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ΔΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
ΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009

Ο χκβνπιν ξνπζάνπλ ηλ έεζή ηνπο  ηο ειεγκέλεο ννλνκέο ηζηάζεο γ
ην έηνο νπ έιμε ζηο 31 Γεεκβξίνπ 2009.

Θπξόηεξεο δξζηξόηηεο
Ζ Δηξεί είλ κεηνρή εελδπηή εηξεί ιεζηνχ ηχνπ. Ζ χξ δξζηξφηη ηο
Δηξείο ξέκελε  εέλδπζ ηνπ εθιίνπ ηο ζε μίεο εηξεψλ νπ είλ εζγκέλεο
ζην Υξκηζηήξν Αμψλ Θχξνπ  ζε μέλ ρξκηζηήξ, ζε δσηέο εηξείεο, εηξείεο
δρείξζο εελδχζεσλ ψο  ζε μίεο ηνπ Θπξνχ δκνζίνπ.

Ανηειέζκη
Σ νηειέζκη ηο Δηξείο γ ην έηνο ξνπζάνλη ζη ζειίδ 13.

Πκληά γεγνλόη νπ ζπλέβλ κεηά η ιήμ ηνπ έηνπο
Γελ ζπλέβλ ννδήνηε ζκληά γεγνλφη κεηά η ιήμ ηνπ έηνπο  κέρξ ηλ
κεξνκλί έγξζο ησλ ννλνκψλ ηζηάζεσλ.

Ξξνβιεόκελ εμέιμ ηο Eηξείο
Σν Γνηφ πκβνχιν δελ ξνβιέε ννεζδήνηε ζκληέο ιιγέο ζηο
δξζηξφηηεο ηο εηξείο ζην ξνβιεφκελν κέιινλ.

Ύξμ πνηζηκάηωλ ηο Eηξείο
Ζ Δηξεί δελ δηξεί ννδήνηε πνηζηήκη.

Δζόζ ηο εμέιμο  ηωλ εδόζεωλ ηωλ δξζηξνηήηωλ ηο Eηξείο
 ηο έζο ηο, ώο  κ εξγξθή ηωλ πξόηεξωλ λδύλωλ 
βεβνηήηωλ νπ ληκεηωίε
Ζ εμέιμ ηο Δηξείο κέρξ ζήκεξ, η ννλνκά ηο νηειέζκη   ννλνκή ηο
έζ φσο ξνπζάνλη ζηο ννλνκέο ηζηάζεο εσξνχλη λννηά. Ζ
λάκς ησλ εθιγνξψλ γφζκ νθείιεη ζηο ζπληνλζκέλεο λήζεο ησλ
πβεξλήζεσλ  ησλ Θεληξψλ Σξεψλ ξνζθέξνληο ζκληή ξεπζηφηη ζηλ
γνξά. Ανηέιεζκ ηο εηήο νξείο ησλ εθιγνξψλ ήηλ   εηή κεηβνιή
ζηλ μί ηνπ ρξηνθπιίνπ ηο Δηξείο θνχ η νηειέζκη ηο Δηξείο
ζπλδένλη κε ηλ νξεί ηνπ ΥΑΘ  ησλ Γελψλ Υξκηζηξψλ Αγνξψλ. Ζ νξεί
ησλ εελδχζεσλ ηνπ ρξηνθπιίνπ ηο εηξείο ζην κέιινλ λκέλεη λ εξεζηεί
εξηέξσ φ ηλ νξεί ηο γφζκο ννλνκίο  ηνλ ληίηπν νπ πηή  έρε
ζηο νδφζεο ηνπ ΥΑΘ, ηνπ ΥΑ  ησλ δελψλ εθιγνξψλ.

Ζ Δηξεί εηίεη ζε δάθνξνπο λδχλνπο ν ν ζκληνί φ ηνπο ννίνπο είλ ν
ίλδπλνο γνξάο ιφγσ λψλ ξληψλ κεηβνιψλ ζηο ηκέο ησλ μψλ ψο είζο 
ν ζπλιιγκηφο ίλδπλνο. Ζ Δηξεί ηέρε εελδχζεο  κεηξηά ζε μέλν λφκζκ
 έηζ ληκεησίε ίλδπλν φ ηο δπκάλζεο ζηλ ζνηκί ησλ μέλσλ λνκζκάησλ
έλλη ηνπ Δπξψ. Ζ Δηξεί ξνινπεί  δρεξίεη πηνχο ηνπο λδχλνπο κε
δάθνξνπο κρλζκνχο. Ιεηνκέξεεο γ η δρείξζ φισλ ησλ λδχλσλ νπ
ληκεησίε  Δηξεί ξνπζάνλη ζη ζκείσζ 3 ησλ ννλνκψλ ηζηάζεσλ.
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ΔΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
ΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009
(Ππλέρε)

Κέξζκ
Σν Γνηφ πκβνχιν ηο Δηξείο δελ εζγείη ηλ ιξσκή κεξίζκηνο γ ην πφ
εμέηζ έηνο (2008: Κδέλ).

Κεηνρό Θεθάιν
Γελ πήξμλ ιιγέο ζην κεηνρφ εθάιν ηο Δηξείο.

Πύκβνπιν
Σ κέι ηνπ Γνηνχ πκβνπιίνπ γ ην έηνο ξνπζάνλη ζη ζειίδ 1 ησλ
ννλνκψλ ηζηάζεσλ. Ο .. Αλδξέο κνπήι  ίινο ιήο ξηήλ φ
χκβνπιν ζηο 4 Ηνπλίνπ 2009.

χκθσλ κε ηο ξφλνεο ηνπ Θηζηηνχ ηο Δηξείο, ν χκβνπιν .. ψξγνο Πέηξνπ
 Θχξνο Σζέληο νρσξνχλ, είλ φκσο ελειέμκν  ξνζθέξνλη γ ελεινγή.

Γώκη Ππκβνύιωλ
Θηά η δάξε ηνπ έηνπο, ν χκβνπιν εζέξμλ ην νζφ ησλ €4.000 σο κνβή γ ηο
πξεζίεο ηνπο σο κέι ηνπ Γνηνχ πκβνπιίνπ ηο Δηξείο (2008: €4.000).

Σν νζφ πηφ λιχεη λά κέινο ηνπ Γνηνχ πκβνπιίνπ σο νινχσο:

2009 2008
€ €

ψξγνο Πέηξνπ 793 830
ίινο ιήο 71 256
Γκήηξο Πεηξίδο 647 686
Ησάλλο Πδνχξο 806 686
Αλδξέο κνπήι 71 170
Θχξνο Σζέληο 806 686
Γκήηξο Πκρήι 806 686

4.000 4.000

Θώδο Δηξήο Γπβέξλζο
Ζ Δηξεί έρε εζγκέλνπο ηίηινπο ζηλ Αγνξά Δελδπηψλ Δηξεψλ ηνπ ΥΑΘ, ζε ζρέζ
κε ηλ ννί δελ είλ πνρξεσηή  εθξκνγή ηνπ Θψδ Δηξήο Γπβέξλζο ηνπ
ΥΑΘ   Δηξεί δελ εθξκφε ηνλ Θψδ. Πεξηέξσ ιξνθνξίεο ξηίελη ζη
Γήισζ Δηξήο Γπβέξλζο ζηο ζειίδεο 5 κέρξ 9.

Ζ Δηξεί δελ εθξκφε ηνλ Θψδ, ικβάλνληο πφς φη η κξά κεγέ ηο
Δηξείο ζε ζπλδπζκφ κε ηλ έιιες νιπινφηηο ησλ ιεηνπξγψλ  δδζψλ
ηο, ην γεγνλφο φη  Δηξεί δελ έρε εξγνδνηνχκελνπο  ην φη ν χξεο (εελδπηέο)
ηο εξγζίεο δεμάγνλη κέζσ ζπκθσλψλ κε ηξίηεο εηξείεο-Γρεξζηέο Υξηνθπιίνπ,
ζπλγνξνχλ πέξ ηο κ πνέηζο ηνπ Θψδ, θνχ  ζρεηή χμζ ηνπ φζηνπο
ιεηνπξγίο ηο Δηξείο νπ πηφ ζπλεάγεη, δελ δνινγείη πφ ηο εξζηάζεο.
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ΔΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
ΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009
(Ππλέρε)

Ππκκεηνρή Ππκβνύιωλ ζην Kεθάιν ηο Δηξείο
Σν νζνζηφ ζην εθάιν ηο Δηξείο νπ ηέρνπλ ηά σθέικ πξφηη, άκεζ ή
έκκεζ, η κέι ηνπ Γνηνχ πκβνπιίνπ, ζηο 31 Γεεκβξίνπ 2009  ζηο 17 Κξηίνπ
2010 ήηλ σο νινχσο:

%
ψξγνο Πέηξνπ 0,99
Γκήηξο Πεηξίδο -
Ησάλλο Πδνχξο 25,65
Θχξνο Σζέληο 4,97
Γκήηξο Πκρήι 0,99

Γελ πήξμε ννδήνηε δχκλζ ζη νζνζηά ή  ζη δψκη ςήθνπ ησλ κειψλ
ηνπ Γνηνχ πκβνπιίνπ ηά ην δάζηκ κεημχ ηο 31ο Γεεκβξίνπ 2009  ηο 17ο

Κξηίνπ 2010. Ο κεξνκλίεο πνινγζκνχ ησλ νζνζηψλ νξίζηλ ζχκθσλ κε ηο
ξφλνεο ηο Οδγίο ΟΓ190-2007-04 ηο Δηξνήο Θεθιγνξάο Αλθνξά Mε Tν
Πεξερφκελν Σο Δηήζο Ονλνκήο εζο, διδή ιήθλ νζνζηά ηά η ιήμ
ηνπ ννλνκνχ έηνπο  ηλ έκη κέξ ξλ φ ηλ κεξνκλί έγξζο ησλ
Ονλνκψλ Θηζηάζεσλ φ ην Γνηφ πκβνχιν.

Κέηνρν νπ ηέρνπλ έξλ ηνπ 5% ηνπ εθιίνπ
ηο 31 Γεεκβξίνπ 2009  ζηο 17 Κξηίνπ 2010 η φινπ άηνκ ηείρλ ηά
πξφηη, άκεζ ή έκκεζ, έληε ηνπιάρζηνλ ηνο εηφ ηο νλνκζηήο μίο ηνπ
εδνκέλνπ κεηνρνχ εθιίνπ ηο Δηξείο:

%
Ησάλλο Πδνχξο 25,65
SFS Group Public Company Limited
Αλδξέο κνπήι

11,79
9,95

ενδψξ Πξζεπΐδνπ 9,95
Αλδξέο Πεξζάλο 6,96

Γελ πήξρλ άιιν κέηνρν, γλσζηνί ζηλ εηξεί, νπ ηείρλ άκεζ ή έκκεζ έξλ ηνπ
5% ηνπ εδνέληνο κεηνρνχ εθιίνπ. Ο κεξνκλίεο πνινγζκνχ ησλ νζνζηψλ
νξίζηλ ζχκθσλ κε ηο ξφλνεο ηο Οδγίο ΟΓ190-2007-04 ηο Δηξνήο
Θεθιγνξάο Αλθνξά Mε Tν Πεξερφκελν Σο Δηήζο Ονλνκήο εζο, διδή
ιήθλ νζνζηά ηά η ιήμ ηνπ ννλνκνχ έηνπο  ηλ έκη κέξ ξλ φ ηλ
κεξνκλί έγξζο ησλ Ονλνκψλ Θηζηάζεσλ φ ην Γνηφ πκβνχιν.

Διεγηέο
Ο λεμάξηην ειεγηέο Deloitte Limited, εμεδήισζλ ηλ επκί λ ζπλερίζνπλ λ
ξνζθέξνπλ ηο πξεζίεο ηνπο  ςήθζκ νπ λ εμνπζνδνηεί ην Γνηφ πκβνχιν
λ νξίζε ηλ κνβή ηνπο  ηηεεί ζηλ Δηήζ ελή πλέιεπζ.

Δ κέξνπο ηνπ Γνηνύ Ππκβνπιίνπ

SFS Custodian & Trust Services Limited
ξκκηέο

Ιεπσζί, 22 Κξηίνπ 2010
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ΓΖΙΩΠΖ ΔΡΑΗΟΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΠΚΩΛΑ ΚΔ ΡΝ ΑΟΟΝ 5 ΡΖΠ ΝΓΖΗΑΠ
ΝΓ190-2007-04ΞΔΟΗ ΡΝ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΡΖΠ ΔΡΖΠΗΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ
ΘΔΠΖΠ (Ζ ΝΓΖΗΑ)

Ξξάγξθν ()-(γ) ηνπ ξξνπ 5 ηο Νδγίο

Ζ Δηξεί έρε ηίηινπο εζγκέλνπο ζηλ Αγνξά Δελδπηψλ Δηξεψλ ηνπ Υξκηζηξίνπ
Αμψλ Θχξνπ (ΥΑΘ). Σν ΥΑΘ έρε εξψζε ηνλ Θψδ Δηξήο Γπβέξλζο (ν
Θψδο). Ζ εθξκνγή ηνπ Θψδ δελ είλ πνρξεσηή λθνξά κε εηξείεο ησλ
ννίσλ ν ηίηιν είλ εζγκέλν ζηλ Αγνξά Δελδπηψλ Δηξεψλ ηνπ ΥΑΘ   Δηξεί
δελ εθξκφε ηνλ ελ ιφγσ Θψδ.

Ζ Δηξεί δελ εθξκφε ηνλ Θψδ, ικβάλνληο πφς φη η κξά κεγέ ηο
Δηξείο ζε ζπλδπζκφ κε ηλ έιιες νιπινφηηο ησλ ιεηνπξγψλ  δδζψλ
ηο, ην γεγνλφο φη  Δηξεί δελ έρε εξγνδνηνχκελνπο  ην φη ν χξεο (εελδπηέο)
ηο εξγζίεο δεμάγνλη κέζσ ζπκθσλψλ κε ηξίηεο εηξείεο-Γρεξζηέο Υξηνθπιίνπ,
ζπλγνξνχλ πέξ ηο κ πνέηζο ηνπ Θψδ, θνχ  ζρεηή χμζ ηνπ φζηνπο
ιεηνπξγίο ηο Δηξείο νπ πηφ ζπλεάγεη, δελ δνινγείη πφ ηο εξζηάζεο.

Δδφηεξ:

Α. Γνηφ πκβνχιν

Ζ Δηξεί δελ έρε Δηειεζηνχο πκβνχινπο. Ικβάλνληο πφς η κξά ηο κεγέ
 ηλ έιιες νιπινφηηο ιεηνπξγψλ  δδζψλ,  Δηξεί εσξεί φη
εηπγράλεη νηειεζκηή δεχπλζ, νδήγζ  έιεγρνο φ ην πάξρσλ
Γνηφ πκβνχιν. Ζ κίζσζ πξεζψλ Δηειεζηψλ πκβνχισλ, ξνο λννίζ
ηο δάημο Α.2.2. ηνπ Θψδ γ ηλ Ηζνξξνί ηνπ Γνηνχ πκβνπιίνπ, 
ζπλεγφηλ ζκληφηη χμζ ηνπ φζηνπο ιεηνπξγίο ηο Δηξείο,  ννί, γ
ηνπο ιφγνπο νπ λθέξνλη λσηέξσ, δε  έθεξε λάινγν φθεινο γ ηλ Δηξεί.
Αλθνξά κε ηνπο δνξζκνχο ζην Γνηφ πκβνχιν, ζκεψλεη φη, δελ ξίλεη
λγί  πνέηζ δηάμεσλ ζε ζρέζ κε η δκνπξγί Δηξνήο Γνξζκψλ γ ην
δνξζκφ λέσλ Γνηψλ πκβνχισλ, ικβάλνληο πφς φη  ζχλεζ ηνπ Γνηνχ
πκβνπιίνπ ξκέλε ζρεδφλ κεηάβιη φ ην 2003. Ζ Δλιιγή ησλ Γνηψλ
πκβνχισλ (ξρή Α.5. ηνπ Θψδ), εηπγράλεη εί η βάζ ησλ Θλνλζκψλ ηνπ
Θηζηηνχ ηο Δηξείο.

Β. Ακνβή πκβνχισλ

Ο δδζίεο νπ εηνχλη ζην Κέξνο Β ηνπ Θψδ ζε ζρέζ κε ηλ Ακνβή
πκβνχισλ, ζηνρεχνπλ, πξφηεξ, ζηλ λάηπμ νιηήο  δθάλεο ζε ζρέζ κε ηο
κνβέο ησλ Δηειεζηψλ Γνηψλ πκβνχισλ. Ζ Δηξεί, σο λθέξε λσηέξσ,
δελ έρε Δηειεζηνχο Γνηνχο πκβνχινπο,  ενκέλσο δελ πθίζηη λάγ γ
ηλ πνέηζ εδψλ δηάμεσλ ζε ζρέζ κε ηλ λάηπμ νιηήο γ κνβέο
Δηειεζηψλ πκβνχισλ. χκθσλ κε ην Θηζηηφ ηο Δηξείο,  κνβή ησλ
ζπκβνχισλ νξίεη φ ξφ ζε ξφ φ ηλ Δηξεί ζε γελή ζπλέιεπζ.
κεψλεη ηέινο φη, ν κνβέο ησλ Γνηψλ πκβνχισλ ηο Δηξείο, ικβάλνληο
πφς φη  Δηξεί δελ έρε Δηειεζηνχο πκβνχινπο, είλ κξέο, ξκέλνπλ εί
ζεξά εηψλ κεηάβιηεο,  γλσζηνννχλη ζθψο ζηλ Δηήζ εζ ηο Δηξείο.
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ΓΖΙΩΠΖ ΔΡΑΗΟΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΠΚΩΛΑ ΚΔ ΡΝ ΑΟΟΝ 5 ΡΖΠ ΝΓΖΗΑΠ
ΝΓ190-2007-04ΞΔΟΗ ΡΝ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΡΖΠ ΔΡΖΠΗΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ
ΘΔΠΖΠ (Ζ ΝΓΖΗΑ) (ζπλέρε)

. Δπχλ  Ινγζηφο ιεγρνο

Ζ πνβνιή ζνξξνκέλο, ιεηνκεξνχο  ηλνηήο μνιφγζο ηο έζο  ησλ
ξννηψλ ηο Δηξείο εηπγράλεη εξψο, κε η ζχλημ, πνβνιή 
δκνζννίζ ηο ξνβιεφκελο ζην Κέξνο ΗΗ ησλ εξί ησλ Πξνυνέζεσλ Γθάλεο
(Θληέο Αμίεο ξνο Γξγκάηεπζ ζε Ρπκφκελ Αγνξά) Λφκσλ ηνπ 2007  2009
εξνδήο ιξνθφξζο,  ησλ λνλψζεσλ  γελά ηο ιξνθφξζο νπ
ηείη φ η λνκνεζί νπ δέε η ιεηνπξγί ηο Δηξείο. Ζ Δηήζ εζ ηο
Δηξείο νπ ζπληάζζεη εί η βάζ ησλ Λφκσλ εξί Γθάλεο, ηο εξί Δηξεψλ
λνκνεζίο  ησλ Γελψλ Ινγζηψλ Πξνηχσλ, δζθιίε φη ν κέηνρν έρνπλ ιλή
 δί εφλ ηο ννλνκήο ηάζηζο ηο Δηξείο. Σν Γνηφ πκβνχιν ηο
Δηξείο ηπγράλε ηηήο ελκέξσζο φ ηνπο Γρεξζηέο Υξηνθπιίνπ ηο
Δηξείο,  φ ηλ SFS Custodian & Trust Services Limited (“SFSCT”) νπ ξέρε
γξκκηεέο  άιιεο πξεζίεο πνζηήξμο ζηλ Δηξεί, ενηεχε ηο εξγζίεο  ηο
πξεζίεο νπ ξέρνλη φ ηνπο λσηέξσ, ηνπο ελκεξψλε γ ηο νιηέο 
νθάζεο ηο Δηξείο  ξέρε νδήγζ  νδγίεο ζε πηνχο, φνηε ρξεζηεί.
Ζ Δηξεί δελ ξίλε λγί η δκνπξγί Δηξνήο Διέγρνπ, ικβάλνληο πφς ηλ
έιιες νιπινφηηο ιεηνπξγψλ  δδζψλ ηο Δηξείο. κεψλεη φη 
Δηξεί δελ έρε εξγνδνηνχκελνπο  ν χξεο εξγζίεο ηο δεμάγνλη κέζσ ζπκθσλψλ
κε ηξίηεο εηξείεο - Γρεξζηέο Υξηνθπιίνπ∙ ενκέλσο δελ πφεη ζε ιεηνπξγνχο
λδχλνπο (operational risks), ιιά κφλνλ ζε ρξκηνννλνκνχο (financial)  λδχλνπο
κ ζπκκφξθσζο (compliance risks). πλεφινπ,  Δηξεί πφεη ζε
νηειεζκηφ εμσηεξφ έιεγρν νπ εμεηάε ηνπο ρξκηνννλνκνχο λδχλνπο (η
νηειέζκη ηνπ ννίνπ νλνννχλη ζηνπο κεηφρνπο ζηλ Δηήζ εζ ηο
Δηξείο),  έρε δνξίζε ξφζσν νπ γλσξίε ιά ηλ ρξκηζηξή λνκνεζί 
ηο ξπκζηήο θχζεσο νθάζεο ηνπ ΥΑΘ  ηο Δηξνήο Θεθιγνξάο, σο Ιεηνπξγφ
πκκφξθσζο γ ρξκηζηξά έκη, ζχκθσλ κε ηνπο ζρεηνχο Θλνλζκνχο ηνπ
Υ.Α.Θ.

Γ. ρέζεο κε ηνπο Κεηφρνπο

Σν Γνηφ πκβνχιν ρξζκννεί ηο ελέο πλειεχζεο γ ηλ ενλσλί κε ηνπο
εελδπηέο  ηλ ελάξξπλζ ηο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πηέο. Λνείη φη ν κέηνρν ηο
Δηξείο κνξνχλ λ ενλσλνχλ ννηεδήνηε ηά η δάξε ηνπ έηνπο κε ην
ξκκηέ ηο Δηξείο, ν ννίνο ηνπο ξέρε ννεζδήνηε εξηέξσ ιξνθνξίεο
ρξεάνλη. Ζ ζφηκ κεηρείξζ φισλ ησλ κεηφρσλ   δζθάιζ ησλ δσκάησλ
ηο κενςθίο, εηπγράλεη εί η βάζ ηο εξί Δηξεψλ λνκνεζίο  λνκνινγίο,
νπ δέε ηο εηξέο ιεηνπξγίεο  ξηέο ηο Δηξείο.
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ΓΖΙΩΠΖ ΔΡΑΗΟΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΠΚΩΛΑ ΚΔ ΡΝ ΑΟΟΝ 5 ΡΖΠ ΝΓΖΗΑΠ
ΝΓ190-2007-04ΞΔΟΗ ΡΝ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΡΖΠ ΔΡΖΠΗΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ
ΘΔΠΖΠ (Ζ ΝΓΖΗΑ) (ζπλέρε)

ξξν 5(δ) ηο Νδγίο: Πεξγξθή ησλ χξσλ ρξηξζηψλ ησλ ζπζηκάησλ
εζσηεξνχ ειέγρνπ  δρείξζο λδχλσλ ηο Δηξείο ζε ζρέζ κε η δδζί
ζχλημο, εηνκζίο  ηάξηζο ηο εξνδήο ιξνθφξζο ηνπ Κέξνπο ΗΗ ηνπ
Λφκνπ.

Ζ εξνδή ιξνθφξζ ηνπ Κέξνπο ΗΗ ηνπ εξί ησλ Πξνυνέζεσλ Γθάλεο (Θληέο
Αμίεο ξνο Γξγκάηεπζ ζε Ρπκφκελ Αγνξά) Λφκνπ ηνπ 2007 σο ηξνννήε ην
2009 (ν „Λφκνο‟), λθέξεη ζηλ Δηήζ Ονλνκή εζ, ζηλ εμκλί ννλνκή
έεζ, ζηο ελδάκεζεο ηζηάζεο δρείξζο ηνπ ξψηνπ  δεπηέξνπ εμκήλνπ 
ζηλ έλδεμ νηειέζκηνο, ιξνθφξζ ηλ ννί ν εδφηεο ηίηισλ εζγκέλσλ ζε
νξγλσκέλ γνξά νθείινπλ λ ζπληάζζνπλ  λ δκνζνννχλ ζχκθσλ κε ηο
ξφλνεο  η ρξνλνδγξάκκη νπ νξίνλη ζην Κέξνο ΗΗ ηνπ Λφκνπ.

Ωο λθέξε λσηέξσ,  Δηξεί δελ έρε εξγνδνηνχκελνπο. Πεξηέξσ,  Δηξεί δελ
έρε ζπζηήζε Δηξνή Διέγρνπ,  ν ιεηνπξγίεο ειέγρνπ  δρείξζο λδχλσλ
εθίελη ζην Γνηφ πκβνχιν ηο Δηξείο, νπ πνβνείη φ ηνπο εμσηεξνχο
ειεγηέο ηο Δηξείο. ε ζρέζ κε ηλ ζχλλνκ ζχλημ, εηνκζί  ηάξηζ ηο
εξνδήο ιξνθφξζο ηνπ Κέξνπο ΗΗ ηνπ Λφκνπ,  Δηξεί πνβνείη φ ηνπο
ζπκβνχινπο  εμσηεξνχο ειεγηέο ηο Δηξείο, Deloitte Ltd, ηλ SFSCT κέζσ ησλ
γξκκηεψλ, πνζηξηψλ  πξεζψλ ινγζηξίνπ νπ ξέρε ζηλ Δηξεί ζην
ιίζν εδήο ζπκθσλίο,  ην Ιεηνπξγφ πκκφξθσζο ηο Δηξείο.

Δνκέλσο, η χξ ρξηξζηά ηο δδζίο ζχλημο, εηνκζίο  ηάξηζο ηο
εξνδήο ιξνθφξζο ηνπ Κέξνπο ΗΗ ηνπ Λφκνπ, είλ η φινπ:

Ζ Δηήζ Ονλνκή εζ, νπ εξικβάλε ηνπο ηεινχο ειεγκέλνπο ινγξζκνχο
γ ην ξνγνχκελν έηνο, ξνεηνκάεη κε η βνήε ησλ ζπκβνχισλ  εμσηεξψλ
ειεγηψλ ηο Δηξείο, Deloitte Ltd, εθνξηζκέλσλ κε ηλ ξνρή βνήεο  έιεγρν
ησλ εηζίσλ ινγξζκψλ ηο Δηξείο  εγξίλνλη φ ην Γνηφ πκβνχιν ηο
Δηξείο. Κε πηφ ηνλ ηξφν δζθιίεη φη η ζηνρεί   ιξνθφξζ νπ
ζπκεξικβάλνλη ζηλ Δηήζ Ονλνκή εζ έρνπλ ηχρε νηειεζκηνχ
ειέγρνπ ζχκθσλ κε ην Κέξνο ΗΗ ηνπ Λφκνπ,  ζπλάδνπλ κε ηο ζρεηέο δηάμεο ηνπ
εξί Δηξεψλ Λφκνπ  η Γελή Πξφηπ Διέγρνπ.

ε ζρέζ κε η ζχλημ ησλ άιισλ εξνδψλ ιξνθνξήζεσλ, νπ δελ εξέρνπλ
ειεγκέλ νηειέζκη, ην Γνηφ πκβνχιν ηπγράλε βνήεο φ ηλ SFSCT, ζην
ιίζν ησλ γξκκηεψλ, πνζηξηψλ  πξεζψλ ινγζηξίνπ νπ ξέρνλη
ζηλ Δηξεί  πηέο εγξίλνλη φ ην Γνηφ πκβνχιν ηο Δηξείο.

Ο Ιεηνπξγφο πκκφξθσζο ηο Δηξείο, κεξκλά ψζηε  εξνδή ιξνθφξζ ηνπ
Κέξνπο ΗΗ ηνπ Λφκνπ, εξικβάλε ηο ιξνθνξίεο νπ ηνχλη ζχκθσλ κε ην
Λφκν, δκνζννείη ζχκθσλ κε η ρξνλνδγξάκκη νπ νξίνλη ζην Λφκν,
 κε ηνλ ηξφν νπ νξίεη ζην Λφκν  ζηο ζρεηέο Οδγίεο εξί Γθάλεο.

ξξν 5(ε) ηο Νδγίο
Ιεηνκέξεεο ζε ζρέζ κε ην ζπγεξκέλν ξξν λθέξνλη ζηλ εζ ηνπ
Γνηνχ πκβνπιίνπ ζηο ζειίδεο 2 κέρξ 4.
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ΓΖΙΩΠΖ ΔΡΑΗΟΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΠΚΩΛΑ ΚΔ ΡΝ ΑΟΟΝ 5 ΡΖΠ ΝΓΖΗΑΠ
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ΘΔΠΖΠ (Ζ ΝΓΖΗΑ) (ζπλέρε)

ξξν 5(ζη) ηο Νδγίο
Γελ πάξρνπλ νννδήνηε ηίηιν ηο Δηξείο νπ ξέρνπλ εδά δψκη ειέγρνπ.

ξξν 5() ηο Νδγίο
Γελ πάξρνπλ νννδήνηε εξνξζκνί ζη δψκη ςήθνπ.

ξξν 5() ηο Νδγίο
Κε βάζ ηλ ξάγξθν 76 ηνπ Θηζηηνχ ηο Δηξείο, ν ξκφο ησλ Γνηψλ
πκβνχισλ δελ κνξεί λ είλ κξφηεξνο ησλ ηξψλ  δελ πάξρε εξνξζκφο σο ξνο
ηνλ λψηην ξκφ. Ζ Δηξεί κνξεί κε ζχλεο ςήθζκ λ πμάλε ή κεψλε ηνλ
ξκφ ησλ πκβνχισλ. Ζ ξάγξθνο 78 ηνπ Θηζηηνχ ηο Δηξείο δζθιίε ηλ
ελιιγή ησλ πκβνχισλ, θνχ ξνλνεί φη ζε άε Δηήζ ελή πλέιεπζ ην έλ ηξίην
ηνπ ηφηε ξκνχ ησλ πκβνχισλ, ή λ ν ζπλνιφο ξκφο ησλ πκβνχισλ δελ είλ ηξεο
ή νιιιάζν ηνπ ηξί, ηφηε ν ιζέζηεξνο ξκφο ξνο ην έλ ηξίην, νρσξνχλ φ ην
μίσκ ηνπ χκβνπινπ.

χκθσλ ηο ξγξάθνπ 79 ηνπ Θηζηηνχ ηο Δηξείο,  εηήζ νρψξζ κειψλ
ηνπ Γνηνχ πκβνπιίνπ γίλεη ε εξηξνήο, κε ξψηνπο εείλνπο νπ γ η
κξχηεξ εξίνδν φ ηλ ξνγνχκελ εινγή ηνπο ηείρλ ην μίσκ ηνπ πκβνχινπ.
Ο νννζδήνηε Γνηφο χκβνπινο νρσξεί δνχη, λ ν ίδνο ην επκεί, λ
δεδήζε ελεινγή ηνπ.

Ζ ξάγξθνο 103 ηνπ Θηζηηνχ ηο Δηξείο ξνλνεί φη ην Γνηφ πκβνχιν έρε
εμνπζί λ δνξίε, ζε νννδήνηε ρξφλν, νννδήνηε ξφζσν σο χκβνπιν∙ είηε γ λ
ζπκιξσεί ελή έζ, είηε εξφζεη ξνο ηνπο ήδ πάξρνληεο πκβνχινπο. Θάε
χκβνπινο νπ δνξίεη κε πηφ ηνλ ηξφν  ηέρε η έζ ηνπ κέρξ ηλ κέζσο
εφκελ εηήζ γελή ζπλέιεπζ νφηε   είλ ελειέμκνο.

χκθσλ ηνπ εξί Δηξεψλ Λφκνπ  Δηξεί κνξεί, κε εδφ ςήθζκ, λ ιιάε ην
Θηζηηφ ηο. Δδφ ςήθζκ κνξεί λ εγξεί κε ιενςθί φρ ιγφηεξ ησλ ηξψλ
ηεηάξησλ ησλ ξφλησλ κειψλ, νπ δνχλη λ ςθίζνπλ ζε γελή ζπλέιεπζ, γ ηλ
ννί έρε δνεί ηάιιι εδννίζ είνζ κίο ηνπιάρζηνλ κεξψλ νπ νξίε ηλ
ξφεζ φη ην ςήθζκ  ξνηεί σο εδφ ςήθζκ.

ξξν 5() ηο Νδγίο
Ο εμνπζίεο ησλ κειψλ ηνπ Γνηνχ πκβνπιίνπ ηο Δηξείο, νξίνλη ζην
Θηζηηφ ηο Δηξείο, ζη ζρεηά ςθίζκη νπ ηά ξνχο κνξεί λ εγξίλνλη
φ η γελή ζπλέιεπζ ησλ κεηφρσλ ηο Δηξείο,  ζηλ εξί Δηξεψλ λνκνεζί. Σ
κέι ηνπ Γνηνχ πκβνπιίνπ δελ έρνπλ ννεζδήνηε εμνπζίεο φζνλ θνξά η
δπληφηη έδνζο ή ελγνξάο κεηνρψλ ηο Δηξείο εηφο εάλ εδφ ςήθζκ εγξεί
ξνο ηνχην φ η γελή ζπλέιεπζ ησλ κεηφρσλ ηο Δηξείο.

ξξν 5() ηο Νδγίο
Γελ εθξκφεη.
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ξξν 5() ηο Νδγίο
Ζ Δηξεί δελ έρε φξγλ δνίζο, δρείξζο  ενηείο ή εηξνέο, έξλ ηνπ
Γνηνχ ηο πκβνπιίνπ. Ζ Δηξεί γνξάε πξεζίεο δρείξζο ρξηνθπιίνπ,
ιιά ν ξέρνληεο ηο πξεζίεο πηέο δελ νηεινχλ φξγλ ηο Δηξείο.
Σν Γνηφ πκβνχιν ηο Δηξείο ιεηνπξγεί ζχκθσλ ησλ ζρεηψλ ξνλνψλ ηνπ
Θηζηηνχ ηο Δηξείο  ηο εξί Δηξεψλ λνκνεζίο.
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ΓΖΙΩΠΖ ΚΔΙΩΛ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΘΑΗ ΡΩΛ ΞΔΛΩΛ ΡΖΠ
ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΗΑ ΡΖ ΠΛΡΑΜΖ ΡΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ

(χκθσλ κε ηο ξφλνεο ηνπ Λφκνπ 190(1)/2007 λθνξά κε ηο Πξνυνέζεο
Γθάλεο)

Δκείο η κέι ηνπ Γνηνχ πκβνπιίνπ  πεχπλν γ ηο ννλνκέο ηζηάζεο ηο
Αctibond Growth Fund Public Company Limited γ ην έηνο νπ έιμε ζηο 31 Γεεκβξίνπ
2009, εβεβψλνπκε φη εμ‟ φζσλ γλσξίνπκε:

() ν εηήζεο ννλνκέο ηζηάζεο ν ννίεο ξνπζάνλη ζηο ζειίδεο 13 κέρξ 36

(i) Θηξηίζηλ ζχκθσλ κε η Γελή Πξφηπ Υξκηνννλνκήο Αλθνξάο
φσο πηά πνεηήλ φ ηλ Δπξστή λσζ  ηο ξφλνεο ηνπ Πέξ
Δηξεψλ Λφκνπ ηο Θχξνπ,  ζχκθσλ κε ηο δηάμεο ηνπ εδθίνπ (4), 

(ii) ξέρνπλ ιλή  δί εφλ ησλ εξνπζψλ ζηνρείσλ, ησλ πνρξεψζεσλ,
ηο ννλνκήο ηάζηζο  ηνπ έξδνπο ή κψλ ηο
Actibond Growth Fund Public Company Limited  ησλ ερεξήζεσλ νπ
εξικβάλνλη ζηνπο ινγξζκνχο σο ζχλνιν 

(β)  έεζ ηνπ Γνηνχ πκβνπιίνπ ξέρε κ δί λζφζ ησλ εμειίμεσλ
 ηο φδνζο ησλ εξγζψλ ψο  ηο έζο ηο Actibond Growth Fund
Public Company Limited  ησλ ερεξήζεσλ νπ εξικβάλνλη ζηνπο
ινγξζκνχο σο ζχλνιν, κί κε εξγξθή ησλ πξφηεξσλ λδχλσλ 
βεβνηήησλ νπ ληκεησίνπλ.

Κέι Γνηνύ Ππκβνπιίνπ

ψξγνο Πέηξνπ

Γκήηξο Πεηξίδο

Ησάλλο Πδνχξο

Θχξνο Σζέληο

Γκήηξο Πκρήι
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ
ΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009

κ
.

2009 2008

€ €
Δζνδήκη
Κεξίζκη 94.193 194.161
Σφν 40.728 94.296

134.921 288.457
Zκά φ δάεζ ρξκηνννλνκψλ ζηνρείσλ
ελεξγηνχ  ηνχ νπ νηκνχλη ζε δί μί
κέζσ ησλ νηειεζκάησλ (1.131.480) (2.425.961)

Θέξδνο/(Εκά) φ ηλ ελεηίκζ ρξκηνννλνκψλ
ζηνρείσλ ελεξγηνχ  ηνχ νπ νηκνχλη ζε
δί μί κέζσ ησλ νηειεζκάησλ 1.125.857 (2.330.952)

πλιιγκηή δθνξά φ κεηηξνή εελδχζεσλ 
κεηξηψλ νπ ηέρνλη ζε μέλν λφκζκ 3.894 (95.560)

133.192 (4.564.016)
μνδ
μνδ δρείξζο 6 (121.173) (238.895)
Υξκηνδνηά έμνδ 6 (403) (1.217)
Θέξδνο/(Εκά) ό εξγζίεο ξλ η θνξνινγί 11.616 (4.804.128)
νξνινγί 7 - (6.181)
Θέξδνο/(Εκά) έηνπο κεηά η θνξνινγί 11.616 (4.810.309)
Ππλνιά έζνδ/(έμνδ) έηνπο 11.616 (4.810.309)
Θέξδνο/(Εκά) λά κεηνρή (ζελη) 8 0,02 (8,23)

Βιέε εζπλκκέλεο ζκεψζεο ζηο ννλνκέο ηζηάζεο.



ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED 14

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΠΖΠ
ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009

κ. 2009 2008
€ €

ΔΛΔΟΖΡΗΘΝ
Θπινθνξνύλ ελεξγηό
Υξκηνννλνκά ζηνρεί ελεξγηνχ νπ
νηκνχλη ζε δί μί κέζσ ησλ νηειεζκάησλ 9 3.276.609 2.957.991
φξνο εζξηένο 9.962 8.836
ιιν ρξεψζηεο 52.967 4.392
Σξεά πφιν  ληίζηνρ κεηξηψλ 10 1.736.140 1.147.530
Νιό ελεξγηνύ 5.075.678 4.118.749
ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΘΑΗ ΗΓΗΑ ΘΔΑΙΑΗΑ
Ρξέρνπζεο πνρξεώζεο
Πζησηέο  νθειφκελ έμνδ 11 98.369 66.366
Υξκηνννλνκά ζηνρεί ηνχ νπ
νηκνχλη ζε δί μί κέζσ ησλ νηειεζκάησλ 12 1.211.877 296.935
νξνινγί 13.800 15.432
Νιό ηξερνπζώλ πνρξεώζεωλ 1.324.046 378.733
Ίδ εθάι
Κεηνρφ εθάιν 13 9.933.022 9.933.022
Ανεκηά 14 (6.181.390) (6.193.006)
Νιό δίωλ εθιίωλ 3.751.632 3.740.016
Νιό πνρξεώζεωλ  δίωλ εθιίωλ 5.075.678 4.118.749

Ο ννλνκέο ηζηάζεο εγξίλ φ ην Γνηφ πκβνχιν ζηο 22 Κξηίνπ 2010
 πνγξάθηλ ε κέξνπο ηνπ φ:

ψξγνο Πέηξνπ Γκήηξο Πεηξίδο
Πξφεδξνο χκβνπινο

Βιέε εζπλκκέλεο ζκεψζεο ζηο ννλνκέο ηζηάζεο.
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΙΙΑΩΛ ΠΡΑ ΗΓΗΑ ΘΔΑΙΑΗΑ
ΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009

Ανεκηφ
φ

κεηηξνή
κεηνρνχ

Κεηνρφ Ανεκηφ εθιίνπ Ινγξζκφο
Θεθάιν πφ ην άξην ζε επξψ νηειεζκάησλ χλνιν

€ € € € €
όινν 1 Ηλνπξίνπ 2008 9.983.280 (1.487.667) - 2.158.177 10.653.790
Εκά έηνπο - - - (4.810.309) (4.810.309)
Κέξζκ νπ ιξψε - - - (2.103.465) (2.103.465)
Κεηθνξά ζε νεκηφ φ
κεηηξνή κεηνρνχ εθιίνπ
ζε επξψ (50.258) - 50.258 - -

όινν 1 Ηλνπξίνπ 2009 9.933.022 (1.487.667) 50.258 (4.755.597) 3.740.016
Θέξδνο έηνπο - - - 11.616 11.616
όινν 31 Γεεκβξίνπ 2009 9.933.022 (1.487.667) 50.258 (4.743.981) 3.751.632

Δηξείεο νπ δελ δλέκνπλ 70% ησλ εξδψλ ηνπο κεηά η θνξνινγί, φσο ξνζδνξίνλη φ
ηνλ εξί Δηάηνπ Δζθνξάο γ ηλ κπλ ηο Γκνξηίο Λφκν, ηά η δάξε ησλ δχν εηψλ
φ ην ηέινο ηνπ θνξνινγνχ έηνπο ζην ννίν η έξδ λθέξνλη,  εσξείη σο έρνπλ
δλέκε πηφ ην νζφ σο κέξζκ. ηη κπληή εζθνξά ξνο 15%  είλ ιξσηέ άλσ
ζε πηή η ινγφκελ δλνκή κεξίζκηνο ζηλ έηζ νπ ν κέηνρν (άηνκ  εηξείεο), ηά
ην ηέινο ηο εξφδνπ ησλ δχν εηψλ φ ην ηέινο ηνπ θνξνινγνχ έηνπο ζην ννίν η έξδ
λθέξνλη, είλ θνξνινγνί άηνν Θχξνπ. Σν νζφ πηφ ηο ινγφκελο δλνκήο
κεξίζκηνο κεψλεη κε νννδήνηε ξγκηφ κέξζκ ήδ δλεκήε γ η ρξήζ ζην ννίν
η έξδ λθέξνλη. Απηή  έηη κπληή εζθνξά ηβάιιεη φ ηλ Δηξεί γ
ινγξζκφ ησλ κεηφρσλ.

Βιέε εζπλκκέλεο ζκεψζεο ζηο ννλνκέο ηζηάζεο.
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ
ΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009

κ. 2009 2008
€ €

Ονή κεηξηώλ ό εξγζίεο
Θέξδνο/(Εκά) ξλ η θνξνινγί 11.616 (4.804.128)
Αλξνζξκνγέο γ:
Κεξίζκη εζξηέ (94.193) (194.161)
Σφνπο εζξηένπο (40.728) (94.296)
(Θέξδνο)/Εκά φ ελεηίκζ ρξκηνννλνκψλ

ζηνρείσλ ελεξγηνχ  ηνχ νπ νηκνχλη
ζε δί μί κέζσ ησλ νηειεζκάησλ (1.125.857) 2.330.952
Σφνπο ιξσηένπο 25 622

Ονή κεηξηώλ γ εξγζίεο ξλ
ηο ιιγέο ζην εθάιν ίλζο (1.249.137) (2.761.011)
Αχμζ ηνπ θφξνπ εζξηένπ (1.126) (652)
Αχμζ ζηνπο άιινπο ρξεψζηεο (48.575) (4.392)
Αχμζ/(Κείσζ) ζηνπο ζησηέο  νθειφκελ έμνδ 32.003 (270.355)
Ονή κεηξηώλ γ εξγζίεο (1.266.835) (3.036.410)
Κεξίζκη νπ εζξάρηλ 94.193 194.161
Σφν νπ εζξάρηλ 40.728 94.296
Σφν νπ ιξψλ (25) (622)
νξνινγί νπ ιξψε (1.632) (1.562)
Θξή ξνή κεηξηώλ γ εξγζίεο (1.133.571) (2.750.137)
Δελδπηέο δξζηξόηηεο
Πψιζ ρξκηνννλνκψλ ζηνρείσλ
ελεξγηνχ νπ νηκνχλη ζε δί μί κέζσ ησλ

νηειεζκάησλ 807.239 682.590
Αχμζ/(Κείσζ) ρξκηνννλνκψλ ζηνρείσλ
ηνχ νπ νηκνχλη ζε δί μί κέζσ ησλ

νηειεζκάησλ 914.942 (294.297)
Θξή ξνή κεηξηώλ ό εελδπηέο
δξζηξόηηεο 1.722.181 388.293
Σξκηνδνηέο δξζηξόηηεο
Κέξζκ νπ ιξψε - (2.103.465)
Θξή ξνή κεηξηώλ γ ρξκηνδνηέο
δξζηξόηηεο - (2.103.465)

Θξή ύμζ/(κείωζ) ζη κεηξηά 
ληίζηνρ κεηξηώλ 588.610 (4.465.309)

Κεηξηά  ληίζηνρ κεηξηώλ
ζηλ ξρή ηνπ έηνπο 1.147.530 5.612.839

Κεηξηά  ληίζηνρ κεηξηώλ
ζην ηέινο ηνπ έηνπο 10 1.736.140 1.147.530

Βιέε εζπλκκέλεο ζκεψζεο ζηο ννλνκέο ηζηάζεο.
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ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΠΡΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ
ΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009

1. ελά

Πύζηζ
Ζ Actibond Growth Fund Public Company Limited, ( "Δηξεί"), ζπζηάε ζηλ Θχξν ζηο
31 Γεεκβξίνπ 1999 σο δσηή εηξεί εξνξζκέλο επχλο ζχκθσλ κε ηο ξφλνεο ηνπ
εξί Δηξεψλ Λφκνπ, Θεθ. 113.

Ζ Δηξεί κεηηξάε ζε δκφζ ζηο 6 εηεκβξίνπ 2000 ζχκθσλ κε ηνλ εξί Δηξεψλ
Λφκν, Θεθ. 113. ηο 8 Κΐνπ 2001, κεηά φ εμέηζ ηο ίηζο ηο Δηξείο, ην
πκβνχιν ηνπ Υξκηζηξίνπ Αμψλ Θχξνπ νδέρε ηλ εζγσγή ησλ κεηνρψλ ηο
Δηξείο ζην Υξκηζηήξν Αμψλ Θχξνπ. Ζ δξγκάηεπζ ησλ ηίηισλ ηο Δηξείο
άξρζε ζηο 11 Κΐνπ 2001.

Γξζηξόηηεο
Ζ Δηξεί είλ κεηνρή εελδπηή εηξεί ιεζηνχ ηχνπ. Ζ χξ δξζηξφηη ηο
Δηξείο είλ  εέλδπζ ηνπ εθιίνπ ηο ζε μίεο εηξεψλ νπ είλ εζγκέλεο ζην
Υξκηζηήξν Αμψλ Θχξνπ  ζε μέλ ρξκηζηήξ, ζε δσηέο εηξείεο, εηξείεο
δρείξζο εελδχζεσλ ψο  ζε μίεο ηνπ Θπξνχ δκνζίνπ.

2. Ινγζηέο ξρέο

Ο πξφηεξεο ινγζηέο ξρέο νπ πνεηήλ ζηλ εηνκζί πηψλ ησλ ννλνκψλ
ηζηάζεσλ λθέξνλη ν άησ. Απηέο ν ξρέο έρνπλ εθξκνζηεί κε ζπλέε γ φιεο ηο
εξφδνπο νπ ξνπζάνλη ζε πηέο ηο ννλνκέο ηζηάζεο, εηφο φ φνπ
διψλεη δθνξεηά.

Βάζ εηνκζίο
Ο ννλνκέο ηζηάζεο έρνπλ εηνκζηεί ζχκθσλ κε η Γελή Πξφηπ
Υξκηνννλνκήο Αλθνξάο (ΓΠΥΑ) φσο πηά πνεηήλ φ ηλ Δπξστή λσζ
(ΔΔ)  ηο ηήζεο ηνπ εξί Δηξεψλ Λφκνπ, Θεθ. 113, ηο Θχξνπ ψο είζο κε ηο
ξφλνεο ησλ εξί Αμψλ  Υξκηζηξίνπ Αμψλ Θχξνπ Λφκσλ  Θλνλζκψλ. Ο
ννλνκέο ηζηάζεο έρνπλ εηνκζηεί κε βάζ ηλ ξρή ηνπ ζηνξνχ φζηνπο φσο έρε
ηξνννεί κε ηλ εηίκζ ζε δί μί ησλ ρξκηνννλνκψλ ζηνρείσλ ελεξγηνχ
 ηνχ νπ νηκνχλη ζε δί μί κέζσ ησλ νηειεζκάησλ.

Ζ εηνκζί ησλ ννλνκψλ ηζηάζεσλ ζχκθσλ κε η ΓΠΥΑ ηεί η ρξήζ νξζκέλσλ
ζκληψλ ινγζηψλ εηκήζεσλ  ηλ άζζ ξίζο φ η δεχπλζ ζηλ δδζί
εθξκνγήο ησλ ινγζηψλ ξρψλ ηο Δηξείο. Δίζο ηείη  ρξήζ πνινγζκψλ 
πνέζεσλ νπ εξεάνπλ η λθεξέλη νζά ησλ εξνπζψλ ζηνρείσλ 
πνρξεψζεσλ, η γλσζηννίζ ελδερφκελσλ ηήζεσλ  πνρξεψζεσλ ηά ηλ
κεξνκλί ησλ ννλνκψλ ηζηάζεσλ  η λθεξέλη νζά εζνδκάησλ  εμφδσλ
ηά η δάξε ηο πφ λθνξά ρξήζεσο. Πξά ην γεγνλφο φη πηνί ν πνινγζκνί
βζίνλη ζηλ ιχηεξ δπληή γλψζ ηο δεχπλζο ηο Δηξείο ζε ζρέζ κε ηο
ηξέρνπζεο ζπλήεο  ελέξγεεο, η ξγκηά νηειέζκη κνξεί ηειά λ δθέξνπλ
φ πηνχο ηνπο πνινγζκνχο.

νέηζ λέωλ  λεωξκέλωλ Γελώλ Ξξνηύωλ Σξκηνννλνκήο
Αλθνξάο (ΓΞΣΑ)

Θηά η ρξήζ 2009  Δηξεί πνέηζε φι η λέ  λεσξκέλ Γελή Πξφηπ
Υξκηνννλνκήο Αλθνξάο (ΓΠΥΑ) η ννί ζρεηίνλη κε ηο εξγζίεο ηνπο  είλ
εθξκφζκ γ ινγζηέο εξφδνπο νπ ξρίνπλ ηλ 1 Ηλνπξίνπ 2009. Ζ πνέηζ πηή
δελ είρε εθέξε ζκληέο ιιγέο ζηο ινγζηέο νιηέο ηο Δηξεί, κε εμίξεζ ησλ
ν άησ:
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2. Ινγζηέο ξρέο (Ππλέρε)

νέηζ λέωλ  λεωξκέλωλ Γελώλ Ξξνηύωλ Σξκηνννλνκήο
Αλθνξάο (ΓΞΣΑ) (ζπλέρε)

 Γελέο Ινγζηφ Πξφηπν (ΓΙΠ) 1 Πξνπζίζ ννλνκψλ ηζηάζεσλ
(λεσξκέλν). Ωο νηέιεζκ ηο πνέηζο πηνχ ηνπ λεσξκέλνπ
ξνηχνπ,  Δηξεί ξνπζάε ζηλ ηάζηζ ιιγψλ ζη ίδ εθάι φιεο ηο
ιιγέο νπ ξνχηνπλ φ ζπλιιγέο κε ηνπο κεηφρνπο, ελψ φιεο ν ιιγέο ζη
ίδ εθάι νπ ξνχηνπλ φ ζπλιιγέο κε κ κεηφρνπο ηο Δηξείο
ξνπζάνλη ζηλ ηάζηζ ζπλνιψλ εζφδσλ. Ζ ξνπζίζ ησλ ζπγξηψλ
ιξνθνξψλ έρε λξνζξκνζηεί ξνο ζπκκφξθσζ κε ην λεσξκέλν ξφηπν.
Ζ ιιγή εξέζε κφλν ηλ ξνπζίζ ησλ ννλνκψλ ηζηάζεσλ.

 ΓΠΥΑ 7 Υξκηνννλνκά κέζ – γλσζηννήζεο (ηξνννίζ).
Ωο νηέιεζκ ηο πνέηζο πηήο ηο ηξνννίζο,  Δηξεί ξέρε ξφζεηεο
γλσζηννήζεο ζε ζρέζ κε ηο εκεηξήζεο ηο εχινγο μίο ησλ
ρξκηνννλνκψλ ηο κέζσλ  ηνλ ίλδπλν ξεπζηφηηο.

Θηά ηλ κεξνκλί έγξζο πηψλ ησλ ννλνκψλ ηζηάζεσλ η ν άησ ξφηπ
ρξκηνννλνκήο λθνξάο είρλ εδνεί φ ην πκβνχιν Γελψλ Ινγζηψλ Πξνηχσλ
ιιά δελ είρλ ηεεί φκ ζε εθξκνγή:



ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED 19

ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΠΡΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ
ΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009

2. Ινγζηέο ξρέο (Ππλέρε)

νέηζ λέωλ  λεωξκέλωλ Γελώλ Ξξνηύωλ Σξκηνννλνκήο
Αλθνξάο (ΓΞΣΑ) (ζπλέρε)

Ξξόηπν / Γεξκλεί

Δθξκόεη γ
εηήζεο εξόδνπο
νπ ξρίνπλ ηλ ή

κεηά ηλ

(i) νεηήλ ό ηλ Δπξωϊή λωζ
ΓΠΥΑ 1 (Αλεσξκέλν) Πξψη Δθξκνγή ησλ Γελψλ
Πξνηχσλ Υξκηνννλνκήο Αλθνξάο 1 Ηνπιίνπ 2009
ΓΠΥΑ 3 (Αλεσξκέλν): πλελψζεο Δρεξήζεσλ 1 Ηνπιίνπ 2009
ΓΙΠ 27 (Σξνννκέλν) Δλννκέλεο  Ηδίηεξεο
Ονλνκέο Θηζηάζεο 1 Ηνπιίνπ 2009
ΔΓΓΠΥΑ 17: Γλνκέο Κ Υξκηψλ Πεξνπζψλ
ηνρείσλ ζηνπο Ηδνηήηεο 1 Ηνπιίνπ 2009
Σξνννήζεο ζην ΓΙΠ 39 Γέζκ Αληζηκζκέλ
ηνρεί

1 Ηνπιίνπ 2009

Βειηψζεο ζη ΓΠΥΑ 2008- Σξνννήζεο ζην ΓΠΥΑ 5: Κ
πινθνξνχλη εξνπζά ζηνρεί νπ ηέρνλη ξνο
ψιζ  Γνείζεο Γξζηξφηηεο” 1 Ηνπιίνπ 2008
Σξνννήζεο ζην ΓΙΠ 32: Θηγνξννίζ Πξνξεηψλ
Δδφζεσλ 1 εβξνπξίνπ 2010

(ii) Γελ πνεηήλ ό ηλ Δπξωϊή λωζ
Βειηψζεο ζη ΓΠΥΑ - 2009 1 Ηνπιίνπ 2009/

1 Ηλνπξίνπ 2010
Σξνννήζεο ζην ΓΠΥΑ 2: πλιιγέο πγξνηκάηνο νπ
θνξνχλ Πξνρέο νπ Δμξηψλη φ ηλ Αμί ησλ Κεηνρψλ
δλνλφκελεο κε κεηξηά 1 Ηλνπξίνπ 2010
Σξνννίζεο ζη ΓΠΥΑ 1: Δξφζεηεο εμξέζεο γ
Πξψη Τνέηζ 1 Ηλνπξίνπ 2010
ΔΓΓΠΥΑΑ 19: Αάιες Υξκηνννλνκψλ Τνρξεψζεσλ
κε Κεηνρνχο Σίηινπο 1 Ηλνπξίνπ 2010
Σξνννίζ ζην ΔΓΓΠΥΑ 14: Πξνιξσκέο ζε κ Διάρζη
Θεθιή Τνρξέσζ 1 Ηλνπξίνπ 2011
ΓΙΠ 24 (Αλεσξκέλν): λσζηννήζεο ζπλδεδεκέλσλ
κεξψλ

1 Ηλνπξίνπ 2011

ΓΠΥΑ 9: Υξκηνννλνκά Κέζ 1 Ηλνπξίνπ 2013

Σν Γνηφ πκβνχιν λκέλε σο  πνέηζ πηψλ ησλ ινγζηψλ ξνηχσλ 
Γεξκλεψλ ζε κειινληέο εξφδνπο δελ  έρε ζκληή είδξζ ζηο ννλνκέο
ηζηάζεο ηο Δηξείο εηφο φ ην ΓΠΥΑ 9 ην ννίν λκέλεη λ εθέξε ζκληέο
ιιγέο ζηλ ηγνξννίζ  εκέηξζ ησλ ρξκηνννλνκψλ κέζσλ. Ζ Δηξεί
βξίζεη ζη δδζί μνιφγζο ηο είδξζο πηήο ηο λεψξζο ζηο ννλνκέο
ηο ηζηάζεο.
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2. Ινγζηέο ξρέο (Ππλέρε)

Ινγζηέο εηκήζεο  άζζ ξίζο

Ζ εηνκζί ησλ ννλνκψλ ηζηάζεσλ ηεί ζκληέο ινγζηέο εηκήζεο 
άζζ ξίζο φ κέξνπο ηνπ Γνηνχ πκβνπιίνπ.

Ο πξφηεξεο ινγζηέο εηκήζεο νπ ρξζκννήλ γ ηνλ ηξηζκφ ησλ
ννλνκψλ ηζηάζεσλ είλ ν ν άησ:

(i) Ανηίκζ ηωλ εελδύζεωλ
 ηλ νηίκζ ησλ κ εζγκέλσλ εελδχζεσλ  Δηξεί ρξζκννεί δάθνξεο
κεφδνπο νηίκζο. Ο κένδν πηνί ζηξίνλη άλσ ζε άνεο πνέζεο νπ
γίλνλη φ ην Γνηφ πκβνχιν ηο Δηξείο κε βάζ η δεδνκέλ ηο γνξάο
ηά ηλ κεξνκλί ηο ηάζηζο ννλνκήο έζο.

(ii) νξνινγί
Ζ Δηξεί πφεη ζε θνξνιφγζ ησλ δξζηξνηήησλ ηο. Ο πνινγζκφο ηο
θνξνινγίο ηεί δάθνξεο εηκήζεο ηά ηλ εηνκζί ησλ ννλνκψλ
ηζηάζεσλ, θνχ ν ηειφο ξνζδνξζκφο ηο θνξνινγίο ηο Δηξείο ζπκθσλείη
κε ηο θνξνινγέο ξρέο ζε κεηγελέζηεξν ζηάδν. Πλή δθνξά κεημχ ηο ηειήο
θνξνινγίο  ηο ξφλνο ζηο ννλνκέο ηζηάζεο,  εξεάζε ην έμνδν
θνξνινγίο κειινληψλ εξφδσλ.

Δζνδήκη
Σ εζξηέ κεξίζκη ινγίνλη φηλ  Δηξεί νηά ην δίσκ γ είζξμή ηνπο.
Σ κεξίζκη φ εελδχζεο ζε κεηνρέο δκνζίσλ εηξεψλ εσξνχλη εζξηέ ηλ
κέξ ιεζίκηνο ηνπ Κηξψνπ Κειψλ γ ζννχο ιξσκήο κεξίζκηνο 
δξγκάηεπζο ησλ κεηνρψλ ρσξίο κέξζκ.

Ο εζξηέν ηφν ινγίνλη φηλ  Δηξεί νηά δίσκ γ είζξμή ηνπο.

Δελδύζεο
Ζ Δηξεί ημλνκεί ηο εελδχζεο ηο σο ρξκηνννλνκά ζηνρεί ελεξγηνχ νπ
νηκνχλη ζε δί μί κέζσ ησλ νηειεζκάησλ. Κί εέλδπζ εξικβάλεη ζε πηή
ηλ ηγνξί λ νηήε κε χξν ζνφ ηλ ψιζ ζην ξνζερέο κέιινλ ή λ νξίζηε
ζε πηή ηλ ηγνξί φ η δεχπλζ ηο Δηξείο ηά ηλ ξρή λγλψξζ.

Ζ δί μί ησλ εζγκέλσλ εελδχζεσλ πνινγίεη κε βάζ ηο ηκέο ιεζίκηνο (close
price) ζην ηέινο ηο εξφδνπ, φσο δκνζεχνλη φ ην Υξκηζηήξν Αμψλ Θχξνπ  η
μέλ Υξκηζηήξ. Ο εελδχζεο ζε κ εζγκέλεο μίεο, νηκνχλη κε δάθνξεο
κεφδνπο νηίκζο ρξζκννψληο η δεδνκέλ ηο γνξάο ηά ηλ κεξνκλί ηο
ηάζηζο ννλνκήο έζο. Ωο κεξνκλί ψιζο ή γνξάο μψλ ινγίεη 
κεξνκλί ηά ηλ ννί εηειείη  ξάμ (trade date).
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2. Ινγζηέο ξρέο (Ππλέρε)

Δελδύζεο (Ππλέρε)
Ζ ηκή φζηνπο ησλ κεηνρψλ  άιισλ μψλ, ινγίεη ζηλ ηκή ηνπ κέζνπ ζηκνχ
φζηνπο  ζπκεξικβάλε η δψκη ηνπ ρξκηζηξίνπ  ηο ξνκήεεο ησλ
ρξκηζηξψλ ξάμεσλ.

Σν έιιεκκ ή ην ιεφλζκ φ ηλ ελεηίκζ ρξκηνννλνκψλ ζηνρείσλ ελεξγηνχ
νπ νηκνχλη ζε δί μί κέζσ ησλ νηειεζκάησλ, ληξνζσεχε η δθνξά κεημχ
ηο ηκήο ψιζο ηά η ιήμ ηνπ έηνπο κε ηλ ηκή ψιζο ηά ηλ ξρή ηνπ έηνπο ή
ηο ηκήο φζηνπο ησλ εελδχζεσλ νπ γνξάζηλ ηά η δάξε ηνπ έηνπο.

Σν έξδνο ή  κά φ η ξεπζηννίζ εελδχζεσλ πνινγίεη κε βάζ η έζνδ φ ηλ
ψιζ ηά η δάξε ηνπ έηνπο, θνχ θξεεί  ξνκήε ησλ ρξκηζηξψλ
ξάμεσλ   ηκή φζηνπο ησλ εελδχζεσλ. Σν έξδνο ή  κά νπ ξνχηε
ζπκεξικβάλεη ζη νηειέζκη ηνπ έηνπο.

Σξκηνννλνκά ζηνρεί ηνύ
Ζ Δηξεί ημλνκεί πνρξεψζεο σο ρξκηνννλνκά ζηνρεί ηνχ νπ νηκνχλη
ζε δί μί κέζσ ησλ νηειεζκάησλ, φηλ ξγκηνννχλη κε ζνφ ηλ δεπέηζ
ηνπο ζην άκεζν κέιινλ ή λ νξίζηλ ζε πηή ηλ ηγνξί φ η δεχπλζ ηο Δηξείο
ηά ηλ ξρή λγλψξζ.

Κεηά ηλ ξρή λγλψξζ η ρξκηνννλνκά ζηνρεί ηνχ νηκνχλη ζη
δί μί ηνπο. Σν έιιεκκ ή ην ιεφλζκ φ ηλ ελεηίκζ ηνπο λγλσξίεη ζη
νηειέζκη ηνπ έηνπο.

Ζ Δηξεί δγξάθε η ρξκηνννλνκά ζηνρεί ηνχ φ ηλ ηάζηζ
ννλνκήο έζο ηο φηλ  πνρξέσζ δεπεηεί, πξσεί ή ιήμε. Σν έξδνο ή  κά
νπ ξνχηε εξικβάλεη ζη νηειέζκη ηνπ έηνπο.

νξνινγί
Ζ ξφβιες γ ηξέρνπζ θνξνινγί γίλεη άλσ ζην θνξνινγηέν έξδνο ηνπ έηνπο κε η
ηάιιι νζνζηά νπ ζρχνπλ.

ίλεη ξφβιες γ λβιιφκελ θνξνινγί, γ φιεο ηο θνξνινγηέεο ή θξεηέεο
ξνζσξλέο δθνξέο κε βάζ ηνπο θνξνινγνχο ζπληειεζηέο νπ  ζρχνπλ ηά ηλ
εξίνδν ενίζο ή δλνλζκνχ ησλ ζηνρείσλ ελεξγηνχ  πνρξεψζεσλ φ η ννί
ξνχηνπλ ν ξνζσξλέο δθνξέο. Σ ρξεσζηά πφιν λβιιφκελο θνξνινγίο φ
θξεηέεο ξνζσξλέο δθνξέο λγλσξίνλη κφλν ζην βκφ ησλ λκελφκελσλ
κειινληψλ θνξνινγηέσλ εξδψλ.

Κεηξηά  ληίζηνρ κεηξηώλ
Κεηξηά  ληίζηνρ κεηξηψλ ληξνζσεχνπλ κεηξηά ζην ηκείν  πφιν
ηξεψλ. Ζ Δηξεί εσξεί σο ληίζηνρ κεηξηψλ φι η βξρπξφεζκ άκεζ
ξεπζηννήζκ ζηνρεί κε ιήμ κέρξ  ηξεο κήλεο.

Λόκζκ ιεηνπξγίο  ξνπζίζο
Σ ζηνρεί νπ εξικβάλνλη ζηο ννλνκέο ηζηάζεο ηο Δηξείο νηκνχλη
ρξζκννψληο ην λφκζκ ηνπ χξνπ ννλνκνχ εξβάιινληνο κέζ ζην ννίν ιεηνπξγεί
 Δηξεί (`ην λφκζκ ιεηνπξγίο`). Ο ννλνκέο ηζηάζεο ξνπζάνλη ζε Δπξψ ην
ννίν είλ ην λφκζκ ιεηνπξγίο  ξνπζίζο ηο Δηξείο.
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Μέλν ζπλάιιγκ
πλιιγέο ζε μέλν λφκζκ κεηηξένλη ζην λφκζκ ιεηνπξγίο κε βάζ ηο ηκέο
ζπλιιάγκηνο νπ ζρχνπλ ηλ κέξ ηο ζπλιιγήο.

Θηά ηλ κεξνκλί ηο ηάζηζο ννλνκήο έζο, η ρξκηά εξνπζά ζηνρεί
νπ εθξάνλη ζε μέλν λφκζκ, κεηηξένλη κε βάζ η ζπλιιγκηή ζνηκί νπ
ζρχε ζην ηέινο ηνπ έηνπο. Ο ζπλιιγκηέο δθνξέο νπ ξνχηνπλ φ η κεηηξνή
ησλ ρξκηψλ εξνπζψλ ζηνρείσλ λγλσξίνλη ζη νηειέζκη ηνπ έηνπο.

Κ ρξκηά εξνπζά ζηνρεί νπ νηκνχλη ζε δί μί  εθξάνλη ζε μέλν
λφκζκ, κεηηξένλη κε βάζ η ζπλιιγκηή ζνηκί νπ ίζρπε ηά ηνλ πνινγζκφ
ηο δίήο ηνπο μίο. Κ ρξκηά εξνπζά ζηνρεί νπ εθξάνλη ζε μέλν λφκζκ
 νηκνχλη κε βάζ ην ζηνξφ φζηνο δελ κεηηξένλη. Ο ζπλιιγκηέο
δθνξέο νπ ξνχηνπλ φ η κεηηξνή ησλ κ ρξκηψλ εξνπζψλ ζηνρείσλ νπ
νηκνχλη ζε δί μί λγλσξίνλη ζη νηειέζκη ηνπ έηνπο, εηφο φ ηο
δθνξέο νπ ξνχηνπλ φ κεηηξνή κ ρξκηψλ εξνπζψλ ζηνρείσλ ησλ ννίσλ
ην έξδνο ή κά λγλσξίεη επείο ζη ίδ εθάι. Ο ζπλιιγκηέο πηέο
δθνξέο λγλσξίνλη είζο επείο ζη ίδ εθάι.

Αλάιπζ ηά ηνκέ
χκθσλ κε ηο ξφλνεο ηνπ Γελνχο Πξνηχνπ Υξκηνννλνκήο Αλθνξάο 8 (ΓΠΥΑ 8)
Ιεηνπξγνί Σνκείο,  ιξνθφξζ ηά ηνκέ ηο Δηξείο ξνο ηξίη κέξ  είλ
βζζκέλ ζηλ εζσηεξή ιξνθφξζ ξνο ην Γνηφ πκβνχιν ην ννίν ικβάλε
νθάζεο σο ξνο η δάεζ φξσλ  μνινγεί ηλ φδνζ ησλ λθεξφκελσλ ηνκέσλ.
Ζ Δηξεί δξζηξννείη ζε έλ ιεηνπξγφ ηνκέ, ηνλ ηνκέ εελδχζεσλ εθιίσλ. Ο
δξζηξφηηεο ηο Δηξείο δεμάγνλη ζε έληε γεσγξθνχο ηνκείο: ζηλ Θχξν, ζην
Ζλσκέλν Βζίιεν, ζηλ Ακεξή, ζηλ Διιάδ  ζε άιιεο Δπξστέο ρψξεο.

3. Γρείξζ λδύλωλ

Ο εξγζίεο ηο Δηξείο ηλ εέηνπλ ζε ίλδπλν ηκήο γνξάο, ίλδπλν εηνίνπ, ζησηφ
ίλδπλν, ίλδπλν ξεπζηφηηο  ζπλιιγκηφ ίλδπλν νπ ξνχηνπλ φ η
ρξκηνννλνκά κέζ νπ ηέρε. Ζ νιηή νπ εθξκφε  Δηξεί γ η δρείξζ
πηψλ ησλ λδχλσλ εμγείη ν άησ:

() Θίλδπλνο ηκήο γνξάο
Ο ίλδπλνο ηκήο γνξάο είλ ν ίλδπλνο  μί ησλ ρξκηνννλνκψλ κέζσλ λ
δπκίλεη εμηίο ιιγψλ ζηο ηκέο ηο γνξάο. Σ ρξκηνννλνκά
εξνπζά ζηνρεί νπ νηκνχλη ζε δί μί κέζσ ησλ νηειεζκάησλ
πφελη ζε ίλδπλν ηκήο γνξάο ιφγσ βεβφηηο σο ξνο ηο κειινληέο ηκέο
ησλ εελδχζεσλ. Ζ Δηξεί δρεξίεη ηνλ ίλδπλν ηο ηκήο γνξάο κέζσ δζνξάο
ηνπ ρξηνθπιίνπ εελδχζεσλ.
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3. Γρείξζ λδύλωλ (Ππλέρε)

() Θίλδπλνο ηκήο γνξάο (ζπλέρε)

Αλάιπζ επζζίο
Ζ χμζ ηο ηκήο ησλ κεηνρψλ ηά 15% ζηο 31 Γεεκβξίνπ 2009  είρε σο
νηέιεζκ ηο χμζ ζη νηειέζκη ηά €491.500 εξίνπ. ε εξίησζ
κείσζο 15%  ξνχςε  ίδ ιιά ληίεη είδξζ ζη ίδ εθάι  η
νηειέζκη.

(β) Θίλδπλνο εηνίνπ
Ο ίλδπλνο εηνίνπ είλ ν ίλδπλνο φνπ  μί ησλ ρξκηνννλνκψλ κέζσλ
δπκίλεη εμηίο ιιγψλ ζη εηφ ηο γνξάο. Ζ δεχπλζ ηο Δηξείο
ξνινπεί ηο δπκάλζεο ζη εηφ ζε ζπλερή βάζ  ελεξγεί λάινγ.

Θηά ηλ κεξνκλί ησλ ννλνκψλ ηζηάζεσλ  λάιπζ ησλ ηννθφξσλ
ρξκηνννλνκψλ κέζσλ ζε ζρέζ κε η εηφ ήηλ:

2009 2008
€ €

Xξκηνννλνκά κέζ ζηεξνύ εηνίνπ
Xξκηνννλνκά εξνπζά ζηνρεί 400.772 187.399

Σξκηνννλνκά κέζ πκλόκελνπ εηνίνπ
Υξκηνννλνκά εξνπζά ζηνρεί 1.736.140 1.147.530

2.136.912 1.334.929

Aλάιπζ επζζίο
Ζ χμζ ησλ εηνίσλ ηά 100 βζέο κνλάδεο ζηο 31 Γεεκβξίνπ 2009  είρε σο
νηέιεζκ ηλ χμζ (κείσζ) ζη ίδ εθάι  η νηειέζκη φσο
ξνπζάεη ν άησ. Ο πνινγζκφο πηφο ξνυνέηε φη άιιν ξάγνληεο 
ζπγεξκέλ ν ηκέο ζπλιιάγκηνο ξκέλνπλ ζηεξά. ε εξίησζ κείσζο ησλ
εηνίσλ ηά 100 βζέο κνλάδεο  ξνχςε  ίδ ιιά ληίεη είδξζ ζη ίδ
εθάι  η νηειέζκη.

Ανηειέζκη
2009 2008

€ €
Xξκηνννλνκά κέζ
πκλφκελνπ εηνίνπ 14.418 33.802

(γ) Ξζηωηόο ίλδπλνο
Ο ζησηφο ίλδπλνο ξνχηε φηλ  δπλκί ησλ ζπκβιινκέλσλ κεξψλ λ
εμνθιήζνπλ ηο πνρξεψζεο ηνπο  κνξνχζε λ κεψζε ην νζφ ησλ κειινληψλ
ηκεψλ εζξνψλ φ ρξκηνννλνκά εξνπζά ζηνρεί ηά ηλ κεξνκλί
ηο ηάζηζο ννλνκήο έζο. Ζ Δηξεί δελ έρε ζκληέο ζπγεληξψζεο
ζησηνχ λδχλνπ. Ζ Δηξεί εθξκφε νηειεζκηνχο ειέγρνπο  δδζίεο
έηζ νπ λ ειρζηννείη πηφο ν ίλδπλνο. Σ ηξεά πφιν ξηνχλη ζε
ρξκηνννλνκνχο νξγλζκνχο κε ζησηή μνζηί   Δηξεί εθξκφε
δδζίεο νπ εξνξίνπλ ηλ έεζή ηο ζε ζησηφ ίλδπλν ζε ζρέζ κε άε
ρξκηνννλνκφ νξγλζκφ.
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3. Γρείξζ λδύλωλ (Ππλέρε)

(δ) Θίλδπλνο ξεπζηόηηο
Ο ίλδπλνο ξεπζηφηηο είλ ν ίλδπλνο νπ ξνχηε φηλ  ιήμ ησλ εξνπζψλ
ζηνρείσλ  πνρξεψζεσλ δε ζπκίηνπλ. ηλ ν ιήμεο δε ζπκίηνπλ, 
νδνηφηη κνξεί λ πμεί ιιά ηπηφρξνλ κνξεί λ πμεί ν ίλδπλνο κψλ.
Ζ Δηξεί εθξκφε δδζίεο κε ζνφ ηλ ειρζηννίζ ηέηνσλ κψλ φσο 
δηήξζ λννηψλ νζψλ κεηξηψλ  άιισλ εξνπζψλ ζηνρείσλ κε πςιή
ξεπζηφηη  κε ην λ δηξεί έλ λννηφ νζφ ζε δεζκεπκέλεο ζησηέο
δεπνιχλζεο.

Ο φινπν ίλεο ξνπζάνπλ ηλ λκελφκελ ρξνλνινγή ιήμ ησλ
ρξκηνννλνκψλ πνρξεψζεσλ ηο Δηξείο. Ο ίλεο έρνπλ εηνκζηεί κε βάζ
ηο ζπκβηέο κ-ξνεμνθικέλεο ηκεέο ξνέο ησλ ρξκηνννλνκψλ πνρξεψζεσλ
 βάζ ηο ελσξίηεξο κεξνκλίο ηά ηλ ννί  Δηξεί κνξεί λ πνρξεσεί λ
ιξψζε.

31 Γεεκβξίνπ 2009 Ινγζηή
μί

Ππκβηέο
ηκεέο

ξνέο
Δληόο

3 κλώλ
€ € €

Υξκηνννλνκά ζηνρεί ηνχ νπ
νηκνχλη ζε δί μί κέζσ ησλ
νηειεζκάησλ 1.211.877 1.211.877 1.211.877

31 Γεεκβξίνπ 2008 Ινγζηή
μί

Ππκβηέο
Ρκεέο

ξνέο
Δληόο

3 κλώλ
€ € €

Υξκηνννλνκά ζηνρεί ηνχ νπ
νηκνχλη ζε δί μί κέζσ ησλ
νηειεζκάησλ 296.935 296.935 296.935

(ε) Ππλιιγκηόο ίλδπλνο
Ο ζπλιιγκηφο ίλδπλνο είλ ν ίλδπλνο  μί ησλ ρξκηνννλνκψλ κέζσλ λ
πκίλεη ιφγσ ιιγψλ ζηο ζπλιιγκηέο ζνηκίεο. Ο ζπλιιγκηφο ίλδπλνο
ξνχηε φηλ κειινληέο εκνξέο ζπλιιγέο  λγλσξζκέλ εξνπζά
ζηνρεί  πνρξεψζεο είλ ζε λφκζκ δθνξεηφ φ ην λφκζκ ιεηνπξγίο ηο
Δηξείο. Ζ Δηξεί εηίεη ζε ζπλιιγκηφ ίλδπλν νπ ξνχηε φ
ζπλιιγέο ζε δάθνξ λνκίζκη πξίσο Γνιάξ Ζλσκέλσλ Πνιηεψλ  Αγγιέο
ηεξιίλεο. Ζ δεχπλζ ηο Δηξείο ξνινπεί ηο δπκάλζεο ζηο
ζπλιιγκηέο ζνηκίεο ζε ζπλερή βάζ  ελεξγεί λάινγ.

Ζ ινγζηή μί ησλ ρξκηψλ εξνπζψλ ζηνρείσλ  πνρξεψζεσλ ηο
Δηξείο η ννί εθξάνλη ζε μέλν λφκζκ ηά ηλ κεξνκλί ξνπζίζο ησλ
ννλνκψλ ηζηάζεσλ είλ σο νινχσο:

Yνρξεώζεο Ξεξνπζά ζηνρεί
2009 2008 2009 2008

€ € € €
Γνιάξ Ζλσκέλσλ Πνιηεψλ - - 526.595 449.760
Αγγιέο ζηεξιίλεο 611.811 260.552 729.469 866.274

611.811 260.552 1.256.064 1.316.034
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3. Γρείξζ λδύλωλ (Ππλέρε)

(ε) Ππλιιγκηόο ίλδπλνο (Ππλέρε)
Θηά η δάξε ηνπ 2009  Δηξεί δελ ληκεηψζε ννδήνηε είεδ
ζπλιιγκηνχ λδχλνπ ζε ζρέζ κε ηο ζπλιιγέο ηο ζε Δπξψ ιφγσ ηο
πνέηζο ηνπ Δπξψ σο είζκνπ λνκίζκηνο ιεηνπξγίο  ξνπζίζο ησλ
ννλνκψλ ηζηάζεσλ ηο φ 1 Ηλνπξίνπ 2009.

Αλάιπζ επζζίο
Ζ ελδπλάκσζ ηνπ Δπξψ έλλη ησλ ν άησ μέλσλ λνκζκάησλ ζηο 31 Γεεκβξίνπ
2009 ηά 10%  είρε σο νηέιεζκ ηλ χμζ (κείσζ) ζη εθάι  η
νηειέζκη φσο ξνπζάνλη ν άησ. Ο πνινγζκφο πηφο ξνυνέηε φη
άιιν ξάγνληεο  ζπγεξκέλ η εηφ ξκέλνπλ ζηεξά. ε εξίησζ
νδπλάκσζο ηνπ Δπξψ έλλη ησλ ν άησ μέλσλ λνκζκάησλ  ξνχςε  ίδ
ιιά ληίεη είδξζ ζη ίδ εθάι  η νηειέζκη.

Ανηειέζκη
2009 2008

€ €
Γνιάξ Ζλσκέλσλ Πνιηεψλ (52.660) (44.976)
Αγγιέο ζηεξιίλεο (11.765) (60.572)

(64.425) (105.548)

() Θίλδπλνο δρείξζο εθιίνπ
Ζ Δηξεί δρεξίεη η εθάι ηο νχησο ψζηε λ δζθιίε φη  ζπλερίζε λ
ιεηνπξγεί σο δξψζ ννλνκή κνλάδ  ηπηφρξνλ  έρε ηλ κέγζη δπληή
φδνζ γ ηνπο κεηφρνπο κέζσ ηο βέιηζηο λινγίο δίσλ εθιίσλ 
δλεζκνχ. Ζ γελή ζηξηγή ηο Δηξείο δελ έρε ιιάμε φ ην ξνγνχκελν
έηνο.

4. Πκληέο ζπκβάζεο κε η όξγλ δνίζο  ζπλδεδεκέλ ξόζω

() Ππκθωλί δρείξζο

Σλ 1 Κξηίνπ 2003,  Δηξεί ζχλςε ζπκθσλί δρείξζο κε ηλ εηξεί SFS Custodian
& Trust Services Limited κε ζνφ ηλ ξνρή πξεζψλ γξκκηείο, γ ηλ ηήξζ φισλ
ησλ ινγζηψλ ββιίσλ  κηξψσλ νπ είλ λγί ζχκθσλ κε ηνλ εξί Δηξεψλ
Λφκν, Θεθ. 113  γ η θχιμ φισλ ησλ εγγξάθσλ νπ ζρεηίνλη κε ηο εξγζίεο ηο
Δηξείο.

ηο 27 Ηνπιίνπ 2006 πνγξάθε λέ ζπκθσλί δρείξζο κε ηλ SFS Custodian & Trust
Services Limited κε ζρχ φ 1 Κξηίνπ 2006 κέρξ ηλ 28 εβξνπξίνπ 2009.

Κε βάζ η ζπκθσλί πηή, γ ηλ εξίνδν 1 Κξηίνπ 2006 έσο 28 εβξνπξίνπ 2007 
Δηξεί  ηβάιε δψκη δρείξζο ίζν ξνο 0,4% (ζπλ ΠΑ) εηζίσο ηο
νλνκζηήο μίο ηνπ εδνέληνο κεηνρνχ εθιίνπ ηο Δηξείο ή 0,4% (ζπλ ΠΑ)
εηζίσο άλσ ζηλ μί ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγηνχ ηο Δηξείο, φνν φ η δχν πηά
νζά είλ κεγιχηεξν, κε ηψηην φξν ζπλνινχ δψκηνο δρείξζο γ ηλ εξίνδν
πηή ηο €29.046  λψηην φξν ηο €42.715 (ζπλ ΠΑ), γ λ ιχηε ηο δάθνξεο
πξεζίεο φσο εκηνθχι, ηήξζο κηξψνπ κεηφρσλ  άιισλ κεξλψλ δνηψλ
 ιεηνπξγψλ πξεζψλ.
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4. Πκληέο ζπκβάζεο κε η όξγλ δνίζο  ζπλδεδεκέλ ξόζω (Ππλέρε)

() Ππκθωλί δρείξζο (ζπλέρε)

 ηλ εξίνδν 1 Κξηίνπ 2007 έσο 28 εβξνπξίνπ 2009  Δηξεί  ηβάιε δψκη
δρείξζο ίζν ξνο 0,5% (ζπλ ΠΑ) εηζίσο ηο νλνκζηήο μίο ηνπ εδνέληνο κεηνρνχ
εθιίνπ ηο Δηξείο ή 0,5% (ζπλ ΠΑ) εηζίσο άλσ ζηλ μί ηνπ ζπλφινπ ηνπ
ελεξγηνχ ηο Δηξείο φνν φ η δχν πηά νζά είλ κεγιχηεξν, κε ηψηην φξν
ζπλνινχ δψκηνο δρείξζο λά εηήζ εξίνδν ηο €34.172  λψηην φξν ηο €51.258
(ζπλ ΠΑ), γ λ ιχηε ηο δάθνξεο πξεζίεο φσο εκηνθχι, ηήξζο κηξψνπ
κεηφρσλ  άιισλ κεξλψλ δνηψλ  ιεηνπξγψλ πξεζψλ.

ηο 4 Ηνπλίνπ 2009 πνγξάθε λέ ζπκθσλί δρείξζο κε ηλ SFS Custodian & Trust
Services Limited (SFSCT) κε ζρχ φ 1 Κξηίνπ 2009 κέρξ ηλ 29 εβξνπξίνπ 2010.

Κε βάζ η ζπκθσλί πηή,  Δηξεί  ηβάιε εηήζν δίσκ ξνο ηλ SFSCT χςνπο
€45.000 (ζπλ ΠΑ) ηά η ρεηή Ζκεξνκλί (φσο ν φξνο πηφο νξίεη ν άησ). Σν
δίσκ  ρξεψλεη η` λινγί ηά ηλ ξψη κέξ άε Ζκεξνινγνχ Σξκήλνπ
( `ρεηή Ζκεξνκλί`) ζην ινγξζκφ εζφδσλ  εμφδσλ. ε εξίησζ νπ  Δηξεί 
δελεξγήζε ξάμεο (corporate actions)  SFSCT δχλη λ ξνβεί ζε ειένλ ρξέσζ
λθνξά κε ηλ ξνρή ησλ πξεζψλ νπ θνξά  ζρεηή ξάμ λννπκέλνπ φη ηέην
ρξέσζ  έρε ζπκθσλεί κε ην Γνηφ πκβνχιν.

(β) Ππκθωλίεο δεύπλζο εελδύζεωλ

ηο 21 Αξιίνπ 2003  Δηξεί πέγξςε ζπκθσλί δεχπλζο κε η Sharelink Securities and
Financial Services Limited σο Γεππληή Δελδχζεσλ ("Γεππληή") ησλ εθιίσλ ηο Δηξείο
ζηλ Θχξν γ εξίνδν δχν ρξφλσλ κε ζνφ λ πνεηεί  λ ηξεί ηλ εελδπηή νιηή 
ηνπο νξζκέλνπο φ ηνπο Γνηνχο πκβνχινπο λνλζκνχο. Ζ ζπκθσλί δεχπλζο 
λλεψλεη πηφκη φ έηνο ζε έηνο εηφο  λ ηεξκηζηεί θνχ νννδήνηε φ η δχν
κέξ δψζε ζην άιιν γξηή ξνεδννίζ ηνπιάρζηνλ 2 κλψλ  ννί  ιήγε ηά ή κεηά
ηλ 14 Αξιίνπ 2005. Σν ελ ιφγσ ρξηνθπιάν νηειείη φ ληέο μίεο/κεηξηά η ννί
ληξνζσεχνπλ ην 50% ησλ εξνπζψλ ζηνρείσλ ηο Δηξείο κεηά ηλ έδνζ ησλ
42.429.542 λέσλ κεηνρψλ ξνο η Mercator Strategic Opportunities Limited  ηλ ηβνιή ξνο
ηλ Δηξεί ηνπ ηκήκηνο έδνζήο ηνπο.

 ηο πξεζίεο νπ ν Γεππληήο  ξνζθέξε ζηλ Δηξεί δπλάκε ηο λέο πκθσλίο
Γεχπλζο  Δηξεί ζπκθψλζε λ ηνπ ηβάιιε Γίσκ Γεχπλζο άλσ ζηλ μί ηνπ
Υξηνθπιίνπ ιένλ ΠΑ, φσο πηφ  ζπκθσλείη εγγξάθσο φ ξνχ εο ξφ κεημχ
ησλ κεξψλ. Ο πνινγζκφο ηνπ χςνπο ηνπ Γψκηνο Γεχπλζο έγλε γ ξψη θνξά ηλ
κέξ πνγξθήο ηο ζπκθσλίο  κεηά  γίλεη ηά ηλ ξψη εξγάζκ κέξ άε
κεξνινγνχ έηνπο. Κε βάζ έγγξθν κε ζρχ ηλ κεξνκλί πνγξθήο ηο πκθσλίο
Γεχπλζο ην δίσκ δεχπλζο νξίζηε ζην 1% εηζίσο άλσ ζηλ μί ηνπ
Υξηνθπιίνπ ιένλ ΠΑ.
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4. Πκληέο ζπκβάζεο κε η όξγλ δνίζο  ζπλδεδεκέλ ξόζω (Ππλέρε)

(β) Ππκθωλίεο δεύπλζο εελδύζεωλ (ζπλέρε)

Ζ Δηξεί  ηβάιιε είζο Γίσκ Αφδνζο ξνο ην Γεππληή ην ννίν  είλ
ιξσηέν ηλ ηειεπηί κέξ άε κεξνινγνχ έηνπο,  ίζν ξνο ην 20% εηζίσο ιένλ ΠΑ
έξλ ηο ειάρζηο φδνζο (hurdle rate) χςνπο 4%. ηο 21 εβξνπξίνπ 2007  Δηξεί
νδέρηε ξφηζ ηο Sharelink Securities and Financial Services Limited  ννί δεπξίλε 
φξε ηνλ ηξφν πνινγζκνχ ησλ δσκάησλ φδνζο ηο βάζε ηο χμζο ζηλ μί ηνπ
ρξηνθπιίνπ πφ δρείξζ έλλη ηο ζηνξήο μίο εί ηο ννίο η δψκη φδνζο
πνινγίζηλ ηλ ξνγνχκελ θνξά. Ζ Sharelink Securities and Financial Services Limited 
ικβάλε ιένλ δίσκ φδνζο κφλνλ λ  φδνζ ηνπ ρξηνθπιίνπ μεεξάζε ην
ξνγνχκελν ςιφηεξν φξν (highest watermark), φνηε   νξίεη ην λέν ςιφηεξν φξν
(highest watermark).

Σέινο ην χςνο ηο ξνκήεο νπ ηβάιιεη φ ηλ Δηξεί γ ηο ρξκηζηξέο
ζπλιιγέο ζην Υξκηζηήξν Αμψλ Θχξνπ λέξρεη ζην 0,5% εί ηο νιήο μίο ησλ
ρξκηζηξψλ ζπλιιγψλ, κ ζπκεξικβλνκέλσλ δσκάησλ ζπλιιγψλ  θφξσλ.

Δξφζεη, ζηο 21 Αξιίνπ 2003  Δηξεί δφξζε κε βάζ πκθσλί Γεχπλζο η Centaur
Financial Services Limited σο ηνλ χξν Γεππληή Δελδχζεσλ ηνπ Υξηνθπιίνπ εελδχζεσλ
ηο Δηξείο ζην εμσηεξφ γ εξίνδν δχν ρξφλσλ κε ζνφ λ πνεηεί  λ ηξεί ηλ
εελδπηή νιηή  ηνπο νξζκέλνπο φ ηνπο Γνηνχο πκβνχινπο λνλζκνχο. Σν
ελ ιφγσ ρξηνθπιάν ληξνζψεπε ην 50% ησλ εξνπζψλ ζηνρείσλ ηο Δηξείο κεηά
ηλ έδνζ ησλ 42.429.542 λέσλ κεηνρψλ ξνο η Mercator Strategic Opportunities Limited 
ηλ ηβνιή ξνο ηλ Δηξεί ηνπ ηκήκηνο έδνζήο ηνπο.

 ηο πξεζίεο νπ  Centaur Financial Services Limited  ξνζθέξε ζηλ Δηξεί,  ηο
ηβάιιεη δίσκ δεχπλζο  δψκη φδνζο η ννί  πνινγίνλη  
ιξψλνλη κε ηνπο ίδνπο ξβψο φξνπο νπ ζρχνπλ γ η Sharelink Securities and Financial
Services Limited, κε βάζ η ζπκθσλί κεξνκλίο 21 Αξιίνπ 2003.

πγεξκέλ ην δίσκ δεχπλζο νξίζηε ζην 1% εηζίσο άλσ ζηλ μί ηνπ δελνχο
ρξηνθπιίνπ ιένλ ΠΑ, ξνιξσηέν εηζίσο ηά ηλ 31 Γεεκβξίνπ άε έηνπο.
Δξφζεη  Δηξεί  ηβάιιε δίσκ φδνζο ην ννίν  είλ ίζν ξνο 20% ιένλ
ΠΑ έξλ ηο ειάρζηο φδνζο (hurdle rate) χςνπο 4%   είλ ιξσηέν ηλ ηειεπηί
κέξ άε κεξνινγνχ έηνπο.
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5. Αλάιπζ ηά γεωγξθό ηνκέ
2009 2008

εωγξθνί Ρνκείο εωγξθνί Ρνκείο

Ζλωκέλεο Ζλωκέλεο
Ξνιηείεο ιιεο Ξνιηείεο ιιεο

Ζλωκέλν Ακεξήο Δπξωϊέο Ζλωκέλν Ακεξήο Δπξωϊέο
Θύξνο Βζίιεν & Θλδάο Διιάδ Σώξεο Πύλνιν Θύξνο Βζίιεν &

Θλδάο
Διιάδ Σώξεο Πύλνιν

€ € € € € € € € € € € €
Δζνδήκη
Κεξίζκη 50.163 7.587 25.355 6.000 5.088 94.193 112.957 13.250 10.519 40.000 17.435 194.161
Σφν 13.517 - - 25.805 1.406 40.728 30.530 36.639 1.413 24.462 1.252 94.296

63.680 7.587 25.355 31.805 6.494 134.921 143.487 49.889 11.932 64.462 18.687 288.457
Εκά φ δάεζ ρξκηνννλνκψλ
ζηνρείσλ ελεξγηνχ
 ηνχ νπ νηκνχλη ζε
δί μί κέζσ ησλ νηειεζκάησλ (204.628) (136.854) (66.073) (139.970) (583.955) (1.131.480) (321.573) (1.161.443) (203.207) (706.585) (33.153) (2.425.961)
Θέξδνο/(κά) φ ηλ ελεηίκζ
ρξκηνννλνκψλ ζηνρείσλ
ελεξγηνχ  ηνχ νπ
νηκνχλη ζε δί μί κέζσ
ησλ νηειεζκάησλ 246.891 93.669 244.450 465.889 74.958 1.125.857 (835.716) (478.856) (259.719) (454.657) (302.004) (2.330.952)

105.943 (35.598) 203.732 357.724 (502.503) 129.298 (1.013.802) (1.590.410) (450.994) (1.096.780) (316.470) (4.468.456)

Σ ζηνρεί ηά γεσγξθφ ηνκέ βζίνλη ζηνλ ηφν ησλ ζηνρείσλ ελεξγηνχ ηά ηλ κεξνκλί ηο ηάζηζο ννλνκήο έζο.
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6. μνδ
2009 2008

€ €
μνδ δρείξζο:

Γψκη δεχπλζο εελδχζεσλ 43.780 126.294
Γψκη δνηψλ, ινγζηψλ  άιισλ ζρεηψλ πξεζψλ 53.091 58.948
Γψκη ξνρήο πξεζψλ εκηνθχι 4.455 13.252
Γψκη ζπκβνχισλ 4.000 4.000
Δγγεικηέο πξεζίεο - 982
Ακνβή ειεγηψλ – ηξέρνλ έηνο 9.000 8.700
Ακνβή ειεγηψλ – ξνγνχκελ έη 1.305 1.309
ιι ιεηνπξγά έμνδ 5.542 4.910
Πξφλν γ ελδερφκελεο πνρξεψζεο - 20.500

121.173 238.895
Υξκηνδνηά έμνδ:

Σφν  έμνδ ηξεψλ 330 1.040
Σφν θνξνινγίο 73 177

403 1.217

7. νξνινγί
2009 2008

€ €
Ρξέρνπζ θνξνινγί
ηη εζθνξά γ ηλ άκπλ άλσ ζε κεξίζκη εμσηεξνχ - 6.181

- 6.181

() νξνινγνί ζπληειεζηέο

Eηξόο θόξνο
Κε βάζ ηνλ λέν εξί νξνινγίο ηνπ Δζνδήκηνο Λφκν ηνπ 2002, νπ έρε ηεεί ζε ζρχ φ 1
Ηλνπξίνπ ηνπ 2003,  Δηξεί πφεη ζε εηξφ θφξν κε ζπληειεζηή 10% ζην ζχλνιν
ησλ θνξνινγηέσλ εξδψλ ηο.

ε εξίησζ κάο  εηξεί έρε ην δίσκ λ κεηθέξε  λ ζπκςθίζε η κά πηή
κε η έξδ ησλ ενκέλσλ εηψλ ρσξίο εξνξζκφ.

ηη Δζθνξά γ ηλ άκπλ
Ζ κπληή εζθνξά ζη θνξνινγηέ έξδ  ζηνπο ηφνπο εζξηένπο ηο Δηξείο
ηξγείη φ 1 Ηλνπξίνπ 2003. Δζνδήκη φ κεξίζκη φ ην εμσηεξφ πφελη ζε
κπληή εζθνξά κε ζπληειεζηή 15% άησ φ νξζκέλεο ξνυνέζεο. Ζ κπληή εζθνξά
ζη εζνδήκη φ ελνί, κεσκέλ ηά 25%, θνξνινγείη κε ζπληειεζηή 3%.
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7. νξνινγί (Ππλέρε)

(β) Πρέζ κεημύ ηξέρνπζο θνξνινγίο  ινγζηνύ έξδνπο/(κάο)

2009 2008
€ €

Ζ ζρέζ κεημύ ηο θνξνινγήο εβάξπλζο  ηνπ ινγζηνύ
έξδνο/(κάο) εμγείη ν άηω:
Θέξδνο/(Εκά) ξλ η θνξνινγί 11.616 (4.804.128)
Δηξφο θφξνο ξνο 10% 1.162 (480.413)
νξνινγέο εδξάζεο γ:
- μνδ νπ δελ είηνπλ 123.639 506.913
- ζνδ νπ δελ θνξνινγνχλη (122.350) (19.416)
- νξνινγή κά (2.451) (7.084)
ηη εζθνξά γ ηλ άκπλ άλσ ζη κεξίζκη εμσηεξνχ - 6.181

- 6.181

(γ) Αλβιιόκελ θνξνινγί

Πξνζσξλέο δθνξέο γ ηο ννίεο δελ έρνπλ λγλσξζηεί ρξεσζηά πφιν λβιιφκελο
θνξνινγίο ζηνλ ζνινγζκφ:

2009 2008
€ €

Εκέο γ θνξνινγνχο ζννχο νπ κεηθέξνλη 1.321.538 1.346.045

Ο κέο γ ζννχο εηξνχ θφξνπ κεηθέξνλη γ ζπκςθζκφ κε θνξνινγηέ έξδ
νπ  ξνχςνπλ ζε κειινληά έη, ρσξίο ρξνλφ εξνξζκφ. Ο ξνζσξλέο δθνξέο δελ
έρνπλ λγλσξζηεί σο ρξεσζηά πφιν λβιιφκελο θνξνινγίο.
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8. Θέξδνο/(Εκά) λά κεηνρή
2009 2008

€ €

Θέξδνο/(Εκά) έηνπο κεηά η θνξνινγί 11.616 (4.810.309)

Κεζνζηκφο ξκφο εδνκέλσλ κεηνρψλ έηνπο 58.429.542 58.429.542

Θέξδνο/(Εκά) λά κεηνρή (ζελη) 0,02 (8,23)

Ζ Δηξεί δελ έρε δπληνχο ηίηινπο κεηηξέςκνπο ζε κεηνρέο  σο ε ηνχηνπ δελ πνινγίεη
ιήξσο ηλεκκέλν έξδνο λά κεηνρή.

9. Σξκηνννλνκά ζηνρεί ελεξγηνύ νπ νηκνύλη ζε δί μί κέζω ηωλ
νηειεζκάηωλ

Κεζνζηκό
Θόζηνο Αγνξί Αμί

2009 2008 2009 2008
€ € € €

Θιάδνο
Σξεψλ 215.330 1.060.939 203.676 560.900
Δκνξέο κεηθνξέο 234.780 231.965 159.279 120.239
ελνχ Ιλνχ Δκνξίνπ 513.652 594.663 355.959 373.133
ελψλ Υξκηνννλνκψλ 549.386 630.920 255.581 219.300
Πξγσγήο ηξνθίκσλ 344.127 263.643 248.006 194.190
Δελδπηψλ Οξγλζκψλ - 116.506 - 65.842
Πξνζσά ξντφλη 27.791 28.235 31.520 20.000
Θηζεπψλ  πιψλ - 27.338 - 25.609
Κεηνρέο εζγκέλεο ζην Υξκηζηήξν Αμψλ Θχξνπ 1.885.066 2.954.209 1.254.021 1.579.213
Υξεφγξθ εζγκέλ ζην Υξκηζηήξν Αμψλ Θχξνπ 391.604 181.097 400.772 187.399
Δελδχζεο εζγκέλεο ζε μέλ ρξκηζηήξ (κ. 12) 2.474.773 2.506.891 1.613.492 1.179.858
Δελδχζεο ζε κ εζγκέλεο ληέο μίεο ζηλ Θχξν 36.417 36.417 8.324 11.521

4.787.860 5.678.614 3.276.609 2.957.991

ιεο ν ν άλσ εελδχζεο ηέρνληλ γ εκνξί.

10. Ρξεά πόιν  ληίζηνρ κεηξηώλ
2009 2008

€ €
Σξεά πφιν 8.084 20.118
Αληίζηνρ κεηξηψλ 1.728.056 1.127.412

1.736.140 1.147.530

η ληίζηνρ κεηξηψλ εξικβάλνλη φι η βξρπξφεζκ άκεζ ξεπζηννήζκ ζηνρεί κε
ιήμ κέρξ  ηξεο κήλεο. Σ ληίζηνρ κεηξηψλ ληξνζσεχνπλ κεηξηά πφ δρείξζ φ
ηνπο Γεππληέο Δελδχζεσλ.

11. Ξζηωηέο  νθειόκελ έμνδ
2009 2008

€ €
Οθειφκελ έμνδ 98.369 66.366
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12. Σξκηνννλνκά ζηνρεί ηνύ νπ νηκνύλη ζε δί μί κέζω
ηάζηζο ζπλνιώλ εζόδωλ

Ζ Δηξεί ξνβίλε ζε άιπηεο σιήζεο δσκάησλ γνξάο  ψιζο ζε
ξννξζκέλ ηκή  ρξφλν (short selling of call and put options) η ννί δξγκηεχνλη
ζε μέλ ρξκηζηήξ.

Θηά ηλ 31 Γεεκβξίνπ 2009  Δηξεί είρε άιπηεο έζεο (open positions) ζε ζρέζ κε
δψκη ψιζο ζε νξζκέλ ηκή (put options)  άιπηεο έζεο (open positions) ζε
ζρέζ κε δψκη γνξάο ζε νξζκέλ ηκή (call options). Ζ δί μί ηνπ ζπλφινπ ησλ
άιπησλ έζεσλ ηά ηλ κεξνκλί ηο ηάζηζο ννλνκήο έζο λεξρφηλ ζε
€1.211.877 (31 Γεεκβξίνπ 2008: δί μί €296.935), ελψ κά χςνπο €87.107 λγλσξίζηε
ζη νηειέζκη ηνπ 2009 (2008: κά €3.617) φ ηλ ελεηίκζ ηνπ ν άλσ
ρξκηνννλνκνχ ζηνρείνπ ηνχ.

 λ κνξεί  Δηξεί λ ξνβίλε ζε άιπηεο σιήζεο (short selling) δηξεί
ινγξζκνχο εμζθάιζο ησλ λνηψλ ηννεηήζεσλ ηο (margin/collateral accounts). Kηά
ηλ 31 Γεεκβξίνπ 2009 ζε πηνχο ηνπο ινγξζκνχο πήξρλ ηηεκέλ ληίζηνρ
κεηξηψλ  εελδχζεσλ μίο €949.509 (31 Γεεκβξίνπ 2008: €833.607). 

 

13. Κεηνρό εθάιν

Δγεξκέλν
2009 2008

€ €
500.000.000 πλήεο κεηνρέο νλνκζηήο μίο 17 ζελη

(2008: 17 ζελη)  άε κ 85.000.000 85.000.000

Δδνκέλν
2009 2008

€ €
58.429.542 πλήεο κεηνρέο νλνκζηήο μίο 17 ζελη

(2008: 17 ζελη)  άε κ 9.933.022 9.933.022

ηο 23 Ηνπλίνπ 2008 ηά ηλ δάξε ηο ηηο ελήο πλέιεπζο ησλ κεηφρσλ ηο
Δηξείο εγξίε  κεηηξνή ηο νλνκζηήο μίο ησλ κεηνρψλ ηο Δηξείο φ Ι.Θ. 0,10
ζε € 0,17 ζχκθσλ κε ηο ξφλνεο ηνπ εξί Δηξεψλ Λφκνπ Θεθ. 113, ηνπ εξί ηο Τνέηζο
ηνπ Δπξψ Λφκνπ ηνπ 2007  ηνπ Θηζηηνχ ηο Δηξείο, ψο   δκνπξγί εδνχ
ινγξζκνχ νεκηνχ γ άε ηάμ κεηνρψλ, ζηνλ ννίν  ηρσξεί ζε εδφ
νεκηφ ην νζφ κε ην ννίν κεψε ην εδνκέλν κεηνρφ εθάιν ηο Δηξείο, ιφγσ
ηο ζηξνγγπιννίζο ηο νλνκζηήο μίο ηο κεηνρήο ζε € 0,17 (φ € 0,17086),  ην
ννίν  εθιννεί ζε κειινληή χμζ εθιίνπ.

Κε βάζ η ν άλσ, ην εγεξκέλν κεηνρφ εθάιν κεηηξέεη φ £50.000.000
δξεκέλν ζε 500.000.000 ζπλήεο κεηνρέο νλνκζηήο μίο £ 0,10  εκά ζε €85.000.000
δξεκέλν ζε 500.000.000 ζπλήεο κεηνρέο νλνκζηήο μίο € 0,17  εκά. Σν εδνέλ
κεηνρφ εθάιν κεηηξέεη φ £5.842.954 δξεκέλν ζε 58.429.542 ζπλήεο κεηνρέο
νλνκζηήο μίο £ 0,10  εκά ζε €9.933.022 δξεκέλν ζε 58.429.542 ζπλήεο κεηνρέο
νλνκζηήο μίο € 0,17  εκά. Ανηέιεζκ ηο κεηηξνήο είλ  κείσζ ηνπ κεηνρνχ
εθιίνπ ηά €50.258 ην ννίν  ηρσξεί ζε εδφ νεκηφ νπ  εθιννεί
ζε κειινληή χμζ εθιίνπ.
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14. Ανεκηά

χκθσλ κε ηνπο εξί Υξκηζηξίνπ Αμψλ Θχξνπ λνλζκνχο, ν εελδπηνί νξγλζκνί
κνξνχλ λ δλέκνπλ ζλ κέξζκ ζηνπο κεηφρνπο η εζνδήκη φ εελδχζεο ψο  ην
30% ησλ ιενλζκάησλ νπ ξνχηνπλ φ εθινπρά έξδ.  ηβνιή κεγιχηεξνπ
νζνζηνχ ησλ ιενλζκάησλ φ εθινπρά έξδ, ηείη  έγξζ ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ
Υξκηζηξίνπ Αμψλ Θχξνπ, ηφλ ίηζο ηο Δηξείο.

Κε βάζ ηνλ εξί Δηξεψλ Λφκν, Θεθ. 113, δελ εηξέεη ζηλ Δηξεί λ ξνβεί ζε δλνκή
κεξίζκηνο, εάλ ηά ηλ κεξνκλί ιήμεσο ηνπ ηειεπηίνπ ννλνκνχ έηνπο, ην ξφ
ελεξγηφ ηο φσο πηφ εκθλίεη ζηο ννλνκέο ηζηάζεο, ή  κνξνχζε λ ξνχςε
σο νηέιεζκ ηο δλνκήο πηήο, είλ ηψηεξν φ ην άξνζκ ηνπ εδνέληνο εθιίνπ
 ησλ κ δλεκηέσλ νεκηψλ.

Σ νεκηφ πφ ην άξην δελ είλ δέζκν ξνο δλνκή.

15. Πκληά γεγνλόη νπ ζπλέβλ κεηά η ιήμ ηνπ έηνπο

Γελ ζπλέβλ ννδήνηε ζκληά γεγνλφη κεηά η ιήμ ηνπ έηνπο  κέρξ ηλ κεξνκλί
έγξζο ησλ ννλνκψλ ηζηάζεσλ.

16. Γίεο Αμίεο

Κεηξήζεο δίωλ μίωλ νπ λγλωξίνλη ζηλ ηάζηζ ννλνκήο έζο

ηνλ φινπν ίλ ξνπζάεη  λάιπζ ησλ ρξκηνννλνκψλ κέζσλ νπ έρνπλ
ηρσξεί, κεηά ηλ ξρή λγλψξζ, ζηλ δί μί, νκδννκέλ ζε είεδ 1-3 κε
βάζ ην βκφ ζηνλ ννίν  δί μί έρε πνινγζηεί.

- Δίεδν 1 - κεηξήζεο δίο μίο βάζ ηκψλ ρξκηζηξίνπ (ρσξίο δφξσζ) ζε ελεξγέο
γνξέο γ φκν εξνπζά ζηνρεί ή πνρξεψζεο.
- Δίεδν 2 - κεηξήζεο δίο μίο κε βάζ ιξνθνξίεο εηφο φ πηέο νπ ξνέξρνλη
φ ην είεδν 1  νπ θνξνχλ η εξνπζά ζηνρεί ή πνρξεψζεο, είηε άκεζ (διδή
ηκέο) είηε έκκεζ (δι. νπ ξνέξρνλη φ ηο ηκέο).
- Δίεδν 3-κεηξήζεο δίο μίο νπ ξνέξρνλη φ κεφδνπο νηίκζο νπ
εξικβάλνπλ ιξνθνξίεο γ ην εξνπζφ ζηνρείν ή πνρξέσζ νπ δελ βζίνλη ζε
δκνζεπκέλ δεδνκέλ ηο γνξάο.

31 Γεεκβξίνπ 2009 Δίεδν 1 Δίεδν 2 Δίεδν 3 Πύλνιν
€ € € €

Σξκηνννλνκά ζηνρεί
ελεξγηνύ νπ νηκνύλη ζε
δί μί κέζω ηωλ
νηειεζκάηωλ
Δζγκέλ ζε ρξκηζηήξ 3.268.285 - - 3.268.285
Κ εζγκέλ ζε ρξκηζηήξ - - 8.324 8.324
Νιό 3.268.285 - 8.324 3.276.609
Σξκηνννλνκά ζηνρεί
ηνύ νπ νηκνύλη ζε
δί μί κέζω ηωλ
νηειεζκάηωλ
ηνρεί νπ ηέρνλη γ εκνξί 1.211.877 - - 1.211.877
Νιό 1.211.877 - - 1.211.877

Γελ πήξρλ κεηθνξέο κεημχ ησλ Δέδσλ 1  2 ηά η δάξε ηνπ έηνπο.
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16. Γίεο Αμίεο (ζπλέρε)

Πκληέο πνέζεο νπ ρξζκνννύλη γ ηνλ ξνζδνξζκό ηο δίο μίο
ηωλ ρξκηνννλνκώλ ζηνρείωλ ελεξγηνύ  ηνύ

Ο δίεο μίεο ησλ ρξκηνννλνκψλ ζηνρείσλ ελεξγηνχ  ηνχ ξνζδνξίνλη σο
εμήο:

Ζ δί μί ησλ ρξκηνννλνκψλ ζηνρείσλ ελεξγηνχ  ηνχ νπ είλ εζγκέλ
ζε ρξκηζηήξν  νηκνχλη ζε δί μί κέζσ ησλ νηειεζκάησλ, βζίεη ζηο
ρξκηζηξέο ηκέο ηλ κεξνκλί ηο ηάζηζο ννλνκήο έζο.

Ζ δί μί ησλ ρξκηνννλνκψλ ζηνρείσλ ελεξγηνχ  ηνχ η ννί δελ
εκνξεχνλη ζε ελεξγείο γνξέο νξίεη ρξζκννψληο δάθνξεο κεφδνπο νηίκζο
μψλ. Ζ Γεχπλζ ρξζκννεί δάθνξεο κεφδνπο  άλε πνινγζκνχο κε βάζ ηο
ζπλήεο ηο γνξάο ηά ηλ κεξνκλί ηνπ ζνινγζκνχ. Ζ δί μί ησλ
ρξκηνννλνκψλ κέζσλ είλ εξίνπ  ίδ κε η ινγζηή μί ηά ηλ κεξνκλί ηνπ
ζνινγζκνχ.

Ζ ίλζ ησλ ρξκηνννλνκψλ κέζσλ νπ ηηάρλ ζην Δίεδν 3 ηά ηλ δάξε ηνπ
έηνπο νπ έιμε ζηο 31 Γεεκβξίνπ 2009 ξνπζάεη ν άησ:

31 Γεεκβξίνπ 2009 Σξκηνννλνκά
ζηνρεί ελεξγηνύ ζε

δί μί κέζω ηωλ
νηειεζκάηωλ

Κ εζγκέλεο
εελδχζεο

Πύλνιν

€ €
όινν 1 Ηλνπξίνπ 2009 11.496 11.496
Κ ξγκηννείζεο κέο νπ λγλσξίζηλ ζηλ
ηάζηζ ζπλνιψλ εζφδσλ (3.172) (3.172)
όινν 31 Ηλνπξίνπ 2009 8.324 8.324

17. Ππλιιγέο κε ζπλδεδεκέλ ξόζω

Ζ Δηξεί εσξεί ζλ ζπλδεδεκέλ ξφζσ η κέι ηνπ Γνηνχ πκβνπιίνπ  ην
ξκκηέ ηο Δηξείο (ζπκεξικβλνκέλσλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ ξνζψσλ ηνπο), ψο
είζο  ηνπο κεηφρνπο νπ ηείρλ έξλ ηνπ 5% ηνπ εδνέληνο κεηνρνχ εθιίνπ ηο
Δηξείο ζηο 31 Γεεκβξίνπ 2009.

Θηά η δάξε ηνπ έηνπο ν ζπλιιγέο κεημχ ηο Δηξείο  ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε πηή
ξνζψσλ ψο είζο  κε ηνπο δεππληέο εελδχζεσλ, ζη ιίζ κίο ζπλήνπο
εκνξήο ζπλιιγήο, ήηλ σο νινχσο:
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17. Ππλιιγέο κε ζπλδεδεκέλ ξόζω (ζπλέρε)

2009 2008
€ €

κινο εηξεψλ SFS Group Public Company Limited
Υξκηζηξέο ξνκήεεο  δψκη
φ άιιεο πξεζίεο 95.354 303.801

Centaur Financial Services Limited
Γψκη δεχπλζο  φδνζο 15.705 58.795

Ο ζνινγζκφο εξικβάλε η φινπ πφιν νπ ξνέξρνλη
φ ζπλιιγέο κε ζπλδεδεκέλ ξφζσ:

κινο εηξεψλ SFS Group Public Company Limited
Οθειφκελ έμνδ 53.165 32.773

Centaur Financial Services Limited
Οθειφκελ έμνδ 15.705 -

18. Αλεικκέλεο  Δλδερόκελεο πνρξεώζεο

Γελ πήξρλ ννεζδήνηε λεικκέλεο ή ελδερφκελεο πνρξεψζεο ηά ηλ 31 Γεεκβξίνπ
2009.

19. Κέξζκ

Σν Γνηφ πκβνχιν ηο Δηξείο δελ εζγείη ηλ ιξσκή κεξίζκηνο γ ην πφ εμέηζ
έηνο (2008: Κδέλ).
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