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Αποτελέσματα έτους 2020
Αύξηση κερδών (EBITDA) και ισχυρές ταμειακές ροές, σε
ένα έτος προκλήσεων. Ανθεκτικότητα των αγορών με
θετικές προοπτικές.
Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2021, 08:30 CET – Η Titan Cement International SA (Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο
Αθηνών και Euronext Παρισίου, TITC) ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου και τα
αποτελέσματα έτους 2020.



Σταθερός ενοποιημένος κύκλος εργασιών στα €1.607 εκ.



Αύξηση της κερδοφορίας (EBITDA) κατά 7,1% στα €286,2 εκ., τα υψηλότερα επίπεδα από το 2010.
Οφέλη από την ανθεκτικότητα των αγορών και τα υψηλά επίπεδα πωλήσεων, τον αυστηρό
έλεγχο των δαπανών και το ευνοϊκό ενεργειακό κόστος.



Χαμηλότερα καθαρά κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας στα €1,5 εκ. (από €50,9
εκ. το 2019), ως αποτέλεσμα λογιστικών μη ταμειακών χρεώσεων ύψους €63,9 εκ. που
σχετίζονται με την Αίγυπτο. Συγκεκριμένα, απομειώθηκε πλήρως η λογιστική υπεραξία (goodwill)
της Αιγύπτου ύψους €46,6 εκ. και αντιλογίστηκαν αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
ύψους €17,3εκ. Χωρίς τις έκτακτες αυτές χρεώσεις, το καθαρό κέρδος μετά από φόρους ανέρχεται
σε €65,4 εκ.



Ενίσχυση των ταμειακών ροών και μείωση του καθαρού δανεισμού του Ομίλου κατά €155,2 εκ.
στα €684,4 εκ. στις 31.12.20



Φιλόδοξος στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 για το 2030, σύμφωνα με το όραμα της
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.



Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους €0,40 ανά μετοχή (€0,20 ανά μετοχή το
προηγούμενο έτος).



Απόφαση για ακύρωση ιδίων μετοχών που αντιπροσωπεύουν 5% των δικαιωμάτων ψήφου το 2ο
τρίμηνο 2021.

Σε εκατομμύρια Ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά

Κύκλος Εργασιών
Κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων (EBITDA)
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή (€/μετοχή)

2020
1.607,0
286,2
1,5
0,020

2019
1.609,8
267,1
50,9
0,645

Μεταβολή%
-0,2%
7,1%
-97%
-96,9%

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου
«Στη διάρκεια μια δύσκολης χρονιάς, μεριμνήσαμε πρώτα για τους εργαζόμενους μας και όσους βρίσκονται
κοντά μας, καθώς και για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Ταυτόχρονα, όμως, κατορθώσαμε
να βελτιώσουμε τα οργανικά μας αποτελέσματα, και να επιτυγχάνουμε την πρόοδο μας προς τους
στρατηγικούς στόχους του ψηφιακού μετασχηματισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η ανθεκτικότητα που
επέδειξε το επιχειρηματικό μας μοντέλο, σε συνδυασμό με την ικανότητα προσαρμογής μας στις τεχνολογικές
εξελίξεις και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, αποτελούν τα θεμέλια της μελλοντικής μας
ανάπτυξης.»
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Όμιλος ΤΙΤΑΝ – Ανασκόπηση αποτελεσμάτων 2020
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ σημείωσε ισχυρές επιδόσεις το 2020, παρά την αβεβαιότητα που προκάλεσε η πανδημία του
κορονοϊού. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου διατηρήθηκε σταθερός σε σύγκριση με το
προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκε στα €1.607,0 εκ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
κατέγραψαν σημαντική αύξηση ύψους 7,1% και διαμορφώθηκαν στα €286,2 εκ., τα υψηλότερα που έχουν
καταγραφεί από το 2010. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν στα €1,5
εκ. (από €50,9 εκ. το 2019), ως αποτέλεσμα σημαντικών λογιστικών μη ταμειακών χρεώσεων που αφορούν στην
Αίγυπτο και συγκεκριμένα την πλήρη απομείωση υπεραξίας (goodwill) ύψους €46,6 εκ. και τον αντιλογισμό
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ύψους €17,3 εκ. της Titan Cement Egypt. Χωρίς τις έκτακτες αυτές
χρεώσεις, το καθαρό κέρδος μετά φόρων του έτους θα είχε ανέλθει σε €65,4εκ. Οι συνέπειες της πανδημίας ήταν
σαφώς λιγότερο επιβαρυντικές για τον Όμιλο σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Συνολικά, ο κατασκευαστικός
κλάδος δεν υπέστη πλήγμα ανάλογο της οικονομικής ύφεσης, καθώς η κατασκευαστική δραστηριότητα
εξακολουθεί να θεωρείται αναγκαία στις περισσότερες αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε.
Οι επιδόσεις του 2020 βασίστηκαν στην ανθεκτικότητα των πωλήσεων στις περισσότερες αγορές μας. Οι
πωλήσεις στις ΗΠΑ διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Η ζήτηση δομικών
υλικών στην Ελλάδα ανέκαμψε περαιτέρω. Οι επιδόσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κινήθηκαν σε υψηλά
επίπεδα, η Τουρκία κατέγραψε δυναμική ανάπτυξη των εγχώριων πωλήσεων και των εξαγωγών, ενώ η ζήτηση
στη Βραζιλία βελτιώθηκε. Τα αποτελέσματα της Αιγύπτου απογοήτευσαν λόγω των δυσχερειών που
εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη αγορά. Η σταθερότητα των τιμών στις περισσότερες αγορές
όπου δραστηριοποιούμαστε ενισχύθηκε από την ανάκαμψη της ζήτησης. Το ιδιαίτερα ευνοϊκό ενεργειακό
κόστος, σε συνδυασμό με την επιτυχή διαχείριση των δαπανών, ενίσχυσαν την κερδοφορία.
Η ενδυνάμωση του Ευρώ το 2020, κυρίως έναντι του αμερικανικού δολαρίου και της αιγυπτιακής λίρας, είχε
αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου κατά €13,2 εκ. Στον αντίποδα, τα καθαρά έξοδα
χρηματοοικονομικής λειτουργίας ήταν σημαντικά χαμηλότερα και διαμορφώθηκαν στα €52,7 εκ. (€10,9 εκ.
χαμηλότερα σε σύγκριση με το 2019).

Στην πλειονότητα των αγορών μας οι εγχώριες πωλήσεις σημείωσαν θετικές τάσεις. Μετά την κάμψη της
δραστηριότητας το δεύτερο τρίμηνο του έτους, η κατασκευαστική δραστηριότητα ανέκαμψε μόλις χαλάρωσαν
τα περιοριστικά μέτρα, αναδεικνύοντας την ανθεκτικότητα των αγορών στις περιοχές δραστηριοποίησής μας. Το
2020 οι πωλήσεις τσιμέντου του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1% σε σύγκριση με το 2019 και ανήλθαν σε 17,1 εκ.
τόνους. Οι πωλήσεις έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 3% και ανήλθαν σε 5,4 εκ. μ3 χάρη στις αυξημένες
πωλήσεις στην Ελλάδα, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Βραζιλία. Οι πωλήσεις
αδρανών υλικών αυξήθηκαν κατά 5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και ανήλθαν σε 20 εκ. τόνους, κυρίως
χάρη στην αύξηση που καταγράφηκε στην ελληνική αγορά. Οι πωλήσεις αδρανών υλικών στην αμερικανική
αγορά, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτόν τον κλάδο, παρέμειναν σταθερές σε υψηλά επίπεδα.
Σε εκατομμύρια

Τσιμέντο (μετρικοί τόνοι) (1)
Έτοιμο σκυρόδεμα (μ3) (2)
Αδρανή υλικά (μετρικοί τόνοι)

2020

2019

Μεταβολή
%

17,1

17,0

1%

5,4

5,2

3%

20,0

19,1

5%

(1) Οι πωλήσεις τσιμέντου περιλαμβάνουν πωλήσεις κλίνκερ και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες.
(2) Περιλαμβάνεται η Βραζιλία, αλλά όχι οι μη ελέγχουσες συμμετοχές.
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Επιδόσεις γεωγραφικών τομέων το 2020
ΗΠΑ
Κύκλος Εργασιών

€ 937,7εκ.
(2019: €952,0εκ.)

EBITDA

176,1εκ.
€ 1,095.8m
(2019: €1,106.2m)
€179,3εκ.)
(2019:

Σύνολο ενεργητικού

€ 1.095,8εκ.
(2019: €1.106,2m)

Οι δραστηριότητες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στις ΗΠΑ κατέγραψαν ισχυρές επιδόσεις. Οι αγορές μας επέδειξαν
ανθεκτικότητα, καθώς η κατασκευαστική δραστηριότητα δεν περιορίστηκε. Οι πωλήσεις τσιμέντου, αδρανών
υλικών και έτοιμου σκυροδέματος διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα. Οι πωλήσεις τσιμεντόλιθων αυξήθηκαν
χάρη στη δυναμική του οικιστικού κλάδου, ενώ οι πωλήσεις ιπτάμενης τέφρας εξακολούθησαν να πλήττονται
από την έλλειψη διαθέσιμων ποσοτήτων.
Η κατανάλωση στην Πολιτεία της Φλόριντα ωφελήθηκε από την αύξηση της ζήτησης για κατοικίες, παρά την
κάποια αρνητική επίδραση της κάμψης του τομέα των εμπορικών ακινήτων, ο οποίος επλήγη λόγω των μεγάλων
δυσκολιών που αντιμετώπισαν οι κλάδοι τουρισμού και υπηρεσιών. Στις Μεσοατλαντικές Πολιτείες,
σημειώθηκαν βελτιωμένα αποτελέσματα το πρώτο και το τέταρτο τρίμηνο του έτους, χάρη στις ευνοϊκές καιρικές
συνθήκες, την ισχυρή ζήτηση στην αγορά κατοικίας και την υλοποίηση δημόσιων έργων που απαιτούσαν
σημαντικές ποσότητες τσιμέντου. Η κατανάλωση τσιμέντου στη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης δέχθηκε
το μεγαλύτερο πλήγμα, καθώς η Νέα Υόρκη βρέθηκε πρώτη στο επίκεντρο της πανδημίας και υπέστη τις
βαρύτερες οικονομικές συνέπειες.
Συνολικά, σε δολάρια ΗΠΑ ο κύκλος εργασιών το 2020 αυξήθηκε σε σχέση με το 2019 και διαμορφώθηκε στα
$1,07 δισ.. Σε ευρώ, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 1,5% στα €937,7 εκ. και τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε
€176,1 εκ., σημειώνοντας πτώση 1,8% σε σύγκριση με το 2019 (σταθερά σε δολάρια ΗΠΑ).
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Ελλάδα & Δυτική Ευρώπη
Κύκλος Εργασιών

EBITDA

€ 246,6εκ.

€ 17,2εκ.

(2019: €244,9εκ.)

(2019: €11,9εκ.)

Σύνολο ενεργητικού

€ 563,3εκ.
(2019: €534,6εκ.)

Το 2020 οι επιδόσεις στην Ελλάδα βελτιώθηκαν. Η ζήτηση για δομικά υλικά αυξήθηκε στην εγχώρια αγορά με
την πραγματοποίηση έργων υποδομής εκτός των αστικών κέντρων, έργων μεταφορών και διάθεσης, καθώς και
κατοικιών. Συγχρόνως όμως, η τουριστική δραστηριότητα η οποία ξεκίνησε με τον ίδιο έντονο ρυθμό που είχε το
2019 με επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις, παρουσίασε επιβράδυνση όταν ο κλάδος υπέστη ισχυρό πλήγμα
λόγω της πανδημίας.
Σε επίπεδο εξαγωγών, ο Όμιλος περιόρισε την παραγωγή του ώστε να ενισχύσει το απόθεμα δικαιωμάτων
εκπομπών CO2, μειώνοντας τις εξαγωγές κλίνκερ. Συνολικά, οι εξαγωγές σημείωσαν μικρή πτώση το 2020 ενώ η
συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου έναντι του ευρώ, είχε αρνητική επίδραση στην κερδοφορία. Παράλληλα
όμως, τα αποτελέσματα ενισχύθηκαν από τις καλύτερες λειτουργικές επιδόσεις που οφείλονται στην εφαρμογή
καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών, από τις χαμηλότερες τιμές καυσίμων και από την άνοδο στη χρήση
εναλλακτικών καυσίμων.
Ο συνολικός κύκλος εργασιών για την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη το 2020 παρουσίασε αύξηση ύψους 0,7%
και διαμορφώθηκε σε €246,6 εκ. Τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά €5,3 εκ. και διαμορφώθηκαν σε €17,2 εκ.

Νοτιοανατολική Ευρώπη
Κύκλος Εργασιών

€ 271,0εκ.
(2019: €262,6εκ.)

EBITDA

Σύνολο ενεργητικού

€ 96,2εκ.

€ 456,9εκ.

(2019: €77,2εκ.)

(2019: €483,4εκ.)

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ο κατασκευαστικός κλάδος, μετά την ξαφνική επιβράδυνση στις αρχές της
πανδημίας κατά το δεύτερο τρίμηνο, ανέκαμψε γρήγορα το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο σημειώνοντας συνολικά
αύξηση το 2020. Το τέταρτο τρίμηνο η αγορά ευνοήθηκε από τις ιδιαίτερα καλές καιρικές συνθήκες και
κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις. Η ανθεκτικότητα των τιμών και των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά αντιστάθμισε
τη μείωση των εξαγωγών της περιοχής. Η ανάκαμψη των τιμών από τα χαμηλά επίπεδα που είχαν διαμορφωθεί
συνέβαλε στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Παράλληλα η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε χάρη στη
σημαντική μείωση του κόστους των καυσίμων, τις καλύτερες επιδόσεις στη λειτουργία των εργοστασίων και τα
μέτρα για συγκράτηση του κόστους.
Συνολικά ο κύκλος εργασιών στον τομέα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αυξήθηκε στα €271 εκ. ενώ τα κέρδη
EBITDA αυξήθηκαν κατά 24,6% και ανήλθαν σε €96,2 εκ.
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Ανατολική Μεσόγειος
Κύκλος Εργασιών

€ 151,7εκ.
(2019: €150,3εκ.)

EBITDA

Σύνολο ενεργητικού

€ -3,3εκ.

€ 484,8εκ.

(2019: €-1,2εκ.)

(2019: €634,2εκ.)

Οι συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο συνέχισαν να είναι δύσκολες λόγω του εύθραυστου οικονομικού
περιβάλλοντος.
Στην αγορά της Αιγύπτου οι διαρθρωτικές δυσκολίες που προϋπήρχαν επιδεινώθηκαν περαιτέρω από την
εξαμηνιαία αναστολή που επέβαλε η κυβέρνηση στις άδειες για κατασκευή κατοικιών. Ως αποτέλεσμα, η αγορά
παρέμεινε υποτονική για το μεγαλύτερο μέρος του έτους και η κατανάλωση τσιμέντου μειώθηκε κατά περίπου
6,5% σε σύγκριση με το 2019. Η άρση των περιοριστικών μέτρων το τέταρτο τρίμηνο επέφερε μια ανάκαμψη της
ζήτησης. Λόγω της υπερβάλλουσας προσφοράς στην αγορά, οι τιμές παρέμειναν στάσιμες σε χαμηλά επίπεδα
οδηγώντας σε αρνητικό αποτέλεσμα. Οι προκλήσεις που επικρατούν στην αγορά της Αιγύπτου και τα συνεχή
αρνητικά αποτελέσματα οδήγησαν σε επανακαθορισμό των προοπτικών κερδοφορίας του Ομίλου στη
συγκεκριμένη αγορά. Ως αποτέλεσμα, αποφασίστηκε η πλήρης απομείωση της υπεραξίας (goodwill) των
αιγυπτιακών δραστηριοτήτων ύψους €46,6 εκ. ενώ παράλληλα αντιλογίστηκαν αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις ύψους €17,3 εκ.
Στην Τουρκία οι πωλήσεις της Adocim ωφελήθηκαν από τη μεγάλη αύξηση της ζήτησης για την κατασκευή
κατοικιών και για δημόσια έργα υποδομής. Η υποτίμηση της τουρκικής λίρας έναντι του ευρώ κατά 26,7% δεν
αντισταθμίστηκε πλήρως από την αύξηση των τιμών στην εγχώρια αγορά. Η Adocim αύξησε σημαντικά τις
εξαγωγές, γεγονός που οδήγησε σε συνολική βελτίωση της κερδοφορίας της. Παρά την αύξηση του κόστους
παραγωγής, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών καυσίμων εξαιτίας της υποτίμησης της τουρκικής λίρας, η
Adocim ήταν κατάλληλα προετοιμασμένη –χάρη στις σύγχρονες εγκαταστάσεις, το ανταγωνιστικό κόστος
λειτουργίας και το χαμηλό δανεισμό της– να περιορίσει τις συνέπειες των προκλήσεων.
Ο συνολικός κύκλος εργασιών της Ανατολικής Μεσογείου διαμορφώθηκε στα €151,7 εκ., αύξηση 1% έναντι της
αντίστοιχης περιόδου πέρσι, ενώ τα κέρδη EBITDA κατέγραψαν ζημία ύψους €3,3 εκ. σε σύγκριση με ζημιές
ύψους €1,2 εκ. που σημειώθηκαν το 2019.

Βραζιλία (Κοινοπραξία)
Στη Βραζιλία η αγορά τσιμέντου σημείωσε αύξηση για δεύτερο συνεχές έτος. Η ζήτηση τσιμέντου αυξήθηκε κατά
10,7% το 2020 φτάνοντας τους 60,5 εκ. τόνους, ενώ στο βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, στην
περιοχή όπου δραστηριοποιείται η κοινοπραξία Apodi, αυξήθηκε κατά 14%. Η Apodi αύξησε τις πωλήσεις της
διατηρώντας τη διείσδυσή της στον τομέα του χύδην τσιμέντου και εστιάζοντας στον κλάδο του
προκατασκευασμένου σκυροδέματος, με έργα όπως η επέκταση του αερολιμένα και του μετρό της Φορταλέζα,
έργα αυτοκινητοδρόμων, φραγμάτων, κ.λπ. Χάρη στην αυξημένη ζήτηση και τις υψηλότερες τιμές και παρά την
υποτίμηση του Ρεάλ Βραζιλίας κατά 33,6%, τα καθαρά κέρδη που αντιστοιχούν στον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε
€2,6 εκ., έναντι ζημίας ύψους €1 εκ. το 2019.
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Χρηματοδότηση & Επενδύσεις
Το 2020 ο Όμιλος παρουσίασε υψηλότερες ελεύθερες ταμειακές ροές οι οποίες ανήλθαν σε €225,3 εκ.,
σημειώνοντας αύξηση ύψους €50,2 εκ. σε σύγκριση με το 2019. Οι ταμειακές ροές ευνοήθηκαν από τα
υψηλότερα κέρδη EBITDA, τη μείωση των επενδυτικών δαπανών και τη μείωση των κεφαλαίων κίνησης. Οι
επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου το 2020 ανήλθαν σε €84,3 εκ., έναντι €109,3 εκ. το 2019.
Στα τέλη του έτους ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε €684,4 εκ. (2019: €839,6 εκ.), σαν αποτέλεσμα των
ενισχυμένων ταμειακών ροών του Ομίλου. Η κατά €155,2 εκ. μείωση του καθαρού δανεισμού συνέβαλε στη
σημαντική βελτίωση του δείκτη Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA (όπως ορίζεται στις δανειακές συμβάσεις), ο
οποίος μειώθηκε σε 2,35.
Τον Ιούλιο του 2020, η Titan Global Finance εξέδωσε ομολογιακό δάνειο συνολικής αξίας ύψους €250 εκ., λήξεως
2027 και με ετήσιο επιτόκιο 2,75%. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη νέα έκδοση χρησιμοποιήθηκαν για την
εξαγορά πριν από τη λήξη τους ομολογιών ύψους €109 εκ., από το ομολογιακό δάνειο συνολικής αξίας €300 εκ.
με λήξη τον Ιούνιο του 2021, καθώς και για διάφορους εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της
αποπληρωμής τραπεζικού δανεισμού. Η προσεχής σημαντική ημερομηνία λήξεως οικονομικών υποχρεώσεων
του Ομίλου τοποθετείται στον Ιούνιο του 2021 και αφορά τις εναπομένουσες ομολογίες αξίας €163,5 εκ.
Τον Μάρτιο του 2020 o Όμιλος ενεργοποίησε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών κατά το οποίο επαναγόρασε
στο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών 786.278 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 0,95%
του μετοχικού κεφαλαίου της TCI, συνολικής αξίας €8,8 εκ.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2020 η Titan Cement International SA (TCI) και η ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, 100% άμεση θυγατρική
της TCI, κατείχαν συνολικά 5.512.502 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 6,69% των δικαιωμάτων ψήφου της
εταιρίας.
Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου


Επιστροφή κεφαλαίου

Μετά την εξουσιοδότηση που δόθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της Εταιρίας στις 13 Μαΐου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου
ύψους €0,40 ανά μετοχή σε όλους τους Μετόχους της εταιρίας. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου θα είναι
οι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι της εταιρίας την Πέμπτη 29 Απριλίου 2021, στις 12 μ.μ. (CEST) (ημερομηνία
καταγραφής - record date). Η είσπραξη του ποσού επιστροφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Ιουλίου
2021 μέσω των χειριστών των μετόχων, των τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιριών.


Ακύρωση ιδίων μετοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης την ακύρωση 4.122.393 ιδίων μετοχών οι οποίες αντιπροσωπεύουν
το 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Οι σχετικές διαδικασίες θα ακολουθήσουν τη βελγική νομοθεσία
και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2ου τριμήνου 2021.
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Οικονομικά Αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου 2020
Το τέταρτο τρίμηνο του έτους ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 0,9%, κυρίως χάρη στα ιδιαίτερα καλά
αποτελέσματα που κατέγραψαν οι αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανήλθε σε €404,7 εκ. Τα
λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν κατά 3,2% και διαμορφώθηκαν σε €56,8εκ., έναντι €58,7 εκ. το τελευταίο
τρίμηνο του 2019. Τα κέρδη EBITDA του τριμήνου επιβαρύνθηκαν από προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων
ύψους €7,6 εκ.
4ο Τρίμηνο 4ο Τρίμηνο
Μεταβολή
Σε εκατομμύρια Ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
2020
2019
%
Κύκλος εργασιών

Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα
μειοψηφίας

404,7

401,2

0,9%

56,8

58,7

-3,2%

-56,4

5,7

Ανασκόπηση επιδόσεων ESG
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ συνέχισε να συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια συλλογική προσπάθεια για ένα μέλλον με
ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, υποστηρίζοντας το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τους
κλιματικούς στόχους της Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA) για παροχή σκυροδέματος με
ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050.
Το 2020, οι εκπομπές CO₂ (net) ήταν 674kgCO₂/τόνο τσιμεντοειδούς προϊόντος, σημειώνοντας μείωση κατά
13,4% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Νέες γραμμές επεξεργασίας εναλλακτικών καυσίμων εγκαινιάστηκαν
στη Φλόριντα και τη Βόρεια Μακεδονία. Ο Όμιλος επέκτεινε τα προϊόντα του για να περιλαμβάνει τσιμέντο και
σκυρόδεμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ενώ σημειώθηκε πρόοδος στην ενεργειακή απόδοση, με το 54,9% της
συνολικής παραγωγής κλίνκερ να καλύπτεται σήμερα από την πιστοποίηση ISO50001. Ο Τιτάνας, έχοντας
δεσμευθεί σε συνεχή, ανοιχτή και διαφανή επικοινωνία με τους συμ-μετόχους του, υπέβαλε την πρώτη του
αναφορά στο Carbon Disclosure Project (CDP) για την κλιματική αλλαγή και την επάρκεια των υδάτινων πόρων.
Επιπλέον, η εγκατάσταση Pennsuco Cement του Ομίλου στη Φλόριντα έγινε το πρώτο εργοστάσιο τσιμέντου στον
κόσμο που απέκτησε την πιστοποίηση επιπέδου Platinum του προγράμματος Total Resource Use and Efficiency
(TRUE) για μηδενικά απόβλητα προς ταφή. Εκπονήθηκαν σχέδια διαχείρισης της βιοποικιλότητας σε εννέα από
τα δέκα λατομεία του Ομίλου που βρίσκονται σε περιοχές με υψηλή αξία βιοποικιλότητας και μειώθηκε η
κατανάλωση νερού σε 261 lt/τόνο τσιμέντου. Με σκοπό τη βελτίωση της διαφάνειας, τέθηκε σε λειτουργία μια
νέα διαδικτυακή πλατφόρμα στην Ελλάδα, η οποία καθιστά διαθέσιμα καθημερινά στο ευρύ κοινό τα στοιχεία
εκπομπών αερίων.
Ο δείκτης συχνότητας ατυχημάτων που οδήγησαν σε απώλεια χρόνου εργασίας (LTIFR) ανά εκατομμύριο ώρες
εργασίας μειώθηκε από 1,44 το 2019 σε 0,57, τη χαμηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί από το 2013. Δυστυχώς,
παρά τη βελτίωση αυτή, σημειώθηκαν δύο θανατηφόρα ατυχήματα εργολάβων κατά τη διάρκεια του έτους, ένα
στο Κόσοβο και ένα στην Αίγυπτο, καθώς και ένα θανατηφόρο ατύχημα εργαζομένου σε τροχαίο στις ΗΠΑ. Ο
Όμιλος, από την έναρξη της πανδημίας, ανέλαβε πρωτοβουλίες για την προστασία των εργαζομένων του και των
οικογενειών τους με τη θέσπιση της τηλεργασίας και τη λήψη μέτρων για να διασφαλιστεί ότι όσοι βρίσκονται
στον χώρο εργασίας, εργάζονται υπό τις πλέον ασφαλείς συνθήκες. Προσφέρθηκε βοήθεια σε γειτονικές
κοινότητες, σε επιχειρηματικούς εταίρους και εργολάβους, ενώ ο Όμιλος είχε στενή συνεργασία με τις τοπικές
αρχές, τα ιδρύματα δημόσιας υγείας και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε μια προσπάθεια
περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοιού.
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Εκπονήθηκε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της συμπερίληψης και διαφορετικότητας στον
Όμιλο, το οποίο βασίστηκε σε πληροφορίες από στοχευμένες ομάδες και συνεντεύξεις. Στον Tιτάνα στην
Αμερική, η εκπαίδευση σχετικά με τις υποσυνείδητες προκαταλήψεις έγινε υποχρεωτική για όλα τα διευθυντικά
στελέχη. Δημιουργήθηκαν δύο νέες ομάδες εργαζομένων (Employee Resource Groups), μία για την κοινότητα
των Μαύρων και Αφροαμερικανών και μία για την κοινότητα ενάντια στην ομοφοβία, αμφιφοβία κλπ. (LGBTQ+).
Το ποσοστό των εργαζομένων από τοπικές κοινότητες παρέμεινε υψηλό, στο 83%, και ο Όμιλος συνέχισε να
υποστηρίζει την απασχόληση των νέων προσφέροντας 251 θέσεις πρακτικής άσκησης το 2020. Μέσω του
ReGeneration Academy for Digital Acceleration, ενός προγράμματος που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με
τοπικούς παρόχους υπηρεσιών, 24 νέοι και νέες εκπαιδεύτηκαν στην επιστήμη των δεδομένων και έλαβαν
υποστήριξη για εύρεση εργασίας στην Ελλάδα.
Ο Τιτάνας είναι σε στενή συνεργασία με τους συμ-μετόχους του σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο, προκειμένου
να κατανοεί και να δίνει προτεραιότητα στα ζητήματα που είναι ουσιώδη σε σχέση με την εταιρία και τον
αντίκτυπό της στην οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο και μετά την ολοκλήρωση
ακόμη ενός κύκλου σε επίπεδο ομίλου, όλες οι επιχειρηματικές μονάδες του Τιτάνα επανεξέτασαν και
επικαιροποίησαν τα ουσιώδη θέματά τους. Τομείς όπως η υγεία και η ασφάλεια, η περιβαλλοντική διαχείριση,
η ανάπτυξη των εργαζομένων, η βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα, η ικανοποίηση των πελατών, το κλίμα και η
ενέργεια, και η καλή διακυβέρνηση αναδείχθηκαν ως κορυφαία ουσιώδη θέματα στις περισσότερες χώρες όπου
δραστηριοποιείται ο Όμιλος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, για να επιταχύνει περαιτέρω τη λήψη αποφάσεων και την οργανωτική ευελιξία στο
πλαίσιο των ταχέως μεταβαλλόμενων παραγόντων ανταγωνιστικότητας, κυρίως στον τομέα του ψηφιακού
μετασχηματισμού και του ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα, ενέκρινε νέα οργανωτική δομή στη συνεδρίασή
του στις 21 Ιουλίου. Tο πρώην τμήμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Ομίλου επεκτάθηκε για να
αντικατοπτρίζει την ευρύτερη εστίαση του Ομίλου και των συμ-μετόχων του σε θέματα περιβάλλοντος,
κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG), ενώ συστάθηκε μια νέα ομάδα για το ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, η
οποία αναφέρεται απευθείας στον νέο Εκτελεστικό Διευθυντή Βιώσιμης Ανάπτυξης (Chief Sustainability Officer)
του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.

23/03/2021 09:22Tuesday, 23 March 2021Page 8/16
Σελίδα 8/16

Δελτίο τύπου
Ρυθμιζόμενη Πληροφόρηση

23 Μαρτίου 2021

Προοπτικές
Για το 2021 οι προοπτικές των αγορών μας παραμένουν ενθαρρυντικές και η δυναμική της ζήτησης είναι σε θέση
να στηρίξει την ανάπτυξη μας. Παράλληλα, τα κύματα της πανδημίας που κάθε τόσο εμφανίζονται σε πολλές
χώρες ωθούν τις κυβερνήσεις στη λήψη των απαιτούμενων μέτρων, τα οποία επηρεάζουν την οικονομική
δραστηριότητα.
Στις ΗΠΑ οι συνέπειες της πανδημίας αναμένεται να αμβλυνθούν το 2021, καθώς θα επιταχύνεται ο εμβολιασμός
του πληθυσμού. Χάρη στη συσσωρευμένη ζήτηση και το αναμενόμενο νέο πακέτο δημοσιονομικών κινήτρων
από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η οικονομία των ΗΠΑ είναι έτοιμη να ανακάμψει δυναμικά και να φτάσει στα
προ της πανδημίας επίπεδα. Το πλήθος των προς εκτέλεση έργων της TITAN America υποδεικνύει ότι η
δραστηριότητα και οι επιδόσεις θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα.
Στην Ελλάδα αναμένεται ότι θα συνεχιστούν και το 2021 οι θετικές τάσεις που παρατηρήθηκαν έως τώρα. Οι
σχετιζόμενες με τις κατοικίες κατασκευές, αλλά και πολλά περιφερειακά έργα υποδομών –αυτοκινητόδρομοι και
λιμένες ανά την χώρα καθώς και άλλα έργα στην Αττική– τα οποία υλοποιούνται με τη βοήθεια των υφιστάμενων
μηχανισμών χρηματοδότησης, θα τροφοδοτήσουν τη ζήτηση.
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν οι ισχυρές επιδόσεις. Οι επιχειρηματικές μονάδες που
έχουμε αναπτύξει στην περιοχή προσφέρουν στον Όμιλο τα οφέλη από συνέργειες που προκύπτουν από τη
λειτουργία ενός δικτύου. Επιπλέον, στις περισσότερες τοπικές αγορές οι βασικοί παράγοντες της ζήτησης
διατηρούνται, συντελώντας στη συνέχιση των επιδόσεων σε υψηλά επίπεδα.
Στην Αίγυπτο αναμένουμε ανάκαμψη της ζήτησης και αύξηση της κατανάλωσης τσιμέντου, παρότι η αγορά
αντιμετωπίζει διαρθρωτικά θέματα και οι ενέργειες της κυβέρνησης επιδεινώνουν, παρά επιλύουν τα
προβλήματα. Τα θεμελιώδη μεγέθη στη χώρα είναι ιδιαίτερα ευοίωνα για την ανάπτυξη της αγοράς τσιμέντου,
καθώς η Αίγυπτος καταγράφει σταθερά θετικό ΑΕΠ, εμφανίζει έναν από τους υψηλότερους δείκτες
γεννητικότητας στην περιοχή και έχει ισχυρές τάσεις αστικοποίησης.
Στην Τουρκία η κατασκευαστική δραστηριότητα αναμένεται να διατηρήσει τη θετική της τάση, παρά τις αβέβαιες
προοπτικές της οικονομίας. Λόγω της επικρατούσας οικονομικής κατάστασης, εξακολουθεί να υπάρχει συνέχιση
επενδύσεων στην αγορά ακινήτων από ιδιώτες, που σε συνδυασμό με τα νέα έργα υποδομών όπως νέα έργα
μεταφορών, θα ενισχύσουν περαιτέρω την κατανάλωση τσιμέντου.
Η Εθνική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανίας (SNIC) της Βραζιλίας εκτιμά ότι το 2021 η ζήτηση για τσιμέντο θα
παραμείνει στα ίδια υψηλά επίπεδα.
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, υπογραμμίζοντας τη διαρκή δέσμευσή του στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας για
όλους, ανακοίνωσε τους στόχους του σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) για το 2025
και μετά. Σε αυτούς περιλαμβάνεται ένας ανανεωμένος και πιο φιλόδοξος στόχος μείωσης των εκπομπών CO 2
για το 2030 σε -35% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, ο οποίος ευθυγραμμίζεται με το όραμα της Ευρωπαϊκής
Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.
Ο Όμιλος έχει θέσει 20 στόχους οι οποίοι εστιάζουν σε τέσσερις πυλώνες που έχουν καθοριστεί ως ουσιώδεις
από τους συμ-μετόχους του και διέπονται από τις αρχές καλής διακυβέρνησης, διαφάνειας και επιχειρηματικής
ηθικής:
- Ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα και ψηφιακός μετασχηματισμός, με στόχο να μετασχηματίσουμε τις
επιχειρηματικές δραστηριότητές μας εστιάζοντας στην ανθεκτικότητα, την καινοτομία και την ανάπτυξη λύσεων
για την πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών μας, καθώς κατευθυνόμαστε προς έναν ψηφιακό κόσμο
με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα.
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- Εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την εξέλιξη, με στόχο να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα ίσων
ευκαιριών για όλους τους ανθρώπους μας, χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν
επαγγελματικά μέσα σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον.
- Θετικό αποτύπωμα στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε, με στόχο να ενισχύσουμε τις δραστηριότητές μας
και τους ανθρώπους μας σε όλο τον κόσμο ώστε να συνεισφέρουν στην ευημερία των τοπικών κοινοτήτων,
αναγνωρίζοντας τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους ανησυχίες.
- Υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα, με στόχο να ενδυναμώσουμε τα επιχειρηματικά μας οικοσυστήματα ώστε να
ενσωματώνουν κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης στις επιχειρηματικές τους αποφάσεις και τις καθημερινές
συμπεριφορές τους, ενώ παράλληλα αξιοποιούμε τους φυσικούς πόρους με υπευθυνότητα.
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Δελτίο τύπου
Ρυθμιζόμενη Πληροφόρηση

23 Μαρτίου 2021

Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων
(ποσά σε χιλιάδες €)

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Καθαρές ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης
Λειτουργικά κέρδη προ ζημιών απομείωσης υπεραξίας
Ζημιές απομείωσης υπεραξίας
Λειτουργικά κέρδη
Λοιπά έσοδα
Καθαρά έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας
Ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές
Συμμετοχή στα κέρδη συγγενών εταιριών και κοινοπραξιών
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη μετά από φόρους
Τα καθαρά κέρδη αναλογούν σε :
Μετόχους της Εταιρίας
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - προσαρμοσμένα (σε €)

Για το έτος που έληξε την 31/12
2020
2019
1.607.033
-1.297.550
309.483
7.552
-142.660
-24.241

1.609.778
-1.315.866
293.912
9.682
-145.188
-25.289

-1.985
-1.485
146.664
-46.614
100.050
100
-52.683
-13.216
3.200
37.451
-35.899
1.552

-1.667
-4.282
127.168
127.168
14
-63.590
-592
1.366
64.366
-11.211
53.155

1.518
34
1.552

50.905
2.250
53.155

0,0197
0,0196

0,6452
0,6385

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και
απομειώσεων (EBITDA)
(ποσά σε χιλιάδες €)

Λειτουργικά κέρδη προ ζημιών απομείωσης υπεραξίας
Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων
Απομειώσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων,
αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA)

Για το έτος που έληξε την 31/12
2020
2019
146.664
138.575

127.168
137.718

992

2.247

286.231

267.133
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Δελτίο τύπου
Ρυθμιζόμενη Πληροφόρηση

23 Μαρτίου 2021

Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
(ποσά σε χιλιάδες €)

31/12/2020

31/12/2019

1.540.963
352.292
85.610
19.248
15.201
2.013.314

1.706.353
429.693
113.858
28.373
13.939
2.292.216

248.586

283.519

210.595
206.438
665.619

197.296
90.388
571.203

Σύνολο Ενεργητικού

2.678.933

2.863.419

Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και αποθεματικών που αναλογούν σε
μετόχους της μητρικής Εταιρίας
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)

1.242.693
23.990
1.266.683

1.375.165
34.626
1.409.791

666.993
102.078
34.234
49.550
14.146
867.001

822.820
96.319
35.268
39.456
58.277
1.052.140

223.850

107.170

308.709
12.690
545.249

280.624
13.694
401.488

Σύνολο υποχρεώσεων (β)

1.412.250

1.453.628

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (α+β)

2.678.933

2.863.419

Ενεργητικό
Ενσώματες ακινητοποιήσεις και επενδυτικά ακίνητα
Ασώματες ακινητοποιήσεις και υπεραξία
Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Αποθέματα
Απαιτήσεις, προπληρωμές και λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις
μισθώσεων
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών
Προβλέψεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις μισθώσεων
Προμηθευτές, υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος και λοιπές
υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων
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Δελτίο τύπου
Ρυθμιζόμενη Πληροφόρηση

23 Μαρτίου 2021

Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών
(ποσά σε χιλιάδες €)

Για το έτος που έληξε την 31/12
2020
2019

Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων
Κέρδη μετά από φόρους
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων
Τόκοι και συναφή έξοδα
Λοιπές μη ταμειακές προσαρμογές
Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης
Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

1.552
186.181
48.397
67.999
5.473
309.602
-10.176
299.426

53.155
139.965
58.463
33.639
-1.045
284.177
-9.817
274.360

-84,296

-109.313

Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων και
επενδυτικών παγίων
Μερίσματα εισπραχθέντα
Καθαρές (πληρωμές)/εισπράξεις λόγω μεταβολών σε επενδύσεις
συνδεδεμένων εταιριών και άλλων επενδυτικών δραστηριοτήτων
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

3.110
2.449

6.824
3.335

-126
-78.863

1.401
-97.753

Σύνολο ταμειακών ροών μετά από τις επενδυτικές δραστηριότητες
(α)+(β)

220.563

176.607

Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων
Απόκτηση μη ελέγχουσας συμμετοχής
Πληρωμές για την απόκτηση του 100% της Τσιμέντων Τιτάν από την TCI
Πληρωμές λόγω μείωσης μετοχικών κεφαλαίων
Μερίσματα πληρωθέντα και επιστροφές κεφαλαίων
Πληρωμές για την απόκτηση ιδίων μετοχών
Λοιπές εισπράξεις χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καθαρές εισπράξεις από αναλήψεις/(απoπληρωμές) πιστωτικών γραμμών
και παραγώγων
Σύνολο εκροών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ)

-21.795
-17.615
-8.816
779
-49.917

-20.376
-52.219
-1.266
-13.690
-6.855
3.276
-63.914

2.499
-94.865

-105.030
-260.074

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
(α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

125.698
90.388
-9.648
206.438

-83.467
171.000
2.855
90.388
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Δελτίο τύπου
Ρυθμιζόμενη Πληροφόρηση

23 Μαρτίου 2021

Σύνοψη καταστάσεων επίδοσης ESG

Κλιματική
τσιμέντου

αλλαγή–

2020

2019

δραστηριότητες

Ειδικές καθαρές εκπομπές αερίων CO2

kg/tΤσιμεντοειδούς προϊόντος

674,0

676,6

Υποκατάσταση με δευτερογενή καύσιμα

%Θερμιδικής βάσης

13,1

13,5

Αναλογία κλίνκερ προς τσιμέντο
Εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου με πιστοποιημένα
συστήματα ενέργειας (ISO 50001 ή αντίστοιχο)

%

82,4

82,9

%

54,9

40,5

Ειδικές εκπομπές σκόνης

g/tκλίνκερ

19,3

14,7

Ειδικές εκπομπές NOx

g/tκλίνκερ

1.282

1.269

Ειδικές εκπομπές SOx

g/tκλίνκερ

253

193

Ειδική κατανάλωση νερού

lt/tτσιμέντου

261

257

%

90,0

90,0

%

88,0

90,0

εκατομμύρια €

22,2

26,6

29,3

27,8

60.700

56.600

32,5

29,1

3

0

21,5

57,4

0,57

1,44

5.359

5.400

83,16

83,32

14,81

25,42

66,95

65,35

Τοπικές επιπτώσεις – δραστηριότητες
τσιμέντου

Τοπικές επιπτώσεις- σύνολο
δραστηριοτήτων
Ενεργά λατομεία με σχέδια διαχείρισης
βιοποικιλότητας
Ενεργά λατομεία με σχέδια αποκατάστασης
Περιβαλλοντικές δαπάνες

Αποφυγή επιπτώσεων στο περιβάλλον- τομέας
τσιμέντου
Αποφυγή καθαρών άμεσων εκπομπών CO2

εκατομμύρια t

Αποφυγή εκπομπών σκόνης

t

Αποφυγή κατανάλωσης νερού

εκατομμύρια m3

Υγεία
και
ασφάλειαδραστηριοτήτων

σύνολο

Αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων
Δείκτης Σοβαρότητας Ατυχημάτων που οδήγησαν σε
Απώλεια Χρόνου Εργασίας Εργαζομένων
Δείκτης Συχνότητας Ατυχημάτων που οδήγησαν σε
Απώλεια Χρόνου Εργαζομένων (LTIFR)

ανά ένα εκατομμύριο
εργατοώρες

Απασχόληση- σύνολο
δραστηριοτήτων
Απασχόληση (όπως καταγράφηκε στις 31 Δεκεμβρίου)
Ποσοστό εργαζομένων από την τοπική κοινωνία

%

Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικούσύνολο δραστηριοτήτων
Μέσος
όρος
ανθρωποωρών
εκπαίδευσης
(σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των άμεσα
απασχολούμενων)

Σύμπραξη με τους συμμετέχοντες- σύνολο
δραστηριοτήτων
Πληρωμές σε τοπικούς προμηθευτές και εργολάβους
(ως ποσοστό του συνόλου των πληρωμών)

%
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Δελτίο τύπου
Ρυθμιζόμενη Πληροφόρηση

23 Μαρτίου 2021

Γενικοί Ορισμοί

CAPEX
Κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) ορίζονται ως οι αποκτήσεις ασώματων και ενσώματων ακινητοποιήσεων,
δικαιωμάτων χρήσης στοιχείων και επενδυτικών παγίων.

EBITDA
Ως EBITDA ορίζονται τα λειτουργικά κέρδη προ ζημιών απομείωσης υπεραξίας πλέον αποσβέσεων και
απομειώσεων ασωμάτων και ενσώματων ακινητοποιήσεων και αποσβέσεων κρατικών επιχορηγήσεων.

Καθαρός Δανεισμός
Καθαρός δανεισμός ορίζεται ως το άθροισμα των μακροπρόθεσμων δανείων και υποχρεώσεων από μισθώσεις και
των βραχυπρόθεσμων δανείων και υποχρεώσεων από μισθώσεις (συνολικά μικτός δανεισμός), μείον τα ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα.

NPAT
Ως NPAT ορίζονται τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής εταιρίας.

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων
Ως Ελεύθερες Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων ορίζονται οι ταμειακές ροές που προκύπτουν από το
EBITDA προσαρμοσμένο με τις μη ταμειακές συναλλαγές, πλέον ή μείον των αλλαγών του κεφαλαίου κίνησης και
μείον των πληρωμών για CAPEX.

Λειτουργικά κέρδη προ ζημιών απομείωσης υπεραξίας
Τα λειτουργικά κέρδη προ ζημιών απομείωσης υπεραξίας ορίζονται ως κέρδη προ φόρων, συμμετοχών στα
κέρδη/(ζημιές) συγγενών εταιριών και κοινοπραξιών, κερδών/(ζημιών) από συναλλαγματικές διαφορές, καθαρών
εξόδων χρηματοοικονομικής λειτουργίας, λοιπών εσοδών/(ζημιών) και ζημιών απομείωσης υπεραξίας

Λειτουργικά κέρδη
Τα λειτουργικά κέρδη ορίζονται ως κέρδη προ φόρων, συμμετοχών στα κέρδη/(ζημιές) συγγενών εταιριών και
κοινοπραξιών, κερδών/(ζημιών) από συναλλαγματικές διαφορές, καθαρών εξόδων χρηματοοικονομικής
λειτουργίας και λοιπών εσοδών/(ζημιών).
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Δελτίο τύπου
Ρυθμιζόμενη Πληροφόρηση

23 Μαρτίου 2021

Οικονομικό Ημερολόγιο
12 Απριλίου 2021

Δημοσίευση της Ενιαίας Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού 2020

13 Μαΐου 2021

Γενική Τακτική Συνέλευση των Μετόχων

13 Μαΐου 2021

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2021

29 Ιουλίου 2021

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2021

11 Νοεμβρίου 2021 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2021


Το παρόν δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της Titan Cement International SA μέσω του
συνδέσμου https://ir.titan-cement.com



Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων, τηλ. +30 210 2591 257



Στις 15:00 CET θα λάβει χώρα η ενημέρωση αναλυτών και επενδυτών μέσω τηλεδιάσκεψης:
http://87399.themediaframe.eu/links/titan210323.html

Ο νόμιμος ελεγκτής επιβεβαίωσε ότι από τον έλεγχο, που έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί, δεν προέκυψαν έως
σήμερα ουσιώδεις ανακρίβειες στο προσχέδιο των ενοποιημένων καταστάσεων και ότι τα λογιστικά στοιχεία που
αναφέρονται στο δελτίο τύπου συμφωνούν, από κάθε ουσιώδη άποψη, με το προσχέδιο των λογαριασμών από το
οποίο έχουν αντληθεί/ή προέλθει.
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η παρούσα έκθεση μπορεί να περιλαμβάνει δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις. Οι δηλώσεις για μελλοντικές
εκτιμήσεις αφορούν ή βασίζονται στις τρέχουσες προθέσεις, πεποιθήσεις ή προσδοκίες της διοίκησης της επιχείρησης σχετικά με, μεταξύ άλλων, τα
αποτελέσματα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στο μέλλον, την οικονομική κατάσταση, τη ρευστότητα, τις προοπτικές, την
ανάπτυξη, τις στρατηγικές ή τις εξελίξεις του κλάδου όπου δραστηριοποιούμαστε. Από τη φύση τους, οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις
υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και παραδοχές που μπορεί να καταλήξουν σε πραγματικά αποτελέσματα ή μελλοντικές καταστάσεις που
διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνες που εκφράζουν ρητά ή άρρητα οι παρούσες δηλώσεις. Οι εν λόγω κίνδυνοι, αβεβαιότητες και παραδοχές ενδέχεται
να επηρεάσουν αρνητικά την έκβαση και τις οικονομικές συνέπειες των σχεδίων ή των γεγονότων που περιγράφονται στις δηλώσεις. Οι δηλώσεις για
μελλοντικές εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση σχετικά με τάσεις ή τρέχουσες δραστηριότητες δεν πρέπει να εκλαμβάνονται
ωσάν να επρόκειτο να παραμείνουν ως έχουν στο μέλλον. Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε ή να αναθεωρήσουμε καμία
δήλωση για μελλοντικές εκτιμήσεις, είτε κατόπιν νέων στοιχείων, είτε βάσει μελλοντικών γεγονότων, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Δεν θα πρέπει
κανείς να αποδίδει υπερβάλλουσα αξιοπιστία σε τέτοιες μελλοντικές εκτιμήσεις οι οποίες άλλωστε ισχύουν μόνον κατά την χρονική στιγμή της
παρούσας έκθεσης. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Ουδεμία διαβεβαίωση ή
εγγύηση παρέχεται, ρητά ή άρρητα, ως προς το δίκαιο χαρακτήρα, την ακρίβεια, το ευλογοφανές ή την πληρότητα των στοιχείων που περιλαμβάνονται
εδώ και ουδείς θα έπρεπε να βασίζεται σε αυτά. Στους περισσότερους πίνακες της παρούσας έκθεσης, τα ποσά εκφράζονται σε εκατομμύρια € για
λόγους διαφάνειας. Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με τους πίνακες της συνοπτικής ενημέρωσης λόγω στρογγυλοποίησης των ποσών. Η συνοπτική
ενημέρωση καταρτίστηκε στην Αγγλική γλώσσα και μεταφράστηκε στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφοροποιήσεων μεταξύ των δύο κειμένων,
υπερισχύει το κείμενο στην Αγγλική εκδοχή.

Σχετικά με την Titan Cement International SA
Η Titan Cement International, μητρική εταιρία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, είναι διεθνής παραγωγός τσιμέντου και δομικών υλικών. Οι
δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή τσιμέντου, έτοιμου σκυροδέματος, αδρανών υλικών,
ιπτάμενης τέφρας, κονιαμάτων και άλλων δομικών υλικών. Ο Όμιλος απασχολεί περίπου 5.500 άτομα και δραστηριοποιείται σε
περισσότερες από 15 χώρες, λειτουργώντας εργοστάσια τσιμέντου σε 10 από αυτές: ΗΠΑ, Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία, Βόρεια
Μακεδονία, Κόσοβο, Σερβία, Αίγυπτο, Τουρκία και Βραζιλία. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ λειτούργησε με
δέσμευση να υπηρετεί τις θεμελιώδεις ανάγκες της κοινωνίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη βιώσιμη ανάπτυξη, με υπευθυνότητα
και ακεραιότητα.
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