
1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

Σαμιακέρ Ροέρ Λειηοςπγικών Γπαζηηπιοηήηων

Κέξδε πξν θόξσλ 158.139 210.016 79.847 113.292

Πποζαπμογέρ ηος κέπδοςρ ζε ζσέζη με ηιρ εξήρ ζςναλλαγέρ:

Απνζβέζεηο 112.400 109.478 11.655 11.019

Απνκεηώζεηο ελζσκάησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 2.939 2.799 - -

Πξνβιέςεηο 9.221 18.292 5.231 1.941

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 8.477 7.109 -19 3.865

Έζνδα ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ - -283 -5.119 -7.699

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 46.806 51.846 30.504 23.721

Απνηειέζκαηα (έζνδα/έμνδα, θέξδε/δεκίεο) επελδ. δξαζη. 3.000 -2.383 2.745 6.852

Κέξδνο εθκ/ζεσο πξηλ από ηηο κεηαβ. ηνπ θεθ. θηλήζεσο 340.982 396.874 124.844 152.991

Μείσζε/(αύμεζε) απνζεκάησλ 38.844 -35.024 24.629 -15.403

Μείσζε απαηηήζεσλ από πειάηεο θαη ινηπνύο ι/ζκνύο 38.115 17.128 9.342 27.428

Μείσζε/(αύμεζε) ινηπώλ ιεηηνπξγηθώλ καθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ 1.221 -2.647 91 -165

(Μείσζε)/αύμεζε ηξερνπζώλ ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) -30.399 42.055 -18.521 12.851

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 Δηζξνέο δηαζεζίκσλ από ηελ θύξηα εθκεηάιιεπζε 388.763 418.386 140.385 177.702

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 1.915.211 1.896.579 266.759 270.592 Καηαβεβιεκέλνη θόξνη -15.218 -48.627 -20.714 -35.161

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 1.088 - 6.396 6.796 Σύνολο ειζποών από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιοηήηερ (α) 373.545 369.759 119.671 142.541

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 542.816 545.088 671 - Σαμιακέρ Ροέρ Δπενδςηικών Γπαζηηπιοηήηων

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 36.404 54.515 1.272.069 1.265.961 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο -166.112 -207.657 -5.592 -20.598

Απνζέκαηα 238.803 287.867 68.250 99.994 Μείσζε/(αύμεζε) ινηπώλ καθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ 19.546 -6.693 - -

Απαηηήζεηο από πειάηεο 155.018 212.511 70.990 85.999 Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο -13.857 -1.448 -671 -

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 99.854 103.009 12.828 10.683 Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 7.486 7.736 2.675 704

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 16.426 94.521 204 31.263 Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 671 3.325 4.770 10.313

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 3.005.620 3.194.090 1.698.167 1.771.288 Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ -14.416 -401.708 -749 -745.225

Δηζπξάμεηο από ηελ πώιεζε επελδπηηθώλ ηίηισλ 268 2.987 - -

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Πιεξσκέο γηα ηελ απόθηεζε επελδπηηθώλ ηίηισλ -202 -1.400 -2 -118

Μεηνρηθό Κεθάιαην (84.576.118 κεηνρέο ησλ  € 4,00) 338.304 338.187 338.304 338.187 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 8.803 8.859 2.024 538

Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην 22.826 22.826 22.826 22.826 Σύνολο (εκποών)/ειζποών από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β) -157.813 -595.999 2.455 -754.386

Γηθαηώκαηα πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρώλ 5.977 10.713 5.977 10.713 Σύνολο ηαμιακών ποών μεηά από ηιρ επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α)+(β) 215.732 -226.240 122.126 -611.845

Ίδηεο κεηνρέο -91.622 -92.299 -91.622 -92.299 Σαμιακέρ Ροέρ Υπημαηοδοηικών Γπαζηηπιοηήηων

Λνηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 1.173.568 1.116.629 533.997 516.097 Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 117 57 117 57

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Μεηόρσλ Δηαηξίαο (α) 1.449.053 1.396.056 809.482 795.524

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο (β) 11.135 38.078 - - - 24.108 - -

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (γ)=(α)+(β) 1.460.188 1.434.134 809.482 795.524 Πώιεζε/(αγνξά) ηδίσλ κεηνρώλ 384 -56.712 384 -56.712

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 725.665 945.193 634.499 759.000 Δηζπξάμεηο θξαηηθώλ επηρνξεγήζεσλ 345 - - -

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 292.870 282.496 55.515 53.493 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -46.073 -63.406 -30.515 -22.424

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 261.835 263.145 127.609 87.580 Μεξίζκαηα πιεξσζέληα -37.805 -66.400 -35.531 -63.401

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 265.062 269.122 71.062 75.691 Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 748.739 778.326 260.781 1.167.499

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 1.545.432 1.759.956 888.685 975.764 Δμνθιήζεηο δαλείσλ -957.393 -464.819 -348.421 -381.924

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ) 3.005.620 3.194.090 1.698.167 1.771.288  Σύνολο (εκποών)/ειζποών/ από σπημαηοδοηικέρ δπαζη/ηερ (γ) -291.686 151.154 -153.185 643.095

Καθαπή (μείωζη)/αύξηζη ζηα ηαμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα  (α)+(β)+(γ) -75.954 -75.086 -31.059 31.250

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 94.521 167.478 31.263 13

Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ -2.141 2.129 - -

Σαμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ σπήζηρ 16.426 94.521 204 31.263

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

Κύκλορ επγαζιών 1.360.571 1.578.458 450.092 548.620 1.

Κόζηνο πσιήζεσλ -901.496 -1.046.968 -293.539 -352.691

Μικηά κέπδη ππο αποζβέζεων 459.075 531.490 156.553 195.929

Άιια έζνδα /(έμνδα) εθκεηάιιεπζεο -1.132 -6.246 3.093 789

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο -106.301 -119.437 -38.326 -43.529 2.

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο -21.886 -25.755 -1.809 -4.709

329.756 380.052 119.511 148.480

Απνζβέζεηο -112.400 -109.478 -11.655 -11.019

217.356 270.574 107.856 137.461 3.

Έζνδα ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ - 283 5.119 7.699

Έζνδα/(έμνδα) ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο -59.217 -60.841 -33.128 -31.868

Κέπδη ππο θόπων 158.139 210.016 79.847 113.292 4.

Μείνλ: Φόξνο εηζνδήκαηνο -36.238 7 -33.401 -7.328 5.

Κέπδη μεηά από θόποςρ (α) 121.901 210.023 46.446 105.964

Σα καθαπά κέπδη αναλογούν ζε : 6.

Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο 123.393 208.224 46.446 105.964

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο -1.492 1.799 - - 7.

Kέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε  €) 1,5166 2,5336 0,5709 1,2893 8.

Kέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - πξνζαξκνζκέλα (ζε  €) 1,5127 2,5254 0,5694 1,2852

Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή (ζε  €) 0,1800 0,4200 0,1800 0,4200

Πνζά ζε ρηιηάδεο € Όκηινο Δηαηξία

- 130.051

2.613 43.352

- 36.689

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 706 646.386

121.901 210.023 46.446 105.964 7.417 7.225

4 4

-38.913 1.136 - - 650 650

-916 - - - 9.

- 164.619 - - 10.

357 -31.687 - -

-39.523 133.889 - -

82.378 343.912 46.446 105.964 11.

12.

87.275 339.493 46.446 105.964

-4.897 4.419 - -

13.

14.

15.

16.

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

1.434.134 1.194.939 795.524 805.559 17.

82.378 343.912 46.446 105.964

2.638 3.754 2.638 3.754 18.

384 -56.354 384 -56.354

-35.510 -63.399 -35.510 -63.399 19.

-2.262 -2.764 - -

-19.359 - - -

- 24.108 - -

- 2.670 - -

-2.215 -12.732 - -

1.460.188 1.434.134 809.482 795.524

- - - -
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Δμαγνξά δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο

ύνολο ιδίων κεθαλαίων λήξηρ σπήζηρ (31/12/2009 και 31/12/2008 ανηίζηοισα)

Αθήνα, 18 Μαπηίος 2010

Ο Ππόεδπορ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος Ο Γιεςθύνων ύμβοςλορ Ο Οικονομικόρ Γιεςθςνηήρ Ομίλος Ο Πποϊζηάμενορ ηος Λογιζηηπίος Ο Γιεςθςνηήρ Δνοποιημένων Οικονομικών 

Καηαζηάζεων

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα Σελ 1.2.2010 δεκνζηεύζεθε ε απόθαζε ηνπ ώκαηνο Μεραληθνύ ηνπ ηξαηνύ ησλ ΖΠΑ, ε νπνία ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ έθδνζε λέσλ αδεηώλ

ιαηνκηθήο εμόξπμεο ζηελ πεξηνρή Lake Belt ζην Miami-Dade ηεο Πνιηηείαο ηεο Florida. Ζ ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ Titan, Titan Tarmac America αλακέλεη

λα ιάβεη ζύληνκα ηελ άδεηα ιαηνκηθήο εμόξπμεο.

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ζηε κεηνςεθία

Αλαγλώξηζε δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο ηεο κεηνςεθίαο γηα πώιεζε κεηνρώλ 

ζπγαηξηθήο 

Αλαινγία κεηνςεθίαο ζηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθώλ εηαηξηώλ

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εμαγνξά ζπγαηξηθώλ εηαηξηώλ

ύνολο ιδίων κεθαλαίων έναπξηρ σπήζηρ (1/1/2009 και 1/1/2008 ανηίζηοισα) Οινθιεξώζεθε ν ηαθηηθόο θνξνινγηθόο έιεγρνο ηεο Δηαηξίαο γηα ηηο ρξήζεηο 2006 θαη 2007, από ηνλ νπνίν πξνέθπςε ζπλνιηθή επηβάξπλζε €2,6 εθαη.

Ζ Δηαηξία είρε δηελεξγήζεη πξόβιεςε γηα ηηο αλσηέξσ ρξήζεηο ύςνπο  €1,6 εθαη. Σν ππόινηπν πνζό €1,0 εθαη. επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα.πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο

Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ από δηθαηώκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρώλ ύκθσλα κε ηνλ Ν.3808/09, επηβιήζεθε έθηαθηε εηζθνξά θνηλσληθήο επζύλεο ζε όιεο ηηο ειιεληθέο εηαηξίεο πνπ παξνπζίαζαλ θέξδε γηα ηελ ρξήζε

2008 άλσ ησλ €5,0 εθαη.. Ζ ζπλνιηθή επηβάξπλζε γηα ηνλ Όκηιν αλέξρεηαη ζε €10,9 εθαη θαη γηα ηελ Δηαηξία ζε €10,4 εθαη. Πώιεζε/(αγνξά) ηδίσλ κεηνρώλ 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΥΡΗΗ Ζ ππεξαμία πνπ πξνέθπςε από ηηο εμαγνξέο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Όκηινο ζηε ρξήζε 2009, ππνινγίζηεθε ζην πνζό ησλ €9,7 εθαη. Ζ νξηζηηθνπνίεζε

ηεο ππεξαμίαο ζα νινθιεξσζεί εληόο 12 κελώλ από ηηο εκεξνκελίεο εμαγνξάο.(Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ €)

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ Οξηζκέλα θνλδύιηα ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο αλαηαμηλνκήζεθαλ γηα ιόγνπο παξνπζίαζεο θαη δελ είραλ θακία επίδξαζε ζηα ίδηα θεθάιαηα ή ζηα

απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο (ζεκείσζε 37 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ).

Σα ζςγκενηπωηικά ζςνολικά έζοδα αναλογούν ζε : ηηο 30.7.2009 ν Όκηινο νινθιήξσζε 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  ζην  Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνπμεκβνύξγνπ. 

Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο

ηηο 31.12.2009, ην ζύλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κεηώζεθε θαηά €19,4 εθαη., σο απνηέιεζκα ηεο αλαγλώξηζεο από ηνλ Όκηιν ηνπ δηθαηώκαηνο

πξναίξεζεο ηεο κεηνςεθίαο γηα πώιεζε κεηνρώλ ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ηνπ Οκίινπ (ζεκείσζε 32 ησλ εηεζίσλ 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.

ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31.12.2009 έρνπλ πεξηιεθζεί επηπξνζζέησο κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο νη εηαηξίεο: Εσθόξνη

Γνκηθά Τιηθά Α.Δ. (1ε ελνπνίεζε 26.5.2009), Πνδνιάλε Α.Δ. (1ε ελνπνίεζε 3.6.2009), AEAS Netherlands B.V. (1ε ελνπνίεζε 23.10.2009), Dancem

ApS (1ε ελνπνίεζε 13.11.2009), Λαηνκεία Σαλάγξαο Α.Δ. (1ε ελνπνίεζε 30.12.2009) θαη νη ηδξπζείζεο εηαηξίεο Αξθηηάο Α.Δ. (2.2.2009), Cementi

Crotone SRL (6.5.2009), Trojan Cem EOOD (12.5.2009).

Αλαπξνζαξκνγή πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ εηαηξηώλ ηνπ Οκίινπ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηελ ζεκείσζε 36 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ

θαηαζηάζεσλ. Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, θαζώο θαη γηα επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο ζηνλ Όκηιν

θαη ζηελ Δηαηξία.

Φόξνο εηζνδήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε ζηνηρεία ινηπώλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ

Λνηπά ζπλνιηθά (έμνδα)/έζνδα κεηά από θόξνπο (β)

ςγκενηπωηικά ζςνολικά έζοδα μεηά από θόποςρ (α)+(β) Οη ινηπέο πξνβιέςεηο (βξαρππξόζεζκεο θαη καθξνπξόζεζκεο) πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί ηελ 31.12.2009 αλέξρνληαη γηα ηνλ Όκηιν ζε €19,3 εθαη.

(31.12.2008 €26,4 εθαη.), θαη γηα ηελ Δηαηξία ζε  €2,2 εθαη. (31.12.2008 €2,2 εθαη.). 

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

κέζνδνο ελζσκάησζεο ηνπο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2009, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηελ ζεκείσζε 14 ησλ εηήζησλ

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ.
Εεκίεο από απνηίκεζε ζηελ εύινγε αμία ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ -51 -179 - -

Κέπδη μεηά από θόποςρ (α) ε) Ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο Γηνίθεζεο

Λοιπά ζςνολικά έζοδα/(έξοδα): ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

Δπίδξαζε ηζνηηκηώλ από ηελ κεηαηξνπή νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ δ) Τπνρξεώζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ € β) Έμνδα

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ γ) Απαηηήζεηο

δ) Τπνρξεώζεηο

Οη παγηνπνηήζεηο ρξήζεσο 2009, εμαηξνπκέλσλ ησλ επελδύζεσλ γηα απνθηήζεηο λέσλ εηαηξηώλ θαη ησλ αζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, αλέξρνληαη ζε :

Όκηινο  €165,6 εθαη. (2008 €207,7 εθαη.), Δηαηξίαο  €5,6 εθαη. (2008 €20,6 εθαη.).

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζα πξνηείλεη ζηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ, σο κέξηζκα αλά κεηνρή γηα ηελ ρξήζε 2009 ην πνζό ησλ €0,18

(2008: €0,42).

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

όξνπ ησλ ηδίσλ κεηνρώλ.

Πνζά πσιήζεσλ θαη αγνξώλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξίαο

ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Λ.Π. 24 πξνο απηήλ κέξε, έρνπλ

σο εμήο:

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (*) α) Έζνδα

Με ηελ από 17.12.2009 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ην Μεηνρηθό Κεθάιαην ηεο Δηαηξίαο απμήζεθε θαηά €117.376, κε θαηαβνιή κεηξεηώλ θαη

έθδνζε 29.344 λέσλ θνηλώλ κεηνρώλ, νλνκαζηηθήο αμίαο €4,00 εθάζηεο, ιόγσ άζθεζεο από αλώηεξα ζηειέρε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο

θνηλώλ κεηνρώλ, ζην πιαίζην εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ρνξήγεζεο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρώλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί κε ηηο από

8.6.2004 θαη 29.5.2007 απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ.

ύκθσλα κε ηηο από 24.6.2009 θαη 14.10.2009 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ, ε Δηαηξία νινθιήξσζε, εληόο ηεο λόκηκεο ηξηεηνύο

πξνζεζκίαο από ηελ εκεξνκελία απόθηεζήο ηνπο, ηελ πώιεζε κέζσ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ, θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 25.6.2009 έσο

31.12.2009, ζπλνιηθνύ αξηζκνύ 18.403 θνηλώλ ηδίσλ κεηνρώλ, νη νπνίεο αληηπξνζσπεύνπλ πνζνζηό 0,022% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ

θεθαιαίνπ ηεο, κε κέζε ηηκή πώιεζεο €20,90 αλά κεηνρή. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ηδίσλ κεηνρώλ πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηεο ε Δηαηξία ζηηο 31.12.2009

αλέξρεηαη ζε 3.175.213 ζπλνιηθήο αμίαο €91.622 ρηι., πνζό ην νπνίν κείσζε ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

Κέπδη ππο θόπων, σπημαηοδοηικών, επενδςηικών αποηελεζμάηων και 

αποζβέζεων

Κέπδη ππο θόπων, σπημαηοδοηικών και επενδςηικών αποηελεζμάηων Δπί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε. Δπί παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ πθίζηαληαη

εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο πνζνύ €54 εθαη. ζηελ θνηλνπξαθηηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ ζηελ Σνπξθία Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. πξνο

εμαζθάιηζε δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ ηεο πνζνύ €36 εθαη.

Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ : Οκίινπ 5.805 (2008: 6.505), Δηαηξίαο 1.027 (2008: 1.101).

Δίζπξαμε από ηελ ζπκκεηνρή ηεο κεηνςεθίαο ζηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ ζπγαηξηθώλ εηαηξηώλ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΗ

(Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ  €)

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Σύπορ έκθεζηρ ελέγσος ελεγκηών : Με ζύκθσλε γλώκε

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ ΥΡΗΗ

(Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ  €)

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ

*Αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε 

Ημεπομηνία έγκπιζηρ από ηο Γιοικηηικό ςμβούλιο ηων εηήζιων οικονομικών 

καηαζηάζεων : 18 Μαξηίνπ 2010

Οπκωηόρ ελεγκηήρ λογιζηήρ : Υξήζηνο Γθιαβάλεο

Δλεγκηική εηαιπία : ERNST & YOUNG

ύνθεζη Γιοικηηικού ςμβοςλίος : Αλδξέαο Καλειιόπνπινο - Πξόεδξνο,  Γεκήηξηνο Κξνληεξάο*-

Αληηπξόεδξνο, Γεκήηξηνο Παπαιεμόπνπινο - Γηεπζύλσλ ύκβνπινο.

Δπηύρηνο Βαζηιάθεο*, Δπζύκηνο Βηδάιεο*, Γεώξγηνο Γαπίδ*, ππξίδσλ

Θενδσξόπνπινο*, Νέιινο Καλειιόπνπινο, Σάθεο-Παλαγηώηεο

Καλειιόπνπινο, Παλαγηώηεο Μαξηλόπνπινο*, Ζιίαο Παληάξαο,

Αιεμάλδξα Παπαιεμνπνύινπ-Μπελνπνύινπ, Μηραήι ηγάιαο, Βαζίιεηνο

Φνπξιήο*.

Απμόδια  Τπηπεζία - Νομαπσία : Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Γηεύζπλζε

Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ & Πίζηεσο

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΗΗ

(Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ €)

Γιεύθςνζη διαδικηύος: www.titan-cement.com ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ
ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Δ.: 6013/06/Β/86/90

Υαλκίδορ 22α - 111 43 Αθήνα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ από 1 Ιανοςαπίος 2009 μέσπι 31 Γεκεμβπίος 2009

(δημοζιεςόμενα βάζει ηος κ.ν.2190, άπθπο 135, για επισειπήζειρ πος ζςνηάζζοςν εηήζιερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ενοποιημένερ και μη, καηά ηα ΓΛΠ)

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Α.Δ. ΣΗΜΔΝΣΩΝ ΣΗΣΑΝ θαη ηνπ ΟΜΗΛΟΤ. Ο αλαγλώζηεο πνπ επηδεηά λα αληιήζεη νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο νηθνλνκηθήο

ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ, πξέπεη λα εμαζθαιίζεη πξόζβαζε ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο θαζώο θαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ

ειεγθηή ινγηζηή. Δλδεηθηηθά κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο Δηαηξίαο, όπνπ αλαξηώληαη ηα ελ ιόγσ ζηνηρεία.

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

