τον οριςμό των ενςϊματων παγίων, δθλαδι όταν 

χρθςιμοποιοφνται για περιςςότερεσ από μία περίοδο. 
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2. Βάςθ κατάρτιςθσ και ςφνοψθ των ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν (ςυνζχεια) 

 ΔΛΠ 32 “Χρθματοοικονομικά μζςα: Παρουςίαςθ” 

Θ τροποποίθςθ αυτι διευκρινίηει ότι οι φόροι ειςοδιματοσ που προκφπτουν από διανομζσ ςε κατόχουσ 

ςυμμετοχικϊν τίτλων λογίηονται ςφμφωνα με το ΔΛΡ 12 “Φόροι Ειςοδιματοσ”.  Θ τροποποίθςθ εξαλείφει τισ 

υφιςτάμενεσ απαιτιςεισ του ΔΛΡ 32 και απαιτεί από τισ εταιρίεσ να εφαρμόηουν τισ απαιτιςεισ του ΔΛΡ 12 

ςε κάκε φόρο ειςοδιματοσ που προκφπτει από τισ διανομζσ ςε κατόχουσ ςυμμετοχικϊν τίτλων. 

 ΔΛΠ 34 “Ενδιάμεςθ χρθματοοικονομικι αναφορά” 

Θ τροποποίθςθ αυτι διευκρινίηει τισ απαιτιςεισ του ΔΛΡ 34 που ςχετίηονται με τθ πλθροφόρθςθ ανά τομζα 

για τα ςυνολικά περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ για κάκε τομζα πλθροφόρθςθσ, ζτςι ϊςτε να 

ενιςχφςει τθ ςυνάφεια με τισ απαιτιςεισ του ΔΡΧΑ 8 “Λειτουργικοί τομείσ”. Τα ςυνολικά περιουςιακά 

ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ για ζνα ςυγκεκριμζνο τομζα αναφοράσ πρζπει να γνωςτοποιοφνται μόνο όταν τα 

ποςά αυτά παρζχονται τακτικά ςτον Επικεφαλισ Λιψθσ Επιχειρθματικϊν Αποφάςεων (ΕΛΕΑ) και ζχει 

πραγματοποιθκεί μια ςθμαντικι μεταβολι ςτο ςυνολικό ποςό που γνωςτοποιικθκε ςτισ προθγοφμενεσ 

ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ για τον τομζα αυτό. 
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3. Στοιχεία ανά γεωγραφικι περιοχι 
 

Για λόγουσ διοικθτικισ πλθροφόρθςθσ, ο Πμιλοσ είναι οργανωμζνοσ ςτουσ εξισ τζςςερισ λειτουργικοφσ (γεωγραφικοφσ) τομείσ: Ελλάδα και Δυτικι Ευρϊπθ, Βόρεια Αμερικι, 

Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ και Ανατολικι Μεςόγειοσ. Κάκε λειτουργικόσ τομζασ αποτελείται από ζνα ςφνολο χωρϊν. Για τθν ομαδοποίθςθ των κυγατρικϊν του Ομίλου ςτουσ 

λειτουργικοφσ τομείσ λαμβάνεται υπόψθ θ γεωγραφικι τουσ κζςθ. 

Ο επικεφαλισ διευκυντισ κάκε τομζα απευκφνεται ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο του Ομίλου. Επιπλζον, θ Οικονομικι Διεφκυνςθ του Ομίλου είναι οργανωμζνθ αντίςτοιχα, 

προκειμζνου να διενεργείται αποτελεςματικά ο οικονομικόσ ζλεγχοσ και θ παρακολοφκθςθ τθσ απόδοςθσ των τομζων. 

Θ διοίκθςθ παρακολουκεί ανά γεωγραφικό τομζα τα λειτουργικά αποτελζςματα των επιχειρθματικϊν μονάδων του Ομίλου, προκειμζνου να λαμβάνει αποφάςεισ, να κατανζμει 

τουσ διακζςιμουσ πόρουσ και να αξιολογεί τθν απόδοςι τουσ. Θ απόδοςθ των τομζων κρίνεται με βάςθ τα Κζρδθ προ Τόκων, Φόρων και Αποςβζςεων. Τζλοσ, θ διαχείριςθ τθσ  

χρθματοδότθςθσ των τομζων (ςυμπεριλαμβανομζνου των χρθματοοικονομικϊν εςόδων και εξόδων) γίνεται ςε επίπεδο Ομίλου, καταλογίηεται όμωσ ςτουσ λειτουργικοφσ τομείσ. 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Περίοδοσ από 1/1-30/9 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Συνολικόσ μικτόσ κφκλοσ εργαςιϊν 202.206 224.270 273.178 229.487 174.755 192.483 218.669 215.828 - - 868.808 862.068

Ρωλιςεισ μεταξφ τομζων -21.644 -13.935 -143 -131 - -9.062 - - - - -21.787 -23.128

φνολο κφκλου εργαςιϊν 180.562 210.335 273.035 229.356 174.755 183.421 218.669 215.828 - - 847.021 838.940

Μικτά κζρδθ προ αποςβζςεων 52.909 74.123 34.226 31.450 69.310 91.555 80.013 84.420 -455 -365 236.003 281.183

Κζρδθ/(ηθμίεσ) προ φόρων, 

χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν 

αποτελεςμάτων και αποςβζςεων 33.888 44.528 3.394 -3.312 54.262 73.870 71.751 107.907 -771 -1.711 162.524 221.282
Κζρδθ/(ηθμίεσ) προ φόρων, 

χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν 

αποτελεςμάτων 19.621 31.331 -40.247 -45.451 38.655 57.633 52.451 91.464 -619 -1.559 69.861 133.418

(Ηθμίεσ)/κζρδθ προ φόρων -11.607 3.118 -53.791 -58.531 43.509 57.771 53.333 81.351 -5.323 -7.696 26.121 76.013

Ελλάδα και Δυτικι  

Ευρϊπθ Bόρεια Αμερικι

Νοτιοανατολικι 

Ευρϊπθ Ανατολικι Μεςόγειοσ

Ενδοομιλικζσ 

εγγραφζσ απαλειφϊν φνολο
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3. Στοιχεία ανά γεωγραφικι περιοχι (ςυνζχεια) 

 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

30/9/2012 31/12/2011 30/9/2012 31/12/2011 30/9/2012 31/12/2011 30/9/2012 31/12/2011 30/9/2012 31/12/2011 30/9/2012 31/12/2011

Σφνολο Ενεργθτικοφ 2.690.366 2.826.993 904.845 979.147 883.633 826.907 1.250.282 1.309.080 -2.589.841 -2.673.120 3.139.285 3.269.007

Σφνολο Υποχρεϊςεων 1.890.098 2.024.693 448.094 471.322 214.918 186.741 332.376 414.577 -1.463.899 -1.528.774 1.421.587 1.568.559

Ελλάδα και Δυτικι  

Ευρϊπθ φνολοBόρεια Αμερικι

Ενδοομιλικζσ εγγραφζσ 

απαλειφϊνΝοτιοανατολικι Ευρϊπθ Ανατολικι Μεςόγειοσ

 

4. Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 
 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

30/9/2012 31/12/2011 30/9/2012 31/12/2011

Ταμείο 795 708 11 29

Βραχυπρόκεςμεσ κατακζςεισ 273.838 333.227 34.318 29.449

274.633 333.935 34.329 29.478

ΕταιρίαΌμιλοσ

 

Οι βραχυπρόκεςμεσ κατακζςεισ αποτελοφνται από κατακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ. Τα πραγματικά επιτόκια κακορίηονται ςφμφωνα με τα Euribor επιτόκια μετά από 

διαπραγμάτευςθ κατά περίπτωςθ και ζχουν μζςθ περίοδο λιξθσ επτά θμερϊν. 

Τραπεηικζσ Πιςτωτικζσ Γραμμζσ 

Ο Πμιλοσ και θ Εταιρία κατά τθν 30.9.2012 είχαν τισ ακόλουκεσ τραπεηικζσ πιςτωτικζσ γραμμζσ ςτισ οποίεσ δεν περιλαμβάνονται δανειακζσ ςυμβάςεισ και ομολογίεσ: 

30/9/2012 31/12/2011 30/9/2012 31/12/2011

1.055.460 1.078.780 949.300 1.010.000

177.078 191.782 101.817 87.665

475.443 440.965 236.300 352.000

70.740 47.937 38.230 17.973

546.183 488.902 274.530 369.973Σφνολο αχρθςιμοποίθτων γραμμϊν

Όμιλοσ Εταιρία

Αχρθςιμοποίθτεσ μθ δεςμευμζνεσ γραμμζσ

Αχρθςιμοποίθτεσ δεςμευμζνεσ γραμμζσ

Σφνολο μθ δεςμευμζνων γραμμϊν

Σφνολο δεςμευμζνων γραμμϊν

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)
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5. Κφριεσ κυγατρικζσ, ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ 

 Άμεςθ Ζμμεςθ  Άμεςθ Ζμμεςθ

 Μζκοδοσ πλιρουσ ενοποίθςθσ 

Ανϊνυμθ Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν Ελλάδα Ραραγωγι τςιμζντου

Αιολικι Ν.Ε. Ελλάδα Ναυτιλιακι 100,000 - 100,000 -

Αιτωλικά Λατομεία Α.E. Ελλάδα Αδρανι - 63,723 - 63,723

Αλμπαςζμ Α.Ε. Ελλάδα Εμπορικι εταιρία 99,996 0,004 99,996 0,004

Αρκτίασ Α.Ε. Ελλάδα Αδρανι - 100,000 - 100,000

Λατομικι Δωδεκανιςου Α.Ε. Ελλάδα Αδρανι - 100,000 - 100,000

Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε. Ελλάδα Σκυρόδεμα και αδρανι 99,796 0,204 99,679 0,321
Ιντερτιτάν Εμπορικι Διεκνισ Α.Ε. Ελλάδα Εμπορικι εταιρία 99,995 0,005 99,995 0,005
Λεεςζμ Α.Ε. Ελλάδα Εμπορικι εταιρία - 100,000 - 100,000
Ροηολάνθ Α.Ε. Ελλάδα Αδρανι - 100,000 - 100,000
Ρορφυρίων Α.Ε. Ελλάδα Ραραγωγι και εμπορία θλεκτρικισ - 100,000 - 100,000
Λατομεία Γουρνϊν Α.Ε. Ελλάδα Αδρανι 54,930 45,070 54,930 45,070
Λατομεία Κοινότθτασ Ταγαράδων Α.Ε. Ελλάδα Αδρανι - 79,928 - 79,928
Λατομεία Τανάγρασ Α.Ε. Ελλάδα Αδρανι - 100,000 - 100,000
Λατομεία Βαχοφ Α.Ε. Ελλάδα Αδρανι - 100,000 - 100,000
Σίγμα Μπετόν Α.Ε.Τ.Ε. Ελλάδα Αδρανι - 100,000 - 100,000
Τιτάν Τςιμζντα Ατλαντικοφ Α.Β.Ε.Ε. Ελλάδα Εταιρία ςυμμετοχϊν 43,947 56,053 43,947 56,053
Τιτάν Διεκνισ Εμπορικι Α.Ε. Ελλάδα Εμπορικι εταιρία 99,800 0,200 99,800 0,200
Double W & Co OOD Βουλγαρία Λιμάνι - 99,989 - 99,989
ECO Conception EOOD Βουλγαρία Εναλλακτικά καφςιμα - 99,989 - 99,989
Granitoid AD Βουλγαρία Εμπορικι εταιρία - 99,668 - 99,668
Gravel & Sand PIT AD Βουλγαρία Αδρανι - 99,989 - 99,989
Trojan Cem EOOD (5) Βουλγαρία Εμπορικι εταιρία - 83,943 - 94,835
Zlatna Panega Beton EOOD Βουλγαρία Σκυρόδεμα - 99,989 - 99,989
Zlatna Panega Cement AD Βουλγαρία Ραραγωγι τςιμζντου - 99,989 - 99,989
Green Alternative Energy Assets EAD (6) Βουλγαρία Εναλλακτικά καφςιμα - 100,000 - -
Cementi ANTEA SRL Ιταλία Εμπορικι εταιρία - 60,000 - 60,000
Cementi Crotone S.R.L. Ιταλία Ειςαγωγι και διανομι τςιμζντου - 100,000 - 100,000
Fintitan SRL Ιταλία Ειςαγωγι και διανομι τςιμζντου 100,000 - 100,000 -
Separation Technologies Canada  Ltd Καναδάσ Μετατροπι αχρ. υλικϊν ςε ιπτάμ.τζφρα - 100,000 - 100,000
Aemos Cement Ltd Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν 100,000 - 100,000 -
Alvacim Ltd Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 100,000 - 100,000
Gaea Green Alternative Energy Assets Limited (2) Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 100,000 - 100,000
Balkcem Ltd (5) Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,514 - 100,000
East Cement Trade Ltd Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 100,000 - 100,000
Feronia Holding Ltd Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 100,000 - 100,000
Iapetos Ltd Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν 100,000 - 100,000 -
KOCEM Limited Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 100,000 - 100,000
Rea Cement Ltd Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 100,000 - 100,000
Terret Enterprises Ltd (3,5) Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,514 - 58,889
Themis Holdings Ltd Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 100,000 - 100,000
Titan Cement Cyprus Limited (5) Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,514 - 100,000
Tithys Ltd (5) Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,514 - 100,000
Alexandria Portland Cement Co. S.A.E Αίγυπτοσ Ραραγωγι τςιμζντου - 82,513 - 82,513
Beni Suef Cement Co.S.A.E. Αίγυπτοσ Ραραγωγι τςιμζντου - 82,513 - 82,513
Misrieen Titan Trade & Distribution Αίγυπτοσ Εμπορικι εταιρία - 90,256 - 90,256
Titan Beton & Aggregate Egypt LLC Αίγυπτοσ Αδρανι - 83,118 - 83,118
Sharr Beteiligungs GmbH (3,5) Γερμανία Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,514 - 58,889
Separation Technologies U.K. Ltd Μ.Βρετανία Μετατροπι αχρ. υλικϊν ςε ιπτάμ.τζφρα - 100,000 - 100,000
Titan Cement U.K. Ltd Μ.Βρετανία Ειςαγωγι και διανομι τςιμζντου 100,000 - 100,000 -
Titan Global Finance PLC Μ.Βρετανία Χρθματοοικονομικζσ υπθρεςίεσ 100,000 - 100,000 -
Alexandria Development Co.Ltd Μ.Βρετανία Εταιρία ςυμμετοχϊν - 82,717 - 82,717
Titan Egyptian Inv. Ltd Μ.Βρετανία Εταιρία ςυμμετοχϊν - 100,000 - 100,000

 Όνομα κυγατρικϊν, ςυγγενϊν και κοινοπραξιϊν

 Χϊρα που 

δραςτθριοποιείται  Αντικείμενο εργαςίασ

Μθτρικι Εταιρία Μθτρικι Εταιρία

% ςυμμετοχισ (1)

30/9/2012 31/12/2011

% ςυμμετοχισ (1)
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5. Κφριεσ κυγατρικζσ, ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ (ςυνζχεια) 

 Άμεςθ Ζμμεςθ  Άμεςθ Ζμμεςθ

 Μζκοδοσ πλιρουσ ενοποίθςθσ 

Central Concrete Supermix Inc. ΘΡΑ Σκυρόδεμα - 100,000 - 100,000
Essex Cement Co. LLC ΘΡΑ Εμπορικι εταιρία - 100,000 - 100,000
Markfield America LLC ΘΡΑ Αςφαλιςτικι εταιρία - 100,000 - 100,000
Mechanicsville Concrete INC. ΘΡΑ Σκυρόδεμα - 100,000 - 100,000
Metro Redi-Mix LLC ΘΡΑ Σκυρόδεμα - 100,000 - 100,000
Miami Valley Ready Mix of Florida LLC ΘΡΑ Σκυρόδεμα - 100,000 - 100,000
Pennsuco Cement Co. LLC ΘΡΑ Ραραγωγι τςιμζντου - 100,000 - 100,000
Roanoke Cement Co. LLC ΘΡΑ Ραραγωγι τςιμζντου - 100,000 - 100,000
S&W Ready Mix Concrete Co. Inc. ΘΡΑ Σκυρόδεμα - 100,000 - 100,000
Separation Technologies LLC ΘΡΑ Μετατροπι αχρ. υλικϊν ςε ιπτάμ.τζφρα - 100,000 - 100,000
Standard Concrete LLC ΘΡΑ Εμπορικι εταιρία - 100,000 - 100,000
Summit Ready-Mix LLC ΘΡΑ Σκυρόδεμα - 100,000 - 100,000
Tarmac America LLC ΘΡΑ Ραραγωγι τςιμζντου - 100,000 - 100,000
Titan Virginia Ready Mix  LLC ΘΡΑ Σκυρόδεμα - 100,000 - 100,000
Τitan Αmerica LLC ΘΡΑ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 100,000 - 100,000
Cementara Kosjeric AD (5) Σερβία Ραραγωγι τςιμζντου - 88,514 - 100,000
Stari Silo Company DOO (5) Σερβία Εμπορικι εταιρία - 88,514 - 100,000
TCK Montenegro DOO (5) Μαυροβοφνιο Εμπορικι εταιρία - 88,514 - 100,000
Cement Plus LTD (5) Ρ.Γ.Δ.Μ. Εμπορικι εταιρία - 54,563 - 61,643
Geospan Dooel Ρ.Γ.Δ.Μ. Αδρανι - 99,989 - 99,989
Rudmark DOOEL (5) Ρ.Γ.Δ.Μ. Εμπορικι εταιρία - 83,943 - 94,835
Usje Cementarnica AD (5) Ρ.Γ.Δ.Μ. Ραραγωγι τςιμζντου - 83,943 - 94,835
Vesa DOOL Ρ.Γ.Δ.Μ. Εμπορικι εταιρία - 100,000 - 100,000
Kosovo Construction Materials L.L.C. (3,5) Κοςςυφοπζδιο Αδρανι - 88,514 - 58,889
Sharrcem SH.P.K. (3,5) Κοςςυφοπζδιο Ραραγωγι τςιμζντου - 88,514 - 58,889
Alba Cemento Italia, SHPK Αλβανία Εμπορικι εταιρία - 60,000 - 60,000
Antea Cement SHA (4) Αλβανία Ραραγωγι τςιμζντου - 60,000 - 60,000
Dancem APS Δανία Εμπορικι εταιρία - 100,000 - 100,000
Aeas Netherlands B.V. (5) Ολλανδία Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,514 - 100,000
Colombus Properties B.V. Ολλανδία Εταιρία ςυμμετοχϊν 100,000 - 100,000 -
Holtitan B.V. (5) Ολλανδία Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,514 - 100,000
Salentijn Properties1 B.V. Ολλανδία Εταιρία ςυμμετοχϊν 100,000 - 100,000 -
Titan Cement Netherlands BV (5) Ολλανδία Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,514 - 100,000

Μζκοδοσ αναλογικισ ενοποίθςθσ 

Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. Τουρκία Ραραγωγι τςιμζντου - 50,000 - 50,000

Μζκοδοσ ενοποίθςθσ κακαρισ κζςθσ 

Karieri AD Βουλγαρία Αδρανι - 48,711 - 48,711
Karierni Materiali AD Βουλγαρία Αδρανι - 48,764 - 48,764
Vris OOD Βουλγαρία Αδρανι - 48,764 - 48,764
Transbeton - Δομικι Α.Ε. Ελλάδα Σκυρόδεμα και αδρανι - 49,901 - 49,901

 Χϊρα που 

δραςτθριοποιείται  Αντικείμενο εργαςίασ

% ςυμμετοχισ (1) % ςυμμετοχισ (1)

30/9/2012 31/12/2011

 Όνομα κυγατρικϊν, ςυγγενϊν και 

κοινοπραξιϊν

 
(1) Ροςοςτό ελζγχου και ςυμμετοχισ ςτο μετοχικό κεφάλαιο. 

(2) Στισ 25.1.2012, θ εταιρία Balkan Cement Enterprises Ltd μετονομάςτθκε ςε Gaea Green Alternative Energy Assets Ltd. 

(3) Στισ 21.3.2012 ο Πμιλοσ εξάςκθςε το δικαίωμα προαίρεςθσ που κατείχε για τθν εξαγορά τθσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ ςτθν 
εταιρία Terret Enterprises Ltd. 

(4) Στισ 20.6.2012 θ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου Antea Cement SHA πραγματοποίθςε αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου φψουσ €22,0 
εκατ. εκ των οποίων €8,8 εκατ. καταβλικθκαν από τθν European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) και τθν 
International Finance Corporation (IFC), που αποτελοφν τθ μθ ελζγχουςα ςυμμετοχι τθσ Antea Cement SHA. 

(5) Στισ 27.6.2012 ο Πμιλοσ ανακοίνωςε τθν πραγματοποίθςθ επζνδυςθσ τθσ International Finance Corporation (IFC) ποςοφ €50 
εκατ. ςτισ κυγατρικζσ εταιρίεσ του Ομίλου ςτθν Ρ.Γ.Δ.M., τθ Σερβία και το Κόςοβο. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςχετικισ 
ςυναλλαγισ, θ ΙFC απζκτθςε, μζςω τθσ ςυμμετοχισ τθσ ςτθ κυγατρικι του Ομίλου TITAN Cement Cyprus Limited, μειοψθφικό 
ποςοςτό τθσ τάξεωσ του 11,49% των δραςτθριοτιτων του Ομίλου ςτισ ανωτζρω χϊρεσ. 

(6) Στισ 30.6.2012 ενςωματϊκθκε για πρϊτθ φορά ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου, με τθν μζκοδο τθσ 
ολικισ ενοποίθςθσ θ ιδρυκείςα εταιρία Green Alternative Energy Assets EAD. 

Οι ςυναλλαγζσ που αναφζρονται ανωτζρω ςτισ ςθμειϊςεισ 3 και 5, απεικονίςτθκαν ςτθν ενοποιθμζνθ κατάςταςθ μεταβολϊν ιδίων 
κεφαλαίων ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που προβλζπει το ΔΛΡ 27, για τισ περιπτϊςεισ μεταβίβαςθσ εταιρικϊν μεριδίων μεταξφ των 
μετόχων μιασ εταιρίασ χωρίσ, όμωσ, να μεταβιβάηεται ταυτόχρονα ο ζλεγχοσ τθσ υποκείμενθσ εταιρίασ. 
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5. Κφριεσ κυγατρικζσ, ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ (ςυνζχεια) 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 30/9/2012 31/12/2011

1.182.854 1.183.721

30.120 9.799

- -9.936

- -1.258

300 528

1.213.274 1.182.854

υμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ τθν  1θ Ιανουαρίου 

Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου ςε υφιςτάμενεσ κυγατρικζσ

Ρρόβλεψθ υποτίμθςθσ ςυμμετοχϊν

Ρροϊόν εκκακάριςθσ κυγατρικϊν εταιριϊν

Λοιπά

υμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ  
 

6.  Ανζλεγκτεσ φορολογικά  χριςεισ 
 

(1) Ανϊνυμθ Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν 2010-2011 (2) Fintitan SRL -
(2) Αιολικι Ν.Ε. - Cementi Crotone S.R.L. 2009-2011
(1) Αλμπαςζμ Α.Ε. 2006-2011 Cementi ANTEA SRL 2010-2011
(1) Αρκτίασ Α.Ε. 2010-2011 Colombus Properties B.V. 2010-2011
(1) Λατομικι Δωδεκανιςου Α.Ε. 2010-2011 Holtitan B.V. 2010-2011
(1) Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε. 2005-2011 Aeas Netherlands B.V. 2010-2011
(1) Ιντερτιτάν Εμπορικι Διεκνισ Α.Ε. 2007-2011 (2) Titan Cement U.K. Ltd -
(1) Λεεςζμ Α.Ε. 2010-2011 (2) Separation Technologies U.K. Ltd -
(1) Ροηολάνθ Α.Ε. 2010-2011 (6) Τitan Αmerica LLC 2008-2011
(1) Ρορφυρίων Α.Ε. 2010-2011 Separation Technologies Canada  Ltd 2010-2011
(1) Λατομεία Βαχοφ Α.Ε. 2010-2011 Stari Silo Company DOO 2008-2011
(1) Λατομεία Γουρνϊν Α.Ε. 2010-2011 Cementara Kosjeric AD 2006-2011
(1) Λατομεία Κοινότθτασ Ταγαράδων Α.Ε. 2010-2011 Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. 2006-2011
(1) Λατομεία Τανάγρασ Α.Ε. 2010-2011 TCK Montenegro DOO 2007-2011
(1) Αιτωλικά Λατομεία Α.E. 2010-2011 Double W & Co OOD 2007-2011
(1) Σίγμα Μπετόν Α.Ε.Τ.Ε. 2010-2011 Granitoid AD 2007-2011
(1) Τιτάν Τςιμζντα Ατλαντικοφ Α.Β.Ε.Ε. 2010-2011 Gravel & Sand PIT AD 2007-2011
(1) Τιτάν Διεκνισ Εμπορικι Α.Ε. 2007-2011 Zlatna Panega Beton EOOD 2007-2011

Aemos Cement Ltd 2006-2011 Zlatna Panega Cement AD 2010-2011
(3) Alvacim Ltd 2006-2011 Cement Plus LTD 2011
(4) Balkcem Ltd 2006-2011 Rudmark DOOEL 2006-2011

Iapetos Ltd 2006-2011 Usje Cementarnica AD 2009-2011
(5) Rea Cement Ltd 2006-2011 Titan Cement Netherlands BV 2010-2011

Themis Holdings Ltd 2006-2011 Alba Cemento Italia, SHPK 2010-2011
(4) Tithys Ltd 2006-2011 Antea Cement SHA 2010-2011

Feronia Holding Ltd 2006-2011 Sharr Beteiligungs GmbH 2006-2011
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 (2) Alexandria Development Co.Ltd -
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 2005-2011
Titan Cement Cyprus Limited 2006-2011 Titan Beton & Aggregate Egypt LLC 2006-2011
KOCEM Limited 2006-2011 (2) Titan Egyptian Inv. Ltd -
ECO Conception EOOD 2011 Misrieen Titan Trade & Distribution -

 

(1) Για τθ χριςθ του 2011 οι παραπάνω εταιρίεσ ζχουν υπαχκεί ςτον φορολογικό ζλεγχο των Τακτικϊν Ορκωτϊν Ελεγκτϊν 
Λογιςτϊν. 

(2) Υπόκειται ςε ειδικό φορολογικό κακεςτϊσ. 
(3) Οι οικονομικζσ χριςεισ 2007, 2008 ζχουν ελεγχκεί. 
(4) Θ οικονομικι χριςθ 2007 ζχει ελεγχκεί. 
(5) Θ οικονομικι χριςθ 2008 ζχει ελεγχκεί. 
(6) Οι κυγατρικζσ εταιρίεσ του Ομίλου που δραςτθριοποιοφνται ςτισ ΘΡΑ, ενςωματϊνονται ςτον υπο-όμιλο τθσ Titan 

America LLC (ςθμ. 5). 
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7.  Υφιςτάμενα εμπράγματα βάρθ 

Επί των παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Εταιρίασ δεν υφίςτανται εμπράγματα βάρθ. Επί των παγίων 
περιουςιακϊν ςτοιχείων του Ομίλου υφίςτανται εμπράγματεσ εξαςφαλίςεισ ςτθν κοινοπρακτικι εταιρία του 
Ομίλου ςτθν Τουρκία Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. προσ εξαςφάλιςθ δανειακϊν υποχρεϊςεων 
ωσ εξισ: 

 Υποκικθ επί παγίων, φψουσ €54,0 εκατ. για εξαςφάλιςθ δανείων ποςοφ €36,0 εκατ.. 

 Δευτζρου βακμοφ υποκικθ επί παγίων, φψουσ ΤL 26,0 εκατ. (€11,2 εκατ.) για εξαςφάλιςθ δανείων φψουσ 
TL 9,7 εκατ. (€4,2 εκατ.) και $5,0 εκατ. (€3,9 εκατ.). 

 

8.  Αρικμόσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ 

Αρικμόσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ ςτο τζλοσ τθσ τρζχουςασ περιόδου: Πμιλοσ 5.389 (30.9.2011: 5.759), 
Εταιρία 788 (30.9.2011: 920). 

 

9.  Κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ και εκποιιςεισ 

Οι παγιοποιιςεισ του εννεαμινου 2012, εξαιρουμζνων αυτϊν που αποκτικθκαν κατά τθν εξαγορά νζων 

εταιριϊν και των αςϊματων ακινθτοποιιςεων, ανζρχονται ςε: Πμιλοσ €30,9 εκατ. (30.9.2011 €41,0 εκατ.), 

Εταιρία €2,5 εκατ. (30.9.2011 €4,3 εκατ.). Θ αναπόςβεςτθ αξία των παγίων που εκποιικθκαν ι διαγράφθκαν 

από τον Πμιλο κατά τθν περίοδο 1.1-30.9.2012 είναι: €24,8 εκατ. (30.9.2011 €2,1 εκατ.) και είχε ωσ 

αποτζλεςμα τθν εμφάνιςθ κζρδουσ τθσ τάξεωσ €3,2 εκατ. (30.9.2011 κζρδοσ €0,5 εκατ.). 

 

10. Κζρδθ ανά μετοχι 

Τα βαςικά κζρδθ ανά μετοχι υπολογίςτθκαν με το μζςο ςτακμιςμζνο αρικμό των κοινϊν και προνομιοφχων 

μετοχϊν, αφαιρουμζνου του ςτακμιςμζνου μζςου όρου των ιδίων μετοχϊν. Τα προςαρμοςμζνα κζρδθ ανά 

μετοχι (diluted earnings per share) υπολογίηονται αναπροςαρμόηοντασ τον ςτακμιςμζνο μζςο αρικμό των ςε 

κυκλοφορία κοινϊν μετοχϊν, με τισ επιδράςεισ των δικαιωμάτων προαιρζςεωσ αγοράσ μετοχϊν. Τζλοσ, καμία 

αναπροςαρμογι δεν γίνεται ςτα κζρδθ (αρικμθτισ). 

 

11.  Ίδιεσ μετοχζσ 

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ ιδίων μετοχϊν που είχε ςτθν κατοχι τθσ θ Εταιρία ςτισ 30.9.2012 ανζρχεται ςε 3.117.616 

(31.12.2011: 3.117.616) ςυνολικισ αξίασ €89.446 χιλ., (31.12.2011: €89.446 χιλ.) ποςό το οποίο μείωςε τα Κδια 

Κεφάλαια τθσ Εταιρίασ και του Ομίλου. Οι ανωτζρω ίδιεσ μετοχζσ αντιπροςωπεφουν ποςοςτό 3,68% 

(31.12.2011: 3,68%) επί του ςυνολικοφ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ. 

 

12.  Προβλζψεισ 

Όμιλοσ 

Το φψοσ των λογαριαςμϊν προβλζψεων (βραχυπρόκεςμεσ και μακροπρόκεςμεσ) που εμφανίηονται ςτισ 
Υποχρεϊςεισ τθν 30.9.2012, ανζρχονται ςε €15,7 εκατ. (31.12.2011: €18,6 εκατ.). 

Στο ανωτζρω ποςό ςυμπεριλαμβάνεται πρόβλεψθ για αποκατάςταςθ λατομείων €11,4 εκατ. (31.12.2011: 
€10,8 εκατ.), πρόβλεψθ για αμοιβζσ προςωπικοφ €0,9 εκατ. (31.12.2011: €1,4 εκατ.), ενϊ το υπόλοιπο ποςό 
αφορά διάφορεσ προβλζψεισ για κινδφνουσ εκ των οποίων κανζνασ μεμονωμζνα δεν είναι ουςιϊδθσ για τον 
Πμιλο. 



Ανϊνυμθ Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν 
Σθμειώςεισ επί των Ενδιάμεςων Συνοπτικών 

Οικονομικών Καταςτάςεων 2 
 

Σελίδα | 25  

 

12. Προβλζψεισ (ςυνζχεια) 

Εταιρία 

Το φψοσ των λογαριαςμϊν προβλζψεων (βραχυπρόκεςμεσ και μακροπρόκεςμεσ) που εμφανίηονται ςτισ 
Υποχρεϊςεισ τθν 30.9.2012 ανζρχονται ςε €2,7 εκατ. (31.12.2011: €3,2 εκατ.). Στο ποςό αυτό 
ςυμπεριλαμβάνεται μεταξφ άλλων, πρόβλεψθ για αποκατάςταςθ λατομείων €1,7 εκατ. (31.12.2011: €1,8 
εκατ.) και πρόβλεψθ για αμοιβζσ προςωπικοφ €0,9 εκατ. (31.12.2011: €1,4 εκατ.). 

 

13. Συναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα με τθν Εταιρία μζρθ 

Τα ποςά των πωλιςεων και αγορϊν του εννεαμινου 2012 και τα υπόλοιπα των απαιτιςεων και υποχρεϊςεων 

ςτισ 30.9.2012 για τον Πμιλο και τθν Εταιρία, που ζχουν προκφψει από ςυναλλαγζσ με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ 

κατά τθν ζννοια του Δ.Λ.Ρ. 24,  ζχουν ωσ εξισ: 

Όμιλοσ 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Πωλιςεισ 

αγακϊν και 

υπθρεςιϊν

Αγορζσ 

αγακϊν και 

υπθρεςιϊν Απαιτιςεισ Τποχρεϊςεισ

Λοιπά ςυνδεδεμζνα μζρθ - 1.534 - 578

Διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ - 2.611 25 -

- 4.145 25 578

 

Εταιρία 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Πωλιςεισ 

αγακϊν και 

υπθρεςιϊν

Αγορζσ 

αγακϊν και 

υπθρεςιϊν Απαιτιςεισ Τποχρεϊςεισ
Αιολικι Ν.Ε. - - - 284
Αλμπαςζμ Α.Ε. 1 - - 7
Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε. 14.296 2.823 5.008 -

Ιντερτιτάν Εμπορικι Διεκνισ Α.Ε. 4.129 - - -

Λατομεία Γουρνϊν Α.Ε. - - 751 -

Ροηολάνθ Α.Ε. - 23 118 -

Τitan Αmerica LLC 2 - - 258

Τιτάν Διεκνισ Εμπορικι Α.Ε. 4 - 515 -

Antea Cement SHA 1.376 - 892 -

Beni Suef Cement Co.S.A.E. 316 - 280 -

Cementara Kosjeric AD 68 - 12 -

Essex Cement Company LLC 9.602 37 - -

Fintitan SRL 7.220 - 2.537 -

Sharrcem SH.P.K. 178 - 119 -

T.C.U.K. Ltd 3.983 9 1.145 -

Titan Global Finance PLC - 23.458 - 663.185

Usje Cementarnica AD 11.014 - 350 -

Zlatna Panega Cement AD 838 - - -

Λοιπζσ κυγατρικζσ 8 41 - -

Λοιπά ςυνδεδεμζνα μζρθ - 1.534 - 578

Διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ - 2.611 25 -

53.035 30.536 11.752 664.312
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13. Συναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα με τθν Εταιρία μζρθ (ςυνζχεια) 

Τα ποςά των πωλιςεων και αγορϊν του εννεαμινου 2011 και τα υπόλοιπα των απαιτιςεων και υποχρεϊςεων 
ςτισ 31.12.2011 για τον Πμιλο και τθν Εταιρία, που ζχουν προκφψει από ςυναλλαγζσ με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ 
κατά τθν ζννοια του Δ.Λ.Ρ. 24,  ζχουν ωσ εξισ: 

Όμιλοσ 

 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Πωλιςεισ 

αγακϊν και 

υπθρεςιϊν

Αγορζσ 

αγακϊν και 

υπθρεςιϊν Απαιτιςεισ Τποχρεϊςεισ

Λοιπά ςυνδεδεμζνα μζρθ - 2.018 - 520

Διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ - 3.905 10 -

- 5.923 10 520

 

 

Εταιρία 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Πωλιςεισ 

αγακϊν και 

υπθρεςιϊν

Αγορζσ 

αγακϊν και 

υπθρεςιϊν Απαιτιςεισ Τποχρεϊςεισ

Αιολικι Ν.Ε. - - - 287

Αλμπαςζμ Α.Ε. 1 - - 7

Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε. 24.244 3.229 11.640 -

Ιντερτιτάν Εμπορικι Διεκνισ Α.Ε. 4.691 - - -

Ιωνία Α.Β.Ε.Ε. 151 83 - -

Λατομεία Γουρνϊν Α.Ε. - - 641 -

Λατομεία Τανάγρασ Α.Ε. - - 1 -

Ναυτιτάν Α.Ε. 18 - - -

Ροηολάνθ Α.Ε. - 47 110 -

Τitan Αmerica LLC 64 - - 259

Τιτάν Διεκνισ Εμπορικι Α.Ε. 4 - 495 -

Antea Cement SHA 3.055 - 6.724 -

Beni Suef Cement Co.S.A.E. 316 - 280 -

Cementara Kosjeric AD 98 - - -

Dancem APS 1.308 - - -

Essex Cement Co LLC - - 1.880 -

Fintitan S.r.l. 193 - 2.529 -

Sharrcem SH.P.K. 13 - 23 -

T.C.U.K. Ltd 5.251 15 1.809 11

Titan Global Finance PLC - 23.242 - 626.678

Usje Cementarnica AD 13.661 - 1.113 -

Zlatna Panega Cement AD 204 - 20 -

Λοιπζσ κυγατρικζσ 22 - - -

Λοιπά ςυνδεδεμζνα μζρθ - 2.018 - 520

Διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ - 3.809 10 -

53.294 32.443 27.275 627.762
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14.  Δανειςμόσ 

Θ κατανομι τθσ ωρίμανςθσ των δανειακϊν υποχρεϊςεων όπωσ αυτι προκφπτει από τισ ενοποιθμζνεσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ και τισ δανειακζσ ςυμβάςεισ που είναι ςε ιςχφ τθν 30.9.2012 απεικονίηεται ςτον 

επόμενο πίνακα. 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)
30/9/2012 31/12/2011 30/9/2012 31/12/2011

Ζωσ 1 ζτοσ 363.394 226.564 163.587 104.692
Από 1 ζωσ 2 ζτθ 58.643 207.085 50.000 99.020
Από 2 ζωσ 3 ζτθ 364.588 7.343 561.036 521.340
Από 3 ζωσ 4 ζτθ 32.228 513.981 - -
Από 4 ζωσ  5 ζτθ 66.159 30.549 - -
Ρεριςςότερο από 5 ζτθ 56.904 56.137 - -

φνολο δανειακϊν υποχρεϊςεων 941.916 1.041.659 774.623 725.052

Σφνολο βραχυπρόκεςμου δανειςμοφ 363.394 226.564 163.587 104.692
Σφνολο μακροπρόκεςμου δανειςμοφ 578.522 815.095 611.036 620.360

φνολο δανειακϊν υποχρεϊςεων 941.916 1.041.659 774.623 725.052

ΕταιρίαΌμιλοσ

 

 

15.  Χρθματοοικονομικά μζςα 

 

Αντιςτάκμιςθ κινδφνου ταμειακϊν ροϊν 

 

α) Ανταλλαγι επιτοκίων (από κυμαινόμενο ςε ςτακερό) 

Κατόπιν τθσ χοριγθςθσ δανείου €100 εκατ. κυμαινόμενου επιτοκίου ςτθ μθτρικι του Ομίλου Α.Ε. Τςιμζντων 

Τιτάν ςτισ αρχζσ του 2011 από τθν Titan Global Finance, θ Α.Ε. Τςιμζντων Τιτάν προχϊρθςε ςε ςφναψθ 

ςυμφωνιϊν ανταλλαγισ πλθρωμϊν τόκων χωρίσ ανταλλαγι κεφαλαίων με πζντε πιςτωτικά ιδρφματα, όπου 

θ Εταιρία λαμβάνει τόκουσ με βάςθ κυμαινόμενο επιτόκιο και πλθρϊνει τόκουσ με βάςθ ςτακερό επιτόκιο. Θ 

ςφναψθ των παραπάνω ςυμφωνιϊν εκτελζςτθκε με ςκοπό τθν αντιςτάκμιςθ του επιτοκιακοφ κινδφνου που 

προκφπτει από το κυμαινόμενο επιτόκιο EURIBOR ενόσ μθνόσ και ςυνδζεται με το ανωτζρω δάνειο. Κατά τθν 

ζναρξθ τθσ ςχζςθσ αντιςτάκμιςθσ, θ Α.Ε. Τςιμζντων Τιτάν όριςε και τεκμθρίωςε επίςθμα τθν αντιςτάκμιςθ 

ωσ αντιςτάκμιςθ κινδφνου ταμειακϊν ροϊν κακϊσ και παρουςίαςε τον ςκοπό και τθ ςτρατθγικι για τθ 

ςφναψθ τθσ ςχζςθσ αντιςτάκμιςθσ.  Οι όροι των προκεςμιακϊν ςυμφωνιϊν ανταλλαγισ πλθρωμϊν τόκων 

χωρίσ ανταλλαγι κεφαλαίων υπιρξαν προϊόν διαπραγμάτευςθσ ζτςι ϊςτε να ταιριάηουν με τουσ όρουσ του 

δανείου ςε ευρϊ και θ αντιςτάκμιςθ κρίκθκε άκρωσ αποτελεςματικι. 

Το παράγωγο χρθματοοικονομικό μζςο αναγνωρίςκθκε, κατά τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ, αρχικά ςτθν 

εφλογθ αξία του και εξακολουκεί να αποτιμάται ςτθν εφλογθ αξία. Στισ 30 Σεπτεμβρίου 2012, θ εφλογθ αξία 

του ανωτζρω παραγϊγου αναγνωρίςτθκε ωσ υποχρζωςθ ςτθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ με το 

ποςό των €5.060 χιλ. (31.12.2011: €4.546 χιλ.). Δεδομζνου ότι αυτό το παράγωγο μζςο ζχει οριςτεί ωσ 

αντιςτάκμιςμα κινδφνου ταμειακϊν ροϊν, τυχόν κζρδθ ι ηθμίεσ που προκφπτουν από τισ μεταβολζσ τθσ 

εφλογθσ αξίασ του αναγνωρίηονται  ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ ωσ ξεχωριςτό ςτοιχείο τθσ 

κακαρισ κζςθσ. Ωσ εκ τοφτου, ςτισ 30 Σεπτεμβρίου 2012, αναγνωρίςκθκε  μθ πραγματοποιθκείςα ηθμία 

φψουσ €514 χιλ.. 
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15. Χρθματοοικονομικά μζςα (ςυνζχεια) 

β) Προκεςμιακά υμβόλαια υναλλάγματοσ Μελλοντικισ Εκπλιρωςθσ 

1) Κατά το 2009, θ Titan Global Finance χοριγθςε δάνειο €100 εκατ. ςτθ κυγατρικι του Ομίλου Titan America 

LLC. Θ Titan America LLC προχϊρθςε ςε ςφναψθ προκεςμιακϊν ςυμβολαίων ςυναλλάγματοσ μελλοντικισ 

εκπλιρωςθσ με τρία πιςτωτικά ιδρφματα. Θ ςφναψθ των παραπάνω ςυμβολαίων εκτελζςτθκε με ςκοπό τθν 

αντιςτάκμιςθ του ςυναλλαγματικοφ κινδφνου που προκφπτει από τθν ιςοτιμία €/$ και ςυνδζεται με το 

ανωτζρω δάνειο. Κατά τθν ζναρξθ τθσ ςχζςθσ αντιςτάκμιςθσ, θ Titan America LLC όριςε και τεκμθρίωςε 

επίςθμα τθν αντιςτάκμιςθ ωσ αντιςτάκμιςθ κινδφνου ταμειακϊν ροϊν κακϊσ και παρουςίαςε τον ςκοπό και 

τθ ςτρατθγικι για τθ ςφναψθ τθσ ςχζςθσ αντιςτάκμιςθσ. Οι όροι των προκεςμιακϊν ςυμβολαίων 

μελλοντικισ εκπλιρωςθσ ςε ςυνάλλαγμα υπιρξαν προϊόν διαπραγμάτευςθσ ζτςι ϊςτε να ταιριάηουν με τουσ 

όρουσ του δανείου ςε ευρϊ και θ αντιςτάκμιςθ κρίκθκε άκρωσ αποτελεςματικι. 

 

2) Κατά τθ διάρκεια του πρϊτου εξαμινου του 2012, θ Titan Global Finance χοριγθςε δάνειο  €53.489 χιλ. 

ςτθ κυγατρικι του Ομίλου Titan America LLC. Στθ ςυνζχεια θ Titan America LLC προχϊρθςε ςε ςφναψθ 

προκεςμιακϊν ςυμβολαίων ςυναλλάγματοσ μελλοντικισ εκπλιρωςθσ, με ςκοπό τθν αντιςτάκμιςθ του 

ςυναλλαγματικοφ κινδφνου που προκφπτει από τθν ιςοτιμία €/$. Κατά τθν ζναρξθ τθσ ςχζςθσ αντιςτάκμιςθσ, 

θ Titan America LLC όριςε και τεκμθρίωςε επίςθμα τθν αντιςτάκμιςθ ωσ αντιςτάκμιςθ κινδφνου ταμειακϊν 

ροϊν. Οι όροι των προκεςμιακϊν ςυμβολαίων μελλοντικισ εκπλιρωςθσ ςε ςυνάλλαγμα υπιρξαν προϊόν 

διαπραγμάτευςθσ ζτςι ϊςτε να ταιριάηουν με τουσ όρουσ του δανείου ςε ευρϊ και θ αντιςτάκμιςθ κρίκθκε 

άκρωσ αποτελεςματικι. 

Τα ανωτζρω προκεςμιακά ςυμβόλαια αναγνωρίςκθκαν, κατά τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ, αρχικά ςτθν 

εφλογθ αξία τουσ και εξακολουκοφν να αποτιμοφνται ςτθν εφλογθ αξία. Στισ 30 Σεπτεμβρίου 2012, θ εφλογθ 

αξία των ανωτζρων παραγϊγων αναγνωρίςτθκε ωσ υποχρζωςθ ςτθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ 

με το ποςό των €14.172 χιλ. (31.12.2011: €12.002 χιλ.). Δεδομζνου ότι αυτά τα παράγωγα μζςα ζχουν 

οριςτεί ωσ αντιςτάκμιςμα κινδφνου ταμειακϊν ροϊν, τυχόν κζρδθ ι ηθμίεσ που προκφπτουν από τισ 

μεταβολζσ τθσ εφλογθσ αξίασ τουσ αναγνωρίηονται  ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ ωσ ξεχωριςτό 

ςτοιχείο τθσ κακαρισ κζςθσ. Ωσ εκ τοφτου, ςτισ 30 Σεπτεμβρίου 2012, αναγνωρίςκθκε κακαρι μθ 

πραγματοποιθκείςα ηθμιά φψουσ €723 χιλ., κακϊσ και ο αναβαλλόμενοσ φόροσ που αναλογεί ποςοφ €282 

χιλ.. 

 

Αντιςτάκμιςθ εφλογθσ αξίασ 

Θ μθτρικι εταιρία του Ομίλου Α.Ε. Τςιμζντων Τιτάν κατζχει από το 2009 ςυμβάςεισ ανταλλαγισ επιτοκίων 

ποςοφ €30 εκατ. οι οποίεσ ζχουν αναγνωριςκεί ωσ αντιςτάκμιςμα τθσ εφλογθσ αξίασ διαφόρων δανείων τθσ 

Εταιρίασ. Θ εφλογθ αξία των ανωτζρω αναγνωρίςτθκε τθν 30.9.2012 ωσ υποχρζωςθ ςτθν κατάςταςθ 

χρθματοοικονομικισ κζςθσ με το ποςό των €1.426 χιλ. (31.12.2011: €1.278 χιλ.). Το αποτζλεςμα τθσ αποτίμθςθσ 

των ανωτζρω ςυμβάςεων, ποςοφ €148 χιλ. ζχει περιλθφκεί ςτον λογαριαςμό  χρθματοοικονομικϊν εξόδων τθσ 

ενδιάμεςθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων τθσ περιόδου 1.1-30.9.2012. 

Επίςθσ, θ Α.Ε. Τςιμζντων Τιτάν τον Σεπτζμβριο του 2012 αγόραςε δικαιϊματα προαίρεςθσ ςυναλλάγματοσ 

ονομαςτικισ αξίασ 30 εκατ. δολαρίων με ςκοπό τθν αντιςτάκμιςθ ςυναλλαγματικοφ κινδφνου που προκφπτει 

από τθν ιςοτιμία €/$. Θ εφλογθ αξία των ανωτζρω δικαιωμάτων προαίρεςθσ όπωσ αυτι αποτιμικθκε τθν 

30.09.2012  ανζρχεται ςτο ποςό των €18 χιλ. και εμφανίηεται ωσ απαίτθςθ ςτθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ 

κζςθσ.   
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15. Χρθματοοικονομικά μζςα (ςυνζχεια) 

Θ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου Iapetos LTD τον Ιοφνιο του 2012  προχϊρθςε ςε ςφναψθ προκεςμιακϊν 

ςυμβολαίων ςυναλλάγματοσ μελλοντικισ εκπλιρωςθσ ποςοφ  1,700 εκατ. Ιαπωνικά γιεν, με ςκοπό τθν 

αντιςτάκμιςθ του ςυναλλαγματικοφ κινδφνου που ςυνδζεται με δάνειο κυγατρικισ του Ομίλου ςε Ιαπωνικά 

γιεν. Στισ 30 Σεπτεμβρίου 2012, θ εφλογθ αξία του ανωτζρω παραγϊγου αναγνωρίςτθκε ωσ απαίτθςθ ςτθν 

κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ με το ποςό των €365 χιλ.. 

Ιεραρχία εφλογθσ αξίασ 

Ο Πμιλοσ χρθςιμοποιεί τθν παρακάτω ιεραρχία για τον κακοριςμό και τθν γνωςτοποίθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των 
χρθματοοικονομικϊν μζςων ανά τεχνικι αποτίμθςθσ: 

 

Επίπεδο 1: διαπραγματεφςιμεσ (μθ προςαρμοςμζνεσ) τιμζσ ςε ενεργζσ αγορζσ για όμοια περιουςιακά ςτοιχεία 
ι υποχρεϊςεισ. 

Επίπεδο 2: λοιπζσ τεχνικζσ για τισ οποίεσ όλεσ οι ειςροζσ που ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν καταγεγραμμζνθ 
εφλογθ αξία είναι ορατζσ, είτε άμεςα είτε ζμμεςα. 

Επίπεδο 3: τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφν ειςροζσ που ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν καταγεγραμμζνθ εφλογθ 
αξία και δεν βαςίηονται ςε εμφανι δεδομζνα τθσ αγοράσ. 

 

Κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου δεν υπιρξαν μεταφορζσ μεταξφ των επιπζδων 1 και 2 οφτε μεταφορζσ εντόσ και 
εκτόσ του επιπζδου 3 για τθν μζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ. 

 

Τθν 30 Σεπτεμβρίου 2012, ο Πμιλοσ και θ Εταιρία κατείχαν τα παρακάτω χρθματοοικονομικά μζςα που 
αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία: 

 

(Ποςά ςε χιλ. € )

30/9/12 31/12/11 30/9/12 31/12/11

Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία 

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 1.955 2.206 169 169 Επίπεδο 2

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 383 772 18 - Επίπεδο 2

Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ (ςθμ. 19) 14.108 14.250 -   - Επίπεδο 3

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 

αντιςτάκμιςθσ κινδφνου 19.232 16.548 5.060 4.546 Επίπεδο 2

Λοιπά παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 1.426 1.278 1.426 1.278 Επίπεδο 2

Εφλογθ αξία Εφλογθ αξία
'Ομιλοσ Εταιρία Ιεραρχία 

εφλογθσ 

αξίασ
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16. Λοιπά αποκεματικά 

 
(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Όμιλοσ Σακτικό 

αποκεματικό

Ειδικό  αποκε-

ματικό

Ζκτακτο 

αποκεματικό

Αποκεματικά 

ειδικϊν 

διατάξεων και 

νόμων 

Αποκεματικό 

αναπροςαρ-

μογϊν

Αποκεματικό 

αναλογιςτικϊν 

διαφορϊν

Αποκεματικό  

αντιςτάκμιςθσ 

κινδφνων

υν/κζσ 

διαφορζσ 

μετατροπισ

φνολο λοιπϊν 

αποκεματικϊν

Τπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου 2011 80.912 11.079 265.911 151.019 97.166 - 42.590 -172.016 476.661

Αναπροςαρμοςμζνα ποςά λόγω αλλαγισ λογιςτικισ πολιτικισ (ςθμ. 20) - - - - - -5.609 - - -5.609

Τπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου 2011 (αναπροςαρμοςμζνα ποςά) 80.912 11.079 265.911 151.019 97.166 -5.609 42.590 -172.016 471.052

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα/(ηθμίεσ) - - - - 161 5.136 -3.728 -32.258 -30.689

Αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ τθσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ 

για πϊλθςθ μετοχϊν κυγατρικισ - - - - -2.650 - - - -2.650

Μεταφορά ςε/από αποκεματικά 3.419 -8.804 -947 -13.529 -5.710 - - - -25.571

Τπόλοιπο ςτισ 30 επτεμβρίου 2011 84.331 2.275 264.964 137.490 88.967 -473 38.862 -204.274 412.142

Τπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου 2012 84.207 2.275 271.892 137.369 65.609 1.238 36.526 -172.088 427.028

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα/(ηθμίεσ) - - - - 491 - -955 -3.690 -4.154

Ρϊλθςθ μεριδίου κυγατρικισ εταιρίασ -836 - - - -2.134 - - 1.279 -1.691

Αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ τθσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ 

για πϊλθςθ μετοχϊν κυγατρικισ - - - - 5.851 - - - 5.851

Μεταφορά ςε/από αποκεματικά 4.804 -8.756 - - -5.757 - - - -9.709

Τπόλοιπο ςτισ 30 επτεμβρίου 2012 88.175 -6.481 271.892 137.369 64.060 1.238 35.571 -174.499 417.325

 

Εταιρία Σακτικό 

αποκεματικό

Ειδικό  αποκε-

ματικό

Ζκτακτο 

αποκεματικό

Αποκεματικά 

ειδικϊν 

διατάξεων και 

νόμων 

Αποκεματικό 

αναπροςαρ-

μογϊν

Αποκεματικό 

αναλογιςτικϊν 

διαφορϊν

Αποκεματικό  

αντιςτάκμιςθσ 

κινδφνων

φνολο λοιπϊν 

αποκεματικϊν

Τπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου 2011 68.650 1.769 254.017 134.283 - - 48.346 507.065

Αναπροςαρμοςμζνα ποςά λόγω αλλαγισ λογιςτικισ πολιτικισ (ςθμ. 20) - - - - - -6.043 - -6.043

Τπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου 2011 (αναπροςαρμοςμζνα ποςά) 68.650 1.769 254.017 134.283 - -6.043 48.346 501.022

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα/(ηθμίεσ) - - - - 253 4.938 -3.949 1.242

Μεταφορά από/ςε αποκεματικά - 14.476 -947 -13.529 - - - -

Τπόλοιπο ςτισ 30 επτεμβρίου 2011 68.650 16.245 253.070 120.754 253 -1.105 44.397 502.264

Τπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου 2012 68.650 16.245 259.998 120.754 -3.234 542 48.346 511.301

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα/(ηθμίεσ) - - - - 704 - -514 190

Τπόλοιπο ςτισ 30 επτεμβρίου 2012 68.650 16.245 259.998 120.754 -2.530 542 47.832 511.491



Ανϊνυμθ Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν 
Σθμειώςεισ επί των Ενδιάμεςων Συνοπτικών 

Οικονομικών Καταςτάςεων 2 

 

Σελίδα | 31  

 

17.  Σθμαντικότερεσ μεταβολζσ ςτα ςτοιχεία χρθματοοικονομικισ κζςθσ και αποτελεςμάτων 
περιόδου 

Οι ςθμαντικότερεσ μεταβολζσ που εμφανίηονται ςτα ςτοιχεία χρθματοοικονομικισ κζςθσ και αποτελεςμάτων τθσ 

περιόδου που ζλθξε τθν 30.9.2012 για τον Πμιλο και τθν Εταιρία ζχουν ωσ εξισ: 

Όμιλοσ 

α) Το 2011 και ςε μικρότερο βακμό το 2012 ςτο κόςτοσ πωλιςεων ζχει ενςωματωκεί θ κετικι ςυνειςφορά τθσ 

διάκεςθσ πλεοναηόντων δικαιωμάτων εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα ςτθν Ελλάδα και τθν Βουλγαρία. 

β) Τα άλλα ζςοδα/(ζξοδα) εκμετάλλευςθσ ζχουν μειωκεί κατά €21,8 εκατ.. Το 2011 τα άλλα ζςοδα εκμετάλλευςθσ 

ςυμπεριλαμβάνουν €25,0 εκατ., λόγω τθσ αναγνϊριςθσ απαίτθςθσ επιςτροφισ αχρεωςτιτωσ καταβλθκείςασ 

ειςφοράσ κατανάλωςθσ αργίλου ςτθν Αίγυπτο. 

γ) Τα ζξοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ εμφανίηονται αυξθμζνα κατά €7,4 εκατ., κυρίωσ λόγω τθσ αφξθςθσ του 

μζςου δανειςμοφ κατά €190 εκατ. τθν περίοδο 1.1-30.9.2012  ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2011, κακϊσ 

και ςτο αυξθμζνο κόςτοσ δανειςμοφ. 

δ) Θ κετικι μεταβολι κατά €23,5 εκατ. του λογαριαςμοφ "κζρδθ/(ηθμιζσ) από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ" όπωσ 

αυτι εμφανίηεται ςτα αποτελζςματα τθσ περιόδου ςε ςφγκριςθ με το προθγοφμενο εννεάμθνο προζρχεται, κυρίωσ, 

από τθν αποτίμθςθ δανειακϊν υποχρεϊςεων (ςυμπεριλαμβανομζνων των ενδοομιλικϊν) ςε ευρϊ και δολάριο 

Αμερικισ από τισ κυγατρικζσ εταιρίεσ του Ομίλου που δραςτθριοποιοφνται ςε Αίγυπτο, Τουρκία και Αλβανία οι 

οποίεσ ζχουν διαφορετικό νόμιςμα αναφοράσ. Επιςθμαίνεται ότι θ μεταβλθτότθτα που παρατθρείται ςτα κζρδθ ι 

ηθμίεσ από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ, κα εξακολουκιςει να ζχει κετικι ι αρνθτικι επίδραςθ ςτθν διαμόρφωςθ 

των παραπάνω κερδϊν ι ηθμιϊν ζωσ τθν τελικι αποπλθρωμι τουσ. 

ε) Θ μεταβολι που παρουςιάηει ο αναβαλλόμενοσ φόροσ ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων περιόδου οφείλεται κατά 

κφριο λόγο ςτθν μθ αναγνϊριςθ αναβαλλόμενου φορολογικοφ οφζλουσ επί των φορολογικϊν ηθμιϊν, που 

εμφάνιςαν οι κυγατρικζσ εταιρίεσ του Ομίλου ςτθν Αμερικι και ςτθν Ελλάδα. Σφμφωνα με τα Δ.Λ.Ρ., αναβαλλόμενο 

φορολογικό ζςοδο δεν αναγνωρίηεται προςωρινά, εφόςον δεν υπάρχουν ενδείξεισ ότι οι μεταφερόμενεσ 

φορολογικζσ ηθμίεσ κα μπορζςουν να ςυμψθφιςτοφν με μελλοντικά φορολογθτζα κζρδθ. 

ςτ) Θ διακφμανςθ τθσ ιςοτιμίασ του Ευρϊ ζναντι των κυρίων νομιςμάτων αναφοράσ που χρθςιμοποιοφν οι 

κυγατρικζσ εταιρίεσ του Ομίλου, ςε ςφγκριςθ με τισ ιςοτιμίεσ που ίςχυαν το εννεάμθνο του 2011, επζφερε ςτον 

Πμιλο ςυναλλαγματικι ηθμία ποςοφ €4,0 εκατ. ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ. Θ ηθμία πρόκυψε από τθν 

μετατροπι των οικονομικϊν καταςτάςεϊν τουσ ςτο νόμιςμα αναφοράσ που χρθςιμοποιεί ο Πμιλοσ (Ευρϊ).  Θ 

αντίςτοιχθ επίδραςθ των ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν το εννεάμθνο του 2011 ανζρχεται ςε ηθμία €35,4 εκατ. Θ 

κετικι μεταβολι ανζρχεται ςε €31,4 εκατ. και διαμορφϊνεται ςυγκεκριμζνα από τα ποςά των €7,2 εκατ. που 

ςχετίηεται με το δολάριο Θ.Ρ.Α., €8,4 εκατ. με τθν αιγυπτιακι λίρα, €20,9 εκατ. με τθν τουρκικι λίρα και τζλοσ από 

τθν αρνθτικι επίδραςθ του ςζρβικου δθναρίου €5,8 εκατ.. 

η) Οι ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ εμφανίηονται μειωμζνεσ κατά €77,9 εκατ.. Αυτό οφείλεται κατά κφριο λόγο ςτισ 

καταλογιςκείςεσ αποςβζςεισ περιόδου φψουσ €78,5 εκατ., κακϊσ και ςτισ εκποιιςεισ περιόδου  ποςοφ €25,0 εκατ.. 

Επιπλζον, θ μείωςθ των ενςϊματων ακινθτοποιιςεων ενιςχφκθκε από αρνθτικζσ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ φψουσ 

€6,7 εκατ..  Τζλοσ, θ παραπάνω μεταβολι ζχει επθρεαςτεί κετικά λόγω των νζων προςκθκϊν με το ποςό των €30,9 

εκατ..     

θ) Οι αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ μειϊκθκαν κατά €7,9 εκατ.. Θ μεταβολι αυτι οφείλεται κυρίωσ ςτισ αποςβζςεισ 

περιόδου φψουσ €13,8 εκατ. κακϊσ και ςτθν κετικι επίδραςθ των νζων προςκθκϊν €3,3 εκατ..  
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17. Σθμαντικότερεσ μεταβολζσ ςτα ςτοιχεία χρθματοοικονομικισ κζςθσ και αποτελεςμάτων 

περιόδου (ςυνζχεια) 

Δεδομζνου ότι ςθμαντικό μζροσ των αςϊματων ακινθτοποιιςεων αποτελεί θ υπεραξία, ο Πμιλοσ εξζταςε αν 

υπάρχουν ενδείξεισ απομείωςθσ  και ζκρινε ότι δεν ςυντρζχουν τζτοιεσ, κακϊσ θ επίδοςθ των μονάδων δθμιουργίασ 

ταμειακϊν ροϊν, που αφοροφν τθν υπεραξία, βρίςκονται εντόσ των προγραμματιςμζνων πλαιςίων. 

κ) Θ αφξθςθ των αποκεμάτων κατά €10,5 εκατ. οφείλεται κυρίωσ τόςο ςτθν αυξθμζνθ παραγωγι κλίνκερ όςο και 

ςτισ αυξθμζνεσ παραλαβζσ ςτερεϊν καυςίμων. 

ι) Οι απαιτιςεισ από πελάτεσ αυξικθκαν κατά €26,9 εκατ.. Θ αφξθςθ αυτι  αντανακλά τθν εποχικότθτα κακϊσ και τισ 

ςυνκικεσ αγοράσ. 

κ) Στθν μείωςθ των κακαρϊν αναβαλλόμενων φορολογικϊν υποχρεϊςεων κατά €1,8 εκατ. ςυμπεριλαμβάνονται 

ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ φψουσ €1,2 εκατ. που προζκυψαν από τθν υποτίμθςθ του ευρϊ ζναντι τθσ αιγυπτιακισ 

λίρασ. Το υπόλοιπο ποςό των €0,6 εκατ. αφορά τθ ςυνολικι επίδραςθ του αναβαλλόμενου φόρου που λογίςτθκε ωσ 

κζρδοσ ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων και ςυνολικοφ ειςοδιματοσ του εννεάμθνου 2012. 

λ) Θ αφξθςθ του λογαριαςμοφ  "Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα" όπωσ αυτι εμφανίηεται ςτισ μακροπρόκεςμεσ 

υποχρεϊςεισ, αναλφεται ςε €2,2 εκατ. από αποτίμθςθ ςυμβάςεων προαγοράσ ςυναλλάγματοσ και ςε €0,7 εκατ.  από 

αποτίμθςθ ςυμβάςεων ανταλλαγισ επιτοκίων (ςθμ. 15). 

μ) Θ μείωςθ του λογαριαςμοφ «Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ» κατά €37,4 εκατ. προζρχεται κυρίωσ από τθν 

μείωςθ κατά €22,5 εκατ. των προκαταβολϊν πελατϊν, όπωσ αυτζσ εμφανίηονται ςτισ κυγατρικζσ εταιρίεσ του  

Ομίλου ςτθν Αίγυπτο. 

ν) Οι υποχρεϊςεισ από φόρο ειςοδιματοσ παρουςιάηονται μειωμζνεσ κατά €8,4 εκατ. κυρίωσ λόγω τθσ καταβολισ 

φόρου ειςοδιματοσ από κυγατρικζσ εταιρίεσ του Ομίλου ςτθν Αίγυπτο κατά το εννεάμθνο του 2012. 

Εταιρία 

ξ) Θ κακίηθςθ τθσ ηιτθςθσ ςτθν εςωτερικι αγορά ςυνεχίςκθκε και κατά το τρίτο τρίμθνο του ζτουσ. Θ πτϊςθ αυτι 

αντιςτακμίςτθκε από αυξθμζνεσ εξαγωγζσ,  με αποτζλεςμα ο κφκλοσ εργαςιϊν να παραμείνει ςτα επίπεδα του 

εννεάμθνου 2011. 

ο) Στα πλαίςια τθσ ςυνεχιηόμενθσ προςπάκειασ ςυγκράτθςθσ του κόςτουσ, τα ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ, 

μειϊκθκαν κατά 7% ςε ςφγκριςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο 2011. 

π) Θ κατακόρυφθ πτϊςθ τθσ δραςτθριότθτασ ςτθν εςωτερικι αγορά και θ δραςτικι μείωςθ των πωλιςεων 

δικαιωμάτων εκπομπϊν ρφπων ςυνετζλεςαν ςτθν μείωςθ των κερδϊν προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων (EBITDA) 

κατά 22% ζναντι του εννεάμθνου 2011.   

ρ) Θ κατά €7,8 εκατ. αφξθςθ των απαιτιςεων από πελάτεσ, οφείλεται ςτθν εποχικότθτα που χαρακτθρίηει τθν 

οικοδομικι δραςτθριότθτα κακϊσ και ςτισ ζντονεσ ςυνκικεσ ζλλειψθσ ρευςτότθτασ που χαρακτθρίηουν τθν αγορά. 

ς) Θ κατά €49,4 εκατ. αφξθςθ του ςυνολικοφ δανειςμοφ τθσ εταιρίασ ζναντι τθσ 31.12.2011 χρθςιμοποιικθκε για τθν 

ενίςχυςθ των ταμιακϊν τθσ διακεςίμων και για τθν κάλυψθ αναγκϊν κεφαλαίου κίνθςθσ. 
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18.  Χοριγθςθ δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν 

Πρόγραμμα 2007 

Στισ 29 Μαΐου 2007 θ Εταιρία ενζκρινε τθ κζςπιςθ νζου τριετοφσ Ρρογράμματοσ Ραροχισ Δικαιωμάτων Ρροαίρεςθσ 

Αγοράσ Μετοχϊν (Ρρόγραμμα 2007), θ άςκθςθ των οποίων κα ςυνδζεται με τα οικονομικά αποτελζςματα τθσ 

Εταιρίασ και τθν πορεία τθσ τιμισ τθσ μετοχισ τθσ. Στα πλαίςια του εν λόγω Ρρογράμματοσ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο 

τθσ Εταιρίασ κα δικαιοφται να χορθγιςει, κατά τα ζτθ 2007, 2008 και 2009, δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μζχρι 

500.000 κοινϊν μετοχϊν τθσ Εταιρίασ, με τιμι διάκεςθσ ίςθ με τθν ονομαςτικι αξία τθσ μετοχισ, ιτοι €4,00 ανά 

μετοχι, ςτα εκτελεςτικά μζλθ του Δ.Σ. τθσ Εταιρίασ και ςτα διευκυντικά και ανϊτερα ςτελζχθ τθσ Εταιρίασ και των 

ςυνδεδεμζνων με αυτιν εταιριϊν, ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Σφμφωνα με το Ρρόγραμμα αυτό τα χορθγοφμενα δικαιϊματα, ζχουν μία περίοδο ωρίμανςθσ τριϊν ετϊν και 

μποροφν να αςκθκοφν μετά από το τζλοσ τθσ περιόδου ωρίμανςθσ.  Κάκε δικαίωμα πρζπει να αςκθκεί μζςα ςε 

διάςτθμα δϊδεκα μθνϊν από τουσ χρόνουσ ωρίμανςθσ τθσ άςκθςθσ τουσ.  Στθν περίπτωςθ που θ προκεςμία 

παρζλκει τότε τα ςυγκεκριμζνα δικαιϊματα κα ακυρωκοφν αμετάκλθτα.  Για όλα τα χορθγοφμενα δικαιϊματα 

αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ θ ςυνεχισ απαςχόλθςθ των δικαιοφχων κακόλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ 

χοριγθςθσ. Ο αρικμόσ των μετοχϊν που κα χορθγείται κάκε χρόνο προςδιορίηεται ωσ εξισ: 

1) Ζνα τρίτο του δικαιϊματοσ χορθγείται ςφμφωνα με τα οικονομικά αποτελζςματα τθσ Εταιρίασ. 

2) Ζνα τρίτο του δικαιϊματοσ χορθγείται ςφμφωνα με τθν απόδοςθ τθσ μετοχισ τθσ Α.Ε. Τςιμζντων Τιτάν, ςυγκριτικά 

με τρεισ δείκτεσ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου των τριϊν χρόνων. 

3) Ζνα τρίτο του δικαιϊματοσ χορθγείται ςφμφωνα με τθν απόδοςθ των μετοχϊν τθσ Α.Ε. Τςιμζντων Τιτάν ςυγκριτικά 

με τισ αποδόςεισ μετοχϊν δϊδεκα προκακοριςμζνων εταιριϊν παραγωγισ τςιμζντου διεκνϊσ κατά τθ διάρκεια 

τθσ περιόδου των τριϊν χρόνων. 

Ο λογιςτικόσ χειριςμόσ των δικαιωμάτων που παραχωρικθκαν από το νζο πρόγραμμα ζγινε ςφμφωνα με το ΔΡΧΑ 2 

“Ραροχζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν”. 

Θ εφλογθ αξία των δικαιωμάτων που παραχωρικθκαν το 2009, όπωσ αυτι αποτιμικθκε ςφμφωνα με το μοντζλο 

αποτίμθςθσ Black-Scholes για δφο υποκείμενεσ αξίεσ, ιταν €8,41 ανά δικαίωμα. Τα δεδομζνα που χρθςιμοποιικθκαν 

για τθν εφαρμογι του μοντζλου ιταν θ τιμι μετοχισ κατά τθν θμερομθνία παροχισ του δικαιϊματοσ €20,60, θ 

τυπικι απόκλιςθ αποδόςεων τιμισ μετοχισ  (standard deviation) 36,71%, θ μεριςματικι απόδοςθ 2,07% και θ 

απόδοςθ των τριετϊν ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 3,649%. 

Κατά τθ χριςθ του 2010, το δικαίωμα αςκικθκε για 37.722 μετοχζσ, 114.222 δικαιϊματα δεν ωρίμαςαν ςφμφωνα με 

τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του προγράμματοσ και 16.696 δικαιϊματα διαγράφθκαν. Τα παραμζνοντα προσ 

άςκθςθ δικαιϊματα αφοροφν 83.486 μετοχζσ. 

Κατά τθ χριςθ του 2011, το δικαίωμα αςκικθκε για 18.688 μετοχζσ, 62.424 δικαιϊματα δεν ωρίμαςαν, ενϊ 

διαγράφθκαν 2.374 δικαιϊματα. 

Πρόγραμμα 2010 

Στισ 3 Ιουνίου 2010 θ Εταιρία ενζκρινε τθ κζςπιςθ νζου τριετοφσ Ρρογράμματοσ Ραροχισ Δικαιωμάτων Ρροαίρεςθσ 

Αγοράσ Μετοχϊν (Ρρόγραμμα 2010), θ άςκθςθ των οποίων κα ςυνδζεται με τα οικονομικά αποτελζςματα τθσ 

Εταιρίασ και τθν πορεία τθσ τιμισ τθσ μετοχισ τθσ. Στα πλαίςια του εν λόγω Ρρογράμματοσ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο 

τθσ Εταιρίασ κα δικαιοφται να χορθγιςει, κατά τα ζτθ 2010, 2011 και 2012, δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μζχρι 

1.000.000 κοινϊν μετοχϊν τθσ Εταιρίασ, με τιμι διάκεςθσ ίςθ με τθν ονομαςτικι αξία τθσ μετοχισ, ιτοι €4,00 ανά 

μετοχι, ςτα εκτελεςτικά μζλθ του Δ.Σ. τθσ Εταιρίασ και ςτα διευκυντικά και ανϊτερα ςτελζχθ τθσ Εταιρίασ και των 

ςυνδεδεμζνων με αυτιν εταιριϊν, ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό. 
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18. Χοριγθςθ δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν (ςυνζχεια) 

Σφμφωνα με το Ρρόγραμμα αυτό τα χορθγοφμενα δικαιϊματα, ζχουν μία περίοδο ωρίμανςθσ τριϊν ετϊν και 

μποροφν να αςκθκοφν μετά από το τζλοσ τθσ περιόδου ωρίμανςθσ.  Κάκε δικαίωμα πρζπει να αςκθκεί μζςα ςτο 

επόμενο ζτοσ από αυτό του προςδιοριςμοφ του τελικοφ αρικμοφ δικαιωμάτων που μποροφν να αςκθκοφν.  Στθν 

περίπτωςθ που θ προκεςμία παρζλκει τότε τα ςυγκεκριμζνα δικαιϊματα κα ακυρωκοφν αμετάκλθτα.  Για όλα τα 

χορθγοφμενα δικαιϊματα αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ θ ςυνεχισ απαςχόλθςθ των δικαιοφχων κακόλθ τθ διάρκεια 

του προγράμματοσ χοριγθςθσ. Ο αρικμόσ των μετοχϊν που κα χορθγείται κάκε χρόνο προςδιορίηεται ωσ εξισ: 

1) Ζνα τρίτο του δικαιϊματοσ χορθγείται ςφμφωνα με τα οικονομικά αποτελζςματα τθσ Εταιρίασ. 

2) Ζνα τρίτο του δικαιϊματοσ χορθγείται ςφμφωνα με τθν απόδοςθ τθσ μετοχισ τθσ Α.Ε. Τςιμζντων Τιτάν, ςυγκριτικά 

με τρεισ δείκτεσ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου των τριϊν χρόνων. 

3) Ζνα τρίτο του δικαιϊματοσ χορθγείται ςφμφωνα με τθν απόδοςθ των μετοχϊν τθσ Α.Ε. Τςιμζντων Τιτάν ςυγκριτικά 

με τισ αποδόςεισ μετοχϊν δζκα προκακοριςμζνων εταιριϊν παραγωγισ τςιμζντου διεκνϊσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

περιόδου των τριϊν χρόνων.   

Ο λογιςτικόσ χειριςμόσ των δικαιωμάτων που παραχωρικθκαν από το νζο πρόγραμμα ζγινε ςφμφωνα με το ΔΡΧΑ 2 

“Ραροχζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν”. 

Θ εφλογθ αξία των δικαιωμάτων που παραχωρικθκαν το 2010, όπωσ αυτι αποτιμικθκε ςφμφωνα με το μοντζλο 

αποτίμθςθσ Monte Carlo Simulation, ιταν €5,36 ανά δικαίωμα. Τα δεδομζνα που χρθςιμοποιικθκαν για τθν 

εφαρμογι του μοντζλου ιταν θ τιμι μετοχισ κατά τθν θμερομθνία παροχισ του δικαιϊματοσ €15,90, θ τυπικι 

απόκλιςθ αποδόςεων τιμισ μετοχισ  (standard deviation) 39,42%, θ μεριςματικι απόδοςθ 2,68% και το ςτακερό 

επιτόκιο EUR swap τριετίασ 2,247%. 

Κατά τθ χριςθ 2010 παραχωρικθκαν 267.720 δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν και από το ςφνολο αυτό 

διαγράφθκαν 12.030 δικαιϊματα. 

Κατά τθ χριςθ 2011 παραχωρικθκαν 301.200 δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν και από το ςφνολο αυτό 

διαγράφθκαν 7.800 δικαιϊματα. 

Θ εφλογθ αξία των δικαιωμάτων που παραχωρικθκαν το 2011, όπωσ αυτι αποτιμικθκε ςφμφωνα με το μοντζλο 
αποτίμθςθσ Monte Carlo Simulation, ιταν €6,86 ανά δικαίωμα. Τα δεδομζνα που χρθςιμοποιικθκαν για τθν 
εφαρμογι του μοντζλου ιταν θ τιμι μετοχισ κατά τθν θμερομθνία παροχισ του δικαιϊματοσ €17,88, θ τυπικι 
απόκλιςθ αποδόςεων τιμισ μετοχισ  (standard deviation) 43,98%, θ μεριςματικι απόδοςθ 2,74% και το ςτακερό 
επιτόκιο EUR swap τριετίασ 1,890%. 

Κατά τθ χριςθ 2012 παραχωρικθκαν 376.290 δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν. 

Θ εφλογθ αξία των δικαιωμάτων που παραχωρικθκαν το 2012, όπωσ αυτι αποτιμικθκε ςφμφωνα με τθν Διωνυμικι 

Μζκοδο και το μοντζλο προςομοίωςθσ Monte Carlo, ιταν €3,05 ανά δικαίωμα. Τα δεδομζνα που χρθςιμοποιικθκαν 

για τθν εφαρμογι τθσ προαναφερόμενθσ μεκοδολογίασ ιταν θ τιμι τθσ μετοχισ κατά τθν θμερομθνία παροχισ του 

δικαιϊματοσ €14,72, θ μεταβλθτότθτα τθσ τιμισ τθσ μετοχισ 37,4%, θ μεριςματικι απόδοςθ 0,7% και θ τριετισ 

απόδοςθ κρατικϊν ομολόγων EU Benchmark (Deutsche Bund) 0,32%.  
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19.  Ενδεχόμενεσ και ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ/απαιτιςεισ 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 

Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ 

30/9/2012 31/12/2011 30/9/2012 31/12/2011

Εγγυιςεισ ςε τρίτα μζρθ για λογαριαςμό κυγατρικϊν - - 804.698 944.815

Εγγυθτικζσ επιςτολζσ τραπεηϊν για εξαςφάλιςθ υποχρεϊςεων 50.082 57.570 20.783 22.071

Λοιπζσ εγγυιςεισ 4.523 5.611 2.683 2.343

54.605 63.181 828.164 969.229

Όμιλοσ Εταιρία

 

Επίδικεσ υποκζςεισ ςτθν Αίγυπτο  

Το 2007, θ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου ςτθν Αίγυπτο Beni Suef Cement Company S.A., απζκτθςε  ζναντι ποςοφ  

134,5 εκατομμυρίων Αιγυπτιακϊν λιρϊν, τθν άδεια καταςκευισ τθσ δεφτερθσ γραμμισ παραγωγισ μετά από 

πλειοδοτικό διαγωνιςμό που προκιρυξε θ Αρχι Εμπορίου και Βιομθχανίασ. Στθ ςυνζχεια θ Αρχι Βιομθχανικισ 

Ανάπτυξθσ τθσ Αιγφπτου αποφάςιςε μονομερϊσ ότι το τίμθμα τθσ άδειασ κα πρζπει να ανζλκει ςε 251 εκατομμφρια 

Αιγυπτιακζσ λίρεσ. Θ εταιρία από τον Οκτϊβριο του 2008, ζχει προςφφγει δικαςτικϊσ εναντίον τθσ ανωτζρω 

αναφερόμενθσ αρχισ με αίτθμα να τθσ κατακυρωκεί θ άδεια ζναντι ποςοφ 500 Αιγυπτιακϊν λιρϊν, εφόςον δε 

απορριφκεί το ςχετικό αίτθμά τθσ, το τίμθμα κατακφρωςθσ τθσ άδειασ να ανζλκει ςε 134,5 εκατομμφρια Αιγυπτιακζσ 

λίρεσ. Θ εταιρία εκτιμά ότι οι πικανότθτεσ για κετικι ζκβαςθ τθσ ανωτζρω δικαςτικισ προςφυγισ είναι μεγάλεσ. 

Ο μθ κυβερνθτικόσ οργανιςμόσ Nile Agriculture Organization, ζχει προςφφγει ςτα δικαςτιρια εναντίον τθσ κυγατρικισ 

εταιρίασ του Ομίλου ςτθν Αίγυπτο Beni Suef Cement Company S.A. (BSCC), ηθτϊντασ αποηθμίωςθ φψουσ 300 

εκατομμφριων Αιγυπτιακϊν λιρϊν, ιςχυριηόμενοσ ότι θ εταιρία ζχει καταπατιςει ζκταςθ ιδιοκτθςίασ τθσ. Πμωσ, θ 

διεκδικοφμενθ ζκταςθ, ζχει από πολλϊν ετϊν νομίμωσ παραχωρθκεί ςτθν εταιρία από τθν αρμόδια Αιγυπτιακι αρχι 

Νew Urban Communities Agency (NUCA) και από το 1988 τθσ ζχουν χορθγθκεί άδειεσ εκμετάλλευςθσ των επ’ αυτισ 

λατομείων. H εταιρία εκτιμά ότι θ πικανότθτα να κερδίςει τθν υπόκεςθ είναι μεγάλθ. 

Δφο πρϊθν εργαηόμενοι τθσ κυγατρικισ εταιρίασ του Ομίλου ςτθν Αίγυπτο  Beni Suef Cement Company S.A.( BSCC), 

ζχουν αςκιςει προςφυγι ενϊπιον του Διοικθτικοφ Δικαςτθρίου του Καϊρου, με τθν οποία ηθτοφν τθν ανάκλθςθ τθσ 

εφαρμογισ τθσ απόφαςθσ τθσ Διχπουργικισ Επιτροπισ Αποκρατικοποιιςεων τθσ Αιγφπτου που ελιφκθ το 1998 για 

τθν ιδιωτικοποίθςθ, μετά από δθμόςιο πλειοδοτικό διαγωνιςμό, τθσ ΒSCC και τθν ακφρωςθ τθσ πϊλθςθσ των μετοχϊν 

τθσ εταιρίασ ςτθν πλειοδοτιςαςα  γαλλικι εταιρία Financiere Lafarge.  O Πμιλοσ ΤΙΤΑΝ, εξαγόραςε το 1999 το 50% και 

το 2008 το υπόλοιπο 50% τθσ ΒSCC από τον Πμιλο Lafarge, ενϊ ςιμερα το 99,98% περίπου τθσ BSCC ανικει ςτθν 

εταιρία του Ομίλου Alexandria Portland Cement Company S.A., θ οποία είναι ειςθγμζνθ ςτο Αιγυπτιακό 

Χρθματιςτιριο. Θ BSCC εκτιμά ότι θ εν λόγω προςφυγι κα απορριφκεί ωσ νόμω και ουςία αβάςιμθ, διότι ςτερείται 

οιαςδιποτε νομικισ και πραγματικισ βάςθσ. 

Ζνασ κάτοικοσ τθσ περιοχισ όπου βρίςκεται το εργοςτάςιο τθσ κυγατρικισ εταιρίασ του Ομίλου ςτθν Αίγυπτο 

Alexandria Portland Cement Company SA ( ΑPCC) ζχει αςκιςει προςφυγι ενϊπιον των Διοικθτικϊν Δικαςτθρίων τθσ 

Αλεξάνδρειασ κατά του Κυβερνιτθ τθσ Αλεξάνδρειασ, του Διοικθτι τθσ Ρεριφζρειασ El–Agamy, του Υπουργοφ 

Εμπορίου και Βιομθχανίασ, του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, του Ρροζδρου τθσ Αρχισ Ρεριβαλλοντικϊν Θεμάτων τθσ 

Αλεξάνδρειασ, του Ρροζδρου τθσ Αρχισ Βιομθχανικισ Ανάπτυξθσ και τθσ APCC , με τθν οποία ηθτεί τθν ακφρωςθ τθσ 

διοικθτικισ πράξθσ τθσ αρμόδιασ Αιγυπτιακισ Αρχισ, με τθν οποία χορθγικθκε άδεια λειτουργίασ ςτο εργοςτάςιο τθσ 

εν λόγω εταιρίασ ςτθν Αλεξάνδρεια, ιςχυριηόμενοσ παραβίαςθ τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ και άλλων ςχετικϊν 

κανονιςμϊν. Θ ΑPCC εκτιμά ότι το Δικαςτιριο κα απορρίψει τθν προςφυγι δεδομζνου ότι θ άδεια λειτουργίασ του 

εργοςταςίου ζχει εκδοκεί νομίμωσ και ςε πλιρθ ςυμμόρφωςθ με τουσ ςχετικοφσ νόμουσ και κανονιςμοφσ τθσ 

Αιγφπτου. 
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19. Ενδεχόμενεσ και ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ/απαιτιςεισ (ςυνζχεια) 

Θ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου ςτθν Αίγυπτο Alexandria Portland Cement Company SA (APCC), ζχει πλθροφορθκεί ότι 

ζνασ πρϊθν εργαηόμενοσ τθσ εταιρίασ κατζκεςε πρόςφατα προςφυγι ενϊπιον των Διοικθτικϊν Δικαςτθρίων τθσ 

Αλεξάνδρειασ κατά του Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου, του Ρρωκυπουργοφ, του Υπουργοφ Επενδφςεων, 

του Υπουργοφ Βιομθχανίασ, του Κυβερνιτθ τθσ Αλεξάνδρειασ, του Διευκυντι των Ορυχείων Salinas Project και του 

Διευκυντι του Τμιματοσ Ορυχείων και Λατομείων ςτθν Αλεξάνδρεια, με τθν οποία (προςφυγι) επιδιϊκει τθν 

ακφρωςθ τθσ πϊλθςθσ τθσ APCC προσ τον Πμιλο Blue Circle Cement Group, που πραγματοποιικθκε το ζτοσ 1999. Θ 

προςφυγι  δεν ςτρζφεται κατά τθσ APCC.  

Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι ο Πμιλοσ Blue Circle Cement Group περιιλκε το 2001 κατόπιν ςχετικισ χρθματιςτθριακισ 

ςυναλλαγισ ςτον Πμιλο Lafarge, ο οποίοσ ςτθ ςυνζχεια πϊλθςε τθ ςυμμετοχι του ςτθν APCC ςτον Πμιλο Τιτάν, μζςω 

δφο ςχετικϊν ςυναλλαγϊν, τα ζτθ 2002 και 2008. Θ APCC εκτιμά ότι θ αγωγι κα απορριφκεί αφοφ ςτερείται νομικισ 

και ουςιαςτικισ βαςιμότθτασ.  

Δεν υπάρχουν άλλεσ επίδικεσ ι υπό διαιτθςία διαφορζσ δικαςτικϊν ι διοικθτικϊν οργάνων που ενδζχεται να ζχουν 

ςθμαντικι επίπτωςθ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ Εταιρίασ και του Ομίλου. 

 

Δικαιϊματα εκπομπισ CO2 

Με βάςθ το μειωμζνο επίπεδο ηιτθςθσ που απορρζει από τθν ςοβοφςα οικονομικι κρίςθ, τα διακζςιμα από τον 

Πμιλο δικαιϊματα εκπομπισ διοξειδίου του άνκρακα για το 2012 υπερκαλφπτουν τισ παραγωγικζσ ανάγκεσ του 

Ομίλου. Πςον αφορά τθν περίοδο 2013-2020, και με βάςθ τθν ζωσ ςιμερα ιςχφουςα Ευρωπαϊκι νομοκεςία,  

εκτιμάται ότι ο Πμιλοσ δεν κα αντιμετωπίςει ςτο άμεςο μζλλον ζλλειμμα δικαιωμάτων εκπομπισ διοξειδίου του 

άνκρακα.  

 

Δικαιϊματα προαίρεςθσ τθσ μειοψθφίασ για πϊλθςθ μετοχϊν τθσ Antea 

Ο Πμιλοσ ζχει χορθγιςει  ςτουσ μετόχουσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ και ςυγκεκριμζνα ςτισ  European Bank for 

Reconstruction and Development (EBRD) και  International Finance Corporation (IFC) το δικαίωμα να ηθτιςουν τθν 

εξαγορά από τον Πμιλο του ποςοςτοφ τουσ ςτθν ANTEA Cement SHA, βάςει προκακοριςμζνων όρων. Στισ 30.09.2012, 

θ εφλογθ αξία του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ που αναγνωρίςτθκε ωσ υποχρζωςθ ανζρχεται ςε €14,1 εκατ. (31.12.2011: 

€14,2 εκατ.) (ςθμ. 15). 

 

Ενδεχόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 

Οι οικονομικζσ χριςεισ των εταιριϊν του Ομίλου, των οποίων δεν ζχει διενεργθκεί φορολογικόσ ζλεγχοσ, παρατίκενται 

αναλυτικά ςτθ ςθμείωςθ 6. 

Ρζραν των όςων αναφζρονται ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ, δεν υπάρχουν άλλεσ ςθμαντικζσ ενδεχόμενεσ 

υποχρεϊςεισ. 

Ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ 

30/9/2012 31/12/2011 30/9/2012 31/12/2011

Εγγυθτικζσ επιςτολζσ τραπεηϊν για εξαςφάλιςθ απαιτιςεων 21.795 18.114 15.247 16.368

Όμιλοσ Εταιρία

 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ τραπεηϊν που ζχουν ςτθν κατοχι τουσ οι εταιρίεσ του Ομίλου, προορίηονται για εξαςφάλιςθ 

απαιτιςεων από πελάτεσ κακϊσ και λοιπϊν απαιτιςεων.                  
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19. Ενδεχόμενεσ και ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ/απαιτιςεισ (ςυνζχεια) 

Ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ 

Κεφαλαιουχικζσ δεςμεφςεισ 

Οι ςυμβατικζσ δεςμεφςεισ για κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ κατά τθν θμερομθνία τθσ χρθματοοικονομικισ κζςθσ, οι 

οποίεσ δεν αναγνωρίςτθκαν ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 

30/9/2012 31/12/2011 30/9/2012 31/12/2011

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 11.981 13.269 7.296 4.658

Όμιλοσ Εταιρία

 

 

Ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ αγορϊν 

30/9/2012 31/12/2011 30/9/2012 31/12/2011

Συμβάςεισ αγοράσ ενζργειασ (φυςικό αζριο, θλεκτρικι ενζργεια κλπ) 206.910 213.239 - -

Όμιλοσ Εταιρία

 

Οι κυγατρικζσ του Ομίλου ςτισ ΘΡΑ ζχουν ςυμφωνιςει να αγοράηουν πρϊτεσ φλεσ και υλικά για τισ ανάγκεσ τθσ 

παραγωγικισ διαδικαςίασ ςτθ Φλόριντα. Το ςυμβόλαιο προβλζπει τθν αγορά αδρανϊν μζςα από μια πολυετι 

ςυμφωνία ςτισ επικρατοφςεσ αγοραίεσ τιμζσ. 

Επίςθσ, οι κυγατρικζσ του Ομίλου ςτθν Αίγυπτο ζχουν ςυμφωνίεσ αγορϊν ςυγκεκριμζνων ελαχίςτων ποςοτιτων 

αερίου για τα επόμενα ζτθ. 

 

Ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ λειτουργικισ εκμίςκωςθσ - όπου ο Όμιλοσ είναι ο μιςκωτισ 

Ο Πμιλοσ εκμιςκϊνει μεταφορικά μζςα, ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ και άλλον εξοπλιςμό από μθ ακυρϊςιμεσ  

εκμιςκϊςεισ που ζχουν ςυμφωνθκεί. Τα ςυμβόλαια μίςκωςθσ εμπεριζχουν διάφορεσ ριτρεσ, διατάξεισ κακϊσ και 

δικαιϊματα ανανζωςθσ. 

30/9/2012 31/12/2011 30/9/2012 31/12/2011

Ζωσ 1 ζτοσ 7.496 7.181 708 729

Μεταξφ 1 και 5 ζτθ 21.456 20.521 1.040 1.200

Από 5 ζτθ και πάνω 18.695 17.086 - -

47.647 44.788 1.748 1.929

Όμιλοσ Εταιρία

 

 

20. Αναταξινομιςεισ 

Στο τζλοσ του 2011, ο Πμιλοσ επανεξζταςε τθν λογιςτικι του πολιτικι ςε ςχζςθ με τθν αναγνϊριςθ των αναλογιςτικϊν 

κερδϊν και ηθμιϊν που προζρχονται από τα προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν. Θ προθγοφμενθ λογιςτικι 

πολιτικι αναγνϊριηε μόνο τα αναλογιςτικά κζρδθ και ηθμιζσ που προζκυπταν από εμπειρικζσ αναπροςαρμογζσ και 

αλλαγζσ ςτισ αναλογιςτικζσ υποκζςεισ που υπερζβαιναν ςωρευτικά το 10% τθσ προβλεπόμενθσ υποχρζωςθσ τθσ 

παροχισ ςτθν αρχι κάκε περιόδου και καταχωροφνταν  ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ιςόποςα, ανάλογα με το 

μζςο χρόνο εναπομζνουςασ υπθρεςίασ των εργαηομζνων που αφοροφςαν, εφαρμόηοντασ τθν μζκοδο του περικωρίου 

του ΔΛΡ 19. Ωσ αποτζλεςμα, θ κατάςταςθ αποτελεςμάτων του Ομίλου δεν εμφάνιηε ςθμαντικό μζροσ των κακαρϊν 

μθ πραγματοποιθκζντων αναλογιςτικϊν κερδϊν και ηθμιϊν. 
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20. Αναταξινομιςεισ (ςυνζχεια) 

Ωσ εκ τοφτου, ο Πμιλοσ αποφάςιςε να αλλάξει τθν ανωτζρω λογιςτικι πολιτικι και να αναγνωρίςει το ςφνολο των 

αναλογιςτικϊν κερδϊν και ηθμιϊν κατά τθν περίοδο που αυτζσ πραγματοποιοφνται ςτθν κατάςταςθ του ςυνολικοφ 

ειςοδιματοσ. Θ παραπάνω αλλαγι ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν πλιρθ αναγνϊριςθ των υποχρεϊςεων κακϊσ αυτζσ 

περιλαμβάνουν και τα αναλογιςτικά κζρδθ/ηθμίεσ. Θ Διοίκθςθ κεωρεί ότι με αυτό τον τρόπο οι οικονομικζσ 

καταςτάςεισ του Ομίλου και τθσ Εταιρίασ, παρζχουν πιο αξιόπιςτθ και ςχετικι πλθροφόρθςθ ενϊ παράλλθλα ο νζοσ 

χειριςμόσ προςομοιάηει ςτον λογιςτικό χειριςμό που ειςάγεται με το ανακεωρθμζνο ΔΛΡ 19 το οποίο κα ζχει ιςχφ από 

τθν 1.1.2013.  Σφμφωνα με το ΔΛΡ 8 "Λογιςτικζσ Ρολιτικζσ, Μεταβολζσ των Λογιςτικϊν Εκτιμιςεων και Λάκθ", οι 

αλλαγζσ αυτζσ ζχουν αναδρομικι εφαρμογι με αποτζλεςμα τθν αναπροςαρμογι του προθγοφμενου ζτουσ ςτισ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ. 

Θ αλλαγι τθσ λογιςτικισ πολιτικισ ζχει τισ ακόλουκεσ επιδράςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου και τθσ 

Εταιρίασ: 

Ενδιάμεςθ Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων  30.9.2011 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Εννεάμθνο 

2011

Γ' τρίμθνο 

2011

Εννεάμθνο 

2011

Γ' τρίμθνο 

2011

1.119 373 171 57

429 143 24 8

-525 -175 - -

5.136 1.712 4.938 1.646

Μείωςθ εξόδων χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ

Μείωςθ άλλων εξόδων εκμετάλλευςθσ

Αφξθςθ αναβαλλόμενου φόρου

Αφξθςθ λοιπϊν ςυνολικϊν ειςοδθμάτων μετά από φόρουσ

'Ομιλοσ Εταιρία

 

Στθν ενδιάμεςθ κατάςταςθ αποτελεςμάτων τθσ περιόδου 1.1-30.09.2011 του Ομίλου, το ποςό των €337 χιλ. 

"ςυμμετοχι ςτισ ηθμίεσ ςυγγενϊν εταιριϊν" αναταξινομικθκε, για λόγουσ παρουςίαςθσ, και μεταφζρκθκε από το 

άκροιςμα των "κερδϊν προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και αποςβζςεων" ςτο άκροιςμα 

των "κερδϊν προ φόρων", ζτςι ϊςτε να είναι ςυγκρίςιμο με τθν ενδιάμεςθ κατάςταςθ αποτελεςμάτων τθσ περιόδου 

1.1-30.09.2012. 

Στθν ενδιάμεςθ κατάςταςθ αποτελεςμάτων τθσ περιόδου 1.1-30.09.2011 του Ομίλου, το ποςό των €3.564 χιλ. 

αναταξινομικθκε από τον λογαριαςμό "άλλα ζςοδα εκμετάλλευςθσ" ςτον λογαριαςμό "ζξοδα διοικθτικισ 

λειτουργίασ", ζτςι ϊςτε να είναι ςυγκρίςιμο με τθν ενδιάμεςθ κατάςταςθ αποτελεςμάτων τθσ περιόδου 1.1-

30.09.2012. 

Στθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ τθσ 31.12.2011 του Ομίλου, ποςό των €8.646 χιλ. μεταφζρκθκε από τον 

λογαριαςμό "λοιπζσ απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ" ςτον λογαριαςμό "προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ", ζτςι 

ϊςτε να είναι ςυγκρίςιμο με τθν ενδιάμεςθ κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ του Ομίλου τθν 30.09.2012. 

Οι ανωτζρω αναταξινόμθςεισ ζγιναν για λόγουσ παρουςίαςθσ και δεν είχαν καμία επίδραςθ ςτα ίδια κεφάλαια, ςτον 

κφκλο εργαςιϊν και ςτα αποτελζςματα μετά από φόρουσ και μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ 

του Ομίλου. 

 

21. Μεταγενζςτερα γεγονότα 

Δεν υπάρχουν ςθμαντικά γεγονότα μετά τθν 30 Σεπτεμβρίου 2012 που να επθρεάηουν τθν οικονομικι κατάςταςθ του 

Ομίλου και τθσ Εταιρίασ. 
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22. Κφριεσ ιςοτιμίεσ χρθματοοικονομικισ κζςθσ και αποτελεςμάτων περιόδου 

 

Ιςολογιςμοφ 30/09/2012

€1 = USD 1,29

€1 = EGP 7,88

€1 = TRY 2,32

1USD=EGP 6,10

€1 = RSD 115,03

1USD = JPY 77,63

Αποτελεςμάτων M.O. Eννεαμινου 2012

€1 = USD 1,28

€1 = EGP 7,75

€1 = TRY 2,31

1USD=EGP 6,05

€1 = RSD 112,86

1USD = JPY 79,35

Μ.Ο. Εννεαμινου 2012 vs 

Μ.Ο. Εννεαμινου 2011M.O. Eννεαμινου 2011

6,03

104,64

77,44

1,1%

9,9%

0,2%

7,80

2,44

1,29

-5,0%

-0,1%

-1,4%

1,41

8,34

2,29

5,93

101,95

-8,9%

-7,1%

0,8%

80,50

30/9/2012 vs 31/12/201131/12/2011

1,0%

2,1%

10,7%

 


