∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
της
Cyprus Trading Corporation Public
Limited
(εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113)

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited
για αγορά µετοχών της

ERMES DEPARTMENT STORES PUBLIC
LIMITED
(εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ. 113)

Μέρος ή όλο του αδιάθετου υπόλοιπου των µετοχών της Ermes Department Stores Public Limited µετά την
προσφορά στους µετόχους της Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited θα διατεθεί κατά τη διακριτική
ευχέρεια της Cyprus Trading Corporation Public Limited στο ευρύ κοινό και σε άλλους στρατηγικούς επενδυτές
που θα έχουν ήδη επιδείξει ενδιαφέρον στην τιµή των 24 σεντ ανά µετοχή.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο καταρτίστηκε µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του 2005.
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο αφορά το Ενηµερωτικό ∆ελτίο της της Cyprus Trading Corporation
Public Limited προς τους µετόχους της Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited για αγορά µετοχών της Ermes
Department Stores Public Limited ηµεροµηνίας 25 Αυγούστου 2006.

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών (CISCO) Λίµιτεδ
Η ηµεροµηνία του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι η 21 Σεπτεµβρίου 2006

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο αφορά το Ενηµερωτικό ∆ελτίο της της Cyprus
Trading Corporation Public Limited προς τους µετόχους της Woolworth (Cyprus) Properties
Public Limited για αγορά µετοχών της Ermes Department Stores Public Limited ηµεροµηνίας 25
Αυγούστου 2006.
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο καταρτίστηκε µε βάση τις διατάξεις του περί
∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005, τις διατάξεις του Κανονισµού
809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διατάξεις του περί Εταιριών Νόµου Κεφ.
113. Το έγγραφο αυτό είναι σηµαντικό και απαιτεί την άµεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε
οποιεσδήποτε επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις επί του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου µπορείτε να
συµβουλευτείτε τους Σύµβουλους της παρούσας προσφοράς, Κυπριακό Οργανισµό Επενδύσεων και
Αξιών Λίµιτεδ (CISCO), άλλους επαγγελµατίες χρηµατιστές, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή
σύµβουλους επενδύσεων.
Η Cyprus Trading Corporation Public Limited και η Ermes Department Stores Public Limited
αναλαµβάνουν την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συµπληρωµατικό
Ενηµερωτικό ∆ελτίο και βεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι σύµφωνες µε
την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό
του. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Cyprus Trading Corporation Public Limited και οι ∆ιοικητικοί
Σύµβουλοι της Ermes Department Stores Public Limited είναι επίσης συλλογικά και ατοµικά
υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο και
βεβαιώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για τη σύνταξή του, οι πληροφορίες που περιέχονται
σε αυτό είναι, εξ’ όσων γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις
που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του.

∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
της Cyprus Trading Corporation Public Limited
προς τους µετόχους της Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited
για αγορά µέχρι 82.445.316 µετοχών της Ermes Department Stores Public Limited
στην τιµή των 24 σεντ ανά µετοχή

Περίοδος πληρωµής για αγορά µετοχών της Ermes από τους µετόχους της Woolworth:
21 Σεπτεµβρίου 2006 µέχρι 5 Οκτωβρίου 2006
Μέρος ή όλο του αδιάθετου υπόλοιπου των µετοχών της Ermes Department Stores Public Limited µετά
την προσφορά στους µετόχους της Woolworth θα διατεθεί κατά τη διακριτική ευχέρεια της CTC στο
ευρύ κοινό και σε άλλους στρατηγικούς επενδυτές που θα έχουν ήδη επιδείξει ενδιαφέρον στην τιµή των
24 σεντ ανά µετοχή.
Περίοδος διάθεσης αδιάθετου αριθµού µετοχών της Ermes στο ευρύ κοινό και στρατηγικούς επενδυτές:
21 Σεπτεµβρίου 2006 µέχρι 5 Οκτωβρίου 2006
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος Συµπληρωµατικού
Ενηµερωτικού ∆ελτίου µόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού
κοινού όπως αυτές καθορίζονται στον περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο
του 2005, και στον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Η παρούσα δηµόσια προσφορά διενεργείται αποκλειστικά στην Κύπρο και την Ελλάδα και
απευθύνεται µόνο προς πρόσωπα τα οποία µπορούν να την αποδεχθούν νόµιµα. Συγκεκριµένα, και
προς συµµόρφωση µε τη σχετική χρηµατιστηριακή νοµοθεσία των παρακάτω κρατών, η παρούσα
δηµόσια προσφορά δεν απευθύνεται µε κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άµεσα ή έµµεσα,
εντός ή προς τις Ηνωµένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότιο Αφρική ή την Ιαπωνία, ή
σε οποιαδήποτε άλλη χώρα (“οι Εξαιρούµενες Χώρες”), στην οποία σύµφωνα µε τους νόµους αυτής, η
διενέργεια της παρούσας δηµόσιας προσφοράς ή η ταχυδρόµηση /διανοµή του παρόντος
Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι παράνοµη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε
εφαρµοστέας νοµοθεσίας, κανόνα ή κανονισµού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται αφενός η αποστολή,
διανοµή, ταχυδρόµηση ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του παρόντος
Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού µε την παρούσα
δηµόσια προσφορά εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούµενες
Χώρες και αφετέρου η άσκηση των ∆ικαιωµάτων από πρόσωπα των Εξαιρούµενων Χωρών.
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχει ορισµένες προβλέψεις για το µέλλον. Οι
προβλέψεις αυτές προσδιορίζονται γενικά µε τη χρήση όρων όπως «πιστεύει», «αναµένει»,
«ενδέχεται», «θα», «θα πρέπει», «µπορεί», «θα µπορούσε», «σχεδιάζει» και άλλους συγκρίσιµους
όρους και το αρνητικό των όρων αυτών. Εκ φύσεως οι προβλέψεις αυτές εµπεριέχουν κίνδυνο και
αβεβαιότητα και οι παράγοντες που περιγράφονται στο πλαίσιο των προβλέψεων του παρόντος
Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου θα µπορούσαν να επιφέρουν τελικά αποτελέσµατα και
εξελίξεις που θα διαφέρουν σηµαντικά από αυτές που εκφράζονται ρητά ή σιωπηρά από τις εν λόγω
προβλέψεις. Οι προβλέψεις αυτές υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις
περιλαµβανοµένων µεταξύ άλλων, των µεταβαλλόµενων συνθηκών στις επιχειρήσεις ή στην αγορά.
Ενόψει των κινδύνων αυτών, αβεβαιοτήτων και θεωριών, οι προβλέψεις που περιλαµβάνονται στο
παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο µπορεί να µην πραγµατοποιηθούν. Οποιεσδήποτε
αναφορές σε τάσεις ή δραστηριότητες του παρελθόντος δεν πρέπει να εκλαµβάνονται ως εγγύηση ότι
οι τάσεις ή δραστηριότητες αυτές θα συνεχισθούν και στο µέλλον. Οι αναγνώστες προειδοποιούνται να
µην βασισθούν πέραν του δέοντος σε αυτές τις προβλέψεις οι οποίες αφορούν µόνο όσα προβλέπονται
σήµερα.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού
∆ελτίου Νόµου του 2005 το Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο υπογράφηκε από τους ακόλουθους
∆ιοικητικούς Σύµβουλους της Ermes Department Stores:
(i) τον Εκτελεστικό Πρόεδρο του Συγκροτήµατος κ. Νίκο Σιακόλα
(ii) τον ∆ιευθύνων Σύµβουλο του Συγκροτήµατος κ. Γιώργο Ανηλιάδη .
(iii) την Εκτελεστική Σύµβουλο του Συγκροτήµατος κα. Ελένη Σιακόλα.
(iv) τον Μη Εκτελεστικό Σύµβουλο κ. Αντώνη Χατζηπαύλου
(v) τον Μη Εκτελεστικό Σύµβουλο κ. Αντρέα Λουρουτζιάτη
καθώς και από τους ακόλουθους ∆ιοικητικούς Σύµβουλους της CTC ως ο προσφέρων της ∆ηµόσιας
Προσφοράς βάση του άρθρου 20 του προαναφερθέντος Νόµου:
(vi) τον Εκτελεστικό Πρόεδρο του Συγκροτήµατος CTC κ. Νίκο Σιακόλα
(vii) τον ∆ιευθύνων Σύµβουλο του Συγκροτήµατος CTC κ. Μάριο Λουκαϊδη .
(viii) την Εκτελεστική Σύµβουλο του Συγκροτήµατος CTC κα.Χρυσούλλα Σιακόλα.
(ix) το Μη Εκτελεστικό Σύµβουλο κ. Κυριάκο Χριστοφή
(x) και το Μη Εκτελεστικό Σύµβουλο κ. Στέλιο Μανδρίτη.
Υπεύθυνος Σύνταξης του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου και ανάδοχος υπεύθυνος
είσπραξης είναι ο Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO).
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες:
(i)
(ii)

στα γραφεία του Σύµβουλου Προσφοράς Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λίµιτεδ
(CISCO), EuroLife House, Έβρου 4, Τ.Θ. 20597, 1660 Λευκωσία, τηλ +357-22-881800.
στην κύρια διοικητική έδρα της Ermes Department Stores, Ευαγόρα Παλληκαρίδη 95, Λατσιά,
1584 Λευκωσία, τηλ +357-22-365000.
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Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια της Ermes και της CTC δηλώνουν ότι όλα τα µέλη τους έχουν λάβει γνώση
του περιεχοµένου του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα
ότι:
(i)

Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό
∆ελτίο είναι πλήρη και αληθή.
(ii) ∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή
παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των
στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
(iii) ∆εν εκκρεµούν οποιεσδήποτε σηµαντικές δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες σε βάρος της Ermes
Department Stores Public Limited και των θυγατρικών της εταιρειών οι οποίες θα µπορούσαν να
έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση, πλην αυτών που αναφέρονται στο
παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
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1.0

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ERMES DEPARTMENT STORES PUBLIC LIMITED ΣΤΟ ΧΑΚ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ermes Department Stores Public Limited σε συνεδρία του
ηµεροµηνίας 28 Αυγούστου 2006, αποφάσισε όπως, σε εύθετο χρόνο µετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας Προσφοράς των µετοχών και Έκδοσης των ∆ΑΜ, προχωρήσει στην υποβολή αίτησης
για εισαγωγή όλων των µετοχών και των ∆ΑΜ της Εταιρείας στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.
Σηµειώνεται ότι αίτηση της Εταιρείας για εισαγωγή των τίτλων της στο ΧΑΚ δεν συνεπάγεται
απαραίτητα και την έγκριση της από τις αρµόδιες Αρχές.
ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ
ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006
Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006
παρουσιάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και
Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005 στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
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2.0 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ανάλυση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και των αποτελεσµάτων της Ermes Departement
Stores Public Limited Εταιρείας για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις µη ελεγµένες
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 και οι οποίες
δεν έχουν ελεγχθεί από τους κατά νόµο ελεγκτές του Συγκροτήµατος κ.κ PricewaterhouseCoopers
Limited.
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006
Έξι µήνες
που έληξαν
30 Ιουνίου
2006
£000
Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων αγαθών
Μικτό κέρδος
(% στον κύκλο εργασιών)
Άλλα κέρδη - καθαρά
Έξοδα πωλήσεων και διανοµής
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Κέρδος εργασιών
(% στον κύκλο εργασιών)
Χρηµατοδοτικά έξοδα
Μερίδιο (ζηµιάς)/κέρδους συνδεδεµένων εταιρειών
Κέρδος πριν τη φορολογία
Φορολογία
Καθαρό κέρδος για την περίοδο
Συµφέρον µειοψηφίας
Καθαρό κέρδος που αναλογεί στους Μετόχους της
Εταιρείας
(% στον κύκλο εργασιών)
Κέρδη ανά µετοχή (σεντ ανά µετοχή)

42.975
(28.344)

Έξι µήνες που
έληξαν
30 Ιουνίου
2005
£000
38.890
(25.962)

___________

___________

14.631
34,05%
608
(9.235)
(3.937)

12.928
33,24%
643
(7.924)
(4.162)

___________

___________

2.067
4,81%
(250)
(63)

1.485
3,82%
(281)
18

___________

___________

1.754
(175)

1.222
(123)

__________

___________

1.579

1.099

411

227

1.168

872

2,72%

2,24%

0,7 Σεντ

0,5 Σεντ
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Ανάλυση οικονοµικών αποτελεσµάτων του συγκροτήµατος για το εξάµηνο που έληξε
στις 30 Ιουνίου 2006:

Κύκλος Εργασιών: Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος για το Α΄ εξάµηνο 2006 ανήλθε σε
£42,975 εκ. έναντι £38,890 εκ. το αντίστοιχο εξάµηνο του 2005 σηµειώνοντας αύξηση 10,5%.
Η αύξηση αυτή οφείλεται στην:
της αύξησης της γκάµας προϊόντων Debenhams και τη σταδιακή επέκταση της συνεργασίας του
Συγκροτήµατος µαζί µε τη Debenhams.
της αύξησης πωλήσεων άλλων καταστηµάτων franchisees και κυρίως πωλήσεων των
καταστηµάτων ΝΕΧΤ.
Περιθώριο µεικτού κέρδους. Το περιθώριο µεικτού κέρδους αυξήθηκε από 33,24 % το Α΄ εξάµηνο
2005 σε 34,05% το Α΄ εξάµηνο 2006. Αυτό οφείλεται τόσο στην αύξηση στο µείγµα πωλήσεων των
εισαγωγών αποκλειστικής αντιπροσωπείας περιλαµβανοµένων των Debenhams και NEXT και την
αντικατάσταση ειδών µε χαµηλότερο ποσοστό κέρδους µε είδη που επιφέρουν ψηλότερη κερδοφορία.
Έξοδα διαχείρισης, πωλήσεων και διανοµής: Τα έξοδα πωλήσεων και διανοµής και τα έξοδα
διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν στο 30,65% του κύκλου εργασιών για την πρώτη εξαµηνία του 2006
έναντι 31,08% το Α΄εξάµηνο του 2005. Η µείωση αυτή οφείλεται στις προσπάθειες της Εταιρείας για
την συγκράτηση των εξόδων και την αύξηση των πωλήσεων.
Μερίδιο κέρδους (ζηµιάς) συνδεδεµένων εταιρειών: Το µερίδιο αποτελεσµάτων συνδεδεµένων
εταιρειών για την πρώτη εξαµηνία του 2006 ανήλθε σε £63 χιλ. ζηµιές έναντι £18 χιλ. κέρδη το
αντίστοιχο εξάµηνο του 2005 .
Καθαρό κέρδος περιόδου Το καθαρό κέρδος περιόδου που αναλογεί στους µετόχους για το 1ο
εξάµηνο 2006 ανήλθαν σε £1.168 χιλ. έναντι £872 χιλ. κέρδη το αντίστοιχο εξάµηνο του 2005. Η
θετική απόκλιση έναντι του πρώτου εξαµήνου 2005 αποδίδεται στην αύξηση των πωλήσεων, στη
αύξηση του ποσοστού µεικτού κέρδους και την µείωση των εξόδων πωλήσεων και διανοµής και των
εξόδων διοικητικής λειτουργίας.
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Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικής Κατάστασης – Ισολογισµού 30 Ιουνίου 2006
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006
30 Ιουνίου
2006
£000

31 ∆εκεµβρίου
2005
£000

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Aκίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
΄Αϋλο περιουσιακό στοιχείο
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

19.746
20.730
260
10
17
________
40.763
________

19.443
20.730
264
10
17
________
40.464
________

11.102
15.403
1.482
________
27.987
________
68.750
========

10.953
14.867
2.723
________
28.543
________
69.007
========

35.000
5.501
________
40.501
1.254
________
41.755
________

35.000
4.333
________
39.333
1.431
________
40.764
________

2.465
________
2.465
________

2.060
________
2.060
________

2.492
21.601
437
________
24.530
________
26.995
________
68.750
========

2.319
23.537
327
________
26.183
________
28.243
________
69.007
========

Ίδια κεφάλαια
Κεφάλαιο και αποθεµατικά αποδοτέα στους µετόχους της
Εταιρείας
Μετοχικό κεφάλαιο
Κέρδη που κρατήθηκαν
Συµφέρον µειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Υποχρεώσεις
Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆ανεισµός

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆ανεισµός
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων
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Ανάλυση της χρηµατοοικονοµικής θέσης/ ισολογισµού της Εταιρείας κατά την
30 Ιουνίου 2006:
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα: Τα Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα κατά την 30 Ιουνίου 2006
ανήλθαν σε £15,40εκ. έναντι £14,87εκ. την 31 ∆εκεµβρίου 2005. Από το ποσό αυτό, ποσό ύψους
£1,15 εκ προέρχεται από έκδοση γραµµάτιου µε συγγενική εταιρεία που παραχωρήθηκε στο τέλος του
2005. Το γραµµάτιο φέρει τόκο 6% και ήταν αρχικά εισπρακτέο εντός 6 µηνών από την ηµεροµηνία
του ισολογισµού, έχει όµως ανανεωθεί µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2006 εντός του Ιουνίου 2006. Το πιο
πάνω γραµµάτιο δεν φέρει οποιαδήποτε εξασφάλιση.
∆άνεια: Κατά την 30 Ιουνίου 2006, τα δάνεια και διευκολύνσεις του Συγκροτήµατος περιλαµβάνουν
τρέχουσες υποχρεώσεις £2,49εκ. καθώς και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις £2,46 εκ. Τα ποσά αυτά δεν
διαφοροποιήθηκαν σηµαντικά µε αυτά κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005
Εµπορικοί και άλλοι Πιστωτές: Οι εµπορικοί και άλλοι πιστωτές ανήλθαν κατά την 30 Ιουνίου 2006
σε £21,6 εκ. (έναντι £23,5 εκ. την 31 ∆εκεµβρίου 2005) από τα οποία £16,5 εκ. προήλθαν από
πιστωτές εµπορίου και £4,2 εκ. από άλλους πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα .
Κεφαλαιουχική Βάση Συγκροτήµατος: Το Συγκρότηµα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιουχική βάση. Στις
30 Ιουνίου 2006, η κεφαλαιουχική βάση του Συγκροτήµατος ανερχόταν στα £40,5 εκ. (σε σχέση µε
£39,33εκ. στις 31 ∆εκεµβρίου 2005) που αποτελείται από µετοχικό κεφάλαιο £35 εκ. (που έκδωσε η
Εταιρεία στην F.W. Woolworth ως αντίτιµο για την απόκτηση των εµπορικών δραστηριοτήτων της
εταιρείας αυτής) καθώς και συσσωρευµένα κέρδη ύψους £5,5 εκ.
Εµπορική εύνοια: Η εµπορική εύνοια προέκυψε κατά την αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων της
F.W. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited και αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ της τιµής εξαγοράς
των δραστηριοτήτων και της καθαρής λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού που
µεταβιβάστηκαν στην Ermes Department Stores Public Limited.
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Ermes Department Stores Public Limited
(πρώην Ermes Department Stores Limited)
Μη ελεγµένες ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία
που έληξε 30 Ιουνίου 2006
Περιεχόµενα
Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων

Σελίδα
11

Συνοπτικός ενοποιηµένος ισολογισµός

12

Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια

13

Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών

14

Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις

15 – 22
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Ermes Department Stores Public Limited
(πρώην Ermes Department Stores Limited)
Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων

Σηµ.
Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων αγαθών
Μικτό κέρδος
Άλλα κέρδη - καθαρά
Έξοδα πωλήσεων και διανοµής
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Κέρδος εργασιών
Χρηµατοδοτικά έξοδα
Μερίδιο (ζηµιάς)/κέρδους συνδεδεµένων εταιρειών
Κέρδος πριν τη φορολογία
Φορολογία

3

Καθαρό κέρδος για την περίοδο
Αναλογεί σε
Μετόχους της Εταιρείας
Συµφέρον µειοψηφίας

Κέρδη ανά µετοχή (σεντ ανά µετοχή)
Βασικά
Πλήρως κατανεµηµένα

4
4

Έξι µήνες
που έληξαν
30 Ιουνίου
2006
£000

Έξι µήνες που
έληξαν
30 Ιουνίου
2005
£000

42.975
(28.344)

38.890
(25.962)

___________

___________

14.631
608
(9.235)
(3.937)

12.928
643
(7.924)
(4.162)

___________

___________

2.067
(250)
(63)

1.485
(281)
18

___________

___________

1.754
(175)

1.222
(123)

__________

___________

1.579

1.099

==========

===========

1.168
411

872
227

__________

___________

1.579

1.099

==========

===========

Σεντ

Σεντ

0,7

0,5

__________

___________

0,7
__________

0,5
___________

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 µέχρι 22 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων.
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Ermes Department Stores Public Limited
(πρώην Ermes Department Stores Limited)
Συνοπτικός ενοποιηµένος ισολογισµός
Σηµ.

30 Ιουνίου
2006
£000

31 ∆εκεµβρίου
2005
£000

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Aκίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
΄Αϋλο περιουσιακό στοιχείο
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

5
5
6

19.746
20.730
260
10
17
________
40.763
________

19.443
20.730
264
10
17
________
40.464
________

7
8
9

11.102
15.403
1.482
________
27.987
________
68.750
========

10.953
14.867
2.723
________
28.543
________
69.007
========

10

35.000
5.501
________
40.501
1.254
________
41.755
________

35.000
4.333
________
39.333
1.431
________
40.764
________

11

2.465
________
2.465
________

2.060
________
2.060
________

11
12

2.492
21.601
437
________
24.530
________
26.995
________
68.750
========

2.319
23.537
327
________
26.183
________
28.243
________
69.007
========

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

Ίδια κεφάλαια
Κεφάλαιο και αποθεµατικά αποδοτέα στους µετόχους της
Εταιρείας
Μετοχικό κεφάλαιο
Κέρδη που κρατήθηκαν
Συµφέρον µειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Υποχρεώσεις
Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆ανεισµός

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆ανεισµός
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 µέχρι 22 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων.
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Ermes Department Stores Public Limited
(πρώην Ermes Department Stores Limited)
Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια
Μετοχικό
κεφάλαιο
£000
Περίοδος έξι µηνών που έληξε στις
30 Ιουνίου 2005
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2005
Κέρδος για την περίοδο
Μέρισµα που πληρώθηκε από θυγατρική εταιρεία
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2005

Κέρδη που
Κρατήθηκαν
£000

Συµφέρον
µειοψηφίας
£000

Σύνολο
£000

35.000
-

1.865
872
-

1.259
227
(588)

38.124
1.099
(588)

__________

__________

__________

__________

35.000

2.737

898

38.635

__________

__________

__________

__________

35.000
-

4.333
1.168
-

1.431
411
(588)

40.764
1.579
(588)

__________

__________

__________

__________

35.000

5.501

1.254

41.755

==========

==========

==========

==========

Περίοδος έξι µηνών που έληξε στις
30 Ιουνίου 2006
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2006
Κέρδος για την περίοδο
Μέρισµα που πληρώθηκε από θυγατρική εταιρεία
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2006

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 µέχρι 22 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων.
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Ermes Department Stores Public Limited
(πρώην Ermes Department Stores Limited)
Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών
Σηµ.

Kαθαρή ροή µετρητών από εργασίες

Έξι µήνες που
έληξαν
30 Ιουνίου
2006
£000

786
_________

Έξι µήνες
που έληξαν
30 Ιουνίου
2005
£000

1.549
_________

Ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Πρόσθετη επένδυση σε συνδεδεµένες εταιρείες
Τόκοι που εισπράχθηκαν

(1.539)
(59)
406
__________

Καθαρά µετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες

(1.192)
__________

(370)
401
__________

31
__________

Ροή µετρητών για χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες
Πληρωµές δανεισµού
Τόκοι που πληρώθηκαν
Εισπράξεις από δάνεια
Μερίσµατα που πληρώθηκαν από θυγατρική εταιρεία
Αύξηση/Μείωση υπολοίπων µε συγγενικές εταιρείες

(33)
(250)
948
(588)
(1.072)
__________

Καθαρή ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

(995)
__________

Καθαρή µείωση στα µετρητά και τραπεζικά παρατραβήγµατα
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή της περιόδου

(1.401)
504
__________

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος της περιόδου

9

(897)
==========

(33)
(282)
(588)
(688)
__________

(1.615)
__________

(35)
125
__________

90
==========

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 µέχρι 22 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων.
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Ermes Department Stores Public Limited
(πρώην Ermes Department Stores Limited)
Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
1

Γενικές πληροφορίες

Γενικά
Οι συνοπτικές ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις
οικονοµικές καταστάσεις της Ermes Department Stores Public Limited (η “Εταιρεία”) και των
εξαρτηµένων εταιρειών της που όλες µαζί αναφέρονται ως το “Συγκρότηµα”.
Οι εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε
συνάρτηση µε τις ετήσιες ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005.
Mη ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις
Οι συνοπτικές ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε
στις 30 Ιουνίου 2006 δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήµατος.

2

Λογιστικές αρχές

Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν στην ετοιµασία των συνοπτικών ενδιάµεσων
οικονοµικών καταστάσεων είναι σύµφωνες µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν στις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005, εκτός όπου
δηλώνεται διαφορετικά.
Οι συνοπτικές ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Ermes Department
Stores Public Limited έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ) και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως
αυτά εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ),
συµπεριλαµβανοµένου του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου (∆ΛΠ) 34 “Eνδιάµεσες
Οικονοµικές Καταστάσεις”.
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΠ
Κατά την τρέχουσα περίοδο το Συγκρότηµα υιοθέτησε τα πιο κάτω ∆ΠΧΠ που είναι
εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2006.
•
•

∆ΠΧΠ 6 “Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων”
∆ΛΠ 19 (Αναθεώρηση) “Παροχές σε Εργαζοµένους”
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Ermes Department Stores Public Limited
(πρώην Ermes Department Stores Limited)
2

Λογιστικές αρχές (συνέχεια)

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΠ (συνέχεια)
•
•
•
•
•
•
•

∆ΛΠ 21 (Αναθεώρηση) “Καθαρή Επένδυση σε ∆ραστηριότητα στο Εξωτερικό”,
(δεν έχει ακόµα υιοθετηθεί από την ΕΕ)
∆ΛΠ 39 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση” και ∆ΠΧΠ 4
“Ασφαλιστικά Συµβόλαια” – Συµβόλαια Χρηµατοοικονοµικών Εγγυήσεων
∆ΛΠ 39 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση ” - Αντισταθµίσεις
ταµειακών ροών για Προβλεπόµενες Ενδοεταιρικές Πράξεις
IFRIC Ερµηνεία 4 “Ο προσδιορισµός εάν µια συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση”
IFRIC Ερµηνεία 5 “∆ικαιώµατα σε Συµµετοχές σε Ταµεία Θέσης εκτός Λειτουργίας,
Αποκατάστασης και Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης”
IFRIC Ερµηνεία 6 “Υποχρεώσεις που προκύπτουν από Συµµετοχή σε Συγκεκριµένη
Αγορά – Απώλειες από Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισµό ”
IFRIC Ερµηνεία 7 “Εφαρµογή της Μεθόδου Επαναδιατύπωσης µε βάση το ∆ΛΠ 29
Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση για Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες”

H υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις οικονοµικές καταστάσεις του
Συγκροτήµατος.
Κατά την ηµεροµηνία αυτών των οικονοµικών καταστάσεων τα πιο κάτω λογιστικά πρότυπα
είχαν εκδοθεί αλλά δεν έχουν τεθεί ακόµη σε εφαρµογή:
• ∆ΠΧΠ 7 “Xρηµατοοικονοµικά Μέσα Γνωστοποίησης” και ∆ΛΠ1 (Αναθεώρηση)
“Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων” (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2007).
• IFRIC Ερµηνεία 8 “Έκταση του ∆ΠΧΠ 2” (ισχύει από 1 Μαΐου 2006).
• IFRIC Ερµηνεία 9 “ Επαναξιολόγηση Ενσωµατωµένων Παραγώγων” (ισχύει από 1
Ιουνίου 2006).
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει ότι η υιοθέτηση αυτών των προτύπων σε µελλοντικές
περιόδους δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος.

3

Φορολογία

Ο Εταιρικός φόρος υπολογίστηκε από την ∆ιεύθυνση χρησιµοποιώντας ένα µέσο φορολογικό
συντελεστή 10% πάνω στα κέρδη για τις περιόδους που παρουσιάζονται στο λογαριασµό
αποτελεσµάτων.
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4

Kέρδη ανά µετοχή

To βασικό κέρδος ανά µετοχή υπολογίζεται µε τη διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους
κατόχους µετοχών της Εταιρείας µε το µεσοσταθµικό αριθµό εκδοµένων µετοχών κατά τη
διάρκεια του έτους.
΄Εξι µήνες
που έληξαν
30 Ιουνίου
2006
£000
Κέρδος για την περίοδο που αναλογεί
στους µετόχους
Μεσοσταθµικός αριθµός εκδοµένων
µετοχών
Βασικό κέρδος ανά µετοχή – σεντ

΄Εξι µήνες
που έληξαν
30 Ιουνίου
2005
£000

1.168
===========

872
===========

175 000 000
___________
0,7
___________

175 000 000
___________
0,5
___________

Τα πλήρως κατανεµηµένα κέρδη ανά µετοχή δεν διαφέρουν από τα βασικά κέρδη ανά µετοχή.

5

Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Ακίνητα
εγκαταστάσεις
και εξοπλισµός
£000

Αϋλο
περιουσιακό
στοιχείο
£000

Έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2006
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή της περιόδου
Αγορές
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισµού
Πωλήσεις
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος της περιόδου

19.443
1.539
(1.180)
(56)
__________

19.746
==========

20.730
__________

20.730
==========

17

Ermes Department Stores Public Limited
(πρώην Ermes Department Stores Limited)
6

Eπενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες

Στην αρχή του έτους
Πρόσθετη επένδυση
Αλλαγή ταξινόµησης από επενδύσεις σε συνδεδεµένες
εταιρείες σε υπόλοιπα πιστωτών
Μερίδιο ζηµιάς µετά τη φορολογία

30 Ιουνίου
2006
£000

31 ∆εκεµβρίου
2005
£000

264
59

426
71

(63)

(97)
(136)

_________

Στο τέλος της περιόδου/έτους

7

_________

260

264

=========

=========

Αποθέµατα
30 Ιουνίου
2006
£000

Έτοιµα προϊόντα

11.102
==========

31 ∆εκεµβρίου
2005
£000
10.953
==========

Όλα τα αποθέµατα παρουσιάζονται σε τιµή κόστους εκτός από έτοιµα προϊόντα µε λογιστική
αξία στις 30 Ιουνίου 2006 £844 χιλιάδες τα οποία παρουσιάζονται στην καθαρή
ρευστοποιήσιµη αξία τους.

8

Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα
30 Ιουνίου
2006
£000

Εµπορικά εισπρακτέα
Μείον πρόβλεψη αποµείωσης για επισφαλή εισπρακτέα

1.251
(25)
__________

Εµπορικά εισπρακτέα – καθαρά
Γραµµάτιο µε συγγενική εταιρεία
Εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες
Άλλα εισπρακτέα
Εισπρακτέα από συγγενικά µέρη

1.226
11.145
2.330
702
__________

15.403
==========

31 ∆εκεµβρίου
2005
£000
1.741
(25)
__________

1.716
11.145
1.913
79
14
__________

14.867
==========

Η δίκαιη αξία των εµπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι
περίπου η ίδια µε τη λογιστική αξία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
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Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
30 Ιουνίου
2006
£000

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο

31 ∆εκεµβρίου
2005
£000
2.723

1.482
=========

=========

Το πραγµατικό µέσο επιτόκιο στις τραπεζικές καταθέσεις ήταν 3,0% (2005: 3.0% ετησίως).
Για σκοπούς της ενοποιηµένης κατάστασης ταµειακών ροών τα µετρητά και τραπεζικά
παρατραβήγµατα περιλαµβάνουν:
30 Ιουνίου
2006
£000
Tραπεζικά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τραπεζικά παρατραβήγµατα και βραχυπρόθεσµες
διευκολύνσεις

31 ∆εκεµβρίου
2005
£000
2.723

1.482

(2.219)

(2.379)
__________

__________

504

(897)
=========

10

==========

Μετοχικό κεφάλαιο
Αριθµός
συνήθων
µετοχών των
20 σεντ η
καθεµιά

Την 31 ∆εκεµβρίου 2005/30 Ιουνίου 2006

Μετοχικό
κεφάλαιο
£000

175 000 000
===========

35.000
===========

Ο συνολικός εγκεκριµένος αριθµός συνήθων µετοχών είναι 175 000 000 µετοχές µε
ονοµαστική αξία 20 σέντ ανά µετοχή. Όλες οι εκδοµένες µετοχές έχουν πληρωθεί
εξολοκλήρου.
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∆ανεισµός
30 Ιουνίου
2006
£000

Βραχυπρόθεσµος
Τραπεζικά παρατραβήγµατα και βραχυπρόθεσµες διευκολύνσεις (1)
Τραπεζικά δάνεια

Μη βραχυπρόθεσµος
Τραπεζικά δάνεια
∆άνεια από συγγενικές εταιρείες
Άλλα δάνεια

Σύνολο δανεισµού
Λήξη µη βραχυπρόθεσµου δανεισµού
Από 1 µέχρι 2 έτη
Από 2 µέχρι 5 έτη
Μετά από 5 έτη

(1)

31 ∆εκεµβρίου
2005
£000

2.379
113

2.219
100

__________

__________

2.492

2.319

__________

__________

2.190
275
-

1.113
305
642

__________

__________

2.465

2.060

__________

__________

4.957

4.379

==========

==========

13
1.945
507

78
1.677
305

__________

__________

2.465

2.060

==========

==========

Το όριο των τραπεζικών παρατραβηγµάτων του Συγκροτήµατος ανέρχεται σε £400.000.

Η λογιστική αξία των βραχυπρόθεσµων και µη βραχυπρόθεσµων δανείων είναι περίπου η ίδια
µε τη δίκαιη αξία.
Τα τραπεζικά δάνεια είναι αποπληρωτέα µε µηνιαίες δόσεις µέχρι το 2010.

12

Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές
30 Ιουνίου
2006
£000

Πιστωτές εµπορίου
Πληρωτέα σε συγγενικές εταιρείες
Πληρωτέα σε συνδεδεµένες εταιρείες
Άλλοι πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα

16.501
722
167
4.211
__________

21.601
==========

31 ∆εκεµβρίου
2005
£000
17.799
1.378
168
4.192
__________

23.537
==========

Όλα τα πιο πάνω ποσά είναι πληρωτέα εντός ενός έτους.
Η δίκαιη αξία των εµπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι
περίπου η ίδια µε την δίκαιη αξία τους κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
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∆εσµεύσεις για λειτουργικές µισθώσεις

(α)

Καταστήµατα που ενοικιάζονται από την Woolworth (Cyprus) Properties Public
Limited
H Εταιρεία έχει συµφωνία µε την Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited για
την παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης/ενοικίασης των καταστηµάτων Debenhams
Κεντρικό (Λευκωσία), Απόλλων και Ολύµπια (Λεµεσός), Ζήνων (Λάρνακα), Κόροιβος
και Super Home Center D.I.Y. (Πάφος), τεσσάρων καταστηµάτων ΝΕΧΤ, τριών
καταστηµάτων ΖΑΚΟ, του καταστήµατος Miss Sixty (Λευκωσία) και των Κεντρικών
Γραφείων/Κεντρικής Αποθήκης της Εταιρείας στα Λατσιά. Η διάρκεια της περιόδου
µίσθωσης είναι για 13 χρόνια, δηλαδή µέχρι το έτος 2018.

(β)

Debenhams Κινύρας στην Κάτω Πάφο
Η Εταιρεία έχει συµφωνία ενοικιάσεως του πολυκαταστήµατος Debenhams Κινύρας
στην Κάτω Πάφο µε την Armonia Estates Limited καθώς και παρακείµενου κτιρίου. Η
διάρκεια της ενοικιάσεως είναι µέχρι το 2016. Η Εταιρεία έχει το δικαίωµα ανανέωσης
της συµφωνίας για ακόµη τρία χρόνια, δηλαδή µέχρι το 2019.

(γ)

Debenhams Λήδρα στη Λευκωσία
H Eταιρεία έχει συµφωνία ενοικιάσεως του Πύργου Σιακόλα από τη Laiki Cyprialife
Limited µέχρι το 2027 και ο ενοικιαστής έχει το δικαίωµα πρόωρου τερµατισµού το
2013. Στο κτίριο αυτό λειτουργεί το πολυκατάστηµα Debenhams Λήδρα.

(δ)

Ακίνητο στη Λεωφόρο Μακαρίου στη Λευκωσία
Η Εταιρεία έχει συµφωνία ενοικιάσεως των ακινήτων Ηλιάδη στη Λεωφόρο Αρχ.
Μακαρίου Γ’ στη Λευκωσία, µέχρι το 2020. Η Εταιρεία έχει δικαίωµα ανανέωσης της
συµφωνίας για ακόµα δέκα χρόνια, δηλαδή µέχρι το έτος 2030. Στο κτίριο αυτό
λειτουργεί το πολυκατάστηµα Debenhams Avenue.

(ε)

Superhome Center στη Λευκωσία
Η εξαρτηµένη εταιρεία Superhome Center (D.I.Y.) Limited έχει συµφωνία ενοικιάσεως
του µεγαλοκαταστήµατος της στη Λευκωσία από τη Laiki Cyprialife Limited µέχρι το
2007, µε δικαίωµα ανανέωσης για ακόµη οκτώ χρόνια.
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Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού

∆εν υπήρξαν γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού που να επηρεάζουν σηµαντικά την
κατανόηση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

15

Εποχικότητα

Οι πωλήσεις του Συγκροτήµατος υπόκεινται σε εποχιακές διακυµάνσεις µε αυξηµένη ζήτηση
κατά το δεύτερο εξάµηνο του έτους.
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3.0 ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
(i)

Ο Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, Σύµβουλος Προσφοράς
Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO), έχει παράσχει και δεν έχει
αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεσή του και για τις αναφορές στο όνοµά του µε τον τρόπο και υπό
την έννοια που παρουσιάζονται στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο.

(ii)

Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο έχει τεθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Cyprus Trading Corporation Public Limited και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Ermes Department Stores Public Limited και έχει εγκριθεί. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της
Ermes Department Stores και της CTC έχουν επιδείξει την προσήκουσα επιµέλεια για τη
συγκέντρωση και καταγραφή όλων των απαιτούµενων κατά το Νόµο στοιχείων και
αναλαµβάνουν ευθύνη όσον αφορά την ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα των πληροφοριών και
στοιχείων που περιέχονται στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο και διαβεβαιώνουν
ότι εξ’ όσων γνωρίζουν δεν υπάρχουν άλλα ουσιαστικά γεγονότα που η παράλειψή τους θα
καθιστούσε οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται σ’ αυτό παραπλανητική. Οι ∆ιοικητικοί
Σύµβουλοι της Ermes Department Stores και της CTC αποδέχονται συλλογικά και ατοµικά κάθε
ευθύνη όσον αφορά την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων και γεγονότων που
περιλαµβάνονται στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
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Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο της ∆ηµόσιας Προσφοράς της Cyprus Trading
Corporation Public Limited προς τους µετόχους της Woolworth (Cyprus) Properties Public
Limited για αγορά µετοχών της Ermes Department Stores Public Limited ηµεροµηνίας 21
Σεπτεµβρίου 2006 υπογράφηκε από τους ακόλουθους ∆ιοικητικούς Σύµβουλους της Ermes
Department Stores Public Limited, οι οποίοι δηλώνουν ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για
το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι,
όσων γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα
µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενο του. :

Νίκος Κ. Σιακόλας, Εκτελεστικός Πρόεδρος

Γιώργος Ανηλιάδης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ελένη Σιακόλα, Εκτελεστική Σύµβουλος

Αντώνης Χατζηπαύλου, Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος

Αντρέας Λουρουτζιάτης, Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος
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Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο της ∆ηµόσιας Προσφοράς της Cyprus Trading
Corporation Public Limited προς τους µετόχους της Woolworth (Cyprus) Properties Public
Limited για αγορά µετοχών της Ermes Department Stores Public Limited ηµεροµηνίας 21
Σεπτεµβρίου 2006 υπογράφηκε από τους ακόλουθους ∆ιοικητικούς Σύµβουλους της Cyprus
Trading Corporation Public Limited οι οποίοι δηλώνουν ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για
το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι,
όσων γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα
µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενο του :

Νίκος Κ. Σιακόλας, Εκτελεστικός Πρόεδρος

Μάριος Λουκαΐδης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Χρυσούλλα Σιακόλα, Εκτελεστικός Σύµβουλος

Κυριάκος Χριστοφή, Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος

Στέλιος Μανδρίτης, Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος
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Ο Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου Κυπριακό Οργανισµό Επενδύσεων
και Αξιών (CISCO) Λίµιτεδ δεν έχει διεξάγει οποιονδήποτε ανεξάρτητο έλεγχο (νοµικό ή
οικονοµικό) αναφορικά µε τις συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για την
περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 µέχρι 30 Ιουνίου 2006 και ως εκ τούτου δεν υπογράφει το παρόν
Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
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