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Φπήζηορ Γκλαβάνηρ

Ernst & Young

Με ζύμθωνη γνώμη

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 1/4-30/6/2009 1/4-30/6/2008 1/4-30/6/2009 1/4-30/6/2008

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 1.918.154 1.896.579 267.688 270.592 Κύκλορ επγαζιών 375.743 424.903 124.216 146.480

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα - - 6.796 6.796 Κόζηνο πσιήζεσλ -243.374 -274.538 -79.416 -90.170

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 534.269 545.088 487 - Μικηά κέπδη ππο αποζβέζεων 132.369 150.365 44.800 56.310

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 38.197 54.515 1.271.130 1.265.961 Άιια (έμνδα)/έζνδα εθκεηάιιεπζεο -3.185 3.326 12 1.528

Απνζέκαηα 259.490 284.852 77.012 99.994 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο -27.093 -31.630 -9.579 -11.800

Απαηηήζεηο από πειάηεο 203.836 212.511 68.797 85.999 Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο -5.445 -6.714 -277 -1.121

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 82.159 106.024 8.530 10.683

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 30.589 94.521 4.366 31.263 96.646 115.347 34.956 44.917

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 3.066.694 3.194.090 1.704.806 1.771.288 Απνζβέζεηο -28.598 -28.068 -2.907 -2.695

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Μεηνρηθό θεθάιαην (84.546.774 κεηνρέο ησλ  € 4,00) 338.187 338.187 338.187 338.187 68.048 87.279 32.049 42.222

Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην 22.826 22.826 22.826 22.826 Έζνδα ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ - 230 5.119 7.456

Γηθαηώκαηα πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρώλ 11.940 10.713 11.940 10.713 Έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο -13.309 -10.981 -9.814 -5.392

Ίδηεο κεηνρέο -92.299 -92.299 -92.299 -92.299 54.739 76.528 27.354 44.286

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 1.117.043 1.116.629 502.227 516.097 Μείνλ θόξνη -15.510 -1.477 -9.286 -1.856

Ίδηα θεθάιαηα ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 1.397.697 1.396.056 782.881 795.524 Κέπδη μεηά από θόποςρ (α) 39.229 75.051 18.068 42.430

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (β) 32.174 38.078 - -

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ)=(α)+(β) 1.429.871 1.434.134 782.881 795.524 Σα καθαπά κέπδη αναλογούν ζε :

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 795.407 945.193 634.571 759.000 Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο 38.101 73.297 18.068 42.430

Πξνβιέςεηο/ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 263.800 282.918 54.881 53.915 Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο 1.128 1.754 - -

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 263.056 263.145 135.324 87.580

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 314.560 268.700 97.149 75.269 Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε  €) 0,4684 0,8873 0,2221 0,5145

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 1.636.823 1.759.956 921.925 975.764

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ) 3.066.694 3.194.090 1.704.806 1.771.288

1/4-30/6/2009 1/4-30/6/2008 1/4-30/6/2009 1/4-30/6/2008

Κέπδη μεηά από θόποςρ (α) 39.229 75.051 18.068 42.430

30/6/2009 30/6/2008 30/6/2009 30/6/2008 Λοιπά ζςνολικά (έξοδα)/ έζοδα:

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ (1/1/2009 θαη 1/1/2008 αληίζηνηρα) 1.434.134 1.194.939 795.524 805.559 Δπίδξαζε ηζνηηκηώλ από ηελ κεηαηξνπή νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ -53.786 24.616 - -

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 33.618 212.246 21.640 64.960 Αληηζηαζκίζεηο ηακηαθώλ ξνώλ -50 - -50 -

Γηθαηώκαηα πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρώλ 1.227 1.994 1.227 1.994 Αλαπξνζαξκνγή πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ - 113.267 - -

Αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ - -32.988 - -32.988 Λνηπά ζπλνιηθά (έμνδα)/έζνδα κεηά από θόξνπο (β) -53.836 137.883 -50 -

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα -35.510 -63.399 -35.510 -63.399 -14.607 212.934 18.018 42.430

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ζηε κεηνςεθία -1.595 -868 - -

Αλαινγία κεηνςεθίαο ζηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθώλ εηαηξηώλ - 3.030 - - Σα ζςγκενηπωηικά ζςνολικά έζοδα αναλογούν ζε :

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο ιόγσ εμαγνξάο ζπγαηξηθώλ εηαηξηώλ -2.003 2.670 - - Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο -14.907 207.124 18.018 42.430

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο πεξηόδνπ (30/6/2009 θαη 30/6/2008 αληίζηνηρα) 1.429.871 1.317.624 782.881 776.126 Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο 300 5.810 - -

- - - -

1/1-30/6/2009 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2009 1/1-30/6/2008

1/1-30/6/2009 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2009 1/1-30/6/2008

Σαμιακέρ Ροέρ Λειηοςπγικών Γπαζηηπιοηήηων Κύκλορ επγαζιών 683.680 765.055 219.267 271.615

Κέξδε πξν θόξσλ 76.828 122.402 32.567 73.553 Κόζηνο πσιήζεσλ -457.577 -504.706 -148.956 -170.754

Πποζαπμογέρ ηος κέπδοςρ ζε ζσέζη με ηιρ εξήρ ζςναλλαγέρ: Μικηά κέπδη ππο αποζβέζεων 226.103 260.349 70.311 100.861

Απνζβέζεηο 57.525 51.730 5.754 5.395 Άιια (έμνδα)/έζνδα εθκεηάιιεπζεο -1.330 2.229 2.913 1.436

Πξνβιέςεηο 7.191 -1.050 926 -1.922 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο -52.644 -58.035 -18.724 -22.208

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 2.073 -2.391 -413 -249 Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο -11.036 -12.490 -952 -2.147

Έζνδα ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ - -235 -5.119 -7.456

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 21.433 20.492 18.577 6.657 161.093 192.053 53.548 77.942

Απνηειέζκαηα (έζνδα/έμνδα, θέξδε/δεκίεο) επελδ. δξαζη. 3.853 569 2.259 1.237 Απνζβέζεηο -57.525 -51.730 -5.754 -5.395

Κέξδνο εθκ/ζεσο πξηλ από ηηο κεηαβ. ηνπ θεθ. θηλήζεσο 168.903 191.517 54.551 77.215

Μείσζε απνζεκάησλ 22.784 3.596 23.133 3.720 103.568 140.323 47.794 72.547

(Αύμεζε)/κείσζε απαηη. από πει. θαη ινηπνύο ι/ζκνύο -4.865 -38.057 20.706 -23.927 Έζνδα ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ - 235 5.119 7.456

Μείσζε/(αύμεζε) ινηπώλ ιεηηνπξγηθώλ καθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ 18.106 -45 65 8 Έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο -26.740 -18.156 -20.346 -6.450

Αύμεζε/(κείσζε) ηξερνπζώλ ππνρξ.(πιελ ηξαπεδώλ) 5.011 1.842 -19.465 -1.214 Κέπδη ππο θόπων 76.828 122.402 32.567 73.553

Δηζξνέο δηαζεζίκσλ από ηελ θύξηα εθκεηάιιεπζε 209.939 158.853 78.990 55.802 Μείνλ θόξνη -17.425 -4.023 -10.927 -8.593

Δηζπξαρζέληεο/ (θαηαβεβιεκέλνη) θόξνη 5.041 -12.562 -5.956 -12.633 Κέπδη μεηά από θόποςρ (α) 59.403 118.379 21.640 64.960

Σύνολο ειζποών από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιοηήηερ (α) 214.980 146.291 73.034 43.169

Σαμιακέρ Ροέρ Δπενδςηικών Γπαζηηπιοηήηων Σα καθαπά κέπδη αναλογούν ζε :

Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ -4.308 -383.072 -4.787 -417.000 Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο 59.417 115.990 21.640 64.960

Δηζπξάμεηο από αύμεζε δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο - 3.030 - - Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο -14 2.389 - -

Αγνξά ελζώκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ -105.124 -95.872 -3.057 -8.543

Αγνξά άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -380 -816 -487 - Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε  €) 0,7304 1,4012 0,2660 0,7848

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 2.962 1.856 863 667

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα - 235 4.470 9.994

Δηζπξάμεηο από ηελ πώιεζε επελδπηηθώλ ηίηισλ - 523 - -

Πιεξσκέο γηα ηελ απόθηεζε επελδπηηθώλ ηίηισλ -160 -659 -2 -69

Σόθνη εηζπξαρζέληεο 7.436 3.942 1.673 149 1/1-30/6/2009 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2009 1/1-30/6/2008

Σύνολο εκποών από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β) -99.574 -470.833 -1.327 -414.802 Κέπδη μεηά από θόποςρ (α) 59.403 118.379 21.640 64.960

ύνολο ηαμιακών ποών μεηά από ηιρ επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α)+(β) 115.406 -324.542 71.707 -371.633 Λοιπά ζςνολικά (έξοδα)/έζοδα:

Σαμιακέρ Ροέρ Υπημαηοοικονομικών Γπαζηηπιοηήηων Δπίδξαζε ηζνηηκηώλ από ηελ κεηαηξνπή νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ -25.785 -19.400 - -

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -31.935 -23.727 -19.232 -5.959 Αληηζηαζκίζεηο ηακηαθώλ ξνώλ - - - -

Πιεξσκέο γηα αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ - -32.241 - -32.241 Αλαπξνζαξκνγή πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ - 113.267 - -

Δηζπξάμεηο θξαηηθώλ επηρνξεγήζεσλ 260 - - - Λνηπά ζπλνιηθά (έμνδα)/έζνδα κεηά από θόξνπο (β) -25.785 93.867 - -

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα -1.199 -63.049 -48 -62.948 33.618 212.246 21.640 64.960

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 349.428 571.741 104.724 529.977

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -494.556 -168.278 -184.048 -57.124 Σα ζςγκενηπωηικά ζςνολικά έζοδα αναλογούν ζε :

 Σύνολο (εκποών)/ειζποών από σπημ/κέρ δπαζη/ηερ (γ) -178.002 284.446 -98.604 371.705 Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο 35.924 206.371 21.640 64.960

-62.596 -40.096 -26.897 72 Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο -2.306 5.875 - -

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 94.521 167.478 31.263 13

Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ -1.336 -1.512 - -

Ταμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος 30.589 125.870 4.366 85

- - - -
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Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ €

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ IΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

Κέπδη ππο θόπων, σπημαηοδοηικών, επενδςηικών 

αποηελεζμάηων και αποζβέζεων

ςγκενηπωηικά ζςνολικά έζοδα μεηά από θόποςρ (α)+(β)

Καζαξή (κείσζε)/αύμεζε ζηα δηαζ. θαη ηακ. ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ)

ΔΣΑΙΡΙΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ €

Κέπδη ππο θόπων, σπημαηοδοηικών, επενδςηικών 

αποηελεζμάηων και αποζβέζεων

ςγκενηπωηικά ζςνολικά (έξοδα)/ έζοδα μεηά από θόποςρ (α)+(β)

Α.Μ. Αδείαο Ο.Δ.Δ. Α/14180

Κέπδη ππο θόπων, σπημαηοδοηικών 

και επενδςηικών αποηελεζμάηων

Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ €

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (*)

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ

Κέπδη ππο θόπων

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ

Κέπδη ππο θόπων, σπημαηοδοηικών και 

επενδςηικών αποηελεζμάηων

Α.Μ. Αδείαο Ο.Δ.Δ. Α/15068

Ο Γιεςθςνηήρ Δνοποίηζηρ

ΑΘΑΝΑΗΟ . ΝΣΑΝΑ

Α.Γ.Σ. AB006812

Α.Μ. Αδείαο Ο.Δ.Δ. Α/21943

Ο Πποϊζηάμενορ ηος Λογιζηηπίος

Α.Γ.Σ. Ν237613

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Υ. ΜΑΤΡΟΓΖΜΖΣΡΑΚΖ

Ο Οικονομικόρ Γιεςθςνηήρ Ομίλος

Α.Γ.Σ. AE096808

Αθήνα, 27 Αςγούζηος 2009

Α.Γ.Σ. Ξ163588

Ο Ππόεδπορ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος

ΑΝΓΡΔΑ Λ. ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ

Α.Γ.Σ. ΑΒ500997

Ο Γιεςθύνων ύμβοςλορ

ΓΖΜΖΣΡΗΟ Θ. ΠΑΠΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ Γ. ΜΑΕΑΡΑΚΖ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (*)

Πνζά ζε ρηιηάδεο €

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Οη ινηπέο πξνβιέςεηο (βξαρππξόζεζκεο θαη καθξνπξόζεζκεο) πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί ηελ 30.6.2009 αλέξρνληαη γηα ηνλ Όκηιν ζε € 27,3 εθαη., θαη

γηα ηελ Δηαηξία ζε € 2,3 εθαη.. Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο θαη γηα επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο

ζηνλ  Όκηιν θαη ζηελ Δηαηξία.

γ) Απαηηήζεηο

Οη παγηνπνηήζεηο Α' εμακήλνπ 2009, εμαηξνπκέλσλ ησλ επελδύζεσλ γηα απόθηεζε λέσλ εηαηξηώλ, αλέξρνληαη ζε : Όκηινο € 105,5 εθαη. (Α'

εμακήλνπ 2008 € 96,7 εθαη.), Δηαηξία € 3,5 εθαη. (Α' εμακήλνπ 2008 € 8,5 εθαη.).

Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ : Οκίινπ 6.063 (A' εμακήλνπ 2008 6.506), Δηαηξίαο 1.040 (Α'

εμακήλνπ 2008 1.109).

Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ €

Οη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ κε ηηο αληίζηνηρεο δηεπζύλζεηο ηνπο, ηα πνζνζηά κε ηα νπνία ν Όκηινο ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθό ηνπο θεθάιαην θαη ε κέζνδνο

ελζσκάησζήο ηνπο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Α΄εμακήλνπ 2009, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 5 ησλ ελδηάκεζσλ

ζπλνπηηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ εηαηξηώλ ηνπ Οκίινπ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 6 ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

(*) Ζ θαηάζηαζε ησλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ έρεη ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 1, πνπ ηζρύεη από 1.1.2009. Απεηθνλίδεη

ηηο ζπλαιιαγέο, πνπ ζύκθσλα κε όηη ίζρπε έσο ηελ 31.12.2008 ζα επεξέαδαλ απεπζείαο ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηηο ζπλδπάδεη κε ηα θέξδε κεηά από

θόξνπο όπσο απηά δηακνξθώλνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ πεξηόδνπ. Οη αλσηέξσ ζπλαιιαγέο δελ πεξηιακβάλνπλ ηηο ζπλαιιαγέο κε ηνπο

ηδηνθηήηεο (κεηόρνπο) ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο κε ηελ ηδηόηεηά ηνπο σο ηδηνθηήηεο.

ΔΣΑΙΡΙΑ

ΔΣΑΙΡΙΑ

Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ €

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ €

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ €

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Δ. 6013/06/Β/86/90

Φαλκίδορ 22Α - 111 43 Αθήνα

Δλεγκηική εηαιπία:

Γιεύθςνζη Γιαδικηύος:

Νόμιμορ Δλεγκηήρ:

Τα καηωηέπω ζηοισεία και πληποθοπίερ πος πποκύπηοςν από ηιρ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ζηοσεύοςν ζε μία γενική ενημέπωζη για ηην οικονομική καηάζηαζη και ηα αποηελέζμαηα ηηρ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ και ηος ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ. Σςνιζηούμε

επομένωρ ζηον αναγνώζηη, ππιν πποβεί ζε οποιοςδήποηε είδοςρ επενδςηική επιλογή ή άλλη ζςναλλαγή με ηην Εηαιπία, να αναηπέξει ζηη διεύθςνζη διαδικηύος ηηρ όπος αναπηώνηαι οι οικονομικέρ καηαζηάζειρ καθώρ και η έκθεζη επιζκόπηζηρ ηος

νόμιμος ελεγκηή, όποηε αςηή απαιηείηαι.

Ημεπομηνία έγκπιζηρ ηων οικονομικών καηαζηάζεων από ηο 

Γιοικηηικό Σςμβούλιο:

α) Έζνδα

Σηοισεία και πληποθοπίερ πεπιόδος από 1 Ιανοςαπίος 2009 έωρ 30 Ιοςνίος 2009

Σύμθωνα με ηην απόθαζη 4/507/28.4.2009 ηος Γιοικηηικού Σςμβοςλίος ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ

Τύπορ έκθεζηρ επιζκόπηζηρ:

ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

27 Αςγούζηος 2009

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ

Ππόζθεηα ζηοισεία και πληποθοπίερ 

Δπί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε. Δπί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ

πθίζηαληαη εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο πνζνύ € 54 εθαη. ηεο θνηλνπξαθηηθήο εηαηξίαο ηνπ Οκίινπ ζηελ Σνπξθία Adocim Cimento Beton Sanayi

ve Ticaret A.S. πξνο εμαζθάιηζε δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ πνζνύ  € 36 εθαη.

΄Δρνπλ ηεξεζεί νη Βαζηθέο Λνγηζηηθέο Αξρέο ηνπ Ηζνινγηζκνύ ηεο 31.12.2008.

ηηο 30.7.2009 ν Όκηινο νινθιεξώζε ηε δηάζεζε Δπξσνκνινγηώλ ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο 200 εθαηνκκπξίσλ Δπξώ, ηεηξαεηνύο δηάξθεηαο θαη κε

εηήζην ηνθνκεξίδην 6,90%, νη νπνίεο εθδόζεθαλ από ηε ζπγαηξηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ TITAN GLOBAL FINANCE PLC κε ηελ εγγύεζε ηεο Α.Δ.

ΣΗΜΔΝΣΩΝ ΣΗΣΑΝ. Οη αλσηέξσ Δπξσνκνινγίεο έρνπλ εηζαρζεί πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ νξγαλσκέλε αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ηνπ

Λνπμεκβνύξγνπ. 

ηηο 23 Ηνπλίνπ 2009 νινθιεξώζεθε ε δεκόζηα δηαβνύιεπζε επί ηεο πκπιεξσκαηηθήο Έθζεζεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ ώκαηνο

Μεραληθνύ ηνπ ηξαηνύ ησλ ΖΠΑ, ε νπνία ζα δηακνξθώζεη ην πιαίζην γηα ηε ρνξήγεζε αδεηώλ ιαηνκηθήο εμόξπμεο ζηελ πεξηνρή Lakebelt. Ο ρξόλνο

έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο (Record of Decision) δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί κε αθξίβεηα (ζεκείσζε 16 επί ησλ ζπλνπηηθώλ νηθνλνκηθώλ

θαηαζηάζεσλ).

Σα πνζά πσιήζεσλ θαη αγνξώλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ

ηεο Δηαηξίαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Λ.Π. 24

πξνο απηήλ κέξε, έρνπλ σο εμήο:

Σα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκό ησλ θνηλώλ θαη πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ, αθαηξνπκέλνπ ηνπ

ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ όξνπ ησλ ηδίσλ κεηνρώλ.

Οξηζκέλα θνλδύιηα ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο / πεξηόδνπ αλαηαμηλνκήζεθαλ γηα ιόγνπο παξνπζίαζεο (ζεκείσζε 19 επί ησλ ζπλνπηηθώλ

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ).

Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ηδίσλ κεηνρώλ πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηεο ε Δηαηξία ζηηο 30.6.2009 αλέξρεηαη ζε 3.193.616, αμίαο θηήζεσο € 92.299 ρηι.,

πνζό θαηά νπνίν κεηώζεθαλ ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ.

δ) Τπνρξεώζεηο

β) Έμνδα

ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 30.6.2009 έρνπλ πεξηιεθζεί επηπξνζζέησο α) κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο νη εηαηξίεο:

Ενθώξνη Γνκηθά Τιηθά ΑΔ (1ε ελνπνίεζε 26.5.2009), νη ηδξπζείζεο εηαηξίεο Αξθηηάο Α.Δ. (2.2.2009), Cementi Crotone SRL (6.5.2009), Trojan Cem

EOOD (12.5.2009) β) κε ηελ κέζνδν ελνπνίεζεο θαζαξήο ζέζεο ε εηαηξία Πνδνιάλε Α.Δ.  (1ε ελνπνίεζε 3.6.2009).   

ηηο 22.4.2009 ν Όκηινο νινθιήξσζε ηελ απόθηεζε από ηελ κεηνςεθία, πνζνζηνύ 3,6529% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ εηαηξίαο

ζηελ εξβία Titan Cementara Kosjeric A.D. θαηαβάιινληαο ην πνζό ησλ € 2,6 εθαη.. Μεηά ηελ αλσηέξσ εμαγνξά ν Όκηινο θαηέρεη πιένλ ην 100% ηεο

αλσηέξσ εηαηξίαο.

δ) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

ε) Ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο Γηνίθεζεο

http://www.titan-cement.com/

