
 
Ένδειξη αποηελέζμαηορ για ηο έηορ πος έληξε ζηιρ 31 Δεκεμβπίος 2009 
 

  2009  2008 

  €  € 

Ιέξδνο / (Ζεκηά) κεηά ηε θνξνινγία πνπ αλαινγεί 
ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο  3.276.115  (35.873.930) 

     

Ιέξδνο / (Ζεκηά) αλά κεηνρή (ζελη)  1,15   (12,59) 

     

Καηανομή Ειζοδήμαηορ     

     

Λεξίζκαηα εηζπξαθηέα  1.259.475  3.071.486 

Ελνίθηα εηζπξαθηέα  738.711  835.746 

Ιαζαξά έμνδα ρξεκαηνδόηεζεο  (965.802)  (1.093.191) 

Ιέξδνο / (Ζεκηά) από πώιεζε θαη επαλεθηίκεζε 
επελδύζεσλ  6.466.151  (61.573.210) 

Πώιεζε / Επαλεθηίκεζε επελδπηηθώλ αθηλήησλ  (552.554)    
               

3.348.831 

Ιέξδνο από εθπνίεζε εμαξηεκέλσλ θαη ζπλδεδεκέλσλ 
εηαηξεηώλ  109.784  13.184 
 
1.  Έκθεζη με βάζη ηο άπθπο 13 ηος Νόμος (επεξηγημαηική καηάζηαζη και 

ζημειώζειρ):  
 

(α) Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Εηαηξείαο ζε ζπλεδξία ηνπ πνπ έγηλε ζηηο 25 
Φεβξνπαξίνπ 2010 κειέηεζε θαη ελέθξηλε ηελ έλδεημε απνηειέζκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 
ζηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2009. 

 
(β) Η έλδεημε απνηειέζκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2009 δελ έρεη 
ειεγρζεί από ηνπο εμσηεξηθνύο ειεγθηέο ηεο Εηαηξείαο. 

 
(γ) Η έλδεημε απνηειέζκαηνο καδί κε ηελ έθζεζε κε βάζε ην άξζξν 13 ηνπ Μόκνπ 
(επεμεγεκαηηθή θαηάζηαζε θαη ζεκεηώζεηο) θαη ν πίλαθαο ησλ επελδύζεσλ ηνπ 
ζπγθξνηήκαηνο δε ζα ζηαινύλ ζηνπο κεηόρνπο αιιά ζα δεκνζηεπζνύλ ζηελ εθεκεξίδα 
Φηιειεύζεξνο ηελ Ιπξηαθή 28ε  Φεβξνπαξίνπ 2010.   Θθαλνπνηεηηθόο αξηζκόο αληηηύπσλ 
δηαηίζεληαη ζηε δηεύζπλζε Κεσθ. Γξίβα Δηγελή 54, Silvex House, 6νο όξνθνο, Κεπθσζία, γηα 
θάζε ελδηαθεξόκελν.  Επίζεο είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο 
www.elma.com.cy. 

 
(δ) Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκόζηεθαλ είλαη νη ίδηεο πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηελ 
θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ γηα ην 2008 θαη ζπλάδνπλ κε ηα Δηεζλή 
Πξόηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο θαη κε όια ηα Δηεζλή Πξόηππα 
Χξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί πξνο ρξήζε ζηελ Επξσπατθή 
Έλσζε.  Τν θέξδνο αλά κεηνρή ππνινγίζηεθε κε βάζε ην θέξδνο γηα ηελ πεξίνδν πνπ 
αλαινγεί ζηνπο κεηόρνπο ηεο ηζύλνπζαο εηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκό κεηνρώλ πνπ ήηαλ 
εθδνκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009. 
 



 
 

2. Οικονομική Ανάλςζη Αποηελεζμάηων 
 

Η θαζαξή αμία ηνπ Χαξηνθπιαθίνπ θαηά ηελ 31.12.09 ήηαλ €46,3 εθαηνκκύξηα ζε ζύγθξηζε κε 
€45,3 εθαηνκκύξηα ζηηο 31.12.08.  Η θαζαξή αμία έρεη επεξεαζηεί από ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο από 
ηηο Εηαηξείεο ELMA HOLDINGS, JUPITER θαη DODONI, ηεο ηάμεσο ησλ €4,3 εθαη.  
 
3. Σςγκπιηική Ανάλςζη Αποηελεζμάηων 

 
Ιαηά ην 2009 ην ζπγθξόηεκα παξνπζίαζε θέξδε πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο 
εηαηξείαο €3,3 εθαηνκκπξίσλ, ζε ζύγθξηζε κε δεκηέο €35,9 εθαηνκκπξίσλ ην 2008. Τα θέξδε απηά 
νθείινληαη ζηελ αύμεζε ησλ ηηκώλ ησλ κεηνρώλ ηόζν ηνπ ΧΑΙ όζνλ θαη ησλ Δηεζλώλ 
Χξεκαηηζηεξίσλ. Ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε όηη ν Γεληθόο Δείθηεο ηνπ ΧΑΙ απμήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν 
απηή θαηά 45%. 
 
4. Μη επαναλαμβανόμενα ειζοδήμαηα 

 
Δελ ππάξρνπλ κε επαλαιακβαλόκελα εηζνδήκαηα ζηελ θαηάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 2009. 
 
5. Γεγονόηα πος επηπέαζαν ηο 2009 

 
Η πηώζε ησλ αμηώλ  ηνπ ΧΑΙ θαη ησλ μέλσλ ρξεκαηηζηεξίσλ πνπ άξρηζε ην 2007 ζπλερίζηεθε θαη 
ην 2008 (πηώζε ΧΑΙ 77%).  Αληίζεηα ην ηέινο ηεο πξώηεο ηξηκελίαο ηνπ 2009 ηα Χξεκαηηζηήξηα 
άξρηζαλ λα αλαθάκπηνπλ κε ην ΧΑΙ λα ζεκεηώλεη αύμεζε ζην ηέινο ηνπ 2009 ηεο ηάμεσο ηνπ 
45%.  Αληίζεηα ηα αθίλεηα ζηα νπνία ην Σπγθξόηεκα έρεη επελδπκέλν ην 35% παξνπζίαζαλ κηθξή 
θάκςε. 
 
6. Πποβλέψειρ και Εκηιμήζειρ για ηο 2010 

 
Οη πξνβιέςεηο καο γηα ην 2010 δελ είλαη ελζαξξπληηθέο ιόγσ θπξίσο ησλ αθνινύζσλ: 

 
(α) Η νηθνλνκηθή θξίζε παξά ην όηη ζηηο πιείζηεο ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ (Δπηηθή Επξώπε 

θαη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο) έρεη ππνρσξήζεη ζηελ Ιύπξν θαη ηελ Ειιάδα νη νπνίεο επεξεάδνπλ 
ην Χαξηνθπιάθην ηνπ Σπγθξνηήκαηνο ζρεδόλ απνθιεηζηηθά, ε θξίζε θαίλεηαη όηη 
θνξπθώλεηαη. 
 

(β) Πέξαλ ηνύηνπ, ε θξίζε απηή επεξεάδεη πεξηζζόηεξν ηνπο θιάδνπο ησλ Τξαπεδώλ θαη ησλ 
αθηλήησλ εηο ηνπο νπνίνπο ην Σπγθξόηεκα έρεη επελδύζεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ 
Χαξηνθπιαθίνπ ηνπ. 

 
Επνκέλσο, κε βάζε ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε νη πξνβιέςεηο καο γηα ην 2010 είλαη κάιινλ αξλεηηθέο.  
Πηζηεύνπκε όκσο όηη, παξά ηα άκεζα πξνβιήκαηα ζηνπο θιάδνπο απηνύο, ην κέιινλ παξνπζηάδεηαη 
ζηαζεξό κε πηζαλόηεηα αλάθακςεο πξηλ ην ηέινο ηνπ 2010.  
 
 


