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Αθήνα,  29 Ιουλίου 2009

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγρ.2 του Ν.3556/2007)

Εξ όσων γνωρίζουµε, οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά

πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα
του πρώτου εξαµήνου 2009 της TRASTOR ANΩNYMH ETAIΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 5 παράγρ. 3 - 5 του Ν.3556/2007 καθώς και ότι η εξαµηνιαία έκθεση του διοικητικού συµβουλίου απεικονίζει
κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 5 παράγρ. 6 του Ν.3556/2007.  

   

 Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Ν.ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ        
Α.∆.Τ. AΕ 119288

Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΑΡ.∆ΙΑΒ.704552531

 ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.ΜΑΡΚΑΖΟΣ
Α.∆.Τ. Σ 073763
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∆είκτες αποδοτικότητας
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity)           Απόδοση επενδυµένων κεφαλαίων (Return on Assets)
30.06.2009        :   2,97%     30.06.2009       :   2,95 %
30.06.2008        :   5,29%       30.06.2008        :   5,23%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009                                                                                  

(Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγρ.6 του Ν.3556/2007)

I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Έσοδα

Τα έσοδα της Εταιρίας από µισθώµατα ανήλθαν σε € 3.482 χιλ. έναντι € 3.757 χιλ. το αντίστοιχο εξάµηνο του 2008, παρουσιάζοντας
µείωση λόγω πώλησης ακινήτων στο β΄ εξάµηνο του 2008. 

Τα κέρδη από αναπροσαρµογή των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες ανήλθαν σε € 466 χιλ. έναντι € 2.256 χιλ. το αντίστοιχο
εξάµηνο του 2008.
Αυτό οφείλεται κυρίως στη σταθεροποίηση, και σε κάποιες περιπτώσεις αύξηση, των µισθωτικών αποδόσεων των εκτιµώµενων
ακινήτων, καθώς και στη µείωση του πληθωρισµού, µε συνέπεια τη µείωση του ποσοστού αναπροσαρµογής των µισθώσεων.

Το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων της Εταιρίας, το οποίο κατά το τρέχoν εξάµηνο δεν παρουσίασε µεταβολή, ανήλθε κατά την

30.06.2009 σε € 96.092 χιλ. σύµφωνα µε την αποτίµησή που έγινε από το ΣΟΕ, όπως προβλέπεται από το Ν. 2778/1999, όπως
ισχύει σήµερα.

Τα έσοδα από τόκους καταθέσεων ανήλθαν σε € 188 χιλ. έναντι 307 χιλ. το αντίστοιχο εξάµηνο του 2008

Τα κεφάλαια που προέκυψαν από την λειτουργία (Funds from Operations) το Α’ εξάµηνο ανήλθαν σε € 3.024 χιλ., στα ίδια επίπεδα
µε το αντίστοιχο διάστηµα το 2008 που ανήλθαν σε € 3.090.

Λειτουργικά έξοδα.
Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων της Εταιρίας το Α’ εξάµηνο ανήλθε σε € 667 χιλ. έναντι €975 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο το
2008, παρουσιάζοντας µείωση κατά 31,6%.  

Κέρδη  
Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρίας για το α΄ εξάµηνο του 2009 ανήλθαν σε € 3.469 χιλ. έναντι € 6.175 χιλ. του αντίστοιχου
εξαµήνου του 2008, παρουσιάζοντας µείωση 43,82%, η οποία οφείλεται κυρίως στη µείωση των κερδών από αναπροσαρµογή των
επενδυτικών ακινήτων και στην έλλειψη κερδών από πωλήσεις ακινήτων το Α εξάµηνο του 2009.
Τα µετά από φόρους κέρδη της Εταιρίας για το α΄εξάµηνο του 2009 ανήλθαν σε € 3.318 χιλ. έναντι € 5.894 χιλ. δηλ. µειωµένα κατά
43,71%. 

Ταµειακές ροές
Τα ταµειακά διαθέσιµα την 30.06.2009, µετά την πληρωµή µερίσµατος € 7,1 εκ. για τη χρήση 2008, ανήλθαν σε €15,8 εκ., ενώ οι
δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας  είναι µηδενικές.  

Στοιχεία µετοχής
Κέρδη ανά µετοχή 30.06.2009                           :  € 0,0604  
Κέρδη ανά µετοχή 30.06.2008                           :  € 0,1074  
Μεταβολή κερδών ανά µετοχή                           :  - 43,76%
Χρηµατιστηριακή αξία µετοχής 30.06.2009       :   €    1,52 
Εσωτερική αξία µετοχής 30.06.2009                  :  €    2,04  
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η µετοχή στις 30.06.2009 διαπραγµατευόταν µε discount 25,32%.
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II. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Οι διεθνείς αγορές των ακινήτων συνεχίζουν να επηρεάζονται αρνητικά από την οικονοµική συγκυρία , η οποία έχει ως αποτέλεσµα
να βρίσκονται σε ύφεση οι περισσότερες οικονοµίες της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Η διόρθωση στο επίπεδο των τιµών και ενοικίων
συνεχίζεται, και η δραστηριότητα των επενδυτών σε ακίνητα επιβραδύνθηκε αισθητά – η κατάσταση έχει επηρεαστεί αρνητικά από

την σχετική έλλειψη τραπεζικής χρηµατοδότησης για επενδύσεις. Αν και είναι πρόωρη οποιαδήποτε πρόβλεψη για ανάκαµψη στην
Παγκόσµια οικονοµία, υπάρχουν τα πρώτα σηµάδια σε κάποιες χώρες - όπως εκφράζονται από δείκτες επιχειρηµατικής

εµπιστοσύνης - ότι η κατάσταση έχει σταµατήσει να επιδεινώνεται . 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η µείωση της κατανάλωσης και της κερδοφορίας των εταιρειών, σε συνδυασµό µε την αύξηση της ανεργίας, συνεχίζουν να
επηρεάζουν αρνητικά τη ζήτηση για χώρους και κατά συνέπεια το επίπεδο των ενοικίων για όλες τις κατηγορίες εµπορικών ακινήτων

(καταστήµατα, γραφεία και αποθήκες) στις περισσότερες Ευρωπαϊκές πόλεις, µε τη µεγαλύτερη διόρθωση να παρατηρείτε στις
χώρες της Βαλτικής και της ανατολικής Ευρώπης. Η τάση αυτή προβλέπεται να συνεχιστεί τουλάχιστον µέχρι τις αρχές του 2010.
Επίσης, το επίπεδο των µισθωτικών αποδόσεων που απαιτούν οι επενδυτές έχει ανέβει - ωστόσο, στο δεύτερο τρίµηνο του 2009 ο
ρυθµός αύξησης έχει σταθεροποιηθεί σε κάποιες χώρες, όπως την Αγγλία, όπου υπάρχει πλέον µεγάλη διαφορά µεταξύ των
µισθωτικών αποδόσεων και των τρεχόντων επιτοκίων. Αυτό το γεγονός έχει ενθαρρύνει κάποιους επενδυτές να

επανατοποθετηθούν στην αγορά, ζητώντας όµως τα καλύτερα σε ποιότητα ακίνητα µε φερέγγυους µισθωτές.      
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Για την Ελληνική οικονοµία η πρόβλεψη για το 2009 αφορά χαµηλό έως αρνητικό ρυθµό ανάπτυξης του ΑΕΠ (περίπου από 0% έως

1%, που είναι ωστόσο καλύτερο από το µέσο όρο της Ευρωζώνης), και χαµηλό πληθωρισµό ως αποτέλεσµα της µείωσης στην
ιδιωτική κατανάλωση και την κακή ψυχολογία των αγορών. Οι παράγοντες αυτοί έχουν επιδράσει αρνητικά στην κτηµαταγορά η
οποία ωστόσο φαίνεται να παρουσιάζει αντίσταση στις διαφαινόµενες αρνητικές εξελίξεις. 
Η δυσκολία άντλησης κεφαλαίων, και η οικονοµική αβεβαιότητα, έχει οδηγήσει, και στη χώρα µας, σε κρίση εµπιστοσύνης στην
Αγορά Ακινήτων, όπου τηρείται στάση αναµονής, µε αποτέλεσµα την αναβολή ή και την ακύρωση σηµαντικών πράξεων και τη

διαµόρφωση υψηλών επιπέδων προσφοράς σε σχέση µε τα επίπεδα ζήτησης, κυρίως για ακίνητα σε δευτερεύουσες εµπορικές
περιοχές και για ακίνητα χωρίς σύγχρονες υποδοµές και προδιαγραφές.
Παράλληλα τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δηµόσιος τοµέας (εταιρίες, φορείς, ιδιώτες και λοιποί χρήστες ακινήτων) εξετάζουν λύσεις για
τη µείωση των δαπανών τους, µέσω µείωσης των χρησιµοποιούµενων επιφανειών ή / και , επαναδιαπραγµάτευσης µισθώσεων.
Σε κάθε περίπτωση αναµένεται µείωση σε κάποιο βαθµό των αξιών των ακινήτων, ιδίως σε περιοχές όπου υπήρξε µεγάλη αύξηση
τα τελευταία χρόνια ενώ παράλληλα θα πρέπει να αναµένεται και µείωση των µισθωτικών αξιών. Το µέγεθος της µείωσης αυτής δεν
είναι δυνατό να εκτιµηθεί και εξαρτάται άµεσα από τις γενικότερες αντιστάσεις της ελληνικής οικονοµίας, την επιτυχία των µέτρων της
πολιτείας για την οµαλοποίηση της αγοράς χρήµατος, την οµαλοποίηση της αγοράς καθώς και την αντιστροφή του σηµερινού
αρνητικού κλίµατος. Θετικό στοιχείο για την αγορά είναι η αυξανόµενη ζήτηση που παρατηρείται το δεύτερο τρίµηνο του 2009 για
καλής ποιότητας ακίνητα εισοδήµατος από επενδυτές, γεγονός που οφείλεται κυρίως στις χαµηλές αποδόσεις που προσφέρουν οι
εναλλακτικές µορφές επένδυσης, όπως οι τραπεζικές καταθέσεις.

III. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2009 - ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Λαµβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην Ελληνική και διεθνή αγορά ακινήτων, καθώς και την πιθανή εισαγωγή στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών και άλλων εταιριών ΑΕΕΑΠ στο προσεχές διάστηµα, η Εταιρία κατά το β΄ εξάµηνο του 2009 σκοπεύει να προσθέσει κάποια
εξειδικευµένα στελέχη στην διοικητική της οµάδα - έχει ήδη προσληφθεί νέος ∆ιευθύνων Σύµβουλος – που θα ετοιµάσουν µια νέα
και δυναµική επενδυτική στρατηγική. Έτσι θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της Εταιρίας και θα εξασφαλιστεί η βραχυπρόθεσµη και
µεσοπρόθεσµη ανάπτυξη της, µε στόχο τη βελτίωση των αποτελεσµάτων και των ταµειακών της ροών, ώστε να συνεχίσει να δίνει
στους µετόχους της υψηλές µερισµατικές αποδόσεις.  

Τους επόµενους µήνες, η Εταιρία θα επιδιώξει :
• Την τοποθέτηση των διαθέσιµων κεφαλαίων της σε επενδύσεις που δίνουν αποδόσεις µεγαλύτερες από το µέσο όρο της αγοράς.
Οι επενδυτικές επιλογές της Εταιρίας θα συνεχίσουν να γίνονται µε κριτήρια τις µισθωτικές αποδόσεις των ακινήτων, την ποιότητα
κατασκευής τους, την γεωγραφική τους θέση, την αξιοπιστία των µισθωτών και την προοπτική δηµιουργίας µελλοντικών υπεραξιών.
• Την πώληση ακινήτων µόνον εάν µεγιστοποιείται η ωφέλεια της Εταιρίας και τα διαθέσιµα κεφάλαια µπορούν να τοποθετηθούν σε
ακίνητα µε µεγαλύτερες και ασφαλέστερες αποδόσεις. 
• Την διατήρηση και βελτίωση της εύρυθµης λειτουργίας των ακινήτων µε την δηµιουργία καλύτερων προϋποθέσεων για τη
µεγιστοποίηση του οφέλους για τους µισθωτές, αλλά και για την Εταιρία, σε όρους ασφάλειας – ασφάλισης, συντήρησης –
ανακαίνισης, καθαριότητας – αποκοµιδής, τάξης – λειτουργικότητας και προβολής – επισκεψιµότητας των ακινήτων. 
• Την συνέχιση της προσπάθειας συγκράτησης / µείωσης των λειτουργικών της εξόδων µε σκοπό τη βελτίωση του εταιρικού
αποτελέσµατος. 
• Την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών από τρίτους για την αποτελεσµατικότερη και πιο παραγωγική εκτέλεση των
εργασιών.
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

Η Εταιρία εκτίθεται σε ορισµένους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κίνδυνο αγοράς (συναλλαγµατικό κίνδυνο, κίνδυνος τιµών
και κίνδυνος ταµειακών ροών από µεταβολές επιτοκίων), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο κτηµαταγοράς. Οι
χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι σχετίζονται µε τα παρακάτω χρηµατοοικονοµικά µέσα: εµπορικές απαιτήσεις, ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα, προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις.
Η διαχείριση των κινδύνων γίνεται από τη διοίκηση της Εταιρίας. Η διαχείριση κινδύνων εστιάζεται κυρίως στην αναγνώριση και
εκτίµηση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων όπως: κίνδυνος αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας και κίνδυνος

κτηµαταγοράς.

α) Κίνδυνος αγοράς 

(i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Η Εταιρία λειτουργεί σε ένα και µόνο οικονοµικό περιβάλλον (Ελλάδα) και δεν είναι εκτεθειµένη σε κινδύνους από ξένο νόµισµα
λόγω των µή συναλλαγών σε ξένο νόµισµα. 

(ii) Κίνδυνος τιµών 
Η Εταιρία εκτίθεται σε κίνδυνο από την µεταβολή της αξίας ακινήτων και µισθωµάτων. Για τη µείωση του κινδύνου τιµών, η Εταιρία
συνάπτει µακροπρόθεσµες λειτουργικές µισθώσεις µε τους µισθωτές για διάρκεια τουλάχιστον 12 ετών, στις οποίες οι ετήσιες
αναπροσαρµογές των ενοικίων συνδέονται µε τον ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή πλέον έως και 2%. Η Εταιρία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο
σχετικά µε χρηµατοοικονοµικά µέσα εφόσον δεν κατέχει συµµετοχικούς τίτλους. 

iii) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολής των επιτοκίων 
Η Εταιρία έχει στο ενεργητικό σηµαντικά έντοκα στοιχεία που περιλαµβάνουν καταθέσεις όψεως και προθεσµιακές τραπεζικές

καταθέσεις. 
Η Εταιρία δεν εκτίθεται σηµαντικά σε κίνδυνο από διακυµάνσεις στα επιτόκια καθώς οι καταθέσεις των ταµειακών διαθεσίµων της

είναι προθεσµιακές µε µέγιστη περίοδο τριών µηνών και εγγυηµένη απόδοση. 

β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρία έχει συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου αναφορικά µε τις απαιτήσεις από ενοίκια που προέρχονται από συµβόλαια

λειτουργικής µίσθωσης ακίνητης περιουσίας.
Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης αντισυµβαλλοµένων να εκπληρώσουν τις συναλλακτικές τους

υποχρεώσεις. Οι συναλλαγές της Εταιρίας µε πελάτες - µισθωτές αναπτύσσονται κατόπιν αξιολόγησης της φερεγγυότητας και της
αξιοπιστίας τους, προκειµένου να µην παρατηρούνται προβλήµατα καθυστερήσεων πληρωµών και επισφαλειών. Η Εταιρία δεν έχει
υπόλοιπα τραπεζικών πιστώσεων. 

γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Η καλή διαχείριση των διαθεσίµων, η υγιής χρηµατοοικονοµική διάρθρωση και η προσεκτική επιλογή των επενδυτικών κινήσεων
εξασφαλίζει έγκαιρα στην Εταιρία την αναγκαία ρευστότητα για τις λειτουργίες της.

 δ) Κίνδυνος Κτηµαταγοράς

Στο χώρο της κτηµαταγοράς ενσωµατώνονται κίνδυνοι, που έχουν να κάνουν κυρίως µε α) τη γεωγραφική θέση και την

εµπορικότητα του ακινήτου, β) την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα του µισθωτή, γ) το είδος της χρήσης του από το µισθωτή, δ) τη
γενικότερη επιχειρηµατική δραστηριότητα της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο, καθώς και ε) τις τάσεις εµπορικής αναβάθµισης ή
υποβάθµισης της συγκεκριµένης περιοχής του ακινήτου. 

Σε γενικότερο επίπεδο, όταν η οικονοµία είναι ισχυρή ή/ και διανύει περιόδους οικονοµικής ανάπτυξης, µε χαµηλό πληθωρισµό και
επιτόκια, όπου σηµειώνεται αύξηση των επενδύσεων, της απασχόλησης και αντίστοιχη αύξηση της κατανάλωσης, δηµιουργούνται
και οι εµπορικές συνθήκες για την αύξηση της ζήτησης νέων καταστηµατικών και γραφειακών χώρων.

Αντίθετα, σε περιπτώσεις όπου επικρατούν, γενικά στην οικονοµία ή σε κάποιες περιοχές, ιδιαίτερα δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες
ή/ και περίοδοι µε χαµηλή ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών, επηρεάζονται δυσµενώς και οι αντίστοιχοι παραγωγικοί κλάδοι, µε
άµεσο αποτέλεσµα τον περιορισµό της ζήτησης επαγγελµατικών χώρων.

Το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρίας, σύµφωνα µε το οποίο α) τα ακίνητα του χαρτοφυλακίου της αποτιµούνται περιοδικά
καθώς και προ αποκτήσεων και µεταβιβάσεων από το Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών και β) δεν προβλέπεται η δυνατότητα επένδυσης
σε ανάπτυξη και κατασκευή ακινήτων, συµβάλλει σηµαντικά στην αποφυγή ή/ και στην έγκαιρη αντιµετώπιση των σχετικών
κινδύνων. 
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ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

PASAL DEVELOPMENT S.A. 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE A.E.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ATFS A.E.
∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ & ΜΕΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

0,00

25,23

2.676,65
-
-
-

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΕΣΟ∆Α  ΕΞΟ∆Α

85,35
-
-

15.735,25
-

24,00

30.06.2009 01.01.2009-30.06.2009

-
-

                                                                                                    Αθήνα, 29 Ιουλίου 2009

-
143,44
39,94

(ποσά σε χιλίαδες € )

- 1,78 -

 Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Ν.ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ                       

∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

Ο σκοπός της Εταιρίας κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων είναι η διασφάλιση της ικανότητας της Εταιρίας να συνεχίσει τη

δραστηριότητά της ώστε να εξασφαλίζει τις αποδόσεις για τους µετόχους και τα οφέλη των λοιπών µερών τα οποία σχετίζονται µε

την Εταιρία, να διατηρεί µία βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση και να συµµορφώνεται µε το νόµο 2778/1999. 
 
∆ε συντρέχει κίνδυνος κεφαλαίου για την Εταιρία, λόγω του µεγάλου ύψους των κεφαλαίων και των ελάχιστων υποχρεώσεών της. Η
υποχρέωση του µερίσµατος, καλύπτεται πάντα από τα διαθέσιµα της Εταιρίας. Η όποια αύξηση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων
της Εταιρίας µπορεί να καλυφθεί είτε από αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου, είτε από δανεισµό µέσα στα πλαίσια που ορίζει ο
Ν.2778/1999, όπως ισχύει.

 IV. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΑΥΤΗΝ  ΜΕΡΗ  

Αναλυτικότερα:
α) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Οι απαιτήσεις αφορούν καταθέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς και τα έσοδα αφορούν µισθώµατα από τη µίσθωση ακινήτων. 
β) ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE 
Τα έξοδα αφορούν αµοιβή για παροχή υπηρεσίων διαχείρισης ακινήτων.
γ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ATFS 
Τα έξοδα αφορούν αµοιβή  για παροχή  λογιστικοοικονοµικών υπηρεσίων.
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Αθήνα,  30 Ιουλίου 2009
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς
Ανώνυµος ελεγκτική Εταιρεία Κωνσταντίνος Μιχαλάτος
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΜ ΣΟΕΛ 17701

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης

Προς τους Μετόχους της “TRASTOR  Ανώνυµη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας”

Εισαγωγή

Επισκοπήσαµε το συνηµµένο συνοπτικό ισολογισµό της Trastor Επενδύσεις Ακίνητης Περιουσίας – Ανώνυµη Εταιρεία Επενδύσεων

Ακίνητης Περιουσίας της 30ης Ιουνίου 2009, τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και

ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις,
που συνθέτουν την ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής

έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της

ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση (∆ιεθνές Λογιστικό
Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής

πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας.

Εύρος της εργασίας επισκόπησης

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάµεσης Οικονοµικής

Πληροφόρησης που ∆ιενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής Μονάδας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης

οικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που

είναι υπεύθυνα για οικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το
εύρος µίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά

Πρότυπα και εποµένως, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα

σηµαντικά θέµατα τα οποία θα είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη

ελέγχου.

Συµπέρασµα Επισκόπησης

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι

η συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34.

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων

Πέραν της ανωτέρω ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης, επισκοπήσαµε και τα υπόλοιπα στοιχεία της εξαµηνιαίας οικονοµικής

έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του Νόµου, Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Από την ανωτέρω επισκόπηση διαπιστώσαµε ότι η εν λόγω έκθεση περιλαµβάνει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που

προβλέπονται από το Νόµο και τις Αποφάσεις και είναι συνεπής µε τη συνηµµένη οικονοµική πληροφόρηση.
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Οι συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το

∆ιοικητικό Συµβούλιο της TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. την 29η Ιουλίου 2009 και έχουν

αναρτηθεί στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.trastor-reic.gr

TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές 
Kαταστάσεις 

της περιόδου

 από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009

Βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς
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Ποσά σε  ευρώ (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Σηµείωση 30.06.2009 31.12.2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώµατα πάγια 166.226,70 179.350,07

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 5.870,84 7.045,52

Επενδύσεις σε ακίνητα 6 96.091.894,00 95.625.737,00
Λοιπές απαιτήσεις 42.928,56 42.928,56

96.306.920,10 95.855.061,15

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Απαιτήσεις από πελάτες  7 120.495,42 128.009,91
Λοιπές απαιτήσεις 8 145.307,41 24.523,16
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 15.805.516,80 20.350.035,06

16.071.319,63 20.502.568,13

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 112.378.239,73 116.357.629,28

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια και αποθεµατικά που αναλογούν στους 
µετόχους

Μετοχικό κεφάλαιο 62.023.711,20 62.023.711,20
∆ιαφορά  από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 163.190,75 163.190,75
Αποθεµατικά 2.064.712,09 2.064.712,09
Κέρδη εις νέο 47.454.866,80 51.272.574,05
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 111.706.480,84 115.524.188,09

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 15.703,48 14.719,00

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 102.102,76 102.102,76

117.806,24 116.821,76
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 9 402.485,24 429.077,59
Φόρος εισοδήµατος 10 151.467,41 287.541,84

553.952,65 716.619,43
Σύνολο υποχρεώσεων 671.758,89 833.441,19

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 112.378.239,73 116.357.629,28

Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως 18  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών 
Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2009.
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Ποσά σε  ευρώ (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Σηµείωση 01.01.2009-30.06.2009 01.01.2008-30.06.2008 01.04.2009-30.06.2009 01.04.2008-30.06.2008

Έσοδα από µισθώµατα επενδυτικών ακινήτων 3.481.851,35 3.756.645,45 1.751.330,75 1.860.198,69

Κέρδη από αναπροσαρµογή  επενδυτ. ακινήτων σε εύλογες αξίες 6 466.157,00 2.255.606,56 466.157,00 1.272.374,69

Κέρδη από πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων 0,00 830.743,00 0,00 830.743,00

Έσοδα από τόκους 188.300,76 306.641,42 56.357,34 154.970,46

Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων 4.136.309,11 7.149.636,43 2.273.845,09 4.118.286,84

Λειτουργικά έξοδα ακινήτων 11 (367.598,81) (396.153,02) (211.847,51) (225.276,79)

∆απάνες προσωπικού (22.012,24) (32.681,25) (18.145,52) (18.180,21)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 12 (257.740,80) (545.587,45) (128.239,07) (247.324,23)

Αποσβέσεις (19.725,90) (430,80) (10.082,84) (215,40)

Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων (667.077,75) (974.852,52) (368.314,94) (490.996,63)

Κέρδη προ φόρων 3.469.231,36 6.174.783,91 1.905.530,15 3.627.290,21

Φόρος εισοδήµατος 10 (151.467,41) (280.916,56) (63.857,19) (136.296,45)

Κέρδη µετά από φόρους 3.317.763,95 5.893.867,35 1.841.672,96 3.490.993,76

Λοιπά συνολικά έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 3.317.763,95 5.893.867,35 1.841.672,96 3.490.993,76

Κέρδη ανά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους (σε €)

Βασικά 13 0,0604 0,1074 0,0336 0,0636

Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ενδιάµεσων Συνοτπικών Οικονοµικών  Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2009.  11



TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2009
Ποσά σε  ευρώ (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Σηµείωση

Μετοχικό 
Κεφάλαιο  Υπέρ το άρτιο

Λοιπά 
Αποθεµατικά

Κέρδη                        
εις νέο

Σύνολο                        
Ιδίων Κεφαλαίων

Υπόλοιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου 2008 62.023.711,20 163.190,75 1.759.428,18 48.741.871,36 112.688.201,49

Μερίσµατα διανεµηθέντα χρήσης 2007 - - - (7.135.471,20) (7.135.471,20)

- - - 5.893.867,35 5.893.867,35

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2008 62.023.711,20 163.190,75 1.759.428,18 47.500.267,51 111.446.597,64

Υπόλοιπο έναρξης την 1 Ιουλίου 2008 62.023.711,20 163.190,75 1.759.428,18 47.500.267,51 111.446.597,64

Μεταφορά κερδών σε τακτικό αποθεµατικό - - 305.283,91 (305.283,91) 0,00

- - - 4.077.590,45 4.077.590,45

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2008 62.023.711,20 163.190,75 2.064.712,09 51.272.574,05 115.524.188,09

Υπόλοιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου 2009 62.023.711,20 163.190,75 2.064.712,09 51.272.574,05 115.524.188,09

Μερίσµατα διανεµηθέντα χρήσης 2008 14 - - - (7.135.471,20) (7.135.471,20)

- - - 3.317.763,95 3.317.763,95

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2009 62.023.711,20 163.190,75 2.064.712,09 47.454.866,80 111.706.480,84

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους  01.07.2008 – 31.12.2008

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους  01.01.2009 – 30.06.2009

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους  01.01.2008 – 30.06.2008

Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών 
Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2009.
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TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2009
Ποσά σε  ευρώ (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Σηµείωση 01.01.2009-30.06.2009 01.01.2008-30.06.2008

Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 3.469.231,36 6.174.783,91

Πλέον / µείον  προσαρµογές για :

Αποσβέσεις 19.725,90 430,80

Προβλέψεις 984,48 1.527,48

Κέρδη από αναπροσαρµογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες 6 (466.157,00) (2.255.606,56)

Κέρδη από πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων 6 0,00 (830.743,00)

Έσοδα από τόκους (188.300,76) (306.641,42)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (113.269,76) 51.778,38

Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (29.812,71) 191.658,37

Μείον :

Καταβληµένοι φόροι (287.541,84) (283.039,11)

Σύνολο εισροών  από λειτουργικές δραστηριότητες 2.404.859,67 2.744.148,85

Ταµειακές Ροές  από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

Αγορές επενδυτικών ακινήτων 6 0,00 (891.962,44)

Εισπράξεις από πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων 6 0,00 9.680.000,00

Αγορές ενσώµατων και άυλων παγίων (5.427,85) -

Τόκοι εισπραχθέντες 188.300,76 306.641,42

Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες 182.872,91 9.094.678,98

Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες

Μερίσµατα πληρωθέντα (7.132.250,84) (7.131.940,01)

Σύνολο (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (7.132.250,84) (7.131.940,01)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) του ταµείου και ταµειακών ισοδυνάµων (4.544.518,26) 4.706.887,82

Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα έναρξης περιόδου 20.350.035,06 13.644.172,47

Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα λήξης περιόδου 15.805.516,80 18.351.060,29

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή 
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :

Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως  18 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών 
Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2009.
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TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2009
Ποσά σε  ευρώ (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, πρώην ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. («Εταιρεία»)
δραστηριοποιείται µε αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας και κινητών αξιών σύµφωνα µε τους Ν.2778/1999 και Κ.Ν.2190/1920. Η

κύρια δραστηριότητά της είναι η εκµίσθωση εµπορικών ακινήτων µέσω λειτουργικής µίσθωσης. 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην  Ελλάδα και η έδρα της είναι επί της Λ. Κηφισίας 116 & ∆αβάκη 1 στην Αθήνα. 
Οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 
Με την υπ' αριθµ. Κ2-4360 / 27.4.2009 απόφαση του Υπ.Ανάπτυξης, εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρίων η τροποποίηση του κατασταστικού
της Εταιρείας σχετικά µε την αλλαγή της επωνυµίας σε "TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ" όπως είχε αποφασιστεί από την

Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της, της 25.2.2009. 
Οι παρούσες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στις 29  Ιουλίου 2009.
Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταρείας περιλαµβάνονται, µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των

παρακάτω εταιρειών : α) της εισηγµένης "PASAL DEVELOPMENT S.A. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ", µε έδρα την Ελλάδα και ποσοστό

συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 37,08% και β) της εισηγµένης "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.", µε έδρα την Ελλάδα και ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας 33,80 %. Όλες οι συναλλαγές της Εταιρείας, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της µε τα συνδεδεµένα µέρη, είναι αντικειµενικές και διενεργούνται
κάτω από κανονικές συνθήκες.

Έχουν χρησιµοποιηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές και µέθοδοι υπολογισµού µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2008.

2.1  Βάση κατάρτισης των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30 Iουνίου 2009 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆ΛΠ) 34
«Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις» και πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31
∆εκεµβρίου 2008, οι οποίες συντάχθηκαν µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

2.2  Νέα λογιστικά πρότυπα και ερµηνείες της ∆ΕΕΧΠ

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι

υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την

εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών, παρατίθεται παρακάτω.

Πρότυπα υποχρεωτικά για τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2009

∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 
Το ∆ΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Το αναθεωρηµένο πρότυπο δεν

επιτρέπει την παρουσίαση των στοιχείων εσόδων και εξόδων (που δεν αποτελούν συναλλαγές µε µετόχους) στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων, αλλά απαιτεί
αυτές τις συναλλαγές να παρουσιάζονται ξεχωριστά από τις συναλλαγές µε τους µετόχους. Όλες οι συναλλαγές µε µη µετόχους πρέπει να εµφανίζονται σε µία κατάσταση
απόδοσης (performance statement). Οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να επιλέξουν να παρουσιάζουν είτε µία κατάσταση (κατάσταση συνολικού εισοδήµατος) είτε δύο
καταστάσεις (κατάσταση αποτελεσµάτων και κατάσταση συνολικού εισοδήµατος). Η Εταιρία έχει αποφασίσει να παρουσιάζει µία κατάσταση. Οι ενδιάµεσες οικονοµικές
καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τις απαιτήσεις του αναθεωρηµένου προτύπου.

∆ΠΧΑ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων»
Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, σύµφωνα µε το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα
µε το ∆ΠΧΑ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής
οντότητας (Chief Operating Decision Maker) και παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η τροποποίηση δεν έχει

καµία επίδραση στον αριθµό των τοµέων που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις.
 
∆ΛΠ 23 (Τροποποίηση) «Κόστος ∆ανεισµού» 
Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούµενη έκδοση του ∆ΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής

αναγνώρισης ως εξόδου του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, για τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα

προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Η τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
 
∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» – Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις
Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης (vesting conditions)», µε την εισαγωγή του όρου «προϋποθέσεις µη κατοχύρωσης (non-
vesting conditions)» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια την
οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. H τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της

Εταιρείας.

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» - Χρηµατοοικονοµικά Μέσα

διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή “puttable” µέσο)  
Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο («puttable») και υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την

ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριµένων

πληροφοριών αναφορικά µε τα «puttable» µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

∆ΛΠ 39 (Τροποποιηµένο) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» – Αντισταθµισµένα στοιχεία που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής

αντιστάθµισης 
Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας

αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή τµήµα των ταµειακών ροών εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται στην

Εταιρία καθώς δεν ακολουθεί  λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39.

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2009

∆ΕΕΧΑ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών
Η διερµηνεία διασαφηνίζει τον χειρισµό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευση πιστότητας όπως ‘’πόντους’’ ή ‘’ταξιδιωτικά µίλια’’ σε πελάτες που
αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες.  Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.

∆ΕΕΧΑ 15 – Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας 
Η διερµηνεία αναφέρεται στους υφιστάµενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς για τις πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονοµικές οντότητες αναγνωρίζουν
το έσοδο σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18 (δηλ. όταν µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο ανάλογα µε το

στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11. Η διερµηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση. Η διερµηνεία

δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
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TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2009
Ποσά σε  ευρώ (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ

Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων

µελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναµένεται να πραγµατοποιηθούν.

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. Οι εκτιµήσεις αυτές εξ’ ορισµού σπάνια ταυτίζονται µε τα

πραγµατικά αποτελέσµατα τα οποία προκύπτουν. Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές
αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στην επόµενη οικονοµική περίοδο έχουν ως εξής:

3.1 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές

α) Εκτίµηση της «εύλογης αξίας» των επενδύσεων σε ακίνητα

Η πλέον κατάλληλη ένδειξη της «εύλογης αξίας» είναι οι τρέχουσες αξίες που ισχύουν σε µια ενεργή αγορά για συναφή µισθωτήρια αλλά και λοιπά συµβόλαια. Εάν δεν
είναι εφικτή η ανεύρεση τέτοιων πληροφοριών η Εταιρεία προσδιορίζει την αξία µέσα από ένα εύρος λογικών εκτιµήσεων των «ευλόγων αξιών» βασιζόµενη στις

συµβουλές ανεξάρτητων εξωτερικών εκτιµητών. Για να πάρει µια τέτοια απόφαση, η Εταιρεία λαµβάνει υπόψη της δεδοµένα από διάφορες πηγές, που περιλαµβάνουν:

(i) Τρέχουσες τιµές σε µια ενεργή αγορά ακινήτων διαφορετικής φύσεως, κατάστασης ή τοποθεσίας (ή υποκείµενες σε διαφορετικές µισθώσεις ή λοιπά συµβόλαια), οι
οποίες έχουν αναπροσαρµοστεί ως προς αυτές τις διαφορές.

(ii) Πρόσφατες τιµές παρόµοιων ακινήτων σε λιγότερο ενεργές αγορές, αναπροσαρµοσµένες έτσι ώστε να απεικονίζονται οποιεσδήποτε µεταβολές στις οικονοµικές

συνθήκες που έλαβαν χώρα από την ηµεροµηνία που έγιναν οι αντίστοιχες συναλλαγές σε εκείνες τις τιµές. 

(iii) Προεξόφληση ταµειακών ροών, βασισµένες σε αξιόπιστες εκτιµήσεις µελλοντικών ταµειακών ροών, που πηγάζουν από τους όρους των εν ισχύ µισθωµάτων και

άλλων συµβολαίων και (όπου είναι εφικτό) από εξωτερικά στοιχεία όπως, τρέχουσες τιµές ενοικίασης παρεµφερών ακινήτων στην ίδια τοποθεσία και κατάσταση,
χρησιµοποιώντας προεξοφλητικά επιτόκια που απεικονίζουν την τρέχουσα εκτίµηση της αγοράς αναφορικά µε την αβεβαιότητα για το ύψος και την χρονική στιγµή

εµφάνισης αυτών των ταµειακών ροών.

β) Κύριες παραδοχές της διοίκησης για την εκτίµηση της «εύλογης αξίας»

Εάν δεν είναι εφικτή η ανεύρεση τρεχουσών ή πρόσφατων τιµών, οι «εύλογες αξίες» των επενδύσεων σε ακίνητα προσδιορίζονται µε την εφαρµογή τεχνικών αποτίµησης

προεξόφλησης ταµειακών ροών. 

∆ΕΕΧΑ 16 - Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου νοµίσµατος που προκύπτει από καθαρή επένδυση της σε εκµετάλλευση στο

εξωτερικό και πληρεί τους όρους για λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µία οικονοµική

οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το αντισταθµιζόµενο

στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία, καθώς η Εταιρεία δεν εφαρµόζει λογιστική αντιστάθµισης για οποιαδήποτε επένδυση σε εκµετάλλευση στο

εξωτερικό. 

Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2009

∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009) 
Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας

υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της αναφερόµενης περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές
περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου

τιµήµατος (“contingent consideration”) στα αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική

να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από θυγατρική

εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρµοστούν µελλοντικά και θα επηρεάσουν µελλοντικές

αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας. Το πρότυπο δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές µετά από τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2009

∆ΕΕΧΑ 17- ∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους » (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου
2009) 
Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµοιβαίων (non-reciprocal) διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα
στους µετόχους που ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως µέτοχοι : α) διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανοµές που δίνουν στους µετόχους την

επιλογή απολαβής είτε µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε µετρητών. Η Εταιρεία  θα εφαρµόσει την διερµηνεία από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή.

∆ΕΕΧΑ 18- «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες » (εφαρµόζεται σε µεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων που ελήφθησαν την ή µετά την 1η Ιουλίου

2009)
Η διερµηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες η οικονοµική οντότητα λαµβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο,
το οποίο πρέπει στη συνέχεια να χρησιµοποιήσει για να παρέχει στον πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η οικονοµική
οντότητα λαµβάνει µετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να χρησιµοποιηθούν µόνο για την απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου. Η
διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.

Η Εταιρεία χρησιµοποιεί παραδοχές, οι οποίες κατά κύριο λόγο βασίζονται στις συνθήκες της αγοράς που επικρατούν, κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης του ισολογισµού.
Οι κύριες παραδοχές που θεµελιώνουν τις εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης για τον προσδιορισµό της «εύλογης αξίας» είναι αυτές που σχετίζονται µε: την είσπραξη συµβατικών
ενοικίων, προσδοκώµενα µελλοντικά ενοίκια στην αγορά, κενές περίοδοι, υποχρεώσεις συντήρησης, καθώς και κατάλληλα προεξοφλητικά επιτόκια. Αυτές οι εκτιµήσεις
συγκρίνονται συστηµατικά µε πραγµατικά στοιχεία από την αγορά, µε πραγµατοποιηθείσες συναλλαγές της Εταιρείας και µε εκείνες που ανακοινώνονται  από την αγορά.
Τα προσδοκώµενα µελλοντικά ενοίκια προσδιορίζονται βάσει των τρεχόντων ενοικίων όπως ισχύουν στην αγορά, για παρεµφερή ακίνητα, στην ίδια τοποθεσία και

κατάσταση.

3.2 Σηµαντικές κρίσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών

Κατηγοριοποίηση προσφάτως αγορασθέντων ακινήτων σαν επενδυτικά ακίνητα ή ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα.
Η Εταιρεία καθορίζει εάν το προσφάτως αγορασθέν ακίνητο που αναµένεται να χρησιµοποιηθεί σαν επενδυτικό ακίνητο θα πρέπει αρχικά να αναγνωρισθεί σαν

ενσώµατο πάγιο της Εταιρείας ή σαν επένδυση σε ακίνητα. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, η Εταιρεία λαµβάνει υπόψη εάν το ακίνητο επιφέρει σηµαντικές ταµειακές ροές 
ανεξαρτήτως  λοιπών περιουσιακών στοιχείων που κατέχει η Εταιρεία.
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4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

01.01.2009-30.06.2009 Καταστήµατα Γραφεία

Πρατήρια

καυσίµων Σταθµοί Αυτ/των Μη κατανεµόµενα Σύνολο

Έσοδα από µισθώσεις ακινήτων 560.811,35 2.488.538,10 352.523,16 79.978,74 0,00 3.481.851,35

Κέρδη από αναπροσαρµογή

ακινήτων σε εύλογες αξίες 116.594,00 393.146,00 22.147,00 (65.730,00) 0,00 466.157,00

Κέρδη από πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο εσόδων από ακίνητα 677.405,35 2.881.684,10 374.670,16 14.248,74 0,00 3.948.008,35

Χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα (καθαρό) 0,00 0,00 0,00 0,00 188.300,76 188.300,76

Σύνολο λειτουργικών εξόδων (59.208,04) (262.729,09) (37.217,87) (8.443,81) (299.478,94) (667.077,75)

Κέρδη προ φόρων 618.197,31 2.618.955,01 337.452,29 5.804,93 (111.178,18) 3.469.231,36

Φόρος εισοδήµατος (23.799,27) (79.844,31) (15.698,00) (10.731,06) (21.394,78) (151.467,41)

Κέρδη µετά από φόρους 594.398,05 2.539.110,70 321.754,29 (4.926,13) (132.572,96) 3.317.763,95

30.06.2009

Περιουσιακά στοιχεία επιχειρηµατικών τοµέων 17.319.844,00 58.985.436,00 11.596.984,00 7.927.630,00 172.097,54 96.001.991,54

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 262.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.000,00

17.581.844,00 58.985.436,00 11.596.984,00 7.927.630,00 172.097,54 96.263.991,54

Σύνολο απαιτήσεων και χρηµατικών διαθεσίµων 171.184,95 0,00 0,00 58.535,03 15.884.528,21 16.114.248,19

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 17.753.028,95 58.985.436,00 11.596.984,00 7.986.165,03 16.056.625,75 112.378.239,73

Σύνολο υποχρεώσεων 102.102,76 0,00 0,00 0,00 569.656,13 671.758,89

01.01.2008-30.06.2008 Καταστήµατα Γραφεία

Πρατήρια

καυσίµων Σταθµοί Αυτ/των Μη κατανεµόµενα Σύνολο

Έσοδα από µισθώσεις ακινήτων 515.273,42 2.799.866,68 363.694,53 77.810,82 0,00 3.756.645,45

Κέρδη από αναπροσαρµογή

ακινήτων σε εύλογες αξίες (669.460,00) 2.262.246,56 390.812,00 272.008,00 0,00 2.255.606,56

Κέρδη από πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων 0,00 374.808,00 455.935,00 0,00 0,00 830.743,00

Σύνολο εσόδων από ακίνητα (154.186,58) 5.436.921,24 1.210.441,53 349.818,82 0,00 6.842.995,01

Χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα (καθαρό) 0,00 0,00 0,00 0,00 306.641,42 306.641,42

Σύνολο λειτουργικών εξόδων (54.337,61) (295.256,94) (38.353,02) (8.205,46) (578.699,50) (974.852,54)

Κέρδη προ φόρων (208.524,19) 5.141.664,30 1.172.088,51 341.613,36 (272.058,08) 6.174.783,91

Φόρος εισοδήµατος (43.158,70) (144.281,26) (28.259,16) (19.094,49) (46.122,95) (280.916,56)

Κέρδη µετά από φόρους (251.682,88) 4.997.383,04 1.143.829,35 322.518,87 (318.181,03) 5.893.867,35

31.12.2008

Περιουσιακά στοιχεία επιχειρηµατικών τοµέων 17.203.250,00 58.592.290,00 11.574.837,00 7.993.360,00 186.395,59 95.550.132,59

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 262.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.000,00

17.465.250,00 58.592.290,00 11.574.837,00 7.993.360,00 186.395,59 95.812.132,59

Σύνολο απαιτήσεων και χρηµατικών διαθεσίµων 105.603,44 0,00 0,00 58.535,03 20.381.358,22 20.545.496,69

Σύνολο ενεργητικού 17.570.853,44 58.592.290,00 11.574.837,00 8.051.895,03 20.567.753,81 116.357.629,28

Σύνολο Υποχρεώσεων 102.102,76 0,00 0,00 0,00 731.338,43 833.441,19

5 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Τα συνδεδεµένα µέρη περιλαµβάνουν α) Την εταιρεία "PASAL DEVELOPMENT S.A." , β) Τη Τράπεζα Πειραιώς, γ) Εταιρείες που ελέγχει η Τράπεζα Πειραιώς, δ) Μέλη
∆.Σ. και ∆ιοίκησης της Εταιρείας και ε) Οικονοµικά εξαρτώµενα µέλη και συγγενείς πρώτου βαθµού (σύζυγοι, τέκνα, κ.ά.) των µελών του ∆.Σ. και της ∆ιοίκησης.
Συναλλαγές παρόµοιας φύσης γνωστοποιούνται συγκεντρωτικά. Όλες οι συναλλαγές µε τη µητρική και τα συνδεδεµένα µέρη είναι αντικειµενικές και διενεγούνται κάτω

από κανονικές συνθήκες.

Οι επιχειρηµατικοί τοµείς της Εταιρείας, ανάλογα µε την προέλευση του εσόδου της ανά κατηγορία ακινήτων, διακρίνονται στους κάτωθι: 

• τοµέας καταστηµάτων 
• τοµέας γραφειακών χώρων
• τοµέας πρατηρίων καυσίµων
• τοµέας σταθµών αυτοκινήτων 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται µόνο στην ελληνική αγορά και ως εκ τούτου δεν έχει ανάλυση σε δευτερεύοντες τοµείς δραστηριότητας.
Η ανάλυση των αποτελεσµάτων και των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού για κάθε τοµέα έχει ως ακολούθως:
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30.06.2009 01.01.2009-30.06.2009

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟ∆Α ΕΞΟ∆Α 

PASAL DEVELOPMENT S.A. 0,00 1.785,00 0,00 24.000,00

Τράπεζα Πειραιώς 15.735.248,67 0,00 2.676.655,78 114,50

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη (θυγατρικές εταιρείες Τρ.Πειραιώς) 0,00 85.345,97 0,00 183.376,59

ΣΥΝΟΛΑ 15.735.248,67 87.130,97 2.676.655,78 207.491,09

31.12.2008 01.01.2008-30.06.2008

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟ∆Α ΕΞΟ∆Α 

PASAL DEVELOPMENT S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00

Τράπεζα Πειραιώς 20.225.774,27 974,85 3.106.508,10 324.770,88

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη (θυγατρικές εταιρείες Τρ.Πειραιώς) 0,00 101.480,92 0,00 186.855,87

ΣΥΝΟΛΑ 20.225.774,27 102.455,77 3.106.508,10 511.626,75

6 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

30.06.2009 31.12.2008

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 95.625.737,00 99.717.252,00

Αγορές 0,00 891.962,44

Κέρδη από αναπροσαρµογή σε εύλογη αξία 466.157,00 3.865.779,56

Κόστος πωληθέντων 0,00 (8.849.257,00)

Υπόλοιπο λήξης χρήσης 96.091.894,00 95.625.737,00

7 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ

30.06.2009 31.12.2008

Πελάτες-Μισθωτές ακινήτων 120.495,42 128.009,91

ΣΥΝΟΛΑ 120.495,42 128.009,91

8 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 30.06.2009 31.12.2008

Εγγυήσεις 42.928,56 42.928,56

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 30.06.2009 31.12.2008

Χρεώστες διάφοροι 24.109,84 20.129,09

Έξοδα επόµενων περιόδων 55.948,73 4.394,07

Έσοδα περιόδου εισπρακτέα 57.042,76 0,00

Γραµµάτια εισπρακτέα 8.206,08 0,00

ΣΥΝΟΛΑ 145.307,41 24.523,16

9 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

30.06.2009 31.12.2008

Χαρτόσηµο & ΟΓΑ µισθωµάτων 110.723,03 228.014,25

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη 87.130,97 102.455,77

Μερίσµατα πληρωτέα 14.059,56 10.839,20

Λοιποί πιστωτές 190.571,68 87.768,37

ΣΥΝΟΛΑ 402.485,24 429.077,59

Οι απαιτήσεις από την Τράπεζα Πειραιώς, αφορούν καταθέσεις, ενώ τα έσοδα αφορούν µισθώµατα επενδυτικών ακινήτων. Τα έξοδα, τόσο µε την Τράπεζα Πειραιώς

όσο και µε τα λοιπά συνδεδεµένα µέρη, αφορούν παροχή υπηρεσίων, διαχείριση ακινήτων και εργασίες ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Για την περίοδο από 01.01.2009 έως 30.06.2009, οι µικτές αµοιβές των µελών του ∆.Σ. ανήλθαν στο ποσό των € 25.226,10 έναντι € 21.592,50 της περιόδου

01.01.2008  έως 30.06.2008.

Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε ακίνητα αναλύονται ως ακολούθως:

Επί των ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. Η Εταιρεία έχει την πλήρη κυριότητα επί των ακινήτων της, εκτός της κατά 50% εξ αδιαιρέτου

ιδιοκτησίας της στο ακίνητο επί της Λ.Συγγρού 87 στην Αθήνα.

Η τελευταία εκτίιµηση των ακινήτων της Εταιρείας έγινε στις 30.06.2009 µε βάση την από 07.07.2009 έκθεση εκτίµησης του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµήτων, όπως
προβλέπεται και από τις σχετικές διατάξεις του Ν.2778/1999. Τα κέρδη που προέκυψαν από την αναπροσαρµογή των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες, ανήλθαν σε
€ 466.157,00.

Για 4 ακίνητα της Εταιρείας (πρατήρια υγρών καυσίµων), υπάρχουν σε εκκρεµότητα αιτήσεις απαλλοτρίωσης για βελτίωση οδικών δικτύων ( Ελληνικού ∆ηµοσίου και

∆ήµων), για τµήµα των οικοπέδων. Επειδή από τις παραπάνω αίτησεις δεν προκύπτει το ποσοστό ή το µέγεθος του τµήµατος των οικοπέδων που θα απαλλοτριωθούν,
δεν µπορεί να εκτιµηθεί στο παρόν στάδιο, ούτε κατά προσέγγιση, το ύψος των αποζηµιώσεων που θα λάβει η Εταιρεία.
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TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2009
Ποσά σε  ευρώ (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

10 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΑΚΙΝΗΤΩΝ

01.01-30.06.2009 01.01-30.06.2008

Αµοιβές διαχείρισης ακινήτων 143.438,60 149.575,88

Αµοιβές εκτιµητών 27.200,00 41.434,80

Ασφάλιστρα 67.311,17 69.788,96

Συντηρήσεις - κοινόχρηστα 65.094,16 54.222,60

Ενιαίο τέλος ακινήτων-Λοιπά έξοδα 64.554,88 81.130,78

ΣΥΝΟΛΑ 367.598,81 396.153,02

12 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α

01.01-30.06.2009 01.01-30.06.2008

Φόροι - τέλη 63.370,00 106.740,46

Έξοδα δηµοσιεύσεων 22.858,80 19.099,01

Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου 25.226,10 21.592,50

Ενοίκια 20.745,00 600,00

Αµοιβές τρίτων 92.316,06 363.435,52

∆ιάφορα έξοδα 33.224,84 34.119,96

ΣΥΝΟΛΑ 257.740,80 545.587,45

13 ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

01.01-30.06.2009 01.01-30.06.2008

Κέρδη µετά από φόρους 3.317.763,95 5.893.867,35

Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών 54.888.240 54.888.240

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (ποσά σε  €) 0,0604 0,1074

14 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

15 ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

16 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

17 ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ

18 ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ

                                                                                                                   Αθήνα, 29 Ιουλίου 2009

∆εν εκκρεµούν αγωγές κατά της Εταιρείας, ούτε λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις λόγω δεσµεύσεων την 30.06.2009 που θα επηρέαζαν την οικονοµική κατάστασή της.
Για φορολογικές διαφορές € 152 χιλ, που αφορούν φόρο υπεραξίας αναπροσαρµογής ακινήτων (Ν.2065/1992), η Εταιρεία έχει ασκήσει προσφυγή κατά του Ελληνικού

∆ηµοσίου, καθώς θεωρεί ότι η απαίτηση αυτή είναι αβάσιµη.

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα της 30 Ιουνίου 2009 γεγονότα που να αφορούν την Εταιρεία και τα οποία να έχουν σηµαντική επίδραση στις Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Καταστάσεις της Εταιρείας.

 Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Ν.ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ Α.∆.Τ. 
AΕ 119288

Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΑΡ.∆ΙΑΒ.704552531

 Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ Α.ΛΕΤΣΙΟΣ
Α.∆.Τ.  Ξ 142331

Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/1589

Τα βασικά και προσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους που αναλογούν στους µετόχους της Εταιρείας µε το

µέσο σταθµικό αριθµό των κοινών µετοχών που βρίσκονταν σε κυκλοφορία κατα την διάρκεια της περιόδου.

Τα λειτουργικά έξοδα ακινήτων αναλύονται ως ακολούθως:

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:

Η Εταιρεία, σύµφωνα µε την παράγρ. 8 του άρθρου 15 του Ν.3522/2006, φορολογείται µε συντελεστή φόρου ίσου µε το 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου

παρέµβασης της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας προαυξηµένου κατά 1 ποσοστιαία µονάδα, επί του µέσου όρου των εξαµηνιαίων επενδύσεών της πλέον διαθεσίµων
σε τρέχουσες τιµές και εποµένως δεν υφίστανται προσωρινές φορολογικές διαφορές, που να δηµιουργούν αντίστοιχη αναβαλλόµενη φορολογία.Το ποσό των €
151.467,41 αφορά  φόρο για την περίοδο 01.01.2009 - 30.06.2009, µε βάση τις επενδύσεις και τα διαθέσιµα της 30.06.2009.
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2005.

Το µερίσµα της χρήσης 2008, το οποίο ανήλθε σε € 7.135.471,20, εγκρίθηκε από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε στις
25.02.2009 και ως έναρξη καταβολής ορίστηκε η 10.03.2009.

Τα έσοδα της Εταιρείας από µισθώµατα, δεν υπόκεινται σε εποχιακές διακυµάνσεις.

Στην Κατάσταση Ταµειακών Ροών έγινε αναταξινόµηση των αγορών και εισπράξεων από πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων της προηγούµενης περιόδου, ποσού €
891.962,44 και € 9.680.000,00 αντίστοιχα από τις λειτουργικές στις επενδυτικές δραστηριότητες, ώστε τα ποσά να είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της τρέχουσας

περιόδου. 
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1.1. ™∆√πÃ∂π∞ KATA™TA™H™ OIKONOMIKH™ £E™H™                                        ¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ € 1.4. ™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ∆∞ª∂π∞∫ø¡ ƒ√ø¡                   ¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ €

∂¡∂ƒ°∏∆π∫√
π‰ÈÔ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ· ÂÓÛÒÌ·Ù· ¿ÁÈ· ÛÙÔÈ¯Â›·
∂ÂÓ‰‡ÛÂÈ˜ ÛÂ ·Î›ÓËÙ·
Õ˘Ï· ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›·
§ÔÈ¿ ÌË Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÓÙ· ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›· 
∞·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ·fi ÂÏ¿ÙÂ˜
§ÔÈ¿ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÓÙ· ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›· 
∆·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì·
™À¡√§√ ∂¡∂ƒ°∏∆π∫√À

π¢π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ∫∞π À¶√Ãƒ∂ø™∂π™
ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ
§ÔÈ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· È‰›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ
™‡ÓÔÏÔ È‰›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ (·)
¶ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜ / §ÔÈ¤˜ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÂ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜
§ÔÈ¤˜ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌÂ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜
™‡ÓÔÏÔ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ (‚)
™À¡√§√ π¢πø¡ ∫∂º∞§∞πø¡ 
∫∞π À¶√Ãƒ∂ø™∂ø¡ (·)+(‚)

30.06.2009 31.12.2008
§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
∫¤Ú‰Ë ÚÔ ÊfiÚˆÓ (Û˘ÓÂ¯È˙fiÌÂÓÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜)
¶Ï¤ÔÓ / ÌÂ›ÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÁÈ·: 
AÔÛ‚¤ÛÂÈ˜ 
¶ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜
∫¤Ú‰Ë ·fi ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ 
·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÂ Â‡ÏÔÁÂ˜ ·Í›Â˜
∫¤Ú‰Ë ·fi ˆÏ‹ÛÂÈ˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ 
∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· (¤ÛÔ‰·, ¤ÍÔ‰·, Î¤Ú‰Ë Î·È ˙ËÌ›Â˜) 
ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜
¶Ï¤ÔÓ / ÌÂ›ÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÁÈ· ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ 
ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î›ÓËÛË˜ 
‹ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜: 
ªÂ›ˆÛË / (·‡ÍËÛË) ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ
(ªÂ›ˆÛË) / ·‡ÍËÛË ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ (ÏËÓ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ)
ªÂ›ÔÓ :
∫·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔÈ ÊfiÚÔÈ
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ ·fi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (·)

∂ÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
∞ÁÔÚ¤˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ
∂ÈÛÚ¿ÍÂÈ˜ ·fi ˆÏ‹ÛÂÈ˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ
∞ÁÔÚ¤˜ ÂÓÛÒÌ·ÙˆÓ Î·È ¿˘ÏˆÓ ¿ÁÈˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ
∆fiÎÔÈ ÂÈÛÚ·¯ı¤ÓÙÂ˜ 
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ ·fi ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (‚)

ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
ªÂÚ›ÛÌ·Ù· ÏËÚˆı¤ÓÙ·
™‡ÓÔÏÔ (ÂÎÚÔÒÓ) ·fi ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (Á)

∫·ı·Ú‹ ·‡ÍËÛË / (ÌÂ›ˆÛË) ÛÙ· Ù·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· 
Î·È  ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ÂÚÈfi‰Ô˘ (·)+(‚)+(Á)
∆·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ¤Ó·ÚÍË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘
∆·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· Ï‹ÍË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘

√ √π∫√¡√ªπ∫√™ ¢π∂À£À¡∆∏™ 
 
 
 
 
 
 

πø∞¡¡∏™ ∞. §∂∆™π√™ 
∞.¢.∆. • 142331  

∞.ª.∞‰Â›·˜ √.∂.∂. ∞/1589

∞ı‹Ó·, 29  πÔ˘Ï›Ô˘ 2009 

∆· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙÔÈ¯Â›· Î·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ·fi ÙÈ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÂ Ì›· ÁÂÓÈÎ‹ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ TRASTOR ∞¡ø¡Àª∏ 
∂∆∞πƒ∂π∞ ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∫π¡∏∆∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™. ™˘ÓÈÛÙÔ‡ÌÂ ÂÔÌ¤Óˆ˜ ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË, ÚÈÓ ÚÔ‚Â› ÛÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Â›‰Ô˘˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ‹ ÂÈÏÔÁ‹ ‹ ¿ÏÏË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ ÌÂ ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÂ›·, Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÈ ÛÙËÓ 
‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙË˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜, fiÔ˘ ·Ó·ÚÙÒÓÙ·È ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·ıÒ˜ Î·È Ë ¤ÎıÂÛË ÂÈÛÎfiËÛË˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÈÌÔ˘ ÂÏÂÁÎÙ‹ fiÔÙÂ ·˘Ù‹ ··ÈÙÂ›Ù·È. 

™∆√πÃ∂π∞ ∆∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏™    
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜: www.trastor-reic.gr     
∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ¤ÁÎÚÈÛË˜ ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ     
ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ: 29 πÔ˘Ï›Ô˘ 2009   

1.2. ™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ™À¡√§π∫ø¡ ∂™√¢ø¡                                               ¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ €    

ŒÛÔ‰· Ì›ÛıˆÛË˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ 
·ÎÈÓ‹ÙˆÓ
∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·fi ÙËÓ ÂÈÌ¤ÙÚËÛË 
ÛÙËÓ Â‡ÏÔÁË ·Í›· ÙˆÓ 
ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ
∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÒÏËÛË˜ 
ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ
ªÂ›ÔÓ: ¢·¿ÓÂ˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË˜
ªÈÎÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· 
·fi ÙËÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·
∫¤Ú‰Ë  ÚÔ ÊfiÚˆÓ, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ 
Î·È ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ
∫¤Ú‰Ë  ÚÔ ÊfiÚˆÓ
∫¤Ú‰Ë ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜
™˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎ¿ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ¤ÛÔ‰· 
ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜
∫¤Ú‰Ë ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ 
·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹ - ‚·ÛÈÎ¿ (ÛÂ €)
∫¤Ú‰Ë  ÚÔ ÊfiÚˆÓ,  ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ, 
ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ 
Î·È Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ

01.01-30.06.2009 01.01-30.06.2008

01.01-30.06.2009 01.01-30.06.2008

1.3. ™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ª∂∆∞µ√§ø¡  π¢πø¡ ∫∂º∞§∞πø¡                     ¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ €

™‡ÓÔÏÔ È‰›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ¤Ó·ÚÍË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 
(01.01.2009 Î·È 01.01.2008 ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·)  
™˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎ¿ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ¤ÛÔ‰· ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ 
(Û˘ÓÂ¯È˙fiÌÂÓÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜) 
¢È·ÓÂÌËı¤ÓÙ· ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 
™‡ÓÔÏÔ È‰›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Ï‹ÍË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 
(30.06.2009 Î·È 30.06.2008 ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·) 

30.06.2009 30.06.2008

√  ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ∆√À ¢.™.  
 
 
 
 
 
 

£∂√¢øƒ√™ ¡. ¶∞¡∆∞§∞∫∏™
∞.¢.∆. A∂ 119288

√  ¢π∂À£À¡ø¡ ™Àªµ√À§√™
 
 
 
 
 
 

∫Àƒπ∞∫√™ ∞. ∂À∞°°∂§√À 
∞ƒ. ¢π∞µ. 704552531

¶ÚfiÛıÂÙ· ÛÙÔÈ¯Â›· Î·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜:  
1. Œ¯Ô˘Ó ÙËÚËıÂ› ÔÈ ÏÔÁÈÛÙÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ¢ÈÂıÓ‹ ¶ÚfiÙ˘·   
 ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ (¢¶ÃA).                    
2.  ∏ ∂Ù·ÈÚÂ›· ¤¯ÂÈ ÂÏÂÁ¯ıÂ› ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ¿ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË 2005.     
 (™ËÌÂ›ˆÛË 10  √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ).                   
3.  √È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È, ÌÂ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙË˜ Î·ı·Ú‹˜ ı¤ÛË˜,   
 ÛÙÈ˜ ÂÓÔÔÈËÌ¤ÓÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ:  ·) ÙË˜ ÂÈÛËÁÌ¤ÓË˜  "PASAL  
 DEVELOPMENT S.A. ∞¡ø¡Àª√™  ∂∆∞πƒ∂π∞ ∞¡∞¶∆À•∂ø™ ∞∫π¡∏∆ø¡", ÌÂ ¤‰Ú· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È   
 ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙË˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ 37,08% Î·È ‚) ÙË˜ ÂÈÛËÁÌ¤ÓË˜   
 "∆ƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ A.E.",  ÌÂ ¤‰Ú· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ  
 ÙË˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ 33,80 %.                   
4.  ∂› ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙË˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÌÚ¿ÁÌ·Ù· ‚¿ÚË.                   
5.  √È Â›‰ÈÎÂ˜ ‹ ˘fi ‰È·ÈÙËÛ›· ‰È·ÊÔÚ¤˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ ÂÎÎÚÂÌÔ‡ÛÂ˜ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜,   
 ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Â›ÙˆÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜.                   
6.  √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙËÓ 30.06.2009 ‹Ù·Ó 3 ¿ÙÔÌ· ¤Ó·ÓÙÈ 2 ·ÙfiÌˆÓ   
 ÙËÓ 30.06.2008.                   
7. ∆· ÔÛ¿ ÙˆÓ ÂÈÛÚÔÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÎÚÔÒÓ ÙË˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ ·fi 01.01-30.06.2009 Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÙˆÓ   
 ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÛÙÈ˜ 30.06.2009 Ô˘ ÚÔ¤Î˘„·Ó ·fi Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÌÂ   
 Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤Ó· Ì¤ÚË Î·È Ì¤ÏË ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:
                                                                                                                                     ¶√™∞ ™∂ ∂Àƒø                            
 ·) ∂ÈÛÚÔ¤˜ 2.676.655,78  
 ‚) ∂ÎÚÔ¤˜ 207.491,09
 Á)  ∞·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ 15.735.248,67
 ‰) ÀÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜ 87.130,97  
 Â) ™˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ·ÌÔÈ‚¤˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙÈÎÒÓ ÛÙÂÏÂ¯ÒÓ Î·È ÌÂÏÒÓ ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ 25.226,10
 ÛÙ) ∞·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ·fi ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙÈÎ¿ ÛÙÂÏ¤¯Ë Î·È Ì¤ÏË ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ 0,00  
 ˙) ÀÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÚÔ˜ Ù· ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙÈÎ¿ ÛÙÂÏ¤¯Ë Î·È Ì¤ÏË ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ 0,00
8.  ™ÙËÓ ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ∆·ÌÂÈ·ÎÒÓ ƒÔÒÓ ¤ÁÈÓÂ ·Ó·Ù·ÍÈÓfiÌËÛË  ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È ÂÈÛÚ¿ÍÂˆÓ ·fi ˆÏ‹ÛÂÈ˜  
 ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙË˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÔÛÔ‡ € 891.962,44 Î·È  €  9.680.000,00   
 ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ·fi ÙÈ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ÛÙÈ˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜, ÒÛÙÂ Ù· ÔÛ¿ Ó· Â›Ó·È   
 Û˘ÁÎÚ›ÛÈÌ· ÌÂ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ÙË˜ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. 
9.  ™ÙÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ ÙÔ˘ πÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ "¶ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜ / §ÔÈ¤˜ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÂ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜", ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È  
 Úfi‚ÏÂ„Ë Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÈÂÓÂÚÁËıÂ› ÁÈ· ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ·ÚÔ¯ÒÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÏfiÁˆ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ   
 ˘ËÚÂÛ›· Î·È ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ € 15.703,48. ¶¤Ú·Ó ·˘Ù‹˜ ÙË˜ Úfi‚ÏÂ„Ë˜ Ô˘‰ÂÌ›· ¿ÏÏË   
 Úfi‚ÏÂ„Ë ¤¯ÂÈ ‰ÈÂÓÂÚÁËıÂ›. ∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, ÁÈ· ÙÈ˜ ·Ó¤ÏÂÁÎÙÂ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ¿ ·fi ÙÔ 2006 ¯Ú‹ÛÂÈ˜, ‰ÂÓ   
 ¤¯ÂÈ ‰ÈÂÓÂÚÁËıÂ› Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ·Ù› Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÈ‰ÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË˜ ÙË˜  
 ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ (ˆ˜  ÂÙ·ÈÚÂ›· ·Î›ÓËÙË˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÊÔÚÔÏÔÁÂ›Ù·È Â› ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ÙË˜ Î·È fi¯È Â›   
 ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÙË˜), ‰Â ı· ÚÔÎ‡„Ô˘Ó ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘˜.
10. ªÂ ÙËÓ ˘' ·ÚÈıÌ. ∫2-4360 / 27.4.2009 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ À. ∞Ó¿Ù˘ÍË˜, ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Î·È Î·Ù·¯ˆÚ‹ıËÎÂ  
 ÛÙÔ ªËÙÚÒÔ ∞ÓˆÓ‡ÌˆÓ ∂Ù·ÈÚ›ˆÓ Ë ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÛÙÈÎÔ‡ ÙË˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ  
 ·ÏÏ·Á‹ ÙË˜ ÂˆÓ˘Ì›·˜ ÛÂ "TRASTOR ∞¡ø¡Àª∏ ∂∆∞πƒ∂π∞ ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∫π¡∏∆∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™"  
 fiˆ˜ Â›¯Â ·ÔÊ·ÛÈÛÙÂ› ·fi ÙËÓ ∆·ÎÙÈÎ‹ °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÙË˜, ÙË˜ 25.2.2009.   
    

01.04-30.06.2009 01.04-30.06.2008

TRASTOR ∞¡ø¡Àª∏ ∂∆∞πƒ∂π∞ ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∫π¡∏∆∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ 
∞ƒ.ª.∞.∂. 44485/06/µ/99/9         
∂¢ƒ∞: §. ∫∏ºπ™π∞™ 116 & ¢∞µ∞∫∏ 1, 11526, ∞£∏¡∞

™∆√πÃ∂π∞ ∫∞π ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ¶∂ƒπ√¢√À ·fi 1 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009  ¤ˆ˜ 30 IOYNIOY 2009
(™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ˘' ·ÚÈıÌ. 4/507/28.04.2009 ∞fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫ÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜)

          

¡fiÌÈÌÔ˜ ÂÏÂÁÎÙ‹˜ : ªÈ¯·Ï¿ÙÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 
∂ÏÂÁÎÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·: PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A. 
∆‡Ô˜ ¤ÎıÂÛË˜ ÂÈÛÎfiËÛË˜: ªÂ Û‡ÌÊˆÓË ÁÓÒÌË    

179.350,07
95.625.737,00

7.045,52
42.928,56

128.009,91
24.523,16

20.350.035,06
116.357.629,28

62.023.711,20
53.500.476,89

115.524.188,09
116.821,76
716.619,43
833.441,19

116.357.629,28

3.756.645,45

2.255.606,56

830.743,00
(396.153,02)

6.446.841,99

5.868.142,49
6.174.783,91
5.893.867,35

5.893.867,35

0,1074

5.868.573,29

6.174.783,91

430,80
1.527,48

(2.255.606,56)
(830.743,00)

(306.641,42)

51.778,38
191.658,37

(283.039,11)
2.744.148,85

(891.962,44)
9.680.000,00

0,00
306.641,42

9.094.678,98

(7.131.940,01)
(7.131.940,01)

4.706.887,82
13.644.172,47
18.351.060,29

112.688.201,49

5.893.867,35
(7.135.471,20)

111.446.597,64

166.226,70
96.091.894,00

5.870,84
42.928,56

120.495,42
145.307,41

15.805.516,80
112.378.239,73

62.023.711,20
49.682.769,64

111.706.480,84
117.806,24
553.952,65
671.758,89

112.378.239,73

3.481.851,35

466.157,00

0,00
(367.598,81)

3.580.409,54

3.280.930,60
3.469.231,36
3.317.763,95

3.317.763,95

0,0604

3.300.656,50

1.860.198,69

1.272.374,69

830.743,00
(225.276,79)

3.738.039,59

3.472.319,75
3.627.290,21
3.490.993,76

3.490.993,76

0,0636

3.472.535,15

1.751.330,75

466.157,00

0,00
(211.847,51)

2.005.640,24

1.849.172,81
1.905.530,15
1.841.672,96

1.841.672,96

0,0336

1.859.255,65

3.469.231,36

19.725,90
984,48

(466.157,00)
0,00

(188.300,76)

(113.269,76)
(29.812,71)

(287.541,84)
2.404.859,67

0,00
0,00

(5.427,85)
188.300,76
182.872,91

(7.132.250,84)
(7.132.250,84)

(4.544.518,26)
20.350.035,06
15.805.516,80

115.524.188,09

3.317.763,95
(7.135.471,20)

111.706.480,84


