
31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

1.194.939 1.100.359 805.559 781.875
Κέρδη χρήσεως µετά από φόρους 208.224 239.739 105.964 118.771
Καθαρά κέρδη χρήσεως που αναλογούν στη µειοψηφία 1.799 4.480 - -
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου από δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών 3.754 3.694 3.754 3.694
Αγορά ιδίων µετοχών -56.354 -35.443 -56.354 -35.443
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -63.399 -63.338 -63.399 -63.338
Μερίσµατα πληρωθέντα στη µειοψηφία -2.764 -2.488 - -
Καταβολή επιπλέον τιµήµατος για εξαγορά θυγατρικής - -4.280 - -

Επίδραση ισοτιµιών 1.136 -47.949 - -

-179 132 - -
132.932 - - -

24.108 33 - -
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 2.670 - - -
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 1.896.579 1.303.924 270.592 262.214 Εξαγορά δικαιωµάτων µειοψηφίας -12.732 - - -
Επενδύσεις σε ακίνητα - - 6.796 6.996 Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31/12/2008 και 31/12/2007 αντίστοιχα) 1.434.134 1.194.939 795.524 805.559
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 545.088 301.189 - - - - - -
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 54.515 35.884 1.265.961 519.270
Αποθέµατα 284.852 226.253 99.994 85.250
Απαιτήσεις από πελάτες 212.511 232.362 85.999 116.526
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 106.024 58.774 10.683 13.763
∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 94.521 167.478 31.263 13 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.194.090 2.325.864 1.771.288 1.004.032 Ταµιακές Ροές Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων

Κέρδη προ φόρων 210.016 300.346 113.292 159.788
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Προσαρµογές του κέρδους σε σχέση µε τις εξής συναλλαγές:
Μετοχικό Κεφάλαιο (84.546.774 µετοχές των  € 4,00) 338.187 169.065 338.187 169.065 Αποσβέσεις 109.478 94.782 11.019 10.684
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 22.826 22.826 22.826 22.826 Αποµειώσεις ενσωµάτων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 2.799 1.509 - -
∆ικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών 10.713 7.016 10.713 7.016 Προβλέψεις 18.292 12.332 1.941 7.168
Ίδιες µετοχές -92.299 -35.945 -92.299 -35.945 Συναλλαγµατικές διαφορές 7.109 -1.738 3.865 -1.857
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 1.116.629 1.009.865 516.097 642.597 Έσοδα συµµετοχών και χρεογράφων -283 -74 -7.699 -2.656
Σύνολο Καθαρής θέσης Μετόχων Εταιρίας (α) 1.396.056 1.172.827 795.524 805.559 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 51.846 34.406 23.721 4.595
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 38.078 22.112 - - Αποτελέσµατα (έσοδα/έξοδα, κέρδη/ζηµίες) επενδ. δραστ. -2.383 1.113 6.852 2.779
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)=(α)+(β) 1.434.134 1.194.939 795.524 805.559 Κέρδος εκµ/σεως πριν από τις µεταβ. του κεφ. κινήσεως 396.874 442.676 152.991 180.501
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 945.193 589.833 759.000 3.609 Aύξηση αποθεµάτων -35.024 -29.999 -15.403 -17.115
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 282.918 200.839 53.915 59.815 Μείωση απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λ/σµούς 17.128 21.072 27.428 1.314
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 263.145 146.405 87.580 49.987 (Αύξηση)/µείωση λοιπών λειτουργικών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων -9.340 1.844 -165 -371
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 268.700 193.848 75.269 85.062 Αύξηση/(µείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 42.055 -15.717 12.851 -2.209
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 1.759.956 1.130.925 975.764 198.473 Εισροές διαθεσίµων από την κύρια εκµετάλλευση 411.693 419.876 177.702 162.120
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 3.194.090 2.325.864 1.771.288 1.004.032 Καταβεβληµένοι φόροι -48.627 -96.232 -35.161 -58.784

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριοτήτες (α) 363.066 323.644 142.541 103.336
Ταµιακές Ροές Επενδυτικών ∆ραστηριοτήτων
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων -209.105 -252.399 -20.598 -18.383
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 7.736 4.386 704 661

1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 Εισπράξεις από πωλήσεις επενδυτικών παγίων - - - 157
Μερίσµατα εισπραχθέντα 3.325 74 10.313 2.688

Κύκλος εργασιών 1.578.458 1.496.915 548.620 535.859 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών -401.708 -243.231 -745.225 -1.724
Κόστος πωλήσεων -1.046.968 -936.825 -352.691 -322.779 Εισπράξεις από την πώληση επενδυτικών τίτλων 2.987 933 - -
Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων 531.490 560.090 195.929 213.080 Πληρωµές για την απόκτηση επενδυτικών τίτλων -1.400 -2.193 -118 -74
Άλλα έσοδα /(έξοδα) εκµετάλλευσης -6.246 621 789 3.419 Τόκοι εισπραχθέντες 8.859 7.589 538 130
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -119.437 -108.586 -43.529 -41.352 Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -589.306 -484.841 -754.386 -16.545
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης -25.755 -24.199 -4.709 -4.553 Σύνολο ταµιακών ροών µετά από τις επενδυτικές δραστηριότητες (α)+(β) -226.240 -161.197 -611.845 86.791

Ταµιακές Ροές Χρηµατοδοτικών ∆ραστηριοτήτων
380.052 427.926 148.480 170.594 Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 57 197 57 197

Αποσβέσεις -109.478 -94.782 -11.019 -10.684
270.574 333.144 137.461 159.910 24.108 - - -

Έσοδα συµµετοχών και χρεογράφων 283 74 7.699 2.656 Πληρωµές για αγορά ιδίων µετοχών -56.712 -35.085 -56.712 -35.085
Έσοδα/(έξοδα) χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας -60.841 -32.872 -31.868 -2.778 Εισπράξεις κρατικών επιχορηγήσεων - 230 - 25
Κέρδη προ φόρων 210.016 300.346 113.292 159.788 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -63.406 -40.224 -22.424 -3.031
Μείον: Φόρος εισοδήµατος 7 -56.127 -7.328 -41.017 Μερίσµατα πληρωθέντα -66.400 -65.736 -63.401 -63.246
Κέρδη µετά από φόρους 210.023 244.219 105.964 118.771 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 778.326 637.704 1.167.499 95.493

Τα καθαρά κέρδη αναλογούν σε : Εξοφλήσεις δανείων -464.819 -304.500 -381.924 -81.159
Μετόχους της Εταιρίας 208.224 239.739 105.964 118.771  Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστ/τες (γ) 151.154 192.586 643.095 -86.806
Μετόχους της Μειοψηφίας 1.799 4.480 - - Καθαρή (µείωση)/αύξηση στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  (α)+(β)+(γ) -75.086 31.389 31.250 -15

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 167.478 138.027 13 28
Kέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε    €) 2,5336 2,8452 1,2893 1,4096 Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών 2.129 -1.938 - -
Kέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - προσαρµοσµένα (σε    €) 2,5254 2,8360 1,2852 1,4050 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 94.521 167.478 31.263 13
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε    €) 0,4200 0,7500 0,4200 0,7500
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Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/21943
Α.∆.Τ. ΑΒ500997

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣΑΝ∆ΡΕΑΣ Λ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/15068
Α.∆.Τ. AB006812

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ. ΝΤΑΝΑΣ

Ο ∆ιευθυντής Ενοποιηµένων Οικονοµικών 
Καταστάσεων

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2009

Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/14180
Α.∆.Τ. Ν237613

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Χ. ΜΑΥΡΟ∆ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
Α.∆.Τ. AE096808Α.∆.Τ. Ξ163588

Ορισµένα κονδύλια  της προηγούµενης χρήσης αναταξινοµήθηκαν για λόγους  παρουσίασης (σηµείωση 37 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων).

Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής Οµίλου Ο Προϊστάµενος του Λογιστηρίου

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Οι λοιπές προβλέψεις (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες) που έχουν σχηµατιστεί  την 31.12.2008 ανέρχονται για τον  Όµιλο σε   € 26,4 εκατ. (2007 
€23,2 εκατ), και για την Εταιρία σε  €2,2 εκατ. (2007 €7,3.εκατ.). 

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)

ΕΤΑΙΡΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Είσπραξη από την συµµετοχή της µειοψηφίας στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 
θυγατρικών εταιριών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες  €)

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2008 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2008
(δηµοσιευόµενα βάσει του κν.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ και του ΟΜΙΛΟΥ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της
οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρίας και του Οµίλου, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης καθώς και στην έκθεση ελέγχου
του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

∆ιεύθυνση διαδικτύου:
Αρµόδια  Υπηρεσία - Νοµαρχία : Υπουργείο Ανάπτυξης, ∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιριών & Πίστεως

Χαλκίδος 22α - 111 43 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
www.titan-cement.com (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Χρήστος Γκλαβάνης

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ERNST & YOUNG

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με σύµφωνη γνώµη

Κέρδη/(ζηµίες) από αποτίµηση στην εύλογη αξία των διαθεσίµων προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

Ελεγκτική εταιρία :

∆ικαιώµατα µειοψηφίας που προέκυψαν κατά την εξαγορά θυγατρικών εταιριών

Ανδρέας Κανελλόπουλος - Πρόεδρος,  ∆ηµήτριος Κροντηράς*-Αντιπρόεδρος,
∆ηµήτριος Παπαλεξόπουλος - ∆ιευθύνων Σύµβουλος. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες  €)
Υπεραξία από αναπροσαρµογή περιουσιακών στοιχείων

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (1/1/2008 και 1/1/2007 αντίστοιχα)

ΕΤΑΙΡΙΑ

Ευτύχιος Βασιλάκης*, Ευθύµιος Βιδάλης*, Γεώργιος ∆αυίδ*, Σπυρίδων
Θεοδωρόπουλος*, Νέλλος Κανελλόπουλος, Τάκης-Παναγιώτης
Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Μαρινόπουλος*, Ηλίας Πανιάρας, Αλεξάνδρα
Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου, Μιχαήλ Σιγάλας, Απόστολος
Ταµβακάκης*, Βασίλειος Φουρλής*.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

*Ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη 

24 Φεβρουαρίου 2009
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων :

ΕΤΑΙΡΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στις 20.11.2008 ο Όµιλος υπέγραψε σύµβαση µε τις εταιρίες International Finance Corporation (IFC) και European Bank for Reconstruction and
Development (EBRD) προκειµένου να συµµετάσχουνµε ποσοστό 20% εκάστη, στη θυγατρική του Οµίλου στην Αλβανία Antea Cement Sh.A, µέσω αύξησης
του µετοχικού κεφαλαίου της. Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Antea Cement Sh.A πραγµατοποιήθηκε στις 30.12.2008 µε την καταβολή του ποσού
των  €24,8 εκατ. από τις ανωτέρω εταιρίες.

Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό των κοινών και προνοµιούχων µετοχών, αφαιρουµένου του σταθµισµένου µέσου όρου
των ιδίων µετοχών.
Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη
της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 προς αυτήν µέρη, είναι ως εξής:

Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2008 έχουν περιληφθεί επιπροσθέτως α) µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης οι αποκτηθείσες
εταιρίες: ∆οµικήΜπετόν ΑΕ (1η ενοποίηση 15.1.2008) , Alba Cemento Italia SHPK (1η ενοποίηση 6.5.2008), Λατοµεία Βαχού ΑΕ (1η ενοποίηση 14.5.2008),
Λατοµεία Θίσβης ΑΕ (1η ενοποίηση 22.10.2008), Dnjepr Investment I BV, ήδηHoltitan BV (1η ενοποίηση 4.11.2008), Dnjepr Investment II BV (1η ενοποίηση
12.11.2008) και οι ιδρυθείσες εταιρίες Πορφυρίων ΑΕ (30.1.2008), Stari Silo Company DOO (14.5.2008), β) µε την µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης η
αποκτηθείσα εταιρία Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S  (1η ενοποίηση 17.4.2008).   Σε υλοποίηση των από 10.5.2007 και 20.5.2008 αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσηςτων Μετόχων, η Εταιρία προέβη κατά την περίοδο 1/1 - 31/12/2008 στην

αγορά 2.101.810 ιδίων κοινών µετοχών, συνολικής αξίας €56.246 χιλ. και 5.619 ιδίων προνοµιούχων µετοχών, συνολικής αξίας €108 χιλ.. Ο συνολικός
αριθµός ιδίων µετοχώνπου είχε στην κατοχή της η Εταιρία στις 31.12.2008 ανέρχεται σε 3.193.616, αξίας κτήσεως €92.299 χιλ., ποσό κατά οποίο µειώθηκαν
τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας και του Οµίλου.

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

Οι παγιοποιήσεις χρήσεως 2008, εξαιρουµένων των επενδύσεων για αποκτήσεις νέων εταιριών, ανέρχονται σε : Όµιλος €209,1 εκατ. (2007 €252,4 εκατ.),
Εταιρίας  €20,6 εκατ. (2007 €18,4 εκατ.).

Με την από 16.12.2008 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκεκατά €56.800, µε καταβολή µετρητών και έκδοση
14.200 νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας €4,00 εκάστης, λόγω άσκησης από ανώτερα στελέχη δικαιωµάτων προαίρεσης
αγοράς κοινών µετοχών, στο πλαίσιο εφαρµογής προγραµµάτων χορήγησης δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών που έχουν εγκριθεί µε τις από
8.6.2004 και 4.6.2008 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Αναλογία µειοψηφίας στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιριών

Στις 6.5.2008 ο Όµιλος απέκτησε το υπόλοιπο 50% της κοινοπρακτικής εταιρίας Lafarge Titan Egyptian Inv. Ltd µε τις θυγατρικές της εταιρίες Alexandria
Portland Cement Co. S.A.E , Beni Suef Cement Company S.A.E., Four M Titan Silo Co. LLC (ήδη Τitan Beton and Aggregates LLC), Misrieen Titan Trade &
Distribution, East Cement Trade Ltd, Alexandria Development Co. Ltd. Από την ίδια ηµεροµηνία οι ανωτέρω εταιρίες ενσωµατώνονται στις οικονοµικές
καταστάσεις του Οµίλου µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης αντί της αναλογικής µεθόδου.

ζ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης
στ) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης

Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου : Οµίλου 6.505 (2007: 6.034), Εταιρίας 1.101 (2007: 1.121)
Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα προτείνει στην τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ως µέρισµα ανά µετοχή για την χρήση 2008 το ποσό των €0,42 (2007:
€0,75).

α) Έσοδα
β) Έξοδα

δ) Απαιτήσεις

Στις 2.12.2008 ο Όµιλος εξαγόρασε από το Σερβικό ∆ηµόσιο , κατόπιν δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού, επί πλέον ποσοστό 22,0675% της θυγατρικής
του στην Σερβία KOSJERIC A.D, έναντι τιµήµατος  €12,7 εκατ. 

Το ποσό των €132,9 εκατ. που αφορά την υπεραξία από αναπροσαρµογήπεριουσιακών στοιχείων συµµετοχήςτου Οµίλου κατά τη χρήση 2008 αναφέρεται
στο µερίδιο που αναλογεί στην αύξηση του αποθεµατικού αναπροσαρµογών, της συµµετοχής του Οµίλου και της µειοψηφίας στην κοινοπρακτική εταιρία
Lafarge Titan Egyptian Inv. Ltd. ( ήδη Titan Egyptian Investements Limited) και στις θυγατρικές της. Η συγκεκριµένηαύξησηπροέκυψε από την εκτίµηση της
εύλογης αξίας της ανωτέρω κοινοπρακτικής εταιρίας και των θυγατρικών της, στην οποία ο Όµιλος µετείχε κατά 50%, κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης
από τον Όµιλο του υπολοίπου 50%.

Με βάση το µειωµένο επίπεδο ζήτησηςπου απορρέει από την σοβούσα οικονοµική κρίση, εκτιµάται ότι η κατανοµήτων δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του
άνθρακα για την περίοδο 2008-2012 δεν θα επηρεάσει ουσιωδώς την παραγωγή του Οµίλου.

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 36 των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, καθώς και για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές στον Όµιλο και
στην Εταιρία.

ε) Υποχρεώσεις

Στις 16.7.2008 η θυγατρική του Οµίλου Λατοµεία Κορινθίας Α.Ε. µετονοµάστηκεσε Transbeton-∆οµική Α.Ε. Στις 30.10.2008 υπογράφτηκε σύµβασηµεταξύ
της εταιρίας Transbeton ΑΕ και των εταιριών του Οµίλου, ∆οµική Μπετόν ΑΕΒΕ, Ιντερµπετόν∆οµικά Υλικά και Τιτάν ∆ιεθνής Εµπορική ΑΕ, προκειµένου η
Transbeton ΑΕ να συµµετάσχειµε ποσοστό 50,1% στο µετοχικό κεφάλαιο της Transbeton-∆οµικήΑ.Ε. µέσω της αύξησηςτου µετοχικού της κεφαλαίου. Στις
14.11.2008 εγκρίθηκε από την Νοµαρχία η µερική απόσχιση του κλάδου σκυροδέµατος από την ∆οµική Μπετόν ΑΕΒΕ, ο οποίος στη συνέχεια εισφέρθηκε
για την κάλυψη της αναλογίας του Οµίλου στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Transbeton-∆οµική Α.Ε.. Από την ηµεροµηνία αυτή η εταιρία
Transbeton-∆οµική Α.Ε. χαρακτηρίζεται πλέον ως συνδεδεµένη και ενσωµατώνεται στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου µε την µέθοδο της καθαρής
θέσης (σηµείωση 15 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων).   

Η υπεραξία που προέκυψε από τις εξαγορές που πραγµατοποίησε ο Όµιλος στη χρήση 2008, υπολογίστηκε στο ποσό των €183,1 εκατ. Η οριστικοποίηση
της υπεραξίας θα ολοκληρωθεί εντός 12 µηνών από τις ηµεροµηνίες εξαγοράς.

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 της χρήσης 2008, παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 14 των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων του Οµίλου.

Tο περιφερειακό πρωτοδικείο της Nότιας Φλόριντα των ΗΠΑ εξέδωσε στις 30.1.2009 απόφαση, µε την οποία ακυρώνει όλες τις άδειες για εξόρυξη στα
λατοµεία της περιοχής Lakebeltστο Miami-Dade, µε άµεση ισχύ. Η Τarmac America , θυγατρική της Τitan America LLC, θα ασκήσει έφεση κατά της ανωτέρω
απόφασης. H TITAN America LLC είναι καλά προετοιµασµένηνα συνεχίσει την παραγωγήστο Pennsuco και να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών της,
που είναι άλλωστε εξαιρετικά περιορισµένες λόγω της αρνητικής συγκυρίας. Παράλληλα, το Σώµα Μηχανικού του Στρατού των ΗΠΑ επεξεργάζεται ήδη
αίτηση της Titan America LLC για µακροχρόνια άδεια λατοµικής εξόρυξης στην περιοχή του Lakebelt. 

γ) Έξοδα εποµένων χρήσεων

η) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της 


