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1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

Σαμειακέρ Ροέρ Λειηοςπγικών Γπαζηηπιοηήηων

Κέξδε πξν θόξσλ 42.144 46.821 63.619 83.126

Πποζαπμογέρ ηων κεπδών ζε ζσέζη με ηιρ εξήρ ζςναλλαγέρ:

Απνζβέζεηο 113.650 105.449 13.541 13.457

Απνκεηώζεηο ελζσκάησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 17.045 -414 - -753

Πξνβιέςεηο 16.581 8.085 5.945 2.599

'Δμνδα/(έζνδα) ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ 1.240 1.609 -134 5.211

Έζνδα από κεξίζκαηα - - -55.112 -112.000

Με ζύκθσλε γλώκε πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -38.097 -52.765 -628 -1.679

(Πηζησηηθνί)/ρξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 63.503 60.004 23.053 40.254

Λνηπέο πξνζαξκνγέο 19.582 21.414 1.022 2.751

Πξνζαξκνζκέλν θέξδνο ρξήζεο πξηλ από ηηο κεηαβνιέο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο 235.648 190.203 51.306 32.966

Αύμεζε απνζεκάησλ -8.402 -40.540 -1.356 -3.136

(Αύμεζε)/κείσζε απαηηήζεσλ από πειάηεο θαη ινηπνύο ινγαξηαζκνύο -5.876 17.894 -15.367 -7.121

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 (Αύμεζε)/κείσζε ινηπώλ ιεηηνπξγηθώλ καθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ/ππνρξεώζεσλ -3.128 -4.623 - 81

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 1.807.709 1.677.282 239.413 236.468 Αύμεζε/(κείσζε) ηξερνπζώλ ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) 19.399 11.344 -5.226 4.704

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 9.548 9.267 9.461 9.908 Δηζξνέο δηαζεζίκσλ από ηελ θύξηα εθκεηάιιεπζε 237.641 174.278 29.357 27.494

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 454.584 441.808 1.854 1.973 Καηαβεβιεκέλνη θόξνη εηζνδήκαηνο -18.128 -20.946 -798 -180

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 99.353 106.660 847.997 848.878 Σύνολο ειζποών από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιοηήηερ (α) 219.513 153.332 28.559 27.314

Απνζέκαηα 286.793 275.774 70.682 72.830 Σαμειακέρ Ροέρ Δπενδςηικών Γπαζηηπιοηήηων

Απαηηήζεηο από πειάηεο 101.955 95.288 45.056 36.856 Αγνξά ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ -172.588 -81.536 -16.543 -13.472

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 67.800 62.224 25.937 16.374 Αγνξά αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ -888 -566 -101 -335

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 121.733 142.946 8.626 16.971 Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη επελδπηηθώλ παγίσλ 1.305 181 356 183

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 2.949.475 2.811.249 1.249.026 1.240.258 Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 2.218 1.404 55.012 112.000

Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ - -2.741 - -

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ πκκεηνρή ζε ίδξπζε ζπγγελνύο εηαηξίαο -400 -71 - -

Μεηνρηθό Κεθάιαην (84.632.528 κεηνρέο ησλ  € 4,00) 338.530 338.530 338.530 338.530 Μείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθώλ - - 1.180 392.950

Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην 22.826 22.826 22.826 22.826 Καζαξέο πιεξσκέο γηα ηελ απόθηεζε επελδπηηθώλ ηίηισλ -1.836 - -1.836 -

Γηθαηώκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρώλ 1.807 1.620 1.807 1.620 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 1.767 2.148 52 110

Ίδηεο κεηνρέο -79.077 -83.633 -79.077 -83.633 Σύνολο (εκποών)/ειζποών από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β) -170.422 -81.181 38.120 491.436

Λνηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 1.302.808 1.227.662 576.458 543.958 Σύνολο ηαμειακών ποών μεηά από ηιρ επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α)+(β) 49.091 72.151 66.679 518.750

ύνολο Ιδίων Κεθαλαίων Μεηότων Δηαιρίας (α) 1.586.894 1.507.005 860.544 823.301 Σαμειακέρ Ροέρ Υπημαηοοικονομικών Γπαζηηπιοηήηων

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (β) 118.391 120.590 - - Δίζπξαμε από ηε κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή ιόγσ ίδξπζεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο 35 - - -

ύνολο Ιδίων Κεθαλαίων (γ)=(α)+(β) 1.705.285 1.627.595 860.544 823.301 Δηζπξάμεηο από πώιεζε ηδίσλ κεηνρώλ 638 566 638 566

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 716.766 634.195 300.712 336.694 Δηζπξάμεηο θξαηηθώλ επηρνξεγήζεσλ 227 891 - -

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 224.012 264.225 27.062 24.133 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -56.318 -58.732 -22.441 -44.135

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 26.313 49.522 9.324 95 Παξαγξαθέληα κεξίζκαηα ππέξ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ -36 -67 -36 -67

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 277.099 235.712 51.384 56.035 Μεξίζκαηα θαη απνζεκαηηθά πιεξσζέληα ζε κεηόρνπο -25.316 -8.438 -25.316 -8.438

ύνολο σποτρεώζεων (δ) 1.244.190 1.183.654 388.482 416.957 Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο -5.635 -11.267 - -

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ) 2.949.475 2.811.249 1.249.026 1.240.258 Απόθηεζε κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο -10.591 - - -

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 396.812 1.057.652 93.421 177.900

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -370.366 -1.098.747 -121.862 -636.327

 Σύνολο εκποών από σπημαηοοικονομικέρ δπαζη/ηερ (γ) -70.550 -118.142 -75.596 -510.501

Καθαπή (μείωζη)/αύξηζη ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα  (α)+(β)+(γ) -21.459 -45.991 -8.917 8.249

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 142.946 184.257 16.971 8.780

1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ 246 4.680 572 -58

Κύκλορ επγαζιών 1.397.818 1.158.414 273.193 263.969 Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ σπήζηρ 121.733 142.946 8.626 16.971

Κόζηνο πσιήζεσλ -1.039.425 -863.906 -202.442 -208.026

Μικηά κέπδη ππο αποζβέζεων και απομειώζεων 358.393 294.508 70.751 55.943

Άιια (έμνδα)/έζνδα εθκεηάιιεπζεο -6.566 6.476 10.193 10.179

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο -114.169 -100.927 -37.048 -35.372

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο -21.236 -18.466 -128 -133 1.

-130.695 -105.035 -13.541 -12.704 2.

85.727 76.556 30.227 17.913

Έζνδα ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ 1.565 - 55.246 112.000

Έμνδα ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ -2.805 -1.609 - -5.211 3.

Έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο -48.158 -33.071 -21.854 -41.576

πκκεηνρή ζηα θέξδε ζπγγελώλ εηαηξηώλ θαη θνηλνπξαμηώλ 5.815 4.945 - - 4.

Κέπδη ππο θόπων 42.144 46.821 63.619 83.126

(Μείνλ)/Πιένλ: Φόξνο εηζνδήκαηνο -6.848 -11.104 -3.477 8.598 5.

Κέπδη μεηά από θόποςρ (α) 35.296 35.717 60.142 91.724

Σα καθαρά κέρδη αναλογούν ζε :

Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο 33.754 30.947 60.142 91.724 6.

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 1.542 4.770 - -

Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε  €) 0,41263 0,37902 0,73522 1,12337 Πνζά ζε ρηιηάδεο € Όκηινο Δηαηξία

Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - πξνζαξκνζκέλα (ζε  €) 0,41026 0,37670 0,73098 1,11651 - 110.232

1.537 28.999

- 22.332

223 308.692

5.826 5.826

35 35

1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

35.296 35.717 60.142 91.724 7.

45.298 88.142 - -

8.

- 2.605 - 2.234

- 65 - -

2.751 -5.492 1.601 -2.414

-1.386 2.143 -897 1.240 9.

48.052 87.292 843 1.060

83.348 123.009 60.985 92.784

80.470 111.689 60.985 92.784 10.

2.878 11.320 - -

11.

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

ύνολο ιδίων κεθαλαίων έναπξηρ σπήζηρ (1/1/2015 και 1/1/2014 ανηίζηοισα) 1.627.595 1.538.810 823.301 737.668

ύλνιν ζπγθεληξσηηθώλ εηζνδεκάησλ κεηά από θόξνπο 83.348 123.009 60.985 92.784 12.

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα θνηλώλ θαη πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ -12.695 - -12.695 -

Γηαλεκεζέληα εηδηθά απνζεκαηηθά ζε κεηόρνπο -12.695 - -12.695 -

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα ζε κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο -9.156 -12.023 - -

Γηαλεκεζέληα έθηαθηα απνζεκαηηθά ζε κεηόρνπο - -8.463 - -8.463

Πώιεζε - δηάζεζε ηδίσλ κεηνρώλ γηα πξόγξακκα  δηθαησκάησλ πξναίξεζεο 638 566 638 566 13.

Αλαινγία ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο ζηελ ίδξπζε ζπγαηξηθήο εηαηξίαο 344 - - -

Πξόγξακκα παξνρήο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρώλ  1.010 746 1.010 746

Δμαγνξά κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο 1.330 - - -

14.

ύνολο ιδίων κεθαλαίων λήξηρ σπήζηρ (31/12/2015 και 31/12/2014 ανηίζηοισα) 1.705.285 1.627.595 860.544 823.301

15. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζα πξνηείλεη ζηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ, πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ηελ 17.6.2016, ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο

ζπλνιηθνύ πνζνύ €25.390 ρηι. ήηνη €0,30 αλά κεηνρή.

Οξηζκέλα θνλδύιηα ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο αλαηαμηλνκήζεθαλ γηα ιόγνπο παξνπζίαζεο ρσξίο επίδξαζε ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ θαη ζηα

απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο (ζεκείσζε 36 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ).

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Α.Δ. ΣΗΜΔΝΣΧΝ 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 αλαηξέμεη 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.

Υαλκίδος 22α - 111 43 Αθήνα

(Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ  €)

ΔΣΑΙΡΙΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΗΗΑπμόδια Τπηπεζία:

Γιεύθςνζη διαδικηύος:

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

(Ποζά εκθραζμένα ζε τιλιάδες €)

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΥΡΗΗ

Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ 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:

ηηο 19 Ηνπλίνπ 2015 ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο ελέθξηλε: α) ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο ζπλνιηθνύ πνζνύ €12.695 ρηι. πνπ

αληηζηνηρνύζε ζε πνζό €0,15 αλά κεηνρή (θνηλή θαη πξνλνκηνύρν), ην νπνίν πξνζαπμεκέλν αλαινγηθά κε ην κέξηζκα πνπ αληηζηνηρνύζε ζηηο ίδηεο κεηνρέο

πνπ θαηείρε ε Δηαηξία ηελ 31.12.2014 αλήιζε ζε πνζό €0,15509 αλά κεηνρή θαη κεηά ηελ παξαθξάηεζε από ηελ Δηαηξία θόξνπ 10% γηα ινγαξηαζκό ηνπ

Μεηόρνπ, ην ηειηθό πνζό πνπ έιαβε ν Μέηνρνο αλήιζε ζε €0,13958 αλά κεηνρή, β) ηε δηαλνκή έθηαθησλ απνζεκαηηθώλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ ζπλνιηθνύ

πνζνύ €12.695 ρηι. πνπ αληηζηνηρνύζε ζε πνζό €0,15 αλά κεηνρή (θνηλή θαη πξνλνκηνύρν), ην νπνίν πξνζαπμεκέλν κε ην πνζό δηαλνκήο πνπ

αληηζηνηρνύζε ζηηο ίδηεο κεηνρέο πνπ θαηείρε ε Δηαηξία ηελ 31.12.2014 αλήιζε ζην ηειηθό πνζό €0,15509 αλά κεηνρή. 
- -

Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα έρνπλ επεξεαζηεί, όπσο αλακελόηαλ, από ηελ επηβνιή ειέγρσλ ζηε δηαθίλεζε θεθαιαίσλ. Οη θίλδπλνη πνπ

πξνθύπηνπλ από ηελ έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα έρνπλ κεηξηαζηεί ιόγσ ησλ παξαγόλησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκείσζε 2.16 ησλ εηήζησλ

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Ο Όκηινο αμηνινγεί ζπλερώο ην νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζρεηίδνληαη

κε ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ θαη λα πξνβαίλεη εγθαίξσο ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηώζεώλ ηνπο.

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Οη ινηπέο πξνβιέςεηο (βξαρππξόζεζκεο θαη καθξνπξόζεζκεο) πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί ηελ 31.12.2015, αλέξρνληαη γηα ηνλ Όκηιν ζε €27,8 εθαη.

(31.12.2014: €20,1 εθαη.), θαη γηα ηελ Δηαηξία ζε €7,9 εθαη. (31.12.2014: €5,9 εθαη.). H ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ Titan America LLC απνθάζηζε ηελ αλαζηνιή

ησλ επελδπηηθώλ ηεο δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνύλ ηελ θαηαζθεπή λένπ εξγνζηαζίνπ ηζηκέληνπ ζηε Βόξεηα Καξνιίλα ησλ ΖΠΑ. Χο απνηέιεζκα απηήο ηεο

απόθαζεο, ηα θαζαξά θέξδε ηνπ Οκίινπ ην 2015 επηβαξύλζεθαλ κε πξόβιεςε απνκείσζεο ύςνπο €8,3 εθαη..

Αληηζηαζκίζεηο ηακεηαθώλ ξνώλ

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνύ, Γηεύζπλζε Δηαηξηώλ & Γ.Δ.ΜΖ.

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ από 1 Ιανοςαπίος 2015 μέσπι 31 Γεκεμβπίος 2015

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

Λοιπά ζσνολικά ειζοδήμαηα μεηά από θόροσς (β)

1.389

Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο

ύνολο ζσγκενηρωηικών ειζοδημάηων μεηά από θόροσς (α)+(β)

Φόξνο εηζνδήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε ζηνηρεία ινηπώλ ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ

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

Δπίδξαζε ηζνηηκηώλ από ηελ κεηαηξνπή νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

ύνθεζη Γιοικηηικού ςμβοςλίος :

Οπκωηόρ ελεγκηήρ λογιζηήρ :

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

Γεκήηξηνο Παπαιεμόπνπινο - Γηεπζύλσλ ύκβνπινο.

Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ: Οκίινπ 5.325 (2014: 5.223) , Δηαηξίαο 829 (2014: 813).

ΔΣΑΙΡΙΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

(Ποζά εκθραζμένα ζε τιλιάδες €)

Σν 2015 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) 159.319 ηδίσλ θνηλώλ κεηνρώλ

ηεο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεύνπλ πνζνζηό 0,2% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο, ζε 72 ζηειέρε ηνπ Οκίινπ ΣΗΣΑΝ, κε ηηκή δηάζεζεο θάζε

κεηνρήο ίζε κε ηελ νλνκαζηηθή ηεο αμία, ήηνη €4,00 αλά κεηνρή, θαη ζπλνιηθό ηίκεκα €638 ρηι..

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

Κέπδη ππο θόπων, σπημαηοδοηικών και επενδςηικών αποηελεζμάηων

Λοιπά ζσνολικά ειζοδήμαηα:

30.617

Κέπδη ππο θόπων, σπημαηοδοηικών, επενδςηικών αποηελεζμάηων, 

αποζβέζεων και απομειώζεων

Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ηδίσλ κεηνρώλ πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηεο ε Δηαηξία ζηηο 31.12.2015 αλέξρεηαη ζε 2.766.512 ζπλνιηθήο αμίαο θηήζεο €79.077 ρηι., πνζό

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

Απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο ελζώκαησλ/αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Ημεπομηνία έγκπιζηρ από ηο Γιοικηηικό ςμβούλιο 

ηων εηήζιων οικονομικών καηαζηάζεων :

Σύπορ έκθεζηρ ελέγσος ελεγκηών :

Δλεγκηική εηαιπία :

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΗ

ΔΣΑΙΡΙΑ

(Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ  €)

216.422 181.591 43.768

Κέρδη μεηά από θόροσς (α)

Α.Μ. Αδείαο Ο.Δ.Δ. Α/64870

Α.Γ.Σ. AB006812

ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ 

10 Μαξηίνπ 2016

Μάξηνο Φάιηεο (ΑΜ ΟΔΛ 38081) 

ΠξατογνπσηεξρανποΚνύπεξο Αλώλπκε Διεγθηηθή Δηαηξεία

Δπηύρηνο Βαζηιάθεο*, Δπζύκηνο Βηδάιεο, Βαζίιεηνο Εαξθαιήο, Νέιινο Καλειιόπνπινο, Σάθεο-

Παλαγηώηεο Καλειιόπνπινο, Γώξνο Κσλζηαληίλνπ*, Γόκλα Μηξάζγεδε-Μπεξλίηζα*, Αιεμάλδξα

Παπαιεμνπνύινπ-Μπελνπνύινπ, Πινύηαξρνο αθειιάξεο*, Πέηξνο ακπαηαθάθεο*, Μηραήι

Κνιαθίδεο, Βαζίιεηνο Φνπξιήο*.

*Αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε 

ΔΣΑΙΡΙΑΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Αθήνα, 10 Μαρηίοσ 2016

-

Σο ζύνολο ηων ζσγκενηρωηικών ειζοδημάηων αναλογεί ζε :

-171

Πξνζαξκνγή αλαβαιιόκελνπ θόξνπ ιόγσ αιιαγήο ζε ζπληειεζηέο θόξνπ 

εηζνδήκαηνο 21.960 -14.623

Ο Πρόεδρος ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ Ο Γιεσθύνων ύμβοσλος Ο Γιεσθσνηής Δνοποίηζης

ΑΝΓΡΔΑ Λ. ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Θ. ΠΑΠΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ

Α.Γ.Σ. ΑΚ031353         Αξ. Γηαβ.K00215552

Ο Οικονομικός Γιεσθσνηής Δλλάδος

ΓΡΖΓΟΡΗΟ Γ. ΓΗΚΑΗΟ

Α.Γ.Σ. ΑΒ291692

        ΜΗΥΑΖΛ ΖΡ. ΚΟΛΑΚΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ . ΝΣΑΝΑ

Α.Γ.Σ. ΑΒ500997

Ο Οικονομικός Γιεσθσνηής Ομίλοσ

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 2015, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηελ ζεκείσζε 14 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ

θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ.

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

Οη παγηνπνηήζεηο ηεο ρξήζεο 2015, εμαηξνπκέλσλ ησλ επελδύζεσλ γηα απνθηήζεηο λέσλ εηαηξηώλ θαη ησλ αζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, αλέξρνληαη ζε:

Όκηινο  €172,6 εθαη. (2014: €81,5 εθαη.), Δηαηξία  €16,5 εθαη. (2014: €13,5 εθαη.).

δ) Τπνρξεώζεηο

γ) Απαηηήζεηο

Ζ ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ Alvacim Ltd εμαγόξαζε ην 20% ησλ κεηνρώλ ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ Οκίινπ ζηελ Αιβαλία AΝΣΔΑ CEMENT SHA (ΑΝΣΔΑ), πνζνζηό

πνπ θαηείρε ε European Bank for Reconstruction and Development (ΔBRD). Πιένλ, ε ζπκκεηνρή ηνπ Οκίινπ ΣΗΣΑΝ ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο ΑΝΣΔΑ

αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 80% ελώ ην ππόινηπν 20% δηαηεξεί ε International Finance Corporation (IFC).
ΔΣΑΙΡΙΑ

Α.Μ. Αδείαο Ο.Δ.Δ. Α/15068

(Ποζά εκθραζμένα ζε τιλιάδες €)

- -

Αλαγλώξηζε δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο γηα 

πώιεζε κεηνρώλ ζπγαηξηθήο 

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

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ

Αλαπξνζαξκνγή ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ

139

Δπαλεθηίκεζε θεξδώλ/(δεκηώλ) από πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ

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

ησλ ηδίσλ κεηνρώλ.

Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ εηαηξηώλ ηνπ Οκίινπ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηελ ζεκείσζε 35 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.

3.606 -427

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

