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ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 31/03/2011 31/12/2010 31/03/2011 31/12/2010 1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2010

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 1.860.667 1.963.439 259.365 261.538 Κύκλορ επγαζιών 252.902 286.052 59.438 95.630

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 2.048 2.053 5.974 5.974 Κόζηνο πσιήζεσλ -175.448 -204.622 -44.764 -68.927

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 541.995 560.760 1.105 1.122 Μικηά κέπδη ππο αποζβέζεων 77.454 81.430 14.674 26.703

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 24.265 26.584 1.188.639 1.186.841 Άιια έζνδα /(έμνδα) εθκεηάιιεπζεο 374 9.725 -1.587 793

Απνζέκαηα 244.813 248.168 73.711 77.419 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο -24.593 -24.384 -8.150 -9.457

Απαηηήζεηο από πειάηεο 137.649 136.113 37.591 43.898 Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο -5.422 -5.585 -64 -117

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 77.058 76.287 18.142 13.129

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 86.193 67.070 747 2.943 47.813 61.186 4.873 17.922

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 2.974.688 3.080.474 1.585.274 1.592.864

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Μεηνρηθό Κεθάιαην (84.613.840 κεηνρέο ησλ  € 4,00) 338.455 338.455 338.455 338.455

Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην 22.826 22.826 22.826 22.826 Έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο -24.389 -10.699 -8.550 -5.786

Γηθαηώκαηα πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρώλ 7.184 6.983 7.184 6.983 (Zημίερ)/κέπδη ππο θόπων -6.271 21.221 -6.608 9.129

Ίδηεο κεηνρέο -90.182 -90.182 -90.182 -90.182 Μείνλ: Φόξνο εηζνδήκαηνο 2.259 3.410 256 -2.047

Λνηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 1.223.646 1.293.847 532.517 538.869 (Zημίερ)/κέπδη μεηά από θόποςρ (α) -4.012 24.631 -6.352 7.082

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Μεηόρσλ Δηαηξίαο (α) 1.501.929 1.571.929 810.800 816.951 Οη θαζαρές (δεκίες)/θέρδε αλαιογούλ ζε :

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (β) 135.182 139.463 - - Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο -4.255 24.775 -6.352 7.082

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (γ)=(α)+(β) 1.637.111 1.711.392 810.800 816.951 Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 243 -144 - -

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 712.961 706.961 643.000 643.000

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 267.110 292.566 56.639 56.067 (Εεκίεο)/θέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε  €) -0,0522 0,3043 -0,0780 0,0870

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 149.872 136.763 19.320 17.069

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 207.634 232.792 55.515 59.777

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 1.337.577 1.369.082 774.474 775.913

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ) 2.974.688 3.080.474 1.585.274 1.592.864

1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2010

-4.012 24.631 -6.352 7.082

-68.630 67.089 - -

31/03/2011 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2010

1.711.392 1.460.188 816.951 809.482

-73.730 91.992 -6.352 7.082 -1.863 628 - -

201 208 201 208

- 322 - 322

-69.718 67.361 - -

-752 -645 - - -73.730 91.992 -6.352 7.082

- -1.699 - -

1.637.111 1.550.366 810.800 817.094

Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο -67.788 91.604 -6.352 7.082

-5.942 388 - -

1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2010

Σαμειακέρ Ροέρ Λειηοςπγικών Γπαζηηπιοηήηων

(Εεκίεο)/θέξδε πξν θόξσλ -6.271 21.221 -6.608 9.129

Πποζαπμογέρ ηος κέπδοςρ ζε ζσέζη με ηιρ εξήρ ζςναλλαγέρ:

Απνζβέζεηο 29.695 29.266 2.931 3.007

Πξνβιέςεηο 2.967 5.077 2.028 2.279 1.

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 14.095 -2.136 281 -446

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 9.246 11.744 8.265 5.433

Απνηειέζκαηα (έζνδα/έμνδα, θέξδε/δεκίεο) επελδ. δξαζη. -1.101 1.454 115 -1.361 2.

Κέξδνο εθκ/ζεσο πξηλ από ηηο κεηαβ. ηνπ θεθ. θηλήζεσο 48.631 66.626 7.012 18.041

(Αύμεζε)/κείσζε απνζεκάησλ -5.054 -6.373 3.666 5.581

Μείσζε απαηηήζεσλ από πειάηεο θαη ινηπνύο ι/ζκνύο -8.631 -8.867 -550 -371 3.

Μείσζε/(αύμεζε) ινηπώλ ιεηηνπξγηθώλ καθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ 944 -1.102 300 -2

Μείσζε ηξερνπζώλ ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) -17.233 -6.831 -2.015 -2.811 4.

Δηζξνέο δηαζεζίκσλ από ηελ θύξηα εθκεηάιιεπζε 18.657 43.453 8.413 20.438

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη -3.914 -3.952 -2.056 -2.696 5.

Σύνολο ειζποών από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιοηήηερ (α) 14.743 39.501 6.357 17.742

Σαμειακέρ Ροέρ Δπενδςηικών Γπαζηηπιοηήηων 6.

Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο -15.180 -19.119 -865 -1.522

Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο -289 -321 -19 -

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 3.781 466 152 272 Πνζά ζε ρηιηάδεο € Όκηινο Δηαηξία

Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ - -4.117 -2.000 - - 19.818

Πιεξσκέο γηα ηελ πώιεζε/απόθηεζε επελδπηηθώλ ηίηισλ -19 -56 - -1 860 9.059

Σόθνη εηζπξαρζέληεο 916 1.374 17 1.136 - 20.951

Σύνολο εκποών από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β) -10.791 -21.773 -2.715 -115 984 636.562

Σύνολο ηαμειακών ποών μεηά από ηιρ επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α)+(β) 3.952 17.728 3.642 17.627 ε) Ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο Γηνίθεζεο 790 742

Σαμειακέρ Ροέρ Υπημαηοδοηικών Γπαζηηπιοηήηων 17 17

Πώιεζε ηδίσλ κεηνρώλ - 322 - 322 992 992

Δηζπξάμεηο θξαηηθώλ επηρνξεγήζεσλ - 112 - - 7.

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -14.426 -16.112 -7.964 -6.046

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα -2 -2 -1 -2

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 84.115 147.782 12.418 57.445 8.

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -49.738 -119.905 -10.291 -49.534

 Σύνολο ειζποών/(εκποών) από σπημαηοδοηικέρ δπαζη/ηερ (γ) 19.949 12.197 -5.838 2.185

Καθαπή αύξηζη/(μείωζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα  (α)+(β)+(γ) 23.901 29.925 -2.196 19.812 9.

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 67.070 16.426 2.943 204

Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ -4.778 340 - -

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ σπήζηρ 86.193 46.691 747 20.016

Α.Μ. Αδείαο Ο.Δ.Δ. Α/64870 Α.Μ. Αδείαο Ο.Δ.Δ. Α/15068

ΑΝΓΡΔΑ Λ. ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Θ. ΠΑΠΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ . ΕΑΡΚΑΛΖ ΓΡΖΓΟΡΗΟ Γ. ΓΗΚΑΗΟ ΑΘΑΝΑΗΟ . ΝΣΑΝΑ

Α.Γ.Σ. ΑΒ500997 Α.Γ.Σ. ΑΚ031353 Α.Γ.Σ. ΑΔ514943 Α.Γ.Σ. ΑΒ291692 Α.Γ.Σ. AB006812

Αζήλα, 5 Μαϊοσ 2011

Ο Πρόεδρος ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ Ο Γηεσζύλωλ ύκβοσιος Ο Οηθολοκηθός Γηεσζσληής Οκίιοσ Ο Οηθολοκηθός Γηεσζσληής Διιάδος Ο Γηεσζσληής Δλοποηεκέλωλ Οηθολοκηθώλ 

Καηαζηάζεωλ

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

δ) Τπνρξεώζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

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 ηνπ Α΄ηξηκήλνπ 2011, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηελ ζεκείσζε 5 ησλ

ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ.

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

ζπλνπηηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, θαζώο θαη γηα επίδηθεο ή

ππό δηαηηεζία δηαθνξέο ζηνλ  Όκηιν θαη ζηελ Δηαηξία.

Οη ινηπέο πξνβιέςεηο (βξαρππξόζεζκεο θαη καθξνπξόζεζκεο) πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί ηελ 31.3.2011, αλέξρνληαη γηα ηνλ Όκηιν ζε €18,6 εθαη.

(31.3.2010 €21,8 εθαη.), θαη γηα ηελ Δηαηξία ζε  €7,7 εθαη. (31.3.2010 €2,4 εθαη.). 

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:

α) Έζνδα

β) Έμνδα

γ) Απαηηήζεηο

δ) Τπνρξεώζεηο

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Έρνπλ ηεξεζεί νη Βαζηθέο Λνγηζηηθέο Αξρέο ηνπ Ηζνινγηζκνύ ηεο 31.12.2010 κε εμαίξεζε ηηο αιιαγέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ πηνζέηεζε ησλ

λέσλ ή αλαζεσξεκέλσλ πξνηύπσλ θαη δηεξκεληώλ όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ζεκείσζε 2 επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ νηθνλνκηθώλ

θαηαζηάζεσλ.

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

πθίζηαληαη εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο πνζνύ €65,8 εθαη. ζηελ θνηλνπξαθηηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ ζηελ Σνπξθία Adocim Cimento Beton Sanayi

ve Ticaret A.S. πξνο εμαζθάιηζε δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ ηεο πνζνύ €43,9 εθαη.

Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ : Οκίινπ 5.916 (Α΄ηξηκήλνπ 2010: 5.700), Δηαηξίαο 951 (Α΄ηξηκήλνπ

2010: 1.015).

Οη παγηνπνηήζεηο Α' ηξηκήλνπ 2011, εμαηξνπκέλσλ ησλ επελδύζεσλ γηα απνθηήζεηο λέσλ εηαηξηώλ θαη ησλ αζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ,

αλέξρνληαη ζε : Όκηινο  €15,2 εθαη. (31.3.2010: €18,7 εθαη.), Δηαηξίαο  €0,8 εθαη. (31.3.2010: €1,5 εθαη.).

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

ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ όξνπ ησλ ηδίσλ κεηνρώλ.

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΗΗ Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

(Ποζά εθθραζκέλα ζε τηιηάδες €)

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΗΑ (*) Ζ θαηάζηαζε ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο 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.

-Πώιεζε ηδίσλ κεηνρώλ 

Αλαγλώξηζε δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο γηα πώιεζε 

κεηνρώλ ζπγαηξηθήο 

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο (β)

σγθεληρωηηθά ζσλοιηθά εηζοδήκαηα κεηά από θόροσς (α)+(β)

Δμαγνξά κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά από θόξνπο Αληηζηαζκίζεηο ηακεηαθώλ ξνώλ

Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ από δηθαηώκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρώλ Φόξνο εηζνδήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε ζηνηρεία ινηπώλ ζπλνιηθώλ 

εηζνδεκάησλ 726 -245 -

ύνολο ιδίων κεθαλαίων λήξηρ σπήζηρ (31/3/2011 και 31/3/2010 ανηίζηοισα) Σα ζσγθεληρωηηθά ζσλοιηθά εηζοδήκαηα αλαιογούλ ζε :

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΗΑ Δπίδξαζε ηζνηηκηώλ από ηελ κεηαηξνπή νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

Κέξδε/(δεκίεο) από απνηίκεζε ζηελ εύινγε αμία ησλ δηαζεζίκσλ πξνο

πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ 49 -111

Ποζά εθθραζκέλα ζε τηιηάδες €

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΗΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΥΡΗΗ (Εεκίες)/θέρδε κεηά από θόροσς (α)

(Ποζά εθθραζκέλα ζε τηιηάδες €) Λοηπά ζσλοιηθά εηζοδήκαηα/(δεκίες):

- -ύνολο ιδίων κεθαλαίων έναπξηρ σπήζηρ (1/1/2011 και 1/1/2010 ανηίζηοισα)

Κέπδη ππο θόπων, σπημαηοδοηικών και επενδςηικών 

αποηελεζμάηων 18.118 31.920 1.942 14.915

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (*)

Κέπδη ππο θόπων, σπημαηοδοηικών, επενδςηικών 

αποηελεζμάηων και αποζβέζεων

Απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο ελζώκαησλ/αζώκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ -29.695 -29.266 -2.931 -3.007

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΗΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΗ

(Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ  €) (Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ  €)

Γιεύθςνζη Γιαδικηύος:

Ημεπομηνία έγκπιζηρ ηων οικονομικών 

καηαζηάζεων από ηο Γιοικηηικό ςμβούλιο:

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΗΜΔΝΣΩΝ ΣΗΣΑΝ
ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΩΟΤ Α.Δ.: 6013/06/Β/86/90

Υαιθίδος 22α - 111 43 Αζήλα

ηοισεία και πληποθοπίερ πεπιόδος από 1 Ιανοςαπίος 2011 έωρ 31 Μαπηίος 2011

ύμθωνα με ηην απόθαζη 4/507/28.4.2009 ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ

Σα θαησηέξσ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Α.Δ. ΣΗΜΔΝΣΩΝ ΣΗΣΑΝ θαη ηνπ ΟΜΗΛΟΤ ΣΗΣΑΝ. πληζηνύκε

επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηνπδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ Δηαηξία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε επηζθόπεζεο ηνπ

λόκηκνπ ειεγθηή, όπνηε απηή απαηηείηαη.

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

