
www.titan-cement.com

23 Νοεµβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30/9/2010 31/12/2009 30/9/2010 31/12/2009 1/7-30/9/2010 1/7-30/9/2009 1/7-30/9/2010 1/7-30/9/2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 1.914.222 1.915.211 262.967 266.759 Κύκλος εργασιών 347.681 362.562 80.475 120.319
Επενδύσεις σε ακίνητα 1.696 1.088 6.396 6.396 Κόστος πωλήσεων -219.848 -232.556 -50.499 -74.913
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 548.857 542.816 1.082 671 Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων 127.833 130.006 29.976 45.406
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 32.433 36.404 1.269.940 1.272.069 Άλλα έσοδα/(έξοδα) εκµετάλλευσης 2.351 -1.882 838 -30
Αποθέµατα 256.448 238.803 76.155 68.250 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -25.239 -25.806 -8.478 -9.878
Απαιτήσεις από πελάτες 156.116 155.018 43.710 70.990 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -6.073 -5.496 -501 -548
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 80.276 99.854 10.971 12.828
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 55.313 16.426 5.992 204 98.872 96.822 21.835 34.950
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.045.361 3.005.620 1.677.213 1.698.167 Αποσβέσεις -31.223 -27.561 -3.018 -2.878
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο (84.576.118 µετοχές των  € 4,00) 338.304 338.304 338.304 338.304 67.649 69.261 18.817 32.072
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 22.826 22.826 22.826 22.826 Έσοδα συµµετοχών και χρεογράφων - - - -
∆ικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών 6.755 5.977 6.755 5.977 Καθαρά έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας -37.861 -17.894 -7.909 -6.380
Ίδιες µετοχές -90.182 -91.622 -90.182 -91.622 29.788 51.367 10.908 25.692
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 1.298.185 1.173.568 541.971 533.997 Μείον φόροι 2.222 -7.648 -3.018 -6.434
Ίδια κεφάλαια µετόχων Εταιρίας (α) 1.575.888 1.449.053 819.674 809.482 Κέρδη µετά από φόρους (α) 32.010 43.719 7.890 19.258
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 26.345 11.135 - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 1.602.233 1.460.188 819.674 809.482 Τα καθαρά κέρδη αναλογούν σε :
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 791.962 725.665 723.000 634.499 Μετόχους της Εταιρίας 30.047 44.269 7.890 19.258
Προβλέψεις/λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 287.349 292.870 55.046 55.515 ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 1.963 -550 - -
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 136.129 261.835 15.020 127.609
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 227.688 265.062 64.473 71.062 Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε  €) 0,3689 0,5440 0,0969 0,2367
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 1.443.128 1.545.432 857.539 888.685
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 3.045.361 3.005.620 1.677.213 1.698.167

1/7-30/9/2010 1/7-30/9/2009 1/7-30/9/2010 1/7-30/9/2009
Κέρδη µετά από φόρους (α) 32.010 43.719 7.890 19.258

30/9/2010 30/9/2009 30/9/2010 30/9/2009 Λοιπά συνολικά εισοδήµατα:
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2010 και 1/1/2009 αντίστοιχα) 1.460.188 1.434.134 809.482 795.524 Επίδραση ισοτιµιών από την µετατροπή οικονοµικών καταστάσεων -104.979 -30.516 - -
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους 149.523 46.096 23.932 40.898 ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία -110 - - -
∆ικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών 778 1.900 778 1.900 Αντισταθµίσεις Ταµειακών ροών -1.886 -1.189 - -
Πώληση ιδίων µετοχών 706 272 706 272 Φόρος εισοδήµατος που αντιστοιχεί σε στοιχεία λοιπών συνολικών εισοδηµάτων 736 464 - -
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -15.224 -35.510 -15.224 -35.510 Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (β) -106.239 -31.241 - -
Μερίσµατα πληρωθέντα στη µειοψηφία -1.202 -1.595 - - -74.229 12.478 7.890 19.258
Αναλογία µειοψηφίας στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιριών 10.358 - - -
Αναγνώριση δικαιώµατος προαίρεσης της µειοψηφίας για πώληση µετοχών θυγατρικής -1.306 - - - Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα αναλογούν σε :
Εξαγορά δικαιωµάτων µειοψηφίας θυγατρικών εταιριών -213 -2.004 - - Μετόχους της Εταιρίας -74.876 13.814 7.890 19.258
Υπεραξία από την εξαγορά µειοψηφίας θυγατρικών εταιριών -1.375 - - - ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 647 -1.336 - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/9/2010 και 30/9/2009 αντίστοιχα) 1.602.233 1.443.293 819.674 803.084

- - - -

1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009 1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009
1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009 1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009

Ταµειακές Ροές Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων Κύκλος εργασιών 1.028.491 1.046.242 286.551 339.586
Κέρδη προ φόρων 118.546 128.195 42.312 58.259 Κόστος πωλήσεων -682.635 -690.133 -189.557 -223.869
Προσαρµογές του κέρδους σε σχέση µε τις εξής συναλλαγές: Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων 345.856 356.109 96.994 115.717

Αποσβέσεις 91.939 85.086 9.035 8.632 Άλλα έσοδα/(έξοδα) εκµετάλλευσης 10.020 -3.212 -2.566 2.883
Προβλέψεις 12.220 8.184 6.022 2.863 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -77.548 -78.450 -27.797 -28.602
Συναλλαγµατικές διαφορές 3.820 5.798 -166 29 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -18.068 -16.532 -862 -1.500
Έσοδα συµµετοχών και χρεογράφων - - -5.656 -5.119
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 42.044 35.078 18.692 24.231 260.260 257.915 65.769 88.498
Αποτελέσµατα (έσοδα/έξοδα, κέρδη/ζηµίες) επενδ. δραστ. -3.122 5.644 -4.152 2.934 Αποσβέσεις -91.939 -85.086 -9.035 -8.632
Κέρδος εκµ/σεως πριν από τις µεταβ. του κεφ. κινήσεως 265.447 267.985 66.087 91.829

(Αύξηση)/µείωση αποθεµάτων -13.351 42.851 -8.378 30.381 168.321 172.829 56.734 79.866
Μείωση/(αύξηση) απαιτ. από πελ. και λοιπούς λ/σµούς 6.366 8.698 31.555 8.166 Έσοδα συµµετοχών και χρεογράφων - - 5.656 5.119
(Αύξηση)/µείωση  λοιπών λειτουργικών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων -2.751 18.146 22 64 Καθαρά έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας -49.775 -44.634 -20.078 -26.726
(Mείωση)/αύξηση τρεχουσών υποχρ.(πλην τραπεζών) -45.001 -41.431 -14.661 -24.590 Κέρδη προ φόρων 118.546 128.195 42.312 58.259
Εισροές διαθεσίµων από την κύρια εκµετάλλευση 210.710 296.249 74.625 105.850 Μείον φόροι -12.786 -25.073 -18.380 -17.361

Εισπραχθέντες/ (καταβεβληµένοι) φόροι -14.251 -4.845 -15.432 -14.020 Κέρδη µετά από φόρους (α) 105.760 103.122 23.932 40.898
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριοτήτες (α) 196.459 291.404 59.193 91.830

Ταµειακές Ροές Επενδυτικών ∆ραστηριοτήτων Τα καθαρά κέρδη αναλογούν σε :
Απόκτηση θυγατρικών, δικαιωµάτων µειοψηφίας, συγγενών, κοινοπραξιών -2.229 -4.308 -511 -3.986 Μετόχους της Εταιρίας 98.323 103.686 23.932 40.898
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων -58.654 -150.859 -5.636 -4.780 ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 7.437 -564 - -
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 4.267 3.341 3.596 868
Εισπράξεις από την πώληση µέρους δραστηριότητας θυγατρικής εξωτερικού 32.733 - - - Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε  €) 1,2075 1,2744 0,2939 0,5027
Μερίσµατα εισπραχθέντα 83 - 5.656 4.470
Πληρωµές για την απόκτηση επενδυτικών τίτλων -136 -163 -2 -3
Τόκοι εισπραχθέντες 2.863 7.771 1.261 1.870
Σύνολο (εκροών)/εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -21.073 -144.218 4.364 -1.561

Σύνολο Ταµειακών ροών µετά από τις επενδυτικές δραστηριότητες (α)+(β) 175.386 147.186 63.557 90.269 1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009 1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009
Ταµειακές Ροές Χρηµατοοικονοµικών ∆ραστηριοτήτων Κέρδη µετά από φόρους (α) 105.760 103.122 23.932 40.898

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα:
Επίδραση ισοτιµιών από την µετατροπή οικονοµικών καταστάσεων 45.026 -56.301 - -

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -52.274 -44.730 -18.366 -24.593 ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία -216 - - -
Εισπράξεις από πώληση ιδίων µετοχών 706 272 706 272 Αντισταθµίσεις Ταµειακών ροών -1.576 -1.189 - -
Εισπράξεις κρατικών επιχορηγήσεων 110 260 - - Φόρος εισοδήµατος που αντιστοιχεί σε στοιχεία λοιπών συνολικών εισοδηµάτων 529 464 - -
Μερίσµατα πληρωθέντα -16.421 -37.127 -15.234 -35.522 Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (β) 43.763 -57.026 - -
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 899.556 725.711 251.775 210.919 149.523 46.096 23.932 40.898
Εξοφλήσεις δανείων -975.327 -840.690 -276.650 -268.344

 Σύνολο εκροών από χρηµ/κές δραστ/τες (γ) -133.292 -196.304 -57.769 -117.268 Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα αναλογούν σε :
42.094 -49.118 5.788 -26.999 Μετόχους της Εταιρίας 141.400 49.738 23.932 40.898

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 16.426 94.521 204 31.263 ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 8.123 -3.642 - -
Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών -3.207 -2.497 - -
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 55.313 42.906 5.992 4.264

- - - -
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Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2009 µε εξαίρεση τις αλλαγές που προκύπτουν από την υιοθέτηση των νέων ή
αναθεωρηµένων προτύπων και διερµηνιών όπως αναφέρεται στην σηµείωση 2 επί των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων.

Οι παγιοποιήσεις εννεαµήνου 2010, εξαιρουµένων των επενδύσεων για απόκτηση νέων εταιριών και των ασώµατων ακινητοποιήσεων, ανέρχονται σε:
Όµιλος  €57,2 εκατ. (εννεαµήνου 2009 €140,6 εκατ.), Εταιρία €5,2 εκατ. (εννεαµήνου 2009 €4,3 εκατ.).

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣΑΝ∆ΡΕΑΣ Λ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ∆. ∆ΙΚΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ. ΝΤΑΝΑΣ

Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό των κοινών και προνοµιούχων µετοχών, αφαιρουµένου του σταθµισµένου
µέσου όρου των ιδίων µετοχών.

Αθήνα, 23 Νοεµβρίου 2010

Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/64870 Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/15068

Οι λοιπές προβλέψεις (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες) που έχουν σχηµατιστεί την 30.9.2010 ανέρχονται για τον Όµιλο σε €28,1 εκατ., και για
την Εταιρία σε €10,4 εκατ.. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές στον
Όµιλο και στην Εταιρία.Ποσά σε χιλιάδες €

Α.∆.Τ. ΑΒ500997 Α.∆.Τ. Ξ163588 Α.∆.Τ. ΑΕ514943 Α.∆.Τ. ΑΒ291692 Α.∆.Τ. AB006812

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

Σύµφωνα µε τον Ν.3845/2010, επιβάλλεται νέα έκτακτη εισφορά σε όλες τις ελληνικές εταιρίες µε κέρδη άνω των €100 χιλ. για την διαχειριστική χρήση
2009. Η συνολική επιβάρυνση για τον Όµιλο και την Εταιρία ανέρχεται σε €7,9 εκατ., όπως αναφέρεται στη σηµείωση 12 των ενδιάµεσων συνοπτικών
οικονοµικών καταστάσεων.

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 εννεαµήνου 2010, παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 5 των ενδιάµεσων
συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων.

Σύµφωνα µε τις από 12.1.2010 και 26.4.2010 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η Εταιρία ολοκλήρωσε, εντός της νόµιµης τριετούς προθεσµίας
από την ηµεροµηνία απόκτησής τους, την πώληση µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, συνολικού αριθµού 37.597 κοινών ιδίων µετοχών, οι οποίες
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,0445% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της, µε µέση τιµή πώλησης €18,77 ανά µετοχή. Ο συνολικός
αριθµός ιδίων µετοχών που είχε στην κατοχή της η Εταιρία στις 30.9.2010 ανέρχεται σε 3.137.616 συνολικής αξίας κτήσης €90.182 χιλ., ποσό το
οποίο µείωσε τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας και του Οµίλου. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής Οµίλου Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής Ελλάδος Ο ∆ιευθυντής Ενοποίησης

Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: Οµίλου 6.085 (εννεαµήνου 2009 5.857), Εταιρίας 982 (εννεαµήνου 2009
1.034). Στην κατάσταση ταµειακών ροών του Οµίλου το ποσό €32,7 εκ., που εµφανίζεται ως είσπραξη από την πώληση µέρους δραστηριότητας θυγατρικής

εξωτερικού, αφορά την πώληση του λατοµείου που βρίσκεται στην περιοχή Cumberland της πολιτείας Kentucky των ΗΠΑ. 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 συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 προς αυτήν
µέρη, είναι ως εξής:

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

10.358

Στις ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 30.9.2010 έχουν περιληφθεί επιπροσθέτως: α) µε τη µέθοδο της ολικής
ενοποίησης οι ιδρυθείσες εταιρίες Geospan Dooel (1η ενοποίηση 2.2.2010), Cementi Antea S.R.L. (1η ενοποίηση 23.7.2010) και οι εξαγορασθείσες
εταιρίες Terret Enterprises Ltd (1η ενοποίηση 31.5.2010), Sharr Beteiligungs GmbH (1η ενοποίηση 31.5.2010) και Kosovo Construction Materials L.L.C.
(1η ενοποίηση 31.8.2010), ενώ β) µε τη µέθοδο ενοποίησης καθαρής θέσης η εξαγορασθείσα εταιρία Vris OOD (1η ενοποίηση 1.1.2010). Στις
28.1.2010 ο Όµιλος απέκτησε το υπόλοιπο 48,994% της θυγατρικής του εταιρίας Themis Holding Ltd. Την 1.3.2010 η θυγατρική του Οµίλου Antea
Cement SHA εξαγόρασε το υπόλοιπο 35% της εταιρίας Alba Cemento SHPK.

α) Έσοδα
β) Έξοδα
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις

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

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα διαθ. και ταµ. ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 

ΕΤΑΙΡΙΑ

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 6 των ενδιάµεσων συνοπτικών
οικονοµικών καταστάσεων.
Στις 22.11.2010 ο Όµιλος ανακοίνωσε ότι συντελέστηκε η συµφωνηθείσα επένδυση ύψους 80 εκ. Ευρώ της International Finance Corporation (IFC)
στην εταιρία του Οµίλου στην Αίγυπτο, Alexandria Portland Cement Company S.A. (APCC), µέσω της συµµετοχής της IFC στη θυγατρική εταιρία του
Οµίλου Alexandria Development Limited (ADL). Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω συναλλαγής, η IFC απέκτησε εµµέσως µειοψηφικό ποσοστό 15,2 %
στην APCC και, ως εκ τούτου, στις επιχειρήσεις  του Τιτάνα στην Αίγυπτο. 

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. Επί παγίων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου υφίστανται
εµπράγµατες εξασφαλίσεις ποσού €67,1 εκατ. στην κοινοπρακτική εταιρία του Οµίλου στην Τουρκία Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S.
προς εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων της ποσού €41,5 εκατ..

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

- - -

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

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

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ I∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων

Κέρδη προ φόρων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

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.

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου:
Ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο:

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6013/06/Β/86/90
Χαλκίδος 22Α - 111 43 Αθήνα

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 30 Σεπτεµβρίου 2010
Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.4.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ


