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1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Σαμειακέρ Ροέρ Λειηοςπγικών Γπαζηηπιοηήηων

(Εεκίεο)/θέξδε πξν θόξσλ -1.302 37.739 -16.768 -11.656

Πποζαπμογέρ ηων (δεμιών)/κεπδών ζε ζσέζε με ηιρ εξήρ ζςναλλαγέρ:

Απνζβέζεηο 124.683 119.930 13.654 11.825

Απνκεηώζεηο ελζσκάησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 6.047 18.710 314 1.144

Πξνβιέςεηο -1.377 8.263 -3.379 3.258

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 621 11.918 -2.782 -828

Έζνδα ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ - - - -3.495

Πξόβιεςε γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρώλ - - - 5.062

Με ζύκθσλε γλώκε Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 60.523 53.418 40.712 39.646

Άιια κε ηακεηαθά έμνδα/(έζνδα)  2.556 -27.572 4.145 2.623

Κέξδνο εθκ/ζεσο πξηλ από ηηο κεηαβ. ηνπ θεθ. θηλήζεσο 191.751 222.406 35.896 47.579

Μείσζε/(αύμεζε) απνζεκάησλ 3.467 9.883 -256 12.211

Μείσζε απαηηήζεσλ από πειάηεο θαη ινηπνύο ι/ζκνύο 16.370 14.863 2.178 3.662

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 (Αύμεζε)/κείσζε ινηπώλ ιεηηνπξγηθώλ καθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ/ππνρξεώζεσλ -3.960 1.780 -931 1.166

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 1.759.036 1.887.488 237.672 251.111 (Μείσζε)/αύμεζε ηξερνπζώλ ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) -21.224 -8.384 1.813 -18.728

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 8.546 9.804 11.959 11.312 Δηζξνέο δηαζεζίκσλ από ηελ θύξηα εθκεηάιιεπζε 186.404 240.548 38.700 45.890

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 527.498 546.111 1.099 1.112 Καηαβεβιεκέλνη θόξνη εηζνδήκαηνο -21.374 -36.988 -2.711 -18.670

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 19.682 23.109 1.216.163 1.185.672 Σύνολο ειζποών από λειηοςπγικέρ δπαζηεπιοηήηερ (α) 165.030 203.560 35.989 27.220

Απνζέκαηα 233.765 242.765 69.080 68.761 Σαμειακέρ Ροέρ Δπενδςηικών Γπαζηηπιοηήηων

Απαηηήζεηο από πειάηεο 127.488 117.635 30.658 25.928 Αγνξά ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ -44.761 -56.150 -5.669 -6.314

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 71.755 108.160 26.702 38.002 Αγνξά αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ -6.208 -1.917 -1.717 -139

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 284.272 333.935 35.601 29.478 Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 28.637 15.484 6.439 286

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 3.032.042 3.269.007 1.628.934 1.611.376 Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 39 7 - 269

Απόθηεζε ή αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ -19.104 -111 -30.511 -6.139

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Δηζπξάμεηο/(πιεξσκέο) από ηελ πώιεζε/απόθηεζε επελδπηηθώλ ηίηισλ 37 -44 - -1

Μεηνρηθό Κεθάιαην (84.632.528 κεηνρέο ησλ  € 4,00) 338.530 338.530 338.530 338.530 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 4.235 4.355 950 204

Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην 22.826 22.826 22.826 22.826 Σύνολο εκποών από επενδςηικέρ δπαζηεπιόηεηερ (β) -37.125 -38.376 -30.508 -11.834

Γηθαηώκαηα πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρώλ 2.891 1.358 2.891 1.358 Σύνολο ηαμειακών ποών μεηά από ηιρ επενδςηικέρ δπαζηεπιόηεηερ (α)+(β) 127.905 165.184 5.481 15.386

Ίδηεο κεηνρέο -89.446 -89.446 -89.446 -89.446 Σαμειακέρ Ροέρ Υπημαηοοικονομικών Γπαζηηπιοηήηων

Λνηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 1.259.662 1.284.198 501.862 516.162 Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ - 75 - 75

ύλοιο Ηδίωλ Κεθαιαίωλ Μεηότωλ Δηαηρίας (α) 1.534.463 1.557.466 776.663 789.430 50.000 - - -

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (β) 125.478 142.982 - -

ύλοιο Ηδίωλ Κεθαιαίωλ (γ)=(α)+(β) 1.659.941 1.700.448 776.663 789.430

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 705.227 815.095 741.950 620.360 Πώιεζε ηδίσλ κεηνρώλ - 248 - 248

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 270.427 282.553 41.925 48.213 Δηζπξάμεηο θξαηηθώλ επηρνξεγήζεσλ 8 88 8 88

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 174.636 226.564 24.468 104.692 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -73.351 -54.918 -38.180 -37.898

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 221.811 244.347 43.928 48.681 Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε κεηόρνπο -31 -15.270 -31 -15.270

ύλοιο σποτρεώζεωλ (δ) 1.372.101 1.568.559 852.271 821.946 Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο -19.115 -9.665 - -

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ) 3.032.042 3.269.007 1.628.934 1.611.376 Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 788.746 628.301 214.449 156.984

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -936.978 -446.923 -175.635 -93.078

 Σύνολο (εκποών)/ειζποών από σπεμαηοοικονομικέρ δπαζη/ηερ (γ) -181.921 101.936 611 11.149

Καθαπή (μείωζη)/αύξηζη ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα  (α)+(β)+(γ) -54.016 267.120 6.092 26.535

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 333.935 67.070 29.478 2.943

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ 4.353 -255 31 -

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ σπήζηρ 284.272 333.935 35.601 29.478

Κύκλορ επγαζιών 1.130.660 1.091.404 221.215 217.231

Κόζηνο πσιήζεσλ -830.947 -748.654 -163.866 -139.349

Μικηά κέπδη ππο αποζβέζεων 299.713 342.750 57.349 77.882

Άιια έζνδα /(έμνδα) εθκεηάιιεπζεο 8.770 22.919 11.993 -4.272

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο -93.026 -100.504 -31.281 -32.109

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο -19.619 -21.107 -386 -618 1.

-130.730 -138.640 -13.968 -12.969 2.

65.108 105.418 23.707 27.914

Έζνδα ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ - - - 3.495

Έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο -65.569 -66.288 -40.475 -43.065

πκκεηνρή ζηηο δεκίεο ζπγγελώλ εηαηξηώλ -841 -1.391 - - 3.

(Εημίερ)/κέπδη ππο θόπων -1.302 37.739 -16.768 -11.656

Μείνλ: Φόξνο εηζνδήκαηνο -17.526 -16.059 1.216 -1.622 4.

(Εημίερ)/κέπδη μεηά από θόποςρ (α) -18.828 21.680 -15.552 -13.278

Οη θαζαρές (δεκίες)/θέρδε αλαιογούλ ζε :

Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο -24.516 11.011 -15.552 -13.278 5.

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 5.688 10.669 - -

Πνζά ζε ρηιηάδεο € Όκηινο Δηαηξία

(Εεκίεο)/θέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε  €) -0,30075 0,13514 -0,19079 -0,16296 - 72.076

(Εεκίεο)/θέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - πξνζαξκνζκέλα (ζε  €) -0,29824 0,13442 -0,18919 -0,16209 2.120 37.496

- 19.997

618 700.499

3.555 3.555

9 9

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

-18.828 21.680 -15.552 -13.278 6.

-29.390 -3.468 - -

-567 -3.023 -43 -4.545

7.

873 1.639 873 1.639

-43 8.141 746 8.231

266 -2.232 -324 -1.974 8.

-29.086 945 1.252 3.351

-47.914 22.625 -14.300 -9.927

9.

-50.615 13.108 -14.300 -9.927

2.701 9.517 - - 10.

11.

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

ύνολο ιδίων κεθαλαίων έναπξηρ σπήζηρ (1/1/2012 και 1/1/2011 ανηίζηοισα) 1.700.448 1.710.824 789.430 812.962 12.

ύλνιν ζπγθεληξσηηθώλ (δεκηώλ)/εηζνδεκάησλ κεηά από θόξνπο -47.914 22.625 -14.300 -9.927

Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ από δηθαηώκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρώλ - 75 - 75

Πξόγξακκα παξνρήο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο κεηνρώλ  1.533 1.303 1.533 1.303 13.

Πώιεζε ηδίσλ κεηνρώλ - 248 - 248

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα ζε κεηόρνπο - -15.231 - -15.231

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα ζε κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο -19.115 -9.758 - -

14.

Αύμεζε θαζαξήο ζέζεο ιόγσ εμαγνξάο ζπγαηξηθώλ εηαηξηώλ - 42 - -

πκκεηνρή ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο ζηελ αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 8.800 - - - 15.

Έζνδν από ηελ πώιεζε κεξηδίνπ ζπγαηξηθήο εηαηξίαο 50.000 - - -

- -

- -

Δμαγνξά κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο -27.004 - - -

ύνολο ιδίων κεθαλαίων λήξηρ σπήζηρ (31/12/2012 και 31/12/2011 ανηίζηοισα) 1.659.941 1.700.448 776.663 789.430

Αζήλα, 4 Μαρηίοσ 2013

-

ΔΣΑΗΡΗΑ

Κέπδη ππο θόπων, σπημαηοδοηικών και επενδςηικών αποηελεζμάηων

Κέπδη ππο θόπων, σπημαηοδοηικών, επενδςηικών αποηελεζμάηων και 

αποζβέζεων

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

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

Καηαζηάζεωλ

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

Απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο ελζώκαησλ/αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΗΜΔΝΣΩΝ ΣΗΣΑΝ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΡΖΖ από 1 Ηανοςαπίος 2012 μέσπι 31 Γεκεμβπίος 2012

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

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 Αλαθνξάο, θαζώο θαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή

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

Υαιθίδος 22α - 111 43 Αζήλα

(Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ  €)

ΔΣΑΗΡΗΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΖΖΑπμόδια  Τπηπεζία - Νομαπσία :

Γιεύθςνζη διαδικηύος:

Οπκωηόρ ελεγκηήρ λογιζηήρ :

Τπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο, Γηεύζπλζε Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ & 

Πίζηεσο

Αλδξέαο Καλειιόπνπινο - Πξόεδξνο,  Δπζηξάηηνο-Γεώξγηνο (Σάθεο) Αξάπνγινπ*-Αληηπξόεδξνο, 

Γεκήηξηνο Παπαιεμόπνπινο - Γηεπζύλσλ ύκβνπινο.

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

Ζμεπομηνία έγκπιζηρ από ηο Γιοικηηικό ςμβούλιο ηων 

εηήζιων οικονομικών καηαζηάζεων :

Σύπορ έκθεζηρ ελέγσος ελεγκηών :

Δλεγκηική εηαιπία :

(Ποζά εθθραζκέλα ζε τηιηάδες €)

ΔΣΑΗΡΗΑΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΜΖΣΡΩΟΤ: 224301000 (Πρώελ ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΩΟΤ Α.Δ.: 6013/06/Β/86/90) 

-112

Φόξνο εηζνδήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε ζηνηρεία ινηπώλ ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ

Οξηζκέλα θνλδύιηα ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο αλαηαμηλνκήζεθαλ γηα ιόγνπο παξνπζίαζεο θαη δελ είραλ θακία επίδξαζε ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηνλ θύθιν

εξγαζηώλ θαη ζηα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο (ζεκείσζε 37 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ

θαηαζηάζεσλ).

Σν 2011 θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό ην 2012, ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ, ζπλεηζέθεξε ε δηάζεζε πιενλαδόλησλ δηθαησκάησλ

εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ επέδξαζε ζεηηθά ζην θόζηνο πσιήζεσλ.

Οη (δεκίεο)/θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκό ησλ θνηλώλ θαη πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ, αθαηξνπκέλνπ ηνπ ζηαζκηζκέλνπ

κέζνπ όξνπ ησλ ηδίσλ κεηνρώλ.

ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31.12.2012 έρνπλ πεξηιεθζεί επηπξνζζέησο κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ε ηδξπζείζα εηαηξία Green

Alternative Energy Assets EAD (1ε ελνπνίεζε 30.06.2012) θαη ε εμαγνξαζζείζα εηαηξία ΚΣΖΜΔΣ Α.Δ. (1ε ελνπνίεζε 11.12.2012).

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΥΡΖΖ

(Ποζά εθθραζκέλα ζε τηιηάδες €)

Αλαγλώξηζε δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο γηα 

πώιεζε κεηνρώλ ζπγαηξηθήο -6.807 6.884

Εεκίεο από απνηίκεζε ζηελ εύινγε αμία ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ

Αλαπξνζαξκνγή ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ

Αλαινγηζηηθέο (δεκίεο)/θέξδε

Λοηπές ζσλοιηθές (δεκίες)/εηζοδήκαηα κεηά από θόροσς (β)

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.
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Οη ινηπέο πξνβιέςεηο (βξαρππξόζεζκεο θαη καθξνπξόζεζκεο) πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί ηελ 31.12.2012, αλέξρνληαη γηα ηνλ Όκηιν ζε €18,9 εθαη.

(31.12.2011 €18,6 εθαη.), θαη γηα ηελ Δηαηξία ζε  €3,1 εθαη. (31.12.2011 €3,2 εθαη.). 

Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο

ύλοιο ζσγθεληρωηηθώλ (δεκηώλ)/εηζοδεκάηωλ κεηά από θόροσς (α)+(β)

(Εεκίες)/θέρδε κεηά από θόροσς (α)

Λοηπές ζσλοιηθές (δεκίες)/εηζοδήκαηα:

195.838 244.058 37.675

Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ: Οκίινπ 5.423 (2011: 5.517), Δηαηξίαο 790 (2011: 805).

Δπίδξαζε ηζνηηκηώλ από ηελ κεηαηξνπή νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

Αληηζηαζκίζεηο ηακεηαθώλ ξνώλ

Πξνζαξκνγή αλαβαιιόκελεο θνξνινγίαο ιόγσ αιιαγήο ζπληειεζηώλ 

θόξνπ εηζνδήκαηνο - -16.564

- -

ΔΣΑΗΡΗΑ

ηηο 21.3.2012 ν Όκηινο εμάζθεζε ην δηθαίσκα πξναίξεζεο πνπ θαηείρε γηα ηελ εμαγνξά ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο ζηελ εηαηξία Terret Enterprises Ltd.

ηηο 27.6.2012 ν Όκηινο αλαθνίλσζε ηελ πξαγκαηνπνίεζε επέλδπζεο ηεο International Finance Corporation (IFC) πνζνύ €50 εθαη. ζηηο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο

ηνπ Οκίινπ ζηελ Π.Γ.Γ.M., ηε εξβία θαη ην Κόζνβν. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζρεηηθήο ζπλαιιαγήο, ε ΗFC απέθηεζε, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηε

ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ TITAN Cement Cyprus Limited, κεηνςεθηθό πνζνζηό ηεο ηάμεσο ηνπ 11,5% ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ ζηηο αλσηέξσ ρώξεο. 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

(Ποζά εθθραζκέλα ζε τηιηάδες €)

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

-

ΔΣΑΗΡΗΑ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

Σο ζύλοιο ηωλ ζσγθεληρωηηθώλ (δεκηώλ)/εηζοδεκάηωλ αλαιογεί ζε :

α) Έζνδα

β) Έμνδα

ε) Ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ 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 ηεο ρξήζεο 2012, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηελ ζεκείσζε 14 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ

θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ.

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

Οη παγηνπνηήζεηο ρξήζεσο 2012, εμαηξνπκέλσλ ησλ επελδύζεσλ γηα απνθηήζεηο λέσλ εηαηξηώλ θαη ησλ αζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, αλέξρνληαη ζε: Όκηινο

€44,7 εθαη. (2011: €55,3 εθαη.), Δηαηξίαο  €5,6εθαη. (2011: €6,3 εθαη.).

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζα πξνηείλεη ζηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ, ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο.

δ) Τπνρξεώζεηο

γ) Απαηηήζεηο

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:

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

εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο πνζνύ €72,5 εθαη. ζηελ θνηλνπξαθηηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ ζηελ Σνπξθία Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S., πξνο

εμαζθάιηζε δαλεηαθώλ γξακκώλ κέρξη πνζνύ €48,9 εθαη.. ηηο 31.12.2012 ε αλσηέξσ εηαηξία  έρεη ρξεζηκνπνηήζεη δαλεηαθέο γξακκέο ύςνπο €33,6 εθαη..

40.883

- -

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

ύνθεζη Γιοικηηικού ςμβοςλίος :

Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ηδίσλ κεηνρώλ πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηεο ε Δηαηξία ζηηο 31.12.2012 αλέξρεηαη ζε 3.117.616 ζπλνιηθήο αμίαο θηήζεο €89.446 ρηι., πνζό

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

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΖΖ

(Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ  €)

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

Δίζπξαμε από ηελ κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή ιόγσ αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 

ζπγαηξηθώλ εηαηξηώλ -

ΣΟΗΥΔΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 

Δίζπξαμε από ηελ κεηαβίβαζε κεξηδίνπ ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ζε ηξίηνπο

4 Μαξηίνπ 2013

Υξήζηνο Πειεληξίδεο (ΑΜ ΟΔΛ 17831) 

Ernst & Young (HELLAS) Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο Α.Δ.

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

Νέιινο Καλειιόπνπινο, Σάθεο-Παλαγηώηεο Καλειιόπνπινο, Παλαγηώηεο Μαξηλόπνπινο*,

Πέηξνο ακπαηαθάθεο*, Αιεμάλδξα Παπαιεμνπνύινπ-Μπελνπνύινπ, Μηραήι ηγάιαο,

Βαζίιεηνο Φνπξιήο*.

*Αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε 

8.800

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

