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2 Αυγούστου 2011
Χρήστος Πελεντρίδης (ΑΜ ΣΟΕΛ 17831) 
Ernst & Young (HELLAS) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
Με σύµφωνη γνώµη

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010 1/4-30/6/2011 1/4-30/6/2010 1/4-30/6/2011 1/4-30/6/2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 1.827.767 1.963.439 257.975 261.538 Κύκλος εργασιών 304.073 394.758 57.436 110.446
Επενδύσεις σε ακίνητα 1.980 2.053 6.290 5.974 Κόστος πωλήσεων -194.310 -258.165 -22.861 -70.131
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 531.085 560.760 1.089 1.122 Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων 109.763 136.593 34.575 40.315
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 24.645 26.584 1.185.525 1.186.841 Άλλα έσοδα/(έξοδα) εκµετάλλευσης 18.335 -2.056 -1.541 -1.197
Αποθέµατα 244.040 248.168 70.807 77.419 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -28.709 -27.925 -9.438 -9.862
Απαιτήσεις από πελάτες 145.891 136.113 37.835 43.898 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -5.841 -6.410 -155 -244

ΕΤΑΙΡΙΑ

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

Χαλκίδος 22Α - 111 43 Αθήνα
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 30 Ιουνίου 2011

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.4.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

Ελεγκτική εταιρία:

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου:

Νόµιµος Ελεγκτής:

Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)

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:

ΕΤΑΙΡΙΑ

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)

ή ς ς ξ ργ ς ς
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 90.135 76.287 17.293 13.129
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 199.147 67.070 21.823 2.943 93.548 100.202 23.441 29.012
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.064.690 3.080.474 1.598.637 1.592.864 Αποσβέσεις και αποµειώσεις ενσώµατων/ασώµατων ακινητοποιήσεων -29.284 -31.450 -2.926 -3.010
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο (84.613.840 µετοχές των  € 4,00) 338.455 338.455 338.455 338.455 64.264 68.752 20.515 26.002
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 22.826 22.826 22.826 22.826 (Έξοδα)/έσοδα συµµετοχών και χρεογράφων - - -1.005 2.656
∆ικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών 7.495 6.983 7.495 6.983 Έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας -21.347 -1.215 -9.246 -6.383
Ίδιες Μετοχές -90.182 -90.182 -90.182 -90.182 42.917 67.537 10.264 22.275
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 1.215.431 1.293.847 523.273 538.869 Μείον: Φόρος εισοδήµατος -10.785 -18.418 -3.590 -13.315
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρίας (α) 1.494.025 1.571.929 801.867 816.951 Κέρδη µετά από φόρους (α) 32.132 49.119 6.674 8.960
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β) 131.459 139.463 - -
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 1.625.484 1.711.392 801.867 816.951 Τα καθαρά κέρδη αναλογούν σε :
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 763.836 706.961 624.906 643.000 Μετόχους της Εταιρίας 27.657 43.501 6.674 8.960
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 259.404 292.566 58.978 56.067 Μη ελέγχουσες συµµετοχές 4.475 5.618 - -
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 180.329 136.763 37.618 17.069
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 235.637 232.792 75.268 59.777 Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε  €) 0,3394 0,5343 0,0820 0,1100
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 1.439.206 1.369.082 796.770 775.913
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 3.064.690 3.080.474 1.598.637 1.592.864

1/4-30/6/2011 1/4-30/6/2010 1/4-30/6/2011 1/4-30/6/2010
Κέρδη µετά από φόρους (α) 32.132 49.119 6.674 8.960

30/6/2011 30/6/2010 30/6/2011 30/6/2010 Λοιπά συνολικά εισοδήµατα:
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2011 και 1/1/2010 αντίστοιχα) 1.711.392 1.460.188 816.951 809.482 Επίδραση ισοτιµιών από την µετατροπή οικονοµικών καταστάσεων -19.841 82.916 - -
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους -62.123 223.752 -365 16.042
∆ικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών 512 415 512 415 - 5 - -
Πώληση ιδίων µετοχών - 534 - 534 Αντισταθµίσεις Ταµειακών ροών -936 -318 -940 -
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -15.231 -15.224 -15.231 -15.224 Αναπροσαρµογή ενσώµατων ακινητοποιήσεων 316 - 316 -
Μερίσµατα διανεµηθέντα στη µειοψηφία -9.680 -1.202 - - Φόρος εισοδήµατος που αντιστοιχεί σε στοιχεία λοιπών συνολικών εισοδηµάτων -64 38 -63 -
Αναλογία µειοψηφίας στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιριών - 10.358 - - Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/(ζηµίες) µετά από φόρους (β) -20.525 82.641 -687 -
Αναγνώριση δικαιώµατος προαίρεσης της µειοψηφίας για πώληση µετοχών θυγατρικής 614 -1.301 - - 11.607 131.760 5.987 8.960
Εξαγορά δικαιωµάτων µειοψηφίας θυγατρικών εταιριών - -213 - -
Υπεραξία από την εξαγορά µειοψηφίας θυγατρικών εταιριών - -1.375 - - Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα αναλογούν σε :
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/6/2011 και 30/6/2010 αντίστοιχα) 1.625.484 1.675.932 801.867 811.249 Μετόχους της Εταιρίας 7.252 124.672 5.987 8.960

- - - - Μη ελέγχουσες συµµετοχές 4.355 7.088 - -

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

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Κέρδη από αποτίµηση στην εύλογη αξία των διαθεσίµων προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

ΕΤΑΙΡΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)

Κέρδη προ φόρων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ I∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)

ΕΤΑΙΡΙΑ

η γχ ς µµ χ ς

1/1-30/6/2011 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2011 1/1-30/6/2010
Ταµειακές Ροές Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων 1/1-30/6/2011 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2011 1/1-30/6/2010
Κέρδη προ φόρων 36.646 88.758 3.656 31.404
Προσαρµογές του κέρδους σε σχέση µε τις εξής συναλλαγές: Κύκλος εργασιών 556.975 680.810 116.874 206.076

Αποσβέσεις 58.979 60.716 5.857 6.017 Κόστος πωλήσεων -369.758 -462.787 -67.625 -139.058
Προβλέψεις 2.546 11.171 7.739 6.237 Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων 187.217 218.023 49.249 67.018
Συναλλαγµατικές διαφορές 20.174 -9.725 328 -834 Άλλα έσοδα/(έξοδα) εκµετάλλευσης 18.709 7.669 -3.128 -404
Έσοδα συµµετοχών και χρεογράφων - - -3.495 -5.656 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -53.302 -52.309 -17.588 -19.319
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 24.428 21.668 17.527 11.567 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -11.263 -11.995 -219 -361
Άλλα µη ταµειακά (έσοδα)/έξοδα -20.339 -1.813 492 -1.063
Κέρδος εκµ/σεως πριν από τις µεταβ. του κεφ. κινήσεως 122.434 170.775 32.104 47.672 141.361 161.388 28.314 46.934

(Αύξηση)/µείωση αποθεµάτων -6.737 -3.244 6.196 1.945 Αποσβέσεις και αποµειώσεις ενσώµατων/ασώµατων ακινητοποιήσεων -58.979 -60.716 -5.857 -6.017
(Αύξηση)/µείωση απαιτ. από πελ. και λοιπούς λ/σµούς -8.869 -21.221 5.248 4.107
(Αύξηση)/µείωση  λοιπών λειτουργικών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων -1.363 -1.936 305 20 82.382 100.672 22.457 40.917
(Mείωση)/αύξηση τρεχουσών υποχρ.(πλην τραπεζών) -1.459 -2.496 1.642 -7.857 (Έξοδα)/έσοδα συµµετοχών και χρεογράφων - - -1.005 2.656
Εισροές διαθεσίµων από την κύρια εκµετάλλευση 104.006 141.878 45.495 45.887 Καθαρά έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας -45.736 -11.914 -17.796 -12.169

Kαταβεβληµένοι φόροι -20.616 -26.793 -7.027 -5.381 Κέρδη προ φόρων 36.646 88.758 3.656 31.404
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριοτήτες (α) 83.390 115.085 38.468 40.506 Μείον: Φόρος εισοδήµατος -8.526 -15.008 -3.334 -15.362

Ταµειακές Ροές Επενδυτικών ∆ραστηριοτήτων Κέρδη µετά από φόρους (α) 28.120 73.750 322 16.042
Απόκτηση θυγατρικών, δικαιωµάτων µειοψηφίας, συγγενών, κοινοπραξιών - -2.228 - -20
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών, συγγενών και κοινοπραξιών - - -4.500 - Τα καθαρά κέρδη αναλογούν σε :
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων -31.789 -37.381 -2.530 -3.379 Μετόχους της Εταιρίας 23.402 68.276 322 16.042
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 4.071 2.340 1.856 322 Μη ελέγχουσες συµµετοχές 4.718 5.474 - -
Εισπράξεις από την πώληση µέρους δραστηριότητας θυγατρικής εξωτερικού - 32.733 - -
Μερίσµατα εισπραχθέντα - - 270 5.656 Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε  €) 0,2872 0,8386 0,0040 0,1970
Πληρωµές για την απόκτηση επενδυτικών τίτλων -19 -105 - -2
Τόκοι εισπραχθέντες 1.902 2.195 53 1.233
Σύνολο (εκροών)/εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -25.835 -2.446 -4.851 3.810

Σύνολο Ταµειακών ροών µετά από τις επενδυτικές δραστηριότητες (α)+(β) 57.555 112.639 33.617 44.316
Ταµειακές Ροές Χρηµατοοικονοµικών ∆ραστηριοτήτων 1/1-30/6/2011 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2011 1/1-30/6/2010

Κέρδη µετά από φόρους (α) 28.120 73.750 322 16.042
- 10.358 - - Λοιπά συνολικά εισοδήµατα:

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

Είσπραξη από την συµµετοχή της µειοψηφίας στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου
θυγατρικών εταιριών 0 358 ήµ
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -26.467 -27.495 -16.943 -11.736 Επίδραση ισοτιµιών από την µετατροπή οικονοµικών καταστάσεων -88.471 150.005 - -
Εισπράξεις από πώληση ιδίων µετοχών - 534 - 534 - -
Εισπράξεις κρατικών επιχορηγήσεων - 110 - - 49 -106 - -
Μερίσµατα πληρωθέντα -9.648 -2.771 -68 -1.574 Αντισταθµίσεις Ταµειακών ροών -2.799 310 -940 -
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 286.663 715.866 33.067 195.274 Αναπροσαρµογή ενσώµατων ακινητοποιήσεων 316 - 316 -
Εξοφλήσεις δανείων -172.406 -736.981 -30.793 -225.078 Φόρος εισοδήµατος που αντιστοιχεί σε στοιχεία λοιπών συνολικών εισοδηµάτων 662 -207 -63 -

 Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµ/κές δραστ/τες (γ) 78.142 -40.379 -14.737 -42.580 Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/(ζηµίες) µετά από φόρους (β) -90.243 150.002 -687 -
135.697 72.260 18.880 1.736 -62.123 223.752 -365 16.042

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 67.070 16.426 2.943 204
Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών -3.620 96 - - Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα/(ζηµίες) αναλογούν σε :
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 199.147 88.782 21.823 1.940 Μετόχους της Εταιρίας -60.536 216.276 -365 16.042

- - - - Μη ελέγχουσες συµµετοχές -1.587 7.476 - -

1. 7.

2. 8.

3.
9.

4.
10.

5.
11.

Όµιλος Εταιρία 12.
- 38.638

1.644 18.510 13.
- 22.174

946 635.338
2.913 2.817 14.

24 24

Κέρδη/(ζηµίες) από αποτίµηση στην εύλογη αξία των διαθεσίµων προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

Ο συνολικός αριθµός ιδίων µετοχών που είχε στην κατοχή της η Εταιρία στις 30.6.2011 ανέρχεται σε 3.137.616 συνολικής αξίας κτήσης €90.182 χιλ.,
ποσό το οποίο µείωσε τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας και του Οµίλου. 

Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης / περιόδου αναταξινοµήθηκαν για λόγους παρουσίασης (σηµείωση 20 επί των συνοπτικών οικονοµικών
καταστάσεων).

Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: Οµίλου 5.843 (A' εξαµήνου 2010 6.135), Εταιρίας 929 (Α' εξαµήνου 2010
977).
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:

δ) Υποχρεώσεις

α) Έσοδα

γ ρ ρ

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 6 των ενδιάµεσων συνοπτικών
οικονοµικών καταστάσεων. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, καθώς και για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
στον  Όµιλο και στην Εταιρία.

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. Επί παγίων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου υφίστανται
εµπράγµατες εξασφαλίσεις ποσού € 65,1 εκατ. στην κοινοπρακτική εταιρία του Οµίλου στην Τουρκία Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S.
προς εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων της, ποσού € 43,6 εκατ.

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα/(ζηµίες) µετά από φόρους (α)+(β)Καθαρή αύξηση στα διαθ. και ταµ. ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)

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΄εξαµήνου 2011, παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 5 των ενδιάµεσων
συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου.

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 

Οι παγιοποιήσεις Α' εξαµήνου 2011, εξαιρουµένων των επενδύσεων για απoκτήσεις νέων εταιριών και των ασώµατων ακινητοποιήσεων, ανέρχονται σε:
Όµιλος  € 30,8 εκατ. (Α' εξαµήνου 2010 €36,2 εκατ.), Εταιρία € 2,2 εκατ. (Α' εξαµήνου 2010 €3,1 εκατ.).

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης

Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2010 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 λοιπές προβλέψεις (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες) που έχουν σχηµατιστεί την 30.6.2011 ανέρχονται για τον Όµιλο σε € 22,6 εκατ.
(31.12.2010 €19,4 εκατ.) και για την Εταιρία σε  € 10,7 εκατ. (31.12.2010 €7,6 εκατ.).

Στα λειτουργικά αποτελέσµατα της Εταιρίας και του Οµίλου, συνεισέφερε η αυξηµένη διάθεση δικαιωµάτων εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα που
επέδρασε θετικά στο κόστος παραγωγής.

Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της Εταιρίας για τις χρήσεις 2008 και 2009, από τον οποίο προέκυψε συνολική επιβάρυνση €2,3 εκατ. Η
Εταιρία είχε διενεργήσει πρόβλεψη για τις ανωτέρω χρήσεις ύψους  €2,0 εκατ.. Το υπόλοιπο ποσό €0,3 εκατ. επιβάρυνε τα αποτελέσµατα.

Ύστερα από συµφωνία στην οποία κατέληξαν µε τις αρµόδιες οικονοµικές αρχές στην Αίγυπτο οι θυγατρικές εταιρίες του Οµίλου Alexandria Portland
Cement Co. S.A.E και Beni Suef Cement Co.S.A.E., αναγνώρισαν στο Α’ εξάµηνο του 2011 απαίτηση έναντι επιστροφής εισφοράς κατανάλωσης αργίλου
(clay fee) , που είχε καταβληθεί από το Μάιο του 2008 έως και τον Ιούνιο του 2010.

β) Έξοδα

ε) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης

γ) Απαιτήσεις

Ποσά σε χιλιάδες €

24 24
6.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2011

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ. ΝΤΑΝΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΖΑΡΚΑΛΗΣ

Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής Οµίλου

Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/15068

Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής Ελλάδος

Α.∆.Τ. ΑΒ291692
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ∆. ∆ΙΚΑΙΟΣ

Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/64870
Α.∆.Τ. ΑΕ514943

Ο ∆ιευθυντής Ενοποίησης

Α.∆.Τ. ΑΚ031353 Α.∆.Τ. AB006812

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Α.∆.Τ. ΑΒ500997

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣΑΝ∆ΡΕΑΣ Λ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

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