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ΔΘΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(ςφμφωνα με το άρκρο 5 του Ν. 3556/2007) 

 

 

Τα κατωτζρω μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ: 

1. Ανδρζασ Κανελλόπουλοσ, Ρρόεδροσ  

2. Δθμιτριοσ Ραπαλεξόπουλοσ, Διευκφνων Σφμβουλοσ και   

3. Βαςίλειοσ Ηαρκαλισ, Μζλοσ,  

 

υπό τθν ανωτζρω ιδιότθτά μασ, δθλϊνουμε με τθν παροφςα, ότι εξ όςων γνωρίηουμε: 

Α) οι εξαμθνιαίεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ για τθν περίοδο 1.1.2013 

ζωσ 30.6.2013, οι οποίεσ καταρτίςκθκαν ςφμφωνα με τα ιςχφοντα λογιςτικά πρότυπα, 

απεικονίηουν κατά τρόπο αλθκι τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ, τθν κακαρι 

κζςθ και τα αποτελζςματα περιόδου τθσ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, κακϊσ και των 

επιχειριςεων που περιλαμβάνονται ςτθν ενοποίθςθ εκλαμβανομζνων ωσ ςφνολο, ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 3 ζωσ 5 του άρκρου 5 του Ν. 3556/2007 και 

Β) θ εξαμθνιαία Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου απεικονίηει κατά τρόπο αλθκι τισ 

πλθροφορίεσ που απαιτοφνται βάςει τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 5 του Ν. 3556/2007.  

 

Ακινα, 1 Αυγοφςτου  2013 

 

 

 

 

 

ΑΝΔΕΑΣ  ΚΑΝΕΛΛΟΡΟΥΛΟΣ                 ΔΘΜΘΤΙΟΣ  ΡΑΡΑΛΕΞΟΡΟΥΛΟΣ            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΑΚΑΛΘΣ 

Ρρόεδροσ Δ.Σ.                                       Διευκφνων Σφμβουλοσ                              Μζλοσ Δ.Σ. 
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ΕΞΑΜΘΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΘ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΕΙΟΔΟ 1.1.2013 - 30.6.2013 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΘΤΙΚΘΣ ΕΤΑΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ - ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΩΝ - ΣΘΜΑΝΤΙΚΑ 
ΓΕΓΟΝΟΤA 

Το Α’ Εξάμθνο του 2013 ο Πμιλοσ ΤΙΤΑΝ ενίςχυςε περαιτζρω τα βαςικά οικονομικά του μεγζκθ, 

αυξάνοντασ τισ πωλιςεισ, παράγοντασ κετικζσ ταμειακζσ ροζσ και μειϊνοντασ περαιτζρω τον κακαρό 

δανειςμό του. Θ ςαφισ πλζον ανάκαμψθ ςτισ ΘΡΑ και θ ανκεκτικότθτα τθσ ηιτθςθσ ςτθν Αίγυπτο, ςε 

ςυνδυαςμό με τθν αφξθςθ των εξαγωγϊν και τθ μείωςθ του κόςτουσ, αντιςτάκμιςαν τθ ςυνεχιηόμενθ 

ςυρρίκνωςθ τθσ εγχϊριασ αγοράσ.  

Ο κφκλοσ εργαςιϊν παρουςίαςε βελτίωςθ για 5ο ςυνεχζσ τρίμθνο τθν περίοδο Απριλίου – Ιουνίου 

2013. Συγκεκριμζνα, ο κφκλοσ εργαςιϊν του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το Α’ εξάμθνο του 2013 ανιλκε ςε €572 

εκατ., ςθμειϊνοντασ αφξθςθ 4,4% ςε ςφγκριςθ με το 2012. Τα λειτουργικά κζρδθ προ φόρων, τόκων 

και αποςβζςεων (EBITDA) μειϊκθκαν κατά 17,8% ςτα €92 εκατ., ενϊ οι κακαρζσ ηθμιζσ, μετά τα 

δικαιϊματα μειοψθφίασ και τθν πρόβλεψθ για φόρουσ, ζφκαςαν τα €22 εκατ., ςε ςφγκριςθ με 

κακαρά κζρδθ €8 εκατ. κατά τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2012.  

Τα λειτουργικά κζρδθ προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων (EBITDA), κα ιταν βελτιωμζνα ςε ςχζςθ με 

τθν αντίςτοιχθ περίοδο πζρυςι, εάν εξαιρείτο  από αυτά θ επίδραςθ τθσ πϊλθςθσ των δικαιωμάτων 

του διοξειδίου του άνκρακα. Θ βελτίωςθ αυτι, οφείλεται κατά κφριο λόγο ςτθ ςταδιακι ανάκαμψθ 

του καταςκευαςτικοφ κλάδου ςτισ ΘΡΑ και κατ’ επζκταςθ ςτθ ςτακερά αυξανόμενθ κερδοφορία του 

Ομίλου ςτθν εν λόγω αγορά. Επιπλζον, οι κακαρζσ ηθμιζσ του Ομίλου, είναι κατά €20 εκ. 

επιβαρυμζνεσ από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ, ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο πζρυςι. 

Με ςτακερζσ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ ο κφκλοσ εργαςιϊν κατά το Α’ εξάμθνο του 2013 κα είχε 

αυξθκεί κατά 8,0%, ενϊ τα λειτουργικά κζρδθ (EBITDA) κα είχαν μειωκεί κατά 12,6%. Θ υποχϊρθςθ 

των τοπικϊν νομιςμάτων και κυρίωσ τθσ αιγυπτιακισ λίρασ ζναντι του ευρϊ, είχαν αρνθτικι επίδραςθ 

ςτα λειτουργικά αποτελζςματα (EBITDA) του Ομίλου κατά €6 εκατ.. 

Ο Πμιλοσ κατά το Α’ εξάμθνο του 2013 εξακολοφκθςε να δθμιουργεί κετικζσ ελεφκερεσ ταμειακζσ 

ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ ανιλκαν ςε €55 εκατ. Με ςτόχο τθν ενίςχυςθ των 

κεμελιωδϊν οικονομικϊν μεγεκϊν του, ο Πμιλοσ περιόριςε περαιτζρω κατά €10 εκατ. τον κακαρό 

δανειςμό του κατά το Α’ εξάμθνο του 2013, ο οποίοσ ςτισ 30.06.2013 διαμορφϊκθκε ςε €586 εκατ. 

Ζτςι, από τα τζλθ του 2008, και εν μζςω περιόδου βακιάσ οικονομικισ φφεςθσ του κλάδου τθσ 

οικοδομισ και των καταςκευϊν ςτισ πιο ςθμαντικζσ αγορζσ του, ο Πμιλοσ πζτυχε  μείωςθ ςχεδόν ςτο 

ιμιςυ του κακαροφ δανειςμοφ του,  μείωςθ που ξεπερνά τα €550 εκατ. από το τζλοσ του 2008. 

Τον Μάιο του 2013, ο οίκοσ πιςτολθπτικισ αξιολόγθςθσ Standard & Poor’s επιβεβαίωςε τθν 

πιςτολθπτικι ικανότθτα του Ομίλου ςτο ΒΒ- με ςτακερζσ προοπτικζσ. 
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Θ μετοχι τθσ Εταιρίασ ζκλειςε ςτισ 30.06.2013 ςτθν τιμι των €13,36 παρουςιάηοντασ μείωςθ 4,3% 

από το τζλοσ του 2012 ενϊ ο Γενικόσ Δείκτθσ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν μειϊκθκε κατά 6,6% τθν 

αντίςτοιχθ περίοδο. Σε ςφγκριςθ με το τζλοσ του 2008, θ τιμι τθσ μετοχισ μειϊκθκε κατά 3,9% 

(€13,90 ςτισ 31.12.2008) ενϊ ο Γενικόσ Δείκτθσ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν μειϊκθκε κατά 52,6%  τθν 

αντίςτοιχθ περίοδο.  

Στθν Ελλάδα θ ηιτθςθ τςιμζντου και δομικϊν υλικϊν εξακολουκεί  να υποχωρεί παρά τα εξαιρετικά 

χαμθλά επίπεδα κατανάλωςθσ του 2012, αν και με θπιότερουσ ρυκμοφσ. Ο ιδιωτικόσ καταςκευαςτικόσ 

κλάδοσ ζχει οδθγθκεί ουςιαςτικά ςε αδράνεια ενϊ ςε χαμθλά επίπεδα κινοφνται και τα δθμόςια 

ζργα.  Θ βακιά φφεςθ ςτθν οποία βρίςκεται θ Ελλθνικι οικονομία επθρζαςε άμεςα τον οικοδομικό 

κλάδο, ο οποίοσ μετά από μία εξαετία αδιάλειπτθσ κακοδικισ πορείασ ζχει ουςιαςτικά καταρρεφςει, 

με τθν κατανάλωςθ τςιμζντου να εκτιμάται ότι βρίςκεται ςιμερα ςτο 1/4 αυτισ του 2006.  

Για τον ΤΙΤΑΝΑ, θ εγχϊρια ηιτθςθ απορροφά πλζον περίπου το 1/6 του παραγωγικοφ δυναμικοφ των 

εγκαταςτάςεων, ο βακμόσ απαςχόλθςθσ των οποίων εξαρτάται από τθν εξαςφάλιςθ του εφοδιαςμοφ 

εξαγωγικϊν προοριςμϊν, ςτα πλαίςια ιδιαίτερα ζντονου διεκνοφσ ανταγωνιςμοφ. Ραρά τισ αντίξοεσ 

ςυνκικεσ ςτισ διεκνείσ αγορζσ, ο Τιτάνασ πζτυχε  ςθμαντικι αφξθςθ των  εξαγωγϊν και το Α’ εξάμθνο 

του 2013. 

Ζτςι, ο κφκλοσ εργαςιϊν του Τιτάνα ςτθν Ελλάδα, ςυμπεριλαμβανομζνων των εξαγωγϊν και των 

ςτακμϊν διανομισ ςτθ Δυτικι Ευρϊπθ ςθμείωςε αφξθςθ το Α’ εξάμθνο του 2013 κατά 2% ζναντι τθσ 

αντίςτοιχθσ περιόδου του 2012 και ανιλκε ςε €122 εκατ. Θ λειτουργικι κερδοφορία (EBITDA) ανιλκε 

ςε €9 εκατ., εμφανίηοντασ μείωςθ κατά 68% ςε ςφγκριςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2012. Θ 

μείωςθ αυτι οφείλεται ςε μεγάλο βακμό ςτθ μείωςθ των πωλιςεων των δικαιωμάτων του διοξειδίου 

του άνκρακα. 

Στισ ΘΡΑ και ειδικότερα ςτισ Νοτιοανατολικζσ Ρολιτείεσ όπου δραςτθριοποιείται κατά κφριο λόγο ο 

Πμιλοσ, θ ςθμαντικι ανάκαμψθ τθσ αγοράσ κατοικιϊν, ιδιαίτερα ςτθ Φλόριντα, ευνοεί τθ ηιτθςθ 

δομικϊν υλικϊν οδθγϊντασ ςε ςταδιακι βελτίωςθ των αποτελεςμάτων. 

Στισ Νοτιοανατολικζσ Ρολιτείεσ των Θ.Ρ.Α., θ κατανάλωςθ τςιμζντου αυξικθκε κατά 7.3%1 το Α’ 

εξάμθνο του 2013 ςε ςφγκριςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2012 και ςτθ Φλόριντα αντίςτοιχα θ 

αφξθςθ ιταν 23,8%. 

Θ εταιρία του Ομίλου Separation Technologies LLC (ST), θ οποία ζχει αντικείμενο τθν εγκατάςταςθ και 

λειτουργία μονάδων ανακφκλωςθσ και επεξεργαςίασ ιπτάμενθσ τζφρασ, ςυνζχιςε τθν αναπτυξιακι 

τθσ πορεία ςθμειϊνοντασ νζα άνοδο πωλιςεων. Επιπλζον, θ ST εκμεταλλευόμενθ τθν πρωτοπόρο 

τεχνολογία τθσ, ςυνζχιςε τθν επζκταςθ των δραςτθριοτιτων τθσ ςτο διαχωριςμό άλλων βιομθχανικϊν 

ορυκτϊν και τθν είςοδό τθσ ςε νζεσ ελκυςτικζσ αγορζσ. 

Ο κφκλοσ εργαςιϊν του Τιτάνα ςτισ ΘΡΑ ζφταςε τα €193 εκατ. το Α’ εξάμθνο του 2013 αυξθμζνοσ 

κατά 10% ζναντι τθσ αντίςτοιχθσ περιόδου του 2012 και τα λειτουργικά κζρδθ (EBITDA) ζφταςαν τα 

€10 εκατ.  αυξθμζνα κατά 139% ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο πζρυςι. 

  

                                                           
1 PCA, “THE Monitor”-Cement Consumption Report: June 2013 
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Στισ περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ, θ ηιτθςθ δομικϊν υλικϊν παραμζνει ςε 

χαμθλά επίπεδα. Ταυτόχρονα, το περικϊριο κζρδουσ ςυρρικνϊκθκε λόγω του ζντονου ανταγωνιςμοφ. 

Ο κφκλοσ εργαςιϊν του Ομίλου ςτθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ το 2013 μειϊκθκε κατά 2% ςε ςφγκριςθ 

με το 2012 φκάνοντασ ςτα €99 εκατ., και τα κζρδθ προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων (EBITDA) 

μειϊκθκαν κατά 25% ςε ςφγκριςθ με τθν αντίςτοιχθ περςινι περίοδο φκάνοντασ τα €23 εκατ. 

Στθν Αίγυπτο, θ ηιτθςθ τςιμζντου  διατθρικθκε ςχεδόν ςτα ίδια επίπεδα με τθν αντίςτοιχθ περςινι 

περίοδο, παρά τθν οξφτατθ πολιτικι  κρίςθ και τα οικονομικά προβλιματα που αντιμετωπίηει θ χϊρα. 

Ραρά τισ δυςκολίεσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία και τισ ελλείψεισ ςτθν τροφοδοςία καυςίμων, ο 

ΤΙΤΑΝΑΣ κατάφερε να αυξιςει τισ πωλιςεισ του, με τθ ςυνειςφορά και ειςαγόμενου κλίνκερ.  

Στθν Τουρκία, ο κλάδοσ καταςκευϊν ςυνζχιςε ανοδικά, τόςο ςτο δθμόςιο όςο και ςτον ιδιωτικό 

τομζα, ενϊ ςυγχρόνωσ αφξθςθ παρουςίαςαν και οι εξαγωγζσ. 

Συνολικά, ο κφκλοσ εργαςιϊν ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο το Α’ εξάμθνο του 2013 αυξικθκε κατά 4% 

ζναντι τθσ αντίςτοιχθσ περιόδου του 2012 και ζφταςε τα €158 εκατ., ενϊ τα κζρδθ προ φόρων, τόκων 

και αποςβζςεων (EBITDA) αυξικθκαν κατά 2% φτάνοντασ τα €50 εκατ..  

Στο πλαίςιο τθσ ςυνεχοφσ προςπάκειασ για ςυγκράτθςθ των δαπανϊν, τα ζξοδα διοικθτικισ 

λειτουργίασ και λειτουργίασ διάκεςθσ του Ομίλου μειϊκθκαν το Α’ εξάμθνο του 2013 κατά 3,9% 

ζναντι τθσ αντίςτοιχθσ περιόδου του 2012 και ανιλκαν ςε €54 εκατ..  

Το Α’ εξάμθνο του 2013 ο Πμιλοσ κατζγραψε ςυναλλαγματικζσ ηθμιζσ φψουσ €9 εκατ. κυρίωσ από  μθ 

πραγματοποιθκείςεσ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ, ςε αντίκεςθ με κζρδθ φψουσ €11 εκατ., που 

κατζγραφε τθν αντίςτοιχθ περςινι περίοδο.  

Ραρόλθ τθ μείωςθ του κακαροφ δανειςμοφ του Ομίλου κατά τθ διάρκεια του Α’ εξαμινου του 2013, 

τα χρθματοοικονομικά ζξοδα εξαιρουμζνων των ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν, αυξικθκαν κατά 10% 

ςε ςφγκριςθ με το 2012, φκάνοντασ τα €35 εκατ. Θ παραπάνω αφξθςθ οφείλεται ςτθν αφξθςθ του 

κόςτουσ προςταςίασ από χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ και ςτθν αφξθςθ του κόςτουσ δανειςμοφ.  

Kακ’όλθ τθ διάρκεια του Αϋεξαμινου 2013 και μζχρι ςιμερα δεν πραγματοποιικθκαν αγορζσ ι 

πωλιςεισ ιδίων μετοχϊν τθσ Εταιρίασ.    

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ιδίων μετοχϊν που είχε ςτθν κατοχι τθσ θ Εταιρία ςτισ 30.6.2013 ανζρχεται 

ςε 3.074.235 (31.12.2012: 3.117.616), από τισ οποίεσ 3.068.316 είναι κοινζσ και 5.919 είναι 

προνομιοφχεσ άνευ ψιφου μετοχζσ. Οι ανωτζρω μετοχζσ αντιπροςωπεφουν ποςοςτό 3,63% επί του 

ςυνολικοφ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΙΑΣ 

Το Α’ εξάμθνο του 2013, ο κφκλοσ εργαςιϊν τθσ «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» ανιλκε ςε €119 εκατ., 

αυξθμζνοσ κατά 7% ςε ςφγκριςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2012, ενϊ τα λειτουργικά κζρδθ προ 

φόρων, τόκων και αποςβζςεων (EBITDA) ανιλκαν ςε €7 εκατ., ςε ςφγκριςθ με  €29 εκατ. το 2012. Οι 

κακαρζσ ηθμιζσ ανιλκαν ςε €22 εκατ. ςε ςφγκριςθ με €2 εκατ. κακαρά κζρδθ πζρυςι. 

 

ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΚΡΟΙΘΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΕΣ 

Το Α’ εξάμθνο του 2013, οι κεφαλαιουχικζσ επενδφςεισ του Ομίλου, εξαιρουμζνων των εξαγορϊν, 

ανιλκαν ςε €19 εκατ. αυξθμζνεσ κατά 6% ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο το 2012.  

Κατά το Α’ εξάμθνο του 2013, ο Πμιλοσ πραγματοποίθςε εκποιιςεισ παγίων αναπόςβεςτθσ αξίασ €1 

εκ. ζναντι €24 εκατ. τθν αντίςτοιχθ περίοδο πζρυςι. 

 

ΣΘΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
 
Στισ 30 Ιουλίου 2013, θ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου Titan Global Finance plc (TGF) προχϊρθςε ςτθν 

αποπλθρωμι ομολογιϊν φψουσ €97,65 εκατ. που παρζμεναν ςε κυκλοφορία μετά τθν πρόταςθ 

ανταλλαγισ ομολογιϊν τθσ ανωτζρω εταιρίασ το Δεκζμβριο του 2012. 

Στισ 29 Ιουλίου 2013, θ Εταιρία προχϊρθςε ςτθν ολικι πρόωρθ αποπλθρωμι δανείου φψουσ €97,6 

εκατ. που είχε ςυνάψει με τθ TGF. Επίςθσ, εντόσ του Ιουλίου 2013, θ Εταιρία ζκανε μερικι εκταμίευςθ 

μακροπρόκεςμων πιςτωτικϊν γραμμϊν φψουσ €52 εκατ. που είχε διακζςιμεσ από τθ TGF. 

 

ΡΟΟΡΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΡΟΛΟΙΡΟ 2013  

Στισ ΘΡΑ θ ανάκαμψθ τθσ αγοράσ οικιςτικϊν ακινιτων αποτελεί τθν κινθτιρια δφναμθ για αφξθςθ τθσ 

οικοδομικισ δραςτθριότθτασ, ιδιαίτερα ςε περιοχζσ όπωσ θ Φλόριντα, οι οποίεσ είχαν χτυπθκεί 

περιςςότερο από τθν κρίςθ. Σφμφωνα με τον Σφνδεςμο Αμερικανικϊν Τςιμεντοβιομθχανιϊν (PCA), θ 

αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ τςιμζντου, ςτισ Νοτιοανατολικζσ Ρολιτείεσ όπου δραςτθριοποιείται κυρίωσ 

ο Πμιλοσ, κινικθκε ςε επίπεδα υψθλότερα του μζςου όρου τθσ χϊρασ το Α’ εξάμθνο, τάςθ θ οποία 

αναμζνεται να ςυνεχιςτεί. Το PCA εκτιμά ότι θ ηιτθςθ κα αυξάνεται ςτισ ΘΡΑ με διψιφιο ετιςιο 

ρυκμό κατά τθ διάρκεια τθσ επόμενθσ πενταετίασ.  

Στθν Ελλάδα, εκτιμάται ότι θ ηιτθςθ δομικϊν υλικϊν κα ςθμειϊςει περαιτζρω μείωςθ το 2013, από τα 

εξαιρετικά χαμθλά επίπεδα του 2012. Τα προςδοκϊμενα οφζλθ από τθν επανζναρξθ των δθμοςίων 

ζργων αναμζνεται να γίνουν αιςκθτά προσ το τζλοσ του τρζχοντοσ ζτουσ.   

Στθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ θ οικονομικι ανάπτυξθ παραμζνει αναιμικι. Δεν αναμζνονται 

ουςιαςτικζσ αλλαγζσ ςτισ αγορζσ δομικϊν υλικϊν. 

Στθν Αίγυπτο θ κρίςιμθ πολιτικι κατάςταςθ κακιςτά κάκε εκτίμθςθ για τισ βραχυπρόκεςμεσ 

προοπτικζσ τθσ αγοράσ εξαιρετικά αβζβαιθ. Ρροσ το παρόν θ ηιτθςθ τςιμζντου διατθρεί τθ δυναμικι 



Ανϊνυμθ Εταιρία Σςιμζντων Σιτάν 
Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 2 

 

 
Σελίδα | 8  

 

τθσ, όμωσ θ αφξθςθ του κόςτουσ παραγωγισ και θ διολίςκθςθ τθσ αιγυπτιακισ λίρασ αναμζνεται να 

ςυνεχίςουν να επθρεάηουν αρνθτικά τα αποτελζςματα. Ραράλλθλα ο Πμιλοσ προχωρεί ςε επενδφςεισ  

προκειμζνου να εξαςφαλίςει τθν εφρυκμθ λειτουργία των εργοςταςίων του ανεξαρτιτωσ τθσ 

επάρκειασ τθσ παροχισ εγχϊριου φυςικοφ αερίου, επενδφςεισ που αναμζνεται να ζχουν κετικι 

επίδραςθ ςτο κόςτοσ παραγωγισ από το 2014.  

Ανταποκρινόμενοσ ςτισ προκλιςεισ των καιρϊν, ο Πμιλοσ ΤΙΤΑΝ κα εξακολουκιςει να επιδιϊκει τθ 

δθμιουργία κετικϊν ταμειακϊν ροϊν και τθ ςυμπίεςθ των δαπανϊν, διατθρϊντασ όμωσ πάντα 

παράλλθλα τθν επικζντρωςι του ςτθν επίτευξθ των μακροχρόνιων ςτρατθγικϊν ςτόχων του. 

 

ΕΤΑΙΙΚΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘ 

Το πρϊτο εξάμθνο του 2013, ςυνεχίςτθκε θ προςπάκεια για  περαιτζρω βελτίωςθ του 

περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ των δραςτθριοτιτων του Ομίλου. Συνεχίςτθκε επίςθσ θ 

διαβοφλευςθ του Τιτάνα με τουσ κφριουσ ςυμμζτοχουσ του τόςο ςε τοπικό, όςο και ςε κλαδικό, 

εκνικό αλλά και διεκνζσ επίπεδο. 

Στον τομζα τθσ Αςφάλειασ ςτθν εργαςία, ζνα κανατθφόρο ατφχθμα που προκλικθκε από 

θλεκτροπλθξία ςε εργαηόμενο εξειδικευμζνου εξωτερικοφ ςυνεργάτθ ςτο εργοςτάςιο Καμαρίου,   

απζδειξε με τον πιο οδυνθρό τρόπο  ότι παρά τθν ςυνεχι εντατικοποίθςθ τθσ προςπάκειασ 

εμπζδωςθσ τθσ νοοτροπίασ πρόλθψθσ ατυχθμάτων, τα αποτελζςματα ςτον τομζα αυτό δεν είναι 

δυςτυχϊσ πάντα ικανοποιθτικά. Ο Τιτάνασ είναι αποφαςιςμζνοσ να ςυνεχίςει και να εντείνει ακόμα 

περιςςότερο τισ προςπάκειζσ του για τθ βελτίωςθ τθσ ςυνολικισ του απόδοςθσ ςτον τομζα τθσ 

αςφάλειασ ςτθν εργαςία και για τθν επίτευξθ του ςτόχου για μθδζν ατφχθμα.  

Στο πλαίςιο αυτό ςυνεχίςτθκε θ ςυνεργαςία με τισ ενϊςεισ των φοιτθτϊν ςτισ Ρολυτεχνικζσ Σχολζσ 

Ρατρϊν και Θεςςαλονίκθσ ςτθν Ελλάδα, όπου δόκθκε θ  δυνατότθτα ςε μελλοντικοφσ μθχανικοφσ να 

κατανοιςουν τισ πρακτικζσ διαςτάςεισ των κεμάτων αςφαλείασ ςτουσ χϊρουσ παραγωγισ μίασ 

βαριάσ βιομθχανίασ.  

Ππωσ αναφζρκθκε ςτον ετιςιο Απολογιςμό προσ τουσ μετόχουσ και ςυμ-μετόχουσ μασ για το 2012, θ 

Επιτροπι ΕΚΕ του Ομίλου ξεκίνθςε τθν διαδικαςία επικαιροποίθςθσ των ςτόχων που ζχουν υιοκετθκεί 

με χρονικό ορίηοντα το 2015 και το 2017 ϊςτε να επιτευχκεί μια πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ των 

κοινωνικϊν και οικονομικϊν επιπτϊςεων που επθρεάηουν άμεςα τόςο τθν επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα όςο και τουσ ςυμμζτοχουσ μασ. Ο ΤΙΤΑΝ ωσ μζλοσ και, ςτθν παροφςα περίοδο ωσ 

επικεφαλισ τθσ πρωτοβουλίασ για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ ςτον κλάδο τςιμζντου, ςυμμετζχει ςτθν 

ανακεϊρθςθ των προτεραιοτιτων και του Ρρογράμματοσ Δράςθσ τθσ πρωτοβουλίασ για το 2020 ενϊ 

ταυτόχρονα ςυμμετζχει ςτθ διαβοφλευςθ του ΟΘΕ για τον επαναπροςδιοριςμό των ςτόχων ςτθ μετά 

το 2015 περίοδο. Συμμετζχει επίςθσ ενεργά ςτθν προςπάκεια διαμόρφωςθσ εκνικϊν ςτρατθγικϊν για 

τθν εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ όπωσ ζχει προτακεί από τθ ςχετικι πολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Ζχοντασ ενςωματϊςει εκελοντικά τισ αρχζσ τθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ και τθσ βιϊςιμθσ 

ανάπτυξθσ ςτθ ςτρατθγικι του ο Πμιλοσ ΤΙΤΑΝ αναπτφςςει καινοτόμεσ προςεγγίςεισ ςτον διάλογο, τθ 

διαβοφλευςθ και τθ ςφμπραξθ με τουσ ςυμ- μετόχουσ ςε τοπικό επίπεδο. Ειδικότερα ςτον τομζα αυτό 

ο ΤΙΤΑΝ κατζκτθςε το πρϊτο βραβείο για τισ καλζσ πρακτικζσ που αναπτφςςει ςτο Κόςςοβο από τθν 
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Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτο πλαίςιο του πρϊτου πανευρωπαϊκοφ διαγωνιςμοφ καλϊν πρακτικϊν 

εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ. 

Τζλοσ, ςυνεχίηοντασ μία παράδοςθ που ξεκινάει από τα πρϊτα χρόνια τθσ λειτουργίασ τθσ Α.Ε. 

ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ςτθν Ελλάδα, ςχετικά με τθν διαφάνεια και τθν  ενθμζρωςθ των μετόχων και κάκε 

ςυμ-μετόχου, ο Πμιλοσ ΤΙΤΑΝ προχϊρθςε ςε μια ακόμθ καινοτομία, εκδίδοντασ τον πρϊτο μετά από 

30 χρόνια ενιαίο Απολογιςμό του ςφμφωνα με τα νζα πρότυπα και τάςεισ που διαμορφϊνονται ςε 

διεκνζσ επίπεδο. Θ επιλογι αυτι εκτόσ του ότι υπογραμμίηει τθ ςτακερι ευκυγράμμιςθ του Ομίλου 

με τα διεκνι πρότυπα, αποδεικνφει και τθ ςυνεχι προςπάκεια για μεγαλφτερθ διαφάνεια, 

ουςιαςτικότερθ και αποτελεςματικότερθ ενθμζρωςθ και διαρκι βελτίωςθ ςε κάκε επίπεδο. 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΘΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒϋΕΞΑΜΘΝΟ 2013 

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ 

Ο Πμιλοσ, λόγω τθσ φφςθσ και τθσ γεωγραφικισ διαφοροποίθςθσ των δραςτθριοτιτων του, εκτίκεται 

ςε χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ. Το ςυνολικό πρόγραμμα διαχείριςθσ των ανωτζρω κινδφνων 

εςτιάηεται ςτισ διακυμάνςεισ των χρθματοοικονομικϊν αγορϊν και ζχει ςτόχο να ελαχιςτοποιιςει τισ 

δυνθτικζσ δυςμενείσ επιπτϊςεισ αυτϊν των διακυμάνςεων ςτθ χρθματοοικονομικι απόδοςθ του 

Ομίλου. Ο Πμιλοσ δεν εκτελεί ςυναλλαγζσ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα ι ςυναλλαγζσ που δεν 

ςχετίηονται με τισ εμπορικζσ, επενδυτικζσ ι δανειολθπτικζσ δραςτθριότθτζσ του.  

Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ: 

Θ διαχείριςθ του κινδφνου τθσ ρευςτότθτασ γίνεται με τθν εξαςφάλιςθ κατάλλθλου ςυνδυαςμοφ 

ρευςτϊν διακεςίμων και εγκεκριμζνων μακροπρόκεςμων τραπεηικϊν πιςτϊςεων. Ο  λόγοσ των 

αχρθςιμοποίθτων εγκεκριμζνων μακροπρόκεςμων τραπεηικϊν πιςτϊςεων και των μετρθτϊν προσ τον 

βραχυπρόκεςμο δανειςμό παρακολουκείται ςε μθνιαία βάςθ. Στισ 30 Ιουνίου  του 2013, ο λόγοσ του 

ςυνόλου των αχρθςιμοποίθτων μακροπρόκεςμων δεςμευμζνων τραπεηικϊν γραμμϊν και μετρθτϊν 

προσ τον βραχυπρόκεςμο δανειςμό ιταν 3,95 (και εξαιρϊντασ τισ ομολογίεσ ςτακεροφ επιτοκίου, 

φψουσ € 97.7εκ. και λιξθσ 30 Ιουλίου 2013, ο λόγοσ αυτόσ γίνεται 6.93) . 

Θ Μθτρικι Εταιρία ζχει τθν ζδρα τθσ και ο Πμιλοσ αναπτφςςει μζροσ των δραςτθριοτιτων του  ςτθν 

Ελλάδα, ιτοι ςε χϊρα τθσ Ευρωηϊνθσ που εφαρμόηει πολυετζσ Ρρόγραμμα Δθμοςιονομικισ 

Ρροςαρμογισ και Διαρκρωτικϊν Μεταρρυκμίςεων. Σε περίπτωςθ μθ επιτυχίασ του Ρρογράμματοσ ι 

εγκατάλειψισ του, ο Πμιλοσ κα εκτεκεί ςε πρόςκετουσ κινδφνουσ ρευςτότθτασ. Για τθν αντιμετϊπιςθ 

των κινδφνων αυτϊν ο Πμιλοσ διατθρεί ρευςτά διακζςιμα καταλλιλου φψουσ, ϊςτε να ανταπεξζλκει 

ςε τυχόν ζκτακτεσ διαταραχζσ που κα μποροφςαν να προκλθκοφν ςτισ χρθματοπιςτωτικζσ ροζσ. 
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Κίνδυνοσ επιτοκίου: 

Το 37% του ςυνολικοφ δανειςμοφ του Ομίλου βαςίηεται ςε ςτακερά και προςυμφωνθμζνα επιτόκια 

(εξαιρϊντασ τισ ομολογίεσ ςτακεροφ επιτοκίου, φψουσ € 97.7εκ. και λιξθσ 30 Ιουλίου 2013 το 

ποςοςτό αυτό ανζρχεται ςε 29%), ενϊ ζνα περαιτζρω 15% του δανειςμοφ ζχει μετατραπεί ςε ςτακερό 

επιτόκιο μζςω ςφναψθσ ςυμφωνιϊν ανταλλαγισ πλθρωμϊν τόκων, ςτα πλαίςια των οποίων θ Εταιρία 

λαμβάνει τόκουσ με βάςθ κυμαινόμενο επιτόκιο και πλθρϊνει τόκουσ με βάςθ ςτακερό επιτόκιο. 

Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα, οι επιπτϊςεισ των διακυμάνςεων των επιτοκίων ςτα αποτελζςματα 

χριςεωσ και ςτισ ταμειακζσ ροζσ των λειτουργικϊν δραςτθριοτιτων του Ομίλου να είναι μικρζσ. 

Θ ςχζςθ ςτακερϊν προσ κυμαινόμενα επιτόκια του κακαροφ δανειςμοφ του Ομίλου διαμορφϊνεται 

ςφμφωνα με τισ ςυνκικεσ αγοράσ, τθ ςτρατθγικι και τισ χρθματοδοτικζσ ανάγκεσ του Ομίλου. Επίςθσ, 

υπάρχει δυνατότθτα να χρθςιμοποιθκοφν, περιςταςιακά, παράγωγα χρθματοοικονομικά προϊόντα 

επιτοκίου, μόνο ωσ μζςο για να μετριαςκεί ο ςχετικόσ κίνδυνοσ και για να αλλάξει ο παραπάνω 

ςυνδυαςμόσ ςτακερϊν - κυμαινόμενων επιτοκίων, εφόςον αυτό κρικεί απαραίτθτο. Στισ 30 Ιουνίου 

2013, ο Πμιλοσ είχε παράγωγα χρθματοοικονομικά προϊόντα ανταλλαγισ ςτακεροφ προσ κυμαινόμενο 

επιτοκίου φψουσ €130 εκατ., μζςθσ διάρκειασ 1,5 ετϊν και ςε μζςο ςτακερό επιτόκιο 2,41%, από τα 

οποία μζροσ φψουσ €100 εκατ., ζχει οριςτεί ωσ αντιςτάκμιςμα κινδφνου ταμειακϊν ροϊν. Οι τάςεισ 

των επιτοκίων και θ διάρκεια των χρθματοδοτικϊν αναγκϊν παρακολουκοφνται προχπολογιςτικά ενϊ 

οι αποφάςεισ για τθ διάρκεια και τθ ςχζςθ μεταξφ ςτακερϊν και κυμαινόμενων επιτοκίων 

λαμβάνονται ξεχωριςτά για κάκε περίπτωςθ. Σθμειωτζον ότι όλα τα βραχυπρόκεςμα δάνεια ζχουν 

ςυναφκεί με κυμαινόμενα επιτόκια ενϊ τα μζςο-μακροπρόκεςμα δάνεια ζχουν ςυναφκεί και με 

ςτακερά και με κυμαινόμενα επιτόκια. 

Συναλλαγματικόσ κίνδυνοσ: 

Θ ζκκεςθ του Ομίλου ςε ςυναλλαγματικοφσ κινδφνουσ προζρχεται κυρίωσ από υπάρχουςεσ ι 

προςδοκϊμενεσ ταμιακζσ ροζσ ςε ξζνο νόμιςμα (ειςαγωγζσ/εξαγωγζσ) κακϊσ και από επενδφςεισ ςε 

χϊρεσ του εξωτερικοφ. Ο κίνδυνοσ αυτόσ αντιμετωπίηεται ςτο πλαίςιο πολιτικϊν που εγκρίνονται ςε 

τακτά χρονικά διαςτιματα από το Διοικθτικό Συμβοφλιο. 

Θ διαχείριςθ των διαφόρων κινδφνων αντιμετωπίηεται με τθ χριςθ φυςικϊν αντιςτακμιςτικϊν μζςων, 

με δικαιϊματα προαίρεςθσ ςε ςυνάλλαγμα και με προκεςμιακά ςυμβόλαια μελλοντικισ εκπλιρωςθσ 

ςε ςυνάλλαγμα. Για επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ εξωτερικοφ, των οποίων θ κακαρι κζςθ είναι 

εκτεκειμζνθ ςε ςυναλλαγματικό κίνδυνο μετατροπισ, χρθςιμοποιείται ωσ φυςικό αντιςτακμιςτικό 

μζςο ο δανειςμόσ ςτο αντίςτοιχο νόμιςμα - εφόςον αυτό είναι εφικτό. Ζτςι, ο ςυναλλαγματικόσ 

κίνδυνοσ τθσ κακαρισ κζςθσ των εταιριϊν του Ομίλου ςτισ Θ.Ρ.Α. αντιςτακμίηεται μερικϊσ  μζςω 

ςφναψθσ δανείων ςε δολάρια. 

Εξαίρεςθ αποτελοφν θ Τουρκία, θ Αίγυπτοσ και θ Αλβανία, όπου θ επζνδυςθ του Ομίλου απεικονίηεται 

ςε τουρκικζσ λίρεσ,  αιγυπτιακζσ λίρεσ και αλβανικά λεκ ενϊ μζροσ τθσ αντίςτοιχθσ χρθματοδότθςθσ 

εκφράηεται ςε ευρϊ και δολάρια Αμερικισ ςτθν Τουρκία, ςε ευρϊ ςτθν Αλβανία, και ςε ευρϊ και γιεν 

ςτθν Αίγυπτο. Το κζμα αναχρθματοδότθςθσ τουσ ςε τοπικό νόμιςμα εξετάηεται ςε τακτά χρονικά 

διαςτιματα.  
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Ράντωσ, θ χρθματοδότθςθ ςε γιεν ςτθν Αίγυπτο, αντιςτακμίηεται μζςω προκεςμιακϊν ςυμβολαίων 

ςυναλλάγματοσ μελλοντικισ εκπλιρωςθσ δολαρίου-γιεν που ανανεϊνονται ςε εξαμθνιαία βάςθ και 

εκτελοφνται από τθ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου Iapetos Ltd. 

Επίςθσ, θ εταιρία του Ομίλου Titan Global Finance χοριγθςε δάνεια φψουσ €100 εκατ. το 2009 (λιξθσ 

Ιοφλιο του 2013) και €53,5 εκ. το πρϊτο εξάμθνο του 2012, ςτθν εταιρία του Ομίλου Titan America 

LLC. Θ Titan America LLC αντίςτοιχα, προχϊρθςε ςε ςφναψθ προκεςμιακϊν ςυμβολαίων 

ςυναλλάγματοσ μελλοντικισ εκπλιρωςθσ.  

Ριςτωτικόσ κίνδυνοσ:  

Ο Πμιλοσ δεν αντιμετωπίηει ςθμαντικοφσ πιςτωτικοφσ κινδφνουσ. Οι απαιτιςεισ από πελάτεσ 

προζρχονται κυρίωσ από μια μεγάλθ και ευρεία πελατειακι βάςθ. Θ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ 

των πελατϊν παρακολουκείται διαρκϊσ από τισ εταιρίεσ του Ομίλου. 

Ππου κρίνεται κατάλλθλο, ηθτείται επιπλζον εγγφθςθ τθσ πίςτωςθσ. Για ειδικοφσ πιςτωτικοφσ 

κινδφνουσ γίνονται προβλζψεισ για ηθμίεσ από απαξίωςθ. Στισ 30.06.2013, κρίνεται ότι δεν υπάρχει 

κανζνασ ουςιαςτικόσ πιςτωτικόσ κίνδυνοσ, που να μθν καλφπτεται ιδθ από κάποια αςφαλιςτικι 

κάλυψθ ωσ εγγφθςθ τθσ πίςτωςθσ ι από πρόβλεψθ επιςφαλοφσ απαιτιςεωσ. 

Ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ, που μπορεί να προκφψει από αδυναμία του αντιςυμβαλλόμενου να 

ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα, τισ 

επενδφςεισ και τα ςυμβόλαια χρθματοοικονομικϊν παραγϊγων, μετριάηεται κάνοντασ χριςθ προ-

εγκεκριμζνων ορίων ςτο βακμό ζκκεςθσ ςε κάκε μεμονωμζνο χρθματοοικονομικό ίδρυμα. Αυτά τα 

προ-εγκεκριμζνα όρια είναι μζροσ ενόσ πλαιςίου εγκεκριμζνων πολιτικϊν από το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο, και παρακολουκοφνται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. 

 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ 

Κίνδυνοι από το κλίμα και φυςικζσ καταςτροφζσ: 

Ο Πμιλοσ δραςτθριοποιείται ςε περιοχζσ, όπωσ θ Ελλάδα, θ Αίγυπτοσ, θ Τουρκία και θ Φλόριντα 

(ΘΡΑ), οι οποίεσ είναι περιοχζσ με ζκκεςθ ςε κινδφνουσ από φυςικά (κλιματικά και γεωλογικά) 

φαινόμενα, όπωσ τυφϊνεσ, αμμοκφελλεσ, ςειςμοφσ κλπ.. Για τθν αποφυγι των καταςτροφικϊν 

ςυνεπειϊν από ανάλογα φαινόμενα, ζχουν υιοκετθκεί  και εφαρμόηονται ςχεδιαςτικοί κανόνεσ 

(designing standards), οι οποίοι είναι αυςτθρότεροι από όςα προβλζπονται ςχετικϊσ από τθν 

εκάςτοτε νομοκεςία. Επιπλζον, υφίςτανται ςχζδια ζκτακτθσ ανάγκθσ, τα οποία αποςκοποφν ςτθ 

διαφφλαξθ τθσ ακεραιότθτασ των υποδομϊν του και ςτθν προςταςία τθσ ηωισ των εργαηομζνων. 

Ρολιτικοί κίνδυνοι 

Ο Πμιλοσ δραςτθριοποιείται και ςε περιοχζσ,  όπου κατά καιροφσ επικρατοφν ςυνκικεσ ζντονθσ 

πολιτικισ  αςτάκειασ, ταραχϊν και εξεγζρςεων  και γενικά καταςτάςεισ που χαρακτθρίηονται από 

μεγάλθ μεταβλθτότθτα και ενζχουν ςθμαντικοφσ κινδφνουσ για τον ζλεγχο, τθν ομαλι λειτουργία και 

τθν απόδοςθ των επενδφςεϊν του. Θ διαχείριςθ των εν λόγω πολιτικϊν κινδφνων υλοποιείται με τθν 

λιψθ ςυγκεκριμζνων μζτρων ςε κάκε περίπτωςθ με ςτόχο τθν μεγαλφτερθ δυνατι κωράκιςθ των 

τοπικϊν επενδφςεων του Τιτάνα.  
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Κίνδυνοι ςχετιηόμενοι με τo κόςτοσ παραγωγισ:  

Θ κατανάλωςθ κερμικισ ενζργειασ, θλεκτρικισ ενζργειασ και πρϊτων υλϊν αποτελοφν τουσ 

ςθμαντικότερουσ ςυντελεςτζσ κόςτουσ. Θ μεταβλθτότθτα των τιμϊν των ορυκτϊν καυςίμων αποτελεί 

κίνδυνο που επθρεάηει το κόςτοσ παραγωγισ ςε ςθμαντικό βακμό.  

Ρροκειμζνου να μετριαςτοφν οι ςυνζπειεσ από αυτοφσ τουσ κινδφνουσ, ο Τιτάνασ επενδφει και κα 

εξακολουκιςει να επενδφει ςε εξοπλιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ και ςτθν υποκατάςταςθ 

των ορυκτϊν καυςίμων από εναλλακτικά καφςιμα. 

Εξ άλλου, θ εξαςφάλιςθ πρόςβαςθσ ςτθν απαιτοφμενθ ποςότθτα και ποιότθτα πρϊτων υλϊν 

αποτελεί πρόςκετθ προτεραιότθτα κατά το ςχεδιαςμό των νζων επενδφςεων του Ομίλου. 

Ωσ προσ τισ υφιςτάμενεσ εγκαταςτάςεισ, λαμβάνεται μζριμνα για τθν εξαςφάλιςθ επάρκειασ 

κοιταςμάτων πρϊτων υλϊν  για όλθ τθ διάρκεια ηωισ των εγκαταςτάςεων του Ομίλου. 

 Επίςθσ, κα ςυνεχιςτοφν οι επενδφςεισ ςτθ χριςθ εναλλακτικϊν πρϊτων υλϊν με ςτόχο το ςταδιακό 

περιοριςμό τθσ εξάρτθςθσ από τισ φυςικζσ πρϊτεσ φλεσ. Σε αυτό το πλαίςιο, ο Τιτάνασ ζχει κζςει 

ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ για τθν ποςοςτιαία υποκατάςταςθ των φυςικϊν πρϊτων υλϊν από 

εναλλακτικζσ φλεσ (απόβλθτα) και παρακολουκεί ςτενά τθν εξζλιξθ αυτοφ του ςτόχου.  

Κίνδυνοι ςχετικοί με τθν αςφάλεια ςτθν εργαςία:  

Θ αςφάλεια ςτθν εργαςία για τουσ εργαηομζνουσ του Τιτάνα αποτελεί κυρίαρχθ προτεραιότθτα. Θ 

ςυςτθματικι προςπάκεια βελτίωςθσ τθσ αςφάλειασ ςε όλεσ τισ λειτουργίεσ του Ομίλου, μεταξφ 

άλλων, προβλζπει τθ ςτελζχωςθ των παραγωγικϊν μονάδων με ικανό αρικμό μθχανικϊν  αςφαλείασ. 

Ο ςχετικόσ ςχεδιαςμόσ περιλαμβάνει ευρφτατα εκπαιδευτικά προγράμματα για τθ ςυςτθματικι 

ςχετικι εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ των εργαηομζνων και αυςτθρι εφαρμογι ςυςτθμάτων και 

διαδικαςιϊν, που ςχεδιάηονται και ελζγχονται από τθ Διεφκυνςθ Υγιεινισ και Αςφάλειασ τθσ Εταιρίασ. 

 

Ρεριβαλλοντικοί κίνδυνοι:  

Θ προςταςία του περιβάλλοντοσ και θ βιϊςιμθ ανάπτυξθ αποτελοφν ςτακερζσ προτεραιότθτεσ για τον 

Τιτάνα. Για το λόγο αυτό, κα ςυνεχιςτοφν οι προςπάκειεσ μείωςθσ του αποτυπϊματοσ άνκρακα του 

Ομίλου, με ςτόχο τθν επίτευξθ ςυνολικισ μείωςθσ κατά 22% το 2015 ςε ςχζςθ με το ζτοσ 1990.  

Επίςθσ, προκειμζνου να περιορίςει το ενδεχόμενο περιβαλλοντικϊν κινδφνων, ο Τιτάνασ κα 

εξακολουκιςει να επενδφει ςυςτθματικά ςτισ Βζλτιςτεσ Διακζςιμεσ Τεχνικζσ (Βest Available 

Techniques) για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.  

Ραράλλθλα, παρακολουκεί ςτενά τισ δρομολογοφμενεσ αλλαγζσ ςτθ νομοκεςία για τθν προςταςία 

του περιβάλλοντοσ, και φροντίηει να λαμβάνει εκ των προτζρων τα απαιτοφμενα μζτρα, προκειμζνου 

να αποφευχκεί ο κίνδυνοσ μθ ζγκαιρθσ ςυμμόρφωςθσ με νζα νομοκεςία, μόλισ αυτι τεκεί ςε ιςχφ. 
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ΣΘΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ: 

Οι ςυναλλαγζσ τθσ Εταιρίασ με ςυνδεδεμζνα με αυτιν πρόςωπα κατά τθν ζννοια του ΔΛΡ 24 

(ςυνδεδεμζνεσ με αυτι επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια του άρκρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20)  

πραγματοποιικθκαν υπό τουσ ςυνικεισ όρουσ τθσ αγοράσ. 

Τα ποςά των πωλιςεων και αγορϊν του Α’ εξαμινου του 2013 και τα υπόλοιπα των απαιτιςεων και 

υποχρεϊςεων ςτισ 30.06.2013 για τον Πμιλο και τθν Εταιρία, που ζχουν προκφψει από ςυναλλαγζσ με 

τα ςυνδεδεμζνα μζρθ εμφανίηονται ωσ εξισ: 

 

Αναλυτικότερα ςε ςχζςθ με τισ ανωτζρω ςυναλλαγζσ διευκρινίηονται τα ακόλουκα:  

Τα ζςοδα που εμφανίηονται ςτον πίνακα αφοροφν πωλιςεισ ετοίμων προϊόντων τθσ Εταιρίασ  

(τςιμζντου και αδρανϊν υλικϊν) και υπθρεςιϊν προσ τισ ανωτζρω κυγατρικζσ τθσ, ενϊ οι αγορζσ 

αφοροφν αγορζσ πρϊτων υλϊν και υπθρεςιϊν που πραγματοποίθςε θ Εταιρία από τισ ανωτζρω 

κυγατρικζσ τθσ.  

  

Πμιλοσ

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Ρωλιςεισ 

αγακϊν και 

υπθρεςιϊν

Αγορζσ 

αγακϊν και 

υπθρεςιϊν Απαιτιςεισ Υποχρεϊςεισ

Λοιπά ςυνδεδεμζνα μζρθ - 1.151 - 595

Διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ - 1.599 15 -

- 2.750 15 595

Εταιρία

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Ρωλιςεισ 

αγακϊν και 

υπθρεςιϊν

Αγορζσ 

αγακϊν και 

υπθρεςιϊν Απαιτιςεισ Υποχρεϊςεισ
Αιολικι Ν.Ε. 7 - - 272
Αλμπαςζμ Α.Ε. 2 - - 7
Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε. 8.277 2.533 15.821 -

Ιντερτιτάν Εμπορικι Διεκνισ Α.Ε. 2.790 - - -

Transbeton - Δομικι Α.Ε. 401 - 2 1

Λατομεία Γουρνϊν Α.Ε. 1 - 644 -

Ροηολάνθ Α.Ε. - 17 134 -

Τitan Αmerica LLC - - - 272

Τιτάν Διεκνισ Εμπορικι Α.Ε. 3 - 515 -

Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. 549 - - -

Antea Cement SHA 790 - 859 -

Beni Suef Cement Co.S.A.E. 5.364 - 1.932 -

Cementara Kosjeric AD 63 - 13 -

Essex Cement Company LLC 8.611 8 - -

Fintitan SRL 3.087 - 1.970 -

Sharrcem SH.P.K. 58 - 45 -

T.C.U.K. Ltd 5.449 14 2.613 -

Titan Global Finance PLC - 19.821 - 809.168

Usje Cementarnica AD 3.885 386 413 -

Zlatna Panega Cement AD 2 2 - -

Λοιπζσ κυγατρικζσ 7 - 3 -

Λοιπά ςυνδεδεμζνα μζρθ - 1.151 - 595

Διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ - 1.599 15 -

39.346 25.531 24.979 810.315
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Οι υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρίασ αφοροφν κυρίωσ τισ παρακάτω  δανειακζσ ςυμβάςεισ: α) ανεξόφλθτου 

κεφαλαίου €100 εκατ., με λιξθ το 2014, με επιτόκιο βαςιςμζνο ςτο Euribor πλζον περικωρίου 3,313% 

ετθςίωσ, β) ανεξόφλθτου κεφαλαίου €507 εκατ. Στισ 30 Ιουνίου 2013 (και ςυνολικισ πιςτωτικισ 

γραμμισ €550 εκατ.), με λιξθ το 2014, με επιτόκιο βαςιςμζνο ςτο Euribor πλζον περικωρίου 3,05% 

ετθςίωσ, γ) ςυνολικισ πιςτωτικισ γραμμισ €200 εκατ. (όπου με 30 Ιουνίου 2013, δεν υπιρχε 

ανεξόφλθτο κεφάλαιο) λιξθσ το 2014, με επιτόκιο βαςιςμζνο ςτο Euribor πλζον περικωρίου 3,05% 

ετθςίωσ δ) ανεξόφλθτου κεφαλαίου €100 εκατ., με λιξθ το 2017 και ςτακερό επιτόκιο 8,80% ετθςίωσ 

ζωσ τθ λιξθ και ε) ανεξόφλθτου κεφαλαίου €97,6 εκατ. και ςτακερό επιτόκιο 8,48% ετθςίωσ (το οποίο 

αποπλθρϊκθκε τον Ιοφλιο του 2013).  

Πλεσ οι ςυμβάςεισ αυτζσ ζχουν ςυναφκεί με τθ κυγατρικι εταιρία «ΤΙΤΑΝ GLOBAL FINANCE PLC», που 

εδρεφει ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο. 

Τζλοσ, οι ςυνολικζσ αμοιβζσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν και μελϊν τθσ Διοίκθςθσ του Ομίλου 

ανιλκαν κατά το Α’ εξάμθνο του 2013 ςε €1,6 εκατ. ζναντι €1,8 εκατ. τθσ αντίςτοιχθσ περιόδου του 

προθγοφμενου ζτουσ. 

 

ΔΩΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ (GOING CONCERN):  

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο δθλϊνει ότι θ Μθτρικι Εταιρία και ο Πμιλοσ ΤΙΤΑΝ διακζτουν επάρκεια 

πόρων, οι οποίοι εξαςφαλίηουν τθ ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ τουσ ωσ «δρϊςα οικονομικι μονάδα 

(Going Concern)» για το προβλεπτό μζλλον. 
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Έκθεζη Επιζκόπηζης Ενδιάμεζης Χρημαηοοικονομικής Πληροθόρηζης 

Πξνο ηνπο κεηόρνπο ηεο «ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΣΙΜΕΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ» 

Ειζαγωγή 

Επηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε ζπλνπηηθή εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Εηαηξείαο «ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΣΙΜΕΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ», ηεο 
30εο Ινπλίνπ 2013 θαη ηηο ζρεηηθέο ζπλνπηηθέο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο 
απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ 
ξνώλ ηεο εμάκελεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε απηή ηελ εκεξνκελία, θαζώο θαη ηηο επηιεγκέλεο 
επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή 
πιεξνθόξεζε, ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο 
έθζεζεο ηνπ Ν. 3556/2007. Η Δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε 
απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο, ζύκθσλα κε ηα 
Δηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ 
Επξσπατθή Έλσζε θαη εθαξκόδνληαη ζηελ Ελδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά 
(Δηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν «ΔΛΠ» 34). Δηθή καο επζύλε είλαη ε έθθξαζε ελόο 
ζπκπεξάζκαηνο επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
πιεξνθόξεζεο κε βάζε ηελ επηζθόπεζή καο. 

Εύρος Επιζκόπηζης 

Δηελεξγήζακε ηελ επηζθόπεζή καο ζύκθσλα κε ην Δηεζλέο Πξόηππν Επηζθόπεζεο 2410 
«Επηζθόπεζε Ελδηάκεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο πνπ δηελεξγείηαη από ηνλ 
Αλεμάξηεην Ειεγθηή ηεο Οληόηεηαο». Η επηζθόπεζε ηεο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
πιεξνθόξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ θπξίσο πξνο 
πξόζσπα πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ 
εθαξκνγή αλαιπηηθώλ θαη άιισλ δηαδηθαζηώλ επηζθόπεζεο. Σν εύξνο ηεο επηζθόπεζεο 
είλαη νπζησδώο κηθξόηεξν από απηό ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή 
Πξόηππα Ειέγρνπ θαη ζπλεπώο, δελ καο δίδεη ηε δπλαηόηεηα λα απνθηήζνπκε ηε 
δηαζθάιηζε όηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο όια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα 
κπνξνύζαλ λα εληνπηζηνύλ ζε έλαλ έιεγρν. Καηά ζπλέπεηα, κε ηελ παξνύζα δελ 
δηαηππώλνπκε γλώκε ειέγρνπ. 

Σσμπέραζμα 

Με βάζε ηε δηελεξγεζείζα επηζθόπεζε, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε 
ζα καο νδεγνύζε ζην ζπκπέξαζκα όηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ζπλνπηηθή 
ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε δελ έρεη θαηαξηηζζεί, από θάζε νπζηώδε άπνςε, 
ζύκθσλα κε ην ΔΛΠ 34. 

 

  

EΡΝΣ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑ) 
Οξθσηνί Ειεγθηέο–Λνγηζηέο Α.Ε.. 
11ο  χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας 144 51 

Αθήνα 

 Σει.: 210 2886 000 
Φαμ: 210 2886 905 
ey.com 
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Αναθορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιζηικών Θεμάηων 

Η επηζθόπεζή καο δελ εληόπηζε νπνηαδήπνηε αζπλέπεηα ή αλαληηζηνηρία ησλ ινηπώλ 
ζηνηρείσλ ηεο πξνβιεπόκελεο από ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο 
έθζεζεο κε ηε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε. 

 

 

 

Αζήλα, 1 Απγνύζηνπ 2013 

 

Ο Οξθσηόο Ειεγθηήο Λνγηζηήο 

 

 

 

 

 

 

ΥΡΗΣΟ ΠΕΛΕΝΣΡΙΔΗ 

Α.Μ. .Ο.Ε.Λ. 17831 

ΕΡΝΣ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑ) Οξθσηνί Ειεγθηέο Λνγηζηέο Α.Ε. 

11ν ΥΛΜ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑ 

14451 ΑΘΗΝΑ 

ΑΡ.Μ. ΟΕΛ 107 
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Ενδιάμεςθ Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων  

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) Σθμείωςθ 2013 2012 2013 2012

Κφκλοσ εργαςιϊν 5 571.938 547.857 118.882 111.408

Κόςτοσ πωλιςεων -433.477 -393.329 -99.601 -74.692

Μικτά κζρδθ προ αποςβζςεων 138.461 154.528 19.281 36.716

Άλλα ζςοδα εκμετάλλευςθσ 11.535 18.756 4.091 8.634

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ -45.609 -46.762 -15.203 -14.502

Ζξοδα λειτουργίασ διάκεςθσ -8.790 -9.871 -76 -174

Άλλα ζξοδα εκμετάλλευςθσ -3.403 -4.533 -635 -1.407

Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν 

αποτελεςμάτων και αποςβζςεων 92.194 112.118 7.458 29.267

Αποςβζςεισ που αναλογοφν ςτο κόςτοσ πωλιςεων -55.506 -58.480 -5.716 -5.732

Αποςβζςεισ που αναλογοφν ςτα ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ 

και διάκεςθσ -3.165 -3.126 -657 -576

Απομειϊςεισ ενςϊματων και αςϊματων ακινθτοποιιςεων που 

αναλογοφν ςτο κόςτοσ πωλιςεων 9,10 -1.507 19 -104 150

Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν 

αποτελεςμάτων 32.016 50.531 981 23.109

Ζξοδα ςυμμετοχϊν και χρεογράφων - - -2 -

Ζςοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ 2.229 1.435 565 305

Ζξοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ -34.511 -31.798 -22.325 -20.389

Κακαρζσ ηθμίεσ από χρθματοοικονομικά μζςα -2.916 -1.538 -1.114 -952

(Ηθμίεσ)/κζρδθ από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ 24 -8.763 11.413 -18 827

Συμμετοχι ςτισ ηθμίεσ ςυγγενϊν εταιριϊν 11 -412 -567 - -

(Ηθμίεσ)/κζρδθ προ φόρων -12.357 29.476 -21.913 2.900

Φόροσ ειςοδιματοσ 8 -6.112 -17.647 -477 -1.073

(Ηθμίεσ)/κζρδθ περιόδου -18.469 11.829 -22.390 1.827

Οι κακαρζσ ηθμίεσ/(κζρδθ) αναλογοφν ςε :

Μετόχουσ τθσ Εταιρίασ -21.799 8.346

Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ 3.330 3.483

-18.469 11.829

(Ηθμίεσ)/κζρδθ μετά από φόρουσ ανά μετοχι - βαςικζσ (ςε  €) 20 -0,2674 0,1024

(Ηθμίεσ)/κζρδθ μετά από φόρουσ ανά μετοχι - προςαρμοςμζνεσ (ςε  €) 20 -0,2658 0,1019

'Ομιλοσ Εταιρία

Για το εξάμθνο που ζλθξε 

τθν 30/6

Για το εξάμθνο που ζλθξε 

τθν 30/6

 

  



Ανϊνυμθ Εταιρία Σςιμζντων Σιτάν 
Ενδιάμεςεσ Συνοπτικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 4 

 

Οι ςθμειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 26 ζωσ 54  αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτών των ενδιάμεςων οικονομικών καταςτάςεων 

Σελίδα | 19  

 

Ενδιάμεςθ Κατάςταςθ Συνολικοφ Ειςοδιματοσ   

 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) Σθμείωςθ 2013 2012 2013 2012

(Ηθμίεσ)/κζρδθ περιόδου -18.469 11.829 -22.390 1.827

Λοιπζσ ςυνολικζσ (ηθμίεσ)/ειςοδιματα:

Λοιπζσ ςυνολικζσ (ηθμίεσ)/ειςοδιματα που 

μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα ςε 

μεταγενζςτερεσ περιόδουσ:

Επίδραςθ ιςοτιμιϊν από τθν μετατροπι 

οικονομικϊν καταςτάςεων κυγατρικϊν εταιριϊν 

ςε ξζνο νόμιςμα 19 -32.087 18.309 - -

(Ηθμίεσ)/κζρδθ από αποτίμθςθ ςτθν εφλογθ αξία 

των διακεςίμων προσ πϊλθςθ 

χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων -351 1 -328 -

Φόροσ ειςοδιματοσ που αναλογεί 8 85 - 85 -

-266 1 -243 -

Αντιςτακμίςεισ ταμειακϊν ροϊν 16 1.427 -1.159 1.318 -493
Φόροσ ειςοδιματοσ που αναλογεί 8,16 -43 260 - -

1.384 -899 1.318 -493

Κακαρζσ λοιπζσ ςυνολικζσ (ηθμίεσ)/ειςοδιματα 

που μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα ςε 

μεταγενζςτερεσ περιόδουσ: -30.969 17.411 1.075 -493

Στοιχεία που δεν μεταφζρονται ςτα 

αποτελζςματα ςε μεταγενζςτερεσ περιόδουσ:

Αναπροςαρμογι ενςϊματων ακινθτοποιιςεων - 880 - 880

Φόροσ ειςοδιματοσ που αναλογεί 8 - -176 - -176
- 704 - 704

Αναλογιςτικά κζρδθ ςε προγράμματα 824 - - -

Φόροσ ειςοδιματοσ που αναλογεί 8 -321 - - -

503 - - -

Κακαρά λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα που δεν 

μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα ςε 

μεταγενζςτερεσ περιόδουσ: 503 704 - 704

Λοιπζσ ςυνολικζσ (ηθμίεσ)/ειςοδιματα μετά από 

φόρουσ -30.466 18.115 1.075 211

Σφνολο ςυγκεντρωτικϊν (ηθμιϊν)/ειςοδθμάτων 

περιόδου μετά από φόρουσ -48.935 29.944 -21.315 2.038

Αναλογοφν ςε:

Μετόχουσ τθσ Εταιρίασ -47.427 25.058

Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ -1.508 4.886

-48.935 29.944

Για το εξάμθνο που ζλθξε 

τθν 30/6

Για το εξάμθνο που ζλθξε 

τθν 30/6

'Ομιλοσ Εταιρία
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 Ενδιάμεςθ Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων Β’ τριμινου  

 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) Σθμείωςθ 2013 2012 2013 2012

Κφκλοσ εργαςιϊν 328.974 322.478 68.272 68.942

Κόςτοσ πωλιςεων -239.294 -226.629 -53.314 -49.505

Μικτά κζρδθ προ αποςβζςεων 89.680 95.849 14.958 19.437

Άλλα ζςοδα εκμετάλλευςθσ 8.731 11.046 2.588 5.385

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ -24.366 -22.488 -7.865 -7.209

Ζξοδα λειτουργίασ διάκεςθσ -4.539 -4.713 -52 -136

Άλλα ζξοδα εκμετάλλευςθσ -1.626 -2.018 -191 -583

Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν 

αποτελεςμάτων και αποςβζςεων 67.880 77.676 9.438 16.894

Αποςβζςεισ που αναλογοφν ςτο κόςτοσ πωλιςεων -27.595 -29.699 -2.871 -2.841

Αποςβζςεισ που αναλογοφν ςτα ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ 

και διάκεςθσ -1.593 -1.063 -330 -284

Απομειϊςεισ ενςϊματων και αςϊματων ακινθτοποιιςεων που 

αναλογοφν ςτο κόςτοσ πωλιςεων -1.402 150 1 150

Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν 

αποτελεςμάτων 37.290 47.064 6.238 13.919

Ζξοδα ςυμμετοχϊν και χρεογράφων - - -2 -

Ζςοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ 1.064 1.023 344 236

Ζξοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ -18.571 -16.063 -11.758 -9.785

Κακαρζσ (ηθμίεσ)/κζρδθ από χρθματοοικονομικά μζςα -1.107 982 -563 580

(Ηθμίεσ)/κζρδθ από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ -7.529 14.263 -429 829

Συμμετοχι ςτισ ηθμίεσ ςυγγενϊν εταιριϊν -46 -199 - -

Κζρδθ/(ηθμίεσ) προ φόρων 11.101 47.070 -6.170 5.779

Φόροσ ειςοδιματοσ -3.404 -14.043 874 -4.150

Κζρδθ/(ηθμίεσ) περιόδου 7.697 33.027 -5.296 1.629

Τα κακαρά κζρδθ αναλογοφν ςε :

Μετόχουσ τθσ Εταιρίασ 5.268 27.755

Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ 2.429 5.272

7.697 33.027

Κζρδθ μετά από φόρουσ ανά μετοχι - βαςικζσ (ςε  €) 20 0,0646 0,3405

Κζρδθ μετά από φόρουσ ανά μετοχι - προςαρμοςμζνεσ (ςε  €) 20 0,0636 0,3389

'Ομιλοσ Εταιρία

Για το τρίμθνο που ζλθξε

τθν 30/6

Για το τρίμθνο που ζλθξε

τθν 30/6

 

  



Ανϊνυμθ Εταιρία Σςιμζντων Σιτάν 
Ενδιάμεςεσ Συνοπτικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 4 

 

Οι ςθμειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 26 ζωσ 54  αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτών των ενδιάμεςων οικονομικών καταςτάςεων 

Σελίδα | 21  

 

 Ενδιάμεςθ Κατάςταςθ Συνολικοφ Ειςοδιματοσ Β’ τριμινου  

 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) Σθμείωςθ 2013 2012 2013 2012

Κζρδθ/(ηθμίεσ) περιόδου 7.697 33.027 -5.296 1.629

Λοιπζσ ςυνολικζσ (ηθμίεσ)/ειςοδιματα:

Λοιπζσ ςυνολικζσ (ηθμίεσ)/ειςοδιματα που 

μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα ςε 

μεταγενζςτερεσ περιόδουσ:

Επίδραςθ ιςοτιμιϊν από τθν μετατροπι 

οικονομικϊν καταςτάςεων κυγατρικϊν εταιριϊν 

ςε ξζνο νόμιςμα -37.317 44.279 - -

(Ηθμίεσ)/κζρδθ από αποτίμθςθ ςτθν εφλογθ αξία 

των διακεςίμων προσ πϊλθςθ 

χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων -329 23 -328 -

Φόροσ ειςοδιματοσ που αναλογεί 85 - 85 -
-244 23 -243 -

Αντιςτακμίςεισ ταμειακϊν ροϊν 727 47 664 -221

Φόροσ ειςοδιματοσ που αναλογεί -25 -105 - -
702 -58 664 -221

Κακαρζσ λοιπζσ ςυνολικζσ (ηθμίεσ)/ειςοδιματα 

που μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα ςε 

μεταγενζςτερεσ περιόδουσ: -36.859 44.244 421 -221

Στοιχεία που δεν μεταφζρονται ςτα 

αποτελζςματα ςε μεταγενζςτερεσ περιόδουσ:

Αναπροςαρμογι ενςϊματων ακινθτοποιιςεων - 880 - 880

Φόροσ ειςοδιματοσ που αναλογεί - -176 - -176
- 704 - 704

Αναλογιςτικά κζρδθ ςε προγράμματα 

κακοριςμζνων παροχϊν 824 - - -

Φόροσ ειςοδιματοσ που αναλογεί -321 - - -

503 - - -

Κακαρά λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα που δεν 

μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα ςε 

μεταγενζςτερεσ περιόδουσ: 503 704 - 704

Λοιπζσ ςυνολικζσ (ηθμίεσ)/ειςοδιματα μετά 

από φόρουσ -36.356 44.948 421 483

Σφνολο ςυγκεντρωτικϊν (ηθμιϊν)/ειςοδθμάτων 

περιόδου μετά από φόρουσ -28.659 77.975 -4.875 2.112

Αναλογοφν ςε:

Μετόχουσ τθσ Εταιρίασ -27.776 70.162

Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ -883 7.813

-28.659 77.975

Για το τρίμθνο που ζλθξε 

τθν 30/6

Για το τρίμθνο που ζλθξε 

τθν 30/6

'Ομιλοσ Εταιρία
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Ενδιάμεςθ Κατάςταςθ Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ  

Ενεργθτικό Σθμείωςθ 30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 9 1.682.115 1.759.036 235.876 237.672

Επενδυτικά ακίνθτα 8.543 8.546 11.959 11.959

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 10 510.455 527.498 952 1.099

Συμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ 12 - - 1.243.506 1.213.365

Συμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ εταιρίεσ 11 2.322 2.734 - -

Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 16,17 16.910 14.449 5.472 2.798

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 8 4.707 2.499 - -

Σφνολο μθ κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων 2.225.052 2.314.762 1.497.765 1.466.893

Αποκζματα 23 236.795 233.765 66.742 69.080

Απαιτιςεισ από πελάτεσ 16 145.148 127.488 37.499 30.658

Λοιπζσ απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ 16 70.192 71.692 26.515 26.641

Λοιπά κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 16 63 63 61 61

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 6 299.418 284.272 68.056 35.601

Σφνολο κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων 751.616 717.280 198.873 162.041

Σφνολο Ενεργθτικοφ 2.976.668 3.032.042 1.696.638 1.628.934

Κδια Κεφάλαια και Υποχρεϊςεισ

Μετοχικό κεφάλαιο (84.632.528 μετοχζσ των € 4,00) 18 338.530 338.530 338.530 338.530

Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο 18 22.826 22.826 22.826 22.826

Δικαιϊματα προαιρζςεωσ αγοράσ μετοχϊν 18 3.481 2.891 3.481 2.891

Κδιεσ μετοχζσ 18 -87.931 -89.446 -87.931 -89.446

Λοιπά αποκεματικά 19 352.583 381.027 509.455 508.380

Κζρδθ/(ηθμίεσ) εισ νζο 856.426 878.635 -30.250 -6.518

1.485.915 1.534.463 756.111 776.663

Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ 124.909 125.478 - -

Σφνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 1.610.824 1.659.941 756.111 776.663

Μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 15 690.865 705.227 799.163 741.950

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 16 16.968 16.784 4.175 5.875

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 8 165.513 178.786 17.770 17.972

Υποχρεϊςεισ ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν 26.409 26.908 11.772 11.299

Ρροβλζψεισ 14 16.600 17.317 2.199 1.736

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 29.170 30.632 4.891 5.043

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 945.525 975.654 839.970 783.875

Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 15 194.167 174.636 50.861 24.468

Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 16 215.265 207.009 48.325 42.586

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 16 1.498 1.294 - -

Υποχρεϊςεισ από φόρο ειςοδιματοσ 7.880 11.899 - -

Ρροβλζψεισ 14 1.509 1.609 1.371 1.342

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 420.319 396.447 100.557 68.396

Σφνολο υποχρεϊςεων (β) 1.365.844 1.372.101 940.527 852.271

2.976.668 3.032.042 1.696.638 1.628.934

- - - -

'Ομιλοσ Εταιρία

Κδια κεφάλαια που αναλογοφν ςε μετόχουσ τθσ Μθτρικισ Εταιρίασ

Σφνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεϊςεων (α+β)

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

Πμιλοσ
Κοινζσ 

μετοχζσ

Διαφορά από 

ζκδοςθ 

μετοχϊν 

υπζρ το 

άρτιο

Ρρονο-

μιοφχεσ 

μετοχζσ

Δικαιϊματα 

προαιρζςεωσ 

αγοράσ 

μετοχϊν

Κοινζσ 

ίδιεσ 

μετοχζσ

Ρρονομιοφχεσ 

ίδιεσ μετοχζσ 

Λοιπά 

αποκεματικά 

(ςθμ.19)

Υπόλοιπο 

κερδϊν Σφνολο

Μθ 

ελζγχουςεσ 

ςυμμετοχζσ

Σφνολο 

ιδίων 

κεφαλαίων

Τπόλοιπο 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 - - - - - - - 8.346 8.346 3.483 11.829

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα - - - - - - 16.712 - 16.712 1.403 18.115

Σφνολο ςυγκεντρωτικϊν ειςοδθμάτων περιόδου - - - - - - 16.712 8.346 25.058 4.886 29.944
Διανεμθκζντα μερίςματα ςε μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ - - - - - - - - - -3.208 -3.208
Εξαγορά μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ - - - - - - - 667 667 -27.667 -27.000

Ρϊλθςθ μεριδίου κυγατρικισ εταιρίασ - - - - - - -1.691 29.492 27.801 22.199 50.000

Συμμετοχι τθσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ ςτθν αφξθςθ μετοχικοφ 

κεφαλαίου - - - - - - - - - 8.800 8.800

Αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ τθσ μθ ελζγχουςασ 

ςυμμετοχισ για πϊλθςθ μετοχϊν κυγατρικισ (ςθμ. 25) - - - - - - 6.774 - 6.774 -7.234 -460

Ρρόγραμμα παροχισ δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν - - - 663 - - - - 663 - 663

Μεταφορά μεταξφ αποκεματικϊν - - - - - - -7.742 7.742 - - -

Τπόλοιπο ςτισ 30 Ιουνίου 2012 308.254 22.826 30.276 2.021 -89.329 -117 441.081 903.417 1.618.429 140.758 1.759.187

Τπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου 2013 308.254 22.826 30.276 2.891 -89.329 -117 381.027 878.635 1.534.463 125.478 1.659.941

(Ηθμίεσ)/κζρδθ περιόδου - - - - - - - -21.799 -21.799 3.330 -18.469

Λοιπζσ ςυνολικζσ ηθμίεσ - - - - - - -25.628 - -25.628 -4.838 -30.466

Σφνολο ςυγκεντρωτικϊν ηθμιϊν περιόδου - - - - - - -25.628 -21.799 -47.427 -1.508 -48.935

Διανεμθκζντα μερίςματα ςε μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ - - - - - - - - - -746 -746

Ρϊλθςθ ιδίων μετοχϊν (ςθμ. 18) - - - - 1.515 - - -1.342 173 - 173
Αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ τθσ μθ ελζγχουςασ 

ςυμμετοχισ για πϊλθςθ μετοχϊν κυγατρικισ (ςθμ. 25) - - - - - - -1.884 - -1.884 1.685 -199

Ρρόγραμμα παροχισ δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν - - - 590 - - - - 590 - 590

Μεταφορά μεταξφ αποκεματικϊν - - - - - - -932 932 - - -

Τπόλοιπο ςτισ 30 Ιουνίου 2013 308.254 22.826 30.276 3.481 -87.814 -117 352.583 856.426 1.485.915 124.909 1.610.824

Κδια Κεφάλαια που αναλογοφν ςε μετόχουσ τθσ Μθτρικισ Εταιρίασ
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Ενδιάμεςθ Κατάςταςθ Μεταβολϊν  Ιδίων Κεφαλαίων (ςυνζχεια) 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Εταιρία
Κοινζσ 

μετοχζσ

Διαφορά από 

ζκδοςθ 

μετοχϊν υπζρ 

το άρτιο

Ρρονομιοφχεσ 

μετοχζσ

Δικαιϊματα 

προαιρζςεωσ 

αγοράσ 

μετοχϊν

Κοινζσ ίδιεσ 

μετοχζσ

Ρρονομιοφχεσ 

ίδιεσ μετοχζσ 

Λοιπά 

αποκεματικά 

(ςθμ. 19)

Υπόλοιπο 

κερδϊν

Σφνολο 

ιδίων 

κεφαλαίων

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

Κζρδθ περιόδου - - - - - - - 1.827 1.827

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα - - - - - - 211 - 211

Σφνολο ςυγκεντρωτικϊν ειςοδθμάτων περιόδου - - - - - - 211 1.827 2.038

Ρρόγραμμα παροχισ δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν - - - 663 - - - - 663

Τπόλοιπο ςτισ 30 Ιουνίου 2012 308.254 22.826 30.276 2.021 -89.329 -117 511.512 6.688 792.131

Τπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου 2013 308.254 22.826 30.276 2.891 -89.329 -117 508.380 -6.518 776.663

Ηθμίεσ περιόδου - - - - - - - -22.390 -22.390

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα - - - - - - 1.075 - 1.075

Σφνολο ςυγκεντρωτικϊν ειςοδθμάτων/(ηθμιϊν) περιόδου - - - - - - 1.075 -22.390 -21.315

Ρϊλθςθ ιδίων μετοχϊν (ςθμ. 18) - - - - 1.515 - - -1.342 173

Ρρόγραμμα παροχισ δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν - - - 590 - - - - 590

Τπόλοιπο ςτισ 30 Ιουνίου 2013 308.254 22.826 30.276 3.481 -87.814 -117 509.455 -30.250 756.111
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Ενδιάμεςθ Κατάςταςθ Ταμειακϊν οϊν  
 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) Σθμείωςθ 2013 2012 2013 2012

Ταμειακζσ οζσ Λειτουργικϊν Δραςτθριοτιτων

(Ηθμίεσ)/κζρδθ προ φόρων -12.357 29.476 -21.913 2.900
Προςαρμογζσ των (ηθμιών)/κερδών ςε ςχζςθ με τισ εξισ 

ςυναλλαγζσ:

Αποςβζςεισ και απομειϊςεισ ενςϊματων και άυλων παγίων 

περιουςιακϊν ςτοιχείων 60.178 61.587 6.477 6.158

Ρροβλζψεισ -2.630 -1.782 110 -158

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ 8.340 -11.598 18 -827

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα 31.794 29.235 21.530 19.712

Άλλα μθ ταμειακά ζξοδα/(ζςοδα) 3.813 -1.221 1.487 1.424

Ρροςαρμοςμζνο κζρδοσ περιόδου πριν από τισ μεταβολζσ του 

κεφαλαίου κινιςεωσ 89.138 105.697 7.709 29.209

(Αφξθςθ)/μείωςθ αποκεμάτων -6.099 -3.943 2.634 342

(Αφξθςθ)/μείωςθ απαιτιςεων από πελάτεσ και λοιποφσ 

λογαριαςμοφσ -18.870 -13.609 -9.429 1.950

(Αφξθςθ)/μείωςθ λοιπϊν μακροπρόκεςμων 

απαιτιςεων/υποχρεϊςεων -1.174 -1.921 82 -944

Αφξθςθ/(μείωςθ) τρεχουςϊν υποχρεϊςεων (πλθν τραπεηϊν) 10.615 -16.943 9.224 -3.528

Ειςροζσ διακεςίμων από τθν κφρια εκμετάλλευςθ 73.610 69.281 10.220 27.029

Καταβεβλθμζνοι φόροι ειςοδιματοσ -18.740 -20.527 -593 -1.977

Σφνολο ειςροών από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ 54.870 48.754 9.627 25.052

Ταμειακζσ οζσ Επενδυτικϊν Δραςτθριοτιτων

Απόκτθςθ μθ ελζγχουςασ ςυμ/χισ -4.000 -15.000 - -
Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου κυγατρικϊν, ςυγγενϊν και 

κοινοπραξιϊν - - -30.141 -10.120
Αγορά ενςϊματων ακινθτοποιιςεων 9 -18.677 -17.669 -4.854 -1.930
Αγορά αςϊματων ακινθτοποιιςεων -568 -490 -182 -35

Ειςπράξεισ από πωλιςεισ ενςϊματων και αςϊματων 

ακινθτοποιιςεων 9 994 27.286 606 215

(Αγορζσ)/πωλιςεισ διακεςίμων προσ πϊλθςθ 

χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ -3.040 37 -3.000 -

Τόκοι ειςπραχκζντεσ 2.229 1.435 565 305

Σφνολο εκροών από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ -23.062 -4.401 -37.006 -11.565

Ταμειακζσ οζσ Χρθματοδοτικϊν Δραςτθριοτιτων
Είςπραξθ από τθν μθ ελζγχουςα ςυμμετοχι λόγω αφξθςθσ του 

μετοχικοφ κεφαλαίου κυγατρικισ εταιρίασ - 8.800 - -

Είςπραξθ από τθν μεταβίβαςθ μεριδίου κυγατρικισ εταιρίασ 

ςε μθ ελζγχουςα ςυμ/χι - 50.000 - -

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα καταβεβλθμζνα -23.100 -31.183 -22.353 -20.017

Ειςπράξεισ από πϊλθςθ ιδίων μετοχϊν (ςθμ. 18) 173 - 173 -

Μερίςματα πλθρωκζντα ςε μετόχουσ -70 -31 -70 -31

Μερίςματα πλθρωκζντα ςε μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ -391 -2.758 - -

Ειςπράξεισ από εκδοκζντα / αναλθφκζντα δάνεια 623.411 511.627 173.434 141.196

Εξοφλιςεισ δανείων -614.304 -501.969 -91.323 -102.500

Σφνολο (εκροών)/ειςροών από χρθματοδοτικζσ 

δραςτθριότθτεσ -14.281 34.486 59.861 18.648

Κακαρι αφξθςθ ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 

περιόδου 17.527 78.839 32.482 32.135

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ περιόδου 6 284.272 333.935 35.601 29.478

Επίδραςθ ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν -2.381 6.110 -27 -

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ περιόδου 6 299.418 418.884 68.056 61.613

Εταιρία'Ομιλοσ

Για το εξάμθνο που ζλθξε 

τθν 30/6

Για το εξάμθνο που ζλθξε 

τθν 30/6
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Σθμειϊςεισ επί των Ενδιάμεςων Συνοπτικϊν 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, όπωσ 

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 Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου: 224301000, (πρϊθν αρικμό 

μθτρϊου Α.Ε. 6013/06/Β/86/90), με ζδρα τθν Ακινα επί τθσ οδοφ Χαλκίδοσ 22
Α
  T.K.111 43 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 τθν 1
θ
 Αυγοφςτου 2013. 

2. Βάςθ κατάρτιςθσ και ςφνοψθ των ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν 

Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 30
θ
 Ιουνίου 2013 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
θσ

 Δεκεμβρίου 2012. 

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
θ
 Δεκεμβρίου 2012, εκτόσ από τθν υιοκζτθςθ των νζων προτφπων και διερμθνειϊν, 

θ εφαρμογι των οποίων ζγινε υποχρεωτικι για τισ περιόδουσ μετά τθν 1
θ
 Ιανουαρίου 2013.  

Ρρότυπα και Διερμθνείεσ υποχρεωτικζσ για τθν τρζχουςα οικονομικι χριςθ που δεν επιφζρουν ςθμαντικζσ 

μεταβολζσ ςτθν οικονομικι κζςθ του Ομίλου 

 ΔΛΡ 1 “Ραρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων” (τροποποίθςθ) – Ραρουςίαςθ των ςτοιχείων του 

Λοιποφ Συνολικοφ Ειςοδιματοσ 

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 

τθσ κατάςταςθσ Συνολικοφ Ειςοδιματοσ.  

 ΔΛΡ 19 “Ραροχζσ ςε εργαηομζνουσ” (τροποποίθςθ) 

Το Συμβοφλιο Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων  (εφεξισ 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 τθσ ςυνταξιοδοτικισ δαπάνθσ, 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. 

Επίςθσ, ςτισ τροποποιιςεισ περιλαμβάνονται νζεσ γνωςτοποιιςεισ, όπωσ ποςοτικζσ γνωςτοποιιςεισ 

ευαιςκθςίασ. 
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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 (ςθμ. 22). 

 ΔΡΧΑ 7 “Χρθματοοικονομικά μζςα: γνωςτοποιιςεισ” (τροποποίθςθ) – Συμψθφιςμόσ χρθματοοικονομικϊν 

περιουςιακϊν ςτοιχείων και χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων 

Θ τροποποίθςθ του Διεκνοφσ Ρροτφπου Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (εφεξισ ΔΡΧΑ) 7 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 νζεσ γνωςτοποιιςεισ απαιτοφνται για όλα τα 

χρθματοοικονομικά μζςα που ζχουν αναγνωριςτεί και ζχουν υποςτεί ςυμψθφιςμό ςφμφωνα με το ΔΛΠ 32 

Χρθματοοικονομικά μζςα: Παρουςίαςθ. Οι γνωςτοποιιςεισ εφαρμόηονται, επίςθσ, ςε χρθματοοικονομικά 

μζςα που υπόκεινται ςε εκτελεςτζουσ «κφριουσ διακανονιςμοφσ ςυμψθφιςμοφ» (master netting 

arrangement) ι παρόμοιουσ διακανονιςμοφσ, ανεξάρτθτα από το εάν ζχουν ςυμψθφιςτεί ςφμφωνα με το 

ΔΛΡ 32.  

 ΔΡΧΑ 13 “Επιμζτρθςθ εφλογθσ αξίασ” 

Το ΔΡΧΑ 13 εγκακιςτά ζνα ενιαίο ςφνολο οδθγιϊν για όλεσ τισ επιμετριςεισ εφλογθσ αξίασ ςφμφωνα με τα 

ΔΡΧΑ. 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. Θ εφαρμογι του ΔΡΧΑ 13 δεν επθρζαςε ςθμαντικά τισ επιμετριςεισ 

εφλογθσ αξίασ που πραγματοποιοφνταν από τον Πμιλο. 

Το ΔΡΧΑ 13 απαιτεί επίςθσ ςυγκεκριμζνεσ γνωςτοποιιςεισ εφλογθσ αξίασ, μερικζσ από τισ οποίεσ 

αντικακιςτοφν τισ υφιςτάμενεσ απαιτιςεισ γνωςτοποίθςθσ άλλων προτφπων, ςυμπεριλαμβανομζνου του 

ΔΡΧΑ 7 “Χρθματοοικονομικά Μζςα: Γνωςτοποιιςεισ”. Μερικζσ από αυτζσ τισ γνωςτοποιιςεισ απαιτοφνται 

ςυγκεκριμζνα για χρθματοοικονομικά μζςα από το ΔΛΡ 34.16A(j) και ςυνεπϊσ επθρεάηουν τισ 

γνωςτοποιιςεισ των ενδιάμεςων ςυνοπτικϊν οικονομικϊν καταςτάςεων.   

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

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) τθν 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.  
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Τροποποιιςεισ ςε πρότυπα που αποτελοφν ζνα τμιμα του προγράμματοσ ετιςιων βελτιϊςεων για το 2009-2011 

του ΣΔΛΡ  

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

επακόλουκο των αποτελεςμάτων του ετιςιου προγράμματοσ βελτιϊςεων του ΣΔΛΡ. 

 ΔΛΡ 1 “Ραρουςίαςθ 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. 

 ΔΛΡ 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. 

 ΔΛΡ 32 “Χρθματοοικονομικά μζςα: Ραρουςίαςθ” 

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. 

 ΔΛΡ 34 “Ενδιάμεςθ χρθματοοικονομικι αναφορά” 

Θ τροποποίθςθ αυτι διευκρινίηει τισ απαιτιςεισ του ΔΛΡ 34 που ςχετίηονται με τθν 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 Επικεφαλι Λιψθσ Επιχειρθματικϊν Αποφάςεων (ΕΛΕΑ) και ζχει 

πραγματοποιθκεί μια ςθμαντικι μεταβολι ςτο ςυνολικό ποςό που γνωςτοποιικθκε ςτισ προθγοφμενεσ 

ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ για τον τομζα αυτό. 

 
Νζα Ρρότυπα και Διερμθνείεσ υποχρεωτικζσ από λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1

θ
 

Ιανουαρίου του 2014 (επιπλζον όςων είχαν περιλθφκεί ςτισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του 2012 και δεν 

εφαρμόςτθκαν νωρίτερα από τον Πμιλο) 

  Εταιρίεσ επενδφςεων (Τροποποίθςθ του ΔΡΧΑ 10, ΔΡΧΑ 12 και ΔΛΡ 27) 

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

2014 και εφαρμόηεται ςε μια ςυγκεκριμζνθ κατθγορία επιχειριςεων που χαρακτθρίηονται ωσ εταιρίεσ 

επενδφςεων. Το ΣΔΛΡ χρθςιμοποιεί τον όρο «εταιρίεσ επενδφςεων» αναφερόμενο ςε επιχειριςεισ με 

αποκλειςτικό επιχειρθματικό ςκοπό τθν επζνδυςθ κεφαλαίων, προκειμζνου να προςφζρουν ςτουσ μετόχουσ 

απόδοςθ από κεφαλαιακι ανατίμθςθ, ειςόδθμα από επενδφςεισ ι και τα δφο. Θ εταιρία επενδφςεων πρζπει, 

επίςθσ, να αποτιμά τθν απόδοςθ των επενδφςεων με βάςθ τθν εφλογθ αξία τουσ. Στθν εν λόγω κατθγορία 

μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν εταιρίεσ ιδιωτικϊν επενδυτικϊν κεφαλαίων, οργανιςμοί διαχείριςθσ 

επενδυτικϊν κεφαλαίων, ιδιωτικά ςυνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά 

επενδυτικά κεφάλαια. 
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Θ τροποποίθςθ για τισ εταιρίεσ επενδφςεων παρζχει εξαίρεςθ ςτισ απαιτιςεισ ενοποίθςθσ του ΔΡΧΑ 10 

“Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ”, ςφμφωνα με τισ οποίεσ  οι επιχειριςεισ που ετοιμάηουν 

οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι υποχρεωμζνεσ  να ενοποιοφν τισ ςυμμετοχζσ ςε άλλεσ επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ 

αςκοφν ζλεγχο (δθλ. όλεσ τισ κυγατρικζσ). Συγκεκριμζνα, απαιτεί από τισ εταιρίεσ επενδφςεων να επιμετροφν  

τισ ανωτζρω κυγατρικζσ ςε εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων χριςθσ αντί να τισ ενοποιοφν. Επίςθσ, θ 

τροποποίθςθ παρακζτει μια ςειρά από γνωςτοποιιςεισ που απαιτοφνται από  τισ εταιρίεσ επενδφςεων. H 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει ακόμθ υιοκετιςει τθν τροποποίθςθ αυτι. Ο Πμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία 

εξζταςθσ τθσ επίδραςθσ αυτισ τθσ τροποποίθςθσ ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 

 

 Διερμθνεία 21: Ειςφορζσ 

Θ διερμθνεία εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1
θ
 Ιανουαρίου 2014. 

Θ Επιτροπι διερμθνειϊν κλικθκε να εξετάςει πϊσ μία οικονομικι οντότθτα κα πρζπει να λογιςτικοποιεί ςτισ 

οικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ τισ υποχρεϊςεισ για πλθρωμι ειςφορϊν που επιβάλλονται από τισ κυβερνιςεισ, 

εκτόσ από τουσ φόρουσ ειςοδιματοσ. Το ΔΛΡ 37 “Ρροβλζψεισ, Ενδεχόμενεσ Υποχρεϊςεισ και Ενδεχόμενα 

Ρεριουςιακά Στοιχεία” κακορίηει τα κριτιρια για τθν αναγνϊριςθ μίασ υποχρζωςθσ, ζνα εκ των οποίων είναι θ 

απαίτθςθ να υπάρχει παροφςα υποχρζωςθ λόγω ενόσ προθγοφμενου γεγονότοσ (γνωςτοφ και ωσ δεςμευτικό 

γεγονόσ). Θ διερμθνεία διευκρινίηει ότι το δεςμευτικό γεγονόσ που δθμιουργεί τθν υποχρζωςθ καταβολισ 

ειςφοράσ είναι θ ενζργεια που περιγράφεται ςτθ ςχετικι νομοκεςία και προκαλεί τθν πλθρωμι τθσ ειςφοράσ. 

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. 

 

 ΔΛΡ 36 Απομείωςθ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων – Γνωςτοποιιςεισ ανακτιςιμου ποςοφ μθ 

χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων 

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

2014. Κατά τθν ανάπτυξθ του ΔΡΧΑ 13, το ΣΔΛΡ αποφάςιςε τθν τροποποίθςθ του ΔΛΡ 36 απαιτϊντασ τθ 

γνωςτοποίθςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με το ανακτιςιμο ποςό των απομειωμζνων περιουςιακϊν ςτοιχείων και 

ςυγκεκριμζνα ςτθν περίπτωςθ που το ποςό αυτό βαςίηεται ςτθν εφλογθ αξία μείον το κόςτοσ πϊλθςθσ. Το 

υφιςτάμενο πρότυπο απαιτεί τθ γνωςτοποίθςθ του ανακτιςιμου ποςοφ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου  

(ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ υπεραξίασ) ι μίασ μονάδασ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν επί τθσ οποίασ 

αναγνωρίςτθκε ι αναςτράφθκε ςθμαντικι ηθμία απομείωςθσ κατά τθν περίοδο αναφοράσ. Θ τροποποίθςθ 

του ΔΛΡ 36 απαιτεί τθ γνωςτοποίθςθ του ανακτιςιμου ποςοφ για κάκε μονάδα δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν, 

ςτθν οποία το τρζχων κατανεμθμζνο ςε αυτιν υπόλοιπο τθσ υπεραξίασ ι άλλων άυλων περιουςιακϊν 

ςτοιχείων με απεριόριςτθ ωφζλιμθ ηωι είναι ςθμαντικό. 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. 

 ΔΛΡ 39 Χρθματοοικονομικά Μζςα: Αναγνϊριςθ και Επιμζτρθςθ - Ανανζωςθ των Ραραγϊγων και θ 

ςυνζχιςθ τθσ Λογιςτικισ Αντιςτάκμιςθσ (τροποποίθςθ) 

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

Ιανουαρίου 2014. Σφμφωνα με τθν τροποποίθςθ αυτι δεν απαιτείται θ διακοπι τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ 

όταν ζνα παράγωγο αντιςτάκμιςθσ ανανεωκεί, εφόςον πλθροφνται οριςμζνα κριτιρια. Το ΣΔΛΡ προζβθ ςε 

μία περιοριςμζνθσ ζκταςθσ τροποποίθςθ του ΔΛΡ 39, ϊςτε να επιτρζπει τθ ςυνζχιςθ τθσ λογιςτικισ 

αντιςτάκμιςθσ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ αλλάηει ο αντιςυμβαλλόμενοσ ενόσ αντιςτακμιςτικοφ 

μζςου, προκειμζνου να εκκακαριςτεί το μζςο αυτό. 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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3. Εκτιμιςεισ  

Θ ςφνταξθ των ενδιάμεςων ςυνοπτικϊν οικονομικϊν καταςτάςεων απαιτεί τθ διενζργεια εκτιμιςεων και τθν 

υιοκζτθςθ παραδοχϊν που επθρεάηουν τθν εφαρμογι των λογιςτικϊν αρχϊν και των λογιςτικϊν αξιϊν των 

περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων, των εςόδων και εξόδων. Τα πραγματικά αποτελζςματα ενδζχεται να 

διαφζρουν από αυτζσ τισ εκτιμιςεισ. 

Κατά τθν ςφνταξθ των ενδιάμεςων ςυνοπτικϊν οικονομικϊν αυτϊν καταςτάςεων, οι ςθμαντικζσ λογιςτικζσ 

εκτιμιςεισ και κρίςεισ, που υιοκετικθκαν από τθ Διοίκθςθ για τθν εφαρμογι των λογιςτικϊν αρχϊν του Ομίλου, 

είναι ςυνεπείσ με αυτζσ που εφαρμόςτθκαν ςτισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 31
θσ

 Δεκεμβρίου 2012. 

Επίςθσ, οι κφριεσ πθγζσ δθμιουργίασ αβεβαιοτιτων, που υπιρχαν κατά τθν ςφνταξθ των ετθςίων οικονομικϊν 

καταςτάςεων τθσ 31
θσ

 Δεκεμβρίου 2012, παρζμειναν ίδιεσ και για τισ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 30
θσ

 

Ιουνίου 2013. 

 

 

4. Εποχικότθτα κφκλου εργαςιϊν 

Ο Πμιλοσ είναι προμθκευτισ τςιμζντου, ςκυροδζματοσ, αδρανϊν και λοιπϊν οικοδομικϊν υλικϊν. Θ ηιτθςθ για 

τα προϊόντα αυτά είναι εποχιακι και ςυνικωσ μειϊνεται τουσ χειμερινοφσ μινεσ του ζτουσ ςτισ εφκρατεσ χϊρεσ, 

όπωσ ςτισ χϊρεσ τθσ Βορείου Αμερικισ και τθσ Ευρϊπθσ. Συνεπϊσ, ο Πμιλοσ γενικϊσ παρουςιάηει μικρότερεσ 

πωλιςεισ και λειτουργικά κζρδθ το πρϊτο και τζταρτο τρίμθνο, όταν δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ επικρατοφν ςτο 

βόρειο θμιςφαίριο. Αντίκετα, οι πωλιςεισ και θ κερδοφορία είναι ςυνικωσ μεγαλφτερεσ κατά τθ διάρκεια του 

δεφτερου και τρίτου τριμινου, κακϊσ οι ευνοϊκζσ καιρικζσ ςυνκικεσ διευκολφνουν τθν οικοδομικι 

δραςτθριότθτα.  
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5. τοιχεία 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 ανά γεωγραφικό 

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

Θ διοίκθςθ παρακολουκεί τα λειτουργικά αποτελζςματα των επιχειρθματικϊν μονάδων του Ομίλου ξεχωριςτά, προκειμζνου να λαμβάνει αποφάςεισ, να κατανζμει τουσ 

διακζςιμουσ πόρουσ και να αξιολογεί τθν απόδοςι τουσ. Θ απόδοςθ των λειτουργικϊν τομζων κρίνεται με βάςθ τα κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν 

αποτελεςμάτων και αποςβζςεων. Τζλοσ, θ διαχείριςθ τθσ  χρθματοδότθςθσ των τομζων γίνεται ςε επίπεδο Ομίλου και τα χρθματοοικονομικά ζςοδα/ζξοδα καταλογίηονται ςτουσ 

λειτουργικοφσ τομείσ. 

 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Περίοδοσ από 1/1-30/6 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Συνολικόσ μικτόσ κφκλοσ εργαςιϊν 138.720 132.571 193.503 176.149 100.084 101.377 157.795 151.545 - - 590.102 561.642

Ρωλιςεισ μεταξφ τομζων -17.025 -13.691 -96 -94 -1.043 - - - - - -18.164 -13.785

Σφνολο κφκλου εργαςιϊν 121.695 118.880 193.407 176.055 99.041 101.377 157.795 151.545 - - 571.938 547.857

Μικτά κζρδθ προ αποςβζςεων 21.906 38.558 29.688 22.499 32.600 40.565 54.368 53.348 -101 -442 138.461 154.528

Kζρδθ προ φόρων, 

χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν 

αποτελεςμάτων και αποςβζςεων 9.401 28.872 10.339 4.322 23.312 31.313 49.435 48.361 -293 -750 92.194 112.118

(Ηθμίεσ)/κζρδθ προ φόρων, 

χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν 

αποτελεςμάτων -586 19.759 -18.076 -25.053 12.810 20.577 38.060 35.896 -192 -648 32.016 50.531

(Ηθμίεσ)/κζρδθ προ φόρων -25.073 -437 -27.201 -34.218 14.685 26.947 26.408 42.548 -1.176 -5.364 -12.357 29.476

Ελλάδα και Δυτικι  

Ευρϊπθ Bόρεια Αμερικι

Νοτιοανατολικι 

Ευρϊπθ Ανατολικι Μεςόγειοσ

Ενδοομιλικζσ 

εγγραφζσ απαλειφϊν Σφνολο

 



Ανϊνυμθ Εταιρία Σςιμζντων Σιτάν 
Σθμειώςεισ επί των Ενδιάμεςων Συνοπτικών Οικονομικών Καταςτάςεων 4 

 

Σελίδα | 32  

 

5. τοιχεία ανά γεωγραφικι περιοχι (ςυνζχεια) 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012

Σφνολο Ενεργθτικοφ 2.850.811 2.692.825 866.180 876.830 883.754 874.802 1.159.080 1.207.847 -2.783.157 -2.620.262 2.976.668 3.032.042

Σφνολο Υποχρεϊςεων 2.091.685 1.910.098 457.218 446.414 206.837 207.984 266.912 301.714 -1.656.808 -1.494.109 1.365.844 1.372.101

Ελλάδα και Δυτικι  

Ευρϊπθ ΣφνολοBόρεια Αμερικι

Ενδοομιλικζσ εγγραφζσ 

απαλειφϊνΝοτιοανατολικι Ευρϊπθ Ανατολικι Μεςόγειοσ

 

 

6. Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 
 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012

Ταμείο 110 97 10 3

Βραχυπρόκεςμεσ κατακζςεισ 299.308 284.175 68.046 35.598

299.418 284.272 68.056 35.601

ΕταιρίαΠμιλοσ

 

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

διαπραγμάτευςθ κατά περίπτωςθ. 

Σραπεηικζσ Πιςτωτικζσ Γραμμζσ& Ομολογίεσ 

Ο Πμιλοσ και θ Εταιρία κατά τθν 30.6.2013 είχαν τισ ακόλουκεσ τραπεηικζσ πιςτωτικζσ γραμμζσ και ομολογίεσ: 

30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012

1.340.694 1.411.635 1.196.900 949.300

159.212 171.525 99.701 99.640

482.199 584.838 342.300 201.889

132.675 118.720 98.840 75.581

614.874 703.558 441.140 277.470Σφνολο αχρθςιμοποίθτων γραμμϊν

Πμιλοσ Εταιρία

Αχρθςιμοποίθτεσ μθ δεςμευμζνεσ γραμμζσ

Αχρθςιμοποίθτεσ δεςμευμζνεσ γραμμζσ

Σφνολο μθ δεςμευμζνων γραμμϊν

Σφνολο δεςμευμζνων γραμμϊν και 

ομολογιϊν

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)
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7. Αρικμόσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ 

Αρικμόσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ ςτο τζλοσ τθσ τρζχουςασ περιόδου: Πμιλοσ 5.386 (30.6.2012: 5.407), 

Εταιρία 802 (30.6.2012: 793). 

 

8. Φόροσ ειςοδιματοσ  

Ο Πμιλοσ και θ Εταιρία υπολογίηουν το φόρο ειςοδιματοσ τθσ περιόδου, χρθςιμοποιϊντασ τον φορολογικό 

ςυντελεςτι που κα ιταν εφαρμόςιμοσ ςτα αναμενόμενα ςυνολικά ετιςια κζρδθ. 

Ο φόροσ ειςοδιματοσ που ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν ενδιάμεςθ κατάςταςθ αποτελεςμάτων και ςτθν 

ενδιάμεςθ κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ αναλφεται ςε: 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2013 2012 2013 2012

Τρζχων φόροσ ειςοδιματοσ -13.076 -15.000 -593 -392

Αναβαλλόμενοσ φόροσ 6.964 -2.647 116 -681

Φόροσ ειςοδιματοσ -6.112 -17.647 -477 -1.073

Φόροσ ειςοδιματοσ αναγνωριςμζνοσ ςτα λοιπά 

ςυνολικά ειςοδιματα -279 84 85 -176

Σφνολο φόρου ειςοδιματοσ -6.391 -17.563 -392 -1.249

'Ομιλοσ Εταιρία

Για το εξάμθνο που ζλθξε 

τθν 30/6

Για το εξάμθνο που ζλθξε 

τθν 30/6

 

Θ μείωςθ κατά €15,5 εκατ. των κακαρϊν αναβαλλόμενων φορολογικϊν υποχρεϊςεων του Ομίλου, που 

εμφανίηεται ςτθν ενδιάμεςθ κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ, αποτελείται από: α) τθ ςυνολικι 

επίδραςθ του κακαροφ αναβαλλόμενου φόρου €6,7 εκατ., που λογίςτθκε ωσ ζςοδο ςτθν ενδιάμεςθ 

κατάςταςθ αποτελεςμάτων και ςυνολικοφ ειςοδιματοσ του Α' εξαμινου 2013 και β) τισ ςυναλλαγματικζσ 

διαφορζσ μετατροπισ οικονομικϊν καταςτάςεων κυγατρικϊν εταιριϊν ςε ξζνο νόμιςμα ποςοφ €8,8 εκατ., 

προερχόμενεσ κυρίωσ από τθν υποτίμθςθ τθσ αιγυπτιακισ λίρασ ζναντι του ευρϊ. 

Σφμφωνα με τον νζο φορολογικό νόμο 4110/2013, ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ των Ανωνφμων Εταιριϊν που 

εδρεφουν ςτθν Ελλάδα αυξικθκε από 20% ςε 26%. Θ μεταβολι αυτι επζφερε αφξθςθ τθσ αναβαλλόμενθσ 

φορολογικισ υποχρζωςθσ του Ομίλου κατά €5,7 εκατ. και τθσ Εταιρίασ κατά €4,9 εκατ.. 

 

9. Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2013 2012 2013 2012

Υπόλοιπο ζναρξθσ 1/1 1.759.036 1.887.488 237.672 251.111

Αγορζσ / κεφαλαιοποιιςεισ 18.677 17.669 4.854 1.930

Ρωλιςεισ  (αναπόςβεςτθ αξία) -890 -24.223 -389 -211

Αποςβζςεισ / απομειϊςεισ -50.141 -51.854 -6.261 -6.159

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ -44.546 29.952 - -

Λοιπά -21 242 - 4

Υπόλοιπο λιξθσ 30/6 1.682.115 1.859.274 235.876 246.675
- -

'Ομιλοσ Εταιρία

 
 

Θ αναπόςβεςτθ αξία των παγίων που εκποιικθκαν ι διαγράφθκαν από τον  Πμιλο κατά τθν περίοδο 1.1-

30.6.2013 είναι: €0,9 εκατ. (1.1-30.6.2012:€24,1 εκατ.) και είχε ωσ αποτζλεςμα τθν εμφάνιςθ κζρδουσ φψουσ 

€0,1 εκατ. (1.1-30.6.2012: κζρδοσ €3,2 εκατ.).   
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9. Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ (ςυνζχεια) 

Επί των παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Εταιρίασ δεν υφίςτανται εμπράγματα βάρθ. Επί των παγίων 

περιουςιακϊν ςτοιχείων του Ομίλου υφίςτανται εμπράγματεσ εξαςφαλίςεισ φψουσ €61,5 εκατ. και TRY 26,0 

εκατ. (€10,3 εκατ.) ςτθν κοινοπρακτικι εταιρία του Ομίλου ςτθν Τουρκία Adocim Cimento Beton Sanayi ve 

Ticaret A.S. προσ εξαςφάλιςθ δανειακϊν γραμμϊν. Στισ 30.6.2013 θ ανωτζρω εταιρία είχε χρθςιμοποιιςει 

δανειακζσ γραμμζσ φψουσ €22,8 εκατ.. 

Θ δαπάνθ απομείωςθσ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων που εμφάνιςε ο Πμιλοσ για το Α’ εξάμθνο του 2013 

ανζρχεται ςε €0,6 εκατ.. Θ απομείωςθ ςχετίηεται με υπό καταςκευι ςτακμό διανομισ τςιμζντου ςτθν 

Φλόριντα  των ΘΡΑ. 

 

10. Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 

 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 

'Ομιλοσ

Υπεραξία

Λοιπζσ 

αςϊματεσ 

ακινθτοποιιςεισ Σφνολο

Υπόλοιπο ζναρξθσ 1/1/2013 412.501 114.997 527.498

Αγορζσ - 884 884

Αποςβζςεισ / απομειϊςεισ -800 -9.402 -10.202

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ -2.908 -4.803 -7.711

Λοιπά - -14 -14

Υπόλοιπο λιξθσ 30/6/2013 408.793 101.662 510.455

Υπεραξία

Λοιπζσ 

αςϊματεσ 

ακινθτοποιιςεισ Σφνολο

Υπόλοιπο ζναρξθσ 1/1/2012 409.385 136.726 546.111

Αγορζσ - 779 779

Αποςβζςεισ / απομειϊςεισ - -9.768 -9.768

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ 6.349 2.280 8.629

Λοιπά - 124 124

Υπόλοιπο λιξθσ 30/6/2012 415.734 130.141 545.875  

 

Θ υπεραξία ελζγχεται από τον Πμιλο για τυχόν απομείωςθ ςτο τζλοσ κάκε οικονομικισ χριςθσ, κακϊσ και 

όταν οι περιςτάςεισ υποδθλϊνουν ενδεχόμενθ απομείωςθ. Ο ζλεγχοσ για απομείωςθ τθσ υπεραξίασ κακϊσ και 

των αςϊματων ακινθτοποιιςεων με απεριόριςτθ ωφζλιμθ ηωι, βαςίηεται ςτον υπολογιςμό τθσ αξίασ χριςθσ 

(value-in-use). Οι βαςικζσ παραδοχζσ που χρθςιμοποιοφνται για τον προςδιοριςμό τθσ ανακτιςιμθσ αξίασ από 

τισ διαφορετικζσ μονάδεσ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν γνωςτοποιικθκαν ςτισ ετιςιεσ ενοποιθμζνεσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ του 2012. 

Το Αϋεξάμθνο του 2013 ο Πμιλοσ αναγνϊριςε ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ηθμία από απομείωςθ 

υπεραξίασ φψουσ €0,8 εκατ. λόγω τθσ μθ επαλικευςθσ οριςμζνων παραδοχϊν που είχαν χρθςιμοποιθκεί  για 

τον ζλεγχο απομείωςθσ τθσ υπεραξίασ κυγατρικισ εταιρίασ του Ομίλου, που δραςτθριοποιείται ςτθν Ελλάδα.  



Ανϊνυμθ Εταιρία Σςιμζντων Σιτάν 
Σθμειώςεισ επί των Ενδιάμεςων Συνοπτικών 

Οικονομικών Καταςτάςεων 4 
 

Σελίδα | 35  

 

10. Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ (ςυνζχεια) 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 

Εταιρία
2013 2012

Υπόλοιπο ζναρξθσ 1/1 1.099 1.112

Αγορζσ 182 35

Αποςβζςεισ / απομειϊςεισ -329 -111

Υπόλοιπο λιξθσ 30/6 952 1.036

Aςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ

 

 

 

11. υμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ εταιρίεσ 

Στισ 30.6.2013 ο Πμιλοσ ενςωμάτωςε ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ τισ 

εξισ εταιρίεσ που εδρεφουν ςτθν Βουλγαρία: Karieri AD με ποςοςτό 48,711% (31.12.2012:48,711%), Karierni 

Materiali AD με ποςοςτό 48,764% (31.12.2012:48,764%), Vris OOD με ποςοςτό 48,764% (31.12.2012:48,764%).   

Πλεσ οι προαναφερκείςεσ εταιρίεσ δραςτθριοποιοφνται ςτο κλάδο των αδρανϊν και καμία από αυτζσ δεν 

είναι ειςθγμζνθ ςε χρθματιςτθριακι αγορά. 

Μζχρι τισ 30.9.2012, ο Πμιλοσ κατείχε ποςοςτό 49,9% τθσ Transbeton-Δομικι Α.Ε. θ οποία ενςωματωνόταν 

ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ. Στισ 1.10.2012, ο Πμιλοσ προζβθ ςτθν 

εξαγορά, από τον άλλο βαςικό μζτοχο τθσ Transbeton-Δομικι Α.Ε., επιπλζον ποςοςτοφ 0,1%, διαμορφϊνοντασ 

ζτςι το τελικό ποςοςτό ςυμμετοχισ του ςτο 50,0%. Με τθν ανωτζρω απόκτθςθ, ο Πμιλοσ ςυμμετζχει από 

κοινοφ ςτθν διαχείριςθ τθσ Transbeton-Δομικι Α.Ε. και πλζον εφαρμόηει τθν μζκοδο τθσ αναλογικισ 

ενοποίθςθσ για τθν ενςωμάτωςι τθσ ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. 

Θ Transbeton-Δομικι Α.Ε δραςτθριοποιείται ςτο χϊρο του ςκυροδζματοσ και των αδρανϊν υλικϊν και δεν 

είναι ειςθγμζνθ ςε χρθματιςτθριακι αγορά. 

Θ κίνθςθ των ςυμμετοχϊν του Ομίλου ςε ςυγγενείσ εταιρίεσ, αναλφεται ωσ εξισ: 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 30/6/2013 31/12/2012

Υπόλοιπο ζναρξθσ 1/1 2.734 8.213

Αλλαγι μεκόδου ενοποίθςθσ (Transbeton-Domiki) - -4.603

Διαμενθκζντα μερίςματα - -35

Συμμετοχι ςτισ ηθμίεσ ςυγγενϊν εταιριϊν -412 -841

Υπόλοιπο λιξθσ περιόδου 2.322 2.734
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12. 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 99,851 0,149 99,796 0,204
Ιντερτιτάν Εμπορικι Διεκνισ Α.Ε. Ελλάδα Εμπορικι εταιρία 99,995 0,005 99,995 0,005
ΚΤΘΜΕΤ Α.Ε. Ελλάδα Αδρανι - 100,000 - 100,000
Λεεςζμ Α.Ε. (2) Ελλάδα Εμπορικι εταιρία - - - 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 Βουλγαρία Εμπορικι εταιρία - 83,943 - 83,943
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 Βουλγαρία Εναλλακτικά καφςιμα - 100,000 - 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 Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 100,000 - 100,000
Balkcem Ltd Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,514 - 88,514
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 Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,514 - 88,514
Themis Holdings Ltd Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 100,000 - 100,000
Titan Cement Cyprus Limited Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,514 - 88,514
Tithys Ltd Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,514 - 88,514
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
Titan Beton & Aggregate Egypt LLC Αίγυπτοσ Αδρανι - 83,118 - 83,118
Sharr Beteiligungs GmbH Γερμανία Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,514 - 88,514

 Πνομα κυγατρικϊν, ςυγγενϊν και κοινοπραξιϊν

 Χϊρα που 

δραςτθριοποιείται  Αντικείμενο εργαςίασ

Μθτρικι Εταιρία Μθτρικι Εταιρία

% ςυμμετοχισ (1)

30/6/2013 31/12/2012

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

 Άμεςθ Ζμμεςθ  Άμεςθ Ζμμεςθ

 Μζκοδοσ πλιρουσ ενοποίθςθσ 

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

Carolinas Cement Company LLC ΘΡΑ
Εταιρία αναπτυξιακϊν και επενδυτικϊν 

δραςτθριοτιτων
- 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
Massey Sand and Rock Co ΘΡΑ Αδρανι - 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
S&W Ready Mix LLC 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 Carolina Concrete LLC ΘΡΑ Σκυρόδεμα - 100,000 - 100,000
Titan Mid-Atlantic Aggregates LLC ΘΡΑ Αδρανι - 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
Trusa Realty LLC ΘΡΑ Κτθματομεςιτικι εταιρία - 100,000 - 100,000
Tyson Material Transport LLC ΘΡΑ Εταιρία μεταφορϊν - 100,000 - 100,000
Cementara Kosjeric AD Σερβία Ραραγωγι τςιμζντου - 88,514 - 88,514
Stari Silo Company DOO Σερβία Εμπορικι εταιρία - 88,514 - 88,514
TCK Montenegro DOO Μαυροβοφνιο Εμπορικι εταιρία - 88,514 - 88,514
Cement Plus LTD Ρ.Γ.Δ.Μ. Εμπορικι εταιρία - 54,563 - 54,563
Geospan Dooel (3) Ρ.Γ.Δ.Μ. Αδρανι - - - 99,989
Rudmark DOOEL Ρ.Γ.Δ.Μ. Εμπορικι εταιρία - 83,943 - 83,943
Usje Cementarnica AD Ρ.Γ.Δ.Μ. Ραραγωγι τςιμζντου - 83,943 - 83,943
Vesa DOOL Ρ.Γ.Δ.Μ. Εμπορικι εταιρία - 100,000 - 100,000
Kosovo Construction Materials L.L.C. Κοςςυφοπζδιο Αδρανι - 88,514 - 88,514
Sharrcem SH.P.K. Κοςςυφοπζδιο Ραραγωγι τςιμζντου - 88,514 - 88,514
Alba Cemento Italia, SHPK Αλβανία Εμπορικι εταιρία - 60,000 - 60,000
Antea Cement SHA Αλβανία Ραραγωγι τςιμζντου - 60,000 - 60,000
Dancem APS Δανία Εμπορικι εταιρία - 100,000 - 100,000
Aeas Netherlands B.V. Ολλανδία Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,514 - 88,514
Colombus Properties B.V. Ολλανδία Εταιρία ςυμμετοχϊν 100,000 - 100,000 -
Holtitan B.V. Ολλανδία Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,514 - 88,514
Salentijn Properties1 B.V. Ολλανδία Εταιρία ςυμμετοχϊν 100,000 - 100,000 -
Titan Cement Netherlands BV Ολλανδία Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,514 - 88,514

Μζκοδοσ αναλογικισ ενοποίθςθσ 

Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. Τουρκία Ραραγωγι τςιμζντου - 50,000 - 50,000
Transbeton - Δομικι Α.Ε. Ελλάδα Σκυρόδεμα και αδρανι - 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

 Χϊρα που 

δραςτθριοποιείται  Αντικείμενο εργαςίασ

% ςυμμετοχισ (1) % ςυμμετοχισ (1)

30/6/2013 31/12/2012

 Πνομα κυγατρικϊν, ςυγγενϊν και κοινοπραξιϊν

 

(1) Ροςοςτό ελζγχου και ςυμμετοχισ ςτο μετοχικό κεφάλαιο. 

(2) Στισ 22.2.2013 θ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου Λεεςζμ Α.Ε. απορροφικθκε από τθν Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε. 

(3) Στισ 30.4.2013 ολοκλθρϊκθκε θ εκκακάριςθ τθσ κυγατρικισ εταιρίασ του Ομίλου Geospan Dooel. 
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12. Κφριεσ κυγατρικζσ, ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ (ςυνζχεια) 

Θ κίνθςθ των ςυμμετοχϊν τθσ Εταιρίασ ςε κυγατρικζσ τθσ, αναλφεται ωσ εξισ: 
 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 30/6/2013 31/12/2012

1.213.365 1.182.854

30.000 30.120

141 391

1.243.506 1.213.365

Υπόλοιπο ζναρξθσ 1/1

Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου ςε υφιςτάμενεσ κυγατρικζσ

Λοιπά

Υπόλοιπο λιξθσ περιόδου  
 

13.  Ανζλεγκτεσ φορολογικά  χριςεισ 
 

(1) Ανϊνυμθ Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν 2010-2012 (2) Fintitan SRL -
(2) Αιολικι Ν.Ε. - Cementi Crotone S.R.L. 2009-2012
(1) Αλμπαςζμ Α.Ε. 2006-2012 Cementi ANTEA SRL 2010-2012
(1) Αρκτίασ Α.Ε. 2010-2012 Colombus Properties B.V. 2010-2012
(1) Λατομικι Δωδεκανιςου Α.Ε. 2010-2012 Holtitan B.V. 2010-2012
(1) Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε. 2007-2012 Aeas Netherlands B.V. 2010-2012
(1) Ιντερτιτάν Εμπορικι Διεκνισ Α.Ε. 2007-2012 (2) Titan Cement U.K. Ltd -
(1) Ροηολάνθ Α.Ε. 2010-2012 (2) Separation Technologies U.K. Ltd -
(1) Ρορφυρίων Α.Ε. 2010-2012 (6) Τitan Αmerica LLC 2008-2012
(1) Λατομεία Βαχοφ Α.Ε. 2010-2012 Separation Technologies Canada  Ltd 2010-2012
(1) Λατομεία Γουρνϊν Α.Ε. 2010-2012 Stari Silo Company DOO 2008-2012
(1) Λατομεία Κοινότθτασ Ταγαράδων Α.Ε. 2010-2012 Cementara Kosjeric AD 2006-2012
(1) Λατομεία Τανάγρασ Α.Ε. 2010-2012 Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. 2006-2012
(1) Αιτωλικά Λατομεία Α.E. 2011-2012 TCK Montenegro DOO 2007-2012
(1) Σίγμα Μπετόν Α.Ε.Τ.Ε. 2010-2012 Double W & Co OOD 2007-2012
(1) Τιτάν Τςιμζντα Ατλαντικοφ Α.Β.Ε.Ε. 2010-2012 Granitoid AD 2007-2012
(1) Τιτάν Διεκνισ Εμπορικι Α.Ε. 2007-2012 Gravel & Sand PIT AD 2007-2012

Aemos Cement Ltd 2006-2012 Zlatna Panega Beton EOOD 2007-2012
(3) Alvacim Ltd 2006-2012 Zlatna Panega Cement AD 2010-2012
(4) Balkcem Ltd 2006-2012 Cement Plus LTD 2011-2012

Iapetos Ltd 2006-2012 Rudmark DOOEL 2006-2012
(5) Rea Cement Ltd 2006-2012 Usje Cementarnica AD 2009-2012

Themis Holdings Ltd 2006-2012 Titan Cement Netherlands BV 2010-2012
(4) Tithys Ltd 2006-2012 Alba Cemento Italia, SHPK 2010-2012

Feronia Holding Ltd 2006-2012 Antea Cement SHA 2010-2012
Vesa DOOL 2006-2012 Sharr Beteiligungs GmbH 2006-2012
Trojan Cem EOOD 2010-2012 Kosovo Construction Materials L.L.C. 2010-2012
Dancem APS 2009-2012 Sharrcem SH.P.K. 2011-2012
Titan Global Finance PLC 2008-2012 (2) Alexandria Development Co.Ltd -
Geospan Dooel 2010-2012 Alexandria Portland Cement Co. S.A.E 2007-2012
Terret Enterprises Ltd 2009-2012 Gaea Green Alternative Energy Assets Limited 2006-2012
Salentijn Properties1 B.V. 2010-2012 Beni Suef Cement Co.S.A.E. 2008-2012
Titan Cement Cyprus Limited 2006-2012 East Cement Trade Ltd 2006-2012
KOCEM Limited 2006-2012 Titan Beton & Aggregate Egypt LLC 2007-2012
ECO Conception EOOD 2011-2012 (2) Titan Egyptian Inv. Ltd -
ΚΤΘΜΕΤ Α.Ε. 2010-2012 Misrieen Titan Trade & Distribution -

 

(1) Για τθ χριςθ του 2011 οι παραπάνω εταιρίεσ ελζγχκθκαν φορολογικά από τουσ Τακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ Λογιςτζσ 
αυτϊν ςφμφωνα με το άρκρο 82, παρ. 5 του Ν.2238/1994, ενϊ ο φορολογικόσ τουσ ζλεγχοσ για τθ χριςθ του 2012 
βρίςκεται ςε εξζλιξθ. 

(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. 12).  
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14.  Προβλζψεισ 

 

Πμιλοσ 

Το φψοσ των λογαριαςμϊν προβλζψεων (βραχυπρόκεςμων και μακροπρόκεςμων) που εμφανίηονται ςτισ 

υποχρεϊςεισ ςτισ 30.6.2013, ανζρχονται ςε €18,1 εκατ. (31.12.2012: €18,9 εκατ.).  

Στο ανωτζρω ποςό ςυμπεριλαμβάνεται πρόβλεψθ για αποκατάςταςθ λατομείων €13,5 εκατ. (31.12.2012: 

€14,2 εκατ.), πρόβλεψθ για αμοιβζσ προςωπικοφ €1,8 εκατ. (31.12.2012: €1,2 εκατ.), ενϊ το υπόλοιπο ποςό 

αφορά διάφορεσ προβλζψεισ για κινδφνουσ εκ των οποίων κανζνασ μεμονωμζνα δεν είναι ουςιϊδθσ για τον 

Πμιλο. 

Εταιρία 

Το φψοσ των λογαριαςμϊν προβλζψεων (βραχυπρόκεςμων και μακροπρόκεςμων) που εμφανίηονται ςτισ 

Υποχρεϊςεισ ςτισ 30.6.2013 ανζρχονται ςε €3,6 εκατ. (31.12.2012: €3,1 εκατ.). Στο ποςό αυτό 

ςυμπεριλαμβάνεται μεταξφ άλλων, πρόβλεψθ για αποκατάςταςθ λατομείων €1,7 εκατ. (31.12.2012: €1,8 

εκατ.) και πρόβλεψθ για αμοιβζσ προςωπικοφ €1,8 εκατ. (31.12.2012: €1,2 εκατ.). 

 

 

15. Δανειςμόσ 

 

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

οικονομικζσ καταςτάςεισ και τισ δανειακζσ ςυμβάςεισ που είναι ςε ιςχφ ςτισ 30.6.2013 απεικονίηεται ςτον 

επόμενο πίνακα: 

 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012
Ζωσ 1 ζτοσ 194.167 174.636 50.861 24.468
Από 1 ζωσ 2 ζτθ 345.772 80.132 700.443 643.939
Από 2 ζωσ 3 ζτθ 20.951 274.187 - -
Από 3 ζωσ 4 ζτθ 223.928 22.890 98.720 -
Από 4 ζωσ  5 ζτθ 33.693 197.760 - 98.011
Ρεριςςότερο από 5 ζτθ 66.521 130.258 - -

Σφνολο δανειακϊν υποχρεϊςεων 885.032 879.863 850.024 766.418

Σφνολο βραχυπρόκεςμου δανειςμοφ 194.167 174.636 50.861 24.468
Σφνολο μακροπρόκεςμου δανειςμοφ 690.865 705.227 799.163 741.950

Σφνολο δανειακϊν υποχρεϊςεων 885.032 879.863 850.024 766.418

ΕταιρίαΠμιλοσ
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16. Χρθματοοικονομικά μζςα 

 

Αντιςτακμίςεισ κινδφνου ταμειακϊν ροϊν και εφλογθσ αξίασ 

α) Ανταλλαγι επιτοκίων (από κυμαινόμενο ςε ςτακερό) 

1) 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 πραγματοποιικθκε 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 30.6.2013, θ εφλογθ αξία 

του ανωτζρω παραγϊγου αναγνωρίςτθκε ωσ υποχρζωςθ ςτθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ 

με το ποςό των €3.271 χιλ. (31.12.2012: €4.589 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, τθν περίοδο που ζλθξε ςτισ 30.6.2013, 

αναγνωρίςκθκε μθ πραγματοποιθκζν κζρδοσ φψουσ €1.318 χιλ.. 

2) 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 30.6.2013 ωσ 

υποχρζωςθ ςτθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ με το ποςό των €904 χιλ. (31.12.2012: €1.286 

χιλ.). Το κζρδοσ τθσ αποτίμθςθσ των ανωτζρω ςυμβάςεων, ποςοφ €382 χιλ. ζχει ςυμπεριλθφκεί ςτον 

λογαριαςμό «κακαρζσ ηθμίεσ από χρθματοοικονομικά μζςα» τθσ ενδιάμεςθσ κατάςταςθσ 

αποτελεςμάτων τθσ περιόδου 1.1-30.6.2013. 

 
β) Ρροκεςμιακά ςυμβόλαια ςυναλλάγματοσ 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. 
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16. Χρθματοοικονομικά μζςα (ςυνζχεια) 

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 30.6.2013, θ εφλογθ 

αξία των ανωτζρων παραγϊγων αναγνωρίςτθκε ωσ υποχρζωςθ ςτθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ 

κζςθσ με το ποςό των €12.793 χιλ. (31.12.2012: €10.909 χιλ.). Δεδομζνου ότι αυτά τα παράγωγα μζςα 

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

τισ μεταβολζσ τθσ αποτίμθςθσ των παραγϊγων αυτϊν και των δανείων που αντιςτακμίηουν, 

αναγνωρίηονται  ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ ωσ ξεχωριςτό ςτοιχείο τθσ κακαρισ κζςθσ. Ωσ 

εκ τοφτου, τθν περίοδο που ζλθξε ςτισ 30.6.2013, αναγνωρίςκθκε κακαρό μθ πραγματοποιθκζν κζρδοσ 

φψουσ €109 χιλ., κακϊσ και ο αναβαλλόμενοσ φόροσ που αναλογεί ποςοφ €43 χιλ.. 

 
2) Θ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου Iapetos LTD τον Ιανουάριο του 2013 προχϊρθςε ςε ςφναψθ 

προκεςμιακϊν ςυμβολαίων ςυναλλάγματοσ μελλοντικισ εκπλιρωςθσ ποςοφ 1,500 εκατ. Ιαπωνικά γιεν, 

με ςκοπό τθν αντιςτάκμιςθ του ςυναλλαγματικοφ κινδφνου που ςυνδζεται με δάνειο κυγατρικισ του 

Ομίλου ςε Ιαπωνικά γιεν. Στισ 30.6.2013, θ εφλογθ αξία του ανωτζρω παραγϊγου αναγνωρίςτθκε ωσ 

υποχρζωςθ ςτθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ με το ποςό των €1.498 χιλ., με αντίςτοιχθ 

χρζωςθ του λογαριαςμοφ «κακαρζσ ηθμίεσ από χρθματοοικονομικά μζςα» τθσ ενδιάμεςθσ κατάςταςθσ 

αποτελεςμάτων τθσ περιόδου 1.1-30.6.2013. 

 

Εκτίμθςθ εφλογθσ αξίασ 

Ραρακάτω παρουςιάηεται μία ςφγκριςθ, ανά κατθγορία, των λογιςτικϊν και εφλογων αξιϊν όλων των 
χρθματοοικονομικϊν προϊόντων του Ομίλου και τθσ Εταιρίασ, τα οποία απεικονίηονται ςτισ χρθματοοικονομικζσ 
καταςτάςεισ: 

(ποςά ςε χιλ. € )

30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012

Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία 
Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία (ςθμ. 17) 16.910 14.449 16.910 14.449 5.472 2.798 5.472 2.798

Λοιπά κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 63 63 63 63 61 61 61 61

Απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ 215.340 199.180 215.340 199.180 64.014 57.299 64.014 57.299

Διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα (ςθμ. 6) 299.418 284.272 299.418 284.272 68.056 35.601 68.056 35.601

Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ 
Μακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ (ςθμ. 15) 690.865 705.227 690.865 705.227 799.163 741.950 799.163 741.950

Βραχυπρόκεςμοσ δανειςμόσ (ςθμ. 15) 194.167 174.636 194.167 174.636 50.861 24.468 50.861 24.468

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 29.170 30.632 29.170 30.632 4.891 5.043 4.891 5.043

Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 215.265 207.009 215.265 207.009 48.325 42.586 48.325 42.586

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 18.466 18.078 18.466 18.078 4.175 5.875 4.175 5.875

'Ομιλοσ

Λογιςτικι αξία Εφλογθ αξία

Εταιρία

Λογιςτικι αξία Εφλογθ αξία
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16. Χρθματοοικονομικά μζςα (ςυνζχεια) 

 

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 όλα τα δεδομζνα που ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν 
καταγεγραμμζνθ εφλογθ αξία είναι ορατά, είτε άμεςα είτε ζμμεςα. 

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

 

Τθν 30
θ
 Ιουνίου 2013, ο Πμιλοσ και θ Εταιρία κατείχαν τα παρακάτω χρθματοοικονομικά μζςα που αποτιμϊνται 

ςτθν εφλογθ αξία: 

(ποςά ςε χιλ. € )

30/6/13 31/12/12 30/6/13 31/12/12

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 2.672 - 2.672 - Επίπεδο 1

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 1.954 1.940 169 169 Επίπεδο 3

Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ -

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ (ςθμ. 25) 21.257 21.058 -   - Επίπεδο 3

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα αντιςτάκμιςθσ 

κινδφνου 16.064 15.498 3.271 4.589 Επίπεδο 2

Λοιπά παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 2.402 2.580 904 1.286 Επίπεδο 2

Εφλογθ αξία Εφλογθ αξία
'Ομιλοσ Εταιρία Ιεραρχία 

εφλογθσ 

αξίασ

 

 

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. 

Τα παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα του επιπζδου 2 αποτελοφνται από προκεςμιακά ςυμβόλαια 

ςυναλλάγματοσ μελλοντικισ εκπλιρωςθσ και ςυμβόλαια ανταλλαγισ επιτοκίων. Τα ςυμβόλαια ςυναλλάγματοσ 

μελλοντικισ εκπλιρωςθσ ζχουν επιμετρθκεί ςε εφλογθ αξία χρθςιμοποιϊντασ μελλοντικζσ ςυναλλαγματικζσ 

ιςοτιμίεσ που διαπραγματεφονται ςε ενεργι αγορά. Τα ςυμβόλαια ανταλλαγισ επιτοκίων επιμετροφνται ςε 

εφλογθ αξία χρθςιμοποιϊντασ προκεςμιακά επιτόκια που προζρχονται από παρατθριςιμεσ καμπφλεσ 

απόδοςθσ. Οι επιπτϊςεισ τθσ προεξόφλθςθσ είναι γενικϊσ αςιμαντεσ ςτα παράγωγα του επιπζδου 2. 

Τα διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του επιπζδου 3 αφοροφν κυρίωσ επενδφςεισ ςε 

επενδυτικά κεφάλαια ακινιτων του εξωτερικοφ, ςτα οποία ο Πμιλοσ δεν κατζχει ςθμαντικό ποςοςτό. Θ 

αποτίμθςι τουσ γίνεται με βάςθ τισ οικονομικζσ τουσ καταςτάςεισ, οι οποίεσ απεικονίηουν τα περιουςιακά 

ςτοιχεία ςτθν εφλογθ αξία τουσ. 

Οι λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ του επιπζδου 3 αποτελοφνται από το δικαίωμα προαίρεςθσ πϊλθςθσ 

(put option), που ο Πμιλοσ ζχει χορθγιςει ςτουσ μετόχουσ τθσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ τθσ κυγατρικισ 

εταιρίασ του ςτθν Αλβανία, ANTEA Cement SHA. Το δικαίωμα προαίρεςθσ επιμετρείται χρθςιμοποιϊντασ ζνα 

μοντζλο προεξόφλθςθσ ταμειακϊν ροϊν. Θ αποτίμθςθ απαιτεί από τθν διοίκθςθ τθν υιοκζτθςθ οριςμζνων 

παραδοχϊν για τα μθ παρατθριςιμα δεδομζνα του μοντζλου. Μερικά από τα ςθμαντικά μθ παρατθριςιμα 

δεδομζνα ςυνοψίηονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

30/6/2013

υκμόσ ανάπτυξθσ μικτοφ περικωρίου κζρδουσ 15,0%

Επιτόκιο προεξόφλθςθσ 13,4%  
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16. Χρθματοοικονομικά μζςα (ςυνζχεια) 

 

Εκτόσ από τα ανωτζρω, οι προχπολογιςτικζσ ταμειακζσ ροζσ για τα πρϊτα πζντε ζτθ είναι, επίςθσ, ζνα 

ςθμαντικό μθ παρατθριςιμο δεδομζνο του μοντζλου επιμζτρθςθσ τθσ εφλογθσ αξίασ. Θ διοίκθςθ αξιολογεί 

τακτικά μια ςειρά από ενδεχόμενεσ εναλλακτικζσ επιλογζσ για τα ςθμαντικά μθ παρατθριςιμα δεδομζνα και 

προςδιορίηει τθν επίδραςι τουσ ςτθν ςυνολικι εφλογθ αξία. 

Θ αφξθςθ τόςο των προχπολογιςτικϊν ταμειακϊν ροϊν, όςο και του ρυκμοφ ανάπτυξθσ του μικτοφ περικωρίου 

τουσ για τισ επόμενεσ περιόδουσ κα είχε ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ του δικαιϊματοσ 

προαίρεςθσ πϊλθςθσ. Αντίκετα, θ αφξθςθ του επιτοκίου προεξόφλθςθσ, που χρθςιμοποιείται ςτθν 

προεξόφλθςθ των προχπολογιςτικϊν ταμειακϊν ροϊν κα είχε ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ τθσ εφλογθσ αξίασ του 

δικαιϊματοσ προαίρεςθσ πϊλθςθσ. 

Τα ςθμαντικά μθ παρατθριςιμα δεδομζνα δεν είναι αλλθλζνδετα. Θ εφλογθ αξία του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ 

πϊλθςθσ (put option) δεν παρουςιάηει  ςθμαντικι ευαιςκθςία ςε λογικζσ αλλαγζσ των προχπολογιςτικϊν 

ταμειακϊν ροϊν ι του επιτοκίου προεξόφλθςθσ, αλλά παρουςιάηει ευαιςκθςία ςε λογικζσ αλλαγζσ του ρυκμοφ 

ανάπτυξθσ του μικτοφ περικωρίου κζρδουσ, όπωσ φαίνεται και ςτον ακόλουκο πίνακα: 

Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ ςε μεταβολζσ του ρυκμοφ ανάπτυξθσ του μικτοφ περικωρίου κζρδουσ 

(ποςά ςε εκατ. €)

3% αφξθςθ ρυκμοφ ανάπτυξθσ του μικτοφ περικωρίου κζρδουσ: 

3% μείωςθ ρυκμοφ ανάπτυξθσ του μικτοφ περικωρίου κζρδουσ: 

Επίδραςθ ςτθν 

επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ 

αξίασ

+5,3

-5,2  

 

 
 

17. Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 
 

 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012

4.563 1.877 2.780 108
3.186 3.236 2.692 2.690

4.069 3.985 - -
454 776 - -

4.638 4.575 - -

16.910 14.449 5.472 2.798

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία

Πμιλοσ Εταιρία

Στοιχεία ενεργθτικοφ επιπρόςκετου προγράμματοσ παροχϊν

Εγγυιςεισ

Γραμμάτια ειςπρακτζα
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18. Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά) 

Αρικμόσ 

μετοχϊν €'000

Αρικμόσ 

μετοχϊν €'000

Αρικμόσ 

μετοχϊν €'000

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2012 77.063.568    308.254    7.568.960    30.276    22.826    84.632.528   361.356    

Ζκδοςθ μετοχϊν από άςκθςθ δικαιωμάτων 

προαιρζςεωσ αγοράσ μετοχϊν -    -    -    -    -    -   -    

Υπόλοιπο ςτισ 30 Ιουνίου 2012 77.063.568    308.254    7.568.960    30.276    22.826    84.632.528   361.356    

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2013 77.063.568    308.254    7.568.960    30.276    22.826    84.632.528   361.356    

Ζκδοςθ μετοχϊν από άςκθςθ δικαιωμάτων 

προαιρζςεωσ αγοράσ μετοχϊν -    -    -    -    -    -   -    

Υπόλοιπο ςτισ 30 Ιουνίου 2013 77.063.568    308.254    7.568.960    30.276    22.826    84.632.528   361.356    

Διαφορά από 

ζκδοςθ μετοχϊν 

υπζρ το άρτιο 

€'000

Κοινζσ μετοχζσ Ρρονομιοφχεσ μετοχζσ ΣφνολοΜετοχζσ που ζχουν εκδοκεί και πλιρωσ 

καταβλθκεί

 

Κδιεσ μετοχζσ
Αρικμόσ 

μετοχϊν €'000

Αρικμόσ 

μετοχϊν €'000

Αρικμόσ 

μετοχϊν €'000

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2012 3.111.697    89.329    5.919    117    3.117.616    89.446    

Αγορά/(πϊλθςθ) ιδίων μετοχϊν -    -    -    -    -    -    

Υπόλοιπο ςτισ 30 Ιουνίου 2012 3.111.697    89.329    5.919    117    3.117.616    89.446   

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2013 3.111.697    89.329    5.919    117    3.117.616    89.446    

Ρϊλθςθ ιδίων μετοχϊν -43.381    -1.515    -    -    -43.381    -1.515    

Υπόλοιπο ςτισ 30 Ιουνίου 2013 3.068.316    87.814    5.919    117    3.074.235    87.931   

Κοινζσ μετοχζσ Ρρονομιοφχεσ μετοχζσ Σφνολο

 

Θ χρθματιςτθριακι μζςθ τιμι των κοινϊν μετοχϊν τθσ Α.Ε. Τςιμζντων Τιτάν ιταν για το Α' εξάμθνο του 2013 €13,99 (Α' εξάμθνο του 2012: €13,45) και θ χρθματιςτθριακι 

τιμι κλειςίματοσ τθν 30.6.2013 είναι €13,36 (30.6.2012: €13,90).  
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18. Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο (ςυνζχεια) 

 

Ρρόγραμμα 2010 

Στισ 3.6.2010 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. 

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 13.380 δικαιϊματα. Στο Α' εξάμθνο του 2013, 190.746 δικαιϊματα δεν ωρίμαςαν και 

ακυρϊκθκαν. Εκ των υπολοίπων 63.594 δικαιωμάτων που ωρίμαςαν, 3.484 δικαιϊματα ακυρϊκθκαν, 16.729 

δικαιϊματα δεν ζχουν ακόμα εξαςκθκεί και 43.381 δικαιϊματα εξαςκικθκαν από 61 ςτελζχθ του Ομίλου, ςτα 

οποία ςυμπεριλαμβάνονται και 5 εκτελεςτικά μζλθ του Δ.Σ. Θ διάκεςθ των αντιςτοίχων μετοχϊν 

πραγματοποιικθκε με τθν πϊλθςθ (εξωχρθματιςτθριακι μεταβίβαςθ) 43.381 ιδίων κοινϊν μετοχϊν τθσ 

Εταιρίασ, ςυνολικοφ κόςτουσ αγοράσ €1.515 χιλ., οι οποίεσ αντιπροςωπεφουν ποςοςτό 0,06% του 

καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ, με τιμι διάκεςθσ κάκε μετοχισ ίςθ με τθν ονομαςτικι τθσ αξία, ιτοι 

€4,00 ανά μετοχι και ςυνολικό τίμθμα €173 χιλ.. Θ ηθμιά που πραγματοποιικθκε από τθ διάκεςθ των μετοχϊν 

αυτϊν ςτα ςτελζχθ ανζρχεται ςε €1.342 χιλ. και αναγνωρίςτθκε ςτα ίδια κεφάλαια που αναλογοφν ςε μετόχουσ 

τθσ Μθτρικισ Εταιρίασ. 
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18. Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο (ςυνζχεια) 

 

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

ζχουν διαγραφεί 13.500 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 και από το ςφνολο αυτό 

ζχουν διαγραφεί 4.500 δικαιϊματα. 

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. Λοιπά αποκεματικά 

 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Πμιλοσ Τακτικό 

αποκεματικό

Ειδικό  αποκε-

ματικό

Ζκτακτο 

αποκεματικό

Αποκεματικά 

ειδικϊν 

διατάξεων και 

νόμων 

Αποκεματικό 

αναπροςαρ-

μογϊν

Αποκεματικό 

αναλογιςτικϊν 

διαφορϊν

Αποκεματικό  

αντιςτάκμιςθσ 

κινδφνων

Συν/κζσ 

διαφορζσ 

μετατροπισ

Σφνολο λοιπϊν 

αποκεματικϊν

Υπόλοιπο 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) - - - - 704 - -899 16.907 16.712

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

Αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ τθσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ 

για πϊλθςθ μετοχϊν κυγατρικισ - - - - 6.774 - - - 6.774

Μεταφορά από αποκεματικά 4.804 -8.756 - - -3.790 - - - -7.742

Υπόλοιπο ςτισ 30 Ιουνίου 2012 88.175 -6.481 271.892 137.369 67.163 1.238 35.627 -153.902 441.081

Υπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου 2013 88.299 -6.477 271.892 133.192 53.739 1.432 36.163 -197.213 381.027

Λοιπζσ ςυνολικζσ (ηθμίεσ)/ειςοδιματα - - - - -266 503 1.384 -27.249 -25.628

Αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ τθσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ 

για πϊλθςθ μετοχϊν κυγατρικισ - - - - -1.884 - - - -1.884

Μεταφορά από αποκεματικά 2.527 - - - -3.459 - - - -932

Υπόλοιπο ςτισ 30 Ιουνίου 2013 90.826 -6.477 271.892 133.192 48.130 1.935 37.547 -224.462 352.583

 

Εταιρία Τακτικό 

αποκεματικό

Ειδικό  αποκε-

ματικό

Ζκτακτο 

αποκεματικό

Αποκεματικά 

ειδικϊν 

διατάξεων και 

νόμων 

Αποκεματικό 

αναπροςαρ-

μογϊν

Αποκεματικό 

αναλογιςτικϊν 

διαφορϊν

Αποκεματικό  

αντιςτάκμιςθσ 

κινδφνων

Σφνολο λοιπϊν 

αποκεματικϊν

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

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα/(ηθμίεσ ) - - - - 704 - -493 211

Υπόλοιπο ςτισ 30 Ιουνίου 2012 68.650 16.245 259.998 120.754 -2.530 542 47.853 511.512

Υπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου 2013 68.650 16.245 259.998 116.581 -2.579 1.139 48.346 508.380

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα - - - - - 1.075 1.075

Μεταφορά μεταξφ αποκεματικϊν - - - - 4.588 - -4.588 -

Υπόλοιπο ςτισ 30 Ιουνίου 2013 68.650 16.245 259.998 116.581 2.009 1.139 44.833 509.455  
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19. Λοιπά αποκεματικά (ςυνζχεια) 

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

εταιρίεσ του Ομίλου, ςε ςφγκριςθ με τισ αντίςτοιχεσ ιςοτιμίεσ που ίςχυαν ςτισ 31.12.2012, επζφερε ςτον Πμιλο 

ςυναλλαγματικι ηθμία ποςοφ €32,1 εκατ. ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ, εκ των οποίων €27,3 εκατ. 

αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ τθσ Εταιρίασ, ενϊ €4,8 εκατ. ςτισ μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ. Θ αντίςτοιχθ διακφμανςθ 

ςτο Α’ εξάμθνο του 2012 επζφερε ςυναλλαγματικό όφελοσ €18,3 εκατ.. Θ ςυνολικι μεταβολι των €50,4 εκατ. 

μεταξφ των δφο περιόδων προζρχεται κυρίωσ από τθν διακφμανςθ τθσ ιςοτιμίασ τθσ αιγυπτιακισ λίρασ (€32,2 

εκατ.), τθσ τουρκικισ λίρασ (€11,7 εκατ.) και του δολαρίου ΘΡΑ (€9,7 εκατ.). 

 

20. (Ζθμίεσ)/κζρδθ ανά μετοχι 

Οι βαςικζσ (ηθμίεσ)/κζρδθ ανά μετοχι υπολογίςτθκαν με το μζςο ςτακμιςμζνο αρικμό των κοινϊν και 

προνομιοφχων μετοχϊν, αφαιρουμζνου του ςτακμιςμζνου μζςου όρου των ιδίων μετοχϊν. Οι προςαρμοςμζνεσ 

(ηθμίεσ)/κζρδθ ανά μετοχι (diluted (losses)/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 ςτισ (ηθμίεσ)/κζρδθ (αρικμθτισ). 

 

21. υναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ 

Τα ποςά των πωλιςεων και αγορϊν του Αϋ εξαμινου 2013 και τα υπόλοιπα των απαιτιςεων και υποχρεϊςεων ςτισ 

30.6.2013 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: 

Πμιλοσ

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Ρωλιςεισ 

αγακϊν και 

υπθρεςιϊν

Αγορζσ 

αγακϊν και 

υπθρεςιϊν Απαιτιςεισ Υποχρεϊςεισ

Λοιπά ςυνδεδεμζνα μζρθ - 1.151 - 595

Διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ - 1.599 15 -

- 2.750 15 595  
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21. υναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ (ςυνζχεια) 

 
Εταιρία

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Ρωλιςεισ 

αγακϊν και 

υπθρεςιϊν

Αγορζσ 

αγακϊν και 

υπθρεςιϊν Απαιτιςεισ Υποχρεϊςεισ
Αιολικι Ν.Ε. 7 - - 272
Αλμπαςζμ Α.Ε. 2 - - 7
Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε. 8.277 2.533 15.821 -

Ιντερτιτάν Εμπορικι Διεκνισ Α.Ε. 2.790 - - -

Transbeton - Δομικι Α.Ε. 401 - 2 1

Λατομεία Γουρνϊν Α.Ε. 1 - 644 -

Ροηολάνθ Α.Ε. - 17 134 -

Τitan Αmerica LLC - - - 272

Τιτάν Διεκνισ Εμπορικι Α.Ε. 3 - 515 -

Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. 549 - - -

Antea Cement SHA 790 - 859 -

Beni Suef Cement Co.S.A.E. 5.364 - 1.932 -

Cementara Kosjeric AD 63 - 13 -

Essex Cement Company LLC 8.611 8 - -

Fintitan SRL 3.087 - 1.970 -

Sharrcem SH.P.K. 58 - 45 -

T.C.U.K. Ltd 5.449 14 2.613 -

Titan Global Finance PLC - 19.821 - 809.168

Usje Cementarnica AD 3.885 386 413 -

Zlatna Panega Cement AD 2 2 - -

Λοιπζσ κυγατρικζσ 7 - 3 -

Λοιπά ςυνδεδεμζνα μζρθ - 1.151 - 595

Διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ - 1.599 15 -

39.346 25.531 24.979 810.315  
 

Τα ποςά των πωλιςεων και αγορϊν του A' εξαμινου 2012 και τα υπόλοιπα των απαιτιςεων και υποχρεϊςεων ςτισ 

31.12.2012 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: 

Πμιλοσ

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Ρωλιςεισ 

αγακϊν και 

υπθρεςιϊν

Αγορζσ 

αγακϊν και 

υπθρεςιϊν Απαιτιςεισ Υποχρεϊςεισ

Λοιπά ςυνδεδεμζνα μζρθ - 1.047 - 618

Διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ - 1.753 9 -

- 2.800 9 618  
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21. υναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ (ςυνζχεια) 

 

Εταιρία

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Ρωλιςεισ 

αγακϊν και 

υπθρεςιϊν

Αγορζσ 

αγακϊν και 

υπθρεςιϊν Απαιτιςεισ Υποχρεϊςεισ

Αιολικι Ν.Ε. - - - 283

Αλμπαςζμ Α.Ε. 1 - - 7

Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε. 9.908 1.766 14.674 -

Ιντερτιτάν Εμπορικι Διεκνισ Α.Ε. 3.297 - 396 -

Λατομεία Γουρνϊν Α.Ε. - - 642 -

Ροηολάνθ Α.Ε. - - 136 -

Τιτάν Διεκνισ Εμπορικι Α.Ε. 3 - 515 -

Antea Cement SHA 936 - 95 -

Beni Suef Cement Co.S.A.E. 211 - 479 -

Cementara Kosjeric AD 45 - 3 -

Fintitan S.r.l. 5.433 - 2.108 -

Sharrcem SH.P.K. 169 - 2 -

T.C.U.K. Ltd 2.506 5 759 -

Τitan Αmerica LLC 2 - - 270

Essex Cement Company LLC 5.716 19 - -

Titan Global Finance PLC - 15.995 - 699.321

Usje Cementarnica AD 6.921 - 27 -

Zlatna Panega Cement AD 838 - 19 -

Λοιπζσ κυγατρικζσ 5 - 142 -

Λοιπά ςυνδεδεμζνα μζρθ - 1.047 - 618

Διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ - 1.706 9 -

35.991 20.538 20.006 700.499  

 
22. Τποχρεϊςεισ ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν 

Από 1.1.2013 ζχει αλλάξει θ πολιτικι αναγνϊριςθσ ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ των υποχρεϊςεων 

ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν κακϊσ τίκεται ςε εφαρμογι το ανακεωρθμζνο Διεκνζσ Λογιςτικό Ρρότυπο (ΔΛΡ) 19, 

όπωσ αυτό υιοκετικθκε από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ το τζταρτο τρίμθνο του 2012. Το ανακεωρθμζνο πρότυπο 

περιζχει τροποποιιςεισ οι οποίεσ εκτείνονται από κεμελιϊδεισ αλλαγζσ, όπωσ θ κατάργθςθ του μθχανιςμοφ 

γνωςτοφ ωσ “μζκοδοσ περικωρίου” και τθσ ζννοιασ τθσ αναμενόμενθσ απόδοςθσ από περιουςιακά ςτοιχεία 

προγραμμάτων ζωσ και απλζσ διευκρινίςεισ και αναδιατυπϊςεισ. Θ εφαρμογι του ανακεωρθμζνου προτφπου δεν 

επιφζρει ουςιϊδεισ μεταβολζσ ςτισ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου για τθν οικονομικι χριςθ του 

2013, κακϊσ ο Πμιλοσ αναγνωρίηει το ςφνολο των αναλογιςτικϊν κερδϊν και ηθμιϊν ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ 

ειςοδιματοσ τθν περίοδο που αυτζσ πραγματοποιοφνται. Ο Πμιλοσ άλλαξε από τθν χριςθ του 2010 τθν λογιςτικι 

πολιτικι του, προκειμζνου να απεικονίηει με πιο ορκολογικό τρόπο τθν χρθματοοικονομικι του κζςθ, 

διευκολφνοντασ παράλλθλα τθν μετάβαςθ ςτο ανακεωρθμζνο ΔΛΡ 19.  

 

23. Αποκζματα 

Θ μεταβολι των αποκεμάτων του Ομίλου κατά €3,0 εκατ. ςυμπεριλαμβάνει αρνθτικι επίδραςθ από 

ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ φψουσ €3,6 εκατ.. Συνεπϊσ, θ οργανικι μεταβολι ανζρχεται ςε €6,6 εκατ. και οφείλεται 

κυρίωσ ςτισ αυξθμζνεσ παραλαβζσ ανταλλακτικϊν και ςτερεϊν καυςίμων. 
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24. υναλλαγματικζσ διαφορζσ 

Θ μεταβολι κατά €20,2 εκατ. του λογαριαςμοφ "(ηθμιζσ)/κζρδθ από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ" όπωσ αυτι 

εμφανίηεται ςτθν ενδιάμεςθ κατάςταςθ αποτελεςμάτων του Αϋ εξαμινου ςε ςφγκριςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο 

του προθγοφμενου ζτουσ 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. 

 

25.  Ενδεχόμενεσ και ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ/απαιτιςεισ 

 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 

Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ 

30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012

Εγγυιςεισ ςε τρίτα μζρθ για λογαριαςμό κυγατρικϊν - - 921.542 809.060

Εγγυθτικζσ επιςτολζσ τραπεηϊν για εξαςφάλιςθ υποχρεϊςεων 44.255 51.951 13.022 18.048

Λοιπζσ εγγυιςεισ 5.821 6.364 2.321 3.006

50.076 58.315 936.885 830.114

Πμιλοσ Εταιρία

 

Επίδικεσ υποκζςεισ ςτθν Αίγυπτο  

Το 2007, θ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου ςτθν Αίγυπτο Beni Suef Cement Company S.A. (BSCC), 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 του. 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 ακφρωςθ τθσ 

πϊλθςθσ των μετοχϊν τθσ εν λόγω εταιρίασ, μετά από δθμόςιο πλειοδοτικό διαγωνιςμό που ζγινε το 1999, 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. Κατά τθν 

άποψθ τθσ BSCC θ εν λόγω προςφυγι ςτερείται οιαςδιποτε νομικισ και  πραγματικισ βάςθσ.  
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25. Ενδεχόμενεσ και ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ/απαιτιςεισ (ςυνζχεια) 

Ρρόςφατα, τον Ιοφνιο 2013, κοινοποιικθκε ςτθν εταιρία ΒSCC νζα προςφυγι, θ οποία ζχει αςκθκεί ενϊπιον του 

Διοικθτικοφ Δικαςτθρίου του Καϊρου και με τθν οποία ηθτείται από τον προςφεφγοντα θ ακφρωςθ τθσ πϊλθςθσ των 

μετοχϊν τθσ ςτθν εταιρία Financiere Lafarge. Κατά τθν άποψθ τθσ BSCC και θ εν λόγω προςφυγι 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. Κατά τθν άποψθ τθσ ΑPCC θ άδεια λειτουργίασ του εργοςταςίου ζχει εκδοκεί νομίμωσ και ςε 

πλιρθ ςυμμόρφωςθ με τουσ ςχετικοφσ νόμουσ και κανονιςμοφσ τθσ Αιγφπτου. 

Ζνασ πρϊθν εργαηόμενοσ τθσ κυγατρικισ εταιρίασ του Ομίλου ςτθν Αίγυπτο Alexandria Portland Cement Company SA 

(APCC) ζχει αςκιςει 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 των 

μετοχϊν τθσ APCC προσ τον Πμιλο Blue Circle Cement Group, που πραγματοποιικθκε το ζτοσ 1999. Θ APCC δεν ζχει 

ςυμπεριλθφκεί ςτουσ κακ’ων θ προςφυγι. 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. Κατά τθν άποψθ 

τθσ APCC θ αγωγι ςτερείται νομικισ και ουςιαςτικισ βαςιμότθτασ. 

 

Τον Μάιο 2013, τρεισ πρϊθν εργαηόμενοι τθσ APCC άςκθςαν νζα προςφυγι ενϊπιον του Διοικθτικοφ Δικαςτθρίου 

τθσ Αλεξάνδρειασ με αίτθμα, όπωσ ανωτζρω, τθν ακφρωςθ τθσ πϊλθςθσ των μετοχϊν τθσ APCC ςτον Πμιλο Blue 

Circle Cement Group. H εν λόγω προςφυγι ςτρζφεται κατά του Ρρωκυπουργοφ τθσ Αιγφπτου, του Υπουργοφ 

Επενδφςεων, του Ρροζδρου τθσ Αιγυπτιακισ Εταιρίασ Χαρτοφυλακίου για Χθμικζσ Βιομθχανίεσ, του Ρροζδρου του 

Κεντρικοφ Οργανιςμοφ Ελεγκτϊν και κατά των νομίμων εκπροςϊπων των εταιριϊν APCC και Blue Circle Industries. 

Κατά τθν άποψθ τθσ APCC και θ εν λόγω προςφυγι ςτερείται οιαςδιποτε νομικισ και  πραγματικισ βάςθσ. 

 

Κατάρρευςθ οροφισ ςιλό εργοςταςίου Pennsuco ςτισ ΘΡΑ 

Στισ 17.8.2012 κατζρρευςε θ οροφι ενόσ ςιλό τςιμζντου του εργοςταςίου του Ομίλου ςτο Pennsuco των ΘΡΑ, με 

αποτζλεςμα ζνασ εργαηόμενοσ να χάςει τθ ηωι του. Το Υπουργείο Εργαςίασ των ΘΡΑ (Department of Labor, Mine 

Safety and Health Administration - "MSHA") ξεκίνθςε αμζςωσ ζρευνα για τισ αιτίεσ του δυςτυχιματοσ. Μολονότι θ 

κυγατρικι εταιρία του Ομίλου Titan America ςυμμορφϊκθκε  πλιρωσ με όλεσ τισ απαιτιςεισ του MSHA και παρζςχε 

όλεσ τισ ηθτθκείςεσ πλθροφορίεσ και ζγγραφα, το MSHA δεν ζχει προβεί ακόμα ςτθν ζκδοςθ του ςχετικοφ 

πορίςματοσ. Πμωσ, από τθν εςωτερικι ζρευνα που διεξιγαγε θ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου προκφπτει ότι θ 

κατάρρευςθ τθσ οροφισ οφείλεται ςε καταςκευαςτικό ελάττωμα τθσ οροφισ κατά τον χρόνο ανζγερςθσ του ςιλό 

πριν από 30 περίπου χρόνια από τθ εταιρία ςτθν οποία ανικε τότε και θ οποία δεν ζχει οποιαδιποτε ςχζςθ με τον 

Πμιλο και τθ κυγατρικι του εταιρία ςτθ Φλόριντα, Tarmac America LLC. Είναι πάντωσ  πρόωρο να εκφραςτεί γνϊμθ 

για τθν ζκβαςθ τόςο τθσ ζρευνασ του MSHA, όςο και ενδεχόμενων αξιϊςεων  τθσ οικογζνειασ του αποκανόντοσ. 

 

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.  
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25. Ενδεχόμενεσ και ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ/απαιτιςεισ (ςυνζχεια) 

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 2013 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 μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ 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 30.6.2013, θ 

εφλογθ αξία του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ που αναγνωρίςτθκε ωσ υποχρζωςθ ανζρχεται ςε €21,3 εκατ. (31.12.2012: 

€21,1 εκατ.) (ςθμ. 16). 

Ενδεχόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 

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

αναλυτικά ςτθ ςθμείωςθ 13. 

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

υποχρεϊςεισ. 

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 

Ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ  

30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012

Εγγυθτικζσ επιςτολζσ τραπεηϊν για εξαςφάλιςθ απαιτιςεων από πελάτεσ 19.821 18.304 9.952 11.258

Λοιπζσ εξαςφαλίςεισ απαιτιςεων πελατϊν 6.499 6.558 1.339 1.337

26.320 24.862 11.291 12.595

Εξαςφαλίςεισ για λοιπζσ απαιτιςεισ 3.672 3.916 3.649 3.916

29.992 28.778 14.940 16.511

Πμιλοσ Εταιρία

 

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: 

30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 5.432 3.869 4.564 3.237

Πμιλοσ Εταιρία

 

Ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ αγορϊν 

Oι κυγατρικζσ εταιρίεσ του Ομίλου ςτθν Αίγυπτο ζχουν ςυνάψει ςυμφωνίεσ αγορϊν ςυγκεκριμζνων ελαχίςτων 

ποςοτιτων αερίου για τα επόμενα ζτθ, όπωσ παρουςιάηεται ςτον ακόλουκο πίνακα: 

30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012

Συμβάςεισ αγοράσ ενζργειασ (φυςικό αζριο, θλεκτρικι ενζργεια κλπ) 159.248 180.185 - -

Πμιλοσ Εταιρία
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25. Ενδεχόμενεσ και ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ/απαιτιςεισ (ςυνζχεια) 

Επίςθσ, oι 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. 

Ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ λειτουργικισ εκμίςκωςθσ - όπου ο Πμιλοσ είναι ο μιςκωτισ 

Ο Πμιλοσ εκμιςκϊνει μεταφορικά μζςα, ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ και άλλον εξοπλιςμό ςτο πλαίςιο μθ ακυρϊςιμων  

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

δικαιϊματα ανανζωςθσ. 

30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012

Ζωσ 1 ζτοσ 8.023 8.079 608 674

Μεταξφ 1 και 5 ζτθ 21.709 22.298 759 1.040

Από 5 ζτθ και πάνω 18.893 18.591 - -

48.625 48.968 1.367 1.714

ΕταιρίαΠμιλοσ

 

 

26. Μεταγενζςτερα γεγονότα 

Πμιλοσ 

Στισ 30 Ιουλίου 2013, θ κυγατρικι εταιρία του Ομίλου Titan Global Finance plc (TGF) προχϊρθςε ςτθν αποπλθρωμι 

ομολογιϊν φψουσ €97,65 εκατ. που παρζμεναν ςε κυκλοφορία μετά τθν πρόταςθ ανταλλαγισ ομολογιϊν τθσ ανωτζρω 

εταιρίασ το Δεκζμβριο του 2012. 

Εταιρία 

 Στισ 29 Ιουλίου 2013, θ Εταιρία προχϊρθςε ςτθν ολικι πρόωρθ αποπλθρωμι δανείου φψουσ €97,6 εκατ. που είχε 

ςυνάψει με τθ TGF. Επίςθσ, εντόσ του Ιουλίου 2013, θ Εταιρία ζκανε μερικι εκταμίευςθ μακροπρόκεςμων πιςτωτικϊν 

γραμμϊν φψουσ €52 εκατ. που είχε διακζςιμεσ από τθ TGF. 

 

27. Κφριεσ ιςοτιμίεσ χρθματοοικονομικισ κζςθσ και αποτελεςμάτων περιόδου 

Ιςολογιςμοφ 30/06/2013

€1 = USD 1,31

€1 = EGP 9,18

€1 = TRY 2,52

1USD=EGP 7,02

€1 = RSD 114,17

1USD = JPY 98,92

30/6/2013 vs 31/12/201231/12/2012

8,40

2,36

1,32

7,0%

6,36

113,72

86,11

10,3%

0,4%

14,9%

9,3%

-0,9%

 

Αποτελεςμάτων M.O. Αϋ Εξαμινου 2013

€1 = USD 1,31

€1 = EGP 8,96

€1 = TRY 2,38

1USD=EGP 6,82

€1 = RSD 111,90

1USD = JPY 95,56

13,0%

1,0%

19,9%

1,30

7,83

2,34

6,04

110,80

1,0%

14,4%

1,7%

79,71

M.O.  Αϋ Εξαμινου 2012

Μ.Ο. ΑϋΕξαμινου 2013 vs 

Μ.Ο. Αϋ Εξαμινου 2012

 



www.titan-cement.com

Με ζύκθσλε γλώκε

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012 1/4-30/6/2013 1/4-30/6/2012 1/4-30/6/2013 1/4-30/6/2012

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 1.682.115 1.759.036 235.876 237.672 Κύθινο εξγαζηώλ 328.974 322.478 68.272 68.942

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 8.543 8.546 11.959 11.959 Κόζηνο πσιήζεσλ -239.294 -226.629 -53.314 -49.505

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 510.455 527.498 952 1.099 Μηθηά θέξδε πξν απνζβέζεωλ 89.680 95.849 14.958 19.437

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 23.939 19.682 1.248.978 1.216.163 Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 7.105 9.028 2.397 4.802

Απνζέκαηα 236.795 233.765 66.742 69.080 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο -24.366 -22.488 -7.865 -7.209

Απαηηήζεηο από πειάηεο 145.148 127.488 37.499 30.658 Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο -4.539 -4.713 -52 -136

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 70.255 71.755 26.576 26.702

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 299.418 284.272 68.056 35.601

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 2.976.668 3.032.042 1.696.638 1.628.934 Απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο ελζώκαησλ/αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ -30.590 -30.612 -3.200 -2.975

37.290 47.064 6.238 13.919

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ (Έμνδα)/έζνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο -26.143 205 -12.408 -8.140

Μεηνρηθό Κεθάιαην (84.632.528 κεηνρέο ησλ  € 4,00) 338.530 338.530 338.530 338.530 πκκεηνρή ζηηο δεκίεο ζπγγελώλ εηαηξηώλ -46 -199 - -

Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην 22.826 22.826 22.826 22.826 Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξωλ 11.101 47.070 -6.170 5.779

Γηθαηώκαηα πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρώλ 3.481 2.891 3.481 2.891 Φόξνο εηζνδήκαηνο -3.404 -14.043 874 -4.150

Ίδηεο κεηνρέο -87.931 -89.446 -87.931 -89.446 Kέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο (α) 7.697 33.027 -5.296 1.629

Λνηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 1.209.009 1.259.662 479.205 501.862 Σα θαζαρά θέρδε/(δεκίες) αλαιογούλ ζε :

ύλοιο Ηδίωλ Κεθαιαίωλ Μεηότωλ Δηαηρίας (α) 1.485.915 1.534.463 756.111 776.663 Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο 5.268 27.755 -5.296 1.629

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (β) 124.909 125.478 - - Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 2.429 5.272 - -

ύλοιο Ηδίωλ Κεθαιαίωλ (γ)=(α)+(β) 1.610.824 1.659.941 756.111 776.663

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 690.865 705.227 799.163 741.950 Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθέο (ζε  €) 0,0646 0,3405 -0,0649 0,0200

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 254.660 270.427 40.807 41.925

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 194.167 174.636 50.861 24.468

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 226.152 221.811 49.696 43.928

ύλοιο σποτρεώζεωλ (δ) 1.365.844 1.372.101 940.527 852.271

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ) 2.976.668 3.032.042 1.696.638 1.628.934

1/4-30/6/2013 1/4-30/6/2012 1/4-30/6/2013 1/4-30/6/2012

7.697 33.027 -5.296 1.629

Λοηπές ζσλοιηθές (δεκίες)/εηζοδήκαηα:

30/6/2013 30/6/2012 30/6/2013 30/6/2012 Αληηζηαζκίζεηο ηακεηαθώλ ξνώλ 727 47 664 -221

1.659.941 1.700.448 776.663 789.430

-48.935 29.944 -21.315 2.038

590 663 590 663 Αλαπξνζαξκνγή ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ - 880 - 880

173 - 173 - 824 - - -

-746 -3.208 - - Φόξνο εηζνδήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε ζηνηρεία ινηπώλ ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ -261 -281 85 -176

Λοηπές ζσλοιηθές (δεκίες)/εηζοδήκαηα κεηά από θόροσς (β) -36.356 44.948 421 483

-28.659 77.975 -4.875 2.112

- 8.800 - -

- 50.000 - - Σο ζύλοιο ηωλ ζσγθεληρωηηθώλ (δεκηώλ)/εηζοδεκάηωλ αλαιογεί ζε :

- -27.000 - - -27.776 70.162 -4.875 2.112

1.610.824 1.759.187 756.111 792.131 -883 7.813 - -

1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2012 1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2012 1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2012 1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2012

Σακεηαθέο Ρνέο Λεηηνπξγηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ Κύθινο εξγαζηώλ 571.938 547.857 118.882 111.408

(Εεκίεο)/θέξδε πξν θόξσλ -12.357 29.476 -21.913 2.900 Κόζηνο πσιήζεσλ -433.477 -393.329 -99.601 -74.692

Πποζαπμογέρ ηων (δεμιών)/κεπδών ζε ζσέζε με ηιρ εξήρ ζςναλλαγέρ: Μηθηά θέξδε πξν απνζβέζεωλ 138.461 154.528 19.281 36.716

Απνζβέζεηο 58.671 61.587 6.373 6.158 Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 8.132 14.223 3.456 7.227

Απνκεηώζεηο ελζσκάησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 1.507 - 104 - Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο -45.609 -46.762 -15.203 -14.502

Πξνβιέςεηο -2.630 -1.782 110 -158 Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο -8.790 -9.871 -76 -174

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 8.340 -11.598 18 -827

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 31.794 29.235 21.530 19.712

Άιια κε ηακεηαθά έμνδα/(έζνδα) 3.813 -1.221 1.487 1.424 Απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο ελζώκαησλ/αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ -60.178 -61.587 -6.477 -6.158

Κέξδνο εθκ/ζεσο πξηλ από ηηο κεηαβ. ηνπ θεθ. θηλήζεσο 89.138 105.697 7.709 29.209 32.016 50.531 981 23.109

(Αύμεζε)/κείσζε απνζεκάησλ -6.099 -3.943 2.634 342 Έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο -43.961 -20.488 -22.894 -20.209

(Αύμεζε)/κείσζε απαηηήζεσλ από πειάηεο θαη ινηπνύο ι/ζκνύο -18.870 -13.609 -9.429 1.950 πκκεηνρή ζηηο δεκίεο ζπγγελώλ εηαηξηώλ -412 -567 - -

(Αύμεζε)/κείσζε ινηπώλ ιεηηνπξγηθώλ καθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ/ππνρξεώζεσλ -1.174 -1.921 82 -944 (Εεκίεο)/θέξδε πξν θόξωλ -12.357 29.476 -21.913 2.900

Αύμεζε/(κείσζε) ηξερνπζώλ ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) 10.615 -16.943 9.224 -3.528 Φόξνο εηζνδήκαηνο -6.112 -17.647 -477 -1.073

Δηζξνέο δηαζεζίκσλ από ηελ θύξηα εθκεηάιιεπζε 73.610 69.281 10.220 27.029 (Εεκίεο)/θέξδε κεηά από θόξνπο (α) -18.469 11.829 -22.390 1.827

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη εηζνδήκαηνο -18.740 -20.527 -593 -1.977 Οη θαζαρές (δεκίες)/θέρδε αλαιογούλ ζε :

Σύνολο ειζποών από λειηοςπγικέρ δπαζηεπιοηήηερ (α) 54.870 48.754 9.627 25.052 Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο -21.799 8.346 -22.390 1.827

Σακεηαθέο Ρνέο Δπελδπηηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 3.330 3.483 - -

Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ θαη θνηλνπξαμηώλ - - -30.141 -10.120

Αγνξά ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ -18.677 -17.669 -4.854 -1.930 (Εεκίεο)/θέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθέο (ζε  €) -0,2674 0,1024 -0,2746 0,0224

Αγνξά αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ -568 -490 -182 -35

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 994 27.286 606 215

Απόθηεζε κε ειέγρνπζαο ζπκ/ρήο -4.000 -15.000 - -

Σόθνη εηζπξαρζέληεο 2.229 1.435 565 305 1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2012 1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2012

Σύνολο εκποών από επενδςηικέρ δπαζηεπιόηεηερ (β) -23.062 -4.401 -37.006 -11.565 -18.469 11.829 -22.390 1.827

Σύνολο ηαμειακών ποών μεηά από ηιρ επενδςηικέρ δπαζηεπιόηεηερ (α)+(β) 31.808 44.353 -27.379 13.487 Λοηπές ζσλοιηθές (δεκίες)/εηζοδήκαηα:

Σακεηαθέο Ρνέο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ

Αληηζηαζκίζεηο ηακεηαθώλ ξνώλ 1.427 -1.159 1.318 -493

Δίζπξαμε από ηελ κεηαβίβαζε κεξηδίνπ ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ζε κε ειέγρνπζα ζπκ/ρή - 50.000 - -

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -23.100 -31.183 -22.353 -20.017

Δηζπξάμεηο από πώιεζε ηδίσλ κεηνρώλ 173 - 173 - - 880 - 880

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε κεηόρνπο -70 -31 -70 -31 824 - - -

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο -391 -2.758 - - Φόξνο εηζνδήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε ζηνηρεία ινηπώλ ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ -279 84 85 -176

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 623.411 511.627 173.434 141.196 Λοηπές ζσλοιηθές (δεκίες)/εηζοδήκαηα κεηά από θόροσς (β) -30.466 18.115 1.075 211

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -614.304 -501.969 -91.323 -102.500 -48.935 29.944 -21.315 2.038

 Σύνολο (εκποών)/ειζποών από σπεμαηοοικονομικέρ δπαζη/ηερ (γ) -14.281 34.486 59.861 18.648

Καζαξή αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα (α)+(β)+(γ) 17.527 78.839 32.482 32.135 Σο ζύλοιο ηωλ ζσγθεληρωηηθώλ (δεκηώλ)/εηζοδεκάηωλ αλαιογεί ζε :

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 284.272 333.935 35.601 29.478 -47.427 25.058 -21.315 2.038

Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ -2.381 6.110 -27 - -1.508 4.886 - -

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 299.418 418.884 68.056 61.613

1. 9.

2.

10.

3.

Πνζά ζε ρηιηάδεο € Όκηινο Δηαηξία

α) Έζνδα - 39.346

β) Έμνδα 1.151 23.932

4. γ) Απαηηήζεηο - 24.964

δ) Τπνρξεώζεηο 595 810.315

ε) Ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο Γηνίθεζεο 1.599 1.599

5. ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 15 15

6. 11.

7. 12.

8.

(Αγνξέο)/πσιήζεηο δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνύ -3.040 37 -3.000 -

Κέξδε πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ

-

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΗΑ

Κέξδε πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ θαη 

απνζβέζεωλ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

(Ποζά εθθραζκέλα ζε τηιηάδες €)

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ

ΔΣΑΗΡΗΑ

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο πεξηόδνπ (30/6/2013 θαη 30/6/2012 αληίζηνηρα)

Πξόγξακκα παξνρήο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρώλ

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα ζε κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

-199 -460

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

Αλαινγηζηηθά θέξδε

-

Δμαγνξά κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο

Αλαγλώξηζε δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο γηα πώιεζε 

κεηνρώλ ζπγαηξηθήο 

Αλαινγία ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο ζηελ αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

Πώιεζε κεξηδίνπ ζπγαηξηθήο εηαηξίαο 

Δπίδξαζε ηζνηηκηώλ από ηελ κεηαηξνπή νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ζπγαηξηθώλ εηαηξηώλ ζε μέλν λόκηζκα

Υξήζηνο Πειεληξίδεο (ΑΜ ΟΔΛ 17831) 

Ernst & Young (HELLAS) Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο Α.Δ.

Οξθωηόο ειεγθηήο ινγηζηήο :

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο  €)

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 

Ζκεξνκελία έγθξηζεο ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην:

Διεγθηηθή εηαηξία :

(Ποζά εθθραζκέλα ζε τηιηάδες €)

Κέρδε/(δεκίες) κεηά από θόροσς (α)

(Zεκίεο)/θέξδε από απνηίκεζε ζηελ εύινγε αμία ησλ δηαζεζίκσλ πξνο 

πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΗΑ

--329 -32823

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΗΜΔΝΣΩΝ ΣΗΣΑΝ

ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πεξηόδνπ από 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 έωο 30 Ηνπλίνπ 2013

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

Κέξδε πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ

ύκθωλα κε ηελ απόθαζε 4/507/28.4.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο

Σα θαησηέξσ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Α.Δ. ΣΗΜΔΝΣΩΝ ΣΗΣΑΝ θαη ηνπ ΟΜΗΛΟΤ ΣΗΣΑΝ. πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ

αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηνπδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ Δηαηξία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε επηζθόπεζεο ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή, όπνηε απηή

απαηηείηαη.

ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΜΖΣΡΩΟΤ: 224301000 (Πρώελ ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΩΟΤ Α.Δ.: 6013/06/Β/86/90) 

Υαιθίδος 22α - 111 43 Αζήλα

- -

92.194 112.118 7.458 29.267

Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο

Κέξδε πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ θαη 

απνζβέζεωλ

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

ύλοιο ζσγθεληρωηηθώλ (δεκηώλ)/εηζοδεκάηωλ κεηά από θόροσς (α)+(β)

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο  €)

ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

16.89467.880 77.676

ΔΣΑΗΡΗΑ

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ:

1 Απγνύζηνπ 2013

Σύπνο έθζεζεο επηζθόπεζεο ειεγθηώλ :

9.438

Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

ύλοιο ζσγθεληρωηηθώλ (δεκηώλ)/εηζοδεκάηωλ κεηά από θόροσς (α)+(β)

ύλνιν ζπγθεληξσηηθώλ (δεκηώλ)/εηζνδεκάησλ κεηά από θόξνπο

(Ποζά εθθραζκέλα ζε τηιηάδες €)

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο  €)

Αλαπξνζαξκνγή ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ

(Εεκίες)/θέρδε κεηά από θόροσς (α)

(Zεκίεο)/θέξδε από απνηίκεζε ζηελ εύινγε αμία ησλ δηαζεζίκσλ πξνο 

πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ -351 1 -328

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

(Ποζά εθθραζκέλα ζε τηιηάδες €)

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΗΑ

-

Αλαινγηζηηθά θέξδε

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ έλαξμεο πεξηόδνπ (1/1/2013 θαη 1/1/2012 αληίζηνηρα)

Πώιεζε ηδίσλ κεηνρώλ

Δίζπξαμε από ηελ κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή ιόγσ αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

ζπγαηξηθήο εηαηξίαο - 8.800

Αζήλα, 1 Ασγούζηοσ 2013

Ο Πρόεδρος ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ

       Α.Γ.Σ. ΑΚ031353Α.Γ.Σ. ΑΒ500997

Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ: Οκίινπ 5.386 (Α' εμακήλνπ 2012: 5.407), Δηαηξίαο 802 (Α' εμακήλνπ 2012: 793).

Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξώλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξίαο

θαη ηνπ Οκίινπ ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, όπσο απηά νξίδνληαη ζην Γ.Λ.Π. 24:

Οη ινηπέο πξνβιέςεηο (βξαρππξόζεζκεο θαη καθξνπξόζεζκεο) πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί ηελ 30.6.2013, αλέξρνληαη γηα ηνλ Όκηιν ζε €18,1 εθαη. (31.12.2012:

€18,9 εθαη.), θαη γηα ηελ Δηαηξία ζε €3,6 εθαη. (31.12.2012: €3,1 εθαη.). 

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

Έρνπλ ηεξεζεί νη Βαζηθέο Λνγηζηηθέο Αξρέο ηνπ Ηζνινγηζκνύ ηεο 31.12.2012 κε εμαίξεζε ηηο αιιαγέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ πηνζέηεζε ησλ λέσλ ή

αλαζεσξεκέλσλ πξνηύπσλ θαη δηεξκεληώλ όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ζεκείσζε 2 επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ηδίσλ κεηνρώλ πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηεο ε Δηαηξία ζηηο 30.6.2013 αλέξρεηαη ζε 3.074.235 ζπλνιηθήο αμίαο θηήζεο €87.931 ρηι., πνζό ην

νπνίν κείσζε ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

Δπί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε. Δπί παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ πθίζηαληαη

εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο πνζνύ €71,8 εθαη. ζηελ θνηλνπξαθηηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ ζηελ Σνπξθία Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S., πξνο

εμαζθάιηζε δαλεηαθώλ γξακκώλ. ηηο 30.6.2013 ε αλσηέξσ εηαηξία έρεη ρξεζηκνπνηήζεη δαλεηαθέο γξακκέο ύςνπο €22,8 εθαη..

ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηνπ Α' εμακήλνπ 2012 ζπλεηζέθεξε ε απμεκέλε δηάζεζε δηθαησκάησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ επέδξαζε ζεηηθά

ζην θόζηνο παξαγσγήο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ.

Ο Γηεσζσληής Δλοποίεζες

ΑΝΓΡΔΑ Λ. ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ

        Ο Γηεσζύλωλ ύκβοσιος

      ΓΖΜΖΣΡΗΟ Θ. ΠΑΠΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ

Σα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκό ησλ θνηλώλ θαη πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ, αθαηξνπκέλνπ ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ όξνπ ησλ

ηδίσλ κεηνρώλ.

Οη παγηνπνηήζεηο ηνπ Α' εμακήλνπ 2013, εμαηξνπκέλσλ ησλ επελδύζεσλ γηα απνθηήζεηο λέσλ εηαηξηώλ θαη ησλ αζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, αλέξρνληαη ζε:

Όκηινο  €18,7 εθαη. (30.6.2012: €17,7 εθαη.), Δηαηξίαο  €4,9 εθαη. (30.6.2012: €1,9 εθαη.).

Οη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ κε ηηο αληίζηνηρεο δηεπζύλζεηο ηνπο, ηα πνζνζηά κε ηα νπνία ν Όκηινο ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθό ηνπο θεθάιαην θαζώο θαη ε κέζνδνο

ελζσκάησζεο ηνπο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Α΄εμακήλνπ 2013, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηελ ζεκείσζε 12 ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ.

Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ εηαηξηώλ ηνπ Οκίινπ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηελ ζεκείσζε 13 ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, θαζώο θαη γηα επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο ζηνλ

Όκηιν θαη ζηελ Δηαηξία.

ην Ά εμάκελν ηνπ 2013 ε Δηαηξία, ζε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξνρήο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρώλ (Stock Option Plan) πνπ ζεζπίζηεθε

δπλάκεη ηεο από 3.6.2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ, πξνέβε ζηελ πώιεζε (εμσρξεκαηηζηεξηαθή κεηαβίβαζε) 43.381 ηδίσλ θνηλώλ

κεηνρώλ ηεο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεύνπλ πνζνζηό 0,06% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο, ζε 61 ζηειέρε ηνπ Οκίινπ ΣΗΣΑΝ, κε ηηκή δηάζεζεο

θάζε κεηνρήο ίζε κε ηελ νλνκαζηηθή ηεο αμία, ήηνη €4,00 αλά κεηνρή, θαη ζπλνιηθό ηίκεκα €173 ρηι..

ΓΡΖΓΟΡΗΟ Γ. ΓΗΚΑΗΟ

Α.Γ.Σ. ΑΒ291692

Α.Μ. Αδείαο Ο.Δ.Δ. Α/64870

Ο Οηθολοκηθός Γηεσζσληής Οκίιοσ

        ΒΑΗΛΔΗΟ . ΕΑΡΚΑΛΖ

               Α.Γ.Σ. ΑΔ514943

Ο Οηθολοκηθός Γηεσζσληής Διιάδος

ΑΘΑΝΑΗΟ . ΝΣΑΝΑ

Α.Γ.Σ. AB006812

Α.Μ. Αδείαο Ο.Δ.Δ. Α/15068

-37.317 44.279 - -

Δπίδξαζε ηζνηηκηώλ από ηελ κεηαηξνπή νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ζπγαηξηθώλ εηαηξηώλ ζε μέλν λόκηζκα -32.087 18.309 - -

ΔΣΑΗΡΗΑ

http://www.titan-cement.com/



