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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/3/2008 31/3/2007 31/3/2008 31/3/2007
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 1.263.290 1.303.924 262.734 262.214 Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2008 και 1/1/2007 αντίστοιχα) 1.194.939 1.100.359 805.559 781.875
Επενδυτικά πάγια - - 6.996 6.996 Κέρδη της περιόδου, µετά από φόρους 43.328 51.264 22.530 27.980
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 290.859 301.189 - - ∆ικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών 867 629 867 629
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 19.691 18.994 519.613 519.270 Αγορά ιδίων µετοχών -21.703 -786 -21.703 -786
Αποθέµατα 217.751 226.253 82.454 85.250 Επίδραση ισοτιµιών -44.016 -6.590 - -
Απαιτήσεις από πελάτες 257.222 232.362 125.397 116.526
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 89.262 75.664 12.836 13.763 2.504 - - -
∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 163.973 167.478 19 13 Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/3/2008 και 31/3/2007 αντίστοιχα) 1.175.919 1.144.876 807.253 809.698
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.302.048 2.325.864 1.010.049 1.004.032 - - - -

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό Κεφάλαιο (84.532.574 µετοχές των  € 2,00) 169.065 169.065 169.065 169.065
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 22.826 22.826 22.826 22.826
∆ικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών 7.883 7.016 7.883 7.016
Ίδιες µετοχές -57.648 -35.945 -57.648 -35.945 1/1-31/3/2008 1/1-31/3/2007 1/1-31/3/2008 1/1-31/3/2007
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 1.009.112 1.009.865 665.127 642.597 Ταµιακές Ροές Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων
Καθαρή θέση Μετόχων Εταιρίας (α) 1.151.238 1.172.827 807.253 805.559 Κέρδη προ φόρων 45.874 62.685 29.267 35.841
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 24.681 22.112 - - Προσαρµογές του κέρδους σε σχέση µε τις εξής συναλλαγές:
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)=(α)+(β) 1.175.919 1.194.939 807.253 805.559 Αποσβέσεις 23.662 21.032 2.700 2.591
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 563.216 589.833 1.976 3.609 Προβλέψεις 744 1.794 -1.003 723
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 191.736 200.839 61.512 59.815 Συναλλαγµατικές διαφορές -291 -515 -670 -200
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 166.182 146.405 45.672 49.987 Έσοδα συµµετοχών και χρεογράφων -5 -12 - -
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 204.995 193.848 93.636 85.062 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 7.186 5.665 696 599
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 1.126.129 1.130.925 202.796 198.473 Αποτελέσµατα (έσοδα/έξοδα, κέρδη/ζηµίες) επενδ. δραστ. -229 429 941 460
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (γ)+(δ) 2.302.048 2.325.864 1.010.049 1.004.032 Κέρδος εκµ/σεως πριν από τις µεταβ. του κεφ. κινήσεως 76.941 91.078 31.931 40.014

Μείωση αποθεµάτων 3.446 462 2.484 3.405
Αύξηση απαιτ. από πελ. και λοιπούς λ/σµούς -16.967 -6.914 -9.875 -21.533
Μείωση/(αύξηση) λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 423 2.411 2 -8
(Μείωση)/αύξηση τρεχουσών υποχρ.(πλην τραπεζών) 7.545 -3.165 8.895 484
Εισροές διαθεσίµων από την κύρια εκµετάλλευση 71.388 83.872 33.437 22.362

1/1-31/3/2008 1/1-31/3/2007 1/1-31/3/2008 1/1-31/3/2007 Καταβεβληµένοι φόροι -8.474 -5.715 -4.047 -90
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριοτήτες (α) 62.914 78.157 29.390 22.272

Κύκλος εργασιών 340.152 342.144 125.135 127.468 Ταµιακές Ροές Επενδυτικών ∆ραστηριοτήτων
Κόστος πωλήσεων -230.168 -223.702 -80.584 -79.357 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών -9.501 -218.340 -50 -
Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων 109.984 118.442 44.551 48.111 Εισροές από αύξηση δικαιωµάτων µειοψηφίας σε θυγατρικές εταιρίες 2.504 - - -
Άλλα (έξοδα)/έσοδα εκµετάλλευσης -1.613 -338 -515 288 Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων -36.770 -51.287 -3.303 -3.157
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -26.405 -23.636 -10.408 -8.746 Εισροές από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 585 486 549 50
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -5.776 -5.559 -1.026 -814 Μερίσµατα εισπραχθέντα 5 5 789 84

Εισροές από την πώληση επενδυτικών τίτλων - 78 - -
76.190 88.909 32.602 38.839 Εκροές για την απόκτηση επενδυτικών τίτλων -227 - -46 -

Αποσβέσεις -23.662 -21.032 -2.700 -2.591 Τόκοι εισπραχθέντες 1.841 1.574 3 26
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -41.563 -267.484 -2.058 -2.997

52.528 67.877 29.902 36.248 Σύνολο ταµ. ροών µετά από τις επενδ. δραστ/τες (α)+(β) 21.351 -189.327 27.332 19.275
Έσοδα συµµετοχών και χρεογράφων 5 12 - - Ταµιακές Ροές Χρηµατοοικονοµικών ∆ραστηριοτήτων
Έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας -6.659 -5.204 -635 -407 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -9.205 -7.379 -698 -625

45.874 62.685 29.267 35.841 Εκροές για αγορά ιδίων µετοχών -21.685 -786 -21.685 -786
Μείον φόροι -2.546 -11.421 -6.737 -7.861 Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις - 26 - 26
Κέρδη µετά από φόρους 43.328 51.264 22.530 27.980 Μερίσµατα πληρωθέντα -34 -5 -33 -3
Τα καθαρά κέρδη αναλογούν σε : Εισροές από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 73.481 314.035 15.554 885
Μετόχους Εταιρίας 42.693 50.734 22.530 27.980 Εκροές για αποπληρωµή δανείων -65.611 -103.616 -20.464 -11.442
Μετόχους Μειοψηφίας 635 530 - -  Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµ/κές δραστ/τες (γ) -23.054 202.275 -27.326 -11.945
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 0,51 0,60 0,27 0,33 -1.703 12.948 6 7.330

∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα έναρξης περιόδου 167.478 138.027 13 28
Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών -1.802 -283 - -
∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα λήξης περιόδου 163.973 150.692 19 7.358

- - - -
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Ποσά σε χιλιάδες € Όµιλος Εταιρία
α) Έσοδα - 33.180
β) Έξοδα 316 8.533
γ) Απαιτήσεις - 37.940
δ) Υποχρεώσεις 209 9.952 12.
ε) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης 1.249 1.201
στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 18 18 13.
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 628 628

7.

14.

8. 15.

΄Εχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2007. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 6 των ενδιάµεσων
συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων.
∆ικαστήριο της Φλόριντα των ΗΠΑ αποφάσισε, στις 13.7.2007, την διακοπή από 17.7.2007 της εξόρυξης αδρανών υλικών που
διενεργούσε η εταιρία του Οµίλου Tarmac America LLC (Τarmac) σε ορισµένα τµήµατα της περιοχής Lake Belt της Φλόριντα, έως ότου το
σώµα Μηχανικών του Στρατού προβεί σε Συµπληρωµατική Έκθεση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΕΠΕ). Σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση του Σώµατος Μηχανικών του Στρατού η ΣΕΠΕ αναµένεται να ολοκληρωθεί στις 31.7.2008. Η ανωτέρω δικαστική απόφαση
επηρεάζει ένα σηµαντικό τµήµα του λατοµείου στο Pennsuco, από το οποίο προµηθεύεται πρώτες ύλες το οµώνυµο εργοστάσιο
παραγωγής τσιµέντου. Επιπλέον, επηρεάζονται οι πωλήσεις αδρανών υλικών του ανωτέρω λατοµείου στην αγορά της Φλόριντα. Η
εκδίκαση της έφεσης την οποία είχε ασκήσει η Tarmac America LLC µαζί µε τις άλλες πληττόµενες από την απόφαση επιχειρήσεις
εξόρυξης αδρανών υλικών, συζητήθηκε το Νοέµβριο του 2007 και ήδη αναµένεται η έκδοση της απόφασης.

Σύµφωνα µε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10.5.2007, η Εταιρία προέβη κατά την περίοδο 1/1 -
31/3/2008 στην αγορά 734.470 ιδίων κοινών µετοχών, συνολικής αξίας € 21.691 χιλ. και 500 ιδίων προνοµιούχων
µετοχών, συνολικής αξίας € 12 χιλ.. Ο συνολικός αριθµός ιδίων µετοχών που είχε στην κατοχή της η Εταιρία στις
31.3.2008 ανέρχεται σε 1.821.157, συνολικής αξίας € 57.648 χιλ., ποσό το οποίο µείωσε την Καθαρή Θέση της Εταιρίας
και του Οµίλου.

Ο Προϊστάµενος του Λογιστηρίου

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ. Ν237613

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Χ. ΜΑΥΡΟ∆ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/15068

Οι εταιρίες του Οµίλου µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά µε τα οποία ο Όµιλος συµµετέχει στο µετοχικό
τους κεφάλαιο καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσης τους στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Α' τριµήνου 2008,
παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 5 των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων.

Στις 17.4.2008 ο Όµιλος προέβη στην εξαγορά 50% της Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S στην Τουρκία έναντι του ποσού των
€ 85,1 εκατ., έχοντας λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις των αρχών και έχοντας ολοκληρώσει τον νοµικό και οικονοµικό έλεγχο της εταιρίας. Η 
παραπάνω εταιρία θα ενσωµατωθεί αναλογικά στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου από την ηµεροµηνία αγοράς. 

Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα
συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 προς αυτήν µέρη, είναι ως εξής: ∆εν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση

στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας και του Οµίλου. Το ποσό της πρόβλεψης για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία
διαφορές την 31.3.2008 ανέρχεται για τον Όµιλο σε € 2,2 εκατ. Το ποσό της πρόβλεψης για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των
εταιριών του Οµίλου την 31.3.2008 ανέρχεται σε € 0,8 εκατ. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηµατιστεί την 31.3.2008 ανέρχονται για
τον  Όµιλο σε € 30,4 εκατ., και για την Εταιρία σε  € 13,5 εκατ.

Στις 21.12.2007 ο Όµιλος υπέγραψε συµφωνητικό εξαγοράς του 100% των µετοχών της εταιρίας ∆οµική Μπετόν Α.Ε. η οποία στις
15.1.2008 ενσωµατώθηκε στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου, µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Στις 30.1.2008
ο Όµιλος ίδρυσε την εταιρία Πορφυρίων Α.Ε. η οποία ενσωµατώθηκε στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου στις 6.2.2008
µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης.

Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/14180
Α.∆.Τ. Ξ163588

Η ανακοινωθείσα από το ΥΠΕΧΩ∆Ε στις 25.2.2008 κατανοµή δικαιωµάτων εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα για την πενταετία 2008-
2012, εκτιµάται ότι θα οδηγήσει σε περιορισµό της παραγωγής του Οµίλου στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της περιόδου.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ. ΝΤΑΝΑΣ

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων

Κέρδη προ φόρων

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΑ

∆ικαιώµατα µειοψηφίας που προέκυψαν από την αύξηση µετοχικού
κεφαλαίου σε θυγατρική εταιρία του Οµίλου 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΕΤΑΙΡΙΑ

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου:

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία συνοπτική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ και του ΟΜΙΛΟΥ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν
προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά
Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται.

Ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών 
καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο:

ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6013/06/Β/86/90

Χαλκίδος 22Α - 111 43 Αθήνα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008
Σύµφωνα µε την απόφαση 6/448/11.10.2007 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό των κοινών και προνοµιούχων µετοχών,
αφαιρουµένου του σταθµισµένου µέσου όρου των ιδίων µετοχών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Καθαρή αύξηση στα διαθέσιµα και ταµ. ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 

Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου : Οµίλου 6.001 (Α' τριµήνου 2007 6.275),
Εταιρίας 1.095 (Α' τριµήνου 2007 1.098).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

Αθήνα, 6 Μαΐου 2008

Α.∆.Τ. AB006812

Οι παγιοποιήσεις Α' τριµήνου 2008, εξαιρουµένων των επενδύσεων για αποκτήσεις νέων εταιριών, ανέρχονται σε : Όµιλος
€ 36,8 εκατ. (Α' τριµήνου 2007 € 51,3 εκατ.), Εταιρίας  € 3,3 εκατ. (Α' τριµήνου 2007 € 3,2 εκατ.).

Επί των παγίων στοιχείων του Οµίλου και της Εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.

Στις 6.5.2008 ο Όµιλος ανακοίνωσε την απόκτηση του υπολοίπου 50% της κοινοπρακτικής εταιρίας Lafarge Titan Egyptian Inv. Ltd. Το
τίµηµα της εξαγοράς  ανέρχεται σε  € 330 εκατ., συµπεριλαµβανοµένου του αναλαµβανοµένου δανεισµού. 

Ο ∆ιευθύνων ΣύµβουλοςΟ Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ο ∆ιευθυντής Ενοποιηµένων 
Οικονοµικών Καταστάσεων

Α.∆.Τ. ΑΒ500997
ΑΝ∆ΡΕΑΣ Λ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ


