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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/3/2009 31/12/2008 31/3/2009 31/12/2008 31/3/2009 31/3/2008 31/3/2009 31/3/2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κέρδη µετά από φόρους (α) 20.174 43.328 3.572 22.530
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 1.961.775 1.896.579 269.815 270.592 Λοιπά συνολικά έσοδα:
Επενδύσεις σε ακίνητα - - 6.796 6.796 Επίδραση ισοτιµιών από την µετατροπή οικονοµικών καταστάσεων 28.001 -44.016 - -
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 547.811 545.088 402 - Αντισταθµίσεις ταµιακών ροών 50 - 50 -
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 58.144 54.515 1.270.931 1.265.961 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (β) 28.051 -44.016 50 -
Αποθέµατα 289.697 284.852 85.452 99.994 48.225 -688 3.622 22.530
Απαιτήσεις από πελάτες 198.841 212.511 77.804 85.999
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 109.958 106.024 13.620 10.683 Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα αναλογούν σε :
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 57.489 94.521 31.262 31.263 Ιδιοκτήτες µητρικής 50.831 -753 3.622 22.530
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.223.715 3.194.090 1.756.082 1.771.288 ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας -2.606 65 - -
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο (84.546.774 µετοχές των  € 4,00) 338.187 338.187 338.187 338.187
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 22.826 22.826 22.826 22.826
∆ικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών 11.314 10.713 11.314 10.713
Ίδιες µετοχές -92.299 -92.299 -92.299 -92.299
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 1.167.460 1.116.629 519.719 516.097
Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών µητρικής (α) 1.447.488 1.396.056 799.747 795.524
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 33.913 38.078 - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 1.481.401 1.434.134 799.747 795.524
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 860.900 945.193 634.000 759.000
Προβλέψεις/λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 284.816 282.918 54.972 53.915
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 350.452 263.145 199.074 87.580
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 246.146 268.700 68.289 75.269 1/1-31/3/2009 1/1-31/3/2008 1/1-31/3/2009 1/1-31/3/2008
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 1.742.314 1.759.956 956.335 975.764 Ταµιακές Ροές Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 3.223.715 3.194.090 1.756.082 1.771.288 Κέρδη προ φόρων 22.089 45.874 5.213 29.267

Προσαρµογές του κέρδους σε σχέση µε τις εξής συναλλαγές:
Αποσβέσεις 28.927 23.662 2.847 2.700
Προβλέψεις 3.257 744 31 -1.426
Συναλλαγµατικές διαφορές 3.469 -291 -246 -670
Έσοδα συµµετοχών και χρεογράφων - -5 - -
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6.498 7.186 8.921 1.119

31/3/2009 31/3/2008 31/3/2009 31/3/2008 1.054 -229 -666 941
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2009 και 1/1/2008 αντίστοιχα) 1.434.134 1.194.939 795.524 805.559 Κέρδος εκµ/σεως πριν από τις µεταβ. του κεφ. κινήσεως 65.294 76.941 16.100 31.931
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 48.225 -688 3.622 22.530 (Αύξηση)/µείωση αποθεµάτων -653 3.446 14.655 2.484
∆ικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών 601 867 601 867 Μείωση/(αύξηση) απαιτ. από πελ. και λοιπούς λ/σµούς 9.184 -16.967 10.948 -9.875
Αγορά ιδίων µετοχών - -21.703 - -21.703 (Μείωση)/αύξηση τρεχουσών υποχρ.(πλην τραπεζών) -35.830 7.968 -7.820 8.897
Μερίσµατα πληρωθέντα στη µειοψηφία -1.338 - - - Εισροές διαθεσίµων από την κύρια εκµετάλλευση 37.995 71.388 33.883 33.437
Αναλογία µειοψηφίας στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιριών - 2.504 - - Καταβεβληµένοι φόροι -413 -8.474 -300 -4.047
∆ικαιώµατα µειοψηφίας λόγω εξαγοράς θυγατρικών εταιριών -221 - - - Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριοτήτες (α) 37.582 62.914 33.583 29.390
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/3/2009 και 31/3/2008 αντίστοιχα) 1.481.401 1.175.919 799.747 807.253 Ταµιακές Ροές Επενδυτικών ∆ραστηριοτήτων

- - - - Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών -221 -9.501 -4.787 -50
Εισπράξεις από αύξηση δικαιωµάτων µειοψηφίας σε θυγατρικές εταιρίες - 2.504 - -
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων -52.637 -36.770 -2.379 -3.303
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 1.461 585 852 549
Μερίσµατα εισπραχθέντα - 5 - 789
Εισπράξεις από την πώληση επενδυτικών τίτλων 2 - - -

1/1-31/3/2009 1/1-31/3/2008 1/1-31/3/2009 1/1-31/3/2008 Πληρωµές για την απόκτηση επενδυτικών τίτλων -46 -227 -2 -46
Τόκοι εισπραχθέντες 5.471 1.841 231 3

Κύκλος εργασιών 307.937 340.152 95.051 125.135 Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -45.970 -41.563 -6.085 -2.058
Κόστος πωλήσεων -214.203 -230.168 -69.540 -80.584 Σύνολο ταµιακών ροών µετά από τις επενδυτικές δραστηριότητες (α)+(β) -8.388 21.351 27.498 27.332
Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων 93.734 109.984 25.511 44.551 Ταµιακές Ροές Χρηµατοοικονοµικών ∆ραστηριοτήτων
Άλλα (έξοδα)/έσοδα εκµετάλλευσης -283 -1.097 763 -92 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -12.789 -9.205 -11.762 -698
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -25.551 -26.405 -9.145 -10.408 Πληρωµές για αγορά ιδίων µετοχών - -21.685 - -21.685
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -5.591 -5.776 -675 -1.026 Μερίσµατα πληρωθέντα -124 -34 -14 -33

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 125.207 73.481 62.140 15.554
62.309 76.706 16.454 33.025 Εξοφλήσεις δανείων -139.772 -65.611 -77.863 -20.464

Αποσβέσεις -28.927 -23.662 -2.847 -2.700  Σύνολο εκροών από χρηµ/κές δραστ/τες (γ) -27.478 -23.054 -27.499 -27.326
-35.866 -1.703 -1 6

33.382 53.044 13.607 30.325 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 94.521 167.478 31.263 13
Έσοδα συµµετοχών και χρεογράφων - 5 - - Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών -1.166 -1.802 - -
Έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας -11.293 -7.175 -8.394 -1.058 57.489 163.973 31.262 19

22.089 45.874 5.213 29.267 - - - -
Μείον φόροι -1.915 -2.546 -1.641 -6.737
Κέρδη µετά από φόρους (α) 20.174 43.328 3.572 22.530

Τα καθαρά κέρδη αναλογούν σε :
Ιδιοκτήτες µητρικής 21.316 42.693 3.572 22.530
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας -1.142 635 - -

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε  €) 0,2620 0,5139 0,0439 0,2712
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Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (α)+(β)

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2009
Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.4.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (*)
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΕΤΑΙΡΙΑ

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

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

Χαλκίδος 22Α - 111 43 Αθήνα

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου:

Τα κατωτέρω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ και του ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ.
Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση
επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

Ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο: 28 Μαϊου 2009

ΕΤΑΙΡΙΑ

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης / περιόδου αναταξινοµήθηκαν για λόγους παρουσίασης (σηµείωση 19 επί των συνοπτικών
οικονοµικών καταστάσεων).

Αθήνα, 28 Μαϊου 2009

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κέρδη προ φόρων

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

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 

΄Εχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2008.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

Α.∆.Τ. ΑΒ500997

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ. Ξ163588

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΝ∆ΡΕΑΣ Λ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/15068Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/14180

Ο ∆ιευθυντής Ενοποιηµένων Οικονοµικών 
Καταστάσεων

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ. ΝΤΑΝΑΣ
Α.∆.Τ. AB006812

Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/21943

Ο Προϊστάµενος του Λογιστηρίου

Α.∆.Τ. Ν237613
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Χ. ΜΑΥΡΟ∆ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής Οµίλου

Α.∆.Τ. AE096808
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Στις 2.2.2009 ενσωµατώθηκε για πρώτη φορά στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου, µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, η
ιδρυθείσα εταιρία ΑΡΚΤΙΑΣ ΑΕ.

Οι λοιπές προβλέψεις (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες) που έχουν σχηµατιστεί την 31.3.2009 ανέρχονται για τον Όµιλο σε € 27,0 εκατ., και
για την Εταιρία σε € 2,1 εκατ.. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
στον  Όµιλο και στην Εταιρία.

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

γ) Απαιτήσεις
β) Έξοδα
α) Έσοδα
Ποσά σε χιλιάδες €

Το Περιφερειακό Πρωτοδικείο της Νότιας Φλόριντα των ΗΠΑ εξέδωσε στις 30.1.2009 απόφαση, µε την οποία ακύρωσε, µε άµεση ισχύ, τις άδειες για
εξόρυξη στα λατοµεία της περιοχής Lakebelt στο Miami-Dade. Η Τarmac America , θυγατρική της Τitan America LLC, έχει ασκήσει έφεση κατά της
ανωτέρω απόφασης. Την 1.5.2009 το Σώµα Μηχανικού του Στρατού των ΗΠΑ εξέδωσε προς δηµόσια διαβούλευση τη Συµπληρωµατική Έκθεση
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία θα διαµορφώσει το πλαίσιο για τη χορήγηση αδειών λατοµικής εξόρυξης στην περιοχή του Lakebelt.

Οι παγιοποιήσεις Α' τριµήνου 2009, εξαιρουµένων των επενδύσεων για αποκτήσεις νέων εταιριών, ανέρχονται σε : Όµιλος € 52,6 εκατ. (Α'
τριµήνου 2008 € 36,8 εκατ.), Εταιρία  € 2,4 εκατ. (Α' τριµήνου 2008 € 3,3 εκατ.).

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

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

Ο συνολικός αριθµός  ιδίων µετοχών που είχε στην κατοχή της η Εταιρία στις 31.3.2009 ανέρχεται σε 3.193.616, αξίας κτήσεως € 92.299 χιλ., 
ποσό κατά οποίο µειώθηκαν τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας και του Οµίλου.

Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου : Οµίλου 6.189 (A' τριµήνου 2008 6.001), Εταιρίας 1.065 (Α'
τριµήνου 2008 1.095).

(*) Η κατάσταση των συνολικών εσόδων έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 1, που ισχύει από 1.1.2009. Απεικονίζει
τις συναλλαγές, που σύµφωνα µε ότι ίσχυε έως την 31.12.2008 θα επηρέαζαν απευθείας την καθαρή θέση και τις συνδυάζει µε τα κέρδη µετά από
φόρους όπως αυτά διαµορφώνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου. Οι ανωτέρω συναλλαγές δεν περιλαµβάνουν τις συναλλαγές µε τους
ιδιοκτήτες (µετόχους) της µητρικής εταιρίας µε την ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες.

Στις 22.4.2009 ο Όµιλος ολοκλήρωσε την απόκτηση από την µειοψηφία, ποσοστού 3,6529% του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής του εταιρίας
στην Σερβία Titan Cementara Kosjeric A.D. καταβάλλοντας το ποσό των € 2,6 εκατ.. Μετά την ανωτέρω εξαγορά ο Όµιλος κατέχει πλέον το 100% της
ανωτέρω εταιρίας.

Αποτελέσµατα (έσοδα/έξοδα, κέρδη/ζηµίες) επενδ. δραστ. 

Οι εταιρίες του Οµίλου µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά µε τα οποία ο Όµιλος συµµετέχει στο µετοχικό τους κεφάλαιο και η µέθοδος
ενσωµάτωσής τους στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Α΄τριµήνου 2009, παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 5 των ενδιάµεσων
συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων.
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 6 των ενδιάµεσων συνοπτικών
οικονοµικών καταστάσεων.

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ I∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ


