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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Ενδιάμεζερ Σςνοπηικέρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ

Δνδιάμεζη Καηάζηαζη Οικονομικήρ Θέζηρ

(ποζά ζε σιλιάδερ €)

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ημ. 30/09/2009 31/12/2008 30/09/2009 31/12/2008

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 9 1.890.718 1.896.579 264.934 270.592

Δπελδπηηθά αθίλεηα - - 6.796 6.796

Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 531.935 545.088 496 -

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο 5 - - 1.267.016 1.262.303

πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξίεο 5 11.246 10.178 - -

Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 2.463 2.418 107 107

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 14 1.091 - - -

Λνηπά καθξνπξφζεζκα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 22.118 39.297 3.487 3.551

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 1.884 2.622 - -

ύνολο μη κςκλοθοπούνηυν πεπιοςζιακών ζηοισείυν 2.461.455 2.496.182 1.542.836 1.543.349

Απνζέκαηα 234.726 284.852 69.640 99.994

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 179.782 212.511 79.465 85.999

Λνηπέο απαηηήζεηο θαη πξνπιεξσκέο 86.851 103.438 9.665 10.622

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 1.203 2.524 26 -

Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 62 62 61 61

Γηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα 42.906 94.521 4.264 31.263

ύνολο κςκλοθοπούνηυν πεπιοςζιακών ζηοισείυν 545.530 697.908 163.121 227.939

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 3.006.985 3.194.090 1.705.957 1.771.288

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Μεηνρηθφ θεθάιαην (84.546.774 κεηνρέο ησλ € 4,00) 338.187 338.187 338.187 338.187

Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 22.826 22.826 22.826 22.826

Γηθαηψκαηα πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρψλ 12.613 10.713 12.613 10.713

Ίδηεο κεηνρέο -91.797 -92.299 -91.797 -92.299

Λνηπά απνζεκαηηθά 380.046 433.747 462.987 462.987

Κέξδε εηο λέν 750.581 682.882 58.268 53.110

Ίδια Κεθάλαια πος αναλογούν ζε ιδιοκηήηερ ηηρ Μηηπικήρ Δηαιπίαρ 1.412.456 1.396.056 803.084 795.524

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 30.837 38.078 -     -

ύνολο Ιδίυν Κεθαλαίυν (α) 1.443.293 1.434.134 803.084 795.524

Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 14 813.873 945.193 646.362 759.000

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 180.754 204.433 23.650 21.625

Τπνρξεψζεηο ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ 40.399 41.157 24.027 23.702

Πξνβιέςεηο 22.288 23.235 2.418 2.182

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 16.632 14.093 6.180 6.406

Μακποππόθεζμερ ςποσπεώζειρ 1.073.946 1.228.111 702.637 812.915

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 14 257.757 263.145 145.698 87.580

Πξνκεζεπηέο 213.344 254.439 54.197 74.916

Μεξίζκαηα Πιεξσηέα 388 410 341 353

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα - - - -

Τπνρξεψζεηο απφ θφξν εηζνδήκαηνο 15.492 10.708 - -

Πξνβιέςεηο 2.765 3.143 - -

Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ 489.746 531.845 200.236 162.849

ύνολο ςποσπεώζευν (β) 1.563.692 1.759.956 902.873 975.764

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α+β) 3.006.985 3.194.090 1.705.957 1.771.288

'Ομιλορ Δηαιπία

1



Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Ενδιάμεζερ Σςνοπηικέρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ

(ποζά ζε σιλιάδερ €)

1/7-30/9/2009 1/7-30/9/2008 1/7-30/9/2009 1/7-30/9/2008

Κχθινο εξγαζηψλ 362.562 418.492 120.319 146.547

Κφζηνο πσιήζεσλ -232.556 -281.730 -74.913 -97.089

Μικηά κέπδη ππο αποζβέζευν 130.006 136.762 45.406 49.458

Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 3.435 3.412 2.104 2.844

πκκεηνρή ζηα θέξδε ζπγγελψλ εηαηξηψλ 428 1.236 - -

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο -25.806 -29.627 -9.878 -10.990

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο -5.496 -6.314 -548 -923

Άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο -5.745 -6.564 -2.134 -2.209

Κέπδη ππο θόπυν, σπημαηοδοηικών, επενδςηικών 

αποηελεζμάηυν και αποζβέζευν 96.822 98.905 34.950 38.180

Απνζβέζεηο πνπ αλαινγνχλ ζην θφζηνο πσιήζεσλ -26.119 -24.179 -2.609 -2.512

Απνζβέζεηο πνπ αλαινγνχλ ζηα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

θαη δηάζεζεο -1.442 -2.166 -269 -277

Κέπδη ππο θόπυν, σπημαηοδοηικών και επενδςηικών 

αποηελεζμάηυν 69.261 72.560 32.072 35.391

Έζνδα ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ - 5 - -

Έζνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο 473 2.139 335 2

Έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο -13.981 -16.176 -5.852 -7.734

(Εεκίεο)/θέξδε απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία -661 -523 -421 226

(Εεκίεο)/θέξδε απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -3.725 -980 -442 -2.387

Κέπδη ππο θόπυν 51.367 57.025 25.692 25.498

Σξέρσλ θφξνο -11.864 -7.098 -5.835 -6.324

Αλαβαιιφκελνο θφξνο 4.216 -1.056 -599 -208

Κέπδη πεπιόδος 43.719 48.871 19.258 18.966

Σα καθαπά κέπδη αναλογούν ζε :

Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο 44.269 47.256 19.258 18.966

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο -550 1.615 - -

43.719 48.871 19.258 18.966

Βαζικά κέπδη ανά μεηοσή (ζε €) 0,5440 0,5783 0,2367 0,2329

Απομειυμένα κέπδη ανά μεηοσή (ζε €) 0,5420 0,5756 0,2357 0,2318

Δνδιάμεζη Καηάζηαζη Αποηελεζμάηυν  Γ' ηπιμήνος

'Ομιλορ Δηαιπία

2



Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Ενδιάμεζερ Σςνοπηικέρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ

(ποζά ζε σιλιάδερ €)

1/7-30/9/2009 1/7-30/9/2008 1/7-30/9/2009 1/7-30/9/2008

Κέπδη πεπιόδος 43.719 48.871 19.258 18.966

Λοιπά ζςνολικά έζοδα/(έξοδα):

Δπίδξαζε ηζνηηκηψλ απφ ηελ κεηαηξνπή νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ -30.516 61.939 - -

Αληηζηαζκίζεηο ηακηαθψλ ξνψλ -1.189 - - -

Φφξνο εηζνδήκαηνο επί ησλ αληηζηαζκίζεσλ ησλ ηακηαθψλ ξνψλ 464 - - -

Λοιπά ζςνολικά (έξοδα)/έζοδα πεπιόδος μεηά από θόποςρ -31.241 61.939 - -

ςγκενηπυηικά ζςνολικά έζοδα πεπιόδος 12.478 110.810 19.258 18.966

Σα ζςγκενηπυηικά ζςνολικά έζοδα αναλογούν ζε:

Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο 13.814 108.107 19.258 18.966

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο -1.336 2.703 - -

12.478 110.810 19.258 18.966

Δνδιάμεζη Καηάζηαζη ςνολικών Δζόδυν Γ' ηπιμήνος

'Ομιλορ Δηαιπία

3



Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Ενδιάμεζερ Σςνοπηικέρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ

(ποζά ζε σιλιάδερ €)

1/1-30/9/2009 1/1-30/9/2008 1/1-30/9/2009 1/1-30/9/2008

Κχθινο εξγαζηψλ 1.046.242 1.183.547 339.586 418.162

Κφζηνο πσιήζεσλ -690.133 -786.436 -223.869 -267.843

Μικηά κέπδη ππο αποζβέζευν 356.109 397.111 115.717 150.319

Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 14.425 14.370 9.129 7.530

πκκεηνρή ζηα θέξδε ζπγγελψλ εηαηξηψλ 1.034 2.818 - -

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο -78.450 -87.662 -28.602 -33.198

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο -16.532 -18.804 -1.500 -3.070

Άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο -18.671 -16.875 -6.246 -5.459

Κέπδη ππο θόπυν, σπημαηοδοηικών, επενδςηικών 

αποηελεζμάηυν και αποζβέζευν 257.915 290.958 88.498 116.122

Απνζβέζεηο πνπ αλαινγνχλ ζην θφζηνο πσιήζεσλ -80.455 -72.468 -7.815 -7.344

Απνζβέζεηο πνπ αλαινγνχλ ζηα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

θαη δηάζεζεο -4.631 -5.607 -817 -840

Κέπδη ππο θόπυν, σπημαηοδοηικών και επενδςηικών 

αποηελεζμάηυν 172.829 212.883 79.866 107.938

Έζνδα ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ - 240 5.119 7.456

Έζνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο 7.909 6.228 2.008 295

Έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο -42.852 -41.085 -26.104 -14.609

(Εεκίεο)/θέξδε απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία -3.893 -250 -2.601 109

(Εεκίεο)/θέξδε απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -5.798 1.411 -29 -2.138

Κέπδη ππο θόπυν 128.195 179.427 58.259 99.051

Σξέρσλ θφξνο -41.299 -1.830 -15.336 -12.448

Αλαβαιιφκελνο θφξνο 16.226 -10.347 -2.025 -2.677

Κέπδη πεπιόδος 103.122 167.250 40.898 83.926

Σα καθαπά κέπδη αναλογούν ζε :

Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο 103.686 163.246 40.898 83.926

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο -564 4.004 - -

103.122 167.250 40.898 83.926

Βαζικά κέπδη ανά μεηοσή (ζε €) 1,2744 1,9795 0,5027 1,0177

Απομειυμένα κέπδη ανά μεηοσή (ζε €) 1,2695 1,9702 0,5007 1,0129

Δνδιάμεζη Καηάζηαζη Αποηελεζμάηυν εννεαμήνος

'Ομιλορ Δηαιπία
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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Ενδιάμεζερ Σςνοπηικέρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ

(ποζά ζε σιλιάδερ €)

1/1-30/9/2009 1/1-30/9/2008 1/1-30/9/2009 1/1-30/9/2008

Κέπδη πεπιόδος 103.122 167.250 40.898 83.926

Λοιπά ζςνολικά έζοδα/(έξοδα):

Δπίδξαζε ηζνηηκηψλ απφ ηελ κεηαηξνπή νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ -56.301 42.539 - -

Αληηζηαζκίζεηο ηακηαθψλ ξνψλ -1.189 - - -

Φφξνο εηζνδήκαηνο επί ησλ αληηζηαζκίζεσλ ησλ ηακηαθψλ ξνψλ 464 - - -

Αλαπξνζαξκνγή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ - 128.905 - -

Φφξνο εηζνδήκαηνο επί ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ - -15.638 - -

Λοιπά ζςνολικά (έξοδα)/έζοδα πεπιόδος μεηά από θόποςρ -57.026 155.806 - -

ςγκενηπυηικά ζςνολικά έζοδα πεπιόδος 46.096 323.056 40.898 83.926

Σα ζςγκενηπυηικά ζςνολικά έζοδα αναλογούν ζε:

Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο 49.738 314.478 40.898 83.926

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο -3.642 8.578 - -

46.096 323.056 40.898 83.926

Δνδιάμεζη Καηάζηαζη ςνολικών Δζόδυν εννεαμήνος

'Ομιλορ Δηαιπία
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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Ενδιάμεζερ Σςνοπηικέρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ

Όμιλορ

(ποζά ζε σιλιάδερ €)

Κοινέρ 

μεηοσέρ

Γιαθοπά 

από έκδοζη 

μεηοσών 

ςπέπ ηο 

άπηιο

Ππονο-

μιούσερ 

μεηοσέρ

Γικαιώ-

μαηα πποαι-

πέζευρ 

αγοπάρ 

μεηοσών

Κοινέρ 

ίδιερ 

μεηοσέρ

Ππονο-

μιούσερ 

ίδιερ 

μεηοσέρ 

Λοιπά 

αποθεμαηικά

Τπόλοιπο 

κεπδών ύνολο

Γικαιώμαηα 

Μειοτηθίαρ

ύνολο ιδίυν 

κεθαλαίυν

Υπόλοιπο ηην 1η Ιανοςαπίος 2008 153.927 22.826 15.138 7.016 -35.936 -9 396.997 612.868 1.172.827 22.112 1.194.939

Κέξδε πεξηφδνπ - - - - - - - 163.246 163.246 4.004 167.250

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα - - - - - - 153.234 -2.002 151.232 4.574 155.806

ςγκενηπυηικά ζςνολικά έζοδα πεπιόδος - - - - - - 153.234 161.244 314.478 8.578 323.056

Αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ - - - - -55.503 -108 - - -55.611 - -55.611

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα θνηλψλ θαη πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ - - - - - - - -63.399 -63.399 -1.911 -65.310

Κεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ 153.927 - 15.138 - - - -166.220 -2.845 - - -

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ζε  ζπγαηξηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ - - - - - - - - - 3.030 3.030

Γηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ - - - 3.121 - - - - 3.121 - 3.121

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ιφγσ εμαγνξάο ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ - - - - - - - - - 2.670 2.670

Μεηαθνξά ζε απνζεκαηηθά - - - - - - 1.340 -1.340 - - -

Υπόλοιπο ζηιρ 30 Σεπηεμβπίος 2008 307.854 22.826 30.276 10.137 -91.439 -117 385.351 706.528 1.371.416 34.479 1.405.895

Υπόλοιπο ηην 1η Ιανοςαπίος 2009 307.911 22.826 30.276 10.713 -92.182 -117 433.747 682.882 1.396.056 38.078 1.434.134

Κέξδε πεξηφδνπ - - - - - - 103.686 103.686 -564 103.122

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα - - - - - - -52.323 -1.625 -53.948 -3.078 -57.026

ςγκενηπυηικά ζςνολικά έζοδα πεπιόδος - - - - - - -52.323 102.061 49.738 -3.642 46.096

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα θνηλψλ θαη πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ - - - - - - - -35.510 -35.510 -1.595 -37.105

Πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ - - - - 502 - - -230 272 - 272

Γηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ - - - 1.900 - - - - 1.900 - 1.900

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ιφγσ εμαγνξάο ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ - - - - - - - - - -2.004 -2.004

Μεηαθνξά ζε απνζεκαηηθά - - - - - - -1.378 1.378 - - -

Υπόλοιπο ζηιρ 30 Σεπηεμβπίος 2009 307.911 22.826 30.276 12.613 -91.680 -117 380.046 750.581 1.412.456 30.837 1.443.293

Εηαιπία

(ποζά ζε σιλιάδερ €)

Κοινέρ 

μεηοσέρ

Γιαθοπά 

από έκδοζη 

μεηοσών 

ςπέπ ηο 

άπηιο

Ππονο-

μιούσερ 

μεηοσέρ

Γικαιώ-

μαηα πποαι-

πέζευρ 

αγοπάρ 

μεηοσών

Κοινέρ 

ίδιερ 

μεηοσέρ

Ππονο-

μιούσερ 

ίδιερ 

μεηοσέρ 

Λοιπά 

αποθεμαηικά

Τπόλοιπο 

κεπδών

ύνολο ιδίυν 

κεθαλαίυν

Υπόλοιπο ηην 1η Ιανοςαπίος 2008 153.927 22.826 15.138 7.016 -35.936 -9 558.753 83.844 805.559

Κέξδε πεξηφδνπ - - - - - - - 83.926 83.926

ςγκενηπυηικά ζςνολικά έζοδα πεπιόδος - - - - - - - 83.926 83.926

Αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ - - - - -55.503 -108 - - -55.611

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα θνηλψλ θαη πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ - - - - - - - -63.399 -63.399

Γηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ - - - 3.121 - - - - 3.121

Κεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ 153.927 - 15.138 - - - -166.220 -2.845 -

Υπόλοιπο ζηιρ 30 Σεπηεμβπίος  2008 307.854 22.826 30.276 10.137 -91.439 -117 392.533 101.526 773.596

Υπόλοιπο ηην 1η Ιανοςαπίος 2009 307.911 22.826 30.276 10.713 -92.182 -117 462.987 53.110 795.524

Κέξδε πεξηφδνπ - - - - - - - 40.898 40.898

ςγκενηπυηικά ζςνολικά έζοδα πεπιόδος - - - - - - - 40.898 40.898

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα θνηλψλ θαη πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ - - - - - - - -35.510 -35.510

Πψιεζε / (αγνξά) ηδίσλ κεηνρψλ - - - - 502 - - -230 272

Γηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ - - - 1.900 - - - - 1.900

Υπόλοιπο ζηιρ 30 Σεπηεμβπίος 2009 307.911 22.826 30.276 12.613 -91.680 -117 462.987 58.268 803.084

Δνδιάμεζη Καηάζηαζη Μεηαβολών  Ιδίυν Κεθαλαίυν

Ίδια Κεθάλαια πος αναλογούν ζε ιδιοκηήηερ ηηρ Μηηπικήρ Δηαιπίαρ
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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Ενδιάμεζερ Σςνοπηικέρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ

(ποζά ζε σιλιάδερ €)

1/1-30/9/2009 1/1-30/9/2008 1/1-30/9/2009 1/1-30/9/2008

Σαμιακέρ Ροέρ Λειηοςπγικών Γπαζηηπιοηήηυν

Κέξδε πξν θφξσλ 128.195 179.427 58.259 99.051

Πποζαπμογέρ ηος κέπδοςρ ζε ζσέζη με ηιρ εξήρ ζςναλλαγέρ:

Απνζβέζεηο 85.086 78.075 8.632 8.184

Πξνβιέςεηο 8.184 3.190 2.863 -1.303

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 5.798 -1.411 29 2.138

Έζνδα ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ - -240 -5.119 -7.456

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 35.078 35.071 24.231 14.341

Απνηειέζκαηα (έζνδα/έμνδα,θέξδε/δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 5.644 2.623 2.934 1.780

Πξνζαξκνζκέλν θέξδνο πεξηφδνπ πξηλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηνπ θεθαιαίνπ 

θηλήζεσο 267.985 296.735 91.829 116.735

Μείσζε/(αχμεζε) απνζεκάησλ 42.851 -19.844 30.381 653

Μείσζε/(αχμεζε) απαηηήζεσλ απφ πειάηεο θαη ινηπνχο ινγαξηαζκνχο 8.698 -39.346 8.166 -20.202

Μείσζε/(αχμεζε) ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ 18.146 -15.083 64 -165

(Μείσζε)/αχμεζε ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) -41.431 20.227 -24.590 9.126

Δηζξνέο δηαζεζίκσλ απφ ηελ θχξηα εθκεηάιιεπζε 296.249 242.689 105.850 106.147

Δηζπξαρζέληεο/(θαηαβεβιεκέλνη) θφξνη -4.845 -31.815 -14.020 -23.538

Σύνολο ειζποών από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ 291.404 210.874 91.830 82.609

Σαμιακέρ Ροέρ Δπενδςηικών Γπαζηηπιοηήηυν

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ  θαη εμαγνξά πνζνζηνχ 

κεηνςεθίαο (ζεκ.18) -4.308 -383.072 -3.986 -429.500

Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο - 3.030 - -

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο -140.630 -138.224 -4.284 -13.746

Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο -10.229 -914 -496 -

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 3.341 2.082 868 683

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα - 240 4.470 10.105

Δηζπξάμεηο απφ ηελ πψιεζε επελδπηηθψλ ηίηισλ - 945 - -

Πιεξσκέο γηα ηελ απφθηεζε επελδπηηθψλ ηίηισλ -163 -1.380 -3 -117

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 7.771 6.015 1.870 151

Σύνολο εκποών από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ -144.218 -511.278 -1.561 -432.424

ύνολο ηαμιακών ποών μεηά από ηιρ επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ 147.186 -300.404 90.269 -349.815

Σαμιακέρ Ροέρ Υπημαηοδοηικών Γπαζηηπιοηήηυν

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -44.730 -40.107 -24.593 -13.222

Πιεξσκέο γηα αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ 272 -55.321 272 -55.321

Δηζπξάμεηο απφ θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 260 - - -

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα -37.127 -65.501 -35.522 -63.343

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 725.711 735.072 210.919 590.052

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -840.690 -310.578 -268.344 -108.352

Σύνολο (εκποών)/ειζποών από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ -196.304 263.565 -117.268 349.814

Καθαπή (μείυζη)/αύξηζη ζηα ηαμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα πεπιόδος -49.118 -36.839 -26.999 -1

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ 94.521 167.478 31.263 13

Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ -2.497 992 - -

Ταμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος 42.906 131.631 4.264 12

Δηαιπία'Ομιλορ

Δνδιάμεζη Καηάζηαζη Σαμιακών Ροών
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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάνα

Σημειώζειρ επί ηων Ενδιάμεζων Σςνοπηικών Οικονομικών Καηαζηάζεων

Περιετόμενα ηων ζημειώζεων επί ηων ενδιάμεζων ζσνοπηικών οικονομικών καηαζηάζεων
Σειίδα

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 9

2. Βάζε θαηάξηηζεο θαη ζχλνςε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ 9

3. ηνηρεία αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή 11

4. Γηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα 11

5. Κχξηεο ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο 12

6. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά  ρξήζεηο 14

7. Τθηζηάκελα εκπξάγκαηα βάξε 15

8. Αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ 15

9. Κεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο θαη εθπνηήζεηο 15

10. Κέξδε αλά κεηνρή 15

11. Αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ 15

12. Πξνβιέςεηο 15

13. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κε ηελ Δηαηξία κέξε 15

14. Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 16

15. εκαληηθφηεξεο κεηαβνιέο ζηα ελνπνηεκέλα ζηνηρεία ηζνινγηζκνχ θαη απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ 17

16. Υνξήγεζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ 18

17. Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο/απαηηήζεηο 19

18. πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ θαη ινηπέο εμαγνξέο 20

19. Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ 22

20. Αλαηαμηλνκήζεηο 22

21. Κχξηεο ηζνηηκίεο ηζνινγηζκνχ θαη απνηειεζκάησλ 22
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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Σημειώζειρ επί ηων Ενδιάμεζων Σςνοπηικών Οικονομικών Καηαζηάζεων

1. Γενικέρ πληποθοπίερ

Ζ Αλψλπκε Δηαηξία Σζηκέλησλ Σηηάλ (ε Δηαηξία), θαη νη ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ηεο, ζπλνιηθά «ν Όκηινο»,

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή, εκπνξία θαη δηαλνκή κηαο κεγάιεο πνηθηιίαο δνκηθψλ πιηθψλ, απφ ηζηκέλην,

έηνηκν ζθπξφδεκα, αδξαλή, ηζηκεληφιηζνπο, θνληάκαηα, ηπηάκελε ηέθξα, θαζψο επίζεο θαη επηηξαπέδησλ εηδψλ

απφ πνξζειάλε. Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ Διιάδα, ηα Βαιθάληα, ηελ Αίγππην θαη ηηο Ζ.Π.Α.

Ζ Δηαηξία είλαη Διιεληθή Αλψλπκε Δηαηξία κε αξηζκφ κεηξψνπ Α.Δ. 6013/06/Β/86/90, κε έδξα ηελ Αζήλα επί

ηεο νδνχ Υαιθίδνο 22Α 11143 θαη είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ.

Οη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο (εθεμήο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο)

εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 25 Ννεκβξίνπ 2009.

2. Βάζη καηάπηιζηρ και ζύνοτη ηυν ζημανηικών λογιζηικών απσών

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2009 (εθεμήο:

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο) έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Λ.Π. 34 «Δλδηάκεζε

Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά».

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ζεκεηψζεηο πνπ

απαηηνχληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη πξέπεη λα δηαβάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο νηθνλνκηθέο

θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2008.

Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ εηνηκαζία ησλ ζπλνπηηθψλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ

θαηαζηάζεσλ είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ αθνινπζήζεθαλ ζηελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ

θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008, εθηφο απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ λέσλ

πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έγηλε ππνρξεσηηθή γηα ηηο πεξηφδνπο κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ

2009. Σα ζεκαληηθφηεξα πξφηππα θαη δηεξκελείεο αλαθέξνληαη παξαθάησ.

• Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 2, „Παξνρέο πνπ Δμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ Μεηνρψλ‟, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009. Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη δχν ζέκαηα:

Σνλ νξηζκφ ηεο „πξνυπφζεζεο θαηνρχξσζεο‟, κε ηελ εηζαγσγή ηνπ φξνπ „κε-πξνυπφζεζε θαηνρχξσζεο‟ γηα

φξνπο πνπ δελ απνηεινχλ φξνπο ππεξεζίαο ή φξνπο απφδνζεο. Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη φηη φιεο νη αθπξψζεηο, είηε

πξνέξρνληαη απφ ηελ νληφηεηα είηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε.

Απηή ε ηξνπνπνίεζε δελ είρε θακία επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 

• ΓΠΥΑ 8, „Λεηηνπξγηθνί Σνκείο‟, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1

Ηαλνπαξίνπ 2009. Σν ΓΠΥΑ 8 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 14, „Οηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο Καηά Σνκέα‟ θαη πηνζεηεί ηελ

πξνζέγγηζε ηεο δηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη θαηά ηνκέα. Ζ πιεξνθφξεζε

πνπ γλσζηνπνηείηαη είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ε δηνίθεζε εζσηεξηθά γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ

ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ θαη ηελ θαηαλνκή πφξσλ ζε απηνχο ηνπο ηνκείο. Απηή ε πιεξνθφξεζε κπνξεί λα δηαθέξεη

απφ απηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαη νη εηαηξίεο ζα

πξέπεη λα δψζνπλ επεμεγήζεηο θαη ζπκθσλίεο αλαθνξηθά κε ηηο ελ ιφγσ δηαθνξέο. Ο Όκηινο έρεη θάλεη ηηο

απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (πεξαηηέξσ βιέπε ζεκείσζε 3).

• Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 1, „Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ‟, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009. Σν ΓΛΠ 1 έρεη ηξνπνπνηεζεί γηα λα αλαβαζκίζεη ηε

ρξεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Απφ ηηο πην ζεκαληηθέο

ηξνπνπνηήζεηο είλαη: ε απαίηεζε φπσο ε θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πεξηιακβάλεη κφλν ζπλαιιαγέο

κε κεηφρνπο, ε εηζαγσγή κηαο θαηλνχξγηαο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εζφδσλ (“comprehensive income”) πνπ

ζπλδπάδεη φια ηα ζηνηρεία εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ κε «ινηπά

ζπλνιηθά έζνδα» (“other comprehensive income”) θαη ηεο απαίηεζεο φπσο επαλαδηαηππψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο

θαηαζηάζεηο ή αλαδξνκηθέο εθαξκνγέο λέσλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ παξνπζηάδνληαη απφ ηελ αξρή ηεο ελσξίηεξεο

ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ, δει. ζε κηα ηξίηε ζηήιε ζηνλ ηζνινγηζκφ. Ο Όκηινο έρεη θάλεη ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο

ζηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ θαηαζηάζεσλ γηα ην 2009, πηνζεηψληαο ηε πνιηηηθή ηεο απεηθφληζεο δπν

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Σημειώζειρ επί ηων Ενδιάμεζων Σςνοπηικών Οικονομικών Καηαζηάζεων

• Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 23, „Κφζηνο Γαλεηζκνχ‟, εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ

ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009. Με βάζε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 23, θαηαξγείηαη ε επηινγή (πνπ ππάξρεη

ζην πθηζηάκελν πξφηππν) γηα αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ κπνξεί λα θαηαλεκεζεί άκεζα ζε έλα

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ζηα έμνδα πεξηφδνπ. Όια ηα θφζηε δαλεηζκνχ πνπ κπνξεί λα

θαηαλεκεζνχλ άκεζα ζηελ απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πιεξεί ηηο

πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα θεθαιαηνπνηνχληαη. Έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο είλαη έλα

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ θαη‟ αλάγθε ρξεηάδεηαη κηα ζεκαληηθή ρξνληθή πεξίνδν πξνεηνηκαζίαο γηα ηε ρξήζε γηα

ηελ νπνία πξννξίδεηαη ή γηα ηελ πψιεζή ηνπ.

Ο Όκηινο εθάξκνδε ήδε ηελ επηηξεπφκελε ελαιιαθηηθή κέζνδν ησλ ΓΛΠ 23 (πξν ηξνπνπνίεζεο) θαη θαηαλέκεη

θφζηε δαλεηζκνχ ζηα ζηνηρεία πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο. Καηά ζπλέπεηα ε πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ

είρε θακία επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.

Οη δηεξκελείεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ζηα παξαθάησ πξφηππα δελ έρνπλ θακία επίδξαζε ζηηο ινγηζηηθέο αξρέο, ηε

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ή ηηο επηδφζεηο ηνπ Οκίινπ:

• Γηεξκελεία 15, πκβφιαηα γηα ηελ Καηαζθεπή Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο

• Γηεξκελεία 16, Αληηζηαζκίζεηο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ

• Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 1, Πξψηε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο

• Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 7, Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο

• Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 32, Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε

• ΓΛΠ 32, Υξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία: παξνπζίαζε

• Γηεξκελεία 13, Πξνγξάκκαηα Πηζηφηεηαο Πειαηψλ

• Σν Μάην ηνπ 2008 ην ΓΛΠ εμέδσζε κηα ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΓΠΥΑ κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε αζπλεπεηψλ

θαζψο θαη ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ. Οη εκεξνκελίεο εθαξκνγήο είλαη δηαθνξεηηθέο γηα θάζε ηξνπνπνίεζε, ε

λσξίηεξε εθ ησλ νπνίσλ είλαη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 θαη δελ

έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Δπηπιένλ ησλ πξνηχπσλ, δηεξκελεηψλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ πνπ έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζηηο ελνπνηεκέλεο

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008, νη παξαθάησ λέεο,

ηξνπνπνηήζεηο/αλαζεσξήζεηο ζηα πξφηππα ή δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ ινγηζηηθή

πεξίνδν πνπ μεθηλά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 θαη δελ ζα εθαξκνζηνχλ λσξίηεξα  απφ ηνλ Όκηιν:  

• Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 2, „Παξνρέο πνπ Δμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ Μεηνρψλ‟, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δηεπθξηλίδεη ηνλ

ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ κεηαμχ εηαηξηψλ ηνπ ηδίνπ νκίινπ

θαη νη νπνίεο ηαθηνπνηνχληαη ηακηαθά θαη αλαθαιεί ηε Γηεξκελεία 8 θαζψο θαη ηε Γηεξκελεία 11. Πην

ζπγθεθξηκέλα, δηεπθξηλίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κία ζπγαηξηθή ηνπ νκίινπ ζα πξέπεη λα ρεηξίδεηαη ζηηο

αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ηηο ζπλαιιαγέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ. Καηά ηε

δηάξθεηα απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ, νη ζπγαηξηθή ιακβάλεη αγαζά ή ππεξεζίεο απφ ππαιιήινπο θαη πξνκεζεπηέο

αιιά ε κεηξηθή εηαηξεία ή θάπνηα άιιε εηαηξεία ηνπ νκίινπ ππνρξενχηαη γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ. 

Ζ ηξνπνπνίεζε θάλεη ζαθέο ην γεγνλφο φηη κία εηαηξεία πνπ ιακβάλεη αγαζά θαη ππεξεζίεο ζε κία ζπλαιιαγή πνπ

εμαξηάηαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηεί ηα ζπγθεθξηκέλα αγαζά θαη ππεξεζίεο αλεμάξηεηα

απφ ην πνηα εηαηξεία ππνρξενχηαη γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο θαη αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ε ζπλαιιαγή

ηαθηνπνηείηαη ηακηαθά ή κε κεηνρέο. Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη ην γεγνλφο φηη ζην ΓΠΥΑ 2 ν «φκηινο» έρεη ηελ ίδηα

έλλνηα κε απηή ηνπ ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» ζηελ νπνία

πεξηιακβάλνληαη κφλν ε κεηξηθή εηαηξεία θαη ζπγαηξηθέο ηεο. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ. Ζ

Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ο Όκηινο αλακέλεη φηη απηέο νη

ηξνπνπνηήζεηο δελ ζα επεξεάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.

• Σνλ Απξίιην ηνπ 2009 ην ΓΛΠ εμέδσζε κηα ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΓΠΥΑ κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε

αζπλεπεηψλ θαζψο θαη ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ. Οη εκεξνκελίεο εθαξκνγήο είλαη δηαθνξεηηθέο γηα θάζε

ηξνπνπνίεζε, ε λσξίηεξε εθ ησλ νπνίσλ είλαη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ

2009. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη απηέο ηηο αλαβαζκίζεηο.
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Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν

Σημειώζεις επί ηων Ενδιάμεζων Συνοπηικών Οικονομικών Καηαζηάζεων

(ποζά ζε χιλιάδες €)

Πεξίνδνο από 1/1-30/9 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Μηθηόο θύθινο εξγαζηώλ 418.883 524.802 291.207 366.668 168.680 218.712 206.175 110.228 - - 1.084.945 1.220.410

Πσιήζεηο κεηαμύ ηνκέσλ -38.551 -36.711 -152 -152 - - - - - - -38.703 -36.863

Πωλήζεις ζε ηρίηοσς 380.332 488.091 291.055 366.516 168.680 218.712 206.175 110.228 - - 1.046.242 1.183.547

Μηθηά θέξδε πξν απνζβέζεσλ 137.320 186.776 66.155 77.978 73.675 90.999 79.164 44.660 -205 -3.302 356.109 397.111

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη 

απνζβέζεσλ 98.443 136.338 28.185 35.150 60.998 84.297 72.483 37.628 -2.194 -2.455 257.915 290.958

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ 86.681 123.319 -20.040 -9.149 50.132 73.085 58.098 27.932 -2.042 -2.304 172.829 212.883

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ 61.275 105.540 -38.516 -29.297 50.477 72.870 54.952 30.404 7 -90 128.195 179.427

(ποζά ζε χιλιάδες €)

30/9/09 31/12/08 30/9/09 31/12/08 30/9/09 31/12/08 30/9/09 31/12/08 30/9/09 31/12/08 30/9/09 31/12/08

Σύλνιν Δλεξγεηηθνύ 2.669.730 2.626.144 1.023.306 1.162.763 646.753 601.882 994.350 928.791 -2.327.154 -2.125.490 3.006.985 3.194.090

Σύλνιν Υπνρξεώζεσλ 1.820.457 1.783.871 444.995 529.351 135.373 123.844 266.447 225.079 -1.103.580 -902.189 1.563.692 1.759.956

(ποζά ζε χιλιάδες €)

30/9/09 31/12/08 30/9/09 31/12/08

Γηαζέζηκα 381 302 4 5

Βξαρππξόζεζκεο θαηαζέζεηο 42.525 94.219 4.260 31.258

42.906 94.521 4.264 31.263

- - - -

4. Διαθέζιμα και ηαμιακά ιζοδύναμα

Οη βξαρππξόζεζκεο θαηαζέζεηο απνηεινύληαη από θαηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο. Τα πξαγκαηηθά επηηόθηα θαζνξίδνληαη ζύκθσλα κε ηα  Euribor επηηόθηα, δηαπξαγκαηεύνληαη θαηά 

πεξίπησζε θαη έρνπλ κία κέζε πεξίνδν ιήμεο επηά εκεξώλ.

Όμιλος Εηαιρία

3. Πληροθόρηζη ανά ηομέα

Ελλάδα και Δσηική  

Εσρώπη Bόρεια Αμερική

Νοηιοαναηολική 

Εσρώπη

Γηα ιόγνπο δηνηθεηηθήο πιεξνθόξεζεο, ν Όκηινο είλαη νξγαλσκέλνο ζηνπο εμήο ηέζζεξηο γεσγξαθηθνύο ηνκείο : Διιάδα θαη Γπηηθή Δπξώπε, Βόξεηα Ακεξηθή, Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε θαη

Αλαηνιηθή Μεζόγεηνο. Κάζε ηνκέαο απνηειείηαη από έλα ζύλνιν ρσξώλ. Γηα ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζπγαηξηθώλ ηνπ Οκίινπ ζηνπο γεσγξαθηθνύο ηνκείο ιακβάλεηαη ππόςε ε δξαζηεξηόηεηά

ηνπο θαη ε εγγύηεηα ηνπ νηθνλνκηθνύ θαη πνιηηηθνύ πεξηβάιινληνο ζηηο ρώξεο όπνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη.

Ο επηθεθαιήο δηεπζπληήο θάζε ηνκέα απεπζύλεηαη ζηνλ Γηεπζύλνληα Σύκβνπιν ηνπ Οκίινπ. Δπηπιένλ, ε Οηθνλνκηθή Γηεύζπλζε ηνπ Οκίινπ είλαη νξγαλσκέλε αληίζηνηρα, πξνθεηκέλνπ λα

δηελεξγείηαη απνηειεζκαηηθά ν νηθνλνκηθόο έιεγρνο θαη ε παξαθνινύζεζε ηεο απόδνζεο ησλ ηνκέσλ.

Η δηνίθεζε παξαθνινπζεί αλά γεσγξαθηθό ηνκέα ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξεκαηηθώλ κνλάδσλ ηνπ Οκίινπ, πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεη απνθάζεηο, λα θαηαλέκεη ηνπο

δηαζέζηκνπο πόξνπο θαη λα αμηνινγεί ηελ απόδνζή ηνπο. Η απόδνζε ησλ ηνκέσλ θξίλεηαη κε βάζε ηα Κέξδε πξν Τόθσλ, Φόξσλ θαη Απνζβέζεσλ (EBITDA). Τέινο, ε δηαρείξηζε ηεο

ρξεκαηνδόηεζεο ησλ ηνκέσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εζόδσλ θαη εμόδσλ) γίλεηαη ζε επίπεδν Οκίινπ, θαηαινγίδεηαη όκσο ζηνπο ιεηηνπξγηθνύο ηνκείο.

Σύνολο

Ελλάδα και Δσηική  

Εσρώπη Σύνολο

Αναηολική 

Μεζόγειος

Bόρεια Αμερική

Νοηιοαναηολική 

Εσρώπη

Αναηολική 

Μεζόγειος

Ενδοομιλικές εγγραθές 

απαλειθών

Ενδοομιλικές εγγραθές 

απαλειθών
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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάνα

Σημειώζειρ επί ηων Ενδιάμεζων Σςνοπηικών Οικονομικών Καηαζηάζεων

 Άμεζη Έμμεζη  Άμεζη Έμμεζη

 Μέθοδορ πλήποςρ ενοποίηζηρ 

Αλψλπκε Δηαηξία Σζηκέλησλ Σηηάλ Διιάδα Παξαγσγή ηζηκέληνπ

Αραηθή Ν.Δ. Διιάδα Ναπηηιηαθή 100,000 - 100,000 -

Αηνιηθή Ν.Δ. Διιάδα Ναπηηιηαθή 100,000 - 100,000 -

Αικπαζέκ Α.Δ. Διιάδα Δηζαγσγή θαη Γηαλνκή Σζηκέληνπ 99,996 0,004 99,996 0,004

Αξθηίαο Α.Δ. (2) Διιάδα Αδξαλή - 100,000 - -

ΑΒΔ ΑΦΟΗ Πνιπθαλδξηψηεο Α.Δ. Διιάδα θπξφδεκα - 100,000 - 100,000

Λαηνκηθή Γσδεθαλήζνπ Α.Δ. Διιάδα Αδξαλή - 100,000 - 100,000

Γνκηθή Μπεηφλ Α.Δ. Διιάδα θπξφδεκα θαη Αδξαλή - 100,000 - 100,000

Εσθφξνη Γνκηθά Τιηθά Α.Δ. (3) Διιάδα Αδξαλή - 100,000 - -

Οηθνκπεηφλ Α.Δ. Διιάδα θπξφδεκα θαη Αδξαλή - 100,000 - 100,000

Ηληεξκπεηφλ Γνκηθά Τιηθά Α.Δ. Διιάδα θπξφδεκα θαη Αδξαλή 99,679 0,321 99,679 0,321

Ηληεξζηκέλη Α.Δ. Διιάδα Δηζαγσγή θαη Γηαλνκή Σζηκέληνπ 99,950 0,050 99,950 0,050

Ηληεξηηηάλ Δκπνξηθή Γηεζλήο Α.Δ. Διιάδα Δκπνξηθή εηαηξία 99,995 0,005 99,995 0,005

Ησλία A.Β.Δ.Δ. Διιάδα Πνξζειάλε 100,000 - 100,000 -

Λάθκνο Α.Δ. Διιάδα Δκπνξηθή εηαηξία 99,950 0,050 99,950 0,050

Λαηεέκ Α.Δ. (8) Διιάδα Αδξαλή - - - 100,000

Λεεζέκ Α.Δ. Διιάδα Δκπνξηθή εηαηξία 3,172 96,828 3,172 96,828

Ναπηηηάλ Α.Δ. Διιάδα Ναπηηιηαθή 99,900 0,100 99,900 0,100

Πνιηθφο Ν.Δ. Διιάδα Ναπηηιηαθή 100,000 - 100,000 -

Πνξθπξίσλ Α.Δ. Διιάδα
Παξαγσγή θαη εκπνξία ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο
- 100,000 - 100,000

Λαηνκεία Γνπξλψλ Α.Δ. Διιάδα Αδξαλή 54,930 45,070 54,930 45,070

Λαηνκεία Κνηλφηεηαο Σαγαξάδσλ Α.Δ. Διιάδα Αδξαλή - 79,928 - 79,928

Λαηνκεία Θίζβεο Α.Δ. (8) Διιάδα Αδξαλή - - - 100,000

Λαηνκεία Βαρνχ Α.Δ. Διιάδα Αδξαλή - 100,000 - 100,000

ίγκα Μπεηφλ Α.Δ.Σ.Δ. Διιάδα Αδξαλή - 100,000 - 100,000

Σηηάλ Σζηκέληα Αηιαληηθνχ Α.Β.Δ.Δ. Διιάδα Δηαηξία ζπκκεηνρψλ 43,947 56,053 43,947 56,053

Σηηάλ Γηεζλήο Δκπνξηθή Α.Δ. Διιάδα Δκπνξηθή εηαηξία 99,800 0,200 99,800 0,200

Double W & Co OOD Βνπιγαξία Ληκάλη - 99,989 - 99,989

Granitoid AD Βνπιγαξία Δκπνξηθή εηαηξία - 99,668 - 99,668

Gravel & Sand PIT AD Βνπιγαξία Αδξαλή - 99,989 - 99,989

Zlatna Panega Beton EOOD Βνπιγαξία θπξφδεκα - 99,989 - 99,989

Zlatna Panega Cement AD Βνπιγαξία Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 99,989 - 99,989

Trojan Cem EOOD (7) Βνπιγαξία Δκπνξηθή εηαηξία - 94,835 - -

Fintitan SRL Ηηαιία Δηζαγσγή θαη Γηαλνκή Σζηκέληνπ 100,000 - 100,000 -

Cementi Crotone S.R.L.(4) Ηηαιία Δηζαγσγή θαη Γηαλνκή Σζηκέληνπ - 100,000 - -

Separation Technologies Canada  Ltd Καλαδά Μεηαηξνπή αρξ. πιηθψλ ζε ηπηάκ.ηέθξα - 100,000 - 100,000

Aemos Cement Ltd Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ 100,000 - 100,000 -

Alvacim Ltd Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Balkcem Ltd Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

East Cement Trade Ltd Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Feronia Holding Ltd Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Iapetos Ltd Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ 100,000 - 100,000 -

KOCEM Limited Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Rea Cement Ltd Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Themis Holdings Ltd Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 51,006 - 51,006

Titan Cement Cyprus Limited Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Tithys Ltd Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Alexandria Portland Cement Co. S.A.E Αίγππηνο Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 97,721 - 97,717

Beni Suef Cement Co.S.A.E. Αίγππηνο Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 99,886 - 99,886

Misrieen Titan Trade & Distribution Αίγππηνο Κέληξν δηαλνκήο ηζηκέληνπ - 98,943 - 98,943

Titan Beton & Aggregate Egypt LLC Αίγππηνο θπξφδεκα - 97,800 - 97,796

Separation Technologies U.K. Ltd Μ.Βξεηαλία Μεηαηξνπή αρξ. πιηθψλ ζε ηπηάκ.ηέθξα - 100,000 - 100,000

Titan Cement U.K. Ltd Μ.Βξεηαλία Δηζαγσγή θαη Γηαλνκή Σζηκέληνπ 100,000 - 100,000 -

Titan Global Finance PLC Μ.Βξεηαλία Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο 100,000 - 100,000 -

Alexandria Development Co.Ltd Μ.Βξεηαλία (Ch.Islands) Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Titan Egyptian Inv. Ltd Μ.Βξεηαλία (Ch.Islands) Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Central Concrete Supermix Inc. ΖΠΑ θπξφδεκα - 100,000 - 100,000

Essex Cement Co. LLC ΖΠΑ Δκπνξηθή εηαηξία - 100,000 - 100,000

Markfield America LLC ΖΠΑ Αζθαιηζηηθή εηαηξία - 100,000 - 100,000

Mechanicsville Concrete INC. ΖΠΑ θπξφδεκα - 100,000 - 100,000

Metro Redi-Mix LLC ΖΠΑ θπξφδεκα - 100,000 - 100,000

Miami Valley Ready Mix of Florida LLC ΖΠΑ θπξφδεκα - 100,000 - 100,000

5.  Κύπιερ θςγαηπικέρ, ζςγγενείρ και κοινοππαξίερ

% ζςμμεηοσήρ (1) Υώπα πος 

δπαζηηπιοποιείηαι  Ανηικείμενο επγαζίαρ

% ζςμμεηοσήρ (1)

30/9/2009 31/12/2008

Μεηξηθή Δηαηξία

 Όνομα θςγαηπικών, ζςγγενών και κοινοππαξιών

Μεηξηθή Δηαηξία
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 Άμεζη Έμμεζη  Άμεζη Έμμεζη

 Μέθοδορ πλήποςρ ενοποίηζηρ 

Pennsuco Cement Co. LLC ΖΠΑ Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 100,000 - 100,000

Roanoke Cement Co. LLC ΖΠΑ Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 100,000 - 100,000

S&W Ready Mix Concrete Co. Inc. ΖΠΑ θπξφδεκα - 100,000 - 100,000

Separation Technologies LLC ΖΠΑ Μεηαηξνπή αρξ. πιηθψλ ζε ηπηάκ.ηέθξα - 100,000 - 100,000

Standard Concrete LLC ΖΠΑ Δκπνξηθή εηαηξία - 100,000 - 100,000

Summit Ready-Mix LLC ΖΠΑ θπξφδεκα - 100,000 - 100,000

Tarmac America LLC ΖΠΑ Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 100,000 - 100,000

Titan Virginia Ready Mix  LLC ΖΠΑ θπξφδεκα - 100,000 - 100,000

Σitan Αmerica LLC ΖΠΑ Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 100,000

Cementara Kosjeric AD εξβία Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 100,000 - 96,347

Stari Silo Copmany DOO εξβία Δκπνξηθή εηαηξία - 100,000 - 100,000

TCK Montenegro DOO Μαπξνβνχλην Δκπνξηθή εηαηξία - 100,000 - 96,347

Cement Plus LTD Π.Γ.Γ.Μ. Δκπνξηθή εηαηξία - 61,643 - 61,328

Rudmark DOOEL Π.Γ.Γ.Μ. Δκπνξηθή εηαηξία - 94,835 - 94,351

Usje Cementarnica AD Π.Γ.Γ.Μ. Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 94,835 - 94,351

Vesa DOOL Π.Γ.Γ.Μ. Δκπνξηθή εηαηξία - 100,000 - 100,000

Alba Cemento Italia, SHPK Αιβαλία Δκπνξηθή εηαηξία - 39,000 - 39,000

Antea Cement SHA Αιβαλία Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 60,000 - 60,000

Colombus Properties B.V. (5) Οιιαλδία Δηαηξία ζπκκεηνρψλ 100,000 - 100,000 -

Holtitan BV Οιιαλδία Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 96,347

Salentijn Properties1 B.V. Οιιαλδία Δηαηξία ζπκκεηνρψλ 100,000 - 100,000 -

Titan Cement Netherlands BV Οιιαλδία Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 100,000 - 99,489

Μέθοδορ αναλογικήρ ενοποίηζηρ 

Balkan Cement Enterprises Ltd Κχπξνο Δηαηξία ζπκκεηνρψλ - 51,006 - 51,006

Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. Σνπξθία Παξαγσγή ηζηκέληνπ - 50,000 - 50,000

Μέθοδορ ενοποίηζηρ καθαπήρ θέζηρ 

Karieri AD Βνπιγαξία Αδξαλή - 48,711 - 48,711

Karierni Materiali AD Βνπιγαξία Αδξαλή - 48,764 - 48,764

Transbeton - Γνκηθή Α.Δ. Διιάδα θπξφδεκα θαη Αδξαλή - 49,900 - 49,900

Πνδνιάλε Α.Δ. (6) Διιάδα Αδξαλή - 25,000 - -

(8) Απφ ηελ 1.7.2009 νη εηαηξίεο Λαηεέκ Α.Δ. θαη Λαηνκεία Θίζβεο Α.Δ. ζπγρσλεχηεθαλ απφ ηελ Ηληεξκπεηφλ Γνκηθά Τιηθά Α.Δ.

% ζςμμεηοσήρ (1) Υώπα πος 

δπαζηηπιοποιείηαι Όνομα θςγαηπικών, ζςγγενών και κοινοππαξιών

(1) Πνζνζηφ ειέγρνπ θαη ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην.

(4) ηηο 6.5.2009 ελζσκαηψζεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ, κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ε ηδξπζείζα εηαηξία Cementi Crotone

S.R.L.

(2) ηηο 2.2.2009 ελζσκαηψζεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ, κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ε ηδξπζείζα εηαηξία ΑΡΚΣΗΑ ΑΔ.

(3) ηηο 26.5.2009 ν Όκηινο εμαγφξαζε ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο Εσθφξνη Γνκηθά Τιηθά Α.Δ, ε νπνία θαη ελζσκαηψζεθε ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ

Οκίινπ κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. 

(5) ηηο 6.1.2009 ε εηαηξία DNJEPR Investments II B.V. κεηνλνκάζηεθε ζε Colombus Properties B.V.

(7) ηηο 12.5.2009 ελζσκαηψζεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ, κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ε ηδξπζείζα εηαηξία Trojan CEM

Dooel.

(6) ηηο 3.6.2009 ν Όκηινο εμαγφξαζε ην 25% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο Πνδνιάλε Α.Δ, ε νπνία θαη ελζσκαηψζεθε ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ κε ηελ

κέζνδν ελνπνίεζεο θαζαξήο ζέζεο. 

5.  Κύπιερ θςγαηπικέρ, ζςγγενείρ και κοινοππαξίερ

 Ανηικείμενο επγαζίαρ

31/12/200830/9/2009

% ζςμμεηοσήρ (1)
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(2)
Αλψλπκε Δηαηξία Σζηκέλησλ Σηηάλ 2006-2008 Salentijn Properties1 B.V. 2007-2008

Αραηθή Ν.Δ. 2000-2008 Titan Cement Cyprus Limited 2006-2008

Αηνιηθή Ν.Δ. 2000-2008 KOCEM Limited 2007-2008

Αικπαζέκ Α.Δ. 2006-2008 Fintitan SRL (1)

Αξθηίαο Α.Δ. - Cementi Crotone S.R.L. -

ΑΒΔ ΑΦΟΗ Πνιπθαλδξηψηεο Α.Δ. 2007-2008 Colombus Properties B.V. 2007-2008

Γνκηθή Μπεηφλ Α.Δ. 2007-2008 Holtitan BV 2007-2008

Εσθφξνη Γνκηθά Τιηθά Α.Δ. 2007-2008 Titan Cement U.K. Ltd (1)

Λαηνκηθή Γσδεθαλήζνπ Α.Δ. 2007-2008 Separation Technologies U.K. Ltd (1)

Οηθνκπεηφλ Α.Δ. 2007-2008
(4)

Σitan Αmerica LLC 2004-2008

Ηληεξκπεηφλ Γνκηθά Τιηθά Α.Δ. 2005-2008 Separation Technologies Canada  Ltd 2005-2008

Ηληεξζηκέλη Α.Δ. 2007-2008 Stari Silo Copmany DOO -

Ηληεξηηηάλ Δκπνξηθή Γηεζλήο Α.Δ. 2007-2008 Cementara Kosjeric AD 2004-2008

Ησλία A.Β.Δ.Δ. 2007-2008 Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. 2005-2008

Λάθκνο Α.Δ. 2007-2008 TCK Montenegro DOO 2007-2008

Λαηεέκ Α.Δ. 2007-2008 Double W & Co OOD 2007-2008

Λεεζέκ Α.Δ. 2007-2008 Granitoid AD 2007-2008

Ναπηηηάλ Α.Δ. 2007-2008 Gravel & Sand PIT AD 2002-2008

Πνξθπξίσλ Α.Δ. 2008 Zlatna Panega Beton EOOD 2002-2008

Πνιηθφο Ν.Δ. 2000-2008 Zlatna Panega Cement AD 2005-2008

Λαηνκεία Βαρνχ Α.Δ. 2008 Cement Plus LTD 2006-2008

Λαηνκεία Γνπξλψλ Α.Δ. 2007-2008 Rudmark DOOEL 2006-2008

Λαηνκεία Κνηλφηεηαο Σαγαξάδσλ Α.Δ. 2007-2008 Usje Cementarnica AD 2006-2008

ίγκα Μπεηφλ Α.Δ.Σ.Δ. 2007-2008 Titan Cement Netherlands BV 2007-2008

Σηηάλ Σζηκέληα Αηιαληηθνχ Α.Β.Δ.Δ. 2007-2008 Alba Cemento Italia, SHPK 2009

Σηηάλ Γηεζλήο Δκπνξηθή Α.Δ. 2007-2008 Antea Cement SHA 2008
(3)

Aemos Cement Ltd 2003-2008 Alexandria Development Co.Ltd (1)
(3)

Alvacim Ltd 2006-2008 Alexandria Portland Cement Co. S.A.E 2005-2008
(3)

Balkcem Ltd 2003-2008 Balkan Cement Enterprises Ltd 2003-2008

Iapetos Ltd 2003-2008 Beni Suef Cement Co.S.A.E. 2006-2008

Rea Cement Ltd 2003-2008 East Cement Trade Ltd 2003-2008

Themis Holdings Ltd 2004-2008 Titan Beton & Aggregate Egypt LLC 2008
(3)

Tithys Ltd 2003-2008 Titan Egyptian Inv. Ltd (1)

Feronia Holding Ltd 2006-2008 Misrieen Titan Trade & Distribution 2005-2008

Vesa DOOL 2007-2008

6. Ανέλεγκηερ θοπολογικά  σπήζειρ

(4) Ο ππνφκηινο ηεο Titan America LLC πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο Ζ.Π.Α., νη

νπνίεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 5.

(1) Τπφθεηηαη ζε εηδηθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο.

(3) Διέγρζεθε ε νηθνλνκηθή ρξήζε 2007 θαη αλακέλεηαη ε έθδνζε νξηζηηθνχ θχιινπ ειέγρνπ.

(2) Διέγρζεζαλ νη νηθνλνκηθέο ρξήζεηο 2006-2007 θαη αλακέλεηαη ε έθδνζε νξηζηηθνχ θχιινπ ειέγρνπ.
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7. Τθιζηάμενα εμππάγμαηα βάπη

8. Απιθμόρ απαζσολούμενος πποζυπικού

9. Κεθαλαιοςσικέρ δαπάνερ και εκποιήζειρ

10. Κέπδη ανά μεηοσή

11. Ίδιερ μεηοσέρ

12. Πποβλέτειρ

13. ςναλλαγέρ με ζςνδεδεμένα με ηην Δηαιπία μέπη

Εηαιρία

Ποζά ζε σιλιάδερ €

Πυλήζειρ 

αγαθών και 

ςπηπεζιών

Αγοπέρ αγαθών 

και ςπηπεζιών Απαιηήζειρ Τποσπεώζειρ

Αρατθή Ν.Δ. 4 5.659 - 4.941

Αηνιηθή Ν.Δ. 1 2.020 - 1.391

Ηληεξκπεηφλ Γνκηθά Τιηθά Α.Δ. 34.054 4.227 12.847 -

Ηληεξηηηάλ Δκπνξηθή Γηεζλήο Α.Δ. 5.001 - - -

Ησλία Α.Β.Δ.Δ. 696 360 1.554 -

Οηθνκπεηφλ Α.Δ. 1.007 - 366 -

Finititan S.r.l. 8.707 - 3.744 -

T.C.U.K. Ltd 4.450 - 1.585 -

Usje Cementarnica AD 4.882 - 67 -

Essex Cement Co. LLC 9.280 - 1.702 -

Antea Cement SHA 21.373 - 9.434 -

Alexandria Portland Cement Co. S.A.E 3.332 - - -

Titan Global Finance PLC - 18.359 - 634.466

Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 2.283 2.244 2.367 730

Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο - 5.013 12 549

95.070 37.882 33.678 642.077

Όμιλος

Ποζά ζε σιλιάδερ €

Πυλήζειρ 

αγαθών και 

ςπηπεζιών

Αγοπέρ αγαθών 

και ςπηπεζιών Απαιηήζειρ Τποσπεώζειρ

Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε - 1.644 - 223

Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο - 5.156 12 549

- 6.800 12 772

Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξψλ ζσξεπηηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ

θαη ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Λ.Π. 24 πξνο απηήλ κέξε, έρνπλ σο εμήο:

Δπί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε. Δπί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ

ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ πθίζηαληαη εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο πνζνχ € 54 εθαη. ηεο θνηλνπξαθηηθήο εηαηξίαο ηνπ Οκίινπ ζηελ

Σνπξθία Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. πξνο εμαζθάιηζε δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ πνζνχ  € 30 εθαη.

Αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ: Όκηινο 5.857 (30.9.2008 6.609), Δηαηξία 1.034

(30.9.2008 1.110).

Οη παγηνπνηήζεηο ηνπ ελλεακήλνπ 2009, εμαηξνπκέλσλ απηψλ πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ εμαγνξά λέσλ εηαηξηψλ θαη ησλ

αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, αλέξρνληαη ζε: Όκηινο € 140,6 εθαη. (30.9.2008 € 138,2 εθαη.), Δηαηξία € 4,3 εθαη. (30.9.2008 €

13,7 εθαη.). Ζ αλαπφζβεζηε αμία ησλ παγίσλ πνπ εθπνηήζεθαλ ή δηαγξάθεθαλ απφ ηνλ Όκηιν θαηά ην ελλεάκελν 2009 είλαη: €

2,7 εθαη. (30.9.2008 € 1,2 εθαη.) θαη είρε σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε θέξδνπο ηεο ηάμεσο € 0,7 εθαη. (30.9.2008 θέξδνο € 0,9

εθαη.). 

Σα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ ησλ θνηλψλ θαη πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ, αθαηξνπκέλνπ

ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηδίσλ κεηνρψλ.

Οη ινηπέο πξνβιέςεηο (βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο) πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί ηελ 30.09.2009 αλέξρνληαη γηα ηνλ Όκηιν

ζε € 25,1 εθαη., θαη γηα ηελ Δηαηξία ζε € 2,4 εθαη.. Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο,

θαζψο θαη γηα επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο ζηνλ  Όκηιν θαη ζηελ Δηαηξία.

χκθσλα κε ηελ απφ 24.6.2009 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ, ε Δηαηξία πξνέβεη εληφο ηεο λφκηκεο ηξηεηνχο

πξνζεζκίαο απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζή ηνπο ζηελ πψιεζε ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 14.000 θνηλψλ ηδίσλ κεηνρψλ. Ζ πψιεζε ησλ

αλσηέξσλ κεηνρψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ 25.6.2009 κέρξη

9.7.2009 θαη αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 0,017% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο, κε κέζε ηηκή πψιεζεο €19,43

αλά κεηνρή. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ηδίσλ κεηνρψλ πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηεο ε Δηαηξία ζηηο 30.9.2009 αλέξρεηαη ζε 3.179.616

ζπλνιηθήο αμίαο € 91.797 ρηι., πνζφ ην νπνίν κείσζε ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. Οη αλσηέξσ ίδηεο κεηνρέο

αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 3,76% επί ηνπ ζπλνιηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο.
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Σαπηφρξνλα κε ηελ έθδνζε ηνπ δαλείνπ χςνπο € 100,0 εθαη. απφ ηελ TGF, ε Titan America LLC αγφξαζε ηξία πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα

ζπλαιιάγκαηνο απφ άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα, έηζη ψζηε λα αληηζηαζκίζεη ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πνπ απνξξέεη απφ ηνλ δαλεηζκφ

ηεο ζε Euro. Απφ ηνπο φξνπο ησλ ζπκβνιαίσλ απηψλ, ε Titan America LLC ζηηο 26.7.2013 πνζφ €100,0 εθαη. κε ηζνηηκία Δπξψ έλαληη

ηνπ δνιαξίνπ 1,46329.

Δπηπξνζζέησο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνπιεξσκή ησλ Οκνινγηψλ ζηηο 4.9.2009 ε ε Titan America LLC δαλείζηεθε $65,0 εθαη. απφ

ηελ Titan Global Finance Plc θάησ απφ ηνπο φξνπο ηεο κεηαμχ ηνπο αλαθπθινχκελεο πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο.

14. Γανειακέρ ςποσπεώζειρ

ηηο 30.7.2009 ν Όκηινο νινθιήξσζε ηε δηάζεζε Δπξσνκνινγηψλ ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο 200 εθαηνκκπξίσλ Δπξψ, ηεηξαεηνχο

δηάξθεηαο θαη κε εηήζην ηνθνκεξίδην 6,90%, νη νπνίεο εθδφζεθαλ απφ ηε ζπγαηξηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ Titan Global Finance Plc κε ηελ

εγγχεζε ηεο Α.Δ. Σζηκέλησλ Σηηάλ. Οη αλσηέξσ Δπξσνκνινγίεο έρνπλ εηζαρζεί πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ νξγαλσκέλε αγνξά ηνπ

Υξεκαηηζηεξίνπ ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ. Σα θεθάιαηα πνπ αληιήζεθαλ απφ ηελ έθδνζε ησλ Δπξσνκνινγηψλ ζα δηαηεζνχλ θπξίσο γηα ηελ

αλαρξεκαηνδφηεζε ππάξρνληνο δαλεηζκνχ θαζψο επίζεο γηα ηελ θάιπςε ινηπψλ γεληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ εηαηξηψλ ηνπ

Οκίινπ. Ζ θίλεζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ Οκίινπ κε ζηφρν ηε

δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ. 

ηηο 19.7.2009 ε ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ ζηελ Ακεξηθή, Titan America LLC, έθαλε κία θαη' αλαινγία πξνζθνξά γηα πξνπιεξσκή ζην

άξηην αλσηέξσλ εγγπεκέλσλ νκνινγηψλ (“Οκνινγίεο”) κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ $210,0 εθαη. ζε , πνπ θαιχθζεθαλ κε ηδησηηθέο

ηνπνζεηήζεηο ζε ζεζκηθνχο επελδπηέο. Ζ πξνζθνξά έγηλε δεθηή απφ ηνπο θαηφρνπο ησλ Οκνινγηψλ πνπ εθπξνζσπνχζαλ ην πνζφ ησλ

$208,1 εθαη. ησλ ζε θπθινθνξία Οκνινγηψλ. Ζ πξνπιεξσκή θαη ε απφζπξζε απφ ηελ θπθινθνξία ησλ ζρεηηθψλ Οκνινγηψλ

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 4.9.2009.

ε ζπλδπαζκφ θαη σο απνηέιεζκα ηεο πξνπιεξσκήο ησλ Οκνινγηψλ ε Titan America LLC ππέγξαςε ζχκβαζε κε ηελ ζπγαηξηθή ηνπ

Οκίινπ Titan Global Finance Plc (“TGF”) γηα ηε ζχλαςε δαλείνπ χςνπο € 100,0 εθαη. Σν δάλεην απηφ θέξεη εηήζην επηηφθην 7,07%. Ο

ηφθνο ππνινγίδεηαη θαη πιεξψλεηαη θάζε εμάκελν, ηνλ Ηαλνπάξην θαη ηνλ Ηνχιην κέρξη ηελ ιήμε ηνπ δαλείνπ ζηηο 26.7.2013. Οη

πξνκήζεηεο θαη ε αξρηθή έθδνζε πνπ ρξεψζεθαλ ζην δάλεην αλέξρνληαη ζε € 2,0 εθαη.

16



Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Σημειώζειρ επί ηων Ενδιάμεζων Σςνοπηικών Οικονομικών Καηαζηάζεων

-Ζ κείσζε ησλ απνζεκάησλ θαηά € 30,4 εθαη. νθείιεηαη θπξίσο ζηελ κείσζε ησλ απνζεκάησλ θιίλθεξ θαη ινηπψλ

εκηθαηεξγαζκέλσλ θαη εηνίκσλ θαηά € 10,0 εθαη., ζηα κηθξφηεξα απνζέκαηα Α' πιψλ, ζηεξεψλ θαπζίκσλ θαη πιηθψλ -

αληαιιαθηηθψλ θαηά € 16,2 εθαη., θαζψο θαη ζηελ εηζθνξά πξντφλησλ πνξζειάλεο γηα ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο

ζπγαηξηθήο Ησλία € 3,8 εθαη.

-Ζ κείσζε ηνπ θνλδπιίνπ ινηπέο απαηηήζεηο θαη πξνπιεξσκέο θαηά € 16,6 εθαη. πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ είζπξαμε

απαίηεζεο επηζηξνθήο θφξνπ εηζνδήκαηνο απφ ην ακεξηθαληθφ δεκφζην χςνπο €27,9 εθαη., ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ

απνηειεζκάησλ πνπ εκθάληζε ε ζπγαηξηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ ζηελ Ακεξηθή, Titan America LLC θαη απφ ηελ αχμεζε ησλ

απαηηήζεσλ γηα επηζηξνθή θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο θαηά € 13,1 εθαη. ιφγσ ησλ επελδχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ν

Όκηινο ζηελ Αίγππην θαη ζηελ Αιβαλία.

Όμιλορ

-Ζ κείσζε ησλ ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ θαηά € 17,2 εθαη. πξνέξρεηαη απφ ηελ

κείσζε ησλ πξνθαηαβνιψλ αγνξάο παγίνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ λένπ εξγνζηαζίνπ ηνπ Οκίινπ ζηελ Αιβαλία.

Δηαιπία

15. ημανηικόηεπερ μεηαβολέρ ζηα ενοποιημένα ζηοισεία ιζολογιζμού και αποηελεζμάηυν πεπιόδος

Οη ζεκαληηθφηεξεο κεηαβνιέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ελνπνηεκέλα ζηνηρεία ηζνινγηζκνχ θαη απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ

πνπ έιεμε ηελ 30.9.2009 έρνπλ σο εμήο:

-Ζ κείσζε ηνπ θνλδπιίνπ απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηά € 32,7 εθαη. νθείιεηαη αθ' ελφο ζηελ κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ

πσιήζεσλ θαη αθ' εηέξνπ ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ ππνινίπσλ.

-Ζ κείσζε ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαηά € 5,9 εθαη. εξκελεχεηαη θπξίσο απφ ηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ πνπ

πξαγκαηνπνηεί ν Όκηινο χςνπο € 142,1 εθαη. (θπξίσο ζηελ Αίγππην θαη ηελ Αιβαλία) ζπκςεθηδνκέλσλ κε ηηο αξλεηηθέο

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο χςνπο € 71,4 εθαη., πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ππνηίκεζε ηνπ δνιαξίνπ, ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο θαη

ηνπ αιβαληθνχ ιεθ έλαληη ηνπ Δπξψ, ηηο απνζβέζεηο ελλεακήλνπ χςνπο € 73,1 εθαη. θαη ηέινο ηηο εθπνηήζεηο παγίνπ

εμνπιηζκνχ χςνπο € 2,9 εθαη .

-Ζ κείσζε ησλ αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαηά € 13,2 εθαη. νθείιεηαη ζηηο απνζβέζεηο ηεο πεξηφδνπ θαη ζηελ ππνηίκεζε

ηεο ηζνηηκίαο ηνπ δνιαξίνπ έλαληη ηνπ Δπξψ.

-Ζ κείσζε ησλ απνζεκάησλ ηνπ Οκίινπ θαηά € 50,1 εθαη. είλαη απνηέιεζκα ηεο κεησκέλεο παξαγσγήο ησλ εξγνζηαζίσλ ηνπ

Οκίινπ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο αιιά θαη ηεο θαιχηεξεο δηαρείξηζεο ησλ πθηζηακέλσλ απνζεκάησλ.

-Οη ζπλνιηθέο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ κεηψζεθαλ θαηά € 136,7 εθαη. ιφγσ απνπιεξσκήο πθηζηακέλσλ

ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ.

-Ζ κείσζε ηνπ κηθηνχ θέξδνπο θαηά € 41,0 εθαη., νθείιεηαη ζηε κείσζε ηνπ φγθνπ πσιήζεσλ ζηηο αγνξέο πνπ

δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο εμαηξνπκέλνπ ηνπ ηνκέα ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ.

-Ζ αχμεζε πνπ εκθαλίδνπλ νη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαηά € 4,7 εθαη., νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ ζπκκεηνρψλ

ζηηο εηαηξίεο Fintitan θαηά € 1,0 εθαη. θαη Ησλία θαηά € 3,8 εθαη., ιφγσ απμήζεσλ θεθαιαίνπ ησλ εηαηξηψλ απηψλ.

-Ζ αχμεζε ησλ απνζβέζεσλ θαηά € 7,0 εθαη. πξνέξρεηαη θπξίσο θαηά €2,8 εθαη. απφ ηηο πξφζζεηεο απνζβέζεηο πνπ

ελζσκαηψζεθαλ ζηνλ Όκηιν ιφγσ ηεο εμαγνξάο λέσλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ θαζψο επίζεο θαη θαηά € 5,2 εθαη. ιφγσ ησλ

αξλεηηθψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ππνηίκεζε ηνπ δνιιαξίνπ θαη ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο έλαληη

ηνπ επξψ.

-Ζ αχμεζε ησλ εζφδσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηνλ θαηαινγηζκφ επηζηξεπηέσλ θξαηηθψλ

επηρνξεγήζεσλ επηηνθίνπ επελδχζεσλ.

-Ζ κείσζε ησλ εμφδσλ δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο θαηά € 11,5 εθαη. είλαη απνηέιεζκα ηεο πνιηηηθήο κείσζεο θφζηνπο πνπ

εθαξκφδεη ν Όκηινο. 

-Ζ αχμεζε ησλ εμφδσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο θαηά € 1,8 εθαη. νθείινληαη ζηελ αχμεζε ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ

Οκίινπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζε Σνπξθία, Αίγππην θαη Ζ.Π.Α.

-Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ παξνπζηάδνπλ κείσζε θαηά € 23,7 εθαη. θπξίσο ιφγσ ηνπ εζφδνπ

απφ αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο, πνπ θαηέγξαςε ε ζπγαηξηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ ζηελ Ακεξηθή, Titan America LLC,

εμαηηίαο ησλ αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο θαζψο επίζεο θαη ησλ ζεηηθψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ

ηελ ππνηίκεζε ηνπ δνιιαξίνπ θαη ηεο αηγππηηαθήο ιίξαο έλαληη ηνπ επξψ.
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16. Υοπήγηζη δικαιυμάηυν πποαίπεζηρ αγοπάρ μεηοσών

χκθσλα κε ην πξφγξακκα απηφ ηα ρνξεγνχκελα δηθαηψκαηα, έρνπλ κία πεξίνδν σξίκαλζεο ηξηψλ εηψλ θαη κπνξνχλ λα

αζθεζνχλ κεηά απφ ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ σξίκαλζεο. Κάζε δηθαίσκα πξέπεη λα αζθεζεί κέζα ζε δηάζηεκα δψδεθα κελψλ

απφ ηνπο ρξφλνπο σξίκαλζεο ηεο άζθεζεο ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζεζκία παξέιζεη ηφηε ηα ζπγθεθξηκέλα

δηθαηψκαηα ζα αθπξσζνχλ ακεηάθιεηα. 

Ο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ δηθαησκάησλ πνπ παξαρσξήζεθαλ απφ ην λέν πξφγξακκα έγηλε ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΠ 2

“Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ”.

3) Έλα ηξίην ηνπ δηθαηψκαηνο ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηελ απφδνζε ηεο θνηλήο κεηνρήο ηεο ΑΔ Σζηκέλησλ Σηηάλ ζπγθξηηηθά

κε ηνλ κέζν φξν ηεο απφδνζεο ησλ κεηνρψλ δψδεθα πξνθαζνξηζκέλσλ εηαηξηψλ παξαγσγήο ηζηκέληνπ δηεζλψο θαηά ηε

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ ηξηψλ ρξφλσλ.

Γηα φια ηα ρνξεγνχκελα δηθαηψκαηα απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε ε ζπλερήο απαζρφιεζε ησλ δηθαηνχρσλ θαζφιε ηε

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ρνξήγεζεο. Ο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ πνπ ζα ρνξεγείηαη θάζε ρξφλν πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο:

1) Έλα ηξίην ηνπ δηθαηψκαηνο ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο ζπγθξηηηθά κε ηελ απφδνζε

ησλ ηξηεηψλ Οκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.

2) Έλα ηξίην ηνπ δηθαηψκαηνο ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηελ απφδνζε ηεο θνηλήο κεηνρήο ηεο ΑΔ Σζηκέλησλ Σηηάλ, ζπγθξηηηθά

κε ηνλ δείθηε SMI θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ ηξηψλ ρξφλσλ.

Οη πην πάλσ κεηαβνιέο νθείινληαη θπξίσο ζηελ κεησκέλε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζαλ ζπλέπεηα ηνπ κεησκέλνπ φγθνπ

πσιήζεσλ.

Δπηπξνζζέησο, ε πηψζε ηνπ θφζηνπο πσιήζεσλ πξνέξρεηαη θπξίσο αθ' ελφο κελ απφ ηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο

παξαγσγήο θαηά € 27,7 εθαη., αθ' εηέξνπ δε απφ ηα κηθξφηεξα έμνδα δηαλνκήο θαηά € 14,1 εθαη.

-Οη καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο εκθαλίδνληαη κηθξφηεξεο θαηά € 112,6 εθαη., ιφγσ αχμεζεο ηνπ δαλεηζκνχ

θαηά € 12,4 εθαη. αιιά θαη κεηαθνξάο δαλείνπ € 125,0 εθαη. ζηηο βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο, αθνχ ν ρξφλνο

απνπιεξσκήο ηνπ είλαη πιένλ κηθξφηεξνο ηνπ δσδεθακήλνπ. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί ε απνπιεξσκή

βξαρππξφζεζκνπ δαλείνπ € 19,0 εθαη. πξνο ηελ ζπγαηξηθή Alvacim Lim., θαζψο θαη ε κείσζε ησλ βξαρππξνζέζκσλ

ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηά € 47,9 εθαη.

-Σα κηθηά θέξδε πξν απνζβέζεσλ εκθάληζαλ θάκςε θαηά € 34,6 εθαη. ή πνζνζηφ 23,0%, αθνχ ηα έζνδα πσιήζεσλ είλαη

κηθξφηεξα θαηά € 78,6 εθαη. ή πνζνζηφ 18,8% ελψ ην θφζηνο πσιήζεσλ παξνπζηάδεηαη κεησκέλν θαηά € 44,0 εθαη. ή

πνζνζηφ 16,4%.

-Ζ κείσζε ησλ εζφδσλ πσιήζεσλ νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ ρακειφηεξν φγθν πσιήζεσλ ηζηκέληνπ-θιίλθεξ θαηά 713 ρηι. ηλ. ή

πνζνζηφ 14,7%.

Ζ εχινγε αμία ησλ δηθαησκάησλ πνπ παξαρσξήζεθαλ ην 2009 απφ ην πξφγξακκα 2007, φπσο απηή απνηηκήζεθε ζχκθσλα κε 

ην κνληέιν απνηίκεζεο Black-Scholes ήηαλ € 8,41 αλά δηθαίσκα. Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ

κνληέινπ ήηαλ ε ηηκή κεηνρήο θαηά ηελ εκεξνκελία παξνρήο ηνπ δηθαηψκαηνο € 20,60, ε ηππηθή απφθιηζε απνδφζεσλ ηηκήο

κεηνρήο (standard deviation) 36,71%, ε κεξηζκαηηθή απφδνζε 2,07% θαη ε κέζε εηήζηα απφδνζε ησλ ηξηεηψλ νκνιφγσλ ηνπ

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 3,649%.

-Ζ αχμεζε ησλ άιισλ εζφδσλ εθκεηάιιεπζεο θαηά € 1,6 εθαη. πξνέξρεηαη θπξίσο απφ είζπξαμε επηζηξεπηέσλ θξαηηθψλ

επηρνξεγήζεσλ.

-Σα απμεκέλα έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο θαηά € 11,5 εθαη., νθείινληαη ζηελ αχμεζε ηνπ δαλεηζκνχ ηεο

Δηαηξίαο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε δξαζηεξηνηήησλ ηεο.

Σν 2009, ζηα πιαίζηα ηνπ ηξηεηνχο Πξνγξάκκαηνο Παξνρήο Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο Αγνξάο Μεηνρψλ (Πξφγξακκα 2007),

ε Δηαηξία ελέθξηλε ηελ δηάζεζε 86.880 δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ.
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Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν

Σημειώζεις επί ηων Ενδιάμεζων Συνοπηικών Οικονομικών Καηαζηάζεων

17. Δνδεσόμενερ ςποσπεώζειρ/απαιηήζειρ

(πνζά ζε ρηιηάδεο €) 30/9/2009 31/12/2008 30/9/2009 31/12/2008

- - 842.547 903.442

84.510 84.936 27.370 30.213

Λνηπέο εγγπήζεηο 19.788 19.421 5.682 5.720

χλνιν 104.298 104.357 875.599 939.375

Δνδεσόμενερ απαιηήζειρ

(πνζά ζε ρηιηάδεο €) 30/9/2009 31/12/2008 30/9/2009 31/12/2008

Δγγπεηηθέο επηζηνιέο ηξαπεδψλ γηα εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ 13.845 15.481 13.845 15.481

χλνιν 13.845 15.481 13.845 15.481

Κεθαιαηνπρηθέο δεζκεχζεηο

(πνζά ζε ρηιηάδεο €) 30/9/2009 31/12/2008 30/9/2009 31/12/2008

47.212 98.586 12.212 13.586

χλνιν 47.212 98.586 12.212 13.586

(πνζά ζε ρηιηάδεο €) 30/9/2009 31/12/2008 30/9/2009 31/12/2008

240.794 281.052 - -

χλνιν 240.794 281.052 - -

Δγγπήζεηο ζε ηξίηα κέξε γηα ινγαξηαζκφ ζπγαηξηθψλ

Δγγπεηηθέο επηζηνιέο ηξαπεδψλ γηα εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ

Όμιλορ Δηαιπία

Δηαιπία

Γελ ππάξρνπλ άιιεο επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή

θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

χκθσλα κε πξνζρέδην λφκνπ πνπ έζεζε ζε δεκφζην δηάινγν ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Διιάδαο ζηηο 3.11.2009, επηβάιιεηαη έθηαθηε εηζθνξά

θνηλσληθήο επζχλεο ζε φιεο ηηο ειιεληθέο εηαηξίεο πνπ παξνπζίαζαλ θέξδε γηα ηελ ρξήζε 2008 άλσ ησλ € 5,0 εθαη.. Ζ Δηαηξία αλακέλεη ηελ νξηζηηθή

δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη ην χςνο ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξία.

Ζ Tarmac America ζεσξεί φηη ε λέα αλσηέξσ απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πξσηνδηθείνπ είλαη θαη πάιη ιαλζαζκέλε θαη έρεη ήδε αζθήζεη έθεζε θαη‟

απηήο. ην κεηαμχ, έρεη ππάξμεη επαξθήο πξνεηνηκαζία γηα ηελ απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο παξαγσγήο ηνπ εξγνζηάζηνπ Pennsuco θαη ηελ θάιπςε ησλ

αλαγθψλ   ησλ πειαηψλ ηνπ Οκίινπ ,  πνπ είλαη άιισζηε κεησκέλεο ιφγσ ηεο ζπγθπξίαο. 

Ο ρξφλνο έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί κε αθξίβεηα. Δθηηκάηαη πάλησο φηη ε απφθαζε κπνξεί λα εθδνζεί πεξί ηα ηέιε ηνπ

ηξέρνληνο έηνπο ή ηελ αξρή ηνπ 2010, ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε.

Δνδεσόμενερ ςποσπεώζειρ

Ανειλημμένερ ςποσπεώζειρ

Με βάζε ην κεησκέλν επίπεδν δήηεζεο πνπ απνξξέεη απφ ηελ ζνβνχζα νηθνλνκηθή θξίζε, εθηηκάηαη φηη ε θαηαλνκή ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπήο δηνμεηδίνπ

ηνπ άλζξαθα γηα ηελ πεξίνδν 2008-2012 δελ ζα επεξεάζεη νπζησδψο ηελ παξαγσγή ηνπ Οκίινπ.

Οη νηθνλνκηθέο ρξήζεηο ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ, ησλ νπνίσλ δελ έρεη δηελεξγεζεί θνξνινγηθφο έιεγρνο, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 6.

Πέξαλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, δελ ππάξρνπλ άιιεο ζεκαληηθέο  ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο.

Όμιλορ Δηαιπία

Όμιλορ

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009, ην Πεξηθεξεηαθφ Πξσηνδηθείν ηεο Νφηηαο Φιφξηληα εμέδσζε απφθαζε κε ηελ νπνία αθπξψζεθαλ κε άκεζε ηζρχ φιεο νη άδεηεο

ιαηνκηθήο εμφξπμεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Lake Belt. Σν ίδην δηθαζηήξην είρε θαηαζηήζεη αλελεξγέο ηηο ίδηεο άδεηεο, κε άιιε πξνγελέζηεξε απφθαζή ηνπ ηνλ

Ηνχιην ηνπ 2007. Όκσο, κεηά απφ έθεζε ηεο Tarmac America, ζπγαηξηθήο ηεο Σitan America LLC, θαη ησλ ινηπψλ ζηγνκέλσλ εηαηξηψλ, ην Οκνζπνλδηαθφ

Δθεηείν ηεο Αηιάληα, ην Μάην 2008 είρε αλαπέκςεη ηελ ππφζεζε ζην Πεξηθεξεηαθφ Γηθαζηήξην ηεο Νφηηαο Φιφξηληα, κε ηελ νδεγία λα θξίλεη εθ λένπ ηελ

ππφζεζε κε αληηθεηκεληθφηεξν ηξφπν. 

Δμ άιινπ, ηελ 1ε Μαΐνπ, ην ψκα Μεραληθνχ ηνπ ζηξαηνχ ησλ ΖΠΑ εμέδσζε πξνο δεκφζηα δηαβνχιεπζε ηελ πκπιεξσκαηηθή Έθζεζε Πεξηβαιινληηθψλ

Δπηπηψζεσλ ε νπνία απαηηείηαη γηα ηελ έθδνζε λέσλ καθξνρξφλησλ αδεηψλ ιαηνκηθήο εμφξξπμεο ζηελ πεξηνρή. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ζηηο 23 Ηνπλίνπ 2009

ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, αλακέλεηαη ε έθδνζε απφθαζεο (Record of Decision) βάζεη ηεο νπνίαο ζα θξηζεί ε έθδνζε λέσλ καθξνρξφλησλ αδεηψλ

εμφξπμεο  ζηελ πεξηνρή. 

χκβαζε γηα πξνκήζεηα θπζηθνχ αεξίνπ

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

ηηο 25.7.2007, ε ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ ζηελ Αιβαλία Antea Cement Sh.A, ππέγξαςε ζχκβαζε πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ θαη αλέξγεζεο ελφο λένπ

εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ηζηκέληνπ ζηελ πεξηνρή Kruje ηεο Αιβαλίαο. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο, ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ € 170 εθαη. Μέρξη

θαη ηελ 30.9.2009 ε επέλδπζε είρε αλέιζεη ζην πνζφ ησλ € 135 εθαη.

Οη ζπκβαηηθέο δεζκεχζεηο γηα θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, νη νπνίεο δελ αλαγλσξίζηεθαλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο

θαηαζηάζεηο, έρνπλ σο αθνινχζσο:

Όμιλορ Δηαιπία

Ζ ζπγαηξηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ ζηελ Αίγππην Beni Suef θαηαζθεπάδεη κηα δεχηεξε γξακκή παξαγσγήο, εηήζηαο δπλακηθφηεηαο 1,5 εθ. ηφλσλ, ε νπνία

αλακέλεηαη λα πεξαησζεί πεξί ηα ηέιε ηνπ 2009. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο, ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ € 160 εθαη. Μέρξη θαη ηελ 30.9.2009 ε

επέλδπζε είρε αλέιζεη ζην πνζφ ησλ € 121 εθαη.

Γεζκεχζεηο γηα αγνξά θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ
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Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Σημειώζειρ επί ηων Ενδιάμεζων Σςνοπηικών Οικονομικών Καηαζηάζεων

(ποζά ζε σιλιάδερ €)

Δνεπγηηικό

χλνιν παγίνπ ελεξγεηηθνχ 69 69

Απνζέκαηα 4 4

Απαηηήζεηο θαη πξνπιεξσκέο 49 49

Γηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα 1 1

ύνολο ενεπγηηικού 123 123

Τποσπεώζειρ

Μαθξνπξφζεζκεο  ππνρξεψζεηο 11 11

ύνολο ςποσπεώζευν 11 11

Καθαπή θέζη 112 112

Τπεξαμία πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εμαγνξά -5
Αμοιβή πος καηαβλήθηκε ζε μεηπηηά 107

Σαμιακέρ ποέρ για εξαγοπά:

Σίκεκα εμαγνξάο πνπ ηαθηνπνηήζεθε κε κεηξεηά 107

Γηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ εμαγνξά ζπγαηξηθήο -1
Σελική ηαμιακή εκποή για εξαγοπά εηαιπίαρ 106

18. ςνενώζειρ επισειπήζευν και λοιπέρ εξαγοπέρ

Σα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο Εσθφξνη Γνκηθά Τιηθά Α.Δ, φπσο απηά έρνπλ πξνζσξηλά απνηηκεζεί θαηά ηελ

εκεξνκελία απφθηεζεο ηεο, παξαηίζεληαη θαησηέξσ:

Ζ νινθιήξσζε ηεο απνηίκεζεο ησλ αλσηέξσ απνθηήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη εληφο δψδεθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο ηνπο.

Εύλογη αξία πος 

αναγνωπίστηκε 

την ημεπομηνία 

εξαγοπάρ

Λογιστική αξία κατά 

την ημεπομηνία 

εξαγοπάρ

Ποζά κλειόμενηρ πεπιόδος 30 επηεμβπίος 2009

ηηο 3.6.2009 ν Όκηινο εμαγφξαζε έλαληη ηνπ πνζνχ € 0,5 εθαη. ην 25% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο Πνδνιάλε Α.Δ, ε νπνία θαη

ελζσκαηψζεθε ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ κε ηελ κέζνδν ελνπνίεζεο θαζαξήο ζέζεο. 

ηηο 22.4.2009 ν Όκηινο νινθιήξσζε ηελ απφθηεζε απφ ηελ κεηνςεθία, πνζνζηνχ 3,6529% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ζπγαηξηθήο

ηνπ εηαηξίαο ζηελ εξβία Titan Cementara Kosjeric A.D. θαηαβάιινληαο ην πνζφ ησλ € 2,6 εθαη.. Μεηά ηελ αλσηέξσ εμαγνξά ν

Όκηινο θαηέρεη πιένλ ην 100% ηεο αλσηέξσ εηαηξίαο.

ηηο 26.5.2009 ν Όκηινο ππέγξαςε ζπκθσλεηηθφ εμαγνξάο ηνπ 100% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο Εσθφξνη Γνκηθά Τιηθά Α.Δ, ε νπνία

θαη  ελζσκαηψζεθε ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ, κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. 

20



Ανώνςμη Εηαιπία Τζιμένηων Τιηάν

Σημειώζειρ επί ηων Ενδιάμεζων Σςνοπηικών Οικονομικών Καηαζηάζεων

(ποζά ζε σιλιάδερ €)

Δνεπγηηικό

χλνιν παγίνπ ελεξγεηηθνχ 231.140 102.067 48.219 39.232 4.783 4.783

Απνζέκαηα 14.526 14.526 4.386 4.386 684 684

Απαηηήζεηο θαη πξνπιεξσκέο 7.689 7.689 11.109 11.109 5.348 5.348

Γηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα 25.494 25.494 86 86 132 132

ύνολο ενεπγηηικού 278.849 149.776 63.800 54.813 10.947 10.947

Τποσπεώζειρ

Μαθξνπξφζεζκεο  ππνρξεψζεηο 49.058 33.564 37.947 36.449 286 286

Λνηπέο ππνρξεψζεηο θαη θφξνη 

πιεξσηένη 33.395 33.395 17.757 17.757 8.443 8.443

ύνολο ςποσπεώζευν 82.453 66.959 55.704 54.206 8.729 8.729

Καθαπή θέζη 196.396 82.817 8.096 607 2.218 2.218

Τπεξαμία πνπ πξνέθπςε απφ ηελ 

εμαγνξά 112.848 77.550 11.676

Αμοιβή πος καηαβλήθηκε ζε 

μεηπηηά 309.244 85.646 13.894

Σαμιακέρ ποέρ για εξαγοπά:

Σίκεκα εμαγνξάο πνπ 

ηαθηνπνηήζεθε κε κεηξεηά 309.244 85.646 13.894

Γηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα 

πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ 

εμαγνξά ζπγαηξηθήο -25.494 -86 -132

Σελική ηαμιακή εκποή για 

εξαγοπά εηαιπίαρ 283.750 85.560 13.762

18. Αποκηήζειρ θςγαηπικών (ζςνέσεια)

ηηο 21.12.2007 ν Όκηινο ππέγξαςε ζπκθσλεηηθφ εμαγνξάο ηνπ 100% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο Γνκηθή Μπεηφλ Α.Δ. ε νπνία απφ ηηο 15.1.2008

ελζσκαηψζεθε ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ, κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. 

Λογιστική αξία 

κατά την 

ημεπομηνία 

εξαγοπάρ

Εύλογη αξία πος 

αναγνωπίστηκε 

την ημεπομηνία 

εξαγοπάρ

Λογιστική αξία 

κατά την 

ημεπομηνία 

εξαγοπάρ

Εύλογη αξία πος 

αναγνωπίστηκε 

την ημεπομηνία 

εξαγοπάρ

ηηο 6.5.2008 ν Όκηινο πξνέβε ζηελ εμαγνξά ηνπ 65% ηεο Alba Cemento Italia SHPK ζηελ Αιβαλία. Ζ εηαηξία ελζσκαηψζεθε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο

ηνπ Οκίινπ κε ηελ κέζνδν ηεο πιήξνπο ελνπνίεζεο ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία.

Σέινο, ζηηο 14.5.2008 ν Όκηινο εμαγφξαζε ην 100% ηεο εηαηξίαο Λαηνκεία Βαρνχ Α.Δ. ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ κε

ηελ κέζνδν ηεο πιήξνπο ελνπνίεζεο ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία.

Σα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ αλσηέξσ εηαηξηψλ, φπσο απηά είραλ πξνζσξηλά απνηηκεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζή ηνπο, παξαηίζεληαη

θαησηέξσ:

ηηο 6.5.2008 ν Όκηινο απέθηεζε ην ππφινηπν 50% ηεο θνηλνπξαθηηθήο εηαηξίαο Lafarge Titan Egyptian Inv. Ltd κε ηηο ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξίεο Alexandria

Portland Cement Co. S.A.E , Beni Suef Cement Company S.A.E., Four M Titan Silo Co. LLC, Misrieen Titan Trade & Distribution, East cement Trade Ltd,

Alexandria Development Co. Ltd.  

Ποζά πποηγούμενηρ πεπιόδος 30 επηεμβπίος 2008

ηηο 17.4.2008 ν Όκηινο πξνέβε ζηελ εμαγνξά ηνπ 50% ηεο Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S ζηελ Σνπξθία ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηηο

νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο κε ηελ κέζνδν ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία.

Lafarge Titan Egyptian Inv. Group

Adocim Cimento Beton Sanayi ve 

Ticaret A.S. Λοιπέρ Δηαιπίερ

Εύλογη αξία πος 

αναγνωπίστηκε 

την ημεπομηνία 

εξαγοπάρ

Λογιστική αξία 

κατά την 

ημεπομηνία 

εξαγοπάρ
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21. Κύπιερ ιζοηιμίερ ιζολογιζμού και αποηελεζμάηυν

Ιζολογιζμού 30/09/2009 31/12/2008 30/9/2009 vs 31/12/2008

€1 = USD 1,46 1,39 5,2%

€1 = EGP 8,06 7,68 5,0%

€1 = TRY 2,17 2,15 1,1%

1USD=EGP 5,50 5,52 -0,3%

€1 = RSD 93,01 88,60 5,0%

1USD = JPY 89,51 90,64 -1,2%

Αποηελεζμάηυν M.O. Δννεαμήνος 09 M.O. Δννεαμήνος 08

Μ.Ο. Δννεαμήνος 09 vs Μ.Ο. 

Δννεαμήνος 08

€1 = USD 1,37 1,54 -11,3%

€1 = EGP 7,64 8,40 -9,0%

€1 = TRY 2,15 1,91 12,6%

1USD=EGP 5,58 5,43 2,7%

€1 = RSD 93,93 81,68 15,0%

1USD = JPY 94,91 104,29 -9,0%

19. Γεγονόηα μεηά ηην ημεπομηνία ηος Ιζολογιζμού

20. Αναηαξινομήζειρ

Σελ 1.10.2009 ε εηαηξία Γνκηθή Μπεηφλ Α.Δ. ζπγρσλεχηεθε κε απνξξφθεζε απφ ηελ Ηληεξκπεηφλ Γνκηθά Τιηθά Α.Δ.

Ο ινγαξηαζκφο "άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο" κεηψζεθε κε ηα πνζά ησλ € 1.686 ρηι.θαη € 1.270 ρηι., γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξία

αληίζηνηρα, ηα νπνία κεηαθέξζεθαλ ζηνλ ινγαξηαζκφ "έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο" ζηελ ελδηάκεζε θαηάζηαζε

απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ 1.1-30.09.2008 έηζη ψζηε λα είλαη ζπγθξίζηκε κε ηελ ελδηάκεζε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ 1.1-

30.09.2009. Σα παξαπάλσ πνζά αθνξνχζαλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ.

χκθσλα κε ηελ απφ 14.10.2009 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο, εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ 15.10.2009

έσο ζήκεξα, ε Δηαηξία πξνέβεη εληφο ηεο λφκηκεο ηξηεηνχο πξνζεζκίαο απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζή ηνπο ζηελ πψιεζε κέζσ ηνπ

Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 8.273 θνηλψλ ηδίσλ κεηνρψλ, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 0,098% ηνπ

θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο, κε κέζε ηηκή πψιεζεο επξψ € 25,70 αλά κεηνρή.
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