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Ελλάδοσ



(ποςά ςε χιλιάδεσ €) θμείωςθ 2015 2014 2015 2014

Κφκλοσ εργαςιϊν 5 283.823 251.794 65.132 58.190

Κόςτοσ πωλιςεων -229.716 -199.510 -48.801 -50.169

Μικτά κζρδθ προ αποςβζςεων 54.107 52.284 16.331 8.021

Άλλα ζςοδα εκμετάλλευςθσ 2.970 6.670 1.757 2.329

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ -25.240 -21.870 -7.719 -7.008

Ζξοδα λειτουργίασ διάκεςθσ -4.718 -4.436 -22 -31

Άλλα ζξοδα εκμετάλλευςθσ -3.873 -2.175 -1.916 -219

Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεςμάτων και αποςβζςεων 23.246 30.473 8.431 3.092

Αποςβζςεισ που αναλογοφν ςτο κόςτοσ πωλιςεων 8,9 -26.725 -25.605 -3.069 -2.884

Αποςβζςεισ που αναλογοφν ςτα ζξοδα διοικθτικισ 

λειτουργίασ και διάκεςθσ 8,9 -1.602 -1.724 -335 -322

(Απομειϊςεισ)/αντιςτροφι απομειϊςεων ενςϊματων 

και αςϊματων ακινθτοποιιςεων που αναλογοφν ςτο 

κόςτοσ πωλιςεων 8,9 -175 692 - 692

(Ζθμίεσ)/κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεςμάτων -5.256 3.836 5.027 578

Ζςοδα ςυμμετοχϊν και χρεογράφων - - - 20.000

Ζςοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ 556 573 27 27

Ζξοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ -14.773 -13.877 -6.312 -12.489

Κζρδθ/(ηθμίεσ) από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ 23 27.034 -254 2.035 -99

υμμετοχι ςτα κζρδθ ςυγγενϊν εταιριϊν και 

κοινοπραξιϊν 10 29 26 - -

Κζρδθ/(ηθμίεσ) προ φόρων 7.590 -9.696 777 8.017

(Μείον)/πλζον: Φόροσ ειςοδιματοσ 7 -529 335 -474 1.043

Κζρδθ/(ηθμίεσ) περιόδου 7.061 -9.361 303 9.060

Σα κακαρά κζρδθ/(ηθμίεσ) αναλογοφν ςε :

Μετόχουσ τθσ Εταιρίασ 6.647 -11.011

Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ 414 1.650

7.061 -9.361

Κζρδθ/(ηθμίεσ) μετά από φόρουσ ανά μετοχι - 

βαςικά (ςε  €) 18 0,0814 -0,1350

Κζρδθ/(ηθμίεσ) μετά από φόρουσ ανά μετοχι - 

προςαρμοςμζνα (ςε  €) 18 0,0810 -0,1343

Οι ςθμειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 8 ζωσ 32 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτών των οικονομικών καταςτάςεων

Ενδιάμεςθ υνοπτικι Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων 

'Ομιλοσ Εταιρία

Για το τρίμθνο που ζλθξε τθν 

31/3

Για το τρίμθνο που ζλθξε τθν 

31/3
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €) θμείωςθ 2015 2014 2015 2014

Κζρδθ/(ηθμίεσ) περιόδου 7.061 -9.361 303 9.060

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα/(ηθμίεσ) που 

μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα ςε 

μεταγενζςτερεσ περιόδουσ:

Επίδραςθ ιςοτιμιϊν από τθν μετατροπι 

οικονομικϊν καταςτάςεων κυγατρικϊν εταιριϊν 

ςε ξζνο νόμιςμα 17 73.957 -1.091 - -

Ηθμίεσ από αποτίμθςθ ςτθν εφλογθ αξία των 

διακεςίμων προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικϊν 

ςτοιχείων -3 - - -

Αντιςτακμίςεισ ταμειακϊν ροϊν - 645 - 575
Φόροσ ειςοδιματοσ που αναλογεί 7 - -177 - -150

- 468 - 425

Κακαρά λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα/(ηθμίεσ) 

που μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα ςε 

μεταγενζςτερεσ περιόδουσ: 73.954 -623 - 425

Στοιχεία που δεν μεταφζρονται ςτα 

αποτελζςματα ςε μεταγενζςτερεσ περιόδουσ:

Επανεκτίμθςθ ηθμιϊν από προγράμματα 

κακοριςμζνων παροχϊν -5 - - -

Φόροσ ειςοδιματοσ που αναλογεί 7 2 - - -

-3 - - -

Κακαρζσ λοιπζσ ςυνολικζσ ηθμίεσ που δεν 

μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα ςε 

μεταγενζςτερεσ περιόδουσ: -3 - - -

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα/(ηθμίεσ) μετά από 

φόρουσ 73.951 -623 - 425

φνολο ςυγκεντρωτικών ειςοδθμάτων/(ηθμιών) 

περιόδου μετά από φόρουσ 81.012 -9.984 303 9.485

Αναλογοφν ςε:

Μετόχουσ τθσ Εταιρίασ 76.709 -11.460

Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ 4.303 1.476

81.012 -9.984

Οι ςθμειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 8 ζωσ 32 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτών των οικονομικών καταςτάςεων

Για το τρίμθνο που ζλθξε τθν 

31/3

Για το τρίμθνο που ζλθξε τθν 

31/3

Ενδιάμεςθ υνοπτικι Κατάςταςθ υνολικοφ Ειςοδιματοσ

'Ομιλοσ Εταιρία
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Ενεργθτικό θμείωςθ 31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 8 1.780.177 1.673.010 235.431 236.468

Επενδυτικά ακίνθτα 14 9.263 9.267 9.908 9.908

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 9 477.866 446.080 1.913 1.973

υμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ 11 - - 845.833 845.807

υμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ εταιρίεσ και κοινοπραξίεσ 10,11 87.383 86.533 - -

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 14 1.406 1.406 111 111

Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 14,15 17.155 16.204 2.955 2.960

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 7 3.523 2.517 - -

φνολο μθ κυκλοφοροφντων περιουςιακών ςτοιχείων 2.376.773 2.235.017 1.096.151 1.097.227

Αποκζματα 21 306.352 275.774 78.757 72.830

Απαιτιςεισ από πελάτεσ 101.143 95.288 30.257 36.857

Λοιπζσ απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ 22 84.047 62.161 20.150 16.312

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 14 1.021 - - -

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 14 63 63 61 61

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 137.659 142.946 7.478 16.971

φνολο κυκλοφοροφντων περιουςιακών ςτοιχείων 630.285 576.232 136.703 143.031

φνολο Ενεργθτικοφ 3.007.058 2.811.249 1.232.854 1.240.258

Κδια Κεφάλαια και Τποχρεώςεισ

Μετοχικό κεφάλαιο (84.632.528 μετοχζσ των €4,00) 16 338.530 338.530 338.530 338.530

Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο 16 22.826 22.826 22.826 22.826

Δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν 16 1.807 1.620 1.807 1.620

Κδιεσ μετοχζσ 16 -83.633 -83.633 -83.633 -83.633

Λοιπά αποκεματικά 17 1.014.217 939.525 496.236 496.236

Κζρδθ εισ νζο 291.758 288.137 48.025 47.722

Κδια κεφάλαια που αναλογοφν ςε μετόχουσ τθσ 

Μθτρικισ Εταιρίασ 1.585.505 1.507.005 823.791 823.301

Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ 125.322 120.590 - -

φνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 1.710.827 1.627.595 823.791 823.301

Μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 14 744.861 634.195 334.615 336.694

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 14 1.281 2.438 - -

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 7 196.837 184.085 3.686 3.365

Τποχρεϊςεισ ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν 33.268 31.727 14.183 14.029

Προβλζψεισ 13 17.762 15.922 3.306 2.293

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 14 17.107 30.053 4.391 4.446

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεώςεισ 1.011.116 898.420 360.181 360.827

Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 14 52.979 49.522 3.270 95

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 217.556 220.462 41.234 52.425

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 14 - 127 - -

Τποχρεϊςεισ από φόρο ειςοδιματοσ 9.677 10.987 - -

Προβλζψεισ 13 4.903 4.136 4.378 3.610

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεώςεισ 285.115 285.234 48.882 56.130

φνολο υποχρεώςεων (β) 1.296.231 1.183.654 409.063 416.957

3.007.058 2.811.249 1.232.854 1.240.258

- - - -

Ενδιάμεςθ υνοπτικι Κατάςταςθ Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ 

'Ομιλοσ Εταιρία

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Τποχρεώςεων (α+β)

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Οι ςθμειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 8 ζωσ 32 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτών των οικονομικών καταςτάςεων

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν 
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Όμιλοσ Κοινζσ 

μετοχζσ

Διαφορά από 

ζκδοςθ μετοχών 

υπζρ το άρτιο

Προνο-

μιοφχεσ 

μετοχζσ

Δικαιώματα 

προαίρεςθσ 

αγοράσ 

μετοχών

Κοινζσ ίδιεσ 

μετοχζσ

Προνομιοφ-

χεσ ίδιεσ 

μετοχζσ 

Λοιπά 

αποκεματικά 

(ςθμ.17)

Τπόλοιπο 

κερδών φνολο

Μθ 

ελζγχουςεσ 

ςυμμετοχζσ

φνολο 

ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2014 308.254 22.826 30.276 3.971 -87.563 -117 293.299 845.181 1.416.127 122.683 1.538.810

(Ηθμίεσ)/κζρδθ περιόδου - - - - - - - -11.011 -11.011 1.650 -9.361

Λοιπζσ ςυνολικζσ ηθμίεσ - - - - - - -449 - -449 -174 -623

φνολο ςυγκεντρωτικών (ηθμιών)/ειςοδθμάτων περιόδου - - - - - - -449 -11.011 -11.460 1.476 -9.984
Αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ τθσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ 

για πϊλθςθ μετοχϊν κυγατρικισ (ςθμ. 20) - - - - - - -1.214 - -1.214 513 -701

Πρόγραμμα παροχισ δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν - - - 105 - - - - 105 - 105
Μεταφορά μεταξφ αποκεματικϊν - - - - - - -1.666 1.666 - - -

Υπόλοιπο ςτισ 31 Μαρτίου 2014 308.254 22.826 30.276 4.076 -87.563 -117 289.970 835.836 1.403.558 124.672 1.528.230

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2015 308.254 22.826 30.276 1.620 -83.516 -117 939.525 288.137 1.507.005 120.590 1.627.595
Κζρδθ περιόδου - - - - - - - 6.647 6.647 414 7.061
Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα - - - - - - 70.062 - 70.062 3.889 73.951

φνολο ςυγκεντρωτικών ειςοδθμάτων περιόδου - - - - - - 70.062 6.647 76.709 4.303 81.012

Εξαγορά μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ (ςθμ. 11, 20) - - - - - - 4.422 -3.552 870 551 1.421
Αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ τθσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ 

για πϊλθςθ μετοχϊν κυγατρικισ (ςθμ. 20) - - - - - - 694 - 694 -82 612

Πρόγραμμα παροχισ δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν - - - 187 - - - - 187 - 187
Μεταφορά μεταξφ αποκεματικϊν - - - - - - -486 526 40 -40 -

Υπόλοιπο ςτισ 31 Μαρτίου 2015 308.254 22.826 30.276 1.807 -83.516 -117 1.014.217 291.758 1.585.505 125.322 1.710.827

Οι ςθμειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 8 ζωσ 32 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτών των οικονομικών καταςτάςεων

Ενδιάμεςθ υνοπτικι Κατάςταςθ Μεταβολών  Ιδίων Κεφαλαίων 

Κδια Κεφάλαια που αναλογοφν ςε μετόχουσ τθσ Μθτρικισ Εταιρίασ

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν 
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Εταιρία
Κοινζσ 

μετοχζσ

Διαφορά από 

ζκδοςθ μετοχών 

υπζρ το άρτιο

Προνομιοφ-

χεσ μετοχζσ

Δικαιώματα 

προαίρεςθσ 

αγοράσ 

μετοχών

Κοινζσ ίδιεσ 

μετοχζσ

Προνομιοφ-

χεσ ίδιεσ 

μετοχζσ 

Λοιπά 

αποκεματικά 

(ςθμ. 17)

Τπόλοιπο 

κερδών

φνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2014 308.254 22.826 30.276 3.971 -87.563 -117 511.258 -51.237 737.668

Κζρδθ περιόδου - - - - - - - 9.060 9.060

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα - - - - - - 425 - 425

φνολο ςυγκεντρωτικών ειςοδθμάτων περιόδου - - - - - - 425 9.060 9.485

Πρόγραμμα παροχισ δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν - - - 105 - - - - 105

Υπόλοιπο ςτισ 31 Μαρτίου 2014 308.254 22.826 30.276 4.076 -87.563 -117 511.683 -42.177 747.258

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2015 308.254 22.826 30.276 1.620 -83.516 -117 496.236 47.722 823.301

Κζρδθ περιόδου - - - - - - - 303 303

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

φνολο ςυγκεντρωτικών ειςοδθμάτων περιόδου - - - - - - - 303 303

Πρόγραμμα παροχισ δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν - - - 187 - - - - 187

Υπόλοιπο ςτισ 31 Μαρτίου 2015 308.254 22.826 30.276 1.807 -83.516 -117 496.236 48.025 823.791

Οι ςθμειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 8 ζωσ 32 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτών των οικονομικών καταςτάςεων

Ενδιάμεςθ υνοπτικι Κατάςταςθ Μεταβολών  Ιδίων Κεφαλαίων (ςυνζχεια)

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν 
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €) θμείωςθ 2015 2014 2015 2014

Σαμειακζσ Ροζσ Λειτουργικών Δραςτθριοτιτων

Κζρδθ/(ηθμίεσ) προ φόρων 7.590 -9.696 777 8.017
Προςαρμογζσ των κερδών/(ηθμιών) ςε ςχζςθ με τισ εξισ 

ςυναλλαγζσ:

Αποςβζςεισ και απομειϊςεισ ενςϊματων και άυλων παγίων 

περιουςιακϊν ςτοιχείων 8,9 28.502 26.637 3.404 2.514

Προβλζψεισ 1.566 1.802 1.241 512

υναλλαγματικζσ διαφορζσ -27.034 254 -2.035 99

Ζςοδα ςυμμετοχϊν και χρεογράφων - - - -20.000

Πιςτωτικοί/χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα 14.044 13.121 6.225 12.396

Λοιπζσ προςαρμογζσ 664 -3.562 141 13

Προςαρμοςμζνο κζρδοσ περιόδου πριν από τισ μεταβολζσ του 

κεφαλαίου κίνθςθσ 25.332 28.556 9.753 3.551

(Αφξθςθ)/μείωςθ αποκεμάτων -15.854 -11.594 -5.926 258

(Αφξθςθ)/μείωςθ απαιτιςεων από πελάτεσ και λοιποφσ 

λογαριαςμοφσ -20.078 -14.381 4.584 -864
Αφξθςθ/(μείωςθ) λοιπϊν μακροπρόκεςμων 

υποχρεϊςεων/απαιτιςεων 2.403 -637 5 4

(Μείωςθ)/αφξθςθ τρεχουςϊν υποχρεϊςεων (πλθν τραπεηϊν) -11.125 -3.518 -7.491 6.006

(Εκροζσ)/ειςροζσ διακεςίμων από τθν κφρια εκμετάλλευςθ -19.322 -1.574 925 8.955

(Καταβολι)/επιςτροφι φόρου ειςοδιματοσ -3.460 -682 48 -193

Σφνολο (εκροών)/ειςροών από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ -22.782 -2.256 973 8.762

Σαμειακζσ Ροζσ Επενδυτικών Δραςτθριοτιτων
Απόκτθςθ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ 11 -10.500 - - -

Κδρυςθ κυγατρικϊν, ςυγγενϊν και κοινοπραξιϊν - -73 - -
Αγορά ενςϊματων ακινθτοποιιςεων και επενδυτικϊν ακινιτων 8 -34.836 -13.647 -2.325 -2.277
Αγορά αςϊματων ακινθτοποιιςεων -66 -70 -48 -53

Ειςπράξεισ από πωλιςεισ ενςϊματων και αςϊματων 

ακινθτοποιιςεων 8 131 63 31 54

Μερίςματα ειςπραχκζντα - - - 20.000

Σόκοι ειςπραχκζντεσ 413 573 27 26

Σφνολο (εκροών)/ειςροών από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ -44.858 -13.154 -2.315 17.750

Σαμειακζσ Ροζσ Χρθματοδοτικών Δραςτθριοτιτων

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα καταβεβλθμζνα -22.092 -15.277 -9.158 -11.756

Μερίςματα πλθρωκζντα ςε μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ -37 -46 - -

Ειςπράξεισ από εκδοκζντα/αναλθφκζντα δάνεια 140.478 63.063 3.175 18.270

Εξοφλιςεισ δανείων -59.802 -42.669 -2.500 -29.161

Σφνολο ειςροών/(εκροών) από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ 58.547 5.071 -8.483 -22.647
Κακαρι (μείωςθ)/αφξθςθ ςτα ταμειακά διακζςιμα και 

ιςοδφναμα περιόδου -9.093 -10.339 -9.825 3.865

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ περιόδου 142.946 184.257 16.971 8.780

Επίδραςθ ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν 3.806 -55 332 -3
Ταμειακά διαθζςιμα και ιςοδφναμα λήξησ περιόδου 137.659 173.863 7.478 12.642

Εταιρία'Ομιλοσ

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 8 ζωσ 32 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων

Ενδιάμεςθ υνοπτικι Κατάςταςθ Σαμειακών Ροών 

Για το τρίμθνο που ζλθξε τθν 31/3 Για το τρίμθνο που ζλθξε τθν 31/3

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν 

Ενδιάμεςεσ Συνοπτικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ |1 

7



Περιεχόμενα των ςθμειώςεων επί των ενδιάμεςων ςυνοπτικών οικονομικών 

καταςτάςεων

Σελίδα

1. Γενικζσ πλθροφορίεσ 9

2. Βάςθ κατάρτιςθσ και ςφνοψθ των ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν 9

3. Εκτιμιςεισ 13

4. Εποχικότθτα δραςτθριοτιτων 13

5. τοιχεία ανά γεωγραφικι περιοχι 14

6. Αρικμόσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ 14

7. Φόροσ ειςοδιματοσ 15

8. Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 15

9. Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 16

10. υμμετοχι ςε ςυγγενείσ εταιρίεσ και κοινοπραξίεσ 16

11. Κφριεσ κυγατρικζσ, ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ 17

12. Ανζλεγκτεσ φορολογικά  χριςεισ 20

13. Προβλζψεισ 20

14. Επιμζτρθςθ εφλογθσ αξίασ 21

15. Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 23

16. Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο 23

17. Λοιπά αποκεματικά 26

18. Κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι 27

19. υναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ 27

20. Ενδεχόμενεσ και ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ/απαιτιςεισ 29

21. Αποκζματα 31

22. Λοιπζσ απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ 31

23. υναλλαγματικζσ διαφορζσ 32

24. Κφριεσ ιςοτιμίεσ χρθματοοικονομικισ κζςθσ και αποτελεςμάτων περιόδου 32

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν 

Σημειώςεισ επί των Ενδιάμεςων Συνοπτικών Οικονομικών Καταςτάςεων  |2 

8



 
Ανϊνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν 

Σθμειώςεισ επί των Ενδιάμεςων Συνοπτικών 
Οικονομικών Καταςτάςεων 2 

 

 

9 

 

1. Γενικζσ πληροφορίεσ  

Η Ανϊνυμθ Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν (εφεξισ θ Εταιρία) και οι κυγατρικζσ επιχειριςεισ τθσ (ςυνολικά ο 

Όμιλοσ) δραςτθριοποιοφνται ςτθν παραγωγι, εμπορία και διανομι μιασ μεγάλθσ ποικιλίασ δομικϊν υλικϊν, 

όπωσ τςιμζντο, ζτοιμο ςκυρόδεμα, αδρανι, τςιμεντόλικουσ, κονιάματα και ιπτάμενθ τζφρα. Ο Όμιλοσ 

δραςτθριοποιείται κυρίωσ ςτθν Ελλάδα, τα Βαλκάνια, τθν Αίγυπτο, τθν Τουρκία και τισ Η.Π.Α.. 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ δομι του Ομίλου παρζχονται ςτθ ςθμείωςθ 11, ενϊ πλθροφορίεσ για τισ 

ςυναλλαγζσ του Ομίλου και τθσ Εταιρίασ με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ παρζχονται ςτθ ςθμείωςθ 19. 

Η 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 7
θ
 Μαΐου 2015. 

 

2. Βάςη κατάρτιςησ και ςφνοψη των ςημαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν 

Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 31
θ
 Μαρτίου 2015 ζχουν καταρτιςτεί ςφμφωνα  

με τισ διατάξεισ του Διεκνοφσ Λογιςτικοφ Προτφπου (εφεξισ Δ.Λ.Π.) 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 2014. 

Παρ’ όλα αυτά, οι οικονομικζσ καταςτάςεισ περιλαμβάνουν επιλεγμζνεσ ςθμειϊςεισ για τθν εξιγθςθ 

γεγονότων και ςυναλλαγϊν, ςθμαντικϊν  για τθν κατανόθςθ των μεταβολϊν  τθσ χρθματοοικονομικισ κζςθσ 

του Ομίλου και τθσ Εταιρίασ ςε ςχζςθ με τισ τελευταίεσ ετιςιεσ δθμοςιευμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. 

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 2014, εκτόσ από τα νζα πρότυπα και 

διερμθνείεσ που υιοκετικθκαν, θ εφαρμογι των οποίων ζγινε υποχρεωτικι για τισ περιόδουσ μετά τθν 1
θ
 

Ιανουαρίου 2015. 

2.1. Νζα ι ανακεωρθμζνα Πρότυπα και Διερμθνείεσ που υιοκετικθκαν από τον Όμιλο τθν 1θ 

Ιανουαρίου 2015 και δεν επιφζρουν ςθμαντικζσ μεταβολζσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του 

Ομίλου και τθσ Εταιρίασ 

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Ειςφορζσ» 

Αυτι θ διερμθνεία ορίηει τον λογιςτικό χειριςμό μιασ υποχρζωςθσ πλθρωμισ ειςφοράσ που ζχει επιβλθκεί 

από τθν κυβζρνθςθ και δεν είναι φόροσ ειςοδιματοσ. Η διερμθνεία διευκρινίηει πωσ το δεςμευτικό γεγονόσ 

βάςθ του οποίου κα ζπρεπε να ςχθματιςτεί θ υποχρζωςθ καταβολισ ειςφοράσ (ζνα από τα κριτιρια για τθν 

αναγνϊριςθ υποχρζωςθσ ςφμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι θ ενζργεια όπωσ περιγράφεται ςτθ ςχετικι 

νομοκεςία θ οποία προκαλεί τθν πλθρωμι τθσ ειςφοράσ. Η διερμθνεία μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 

αναγνϊριςθ τθσ υποχρζωςθσ αργότερα από ότι ιςχφει ςιμερα, ειδικότερα ςε ςχζςθ με ειςφορζσ οι οποίεσ 

επιβάλλονται ωσ αποτζλεςμα ςυνκθκϊν που ιςχφουν ςε μια ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία. 
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Ετιςιεσ Βελτιώςεισ ςε ΔΠΧΑ 2013 

Οι παρακάτω τροποποιιςεισ περιγράφουν τισ ςθμαντικότερεσ αλλαγζσ που υπειςζρχονται ςε τρία Διεκνι 

Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (ΔΠΧΑ) ωσ επακόλουκο των αποτελεςμάτων του κφκλου 2011-13 

του ετιςιου προγράμματοσ βελτιϊςεων του Συμβουλίου Διεκνϊν Λογιςτικϊν Προτφπων (ΣΔΛΠ).  

ΔΠΧΑ 3 «Συνενϊςεισ επιχειριςεων» 

Η τροποποίθςθ διευκρινίηει πωσ το ΔΠΧΑ 3 δεν ζχει εφαρμογι ςτθν λογιςτικοποίθςθ του ςχθματιςμοφ 

οποιαςδιποτε από κοινοφ δραςτθριότθτασ βάςθ του ΔΠΧΑ 11 ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ ίδιασ τθσ 

από κοινοφ δραςτθριότθτασ.   

ΔΠΧΑ 13 «Επιμζτρθςθ εφλογθσ αξίασ» 

Η τροποποίθςθ διευκρινίηει πωσ θ εξαίρεςθ που παρζχει το ΔΠΧΑ 13 για ζνα χαρτοφυλάκιο 

χρθματοοικονομικϊν απαιτιςεων και υποχρεϊςεων (‘portfolio exception’) ζχει εφαρμογι ςε όλα τα 

ςυμβόλαια (ςυμπεριλαμβανομζνων των μθ χρθματοοικονομικϊν ςυμβολαίων) εντόσ του πεδίου εφαρμογισ 

του Διεκνζσ Λογιςτικοφ Προτφπου (ΔΛΠ) 39/ΔΠΧΑ 9. 

ΔΛΠ 40 «Επενδφςεισ ςε ακίνθτα» 

Το πρότυπο τροποποιικθκε προκειμζνου να διευκρινιςτεί πωσ το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αμοιβαίωσ 

αποκλειόμενα.  

2.2. Νζα Πρότυπα και Διερμθνείεσ που ζχουν εκδοκεί αλλά δεν ζχουν ακόμα τεκεί ςε ιςχφ και δεν 

υιοκετικθκαν νωρίτερα από τον Όμιλο και τθν Εταιρία 

ΔΠΧΑ 9 «Χρθματοοικονομικά μζςα» και μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ ςτο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 

(εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 9 αντικακιςτά τισ πρόνοιεσ του ΔΛΠ 39 που αφοροφν ςτθν ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ των 

χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων και ςυμπεριλαμβάνει 

επίςθσ ζνα μοντζλο αναμενόμενων πιςτωτικϊν ηθμιϊν το οποίο αντικακιςτά το μοντζλο των 

πραγματοποιθμζνων πιςτωτικϊν ηθμιϊν που εφαρμόηεται ςιμερα. Το ΔΠΧΑ 9 κακιερϊνει μία προςζγγιςθ 

τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ βαςιηόμενθ ςε αρχζσ και αντιμετωπίηει αςυνζπειεσ και αδυναμίεσ ςτο τρζχον 

μοντζλο του ΔΛΠ 39. Ο Όμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ του ΔΠΧΑ 9 ςτισ 

οικονομικζσ του καταςτάςεισ. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοςτεί νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν ζχει 

υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΠΧΑ 15 «Ζςοδα από Συμβόλαια με Πελάτεσ» (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν 

τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2017) 

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόκθκε τον Μάιο 2014. Σκοπόσ του προτφπου είναι να παρζχει ζνα ενιαίο, κατανοθτό μοντζλο 

αναγνϊριςθσ των εςόδων από όλα τα ςυμβόλαια με πελάτεσ ϊςτε να βελτιϊςει τθ ςυγκριςιμότθτα μεταξφ 

εταιρειϊν του ίδιου κλάδου, διαφορετικϊν κλάδων και διαφορετικϊν κεφαλαιαγορϊν. Περιλαμβάνει τισ 

αρχζσ που πρζπει να εφαρμόςει μία οικονομικι οντότθτα για να προςδιορίςει τθν επιμζτρθςθ των εςόδων 

και τθ χρονικι ςτιγμι τθσ αναγνϊριςισ τουσ. Η βαςικι αρχι είναι ότι μία οικονομικι οντότθτα κα 

αναγνωρίςει τα ζςοδα με τρόπο που να απεικονίηει τθ μεταβίβαςθ των αγακϊν ι υπθρεςιϊν ςτουσ πελάτεσ 

ςτο ποςό το οποίο αναμζνει να δικαιοφται ςε αντάλλαγμα για αυτά τα αγακά ι τισ υπθρεςίεσ. Ο Όμιλοσ 

βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ του ΔΠΧΑ 15 ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. Το 

πρότυπο δεν ζχει υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΛΠ 19 Ανακεωρθμζνο (Τροποποίθςθ) «Παροχζσ ςε Εργαηομζνουσ» (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ 

περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Φεβρουαρίου 2015) 

Η περιοριςμζνου ςκοποφ τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςε ειςφορζσ των εργαηομζνων ι τρίτων μερϊν ςτα 

προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν και απλοποιεί τθν λογιςτικοποίθςθ των ειςφορϊν όταν είναι 
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ανεξάρτθτεσ του αρικμοφ των ετϊν που παρζχεται θ εργαςία, για παράδειγμα, ειςφορζσ εργαηομζνων που 

υπολογίηονται βάςθ ενόσ ςτακεροφ ποςοςτοφ του μιςκοφ.  

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίθςθ) «Από κοινοφ Συμφωνίεσ» (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που 

ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτι θ τροποποίθςθ απαιτεί από ζναν επενδυτι να εφαρμόςει τθν μζκοδο τθσ εξαγοράσ όταν αποκτά 

ςυμμετοχι ςε μία από κοινοφ δραςτθριότθτα θ οποία αποτελεί μία ‘επιχείρθςθ’. Η τροποποίθςθ δεν ζχει 

υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιιςεισ) «Διευκρίνιςθ των Επιτρεπτών Μεκόδων Απόςβεςθσ» (εφαρμόηεται 

ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτι θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ χριςθ μεκόδων βαςιςμζνων ςτα ζςοδα δεν είναι κατάλλθλεσ για τον 

υπολογιςμό των αποςβζςεων ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου και επίςθσ διευκρινίηει πωσ τα ζςοδα δεν 

κεωροφνται κατάλλθλθ βάςθ επιμζτρθςθσ τθσ ανάλωςθσ των οικονομικϊν οφελϊν που ενςωματϊνονται ςε 

ζνα άυλο περιουςιακό ςτοιχείο. Αυτζσ οι τροποποιιςεισ δεν ζχουν υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ. 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίθςθ) «Ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ» (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ 

περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτι θ τροποποίθςθ επιτρζπει ςτισ οικονομικζσ οντότθτεσ να χρθςιμοποιοφν τθν μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ 

προκειμζνου να λογιςτικοποιιςουν τισ επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ, κοινοπραξίεσ και ςυγγενείσ ςτισ ατομικζσ 

τουσ οικονομικζσ καταςτάςεισ και επίςθσ ξεκακαρίηει τον οριςμό των ατομικϊν οικονομικϊν καταςτάςεων. 

Η τροποποίθςθ δεν ζχει υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιιςεισ) «Πώλθςθ ι ειςφορά περιουςιακών ςτοιχείων μεταξφ ενόσ επενδυτι 

και μιασ ςυγγενοφσ εταιρίασ ι κοινοπραξίασ» (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν 

τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιιςεισ διευκετοφν μία αςυνζπεια μεταξφ των διατάξεων του ΔΠΧΑ 10 και του ΔΛΠ 28 ςχετικά με 

τθν πϊλθςθ ι ειςφορά των περιουςιακϊν ςτοιχείων μεταξφ ενόσ επενδυτι και μιασ ςυγγενοφσ εταιρίασ ι 

κοινοπραξίασ. Η βαςικι ςυνζπεια των τροποποιιςεων είναι πωσ αναγνωρίηεται ολόκλθρο το κζρδοσ ι θ 

ηθμιά μιασ ςυναλλαγισ που περιλαμβάνει μία δραςτθριότθτα (είτε με τθ μορφι μιασ κυγατρικισ είτε όχι). 

Μερικό κζρδοσ ι ηθμιά αναγνωρίηεται όταν θ ςυναλλαγι περιλαμβάνει περιουςιακά ςτοιχεία τα οποία δεν 

αποτελοφν μια δραςτθριότθτα, ακόμα και αν αυτά τα περιουςιακά ςτοιχεία ζχουν τθ μορφι μιασ 

κυγατρικισ. Οι τροποποιιςεισ δεν ζχουν υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  

ΔΛΠ 1 (Τροποποιιςεισ) “Γνωςτοποιιςεισ” (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν 

ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν τισ οδθγίεσ του ΔΛΠ 1 ςχετικά με τισ ζννοιεσ τθσ ςθμαντικότθτασ και τθσ 

ςυγκζντρωςθσ, τθν παρουςίαςθ των μερικϊν ακροιςμάτων, τθν δομι των οικονομικϊν καταςτάςεων και τισ 

γνωςτοποιιςεισ των λογιςτικϊν πολιτικϊν. Οι τροποποιιςεισ δεν ζχουν υιοκετθκεί ακόμθ από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιιςεισ) “Εταιρίεσ επενδφςεων: Εφαρμογι τθσ απαλλαγισ από τθν 

υποχρζωςθ ενοποίθςθσ” (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ 

Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν τθν εφαρμογι τθσ απαλλαγισ των εταιρειϊν επενδφςεων και των 

κυγατρικϊν τουσ από τθν υποχρζωςθ ενοποίθςθσ. Οι τροποποιιςεισ δεν ζχουν υιοκετθκεί ακόμθ από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 



 
Ανϊνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν 
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Ετιςιεσ Βελτιώςεισ ςε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά 

τθν 1θ Φεβρουαρίου 2015) 

Οι παρακάτω τροποποιιςεισ περιγράφουν τισ ςθμαντικότερεσ αλλαγζσ που υπειςζρχονται ςε οριςμζνα 

ΔΠΧΑ ωσ επακόλουκο των αποτελεςμάτων του κφκλου 2010-12 του ετιςιου προγράμματοσ βελτιϊςεων του 

ΣΔΛΠ.  

ΔΠΧΑ 2 «Παροχζσ που εξαρτώνται από τθν αξία των μετοχών» 

Η τροποποίθςθ διευκρινίηει τον οριςμό τθσ ‘προχπόκεςθσ κατοχφρωςθσ’ και ορίηει διακριτά τον ‘όρο 

απόδοςθσ’ και τον ‘όρο υπθρεςίασ’. 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώςεισ επιχειριςεων» 

Η τροποποίθςθ διευκρινίηει πωσ θ υποχρζωςθ για ενδεχόμενο τίμθμα το οποίο πλθροί τον οριςμό του 

χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου ταξινομείται ωσ χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ ι ωσ ςτοιχείο τθσ κακαρισ 

κζςθσ βάςθ των οριςμϊν του ΔΛΠ 32 «Χρθματοοικονομικά μζςα: Παρουςίαςθ». Επίςθσ διευκρινίηει πωσ 

κάκε ενδεχόμενο τίμθμα, χρθματοοικονομικό και μθ χρθματοοικονομικό, που δεν είναι ςτοιχείο τθσ κακαρισ 

κζςθσ επιμετράται ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων. 

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείσ» 

Η τροποποίθςθ απαιτεί τθ γνωςτοποίθςθ των εκτιμιςεων τθσ διοίκθςθσ όςον αφορά τθν ςυνάκροιςθ των 

λειτουργικϊν τομζων. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμζτρθςθ εφλογθσ αξίασ» 

Η τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τθ δυνατότθτα τθσ επιμζτρθςθσ βραχυπρόκεςμων 

απαιτιςεων και υποχρεϊςεων ςτα ποςά των τιμολογίων ςε περιπτϊςεισ όπου θ επίπτωςθ τθσ 

προεξόφλθςθσ είναι αςιμαντθ. 

ΔΛΠ 16 «Ενςώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία» 

Και τα δφο πρότυπα τροποποιικθκαν προκειμζνου να διευκρινιςτεί ο τρόποσ με τον οποίο αντιμετωπίηονται 

θ προ αποςβζςεων λογιςτικι αξία του περιουςιακοφ ςτοιχείου και οι ςυςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ όταν μια 

οικονομικι οντότθτα ακολουκεί τθ μζκοδο τθσ αναπροςαρμογισ. 

ΔΛΠ 24 «Γνωςτοποιιςεισ ςυνδεδεμζνων μερών» 

Το πρότυπο τροποποιικθκε προκειμζνου να ςυμπεριλάβει ωσ ςυνδεδεμζνο μζροσ μία εταιρία που παρζχει 

υπθρεςίεσ βαςικοφ διοικθτικοφ ςτελζχουσ ςτθν οικονομικι οντότθτα ι ςτθν μθτρικι εταιρία τθσ οικονομικισ 

οντότθτασ. 

Ετιςιεσ βελτιώςεισ ςε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά 

τθν 1 Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιιςεισ που παρατίκενται παρακάτω περιγράφουν τισ βαςικζσ αλλαγζσ ςε τζςςερα ΔΠΧΑ. Οι 

τροποποιιςεισ δεν ζχουν υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΠΧΑ 5 «Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία διακρατοφμενα προσ πώλθςθ και διακοπείςεσ 

δραςτθριότθτεσ» 

Η τροποποίθςθ διευκρινίηει πωσ όταν ζνα περιουςιακό ςτοιχείο (ι ομάδα ςτοιχείων) αναταξινομείται από 

«διακρατοφμενο προσ πϊλθςθ» ςε «διακρατοφμενο προσ διανομι», ι το αντίκετο, αυτό δεν αποτελεί 

αλλαγι ςτο ςχζδιο για πϊλθςθ ι διανομι και δεν πρζπει να λογιςτικοποιείται ςαν αλλαγι. 

ΔΠΧΑ 7 «Χρθματοοικονομικά μζςα: Γνωςτοποιιςεισ» 

Η τροποποίθςθ προςκζτει ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ προκειμζνου να βοθκιςει τθ διοίκθςθ να προςδιορίςει 

εάν οι όροι μίασ ςυμφωνίασ για εξυπθρζτθςθ ενόσ χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου το οποίο 

ζχει μεταβιβαςτεί ςυνιςτοφν ςυνεχιηόμενθ ανάμειξθ και διευκρινίηει πωσ οι επιπρόςκετεσ γνωςτοποιιςεισ 

που απαιτοφνται βάςει τθσ τροποποίθςθσ του ΔΠΧΑ 7 «Γνωςτοποιιςεισ – Συμψθφιςμόσ 

χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων» δεν απαιτοφνται για όλεσ τισ ενδιάμεςεσ 

περιόδουσ, εκτόσ εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34.  

ΔΛΠ 19 «Παροχζσ ςε εργαηομζνουσ» 
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Η τροποποίθςθ διευκρινίηει πωσ, όταν προςδιορίηεται το επιτόκιο προεξόφλθςθσ για τισ υποχρεϊςεισ 

παροχϊν προςωπικοφ μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία, το ςθμαντικό είναι το νόμιςμα ςτο οποίο 

παρουςιάηονται οι υποχρεϊςεισ και όχι θ χϊρα ςτθν οποία αυτζσ προκφπτουν. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεςθ χρθματοοικονομικι αναφορά» 

Η τροποποίθςθ διευκρινίηει τθν ζννοια του «πλθροφόρθςθ που γνωςτοποιείται οπουδιποτε αλλοφ ςτθν 

ενδιάμεςθ χρθματοοικονομικι αναφορά» που αναφζρεται ςτο πρότυπο. 

 

3. Εκτιμήςεισ  

Η 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 2014. Επίςθσ, οι κφριεσ πθγζσ δθμιουργίασ αβεβαιοτιτων, που υπιρχαν κατά τθν ςφνταξθ των 

ετθςίων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ 31
θσ

 Δεκεμβρίου 2014, παρζμειναν ίδιεσ και για τισ ενδιάμεςεσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 31
θσ

 Μαρτίου 2015. 

 

4. Εποχικότητα δραςτηριοτήτων 

Ο Όμιλοσ είναι προμθκευτισ τςιμζντου, ςκυροδζματοσ, αδρανϊν και λοιπϊν οικοδομικϊν υλικϊν. Η 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 Όμιλοσ 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.  

 



(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Περίοδοσ από 1/1-31/3 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Μικτόσ κφκλοσ εργαςιϊν 79.569 71.057 130.289 94.789 33.475 41.144 60.227 49.289 303.560 256.279

Πωλιςεισ μεταξφ τομζων -14.267 -4.427 -55 -45 -5.415 -13 - - -19.737 -4.485

Κφκλοσ εργαςιϊν 65.302 66.630 130.234 94.744 28.060 41.131 60.227 49.289 283.823 251.794

Kζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, 

επενδυτικϊν αποτελεςμάτων, αποςβζςεων  

και απομειϊςεων 9.206 3.871 5.819 954 4.229 9.703 3.992 15.945 23.246 30.473

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014

φνολο ενεργθτικοφ 598.779 593.061 990.816 880.819 498.705 492.094 918.758 845.275 3.007.058 2.811.249

φνολο υποχρεϊςεων 233.227 237.253 533.085 470.293 156.394 149.936 373.525 326.172 1.296.231 1.183.654

Σφνολο

Για λόγουσ διοικθτικισ πλθροφόρθςθσ, ο Όμιλοσ 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 φμβουλο 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.

Η 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. Η απόδοςθ των λειτουργικϊν τομζων κρίνεται με βάςθ τα

κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και αποςβζςεων. Σζλοσ, θ διαχείριςθ τθσ χρθματοδότθςθσ των τομζων γίνεται ςε

επίπεδο Ομίλου και τα χρθματοοικονομικά ζςοδα/ζξοδα καταλογίηονται ςτουσ λειτουργικοφσ τομείσ.

5. Στοιχεία ανά γεωγραφικι περιοχι

Ελλάδα και Δυτικι  

Ευρϊπθ Bόρεια Αμερικι

Νοτιοανατολικι 

Ευρϊπθ

Ανατολικι 

Μεςόγειοσ

6. Αρικμόσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ

Αρικμόσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ ςτο τζλοσ τθσ τρζχουςασ περιόδου: Όμιλοσ 5.259 (31.3.2014: 5.244), Εταιρία 819 (31.3.2014: 800).

Από τθν 1θ Ιανουαρίου 2015, οριςμζνεσ εταιρίεσ ςυμμετοχϊν που ςυμπεριλαμβάνονταν ςτουσ γεωγραφικοφσ τομείσ τθσ Β. Αμερικισ,

Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ και Ανατολικισ Μεςογείου, ενςωματϊνονται πλζον ωσ τμιματα του επιτελικοφ κζντρου ςτον γεωγραφικό τομζα τθσ

Ελλάδασ και Δυτικισ Ευρϊπθσ, για λόγουσ παρακολοφκθςθσ. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα τθν ανακατανομι οριςμζνων κονδυλίων μεταξφ των

γεωγραφικϊν τομζων τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2014.

Ελλάδα και Δυτικι  

Ευρϊπθ Bόρεια Αμερικι

Νοτιοανατολικι 

Ευρϊπθ

Ανατολικι 

Μεςόγειοσ Σφνολο

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν 
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(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2015 2014 2015 2014

Σρζχων φόροσ ειςοδιματοσ -1.823 -2.639 -153 -193

Αναβαλλόμενοσ φόροσ 1.294 2.974 -321 1.236

Φόροσ ειςοδιματοσ που αναγνωρίςτθκε ςτθν ενδιάμεςθ 

κατάςταςθ αποτελεςμάτων -529 335 -474 1.043
Φόροσ ειςοδιματοσ αναγνωριςμζνοσ ςτα λοιπά ςυνολικά 

ειςοδιματα 2 -177 - -150

Σφνολο φόρου ειςοδιματοσ -527 158 -474 893

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2015 2014 2015 2014

Υπόλοιπο ζναρξθσ 1/1 181.568 162.314 3.365 14.215

Φορολογικά (ζςοδα)/ζξοδα περιόδου που αναγνωρίςτθκαν 

ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων -1.294 -2.974 321 -1.236

Φορολογικά (ζςοδα)/ζξοδα περιόδου που αναγνωρίςτθκαν 

ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ -2 177 - 150

υναλλαγματικζσ διαφορζσ 13.042 -162 - -

Υπόλοιπο λιξθσ 31/3 193.314 159.355 3.686 13.129

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 2015 2014 2015 2014

Υπόλοιπο ζναρξθσ 1/1 1.673.010 1.564.945 236.468 232.332

Αγορζσ / κεφαλαιοποιιςεισ 34.836 13.647 2.325 2.277

Πωλιςεισ  (αναπόςβεςτθ αξία) -410 -105 -10 -6

Αποςβζςεισ / απομειϊςεισ -25.869 -23.293 -3.352 -3.142

υναλλαγματικζσ διαφορζσ 98.533 -1.118 - -

Λοιπά 77 45 - -

Υπόλοιπο λιξθσ 31/3 1.780.177 1.554.121 235.431 231.461
- - -

'Ομιλοσ Εταιρία

7. Φόροσ ειςοδιματοσ
Ο Όμιλοσ και θ Εταιρία υπολογίηουν το φόρο ειςοδιματοσ τθσ περιόδου χρθςιμοποιϊντασ τον φορολογικό ςυντελεςτι που κα ιταν

εφαρμόςιμοσ ςτα αναμενόμενα ετιςια κζρδθ.

Ο φόροσ ειςοδιματοσ που ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν ενδιάμεςθ κατάςταςθ αποτελεςμάτων και ςτθν ενδιάμεςθ κατάςταςθ

ςυνολικοφ ειςοδιματοσ αναλφεται ςε:

Επί των παγίων ςτοιχείων του Ομίλου και τθσ Εταιρίασ δεν υφίςτανται εμπράγματα βάρθ.

Η αναπόςβεςτθ αξία των παγίων που εκποιικθκαν ι διαγράφθκαν από τον Όμιλο το Αϋτρίμθνο 2015 είναι: €410 χιλ. (1.1-31.3.2014:

€105 χιλ.) και είχε ωσ αποτζλεςμα τθν εμφάνιςθ ηθμίασ €279 χιλ. (1.1-31.3.2014: ηθμία €46 χιλ.)

'Ομιλοσ Εταιρία

Για το τρίμθνο που ζλθξε τθν 

31/3

Για το τρίμθνο που ζλθξε τθν 

31/3

8. Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ

'Ομιλοσ Εταιρία

Η κίνθςθ των κακαρϊν αναβαλλόμενων φορολογικϊν υποχρεϊςεων αναλφεται ωσ εξισ:

Σθν 31θ Μαρτίου 2015, το κακαρό υπόλοιπο των αναβαλλόμενων υποχρεϊςεων μετά από ςυμψθφιςμοφσ ανζρχεται ςε €193,3 εκατ.

και απαρτίηεται κυρίωσ από: α) αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ φψουσ €290 εκατ. που προζρχονται από ενςϊματεσ και

αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ και β) αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ που προζρχονται από μεταφορά φορολογικϊν ηθμιϊν

€78,2 εκατ., προβλζψεισ €8,8 εκατ. και ςυνταξιοδοτικζσ υποχρεϊςεισ €9,5 εκατ.. 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι υπολογίηονται επί των προςωρινϊν διαφορϊν, ςφμφωνα με τθ μζκοδο τθσ υποχρζωςθσ, με τθ

χρθςιμοποίθςθ των φορολογικϊν ςυντελεςτϊν που ιςχφουν ςτισ χϊρεσ όπου δραςτθριοποιοφνται οι εταιρίεσ του Ομίλου. 

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν 

Σημειώςεισ επί των Ενδιάμεςων Συνοπτικών Οικονομικών Καταςτάςεων |2 

15



(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

'Ομιλοσ

Υπεραξία

Λοιπζσ αςϊματεσ 

ακινθτοποιιςεισ Σφνολο

Υπόλοιπο ζναρξθσ 1/1/2015 357.508 88.572 446.080

Αγορζσ - 647 647

Αποςβζςεισ / απομειϊςεισ - -2.714 -2.714

υναλλαγματικζσ διαφορζσ 29.043 4.810 33.853

Υπόλοιπο λιξθσ 31/3/2015 386.551 91.315 477.866

Υπόλοιπο ζναρξθσ 1/1/2014 323.010 91.018 414.028

Αγορζσ - 451 451

Αποςβζςεισ / απομειϊςεισ - -3.426 -3.426

υναλλαγματικζσ διαφορζσ 138 -62 76

Λοιπά - -4 -4
Υπόλοιπο λιξθσ 31/3/2014 323.148 87.977 411.125

Εταιρία
2015 2014

Υπόλοιπο ζναρξθσ 1/1 1.973 1.185

Αγορζσ 48 53

Πωλιςεισ (αναπόςβεςτθ αξία) - -4

Αποςβζςεισ / αντιςτροφι απομειϊςεων -108 573

Υπόλοιπο λιξθσ 31/3 1.913 1.807

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 31/3/2015 31/12/2014

Τπόλοιπο ζναρξθσ 1/1 86.533 77.252

υμμετοχι ςτα κζρδθ ςυγγενϊν εταιριϊν και κοινοπραξιϊν 29 4.945

Μερίςματα ειςπραχκζντα -391 -1.404

Κδρυςθ - 5.133

Αλλαγι μεκόδου ενοποίθςθσ - -3.360

υναλλαγματικζσ διαφορζσ 1.212 3.975

Λοιπά - -8

Υπόλοιπο λιξθσ περιόδου 87.383 86.533

γ) ASH Venture LLC με ποςοςτό 33% (31.12.2014: 33%) και με αντικείμενο εργαςίασ τθν επεξεργαςία και αγοροπωλθςία ιπτάμενθσ τζφρασ. Η εμπορικι

δραςτθριότθτα τθσ ASH Venture LLC ξεκίνθςε τθν 1θ Ιανουαρίου 2014 και εδρεφει ςτισ ΗΠΑ. 

β) Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. με ποςοςτό ςυμμετοχισ 50% (31.12.2014: 50%) και ζδρα τθν Σουρκία. Ο Όμιλοσ αςκεί τον ζλεγχο από κοινοφ

ςτθν κοινοπραξία και ωσ εκ τοφτου εφάρμοςε τθ μζκοδο ενοποίθςθσ κακαρισ κζςθσ από τθν 1.1.2014. Η Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S.

δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι τςιμζντου και δεν είναι ειςθγμζνθ ςε χρθματιςτθριακι αγορά.

Η κίνθςθ των ςυμμετοχϊν του Ομίλου ςε ςυγγενείσ εταιρίεσ και κοινοπραξίεσ, αναλφεται ωσ εξισ:

10. Συμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ εταιρίεσ και κοινοπραξίεσ

α) Karieri AD με ποςοςτό 48,711% (31.12.2014: 48,711%), Karierni Materiali AD με ποςοςτό 48,764% (31.12.2014: 48,764%), Vris OOD με ποςοςτό 48,764%

(31.12.2014: 48,764%). Οι προαναφερκείςεσ εταιρίεσ εδρεφουν ςτθ Βουλγαρία, δραςτθριοποιοφνται ςτον κλάδο των αδρανϊν και δεν είναι ειςθγμζνεσ ςε

χρθματιςτθριακι αγορά.

δ) Transbeton-Δομικι Α.Ε., οι οποία ςυμπεριλαμβανόταν ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου με τθν μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ μζχρι τθν 30θ επτεμβρίου

2014 (ποςοςτό 30.9.2014: 50%). Από τθν 1θ Οκτωβρίου 2014, ο Όμιλοσ εξαγόραςε το υπόλοιπο 50% τθσ εταιρίασ Transbeton-Δομικι Α.Ε. και πλζον

ενςωματϊνεται ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου με τθν μζκοδο τθσ πλιρουσ ενοποίθςθσ. Η Transbeton-Δομικι Α.Ε εδρεφει ςτθν Ελλάδα

και δραςτθριοποιείται ςτο χϊρο του ςκυροδζματοσ και των αδρανϊν υλικϊν.

9. Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 

Aςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ

Η υπεραξία ελζγχεται από τον Όμιλο 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 2014.

Οι ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου περιλαμβάνουν με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ τισ παρακάτω εταιρίεσ: 

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν 
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 Άμεςθ Ζμμεςθ  Άμεςθ Ζμμεςθ

 Μζκοδοσ πλιρουσ ενοποίθςθσ 

Ανϊνυμθ Εταιρία Σςιμζντων Σιτάν Ελλάδα Παραγωγι 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

Ιντερμπετόν Δομικά Τλικά Α.Ε. Ελλάδα κυρόδεμα και αδρανι 99,892 0,108 99,892 0,108

Ιντερτιτάν Εμπορικι Διεκνισ Α.Ε. Ελλάδα Εμπορικι εταιρία 99,995 0,005 99,995 0,005

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

Πορφυρίων Α.Ε. Ελλάδα

Παραγωγι και εμπορία θλεκτρικισ 

ενζργειασ - 100,000 - 100,000

Λατομεία Γουρνϊν Α.Ε. Ελλάδα Αδρανι 54,930 45,070 54,930 45,070

Λατομεία Κοινότθτασ Σαγαράδων Α.Ε. Ελλάδα Αδρανι - 79,928 - 79,928

Λατομεία Βαχοφ Α.Ε. Ελλάδα Αδρανι - 100,000 - 100,000

ίγμα Μπετόν Α.Ε.Σ.Ε. Ελλάδα Αδρανι - 100,000 - 100,000

Σιτάν Σςιμζντα Ατλαντικοφ Α.Β.Ε.Ε. Ελλάδα Εταιρία ςυμμετοχϊν 43,947 56,053 43,947 56,053

Σιτάν Διεκνισ Εμπορικι Α.Ε. Ελλάδα Εμπορικι εταιρία 99,933 0,067 99,933 0,067

Transbeton - Δομικι Α.Ε. Ελλάδα κυρόδεμα - 100,000 - 100,000

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 - 99,760 - 99,760

Gravel & Sand PIT AD Βουλγαρία Αδρανι - 99,989 - 99,989

Trojan Cem EOOD Βουλγαρία Εμπορικι εταιρία - 83,599 - 83,599

Zlatna Panega Beton EOOD Βουλγαρία κυρόδεμα - 99,989 - 99,989

Zlatna Panega Cement AD Βουλγαρία Παραγωγι τςιμζντου - 99,989 - 99,989

Green Alternative Energy Assets EAD Βουλγαρία Εναλλακτικά καφςιμα - 100,000 - 100,000

Cementi ANTEA SRL (1) Ιταλία Εμπορικι εταιρία - 80,000 - 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 Επεξεργαςία ιπτάμενθσ τζφρασ - 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 - 88,151 - 88,151

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 - 88,151 - 88,151

Themis Holdings Ltd Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 100,000 - 100,000

Titan Cement Cyprus Limited Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,151 - 88,151

Tithys Ltd Κφπροσ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,151 - 88,151

Alexandria Portland Cement Co. S.A.E Αίγυπτοσ Παραγωγι τςιμζντου - 82,513 - 82,513

Beni Suef Cement Co.S.A.E. Αίγυπτοσ Παραγωγι τςιμζντου - 82,513 - 82,513

Titan Beton & Aggregate Egypt LLC Αίγυπτοσ Αδρανι - 83,118 - 83,118

GAEA-Green Alternative Energy Assets (2) Αίγυπτοσ Εναλλακτικά καφςιμα - 82,516 - -

Sharr Beteiligungs GmbH Γερμανία Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,151 - 88,151

Μθτρικι Εταιρία Μθτρικι Εταιρία

11.  Κφριεσ κυγατρικζσ, ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ

31/3/2015 31/12/2014

 Όνομα κυγατρικϊν, ςυγγενϊν και 

κοινοπραξιϊν

 Χϊρα που 

δραςτθριοποιείται  Αντικείμενο εργαςίασ

% ςυμμετοχισ (*) % ςυμμετοχισ (*)

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν 
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 Άμεςθ Ζμμεςθ  Άμεςθ Ζμμεςθ

 Μζκοδοσ πλιρουσ ενοποίθςθσ 

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 ΗΠΑ

Εταιρία αναπτυξιακϊν και επενδυτικϊν 

δραςτθριοτιτων - 100,000 - 100,000

Essex Cement Co. LLC ΗΠΑ Εμπορικι εταιρία - 100,000 - 100,000

Markfield America LLC ΗΠΑ Αςφαλιςτικι εταιρία - 100,000 - 100,000

Massey Sand and Rock Co ΗΠΑ Αδρανι - 100,000 - 100,000

Mechanicsville Concrete LLC ΗΠΑ κυρόδεμα - 100,000 - 100,000

Metro Redi-Mix LLC ΗΠΑ κυρόδεμα - 100,000 - 100,000

Miami Valley Ready Mix of Florida LLC ΗΠΑ κυρόδεμα - 100,000 - 100,000

Pennsuco Cement Co. LLC ΗΠΑ Παραγωγι τςιμζντου - 100,000 - 100,000

Roanoke Cement Co. LLC ΗΠΑ Παραγωγι τςιμζντου - 100,000 - 100,000

S&W Ready Mix Concrete Co. Inc. ΗΠΑ κυρόδεμα - 100,000 - 100,000

S&W Ready Mix LLC ΗΠΑ κυρόδεμα - 100,000 - 100,000

Separation Technologies LLC ΗΠΑ Επεξεργαςία ιπτάμενθσ τζφρασ - 100,000 - 100,000

Standard Concrete LLC ΗΠΑ Εμπορικι εταιρία - 100,000 - 100,000

ST Mid-Atlantic LLC ΗΠΑ Επεξεργαςία ιπτάμενθσ τζφρασ - 100,000 - 100,000

ST Equipment & Technology LLC ΗΠΑ

Πϊλθςθ εξοπλιςμοφ επεξεργαςίασ ιπτάμενθσ 

τζφρασ - 100,000 - 100,000

Summit Ready-Mix LLC ΗΠΑ κυρόδεμα - 100,000 - 100,000

Titan Florida LLC ΗΠΑ Παραγωγι τςιμζντου - 100,000 - 100,000

Titan Mid-Atlantic Aggregates LLC ΗΠΑ Αδρανι - 100,000 - 100,000

Titan Virginia Ready Mix  LLC ΗΠΑ κυρόδεμα - 100,000 - 100,000

Σitan Αmerica LLC ΗΠΑ Εταιρία ςυμμετοχϊν - 100,000 - 100,000

Trusa Realty LLC ΗΠΑ Κτθματομεςιτικι εταιρία - 100,000 - 100,000

Tyson Material Transport LLC ΗΠΑ Εταιρία μεταφορϊν - 100,000 - 100,000

Cementara Kosjeric AD ερβία Παραγωγι τςιμζντου - 88,151 - 88,151

Stari Silo Company DOO ερβία Εμπορικι εταιρία - 88,151 - 88,151

TCK Montenegro DOO Μαυροβοφνιο Εμπορικι εταιρία - 88,151 - 88,151

Cement Plus LTD Π.Γ.Δ.Μ. Εμπορικι εταιρία - 54,339 - 54,339

GAEA Zelena Alternative Enerjia DOOEL Π.Γ.Δ.Μ. Εναλλακτικά καφςιμα - 100,000 - 100,000

Rudmark DOOEL Π.Γ.Δ.Μ. Εμπορικι εταιρία - 83,599 - 83,599

Usje Cementarnica AD Π.Γ.Δ.Μ. Παραγωγι τςιμζντου - 83,599 - 83,599

Vesa DOOL Π.Γ.Δ.Μ. Εμπορικι εταιρία - 100,000 - 100,000

Kosovo Construction Materials L.L.C. Κοςςυφοπζδιο Αδρανι - 88,151 - 88,151

Sharrcem SH.P.K. Κοςςυφοπζδιο Παραγωγι τςιμζντου - 88,151 - 88,151

Alba Cemento Italia, SHPK (1) Αλβανία Εμπορικι εταιρία - 80,000 - 60,000

Antea Cement SHA (1) Αλβανία Παραγωγι τςιμζντου - 80,000 - 60,000

GAEA Enerjia Alternative e Gjelber Sh.p.k. Αλβανία Εναλλακτικά καφςιμα - 100,000 - 100,000

Dancem APS Δανία Εμπορικι εταιρία - 100,000 - 100,000

Aeas Netherlands B.V. Ολλανδία Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,151 - 88,151

Colombus Properties B.V. Ολλανδία Εταιρία ςυμμετοχϊν 100,000 - 100,000 -

Holtitan B.V. Ολλανδία Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,151 - 88,151

Salentijn Properties1 B.V. Ολλανδία Εταιρία ςυμμετοχϊν 100,000 - 100,000 -

Titan Cement Netherlands BV Ολλανδία Εταιρία ςυμμετοχϊν - 88,151 - 88,151

11.  Κφριεσ κυγατρικζσ, ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ (ςυνζχεια)

31/3/2015 31/12/2014

 Όνομα κυγατρικϊν, ςυγγενϊν και 

κοινοπραξιϊν

 Χϊρα που 

δραςτθριοποιείται  Αντικείμενο εργαςίασ

% ςυμμετοχισ (*) % ςυμμετοχισ (*)

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν 
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 Άμεςθ Ζμμεςθ  Άμεςθ Ζμμεςθ

Μζκοδοσ ενοποίθςθσ κακαρισ κζςθσ 

Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. Σουρκία - 50,000 - 50,000

ASH Venture LLC ΗΠΑ - 33,000 - 33,000

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

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) 31/3/2015 31/12/2014

845.807 1.243.829

- -392.950

- -5.211

26 139

845.833 845.807

% ςυμμετοχισ (*) % ςυμμετοχισ (*)

Λοιπά

Συμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ

Η κίνηςη των ςυμμετοχών τησ Εταιρίασ ςε θυγατρικζσ τησ, αναλφεται ωσ εξήσ:

(*) Ποςοςτό ελζγχου και ςυμμετοχισ ςτο μετοχικό κεφάλαιο

Σημαντικζσ αλλαγζσ ςτη δομή του Ομίλου

2) Ιδρυκείςα εταιρία

1) Η κυγατρικι εταιρία του Ομίλου Alvacim Ltd εξαγόραςε το 20% των μετοχϊν τθσ κυγατρικισ του Ομίλου ςτθν Αλβανία AΝΣΕΑ CEMENT SHA (ΑΝΣΕΑ), ποςοςτό που

κατείχε θ European Bank for Reconstruction and Development (ΕBRD). Πλζον, θ ςυμμετοχι του Ομίλου ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ ΑΝΣΕΑ ανζρχεται ςε ποςοςτό 80%, ενϊ

το υπόλοιπο 20% διατθρεί θ International Finance Corporation (IFC) (ςθμ. 20).

Παραγωγι τςιμζντου

Επεξεργαςία ιπτάμενθσ τζφρασ

 Αντικείμενο εργαςίασ

11.  Κφριεσ κυγατρικζσ, ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ (ςυνζχεια)

31/3/2015 31/12/2014

 Όνομα κυγατρικϊν, ςυγγενϊν και 

κοινοπραξιϊν

 Χϊρα που 

δραςτθριοποιείται

Συμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ τθν  1θ Ιανουαρίου 

Μείωςθ μετοχικοφ κεφαλαίου ςε υφιςτάμενεσ κυγατρικζσ

Πρόβλεψθ υποτίμθςθσ ςυμμετοχϊν
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(1) Ανϊνυμθ Εταιρία Σςιμζντων Σιτάν 2010,2013-2014 Cementi ANTEA SRL 2010-2014
(2) Αιολικι Ν.Ε. - Colombus Properties B.V. 2010-2014
(1) Αλμπαςζμ Α.Ε. 2013-2014 Holtitan BV 2010-2014
(1) Αρκτίασ Α.Ε. 2010,2013-2014 Aeas Netherlands B.V. 2010-2014
(1) Ιντερμπετόν Δομικά Τλικά Α.Ε. 2007-2010, 2013-2014 (2) Titan Cement U.K. Ltd 2009-2014
(1) Ιντερτιτάν Εμπορικι Διεκνισ Α.Ε. 2008 -2010,2013-2014 (2) Separation Technologies U.K. Ltd -
(1) Πορφυρίων Α.Ε. 2010,2013-2014 (5) Σitan Αmerica LLC 2011-2014
(1) Λατομεία Βαχοφ Α.Ε. 2010,2013-2014 Separation Technologies Canada  Ltd 2011-2014
(1) Λατομεία Γουρνϊν Α.Ε. 2010,2013-2014 Stari Silo Copmany DOO 2008-2014
(1) Λατομεία Κοινότθτασ Σαγαράδων Α.Ε. 2010,2013-2014 Cementara Kosjeric DOO 2006-2014
(1) Αιτωλικά Λατομεία Α.E. 2013-2014 TCK Montenegro DOO 2007-2014
(1) ίγμα Μπετόν Α.Ε.Σ.Ε. 2010,2013-2014 Double W & Co OOD 2007-2014
(1) Σιτάν Σςιμζντα Ατλαντικοφ Α.Β.Ε.Ε. 2010,2013-2014 Granitoid AD 2007-2014
(1) Σιτάν Διεκνισ Εμπορικι Α.Ε. 2013-2014 Gravel & Sand PIT AD 2007-2014
(1) ΚΣΗΜΕΣ Α.Ε. 2010,2013-2014 Zlatna Panega Beton EOOD 2008-2014
(1) Transbeton - Δομικι Α.Ε. 2010,2012-2014 Zlatna Panega Cement AD 2010-2014

Aemos Cement Ltd 2008-2014 Cement Plus LTD 2012-2014

Alvacim Ltd 2010-2014 Rudmark DOOEL 2006-2014
(3) Balkcem Ltd 2008,2010-2014 Usje Cementarnica AD 2009-2014

Iapetos Ltd 2007-2014 Titan Cement Netherlands BV 2010-2014

Rea Cement Ltd 2008-2014 Alba Cemento Italia, SHPK 2012-2014

Themis Holdings Ltd 2007-2014 Antea Cement SHA 2013-2014
(4) Tithys Ltd 2006,2008-2014 Sharr Beteiligungs GmbH 2011-2014

Feronia Holding Ltd 2007-2014 Kosovo Construction Materials L.L.C. -

Vesa DOOL 2006-2014 SharrCem Sh.P.K 2011-2014

Trojan Cem EOOD 2010-2014 (2) Alexandria Development Co.Ltd -

Dancem APS 2009-2014 Alexandria Portland Cement Co. S.A.E 2010-2014

Titan Global Finance PLC 2007-2014 GAEA Green Alternative Energy Assets Ltd 2007-2014

Geospan Dooel 2010-2014 Beni Suef Cement Co.S.A.E. 2009-2014

Terret Enterprises Ltd 2009-2014 East Cement Trade Ltd 2006-2014

Salentijn Properties1 B.V. 2010-2014 Titan Beton & Aggregate Egypt LLC 2009-2014

Titan Cement Cyprus Limited 2007-2014 (2) Titan Egyptian Inv. Ltd -

KOCEM Limited 2007-2014 Green Alternative Energy Assets EAD 2012-2014

ECO Conception EOOD 2013-2014 GAEA Zelena Alternative Enerjia DOOEL 2013-2014
(2) Fintitan SRL 2009-2014 GAEA Enerjia Alternative e Gjelber Sh.p.k. 2014

Cementi Crotone S.R.L. 2009-2014

13. Προβλζψεισ

Όμιλοσ

Εταιρία

12. Ανζλεγκτεσ φορολογικά  χριςεισ

(1) Για τισ χριςεισ του 2012 και 2013 οι παραπάνω εταιρίεσ ελζγχκθκαν φορολογικά από τουσ Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ Λογιςτζσ αυτϊν ςφμφωνα με το

άρκρο 82, παρ. 5 του Ν.2238/1994. Ο φορολογικόσ ζλεγχοσ τθσ χριςθσ 2014 διενεργείται από τουσ Νόμιμουσ Ελεγκτζσ βάςει των διατάξεων του Ν. 4174/2013

άρκρο 65Α παρ. 1, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 4262/2014.

(2) Τπόκειται ςε ειδικό φορολογικό κακεςτϊσ.

(3) Η οικονομικι χριςθ 2009 ζχει ελεγχκεί.

Σο φψοσ των προβλζψεων (βραχυπρόκεςμων και μακροπρόκεςμων) που εμφανίηονται ςτισ υποχρεϊςεισ τθν 31θ Μαρτίου 2015 ανζρχεται ςε €7,7 εκατ.

(31.12.2014: €5,9 εκατ.). το ποςό αυτό ςυμπεριλαμβάνονται μεταξφ άλλων, πρόβλεψθ για αποκατάςταςθ λατομείων €2,2 εκατ. (31.12.2014: €2,2 εκατ.) και

πρόβλεψθ για αμοιβζσ προςωπικοφ €4,5 εκατ. (31.12.2014: €3,5 εκατ.).

Σο φψοσ των προβλζψεων (βραχυπρόκεςμων και μακροπρόκεςμων) που εμφανίηονται ςτισ υποχρεϊςεισ τθν 31θ Μαρτίου 2015, ανζρχεται ςε €22,7 εκατ.

(31.12.2014 €20,1 εκατ.).

το ανωτζρω ποςό ςυμπεριλαμβάνονται πρόβλεψθ για αποκατάςταςθ λατομείων €14,3 εκατ. (31.12.2014: €13,6 εκατ.), πρόβλεψθ για αμοιβζσ προςωπικοφ

€4,5 εκατ. (31.12.2014: €3,5 εκατ.) και διάφορεσ προβλζψεισ για κινδφνουσ εκ των οποίων κανζνασ μεμονωμζνα δεν είναι ουςιϊδθσ για τον Όμιλο.

(4) Η οικονομικι χριςθ 2007 ζχει ελεγχκεί.

(5) Οι κυγατρικζσ εταιρίεσ του Ομίλου που δραςτθριοποιοφνται ςτισ ΗΠΑ, ενςωματϊνονται ςτον υπο-όμιλο Titan America LLC (ςθμ. 11).
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14. Επιμζτρθςθ εφλογθσ αξίασ

Εφλογη αξία

(ποςά ςε χιλ. € )
31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014

Στοιχεία του ενεργητικοφ
Επενδυτικά ακίνθτα 9.263 9.267 9.263 9.267 9.908 9.908 9.908 9.908

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά 

ςτοιχεία 1.469 1.469 1.469 1.469 172 172 172 172

Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά 17.155 16.204 17.155 16.204 2.955 2.960 2.955 2.960

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 1.021 -   1.021 -   -   -   -   -   

Υποχρεώςεισ 
Μακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ 744.861 634.195 752.834 651.656 334.615 336.694 339.873 346.372

Βραχυπρόκεςμοσ δανειςμόσ 52.979 49.522 52.982 49.525 3.270 95 3.270 95

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 1.281 2.565 1.281 2.565 -   -   -   -   

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 17.107 30.053 17.107 30.053 4.391 4.446 4.391 4.446

Ιεραρχία εφλογησ αξίασ

(ποςά ςε χιλ. € )

31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014

Στοιχεία του ενεργητικοφ

Επενδυτικά ακίνθτα 9.263 9.267 9.908 9.908 Επίπεδο 3

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 1.469 1.469 172 172 Επίπεδο 3Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 

αντιςτάκμιςθσ κινδφνου 1.021 - -   - Επίπεδο 2

Υποχρεώςεισ 

Μακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ 752.834 651.656 339.873 346.372 Επίπεδο 2

Βραχυπρόκεςμοσ δανειςμόσ 52.982 49.525 3.270 95 Επίπεδο 2

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα αντιςτάκμιςθσ κινδφνου 1.281 2.565 -   - Επίπεδο 2

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ  (ςθμ. 20) 11.309 23.843 -   - Επίπεδο 3

Λογιςτικι αξία Εφλογθ αξία Λογιςτικι αξία Εφλογθ αξία

Παρακάτω, παρουςιάηεται μία ςφγκριςθ, ανά κατθγορία, των λογιςτικϊν και εφλογων αξιϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων του Ομίλου και τθσ

Εταιρίασ, τα οποία απεικονίηονται ςτθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ:

'Ομιλοσ Εταιρία

Ο παρακάτω πίνακασ δείχνει τθν ιεραρχία τθσ εφλογθσ αξίασ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και των υποχρεϊςεων του Ομίλου και τθσ Εταιρίασ τθν 31θ Μαρτίου

2015.

Επίπεδο 3: με βάςθ τισ τεχνικζσ αποτίμθςθσ που χρθςιμοποιοφν δεδομζνα που ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν εφλογθ αξία και δεν βαςίηονται ςε εμφανι

δεδομζνα τθσ αγοράσ.

Σθμείωςθ: Τα παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα αποτελοφνται από ςυμβόλαια ανταλλαγισ νομιςμάτων και επιτοκίων (CCS), προκεςμιακά ςυμβόλαια μελλοντικισ εκπλιρωςθσ ςε

ςυνάλλαγμα και ςυμβόλαια ανταλλαγισ επιτοκίων.

Η διοίκθςθ εκτίμθςε ότι τα ταμειακά διακζςιμα και οι βραχυπρόκεςμεσ κατακζςεισ, οι πελάτεσ, οι προμθκευτζσ, οι τραπεηικζσ υπεραναλιψεισ και οι λοιπζσ

βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ προςεγγίηουν τθ λογιςτικι τουσ αξία, κυρίωσ λόγω των βραχυπρόκεςμων λιξεϊν τουσ. 

Ο Όμιλοσ και θ Εταιρία χρθςιμοποιοφν τθν παρακάτω ιεραρχία για τον κακοριςμό και τθ γνωςτοποίθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των απαιτιςεων και των

υποχρεϊςεων ανά μζκοδο αποτίμθςθσ:

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

Επίπεδο 2: με βάςθ τισ τεχνικζσ αποτίμθςθσ για τισ οποίεσ όλα τα δεδομζνα που ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν εφλογθ αξία είναι ορατά, είτε άμεςα είτε

ζμμεςα, ενϊ περιλαμβάνει και τεχνικζσ αποτίμθςθσ με διαπραγματεφςιμεσ τιμζσ ςε λιγότερo ενεργζσ αγορζσ για όμοια ι παρόμοια περιουςιακά ςτοιχεία ι

υποχρεϊςεισ.

Ιεραρχία 

εφλογθσ 

αξίασ

'Ομιλοσ Εταιρία

Εφλογθ αξία Εφλογθ αξία
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14. Επιμζτρθςθ εφλογθσ αξίασ (ςυνζχεια)

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

31/3/2015 31/12/2014

Ρυκμόσ ανάπτυξθσ μικτοφ περικωρίου κζρδουσ 29,4% 29,4%

Επιτόκιο προεξόφλθςθσ 13,5% 13,5%

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)
Επίδραςθ ςτθν επιμζτρθςθ 

τθσ εφλογθσ αξίασ

+335

-340

Αφξθςθ κατά 2 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ του ρυκμοφ ανάπτυξθσ του μικτοφ περικωρίου κζρδουσ: 

Μείωςθ κατά 2 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ του ρυκμοφ ανάπτυξθσ του μικτοφ περικωρίου κζρδουσ: 

Σα ςθμαντικά μθ παρατθριςιμα δεδομζνα δεν είναι αλλθλζνδετα. Η 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 ρυκμοφ ανάπτυξθσ του μικτοφ περικωρίου κζρδουσ:

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. Η διοίκθςθ αξιολογεί τακτικά μια ςειρά από ενδεχόμενεσ εναλλακτικζσ επιλογζσ για τα

ςθμαντικά μθ παρατθριςιμα δεδομζνα και προςδιορίηει τθν επίδραςι τουσ ςτθν ςυνολικι εφλογθ αξία.

Η 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.

Οι λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ του επιπζδου 3 αποτελοφνται από το δικαίωμα προαίρεςθσ πϊλθςθσ (put option), που ο Όμιλοσ ζχει

χορθγιςει ςτθ μθ ελζγχουςα ςυμμετοχι τθσ κυγατρικισ εταιρίασ του ςτθν Αλβανία, ANTEA Cement SHA. Σο δικαίωμα προαίρεςθσ

επιμετρείται χρθςιμοποιϊντασ ζνα μοντζλο προεξόφλθςθσ ταμειακϊν ροϊν. Η 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:

Ο μακροπρόκεςμοσ και βραχυπρόκεςμοσ δανειςμόσ του επιπζδου 2 αξιολογείται από τον Όμιλο και τθν Εταιρία με βάςθ παραμζτρουσ όπωσ

επιτόκια, ειδικοφσ παράγοντεσ κινδφνου τθσ χϊρασ, ι τρζχουςεσ τιμζσ κατά τθν θμερομθνία κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων.

Ειδικότερα για τον μακροπρόκεςμο δανειςμό, χρθςιμοποιοφνται αξίεσ που κακορίηονται από τθν αγορά, ι από τουσ διαμεςολαβθτζσ για

εξειδικευμζνα ι παρόμοια χρθματοπιςτωτικά μζςα. 

Σα διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του επιπζδου 3 αφοροφν κυρίωσ επενδφςεισ ςε επενδυτικά κεφάλαια ακινιτων του

εξωτερικοφ, ςτα οποία ο Όμιλοσ δεν κατζχει ςθμαντικό ποςοςτό. Η αποτίμθςι τουσ γίνεται με βάςθ τισ οικονομικζσ τουσ καταςτάςεισ, οι

οποίεσ απεικονίηουν τα περιουςιακά ςτοιχεία ςτθν εφλογθ αξία τουσ.

Η εφλογθ αξία των επενδυτικϊν ακινιτων του επιπζδου 3 επιμετράται ςτον Όμιλο και τθν Εταιρία από ανεξάρτθτουσ εξωτερικοφσ ορκωτοφσ

εκτιμθτζσ. Η εκτίμθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των επενδυτικϊν ακινιτων, που βρίςκονται εντόσ αςτικϊν περιοχϊν, γίνεται ςφμφωνα με τισ

τρζχουςεσ αγοραίεσ τιμζσ ομοειδϊν ακινιτων. Η εκτίμθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των γθπζδων, που βρίςκονται εκτόσ οικιςτικϊν περιοχϊν κακϊσ

και των λατομείων, γίνεται λαμβάνοντασ υπόψθ τοπικζσ εκτιμιςεισ.

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου του A' τριμινου 2015, δεν υπιρξαν μεταφορζσ μεταξφ των επιπζδων επιμζτρθςθσ 1 και 2 τθσ εφλογθσ αξίασ,

οφτε μεταφορζσ εντόσ και εκτόσ του επιπζδου επιμζτρθςθσ 3 τθσ εφλογθσ αξίασ.

Η εφλογθ αξία των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων αποτελείται από τθν αξία ςτθν οποία το μζςο κα

μποροφςε να διαπραγματευτεί ςε μία τρζχουςα ςυναλλαγι μεταξφ ςυναινοφντων μερϊν, διαφορετικι από μια αναγκαςτικι εκκακάριςθ ι

πϊλθςθ. Οι παρακάτω μζκοδοι και παραδοχζσ χρθςιμοποιικθκαν για τθν εκτίμθςθ των εφλογων αξιϊν:

Σα παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα του επιπζδου 2 (αντιςτάκμιςθσ κινδφνου και λοιπά) αποτελοφνται από προκεςμιακά ςυμβόλαια

ςυναλλάγματοσ μελλοντικισ εκπλιρωςθσ και ςυμβόλαια ανταλλαγισ επιτοκίων. O Όμιλοσ και θ Εταιρία χρθςιμοποιοφν διάφορεσ μεκόδουσ

και παραδοχζσ, οι οποίεσ βαςίηονται ςτισ ςυνκικεσ αγοράσ που επικρατοφν ςε κάκε θμερομθνία ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. Σα

ςυμβόλαια ςυναλλάγματοσ μελλοντικισ εκπλιρωςθσ ζχουν επιμετρθκεί ςε εφλογθ αξία χρθςιμοποιϊντασ μελλοντικζσ ςυναλλαγματικζσ

ιςοτιμίεσ που διαπραγματεφονται ςε ενεργι αγορά. Σα ςυμβόλαια ανταλλαγισ επιτοκίων επιμετροφνται ςε εφλογθ αξία χρθςιμοποιϊντασ

προκεςμιακά επιτόκια που προζρχονται από παρατθριςιμεσ καμπφλεσ απόδοςθσ. 
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15. Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014

3.503 3.468 2.643 2.916

5.355 4.732 - -
726 652 - -

7.571 7.352 312 44

17.155 16.204 2.955 2.960

16. Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο

Πρόγραμμα 2010

0

Κατά τθ χριςθ 2010 παραχωρικθκαν 267.720 δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν και από το ςφνολο αυτό διαγράφθκαν 13.380

δικαιϊματα. Σο 2013, 190.746 δικαιϊματα δεν ωρίμαςαν και ακυρϊκθκαν. Εκ των υπολοίπων 63.594 δικαιωμάτων που ωρίμαςαν, 3.484

δικαιϊματα ακυρϊκθκαν, 9.828 δικαιϊματα δεν είχαν εξαςκθκεί και 50.282 δικαιϊματα εξαςκικθκαν από 75 ςτελζχθ του Ομίλου, ςτα οποία

ςυμπεριλαμβάνονται και 4 εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. Η διάκεςθ των αντιςτοίχων μετοχϊν πραγματοποιικθκε με τθν

πϊλθςθ (εξωχρθματιςτθριακι μεταβίβαςθ) 50.282 ιδίων κοινϊν μετοχϊν τθσ Εταιρίασ, ςυνολικοφ κόςτουσ αγοράσ €1.766 χιλ., οι οποίεσ

αντιπροςωπεφουν ποςοςτό 0,06% του ςυνόλου των μετοχϊν του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ, με τιμι διάκεςθσ κάκε μετοχισ

ίςθ με τθν ονομαςτικι τθσ αξία, ιτοι €4,00 ανά μετοχι και ςυνολικό τίμθμα €201 χιλ.. Η ηθμιά που πραγματοποιικθκε από τθ διάκεςθ των

μετοχϊν αυτϊν ςτα ςτελζχθ ανιλκε ςε €1.565 χιλ. και αναγνωρίςτθκε ςτα ίδια κεφάλαια που αναλογοφν ςε μετόχουσ τθσ Μθτρικισ Εταιρίασ.

τισ 3 Ιουνίου 2010 θ Εταιρία ενζκρινε τθ κζςπιςθ νζου τριετοφσ Προγράμματοσ Παροχισ Δικαιωμάτων Προαίρεςθσ Αγοράσ Μετοχϊν

(Πρόγραμμα 2010), θ άςκθςθ των οποίων κα ςυνδζεται με τα οικονομικά αποτελζςματα τθσ Εταιρίασ και τθν πορεία τθσ τιμισ τθσ μετοχισ

τθσ. τα πλαίςια του εν λόγω Προγράμματοσ, το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Εταιρίασ δικαιοφνταν 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.. τθσ Εταιρίασ και ςτα διευκυντικά και ανϊτερα ςτελζχθ τθσ Εταιρίασ και των

ςυνδεδεμζνων με αυτιν εταιριϊν, ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό.

φμφωνα με το Πρόγραμμα 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. τθν 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.

Όμιλοσ Εταιρία

τοιχεία ενεργθτικοφ επιπρόςκετου προγράμματοσ παροχϊν

Εγγυιςεισ

Γραμμάτια ειςπρακτζα

2) Ζνα τρίτο του δικαιϊματοσ χορθγείται ςφμφωνα με τθν απόδοςθ τθσ μετοχισ τθσ Α.Ε. Σςιμζντων Σιτάν, 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. Σςιμζντων Σιτάν ςυγκριτικά με τισ αποδόςεισ

μετοχϊν δζκα προκακοριςμζνων εταιριϊν παραγωγισ τςιμζντου διεκνϊσ κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου των τριϊν χρόνων.  

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ

Ο λογιςτικόσ χειριςμόσ των δικαιωμάτων που παραχωρικθκαν από το νζο πρόγραμμα ζγινε ςφμφωνα με το ΔΠΧΑ 2 “Παροχζσ που

εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν”.

Η εφλογθ αξία των δικαιωμάτων που παραχωρικθκαν το 2010, όπωσ αυτι αποτιμικθκε ςφμφωνα με το μοντζλο αποτίμθςθσ Monte Carlo

Simulation, ιταν €5,36 ανά δικαίωμα. Σα 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 2,25%.
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16. Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο (ςυνζχεια)0

Πρόγραμμα 2010 (ςυνζχεια)

Πρόγραμμα 2014

Η εφλογθ αξία των δικαιωμάτων που παραχωρικθκαν το 2014, όπωσ αυτι αποτιμικθκε ςφμφωνα με τθν Διωνυμικι Μζκοδο και το

μοντζλο αποτίμθςθσ Monte Carlo Simulation, ιταν €7,39 ανά δικαίωμα. Σα δεδομζνα που χρθςιμοποιικθκαν κατά τθν εφαρμογι των

προαναφερόμενων μεκόδων ιταν θ τιμι μετοχισ κατά τθν θμερομθνία παροχισ του δικαιϊματοσ €25,32, το ποςοςτό απϊλειασ

δικαιωμάτων λόγω αποχϊρθςθσ ςτελεχϊν 9,2%, θ μεταβλθτότθτα τθσ τιμισ μετοχισ (volatility) 47,2%, θ μεριςματικι απόδοςθ 0,376% και

το επιτόκιο EU Benchmark  (Deutsche Bund) Government bond yield τριετίασ 0,083%.

Μζχρι τθν 31θ Δεκεμβρίου 2014, είχαν ωριμάςει 138.684 δικαιϊματα εκ των οποίων 1.809 ακυρϊκθκαν. Σα υπόλοιπα 136.875

δικαιϊματα μαηί με 4.628 δικαιϊματα, που παραχωρικθκαν το 2010 και ωρίμαςαν το 2013, εξαςκικθκαν από 84 ςτελζχθ του Ομίλου, ςτα

οποία ςυμπεριλαμβάνονται και 5 εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. Η διάκεςθ των αντιςτοίχων μετοχϊν πραγματοποιικθκε

με τθν πϊλθςθ (εξωχρθματιςτθριακι μεταβίβαςθ) 141.503 ιδίων κοινϊν μετοχϊν τθσ Εταιρίασ, ςυνολικοφ κόςτουσ αγοράσ €4.047 χιλ., οι

οποίεσ αντιπροςωπεφουν ποςοςτό 0,17% του ςυνόλου των μετοχϊν του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ, με τιμι διάκεςθσ

κάκε μετοχισ ίςθ με τθν ονομαςτικι τθσ αξία, ιτοι €4,00 ανά μετοχι και ςυνολικό τίμθμα €566 χιλ.. Η ηθμιά που πραγματοποιικθκε από

τθ διάκεςθ των μετοχϊν αυτϊν ςτα ςτελζχθ ανζρχεται ςε €3.481 χιλ. και αναγνωρίςτθκε ςτα ίδια κεφάλαια που αναλογοφν ςε μετόχουσ

τθσ Μθτρικισ Εταιρίασ.

Κατά τθ χριςθ 2011 παραχωρικθκαν 301.200 δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν και από το ςφνολο των δικαιωμάτων ζχουν

ακυρωκεί 17.910 δικαιϊματα, ενϊ 118.977 δικαιϊματα δεν ωρίμαςαν και ακυρϊκθκαν. 

Η εφλογθ αξία των δικαιωμάτων που παραχωρικθκαν το 2011, όπωσ αυτι αποτιμικθκε ςφμφωνα με το μοντζλο αποτίμθςθσ Monte Carlo

Simulation, ιταν €6,86 ανά δικαίωμα. Σα 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 1,89%.

α) Κατά το ιμιςυ, ανάλογα με τον μζςο όρο απόδοςθσ του ςυνόλου των απαςχολουμζνων κεφαλαίων (ROACE) τριετίασ ςε ςχζςθ με τον

ςτόχο τθσ κάκε τριετίασ, όπωσ αυτόσ κα ζχει κακοριςτεί από το Διοικθτικό υμβοφλιο πριν από τθ χοριγθςθ των ςχετικϊν δικαιωμάτων.

β) Κατά το υπόλοιπο ιμιςυ, ανάλογα με τθ ςυνολικι απόδοςθ τθσ κοινισ μετοχισ τθσ Εταιρίασ ςε ςχζςθ με τον μζςο όρο τθσ ςυνολικισ

απόδοςθσ των μετοχϊν δζκα προκακοριςμζνων εταιριϊν παραγωγισ τςιμζντου διεκνϊσ.

τισ 20 Ιουνίου 2014, εγκρίκθκε από τθν Γενικι υνζλευςθ τθσ Εταιρίασ θ κζςπιςθ νζου τριετοφσ Προγράμματοσ Παροχισ Δικαιωμάτων

Προαίρεςθσ Αγοράσ Μετοχϊν. τα πλαίςια αυτοφ, το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Εταιρίασ δικαιοφται να χορθγιςει δικαιϊματα προαίρεςθσ

αγοράσ μζχρι 1.000.000 κοινϊν μετοχϊν, με τιμι διάκεςθσ ίςθ με €10,00 ανά μετοχι. Δικαιοφχοι του προγράμματοσ είναι τα εκτελεςτικά

μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Εταιρίασ, τα διευκυντικά και ανϊτερα ςτελζχθ τθσ Εταιρίασ και τα αντίςτοιχα ςτελζχθ των

ςυνδεδεμζνων με αυτιν εταιριϊν εντόσ και εκτόσ Ελλάδοσ, κακϊσ και περιοριςμζνοσ αρικμόσ επιπλζον ςτελεχϊν που ξεχωρίηουν

ςυςτθματικά για τθν απόδοςθ και τισ μεγάλεσ δυνατότθτεσ εξζλιξισ τουσ.

Η περίοδοσ ωρίμανςθσ των δικαιωμάτων, που κα χορθγθκοφν κατά τα ζτθ 2014, 2015 και 2016 είναι τριετισ και τα ςχετικά δικαιϊματα

κακίςτανται ϊριμα τον Δεκζμβριο των ετϊν 2016, 2017 και 2018 αντίςτοιχα, εφόςον ο δικαιοφχοσ εξακολουκεί να ζχει ςχζςθ εξαρτθμζνθσ

εργαςίασ με τθν Εταιρία ι με ςυνδεδεμζνθ με αυτι εταιρία. Με τθν πάροδο του τριετοφσ χρόνου ωρίμανςθσ, ο οριςτικόσ αρικμόσ

δικαιωμάτων που κα δικαιοφνται να αςκιςουν τελικά οι δικαιοφχοι κα προςδιορίηεται από το Διοικθτικό υμβοφλιο, εντόσ του Α'

τετραμινου των ετϊν 2017, 2018 και 2019 και κα εξαρτάται:

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

μοντζλο αποτίμθςθσ Monte Carlo Simulation, ιταν €3,05 ανά δικαίωμα. Σα δεδομζνα που χρθςιμοποιικθκαν για τθν εφαρμογι του

μοντζλου ιταν θ τιμι μετοχισ κατά τθν θμερομθνία παροχισ του δικαιϊματοσ €14,72, θ μεταβλθτότθτα τθσ τιμισ μετοχισ (volatility)

37,4%, θ μεριςματικι απόδοςθ 0,7% και το επιτόκιο EU Benchmark  (Deutsche Bund) Government bond yield τριετίασ 0,32%.

Κατά τθ χριςθ 2012 παραχωρικθκαν 376.290 δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν και από το ςφνολο των δικαιωμάτων ζχουν

ακυρωκεί 16.710 δικαιϊματα, ενϊ 61.112 δικαιϊματα δεν ωρίμαςαν και ακυρϊκθκαν.

Κατά τθ χριςθ 2014, παραχωρικθκαν 250.190 δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν και από το ςφνολο αυτό ζχουν ακυρωκεί 950

δικαιϊματα. 

Ο λογιςτικόσ χειριςμόσ των δικαιωμάτων που παραχωρικθκαν από το νζο πρόγραμμα ζγινε ςφμφωνα με το ΔΠΧΑ 2 “Παροχζσ που

εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν”.

Μζχρι τθν 31θ Μαρτίου 2015 δεν εξαςκικθκαν επιπρόςκετα δικαιϊματα από ςτελζχθ του Ομίλου.
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16. Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο (ςυνζχεια)

Αρικμόσ μετοχϊν €'000 Αρικμόσ μετοχϊν €'000 Αρικμόσ μετοχϊν €'000

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2014 77.063.568    308.254    7.568.960    30.276    22.826    84.632.528   361.356    

Ζκδοςθ μετοχϊν από άςκθςθ δικαιωμάτων

 προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν -    -    -    -    -    -   -    

Υπόλοιπο ςτισ 31 Μαρτίου 2014 77.063.568    308.254    7.568.960    30.276    22.826    84.632.528   361.356    

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2015 77.063.568    308.254    7.568.960    30.276    22.826    84.632.528   361.356    

Ζκδοςθ μετοχϊν από άςκθςθ δικαιωμάτων 

προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν -    -    -    -    -    -   -    

Υπόλοιπο ςτισ 31 Μαρτίου 2015 77.063.568    308.254    7.568.960    30.276    22.826    84.632.528   361.356    

Ίδιεσ μετοχζσ
Αρικμόσ μετοχϊν €'000 Αρικμόσ μετοχϊν €'000 Αρικμόσ μετοχϊν €'000

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2014 3.061.415    87.563    5.919    117    3.067.334    87.680    

Πϊλθςθ ιδίων μετοχϊν -    -    -    -    -    -    

Υπόλοιπο ςτισ 31 Μαρτίου 2014 3.061.415    87.563    5.919    117    3.067.334    87.680   

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2015 2.919.912    83.516    5.919    117    2.925.831    83.633    

Πϊλθςθ ιδίων μετοχϊν -    -    -    -    -    -    

Υπόλοιπο ςτισ 31 Μαρτίου 2015 2.919.912    83.516    5.919    117    2.925.831    83.633   

(ποςά ςε χιλιάδεσ €, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά)

Διαφορά από 

ζκδοςθ μετοχϊν 

υπζρ το άρτιο 

€'000

Κοινζσ μετοχζσ Προνομιοφχεσ μετοχζσ

Η χρθματιςτθριακι μζςθ τιμι των κοινϊν μετοχϊν τθσ Α.Ε. Σςιμζντων Σιτάν για το Aϋτρίμθνο του 2015 ιταν €21,20 (Αϋτρίμθνο του 2014: €22,32) και θ χρθματιςτθριακι τιμι

κλειςίματοσ τθν 31θ Μαρτίου 2015 ιταν €21,37 (31.3.2014: €25,39).

Σφνολο

Κοινζσ μετοχζσ Προνομιοφχεσ μετοχζσ Σφνολο

Μετοχζσ που ζχουν εκδοθεί και πλήρωσ καταβληθεί
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17. Λοιπά αποκεματικά

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Όμιλοσ 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 2014 90.826 -6.477 271.892 133.192 43.577 3.304 37.898 -280.913 293.299

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα/(ηθμίεσ)  - - - - - - 397 -846 -449

Αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ τθσ μθ 

ελζγχουςασ ςυμμετοχισ για πϊλθςθ μετοχϊν κυγατρικισ - - - - -1.214 - - - -1.214

Μεταφορά από αποκεματικά - - - - -1.666 - - - -1.666

Υπόλοιπο ςτισ  31 Μαρτίου 2014 90.826 -6.477 271.892 133.192 40.697 3.304 38.295 -281.759 289.970

Υπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου 2015 92.587 593.523 266.525 118.875 26.504 -657 41.115 -198.947 939.525

Λοιπζσ ςυνολικζσ (ηθμίεσ)/ειςοδιματα - - - - -3 -3 - 70.068 70.062

Εξαγορά μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ (ςθμ. 11, 20) 20 52 - - 5.657 - - -1.307 4.422

Αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ τθσ μθ 

ελζγχουςασ ςυμμετοχισ για πϊλθςθ μετοχϊν κυγατρικισ - - - - 694 - - - 694

Μεταφορά από αποκεματικά 1.219 - - - -1.705 - - - -486

Υπόλοιπο ςτισ 31 Μαρτίου 2015 93.826 593.575 266.525 118.875 31.147 -660 41.115 -130.186 1.014.217

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 2014 68.650 16.245 259.998 116.581 2.662 1.621 45.501 511.258

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα - - - - - - 425 425

Υπόλοιπο ςτισ 31 Μαρτίου 2014 68.650 16.245 259.998 116.581 2.662 1.621 45.926 511.683

Υπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου 2015 68.650 16.245 254.632 105.865 2.662 -165 48.347 496.236

Υπόλοιπο ςτισ 31 Μαρτίου 2015 68.650 16.245 254.632 105.865 2.662 -165 48.347 496.236
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17. Λοιπά αποκεματικά (ςυνζχεια)

18. Κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι

19. Συναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ

Όμιλοσ

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) Πωλιςεισ αγακϊν 

και υπθρεςιϊν

Αγορζσ αγακϊν 

και υπθρεςιϊν Απαιτιςεισ Υποχρεϊςεισ

Λοιπά ςυνδεδεμζνα μζρθ - 781 - 433

Διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ - 865 33 -

- 1.646 33 433

Εταιρία

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) Πωλιςεισ αγακϊν 

και υπθρεςιϊν

Αγορζσ αγακϊν 

και υπθρεςιϊν Απαιτιςεισ Υποχρεϊςεισ

Αιολικι Ν.Ε. - - - 261
Αλμπαςζμ Α.Ε. 1 - - -
Ιντερμπετόν Δομικά Τλικά Α.Ε. 6.173 1.213 8.571 1.468

Ιντερτιτάν Εμπορικι Διεκνισ Α.Ε. 1.552 - - -

Transbeton - Δομικι Α.Ε. - - 1.216 -

Λατομεία Γουρνϊν Α.Ε. 1 - - -

Σιτάν Διεκνισ Εμπορικι Α.Ε. 1 - 240 -

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

Antea Cement SHA 207 3 439 -

Beni Suef Cement Co.S.A.E. 105 - 2.096 -

Alexandria Portland Cement Co. S.A.E. 105 3 267 -

Cementara Kosjeric AD 19 - 48 -

Cementi Crotone S.R.L. 42 - 42 -

Essex Cement Company LLC 4.514 19 - -

Titan America LLC - 5 - 207

Fintitan SRL 1.524 - 2.781 -

Sharrcem SH.P.K. 15 - 25 -

T.C.U.K. Ltd 4.807 10 673 -

Titan Global Finance PLC - 6.033 - 338.712

Usje Cementarnica AD 3.476 - 109 -

Λοιπζσ κυγατρικζσ 3 - 8 -

Λοιπά ςυνδεδεμζνα μζρθ - 781 - 433

Διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ - 865 33 -

22.545 8.932 16.548 341.081

Σα ποςά των πωλιςεων και αγορϊν του Αϋτριμινου 2015 και τα υπόλοιπα των απαιτιςεων και υποχρεϊςεων τθν 31θ Μαρτίου

2015 για τον Όμιλο και τθν Εταιρία, που ζχουν προκφψει από ςυναλλαγζσ με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ κατά τθν ζννοια του ΔΛΠ 24,

ζχουν ωσ εξισ:

Σα βαςικά κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι υπολογίςτθκαν με το μζςο ςτακμιςμζνο αρικμό των κοινϊν και προνομιοφχων μετοχϊν,

αφαιρουμζνου του ςτακμιςμζνου μζςου όρου των ιδίων μετοχϊν. Σα προςαρμοςμζνα κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι (diluted

earnings/(losses) per share) υπολογίςτθκαν αναπροςαρμόηοντασ τον ςτακμιςμζνο μζςο αρικμό των ςε κυκλοφορία κοινϊν

μετοχϊν, με τισ επιδράςεισ των δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν. Σζλοσ, καμία αναπροςαρμογι δεν γίνεται ςτα

κζρδθ/(ηθμίεσ) (αρικμθτισ).

Η 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 τθν 31θ Δεκεμβρίου 2014, επζφερε ςτον Όμιλο ςυναλλαγματικό

όφελοσ ποςοφ €74,0 εκατ. ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ, εκ των οποίων €70,1 εκατ. αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ τθσ

Εταιρίασ, ενϊ €3,9 εκατ. ςτισ μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ. Η αντίςτοιχθ διακφμανςθ ςτο Α' τρίμθνο του 2014 επζφερε

ςυναλλαγματικι ηθμία €1,1 εκατ.. Η ςυνολικι μεταβολι των €75,1 εκατ. μεταξφ των δφο περιόδων προζρχεται κυρίωσ από τθ

διακφμανςθ τθσ ιςοτιμίασ τθσ αιγυπτιακισ λίρασ (€22,6 εκατ.) και του δολαρίου ΗΠΑ (€50,5 εκατ.).
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19. Συναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ (ςυνζχεια)

Όμιλοσ

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) Πωλιςεισ αγακϊν 

και υπθρεςιϊν

Αγορζσ αγακϊν 

και υπθρεςιϊν Απαιτιςεισ Υποχρεϊςεισ

Λοιπά ςυνδεδεμζνα μζρθ - 545 - 154

Διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ - 950 18 -

- 1.495 18 154

Εταιρία

(ποςά ςε χιλιάδεσ €) Πωλιςεισ αγακϊν 

και υπθρεςιϊν

Αγορζσ αγακϊν 

και υπθρεςιϊν Απαιτιςεισ Υποχρεϊςεισ

Αιολικι Ν.Ε. 1 - - 262

Αλμπαςζμ Α.Ε. 1 - - -

Ιντερμπετόν Δομικά Τλικά Α.Ε. 5.314 1.524 10.320 1.341

Ιντερτιτάν Εμπορικι Διεκνισ Α.Ε. 1.559 - 240 -

Transbeton - Δομικι Α.Ε. 205 - 1.216 -

ΚΣΗΜΕΣ Α.Ε. - - - 3

Σιτάν Διεκνισ Εμπορικι Α.Ε. 2 - - -

Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S.. 788 - - -

Cementi Crotone S.R.L. 88 - - -

Antea Cement SHA 206 14 254 -

Beni Suef Cement Co.S.A.E. 105 - 1.979 -

Alexandria Portland Cement Co. S.A.E 105 - 165 -

Cementara Kosjeric AD 17 - 31 -

Fintitan S.r.l. 1.186 - 4.076 -

Sharrcem SH.P.K. 7 - 10 -

T.C.U.K. Ltd 3.400 12 - -

Σitan Αmerica LLC 2 - - 168

Essex Cement Company LLC 1.705 10 1.491 -

Titan Global Finance PLC - 10.786 - 344.214

Usje Cementarnica AD 2.690 - 479 -

Zlatna Panega Cement AD - 14 4 -

Λοιπζσ κυγατρικζσ 4 - 5 -

Λοιπά ςυνδεδεμζνα μζρθ - 545 - 154

Διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ - 950 18 -

17.385 13.855 20.288 346.142

Σα ποςά των πωλιςεων και αγορϊν του Α' τριμινου 2014 και τα υπόλοιπα των απαιτιςεων και υποχρεϊςεων τθν 31θ

Δεκεμβρίου 2014 για τον Όμιλο και τθν Εταιρία, που ζχουν προκφψει από ςυναλλαγζσ με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ κατά τθν ζννοια

του ΔΛΠ 24,  ζχουν ωσ εξισ:
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20. Ενδεχόμενεσ και ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ /απαιτιςεισ

31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014

- - 961.534 834.638

44.884 47.304 7.963 8.195

12.046 7.746 2.698 2.698

56.930 55.050 972.195 845.531

A. Υποκζςεισ Ιδιωτικοποιιςεων

Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ

'Ομιλοσ Εταιρία

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Εγγυιςεισ ςε τρίτα μζρθ για λογαριαςμό κυγατρικϊν

Εγγυθτικζσ επιςτολζσ τραπεηϊν για εξαςφάλιςθ υποχρεϊςεων

Λοιπζσ εγγυιςεισ 

Επίδικεσ υποθζςεισ ςτην Αίγυπτο

4. Σον 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 Όμιλο Blue Circle Cement Group. H εν λόγω

προςφυγι ςτρζφεται κατά του Πρωκυπουργοφ τθσ Αιγφπτου, του Τπουργοφ Επενδφςεων, του Προζδρου τθσ Αιγυπτιακισ Εταιρίασ

Χαρτοφυλακίου για Χθμικζσ Βιομθχανίεσ, του Προζδρου του Κεντρικοφ Οργανιςμοφ Ελεγκτϊν και κατά των νομίμων εκπροςϊπων των

εταιριϊν APCC και Blue Circle Industries. Η ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ ζχει επανειλθμμζνα αναβλθκεί και μζχρι ςιμερα δεν ζχει εκδοκεί

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

1. Σο 2011, δφο πρϊθν εργαηόμενοι τθσ κυγατρικισ εταιρίασ του Ομίλου ςτθν Αίγυπτο Beni Suef Cement Company S.A.( BSCC), άςκθςαν

προςφυγι ενϊπιον του Διοικθτικοφ Δικαςτθρίου του Καϊρου, με αίτθμα τθν ακφρωςθ τθσ πϊλθςθσ των μετοχϊν τθσ εν λόγω εταιρίασ

και ουςιαςτικά τθσ ιδιωτικοποίθςισ τθσ, μετά από δθμόςιο πλειοδοτικό διαγωνιςμό που ζγινε το 1999, ςτθν πλειοδοτιςαςα γαλλικι

εταιρία Financiere Lafarge. O Όμιλοσ ΣΙΣΑΝ, εξαγόραςε το 1999 το 50% και το 2008 το υπόλοιπο 50% τθσ ΒSCC από τον Όμιλο 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. τισ 15 Φεβρουαρίου 2014 το Δικαςτιριο εξζδωςε απόφαςθ, με τθν οποία απζρριψε εξ

ολοκλιρου το αίτθμα ακφρωςθσ τθσ πϊλθςθσ των μετοχϊν και ιδιωτικοποίθςθσ τθσ ΒSCC. Η απόφαςθ προβλζπει επίςθσ τθν

επαναπρόςλθψθ εργαηομζνων που ζχουν αποχωριςει από τθν BSCC ςτα πλαίςια προγραμμάτων εκελουςίασ εξόδου. Kατά τθσ

απόφαςθσ αςκικθκαν εφζςεισ ενϊπιον του Ανωτάτου Διοικθτικοφ Δικαςτθρίου τόςο από τθν BSCC όςο και από τουσ πρϊθν

εργαηομζνουσ – προςφεφγοντεσ. Σο Ανϊτατο Διοικθτικό Δικαςτιριο με τθν από 19.1.2015 απόφαςι του ανζςτειλε τθν εκδίκαςθ των

εφζςεων μζχρισ ότου αποφανκεί το Ανϊτατο υνταγματικό Δικαςτιριο επί τθσ ςυνταγματικότθτασ του νόμου 32/2014 που προβλζπει

τθ διαδικαςία προςφυγισ κατά ςυμβάςεων του Κράτουσ με επενδυτζσ. Κατά τθν άποψθ των δικθγόρων τθσ BSCC θ εν λόγω προςφυγι

ςτερείται οιαςδιποτε νομικισ και  πραγματικισ βάςθσ.

2. Σον Ιοφνιο 2013, κοινοποιικθκε ςτθν εταιρία ΒSCC νζα προςφυγι, θ οποία είχε αςκθκεί ενϊπιον του Διοικθτικοφ Δικαςτθρίου του

Καΐρου και με τθν οποία ηθτείται, όπωσ και ςτθν ανωτζρω υπόκεςθ, θ ακφρωςθ τθσ πϊλθςθσ των μετοχϊν τθσ BSCC ςτθν εταιρία

Financiere Lafarge. Η ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ ζχει επανειλθμμζνωσ αναβλθκεί και δεν ζχει εκδοκεί οιαδιποτε δικαςτικι απόφαςθ.

Κατά τθν άποψθ των δικθγόρων τθσ BSCC και θ εν λόγω προςφυγι ςτερείται οιαςδιποτε νομικισ και  πραγματικισ βάςθσ.

3. Σο 2012, ζνασ πρϊθν εργαηόμενοσ τθσ κυγατρικισ εταιρίασ του Ομίλου ςτθν Αίγυπτο Alexandria Portland Cement Company SA (APCC)

άςκθςε προςφυγι ενϊπιον των Διοικθτικϊν Δικαςτθρίων τθσ Αλεξάνδρειασ κατά του Προζδρου τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου, του

Πρωκυπουργοφ, του Τπουργοφ Επενδφςεων, του Τπουργοφ Βιομθχανίασ, του Κυβερνιτθ τθσ Αλεξάνδρειασ, του Διευκυντι των

Ορυχείων Salinas Project και του Διευκυντι του Σμιματοσ Ορυχείων και Λατομείων ςτθν Αλεξάνδρεια, με τθν οποία ηθτείται θ ακφρωςθ

τθσ πϊλθςθσ των μετοχϊν τθσ APCC προσ τον Όμιλο Blue Circle Cement Group, που πραγματοποιικθκε το ζτοσ 1999. Η APCC δεν είχε

περιλθφκεί ςτουσ κακ’ων θ προςφυγι. Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι ο Όμιλοσ Blue Circle Cement Group περιιλκε το 2001 κατόπιν

χρθματιςτθριακισ ςυναλλαγισ ςτον Όμιλο Lafarge, ο οποίοσ ςτθ ςυνζχεια πϊλθςε τθ ςυμμετοχι του ςτθν APCC ςτον Όμιλο Σιτάν. Η

ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ ζχει επανειλθμμζνα αναβλθκεί και τθν 31.1.2015 το Δικαςτιριο εξζδωςε απόφαςθ με τθν οποία, κατόπιν

ςχετικοφ αιτιματοσ των προςφευγόντων, ανζςτειλε τθν εκδίκαςθ τθσ υπόκεςθσ. Κατά τθν άποψθ των δικθγόρων τθσ APCC θ αγωγι

ςτερείται νομικισ και ουςιαςτικισ βαςιμότθτασ.

|7 

Ανώνυμη Εταιρία Τςιμζντων Τιτάν 

Σημειώςεισ επί των Ενδιάμεςων Συνοπτικών Οικονομικών Καταςτάςεων |2 

29



20. Ενδεχόμενεσ και ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ/απαιτιςεισ (ςυνζχεια)

Ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ

31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014

20.578 20.234 14.986 15.299

2.483 2.509 1.339 1.339

23.061 22.743 16.325 16.638

3.954 3.945 3.954 3.945

27.015 26.688 20.279 20.583

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

'Ομιλοσ Εταιρία

Λοιπζσ εξαςφαλίςεισ απαιτιςεων πελατϊν

Εξαςφαλίςεισ για λοιπζσ απαιτιςεισ

Εγγυθτικζσ επιςτολζσ τραπεηϊν για εξαςφάλιςθ απαιτιςεων από πελάτεσ

3. 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. Όμωσ, 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. Κατά τθν άποψθ των δικθγόρων τθσ BSCC θ πικανότθτα απόρριψθσ τθσ

ανωτζρω προςφυγισ είναι μεγάλθ.

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

ςθμείωςθ 12.

Πζραν των όςων αναφζρονται ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ, δεν υπάρχουν άλλεσ ςθμαντικζσ ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ.

Ενδεχόμενεσ φορολογικζσ υποχρεώςεισ

Δικαιώματα προαίρεςησ τησ μη ελζγχουςασ ςυμμετοχήσ για πώληςη μετοχών τησ Antea

Σθν 5θ Φεβρουαρίου 2015, ο Όμιλοσ εξαγόραςε το ποςοςτό του 20%, που είχε θ EBRD ςτθν Antea. Η IFC διατθρεί το δικαίωμα

πϊλθςθσ αντίςτοιχου ποςοςτοφ, θ εφλογθ αξία του οποίου αναγνωρίςτθκε ωσ υποχρζωςθ και τθν 31θ Μαρτίου 2015 ανζρχεται ςε

€11,3 εκατ. (ςθμ. 14).

Ο Όμιλοσ είχε 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 Όμιλο του ποςοςτοφ

τουσ ςτθν ANTEA Cement SHA (Antea), βάςει προκακοριςμζνων όρων. Σθν 31θ Δεκεμβρίου 2014, θ εφλογθ αξία του δικαιϊματοσ

προαίρεςθσ που αναγνωρίςτθκε ωσ υποχρζωςθ ανιλκε ςε €23,8 εκατ..

1. Ζνασ κάτοικοσ τθσ περιοχισ όπου βρίςκεται το εργοςτάςιο τθσ κυγατρικισ εταιρίασ του Ομίλου ςτθν Αίγυπτο Alexandria Portland

Cement Company SA (ΑPCC) άςκθςε προςφυγι ενϊπιον των Διοικθτικϊν Δικαςτθρίων τθσ Αλεξάνδρειασ κατά του Κυβερνιτθ τθσ

Αλεξάνδρειασ, του Διοικθτι τθσ Περιφζρειασ El–Agamy, του Τπουργοφ Εμπορίου και Βιομθχανίασ, του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, του

Προζδρου τθσ Αρχισ Περιβαλλοντικϊν Θεμάτων τθσ Αλεξάνδρειασ, του Προζδρου 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. Σθν 25θ Μαΐου 2014, το δικαςτιριο αποφάςιςε να παραπζμψει τθν υπόκεςθ λόγω ζλλειψθσ αρμοδιότθτασ ςτο

Διοικθτικό Πρωτοδικείο του Καΐρου, ενϊπιον του οποίου θ υπόκεςθ δεν ζχει ακόμα ςυηθτθκεί. Κατά τθν άποψθ των δικθγόρων τθσ

ΑPCC θ άδεια λειτουργίασ του εργοςταςίου ζχει εκδοκεί νομίμωσ και ςε πλιρθ ςυμμόρφωςθ με τουσ ςχετικοφσ νόμουσ και

κανονιςμοφσ τθσ Αιγφπτου.

2. Σο 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. τθ ςυνζχεια θ Αρχι Βιομθχανικισ Ανάπτυξθσ τθσ Αιγφπτου αποφάςιςε μονομερϊσ ότι

το τίμθμα τθσ άδειασ κα πρζπει να ανζλκει ςε 251 εκατομμφρια Αιγυπτιακζσ λίρεσ. Η 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. Επικουρικϊσ, εφόςον το Δικαςτιριο απορρίψει το ανωτζρω αίτθμά τθσ, θ εταιρία ηθτεί το τίμθμα κατακφρωςθσ

τθσ άδειασ να ανζλκει ςε 134,5 εκατομμφρια Αιγυπτιακζσ λίρεσ, ποςό το οποίο είχε προςφζρει ςτο διαγωνιςμό. τισ 30 Αυγοφςτου

2014 το Δικαςτιριο αποφάςιςε να ςταλεί θ υπόκεςθ ςτον ειςθγθτι. Μζχρι ςιμερα δεν ζχει εκδοκεί απόφαςθ από το Δικαςτιριο.

Κατά τθν άποψθ των δικθγόρων τθσ ΑPCC οι πικανότθτεσ για κετικι ζκβαςθ τθσ ανωτζρω  προςφυγισ είναι μεγάλεσ.

Β. Λοιπζσ υποκζςεισ
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20. Ενδεχόμενεσ και ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ/απαιτιςεισ (ςυνζχεια)

31/3/2015 31/12/2014

83.652 79.188

418.262 395.940

445.363 441.392

947.278 916.520

31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014

Ζωσ 1 ζτοσ 11.168 10.858 656 678

Μεταξφ 1 και 5 ζτθ 28.111 26.437 1.108 1.102

Από 5 ζτθ και πάνω 9.194 8.897 - -

48.473 46.192 1.764 1.780

Η αφξθςθ των λοιπϊν απαιτιςεων και προπλθρωμϊν του Ομίλου κατά €21,9 εκατ. ςυμπεριλαμβάνει κετικι επίδραςθ από

ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ φψουσ €4,3 εκατ.. υνεπϊσ, θ οργανικι αφξθςθ κατά €17,6 εκατ. οφείλεται κυρίωσ ςτισ αυξθμζνεσ

προκαταβολζσ προμθκεφτων για τθν αγορά α' υλϊν και ςτερεϊν καυςίμων (€12,5 εκατ.) και ςτθν αφξθςθ των απαιτιςεων από δθμόςιουσ

φορείσ (€2,7 εκατ.).

Η αφξθςθ των αποκεμάτων του Ομίλου κατά €30,6 εκατ. ςυμπεριλαμβάνει κετικι επίδραςθ από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ φψουσ €14,8

εκατ.. υνεπϊσ, θ οργανικι αφξθςθ κατά €15,8 εκατ. οφείλεται κυρίωσ ςτισ αυξθμζνεσ παραλαβζσ ανταλλακτικϊν και ςτερεϊν καυςίμων.

21. Αποκζματα

22. Λοιπζσ απαιτιςεισ και προπλθρωμζσ 

'Ομιλοσ

Ανειλημμζνεσ υποχρεώςεισ αγορών 

Συμβάςεισ αγοράσ ενζργειασ (φυςικό αζριο, ηλεκτρική ενζργεια κλπ)

'Ομιλοσ Εταιρία

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

(ποςά ςε χιλιάδεσ €)

Oι κυγατρικζσ εταιρίεσ του Ομίλου ςτθν Αίγυπτο ζχουν ςυνάψει ςυμφωνίεσ αγορϊν ςυγκεκριμζνων ελαχίςτων ποςοτιτων αερίου για τα

επόμενα ζτθ.

Επίςθσ, oι κυγατρικζσ του Ομίλου ςτισ ΗΠΑ ζχουν ςυμφωνιςει να αγοράηουν πρϊτεσ φλεσ και υλικά για τισ ανάγκεσ τθσ παραγωγικισ

διαδικαςίασ ςτθ Φλόριντα. Σο ςυμβόλαιο προβλζπει τθν αγορά αδρανϊν μζςα από μια πολυετι ςυμφωνία ςτισ επικρατοφςεσ αγοραίεσ

τιμζσ.

Ανειλημμζνεσ υποχρεώςεισ λειτουργικήσ μίςθωςησ - όπου ο Όμιλοσ είναι ο μιςθωτήσ

Ο Όμιλοσ εκμιςκϊνει μεταφορικά μζςα, ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ και άλλον εξοπλιςμό ςτο πλαίςιο μθ ακυρϊςιμων εκμιςκϊςεων που

ζχουν ςυμφωνθκεί. Σα ςυμβόλαια μίςκωςθσ εμπεριζχουν διάφορεσ ριτρεσ, διατάξεισ κακϊσ και δικαιϊματα ανανζωςθσ.

Από 5 ζτθ και πάνω
Μεταξφ 1 και 5 ζτθ
Ζωσ 1 ζτοσ
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Ιςολογιςμοφ 31/03/2015

€1 = USD 1,08

€1 = EGP 8,19

€1 = TRY 2,81

1USD=EGP 7,62

€1 = RSD 120,22

1USD = JPY 120,34

Αποτελεςμάτων M.O. Αϋτριμινου 2015

€1 = USD 1,08

€1 = EGP 8,26

€1 = TRY 2,81

1USD=EGP 7,62

€1 = RSD 120,47

1USD = JPY 120,34

23. Συναλλαγματικζσ διαφορζσ

Η μεταβολι κατά €27,3 εκατ. του λογαριαςμοφ "κζρδθ/(ηθμιζσ) από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ" όπωσ αυτι

εμφανίηεται ςτθν ενδιάμεςθ κατάςταςθ αποτελεςμάτων του Αϋ τριμινου 2015 ςε ςφγκριςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο

του προθγοφμενου ζτουσ προζρχεται, κυρίωσ, από τθν αποτίμθςθ δανειακϊν υποχρεϊςεων (ςυμπεριλαμβανομζνων

των ενδοομιλικϊν) ςε ευρϊ από τισ κυγατρικζσ εταιρίεσ του Ομίλου που δραςτθριοποιοφνται ςε Αίγυπτο και ΗΠΑ οι

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

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

παραπάνω κερδϊν ι ηθμιϊν ζωσ τθν τελικι αποπλθρωμι τουσ.

31/3/2015 vs 31/12/201431/12/2014

24. Κφριεσ ιςοτιμίεσ χρθματοοικονομικισ κζςθσ και αποτελεςμάτων περιόδου

9,6%

4,1%

17,1%

1,37

7,46

3,04

6,96

115,72

-20,9%

10,7%

-7,6%

102,80

8,65

2,83

1,21

-0,7%

M.O. Αϋτριμινου 2014

7,13

120,96

119,62

7,0%

-0,6%

0,6%

M.O. Αϋτριμινου 2015 vs M.O. 

Αϋτριμινου 2014

-5,3%

-11,4%
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