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ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 30/9/2014 31/12/2013 30/9/2014 31/12/2013 1/7-30/9/2014 1/7-30/9/2013 1/7-30/9/2014 1/7-30/9/2013

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 1.614.579 1.564.945 229.886 232.332 Κύθινο εξγαζηώλ 308.511 301.870 63.392 63.754

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 13.215 13.220 13.973 13.973 Κόζηνο πσιήζεσλ -225.391 -221.490 -45.785 -53.523

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 431.826 414.028 1.989 1.185 Μηθηά θέξδε πξν απνζβέζεωλ 83.120 80.380 17.607 10.231

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 104.578 91.644 890.115 1.246.708 Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 2.439 5.510 2.126 1.254

Απνζέκαηα 263.012 221.376 70.468 69.694 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο -23.813 -23.215 -9.269 -8.606

Απαηηήζεηο από πειάηεο 95.868 112.340 32.553 28.708 Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο -4.087 -4.426 -38 -56

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 78.850 62.045 208.359 17.023

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 173.010 184.257 6.243 8.780

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 2.774.938 2.663.855 1.453.586 1.618.403 Απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο ελζώκαησλ/αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ -25.315 -27.817 -3.416 -3.240

32.344 30.432 7.010 -417

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Έζνδα/(έμνδα) ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο 6.789 -19.936 -9.494 -11.362

Μεηνρηθό Κεθάιαην (84.632.528 κεηνρέο ησλ  € 4,00) 338.530 338.530 338.530 338.530 πκκεηνρή ζηα θέξδε/(δεκίεο) ζπγγελώλ εηαηξηώλ θαη θνηλνπξαμηώλ 1.549 -246 - -

Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην 22.826 22.826 22.826 22.826 Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξωλ 40.682 10.250 -2.484 -11.779

Γηθαηώκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρώλ 4.444 3.971 4.444 3.971 Φόξνο εηζνδήκαηνο -9.666 477 452 2.367

Ίδηεο κεηνρέο -82.875 -87.680 -82.875 -87.680 Kέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο (α) 31.016 10.727 -2.032 -9.412

Λνηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 1.199.708 1.138.480 455.851 460.021 Σα θαζαρά θέρδε/(δεκίες) αλαιογούλ ζε :

ύλοιο Ιδίωλ Κεθαιαίωλ Μεηότωλ Δηαηρίας (α) 1.482.633 1.416.127 738.776 737.668 Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο 27.596 7.247 -2.032 -9.412

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (β) 126.192 122.683 - - Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 3.420 3.480 - -

ύλοιο Ιδίωλ Κεθαιαίωλ (γ)=(α)+(β) 1.608.825 1.538.810 738.776 737.668

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 639.487 599.069 644.103 745.835 Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) 0,3381 0,0889 -0,0249 -0,1154

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 252.811 229.494 24.668 31.807

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 62.941 93.724 1.854 50.173

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 210.874 202.758 44.185 52.920

ύλοιο σποτρεώζεωλ (δ) 1.166.113 1.125.045 714.810 880.735

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ) 2.774.938 2.663.855 1.453.586 1.618.403 1/7-30/9/2014 1/7-30/9/2013 1/7-30/9/2014 1/7-30/9/2013

31.016 10.727 -2.032 -9.412

Λοηπά ζσλοιηθά εηζοδήκαηα/(δεκίες):

58.720 -22.859 - -

Αληηζηαζκίζεηο ηακεηαθώλ ξνώλ 721 565 567 497

30/9/2014 30/9/2013 30/9/2014 30/9/2013

1.538.810 1.659.941 737.668 776.663

94.970 -60.588 8.551 -29.987 Φόξνο εηζνδήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε ζηνηρεία ινηπώλ ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ -64 -111 -147 -85

473 884 473 884 Λοηπά ζσλοιηθά εηζοδήκαηα/(δεκίες) κεηά από θόροσς (β) 59.081 -22.380 420 740

547 173 547 173 90.097 -11.653 -1.612 -8.672

-2.779 -746 - -

-8.463 - -8.463 - Σο ζύλοιο ηωλ ζσγθεληρωηηθώλ εηζοδεκάηωλ/(δεκηώλ) αλαιογεί ζε :

81.739 -14.515 -1.612 -8.672

8.358 2.862 - -

1.608.825 1.598.785 738.776 747.733

1/1-30/9/2014 1/1-30/9/2013 1/1-30/9/2014 1/1-30/9/2013

Κύθινο εξγαζηώλ 879.732 851.801 197.235 182.636

1/1-30/9/2014 1/1-30/9/2013 1/1-30/9/2014 1/1-30/9/2013 Κόζηνο πσιήζεσλ -656.296 -637.310 -157.098 -152.969

Σακεηαθέο Ρνέο Λεηηνπξγηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ Μηθηά θέξδε πξν απνζβέζεωλ 223.436 214.491 40.137 29.667

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ 47.382 -2.073 169 -33.692 Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 8.302 12.832 7.127 4.555

Πποζαπμογέρ ηων κεπδών/(δεμιών) ζε ζσέζε με ηιρ εξήρ ζςναλλαγέρ: Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο -71.832 -67.958 -24.525 -23.809

Απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο ελζσκάησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 78.392 86.992 9.341 9.717 Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο -13.250 -12.862 -104 -132

Πξνβιέςεηο 417 -7.126 -3.156 -471

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -19.903 10.833 -478 35

Έζνδα ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ - - -20.000 - Απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο ελζώκαησλ/αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ -78.392 -86.992 -9.341 -9.717

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 41.815 44.743 31.366 31.869 68.264 59.511 13.294 564

Άιια κε ηακεηαθά (έζνδα)/έμνδα -2.938 3.310 4.305 2.882 Έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο -24.461 -60.527 -33.125 -34.256

Κέξδνο εθκ/ζεσο πξηλ από ηηο κεηαβ. ηνπ θεθ. θηλήζεσο 145.165 136.679 21.547 10.340 Έζνδα ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ - - 20.000 -

(Αύμεζε)/κείσζε απνζεκάησλ -32.729 -3.043 -435 5.779 πκκεηνρή ζηα θέξδε/(δεκίεο) ζπγγελώλ εηαηξηώλ θαη θνηλνπξαμηώλ 3.579 -1.057 - -

Μείσζε/(αύμεζε) απαηηήζεσλ από πειάηεο θαη ινηπνύο ι/ζκνύο 854 -15.328 -4.435 1.089 Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξωλ 47.382 -2.073 169 -33.692

(Αύμεζε)/κείσζε ινηπώλ ιεηηνπξγηθώλ καθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ/ππνρξεώζεσλ -1.420 -2.606 -63 4 Φόξνο εηζνδήκαηνο -11.810 -5.669 5.960 1.890

Αύμεζε ηξερνπζώλ ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) 230 -14.404 -6.073 -8.410 Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο (α) 35.572 -7.742 6.129 -31.802

Δηζξνέο δηαζεζίκσλ από ηελ θύξηα εθκεηάιιεπζε 112.100 101.298 10.541 8.802 Σα θαζαρά θέρδε/(δεκίες) αλαιογούλ ζε :

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη εηζνδήκαηνο -17.522 -20.202 -235 -811 Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο 30.504 -14.552 6.129 -31.802

Σύνολο ειζποών από λειηοςπγικέρ δπαζηεπιοηήηερ (α) 94.578 81.096 10.306 7.991 Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 5.068 6.810 - -

Σακεηαθέο Ρνέο Δπελδπηηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ

Μείσζε/(αύμεζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ θαη θνηλνπξαμηώλ - - 168.766 -30.211 Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) 0,3737 -0,1785 0,0751 -0,3900

Αγνξά ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ -47.070 -27.927 -7.633 -7.205

Αγνξά αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ -382 -954 -331 -455

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 1.036 5.415 121 631

Απόθηεζε κε ειέγρνπζαο ζπκ/ρήο - -8.000 - -

- -40 - - 1/1-30/9/2014 1/1-30/9/2013 1/1-30/9/2014 1/1-30/9/2013

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα - - 20.000 - 35.572 -7.742 6.129 -31.802

Σόθνη εηζπξαρζέληεο 1.848 2.682 90 625 Λοηπά ζσλοιηθά εηζοδήκαηα/(δεκίες):

Σύνολο (εκποών)/ειζποών από επενδςηικέρ δπαζηεπιόηεηερ (β) -44.568 -28.824 181.013 -36.615

Σύνολο ηαμειακών ποών μεηά από ηιρ επενδςηικέρ δπαζηεπιόηεηερ (α)+(β) 50.010 52.272 191.319 -28.624 56.770 -54.946 - -

Σακεηαθέο Ρνέο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ Αληηζηαζκίζεηο ηακεηαθώλ ξνώλ 2.030 1.992 1.660 1.815

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -43.612 -46.782 -31.539 -32.826

Δηζπξάμεηο από πώιεζε ηδίσλ κεηνρώλ 547 173 547 173

Έθηαθηα απνζεκαηηθά πιεξσζέληα ζε κεηόρνπο -8.436 - -8.436 - - 824 - -

Παξαγξαθέληα κεξίζκαηα ππέξ ειιεληθνύ δεκνζίνπ -67 -70 -67 -70 Φόξνο εηζνδήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε ζηνηρεία ινηπώλ ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ 761 -390 762 -

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο -89 -742 - - Λοηπά ζσλοιηθά εηζοδήκαηα/(δεκίες) κεηά από θόροσς (β) 59.398 -52.846 2.422 1.815

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 728.824 851.318 242.477 245.323 94.970 -60.588 8.551 -29.987

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -741.362 -909.493 -396.834 -214.216

 Σύνολο εκποών από σπεμαηοοικονομικέρ δπαζη/ηερ (γ) -64.195 -105.596 -193.852 -1.616 Σο ζύλοιο ηωλ ζσγθεληρωηηθώλ εηζοδεκάηωλ/(δεκηώλ) αλαιογεί ζε :

Καζαξή αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα (α)+(β)+(γ) -14.185 -53.324 -2.533 -30.240 86.237 -61.942 8.551 -29.987

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 184.257 283.987 8.780 35.601 8.733 1.354 - -

Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ 2.938 -3.156 -4 -48

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 173.010 227.507 6.243 5.313

1. 9.

2.

10.

3. 11.

4. Πνζά ζε ρηιηάδεο € Όκηινο Δηαηξία

α) Έζνδα - 70.218

β) Έμνδα 983 34.144

5. γ) Απαηηήζεηο - 206.768

δ) Τπνρξεώζεηο 385 654.594

ε) Ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο Γηνίθεζεο 3.668 3.668

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 19 19

6. 12.

7.

13.

8.

Α.Μ. Αδείαο Ο.Δ.Δ. Α/15068

Έρνπλ ηεξεζεί νη Βαζηθέο Λνγηζηηθέο Αξρέο ηνπ Ηζνινγηζκνύ ηεο 31.12.2013 κε εμαίξεζε ηηο αιιαγέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ πηνζέηεζε ησλ λέσλ ή

αλαζεσξεκέλσλ πξνηύπσλ θαη δηεξκελεηώλ όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ζεκείσζε 2 επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

ΓΡΖΓΟΡΗΟ Γ. ΓΗΚΑΗΟ

Α.Γ.Σ. ΑΒ291692

Α.Μ. Αδείαο Ο.Δ.Δ. Α/64870

Ο Οηθολοκηθός Γηεσζσληής Οκίιοσ

        ΜΗΥΑΖΛ ΖΡ. ΚΟΛΑΚΗΓΖ

        Αξ. Γηαβ.Δ152969

Ο Οηθολοκηθός Γηεσζσληής Διιάδος

       Α.Γ.Σ. ΑΚ031353Α.Γ.Σ. ΑΒ500997

Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ: Οκίινπ 5.273 (30.9.2013: 5.218), Δηαηξίαο 804 (30.9.2013: 800).

Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξώλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ

Οκίινπ ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, όπσο απηά νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 24:

Οη ινηπέο πξνβιέςεηο (βξαρππξόζεζκεο θαη καθξνπξόζεζκεο) πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί ηελ 30.9.2014, αλέξρνληαη γηα ηνλ Όκηιν ζε €15,2 εθαη. (31.12.2013: €14,7

εθαη.), θαη γηα ηελ Δηαηξία ζε €3,1 εθαη. (31.12.2013: €3,5 εθαη.). 

Α.Γ.Σ. AB006812

ΑΝΓΡΔΑ Λ. ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ

        Ο Γηεσζύλωλ ύκβοσιος

      ΓΖΜΖΣΡΗΟ Θ. ΠΑΠΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ

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

ησλ ηδίσλ κεηνρώλ.

Οη παγηνπνηήζεηο ηνπ ελλεακήλνπ 2014, εμαηξνπκέλσλ ησλ επελδύζεσλ γηα απνθηήζεηο λέσλ εηαηξηώλ θαη ησλ αζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, αλέξρνληαη ζε:

Όκηινο  €47,1 εθαη. (30.9.2013: €27,9 εθαη.), Δηαηξία  €7,6 εθαη. (30.9.2013: €7,2 εθαη.).

ην Ά εμάκελν ηνπ 2014 ε Δηαηξία, ζε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξνρήο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρώλ (Stock Option Plan) πνπ ζεζπίζηεθε

δπλάκεη ηεο από 3.6.2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ, πξνέβε ζηελ πώιεζε (εμσρξεκαηηζηεξηαθή κεηαβίβαζε) 136.677 ηδίσλ θνηλώλ

κεηνρώλ ηεο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεύνπλ πνζνζηό 0,16% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο, ζε 81 ζηειέρε ηνπ Οκίινπ ΣΗΣΑΝ, κε ηηκή δηάζεζεο

θάζε κεηνρήο ίζε κε ηελ νλνκαζηηθή ηεο αμία, ήηνη €4,00 αλά κεηνρή, θαη ζπλνιηθό ηίκεκα €547 ρηι..

Οξηζκέλα πνζά ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ δελ ζπκπίπηνπλ κε εθείλα ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 30.9.2013

θαη ησλ εηήζησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2013 θαζώο απεηθνλίδνπλ πξνζαξκνγέο ιόγσ εθαξκνγήο ηνπ λένπ ΓΠΥΑ 11. Ζ

εθαξκνγή ηνπ λένπ πξνηύπνπ αληηθαζηζηά ηελ αλαινγηθή κέζνδν ελνπνίεζεο γηα ηηο θνηλνπξαμίεο, Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. θαη

Transbeton - Γνκηθή Α.Δ., κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο (ζεκείσζε 2.2 ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ).

Tελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 μεθίλεζε ηελ εκπνξηθή ηεο δξαζηεξηόηεηα ε ζπλδεδεκέλε εηαηξία ζηηο ΖΠΑ, Ash Venture LLC, ζηελ νπνία ν Όκηινο ζπκκεηέρεη κε πνζνζηό 33%

(ζεκείσζε 11 ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ).

ηηο 20 Ηνπλίνπ 2014 ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο απνθάζηζε ηε δηαλνκή έθηαθησλ απνζεκαηηθώλ ζπλνιηθνύ πνζνύ €8.463 ρηι.

πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζό €0,10 αλά κεηνρή, θνηλή θαη πξνλνκηνύρν, ην νπνίν πξνζαπμαλόκελν κε ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ίδηεο κεηνρέο πνπ θαηέρεη ε

Δηαηξία ηειηθώο αλέξρεηαη ζε πνζό €0,10359 αλά κεηνρή θαη ππόθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θόξνπ 10% γηα ινγαξηαζκό ηνπ κεηόρνπ.

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ηδίσλ κεηνρώλ πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηεο ε Δηαηξία ζηηο 30.9.2014 αλέξρεηαη ζε 2.930.657 ζπλνιηθήο αμίαο θηήζεο €82.875 ρηι., πνζό ην

νπνίν κείσζε ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

Αγνξέο δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνύ 

Αζήλα, 13 Νοεκβρίοσ 2014

ΑΘΑΝΑΗΟ . ΝΣΑΝΑ
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Ο Πρόεδρος ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ Ο Γηεσζσληής Δλοποίεζες

- -

Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

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

Αλαινγηζηηθά θέξδε

Εεκίεο από απνηίκεζε ζηελ εύινγε αμία ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ -163

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

ελζσκάησζήο ηνπο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ελλεακήλνπ 2014, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηελ ζεκείσζε 12 ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ.

Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ εηαηξηώλ ηνπ Οκίινπ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηελ ζεκείσζε 13 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.

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €)

ΔΣΑΙΡΙΑ

Δπίδξαζε ηζνηηκηώλ από ηελ κεηαηξνπή νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ζπγαηξηθώλ εηαηξηώλ ζε μέλν λόκηζκα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

ΔΣΑΙΡΙΑ

Πξόγξακκα παξνρήο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρώλ

-

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

(Ποζά εθθραζκέλα ζε τηιηάδες €)

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο πεξηόδνπ (30/9/2014 θαη 30/9/2013 αληίζηνηρα)

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα ζε κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

-108 -879 -

Αλαγλώξηζε δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο γηα πώιεζε 

κεηνρώλ ζπγαηξηθήο 

(Ποζά εθθραζκέλα ζε τηιηάδες €)

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ έλαξμεο πεξηόδνπ (1/1/2014 θαη 1/1/2013 αληίζηνηρα)

Πώιεζε ηδίσλ κεηνρώλ

ύλνιν ζπγθεληξσηηθώλ εηζνδεκάησλ/(δεκηώλ) κεηά από θόξνπο

Γηαλεκεζέληα έθηαθηα απνζεκαηηθά ζε κεηόρνπο

146.656 146.503
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ 

Ηκεξνκελία έγθξηζεο ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην:

(Εεκίεο)/θέξδε από απνηίκεζε ζηελ εύινγε αμία ησλ δηαζεζίκσλ πξνο 

πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

13 Ννεκβξίνπ 2014

Κέξδε πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ

Δπίδξαζε ηζνηηκηώλ από ηελ κεηαηξνπή νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ζπγαηξηθώλ εηαηξηώλ ζε μέλν λόκηζκα

Κέξδε πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ θαη 

απνζβέζεωλ

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

2.82357.659 58.249

ΔΣΑΙΡΙΑ

10.426

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €)

-296 -

(Ποζά εθθραζκέλα ζε τηιηάδες €)

Κέρδε/(δεκίες) κεηά από θόροσς (α)

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ

ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πεξηόδνπ από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έωο 30 επηεκβξίνπ 2014

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

ύκθωλα κε ηελ απόθαζε 4/507/28.4.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο

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.

ΑΡΙΘΜΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000 (Πρώελ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Δ.: 6013/06/Β/86/90) 

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €)

ΔΣΑΙΡΙΑ

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ:

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

-

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

Υαιθίδος 22α - 111 43 Αζήλα

22.635

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Κέρδε/(δεκίες) κεηά από θόροσς (α)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

ΔΣΑΙΡΙΑ

10.281

Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο

Κέξδε πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ

Κέξδε πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ θαη 

απνζβέζεωλ

(Ποζά εθθραζκέλα ζε τηιηάδες €)

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Πξνζαξκνγή αλαβαιιόκελνπ θόξνπ ιόγσ αιιαγήο ζε ζπληειεζηέο θόξνπ 

εηζνδήκαηνο -14.625 - -

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ
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http://www.titan-cement.com/

