
www.titan-cement.com

10 Νοεμβπίος 2011

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

30/9/2011 31/12/2010 30/9/2011 31/12/2010 1/7-30/9/2011 1/7-30/9/2010 1/7-30/9/2011 1/7-30/9/2010

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 1.888.385 1.963.439 257.085 261.538 Κύθιος εργαζηώλ 281.965 347.681 52.863 80.475

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 1.975 2.053 6.290 5.974 Κόζηνο πσιήζεσλ -187.999 -219.848 -30.861 -50.499

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 534.922 560.760 1.136 1.122 Μηθηά θέρδε προ αποζβέζεωλ 93.966 127.833 22.002 29.976

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 24.824 26.584 1.186.724 1.186.841 Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 9.439 2.351 2.969 838

Απνζέκαηα 252.013 248.168 73.675 77.419 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο -20.162 -25.239 -7.503 -8.478

Απαηηήζεηο από πειάηεο 143.888 136.113 36.160 43.898 Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο -4.778 -6.073 -130 -501

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 103.278 76.287 22.093 13.129

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 235.208 67.070 22.385 2.943 78.465 98.872 17.338 21.835

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 3.184.493 3.080.474 1.605.548 1.592.864 Απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο ελζώκαησλ/αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ -28.885 -31.223 -2.963 -3.018

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Μεηνρηθό Κεθάιαην (84.613.840 κεηνρέο ησλ  € 4,00) 338.455 338.455 338.455 338.455 49.580 67.649 14.375 18.817

Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην 22.826 22.826 22.826 22.826 Έμνδα ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ - - -420 -

Γηθαηώκαηα πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρώλ 7.896 6.983 7.896 6.983 Έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο -11.761 -37.861 -11.160 -7.909

Ίδηεο Μεηνρέο -90.182 -90.182 -90.182 -90.182 37.819 29.788 2.795 10.908

Λνηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 1.293.064 1.293.847 522.837 538.869 Μείνλ: Φόξνο εηζνδήκαηνο -3.525 2.222 -222 -3.018

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Μεηόρσλ Δηαηξίαο (α) 1.572.059 1.571.929 801.832 816.951 Κέρδε κεηά από θόροσς (α) 34.294 32.010 2.573 7.890

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (β) 138.732 139.463 - -

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (γ)=(α)+(β) 1.710.791 1.711.392 801.832 816.951 Σα θαζαρά θέρδε αλαιογούλ ζε :

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 782.369 706.961 625.133 643.000 Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο 29.521 30.047 2.573 7.890

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 272.426 293.253 57.396 56.754 Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 4.773 1.963 - -

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 220.793 136.763 79.680 17.069

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 198.114 232.105 41.507 59.090 Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε  €) 0,3624 0,3689 0,0316 0,0969

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 1.473.702 1.369.082 803.716 775.913

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ) 3.184.493 3.080.474 1.605.548 1.592.864

1/7-30/9/2011 1/7-30/9/2010 1/7-30/9/2011 1/7-30/9/2010

Κέρδε κεηά από θόροσς (α) 34.294 32.010 2.573 7.890

30/9/2011 30/9/2010 30/9/2011 30/9/2010 Λοηπά ζσλοιηθά εηζοδήκαηα/(δεκίες):

Σύνολο ιδίων κεθαλαίων έναπξηρ πεπιόδος (1/1/2011 και 1/1/2010 ανηίζηοισα) 1.711.392 1.460.188 816.951 809.482 Δπίδξαζε ηζνηηκηώλ από ηελ κεηαηξνπή νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 53.054 -104.979 - -

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά από θόξνπο 23.429 149.523 -801 23.932

Γηθαηώκαηα πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρώλ 913 778 913 778 -142 -110 - -

Πώιεζε ηδίσλ κεηνρώλ - 706 - 706 Αληηζηαζκίζεηο ηακεηαθώλ ξνώλ -761 -1.886 -3.009 -

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα -15.231 -15.224 -15.231 -15.224 Φόξνο εηζνδήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε ζηνηρεία ινηπώλ ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ -893 736 - -

Μεξίζκαηα δηαλεκεζέληα ζε κε ειέγρνπζα ζπκ/ρή -9.680 -1.202 - - Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο (β) 51.258 -106.239 -3.009 -

Αλαινγία κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο ζηελ αύμεζε ηνπ κεηνρ. θεθαιαίνπ ζπγ. εηαηξηώλ - 10.358 - - 85.552 -74.229 -436 7.890

Αλαγλώξηζε δηθ/ηνο πξναίξεζεο κε ειέγρνπζαο ζπκ/ρήο γηα πώιεζε κεηνρώλ ζπγ/θήο -32 -1.306 - -

Δμαγνξά κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο - -213 - - Σα ζσγθεληρωηηθά ζσλοιηθά εηζοδήκαηα/(δεκίες) αλαιογούλ ζε :

Τπεξαμία από ηελ εμαγνξά κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο - -1.375 - - Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο 77.634 -74.876 -436 7.890

Σύνολο ιδίων κεθαλαίων λήξηρ πεπιόδος (30/9/2011 και 30/9/2010 ανηίζηοισα) 1.710.791 1.602.233 801.832 819.674 Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 7.918 647 - -

- - - -

1/1-30/9/2011 1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2011 1/1-30/9/2010

Ταμειακέρ Ροέρ Λειηοςπγικών Γπαζηηπιοηήηων 1/1-30/9/2011 1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2011 1/1-30/9/2010

Κέξδε πξν θόξσλ 74.465 118.546 6.451 42.312

Πποζαπμογέρ ηος κέπδοςρ ζε ζσέζη με ηιρ εξήρ ζςναλλαγέρ: Κύθιος εργαζηώλ 838.940 1.028.491 169.737 286.551

Απνζβέζεηο 87.864 91.939 8.820 9.035 Κόζηνο πσιήζεσλ -557.757 -682.635 -98.486 -189.557

Πξνβιέςεηο -11.318 12.220 943 6.022 Μηθηά θέρδε προ αποζβέζεωλ 281.183 345.856 71.251 96.994

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 17.558 3.820 81 -166 Άιια έζνδα/(έμνδα) εθκεηάιιεπζεο 28.148 10.020 -159 434

Έζνδα ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ - - -3.495 -5.656 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο -73.464 -77.548 -25.091 -27.797

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 37.315 42.044 27.671 18.692 Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο -16.041 -18.068 -349 -862

Άιια κε ηακεηαθά (έζνδα)/έμνδα -17.429 -3.122 862 -4.152

Κέξδνο εθκ/ζεσο πξηλ από ηηο κεηαβ. ηνπ θεθ. θηλήζεσο 188.455 265.447 41.333 66.087 219.826 260.260 45.652 68.769

(Αύμεζε)/κείσζε απνζεκάησλ -3.026 -13.351 7.270 -8.378 Απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο ελζώκαησλ/αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ -87.864 -91.939 -8.820 -9.035

(Αύμεζε)/κείσζε απαηη. από πει. θαη ινηπνύο ι/ζκνύο -1.844 6.366 3.419 31.555

Μείσζε/(αύμεζε) ινηπώλ ιεηηνπξγηθώλ καθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ 443 -2.751 303 22 131.962 168.321 36.832 59.734

(Mείσζε)/αύμεζε ηξερνπζώλ ππνρξ.(πιελ ηξαπεδώλ) -36.049 -45.001 -10.297 -14.661 (Έμνδα)/έζνδα ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ - - -1.425 2.656

Δηζξνέο δηαζεζίκσλ από ηελ θύξηα εθκεηάιιεπζε 147.979 210.710 42.028 74.625 Καζαξά έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο -57.497 -49.775 -28.956 -20.078

Kαηαβεβιεκέλνη θόξνη -27.460 -14.251 -12.824 -15.432 Κέρδε προ θόρωλ 74.465 118.546 6.451 42.312

Σύνολο ειζποών από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιοηήηερ (α) 120.519 196.459 29.204 59.193 Μείνλ: Φόξνο εηζνδήκαηνο -12.051 -12.786 -3.556 -18.380

Ταμειακέρ Ροέρ Δπενδςηικών Γπαζηηπιοηήηων Κέρδε κεηά από θόροσς (α) 62.414 105.760 2.895 23.932

Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ - -2.229 -9.743 -511

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -42.070 -58.654 -4.709 -5.636 Σα θαζαρά θέρδε αλαιογούλ ζε :

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 4.218 4.267 1.876 3.596 Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο 52.923 98.323 2.895 23.932

Δηζπξάμεηο από ηελ πώιεζε κέξνπο δξαζηεξηόηεηαο ζπγαηξηθήο εμσηεξηθνύ - 32.733 - - Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 9.491 7.437 - -

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 7 83 269 5.656

Πιεξσκέο γηα ηελ απόθηεζε επελδπηηθώλ ηίηισλ -44 -136 - -2 Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε  €) 0,6496 1,2075 0,0356 0,2939

Σόθνη εηζπξαρζέληεο 2.907 2.863 133 1.261

Σύνολο (εκποών)/ειζποών από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β) -34.982 -21.073 -12.174 4.364

Σύνολο ηαμειακών ποών μεηά από ηιρ επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α)+(β) 85.537 175.386 17.030 63.557

Ταμειακέρ Ροέρ Φπημαηοοικονομικών Γπαζηηπιοηήηων

1/1-30/9/2011 1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2011 1/1-30/9/2010

- 10.358 - - Κέρδε κεηά από θόροσς (α) 62.414 105.760 2.895 23.932

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -42.887 -52.274 -26.847 -18.366 Λοηπά ζσλοιηθά εηζοδήκαηα/(δεκίες):

Δηζπξάμεηο από πώιεζε ηδίσλ κεηνρώλ - 706 - 706 Δπίδξαζε ηζνηηκηώλ από ηελ κεηαηξνπή νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ -35.417 45.026 - -

Δηζπξάμεηο θξαηηθώλ επηρνξεγήζεσλ - 110 - -

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα θαη δηαλεκεζέληα απνζεκαηηθά -24.836 -16.421 -15.257 -15.234

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 422.503 899.556 90.031 251.775 Αληηζηαζκίζεηο ηακεηαθώλ ξνώλ -3.560 -1.576 -3.949 -

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -269.316 -975.327 -45.515 -276.650 Αλαπξνζαξκνγή ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 316 - 316 -

 Σύνολο ειζποών/(εκποών) από σπημ/κέρ δπαζη/ηερ (γ) 85.464 -133.292 2.412 -57.769 Φόξνο εηζνδήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε ζηνηρεία ινηπώλ ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ -231 529 -63 -

171.001 42.094 19.442 5.788 Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο (β) -38.985 43.763 -3.696 -

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 67.070 16.426 2.943 204 23.429 149.523 -801 23.932

Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ -2.863 -3.207 - -

Ταμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος 235.208 55.313 22.385 5.992 Σα ζσγθεληρωηηθά ζσλοιηθά εηζοδήκαηα/(δεκίες) αλαιογούλ ζε :

- - - - Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο 17.098 141.400 -801 23.932

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 6.331 8.123 - -
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ΓΖΜΖΣΡΗΟ Θ. ΠΑΠΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟΑΝΓΡΔΑ Λ. ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ 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, 10 Νοεκβρίοσ 2011

Ο Πρόεδρος ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ Ο Γηεσζύλωλ ύκβοσιος Ο Οηθολοκηθός Γηεσζσληής Οκίιοσ Ο Οηθολοκηθός Γηεσζσληής Διιάδος Ο Γηεσζσληής Δλοποίεζες

γ) Απαηηήζεηο Ύζηεξα από ζπκθσλία ζηελ νπνία θαηέιεμαλ κε ηηο αξκόδηεο νηθνλνκηθέο αξρέο ζηελ Αίγππην νη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ Alexandria Portland

Cement Co. S.A.E θαη Beni Suef Cement Co.S.A.E., αλαγλώξηζαλ ζην ελλεάκελν ηνπ 2011 απαίηεζε έλαληη επηζηξνθήο εηζθνξάο θαηαλάισζεο

αξγίινπ (clay fee) , πνπ είρε θαηαβιεζεί από ην Μάην ηνπ 2008 έσο θαη ηνλ Ηνύλην ηνπ 2010.
δ) Τπνρξεώζεηο

ε) Ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο Γηνίθεζεο

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο Οινθιεξώζεθε ν ηαθηηθόο θνξνινγηθόο έιεγρνο ηεο Δηαηξίαο γηα ηηο ρξήζεηο 2008 θαη 2009, από ηνλ νπνίν πξνέθπςε ζπλνιηθή επηβάξπλζε €2,3 εθαη.

Ζ Δηαηξία είρε δηελεξγήζεη πξόβιεςε γηα ηηο αλσηέξσ ρξήζεηο ύςνπο  €2,0 εθαη.. Σν ππόινηπν πνζό €0,3 εθαη. επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα.Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκό ησλ θνηλώλ θαη πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ, αθαηξνπκέλνπ ηνπ

ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ όξνπ ησλ ηδίσλ κεηνρώλ. Ο θόξνο εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο 2010, γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξία, επηβαξύλζεθε κε πξόβιεςε €7,8 εθαη. πνπ αθνξά έθηαθηε εηζθνξά

Ν.3845/2010, επηβιεζείζα ζηα εηζνδήκαηα ηεο ρξήζεο 2009. 

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

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

σο εμήο:

Οη ινηπέο πξνβιέςεηο (βξαρππξόζεζκεο θαη καθξνπξόζεζκεο) πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί ηελ 30.9.2011 αλέξρνληαη γηα ηνλ Όκηιν ζε €19,1 εθαη.

(31.12.2010 €19,4 εθαη.) θαη γηα ηελ Δηαηξία ζε  €3,8 εθαη. (31.12.2010 €7,6 εθαη.).

Οξηζκέλα θνλδύιηα ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο / πεξηόδνπ αλαηαμηλνκήζεθαλ γηα ιόγνπο παξνπζίαζεο (ζεκείσζε 20 επί ησλ ζπλνπηηθώλ

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ).Πνζά ζε ρηιηάδεο €

α) Έζνδα ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ, ζπλεηζέθεξε ε απμεκέλε δηάζεζε δηθαησκάησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ

επέδξαζε ζεηηθά ζην θόζηνο παξαγσγήο.β) Έμνδα

Καζαξή αύμεζε ζηα δηαζ. θαη ηακ. ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ)

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

Πρόζζεηα ζηοητεία θαη πιεροθορίες 

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.

Οη παγηνπνηήζεηο ελλεακήλνπ 2011, εμαηξνπκέλσλ ησλ επελδύζεσλ γηα απoθηήζεηο λέσλ εηαηξηώλ θαη ησλ αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, αλέξρνληαη

ζε: Όκηινο  €41,0 εθαη. (ελλεακήλνπ 2010 €57,2 εθαη.), Δηαηξία €4,3 εθαη. (ελλεακήλνπ 2010 €5,2 εθαη.).

Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ηδίσλ κεηνρώλ πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηεο ε Δηαηξία ζηηο 30.9.2011 αλέξρεηαη ζε 3.137.616 ζπλνιηθήο αμίαο θηήζεο €90.182 ρηι.,

πνζό ην νπνίν κείσζε ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

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

ελζσκάησζήο ηνπο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ελλεακήλνπ 2011, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 5 ησλ ελδηάκεζσλ

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

εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο πνζνύ €64,4 εθαη. ζηελ θνηλνπξαθηηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ ζηελ Σνπξθία Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S.

πξνο εμαζθάιηζε δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ ηεο, πνζνύ €43,6 εθαη..
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.Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ: Οκίινπ 5.759 (30.9.2010  6.085), Δηαηξίαο 920 (30.9.2010  982).

Δίζπξαμε από ηελ ζπκκεηνρή ηεο κεηνςεθίαο ζηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

ζπγαηξηθώλ εηαηξηώλ

Εεκίεο από απνηίκεζε ζηελ εύινγε αμία ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ -93 -216 - -

Κέρδε προ θόρωλ, τρεκαηοδοηηθώλ, επελδσηηθώλ 

αποηειεζκάηωλ θαη αποζβέζεωλ

Κέρδε προ θόρωλ, τρεκαηοδοηηθώλ θαη επελδσηηθώλ 

αποηειεζκάηωλ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

(Ποζά εθθραζκέλα ζε τηιηάδες €)

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ

(Ποζά εθθραζκέλα ζε τηιηάδες €) ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ποζά εθθραζκέλα ζε τηιηάδες €)

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ

(Ποζά εθθραζκέλα ζε τηιηάδες €)

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ

Εεκίεο από απνηίκεζε ζηελ εύινγε αμία ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ 

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

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

Κέρδε προ θόρωλ, τρεκαηοδοηηθώλ θαη 

επελδσηηθώλ αποηειεζκάηωλ

Κέρδε προ θόρωλ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

(Ποζά εθθραζκέλα ζε τηιηάδες €)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ IΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ

(Ποζά εθθραζκέλα ζε τηιηάδες €) (Ποζά εθθραζκέλα ζε τηιηάδες €)

ΔΣΑΙΡΙΑ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ

Κέρδε προ θόρωλ, τρεκαηοδοηηθώλ, επελδσηηθώλ 

αποηειεζκάηωλ θαη αποζβέζεωλ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

Τα καηωηέπω ζηοισεία και πληποθοπίερ πος πποκύπηοςν από ηιρ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ζηοσεύοςν ζε μία γενική ενημέπωζη για ηην οικονομική καηάζηαζη και ηα αποηελέζμαηα ηηρ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ και ηος ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ. Σςνιζηούμε

επομένωρ ζηον αναγνώζηη, ππιν πποβεί ζε οποιοςδήποηε είδοςρ επενδςηική επιλογή ή άλλη ζςναλλαγή με ηην Εηαιπία, να αναηπέξει ζηη διεύθςνζη διαδικηύος ηηρ όπος αναπηώνηαι οι οικονομικέρ καηαζηάζειρ καθώρ και η έκθεζη επιζκόπηζηρ ηος

νόμιμος ελεγκηή, όποηε αςηή απαιηείηαι.

Γιεύθςνζη Γιαδικηύος:

Ημεπομηνία έγκπιζηρ ηων οικονομικών καηαζηάζεων από ηο 

Γιοικηηικό Σςμβούλιο:

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Δ. 6013/06/Β/86/90

Φαλκίδορ 22Α - 111 43 Αθήνα

Σηοισεία και πληποθοπίερ πεπιόδος από 1 Ιανοςαπίος 2011 έωρ 30 Σεπηεμβπίος 2011

Σύμθωνα με ηην απόθαζη 4/507/28.4.2009 ηος Γιοικηηικού Σςμβοςλίος ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ

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

