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Με ζύκθσλε γλώκε

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 30/6/2016 31/12/2015 30/6/2016 31/12/2015 1/4-30/6/2016 1/4-30/6/2015 1/4-30/6/2016 1/4-30/6/2015

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 1.722.637 1.806.179 237.918 237.883 Κύθινο εξγαζηώλ 386.018 388.961 67.673 80.009

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 9.545 9.548 9.461 9.461 Κόζηνο πσιήζεσλ -272.242 -276.924 -51.488 -58.882

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 426.781 455.883 3.138 3.153 Μηθηά θέξδε πξν απνζβέζεωλ 113.776 112.037 16.185 21.127

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 96.515 99.353 865.597 847.997 Άιια (έμνδα)/έζνδα εθκεηάιιεπζεο -1.182 4.342 3.582 1.270

Απνζέκαηα 271.188 286.793 64.734 70.682 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο -30.876 -28.724 -10.109 -9.096

Απαηηήζεηο από πειάηεο 121.393 101.955 55.506 45.056 Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο -5.563 -5.591 -56 -38

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 70.797 67.800 25.963 25.937

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 274.063 121.733 39.530 8.626

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 2.992.919 2.949.244 1.301.847 1.248.795 Απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο ελζώκαησλ/αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ -32.221 -28.186 -3.552 -3.429

43.934 53.878 6.050 9.834

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Έμνδα ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ - -1.468 - -

Μεηνρηθό Κεθάιαην (84.632.528 κεηνρέο ησλ  € 4,00) 338.530 338.530 338.530 338.530 Έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο -13.694 -31.297 -6.826 -7.175

Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην 22.826 22.826 22.826 22.826 πκκεηνρή ζηα θέξδε ζπγγελώλ εηαηξηώλ θαη θνηλνπξαμηώλ 2.100 2.216 - -

Γηθαηώκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρώλ 2.297 1.807 2.297 1.807 Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξωλ 32.340 23.329 -776 2.659

Ίδηεο κεηνρέο -77.460 -79.077 -77.460 -79.077 (Μείνλ)/πιένλ: Φόξνο εηζνδήκαηνο -2.508 -5.720 281 -1.337

Λνηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 1.227.560 1.302.808 568.599 576.458 Kέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο (α) 29.832 17.609 -495 1.322

ύλοιο Ιδίωλ Κεθαιαίωλ Μεηότωλ Δηαηρίας (α) 1.513.753 1.586.894 854.792 860.544 Σα θαζαρά θέρδε/(δεκίες) αλαιογούλ ζε :

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (β) 107.680 118.391 - - Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο 27.800 17.556 -495 1.322

ύλοιο Ιδίωλ Κεθαιαίωλ (γ)=(α)+(β) 1.621.433 1.705.285 854.792 860.544 Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 2.032 53 - -

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 712.663 716.766 297.751 300.712

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 206.525 223.781 28.967 26.831 Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) 0,3395 0,2147 -0,0061 0,0162

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 138.919 26.313 42.240 9.324

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 313.379 277.099 78.097 51.384

ύλοιο σποτρεώζεωλ (δ) 1.371.486 1.243.959 447.055 388.251

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ) 2.992.919 2.949.244 1.301.847 1.248.795

1/4-30/6/2016 1/4-30/6/2015 1/4-30/6/2016 1/4-30/6/2015

29.832 17.609 -495 1.322

Λοηπά ζσλοιηθά εηζοδήκαηα/(δεκίες):

30/6/2016 30/6/2015 30/6/2016 30/6/2015 20.008 -37.267 - -

1.705.285 1.627.595 860.544 823.301

-56.484 62.822 18.961 1.625

692 368 692 368 Φόξνο εηζνδήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε ζηνηρεία ινηπώλ ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ -96 - -96 -

266 588 266 588 Λοηπά ζσλοιηθά εηζοδήκαηα/(δεκίες) κεηά από θόροσς (β) 20.242 -35.799 234 -

-281 - -281 - 50.074 -18.190 -261 1.322

-25.390 -12.695 -25.390 -12.695

- -12.695 - -12.695 Σο ζύλοιο ηωλ ζσγθεληρωηηθώλ εηζοδεκάηωλ/(δεκηώλ) αλαιογεί ζε :

-927 -1.241 - - 46.505 -15.476 -261 1.322

3.569 -2.714 - -

- 1.330 - -

1.621.433 1.667.360 854.792 800.492

1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015 1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015

Κύθινο εξγαζηώλ 723.808 672.784 130.960 145.141

Κόζηνο πσιήζεσλ -530.814 -506.640 -100.003 -107.683

1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015 1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015 Μηθηά θέξδε πξν απνζβέζεωλ 192.994 166.144 30.957 37.458

Σακεηαθέο Ρνέο Λεηηνπξγηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ Άιια (έμνδα)/έζνδα εθκεηάιιεπζεο -2.235 3.439 6.943 1.111

Κέξδε πξν θόξσλ 7.375 30.919 18.727 3.436 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο -60.425 -53.964 -19.130 -16.815

Πποζαπμογέρ ηων κεπδών ζε ζσέζη με ηιρ εξήρ ζςναλλαγέρ: Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο -10.855 -10.309 -111 -60

Απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 60.502 56.688 6.984 6.833

Πξνβιέςεηο 3.414 3.177 794 2.503

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 19.450 -12.766 348 -913 Απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο ελζώκαησλ/αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ -60.502 -56.688 -6.984 -6.833

Έμνδα/(έζνδα) ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ - 1.468 -20.625 - 58.977 48.622 11.675 14.861

Υξεσζηηθνί/(πηζησηηθνί) ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 34.341 31.492 12.650 12.017 (Έμνδα)/έζνδα ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ - -1.468 20.625 -

Λνηπέο πξνζαξκνγέο -1.151 -1.980 413 255 Έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο -54.189 -18.480 -13.573 -11.425

Πξνζαξκνζκέλν θέξδνο πεξηόδνπ πξηλ από ηηο κεηαβνιέο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο 123.931 108.998 19.291 24.131 πκκεηνρή ζηα θέξδε ζπγγελώλ εηαηξηώλ θαη θνηλνπξαμηώλ 2.587 2.245 - -

Μείσζε/(αύμεζε) απνζεκάησλ 2.856 -13.323 6.108 3.888 Κέξδε πξν θόξωλ 7.375 30.919 18.727 3.436

Αύμεζε απαηηήζεσλ από πειάηεο θαη ινηπνύο ι/ζκνύο -28.764 -53.562 -12.447 -17.355 Πιένλ/(κείνλ): Φόξνο εηζνδήκαηνο 1.544 -6.249 333 -1.811

Αύμεζε/(κείσζε) ινηπώλ ιεηηνπξγηθώλ καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ/απαηηήζεσλ 3.379 -3.473 - -5 Κέξδε κεηά από θόξνπο (α) 8.919 24.670 19.060 1.625

Αύμεζε/(κείσζε) ηξερνπζώλ ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) 26.155 20.407 -398 -4.914 Σα θαζαρά θέρδε αλαιογούλ ζε :

Δηζξνέο δηαζεζίκσλ από ηελ θύξηα εθκεηάιιεπζε 127.557 59.047 12.554 5.745 Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο 9.206 24.203 19.060 1.625

(Καηαβνιή)/επηζηξνθή θόξνπ εηζνδήκαηνο -3.605 -12.872 -188 16 Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο -287 467 - -

Σύνολο ειζποών από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιοηήηερ (α) 123.952 46.175 12.366 5.761

Σακεηαθέο Ρνέο Δπελδπηηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) 0,1124 0,2961 0,2328 0,0199

Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ζπγγελώλ εηαηξηώλ -200 - -12.670 -

Αγνξά ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ -61.114 -81.295 -7.044 -5.056

Αγνξά αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ -468 -610 -176 -371

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 591 418 133 78

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 3.641 926 20.725 - 1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015 1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015

Δηζπξάμεηο από ηελ πώιεζε επελδπηηθώλ ηίηισλ 2.126 - 2.126 - 8.919 24.670 19.060 1.625

Σόθνη εηζπξαρζέληεο 307 553 1 46 Λοηπές ζσλοιηθές (δεκίες)/εηζοδήκαηα:

Σύνολο (εκποών)/ειζποών από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β) -55.117 -80.008 3.095 -5.303

Σακεηαθέο Ρνέο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -34.867 -26.629 -15.763 -11.188

Δηζπξάμεηο από πώιεζε ηδίσλ κεηνρώλ 266 588 266 588

Μεξίζκαηα θαη απνζεκαηηθά πιεξσζέληα ζε κεηόρνπο -6 - -6 - - -5 - -

Παξαγξαθέληα κεξίζκαηα ππέξ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ -24 -36 -24 -36 Φόξνο εηζνδήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε ζηνηρεία ινηπώλ ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ 40 2 40 -

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο -4.345 -37 - - Λοηπές ζσλοιηθές (δεκίες)/εηζοδήκαηα κεηά από θόροσς (β) -65.403 38.152 -99 -

Απόθηεζε κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο - -10.591 - - -56.484 62.822 18.961 1.625

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 514.269 252.637 184.852 5.930

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -388.164 -107.465 -153.940 -4.100 Σο ζύλοιο ηωλ ζσγθεληρωηηθώλ (δεκηώλ)/εηζοδεκάηωλ αλαιογεί ζε :

 Σύνολο ειζποών/(εκποών) από σπημαηοοικονομικέρ δπαζη/ηερ (γ) 87.129 108.467 15.385 -8.806 -46.483 61.233 18.961 1.625

Καζαξή αύμεζε/(κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα (α)+(β)+(γ) 155.964 74.634 30.846 -8.348 -10.001 1.589 - -

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 121.733 142.946 8.626 16.971

Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ -3.634 2.040 58 207

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 274.063 219.620 39.530 8.830

1. 9.

2. 10.

11.

3. Πνζά ζε ρηιηάδεο €

Όκηινο Δηαηξία

α) Έζνδα - 57.743

β) Έμνδα 540 15.505

4. γ) Απαηηήζεηο - 27.669

δ) Τπνρξεώζεηο 406 351.435

ε) Ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο Γηνίθεζεο 2.921 2.921

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 29 29

5. 12.

6.

7. 13.

8. 14.

15.

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο

Γηαλεκεζέληα εηδηθά απνζεκαηηθά ζε κεηόρνπο

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

-

1.468

ΔΣΑΙΡΙΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €)

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

Καζαξά θέξδε από απνηίκεζε ζηελ εύινγε αμία ησλ δηαζεζίκσλ πξνο 

πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ

(Ποζά εθθραζκέλα ζε τηιηάδες €)

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο πεξηόδνπ (30/6/2016 θαη 30/6/2015 αληίζηνηρα)

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα ζε κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

Αλαγλώξηζε δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο γηα πώιεζε κεηνρώλ 

ζπγαηξηθήο 

Δμαγνξά κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο

Πώιεζε - δηάζεζε ηδίσλ κεηνρώλ γηα πξόγξακκα  δηθαησκάησλ πξναίξεζεο

ύλνιν ζπγθεληξσηηθώλ (δεκηώλ)/εηζνδεκάησλ κεηά από θόξνπο

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

Πξόγξακκα παξνρήο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρώλ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα θνηλώλ θαη πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ

-1.728 1.288 -

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

28 Ινπιίνπ 2016

Δπίδξαζε ηζνηηκηώλ από ηελ κεηαηξνπή νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπγαηξηθώλ 

εηαηξηώλ ζε μέλν λόκηζκα

Σύπνο έθζεζεο επηζθόπεζεο ειεγθηώλ :

Κσλζηαληίλνο Μηραιάηνο (ΑΜ ΟΔΛ 17701) 

ΠξατογνπσηεξρανποΚνύπεξο Αλώλπκε Διεγθηηθή ΔηαηξείαΔιεγθηηθή εηαηξία :

ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ 

Οξθωηόο ειεγθηήο ινγηζηήο :

Κέξδε πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ θαη 

απνζβέζεωλ

Κέξδε πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ

(Ποζά εθθραζκέλα ζε τηιηάδες €)

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ έλαξμεο πεξηόδνπ (1/1/2016 θαη 1/1/2015 αληίζηνηρα)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

ΔΣΑΙΡΙΑ

-330

ΔΣΑΙΡΙΑ

9.602

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

13.26376.155 82.064

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

18.659

(Ποζά εθθραζκέλα ζε τηιηάδες €)

Κέρδε/(δεκίες) κεηά από θόροσς (α)

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ

ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πεξηόδνπ από 1 Ιαλνπαξίνπ 2016 έωο 30 Ινπλίνπ 2016

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:

Υαιθίδος 22α - 111 43 Αζήλα

Ηκεξνκελία έγθξηζεο ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην:

330

-

Α.Μ. Αδείαο Ο.Δ.Δ. Α/15068

Α.Γ.Σ. ΑΒ309500

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

κεηνρώλ.

ΓΡΖΓΟΡΗΟ Γ. ΓΗΚΑΗΟ

Α.Γ.Σ. ΑΒ291692

Α.Μ. Αδείαο Ο.Δ.Δ. Α/64870

Ο Οηθολοκηθός Γηεσζσληής Οκίιοσ

        ΜΗΥΑΖΛ ΖΡ. ΚΟΛΑΚΗΓΖ

        Αξ. Γηαβ.K00215552

Ο Οηθολοκηθός Γηεσζσληής Διιάδος

Αζήλα, 28 Ιοσιίοσ 2016

Α.Γ.Σ. AB006812

ΔΤΣΡΑΣΗΟ - ΓΔΩΡΓΗΟ ΑΘ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟ . ΝΣΑΝΑ

ε εθηέιεζε ηεο από 17.6.2016 απόθαζεο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ θαη ηεο από 17.6.2016 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ε Δηαηξία

πξνέβε θαηά ηελ πεξίνδν 27-30.6.2016, ζηελ αγνξά ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 1 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, 15.103 ηδίσλ θνηλώλ κεηνρώλ, ζπλνιηθήο αμίαο θηήζεσο

€277.206,84 θαη 400 ηδίσλ πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ, ζπλνιηθήο αμίαο θηήζεσο €4.856,64. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ηδίσλ κεηνρώλ πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηεο ε Δηαηξία ζηηο

30.6.2016 αλέξρεηαη ζε 2.715.650, αμίαο θηήζεσο €77.460.200, πνζό ην νπνίν κείσζε ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ.

Δπίδξαζε ηζνηηκηώλ από ηελ κεηαηξνπή νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπγαηξηθώλ 

εηαηξηώλ ζε μέλν λόκηζκα

Ο Πρόεδρος ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ Ο Γηεσζσληής Δλοποίεζες

       Α.Γ.Σ. ΑΚ031353

        Ο Γηεσζύλωλ ύκβοσιος

      ΓΖΜΖΣΡΗΟ Θ. ΠΑΠΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ

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 26 ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ).

Σνλ Μάην 2016, ε Δηαηξία πξνέβε, ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Παξνρήο Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο Αγνξάο Μεηνρώλ πνπ είρε εγθξηζεί από ηε Γεληθή πλέιεπζε

ησλ Μεηόρσλ ηεο 3.6.2010 ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 13 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ζηε δηάζεζε (εμσρξεκαηηζηεξηαθή κεηαβίβαζε) 66.365 ηδίσλ θνηλώλ κεηνρώλ ηεο,

νη νπνίεο αληηπξνζσπεύνπλ πνζνζηό 0,08% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο, ζε 10 ζηειέρε ηνπ Οκίινπ ΣΗΣΑΝ, κε ηηκή δηάζεζεο θάζε κεηνρήο ίζε κε

ηελ νλνκαζηηθή ηεο αμία, ήηνη 4€ αλά κεηνρή θαη ζπλνιηθό ηίκεκα €265.460.

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ: Οκίινπ 5.300 (30.6.2015: 5.283), Δηαηξίαο 840 (30.6.2015: 825).

Οη παγηνπνηήζεηο ηνπ Α' εμακήλνπ 2016, εμαηξνπκέλσλ ησλ επελδύζεσλ γηα απνθηήζεηο λέσλ εηαηξηώλ θαη ησλ αζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, αλέξρνληαη ζε: Όκηινο

€61,1 εθαη. (30.6.2015: €81,3 εθαη.), Δηαηξία €7,1 εθαη. (30.6.2015: €5,1 εθαη.).

ηηο 17 Ηνπλίνπ 2016 ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο ελέθξηλε ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο ζπλνιηθνύ πνζνύ €25.390 ρηι. πνπ αληηζηνηρνύζε ζε

πνζό €0,30 αλά κεηνρή (θνηλή θαη πξνλνκηνύρν), ην νπνίν πξνζαπμεκέλν αλαινγηθά κε ην κέξηζκα πνπ αληηζηνηρνύζε ζηηο ίδηεο κεηνρέο πνπ θαηείρε ε Δηαηξία αλήιζε

ζε πνζό €0,30989 αλά κεηνρή θαη κεηά ηελ παξαθξάηεζε από ηελ Δηαηξία θόξνπ 10% γηα ινγαξηαζκό ηνπ Μεηόρνπ, ην ηειηθό πνζό πνπ έιαβε ν Μέηνρνο αλήιζε ζε

€0,27890 αλά κεηνρή. 

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

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 A' εμακήλνπ 2016, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηελ ζεκείσζε 11 ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ.

Οη ινηπέο πξνβιέςεηο (βξαρππξόζεζκεο θαη καθξνπξόζεζκεο) πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί ηελ 30.6.2016, αλέξρνληαη γηα ηνλ Όκηιν ζε €30,3 εθαη. (31.12.2015: €27,8

εθαη.), θαη γηα ηελ Δηαηξία ζε €9,4 εθαη. (31.12.2015: €7,9 εθαη.). 

ηηο 31 Μαΐνπ 2016, ν Όκηινο ζπλέζηεζε ηελ εηαηξία Adocim Cimento Beton Marmara Sanayi ve Tikaret A.S. ζηελ Σνπξθία κε πνζνζηό ζπκκεηνρήο 50% θαη εθεμήο ηελ 

ελζσκαηώλεη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο.

ηηο 17 Ηνπλίνπ 2016 νινθιεξώζεθε ε δηάζεζε νκνινγηώλ ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο 300 εθαηνκκπξίσλ επξώ, 5εηνύο δηάξθεηαο θαη κε εηήζην επηηόθην 3,50%, νη

νπνίεο εθδόζεθαλ από ηελ TITAN GLOBAL FINANCE PLC, ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο Α.Δ. ΣΗΜΔΝΣΩΝ ΣΗΣΑΝ («ε Δηαηξία»),  κε ηελ εγγύεζε ηεο Δηαηξίαο. 

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,αλέξρνληαη ζε:

Έρνπλ ηεξεζεί νη Βαζηθέο Λνγηζηηθέο Αξρέο πνπ εθαξκόζηεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2015, κε ηελ εμαίξεζε ησλ λέσλ ή

αλαζεσξεκέλσλ πξνηύπσλ θαη δηεξκελεηώλ πνπ πηνζεηήζεθαλ από ηνλ Όκηιν ηελ 1.1.2016 , όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ζεκείσζε 2 επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ εηαηξηώλ ηνπ Οκίινπ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηελ ζεκείσζε 12 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.

Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

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

Δπαλεθηίκεζε δεκηώλ από πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ

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

πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ -139

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Κέρδε κεηά από θόροσς (α)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

ΔΣΑΙΡΙΑ

21.694

1.465 -139 -

-65.304 36.690 -

ΔΣΑΙΡΙΑ

Κέξδε πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ

Κέξδε πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ θαη 

απνζβέζεωλ 105.310119.479

(Ποζά εθθραζκέλα ζε τηιηάδες €)

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

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

