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Σν Γνηφ πκβνχιν πνβάιιε ηλ έεζή ηνπ κί κε ηο ειεγκέλεο ννλνκέο ηζηάζεο
γ ην έηνο νπ έιμε ζηο 31 Γεεκβξίνπ 2009.

Γξζηξόηηεο
Ζ πξφηεξ δξζηξφηη ηο Δηξείο ξκέλε  δεμγσγή εξγζψλ εελδπηνχ
νξγλζκνχ ιεζηνχ ηχνπ κε εελδχζεο ζε μίεο εηξεψλ νπ είλ εζγκέλεο ζην
Υξκηζηήξν Αμψλ Θχξνπ, μίεο ηνπ Θπξνχ Γκνζίνπ, ζε δσηέο εηξείεο, ζε άιιεο
κεηνρέο εελδπηέο εηξείεο, ζε κνβί εθάι, ζε εηξείεο δρείξζο ρξηνθπιίνπ
ερεξκηψλ εθιίσλ, ψο  ζε άιιεο μίεο νπ είλ εζγκέλεο ζε μέλ ρξκηζηήξ.
Δίζο  Δηξεί έρε ηλ δπληφηη λ εελδχε  ζε άιινπο εελδπηνχο ηνκείο φσο είλ
ελιιηέο εελδχζεο, εελδχζεο ζε ηκεί ζηνλ ηνκέ λήησλ  λπηιίο,  ζε
εηξείεο ερεξκηψλ εθιίσλ  ζπκκεηνρψλ κε ζηφρν ηλ δθνξννίζ ησλ
εελδχζεσλ ηο  κείσζ ηο έεζο ηο ζην ίλδπλν γνξάο  εελδπηφ ίλδπλν, έηζ
ψζηε νπ η νηειέζκη ηο λ κλ εξεάνλη άκεζ φ ηο πμνκεψζεο ζηο ηκέο ησλ
ληψλ μψλ.

Ανηειέζκη
Σ νηειέζκη ηο Δηξείο γ ην έηνο ξνπζάνλη ζη ζειίδ 14.

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 εηξείο
Θηά η δάξε ηησλ ελψλ πλειεχζεσλ ησλ Γελψλ, Δζνδκηψλ 
Θεθινπρψλ Κεηνρψλ ηο Δηξείο νπ ξγκηννήλ ηλ 1 Απγνχζηνπ 2007,
εγξίε  φ ηο ηξεο ηάμεο κεηνρψλ  ηξνννίζ ηνπ Θηζηηνχ ηο Δηξείο  
ληηάζηζ ηνπ ξξνπ 33.1 ην ννίν ξνλννχζε δάιπζ ηο Δηξείο κε ςήθζκ ησλ
κεηφρσλ ζηο 10 Λνεκβξίνπ 2007. Σν λέν ξξν 33.1 ξνλνεί φη εηφο λ  εηξεί διπεί
λσξίηεξ,  σή ηο Δηξείο  ελεχζε ηά ηλ 31 Απγνχζηνπ 2012 ή λ  ν άλσ
κεξνκλί δελ είλ εξγάζκ κέξ ζηλ Θχξν ηά ηλ κέζσο ξνγνχκελ εξγάζκ κέξ
(“ηεξκηή κεξνκλί”).

Πεξζζφηεξεο ιεηνκέξεεο ηο ξφλνο δάιπζο ηο Δηξείο ξηίελη ζη ζκείσζ 2
ησλ ννλνκψλ ηζηάζεσλ.

ε ζπλεδξίζ ηνπ Γνηνχ πκβνπιίνπ νπ έγλε ζηο 20 Γεεκβξίνπ 2007 νθζίζηε
φσο  Σξίλ Δελδχζεο Γκφζ Δηξεί Ιηδ (Δηξεί) πνβάιε ίηζ ζην
Υξκηζηήξν Αμψλ Θχξνπ (ΥΑΘ) γ ιιγή φ ηνπο εελδπηνχο εξνξζκνχο θνχ 
ιιγή  εηξέςε ζηλ Δηξεί λ εελδχε ζε φινπο ηνπο εελδπηνχο ηνκείο ρσξίο
λέλ εξνξζκφ ηφζν ζηλ Θχξν φζν  ζην εμσηεξφ. Ανθζίζηε είζο φσο 
Δηξεί ηεί η κεηάημή ηο φ ηλ Αγνξά Δελδπηψλ Οξγλζκψλ ζηλ Δλιιηή
Αγνξά θνχ δελ λνννχλη ιένλ η ηνχκελ νζνζηά δζνξάο ηο Αγνξάο
Δελδπηψλ Οξγλζκψλ. ηο 28 Γεεκβξίνπ 2007 άξρζε  δξγκάηεπζ ησλ ηίηισλ ηο
Δηξείο ζηλ γνξά εδψλ ρξηξζηψλ.

ε ζπλεδξίζ ηνπ κεξνκλίο 6 Κΐνπ 2008, ην Γνηφ πκβνχιν ιξνθνξήε φη ην
ΥΑΘ έξξςε ηλ ίηζ ηο Δηξείο γ κεηάημ ηο ζηλ Δλιιηή Αγνξά θνχ ην
εελδπηφ ηο ρξηνθπιάν δελ είρε κέρξ ηφηε δθνξννεί ζκληά.
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Ξξνβιεόκελ εμέιμ ηο εηξείο (Ππλέρε)
ηο 23 Ηνπλίνπ 2008  έηη γελή ζπλέιεπζ ελέξλε ιξνθνξφ κλκφλν γ δεχξπλζ
ησλ δξζηξνηήησλ ηο Δηξείο δίλνληο ηο ηλ δπληφηη λ εελδχε  ζε άιινπο
εελδπηνχο ηνκείο φσο είλ ν ελιιηέο εελδχζεο, εελδχζεο ζε ηκεί ζηνλ ηνκέ
λήησλ  λπηιίο,  ζε εηξείεο ερεξκηψλ εθιίσλ  ζπκκεηνρψλ κε ζηφρν ηλ
δθνξννίζ ησλ εελδχζεσλ ηο  κείσζ ηο έεζο ηο ζην ίλδπλν γνξάο 
εελδπηφ ίλδπλν, έηζ ψζηε η νηειέζκη ηο λ κ εξεάνλη άκεζ φ ηο
πμνκεψζεο ζηο ηκέο ησλ ληψλ μψλ.

Διένλ, ην Γνηφ πκβνχιν ζηλ ζπλεδξί ηνπ κεξνκλίο 6 Κΐνπ 2008,
ιξνθνξήε φη  Δηξνή Θεθιγνξάο ελέξλε ην ίηκ ηο γ ιιγή φ ηνπο
εελδπηνχο εξνξζκνχο  σο πηφ ξνσήε ζην ΥΑΘ γ ηειή έγξζ. Ζ
δξγκάηεπζ ησλ ηίηισλ ηο Δηξείο  ζπλερίζε ζηλ γνξά εδψλ ρξηξζηψλ.

Ύξμ πνηζηκάηωλ ηο εηξείο
Ζ Δηξεί δελ δηξεί ννδήνηε πνηζηήκη.

Δζόζ ηωλ εδόζεωλ ηωλ δξζηξνηήηωλ ηο Δηξείο  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 κεηνρψλ ψο είζο ν ίλδπλνο
εηνίνπ. Ζ εηξεί ξνινπεί  δρεξίεη πηνχο ηνπο λδχλνπο κε δάθνξνπο
κρλζκνχο. Ιεηνκέξεεο γ η δρείξζ φισλ ησλ λδχλσλ νπ ληκεησίε  Δηξεί
ξνπζάνλη ζη ζκείσζ 4 ησλ ννλνκψλ ηζηάζεσλ.

Κέξζκ
Σν Γνηφ πκβνχιν νθάζζε λ ξνηείλε ηλ ιξσκή κεξίζκηνο χςνπο €0,054 (2008:
€0,09) γ άε ζπλή Δζνδκηή κεηνρή γ ην έηνο νπ έιμε ζηο 31 Γεεκβξίνπ 2009.
χκθσλ κε ην Θηζηηφ ηο Δηξείο ην Γνηφ πκβνχιν πνρξενχη λ ξνηείλε η
δλνκή κεξίζκηνο ηνπιάρζηνλ ηνπ 85% ησλ δέζκσλ νεκηψλ ηνπ Ινγξζκνχ
Δζνδκάησλ Θπξψλ Δελδχζεσλ.

Σν Θηζηηφ ηο Δηξείο δελ εηξέε η δλνκή ηνπ Θεθινπρνχ Ανεκηνχ
Θπξψλ Δελδχζεσλ.

Σέινο δελ ξνηείλεη  ιξσκή κεξίζκηνο γ ηο κεηνρέο Γελψλ Δελδχζεσλ θνχ
πάξρνπλ ζπζζσξεπκέλεο κέο  σο ε ηνχηνπ  δλνκή κεξίζκηνο δελ εηξέεη φ ηο
ξφλνεο ηνπ εξί Δηξεψλ Λφκνπ, Θεθ. 113. Ζ κά γ ην έηνο κεηθέξεη ζη νεκηά.
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Κεηνρό Θεθάιν
Γελ πήξμλ ιιγέο ζην κεηνρφ εθάιν ηο Δηξείο.

Πύκβνπιν
Σ κέι ηνπ Γνηνχ πκβνπιίνπ ψο  ν ιιγέο ζη ζχλεζή ηνπ γ ην έηνο
ξνπζάνλη ζη ζειίδ 1 ησλ ννλνκψλ ηζηάζεσλ.

χκθσλ κε ηο ξφλνεο ηνπ ηζηηνχ ηο Δηξείο,  χκβνπινο ηέιι Ζιάδνπ
νρσξεί, είλ φκσο ελειέμκ  ξνζθέξεη γ ελεινγή.

Γώκη Ππκβνύιωλ
Θηά η δάξε ηνπ έηνπο νπ έιμε ζηο 31 Γεεκβξίνπ 2009 ν χκβνπιν εζέξμλ ην
νζφ ησλ €8.500 σο κνβή γ ηο πξεζίεο ηνπο σο κέι ηνπ Γνηνχ πκβνπιίνπ ηο
Δηξείο (2008: €8.500).

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

2009 2008
€ €

Αληψλο Κπηιλίνο 1.710 1.710
ηέιι Ζιάδνπ 1.710 1.710
ιο ιηφνπινο 5.080 5.080

8.500 8.500

Θώδο Δηξήο Γπβέξλζο
Ζ Δηξεί έρε εζγκέλνπο ηίηινπο ζηλ Αγνξά Δδψλ Υξηξζηψλ ηνπ
Υξκηζηξίνπ Αμψλ Θχξνπ (ΥΑΘ), ζε ζρέζ κε ηλ ννί δελ είλ πνρξεσηή 
εθξκνγή ηνπ Θψδ Δηξήο Γπβέξλζο ηνπ ΥΑΘ (ν Θψδο)   Δηξεί δελ
εθξκφε ηνλ Θψδ. Πεξηέξσ ιξνθνξίεο ξηίελη ζη Γήισζ Δηξήο
Γπβέξλζο ζηο ζειίδεο 6 κέρξ 10.

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.
Πιήξο  ιεηνκεξήο εεμήγζ ησλ ιφγσλ κ πνέηζο ηνπ Θψδ, ξηίεη ζη
Γήισζ Δηξήο Γπβέξλζο, ζε ζρέζ κε ηο ξγξάθνπο ()-(γ) ηνπ ξξνπ 5 ηο
Οδγίο ΟΓ190-2007-04.
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Ππκκεηνρή Ππκβνύιωλ ζην εθάιν 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 19 Κξηίνπ
2010 ήηλ σο νινχσο:

%
Αληψλο Κπηιλίνο -
ηέιι Ζιάδνπ -
ιο ιηφνπινο -

Γελ πήξμε ννδήνηε δχκλζ ζη νζνζηά ή  ζη δψκη ςήθνπ ησλ κειψλ
ηνπ Γνηνχ πκβνπιίνπ ηά ην δάζηκ κεημχ ηο 31ο Γεεκβξίνπ 2009  ηο 19ο

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.

Θπξόηεξν Κέηνρν
Ο κέηνρν νπ ηείρλ έξλ ηνπ 5% ηνπ εδνέληνο κεηνρνχ εθιίνπ ηο Δηξείο
ζηο 31 Γεεκβξίνπ 2009  ζηο 19 Κξηίνπ 2010 ήηλ ν φινπν:

%
SFS Group Public Company Limited 84,32

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 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, 24 Κξηίνπ 2010
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Ξξάγξθν ()-(γ) ηνπ ξξνπ 5 ηο Νδγίο

Ζ Δηξεί έρε ηίηινπο εζγκέλνπο ζηλ Αγνξά Δδψλ Υξηξζηψλ 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 Δδψλ Υξηξζηψλ ηνπ
ΥΑΘ   Δηξεί δελ εθξκφε ηνλ ελ ιφγσ Θψδ.

Ζ Δηξεί δελ εθξκφε ηνλ Θψδ, ικβάλνληο πφς η ησηέξσ:

ελά, 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 ηξίη εηξεί-
Γρεξζηή 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 κεηάβιη φ ην 2007. Ζ ελιιγή ησλ Γνηψλ πκβνχισλ
(ξρή Α.5. ηνπ Θψδ), εηπγράλεη εί η βάζ 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, δελ έρνπλ πμεί
εί ζεξά εηψλ,  γλσζηνννχλη ζθψο ζηλ Δηήζ εζ ηο Δηξείο.
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. 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, δζθιίνπλ 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 ζην
ιίζν εδήο ζπκθσλίο, 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 γελέο ζπλειεχζεο 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 δεπξλίζεο φνπ πηέο ηπρφλ
εηνχλη  δχλλη λ δννχλ. 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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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 λθέξεη 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 εξικβάλνλη 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 ην Ιεηνπξγφ
πκκφξθσζο  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.
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ξξν 5(ε) ηο Νδγίο
Ιεηνκέξεεο ζε ζρέζ κε ην ζπγεξκέλν ξξν λθέξνλη ζηλ εζ ηνπ
Γνηνχ πκβνπιίνπ ζηο ζειίδεο 2 κέρξ 5.

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

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

ξξν 5() ηο Νδγίο
Κε βάζ ηλ ξάγξθν 17.1 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, ζε γελή ζπλέιεπζ λ πμάλε ή κεψλε ηνλ
ξκφ ησλ πκβνχισλ. Ζ ξάγξθνο 17.3 ηνπ Θηζηηνχ ηο Δηξείο δζθιίε
ηλ ελιιγή ησλ πκβνχισλ, θνχ ξνλνεί φη ζε άε Δηήζ ελή πλέιεπζ ην έλ
ηξίην ηνπ εάζηνηε ξκνχ 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 κε ηλ ξάγξθν 17.4 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 21.2 ηνπ Θηζηηνχ ηο Δηξείο ξνλνεί φη ν χκβνπιν έρνπλ
εμνπζί λ δνξίνπλ, 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 Λφκν  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 ζρεηφ εδφ
ςήθζκ εγξεί φ η ελή πλέιεπζ ησλ κεηφρσλ ηο Δηξείο.

ξξν 5() ηο Νδγίο
Γελ εθξκφεη.
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ΓΖΙΩΠΖ ΔΡΑΗΟΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΡΖΠ ΡΟΗΑΗΛΑ ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΓΖΚΝΠΗΑ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΙΗΚΗΡΔΓ ( Δηξεί) ΠΚΩΛΑ ΚΔ ΡΝ ΑΟΟΝ 5 ΡΖΠ ΝΓΖΗΑΠ
ΝΓ190-2007-04 ΞΔΟΗ ΡΝ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΡΖΠ ΔΡΖΠΗΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ
ΔΘΔΠΖΠ ( Νδγί) (ζπλέρε)

ξξν 5() ηο Νδγίο
Ζ Δηξεί δελ έρε φξγλ δνίζο, δρείξζο  ενηείο ή εηξνέο, έξλ ηνπ
Γνηνχ ηο πκβνπιίνπ,  ζχλεζ ηνπ ννίνπ λθέξεη ζη ζειίδ 11 “Γήισζ
Κειψλ ηνπ Γνηνχ πκβνπιίνπ  ησλ Τεχπλσλ γ η χλημ ησλ Ονλνκψλ
Θηζηάζεσλ”. 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 Σξίλ Δελδχζεο Γκφζ Δηξεί Ιίκηεδ γ ην έηνο νπ έιμε ζηο 31 Γεεκβξίνπ
2009, εβεβψλνπκε φη εμ‟ φζσλ γλσξίνπκε:

() ν εηήζεο ννλνκέο ηζηάζεο ν ννίεο ξνπζάνλη ζηο ζειίδεο 14 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
Σξίλ Δελδχζεο Γκφζ Δηξεί Ιίκηεδ  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 Σξίλ Δελδχζεο Γκφζ
Δηξεί Ιίκηεδ  ησλ ερεξήζεσλ νπ εξικβάλνλη ζηνπο ινγξζκνχο σο
ζχλνιν, κί κε εξγξθή ησλ πξφηεξσλ λδχλσλ  βεβνηήησλ νπ
ληκεησίνπλ.

Mέι Γνηνύ Ππκβνπιίνπ

Αληψλο Κπηιλίνο

ηέιι Ζιάδνπ

ιο ιηφνπινο
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ
ΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009

Θπξφ Υξηνθπιάν Γελέο
Δζνδκηφ Θεθινπρφ Υξηνθπιάν Νιό

2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
κ. € € € € € € € €

Δζνδήκη
Κεξίζκη 71.823 107.726 - - - - 71.823 107.726
Σφν 266.841 256.195 - - 209 23.381 267.050 279.576

338.664 363.921 - - 209 23.381 338.873 387.302
Θέξδνο/(Zκά) φ δάεζ
ρξκηνννλνκψλ ζηνρείσλ ελεξγηνχ
νπ νηκνχλη ζε δί μί κέζσ ηνπ
ινγξζκνχ νηειεζκάησλ - - 465.562 (2.327.957) (30.944) - 434.618 (2.327.957)

Θέξδνο/(Εκά) φ ελεηίκζ
ρξκηνννλνκψλ ζηνρείσλ ελεξγηνχ
νπ νηκνχλη ζε δί μί κέζσ ηνπ
ινγξζκνχ νηειεζκάησλ - - 698.654 (1.421.895) 26.992 (26.782) 725.646 (1.448.677)

338.664 363.921 1.164.216 (3.749.852) (3.743) (3.401) 1.499.137 (3.389.332)
μνδ
μνδ δρείξζο 7 (141.931) (80.387) (331.349) (82.917) (33.454) (41.763) (506.734) (205.067)
Υξκηνδνηά έμνδ 7 (587) (176) (587) (176) - 3 (1.174) (349)
Θέξδνο/(κά) ό εξγζίεο ξλ
η θνξνινγί 196.146 283.358 832.280 (3.832.945) (37.197) (45.161) 991.229 (3.594.748)
νξνινγί 8 (23.815) (19.848) - - - - (23.815) (19.848)
Θέξδνο/(κά) έηνπο κεηά η θνξνινγί 172.331 263.510 832.280 (3.832.945) (37.197) (45.161) 967.414 (3.614.596)
Ππλνιά έζνδ/(έμνδ) έηνπο 172.331 263.510 832.280 (3.832.945) (37.197) (45.161) 967.414 (3.614.596)
Θέξδνο/(κά) λά κεηνρή (ζελη) 9 6,32 9,66 30,50 (140,46) (2,73) (3,31) Γελ εθξκόεη
Ξξνηελόκελν κέξζκ
λά κεηνρή (ζελη) 10 5,40 9,00 - - - - Γελ εθξκόεη

Βιέε εζπλκκέλεο ζκεψζεο ζηο ννλνκέο ηζηάζεο.
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ΗΠΝΙΝΗΠΚΝΠ
ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009

Θπξό Γελέο
Σξηνθπιάν Σξηνθπιάν Νιό

2009 2008 2009 2008 2009 2008
κ. € € € € € €

ΔΛΔΟΖΡΗΘΝ
Θπινθνξνύλ ελεξγηό
Υξκηνννλνκά ζηνρεί
ελεξγηνχ νπ νηκνχλη ζε
δί μί κέζσ ησλ
νηειεζκάησλ 11 1.699.225 2.286.114 8.377 274.717 1.707.602 2.560.831

νξνινγί 20.600 18.910 - - 20.600 18.910
ιιν ρξεψζηεο 12 7.414.302 5.837.695 - - 7.414.302 5.837.695
Σξεά πφιν 
ληίζηνρ κεηξηψλ 253.936 311.703 901.100 693.374 1.155.036 1.005.077

Νιό ελεξγηνύ 9.388.063 8.454.422 909.477 968.091 10.297.540 9.422.513
ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΘΑΗ
ΗΓΗΑ ΘΔΑΙΑΗΑ
Ρξέρνπζεο πνρξεώζεο
Οθειφκελ έμνδ 362.026 85.455 3.953 21.364 365.979 106.819
νξνινγί 25.433 27.528 1.068 1.068 26.501 28.596
Νιό ηξερνπζώλ πνρξεώζεωλ 387.459 112.983 5.021 22.432 392.480 135.415
Ίδ εθάι
Κεηνρφ εθάιν 13(β) 4.639.100 4.639.100 1.159.776 1.159.776 5.798.876 5.798.876
Ανεκηά 14 4.361.504 3.702.339 (255.320) (214.117) 4.106.184 3.488.222
Νιό δίωλ εθιίωλ 9.000.604 8.341.439 904.456 945.659 9.905.060 9.287.098
Νιό πνρξεώζεωλ 
Ηδίωλ εθιίωλ 9.388.063 8.454.422 909.477 968.091 10.297.540 9.422.513

Ο ννλνκέο ηζηάζεο εγξίλ φ ην Γνηφ πκβνχιν ζηο 24 Κξηίνπ 2010 
πνγξάθηλ ε κέξνπο ηνπ φ:

Αληψλο Κπηιλίνο ηέιι Ζιάδνπ
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 Θεθιίνπ Ινγξζκφο Θεθινπρφ Θεθινπρφ

Κεηνρφ Θεθάιν ε Δπξψ Δζνδκάησλ Ανεκηφ Ινγξζκφο Ανεκηφ
Θπξφ Γελέο Θπξφ Γελέο Ινγξζκφο Θπξψλ Θπξψλ Γελψλ Γελψλ

Υξηνθπιάν Υξηνθπιάν Υξηνθπιάν Υξηνθπιάν Ανηειεζκάησλ Δελδχζεσλ Δελδχζεσλ Δελδχζεσλ Δελδχζεσλ Οιφ
€ € € € € € € € € €

όινν 1 Ηλνπξίνπ 2008 4.662.572 1.165.644 - - - 278.767 7.242.425 (64.501) (110.323) 13.174.584

Κεηθνξά ζε νεκηφ φ κεηηξνή

κεηνρνχ εθιίνπ ζε επξψ (23.472) (5.868) 23.472 5.868 - - - - - -

Κέξζκ νπ ιξψε - - - - - (272.890) - - - (272.890)

Εκά έηνπο - - - - (3.614.596) - - - - (3.614.596)

Κεηθνξά κάο φ ηάζηζ

ινγξζκνχ νηειεζκάησλ - - - - 3.614.596 263.510 (3.832.945) (45.161) - -

Κεηθνξά κάο φ ηάζηζ

ινγξζκνχ Γελψλ Δελδχζεσλ - - - - - - - 47.662 (47.662) -

όινν 31 Γεεκβξίνπ 2008 4.639.100 1.159.776 23.472 5.868 - 269.387 3.409.480 (62.000) (157.985) 9.287.098
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΙΙΑΩΛ ΠΡΑ ΗΓΗΑ ΘΔΑΙΑΗΑ
ΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009
(Ππλέρε)

Ανεκηφ φ κεηηξνή Ινγξζκφο Θεθινπρφ Θεθινπρφ
Κεηνρφ Θεθάιν Κεηνρνχ Θεθιίνπ ζε Δπξψ Δζνδκάησλ Ανεκηφ Ινγξζκφο Ανεκηφ

Θπξφ Γελέο Θπξφ Γελέο Ινγξζκφο Θπξψλ Θπξψλ Γελψλ Γελψλ
Υξηνθπιάν Υξηνθπιάν Υξηνθπιάν Υξηνθπιάν Ανηειεζκάησλ Δελδχζεσλ Δελδχζεσλ Δελδχζεσλ Δελδχζεσλ Οιφ

€ € € € € € € € € €

όινν 1 Ηλνπξίνπ 2009 4.639.100 1.159.776 23.472 5.868 - 269.387 3.409.480 (62.000) (157.985) 9.287.098

Κέξζκ νπ ιξψε - - - - - (245.600) - - - (245.600)

Θέξδνο έηνπο - - - - 967.414 - - - - 967.414

Κεηθνξά έξδνπο φ ηάζηζ

ινγξζκνχ νηειεζκάησλ - - - - (967.414) 172.331 832.280 (37.197) - -

Κεηθνξά κάο φ ηάζηζ

ινγξζκνχ Γελψλ Δελδχζεσλ - - - - - - - 20.679 (20.679) -
κπλ νπ ξνχηε φ ινγφκελ δλνκή
κεξζκάησλ - - - - - - (99.846) (4.006) - (103.852)

όινν 31 Γεεκβξίνπ 2009 4.639.100 1.159.776 23.472 5.868 - 196.118 4.141.914 (82.524) (178.664) 9.905.060

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

Θπξό Γελέο
Σξηνθπιάν Σξηνθπιάν Νιό

2009 2008 2009 2008 2009 2008
€ € € € € €

Ονή κεηξηώλ ό εξγζίεο
Θέξδνο/(Εκά) ξλ η θνξνινγί 1.028.426 (3.549.587) (37.197) (45.161) 991.229 (3.594.748)
Αλξνζξκνγέο γ:
Κεξίζκη εζξηέ (71.823) (107.726) - - (71.823) (107.726)
Σφνπο εζξηένπο (266.841) (256.195) (209) (23.381) (267.050) (279.576)
(Εκά)/Θέξδνο φ ηλ ελεηίκζ
ρξκηνννλνκψλ ζηνρείσλ
ελεξγηνχ νπ νηκνχλη ζε
δί μί κέζσ ησλ
νηειεζκάησλ (698.654) 1.421.895 (26.992) 26.782 (725.646) 1.448.677
Σφνπο ιξσηένπο 438 4 - - 438 4

Ονή κεηξηώλ γ εξγζίεο ξλ ηο
ιιγέο ζην εθάιν ίλζο (8.454) (2.491.609) (64.398) (41.760) (72.852) (2.533.369)
Αχμζ ζηνπο άιινπο ρξεψζηεο (1.678.143) (5.835.738) (4.006) - (1.682.149) (5.835.738)
Αχμζ ζη νθειφκελ έμνδ 276.571 18.548 (17.411) 16.975 259.160 35.523
Ονή κεηξηώλ γ εξγζίεο (1.410.026) (8.308.799) (85.815) (24.785) (1.495.841) (8.333.584)
Κεξίζκη νπ εζξάρηλ 71.823 107.726 - - 71.823 107.726
Σφν νπ εζξάρηλ 266.841 256.195 209 23.381 267.050 279.576
Σφν νπ ιξψλ (438) (4) - - (438) (4) 
νξνινγί νπ ιξψε (25.910) (3.140) - - (25.910) (3.140)

Θξή ξνή κεηξηώλ γ εξγζίεο (1.097.710) (7.948.022) (85.606) (1.404) (1.183.316) (7.949.426)
Δελδπηέο δξζηξόηηεο
Πψιζ ρξκηνννλνκψλ
ζηνρείσλ ελεξγηνχ νπ νηκνχλη
ζε δί μί κέζσ ησλ
νηειεζκάησλ, ξή 1.285.543 4.426.721 293.332 (301.499) 1.578.875 4.125.222

Θξή ξνή κεηξηώλ ό
εελδπηέο δξζηξόηηεο 1.285.543 4.426.721 293.332 (301.499) 1.578.875 4.125.222
Σξκηνδνηέο δξζηξόηηεο
Κέξζκ νπ ιξψε (245.600) (272.890) - - (245.600) (272.890)
Θξή ξνή κεηξηώλ γ
ρξκηνδνηέο δξζηξόηηεο (245.600) (272.890) - - (245.600) (272.890)
Θξή ύμζ/(κείωζ) ζη
κεηξηά  ληίζηνρ κεηξηώλ (57.767) (3.794.191) 207.726 (302.903) 149.959 (4.097.094)

Κεηξηά  ληίζηνρ κεηξηώλ
ζηλ ξρή ηνπ έηνπο 311.703 4.105.894 693.374 996.277 1.005.077 5.102.171

Κεηξηά  ληίζηνρ κεηξηώλ
ζην ηέινο ηνπ έηνπο 253.936 311.703 901.100 693.374 1.155.036 1.005.077

Βιέε εζπλκκέλεο ζκεψζεο ζηο ννλνκέο ηζηάζεο.
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1. ελά

Πύζηζ
Ζ Σξίλ Δελδχζεο Ιίκηεδ, ( "Δηξεί"), ζπζηάε ζηλ Θχξν ζηο 10 Λνεκβξίνπ 1997
σο δκφζ εηξεί εξνξζκέλο επχλο. Κε εδφ ςήθζκ κεξνκλίο 19 Κΐνπ 2004 
Δηξεί άιιμε ην φλνκά ηο ζε Σξίλ Δελδχζεο Γκφζ Δηξεί Ιίκηεδ.

Γξζηξόηηεο
Ζ πξφηεξ δξζηξφηη ηο Δηξείο ξκέλε  δεμγσγή εξγζψλ εελδπηνχ
νξγλζκνχ ιεζηνχ ηχνπ κε εελδχζεο ζε μίεο εηξεψλ νπ είλ εζγκέλεο ζην
Υξκηζηήξν Αμψλ Θχξνπ, μίεο ηνπ Θπξνχ Γκνζίνπ, ζε δσηέο εηξείεο, ζε άιιεο
κεηνρέο εελδπηέο εηξείεο, ζε κνβί εθάι, ζε εηξείεο δρείξζο ρξηνθπιίνπ
ερεξκηψλ εθιίσλ, ψο  ζε άιιεο μίεο νπ είλ εζγκέλεο ζε μέλ
ρξκηζηήξ. Δίζο  Δηξεί έρε ηλ δπληφηη λ εελδχε  ζε άιινπο εελδπηνχο
ηνκείο φσο είλ ελιιηέο εελδχζεο, εελδχζεο ζε ηκεί ζηνλ ηνκέ λήησλ 
λπηιίο,  ζε εηξείεο ερεξκηψλ εθιίσλ  ζπκκεηνρψλ κε ζηφρν ηλ
δθνξννίζ ησλ εελδχζεσλ ηο  κείσζ ηο έεζο ηο ζην ίλδπλν γνξάο 
εελδπηφ ίλδπλν, έηζ ψζηε νπ η νηειέζκη ηο λ κλ εξεάνλη άκεζ φ ηο
πμνκεψζεο ζηο ηκέο ησλ ληψλ μψλ.

2. Ξξόλν γ δάιπζ ηο Δηξείο
Θηά η δάξε ηησλ ελψλ πλειεχζεσλ ησλ Γελψλ, Δζνδκηψλ 
Θεθινπρψλ κεηνρψλ ηο εηξείο νπ ξγκηννήλ ηλ 1 Απγνχζηνπ 2007,
εγξίε  φ ηο ηξεο ηάμεο κεηνρψλ  ηξνννίζ ηνπ Θηζηηνχ ηο Δηξείο  
ληηάζηζ ηνπ ξξνπ 33.1 ην ννίν ξνλννχζε δάιπζ ηο Δηξείο κε ςήθζκ ησλ
κεηφρσλ ζηο 10 Λνεκβξίνπ 2007. Σν λέν ξξν 33.1 ξνλνεί φη έηνο λ  Δηξεί διπεί
λσξίηεξ,  σή ηο Δηξείο  ελεχζε ηά ηλ 31 Απγνχζηνπ 2012 ή λ  ν άλσ
κεξνκλί δελ είλ εξγάζκ κέξ ζηλ Θχξν ηά ηλ κέζσο ξνγνχκελ εξγάζκ κέξ
(“ηεξκηή κεξνκλί”). Ο Γνηνί χκβνπιν ηο Δηξείο είλ πνρξεσκέλν, ην
ξγφηεξν 45 κέξεο ξλ ηλ ηεξκηή κεξνκλί λ ζπγιέζνπλ έηη γελή ζπλέιεπζ
ηο Δηξείο  ννί λ ξγκηννεί ηά ηλ ηεξκηή κεξνκλί ζηλ ννί 
ξνηεί  πνέηζ ζπλήνπο ςθίζκηνο γ ηλ δάιπζ ηο Δηξείο. Ζ έηη γελή
ζπλέιεπζ  εσξείη φη βξίζεη ζε ξηί λ ξεπξίζνλη ή ληξνζσεχνλη ζε
πηή ηνπιάρζην ηέζζεξ κέι ηο Δηξείο νπ ηέρνπλ Θεθινπρέο Κεηνρέο. ε
εξίησζ δεμγσγήο ςθνθνξίο ζε ζρέζ κε ςήθζκ νπ ξνηάε γ η δάιπζ ηο
Δηξείο ηά ηλ ηεξκηή κεξνκλί ν άηνρν Θεθινπρψλ Κεηνρψλ νπ
ξεπξίζνλη ξνζσά ή ληξνζσεχνλη ζηλ έηη γελή ζπλέιεπζ  ςθίνπλ
πέξ ηο πνέηζο ηέηννπ ςθίζκηνο  έρνπλ ξκφ ςήθσλ ίζν ξνο ην ζχλνιν ησλ
ςήθσλ νπ δφλ ελληίνλ ηέηννπ ςθίζκηνο ιένλ ρίιεο ςήθνπο. Αλ ηά ηλ έηη
γελή ζπλέιεπζ πνεηεί ζχλεο ςήθζκ γ ηλ ενχζ δάιπζ ηο Δηξείο, 
Δηξεί  ηίεη κέζσο πφ δάιπζ  εάξζ. Σν ςήθζκ γ η δάιπζ ηο
Δηξείο  νξίε είζο έλ ή εξζζφηεξνπο εξζηέο γ ην ζνφ εάξζο ησλ
πνέζεσλ ηο Δηξείο  δλνκήο ησλ εξνπζψλ ζηνρείσλ   νξίε είζο ηλ
κνβή νπ  ιξσεί ζε πηφλ ή πηνχο. Θηά ην δνξζκφ ηνπ εξζηή ή
εξζηψλ φιεο ν εμνπζίεο ησλ Γνηψλ πκβνχισλ  χνπλ εηφο εάλ  Δηξεί ζε
γελή ζπλέιεπζ ή ν εξζηήο ή εξζηέο επξψζνπλ η ζπλέρζ ησλ εμνπζψλ
ησλ ζπκβνχισλ  κε ηέηννπο φξνπο φσο δπληφλ λ ηενχλ φ η γελή ζπλέιεπζ ή
φ ηνλ εξζηή ή εξζηέο. Ο εξζηήο ή εξζηέο νπ  δνξζηνχλ 
ξνρσξήζνπλ ζηλ δλνκή ηο εξνπζίο ηο Δηξείο κε ηνλ φινπν ηξφν:

(i)  ηβάινπλ ξνο ηνπο ηφρνπο ησλ εζνδκηψλ κεηνρψλ ηά ξνηεξφηη
ηλ νλνκζηή άμ (par value) ησλ εζνδκηψλ κεηνρψλ ψο είζο  φι η
δλεκηέ έξδ νπ ξέκελλ δλέκη ζηλ δάξε ηο σήο ηο Δηξείο
εξικβλνκέλσλ  ννσλδήνηε νεκάησλ νπ δκνπξγήλ φ ρξήκη
η ννί ήζλ άιισο σο Γλεκηέ Θέξδ.
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2. Ξξόλν γ δάιπζ ηο Δηξείο (ζπλέρε)

(ii)  ηβάινπλ ξνο ηνπο ηφρνπο ησλ κεηνρψλ δελψλ εελδχζεσλ φι η εξνπζά
ζηνρεί η ννί ξνήιλ φ ηλ εέλδπζ ννσλδήνηε ρξκάησλ νπ εζξάρλ φ
ηλ Δηξεί γ ηλ έδνζ ννσλδήνηε κεηνρψλ δελψλ εελδχζεσλ, εξικβλφκελσλ
 ννσλδήνηε νζψλ νπ ιξψλ πέξ ην άξην ή νπ ξνήιλ  νπ  Δηξεί
εζέξμε ζε ννσλδήνηε ρξφλν φ ηλ ξεπζηννίζ ηέηνσλ εελδχζεσλ
εξικβλνκέλσλ  ννσλδήνηε κ δλεκέλησλ Γελψλ Γλεκηέσλ Θεξδψλ 
ννσλδήνηε νεκάησλ νπ δκνπξγήλ φ Γελή Αδλέκη έξδ η ννί 
κνξνχζλ άιισο σο λ δλεκνχλ.

ι η πφιν εξνπζά ζηνρεί η ννί  λήνπλ ζηλ Δηξεί ή ζη ννί 
Δηξεί  δνχη, εξικβλνκέλσλ ννσλδήνηε νεκηψλ, άιισλ φ η
νεκηά νπ λθέξνλη ζηο ξγξάθνπο (i)  (ii) ν άλσ,  δλέκνλη ξνο
ηνπο ηφρνπο ησλ Θεθινπρψλ Κεηνρψλ κε νιεζκφ ννσλδήνηε άιισλ κειψλ ηο
Δηξείο.

ε εξίησζ νπ  Δηξεί ηεεί ζε εάξζ, ν εξζηήο  κνξεί, κε ηλ έγξζ
έηηνπ ςθίζκηνο ηο Δηξείο  ννδήνηε άιι έγξζ νπ ηείη φ ην Λφκν,
λ δλέκε ζη κέι ζε ρξήκ ή ζε είδνο νιφιξν ή κέξνο ηνπ ελεξγηνχ ηο Δηξείο
(είηε ηνχην  νηειείη φ εξνπζί ηνπ ίδνπ είδνπο είηε φρ)   κνξεί, γ ην ζνφ
πηφ, λ ξνζδίδε ηέην μί, φζ ν ίδνο ξίλε δί άλσ ζηλ εξνπζί νπ ξφεη λ
δλεκεί κε ηνλ ν άλσ ηξφν,   κνξεί λ ξπκίε ηνλ ηξφν κε ηνλ ννίν  δλνκή
πηή  δελεξγείη λάκεζ ζη κέι ή ηο δθνξεηέο ηάμεο ησλ κειψλ.

3. Πκληέο 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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3. Πκληέο 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:
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3. Πκληέο ινγζηέο ξρέο (ζπλέρε)

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 πγξνηήκηνο νπ
θνξνχλ Πξνρέο νπ Δμξηψλη φ ηλ Αμί ησλ Κεηνρψλ
δλνλφκελεο κε κεηξηά 1 Ηλνπξίνπ 2010
Σξνννήζεο 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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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 ηνπ ζνινγζκνχ.

(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
Κεξίζκη φ εελδχζεο ζε κεηνρέο δκνζίσλ εηξεψλ, εσξνχλη εζξηέ ηλ κέξ
νπ ν κεηνρέο εκνξεχνλη ρσξίο ην κέξζκ.

Σφν φ ρξεφγξθ  ηέζεο εξικβάλνλη ζη νηειέζκη ηνπ έηνπο κε βάζ
ηλ ξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ.

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 ηνπ
ζνινγζκνχ. Ωο κεξνκλί ψιζο ή γνξάο μψλ ινγίεη  κεξνκλί ηά ηλ ννί
εηειείη  ξάμ (trade date).

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 δάεζ ρξκηνννλνκψλ ζηνρείσλ ελεξγηνχ νπ
νηκνχλη ζε δί μί κέζσ ησλ νηειεζκάησλ 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.
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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.

Ξξνηελόκελν κέξζκ
Σν νζφ ηνπ κεξίζκηνο νπ ξνηείλεη φ ην Γνηφ πκβνχιν κεηά ηλ κεξνκλί
ηνπ ζνινγζκνχ, δελ λγλσξίεη φ ηλ Δηξεί σο ηξέρνπζ πνρξέσζ ηά ην ηέινο
ηνπ ινγζηνχ έηνπο, ιιά ξνπζάεη ζηο ζκεψζεο ζηο ννλνκέο ηζηάζεο.

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.

Μέλν ζπλάιιγκ
πλιιγέο ζε μέλν λφκζκ κεηηξένλη ζην λφκζκ ιεηνπξγίο κε βάζ ηο ηκέο
ζπλιιάγκηνο νπ ζρχνπλ ηλ κέξ ηο ζπλιιγήο.

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

(i) 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.

Αλάιπζ επζζίο
Ζ χμζ ηο ηκήο ησλ κεηνρψλ ηά 15% ζηο 31 Γεεκβξίνπ 2009  είρε σο νηέιεζκ
ηλ χμζ ζη νηειέζκη ηά €256.000 εξίνπ. ε εξίησζ κείσζο 15% 
ξνχςε  ίδ ιιά ληίεη είδξζ.

(ii) 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 ξνπζίζο ησλ ννλνκψλ ηζηάζεσλ  λάιπζ ησλ ηννθφξσλ
ρξκηνννλνκψλ κέζσλ ζε ζρέζ κε η εηφ ήηλ:

2009 2008
€ €

Σξκηνννλνκά κέζ ζηεξνύ εηνίνπ
Υξκηνννλνκά εξνπζά ζηνρεί 672.963 134.766
Σξκηνννλνκά κέζ πκλόκελνπ εηνίνπ
Υξκηνννλνκά εξνπζά ζηνρεί 7.977.645 6.842.772

8.650.608 6.977.538

Αλάιπζ επζζίο
Ζ χμζ ησλ εηνίσλ ηά 1% ζηο 31 Γεεκβξίνπ 2009  είρε σο νηέιεζκ ηλ χμζ
ζη νηειέζκη ηά €74.000 εξίνπ. ε εξίησζ κείσζο 1%  ξνχςε  ίδ ιιά
ληίεη είδξζ.

(iii) Θίλδπλνο ξεπζηόηηο
Ο ίλδπλνο ξεπζηφηηο είλ ν ίλδπλνο νπ ξνχηε φηλ  ιήμ ησλ εξνπζψλ
ζηνρείσλ  πνρξεψζεσλ δε ζπκίηνπλ. ηλ ν ιήμεο δελ 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.
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(iv) 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  η λγλσξζκέλ εξνπζά ζηνρεί
 πνρξεψζεο είλ ζε λφκζκ δθνξεηφ φ ην λφκζκ ιεηνπξγίο ηο Δηξείο.

Θηά η δάξε ηνπ 2009  Δηξεί δελ ληκεηψζε ζκληά είεδ ζπλιιγκηνχ
λδχλνπ ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φη ν ζπλιιγέο ηο δεμάγνληλ πξίσο ζε Δπξψ ην ννίν είλ
ην λφκζκ ιεηνπξγίο  ξνπζίζο.

Ζ δεχπλζ ηο Δηξείο ξνινπεί ηο δπκάλζεο ζηο ζπλιιγκηέο ζνηκίεο ζε
ζπλερή βάζ  ελεξγεί λάινγ.

(v) 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.

5. Πκληέο ζπκβάζεο κε η όξγλ δνίζο  ζπλδεδεκέλ ξόζω

() Ππκθωλί Γεύπλζο Δελδύζεωλ
ηο 20 Γεεκβξίνπ 2007 πνγξάθε λέ ζπκθσλί κεημχ ηο Δηξείο  ηο Sharelink
Securities and Financial Services Limited κε ζρχ φ 11 Λνεκβξίνπ 2007 γ ξνρή πξεζψλ
Γεχπλζο ησλ εελδχζεσλ ηο Δηξείο.

Ζ ζπκθσλί δελ έρε ζπγεξκέλν ρξνλφ νξίνλη ιιά ζρχε κέρξ λ ηεξκηζηεί φ
νννδήνηε φ η δχν ζπκβιιφκελ κέξ ηφλ γξηήο ξνεδννίζο 30 κεξψλ. Σ
δψκη νπ νξξένπλ φ η λέ ζπκθσλί λέξρνλη ζε 0,8% ην ρξφλν, εί ηο μίο
ησλ πφ δεχπλζ εθιίσλ ηο Δηξείο ζηλ ξρή άε κεξνινγνχ έηνπο κε βάζ η
ρξκηζηξή μί ηνπ ρξηνθπιίνπ ηλ κέξ πηή.

Δξφζεη, ζην ηέινο άε έηνπο  ηβάιιεη “δίσκ λήηξνπ γ φδνζ
εελδχζεσλ” ίζν ξνο 20% εί ηο δθνξάο ηο μίο ηνπ ρξηνθπιίνπ εάλ  δθνξά ηο
μίο ηνπ ρξηνθπιίνπ γ ην ζπγεξκέλν έηνο πεξβίλε ηνλ εηήζν ζηκζκέλν κέζν
φξν φδνζο ηο Δπξστήο Θεληξήο Σξάεο ιένλ ελφο νζνζηνχ 4%.

(β) Ππκθωλί Γρείξζο
ηο 20 Γεεκβξίνπ 2007 πνγξάθε λέ ζπκθσλί κε ζρχ φ 11 Λνεκβξίνπ 2007 κεημχ
ηο Δηξείο  ηο SFS Custodian & Trust Services Limited γ ξνρή πξεζψλ δνίζο,
γξκκηείο, εκηνθχι, ινγζηψλ πξεζψλ  άιισλ ξίηησλ πξεζψλ γ ηλ
ιεηνπξγί ηο εηξείο κε ηνπο ίδνπο φξνπο  ξνυνέζεο. Ζ λέ ζπκθσλί έρε ζρχ
κέρξ ηο 10 Λνεκβξίνπ 2012 ή κέρξ η δάιπζ ηο Δηξείο, ννδήνηε κεξνκλί είλ
γξγνξφηεξ.
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6. Αλάιπζ ηά γεωγξθό ηνκέ
2009 2008

εωγξθνί Ρνκείο εωγξθνί Ρνκείο
ιιεο ιιεο

Θύξνο Διιάδ Σώξεο Πύλνιν Θύξνο Διιάδ Σώξεο Πύλνιν

€ € € € € € € €

Δζνδήκη

Κεξίζκη 71.823 - - 71.823 107.610 116 - 107.726

Σφν 266.841 - 209 267.050 256.195 - 23.381 279.576

338.664 - 209 338.873 363.805 116 23.381 387.302

Θέξδνο/(Εκά) φ δάεζ

ρξκηνννλνκψλ

ζηνρείσλ ελεξγηνχ νπ

νηκνχλη ζε δί

μί κέζσ ησλ νηειεζκάησλ 638.608 (173.046) (30.944) 434.618 (2.163.857) (164.100) - (2.327.957)

(Θέξδνο/(Εκά) φ ηλ

ελεηίκζ

ρξκηνννλνκψλ ζηνρείσλ

ελεξγηνχ νπ νηκνχλη ζε

δί μί κέζσ ησλ

νηειεζκάησλ 533.473 165.181 26.992 725.646 (1.273.556) (148.339) (26.782) (1.448.677)

1.510.745 (7.865) (3.743) 1.499.137 (3.073.608) (312.323) (3.401) (3.389.332)

Σ ζηνρεί ηά γεσγξθφ ηνκέ βζίνλη ζηνλ ηφν ησλ ζηνρείσλ ελεξγηνχ 
ηνχ ηά ηλ κεξνκλί ηνπ ζνινγζκνχ.
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7. μνδ
2009 2008

€ €
μνδ δρείξζο:

Γίσκ δεχπλζο εελδχζεσλ 89.230 108.808
Γίσκ λήηξνπ φδνζο εελδχζεσλ 346.216 -
Γίσκ δρείξζο 29.441 41.863
Γψκη ξνρήο πξεζψλ εκηνθχι 11.237 21.997
Γψκη ζπκβνχισλ 8.500 8.500
Ακνβή ειεγηψλ 13.500 13.000
ιι ιεηνπξγά έμνδ 8.610 10.899

506.734 205.067
Υξκηνδνηά έμνδ:

Σφν  έμνδ ηξεψλ 1.173 362
πλιιγκηέο δθνξέο 1 (13)

1.174 349

8. νξνινγί
Θπξό Σξηνθπιάν Γελέο

Δζνδκηό Θεθινπρό Σξηνθπιάν Νιό
2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

€ € € € € € € €
νξνινγί έηνπο 23.815 19.848 - - - - 23.815 19.848
ηη εζθνξά γ
ηλ άκπλ άλσ ζε
κεξίζκη  ηφνπο - - - - - - - -

23.815 19.848 - - - - 23.815 19.848

() νξνινγνί ζπληειεζηέο

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

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

ηη εζθνξά γ ηλ άκπλ
Ζ κπληή εζθνξά ζη θνξνινγηέ έξδ  ζηνπο ηφνπο εζξηένπο ηο Δηξείο ηξγήε
φ ηλ 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%, ξέκελε σο έρε κε ζπληειεζηή 3%.
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8. νξνινγί (Ππλέρε)

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

Θπξό Σξηνθπιάν Γελέο
Δζνδκηό Θεθινπρό Σξηνθπιάν Νιό

2009 2009 2009 2009 2008
€ € € € €

Ζ ζρέζ κεημύ ηο θνξνινγήο
εβάξπλζο  ηνπ ινγζηνύ
έξδνπο/(κάο) εμγείη ν
άηω:
Θέξδνο/(κά) ξλ η θνξνινγί 196.146 832.280 (37.197) 991.229 (3.594.748)
Δηξφο θφξνο ξνο 10% 19.615 83.228 (3.720) 99.123 (359.475)
νξνινγέο εδξάζεο γ:
- μνδ νπ δελ είηνπλ 27.960 16.575 4.295 48.830 243.425
- ζνδ νπ δελ θνξνινγνχλη (7.182) (116.421) (2.700) (126.303) 134.094
ηη εζθνξά γ ηλ άκπλ άλσ
ζε ηφνπο - - - - -
Δξφζεη θνξνινγί 2.165 - - 2.165 1.804

42.558 (16.618) (2.125) 23.815 19.848

(γ) Αλβιιόκελ θνξνινγί

Ο κέο γ ζννχο εηξνχ θφξνπ γ ην έηνο 2009 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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9. Θέξδνο/(κά) λά κεηνρή
Θπξό Σξηνθπιάν Γελέο

Σξηνθπιάν
Δζνδκηό Θεθινπρό

2009 2008 2009 2008 2009 2008
€ € € € € €

Αξκηήο γ ηνλ πνινγζκό
έξδνπο/(κάο)  ιήξωο
ηλεκκέλνπ
έξδνπο/(κάο) λά κεηνρή

Θέξδνο/(κά) έηνπο κεηά η
θνξνινγί 172.331 263.510 832.280 (3.832.945) (37.197) (45.161)

Κεζνζηκφο ξκφο εδνκέλσλ
κεηνρψλ έηνπο 2.728.882 2.728.882 2.728.882 2.728.882 1.364.441 1.364.441

Πξνλνκζηήο γ ηνλ πνινγζκφ
ηνπ ιήξσο ηλεκκέλνπ
έξδνπο/(κάο) λά κεηνρή 2.728.882 2.728.882 2.728.882 2.728.882 1.364.441 1.364.441

Θέξδνο/(κά) λά κεηνρή (ζελη) 6,32 9,66 30,50 (140,46) (2,73) (3,31)

Γελ ξνπζάεη ην νζφ ηνπ ιήξνπο ηλεκκέλνπ έξδνπο/(κάο) λά κεηνρή θνχ ν πνινγζκφο ηνπ
πμάλε ην νζφ ηνπ έξδνπο/(κάο) λά κεηνρή.

10. Κέξζκ
Θπξό

Σξηνθπιάν
Δζνδκηό

2009 2008
€ €

Πξνηελφκελν κέξζκ 147.360 245.600

Σν Γνηφ πκβνχιν νθάζζε λ ξνηείλε ηλ ιξσκή κεξίζκηνο ξνο €0,054 (2008: €0,09) γ άε
ζπλή εζνδκηή κεηνρή γ ην έηνο νπ έιμε ζηο 31 Γεεκβξίνπ 2009. Δθφζνλ ην κέξζκ εγξεί φ
ηνπο κεηφρνπο  ην Υξκηζηήξν Αμψλ Θχξνπ  ιξσεί εληφο ηνπ 2010.
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11. Σξκηνννλνκά ζηνρεί ελεξγηνύ νπ νηκνύλη ζε δί μί κέζω ηωλ
νηειεζκάηωλ

Κεζνζηκό
Θόζηνο Αγνξί Αμί

2009 2008 2009 2008
€ € € €

Θιάδνο
Σξεψλ Οξγλζκψλ 188.266 593.234 182.810 262.228
Αζθιζηψλ Οξγλζκψλ 29.735 236.426 10.350 92.386
Πξγσγήο θγηνχ 568.735 545.041 221.330 211.882
Δελδπηψλ νξγλζκψλ 41.202 41.202 12.160 17.920
Αζθάιε σήο - 36.189 - 14.400
Δκνξέο κεηθνξέο 144.168 71.934 174.303 51.831
ελνχ Ιλνχ εκνξίνπ 505.809 578.092 352.599 338.804
Σμδψλ  λςπρήο 1.521.446 2.108.464 434.250 948.315
Πξνζσά ξντφλη 32.704 - 40.050 -
ελά Υξκηνννλνκά 132.906 132.906 47.073 33.295
Θηζεπέο  πιά 152.044 205.938 143.030 180.287
Υξεφγξθ Γκνζίσλ Δηξεψλ 77.078 130.211 81.270 134.766
Δελδχζεο εζγκέλεο ζην Υξκηζηήξν
Αμψλ Θχξνπ 3.394.093 4.679.637 1.699.225 2.286.114

Δελδχζεο εζγκέλεο ζε δελή ρξκηζηήξ 8.167 200.999 8.377 175.335
Κ εζγκέλεο εελδχζεο εμσηεξνχ - 100.500 - 99.382

3.402.260 4.981.136 1.707.602 2.560.831

ιεο ν ν άλσ εελδχζεο ηέρνλη γ εκνξί.

12. ιιν ρξεώζηεο
Θπξό Γελέο

Σξηνθπιάν Σξηνθπιάν Νιό
2009 2008 2009 2008 2009 2008

€ € € € € €
Δζξηέ φ
ζπλδεδεκέλεο εηξείεο
(ζκείσζ 18) 7.414.302 5.837.695 - - 7.414.302 5.837.695

7.414.302 5.837.695 - - 7.414.302 5.837.695
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13. Κεηνρό εθάιν

() Δγεξκέλν
2009 2008

€ €
10.000.000 πλήεο κεηνρέο νλνκζηήο μίο 85 ζελη 

εκά,
δξεκέλν ζε:

4.000.000 Δζνδκηέο κεηνρέο 3.400.000 3.400.000
4.000.000 Θεθινπρέο κεηνρέο 3.400.000 3.400.000
2.000.000 Κεηνρέο Γελψλ Δελδχζεσλ 1.700.000 1.700.000

8.500.000 8.500.000

(β) Δδνκέλν
2009 2008

€ €
6.822.205 πλήεο κεηνρέο νλνκζηήο μίο 85 ζελη 

εκά, δξεκέλν ζε:

2.728.882 Δζνδκηέο κεηνρέο 2.319.550 2.319.550
2.728.882 Θεθινπρέο κεηνρέο 2.319.550 2.319.550
1.364.441 Κεηνρέο Γελψλ Δελδχζεσλ 1.159.776 1.159.776

5.798.876 5.798.876

ηο 15 Κΐνπ 2008 ηά ηλ δάξε ησλ ηησλ ελψλ πλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ ηο
Δηξείο εγξίε  φ ηο ηξεο ηάμεο κεηνρψλ (Δζνδκηέο, Θεθινπρέο  Γελείο)
 κεηηξνή ηο νλνκζηήο μίο ησλ κεηνρψλ ηο Δηξείο φ Ι.Θ. 0,50 ζε € 0,85 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 ην νζφ κε ην ννίν κεψε
ην εδνκέλν κεηνρφ εθάιν ηο Δηξείο, ιφγσ ηο ζηξνγγπιννίζο ηο νλνκζηήο
μίο ηο κεηνρήο ζε € 0,85 (φ € 0,8543),  ην ννίν  εθιννεί ζε κειινληή
χμζ εθιίνπ.

Κε βάζ η ν άλσ, ην εγεξκέλν κεηνρφ εθάιν ηφζν γ ηο Δζνδκηέο φζν  γ
ηο Θεθινπρέο κεηνρέο κεηηξέεη φ £2.000.000 δξεκέλν ζε 4.000.000 ζπλήεο
κεηνρέο νλνκζηήο μίο £ 0,50  εκά ζε €3.400.000 δξεκέλν ζε 4.000.000 ζπλήεο
κεηνρέο νλνκζηήο μίο € 0,85  εκά. Σν εδνέλ κεηνρφ εθάιν ηφζν γ ηο
Δζνδκηέο φζν  γ ηο Θεθινπρέο κεηνρέο κεηηξέεη φ £1.364.441 δξεκέλν
ζε 2.728.882 ζπλήεο κεηνρέο νλνκζηήο μίο £ 0,50  εκά ζε €2.319.550 δξεκέλν ζε
2.728.882 ζπλήεο κεηνρέο νλνκζηήο μίο € 0,85  εκά. Ανηέιεζκ ηο κεηηξνήο
είλ  κείσζ ηνπ κεηνρνχ εθιίνπ ηά €11.736 (γ ηλ άε ηάμ κεηνρψλ νπ
λθέξεη ν άλσ) ην ννίν ηρσξήε ζε εδφ νεκηφ νπ  εθιννεί ζε
κειινληή χμζ εθιίνπ.

Διένλ, ην εγεξκέλν κεηνρφ εθάιν γ ηο Γελείο κεηνρέο κεηηξέεη φ
£1.000.000 δξεκέλν ζε 2.000.000 ζπλήεο κεηνρέο νλνκζηήο μίο £ 0,50  εκά ζε
€1.700.000 δξεκέλν ζε 2.000.000 ζπλήεο κεηνρέο νλνκζηήο μίο € 0,85  εκά. Σν
εδνέλ κεηνρφ εθάιν γ ηο Γελείο κεηνρέο κεηηξέεη φ £682.220,50 δξεκέλν ζε
1.364.441 ζπλήεο κεηνρέο νλνκζηήο μίο £ 0,50  εκά ζε €1.159.776 δξεκέλν ζε
1.364.441 ζπλήεο κεηνρέο νλνκζηήο μίο € 0,85  εκά. Ανηέιεζκ ηο κεηηξνήο
είλ  κείσζ ηνπ κεηνρνχ εθιίνπ ηά €5.868 ην ννίν ηρσξήε ζε εδφ
νεκηφ νπ  εθιννεί ζε κειινληή χμζ εθιίνπ.
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14. Ανεκηά

χκθσλ κε ην ηζηηφ ηο Δηξείο:

() Σν Θεθινπρφ Ανεκηφ Θπξψλ Δελδχζεσλ δελ είλ δέζκν ξνο
δλνκή.

(β) Ζ ξνηελφκελ φ ην Γνηφ πκβνχιν εηήζ δλνκή κεξίζκηνο, ξνεξρφκελ
φ η πφιν ησλ νεκηψλ ηά ηλ 31 Γεεκβξίνπ ηνπ ελ ιφγσ έηνπο, δελ
ξέε λ είλ ρκιφηεξ φ:

Πνζνζηφ
%

Ινγξζκφο Δζνδκάησλ Θπξψλ Δελδχζεσλ 85
Ινγξζκφο Γελψλ Δελδχζεσλ 100
Θεθινπρφ Ανεκηφ Γελψλ Δελδχζεσλ 50

Ζ δλνκή νζνζηνχ έξλ ηνπ 30% ηνπ Θεθινπρνχ Ανεκηνχ Γελψλ Δελδχζεσλ
φσο λθέξεη ζην (β) ηεί ξνγνχκελ έγξζ ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Υξκηζηξίνπ
Αμψλ Θχξνπ.

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.

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.
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16. Γίεο Αμίεο

Κεηξήζεο δίωλ μίωλ νπ λγλωξίνλη ζηνλ ζνινγζκό
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 1.707.602 - - 1.707.602
Νιό 1.707.602 - - 1.707.602

Γελ πήξρλ κεηθνξέο κεημχ ησλ Δέδσλ 1  2 ηά η δάξε ηνπ έηνπο.

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

Ο δίεο μίεο ησλ ρξκηνννλνκψλ ζηνρείσλ ελεξγηνχ ξνζδνξίνλη σο εμήο:

Ζ δί μί ησλ ρξκηνννλνκψλ ζηνρείσλ ελεξγηνχ νπ είλ εζγκέλ ζε
ρξκηζηήξν  νηκνχλη ζε δί μί κέζσ ησλ νηειεζκάησλ, βζίεη ζηο
ρξκηζηξέο ηκέο ηλ κεξνκλί ηνπ ζνινγζκνχ.

17. Ππκβάζεο Ππκβνύιωλ κε ηλ Δηξεί

Γελ πήξμλ, ηά η δάξε ηνπ έηνπο, ννεζδήνηε ζπκβάζεο κε ηλ Δηξεί ζηο ννίεο
κέι ηνπ Γνηνχ πκβνπιίνπ ή ζπλδεδεκέλ ξφζσ είρλ νπζψδεο ζπκθέξνλ. Σ
ζπλδεδεκέλ ξφζσ εξικβάλνπλ η ζχπγν, η λήι ηέλ ηνπ  εηξείεο ζηο
ννίεο πηφο ηέρε άκεζ ή έκκεζ ηνπιάρζην 20% ηνπ δψκηνο ςήθνπ ζε γελή
ζπλέιεπζ.



ΡΟΗΑΗΛΑ ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΙΗΚΗΡΔΓ 35

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

18. 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, ζη ιίζ κίο ζπλήνπο εκνξήο ζπλιιγήο, ήηλ σο νινχσο:

2009 2008
€ €

κινο εηξεψλ SFS Group Public Company Limited
Υξκηζηξέο ξνκήεεο  δψκη φ άιιεο πξεζίεο 468.394 193.439
Σφν εζξηέν 236.502 26.464

2009 2008
€ €

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

κινο εηξεψλ SFS Group Public Company Limited
Τφινν ιξσηέν ζην ηέινο ηνπ έηνπο 346.216 87.557
Τφινν εζξηέν ζην ηέινο ηνπ έηνπο 7.414.302 5.837.695

Σν πφινν εζξηέν ζην ηέινο ηνπ έηνπο θέξε εηφν ίζν κε ην βζφ ηο Δπξστήο
Θεληξήο Σξάεο ιένλ 2%  δελ έρε νξζκέλ κεξνκλί νιξσκήο.

19. Δλδερόκελεο πνρξεώζεο

ηο 31 Γεεκβξίνπ 2009,  Δηξεί είρε ελδερφκελεο πνρξεψζεο γ ηο ννίεο δελ έρε γίλε
ξφβιες ζηο ννλνκέο ηζηάζεο σο νινχσο:

Λνκέο γσγέο
ηο 31 Γεεκβξίνπ 2009 πήξρλ 6 λνκέο πνέζεο ζηο ννίεο  Δηξεί ξνπζφηλ σο
ελγφκελ κί κε ξκφ άιισλ ελγνκέλσλ. Σν χςνο ησλ γσγψλ πηψλ ελληίνλ φισλ ησλ
ελγνκέλσλ λεξρφηλ ζε €5.199.525  ζε φζν χςνπο €371.291, ιένλ ηφνπο  έμνδ.
Σν Γνηφ πκβνχιν ηο Δηξείο θνχ έιβε πφς ηνπ φι η δεδνκέλ, είλ ηο
γλψκο φη δελ ζπληξέρνπλ ιφγν γ ηνπο ννίνπο  έξεε λ ξνβεί ζε ννδήνηε
ξφβιες ζρεηά κε ηο ν άλσ λνκέο γσγέο.
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20. Θηάζηζ δέ κεγιπηέξωλ εελδύζεωλ
Θξφ

Πνζνζηφ Πνζνζηφ Θξά ελεξγηφ
ζην ζην Κεξίζκη έξδ/ εδφη νπ

ελεξγηφ εθάιν Σξέρνπζ  ηφν (κέο) ληζηνρεί
Πεξγξθή Αξκφο ηο ηνπ Θφζηνο Αμί εζξηέν εδφη ζηλ

Δδφηο Σίηινπ Θιάδνο ηίηισλ Δηξείο εδφη Αγνξάο 31.12.2009 2009 2008 εέλδπζ
% % € € € €'000 €'000 ** 

1. Κεηξηά ζηλ ηξάε  ιιν

Υξεψζηεο Γ/Δ Γ/Δ Γ/Δ 74,67 Γ/Δ Γ/Δ 7.688.839 260.551 Γ/Δ Γ/Δ
2. Κεηξηά πφ δρείξζ ζην εμσηεξφ Γ/Δ Γ/Δ Γ/Δ 8,75 Γ/Δ Γ/Δ 901.100 209 Γ/Δ Γ/Δ
3. Sea Star Capital Plc Κεηνρέο Σμίδ 

λςπρή 4.825.000 4,22 0,81 1.521.446 434.250 - (23.817) 703
4. Petrolina (Holdings) Public Ltd Κεηνρέο Ιλφ εκφξν 539.980 2,83 0,62 437.525 291.589 33.173 7.911 641

5. Σelia Aqua Marine Ltd Κεηνρέο
Πξγσγή
ηξνθίκσλ 819.740 2,15 3,61 568.735 221.330 12.296 181 443

6. Δλή Σξάε ηο Διιάδνο Κεηνρέο Σξεφο 10.100 1,78 0,00 188.266 182.810 - 1.546.012 99

7. G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd Κεηνρέο
Δκνξέο
Κεηθνξέο 792.286 1,69 2,04 144.168 174.303 - 227 311

8. Α. Panayides Contracting Public Ltd Κεηνρέο
Θηζεπέο 

πιά 595.958 1,39 1,63 152.044 143.030 - 1.282 486
9. GB102A05 Οκφινγ Γ/Δ 7.739.965 0,79 0,00 77.078 81.270 6.167 Γ/Δ Γ/Δ

10. Dimco PLC Κεηνρέο Ιλφ εκφξν 210.000 0,47 0,26 54.388 48.300 4.300 3.526 45

Θξή
εζσηεξή μί

ελη
Θεθινπρέο κεηνρέο 237,21
Δζνδκηέο κεηνρέο 92,47
Γελψλ Δελδχζεσλ κεηνρέο 66,58

* Ο ν άλσ εελδχζεο νηεινχλ ηο 10 κεγιχηεξεο εελδχζεο ηο εηξείο ζηο 31 Γεεκβξίνπ 2009. Ο εελδχζεο ζη κεηξηά ζηλ ηξάε  ζη κεηξηά πφ δρείξζ
ζην εμσηεξφ νηεινχλ εελδχζεο έξλ ηνπ 5% ηνπ ελεξγηνχ ηο εηξείο ζηο 31 Γεεκβξίνπ 2009. 

** Κε βάζ ηο ειεγκέλεο ννλνκέο ηζηάζεο ησλ εηξεψλ γ ην 2008  ρξζκννψληο ην νζνζηφ ζην εθάιν ηνπ εδφη ζηο 31 Γεεκβξίνπ 2009.






