∆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.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο καταρτίστηκε µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί
∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του 2005 και τις διατάξεις του περί Εταιριών Νόµου Κεφ. 113.

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

Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών (CISCO) Λίµιτεδ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Το παρόν 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 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 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 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. Η έγκριση του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου δεν συνεπάγεται µε παρότρυνση προς το επενδυτικό κοινό για επένδυση στον εκδότη. Η
απόφαση για πιθανή επένδυση σε µετοχές που προσφέρονται µε το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο οφείλει
να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Ειδικότερα για µερικούς σηµαντικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση µε τις
προσφερόµενες µετοχές, βλέπε Κεφάλαιο ΙΙ 1.0 “Παράγοντες Κινδύνου”.
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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 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 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 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 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 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.
Η ηµεροµηνία του Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι η 25 Αυγούστου 2006
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ΤΜΗΜΑ Ι:

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελεί σύνοψη του βασικού µέρους του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και πρέπει
να διαβάζεται ως εισαγωγή του Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Ο επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε
επενδυτική του απόφαση ως προς τις προσφερόµενες κινητές αξίες στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο ως σύνολο.
Σε περίπτωση που εγερθεί ενώπιον ∆ικαστηρίου αξίωση επενδυτή που συνδέεται µε τις πληροφορίες που
περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, τα τυχόν έξοδα µετάφρασης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, σε σχέση
µε την όλη νοµική διαδικασία, φέρει ο ενάγων επενδυτής. Τα πρόσωπα που υπέβαλαν το Περιληπτικό
Σηµείωµα και κάθε µετάφρασή του και ζήτησαν τη δηµοσίευση ή την κοινοποίηση του, υπέχουν αστική
ευθύνη, µόνο εάν το εν λόγω σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή αντιφατικό προς άλλα µέρη
του Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ERMES DEPARTMENT STORES
PUBLIC LIMITED
Η εταιρεία Ermes Department Stores Public Limited συστάθηκε στην Κύπρο στις 15 Απριλίου 2002
(Αριθµός Εγγραφής 129279) ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του
περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113. Σκοπός σύστασής της είναι η διεξαγωγή της επιχείρησης λιανικού
εµπορίου και η λειτουργία καταστηµάτων και πολυκαταστηµάτων. Η εταιρεία παρέµεινε πλήρως
εξαρτηµένη εταιρεία της Woolworth και αδρανής µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2003.
Μετά από απόφαση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων της Woolworth και CTC ηµεροµηνίας 5 Φεβρουαρίου
2004 για αναδιοργάνωση και διαχωρισµό των δραστηριοτήτων της Woolworth, υπογράφηκε στις 20
Φεβρουαρίου 2004 συµφωνία µεταξύ των εταιρειών Woolworth και Ermes Department Stores, µε βάση
την οποία η Ermes Department Stores έχει αναλάβει όλες τις εµπορικές δραστηριότητες της Woolworth
µε ηµεροµηνία ισχύος τις 31 ∆εκεµβρίου 2003.
Σήµερα η εταιρεία Ermes Department Stores λειτουργεί
οκτώ πολυκαταστήµατα Debenhams στη Λευκωσία, Λεµεσό, Λάρνακα και Πάφο που
ασχολούνται µε την πώληση ειδών µόδας, καλλυντικών, παιχνιδιών, οικιακών σκευών,
τροφίµων, καφετερία, αρτοπωλείο και άλλων προϊόντων,
πέντε πολυκαταστήµατα λιανικής πώλησης ΖΑΚΟ καθώς και 32 καταστήµατα ειδών ΖΑΚΟ
που καλύπτουν ολόκληρη την Κύπρο, µέσω αδειούχων µε ειδικές συµφωνίες (franchisees),
έξι καταστήµατα µόδας NEXT στη Λευκωσία, Λεµεσό, Λάρνακα και Πάφο,
δύο µεγαλοκαταστήµατα Super Home Center στη Λευκωσία και Πάφο, που ανήκουν στην
εξαρτηµένη εταιρεία Superhome Center (D.I.Y.) Limited,
ένα αυτόνοµο κατάστηµα Adams παιδικών ειδών ένδυσης στη Λευκωσία και σε εξειδικευµένες
γωνιές σ’ όλα τα πολυκαταστήµατα Ermes,
ένα αυτόνοµο κατάστηµα γυναικείας µόδας Miss Sixty στη Λευκωσία και σε εξειδικευµένες
γωνιές στα πολυκαταστήµατα Debenhams,
ένα αυτόνοµο κατάστηµα ειδών ένδυσης Peacocks στην οδό Λήδρας, Λευκωσία,
Επίσης το Συγκρότηµα ασχολείται µέσω της εξαρτηµένης εταιρείας Artview Co. Limited µε την
εισαγωγή και διανοµή των καλλυντικών Christian Dior για την Κυπριακή αγορά και την αγορά
αδασµολογήτων. Επίσης µέσω της συνδεδεµένης εταιρείας Fashionlink A.E ασχολείται µε το λιανικό
εµπόριο ειδών µόδας στην Ελλάδα, µε έξι καταστήµατα λιανικής πώλησης, µε είδη παιδικής µόδας
Adams.
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΝΟΜΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι 12 µελές και αποτελείται από τους εξής:
Νίκος Κ. Σιακόλας – Εκτελεστικός Πρόεδρος
Γιώργος Ανηλιάδης – ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Αντώνης Χατζηπαύλου – Μη Εκτελεστικός
Κώστας Ζ. Σεβέρης – Μη Εκτελεστικός
Αντρέας Μουσιούττας – Μη Εκτελεστικός
Ελένη Ν. Σιακόλα – Εκτελεστικός
Αντρέας Λουρουτζιάτης – Μη Εκτελεστικός
Πάµπος Ιωαννίδης - Μη Εκτελεστικός
Μάριος Ν. Σιακόλας – Εκτελεστικός
Μενέλαος Κ. Σιακόλας – Μη Εκτελεστικός
Μάριος Καµπανελλάς – Μη Εκτελεστικός
John Lovering – Μη Εκτελεστικός
Ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη
Γιώργος Ανηλιάδης – ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ελένη Σιακόλα- Εκτελεστικός Σύµβουλος
Fintan Straughan – Γενικός ∆ιευθυντής
Ελεγκτές
PricewaterhouseCoopers Ltd.
Νοµικοί Σύµβουλοι
Τάσσος Παπαδόπουλος & Σία.
Ανάδοχος / Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και Σύµβουλος Προσφοράς:
Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων & Αξιών Λτδ (CISCO).
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου η Ermes Department Stores και οι
θυγατρικές της εργοδοτούν 1.211 άτοµα
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι ακόλουθες επιλεγµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις οικονοµικές
καταστάσεις των χρήσεων 2004 και 2005 οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τους κατά νόµο ελεγκτές του
Συγκροτήµατος κ.κ PricewaterhouseCoopers Limited.
Στοιχεία Ενοποιηµένου Λογαριασµού Αποτελεσµάτων
2005
£
Πωλήσεις
Μικτό κέρδος
Κέρδος εργασιών
Κέρδος πριν τη φορολογία
Καθαρό - κέρδος για την περίοδο
Κέρδος που αναλογεί στους Μετόχους της Εταιρείας

89.678.560
28.424.043
4.111.830
3.885.107
3.228.301
2.468.244

Περίοδος από
31 ∆εκεµβρίου 2003
µέχρι
31 ∆εκεµβρίου 2004
£
78.714.304
25.064.537
4.026.409
2.914.988
2.557.604
1.865.400
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Στοιχεία Ενοποιηµένου Ισολογισµού

2004
£

2005
£

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

40.464.806

38.524.790

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

28.543.060

21.252.329

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

69.007.866

59.777.119

Κεφάλαιο και αποθεµατικά αποδοτέα στους µετόχους της
Εταιρείας

39.333.644

36.865.400

Συµφέρον µειοψηφίας

1.431.055

1.258.998

Μη βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

2.060.305

1.027.652

26.182.862

20.625.069

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ
Αριθµός Εκδοµένων Μετοχών
Μέγιστος Αριθµός Προσφερόµενων Μετοχών
Τιµή ∆ιάθεσης ανά µετοχή
Κεφαλαιοποίηση µε βάση τιµή διάθεσης

ΒΑΘΜΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ

175.000.000
82.445.316
£0,24
£42.000.000

30 Ιουνίου 2006

31 ∆εκεµβρίου 2005

Μη βραχυπρόθεσµος δανεισµός
Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός
Σύνολο δανεισµού

£2.465.748
£2.492.100
£4.957.848

£2.060.305
£2.319.073
£4.3789.378

Ίδια κεφάλαια αποδοτέα στους µετόχους της Εταιρείας

£40.501.280

£39.333.644

Βαθµός ∆ανεισµού προς Ίδια Κεφάλαια

12,24%

11,13%

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005
Tα αποτελέσµατα του οικονοµικού έτους 2005 παρουσιάζονται σηµαντικά βελτιωµένα έναντι του έτους
2004. Οι πωλήσεις για το 2005 ανήλθαν σε £89,68 εκ έναντι £78,71 εκ. το 2004. Τα κέρδη που
αναλογούν στους µετόχους της Εταιρείας ανήλθαν σε £2,47 εκ. έναντι £1,87 εκ το 2004.
Η θετική απόκλιση έναντι του 2004 αποδίδεται στο συνδυασµό:
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.
-
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Στρατηγική της Ermes είναι :
•
•
•

η εστίαση στην καλύτερη οργάνωση και ανάπτυξη των εµπορικών της δραστηριοτήτων µε
σκοπό τη βελτίωση, στον καλύτερο δυνατό βαθµό, των ικανοτήτων της να ανταγωνίζεται µε
επιτυχία και να επιτυγχάνει καλύτερη κερδοφορία.
Η ενίσχυση και βελτίωση των αποτελεσµάτων της Ermes µέσω των συνεργασιών και
αποκλειστικών εισαγωγών φηµισµένων διεθνώς προϊόντων.
Η επέκταση της στενής συνεργασίας της µε τον επιτυχηµένο ∆ιεθνή Οίκο Debenhams που
αναµένεται να αποδειχθεί πολύ επωφελής για την Ermes τόσο για τη µεγάλη ποικιλία
προϊόντων που θα προσφέρεται όσο και για το ανταγωνιστικό επίπεδο των τιµών.

Η ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος Ermes εκτιµά ότι ο ετήσιος ρυθµός αύξησης των πωλήσεων κατά την
περίοδο 2006-2007 για την Ermes Department Stores Public Limited θα κυµανθεί γύρω στο 7,5% για τις
υφιστάµενες δραστηριότητες. Η εκτίµηση αυτή θεωρείται λογική από τη ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος
λαµβάνοντας υπόψη την αύξηση του 2005, η οποία ανήλθε σε 13,9% σε σύγκριση µε το 2004. Η
∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος εκτιµά ότι το µικτό κέρδος της Ermes Department Stores Public Limited
για τα έτη 2006 – 2007 θα είναι ελαφρώς βελτιωµένο από το αντίστοιχο µικτό κέρδος προηγούµενων
ετών. Τα λειτουργικά έξοδα (µη συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων χρήσης για τα ακίνητα)
αναµένεται ότι θα αυξάνονται κατά την περίοδο 2006-2007 µε ρυθµό αύξησης γύρω στο 5% κατά έτος.
Η Εταιρεία θα υπογράψει σύντοµα συµφωνίες για ενοικίαση χώρου στο Shacolas Emporium Park, ένα
νέο και µοναδικό εµπορικό κέντρο στην Kύπρο, και το οποίο αναµένεται να λειτουργήσει στα µέσα του
2007. Η Εταιρεία θα λειτουργήσει εκεί ένα πολυκατάστηµα Debenhams και ένα κατάστηµα Next. Το
νέο πολυκατάστηµα Debenhams αναµένεται να επιφέρει σηµαντική αύξηση τόσο στις πωλήσεις όσο και
στην κερδοφορία του Συγκροτήµατος από το 2007 και µετέπειτα. Επιπρόσθετα η Ermes Department
Stores θα συµµετάσχει ενοικιάζοντας χώρο στο Εµπορικό Κέντρο Έγκωµης (που αναµένεται να
ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει περί τα τέλη του 2007) µε τη δηµιουργία πολυκαταστήµατος
Debenhams και καταστήµατος Super Home Center D.I.Y. Παράλληλα η θυγατρική εταιρεία Super
Home Centre (D.I.Y) Limited θα λειτουργήσει νέο κατάστηµα στη Λεµεσό κατά τη διάρκεια του 2007.
Στα πλαίσια της επέκτασης του Συγκροτήµατος συµπεριλαµβάνεται η περαιτέρω επέκταση στην Ελλάδα
µε τη σύναψη συµφωνιών δικαιόχρησης για νέα προϊόντα.
Με όλες τις πιο πάνω εξελίξεις και τις συνεχόµενες προσπάθειες για βελτίωση και εµπλουτισµό του
φάσµατος των προϊόντων που προσφέρουν τα πολυκαταστήµατα της Εταιρείας, η διεύθυνση είναι
αισιόδοξη ότι η βελτίωση των αποτελεσµάτων θα συνεχιστεί παρά τον πολύ έντονο ανταγωνισµό που
υπάρχει στην αγορά, που αποτελεί και το σοβαρότερο κίνδυνο που αντιµετωπίζει η Εταιρεία.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο
£42.000.000 διαιρεµένο σε 210.000.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 20 σεντ η κάθε µια
Εκδόθηκε και πληρώθηκε εξ΄ολοκλήρου
£35.000.000 διαιρεµένο σε 175.000.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 20 σεντ η κάθε µια

ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, επί συνόλου 175.000.000 µετοχών οι
µέτοχοι της Ermes Department Stores έχουν ως ακολούθως:
Αρ. Μετοχών Σύνολο

Ποσοστό
%

Cyprus Trading Corporation Public Limited
Woolworth (Cyprus) Properties Public
Debenhams Retail Plc
Άλλοι

145.249.996
12.250.000
17.500.000
4

83%
7%
10%
0%

Σύνολο

175.000.000

100,00%
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Ο κύριος µέτοχος της Ermes Department Stores είναι η Cyprus Trading Corporation Public Limited
(‘CTC’), η οποία κατέχει 83% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η συγγενική εταιρεία
Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited κατέχει 7% του µετοχικού κεφαλαίου. Ο κος Νίκος Κ.
Σιακόλας, Εκτελεστικός Πρόεδρος, ελέγχει έµµεσα, µέσω της συµµετοχής του στην CTC, το µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας. Η CTC έχει αναλάβει την υποχρέωση να προσφέρει την πλειοψηφία των
µετοχών που κατέχει σε τρίτους.
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν µε συνήθεις εµπορικούς όρους και πρακτική µε συγγενικές εταιρείες
(εταιρείες στις οποίες ο κος Νίκος Κ. Σιακόλας έχει σηµαντικό συµφέρον):
(α)

Πωλήσεις εµπορευµάτων και υπηρεσιών

Συγγενικές Εταιρείες

Φύση συναλλαγής
Χρηµατοδοτική και τόκοι
Συµβουλευτικές υπηρεσίες
Πωλήσεις εµπορευµάτων

(β)

594.426
158.169
38.934
__________
791.529

276.531
637.330
__________
913.861

Αγορές εµπορευµάτων και υπηρεσιών

Συγγενικές Εταιρείες

Φύση συναλλαγής
Εξαγορά δραστηριοτήτων
Αγορές εµπορευµάτων
Συµβουλευτικές υπηρεσίες
∆ικαιώµατα χρήσης
ακινήτων

(γ)

2005
£

Περίοδος από
31 ∆εκεµβρίου 2003
µέχρι
31 ∆εκεµβρίου 2004
£

2005
£

Περίοδος από
31 ∆εκεµβρίου 2003
µέχρι
31 ∆εκεµβρίου 2004
£

3.809.080
121.624

2.636.623
__________
6.567.327
Υπόλοιπα στο τέλος του έτους που προέρχονται από τις πιο πάνω συναλλαγές
2005
£
Ποσά εισπρακτέα
Συγγενικές εταιρείες (1)
Συγγενικά µέρη (2)

Ποσά πληρωτέα
Συγγενικές εταιρείες (3)

Συνδεδεµένη εταιρεία

- πιστωτές
- δάνειο

35.000.000
3.654.178
22.000
2.585.750
___________
41.261.928

2004
£

1.913.985
14.295
__________
1.928.280
=========

3.881.492
__________
3.881.492
=========

1.377.769
305.000
__________
1.682.769
=========
167.905

912.034
305.000
__________
1.217.034
=========
258.522
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Τα ποσά εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες φέρουν τόκο µε ποσοστό 6,5% ετησίως
και είναι πληρωτέα εντός ενός έτους.
(2)
Τα ποσά εισπρακτέα από συγγενικά µέρη δεν φέρουν τόκο και είναι αποπληρωτέα σε
πρώτη ζήτηση.
(3)
Τα ποσά πληρωτέα σε συγγενικές και συνδεδεµένες εταιρείες δεν φέρουν τόκο αφού
αντιπροσωπεύουν πίστωση από εµπορικές συναλλαγές και είναι πληρωτέα εντός ενός
έτους, εκτός του δανείου ύψους £305.000 που φέρει τόκο µε ποσοστό 6% ετησίως.
Γραµµάτιο µε συγγενική εταιρεία
(1)

(δ)

2004
£

2005
£
Γραµµάτιο που παραχωρήθηκε στο τέλος του 2005

11.145.955

-

===========

=======

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.
(ε)

Αµοιβή ∆ιοικητικών Συµβούλων
Η συνολική αµοιβή των Συµβούλων ήταν ως εξής:
2005
£

∆ικαιώµατα ως µη εκτελεστικοί σύµβουλοι
∆ικαιώµατα ως εκτελεστικοί σύµβουλοι
Αµοιβή ως εκτελεστικοί σύµβουλοι
Εισφορές στο ταµείο προνοίας

Περίοδος από
31 ∆εκεµβρίου 2003
µέχρι
31 ∆εκεµβρίου 2004
£

10.500
3.000
41.038
2.631
________
57.169

9.125
3.000
38.938
2.502
________
53.565

Σύµφωνα µε στοιχεία από την Εταιρεία για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2006 – 18 Αυγούστου 2006, οι πιο
κάτω συναλλαγές έγιναν µε συνήθεις εµπορικούς όρους και πρακτική µε συγγενικές εταιρείες (εταιρείες
στις οποίες ο κος Νίκος Κ. Σιακόλας έχει σηµαντικό συµφέρον). Από τις 18 Αυγούστου 2006 µέχρι την
ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές µε
συνδεδεµένα µέρη.
(α)

Πωλήσεις εµπορευµάτων και υπηρεσιών

Συγγενικές Εταιρείες

Φύση συναλλαγής
Χρηµατοδοτική και τόκοι
Συµβουλευτικές υπηρεσίες
Πωλήσεις εµπορευµάτων

Περίοδος από
1 Ιανουαρίου 2006
µέχρι
18 Αυγούστου 2006
£
3.674.923
119.524
3.333
__________
3.797.780
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(β)

Αγορές εµπορευµάτων και υπηρεσιών

Συγγενικές Εταιρείες

Φύση συναλλαγής
Εξαγορά δραστηριοτήτων
Αγορές εµπορευµάτων
Συµβουλευτικές υπηρεσίες
∆ικαιώµατα χρήσης
ακινήτων

(γ)

Περίοδος από
1 Ιανουαρίου 2006
µέχρι
18 Αυγούστου 2006
£
2.137.032
2.508
1.222.177
___________
3.361.717
===========

Υπόλοιπα στο τέλος της περιόδου που προέρχονται από τις πιο πάνω συναλλαγές
18 Αυγούστου 2006
£
Ποσά εισπρακτέα
Συγγενικές εταιρείες (1)
Συγγενικά µέρη (2)

Ποσά πληρωτέα
Συγγενικές εταιρείες (3)

15.986.059
__________
15. 986.059
=========
- πιστωτές
- δάνειο

Συνδεδεµένη εταιρεία

(1)

(δ)

2.123.567
__________
2.123.567
=========
=========

Τα ποσά εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες φέρουν τόκο µε ποσοστό 6,5% ετησίως
και είναι πληρωτέα εντός ενός έτους.

(2)

Τα ποσά εισπρακτέα από συγγενικά µέρη δεν φέρουν τόκο και είναι αποπληρωτέα σε
πρώτη ζήτηση.

(3)

Τα ποσά πληρωτέα σε συγγενικές και συνδεδεµένες εταιρείες δεν φέρουν τόκο αφού
αντιπροσωπεύουν πίστωση από εµπορικές συναλλαγές και είναι πληρωτέα εντός ενός
έτους, εκτός του δανείου ύψους £305.000 που φέρει τόκο µε ποσοστό 6% ετησίως.

Γραµµάτιο µε συγγενική εταιρεία

Γραµµάτιο που παραχωρήθηκε στο τέλος του 2005

18 Αυγούστου 2006
£
11.145.955
=======

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.
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Αµοιβή ∆ιοικητικών Συµβούλων
Η συνολική αµοιβή των Συµβούλων ήταν ως εξής:
Περίοδος από
1 Ιανουαρίου 2006 µέχρι
18 Αυγούστου 2006
£
∆ικαιώµατα ως µη εκτελεστικοί σύµβουλοι
∆ικαιώµατα ως εκτελεστικοί σύµβουλοι
Αµοιβή ως εκτελεστικοί σύµβουλοι
Εισφορές στο ταµείο προνοίας

13.417
66.333
24.855
2.187
________
106.792
========

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
Ο σκοπός της παρούσας ∆ηµόσιας Προσφοράς είναι η διάθεση εκ µέρους της CTC µετοχές της Ermes
Department Stores κατ’ αναλογία στους µετόχους της Woolworth.
∆ΙΕΝΕΡΓΩΝ ΤΗN ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΚ∆ΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΙΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ

Cyprus Trading Corporation Public Limited
Ermes Department Stores Public Limted
£42.000.000 διαιρεµένο σε 210.000.000 µετοχές ονοµαστικής
αξίας £0,20 η κάθε µια.
£35.000.000 διαιρεµένο σε 175.000.000 µετοχές ονοµαστικής
αξίας £0,20 η κάθε µια
3 µετοχές της Ermes Department Stores για κάθε 2 µετοχές της
Woolworth
Μέχρι 82.445.316 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,20 η
κάθε µια, στην τιµή των £0,24 η κάθε µια.
£0,20
£0,24

Πρόσκληση προς τους µετόχους της Woolworth
Ως αποτέλεσµα της Αναδιοργάνωσης και ∆ιαχωρισµού των ∆ραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος
Woolworth που έγινε στις 31 ∆εκεµβρίου 2003, η CTC απέκτησε την πλειοψηφία των µετοχών της
Ermes, µε τη δέσµευση να προσφέρει σε όλους τους Μετόχους της Woolworth την ευκαιρία να
αποκτήσουν, εφόσον το επιθυµούν, τις µετοχές αυτές. Η CTC είχε δεσµευθεί να προσφέρει τις µετοχές
της Ermes στην ίδια τιµή που τις αγόρασε, πλέον τόκους και άλλα έξοδα µέχρι την ολοκλήρωση της
Προσφοράς. Με βάση τα πιο πάνω, η τιµή της µετοχής της Ermes καθορίστηκε στα 24 σεντ.
Σύµφωνα µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της CTC ηµεροµηνίας 18 Απριλίου 2006 που
επικυρώνει την πιο πάνω δέσµευση, η CTC µε βάση την παρούσα ∆ηµόσια Προσφορά προσφέρει
µετοχές της Ermes Department Stores κατ’ αναλογία στους µετόχους της Woolworth. Στον κάθε µέτοχο
που θα είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο Μετόχων της Woolworth στις 5 Σεπεµβρίου 2006 θα
προσφερθούν 3 µετοχές της Ermes Department Stores Limited για κάθε 2 µετοχές της Woolworth που θα
κατέχει κατά την πιο πάνω ηµεροµηνία στην τιµή των 24 σεντ ανά µετοχή. Με βάση την αναλογία αυτή
ο συνολικός προσφερόµενος αριθµός των µετοχών της Ermes Department Stores Public Limited θα
ανερχόταν συνολικά σε 144.570.316 συνήθεις µετοχές.
Εξαιρουµένων όµως των 44.625.000 µετοχών που αναλογούν στη CTC (ως µέτοχος της Wollworth)
καθώς επίσης και των 17.500.000 µετοχών που αναλογούν στην N.K.S Holdings και άλλα συνδεδεµένα
µέρη του Οµίλου Σιακόλα και οι οποίες ήδη έχουν διατεθεί στα µέρη αυτά και στη συνέχεια έχουν
πωληθεί στην Debenhams, µε το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο προσφέρονται µέχρι 82.445.316 συνήθεις
µετοχές της Ermes Department Stores Public Limited. Οι µέτοχοι της Woolworth θα έχουν τη
δυνατότητα να αιτηθούν µεγαλύτερο αριθµό µετοχών της Ermes από εκείνο που τους αναλογεί εφόσον
υπάρξει διαθέσιµος αριθµός µετοχών της Ermes µετά την άσκηση του δικαιώµατος που παρέχεται στους
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µετόχους της Woolworth. Oι µετοχές αυτές θα παραχωρηθούν στους µετόχους αιτητές στη βάση που
περιγράφεται στο Μέρος Α του Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
∆ιάθεση αδιάθετου υπόλοιπου µετοχών της Ermes στο ευρύ κοινό
Μέρος ή όλο του αδιάθετου υπόλοιπου των µετοχών της Ermes Department Stores 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.
Αναµενόµενο χρονοδιάγραµµα-σηµαντικές ηµεροµηνίες
ΓΕΓΟΝΟΣ
Ηµεροµηνία Μητρώου για την παραχώρηση των
µετοχών της Ermes Department Stores στους
µετόχους της Woolworth (Ηµεροµηνία Αρχείου)
Ηµεροµηνία αποστολής των εντύπων Αιτήσεων για
αγορά µετοχών της Ermes στους µετόχους της
εταιρείας Woolworth.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
5 Σεπτεµβρίου 2006

Εντός 5 εργάσιµων ηµερών από την Ηµεροµηνία Αρχείου,
δηλαδή µέχρι τις 12 Σεπτεµβρίου 2006

∆ιάρκεια περιόδου πληρωµής των µετοχών της
Ermes από τους µετόχους της Woolworth.

21 Σεπτεµβρίου 2006 µέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2006

∆ιάρκεια περιόδου διάθεσης αδιάθετου υπολοίπου
διαθέσιµων µετοχών της Ermes.

21 Σεπτεµβρίου 2006 µέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2006

Αποστολή επιστολών µεταβίβασης µετοχών της
Ermes.

Εντός 5 εργάσιµων ηµερών από τη λήξη της περιόδου
διάθεσης αδιάθετου υπολοίπου διαθέσιµων µετοχών της
Ermes, δηλαδή µέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2006

* Σε περίπτωση που αιτήσεις που υποβληθούν από µη µέτοχους και θεσµικούς επενδυτές δεν
ικανοποιηθούν τότε το πληρωτέο ποσό θα επιστραφεί µαζί µε τους δεδουλευµένους τόκους.
Σηµειώνεται ότι το χρονοδιάγραµµα εξαρτάται και από αστάθµητους παράγοντες και ενδέχεται να
µεταβληθεί µε ανακοίνωση στο ΧΑΚ και µέσω του Κυπριακού Τύπου ή µε Έκδοση Συµπληρωµατικού
Ενηµερωτικού ∆ελτίου (εάν εφαρµόζεται).
Ι∆ΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Οι σκοποί της Εταιρείας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού Εγγράφου στο κωδικοποιηµένο
Καταστατικό της. Στους κύριους σκοπούς της Εταιρείας µεταξύ άλλων περιλαµβάνονται:
Η διεξαγωγή της εργασίας ή επιχείρησης των καταστηµαταρχών, ιδιοκτητών πολυκαταστηµάτων και
καταστηµάτων πώλησης εµπορευµάτων κάθε είδους ή κατηγορίας, η ίδρυση, διατήρηση, διεύθυνση ή
διαφορετικά ενασχόληση µε τα πιο πάνω ή παρόµοια ιδρύµατα και γενικά η διεξαγωγή κάθε εργασίας ή
επιχείρησης που δύναται να διεξαχθεί παράλληλα µε τις πιο πάνω εργασίες ή επιχειρήσεις.
Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας παρουσιάζονται στο Μέρος Α, Κεφ.1.0 του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου. Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα άρθρα καταστατικού της Εταιρείας παρουσιάζονται
στο Μέρος ∆ Κεφ 1.0.
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EΓΓΡΑΦΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ
Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων θα είναι διαθέσιµα για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις εργάσιµες
ηµέρες στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Μέγαρο Σιακόλα Παλαιός ∆ρόµος Λευκωσίας-Λεµεσού,
Λευκωσία, κατά τη διάρκεια ισχύος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου:
• του Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού της Ermes Department Stores Public Limited,
• των ενοποιηµένων ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων της Ermes Department Stores Public
Limited για τα οικονοµικά έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 και 31 ∆εκεµβρίου 2005,
• των συγκαταθέσεων που αναφέρονται στο Μέρος ∆ παρ. 8.0 του Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Η επένδυση σε µετοχές της Ermes Department Stores Public Limited υπόκειται σε µια σειρά κινδύνων.
Μαζί µε τις υπόλοιπες πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, οι δυνητικοί
επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται στο Ενηµερωτικό
∆ελτίο, πριν επενδύσουν στις µετοχές αυτές. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που
περιγράφονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, η Εταιρεία, η χρηµατοοικονοµική θέση της ή τα αποτελέσµατα
της λειτουργίας της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, µπορεί να
σηµειωθεί πτώση στην αξία και την τιµή πώλησης των µετοχών της, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου
ή µέρους οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές. Οι µετοχές της Ermes Department Stores δεν θα
εµπορεύονται στο ΧΑΚ ούτε σε άλλη οργανωµένη αγορά , και ως εκ’ τούτου οι κάτοχοι των µετοχών
της Ermes Department Stores δυνατό να αντιµετωπίσουν δυσκολίες στη διάθεση των µετοχών τους,
ειδικά σε µεγάλα πακέτα. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται στο
Ενηµερωτικό ∆ελτίο µπορεί να µην είναι οι µόνοι που ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει η Εταιρεία.
Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι δεδοµένοι ή που θεωρούνται
επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Εταιρείας.
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TMHMA ΙΙ:
1.0

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Η επένδυση στις µετοχές της Ermes Department Stores Public Limited υπόκειται σε µία σειρά κινδύνων.
Μαζί µε τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, οι δυνητικοί επενδυτές
θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται παρακάτω, πριν επενδύσουν σε
αυτές τις µετοχές. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η Εταιρεία,
η χρηµατοοικονοµική θέση της ή τα αποτελέσµατα της λειτουργίας της ενδέχεται να επηρεαστούν
δυσµενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, µπορεί να σηµειωθεί πτώση στην αξία και την τιµή πώλησης των
µετοχών της, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή µέρους οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές.
Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω µπορεί να µην είναι οι
µόνοι που ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει η Εταιρεία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του
παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς στις
επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Εταιρείας.
Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα της Ermes Department
Stores Public Limited

ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΗΜΕΥΤΕΣ – ΑΠΩΛΕΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ: Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου η Ermes Department
Stores διατηρεί τις ακόλουθες συµβάσεις παραχώρησης δικαιωµάτων: Debenhams, NEXT, Springfield,
Bossini, Oasis, Adams, Peacocks και Miss Sixty καθώς και αριθµό αντιπροσωπειών όπως MARLBORO
CLASSICS, LEVANTE, PLAYTEX, WONDERBRA, GARDA, DOREMI, OFF LIMITS,
CACHAREL κ.α
Είναι δυνατό να προκύψει το ενδεχόµενο διακοπής κάποιας συνεργασίας ή/ και µη ανανέωση
συµφωνίας. Τέτοιο ενδεχόµενο δυνατό να επηρεάσει δυσµενώς τα αποτελέσµατα της Ermes Department
Stores. Η µέχρι σήµερα επιτυχία του Συγκροτήµατος Ermes στην επίτευξη και επιµήκυνση της
διάρκειας συµφωνιών καθώς και η υποβολή επιτυχηµένων προσφορών µειώνουν τον κίνδυνο απώλειας
εισοδηµάτων εξ’ υπαιτιότητας του Συγκροτήµατος Ermes.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ: Η αναπτυξιακή πορεία των
δραστηριοτήτων της Εταιρείας δυνατό να επιφέρει αυξηµένες ανάγκες στην Εταιρεία σε επιπρόσθετο
διευθυντικό και άλλο προσωπικό, σε επιπρόσθετες εγκαταστάσεις, σε κεφάλαιο κίνησης, σε συστήµατα
τεχνολογίας και σε οικονοµικούς πόρους. Η αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας επηρεάζεται από
διάφορους παράγοντες όπως την ενδυνάµωση της γκάµας των προϊόντων της, τον ανταγωνισµό, και το
κανονιστικό πλαίσιο κ.α. Ορισµένοι από αυτούς τους παράγοντες δεν εναπόκεινται στον έλεγχο της
Εταιρείας.
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ: Η Εταιρεία διατηρεί επαρκή ασφαλιστική κάλυψη
έναντι κινδύνων όπως διακοπής εργασιών (business interruption), δηµόσιας ευθύνης (public liability),
κ.α. ∆εν είναι όµως πάντοτε βέβαιο, ότι τέτοια ασφάλιση θα είναι επαρκής να καλύψει όλο το τυχόν
κόστος τέτοιων κινδύνων.
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ (ADVERSE PUBLICITY): Η Εταιρεία δίδει ιδιαίτερη σηµασία στην
διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων των πολυκαταστηµάτων Debenhams. Ενδεχόµενη όµως µη
σωστή έκθεση καθώς και άλλοι αστάθµητοι παράγοντες δυνατό να επιφέρουν αρνητική προβολή για τα
προϊόντα που εκτίθονται στα πολυκαταστήµατα Debenhams αλλά και για τα ίδια τα πολυκαταστήµατα
µε κίνδυνο να επηρεαστούν σηµαντικά οι πωλήσεις της.
ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Η επιτυχηµένη πορεία των εργασιών της
Εταιρείας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την τεχνογνωσία, εµπειρίες αλλά και την προσπάθεια που
καταβάλλεται από τα στελέχη της ∆ιεύθυνσης της Εταιρείας. Η απώλεια ενός ή περισσοτέρων τέτοιων
στελεχών µπορεί να έχει δυσµενή επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Παρόλαυτα είναι δυνατό
να βρεθούν στελέχη αντίστοιχου επαγγελµατικού επιπέδου από άλλες εταιρείες του Οµίλου εταιρειών
Σιακόλα ή και από αλλού στην Κυπριακή αγορά σε περίπτωση που προκύψει τέτοια ανάγκη.
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: Η τεχνολογία αποτελεί σηµαντικό παράγοντα καταγραφής, µεταφοράς
και επεξεργασίας πληροφοριών για αποτελεσµατική ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς. Η απώλεια
χρήσης τεχνολογικών προϊόντων και λογισµικών προγραµµάτων δυνατό να περιορίσει τη λειτουργία της
Ermes Department Stores, και δυνατόν να επηρεάσει δυσµενώς τα αποτελέσµατα της Ermes Department
Stores.
Κίνδυνοι αγοράς που δραστηριοποιείται το Συγκρότηµα

ΕΝΤΑΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Σε περίπτωση που αναπτυχθεί ασυνήθιστα οξύς ανταγωνισµός
ανάµεσα στις εταιρείες που ανταγωνίζεται το Συγκρότηµα Ermes, µε κύρια χαρακτηριστικά την έντονη
διαφήµιση και προβολή και πωλήσεις προϊόντων κάτω του κόστους, η επικερδότητα των
πολυκαταστηµάτων και του κλάδου στο σύνολό του θα επηρεαστεί αρνητικά.
ΤΥΧΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΦΕΣΗ : Πιθανή µείωση στο ρυθµό ανάπτυξης του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος, πιθανόν να επηρεάσει αρνητικά την αγοραστική δύναµη του Κύπριου πολίτη µε
ανάλογη επίδραση στον κύκλο εργασιών και στην επικερδότητα της Ermes Department Stores.
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ : Η Ermes Department Stores δραστηριοποιείται σε
τουριστικές περιοχές της Κύπρου µε αποτέλεσµα διακυµάνσεις στις αφίξεις τουριστών να έχουν
ανάλογη επίδραση στον κύκλο εργασιών και στην επικερδότητα της.
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Οι δραστηριότητες της Εταιρείας, οι εγκαταστάσεις της και τα προϊόντα
της διέπονται από το Νοµικό και Κανονιστικό πλαίσιο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η Εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε όλους τους νόµους και κανονισµούς σε ισχύ, αλλά δεν
υπάρχει οποιαδήποτε βεβαιότητα ότι στο µέλλον οποιεσδήποτε αλλαγές στο νοµικό και κανονιστικό
πλαίσιο το οποίο διέπει τις δραστηριότητες της δεν θα έχουν επίπτωση στις εργασίες ή τα αποτελέσµατα
της Εταιρείας.
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

Οι δραστηριότητες του Συγκροτήµατος Ermes το εκθέτουν σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους,
συµπεριλαµβανοµένων των επιδράσεων στις τιµές ξένου συναλλάγµατος και στα επιτόκια, στον
πιστωτικό κίνδυνο και στον κίνδυνο ρευστότητας. Το πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του
Συγκροτήµατος Ermes στοχεύει στη µείωση των µελλοντικών αρνητικών επιπτώσεων στις οικονοµικές
επιδόσεις του Συγκροτήµατος. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ermes παρέχει τις γενικές αρχές
διαχείρισης κινδύνου, καθώς και την πολιτική σχετικά µε συγκεκριµένα θέµατα, όπως τον κίνδυνο ξένου
συναλλάγµατος, τον κίνδυνο των επιτοκίων, τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο ρευστότητας.
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ: Τα έσοδα και η ροή µετρητών από εργασίες του Συγκροτήµατος Εrmes
είναι ουσιαστικά ανεξάρτητη από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς. Το Συγκρότηµα έχει κατά την
ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου τραπεζικά δάνεια τα οποία φέρουν κυµαινόµενο
επιτόκιο. Η διεύθυνση του Συγκροτήµατος παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή
βάση. Οποιαδήποτε αύξηση στα επιτόκια δυνατόν να επηρεάσει δυσµενώς τα αποτελέσµατα της Ermes
Department Stores.
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ: Το Συγκρότηµα δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου
καθώς διεξάγει κυρίως λιανικό εµπόριο στο ευρύ κοινό. Το Συγκρότηµα Ermes ακολουθεί τακτική που
διασφαλίζει ότι οι πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών µε πίστωση γίνονται σε πελάτες µε κατάλληλο
πιστωτικό παρελθόν. Επιπρόσθετα το Συγκρότηµα ακολουθεί τακτική που περιορίζει το ποσό εκθέσεως
σε πιστωτικό κίνδυνο σε οποιονδήποτε πελάτη.
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ : Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη
των στοιχείων τρέχοντος ενεργητικού και τρεχουσών υποχρεώσεων δεν συµπίπτουν, ή όταν οι τρέχουσες
υποχρεώσεις είναι σηµαντικά αυξηµένες σε σχέση µε το τρέχον ενεργητικό. Όταν οι λήξεις δεν
συµπίπτουν, η αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα µπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος
ζηµιών. Το Συγκρότηµα Ermes εφαρµόζει διαδικασίες µε σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων κινδύνων.
Μια συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει τη διατήρηση επαρκών µετρητών και την
ύπαρξη χρηµατοδότησης µέσω ικανοποιητικών ορίων πιστωτικών διευκολύνσεων. Το Συγκρότηµα
Ermes στοχεύει στη διατήρηση ευελιξίας στη χρηµατοδότηση µε το να διατηρεί διαθέσιµα πιστωτικά
όρια.
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ: Οι συµβάσεις παραχώρησης δικαιωµάτων (franchise
agreements) και οι συµβάσεις αντιπροσωπείων της Εταιρείας µε διεθνείς εταιρείες του εξωτερικού
προνοούν την καταβολή της αντιπαροχής σε ξένα νοµίσµατα (σε ευρώ) ενώ όλα τα εισοδήµατα της
Εταιρείας τιµολογούνται σε κυπριακές λίρες. Ως αποτέλεσµα µια δυσµενής κίνηση στις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες σε νοµίσµατα που συναλλάσσεται το Συγκρότηµα πιθανό να επηρεάσει
αρνητικά την κερδοφορία του.
Πρόσφατα η Ermes προχώρησε σε δανεισµό σε ξένο συνάλλαγµα, και συγκεκριµένα σε Ευρώ . Λόγω
του δανεισµού αυτού, τα αποτελέσµατα της Ermes µπορεί να παρουσιάσουν µη πραγµατοποιηθέν
συναλλαγµατικό κέρδος ή ζηµιά ανάλογα µε τις διακυµάνσεις της ισοτιµίας της Λίρας Κύπρου µε το
Ευρώ. Ο συναλλαγµατικός αυτός κίνδυνος περιορίζεται λόγω της σύνδεσης της Κυπριακής Λίρας µε το
Ευρώ και την ένταξη της από την 1η Μαΐου 2005 στο Μηχανισµό Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών ΙΙ.
Σηµειώνεται ότι, η Κυπριακή λίρα έχει όριο διακύµανσης +/- 15% στην ισοτιµία £1 = €1,7086.
ΕΛΛΕΙΨΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ: Οι
µετοχές της Ermes Department Stores δεν θα εµπορεύονται στο ΧΑΚ ούτε σε άλλη οργανωµένη αγορά
εκτός εάν η Ermes αποφασίσει την εισαγωγή τους σε µελλοντικό στάδιο στο ΧΑΚ. Για οποιεσδήποτε
µεταβιβάσεις οι µέτοχοι θα πρέπει να αποταθούν στο Τµήµα Μετοχών της Ermes Department Stores για
εκτέλεση της απαιτούµενης διαδικασίας. Ως εκ τούτου, οι κάτοχοι των µετοχών της Ermes Department
Stores ίσως να αντιµετωπίσουν δυσκολίες στη διάθεση των µετοχών τους, ειδικά σε µεγάλα πακέτα.
∆εν µπορούν να υπάρξουν οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις ότι οι µετοχές της Εταιρείας µελλοντικά θα
διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ή σε άλλο αναγνωρισµένο χρηµατιστήριο.
2.0

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΤΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ

∆ΕΛΤΙΟΥ

ΚΑΙ

Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το
περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου µόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών
πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του περί ∆ηµόσιας
Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του
Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η δηµοσιοποίηση προβλέπεται από τον
περί ∆ηµόσιας Πρόσκλησης Νόµο του 2005 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του Κανονισµού 809/2004
της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία αφορά την Εταιρεία και στην παρούσα Προσφορά
των µετοχών της Ermes Department Stores από τη CTC.
Έτσι, στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες
προκειµένου να παρέχεται στους επενδυτές η δυνατότητα να εκτιµούν ενήµεροι τα περιουσιακά
στοιχεία, τις υποχρεώσεις, την χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές του
Συγκροτήµατος Ermes καθώς και τα δικαιώµατα που ενσωµατώνονται στις µετοχές της Εταιρείας που
προσφέρονται µε το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Η CTC και η Ermes Department Stores αναλαµβάνουν την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν 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 CTC και της Ermes Department Stores
είναι επίσης συλλογικά και ατοµικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
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.
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005 το
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 Ενηµερωτικού ∆ελτίου και ανάδοχος υπεύθυνος είσπραξης είναι ο Κυπριακός
Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO). Ο Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών
Λτδ (CISCO) δηλώνει ότι αφού έλαβε κάθε εύλογο µέτρο για την σύνταξη του Ενηµερωτικού ∆ελτίου,
οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ’ όσων γνωρίζει, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και
δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του.
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.

Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια της Ermes και της CTC δηλώνουν ότι όλα τα µέλη τους έχουν λάβει γνώση
του περιεχοµένου του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι:
(i)

Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο 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 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 Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Η Ermes Department Stores Public Limited ελέγχεται από εξωτερικούς ελεγκτές. Τον έλεγχο των
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του Συγκροτήµατος για τις εταιρικές χρήσεις 2004 και 2005
πραγµατοποίησε ο ελεγκτικός οίκος PricewaterhouseCoopers Limited Κύπρου (Αρ. Μητρώου ΣΕΛΚ
E002/008) ο οποίος έλεγξε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και των εξαρτηµένων της
εταιρείων εκτός από τις εταιρείες FashionLink AE (Greece), τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων
της οποίας πραγµατοποίησε η PricewaterhouseCoopers Ελλάδος, Superhome Center (D.I.Y) Limited,
τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της οποίας πραγµατοποίησε η Ernst & Young (Αρ. Μητρώου
ΣΕΛΚ 001/047), των εταιρειών Francella Imports Limited και Francella Distributors Limited, τον
έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων των οποίων πραγµατοποίησε o ελεκτικός οίκος BDO Phillipides
Limited (Αρ. Μητρώου ΣΕΛΚ 007/048) και των εταιρειών C.W. Artopolis Limited και La Croisanterie
Delifresh Limited , τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων των οποίων πραγµατοποίησε o ελεκτικός
οίκος Φωτίου, Ευθυβούλου, Κουτσόφτας Chartered Certified Accountants.
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3.0

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις οικονοµικές
καταστάσεις των χρήσεων 2004 και 2005 οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τους κατά νόµο ελεγκτές του
Συγκροτήµατος κ.κ PricewaterhouseCoopers Limited. Οι οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και
δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος για τα έτη που έληξαν στις 31
∆εκεµβρίου 2004 και 2005 σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως
αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά
εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών
Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου.
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
για το έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 και 2005
Περίοδος από
31 ∆εκεµβρίου 2003
µέχρι
31 ∆εκεµβρίου 2004
£

2005
£
Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων αγαθών
Μικτό κέρδος
Άλλα κέρδη - καθαρά
Έξοδα πωλήσεων και διανοµής
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Αποµείωση υπεραξίας
Έξοδα για την αλλαγή ονόµατος των
πολυκαταστηµάτων της Εταιρείας
Κέρδος εργασιών
Χρηµατοδοτικά έξοδα
Μερίδιο ζηµιάς συνδεδεµένων εταιρειών
Κέρδος πριν τη φορολογία
Φορολογία
Καθαρό - κέρδος για την περίοδο
Συµφέρον µειοψηφίας
Κέρδος που αναλογεί στους Μετόχους της Εταιρείας

89.678.560
(61.254.517)

78.714.304
(53.649.767)

___________

___________

28.424.043
1.197.753
(21.429.608)
(3.345.858)
(734.500)

25.064.537
1.260.146
(18.559.308)
(3.337.416)
-

-

(401.550)

___________

___________

4.111.830
(89.774)
(136.949)

4.026.409
(187.421)
(924.000)

___________

___________

3.885.107
(656.806)

2.914.988
(357.384)

__________

___________

3.228.301

2.557.604

760.057

692.204

2.468.244

1.865.400
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 και 2005
2005
£
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
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

2004
£

19.443.490
20.730.465
264.358
9.370

16.847.150
21.207.812
426.078
43.750

17.123
____________
40.564.806
____________

____________
38.524.790
____________

10.952.950
14.867.193
2.722.917
____________
28.543.060
____________
69.007.866
===========

13.108.646
6.273.535
1.870.148
____________
21.252.329
____________
59.777.119
===========

35.000.000
4.333.644
____________
39.333.644
1.431.055
____________
40.764.699
____________

35.000.000
1.865.400
____________
36.865.400
1.258.998
____________
38.124.398
____________

2.060.305
____________
2.060.305
____________

1.027.652
____________
1.027.652
____________

2.319.073
23.537.128
326.661
____________
26.182.862
____________
28.243.167
____________
69.007.866

1.954.634
18.585.705
84.730
____________
20.625.069
____________
21.652.721
____________
59.777.119
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ΜΕΡΟΣ Α

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ι.

Πληροφορίες και Όροι ∆ηµόσιας Προσφοράς από τη CTC στους Μετόχους
της Woolworth

ΙΙ.

∆ιαδικασία ∆ηµόσιας Προσφοράς

III.

Άλλες σχετικές πληροφορίες
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Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗ CTC ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ WOOLWORTH
1.0

Αναδιοργάνωση εµπορικών δραστηριοτήτων συγκροτήµατος Woolworth

Στις 5 Φεβρουαρίου 2004, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Woolworth αποφάσισε όπως για την
αποτελεσµατική διαχείριση και για το καλό συµφέρον της εταιρείας και των µετόχων της, προβεί σε
αναδιοργάνωση της Woolworth µε το διαχωρισµό των εµπορικών δραστηριοτήτων της από την ακίνητη
ιδιοκτησία της και άλλες επενδύσεις. Στα πλαίσια αυτής της αναδιοργάνωσης και µε ηµεροµηνία ισχύος
την 31η ∆εκεµβρίου 2003, όλες οι εµπορικές δραστηριότητες της Woolworth µεταβιβάστηκαν στην
Ermes Department Stores.
Η αναδιοργάνωση συνεπάγετο το διαχωρισµό, την πώληση και τη µεταβίβαση των εµπορικών
δραστηριοτήτων της Woolworth, που διεξάγονταν στα πολυκαταστήµατα Woolworth και Avenue και
στα καταστήµατα Next, ZAKO, Adams, Oxford Company, Villeroy & Boch και Miss Sixty,
συµπεριλαµβανοµένων και των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες που διεξάγουν εµπορικές
δραστηριότητες όπως η Superhome Center (D.I.Y.) Ltd, Artview Ltd, C.W. Artopolis Ltd, Fashionlink
A.E., Παγωτά ∆ωδώνη (Κύπρος) Λτδ, Woolworth (Chemists) Ltd, στη νέα εταιρεία Ermes Department
Stores Ltd µε ισχύ από 31 ∆εκεµβρίου 2003 και µε αντάλλαγµα την έκδοση και παραχώρηση στη
Woolworth 175.000.000 µετοχών αξίας Λ.Κ.0,20 η καθεµιά, πλήρως αποπληρωµένες στο µετοχικό
κεφάλαιο της Ermes, συνολικής αξίας Λ.Κ.35.000.000. Η πώληση των εµπορικών δραστηριοτήτων έγινε
στη βάση του Λογαριασµού Ενεργητικού και Παθητικού των εµπορικών επιχειρήσεων την 31
∆εκεµβρίου 2003, που περιλαµβάνει και ένα σηµαντικό ποσό για τη φήµη και πελατεία των εµπορικών
αυτών δραστηριοτήτων. Η Ermes έχει αποκτήσει σε δίκαιη αξία τη φήµη και πελατεία των
δραστηριοτήτων αυτών όπως και τον εξοπλισµό και άλλα περιουσιακά στοιχεία, που χρησιµοποιούνται
στις επιχειρήσεις, µε την έκδοση και παραχώρηση των προαναφερθεισών µετοχών.
2.0

Συµφωνία αγοράς 80,25% του µετοχικού κεφαλαίου της Εrmes από τη CTC

Σε συνεδρία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Cyprus Trading Corporation Public Limited στις 5
Φεβρουαρίου 2004 οµόφωνα αποφάσισε να υιοθετήσει την αξία της Ermes στα Λ.Κ35εκ. και
αποφάσισε να εγκρίνει την αγορά του 80,25% του µετοχικού κεφαλαίου της Εrmes. Με βάση συµφωνία
ηµεροµηνίας 20 Φεβρουαρίου 2004 η Woolworth πώλησε ποσοστό 80,25% του µετοχικού κεφαλαίου
της Εrmes στην Cyprus Trading Corporation (140.437.500 µετοχές της Εrmes) έναντι του συνολικού
ποσού των £28.087.500. Η ηµεροµηνία ισχύος της πιο πάνω συµφωνίας είναι επίσης η 31η ∆εκεµβρίου
2003.
Η Woolworth, µετά την αναδιοργάνωσή της, κατείχε ποσοστό 19,75% του µετοχικού κεφαλαίου της
Ermes Department Stores και έχει διατηρήσει όλη την ακίνητη περιουσία της και την ιδιοκτησία των
πολυκαταστηµάτων και άλλων υποστατικών, τα οποία, από την 1η Ιανουαρίου 2004, παραχωρεί προς
χρήση στην Εrmes έναντι εύλογου εισοδήµατος και όρων που συνηθίζονται για παρόµοιες πράξεις.
3.0

∆ηµόσια Προσφορά

Κατά την εξαγγελία της αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων της Woolworth η CTC δεσµεύτηκε όπως
προσφέρει σε όλους τους µετόχους της Woolworth µέρος των µετοχών που κατέχει στην Ermes µε τους
ακόλουθους όρους:
• Έναντι τιµήµατος 20 σεντ ανά µετοχή ονοµαστικής αξίας 20 σεντ πλεον τόκο ίσο µε το κόστος
χρηµατοδότησης της CTC για αγορά των εν λόγω µετοχών
• Οι µετοχές θα προσφερθούν µαζί µε όλα τα δικαιώµατα που έχουν ή που δηµιουργούνται σε
σχέση µε τις εν λόγω µετοχές από την απόκτησή τους από τη CTC.
Για το λόγο αυτό µε βάση το Ενηµερωτικό ∆ελτίο, η CTC προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους
µετόχους της Woolworth να συµµετάσχουν στο µετοχικό κεφάλαιο της Ermes Department Stores Public
στην ίδια αξία που η ίδια η CTC αγόρασε (πλέον τόκοι και άλλα έξοδα µέχρι την ολοκλήρωση της
Προσφοράς).
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Η CTC προβαίνει µε βάση το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο σε ∆ηµόσια Προσφορά προς όλους τους
µετόχους της Woolworth για διάθεση µετοχών της Ermes Department Stores Public Limited σε
αναλογία τρεις (3) µετοχές της Ermes Department Stores Public Limited για κάθε 2 µετοχές που
κατέχουν στην Woolworth. Με βάση την αναλογία αυτή ο συνολικός προσφερόµενος αριθµός των
µετοχών της Ermes Department Stores Public Limited θα ανερχόταν συνολικά σε 144.570.316
συνήθεις µετοχές. Εξαιρουµένων όµως των 44.625.000 µετοχών που αναλογούν στη CTC (ως
µέτοχος της Woolworth) καθώς επίσης και των 17.500.000 µετοχών που αναλογούν στην N.K.S
Holdings και άλλα συνδεδεµένα µέρη του Οµίλου Σιακόλα και οι οποίες ήδη έχουν διατεθεί στα
µέρη αυτά και στη συνέχεια έχουν πωληθεί στην Debenhams, µε το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο
προσφέρονται µέχρι 82.445.316 συνήθεις µετοχές της Ermes Department Stores Public Limited.
Η τιµή διάθεσης έχει καθοριστεί στα 24 σεντ που αντιπροσωπεύει την αξία ανά µετοχή που
αγόρασε τις µετοχές της Ermes Department Stores Public Limited η CTC από την Woolworth (20
σεντ) , πλέον τόκοι και άλλα έξοδα µέχρι την ολοκλήρωση της Προσφοράς (4 σεντ).
4.0

Στρατηγική Συγκροτήµατος Ermes

Στρατηγική της Ermes είναι :
• η εστίαση στην καλύτερη οργάνωση και ανάπτυξη των εµπορικών της δραστηριοτήτων µε
σκοπό τη βελτίωση, στον καλύτερο δυνατό βαθµό, των ικανοτήτων της να ανταγωνίζεται µε
επιτυχία και να επιτυγχάνει καλύτερη κερδοφορία.
• Η ενίσχυση και βελτίωση των αποτελεσµάτων της Ermes µέσω των συνεργασιών και
αποκλειστικών εισαγωγών φηµισµένων διεθνώς προϊόντων.
•
Η επέκταση της στενής συνεργασίας της µε τον επιτυχηµένο ∆ιεθνή Οίκο Debenhams που
αναµένεται να αποδειχθεί πολύ επωφελής για την Ermes τόσο για τη µεγάλη ποικιλία
προϊόντων που θα προσφέρεται όσο και για το ανταγωνιστικό επίπεδο των τιµών.
5.0

Εκτιµήσεις αποτελεσµάτων της Εrmes Department Stores Public

Η ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος Ermes εκτιµά ότι ο ετήσιος ρυθµός αύξησης των πωλήσεων κατά την
περίοδο 2006-2007 για την Ermes Department Stores Public Limited θα κυµανθεί γύρω στο 7,5% για τις
υφιστάµενες δραστηριότητες. Η εκτίµηση αυτή θεωρείται λογική από τη ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος
λαµβάνοντας υπόψη την αύξηση του 2005, η οποία ανήλθε σε 13,9% σε σύγκριση µε το 2004.
Η ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος εκτιµά ότι το µικτό κέρδος της Ermes Department Stores Public
Limited για τα έτη 2006 – 2007 θα κυµανθεί γύρω στο 33% - 34%. Το πιο πάνω µικτό κέρδος είναι
ελαφρώς βελτιωµένο από το αντίστοιχο µικτό κέρδος προηγούµενων ετών.
Τα λειτουργικά έξοδα (µη συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων χρήσης για τα ακίνητα) αναµένεται
ότι θα αυξάνονται κατά την περίοδο 2005-2007 µε ρυθµό αύξησης γύρω στο 5% κατά έτος.
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ΙΙ.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1.1

Πρόσκληση προς τους µετόχους της Woolworth

Ως αποτέλεσµα της αναδιοργάνωσης και διαχωρισµού των δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος
Woolworth που έγινε στις 31 ∆εκεµβρίου 2003, η CTC απέκτησε την πλειοψηφία των µετοχών της
Ermes, µε τη δέσµευση να προσφέρει σε όλους τους Μετόχους της Woolworth την ευκαιρία να
αποκτήσουν, εφόσον το επιθυµούν, τις µετοχές αυτές. Η CTC είχε δεσµευθεί να προσφέρει τις µετοχές
της Ermes στην ίδια τιµή που τις αγόρασε, πλέον τόκους και άλλα έξοδα µέχρι την ολοκλήρωση της
Προσφοράς. Με βάση τα πιο πάνω, η τιµή της µετοχής της Ermes καθορίστηκε από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της CTC στα 24 σεντ.
Σύµφωνα µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της CTC ηµεροµηνίας 18 Απριλίου 2006 που
επικυρώνει την πιο πάνω δέσµευση, µε βάση την παρούσα ∆ηµόσια Προσφορά η CTC προσφέρει
µετοχές της Ermes Department Stores κατ’ αναλογία στους µετόχους της Woolworth. Στον κάθε µέτοχο
που θα είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο Μετόχων της Woolworth στις 5 Σεπτεµβρίου 2006 θα
προσφερθούν 3 µετοχές της Ermes Department Stores Limited για κάθε 2 µετοχές της Woolworth
που θα κατέχει κατά την πιο πάνω ηµεροµηνία στην τιµή των 24 σεντ ανά µετοχή. Με βάση την
αναλογία αυτή ο συνολικός προσφερόµενος αριθµός των µετοχών της Ermes Department Stores Public
Limited θα ανερχόταν συνολικά σε 144.570.316 συνήθεις µετοχές. Όπου θα προκύπτουν κλασµατικά
υπόλοιπα κάτω από το ½ της µίας µετοχής θα αγνοούνται. Όπου αυτά αποτελούν το ½ της µετοχήςς ή
το ξεπερνούν θα προσφέρεται στον µέτοχο µία επιπλέον µετοχή για αγορά.
Εξαιρουµένων όµως των 44.625.000 µετοχών που αναλογούν στη CTC (ως µέτοχος της Woolworth)
καθώς επίσης και των 17.500.000 µετοχών που αναλογούν στην N.K.S Holdings και άλλα συνδεδεµένα
µέρη του Οµίλου Σιακόλα και οι οποίες ήδη διατεθεί στα µέρη αυτά και στη συνέχεια έχουν πωληθεί
στην Debenhams, µε το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο προσφέρονται µέχρι 82.445.316 συνήθεις µετοχές
της Ermes Department Stores Public Limited.
Οι µέτοχοι της Woolworth θα έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν µεγαλύτερο αριθµό µετοχών της Ermes
από εκείνο που τους αναλογεί, στη βάση που περιγράφεται στην παρ. 3.0 πιο κάτω, εφόσον υπάρξει
διαθέσιµος αριθµός µετοχών µετά την άσκηση του δικαιώµατος που παρέχεται στους µετόχους της
Woolworth σε σχέση µε την διάθεση των µετοχών της Ermes και µε βάση τον τρόπο διάθεσης που
περιγράφεται στην παράγραφο 1.2. πιο κάτω. Για το σκοπό αυτό θα αποσταλούν στους µετόχους της
Woolworth εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την Ηµεροµηνία Αρχείου, ειδικά έντυπα αιτήσεων για
εγγραφή στα οποία θα αναγράφεται o αριθµός των µετοχών της Ermes που τους αναλογεί να αγοράσουν.
Πάνω στο ίδιο έντυπο, θα δίνεται η δυνατότητα στους µετόχους της Woolworth να αιτηθούν µεγαλύτερο
αριθµό µετοχών της Ermes από εκείνο που τους αναλογεί.
Περίοδος πληρωµής από Μετόχους
Η περίοδος πληρωµής του τιµήµατος των µετοχών της Ermes από τους µετόχους της Woolworth θα
αρχίσει στις 21 Σεπτεµβρίου 2006 και θα διαρκέσει µέχρι την 5 Οκτωβρίου 2006.
1.2

∆ιάθεση αδιάθετου υπόλοιπου µετοχών της Ermes στο ευρύ κοινό

Μέρος ή όλο του αδιάθετου υπόλοιπου των µετοχών της Ermes Department Stores µετά την προσφορά
στους µετόχους της Woolworth (βλέπε παρ. 1.1 πιο πάνω) 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 του αδιάθετου υπολοίπου µετοχών Ermes
Η περίοδος διάθεσης αδιάθετου υπολοίπου µετοχών της Ermes που κατέχει η CTC
παράλληλα µε την περίοδο πληρωµής του τιµήµατος των µετοχών της Ermes από τους
Woolworth από τις 21 Σεπτεµβρίου 2006 , και θα διαρκέσει µέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2006.
θα ληφθούν µετά τη λήξη της περιόδου διάθεσης αδιάθετου υπολοίπου µετοχών της
λαµβάνονται υπόψη.

θα διεξαχθεί
µετόχους της
Αιτήσεις που
Ermes δε θα

Αιτήσεις για διάθεση του αδιάθετου υπολοίπου αριθµού µετοχών στο ευρύ κοινό
Κατά την περίοδο διάθεσης αδιάθετου υπολοίπου µετοχών (βλέπε Χρονοδιάγραµµα παρ. 6.0), θα δοθεί η
ευκαιρία, στο ευρύ κοινό να συµµετάσχει στη ∆ηµόσια Προσφορά των µετοχών της Ermes µε τη
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συµπλήρωση ξεχωριστού έντυπου αίτησης (χρώµατος µπλε) δηλώνοντας τον αριθµό µετοχών της Ermes
για τον οποίο αιτούνται εγγραφή. Η εν λόγω αίτηση θα είναι διαθέσιµη στα κατά τόπους γραφεία του
Συµβούλου Προσφοράς και Ανάδοχου Yπεύθυνου είσπραξης Οργανισµού CISCO, καθώς και στα
γραφεία της Cyprus Trading Corporation Public Limited. Το αδιάθετο ποσό µετοχών της Ermes θα
παραχωρηθεί όπως περιγράφεται στην παρ. 3.0 πιο κάτω. Σε περίπτωση που αιτήσεις που υποβληθούν
από µη µέτοχους και θεσµικούς επενδυτές δεν ικανοποιηθούν τότε το πληρωτέο ποσό θα επιστραφεί
µαζί µε τους δεδουλευµένους τόκους.
2.0

∆ιαδικασία Πληρωµής

2.1

∆ιαδικασία πληρωµής από µετόχους της Woolworth

Ο µέτοχος της Woolworth που επιθυµεί να συµµετάσχει στη ∆ηµόσια Προσφορά για αγορά µετοχών της
Ermes θα πρέπει να συµπληρώσει και να υπογράψει το σχετικό έντυπο Αίτησης για αγορά µετοχών
δηλώνοντας τον αριθµό των µετοχών για τον οποίο αιτείται για αγορά και να την παραδώσει µαζί µε το
απαιτούµενο ποσό (αριθµός µετοχών για τον οποίο αιτείται αγορά Χ 24 σεντ), µε επιταγή σε διαταγή
“Cyprus Trading Corporation Public Limited”:
α) στα γραφεία του Aνάδοχου Yπεύθυνου είσπραξης Οργανισµού CISCO.
Κεντρικά Γραφεία

Επαρχία Λεµεσού

Εύρου 4,
Eurolife House, 2ος όροφος,
Τ.Θ. 20597, 1660 Λευκωσία
Τηλ. 22 881800, Φαξ. 22 338801

Θεσαλλονίκης 31,
Τ.Θ. 51059
3501 Λεµεσός
Τηλ. 25 818420 Φαξ. 25 353295

β) και στα γραφεία της Cyprus Trading Corporation Public Limited, Μέγαρο Σιακόλα, Αθαλάσσα
Παλαιός ∆ρόµος Λευκωσίας-Λεµεσού, Τ.Θ. 21744, 1589 Λευκωσία
Εναλλακτικά ο µέτοχος της θα µπορεί να ταχυδροµήσει το συµπληρωµένο έντυπο Αίτησης στη
διεύθυνση:
∆ηµόσια Προσφορά CTC για αγορά µετοχών της Ermes Department Stores
Κυπριακός Οργανισµός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λίµιτεδ (CISCO)
Έβρου 4, Eurolife House, T.Κ 20597,1660 Λευκωσία
αφού προηγουµένως προβεί σε κατάθεση του απαιτούµενου ποσού σε ένα από τους ακόλουθους
τραπεζικούς λογαριασµούς:
• Τράπεζα Κύπρου Αρ. Λογαριασµού 0189-05-000515-00.
• Λαϊκή Τράπεζα Αρ. Λογαριασµού 055-31-021501.
• Ελληνική Τράπεζα Αρ. Λογαριασµού 119-11-023682-00.
Σε τέτοια περίπτωση το έντυπο Αίτησης που θα ταχυδροµηθεί θα πρέπει απαραιτήτως να
συνοδεύεται µε αντίγραφο της κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασµό. Αιτήσεις που δεν είναι ορθά
συµπληρωµένες θα απορρίπτονται. Η πλήρης διεύθυνση του αιτητού, συµπεριλαµβανοµένου και του
ταχυδροµικού τοµέα είναι απαραίτητη πληροφορία. Αιτήσεις από δύο ή περισσότερα πρόσωπα που
επιθυµούν να είναι συνιδιοκτήτες των µετοχών της Ermes Department Stores πρέπει να υπογράφονται
από κάθε πρόσωπο ξεχωριστά.
Η περίοδος πληρωµής για αγορά µετοχών της Ermes Department Stores από τους µετόχους της
Woolworth θα αρχίσει στις 21 Σεπτεµβρίου 2006, και θα διαρκέσει µεταξύ των ωρών 8:30 πµ και 12:30
µµ µέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2006. (βλέπε παρ.6.0 “Χρονοδιάγραµµα”).
2.2

∆ιαδικασία πληρωµής για τη διάθεση του αδιάθετου υπολοίπου µετοχών της Ermes

Όποιος επενδυτής επιθυµεί να συµµετάσχει στη ∆ηµόσια Προσφορά για αγορά µετοχών της Ermes για
το αδιάθετο υπόλοιπο µετοχών που θα προκύψει µετά τη διάθεσή τους στους µετόχους της Woolworth,
θα πρέπει να συµπληρώσει και να υπογράψει το ξεχωριστό έντυπο αίτησης (χρώµατος µπλε)
δηλώνοντας τον αριθµό των µετοχών για τον οποίο αιτείται εγγραφή και να την υποβάλει µαζί µε το
απαιτούµενο ποσό (αριθµός µετοχών για τον οποίο αιτείται εγγραφή Χ Τιµή διάθεσης 24 σεντ), µε
επιταγή σε διαταγή “Cyprus Trading Corporation Public Limited” στις διευθύνσεις που αναφέρονται πιο
πάνω (βλέπε παρ. 2.1). Η περίοδος διάθεσης αδιάθετου υπολοίπου µετοχών της Ermes που κατέχει η CTC θα
διεξαχθεί παράλληλα µε την περίοδο πληρωµής του τιµήµατος των µετοχών της Ermes από τους µετόχους της
Woolworth από τις 21 Σεπτεµβρίου 2006, και θα διαρκέσει µέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2006 µεταξύ των ωρών 8:30
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πµ και 12:30 µµ., (βλέπε παρ.7.0 “Χρονοδιάγραµµα”). Σε περίπτωση που αιτήσεις που υποβληθούν από µη
µέτοχους και θεσµικούς επενδυτές δεν ικανοποιηθούν τότε το πληρωτέο ποσό θα επιστραφεί µαζί µε τους
δεδουλευµένους τόκους.
3.0

Πολιτική διάθεσης του αδιάθετου υπολοίπου µετοχών της Ermes

Κατά την παραχώρηση του αδιάθετου υπολοίπου αριθµού µετοχών της Ermes, η CTC θα προβεί σε
διάθεση των µετοχών της Ermes κατά τη διακριτική της ευχέρεια.
Αν η αίτηση γίνει αποδεκτή µερικώς λόγω υπερκάλυψης του αδιάθετου υπολοίπου αριθµού µετοχών της
Ermes, τότε το επιπλέον ποσό που πληρώθηκε θα επιστρέφεται. Σε αυτή την περίπτωση τα χρηµατικά
ποσά θα επιστρέφονται µε επιταγές ταχυδροµικώς µέσα σε επτά εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία
λήξης της περιόδου διάθεσης του αδιάθετου υπολοίπου αριθµού µετοχών της Ermes µαζί µε τους
δεδουλευµένους τόκους επί των πιο πάνω ποσών από την ηµεροµηνία είσπραξης των εν λόγω
χρηµατικών ποσών µέχρι την ηµεροµηνία επιστροφής των χρηµάτων.
4.0

Επιστολές διάθεσης µετοχών της Εrmes

Οι Επιστολές διάθεσης για τις µετοχές της Ermes Department Stores θα σταλούν µέσα σε πέντε
εργάσιµες µέρες από τη λήξη της περιόδου διάθεσης του αδιάθετου υπολοίπου µετοχών της Ermes
(βλέπε παρ. 7.0 “Χρονοδιάγραµµα”).
5.0

Μεταβίβαση Μετοχών

Οι µετοχές της Ermes Department Stores δεν θα εµπορεύονται στο ΧΑΚ εκτός εάν η Ermes αποφασίσει
την εισαγωγή τους σε µελλοντικό στάδιο στο ΧΑΚ. Για οποιεσδήποτε µεταβιβάσεις οι µέτοχοι θα
πρέπει να αποταθούν στο Τµήµα Μετοχών της Ermes Department Stores για εκτέλεση της απαιτούµενης
διαδικασίας.
6.0

∆ικαιώµατα/ Μερίσµατα

Όλες οι µετοχές της Ermes Department Stores θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα (rank pari passu) όπως
δικαιωµάτα ψήφου, προτιµησιακών δικαιωµάτων και µερίσµατος.και θα συµµετάσχουν σε οποιαδήποτε
καταβολή µερίσµατος µε Ηµεροµηνία Αρχείου (record date) που έπεται της Ηµεροµηνίας Μητρώου για
την παραχώρηση των µετοχών της Ermes Department Stores στους µετόχους της Woolworth.
7.0 Χρονοδιάγραµµα
ΓΕΓΟΝΟΣ
Ηµεροµηνία Μητρώου για την παραχώρηση των µετοχών
της Ermes Department Stores στους µετόχους της
Woolworth (Ηµεροµηνία Αρχείου)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
5 Σεπτεµβρίου 2006

Ηµεροµηνία αποστολής των εντύπων Αιτήσεων για αγορά
µετοχών της Ermes στους µετόχους της εταιρείας
Woolworth.

Εντός 5 εργάσιµων ηµερών από την Ηµεροµηνία
Αρχείου, δηλαδή µέχρι τις 12 Σεπτεµβρίου 2006

∆ιάρκεια περιόδου πληρωµής των µετοχών της Ermes από
τους µετόχους της Woolworth.

21 Σεπτεµβρίου 2006 µέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2006

∆ιάρκεια περιόδου διάθεσης αδιάθετου υπολοίπου
διαθέσιµων µετοχών της Ermes.

21 Σεπτεµβρίου 2006 µέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2006

Εντός 5 εργάσιµων ηµερών από τη λήξη της
περιόδου διάθεσης αδιάθετου υπολοίπου διαθέσιµων
µετοχών της Ermes, δηλαδή µέχρι τις 12 Οκτωβρίου
2006
* Σε περίπτωση που αιτήσεις που υποβληθούν από µη µέτοχους και θεσµικούς επενδυτές δεν
ικανοποιηθούν τότε το πληρωτέο ποσό θα επιστραφεί µαζί µε τους δεδουλευµένους τόκους.
Σηµειώνεται ότι το χρονοδιάγραµµα εξαρτάται και από αστάθµητους παράγοντες και ενδέχεται να
µεταβληθεί µε ανακοίνωση στο ΧΑΚ και µέσω του Κυπριακού Τύπου ή µε Έκδοση Συµπληρωµατικού
Ενηµερωτικού ∆ελτίου (εάν εφαρµόζεται).
Αποστολή επιστολών µεταβίβασης µετοχών της Ermes.
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ΙΙΙ.
1.0

ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Φορολογικό Καθεστώς

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου ισχύουν οι πιο κάτω διατάξεις σύµφωνα µε
τους νόµους περί φορολογίας. Νοείται ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης της νοµοθεσίας θα ισχύουν οι
εκάστοτε διατάξεις.
(α) Επενδυτές
Φορολογία µερισµάτων
Από το 2003 και µετέπειτα εισόδηµα από µερίσµατα απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος
εξολοκλήρου.
Στην περίπτωση που ο επενδυτής είναι φυσικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου, τα
µερίσµατα θα υπόκεινται σε παρακράτηση εισφοράς για την άµυνα προς 15%. Στην περίπτωση που ο
επενδυτής είναι νοµικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου δεν επιβάλλεται εισφορά για
την άµυνα. Αν παρακρατηθεί εισφορά για την άµυνα σε τέτοιες περιπτώσεις, το νοµικό πρόσωπο θα έχει
το δικαίωµα να διεκδικήσει επιστροφή από το Γραφείο Φόρου Εισοδήµατος.
(β) Εταιρεία
Το φορολογικό καθεστώς της Εταιρείας µεταβλήθηκε από την 1 Ιουλίου 2002, ηµεροµηνία κατά την
οποία τέθηκε σε ισχύ ο περί Φορολογίας Εισοδήµατος Νόµος 2002. Από το 2003 και µετέπειτα η Ermes
Department Stores φορολογείται µε συντελεστή 10%.
Φορολογία µερισµάτων
Τα µερίσµατα που θα πληρώνονται από την Ermes, δεν θα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. Θα
παρακρατείται από την Ermes έκτακτη εισφορά για την άµυνα που θα είναι 15% πάνω στο εισόδηµα από
µερίσµατα. Υπάρχουν επίσης πρόνοιες για λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος και παρακράτηση 15%
έκτακτης αµυντικής εισφοράς στο 70% των κερδών σε περίπτωση µη διανοµής µερισµάτων. Η πρόνοια
για λογιζόµενη διανοµή µερισµάτων εφαρµόστηκε από το 2005.
2.0

∆ιάθεση µετοχών της Ermes σε Μη Μόνιµους Κατοίκους Κύπρου

Πρόσωπα που έχουν τη µόνιµη διαµονή τους εκτός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δικαιούνται να
αγοράσουν µετοχές της Ermes Department Stores σύµφωνα µε τους εκάστοτε κανονισµούς περί Ελέγχου
Συναλλάγµατος της Κεντρικής Τράπεζας. Σύµφωνα µε τη ∆ιεύθυνση της Εταιρείας και µε βάση το
µητρώο µετοχών της Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited, θα υπάρξει προσφορά µετοχών
εκτός Κύπρου σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου είναι µόνιµοι κάτοικοι µέτοχοι της Woolworth
(Cyprus) Properties Public Limited .
3.0

Νοµοθεσία

Η λειτουργία της Ermes Department Stores διέπεται από τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ. 113. Η
κοινοποίηση πληροφοριών και στοιχείων θεωρείται αρκετά ικανοποιητική.
Τα λογιστικά πρότυπα που χρησιµοποιούνται είναι τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) σύµφωνα µε τις οδηγίες του Συνδέσµου Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου και
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Περί Εταιρειών Νόµου.
Τα δικαστήρια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας έχουν τη µοναδική εξουσιοδότηση να δικάσουν
οποιεσδήποτε διαφορές που µπορεί να προέλθουν ή έχουν σχέση µε το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο και
τις µετοχές της Ermes Department Stores.
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1.0

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η εταιρεία Ermes Department Stores Public Limited συστάθηκε στην Κύπρο στις 15 Απριλίου 2002
(Αριθµός Εγγραφής 129279) ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του
περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113. Σκοπός σύστασης της είναι η διεξαγωγή της επιχείρησης λιανικού
εµπορίου και η λειτουργία καταστηµάτων και πολυκαταστηµάτων. Οι σκοποί της Εταιρείας
περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού Εγγράφου στο κωδικοποιηµένο Καταστατικό της. Οι κύριοι
σκοποί της Εταιρείας είναι:
(1)

Η διεξαγωγή της εργασίας ή επιχείρησης των καταστηµαταρχών, ιδιοκτητών πολυκαταστηµάτων
και καταστηµάτων πώλησης εµπορευµάτων κάθε είδους ή κατηγορίας, η ίδρυση, διατήρηση,
διεύθυνση ή διαφορετικά ενασχόληση µε τα πιο πάνω ή παρόµοια ιδρύµατα και γενικά η
διεξαγωγή κάθε εργασίας ή επιχείρησης που δύναται να διεξαχθεί παράλληλα µε τις πιο πάνω
εργασίες ή επιχειρήσεις.

(2)

Να αvεγείρει, εγκαθιδρύει, λειτoυργεί, διατηρεί, oργαvώvει κτιριακές εγκαταστάσεις,
καταστήµατα, απoθήκες ή άλλα υπoστατικά πρoς τov σκoπόv της ίδρυσης και λειτουργίας
πολυκαταστηµάτων πώλησης εµπορευµάτων παντός είδους.

(3)

Να διεξάγει εργασίες γεvικώv εµπόρωv χovδρικής και λιαvικής πώλησης, κατασκευαστώv,
βιoµηχάvωv, εισαγωγέωv, εξαγωγέωv, αγoραστώv, πωλητώv, ιδιoκτητώv, διαχειριστώv,
πρoµηθευτώv, διαvoµέωv, αvτιπρoσώπωv και πρακτόρωv αγαθώv και εµπoρευµάτωv καθώς και
υπηρεσιώv, πάσης φύσεως και περιγραφής, αvτιπρoσώπωv απoστoλής και επί πρoµηθεία,
γεvικώv ασφαλιστώv και ασφαλιστώv εξαγωγώv, ταξειδιωτικώv, τoυριστικώv, ασφαλιστικώv
αvτιπρoσώπωv, αvτιπρoσώπωv ακίvητης περιoυσίας και γεvικώv αvτιπρoσώπωv και vα ιδρύει,
διευθύvει, διαχειρίζεται και συµµετέχει στηv επιχείρηση, διεύθυvση και τo µετoχικό κεφάλαιo ή
εvεργητικό oπoιασδήπoτε εταιρείας, συvεταιρισµoύ, oργαvισµoύ, ή άλλης ovτότητας µε ή χωρίς
voµική πρoσωπικότητα σαv ιθύvoυσα εταιρεία ή σαv απλός µέτoχoς ή σαv συvέταιρoς ή
συvεργάτης, σε oπoιαδήπoτε χώρα τoυ κόσµoυ.

(4)

Να απoκτά, ιδρύει, διαχειρίζεται, λειτoυργεί και εκµεταλλεύεται εργoστάσια, εργαστήρια,
εγκαταστάσεις, κτίρια, καταστήµατα, γραφεία και εγκεκριµέvες ή άλλες απoθήκες,
περιλαµβαvoµέvωv εκείvωv σε περιoχές "ελεύθερης ζώvης" και vα παρέχει υπηρεσίες και
διευκoλύvσεις για απoθήκευση, εµπoρία, πρoώθηση, διαµετακόµιση, απoστoλή και γεvικά
φύλαξη, χειρισµό και εµπoρία αγαθώv και εµπoρευµάτωv πάσης φύσεως και περιγραφής και vα
πρoωθεί τηv ίδρυση, oργάvωση, λειτoυργία και αvάπτυξη oπoιασδήπoτε επιχείρησης και
βιoµηχαvίας.

(5)

Να διεξάγει εργασίες συµβoύλωv σε oικovoµικά, διαχειριστικά, διoικητικά και άλλα θέµατα πoυ
σχετίζovται µε τηv εγκαθίδρυση, διεξαγωγή, αvάπτυξη και βελτίωση oπoιασδήπoτε επιχείρησης
και βιoµηχαvίας και vα πρoσφέρει συµβoυλευτικές, διoικητικές και διαχειριστικές υπηρεσίες για
τηv παραγωγή, εµπoρία, χειρισµό, απoθήκευση, διαvoµή και πώληση αγαθώv και εµπoρευµάτωv
και/ή για τηv πρoσφoρά υπηρεσιώv και vα απoκτά και πρoσφέρει εµπειρίες και γvώσεις και/ή
υπηρεσίες όλωv τωv ειδώv, vα διεξάγει έρευvες και πειραµατικές δραστηριότητες πoυ
σχετίζovται µε oικovoµικά θέµατα καθώς και θέµατα πρoσωπικoύ και µε τηv διoίκηση
επιχειρήσεωv και βιoµηχαvιώv, και vα παρέχει διευκoλύvσεις για oπoιεσδήπoτε επιχειρήσεις ή
δραστηριότητες ή για τηv πρoώθηση, υπoβoήθηση και εγκαθίδρυση επιχειρήσεωv.

Οι λοιποί σκοποί της Εταιρείας εκτίθενται µε λεπτοµέρεια στο Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας το οποίο
αποτελεί δηµόσιο έγγραφο, κατατεθειµένο στο γραφείο του Εφόρου Εταιρειών στην Κύπρο.
Τα Κεντρικά Γραφεία της Ermes Department Stores όπως και η Κεντρική ∆ιοίκηση του Συγκροτήµατος
στεγάζονται στην Ευαγόρα Παλληκαρίδη 95, Λατσιά, 1584 Λευκωσία, τηλ +357-22-365000.
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Η Eταιρεία παρέµεινε πλήρως εξαρτηµένη εταιρεία της Woolworth και αδρανής µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου
2003.
Μετά από απόφαση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων της Woolworth και CTC ηµεροµηνίας 5 Φεβρουαρίου
2004 για αναδιοργάνωση και διαχωρισµό των δραστηριοτήτων της Woolworth, υπογράφηκε στις 20
Φεβρουαρίου 2004 συµφωνία µεταξύ των εταιρειών Woolworth και Ermes Department Stores, µε βάση
την οποία η Ermes Department Stores έχει αναλάβει όλες τις εµπορικές δραστηριότητες της Woolworth
µε ηµεροµηνία ισχύος τις 31 ∆εκεµβρίου 2003.
Με βάση την πάνω συµφωνία, πωλήθηκαν και µεταβιβάστηκαν οι εµπορικές δραστηριότητες της
Woolworth, που διεξάγονταν στα πολυκαταστήµατα Woolworth και Avenue και στα καταστήµατα Next,
ZAKO, Adams, Oxford Company, Villeroy & Boch και Miss Sixty, (συµπεριλαµβανοµένων και των
επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες που διεξήγαγαν εµπορικές δραστηριότητες όπως η Superhome
Center (D.I.Y.) Ltd, Artview Ltd, C.W. Artopolis Ltd, Fashionlink A.E., Παγωτά ∆ωδώνη (Κύπρος)
Λτδ, Woolworth (Chemists) Ltd), στην Ermes Department Stores Public Ltd µε ισχύ από 31 ∆εκεµβρίου
2003. Το αντάλλαγµα για τη µεταβίβαση των εµπορικών δραστηριοτήτων και των θυγατρικών
εταιρειών ήταν η έκδοση και παραχώρηση στη Woolworth 175.000.000 µετοχών της Ermes αξίας
Λ.Κ.0,20 η καθεµιά, συνολικής αξίας Λ.Κ.35.000.000. Η πώληση των εµπορικών δραστηριοτήτων έγινε
στη βάση του Λογαριασµού Ενεργητικού και Παθητικού των εµπορικών επιχειρήσεων την 31
∆εκεµβρίου 2003, και περιλαµβάνει ένα σηµαντικό ποσό για τη φήµη και πελατεία των εµπορικών
αυτών δραστηριοτήτων (βλέπε πίνακα πιο κάτω).
Στον πίνακα πιο κάτω παρουσιάζονται τα στοιχεία του ενοποιηµένου αρχικού ισολογισµού στις 31
∆εκεµβρίου 2003 στα οποία βασίστηκε η πώληση των εµπορικών δραστηριοτήτων της Woolworth στην
Ermes:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 31/12/2003

Μη ελεγµένα 2003
£’ 000
Μη τρεχούµενο ενεργητικό
Πάγιο ενεργητικό
Εµπορική εύνοια
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες
Επενδύσεις διαθέσιµες

16.547
18.125
430
44
35.146

Αποθέµατα
Εµπορικοί χρεώστες
Άλλοι χρεώστες
Υπόλοιπα τράπεζας και µετρητά
Τρεχούµενο ενεργητικό

15.834
1.773
371
1.352
19.330

Σύνολο ενεργητικού

54.476

Μετοχικό κεφάλαιο
Λογαριασµός αποτελεσµάτων
Κεφάλαιο και αποθεµατικά

35.000
0
35.000

Συµφέρον µειοψηφίας

582

Εµπορικοί πιστωτές
Άλλοι πιστωτές
Φορολογία
Τρέχουσες υποχρεώσεις

17.564
136
1.194
18.894

Συµφέρον µετόχων και υποχρεώσεις

54.476
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Η Ermes Department Stores έχει αποκτήσει σε δίκαιη αξία τη φήµη και πελατεία αυτών των
δραστηριοτήτων όπως και τον εξοπλισµό και άλλα περιουσιακά στοιχεία, που χρησιµοποιούνται στις
επιχειρήσεις, µε την έκδοση και παραχώρηση των προαναφερθεισών µετοχών.
Τα µέλη του προσωπικού της Woolworth που απασχολούνταν µε τις εµπορικές επιχειρήσεις και
δραστηριότητες της Woolworth κατά τις 31 ∆εκεµβρίου 2003 συνεχίζουν την απασχόληση τους ως
εργοδοτούµενοι της Ermes Department Stores µε τους ίδιους όρους, υποχρεώσεις και ωφελήµατα.
Τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις της Woolworth σε σχέση µε συµφωνίες διανοµής, αντιπροσωπείες,
παραγωγούς και προµηθευτές εµπορευµάτων και υπηρεσιών εκχωρήθηκαν και µεταβιβάστηκαν στην
Ermes.
Η ακίνητη περιουσία και η ιδιοκτησία των πολυκαταστηµάτων και άλλων υποστατικών παραµένουν
στην Woolworth η οποία µε σχετική συµφωνία παραχωρεί προς χρήση στην Ermes Department Stores
πολυκαταστήµατα και υποστατικά (βλέπε Κεφ 10.0 πιο κάτω) έναντι εισοδήµατος και όρων που
συνηθίζονται σε παρόµοιες πράξεις.
Η αναδιοργάνωση αυτή αναµένεται να δηµιουργήσει σηµαντικά οφέλη όσον αφορά εξοικονόµηση τόσο
των λειτουργικών όσο και των γενικότερων εξόδων των εταιρειών Woolworth και Ermes αλλά και εκτός
απροόπτων εξελίξεων, αυξηµένη και ικανοποιητική επικερδότητα στις δύο εταιρείες.
Με βάση συµφωνία ηµεροµηνίας 20 Φεβρουαρίου 2004 µεταξύ της CTC και της Woolworth, η CTC
αγόρασε από την FWW 140.437.500 µετοχές στην ονοµαστική τους αξία των £0,20 η κάθε µια
(συνολικό τίµηµα £28.087.500), στο µετοχικό κεφάλαιο της Ermes που ισοδυναµούν µε το 80,25% του
εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Ermes.
Το τίµηµα αγοράς των 140.437.500 µετοχών της Ermes ανήλθε σε £28.087.500 το οποίο η CTC θα
αποπληρώσει στη Woolworth µε επτά ίσες δόσεις και η πρώτη δόση ήταν πληρωτέα την 31/12/2004 και
ακολούθως την 31 ∆εκεµβρίου κάθε επόµενου έτους µέχρι την τελική αποπληρωµή. Το τίµηµα αγοράς
θα φέρει τόκο ίσο προς το βασικό επιτόκιο ως τούτο καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα πλέον 1%
από 31/12/2003 µέχρι την πλήρη αποπληρωµή του. Οι 140.437.500 µετοχές θα ενεχυριαστούν από την
CTC προς όφελος της Woolworth σε εξασφάλιση της αποπληρωµής του τιµήµατος αγοράς.
Η CTC δεσµεύτηκε και ανέλαβε όπως προσφέρει τις 140.437.500 µετοχές στους µετόχους της
Woolworth κατά το δυνατό αναλογικά µε την µετοχική συµµετοχή τους στην Woolworth (νοείται
λαµβανοµένου υπόψη και του ποσοστού συµµετοχής της CTC στη Woolworth) µε τους ακόλουθους
όρους:
(i)

Έναντι τιµήµατος £0,20 ανά µετοχή ονοµαστικής αξίας £0,20, πλέον τόκους.

(ii)

Οι µετοχές θα προσφερθούν µαζί µε όλα τα δικαιώµατα που έχουν ή δηµιουργούνται σε σχέση µε
τις εν λόγω µετοχές από την απόκτησης τους από την CTC.

Γι’ αυτό µε βάση τη συµφωνία 20 Φεβρουαρίου 2004 µεταξύ CTC και Woolworth, αποτελεί ειληµµένη
απόφαση της CTC η διάθεση ποσοστού µέχρι 54,75% στους µετόχους της Woolworth (ανάλογα µε το
ποσοστό συµµετοχής τους) και/ή στρατηγικούς επενδυτές στην ίδια αξία που τις αγόρασε πλέον
οποιοδήποτε κόστος χρηµατοδότησης, ώστε τελικά να κατέχει ποσοστό 25,5% στο µετοχικό κεφάλαιο
της Εrmes, ποσοστό που της αναλογεί µε βάση τη µετοχική συµµετοχή της στο µετοχικό κεφάλαιο της
Woolworth . Η CTC θα επωφεληθεί από την ενέργεια αυτή ως µέτοχος µε ποσοστό 25,5% στο µετοχικό
της Εrmes σε συνδυασµό µε τη διατήρηση της συµµετοχής της 31,3% στο µετοχικό κεφάλαιο της
Woolworth που ήδη κατέχει.
Στις 28 ∆εκεµβρίου 2004, η Debenhams απέκτησε συνολικά 17.500.000 µετοχές της Ermes, που
αποτελούν το 10% του µετοχικού της κεφαλαίου. Η συµµετοχή επιτεύχθηκε µε τη διάθεση από την N.
K. Shacolas (Holdings) Ltd και άλλων συνδεδεµένων προσώπων, µετοχών της Ermes, τις οποίες
απέκτησε από τη CTC και εξόφλησε στην τιµή των 21,25 σεντ ανά µετοχή.
Στις 2 Φεβρουαρίου 2006 η Ermes Department Stores µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρεία σύµφωνα µε
τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ.113.
Με ειδικό ψήφισµα που εγκρίθηκε στην Ετήσια Γενική συνέλευση ηµεροµηνίας 26 Φεβρουαρίου 2006 η
Εταιρεία µετονοµάστηκε από Ermes Department Stores Limited σε Ermes Department Stores Public
Limited.
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Στις 10 Μαρτίου 2006 κατόπιν απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ermes Department Stores
αποφασίστηκε η έκδοση και δωρεάν παραχώρηση µετά την ολοκλήρωση της ∆ηµόσιας Προσφοράς
(περιλαµβανοµένων των µετόχων που θα αποκτήσουν µετοχές από την παρούσα ∆ηµόσια Προσφορά)
∆ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών (Warrants) σε αναλογία ένα (1) Warrant για κάθε 5 µετοχές που θα
κατέχουν. Η τιµή άσκησης κάθε ∆ικαιώµατος Αγοράς Μετοχών θα είναι 40 σεντ το καθένα και η
ηµεροµηνία άσκησης ορίσθηκε ο Απρίλιος του 2011. Για την έκδοση των Warrants θα κατατεθεί
Ενηµερωτικό ∆ελτίο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για έγκριση µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο
του 2005 και τις διατάξεις του περί Εταιριών Νόµου Κεφ. 113.

2.0

∆ΟΜΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου η δοµή του Συγκροτήµατος Ermes έχει ως
ακολούθως:

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED

83%
ERMES DEPARTMENT STORES PUBLIC LTD

WOOLWORTH
(CHEMISTS) LTD
(99%)

ARTVIEW LTD
(100%)

TECHATHLON LTD*
(100%)

SUPERHOME CENTER
(D.I.Y.) LTD
(51%)

C.W. ARTOPOLIS LTD
(100%)

FASHIONLINK AE

LA CROISANTERIE
DELIFRESH
LIMITED* (100%)

GREECE
(50%)

FRANCELLA IMPORTS
LTD*
(100%)

ΠΑΓΩΤΑ ∆Ω∆ΩΝΗ
(ΚΥΠΡΟΣ) ΛΙΜΙΤΕ∆*
(34%)

FRANCELLA
DISTRIBUTORS LTD*
(100%)

WOOLWORTH
TRADING LIMITED*
(100%)

*Αδρανείς
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Πληροφορίες για τον κύριο µέτοχο Cyprus Trading Corporation Public Limited
Κύριος µέτοχος της Ermes Department Stores µε ποσοστό 83% είναι η Cyprus Trading Corporation
Public Limited (CTC). Οι κύριες δραστηριότητες της CTC περιλαµβάνουν την εισαγωγή, διανοµή και
εµπορία µεγάλου αριθµού καταναλωτικών αγαθών, κεφαλαιουχικών προϊόντων, αυτοκινήτων και
βαρέων µηχανηµάτων, ειδών υγιεινής και κεραµικών, την παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων, την
παροχή προϊόντων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής και το λιανικό εµπόριο µέσω
πολυκαταστηµάτων και άλλων εξειδικευµένων καταστηµάτων. Επίσης το Συγκρότηµα CTC µέσω της
συµµετοχής του στις συγγενικές εταιρείες Hermes Airports Ltd, και CTC-ARI Airports Limited έχει
αναλάβει µαζί µε άλλους εταίρους την ανέγερση, διαχείριση και λειτουργία των νέων αεροδροµίων
Λάρνακας και Πάφου καθώς επίσης και την αποκλειστική διαχείριση και λειτουργία των εµπορικών
δραστηριοτήτων στα δύο αεροδρόµια για περίοδο 25 ετών.
Το 1989 η εταιρεία µετατράπηκε σε δηµόσια σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ.
113, αφού προηγουµένως εξαγόρασε τη Cyprus Trading Corporation Limited και πήρε το όνοµά της.
Κατά τη δηµοσιοποίησή της το 1989 και κατά τη διάρκεια της περιόδου µέχρι το τέλος του 1995, η
εταιρεία απέκτησε ολόκληρο το µετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών Argosy Trading Company Limited,
Scandia Company Limited, Domex Trading Company Limited, Domex Building Materials Limited,
Cyways Investment Company Limited, Lutraco Imports-Exports Limited και A.G. Carapanayiotis
(Holdings) Limited (η οποία µετονοµάστηκε σε CTC (Lemeco Holdings) Limited και µέσω της οποίας
εξασφάλισε το 50% και τον έλεγχο του συγκροτήµατος Βιοµηχανιών Lemeco), C.D. Hay Motors
Limited, D. Ouzounian M. Soultanian & Co Limited (DOMS). Οι δραστηριότητες των εξαρτηµένων
εταιρειών (εκτός του συγκροτήµατος Βιοµηχανιών Lemeco) µεταφέρθηκαν στην ιθύνουσα εταιρεία και
έτσι τώρα παραµένουν αδρανείς.
Επίσης κατά το έτος 1991, η εταιρεία εξασφάλισε το 21,8% των µετοχών της Woolworth, η οποία
κατέστη συνδεδεµένη εταιρεία της CTC. Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου η
CTC κατέχει ποσοστό 31,93% της Woolworth.
Το 1995 η εταιρεία απέκτησε ποσοστό 50% στο µετοχικό κεφάλαιο της Christies Dairies Public Limited.
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, το ποσοστό της CTC στο µετοχικό
κεφάλαιο της Christies Dairies Public Limited ανέρχεται σε 25,5%.
Η CTC κατέχει επίσης ποσοστό 50% στο µετοχικό κεφάλαιο της HOB House of Beauty Limited, της
FashionLink A.E. και της Όλυµπος Επενδύσεις Λίµιτεδ, 51% στο µετοχικό κεφάλαιο της Infotel Limited.
Μετά από απόφαση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των CTC και FWW ηµεροµηνίας 5 Φεβρουαρίου
2004, υπογράφηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2004 συµφωνία µεταξύ των εταιρειών CTC και FWW µε την
οποία η CTC απέκτησε ποσοστό 80,25% στην Ermes Department Stores µε την αγορά, από την FWW,
140.437.500 µετοχών µε συνολικό τίµηµα £28.087.500. Η ηµεροµηνία ισχύος της συµφωνίας είναι η 31η
∆εκεµβρίου 2003.
Η CTC έχει δηµιουργήσει στρατηγική συµµαχία µε την ΟΤΕnet Α.Ε και τη Γερµανός Α. Β. Ε. Ε και την
ίδρυση της ΟΤΕnet (Cyprus) µε στόχο τη δραστηριοποίηση στον τοµέα των νέων τεχνολογιών και
ιδιαίτερα στις τηλεπικοινωνίες.
Στις 15 Ιουνίου 2005 η CTC µετονοµάστηκε από Cyprus Trading Corporation Ltd σε Cyprus Trading
Corporation Public Ltd.
H CTC συµµετέχει στην Hermes Airports Ltd, µε ποσοστό 11,34%, η οποία έχει υπογράψει στις 8
Ιουλίου 2005, µε την Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας το Συµβόλαιο για την ανάπτυξη και
διαχείριση των αεροδροµίων Λάρνακας και Πάφου για 25 χρόνια µε τη µέθοδο ΒΟΤ (Build, Operate,
Transfer). Οι προσφορές άρχισαν µε την εκδήλωση ενδιαφέροντος το Μάρτιο του 2001 και το 2004 η
Hermes Airports Ltd ανακηρύχθηκε προτιµητέος προσφοροδότης και διεξήγαγε διαπραγµατεύσεις µε
την Κυπριακή Κυβέρνηση. Στις 12 Μαΐου 2006 υπογράφηκαν στο Λονδίνο µεταξύ της Κυβέρνησης
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, και της Hermes Airports Ltd, η οικονοµική συµφωνία και τα άλλα σχετικά
έγγραφα, για την ανέγερση, ανάπτυξη και λειτουργία των αεροδροµίων Λάρνακας και Πάφου για
περίοδο 25 ετών, µε τη µέθοδο Β.Ο.Τ. Με την υπογραφή των Συµφωνιών έχουν ικανοποιηθεί όλες οι
σχετικές προϋποθέσεις και έτσι η συµφωνία που υπογράφηκε στις 8 Ιουλίου 2005 τέθηκε σε πλήρη
εφαρµογή από την Παρασκευή 12 Μαΐου 2006. Κατόπιν τούτου, η Hermes Airports Ltd, συνεργαζόµενη
µε τις αρµόδιες Αρχές των Αεροδροµίων Λάρνακας και Πάφου, ανέλαβε τη διαχείριση και των δύο
Αεροδροµίων για περίοδο 25 ετών.
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Πρόκειται για το µεγαλύτερο κατασκευαστικό συµβόλαιο που υπογράφει η Κυπριακή ∆ηµοκρατία,
έναντι συνολικής κατασκευαστικής δαπάνης ύψους περίπου €550 εκατοµµυρίων Ευρώ. Η έναρξη των
εργασιών για την ανέγερση των δύο νέων Αεροδροµίων άρχισε και αναµένεται, το µεν νέο Αεροδρόµιο
Πάφου να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει πριν από το τέλος του 2008, το δε νέο Αεροδρόµιο
Λάρνακας πριν το τέλος του 2009.
Οι εµπορικές δραστηριότητες και των δύο αεροδροµίων, ανατέθηκαν στην εταιρεία CTC-ARI Airports
Ltd, το µετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανήκει, στη CTC (20%), στη Woolworth (20%) και στην N.K.
Shacolas (Holdings) Ltd (10%) ενώ το υπόλοιπο 50% της εταιρείας, ανήκει στην εταιρεία AerRianta
International (Middle East) WLL που είναι εξειδικευµένη στον τοµέα αυτό. Η CTC-ARI Airports Ltd,
αναλαµβάνει τη διαχείριση και λειτουργία των εµπορικών δραστηριοτήτων και των δύο Αεροδροµίων
για περίοδο 25 ετών από την 1η Ιουλίου 2006.
Περισσότερες πληροφορίες για την CTC, περιέχονται στο Μέρος Γ.
Πληροφορίες για τις εξαρτηµένες και συνδεδεµένες εταιρείες που µεταβιβάστηκαν στην
Ermes
Οι µη αδρανείς εξαρτηµένες και συνδεδεµένες εταιρείες της Woolworth που µεταβιβάστηκαν στην
Ermes Department Stores είναι:
΄Ονοµα

Έδρα

Κύρια δραστηριότητα

F.W. Woolworth (Chemists) Limited (99%)

Κύπρος

Λειτουργία φαρµακείου

Artview Co. Limited

Κύπρος

Αποκλειστική αντιπροσώπευση
και διανοµή των καλλυντικών
και αρωµάτων Christian Dior
στην Κύπρο

C. W. Artopolis Limited

Κύπρος

∆ιαχείριση καφετεριών
αρτοπωλείων

Techathlon Limited

Κύπρος

Αδρανής

Francella Imports Limited

Κύπρος

Αδρανής

Francella Distributors Limited

Κύπρος

Αδρανής

Woolworth Trading Limited
La
Croisanterie
Delifresh
Limited
(εξαρτηµένη της C. W. Artopolis Limited)

Κύπρος

Αδρανής

Κύπρος

Αδρανής

Εξολοκλήρου εξαρτηµένες εταιρείες

51% εξαρτηµένη εταιρεία

Superhome Center (DIY) Limited

Κύπρος

Λειτουργία
µεγαλοκαταστήµατος λιανικής
πώλησης ειδών για το σπίτι, το
εργαστήριο, το σχολείο, το
γραφείο και συναφών προϊόντων
στη Λευκωσία και Πάφο

Ελλάδα

∆ραστηριοποιείται στην Ελλάδα
και διενεργεί χονδρικές και
λιανικές
πωλήσεις
ειδών
ένδυσης

Κύπρος

Αδρανής

50% συνδεδεµένη εταιρεία

Fashionlink Α.Ε.

και

34% συνδεδεµένη εταιρεία

ΠΑΓΩΤΑ ∆Ω∆ΩΝΗ (ΚΥΠΡΟΣ) ΛΤ∆
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3.0

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Σήµερα το Συγκρότηµα Ermes Department Stores έχει τις ακόλουθες δραστηριότητες:
-

Πολυκαταστήµατα Debenhams: οκτώ πολυκαταστήµατα Debenhams που ασχολούνται µε την
πώληση ειδών µόδας, καλλυντικών, παιχνιδιών, οικιακών σκευών, τροφίµων, καφετερία,
αρτοπωλείο και άλλων προϊόντων και υπηρεσιών για όλες τις ηλικίες και την οικογένεια. Τα
πολυκαταστήµατα αυτά βρίσκονται στη Λευκωσία, Λεµεσό, Λάρνακα και Πάφο. Σηµειώνεται
ότι τα αρτοπωλεία και τις καφετέριες στα πολυκαταστήµατα Debenhams διαχειρίζεται η
εξαρτηµένη εταιρεία C. W. Artopolis Limited

-

ΖΑΚΟ: πέντε πολυκαταστήµατα λιανικής πώλησης προϊόντων σε εσώρουχα, µαγιό, καλτσικά
και είδη ραπτικής, καθώς και 32 καταστήµατα ειδών ΖΑΚΟ που καλύπτουν ολόκληρη την
Κύπρο, µέσω αδειούχων µε ειδικές συµφωνίες (franchisees),

-

NEXT: έξι καταστήµατα µόδας στη Λευκωσία, Λεµεσό, Λάρνακα και Πάφο,

-

Super Home Center: δύο µεγαλοκαταστήµατα ειδών για το σπίτι, το εργαστήρι, το σχολείο,
γραφεία και συναφών προϊόντων στη Λευκωσία και Πάφο, που ανήκουν στην εξαρτηµένη
εταιρεία Superhome Center (D.I.Y.) Limited,

-

Adams:
ένα αυτόνοµο κατάστηµα παιδικών ειδών ένδυσης στη Λευκωσία και σε
εξειδικευµένες γωνιές σ’ όλα τα πολυκαταστήµατα Debenhams,

-

Miss Sixty: Ένα αυτόνοµο κατάστηµα γυναικείας µόδας στη Λευκωσία και σε εξειδικευµένες
γωνιές στα πολυκαταστήµατα Debenhams,

-

Peacocks: ένα αυτόνοµο κατάστηµα ειδών ένδυσης στην οδό Λήδρας, Λευκωσία,

-

Christian Dior: εισαγωγή και διανοµή των καλλυντικών Christian Dior για την Κυπριακή
αγορά και την αγορά αδασµολογήτων, την οποία αντιπροσωπεύει αποκλειστικά η εξαρτηµένη
εταιρεία Artview Co. Limited,

-

Fashionlink (Eλλάδα): λιανικό εµπόριο ειδών µόδας, µε έξι καταστήµατα λιανικής πώλησης
στην Ελλάδα, µε είδη παιδικής µόδας Adams, µέσω της συνδεδεµένης εταιρείας Fashionlink
A.E..
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3.1

∆οµή Επιχειρηµατικών ∆ραστηριοτήτων Συγκροτήµατος

Ermes Department
Stores Public Limited

Πολυκαταστήµατα

Πολυκαταστήµατα
Debenhams Ledra
Debenhams Central
Debenhams Olympia
Debenhams Apollon
Debenhams Zenon
Debenhams Korivos
Debenhams Kinyras
Debenhams Avenue
Εξειδικευµένα
Καταστήµατα

∆ραστηριότητες
ΖΑΚΟ

Θυγατρικές
Εξαρτηµένες
εταιρείες

5 Εξειδικευµένα
Καταστήµατα
ΖΑΚΟ

2 Super Home
Centre

32 καταστήµατα
που λειτουργούν
µέσω
δικαιόχρησης

∆ραστηριότητες
Artview
Καφετηρίες και
αρτοπωλεία
ΑΡΤΟΠΟΛΙΣ
∆ραστηριότητες
FashionLink

Next
Adams
Miss Sixty
Peacocks
Springfield
Shop-in-Shop
Springfield
Oasis
Miss Sixty
Bossini
Adams
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3.2 ∆ίκτυο καταστηµάτων
Συνοπτικά τα καταστήµατα που λειτουργεί η Ermes Department Stores κατά την ηµεροµηνία του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου έχουν ως ακολούθως:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΖΑΚΟ

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ZAKO Λεµεσός 1
Λεωφ. Κουµανταρίας 36
3036 Λεµεσος

Κατάστηµα The House of Villeroy &
Boch
Γωνία Λεωφ. Μακαρίου Γ’ 88 και οδός
∆ράµας1077 Λευκωσία

DEBENHAMS Ledra
Οδός Λήδρας 171-179
1584 Λευκωσία

ZAKO Λεµεσός 2
Αγ. Φυλάξεως 199
3083 Λεµεσός

Adams
Οδός Στασάνδρου & Μπουµπουλίνας
Λευκωσία

DEBENHAMS Apollon
Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
Γ’ και Πέτρου Τσίρου
3306 Λεµεσός

ZAKO Λάρνακα 1
Ερµού 8-10
6023 Λάρνακα

Miss Sixty
Άννης Κοµνηνής 31, 1061
Λευκωσία

DEBENHAMS Olympia
Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου
3306 Λεµεσός

ZAKO Λάρνακα 2
Ευανθ. Περίδου 26-28
6022 Λάρνακα

Peacocks
Λήδρας 172-180
1011 Λευκωσία

DEBENHAMS Zenon
Λεωφόρος Στρατηγού Τιµάγια και
οδός Υψιπύλης
6308 Λευκωσία

ZAKO Πάφος
Κανάρη & Φελλάχογλου 62-64
8010 Πάφος

Springfield
Toumazis Makariou Tower
Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
Γ’ 41
1065 Λευκωσία

DEBENHAMS Kinyras
Οδός Λήδας
8041 Πάφος

Καταστήµατα ZAKO που
λειτουργούν µέσω δικαιόχρησης
κατά επαρχία:
Λευκωσία
20
Λεµεσός
5
Λάρνακα
3
Αµµόχωστος 2
Πάφος
2
Σύνολο
32

DEBENHAMS Korivos
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 2
8024 Πάφος

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ NEXT

ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
DEBENHAMS
DEBENHAMS Central
Γωνία Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ’ και Κρήτης
1584 Λευκωσία

DEBENHAMS Avenue
Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
Γ’ 22
1584 Λευκωσία
ΜΕΓΑΛΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
SUPERHOME CENTRE (D.I.Y)

Superhome Center (D.I.Y.)
Λευκωσία
Οδός Κάµπου 30
2030 Στρόβολος

NEXT Λευκωσίας
Οδός Λήδρας 162-170
1011 Λευκωσία
NEXT Λευκωσίας 2
Toumazis Makariou Tower
Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ’ 41
1065 Λευκωσία
NEXT Λεµεσού
Woolworth Apollon

Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ’ και Πέτρου Τσίρου
3306 Λεµεσός
NEXT Λάρνακας
Ευανθ. Περίδου 26-28
6022 Λάρνακα
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Superhome Center (D.I.Y.) Πάφος
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 2
8024 Πάφος

NEXT Πάφος 1
Κανάρη & Φελλάχογλου 62-64
8010 Πάφος
NEXT Πάφος 2
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 2,
8024 Πάφος

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Adams Store (Carrefour)
Οδός Π.Ράλλη 97
Αθήνα
Ελλάδα
Adams Store (Carrefour)
30 χιλ. Λάρισας-Τύρναβου
Συνοικία Χαροκόπου, Λάρισα
Ελλάδα

3.3

Adams Store
Οδός Ηρ. Πολυτεχνείου 51
Πειραιάς
Ελλάδα

Adams Store (Carrefour)
Οδός Γλαύκου 9
Περίβολα Πατρών, Πάτρα
Ελλάδα

Adams Store
Μ. Άγγελου 7 & Γρ. Σάκκα 1
Ιωάννινα
Ελλάδα

Συµβάσεις παραχώρησης δικαιωµάτων και αντιπροσωπείες

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου η Ermes Department Stores διατηρεί τις
ακόλουθες συµβάσεις παραχώρησης δικαιωµάτων:
Debenhams, NEXT, Springfield, Bossini, Oasis, Adams, Peacocks και Miss Sixty.
Οι συµφωνίες δικαιόχρησης παρέχουν στην Εταιρεία το αποκλειστικό δικαίωµα εισαγωγής και πώλησης
στην Κύπρο εµπορευµάτων κάτω από την εµπορική επωνυµία του δικαιοπάροχου.
Σε µερικές περιπτώσεις οι συµφωνίες παρέχουν δικαίωµα πρώτης επιλογής και για την αγορά της
Ελλάδος (Debenhams, NEXT, Adams, Oasis).
Οι συµφωνίες αυτές είναι για περίοδο 5-15 ετών, από την ηµεροµηνία υπογραφής της καθεµιάς, µε
δικαίωµα ανανέωσης. Η υπογραφή των συµφωνιών έγινε στην περίοδο 1995 – 2005, και όσες στο
µεταξύ έληξαν έχουν ανανεωθεί.
Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να πληρώνει την αξία των αγορών της από τον δικαιοπάροχο πλέον τα
προκαθορισµένα δικαιωµατά του, µε βάση προσυµφωνηµένη περίοδο πίστωσης για την κάθε
περίπτωση.
Η Εταιρεία είναι υποχρεωµένη να διατηρεί τα καταστήµατα της µε βάση τα πρότυπα και προδιαγραφές
του δικαιοπάροχου, ο οποίος µε τη σειρά του είναι υποχρεωµένος να παρέχει καθοδήγηση και
υποστήριξη στην εταιρεία για το σκοπό αυτό.
Ο βαθµός εξάρτησης της Εταιρείας από τις συµφωνίες αυτές είναι περιορισµένος, αφού οι συνολικές
πωλήσεις του έτους 2005 για τις συµφωνίες αυτές ανήλθαν στο 26,7% του συνολικού ενοποιηµένου
κύκλου εργασιών. Από το ποσοστό αυτό 9,6% αφορά τις πωλήσεις των ειδών Debenhams και 7,2% των
ειδών ΝΕΧΤ.
∆ηµιουργία Πολυκαταστηµάτων Debenhams
Με στόχο τη διατήρηση ηγετικής θέσης στο λιανικό εµπόριο της Κύπρου αλλά και την ενδυνάµωση των
δραστηριοτήτων του, το Συγκρότηµα Ermes Department Stores προχώρησε στην υπογραφή συµφωνίας
αποκλειστικής συνεργασίας µε τη διεθνή αλυσίδα πολυκαταστηµάτων Debenhmas.
Η συνεργασία περιλαµβάνει την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώµατος λειτουργίας
πολυκαταστηµάτων Debenhams στην Κύπρο στη βάση δικαιόχρησης (Franchise Agreement), ενώ
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υπάρχει αποκλειστικό δικαίωµα προµήθειας όλων των προϊόντων Debenhams (ρουχισµός, αξεσουάρ
µόδας, παιχνίδια, είδη υπόδησης κ.α ) για τα πολυκαταστήµατα ERMES στην Κύπρο.
Η συνεργασία αυτή παρέχει σηµαντικά οφέλη και πλεονεκτήµατα στο Συγκρότηµα Ermes καθώς
δίδεται:
• Η δυνατότητα ανάπτυξης νέων πολυκαταστηµάτων Debenhams προσφέροντας εξαιρετικά προϊόντα
και υπηρεσίες στους καταναλωτές.
• Πρόσβαση στην εκτεταµένη σειρά προϊόντων της Debenhams, µε ευκαιρίες περαιτέρω αναβάθµισης
της προσφοράς προϊόντων των πολυκαταστηµάτων ERMES.
• Εµπειρία και τεχνογνωσία στο λιανικό εµπόριο από ένα οργανισµό διεθνούς κύρους όπως η
Debenhams.
Το πρώτο πολυκατάστηµα Debenhams λειτούργησε στη Λεωφ. Μακαρίου στη Λευκωσία στις 18
Μαρτίου 2004. Μετά τη µετατροπή του πολυκαταστήµατος Avenue στην Λεωφόρο Μακαρίου,
Λευκωσία, σε Debehnams τον Μάρτιο του 2004, µε επιτυχή αποτελέσµατα, η Εταιρεία προχώρησε στη
µετατροπή ακόµη δύο πολυκαταστηµάτων σε Debenhams τον Οκτώβριο του 2005. Το Απόλλων στη
Λεµεσό και το Κινύρας στην Πάφο. Τα υπόλοιπα πέντε πολυκαταστήµατα µετατράπηκαν σε
Debenhams τον Μάρτιο του 2006.
Το Νοέµβριο του 2005, η Εταιρεία λειτούργησε ένα νέο κατάστηµα µόδας Next και Springfield στη
Λεωφόρο Μακαρίου, Λευκωσία.
Τον Μάρτιο του 2005 λειτούργησε νέο κατάστηµα Νext στην Πάφο, δίπλα από το πολυκατάστηµα
Debenhams Kόροιβος.
Το ∆εκέµβριο του 2005 λειτούργησε ένα νέο κατάστηµα µόδας στην οδό Λήδρας, µετά από τη σύναψη
µιας νέας συµφωνίας δικαιόχρησης (franchise agreement) µε την Αγγλική εταιρεία Peacocks.
Aπό το τέλος του 2005 η Zako ξεκίνησε σταδιακά την εφαρµογή µιας αναβαθµισµένης εικόνας και
σχεδιασµού των δικών της καταστηµάτων καθώς και των καταστηµάτων που λειτουργούν µε τη µέθοδο
δικαιόχρησης, µε πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσµατα.
Κατά τη διάρκεια του 2005, η εταιρεία εξαγόρασε το συµφέρον των µετόχων µειοψηφίας της
θυγατρικής εταιρείας C.W. Artopolis Limited, η οποία λειτουργεί τις καφετερίες και τα αρτοπωλεία στα
πολυκαταστήµατα, Debenhams. Κατόπιν τούτου, η Ermes κατέχει πλέον το 100% των µετοχών της
Αρτόπολης.
Επιπρόσθετα κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου το Συγκρότηµα Ermes
Department Stores διατηρεί τις ακόλουθες αντιπροσωπείες:
Μόδα
MARLBORO CLASSICS
Καλτσικά, Εσώρουχα, Μαγιό
LEVANTE
GARDA
CACHAREL
EXQUISITE

PLAYTEX
DOREMI
HUIT
FILA

WONDERBRA
OFF LIMITS
LOVABLE
PARAH

Είδη ραπτικής - διακόσµησης
DYLON

BRITISH TRIMMINGS

DMC

Καλλυντικά
CHRISTIAN DIOR
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4.0
4.1

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
∆ιοικητικό Συµβούλιο

Νίκος Κ. Σιακόλας
Εκτελεστικός Πρόεδρος
Επιχειρηµατίας
Ηρώων 84,
2222 Λατσιά – Λευκωσία

–

Γιώργος Ανηλιάδης –
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Εγκεκριµένος Λογιστής
Ελησπόντου 16,
2220 Λατσιά – Λευκωσία

Σύµβουλος της Εταιρείας από το 1985. Επιχειρηµατίας µε σηµαντικές
δραστηριότητες στην Κύπρο και στο εξωτερικό, άνθρωπος µε προσφορά
στα κοινά, δωρητής και ευεργέτης. Είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος της
Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited, της Cyprus Trading
Corporation Ltd (CTC), της N.K. Shacolas (Holdings) Ltd και άλλων
εταιρειών του Οµίλου Σιακόλα. Είναι επίσης πρόεδρος της εταιρείας
Hermes Airports Limited, που εξασφάλισε το δικαίωµα διαχείρισης των
αεροδροµίων της Κύπρου για περίοδο 25 χρόνων. Επίτιµος Πρόξενος
του Μεξικού από το 1990, µέλος του Παγκόσµιου Συµβουλίου
Επιχειρήσεων για τα Ηνωµένα Έθνη, WFUNA, επίτιµο µέλος του
Κυπριακού Συµβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και Μέλος του
Βρετανικού Ινστιτούτου ∆ιευθυντών. ∆ιετέλεσε Αντιπρόεδρος της
Αρχής Λιµένων Κύπρου, Επίτιµος Ταµίας του ΚΕΒΕ και Αντιπρόεδρος
του ΕΒΕ Λευκωσίας για πολλά χρόνια. Έτυχε πολλών διακρίσεων
µεταξύ των οποίων το Μετάλλιο Εξαίρετης Προσφοράς της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας και το παράσηµο του Επίτιµου Μέλους του Τάγµατος της
Βρετανικής Αυτοκρατορίας (ΟΒΕ).
Σπούδασε και εργάστηκε ως Εγκεκριµένος Λογιστής (ACA) στο
Ηνωµένο Βασίλειο και στην Κύπρο. Από το 1995 εργάζεται στον Όµιλο
εταιρειών Σιακόλα και διετέλεσε Γενικός ∆ιευθυντής ΖΑΚΟ και
Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής της Woolworth (Cyprus) Properties
Public Limited. Από το 1999 είναι ο Γενικός ∆ιευθυντής της Superhome
Center (DIY) Ltd και είναι σύµβουλος σε διάφορες εταιρείες του
Οµίλου εταιρειών Σιακόλα. Από το Φεβρουάριο 2005 είναι ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος της Ermes Department Stores Public Limited.

Αντώνης Χατζηπαύλου
–
Σύµβουλος
Επιχειρηµατίας
Στρατηγού Μακρυγιάννη 13
3022 Λεµεσός

Σπούδασε ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων στο Αµερικάνικο Πανεπιστήµιο
Βηρυτού και το Πανεπιστήµιο ASTON στο Μπέρµιχαµ Αγγλίας. Το
1968 έγινε µέλος του Institute of Marketing and Fellow of the Institute
of
Directors.
Από το 1995 είναι µέλος του συνδέσµου
οινοπνευµατωδών Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας. Από το
1970 είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος της ΕΤΚΟ.
Είναι επίσης
Εκτελεστικός Πρόεδρος της Olympus Wineries Limited και µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Alpha Bank Limited.

Κώστας Ζ. Σεβέρης –
Σύµβουλος
Επιχειρηµατίας
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 9
Λευκωσία

Σπούδασε Οικονοµικά στο Cambridge. ∆ιοικητικός Σύµβουλος της
Τράπεζας Κύπρου Λίµιτεδ, της CTC και άλλων δηµόσιων και ιδιωτικών
εταιρειών. ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Αδελφοί Σεβέρη Λτδ και ∆.
Σεβέρης και Υιοί Λτδ. Είναι Επίτιµος Πρόξενος της Φινλανδίας στην
Κύπρο από το 1989.

Αντρέας Μουσιούττας
Σύµβουλος
Κυριάκου Μάτση 11,
1036 Καϊµακλί
Λευκωσία

∆ιατέλεσε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το
1985 µέχρι το 1988, από το 1993 µέχρι το 1997 και από το 1998 µέχρι το
Φεβρουάριο του 2003. Υπηρέτησε επίσης ως Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου καθώς επίσης και σε άλλα
Συµβούλια ∆ηµόσιων Εταιρειών. Είναι Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας.
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–

Σπούδασε στην Αγγλία (General Degree in Business Administration) στο
University of London. Από το 1978 έως το 1985 εργάστηκε στην
N.K.Shacolas (Holdings) Limited ως Human Resource Manager. Από
το 1985 µέχρι σήµερα είναι Εκτελεστικός Σύµβουλος στην Woolworth
(Cyprus) Properties Public Limited.

Αντρέας Λουρουτζιάτης –
Σύµβουλος
Επιχειρηµατίας
∆ηµοτικής Αγοράς 10
6021 Λάρνακα

Απόφοιτος του Πανεπιστηµίου του Τορόντο µε σπουδές στα
Οικονοµικά. Είναι Αντιπρόεδρος του Κυπριακού Εµπορικού και
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου. Υπήρξε Πρόεδρος του ΕΒΕΛ Λάρνακας
ενώ διετέλεσε Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αρχής
Ηλεκτρισµού Κύπρου.

Ελένη
Ν.
Σιακόλα
Εκτελεστικός Σύµβουλος
∆ιευθύντρια Επιχειρήσεων
Πνυταγόρα 9 Έγκωµη,
Λευκωσία

Ο κος Πάµπος Ιωαννίδης γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1947. Σπούδασε
νοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου.
Είναι κάτοχος του τίτλου Master of Law του Πανεπιστηµίου του
Λονδίνου και µέλος του ∆ικηγορικού Συνδέσµου Κύπρου. Ο κος
Ιωαννίδης είναι ∆ιευθύνων Συνέταιρος του ∆ικηγορικού Γραφείου
Τάσσος Παπαδόπουλος & Σία. Ο κος Ιωαννίδης είναι Νοµικός
Σύµβουλος σε διάφορους οργανισµούς, τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις
και µέλος διοικητικών συµβουλίων δηµοσίων εταιρειών.

Πάµπος
Ιωαννίδης
Σύµβουλος
∆ικηγόρος
Σοφούλη 2, Γραφείο 205
1096 Λευκωσία

–

Μάριος Ν. Σιακόλας
Σύµβουλος
Επιχειρηµατίας
Ηρώων 84, 2222
Λατσιά – Λευκωσία

–

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της N.K. Shacolas (Holdings) Limited,
Εκτελεστικός Σύµβουλος της Woolworth, και της CTC. Εργάσθηκε
επίσης στην εταιρεία σιτηρών Louis Dreyfus στο Παρίσι, Connecticut
και Chicago. Έχει σπουδάσει οικονοµικά.

Μενέλαος Κ. Σιακόλας –
Σύµβουλος
Επιχειρηµατίας
Βασίλη Μιχαηλίδη 23
Έγκωµη Λευκωσία

Σπούδασε νοµικά στο Πανεπιστήµιο Kent στο Canterbury και απέκτησε
τον τίτλο Barrister at Law στο Kings College του Λονδίνου. Είναι
διευθυντής των οικογενειακών επιχειρήσεων AKS Hotels (Αθήνα) και
CN Shacolas (Investments) Limited, ενώ συµµετέχει στα διοικητικά
συµβούλια των εταιρειών Apollo Investments, CTC και Ermes
Department Stores.

Μάριος
Καµπανελλάς –
Σύµβουλος
Οικονοµολόγος
Λάρνακας 72,
Παλλουριώτισσα – Λευκωσία

Σπούδασε Οικονοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Από το 1981 ανήκει
στη διευθυντική οµάδα του Οµίλου Σιακόλα. Το 1992 ανέλαβε ως
Γενικός ∆ιευθυντής της CTC, όπου υπηρέτησε και ως Αντιπρόεδρος.
Υπηρέτησε επίσης ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Woolworth (Cyprus)
Properties Public Limited και είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος της
δηµόσιας Εταιρείας Γαλακτοβιοµηχανία Κρίστης.

John Lovering
Σύµβουλος
Επιχειρηµατίας
Welbeck 1,
London W1G 0AA
UK

Ο κ. Lovering κατέχει τη θέση του Προέδρου της Debenhams Ltd, της
διεθνούς αλυσίδας καταστηµάτων λιανικής πώλησης, του Fitness First
Limited, µιας από τις µεγαλύτερες αλυσίδες γυµναστηρίων παγκοσµίως
καθώς και της MediaZest Plc, εταιρείας που ασχολείται µε το
µάρκετινγκ. Προηγουµένως κατείχε τη θέση του προέδρου στις
εταιρείες Homebase Ltd, The Laurel Pub Company Ltd, Odeon Cinemas
Ltd, The Peacock Group Ltd, Fired Earth Ltd και Hoodenbosch. Επίσης
κατέχει θέσεις στα Συµβούλια αριθµού οργανισµών.

–
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4.2

∆ιεύθυνση Εργασιών
Η διεύθυνση εργασιών του Συγκροτήµατος βρίσκεται στην Ευαγόρα Παλληκαρίδη 95, Λατσιά.

Επιτροπή
Ελέγχου

∆ιοικητικό
Συµβούλιο

Εσωτερικός
Έλεγχος

Εκτελεστικός
Πρόεδρος

Εκτελεστικός
Σύµβουλος –
Ανάπτυξης
Εργασιών και
Προϊόντων

∆ιευθύνων
Σύµβουλος
Συγκροτήµατος

Γενικός
∆ιευθυντής
Συγκροτήµατος
∆ιεύθυνση
Προώθησης &
Marketing

Συµβουλευτική
Επιτροπή

Superhome Center
(D.I.Y) Ltd

FashionLink S.A

Οικονοµική
∆ιεύθυνση

Τµήµα
Πληροφορικής

∆ιεύθυνση
Ανθρώπινου
∆υναµικού

Τµήµα ∆ιοίκησης

∆ιεύθυνση
Logistics

Υπεύθυνος
αγορών –
µη τροφίµων

∆ιεύθυνση
∆ραστηριοτήτων
ZAKO

Υπεύθυνος
τµήµατος
τροφίµων
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Ανώτερα ∆ιευθυντικά Στελέχη

4.3

Γιώργος Ανηλιάδης –
∆ιευθύνων Σύµβουλος

Βλέπε Κεφ. 4.1 ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Ελένη ΣιακόλαΕκτελεστικός
Σύµβουλος

Βλέπε Κεφ. 4.1 ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Fintan Straughan –
Γενικός ∆ιευθυντής
Villa 4, Apollon Beach
Gardens 2,
Περβόλια, Λάρνακα

Σπούδασε στο Cape Town στη Νότια Αφρική. ∆ιαθέτει 20χρονη πείρα
στον τοµέα λιανικού εµπορίου. Κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις σε
µεγάλους διεθνείς οργανισµούς λιανικού εµπορίου στη Νότια Αφρική,
Μέση Ανατολή και Ευρώπη. Προσλήφθηκε στο Συγκρότηµα Ermes το
2003.

Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης

Η Ermes Department Stores, ως εταιρεία µη εισηγµένη στο ΧΑΚ δεν εφαρµόζει στο παρόν στάδιο τις
αρχές του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που καταρτίστηκε από το ΧΑΚ και ούτε τηρεί προς το
παρόν τις διατάξεις του κώδικα. Σε περίπτωση εισαγωγής της Εταιρείας στο Χρηµατιστήριο Αξιών
Κύπρου, η Εταιρεία προτίθεται να εφαρµόσει πλήρως τις αρχές του κώδικά και να πληροί όλες τις
διατάξεις του.
4.4

∆ηλώσεις Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Ανώτερων ∆ιευθυντικών Στελεχών

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα Ανώτερα ∆ιευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας δήλωσαν τα
εξής:
(i)

∆εν διατηρούν οικογενειακούς δεσµούς µέχρι 2ου βαθµού εξ’αγχιστείας µε µέλη των διοικητικών,
διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της Εταιρείας ή διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας µε
εξαίρεση του κ. Νίκου Σιακόλα Εκτελεστικού Προέδρου και των ∆ιοικητικών Συµβούλων Ελένης
Σιακόλα και Μάριου Ν. Σιακόλα.(1ος βαθµός εξ’ αίµατος πατέρας και παιδιά).

(ii)

∆εν υφίστανται καταδικαστικές αποφάσεις ποινικού δικαστηρίου εναντίον τους για τέλεση δόλιας
πράξης κατά τα πέντε τελευταία έτη.

(iii) ∆εν συµµετείχαν σε οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης
κατά τη διάρκεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών.
(iv) ∆εν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δηµόσιας επίσηµης κριτικής ή/και κύρωσης εκ µέρους
των καταστατικών ή ρυθµιστικών αρχών (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν επαγγελµατικών
οργανώσεων στις οποίες µετέχουν), και δεν έχουν παρεµποδιστεί από δικαστήριο να ενεργούν µε
την ιδιότητα του µέλους της διοίκησης της Εταιρείας ή να παρέµβουν στη διαχείριση ή στο
χειρισµό των υποθέσεων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών.
(v)

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωµά τους δεν δηµιουργούν στο πρόσωπό τους
οποιαδήποτε σύγκρουση µε ιδιωτικά τους συµφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους. Όλες οι
συµβάσεις µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρουσιάζονται στο Μέρος ∆ , Κεφ.6.0.

(vi)

Η τοποθέτηση στο αξίωµά τους δεν είναι αποτέλεσµα οποιασδήποτε ρύθµισης ή συµφωνίας
µετόχων της Εταιρείας ή συµφωνίας µεταξύ της Εταιρείας και πελατών της, προµηθευτών της ή
άλλων προσώπων.

(vii) Πλην των περιορισµών που προκύπτουν από την κείµενη νοµοθεσία, δεν υφίσταται στο πρόσωπό
τους οποιοσδήποτε συµβατικός περιορισµός ο οποίος αφορά τη διάθεση, εντός ορισµένης
χρονικής περιόδου, των κινητών αξιών της Εταιρείας που κατέχουν.
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4.5

Aµοιβές ∆ιοικητικών Συµβούλων, Ανώτερων ∆ιοικητικών Στελεχών και Οργάνων
Εποπτείας

Οι αµοιβές και ωφελήµατα που παρασχέθηκαν για το έτος 2004 και 2005 στους ∆ιοικητικούς
Συµβούλους, Ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη και Όργανα Εποπτείας της Εταιρείας παρουσιάζονται πιο
κάτω:
Η συνολική αµοιβή των Συµβούλων ήταν ως εξής:

2005
£
∆ικαιώµατα ως µη εκτελεστικοί σύµβουλοι
∆ικαιώµατα ως εκτελεστικοί σύµβουλοι
Αµοιβή ως εκτελεστικοί σύµβουλοι
Εισφορές στο ταµείο προνοίας

Περίοδος από
31 ∆εκεµβρίου
2003 µέχρι
31 ∆εκεµβρίου
2004
£
9.125
3.000
38.938
2.502

10.500
3.000
41.038
2.631
________

________

53.565

57.169
Η συνολική αµοιβή των Ανώτερων ∆ιευθυντικών Στελεχών ήταν ως εξής:

2005
£
Αµοιβή/ µισθός (gross salary)
Εισφορές στο ταµείο προνοίας (εργοδότης)

4.6

Περίοδος από
31 ∆εκεµβρίου
2003 µέχρι
31 ∆εκεµβρίου
2004
£

200.190
4.281

197.940
4.152

________

________

204.471

202.092

Συµµετοχές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Ανώτερων ∆ιευθυντικών Στελεχών στη
∆ιοίκηση άλλων Εταιρειών

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συµµετοχές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στα
διοικητικά συµβούλια άλλων εταιρειών κατά τα τελευταία πέντε χρόνια (µη περιλαµβανοµένων
θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήµατος).
Νίκος Κ. Σιακόλας
Εταιρείες στις οποίες είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου
1

AROKARIA NAVIERA LTD

2

BIZVESTORS TRADING CO LTD

3

COLD STORES AND MARKETING (NKS) LTD

4

CSC EVLOIMENI LIMNI LTD

5

CSC KAFKALLA ALONI LIMNI LTD

6

CSC KAFKALLA VIKLIN LTD

7

CSC KHARKOMA LIMNI LTD

8

CSC KYNOUSA LIMNI LTD

9

CSC MAVROLI LIMNI LTD

10

CTC (LEMECO HOLDINGS) LTD

11

CTC ARI AIRPORTS LTD
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12

CTC MOTORS LTD

13

CYPRIAN EXPORTERS (NKS) LTD

14

CYPRIAN TIMBER (1957) LTD

15

CYPROEURO KERNAVIERA LTD

16

CYPROEURO SHIPOWNERS (HOLDINGS) LTD

17

CYPRUOEURO SHIPMANAGEMENT LTD

18

CYPRUS BUTTON CO LTD

19

CYPRUS SULPHUR & COPPER COMPANY LTD

20

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LTD

21

CYWAYS INVESTMENT CO LTD

22

DORINIA CO. LTD

23

E.M.ENTER INVESTMENT LTD

24

ERANFIELDS HOLDINGS LTD

25

ERMETRA LTD

26

EUROCHINA TRADE CO LTD

27

EUROPTRADE (NKS-CYPRUS) LTD

28

EURO-STOCKERS FREEZONE AND TRANSITS LTD

29

EXPWORLD LTD

30

F.W.W. SUPER DEPARTMENT STORES LTD

31

HERMES AIRPORTS LTD

32

ITTL MANAGEMENT LTD

33

ITTL SPORTS AND LEISURE LTD

34

ITTL TRADE TOURIST AND LEISURE PARK LTD

35

LAMBOUSA VENTURE CAPITAL LTD

36

LARD LTD

37

LIMNI AIR & SEAS TOURIST SERVICES LTD

38

LIMNI DEVELOPMENT PROJECT LTD

39

LIMNI FOODS & FISHERIES LTD

40

LIMNI MINES HOLDINGS LTD

41

MARGINA ENTERPRISES CO LTD

42

N.K.S. ART LTD

43

N.K.S.ATHALASSA DEVELOPMENT LTD

44

N.K.SHACOLAS (HOLDINGS) LTD

45

N.K.SHACOLAS MANAGEMENT CO LTD

46

NESCO (HOLDINGS) LTD

47

NKA MANAGEMENT LTD

48

NKS (PACKERS & INDUSTRIES) LTD

49

NUGGET LTD

50

OLYMBUS MOUNTAIN TABLE WATER BOTTLING CO LTD

51

OPHRYS LTD

52

ORASIS ESTATES LTD

53

PAREL CO LTD

54

PRETIA TRADING LTD

55

PROFIMAX TRADING LTD

56

RESTALIA INVESTMENTS LTD

57

SCANDIA (LARNACA) CO. LTD

58

SCANDIA (LIMASSOL) CO. LTD

59

SCANDIA (PAPHOS) CO. LTD

60

SHACOLAS MEDICAL FOUNDATION

61

SHACOLAS MERCHANTS (NKS) LTD

62

SOLVENIA CO. LTD

63

SOWNSTAR LTD

64

TALISEM TRADING LTD

65

THE AVENUE DEPARTMENT STORES LTD

47

66

TREVISA TRADING LTD

67

VIPS BUILDING MATERIALS LTD

68

VISCONSI SHIPPING LTD

69

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LTD

70

ZAKO LTD

71

ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΚΚΟΣ ΜΙΚΕΛΛΗ ΛΤ∆

72

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ ΣΙΑΚΟΛΑ

73

ΚΟΡΑΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΛΤ∆

Εταιρείες στις οποίες υπήρξε ∆ιοικητικός Σύµβουλος τα τελευταία πέντε χρόνια
1

CHRISTIS DAIRIES PUBLIC LTD

2

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ∆

3

EUROINVESTMENT & FINANCE PUBLIC LTD

Γιώργος Ανηλιάδης
Εταιρείες στις οποίες είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου
1

CHRISTIS DAIRIES LTD

2

F.W.WOOLWORTH (CHEMISTS) LTD

3

ΖΑΚΟ ΛΤ∆

Αντώνης Χατζηπαύλου
Εταιρείες στις οποίες είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου
1

LAMBOUSA VENTURE CAPITAL LTD

2

ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΚΚΟΣ ΜΙΚΕΛΛΗ ΛΤ∆

1

ΌΛΥΜΠΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΛΤ∆

Εταιρείες στις οποίες υπήρξε ∆ιοικητικός Σύµβουλος τα τελευταία πέντε χρόνια

Κώστας Σεβέρης
Εταιρείες στις οποίες είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LTD
ITTL TRADE TOURIST & LEISURE PARK LTD
∆. ΣΕΒΕΡΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ∆
SEVERIS BROTHERS LTD
Z & A SEVERIS (ESTATE) LTD
Α.Ζ.Σ. ΛΤ∆
ANTIGONE SEVERIS HOLDINGS LTD
ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΙ ΛΤ∆
C & R SEVERIS ESTATES LTD
C & R INVESTMENTS LTD
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ∆
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ∆
CISCO LTD
SYNERGY INVESTMENTS LTD
PAULIG SERVICES LTD
SOLARTE INVESTMENTS LTD
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Εταιρείες στις οποίες υπήρξε ∆ιοικητικός Σύµβουλος τα τελευταία πέντε χρόνια
1

ITTL TRADE TOURIST & LEISURE PARK LTD

2

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LTD

Ανδρέας Μουσιούττας
Εταιρείες στις οποίες είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου
1

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΤ∆

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆

3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ) ΛΤ∆

Ελένη Σιακόλα
Εταιρείες στις οποίες είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου
1

APEX LTD

2

CURZON LTD

3

ELERMY GENERAL TRADING LTD

4

EMAMECO HOLDINGS LTD

5

EREANFIELS HOLDINGS LTD

6

ERMES DEPARTMENT STORES PUBLIC LTD

7

F W W SUPER DEPARTMENT STORES LTD

8

F W WOOLWORTH (CHEMISTS) LTD

9

N. K. SHACOLAS (HOLDINGS) LTD

10

N. K. SHACOLAS TRUSTEE LTD

11

TERYMAC LTD

12

THE CYPRUS SUPPLY COMPANY LTD

13

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LTD

14

ZAKO ESTATE LTD

15

ZAKO LTD

Ανδρέας Λουρουτζιάτης
Εταιρείες στις οποίες είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου
1
2
3
4
5
6
7

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LTD

1
2

ΛΑΪΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΙΜΙΤΕ∆

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LTD
EUROFREIGHT LOGISTICS LIMITED
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΜΑΡΙΝΑΜΑΝ ΛΤ∆
CHRISTIES DAIRIES LIMITED
ΕΒΕΧ LIMITED

Εταιρείες στις οποίες υπήρξε ∆ιοικητικός Σύµβουλος τα τελευταία πέντε χρόνια
ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
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Πάµπος Ιωαννίδης
Εταιρείες στις οποίες είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ALCOPEX TRADING LTD
ATACO ESTATES LTD
BENSECRA LTD
BONDVEST TRADING LTD
CLYDE CONSULTANTS LTD
CONSUMER TRANSACTION SYSTEMS LTD
DIGFIELD DEVELOPMENTS LTD
ELVEST E.D. DEVELOPMENTS LTD
FENGROVE TRADERS LTD
FORTLAND ENTERPRISES LTD
GLOSADOR TRADING LTD
GROVEPORT SHIPPING LTD
KASANDER TRADING LTD
MAGASAR TRADING LTD
MARIMEL LTD
MATCOCEAN LTD
PAVON TRADING LTD
POINT GRAPHICS LTD
PRANNOD HOLDINGS LTD
SOLARO ENTERPRISES LTD
TASLAW NOMINEES LTD
TASLAW SECRETARIAL LTD
TASLAW SERVICES LTD
TERRAVEL ENTERPRISES LTD
XEME INVESTMENTS LTD
ANASSES INVESTMENTS LTD
BESTFARE ENTERPRISES LTD
ELMORE OVERSEAS LTD
EUROSURE INSURANCE COMPANY LTD
EVITA ESTATES LTD
FALCONBRIDGE EAST LTD
IMPACT/BBDO INTERNATIONAL LTD
IVER MANAGEMENT LTD
KALIEMPORIUM LTD
KASTERFIELDS TRADE LTD
MAYRICH TRADING LTD
PERKSON TRADING LTD
PLACER DOME (CYPRUS) LTD
RASONIA LTD
VISIONARY ESTATES LTD
WINGSTONE LTD
ERBICO HOLDINGS LTD
M.T.P. ESTATES LTD
SOUTH CANADA ENTERPRISES LTD
CYPRUS TOURIST DEVELOPMENT PUBLIC CO LTD
WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LTD
VASSILIKO CEMENT WORKS PUBLIC LTD
AROKARIA NAVIERA LTD
VISCONSI SHIPPING LTD
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Εταιρείες στις οποίες υπήρξε ∆ιοικητικός Σύµβουλος τα τελευταία πέντε χρόνια.
1
2
3
4
5
6
7
8

CONMART INTERNATIONAL (CYPRUS) LTD
MELTISAR ENTERPRISES LTD
SELICOR OVERSEAS LTD
CLARIDGE PUBLIC LTD
GUERINA TRADING LTD
HILLSAY MARKETING LTD
NICOS KATTAMIS LTD
FMC SECURITIES LIMITED

Μάριος Σιακόλας
Εταιρείες στις οποίες είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

AROKARIA NAVIERA LTD
BIZVESTORS TRADING CO LTD
CSC EVLOIMENI LIMNI LTD
CSC KAFKALLA ALONI LIMNI LTD
CSC KAFKALLA VIKLIN LTD
CSC KHARKOMA LIMNI LTD
CSC KYNOUSA LIMNI LTD
CSC MAVROLI LIMNI LTD
CTC MOTORS LTD
CYPRIAN EXPORTERS (NKS) LTD
CYPRUS SULPHUR & COPPER COMPANY LTD
CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LTD
DORINIA CO. LTD
E.M.ENTER INVESTMENT LTD
EMANECO HOLDINGS LTD
ERMES DEPARTMENT STORES PUBLIC LTD
ERMETRA LTD
EUROPTRADE (NKS-CYPRUS) LTD
EXPWORLD LTD
INFOTEL LTD
ITTL MANAGEMENT LTD
ITTL SPORTS AND LEISURE LTD
ITTL TRADE TOURIST AND LEISURE PARK LTD
LAMBOUSA VENTURE CAPITAL LTD
LARD LTD
LIMNI MINES HOLDINGS LTD
MARGINA ENERPRISES CO LTD
MARSHA ART LTD
N.K. SHACOLAS (HOLDINGS) LTD
N.K. SHACOLAS MANAGEMENT CO LTD
N.K. SHACOLAS TRUSTEE LTD
N.K.S. ART LTD
NESCO (HOLDINGS) LTD
NUGGET LTD
OPHRYS LTD
OTENET (CYPRUS) LTD
PAREL CO LTD
PLCS MANAGEMENT LTD
PRETIA TRADING LTD
PROFIMAX TRADING LTD
RESTALIA INVESTMENTS LTD
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

SHACOLAS MEDICAL FOUNDATION
SHACOLAS MERCHANTS (NKS) LTD
SOLVENIA CO LTD
SOWNSTAR LTD
TECHATHLON LTD
THE AVENUE DEPARTMENT STORES LTD
VISCONSI SHIPPING LTD
WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LTD
ΖΑΚΟ ΛΤ∆
Ι∆ΡΥΜΑ ΝΙΚΟΥ & ΕΛΠΙ∆ΑΣ ΣΙΑΚΟΛΑ
ΚΟΡΑΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΛΤ∆
ΟΛΥΜΠΟΣ (ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ) ΛΤ∆

Εταιρείες στις οποίες υπήρξε ∆ιοικητικός Σύµβουλος τα τελευταία πέντε χρόνια
1
2
3
4
5

CHRISTIS DAIRIES PUBLIC LTD
EUROINVESTMENT & FINANCE PUBLIC LTD
HOB HOUSE OF BEAUTY LTD
ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ∆
ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΤ∆

Μενέλαος Σιακόλας
Εταιρείες στις οποίες είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά την ηµεροµηνία του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
12
23
24
25
26

CYPRUS TRADING CORPORATION (PUBLIC) LTD
LAMBOUSA VENTURE CAPITAL LTD
APOLLO INVESTMENT FUND
C. N. SHIACOLAS (INVESTMENTS) LTD
C. N. SHIACOLAS (ENGINEERS) LTD
C. N. SHIACOLAS (HOLDINGS) LTD
C. N. SHIACOLAS (ESTATES) LTD
C. N. SHIACOLAS (FARMS) LTD
C. N. SHIACOLAS ((STUD FARM) LTD
C. N. SHIACOLAS (PYRGA) LTD
C. N. SHIACOLAS (CATERERS) LTD
C. N. SHIACOLAS (CONTRACTORS) LTD
NICOLAS SHIACOLAS & SONS LTD
NIMELI HOLDINGS LTD
AKRITAS (ESTATES) LTD
ELMENI (ESTATES) LTD
C. N. S. OVERSEAS (INVESTMENTS) LTD
WOODPRO
P. C. M. ADVISERS LTD
ELMENI LATOMIA
SPANCEWAY ENTERPRISES
GOLDKEY CONSULTING LTD
GLOBALBRO LTD
DELSAMO HOLDINGS LTD
THE CYPRUS PHASSOURI PLANTATIONS CO PUBLIC LTD
FORMATEK COMPONENTS LTD

Εταιρείες στις οποίες υπήρξε ∆ιοικητικός Σύµβουλος τα τελευταία πέντε χρόνια
1
2

ITTL TRADE TOURIST & LEISURE PARK LTD
WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LTD
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Μάριος Καµπανελάς
Εταιρείες στις οποίες είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου
1
2
3
4
5
6

C. D. HAY (MOTORS) LTD

1
2
3

HOB HOUSE OF BEAUTY LTD

CHRISTIS DAIRIES PUBLIC LTD
CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LTD
D. OUZOUNIAN, M. SOULTANIAN & CO LTD
WOOLWORTH COMMERCIAL CENTRE LTD
ΌΛΥΜΠΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΛΤ∆

Εταιρείες στις οποίες υπήρξε ∆ιοικητικός Σύµβουλος τα τελευταία πέντε χρόνια.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

INFOTEL LTD
WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LTD

John David Lovering
Εταιρείες στις οποίες είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου
BARONESS HOLDINGS UK LIMITED
BARONESS RETAIL LIMITED
BF PROPERTIES (NO. 2) LTD
BF PROPERTIES (NO. 1) LTD
BF I LIMITED
BF II UNLIMITED
BF III LIMITED
BF IV LIMITED
BF V LIMITED
DEBENHAMS FINANCE HOLDINGS LIMITED
DEBENHAMS CARD HANDLING SERVICES LIMITED
DEBENHAMS.COM LTD
DEBSUB (CSR) LIMITED
DEBENHAMS DIRECT LIMITED
BF VIII LIMITED
DEBENHAMS GIFT VOUCHERS LIMITED
DEBENHAMS HOLDINGS LIMITED
DEBENHAMS MANAGEMENT SERVICES LIMITED
DEBENHAMS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED
DEBENHAMS PROFIT SHARING TRUSTEES LIMITED
DEBENHAMS QUEST TRUSTEE LIMITED
DEBSUB (TR) LIMITED
INTERCAFE LIMITED
DEBENHAMS INVESTMENTS LIMITED
JUBILEE FASHIONS LIMITED
DEBENHAMS LIMITED
DEBENHAMS PROPERTIES LIMITED
DEBENHAMS RETAIL PLC
BF PROPERTIES (NO. 3) LTD
ERMES DEPARTMENT STORES LIMITED
HALFORDS HOLDINGS LIMITED
MEDIAZEST PLC
NEW HOUSE FARM (BODIAM) LIMITED
NEW HOUSE LEISURE LIMITED
SAPPHIRE FOOD NORTH EAST NO. 1 LIMITED
SKILLSMART RETAIL LTD

53

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Εταιρείες στις οποίες υπήρξε ∆ιοικητικός Σύµβουλος τα τελευταία πέντε χρόνια
BF PROPCO (NO.1) LIMITED
BF PROPCO (NO. 10) LIMITED
BF PROPCO (NO. 11) LIMITED
BF PROPCO (NO. 12) LIMITED
BF PROPCO (NO. 13) LIMITED
BF PROPCO (NO. 14) LIMITED
BF PROPCO (NO. 15) LIMITED
BF PROPCO (NO. 16) LIMITED
BF PROPCO (NO. 17) LIMITED
BF PROPCO (NO. 18) LIMITED
BF PROPCO (NO. 19) LIMITED
BF PROPCO (NO. 2) LIMITED
BF PROPCO (NO. 20) LIMITED
BF PROPCO (NO. 21) LIMITED
BF PROPCO (NO. 22) LIMITED
BF PROPCO (NO. 23) LIMITED
BF PROPCO (NO. 3) LIMITED
BF PROPERTIES (NO. 4) LIMITED
BF PROPCO (NO. 4) LIMITED
BF PROPERTIES (NO. 5) LIMITED
BF PROPCO (NO. 5) LIMITED
BF PROPCO (NO. 6) LIMITED
BF PROPCO (NO. 7) LIMITED
BF PROPCO (NO. 8) LIMITED
BF PROPCO (NO. 9) LIMITED
AGA FOODSERVICE GROUP PLC
BACK THERAPY SUPPLIES LTD
BEDDINGTON HOUSE (NO. 4) LIMITED
BEDDINGTON HOUSE HOLDINGS LIMITED
BIRTHDAYS GREETING CARDS SHOPS LIMITED
BIRTHDAY GROUP LIMITED
BIRTHDAY LIMITED
FIFTHGRANGE LIMITED
FIRED EARTH LIMITED
FIREPLACE STORE LTD
FITNESS FIRST HOLDINGS LIMITED
FOCAL POINT (LIGHTING ) LIMITED
HAMPDEN GROUP LIMITED
HOME CHARM GROUP LIMITED
HOME CHARM GROUP TRUSTEES LIMITED
HOMEBASE CARD HANDLING SERVICES LIMITED
HOMEBASE DIRECT LIMITED
HOMEBASE GROUP (2000) LIMITED
HOMEBASE GROUP LIMITED
HOMEBASE HOLDINGS LIMITED
HOMEBASE LIMITED
ICONFORD LIMITED
INPRINT SYSTEMS LIMITED
LANCEDOWN LIMITED
LAUREL HIGH STREET ESTATE PUBS LIMITED
LAUREL PUB HOLDINGS LIMITED
MOTORBASE LIMITED
NEW HOUSE CARDS LIMITED
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

ODEON LIMITED
QUICKINSTANT LIMITED
RESURGAN LIMITED
RON WOOD GREETING CARDS (HOLDINGS) LIMITED
SANDFORDS LIMITED
TEXAS HOMECARE INSTALLATION SERVICES LIMITED
TEXAS HOMECARE LIMITED
TEXAS INSTALLATIONS LIMITED
TEXAS SERVICES LIMITED
THE FOOTBALL STORE LIMITED
THE PEACOCK GROUP PLC
THORPALM GREETING CARDS LIMITED
TREND DECOR LIMITED

Γεώργιος Μιτσίδης – Γραµµατέας
Εταιρείες στις οποίες είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά την ηµεροµηνία του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

APEX LTD
AROKARIA NAVIERA LTD
C. D. HAY (MOTORS) LTD
CARPO OIL INDUSTRIES LTD
CSC EVLOIMENI LIMNI LTD
CSC KAFKALLA ALONI LIMNI LTD
CSC KAFKALLA VIKLIN LTD
CSC KHARKOMA LIMNI LTD
CSC KYNOUSA LIMNI LTD
CSC MAVROLI LIMNI LTD
CTC (LEMECO HOLDINGS) LTD
CYPRIAN EXPORTERS (NKS) LTD
CYPRUS SULPHUR & COPPER CO LTD
CYSCORP TRADING LTD
D. OUZOUNIAN, M. SOULTANIAN & CO LTD
DORINIA CO LTD
EGHAM TRADING LTD
ELERMI GENERAL TRADING LTD
F. W. WOOLWORTH (CHEMISTS) LTD
LEMECO (DISTRIBUTORS) LTD
MARSHA ART LTD
MEGASAL TRADE LTD
ORASIS ESTATES LTD
PHILADEL TRADING LTD
RESTALIA INVESTMENTS LTD
SCABIOUS TRADING LTD
SHACOLAS MERCHANTS (NKS) LTD
SOLVENIA CO LTD
SOWNSTAR LTD
SUCONET LTD
TECHATHLON LTD
THE CYPRUS SUPPLY COMPANY LTD
WOOLWORTH COMMERCIAL CENTRE LTD
ZAKO ESTATE LTD
ZAKO LTD
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1
2

1

Εταιρείες στις οποίες υπήρξε ∆ιοικητικός Σύµβουλος τα τελευταία πέντε χρόνια
CHRISTIS DAIRIES PUBLIC LTD
ΌΛΥΜΠΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΛΤ∆
Francis McAuley – Αναπληρωτής ∆ιοικητικός Σύµβουλος
Εταιρείες στις οποίες είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος κατά την ηµεροµηνία του
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου
Debenhams Retail Plc
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συµµετοχές των µελών της Ανώτερης ∆ιεύθυνσης
στα διοικητικά συµβούλια άλλων εταιρειών κατά τα τελευταία πέντε χρόνια (µη
περιλαµβανοµένων θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήµατος).
Fintan Straughan –
Γενικός ∆ιευθυντής

5.0

∆εν υπήρξε ∆ιοικητικός Σύµβουλος σε άλλες εταιρείες τα τελευταία πέντε
χρόνια

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου η Ermes Department Stores και οι
θυγατρικές της εργοδοτούν 1.211 άτοµα. Ο αριθµός µόνιµου και προσωρινού προσωπικού που
ενδεικτικά απασχολούσε η Ermes Department Stores (ως εµπορικές δραστηριότητες της Woolworth) και
οι θυγατρικές στις 31 ∆εκεµβρίου καθενός των τριών τελευταίων χρόνων καθώς και ο αριθµός
προσωπικού κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου παρουσιάζονται αναλυτικά πιο
κάτω:
Εταιρεία
Ermes Department Stores
Superhome Center (D.I.Y) Limited
Artview Limited
C.W. Artopolis Limited
Σύνολο

6.0

Ηµεροµηνία παρόντος Ε.∆.

2005

2004

2003

930
135
34
112
1.211

930
135
34
112
1.211

988
152
35
118
1.293

1.010
149
27
120
1.306

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

6.1 Εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της
Ermes ανέρχεται σε £42.000.000 διαιρεµένο σε 210.000.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,20 η κάθε
µια.
Η διαµόρφωση του εγκεκριµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από την ίδρυσή της στις 15
Απριλίου 2002 µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου συνοψίζεται ως ακολούθως:
i. Κατά τη σύσταση της Ermes Department Stores στις 15 Απριλίου 2002 το εγκεκριµένο µετοχικό της
κεφάλαιο ανερχόταν σε £10.000 διαιρεµένο σε 10.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας £1 η κάθε µια.
ii. Στις 4 Φεβρουαρίου 2004 η Ermes Department Stores προέβη σε υποδιαίρεση της ονοµαστικής αξίας
των µετοχών της από £1,00 σε £0,20 η κάθε µια, βάσει συνήθους ψηφίσµατος το οποίο εγκρίθηκε σε
Έκτακτη Γενική Συνέλευση ηµεροµηνίας 5 Φεβρουαρίου 2004.
iii. Με βάση έγκριση ειδικού ψηφίσµατος κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση ηµεροµηνίας 5
Φεβρουαρίου 2004 αποφασίστηκε όπως το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της Ermes Department
Stores αυξηθεί από £10.000 σε £35.000.000 διαιρεµένο σε 175.000.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας
20 σεντ η κάθε µια.
iv. Με βάση έγκριση συνήθους ψηφίσµατος κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση ηµεροµηνίας 15
Ιουνίου 2006 αποφασίστηκε όπως το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της Ermes Department Stores
αυξηθεί από £35.000.000 σε £42.000.000 διαιρεµένο σε 210.000.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 20
σεντ η κάθε µια.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΝ. ΑΞΙΑ
Σεντ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Μετοχικό κεφάλαιο µετά την
αύξηση

Αύξηση κεφαλαίου
Μετοχές

£

Μετοχές

£

15/4/2002

100

10.000

10.000

10.000

4/2/2004

20

-

34.990.000

175.000.000

35.000.000

15/6/2006

20

35.000.000

7.000.000

210.000.000

42.000.000

6.2 Εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας ανέρχεται σε £35.000.000 διαιρεµένο σε 175.000.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,20 η κάθε
µια.
Η διαµόρφωση του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από την ίδρυσή της στις 15 Απριλίου
2002 µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου έχει ως ακολούθως:
i. Κατά την ίδρυσή της Ermes Department Stores στις 15 Απριλίου 2002 το εκδοµένο µετοχικό της
κεφάλαιο ανέρχετο σε £100 διαιρεµένο σε 100 µετοχές ονοµαστικής αξίας £1 η κάθε µια.
ii. Στις 4 Φεβρουαρίου 2004 η Ermes προέβη σε υποδιαίρεση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της
από £1,00 σε £0,20 η κάθε µια και έτσι το εκδοµένο µετοχικό της κεφάλαιο διαµορφώθηκε στις 500
µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,20 η κάθε µια.
iii. Στις 5 Φεβρουαρίου 2004 εκδόθηκαν 175.000.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 20 σεντ στην
Woolworth ως αντάλλαγµα για τη µεταβίβαση των εµπορικών δραστηριοτήτων της Woolworth, των
θυγατρικών της και άλλων επενδύσεων στην Ermes Department Stores.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΝ. ΑΞΙΑ
Σεντ

ΕΚ∆ΟΘΕΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Μετοχικό κεφάλαιο µετά την
αύξηση
Μετοχές
£Κ

Αύξηση κεφαλαίου
Μετοχές

£

15/04/2002

100

100

100

4/2/2004

20

174.999.500

34.999.900

-

100

175.000.000

35.000.000

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Ermes
Department Store ανέρχεται σε £35.000.000 διαιρεµένο σε 175.000.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 20
σεντ.
7.0

ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

7.1

Συµφέρον Μετόχων

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, επί συνόλου 175.000.000 µετοχών οι
µέτοχοι της Ermes Department Stores έχουν ως ακολούθως:
Αρ. Μετοχών Σύνολο

Ποσοστό
%

Cyprus Trading Corporation Public Limited
Woolworth (Cyprus) Properties Public
Debenhams Retail Plc
Άλλοι µέτοχοι

145.249.996
12.250.000
17.500.000
4

83%
7%
10%
0%

Σύνολο

175.000.000

100,00%

Όλες οι µετοχές έχουν τα ίδια δικαιώµατα (rank pari passu) µεταξύ τους συµπεριλαµβανοµένων δικαιωµάτων
ψήφου, προτιµησιακών δικαιωµάτων και µερίσµατος.
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7.2

Συµφέρον ∆ιοικητικών Συµβούλων

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, επί συνόλου 175.000.000 µετοχών το
ποσοστό που κατέχουν στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι και αξιωµατούχοι
της Ermes Department Stores έχει ως ακολούθως:
Αρ. Μετοχών
Άµεση
συµµετοχή

Όνοµα

Θέση

Νίκος Κ. Σιακόλας1
Γιώργος Ανηλιάδης
Αντώνης Χατζηπαύλου
Κώστας Ζ. Σεβέρης
Αντρέας Μουσιούττας
Ελένη Ν. Σιακόλα2
Αντρέας Λουρουτζιάτης
Πάµπος Ιωαννίδης
Μάριος Ν. Σιακόλας
Μενέλαος Κ. Σιακόλας
Μάριος Καµπανελλάς
John Lovering
Γιώργος Μιτσίδης
Fintan Straughan
Βασίλης Γεωργιάδης

Εκτελεστικός Πρόεδρος
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μη Εκτελεστικός
Μη Εκτελεστικός
Μη Εκτελεστικός
Εκτελεστικός
Μη Εκτελεστικός
Μη Εκτελεστικός
Εκτελεστικός
Μη Εκτελεστικός
Μη Εκτελεστικός
Μη Εκτελεστικός

Αρ. Μετοχών
Έµµεση
συµµετοχή

Αρ. Μετοχών
Σύνολο

Ποσοστό
%

68.496.400
68.496.400
39,14%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Γραµµατέας
0,00%
Γενικός ∆ιευθυντής
0,00%
Οικονοµικός ∆ιευθυντής
0,00%
Σύνολο
68.496.400
68.496.400
39,14%
1.
Η έµµεση συµµετοχή του Νίκου Σιακόλα προκύπτει µέσω της άµεσης ή έµµεσης συµµετοχής του στην Cyprus Trading
Corporation Public Limited (43,44% συνολική συµµετοχή) και της άµεσης ή έµµεσης συµµετοχής του στην Woolworth
(Cyprus) Properties Public Limited(44,08% συνολική συµµετοχή) .

8.0

-

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Ο κύριος µέτοχος της Ermes Department Stores είναι η Cyprus Trading Corporation Public Limited
(‘CTC’), η οποία κατέχει 83% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η συγγενική εταιρεία
Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited κατέχει 7% του µετοχικού κεφαλαίου. Ο κος Νίκος Κ.
Σιακόλας, Εκτελεστικός Πρόεδρος, ελέγχει έµµεσα, µέσω της συµµετοχής του στην CTC, το µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας. Η CTC έχει αναλάβει την υποχρέωση να προσφέρει την πλειοψηφία των
µετοχών που κατέχει σε τρίτους.
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν µε συνήθεις εµπορικούς όρους και πρακτική µε συγγενικές εταιρείες
(εταιρείες στις οποίες ο κος Νίκος Κ. Σιακόλας έχει σηµαντικό συµφέρον):
(α)

Πωλήσεις εµπορευµάτων και υπηρεσιών

Συγγενικές Εταιρείες

Φύση συναλλαγής
Χρηµατοδοτική και τόκοι
Συµβουλευτικές υπηρεσίες
Πωλήσεις εµπορευµάτων

2005
£
594.426
158.169
38.934
__________
791.529
=========

Περίοδος από
31 ∆εκεµβρίου
2003 µέχρι
31 ∆εκεµβρίου
2004
£
276.531
637.330
__________
913.861
=========
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(β)

Αγορές εµπορευµάτων και υπηρεσιών

Συγγενικές Εταιρείες

Φύση συναλλαγής
Εξαγορά δραστηριοτήτων
Αγορές εµπορευµάτων
Συµβουλευτικές υπηρεσίες
∆ικαιώµατα χρήσης
ακινήτων

(γ)

2005
£
3.809.080
121.624

35.000.000
3.654.178
22.000

2.636.623
__________
6.567.527
=========

2.585.750
___________
41.261.928
===========

Υπόλοιπα στο τέλος του έτους που προέρχονται από τις πιο πάνω συναλλαγές
2005
£
Ποσά εισπρακτέα
Συγγενικές εταιρείες (1)
Συγγενικά µέρη (2)

Ποσά πληρωτέα
Συγγενικές εταιρείες (3)

- πιστωτές
- δάνειο

Συνδεδεµένη εταιρεία

(δ)

Περίοδος από
31 ∆εκεµβρίου
2003 µέχρι
31 ∆εκεµβρίου
2004
£

2004
£

1.913.985
14.295
__________
1.928.280
=========

3.881.492
__________
3.881.492
=========

1.377.769
305.000
__________
1.682.769
=========
167.905
=========

912.034
305.000
__________
1.217.034
=========
258.522
=========

(1)

Τα ποσά εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες φέρουν τόκο µε ποσοστό 6,5% ετησίως
και είναι πληρωτέα εντός ενός έτους.

(2)

Τα ποσά εισπρακτέα από συγγενικά µέρη δεν φέρουν τόκο και είναι αποπληρωτέα σε
πρώτη ζήτηση.

(3)

Τα ποσά πληρωτέα σε συγγενικές και συνδεδεµένες εταιρείες δεν φέρουν τόκο αφού
αντιπροσωπεύουν πίστωση από εµπορικές συναλλαγές και είναι πληρωτέα εντός ενός
έτους, εκτός του δανείου ύψους £305.000 που φέρει τόκο µε ποσοστό 6% ετησίως.

Γραµµάτιο µε συγγενική εταιρεία
2005
£
Γραµµάτιο που παραχωρήθηκε στο τέλος του 2005

2004
£
-

11.145.955
===========

=======

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.
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(ε)

Αµοιβή ∆ιοικητικών Συµβούλων
Η συνολική αµοιβή των Συµβούλων ήταν ως εξής:

2005
£
∆ικαιώµατα ως µη εκτελεστικοί σύµβουλοι
∆ικαιώµατα ως εκτελεστικοί σύµβουλοι
Αµοιβή ως εκτελεστικοί σύµβουλοι
Εισφορές στο ταµείο προνοίας

10.500
3.000
41.038
2.631
________
57.169
========

Περίοδος από
31 ∆εκεµβρίου
2003 µέχρι
31 ∆εκεµβρίου
2004
£
9.125
3.000
38.938
2.502
________
53.565
========

Σύµφωνα µε στοιχεία από τη διευθυνσή της Εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2006 – 18
Αυγούστου 2006, οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν µε συνήθεις εµπορικούς όρους και πρακτική µε
συγγενικές εταιρείες (εταιρείες στις οποίες ο κος Νίκος Κ. Σιακόλας έχει σηµαντικό συµφέρον). Από τις
30 Ιουνίου 2006 µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε
άλλες συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη.

(α)

Πωλήσεις εµπορευµάτων και υπηρεσιών

Συγγενικές Εταιρείες

Φύση συναλλαγής
Χρηµατοδοτική και τόκοι
Συµβουλευτικές υπηρεσίες
Πωλήσεις εµπορευµάτων

Περίοδος από
1 Ιανουαρίου
2006 µέχρι
18 Αυγούστου
2006
£
3.674.923
119.524
3.333
__________
3.797.780
=========
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(β)

Αγορές εµπορευµάτων και υπηρεσιών

Συγγενικές Εταιρείες

Φύση συναλλαγής
Εξαγορά δραστηριοτήτων
Αγορές εµπορευµάτων
Συµβουλευτικές υπηρεσίες
∆ικαιώµατα χρήσης
ακινήτων

(γ)

Περίοδος από
1 Ιανουαρίου
2006 µέχρι
18 Αυγούστου
2006
£
2.137.032
2.508
1.222.177
___________
3.361.717
===========

Υπόλοιπα στο τέλος του έτους που προέρχονται από τις πιο πάνω συναλλαγές
18 Αυγούστου
2006
£
Ποσά εισπρακτέα
Συγγενικές εταιρείες (1)
Συγγενικά µέρη (2)

Ποσά πληρωτέα
Συγγενικές εταιρείες (3)

15.986.059
__________
15.986.059
=========
- πιστωτές
- δάνειο

Συνδεδεµένη εταιρεία

2.123.567
__________
2.123.567
=========
=========

(1) Τα ποσά εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες φέρουν τόκο µε ποσοστό 6,5% ετησίως
και είναι πληρωτέα εντός ενός έτους.
(2) Τα ποσά εισπρακτέα από συγγενικά µέρη δεν φέρουν τόκο και είναι αποπληρωτέα σε
πρώτη ζήτηση.
(3) Τα ποσά πληρωτέα σε συγγενικές και συνδεδεµένες εταιρείες δεν φέρουν τόκο αφού
αντιπροσωπεύουν πίστωση από εµπορικές συναλλαγές και είναι πληρωτέα εντός ενός
έτους, εκτός του δανείου ύψους £305.000 που φέρει τόκο µε ποσοστό 6% ετησίως.
(δ)

Γραµµάτιο µε συγγενική εταιρεία
18 Αυγούστου
2006
£
Γραµµάτιο που παραχωρήθηκε στο τέλος του 2005

11.145.955
=======
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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.
(ε)

Αµοιβή ∆ιοικητικών Συµβούλων
Η συνολική αµοιβή των Συµβούλων ήταν ως εξής:
Περίοδος από
1 Ιανουαρίου
2006 µέχρι
18 Αυγούστου
2006
£
∆ικαιώµατα ως µη εκτελεστικοί σύµβουλοι
∆ικαιώµατα ως εκτελεστικοί σύµβουλοι
Αµοιβή ως εκτελεστικοί σύµβουλοι
Εισφορές στο ταµείο προνοίας

9.0

13.417
66.333
24.855
2.187
________
106.792
========

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το έτος 2004 ήταν ο πρώτος χρόνος λειτουργίας της Ermes Department Stores µετά την αναδιοργάνωση
των εργασιών της F.W. Woolworth και τη µεταφορά των εργασιών της στην Ermes. Για το λόγο αυτό
δεν καταβλήθηκε οποιοδήποτε µέρισµα.
Για το έτος 2005, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ermes σε συνεδρία του ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου 2006
αποφάσισε την καταβολή µερίσµατος ύψους 8% επί της ονοµαστικής αξίας της µετοχής των 20 σεντ,
ήτοι 1,6 σεντ ανά µετοχή, που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των £2.800.000, εκ των οποίων πόσο ύψους
£1.471.000 προέρχεται από τα κέρδη της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 και
£1.329.000 από τα κέρδη της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005.
∆ιευκρινίζεται ότι δικαιούχοι θα είναι όλοι οι Μέτοχοι, που θα είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο της
Εταιρείας µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Προσφοράς µετοχών της Ermes από τη CTC στους
Μετόχους της Woolworth.
Στο µέλλον οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Ermes Department Stores προτίθενται να συνεχίσουν πολιτική
παροχής µερίσµατος στους µετόχους, λαµβανοµένων πάντοτε υπόψη των αποτελεσµάτων της Ermes και
των αναγκών της σε κεφάλαιο για επέκταση των δραστηριοτήτων της.
Πρόθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ermes είναι η καθιέρωση µιας σταθερής µερισµατικής
πολιτικής, εκτός σε τέτοιες περιπτώσεις όπου τα αποτελέσµατα της Ermes ή οι συνθήκες της αγοράς
δικαιολογούν τη διαφοροποίηση της πολιτικής καταβολής µερίσµατος.
Από το 2003 και µετέπειτα, εισόδηµα από µερίσµατα απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος
εξολοκλήρου. Στην περίπτωση που ο επενδυτής είναι φυσικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος
Κύπρου, τα µερίσµατα υπόκεινται σε παρακράτηση εισφοράς για την άµυνα προς 15%. Στην περίπτωση
που ο επενδυτής είναι νοµικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου δεν επιβάλλεται
εισφορά για την άµυνα. Αν παρακρατηθεί εισφορά για την άµυνα, σε τέτοιες περιπτώσεις το νοµικό
πρόσωπο έχει το δικαίωµα να διεκδικήσει επιστροφή από το Γραφείο Φόρου Εισοδήµατος.
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10.0 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
10.1

Κτιριακές Εγκαταστάσεις

Η γη και τα κτίρια του Συγκροτήµατος στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 αναλύονται ως εξής:

Superhome Centre (D.I.Y) Ltd
Γη στη Μέσα Γειτονιά
Κτίριο υπό ανέγερση
Σύνολο

31.12.2005
£
2.680.576
50.494
2.731.070

H γη και τα κτίρια υπό ανέγερση αφορούν γη που αγοράστηκε τον Μάρτιο του 2005 για την ανέγερση
ενός υπερκαταστήµατος στη Λεµεσό (Μέσα Γειτονιά), το Superhome Center (D.I.Y) Ltd το οποίο
αναµένεται να ολοκληρωθεί το 2007. Η ανέγερση του κτιρίου δεν έχει αρχίσει ακόµα όµως τα έξοδα που
έχουν κεφαλαιοποιηθεί είναι τόκοι ύψους £24.518 οι οποίοι αφορούν δανεισµό που έγινε για τη
χρηµατοδότηση των κτιρίων, έξοδα για αρχιτεκτονικά σχέδια, εξασφάλιση άδειας οικοδοµής και
περιβαλλοντική µελέτη. Όλα τα πιο πάνω έξοδα έχουν περιληφθεί στο κόστος των κτιρίων.
Μέσα στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης και του διαχωρισµού των εµπορικών δραστηριοτήτων και της
κτηµατικής περιουσίας της Woolworth η ιδιοκτησία των πολυκαταστηµάτων και άλλων υποστατικών
που χρησιµοποιεί η Ermes για τη διεξαγωγή των εµπορικών της δραστηριοτήτων ανήκουν στην
Woolworth. Με βάση συµφωνίες µε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2004 µε διάρκεια 14 ετών και 6
µηνών, τα υποστατικά αυτά ενοικιάζονται στην Ermes Department Stores έναντι εισοδήµατος και όρων
που βασίζονται στη συνήθη πρακτική για παρόµοιες πράξεις. Το ύψος των ενοικίων που πληρώνεται
στην Woolworth από την Ermes υπολογίστηκε σε 5% της αγοραίας αξίας κατά την προαναφερθείσα
ηµεροµηνία των υπό ενοικίαση ακινήτων επί ετήσιας βάσης. Με βάση τη συµφωνία ενοικίασης τα
δικαιώµατα χρήσης των ακινήτων της Woolworth θα αυξάνονται κάθε τριετία µε ρυθµό αύξησης 10%.
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Συγκεκριµένα η Ermes ενοικιάζει τα ακόλουθα κτίρια και υποστατικά από την Woolworth και τις
θυγατρικές της:
Υποστατικό
Πολυκατάστηµα DEBENHAMS Central

Χρήση
DEBENHAMS Central
Λευκωσία

Χώρος στάθµευσης
DEBENHAMS Central
DEBENHAMS Olympia

DEBENHAMS Olympia Λεµεσός

DEBENHAMS Apollon & Next
DEBENHAMS Korivos

DEBENHAMS Korivos, NEXT και Superhome
Center Πάφος

DEBENHAMS Zenon

DEBENHAMS Zenon
Λάρνακα

Χώροι στάθµευσης
DEBENHAMS Zenon

Χώροι στάθµευσης
DEBENHAMS Zenon Λάρνακα

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Ευαγόρα Παλληκαρίδη 86
Λατσιά

Κεντρικά γραφεία
Κεντρική αποθήκη

Στοά Λήδρας

NEXT Ledra

Επιπρόσθετα το Συγκρότηµα Ermes ενοικιάζει καταστήµατα και γραφεία από τρίτους. Οι κυριότερες
συµφωνίες ενοικίασης που έχει το Συγκρότηµα Ermes κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι οι ακόλουθες:
DEBENHAMS Κινύρας στην Κάτω Πάφο
Συµφωνία ενοικίασης ηµεροµηνίας 12 Μαρτίου 1996 του πολυκαταστήµατος DEBENHAMS Κινύρας
στην Κάτω Πάφο µε την Armonia Estates Limited καθώς και παρακείµενου κτιρίου. Η διάρκεια
ενοικίασης είναι µέχρι το 2016. Το Συγκρότηµα Ermes έχει το δικαίωµα ανανέωσης της συµφωνίας για
ακόµα τρία χρόνια, δηλαδή µέχρι το 2019.
DEBENHAMS Λήδρα στη Λευκωσία
Συµφωνία ενοικίασης ηµεροµηνίας 20 Ιουνίου 1997 του Πύργου Σιακόλα από τη Laiki Cyprialife
Limited µέχρι το 2027. Η Εταιρεία έχει δικαίωµα τερµατισµού της συµφωνίας το 2013. Στο κτίριο αυτό
λειτουργεί το πολυκατάστηµα DEBENHAMS Λήδρα.
Ακίνητο στη Λεωφόρο Μακαρίου στη Λευκωσία
Συµφωνία ενοικίασης ηµεροµηνίας 24 Φεβρουαρίου 1999 των ακινήτων Ηλιάδη στη Λεωφόρο
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στη Λευκωσία, µέχρι το 2020 µε δικαίωµα ανανέωσης της συµφωνίας για
ακόµα δέκα χρόνια, δηλαδή µέχρι το 2030. Στο κτίριο αυτό λειτουργεί το πολυκατάστηµα Debenhams
Avenue.
Super Home Centre στη Λευκωσία
Η εξαρτηµένη εταιρεία Superhome Centre (D.I.Y.) Limited έχει συµφωνία ενοικίασης ηµεροµηνίας 6
Ιουλίου 1998 του µεγαλοκαταστήµατος της στη Λευκωσία από τη Laiki Cyprialife Limited µέχρι το
2007, µε δικαίωµα ανανέωσης για ακόµα οκτώ χρόνια.
Ακίνητο στη Λεωφόρο Μακαρίου στη Λευκωσία
Συµφωνία ενοικίασης ηµεροµηνίας 25 Μαίου 2005 του κτιρίου Toumazis Tower µε τους C&A
Toumazis Co Limited και Dion Toumazis Limited στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στη
Λευκωσία, µέχρι το 2019. Η Εταιρεία έχει δικαίωµα τερµατισµού της συµφωνίας σε προγενέστερο
στάδιο. Στο κτίριο αυτό λειτουργεί κατάστηµα Next.
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Οι ελάχιστες µελλοντικές πληρωµές για ενοίκια µε βάση τις πιο πάνω συµφωνίες λειτουργικών
µισθώσεων είναι ως εξής:
2004
£

2005
£
Εντός ενός έτους
Από δύο µέχρι πέντε έτη
Πέραν των πέντε ετών

3.266.328
11.902.478
26.956.259
__________

42.125.065
10.2

2.975.562
11.620.836
29.175.670
__________

43.772.068

Εξοπλισµός

Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005, το πάγιο ενεργητικό του Συγκροτήµατος περιλάµβανε βιτρίνες και
εξοπλισµό ύψους £10.511.711. Το ποσό αυτό περιλαµβάνει βιτρίνες και εξοπλισµό (βιτρίνες
καταστηµάτων, εξοπλισµό, συστήµατα κλιµατισµού, και ψυγεία) ύψους £11.916.098 ως είχαν στις 31
∆εκεµβρίου 2005 καθώς επίσης πόσο ύψους £1.732.738 που δαπανήθηκε κατά το έτος 2005, ενώ οι
αποσβέσεις ανήλθαν σε £2.294.017.

11.0

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα
προς πώληση

31 ∆εκεµβρίου
2005
£000’ς
264
9

31 ∆εκεµβρίου
2004
£000’ς
426
44

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 το Συγκρότηµα είχε επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες £264 χιλ που
αφορούν κυρίως επενδύσεις στη συνδεδεµένη εταιρεία FashionLink A.E. Το ποσό αυτό αυξήθηκε µε
πρόσθετη επένδυση του Συγκροτήµατος στο µετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας.
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση αφορούν µετοχικούς τίτλους
εισηγµένους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.

65

12.0

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

12.1

Ανάλυση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και των αποτελεσµάτων της
Εταιρείας για τα έτη 2005 και 2004

Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις οικονοµικές
καταστάσεις των χρήσεων 2005 και 2004. Οι οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2005 και 2004
έχουν ελεγχθεί από τους κατά νόµο ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. PricewaterhouseCoopers Limited και
παρατίθεται στο Παράρτηµα ΧΧ του Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Η γνώµη των ελεγκτών ήταν χωρίς
επιφύλαξη.
Οι οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου.
Σηµειώνεται ότι το έτος 2004 ήταν ο πρώτος χρόνος λειτουργίας της Ermes Department Stores µετά την
αναδιοργάνωση των εργασιών της F.W. Woolworth και τη µεταφορά των εργασιών της στην Ermes. Για
το λόγο αυτό δεν µπορεί να υπάρξει ανάλυση και σύγκριση αποτελεσµάτων χρήσεων προηγούµενων
ετών.
Ανάλυση Κατάστασης Λογαριασµού Αποτελεσµάτων 2004-2005
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
2005
£
Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων αγαθών
Μικτό κέρδος
(% στον κύκλο εργασιών)
Άλλα κέρδη - καθαρά
Έξοδα πωλήσεων και διανοµής
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Αποµείωση υπεραξίας
Έξοδα για την αλλαγή ονόµατος των
πολυκαταστηµάτων της Εταιρείας
Κέρδος εργασιών
(% στον κύκλο εργασιών)
Χρηµατοδοτικά έξοδα
Μερίδιο ζηµιάς συνδεδεµένων εταιρειών
Κέρδος πριν τη φορολογία
(% στον κύκλο εργασιών)
Φορολογία
Καθαρό - κέρδος για το έτος
Συµφέρον µειοψηφίας
Κέρδος που αναλογεί στους Μετόχους της Εταιρείας
(% στον κύκλο εργασιών)

Περίοδος από
31 ∆εκεµβρίου
2003 µέχρι
31 ∆εκεµβρίου
2004
£

89.678.560
(61.254.517)
28.424.043
31,70%
1.197.753
(18.559.308)
(3.345.858)
(734.500)
-

78.714.304
(53.649.767)
25.064.537
31,84%
1.260.146
(17.154.611)
(3.337.416)
(401.550)

4.111.830
4,59%
(89.774)
(136.949)
3.885.107
4,33%
(656.806)
3.228.301
760.057
2.468.244
2,75%

4.026.409
5,12%
(187.421)
(924.000)
2.914.988
3,70%
(357.384)
2.557.604
692.204
1.865.400
2,37%
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Στον πίνακα πιο κάτω παρουσιάζεται ενδεικτικά ο κύκλος εργασιών των εµπορικών δραστηριοτήτων της
Woolworth (οι οποίες από 31 ∆εκεµβρίου 2003 έχουν µεταφερθεί στην Ermes Department Stores) για
την περίοδο 2001-2003.
WOOLWORTH
Πωλήσεις

2003
£

2002
£

2001
£

75.587.746

67.276.412

67.782.782

Ανάλυση οικονοµικών αποτελεσµάτων του συγκροτήµατος για τις χρήσεις 2004-2005:
Κύκλος εργασιών: Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005
ανήλθε σε £89,7 εκ. σε σχέση µε £78,7 εκ. το 2004, παρουσιάζοντας αύξηση 13,9%.
Η θετική απόκλιση έναντι του 2004 αποδίδεται στο συνδυασµό:
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.
Ποσοστό µεικτού κέρδους: Το ποσοστό µεικτού κέρδους του Συγκροτήµατος για το έτος 2005 ανήλθε
σε 31,70% του κύκλου εργασιών σε σχέση µε 31,84% το 2004 παρουσιάζοντας µια ελάχιστη µείωση. Η
σταθερότητα του ποσοστού µεικτού κέρδους οφείλεται:
- στη σταθερή πολιτική καθορισµού τιµής πώλησης που ακολουθεί το Συγκρότηµα,
- στις συµφωνίες µε µεγάλους προµηθευτές και εξασφάλιση περισσότερων εκπτώσεων µειώνοντας
σηµαντικά το κόστος των πωλήσεων.
Ως εκ τούτου η αύξηση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας είναι ανάλογη µε την αύξηση του κόστους
των πωλήσεων.
Μη επαναλαµβανόµενες ζηµιές: Οι µη επαναλαµβανόµενες ζηµιές όπως περιλαµβάνονται στο
Λογαριασµό Αποτελεσµάτων για το 2005 αποτελούνται από αποµείωση υπεραξίας ύψους £735 χιλ.,
αποτέλεσµα του τερµατισµού των δραστηριοτήτων των croissanteries της θυγατρικής εταιρείας C.W.
Artopolis Limited. Το croissanterie στη Λάρνακα πωλήθηκε στις 19 Απριλίου 2005 ενώ τα croissanteries
στη Λευκωσία και Πάφο πωλήθηκαν στις 30 Ιουνίου 2005. Σήµειώνεται ότι τo 2004, υπήρχαν µη
επαναλαµβανόµενα έξοδα ύψους £402 χιλ. λόγω της αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων του
Συγκροτήµατος και τη µετονοµασία των πολυκαταστηµάτων.
Έξοδα διαχείρισης, πωλήσεων και διανοµής: Τα έξοδα διαχείρισης, πωλήσεων και διανοµής των
εξόδων πωλήσεως ανήλθαν σε 23,9% του κύκλου εργασιών για το 2005 έναντι 21,3% το 2004. παρά τις
προσπάθειες της Εταιρείας για τη συγκράτηση των εξόδων και την αύξηση των πωλήσεων.
Μερίδιο κέρδους (ζηµιάς) συνδεδεµένων εταιρειών: Το µερίδιο αποτελεσµάτων συνδεδεµένων
εταιρειών για το 2005 ανήλθε σε £137 χιλ. ζηµιές έναντι £924 χιλ. ζηµιές την αντίστοιχη περίοδο του
2004. Σηµειώνεται ότι το ποσό το £924 χιλ ζηµιών για το 2004 περιλαµβάνει £631 χιλ ζηµιές από
τερµατισθείσες δραστηριότητες που αφορούν i) τη συνδεδεµένη εταιρεία Παγωτά ∆ωδώνη (Κύπρος)
Λίµιτεδ της οποίας οι δραστηριότητες έχουν τερµατιστεί (ο τερµατισµός ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του
2005) και ii) τις δραστηριότητες χονδρικού εµπορίου της συνδεδεµένης εταιρείας Fashionlink S.A. που
τερµατίστηκαν στις αρχές του 2004.
Χρηµατοδοτικά έσοδα – Καθαρά Τα καθαρά χρηµατοδοτικά έσοδα για το 2005 που ανήλθαν σε £90
χιλ το 2005 (έναντι £187 χιλ. το 2004) περιλαµβάνουν χρεωστικούς τόκους για τραπεζικές διευκολύνσεις
και άλλα δάνεια ύψους £104 χιλ. και συναλλαγµατικά κέρδη £14 χιλ..
Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους Το κέρδος που αναλογεί στους µετόχους για το 2005 ανήλθε σε
£2,47 εκ. έναντι £1,87 εκ. το 2004. Η θετική απόκλιση έναντι του 2004 αποδίδεται στην αύξηση των
πωλήσεων, σε συνδυασµό µε τη σταθεροποίηση του ποσοστού µεικτού κέρδους.
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Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικής Κατάστασης – Ισολογισµού 31 ∆εκεµβρίου 2005 και 2004
2005
£
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
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

2004
£

19.443.490
20.730.465
264.358

16.847.150
21.207.812
426.078

9.370
17.123
____________
40.464.806

43.750
____________
38.524.790

10.952.950
14.867.193
2.722.917
____________
28.543.060
____________
69.007.866

13.108.646
6.273.535
1.870.148
____________
21.252.329
____________
59.777.119

35.000.000
4.333.644
____________
39.333.644
1.431.055
____________
40.764.699
____________

35.000.000
1.865.400
____________
36.865.400
1.258.998
____________
38.124.398
____________

2.060.305
____________
2.060.305
____________

1.027.652
____________
1.027.652
____________

2.319.073
23.537.128
326.661
____________
26.182.862
____________
28.243.167
____________
69.007.866

1.954.634
18.585.705
84.730
____________
20.625.069
____________
21.652.721
____________
59.777.119
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Ανάλυση της χρηµατοοικονοµικής θέσης/ ισολογισµού της Εταιρείας κατά την 31
∆εκεµβρίου 2004 και 2005:
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα: Τα Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005
ανήλθαν σε £14,87 εκ. σε σχέση µε £6,27 εκ. στις 31 ∆εκεµβρίου 2004. Η διαφοροποίηση σε σχέση µε
τις 31 ∆εκεµβρίου 2004 οφείλεται στην έκδοση γραµµάτιου µε συγγενική εταιρεία ύψους £11,15 εκ. 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 31 ∆εκεµβρίου 2005, τα δάνεια και διευκολύνσεις του Συγκροτήµατος
περιλαµβάνουν τρέχουσες υποχρεώσεις £2,3εκ. καθώς και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις £2,0 εκ. σε
σχέση µε τρέχουσες υποχρεώσεις £1,95εκ. καθώς και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις £1,0 εκ κατά την
31η ∆εκεµβρίου 2004.
Πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα: Οι πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα ανήλθαν κατά την 31 ∆εκεµβρίου
2005 σε £23,53 εκ. (έναντι £18,58 εκ. την 31 ∆εκεµβρίου 2004) από τα οποία £17,80 εκ. προήλθαν από
πιστωτές εµπορίου και £5,73 εκ. από άλλους πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα .
Κεφαλαιουχική Βάση Συγκροτήµατος: Το Συγκρότηµα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιουχική βάση. Στο
τέλος του 2005, η κεφαλαιουχική βάση του Συγκροτήµατος ανερχόταν στα £39,33 εκ. (σε σχέση µε
£36,86 εκ. στις 31 ∆εκεµβρίου 2004) 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 £4,33 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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13.0

ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η κεφαλαιουχική δοµή του Συγκροτήµατος αποτελείται από ίδια κεφάλαια και δανειακά κεφάλαια ως
ακολούθως:
-Ίδια Κεφάλαια: Το Συγκρότηµα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιουχική βάση. Στο τέλος του 2005, η
κεφαλαιουχική βάση του Συγκροτήµατος ανερχόταν στα £39,33 εκ. 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 £4,33 εκ.
- ∆ανειακά κεφάλαια: Τα δάνεια και διευκολύνσεις του Συγκροτήµατος κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005
περιλαµβάνουν τρέχουσες υποχρεώσεις £2,3 εκ. που αποτελούνται από τραπεζικά παρατραβήγµατα £2,2
εκ. και τραπεζικά δάνεια £100 χιλ καθώς και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις £2,06 εκ.
Κύρια πηγή προέλευσης κεφαλαίων και ταµειακών ροών του Συγκροτήµατος είναι η ροή µετρητών από
εργασίες. Η ροή µετρητών από εργασίες είναι αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες του Συγκροτήµατος σε
κεφάλαιο κίνησης καθώς επίσης να καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες του Συγκροτήµατος για
επενδύσεις. Με βάση τα οικονοµικά στοιχεία του 2005, η ταµειακή ροή από εργασίες ανήλθε σε £6,11
εκ. ενώ η καθαρή ταµειακή ροή από εργασίες ανήλθε σε £13,0 εκ. αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες σε
στοιχεία πάγιου ενεργητικού £5,04 εκ και τις αποπληρωµές δανείων £169 χιλ.
Η ρευστότητα του Συγκροτήµατος βρίσκεται σε καλά επίπεδα λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των
δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος.
Στο µέλλον δεν αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά η κεφαλαιουχική δοµή του Συγκροτήµατος εκτός από
τα συσσωρευµένα κέρδη. Οποιεσδήποτε επενδύσεις του Συγκροτήµατος στο µέλλον θα
χρηµατοδοτούνται ως επί το πλείστον από τις ταµειακές ροές από εργασίες και σε µικρότερο βαθµό από
δανειακά κεφάλαια.
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Ίδια κεφάλαια και δανειακά κεφάλια κατά την 30 Ιουνίου 2006:
∆άνεια: Σύµφωνα µε τους λογαριασµούς διοίκησης της Εταιρείας, τα δάνεια και διευκολύνσεις του
Συγκροτήµατος κατά την 30 Ιουνίου 2006 ανέρχονταν σε £4.957.848 τα οποία περιλαµβάνουν
βραχυπρόθεσµα δάνεια £2.492.100 καθώς και µακροπρόθεσµα δάνεια τραπεζών £2.465.748. Τα
τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγµατα είναι µερικώς εξασφαλισµένα ως αναφέρεται πιο κάτω.
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια : £2.492.100
Εξασφαλισµένα :
Μη εξασφαλισµένα: £2.492.100
Μακροπρόθεσµα δάνεια : £2.465.748
Εξασφαλισµένα : £1.453.100
Μη εξασφαλισµένα: £1.012.648
Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγµατα είναι εξασφαλισµένα ως εξής:
(α)
Με εµπράγµατες εξασφαλίσεις πάνω στη γη και τα κτίρια ύψους £5.000.000 (αφορά δάνειο µε
υπόλοιπο £1.000.000).
(β)
Με εγγυήσεις από συγγενικές εταιρείες ύψους £300.000.
(γ)
Έναντι της αξίας των εµπορικών χρεωστών και του λογισµικού της Εταιρείας µέχρι £650.000
Μετοχικό Κεφάλαιο: Σύµφωνα µε τους λογαριασµούς διοίκησης της Εταιρείας, το µετοχικό κεφάλαιο
της Εταιρείας κατά 30 Ιουνίου 2006 ανερχόταν σε £35.000.000 και τα αποθεµατικά σε £5.501.280.
Μετοχικό Κεφάλαιο και αποθεµατικά:
- Μετοχικό Κεφάλαιο : £35.000.000
- Αποθεµατικά
:£5.501.280
- Σύνολο
: £40.501.280
Σύνολο δανείων και µετοχικού κεφαλαίου: £46.459.128
∆εν υπήρχαν σηµαντικές αλλαγές στο δανεισµό από την ηµεροµηνία ισολογισµού 30 Ιουνίου 2006
σύµφωνα µε τα βιβλία της Εταιρείας µέχρι την ηµεροµηνία αυτού του εγγράφου.
Καθαρός συνολικός δανεισµός στις 30 Ιουνίου 2006:
Α. Μετρητά στην τράπεζα: £1.481.975
Β. Εισπρακτέα χρηµατοδοτικής φύσεως : £13.475.375
Γ. Βραχυπρόθεσµος δανεισµός : £2.394.000
∆. Τρεχούµενο µέρος µακροπρόθεσµού δανεισµού: £98.100
E. Συνολικός Τρεχούµενος ∆ανεισµός (Γ+∆): £2.492.100
Ζ. Καθαρός τρεχούµενος δανεισµός : (Ε)-(B)-(Α): (£12.465.250)
Η. Μακροπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια : £1.585.808
Θ. Άλλα µακροπρόθεσµα δάνεια : £879.940
Ι . Συνολικός Μακροπρόθεσµος δανεισµός : £2.465.748
Κ. Καθαρός συνολικός δανεισµός : (Ζ)+(Ι) (£9.999.502)
∆εν υπήρχαν οποιαδήποτε άλλα δάνεια ή άλλη µορφή δανεισµού.
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Στρατηγική της Ermes είναι :
•
•
•

η εστίαση στην καλύτερη οργάνωση και ανάπτυξη των εµπορικών της δραστηριοτήτων µε
σκοπό τη βελτίωση, στον καλύτερο δυνατό βαθµό, των ικανοτήτων της να ανταγωνίζεται µε
επιτυχία και να επιτυγχάνει καλύτερη κερδοφορία.
η ενίσχυση και βελτίωση των αποτελεσµάτων της Ermes µέσω των συνεργασιών και
αποκλειστικών εισαγωγών φηµισµένων διεθνώς προϊόντων.
η επέκταση της στενής συνεργασίας της µε τον επιτυχηµένο ∆ιεθνή Οίκο Debenhams που
αναµένεται να αποδειχθεί πολύ επωφελής για την Ermes τόσο για τη µεγάλη ποικιλία
προϊόντων που θα προσφέρεται όσο και για το ανταγωνιστικό επίπεδο των τιµών. Η συµµετοχή
της Debenhams στο µετοχικό κεφάλαιο της Ermes καθώς και η µετατροπή των
πολυκαταστηµάτων της Ermes σε Debenhams διασφαλίζουν τη στενή συνεργασία των δύο
πλευρών και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του Συγκροτήµατος.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΡΙΕΤΙΑ
Επέκταση 2006 µέχρι 2008:
Η Εταιρεία θα υπογράψει σύντοµα συµφωνίες για ενοικίαση χώρου στο Shacolas Emporium Park, ένα
νέο και µοναδικό εµπορικό κέντρο στην Kύπρο, µε βάση τις προδιαγραφές τέτοιων εµπορικών κέντρων
στο εξωτερικό, και το οποίο αναµένεται να λειτουργήσει στα µέσα του 2007. Η Εταιρεία θα
λειτουργήσει εκεί ένα πολυκατάστηµα Debenhams και ένα κατάστηµα Next. Το νέο πολυκατάστηµα
Debenhams αναµένεται να επιφέρει σηµαντική αύξηση τόσο στις πωλήσεις όσο και στην κερδοφορία
του Συγκροτήµατος από το 2007 και µετέπειτα.
Επιπρόσθετα η Ermes Department Stores θα συµµετάσχει ενοικιάζοντας χώρο στο Εµπορικό Κέντρο
Έγκωµης µε τη δηµιουργία πολυκαταστήµατος Debenhams και καταστήµατος Super Home Center
D.I.Y. Το Εµπορικό Κέντρο Έγκωµης αναµένεται να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει περί τα τέλη
του 2007.
Παράλληλα η θυγατρική εταιρεία Super Home Centre (D.I.Y) Limited θα λειτουργήσει νέο κατάστηµα
στη Λεµεσό κατά τη διάρκεια του 2007.
Στα πλαίσια της επέκτασης του Συγκροτήµατος συµπεριλαµβάνεται η περαιτέρω επέκταση στην
Ελλάδα. Προσπάθεια της διεύθυνσης είναι η ενδυνάµωση της παρουσίας του στην Ελλάδα µε τη
σύναψη συµφωνιών δικαιόχρησης για νέα προϊόντα στην Ελλάδα. Η επέκταση αυτή δεν αναµένεται να
ολοκληρωθεί πριν το 2008.
Με όλες τις πιο πάνω εξελίξεις και τις συνεχόµενες προσπάθειες για βελτίωση και εµπλουτισµό του
φάσµατος των προϊόντων που προσφέρουν τα πολυκαταστήµατα της Εταιρείας, η διεύθυνση είναι
αισιόδοξη ότι η βελτίωση των αποτελεσµάτων θα συνεχιστεί παρά τον πολύ έντονο ανταγωνισµό που
υπάρχει στην αγορά, που αποτελεί και το σοβαρότερο κίνδυνο που αντιµετωπίζει η Εταιρεία.
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2006-2008
Η ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος Ermes εκτιµά ότι ο ετήσιος ρυθµός αύξησης των πωλήσεων κατά την
περίοδο 2006-2008 για την Ermes Department Stores Public Limited θα κυµανθεί γύρω στο 7,5% για τις
υφιστάµενες δραστηριότητες. Η εκτίµηση αυτή θεωρείται λογική από τη ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος
λαµβάνοντας υπόψη την αύξηση του 2005, η οποία έφτασε το 13,9% σε σύγκριση µε το 2004.
Η ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος εκτιµά ότι το µικτό κέρδος της Ermes Department Stores Public
Limited για τα έτη 2006 – 2007 θα είναι ελαφρώς βελτιωµένο από το αντίστοιχο µικτό κέρδος
προηγούµενων ετών.
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Τα λειτουργικά έξοδα (µη συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων χρήσης για τα ακίνητα) αναµένεται
ότι θα αυξάνονται κατά την περίοδο 2006-2007 µε ρυθµό αύξησης γύρω στο 5% κατά έτος.
Οι προοπτικές της Ermes Department Stores Public Limted κρίνονται από τη διεύθυνση του
Συγκροτήµατος πολύ θετικές. Σύµφωνα µε τη ∆ιεύθυνση της Εταιρείας, κατά το πρώτο εξάµηνο του
έτους 2006, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε £42,97 εκ., το οποίο αντιπροσωπεύει µια
αύξηση ύψους 10,5% σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο του προηγούµενου έτους.
Οι προβλέψεις των αποτελεσµάτων του Συγκροτήµατος επηρεάζονται άµεσα µε τον ανταγωνισµό καθώς
και µε τις συνθήκες αγοράς της Κυπριακής οικονοµίας. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, το
Συγκρότηµα ανταγωνίζεται άλλους ανταγωνιστές που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εµπόριο, τοµέας
ο οποίος χαρακτηρίζεται από οξύ ανταγωνισµό. Τυχόν όξυνση του ανταγωνισµού δύναται να επηρεάσει
τις δραστηριότητες του Συγκροτήµατος µε πιθανή µείωση των τιµών πώλησης των προϊόντων και
αρνητικό αντίκτυπο της επικερδότητας των πολυκαταστηµάτων και του κλάδου στο σύνολό του
Σε περίπτωση που αναπτυχθεί ασυνήθιστα οξύς ανταγωνισµός ανάµεσα στις εταιρείες που
ανταγωνίζεται το Συγκρότηµα Ermes, µε κύρια χαρακτηριστικά την έντονη διαφήµιση και προβολή και
πωλήσεις προϊόντων κάτω του κόστους, τότε οι εργασίες του Συγκροτήµατος θα επηρεαστούν αρνητικά.
Επιπρόσθετα πιθανή µείωση στο ρυθµό ανάπτυξης της Κυπριακής Οικονοµίας, πιθανόν να επηρεάσει αρνητικά
την αγοραστική δύναµη του Κύπριου πολίτη µε ανάλογη επίδραση στον κύκλο εργασιών και στην
επικερδότητα της Ermes Department Stores.
Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analysis) στον κύκλο εργασιών
και κερδοφορία της Εταιρείας από τυχόν αλλαγές στις συνθήκες αγοράς.

Αύξηση κύκλου εργασιών
Αύξηση Κερδοφορίας

Ανοδική Αγορά*
5%
20%

Καθοδική Αγορά*
-5%
-20%
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED
1.0 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Νίκος Κ. Σιακόλας – Εκτελεστικός Πρόεδρος Επιχειρηµατίας
Ηρώων 84, 2222 Λατσιά – Λευκωσία
Μάριος A. Σαββίδης –Αντιπρόεδρος Σύµβουλος Επιχειρήσεων
Καλλή Παναγή 17, ∆ασούπολη, 2013 Λευκωσία
Μάριος Λουκαϊδης –∆ιευθύνων Σύµβουλος
Kρόνου 5Α, Άγιος ∆οµέτιος, 2369 Λευκωσία
Μάριος Ν. Σιακόλας –Σύµβουλος Επιχειρηµατίας
Ηρώων 84, 2222 Λατσιά – Λευκωσία
Χρυσούλλα Ν. Σιακόλα – Εκτελεστικός Σύµβουλος ∆ιευθύντρια Επιχειρήσεων
Πνυταγόρα 9 ∆ιαµ. 6, Έγκωµη, Λευκωσία
Κώστας Ζ. Σεβέρης –Σύµβουλος Επιχειρηµατίας
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 9, Λευκωσία
Κυριάκος Χριστοφή – Σύµβουλος Σύµβουλος Επιχειρήσεων
Σαλαµίνος 6, 2406, Έγκωµη
∆ηµήτρης ∆ηµητρίου – Σύµβουλος Εγκεκριµένος Λογιστής
Αττικής 13, Στρόβολος, 2027 Λευκωσία
∆ηµήτρης Π. Ιωάννου – Σύµβουλος Επιχειρηµατίας
Εύρου 14, Λάρνακα
Αντρέας Λουρουτζιάτης – Σύµβουλος Επιχειρηµατίας,
∆ηµοτικής Αγοράς 10, 6021 Λάρνακα
Στέλιος Μανδρίτης – Σύµβουλος Επιχειρηµατίας
Βασίλισσης Όλγας 5, Λευκωσία
Γιαννάκης Ξ. Νέµιτσας – Σύµβουλος Επιχειρηµατίας
Γυθείου 1, Γερµασόγεια, 4044 Λεµεσός
∆ρ Ανδρέας Πίττας - Σύµβουλος Επιχειρηµατίας
Άνθιµου Γαζή 8, 3077 Λεµεσός
∆ηµητράκης Χαχολιάδης – Σύµβουλος Επιχειρηµατίας
Λεωφ. Μακαρίου Γ’ 57, 2ος όροφος, 6057 Λάρνακα
Μενέλαος Σιακόλας – Σύµβουλος Επιχειρηµατίας
Βασίλη Μιχαηλίδη 23, Έγκωµη Λευκωσία
Μάριος N. Καµπανελάς –Σύµβουλος Οικονοµολόγος
Λάρνακας 72, Παλλουριώτισσα – Λευκωσία
Γραµµατέας

Γιώργος Π. Μιτσίδης

Εγγεγραµµένο Γραφείο

Μέγαρο Σιακόλα, Αθαλάσσα
Παλαιός ∆ρόµος Λευκωσίας-Λεµεσού,
Τ.Θ. 21744
1589 Λευκωσία

Ελεγκτές

KPMG

Νοµικοί Σύµβουλοι

Τάσσος Παπαδόπουλος και Σία
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Τραπεζίτες

2.0

Arab Bank Plc
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λίµιτεδ
Ελληνική Τράπεζα Λίµιτεδ
Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λίµιτεδ
Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λίµιτεδ
Τράπεζα Κύπρου Λίµιτεδ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η CTC (αριθµός εγγραφής 8958) συστάθηκε στην Κύπρο το 1977 ως ιδιωτική εταιρεία σύµφωνα µε τις
πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113 µε την επωνυµία Cyprian Seaways Bonded Warehouses
Limited. Το εγγεγραµµένο γραφείο της CTC και η κύρια διοικητική έδρα της είναι στο Μέγαρο CTC,
Παλαιός ∆ρόµος Λευκωσίας-Λεµεσού, Αθαλάσσα, 1589 Λευκωσία.
Οι κύριες δραστηριότητες της CTC περιλαµβάνουν την εισαγωγή, διανοµή και εµπορία µεγάλου
αριθµού καταναλωτικών αγαθών, κεφαλαιουχικών προϊόντων, αυτοκινήτων και βαρέων µηχανηµάτων,
ειδών υγιεινής, την παραγωγή βιοµηχανικών προϊόντων, την παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων, την
παροχή προϊόντων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής και το λιανικό εµπόριο µέσω
πολυκαταστηµάτων και άλλων εξειδικευµένων καταστηµάτων.
Επίσης το Συγκρότηµα CTC µέσω της συµµετοχής του στις συγγενικές εταιρείες Hermes Airports Ltd,
και CTC-ARI Airports Limited έχει αναλάβει µαζί µε άλλους εταίρους την ανέγερση, διαχείριση και
λειτουργία των νέων αεροδροµίων Λάρνακας και Πάφου καθώς επίσης και την αποκλειστική διαχείριση
και λειτουργία των εµπορικών δραστηριοτήτων στα δύο αεροδρόµια για περίοδο 25 ετών.
Το 1989 η CTC µετατράπηκε σε δηµόσια σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113,
αφού προηγουµένως εξαγόρασε τη Cyprus Trading Corporation Limited και πήρε το όνοµά της.
Κατά τη δηµοσιοποίησή της το 1989 και κατά τη διάρκεια της περιόδου µέχρι το τέλος του 1995, η CTC
απέκτησε ολόκληρο το µετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών Argosy Trading Company Limited, Scandia
Company Limited, Domex Trading Company Limited, Domex Building Materials Limited, Cyways
Investment Company Limited, Lutraco Imports-Exports Limited και A.G. Carapanayiotis (Holdings)
Limited (η οποία µετονοµάστηκε σε CTC (Lemeco Holdings) Limited και µέσω της οποίας εξασφάλισε
το 50% και τον έλεγχο του συγκροτήµατος Βιοµηχανιών Lemeco), C.D. Hay Motors Limited, D.
Ouzounian M. Soultanian & Co Limited (DOMS). Οι δραστηριότητες των εξαρτηµένων εταιρειών
(εκτός του συγκροτήµατος Βιοµηχανιών Lemeco) µεταφέρθηκαν στην ιθύνουσα εταιρεία και έτσι τώρα
παραµένουν αδρανείς.
To 1998 η CTC διέθεσε δωρεάν στους µετόχους της το σύνολο της επένδυσής της στη Lemeco Silvex
Industries Limited.
Επίσης κατά το έτος 1991, η CTC εξασφάλισε το 21,8% των µετοχών της Woolworth, η οποία κατέστη
συνδεδεµένη εταιρεία της CTC. Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου η CTC
κατέχει ποσοστό 31,39% της Woolworth.
Το 1995 η CTC απέκτησε ποσοστό 50% στο µετοχικό κεφάλαιο της Christies Dairies Limited. Κατά την
ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, το ποσοστό της CTC στο µετοχικό κεφάλαιο της
Christies Dairies Limited ανέρχεται σε 25,45%.
Η CTC κατέχει επίσης ποσοστό 50% στο µετοχικό κεφάλαιο της HOB House of Beauty Limited, της
FashionLink A.E. και της Όλυµπος Επενδύσεις Λίµιτεδ, 51% στο µετοχικό κεφάλαιο της Infotel Limited,
26% στο µετοχικό κεφάλαιο της Παγωτά ∆ωδώνη (Κύπρος) Λίµιτεδ (µέσω της θυγατρικής της εταιρείας
Christies Dairies), 28,03% στο µετοχικό κεφάλαιο της ITTL Trade Tourist & Leisure Park Limited
Μετά από απόφαση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των CTC και FWW ηµεροµηνίας 5 Φεβρουαρίου
2004, υπογράφηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2004 συµφωνία µεταξύ των εταιρειών CTC και FWW µε την
οποία η CTC απέκτησε ποσοστό 80,25% στην Ermes Department Stores µε την αγορά, από την FWW,
140.437.500 µετοχών µε συνολικό τίµηµα £28.087.500. Η ηµεροµηνία ισχύος της συµφωνίας είναι η 31η
∆εκεµβρίου 2003 (βλέπε Μέρος B για περισσότερες πληροφορίες για την Ermes Department Stores Public
Limited).
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Η CTC έχει δηµιουργήσει στρατηγική συµµαχία µε την ΟΤΕnet Α.Ε και τη Γερµανός Α. Β. Ε. Ε και την
ίδρυση της ΟΤΕnet (Cyprus) µε στόχο τη δραστηριοποίηση στον τοµέα των νέων τεχνολογιών και
ιδιαίτερα στις τηλεπικοινωνίες.
Στις 15 Ιουνίου 2005 η CTC µετονοµάστηκε από Cyprus Trading Corporation Ltd σε Cyprus Trading
Corporation Public Ltd.
H CTC συµµετέχει στην Hermes Airports Ltd, µε ποσοστό 11,34%, η οποία έχει υπογράψει στις 8
Ιουλίου 2005, µε την Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας το Συµβόλαιο για την ανάπτυξη και
διαχείριση των αεροδροµίων Λάρνακας και Πάφου για 25 χρόνια µε τη µέθοδο ΒΟΤ (Build, Operate,
Transfer). Οι προσφορές άρχισαν µε την εκδήλωση ενδιαφέροντος το Μάρτιο του 2001 και το 2004 η
Hermes Airports Ltd ανακηρύχθηκε προτιµητέος προσφοροδότης και διεξήγαγε διαπραγµατεύσεις µε
την Κυπριακή Κυβέρνηση.
Στις 12 Μαΐου 2006 υπογράφηκαν στο Λονδίνο µεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας,
και της Hermes Airports Ltd, η οικονοµική συµφωνία και τα άλλα σχετικά έγγραφα, για την ανέγερση,
ανάπτυξη και λειτουργία των αεροδροµίων Λάρνακας και Πάφου για περίοδο 25 ετών, µε τη µέθοδο
Β.Ο.Τ. Με την υπογραφή των Συµφωνιών έχουν ικανοποιηθεί όλες οι σχετικές προϋποθέσεις και έτσι η
συµφωνία που υπογράφηκε στις 8 Ιουλίου 2005 τέθηκε σε πλήρη εφαρµογή από την Παρασκευή 12
Μαΐου 2006. Κατόπιν τούτου, η Hermes Airports Ltd, συνεργαζόµενη µε τις αρµόδιες Αρχές των
Αεροδροµίων Λάρνακας και Πάφου, ανέλαβε τη διαχείριση και των δύο Αεροδροµίων για περίοδο 25
ετών.
Πρόκειται για το µεγαλύτερο κατασκευαστικό συµβόλαιο που υπογράφει η Κυπριακή ∆ηµοκρατία,
έναντι συνολικής κατασκευαστικής δαπάνης ύψους περίπου €550 εκατοµµυρίων Ευρώ.
Η έναρξη των εργασιών για την ανέγερση των δύο νέων Αεροδροµίων άρχισε και αναµένεται, το µεν νέο
Αεροδρόµιο Πάφου να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει πριν από το τέλος του 2008, το δε νέο
Αεροδρόµιο Λάρνακας πριν το τέλος του 2009.
Οι εµπορικές δραστηριότητες και των δύο αεροδροµίων, ανατέθηκαν στην εταιρεία CTC-ARI Airports
Ltd, το µετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανήκει, στη CTC (20%), στη Woolworth (20%) και στην N.K.
Shacolas (Holdings) Ltd (10%) ενώ το υπόλοιπο 50% της εταιρείας, ανήκει στην εταιρεία AerRianta
International (Middle East) WLL που είναι εξειδικευµένη στον τοµέα αυτό. Η CTC-ARI Airports Ltd,
αναλαµβάνει τη διαχείριση και λειτουργία των εµπορικών δραστηριοτήτων και των δύο Αεροδροµίων
για περίοδο 25 ετών από την 1η Ιουλίου 2006.
Στις 24 Ιουλίου 2006, η Cyprus Trading Corporation Public Ltd κατέληξε σε µη δεσµευτική συµφωνία
επί της αρχής (Letter of Intent) µε την ∆έλτα Συµµετοχών (VIVARTIA) για την πώληση στη ∆έλτα
Συµµετοχών 25 εκ. µετοχών (ή ποσοστού 45,8%) περίπου της εισηγµένης στο ΧΑΚ εταιρείας Christis
Dairies Public Ltd. έναντι 30 σεντ ανά µετοχή. Της τυχόν οριστικής συµφωνίας θα προηγηθεί
οικονοµικός και νοµικός έλεγχος ενώ η µεταβίβαση θα τελεί υπό την προϋπόθεση της εξασφάλισης των
απαιτούµενων διοικητικών αδειών.
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3.0

∆ΟΜΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ CTC

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου η δοµή του Συγκροτήµατος CTC έχει ως
ακολούθως:

Cyprus Trading
Corporation Public
Limited
(C C)
Συνδεδεµένες
εταιρείες

31,93%
Woolworth (Cyprus)
Properties Public
Limited

50%
Fashionlink
A.E.

25,5%**
Ermes
Department
Stores Public Ltd

20%
CTC-ARI
Airports
Limited

50%
Olympos
Investments
Limited

Θυγατρικές
εταιρείες

25, 5%

Christis Dairies
Public Limited

*
**

50%

House of Beauty
Limited

51%

Infotel Limited

Έµµεση συµµετοχή µέσω της Christies Dairies Limited
Η συµµετοχή της CTC στο µετοχικό κεφάλαιο της Ermes ανέρχεται σε 83%. Η CTC όµως
λογίζεται ως συνδεδεµένη µε βάση το ποσοστό 25,5%, γιατί µε βάση συµφωνία ηµεροµηνίας 31
∆εκεµβρίου 2003 η CTC δεσµεύτηκε να προσφέρει προς τους µετόχους της Woolworth µετοχές
της Ermes ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής τους στην ίδια τιµή πλέον τόκους και άλλα έξοδα.
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η αρχική συµµετοχή της CTC στο µετοχικό κεφάλαιο της Ermes που
ανερχόταν σε 80,25%, θα µειωθεί σε 25,5%, µε βάση το ποσοστό συµµετοχής της CTC στην
Woolworth, λαµβάνοντας υπόψη και τον αριθµό των ιδίων µετοχών που αποκτήθηκαν από την
Woolworth (βλ. Μέρος Β κεφ. 11 για περισσότερες πληροφορίες για τη συµφωνία).
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Σηµειώσεις στη ∆οµή Συγκροτήµατος CTC
•

Οι πιο κάτω θυγατρικές εταιρείες του συγκροτήµατος CTC είναι αδρανείς : Afxo Insurance
Agencies Ltd, Argosy Trading Co. Ltd, Arna Trading Ltd, Cassandra Trading Ltd, C.D. HAY
(motors) Ltd, Comser Ltd, CTC Telecom Limited, CTC – ARI Airports Ltd, CTC (Lemeco
Holdings) Ltd, Cyways Investment Company Ltd, Cyprus Button Co. Ltd, Domex Trading Co.
Ltd, Domex Technical Ltd, Domex Building Materials Ltd, D. Ouzounian M. Soultanian & Co.
Ltd, Lemeco (Distributors) Ltd, Lutraco Imports-Exports Ltd, Photo Fisher Ltd, Scandia Co.
Ltd και Scandia (Paphos) Co. Ltd.

•

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου η Cyprus Trading Corporation
Public Limited συµµετέχει στο εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο των ακόλουθων συνδεδεµένων
εταιρειών:
Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited
Όλυµπος Επενδύσεις Λίµιτεδ
FashionLink AE (Greece)
Ermes Department Stores Limited

•

4.0

31,39%
50,00%
50,00%
25,50%

Η NK Shacolas (Holdings) Limited συµµετέχει άµεσα στο µετοχικό κεφάλαιο της Cyprus
Trading Corporation Public Limited µε ποσοστό που ανέρχεται σε 29,79%, ενώ ο κ. Νίκος Κ.
Σιακόλας κατέχει άµεσα και έµµεσα ποσοστό 43,44% (περιλαµβανοµένης της συµµετοχής της
NK Shacolas (Holdings) Limited βλέπε παρ. 4.4 πιο κάτω).
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της
CTC ανέρχεται σε £60.000.000 διαιρεµένο σε 120.000.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας £0,50 η καθεµιά,
ενώ το εκδοµένο της µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε £46.396.034 διαιρεµένο σε 92.792.067 µετοχές
ονοµαστικής αξίας £0,50 η καθεµιά.
5.0

ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, επί συνόλου 92.792.067 µετοχών οι µέτοχοι
οι οποίοι άµεσα ή έµµεσα κατέχουν ποσοστό πέραν του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της CTC, είναι οι
ακόλουθοι:

Μετοχική ∆οµή
Νίκος Κ. Σιακόλας1
N.K. Shacolas (Holdings) Limited2
Σύνολο
1.

2.

Αρ.Μετοχών
Άµεσα

Αρ. Μετοχών
Έµµεσα

Αρ. Μετοχών
Σύνολο

Ποσοστό
%

307.958
307.958

40.189.509
40.189.509

40.497.467
40.497.467

43,64%
43,64%

Η έµµεση συµµετοχή του Νίκου Σιακόλα είναι µέσω της Ελένης Ν. Σιακόλα και της Μαρίνας Σιακόλα που
κατέχουν από 733.333 µετοχές, της Ελπίδας Σιακόλα που κατέχει 953.333 µετοχές, της Χρυσούλας Σιακόλα
που κατέχει 880.000 µετοχές, του Nicolas Wilson που κατέχει 263.918 µετοχές, του Μάριου Ν. Σιακόλα που
κατέχει 38.635 µετοχές, του Αντώνη Αγιωµαµίτη που κατέχει 696 µετοχές, της Euroinvestment & Finance
Limited που κατέχει 21.052 µετοχές, της Lambousa Venture Capital Limited που κατέχει 4.370.297 µετοχές,
της Όλυµπος Επενδύσεις Λίµιτεδ που κατέχει 2.433.713 µετοχές, της N K Shacolas (Holdings) Limited που
κατέχει 27.519.728 µετοχές, της Margina Enterprises Limited που κατέχει 1.287.329 µετοχές, της Sownstar
Enterprises Limited που κατέχει 380.674 µετοχές, της Marsha Art Limited που κατέχει 137.601 µετοχές, της
Eranfields Holdings Limited που κατέχει 123.600 µετοχές, της Trevisa Trading Limited που κατέχει 122.667
µετοχές, και της Talisem Trading Limited που κατέχει 189.600 µετοχές.
Η άµεση συµµετοχή της N.K. Shacolas (Holdings) Limited για 27.519.728 µετοχές παρουσιάζεται ως έµµεση
συµµετοχή του κ. Νίκου Σιακόλα.
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6.0

ΣΥΜΦΕΡΟΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, επί συνόλου 92.792.064 µετοχών το
ποσοστό που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα στο µετοχικό κεφάλαιο της CTC, οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι και
αξιωµατούχοι της CTC έχει ως ακολούθως:

Μετοχική ∆οµή
Νίκος Κ. Σιακόλας1
Χρυσούλα Ν. Σιακόλα2
Μενέλαος Σιακόλας3
Μάριος Ν. Σιακόλας4
∆ρ. Ανδρέας Πίττας
Κώστας Ζ. Σεβέρης5
Γιαννάκης Ξ. Νέµιτσας6
∆ηµήτρης Π. Ιωάννου7
Μάριος Α. Σαββίδης8
Μάριος Καµπανελλάς9
Κυριάκος Χριστοφή
Στέλιος Μανδρίδης10
∆ηµήτρης Χαχολιάδης
Μάριος Λουκαϊδης
Γιώργος Μιτσίδης11
Ανδρέας Λουρουτζιάτης
∆ηµήτρης ∆ηµητρίου
Σύνολο
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Αρ. Μετοχών
Άµεσα
313.769
-

Αρ. Μετοχών
Έµµεσα
41.676.239
974.030
-

Αρ. Μετοχών
Σύνολο
41.990.008
974.030
-

Ποσοστό
%
45,25%
1,05%
-

77.657

-

77.657

0,08%

23.802
55.040
24.068
57.633
116.601
7.500
676.070

60.779
9.473
48.540
8.844
299
62.876
57.057
42.898.137

84.581
64.513
72.608
66.477
116.900
62.876
7.500
57.057
43.574.207

0,09%
0,07%
0,08%
0,07%
0,13%
0,07%
0,01%
0,06%
46,96%

Η έµµεση συµµετοχή του Νίκου Σιακόλα είναι µέσω της Ελένης Ν. Σιακόλα και της Μαρίνας Ν. Σιακόλα που κατέχουν από
747.169 µετοχές, της Χρυσούλας Ν. Σιακόλα που κατέχει 896.604 µετοχές, του Μάριου Ν. Σιακόλα που κατέχει 39.364
µετοχές, της Ελπίδας Σιακόλα που κατέχει 971.320 µετοχές, του Wilson Nicolas που κατέχει 268.898 µετοχές, του Αντώνη
Αγιοµαµίτη που κατέχει 709 µετοχές, της Lambousa Venture Capital Limited που κατέχει 4.452.755 µετοχές, της Όλυµπος
Επενδύσεις Λίµιτεδ που κατέχει 3.107.255 µετοχές, της N K Shacolas (Holdings) Limited που κατέχει 28.161.234 µετοχές,
της Margina Enterprises Limited που κατέχει 1.311.618 µετοχές, της Sownstar Enterprises Limited που κατέχει 387.857
µετοχές, της Marsha Art Limited που κατέχει 140.197 µετοχές, της Eranfields Holdings Limited που κατέχει 125.932
µετοχές, της Trevisa Trading Limited που κατέχει 124.981 µετοχές, και της Talisem Trading Limited που κατέχει 193.177
µετοχές.
Η άµεση συµµετοχή της Χρυσούλας Σιακόλα για 896.604 µετοχές παρουσιάζεται ως έµµεση συµµετοχή του Νίκου Κ.
Σιακόλα.
Η έµµεση συµµετοχή του Μενέλαου Σιακόλα είναι µέσω του Κωνσταντίνου Σιακόλα.
Η άµεση συµµετοχή του Μάριου Ν. Σιακόλα για 39.364 µετοχές παρουσιάζεται ως έµµεση συµµετοχή του Νίκου Κ.
Σιακόλα.
Η έµµεση συµµετοχή του Κώστα Ζ. Σεβέρη είναι µέσω του Ζήνων Σεβέρη, του Στέφανου Σεβέρη και του Αλέξη Σεβέρη που
κατέχουν από 7.347 µετοχές, , της ∆. Σεβέρης & Υιοι Λτδ που κατέχει 24.474 µετοχές και της C&R Severis Estates Ltd που
κατέχει 14.264 µετοχές.
Η έµµεση συµµετοχή του Γιαννάκη Ξ. Νέµιτσα είναι µέσω της Σταυρούλας Νέµιτσα που κατέχει 6.934 µετοχές και της J&S
Nemitsas Ltd που κατέχει 2.539 µετοχές.
Η έµµεση συµµετοχή του ∆ηµήτρη Π. Ιωάννου είναι µέσω της Π. Κ. Ιωάννου & Υιοι Λτδ που κατέχει 48.540 µετοχές.
Η έµµεση συµµετοχή του Μάριου Α. Σαββίδη είναι µέσω λογαριασµού επενδυτή (investor account) όπου κατέχονται 8.844
µετοχές για λογαριασµό του.
Η έµµεση συµµετοχή του Μάριου Καµπανελλά είναι µέσω των Μάριος και Ελένη Καµπανελλά που κατέχουν 299 µετοχές.
Η έµµεση συµµετοχή του Στέλιου Μανδρίδη είναι µέσω της S.P Mandrides Holdings & Management Ltd.
Η έµµεση συµµετοχή του Γιώργου Μιτσίδη είναι µέσω λογαριασµού επενδυτή (investor account).
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7.0

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συνοπτικά στοιχεία λογαριασµού
αποτελεσµάτων
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μεικτά κέρδη

2005

2004

£

£

133.665.990
(110.185.186)
23.480.804

122.902.695
(99.024.114)
23.878.581

977.895
(15.899.285)
(4.438.722)

645.153
(13.965.234)
(5.650.586)

4.120.692

4.907.914

214.533
(4.043.050)
(3.828.517)

104.990
(4.094.956)
(3.989.966)

Κέρδη από επενδυτικές δραστηριότητες
Μερίδιο κερδών από συνδεδεµένες εταιρείες
Κέρδη πριν από τη φορολογία

1.902.300
2.382.610
4.577.085

1.450.098
245.077
2.613.123

Φορολογία
Κέρδη έτους

(264.082)
4.313.003

(305.125)
2.307.998

Αποδοτέα σε:
Μετόχους της CTC
Συµφέρον µειοψηφίας

4.517.018
(204.015)

3.066.150
(758.152)

Κέρδη έτους

4.313.003

2.307.998

Άλλα εισοδήµατα από εργασίες
Έξοδα διανοµής
Έξοδα διαχείρισης
Κέρδη από εργασίες πριν από τα έξοδα
χρηµατοδότησης
Έσοδα χρηµατοδότησης
Έξοδα χρηµατοδότησης
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης
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Συνοπτικά στοιχεία Ενοποιηµένου Ισολογισµού

2005
£

2004
£

Ενεργητικό
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Άϋλα στοιχεία ενεργητικού
Επενδυτικά ακίνητα
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού

30.244.365
4.784.544
3.113.742
51.381.177
1.176.166
90.699.994

30.274.269
5.185.805
3.053.742
50.044.096
648.288
89.206.200

Αποθέµατα
Επενδύσεις που κατέχονται για εµπορία
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

18.542.079
23.989.229
27.563.009
1.211.721
71.306.038

16.380.423
21.387.615
29.098.415
931.680
67.798.133

162.006.032

157.004.333

Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικό ιδίων µετοχών
Αποθεµατικά δίκαιης αξίας
Αποθεµατικό προσόδου
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους µετόχους

46.396.034
2.245.688
(45.499)
(986.443)
10.529.676
58.139.456

46.396.034
2.245.688
(744.386)
(2.239.659)
9.714.655
55.372.332

Συµφέρον µειοψηφίας

11.935.795

12.434.836

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

70.075.251

67.807.168

∆άνεια
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο µη τρεχουσών υποχρεώσεων

10.197.101
978.617
14.806.528
25.982.246

11.752.914
939.572
17.654.505
30.346.991

Τραπεζικές διευκολύνσεις
∆άνεια
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων

29.287.719
5.983.298
30.407.460
270.058
65.948.535

27.604.007
6.987.181
24.029.716
229.270
58.850.174

Σύνολο υποχρεώσεων

91.930.781

89.197.165

162.006.032

157.004.333

Σύνολο ενεργητικού
Ίδια κεφάλαια

Υποχρεώσεις

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

82

8.0

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Κατά τα έτη 2005 και 2004, οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση µε συγγενικές
εταιρείες, (εταιρείες στις οποίες ο κ. Νίκος Κ. Σιακόλας έχει σηµαντικό συµφέρον) και µε τις
συνδεδεµένες εταιρείες:
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση µε συγγενικές εταιρείες, (εταιρείες στις
οποίες ο κ. Νίκος Κ. Σιακόλας έχει σηµαντικό συµφέρον) και µε τις συνδεδεµένες εταιρείες:
(α)

Πωλήσεις εµπορευµάτων και υπηρεσιών
Φύση Συναλλαγών

Συγγενικές εταιρείες

Συνδεδεµένες εταιρείες

(β)

Πωλήσεις εµπορευµάτων
Χρηµατοδοτικές και τόκοι
Συµβουλευτικές
υπηρεσίες

Πωλήσεις εµπορευµάτων
Χρηµατοδοτικές και τόκοι
Επενδυτικές

2005
£

2004
£

194.079
46.730
30.900

321.367
133.040
202.475

271.709

656.882

2.086.408
512.063
2.598.471

1.995.675
414.000
5.943.499
8.353.174

Αγορές εµπορευµάτων και υπηρεσιών
Φύση Συναλλαγών

2005
£

2004
£

Συγγενικές εταιρείες

Αγορές εµπορευµάτων
Χρηµατοδοτικές και τόκοι
Συµβουλευτικές υπηρεσίες

205.855
12.091
217.946

16.687
65.435
129.885
212.007

Συνδεδεµένες εταιρείες

Αγορές εµπορευµάτων
Χρηµατοδοτικές και τόκοι
Συµβουλευτικές υπηρεσίες

189.236
1.219.553
1.408.789

15.668
906.292
42.120
964.080

(γ)

Υπόλοιπα στο τέλος του έτους που προέρχονται από τις πιο πάνω συναλλαγές

Ποσά εισπρακτέα
Συγγενικές εταιρείες
Συνδεδεµένες εταιρείες

2005
£

2004
£

1.133.394
1.133.394

2.455.873
70.982
2.526.855

126.184
5.909.766
6.035.950

94.718
5.822.468
5.917.186

Ποσά πληρωτέα
Εντός ενός έτους
Συγγενικές εταιρείες
Συνδεδεµένες εταιρείες
Πέραν του ενός έτους
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Συνδεδεµένες εταιρείες

14.806.528

17.654.505

Σύνολο

20.842.478

23.571.691

Τα ποσά πληρωτέα στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 περιλαµβάνουν ποσό ύψους £18.508.160 (2004:
£21.185.406) οφειλόµενο προς την Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited που προέκυψε από
την αγορά του 80,25% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Ermes Department Stores Public
Limited στις 31 ∆εκεµβρίου 2003 και την αγορά επιπρόσθετου µεριδίου που αναλογεί σε 12,75% του
εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2004. Με βάση τη συµφωνία
πώλησης το ποσό αυτό φέρει τόκο προς 1% ετησίως πέραν του βασικού επιτοκίου όπως αυτό
καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα, και είναι αποπληρωτέο εντός 7 ετών µε ίσες δόσεις από τις 31
∆εκεµβρίου 2004. Με τα σηµερινά δεδοµένα το επιτόκιο αυτό ανέρχεται σε 5,25% ετησίως.
Το ποσό οφειλόµενο προς την Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited είναι αποπληρωτέo ως
ακολούθως:
2005
2004
£
£
- Εντός ενός έτους
- Μεταξύ δύο και πέντε ετών
- Πέραν των πέντε ετών

(δ)

3.701.632
14.806.528
-

3.530.901
14.123.604
3.530.901

18.508.160

21.185.406

Αµοιβή ∆ιοικητικών Συµβούλων και διευθυντικών στελεχών

Αµοιβή και άλλα βραχυπρόθεσµα ωφελήµατα
∆ιοικητικών Συµβούλων
Αµοιβή και άλλα βραχυπρόθεσµα ωφελήµατα
διευθυντικών στελεχών

2005
£

2004
£

169.238

163.237

513.591

549.682

682.829

712.919

Η συνολική αµοιβή των ∆ιοικητικών Συµβούλων ήταν ως εξής:

∆ικαιώµατα ως µη εκτελεστικοί Σύµβουλοι
∆ικαιώµατα ως εκτελεστικοί Σύµβουλοι
Αµοιβή ως εκτελεστικοί Σύµβουλοι
Εισφορές σε σχέδια ωφεληµάτων υπαλλήλων
Εισφορές σε ταµείο ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης
Άλλες εισφορές εργοδότη

2005
£

2004
£

38.180
26.600
85.930
5.949
793
5.785

46.250
28.150
82.823
5.734
764
5.517

163.237

169.238

Η συνολική αµοιβή και τα άλλα βραχυπρόθεσµα ωφελήµατα των διευθυντικών στελεχών
συµπεριλαµβάνονται στο κόστος προσωπικού.
(ε)

Εγγυήσεις

Η Εταιρεία έχει παραχωρήσει εγγυήσεις σε όφελος θυγατρικών, συνδεδεµένων και συγγενικών
εταιρειών ύψους £15.843.000 (2004: £14.043.000).
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ΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.0 ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΜΕΤΟΧIΚΟ ΚΕΦΑΛΑIΟ
5.

Τηρoυµέvωv oπoιωvδήπoτε oδηγιώv περί τoυ αvτιθέτoυ πoυ δυvατό vα περιέχovται σε ειδικό
ψήφισµα πoυ εγκρίvεται σε γεvική συvέλευση της Εταιρείας, όλες oι αρχικές µετoχές πoυ
µπoρoύσαv vα εκδoθoύv και παραχωρηθoύv αλλά δεv εκδόθηκαv oύτε παραχωρήθηκαv, ως και
oι vέες µετoχές πoυ δηµιoυργoύvται, καθώς επίσης και oπoιεσδήπoτε άλλες αξίες πoυ παρέχoυv
δικαίωµα αγoράς µετoχώv της Εταιρείας ή είvαι µετατρέψιµες σε µετoχές της Εταιρείας, πριv τηv
έκδoσή τoυς θα πρoσφέρovται στoυς µετόχoυς της Εταιρείας, κατ' αvαλoγία (pro-rata) της
συµµετoχής τoυ κάθε µετόχoυ στo κεφάλαιo της Εταιρείας σε συγκεκριµέvη ηµερoµηvία πoυ θα
καθoρίζεται από τo ∆ιoικητικό Συµβoύλιo. Οπoιαδήπoτε τέτoια πρoσφoρά θα γίvεται µε γραπτή
ειδoπoίηση πρoς τoυς µετόχoυς στηv oπoία θα καθoρίζεται o αριθµός τωv µετoχώv και/ή άλλωv
αξιώv πoυ παρέχoυv δικαίωµα αγoράς µετoχώv της Εταιρείας ή είvαι µετατρέψιµες σε µετoχές
της Εταιρείας, πoυ δικαιoύται vα απoκτήσει o µέτoχoς και η χρovική περίoδoς µέσα στηv oπoία η
πρoσφoρά, αv δεv γίvει απoδεκτή, θα θεωρείται ως απoρριφθείσα. Αv µέχρι τηv εκπvoή της εv
λόγω χρovικής περιόδoυ δεv ληφθεί γραπτή γvωστoπoίηση από τo πρόσωπo πρoς τo oπoίo
γίvεται η πρoσφoρά ή πρoς τo oπoίo έχoυv εκχωρηθεί τα δικαιώµατα, ότι τoύτo απoδέχεται όλες ή
µέρoς τωv πρoαvαφερoµέvωv µετoχώv ή άλλωv αξιώv πoυ παρέχoυv δικαίωµα αγoράς µετoχώv
της Εταιρείας ή είvαι µετατρέψιµες oι µετoχές της Εταιρείας, τo ∆ιoικητικό Συµβoύλιo µπoρεί vα
διαθέσει αυτές κατά τέτoιo τρόπo όπως αυτό κρίvει περισσότερo επωφελή για τηv Εταιρεία.
Αv για oπoιoδήπoτε λόγω αvαφύεται oπoιαδήπoτε δυσκoλία στη διαvoµή τωv µετoχώv και/ή
άλλωv αξιώv µεταξύ τωv µετoχώv, η δυσκoλία αυτή θα επιλύεται µε απόφαση τoυ ∆ιoικητικoύ
Συµβoυλίoυ εκτός αv υπάρχoυv διαφoρετικές oδηγίες της γεvικής συvέλευσης της Εταιρείας.

ΓΕΝIΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕIΣ
51.

Η Εταιρεία θα συγκαλεί κάθε χρόvo γεvική συvέλευση πoυ θα συvιστά τηv ετήσια γεvική
συvέλευση της επιπρόσθετα πρoς άλλες συvελεύσεις πoυ τυχόv θα συγκαλoύvται στo ίδιo έτoς
και θα καθoρίζει τη συvέλευση αυτή ως τέτoια στις ειδoπoιήσεις πoυ τη συγκαλoύv. Τo χρovικό
διάστηµα µεταξύ µιας ετήσιας γεvικής συvέλευσης της Εταιρείας και της ηµερoµηvίας της
επόµεvης γεvικής συvέλευσης δεv πρέπει vα υπερβαίvει τoυς δεκαπέvτε µήvες.
Νoείται ότι σε περίπτωση πoυ η Εταιρεία θα συγκαλoύσε τηv πρώτη της γεvική συvέλευση µέσα
σε δεκαoχτώ µήvες από τη σύστασή της, δεv είvαι αvάγκη vα γίvει ετήσια γεvική συvέλευση
µέσα στo χρόvo πoυ έγιvε η σύστασή της ή τov επόµεvo χρόvo. Η ετήσια γεvική συvέλευση
γίvεται σε χρόvo και τόπo πoυ καθoρίζει τo ∆ιoικητικό Συµβoύλιo.

52.

Ολες oι γεvικές συvελεύσεις εκτός από τηv ετήσια γεvική συvέλευση θα ovoµάζovται έκτακτες
γεvικές συvελεύσεις.

53.

Οι Σύµβoυλoι µπoρoύv, oπoτεδήπoτε τo κρίvoυv oρθό, vα συγκαλoύv έκτακτη γεvική συvέλευση.
Εκτακτες γεvικές συvελεύσεις θα συγκαλoύvται και ύστερα από σχετική αίτηση, ή σε περίπτωση
παράλειψης σύγκλησης τoυς, µπoρoύv vα συγκαλoύvται από αυτoύς πoυ έχoυv ζητήσει τη
σύγκλησή τoυς, όπως πρovoείται από τo Αρθρo 126 τoυ Νόµoυ. Αv σε oπoιoδήπoτε χρόvo δεv
υπάρχoυv στηv Κύπρo αρκετoί Σύµβoυλoι πoυ vα µπoρoύv vα δηµιoυργήσoυv απαρτία,
oπoιoσδήπoτε Σύµβoυλoς ή oπoιαδήπoτε πέvτε µέλη της Εταιρείας τα oπoία κατέχoυv µετoχές
στηv Εταιρεία oι oπoίες αvτιπρoσωπεύoυv oυχί λιγότερo τoυ εvός δεκάτoυ τoυ συvoλικoύ
αριθµoύ τωv ψήφωv όλωv τωv µελώv πoυ έχoυv δικαίωµα ψήφoυ στη γεvική συvέλευση, θα
µπoρoύv vα συγκαλoύv έκτακτη γεvική συvέλευση µε τov ίδιo ή όσo τo δυvατό πλησιέστερo
τρόπo πoυ θα µπoρoύσαv vα τη συγκαλέσoυv oι Σύµβoυλoι.
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ΨΗΦΟI ΜΕΛΩΝ
66.

Στηv περίπτωση από κoιvoύ κατόχωv µετoχώv, η ψήφoς τoυ αρχαιότερoυ από τoυς κατόχoυς πoυ
δίvει τηv ψήφo, είτε είvαι παρώv είτε παρίσταται µέσω αvτιπρoσώπoυ, θα γίvεται δεκτή πρoς
απoκλεισµό τωv ψήφωv τωv άλλωv από κoιvoύ κατόχωv. Για τo σκoπό αυτό, η αρχαιότητα θα
κρίvεται από τη σειρά πoυ τα ovόµατα τωv κατόχωv είvαι καταχωρηµέvα στo Μητρώo τωv
Μελώv.

67.

Μέλoς πoυ είvαι διαvoητικά αvίκαvo, ή µέλoς για τo oπoίo έχει εκδoθεί διάταγµα από τo
δικαστήριo πoυ είvαι αρµόδιo για τoυς διαvoητικά αvίκαvoυς, µπoρεί vα ψηφίζει είτε όταv
πρόκειται για αvάταση τωv χεριώv είτε όταv πρόκειται για ψηφoφoρία, µέσω τoυ διαχειριστή της
περιoυσίας τoυ, της επιτρoπής, τoυ παραλήπτη, τoυ κηδεµόvα (curator bonis) ή άλλoυ πρoσώπoυ
πoυ επέχει θέση διαχειριστή, επιτρoπής, παραλήπτη ή κηδεµόvα (curator bonis) διoρισµέvoυ από
τo δικαστήριo, και o τέτoιoς διαχειριστής, επιτρoπή, παραλήπτης, κηδεµόvας (curator bonis) ή
άλλo πρόσωπo, θα µπoρεί, σε περίπτωση ψηφoφoρίας, vα ψηφίζει µέσω αvτιπρoσώπoυ.

68.

Καvέvα µέλoς δεv θα δικαιoύται vα ψηφίζει σε γεvική συvέλευση εκτός αv όλες oι κλήσεις και
όλα τα πoσά πoυ έχoυv καταστεί πληρωτέα από αυτό σε σχέση µε τις µετoχές τoυ στηv Εταιρεία
έχoυv πληρωθεί.

70.

Σε περίπτωση ψηφoφoρίας, oι ψήφoι µπoρoύv vα δίvovται πρoσωπικά ή µέσω αvτιπρoσώπoυ.

71.

Τo πληρεξoύσιo µε τo oπoίo διoρίζεται o αvτιπρόσωπoς πρέπει vα είvαι γραπτό και vα
υπoγράφεται από τo µέλoς πoυ πρoβαίvει στo διoρισµό ή τov αvτιπρόσωπo τoυ πoυ έχει δεόvτως
εξoυσιoδoτηθεί γραπτώς από αυτό, ή στηv περίπτωση πoυ τo µέλoς πoυ κάvει τo διoρισµό είvαι
voµικό πρόσωπo, κάτω από τη σφραγίδα τoυ ή µε υπoγραφή δεόvτως εξoυσιoδoτηµέvoυ
αξιωµατoύχoυ ή αvτιπρoσώπoυ τoυ. Ο αvτιπρόσωπoς δεv χρειάζεται vα είvαι µέλoς της
Εταιρείας και θα έχει τo δικαίωµα vα µιλήσει πρoς τη συvέλευση.

72.

Τo πληρεξoύσιo µε τo oπoίo διoρίζεται o αvτιπρόσωπoς όπως και oπoιoδήπoτε άλλo πληρεξoύσιo
έγγραφo ή εξoυσιoδότηση, όπoυ υπάρχει, µε βάση τηv oπoία τoύτo υπoγράφτηκε, ή τo
πιστoπoιηµέvo αvτίγραφo τoυ πληρεξoυσίoυ ή της εξoυσιoδότησης, θα κατατίθεται στo
εγγεγραµµέvo γραφείo της Εταιρείας ή σε άλλo τόπo εvτός της Κύπρoυ πoυ θα υπoδεικvύεται για
τo σκoπό αυτό στηv ειδoπoίηση πoυ συγκαλεί τη συvέλευση, όχι αργότερα από 48 ώρες πριv από
τo χρόvo πoυ καθoρίζεται για τη συγκρότηση της συvέλευσης ή της εξ αvαβoλής συvέλευσης,
στηv oπoία τo πρόσωπo πoυ αvαγράφεται στo πληρεξoύσιo πρoτίθεται vα ψηφίσει, ή στηv
περίπτωση ψηφoφoρίας, όχι αργότερα από 24 ώρες πριv από τo χρόvo πoυ καθoρίζεται για τη
διεξαγωγή της ψηφoφoρίας. Αv υπάρξει παράβαση oπoιασδήπoτε από τις πιo πάvω διατάξεις, τo
πληρεξoύσιo έγγραφo δεv θα θεωρείται έγκυρo. Αv µέλoς είvαι παρόv σε γεvική συvέλευση για
τηv oπoία εδιόρισε αvτιπρόσωπo, o αvτιπρόσωπoς δεv µπoρεί vα παρίσταται σ' αυτή και τo
σχετικό πληρεξoύσιo θα θεωρείται ότι αvακλήθηκε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟI

78.

(1)

Εκτός αv η Εταιρεία σε γεvική συvέλευση απoφασίσει διαφoρετικά, o αριθµός τωv
Συµβoύλωv δεv θα είvαι κατώτερoς τωv δύο και δεv θα υπάρχει αvώτατo όριo αριθµoύ
Συµβoύλωv.

79.

(1)

Η αµoιβή τωv Συµβoύλωv θα καθoρίζεται από καιρό σε καιρό από τηv Εταιρεία σε
γεvική συvέλευση. Η αµoιβή αυτή υπoλoγίζεται πάvω σε ηµερήσια βάση. Στoυς
Συµβoύλoυς µπoρεί ακόµη vα καταβάλλovται όλα τα έξoδα διακίvησης, διαµovής σε
ξεvoδoχεία και παρόµoια, τα oπoία εύλoγα διεvεργoύvται για τηv πρoσέλευση τoυς στις
συvελεύσεις τωv Συµβoύλωv ή τωv επιτρoπώv τoυς ή σε γεvικές συvελεύσεις της
εταιρείας ή αvαφoρικά µε εργασίες της Εταιρείας.

(2)

Οι Σύµβoυλoι της Εταιρείας µπoρoύv vα είvαι ή vα γίvoυv µέλη τoυ ∆ιoικητικoύ
Συµβoυλίoυ ή άλλoι αξιωµατoύχoι ή vα έχoυv άλλα συµφέρovτα σε oπoιαδήπoτε άλλη
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εταιρεία, τηv ίδρυση της oπoίας θα πρoωθoύσε η Εταιρεία ή στηv oπoία αυτή έχει
συµφέρovτα ως µέτoχoς, ή µε άλλo τρόπo, και δεv έχoυv καµιά υπoχρέωση vα
λoγoδoτήσoυv στηv Εταιρεία για τo θέµα της αµoιβής ή άλλες ωφέλειες πoυ
απoλαµβάvoυv λόγω της ιδιότητάς τoυς αυτής ή τωv συµφερόvτωv πoυ έχoυv στηv
άλλη εταιρεία, εκτός αv η Εταιρεία καθoρίσει διαφoρετικά.
∆IΟΡIΣΜΟI ΕΠIΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΑI ΠΑΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
91.

Οι Σύµβoυλoι θα µπoρoύv oπoτεδήπoτε και από καιρό σε καιρό, vα διoρίζoυv oπoιoδήπoτε
πρόσωπo στη θέση τoυ Συµβoύλoυ, είτε πρoς τo σκoπό πλήρωσης θέσης πoυ κεvώθηκε έκτακτα
είτε επιπρόσθετα πρoς τoυς υπάρχovτες Συµβoύλoυς, σε τρόπo όµως πoυ o συvoλικός αριθµός
τωv Συµβoύλωv vα µηv υπερβαίvει, κατά oπoιoδήπoτε χρόvo, τov αριθµό πoυ καθoρίζεται
σύµφωvα µε τo Καταστατικό αυτό. Σύµβoυλoς πoυ έχει διoρισθεί µε τov τρόπo αυτό, θα κατέχει
τo αξίωµα τoυ Συµβoύλoυ µόvo µέχρι τηv αµέσως επόµεvη ετήσια γεvική συvέλευση, oπότε θα
δικαιoύται σε επαvεκλoγή, αλλά δεv θα λαµβάvεται υπ' όψη για τov καθoρισµό τωv Συµβoύλωv
oι oπoίoι θα απoχωρoύv εκ περιτρoπής.

92.

Η Εταιρεία µπoρεί, µε σύvηθες ψήφισµα για τo oπoίo θα έχει δoθεί ειδική ειδoπoίηση σύµφωvα
µε τo Αρθρo 136 τoυ Νόµoυ, vα παύσει oπoιoδήπoτε Σύµβoυλo πριv από τηv εκπvoή της
περιόδoυ για τηv oπoία κατέχει τo αξίωµα τoυ Συµβoύλoυ, και τoύτo παρά τις oπoιεσδήπoτε
πρόvoιες στo Καταστατικό αυτό ή σε oπoιαδήπoτε συµφωvία µεταξύ της Εταιρείας και τoυ
Συµβoύλoυ τoύτoυ. Η παύση όµως τoυ Συµβoύλoυ αυτoύ θα γίvεται χωρίς vα επηρεάζεται
oπoιαδήπoτε απαίτηση τoυ για απoζηµιώσεις για τυχόv παράβαση συµβoλαίoυ απασχόλησης
µεταξύ αυτoύ και της Εταιρείας.
∆IΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

103.

Οι Σύµβoυλoι µπoρoύv από καιρό σε καιρό vα διoρίζoυv έvα ή περισσότερoυς από αυτoύς ως
∆ιευθύvovτα Σύµβoυλo ή ∆ιευθύvovτες Συµβoύλoυς για τόση χρovική περίoδo και κάτω από
τέτoιoυς όρoυς πoυ κατά τηv κρίση τoυς θέλoυv καθoρίσει. Ο Σύµβoυλoς πoυ θα διoρισθεί
σύµφωvα µε τov Καvovισµό αυτό δεv θα υπόκειται (για όσo χρόvo διατηρεί τη θέση τoυ αυτή) σε
απoχώρηση σε ετήσια γεvική συvέλευση. Αλλά o διoρισµός εvός Συµβoύλoυ ως ∆ιευθύvovτoς
Συµβoύλoυ θα τερµατίζεται αυτόµατα αv για oπoιoδήπoτε λόγo αυτός ήθελε παύσει vα κατέχει τη
θέση τoυ Συµβoύλoυ.

104.

Ο ∆ιευθύvωv Σύµβoυλoς θα δικαιoύται vα παίρvει αµoιβή (είτε υπό µoρφή µισθoύ είτε υπό
µoρφή πρoµήθειας ή συµµετoχής στα κέρδη, είτε µερικώς υπό τη µια µoρφή και µερικώς υπό τηv
άλλη), πoυ oι Σύµβoυλoι θα εγκρίvoυv από καιρό σε καιρό. Η αµoιβή τoυ Συµβoύλoυ πoυ θα
διoρισθεί στη θέση τoυ ∆ιευθύvovτoς Συµβoύλoυ µπoρεί vα είvαι αvεξάρτητη και περιπλέov της
αµoιβής πoυ καθoρίζεται µε βάση τov Καvovισµό 79 τoυ Καταστατικoύ αυτoύ.

ΜΕΡIΣΜΑΤΑ ΚΑI ΑΠΟΘΕΜΑΤIΚΟ
110.

Η Εταιρεία µπoρεί σε γεvική συvέλευση vα oρίζει µερίσµατα, αλλά καvέvα µέρισµα δεv θα
υπερβαίvει τo πoσό πoυ πρoτείvεται από τoυς Συµβoύλoυς.

111.

Οι Σύµβoυλoι µπoρoύv από καιρό σε καιρό vα πληρώvoυv στα µέλη oπoιαδήπoτε εvδιάµεσα
µερίσµατα πάvω σε oπoιεσδήπoτε µετoχές, όπως oι Σύµβoυλoι θέλoυv κρίvει ότι η πληρωµή τoυς
δικαιoλoγείται από τα κέρδη της Εταιρείας.

112.

Καvέvα µέρισµα δεv θα πληρώvεται παρά µόvo από τα κέρδη.

113.

Οι Σύµβoυλoι µπoρoύv vα κατακρατoύv τέτoια πoσά από τα κέρδη της Εταιρείας πoυ oι ίδιoι
κρίvoυv oρθό, ως απoθεµατικό ή απoθεµατικά τα oπoία θα χρησιµoπoιoύvται, κατά τηv κρίση
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τωv Συµβoύλωv, για σκoπoύς για τoυς oπoίoυς τα κέρδη της Εταιρείας µπoρoύv vόµιµα vα
χρησιµoπoιoύvται και µέχρις ότoυ χρησιµoπoιηθoύv κατά τov τρόπo αυτό, και πάλιv κατά τηv
κρίση τωv Συµβoύλωv, θα µπoρoύv είτε vα χρησιµoπoιoύvται για τηv επιχείρηση της Εταιρείας
είτε vα επεvδύovται σε τέτoιες επεvδύσεις (εκτός σε µετoχές της εταιρείας) πoυ oι Σύµβoυλoι
θέλoυv καθoρίσει κατά τηv κρίση τoυς από καιρό σε καιρό. Οι Σύµβoυλoι µπoρoύv επίσης, χωρίς
vα τα τoπoθετoύv σε απoθεµατικό, vα µεταφέρoυv όσα από τα κέρδη κρίvoυv oρθό, στov
επόµεvo χρόvo αvτί vα τα διαvέµoυv.
114.

Τηρoυµέvωv τωv δικαιωµάτωv oπoιωvδήπoτε πρoσώπωv, αv υπάρχoυv, πoυ δικαιoύvται vα
πάρoυv µετoχές µε ειδικά δικαιώµατα ως πρoς τo µέρισµα, όλα τα µερίσµατα θα oρίζovται και
πληρώvovται πάvω στη βάση τωv πoσώv πoυ πληρώθηκαv ή πoυ πιστώθηκαv ως πληρωµέvα
πάvω στις µετoχές αvαφoρικά µε τις oπoίες πληρώvεται τo µέρισµα. Καvέvα όµως πoσό πoυ
πληρώθηκε ή πoυ πιστώθηκε ως πληρωµέvo πάvω σε µετoχή πρoκαταβoλικά τωv κλήσεωv θα
θεωρείται για τoυς σκoπoύς τoυ Καvovισµoύ αυτoύ ότι πληρώθηκε πάvω στη µετoχή. Ολα τα
µερίσµατα θα καταvέµovται και πληρώvovται αvάλoγα µε τα πoσά πoυ πληρώθηκαv ή πoυ
πιστώθηκαv ως πληρωµέvα πάvω στις µετoχές στη διάρκεια τoυ τµήµατoς ή τωv τµηµάτωv της
περιόδoυ σε σχέση πρoς τηv oπoία πληρώvεται τo µέρισµα. Αv όµως µια µετoχή εκδίδεται κάτω
από όρoυς πoυ πρovooύv ότι τo δικαίωµα συµµετoχής της σε µέρισµα θα αρχίσει από µια
συγκεκριµέvη ηµερoµηvία, η µετoχή αυτή θα λoγίζεται για σκoπoύς µερίσµατoς σύµφωvα µε τηv
πρόvoια αυτή.

115.

Οι Σύµβoυλoι µπoρoύv vα αφαιρoύv από τo µέρισµα πoυ είvαι πληρωτέo πρoς έvα µέλoς, όλα τα
πoσά χρηµάτωv (αv υπάρχoυv) πoυ έχoυv ήδη καταστεί πληρωτέα από αυτό πρoς τηv Εταιρεία σε
σχέση πρoς µετoχές της Εταιρείας.

116.

Κάθε γεvική συvέλευση στηv oπoία oρίζεται µέρισµα ή φιλoδώρηµα (bonus) µπoρεί vα καθoρίζει
ότι η πληρωµή τoυ µερίσµατoς ή φιλoδωρήµατoς τoύτoυ µπoρεί vα γίvεται εv όλω ή εv µέρει µε
τη διαvoµή συγκεκριµέvης περιoυσίας
της Εταιρείας και ειδικότερα εξ oλoκλήρoυ πληρωµέvωv µετoχώv, oµoλόγωv ή χρεωστικώv
oµoλόγωv σε άλλη εταιρεία ή σε oπoιαδήπoτε µια ή περισσότερες από τις µoρφές αυτές ή µε
oπoιoδήπoτε άλλo τρόπo και oι Σύµβoυλoι θα εφαρµόζoυv µια τέτoια απόφαση. όπoυ πρoκύπτει
δυσχέρεια σε τέτoια διαvoµή, oι Σύµβoυλoι θα µπoρoύv vα τη διευθετoύv κατά τηv κρίση τoυς,
και ειδικότερα θα µπoρoύv vα εκδίδoυv πιστoπoιητικά κλασµάτωv και vα καθoρίζoυv τηv αξία
πoυ θα ισχύει σε σχέση πρoς τη διαvoµή συγκεκριµέvης περιoυσίας ή µέρoυς της και µπoρoύv vα
καθoρίζoυv ότι θα γίvovται πληρωµές σε µετρητά σε µέλη πάvω στη βάση της πιo πάvω
καθoρισµέvης αξίας για τηv πρoσαρµoγή τωv δικαιωµάτωv όλωv τωv µελώv, και µπoρoύv vα
µεταβιβάζoυv oπoιαδήπoτε τέτoια περιoυσία σε επιτρόπoυς µε τov τρόπo πoυ oι Σύµβoυλoι
θεωρoύv oρθό.

117.

Τα µερίσµατα, oι τόκoι ή άλλα χρήµατα πoυ καθίσταvται πληρωτέα σε µετρητά σε σχέση πρoς
µετoχές, µπoρoύv vα πληρώvovται µε επιταγή ή µε διατακτικό πoυ απoστέλλεται µέσω τoυ
ταχυδρoµείoυ στηv εγγεγραµµέvη διεύθυvση τoυ κατόχoυ ή στηv περίπτωση από κoιvoύ
κατόχωv, στηv εγγεγραµµέvη διεύθυvση εκείvoυ από τoυς από κoιvoύ κατόχoυς πoυ τo όvoµα
τoυ εµφαvίζεται πρώτo στo Μητρώo τωv Μελώv ή στo πρόσωπo και τη διεύθυvση πoυ o κάτoχoς
ή oι από κoιvoύ κάτoχoι θα έχoυv γραπτώς υπoδείξει. Κάθε τέτoια επιταγή ή διατακτικό θα είvαι
πληρωτέo στη διαταγή τoυ πρoσώπoυ στo oπoίo απoστέλλεται. Ο καθέvας από δύo ή
περισσότερoυς από κoιvoύ κατόχoυς µπoρεί vα δίvει έγκυρες απoδείξεις εv σχέσει πρoς
µερίσµατα, φιλoδωρήµατα (bonusses) ή άλλα χρήµατα πoυ πληρώθηκαv σε σχέση πρoς τις
µετoχές πoυ κατέχoυv από κoιvoύ.

118.

Καvέvα µέρισµα δεv θα φέρει τόκo έvαvτι της Εταιρείας.
ΚΕΦΑΛΑIΟΠΟIΗΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ

124.

Η Εταιρεία σε γεvική συvέλευση µπoρεί, ύστερα από σύσταση τωv Συµβoύλωv, vα απoφασίζει
ότι είvαι επιθυµητό όπως κεφαλαιoπoιηθεί µέρoς τoυ πoσoύ πoυ εκάστoτε βρίσκεται πιστωµέvo
σε oπoιoδήπoτε από τoυς λoγαριασµoύς απoθεµατικoύ της Εταιρείας, ή αvτιπρoσωπεύει τo υπέρ
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τo άρτιov πoσό (premium) πoυ εισπράχθηκε σε σχέση µε τηv έκδoση oπoιωvδήπoτε µετoχώv, ή
πoυ είvαι πιστωµέvo στo λoγαριασµό κερδoζηµιώv ή πoυ είvαι κατ' άλλo τρόπo διαθέσιµo για
διαvoµή, και ότι τo πoσό αυτό θα πρέπει vα απoδεσµευθεί για διαvoµή αvάµεσα στα µέλη πoυ
δικαιoύvταv vα τo πάρoυv αv επρόκειτo για διαvoµή µερίσµατoς και στις ίδιες αvαλoγίες, υπό τov
όρo ότι τo πoσό αυτό δεv θα πληρωθεί σε µετρητά αλλά θα χρησιµoπoιηθεί πρoς ή έvαvτι της
απoπληρωµής oπoιωvδήπoτε πoσώv πoυ εκάστoτε παραµέvoυv απλήρωτα σε σχέση πρoς µετoχές
πoυ κατέχovται από τα µέλη αυτά αvτίστoιχα, ή για τηv εξ oλoκλήρoυ απoπληρωµή µετoχώv πoυ
δεv έχoυv ακόµη εκδoθεί ή oµoλόγωv της Εταιρείας πoυ πρόκειται vα εκδoθoύv και διαvεµηθoύv
πιστωµέvα ως εξ oλoκλήρoυ απoπληρωµέvα πρoς και αvάµεσα στα µέλη στηv πιo πάvω
αvαλoγία, ή εv µέρει µε τov έvα τρόπo και εv µέρει µε τov άλλo, και oι Σύµβoυλoι θα έχoυv
υπoχρέωση vα εφαρµόζoυv µια τέτoια απόφαση. Εvvoείται ότι τo απoθεµατικό από τηv έκδoση
µετoχώv υπέρ τo άρτιo και τo απoθεµατικό για τηv εξόφληση κεφαλαίoυ µπoρεί για τoυς σκoπoύς
τoυ Καvovισµoύ αυτoύ vα δίvεται µόvo για τηv εξόφληση µετoχώv πoυ δεv εκδόθηκαv και oι
oπoίες θα εκδoθoύv σε µέλη της Εταιρείας ως πλήρως εξoφληµέvες δωρεάv µετoχές (bonus
shares).
∆IΑΛΥΣΗ
131.

Στηv περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, o εκκαθαριστής θα µπoρεί, ύστερα από τηv έγκριση
εκτάκτoυ ψηφίσµατoς της Εταιρείας και oπoιαδήπoτε άλλη έγκριση πoυ χρειάζεται από τo Νόµo,
vα διαvέµει αvάµεσα στα µέλη σε χρήµα ή σε είδoς oλόκληρo ή µέρoς τoυ εvεργητικoύ της
Εταιρείας (είτε τoύτo θ'απoτελείται από περιoυσία τoυ ίδιoυ είδoυς είτε όχι) και θα µπoρεί για τo
σκoπό αυτό, vα πρoσδίδει τέτoια αξία, όσo o ίδιoς κρίvει δίκαιη πάvω στηv περιoυσία πoυ
πρόκειται vα διαvεµηθεί µε τov πιo πάvω τρόπo, και θα µπoρεί vα ρυθµίζει τov τρόπo µε τov
oπoίo η διαvoµή αυτή θα διεvεργείται αvάµεσα στα µέλη ή τις διαφoρετικές τάξεις τωv µελώv. Ο
εκκαθαριστής θα µπoρεί, µε παρόµoια έγκριση, vα µεταβιβάζει oλόκληρo ή µέρoς τoυ
εvεργητικoύ σε επιτρόπoυς, πάvω σε τέτoια καταπιστεύµατα, πρoς όφελoς τωv συvεισφoρέωv
(contributories), πoυ o εκκαθαριστής, µε παρόµoια έγκριση, θα κρίvει oρθό, αλλά µε τρόπo πoυ
καvέvα µέλoς vα εξαvαγκάζεται vα παίρvει µετoχές ή άλλα χρεώγραφα πάvω στα oπoία υπάρχει
oπoιαδήπoτε υπoχρέωση.

2.0 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
(α) Κατά τα τρία χρόνια που προηγούνται του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν έγινε οποιαδήποτε
άλλη έκδοση µετοχών από την Ermes Department Stores εκτός όπως περιγράφεται στο Μέρος Β
Κεφ. 6.0.
(β) Kατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συµφωνία µε
βάση την οποία µέρος του κεφαλαίου της Ermes Department Stores θα διατεθεί µε βάση δικαίωµα
επιλογής (share option), ούτε και υπάρχει οποιαδήποτε συµφωνία για παροχή µετοχών ή
χρεογράφων µε όρους ή µε βάση δικαίωµα επιλογής.
(γ) Καµιά προµήθεια, έκπτωση, µεσιτεία ή άλλοι ειδικοί όροι δεν έχουν παραχωρηθεί κατά τα δύο
τελευταία χρόνια σε σχέση µε την έκδοση ή την πώληση µετοχικού κεφαλαίου της Ermes
Department Stores ή οποιασδήποτε εξαρτηµένης της.
3.0 ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το µέγιστο καθαρό προϊόν της ∆ηµόσιας Προσφοράς (αφαιρουµένων των εξόδων της ∆ηµόσιας
Προσφοράς που αφορούν τις επαγγελµατικές αµοιβές που θα καταβληθούν στους ελεγκτές,
νοµικούς συµβούλους, σύµβουλους της ∆ηµόσιας Προσφοράς, και τα δικαιώµατα Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς που υπολογίζονται σε £30.000 και επιπρόσθετο ποσό £10.000 περίπου που αφορά
τα εκτυπωτικά και διαφηµιστικά έξοδα της έκδοσης) αναµένεται να ανέλθει σε £19,74 εκ. περίπου.
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4.0 ΕΞΟ∆Α ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τα έξοδα της ∆ηµόσιας Προσφοράς που αφορούν τις επαγγελµατικές αµοιβές που θα καταβληθούν
στους ελεγκτές, νοµικούς συµβούλους, σύµβουλους της ∆ηµόσιας Προσφοράς, και τα δικαιώµατα
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπολογίζονται σε £30.000. Επιπρόσθετο ποσό £10.000 περίπου αφορά
τα εκτυπωτικά και διαφηµιστικά έξοδα της έκδοσης.
5.0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
Η Εταιρεία δηλώνει ότι κατά την άποψη της, το κεφάλαιο κίνησης του επαρκεί για τις τρέχουσες
δραστηριότητες της τουλάχιστον για τους επόµενους 12 µήνες από την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
6.0 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

ΚΑΙ

ΑΜΟΙΒΕΣ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΑΙ

(α) ∆εν έχουν παρασχεθεί οποιαδήποτε δάνεια ή εγγυήσεις από την Ermes Department Stores στα µέλη
των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας της κατά την ηµεροµηνία του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
(β) Κανένας από τους ∆ιοικητικούς Συµβούλους, διευθυντής ή όργανο εποπτείας δεν έχει ή είχε κατά το
τελευταία δύο χρόνια και το τρέχον οικονοµικό έτος οποιοδήποτε συµφέρον σε µη συνήθεις
συναλλαγές µε την Ermes Department Stores, εκτός ως αναφέρεται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
(γ) Εκτός ως αναφέρεται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, δεν υπάρχουν σηµαντικές συµβάσεις που
υφίστανται ή υφίσταντο κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, στις οποίες
µέλη των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας της Ermes Department Stores και των
εξαρτηµένων της είχαν άµεσα ή έµµεσα, ουσιώδες συµφέρον.
(δ) ∆εν υπάρχει οποιαδήποτε πρόταση ή συµφωνία που να συνεπάγεται την πληρωµή ή την παροχή
ωφελήµατος από την Ermes Department Stores προς οποιοδήποτε ∆ιοικητικό Σύµβουλο του
Συγκροτήµατος Ermes ή συµφωνία για την καταβολή αποζηµιώσεων σε περίπτωση παράνοµου
τερµατισµού της.
7.0 ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΜΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
(α) Εκτός ως αναφέρεται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, από τις 31 ∆εκεµβρίου 2005 µέχρι την
ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν υπήρξε οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στην
οικονοµική κατάσταση της Ermes ή και εξαρτηµένη της.
(β) Εξ όσων οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Ermes γνωρίζουν, καµιά δικαστική αγωγή ή απαίτηση µε
ουσιώδη σηµασία δεν εκκρεµεί ή απειλεί να προσβάλει την Ermes Department Stores ή/και το
Συγκρότηµα Ermes κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
(γ) Καµιά δικαστική διαφορά ή διαιτησία δεν υπάρχει ή υπήρξε που δύναται να έχει ή είχε στο
πρόσφατο παρελθόν σηµαντικές συνέπειες ή επιπτώσεις στην οικονοµική κατάσταση της Ermes
Department Stores ή/και του Συγκροτήµατος Ermes.
(δ) ∆εν υπάρχουν οποιεσδήποτε οικονοµικές συµβάσεις που να έχουν θεµελιώδη σηµασία για τις
δραστηριότητες της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της εκτός από
• τη σηµαντική µη ταµειακή συναλλαγή που πραγµατοποιήθηκε κατά το 2004, και που αφορούσε
την έκδοση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους £35.000.000 στη συγγενική εταιρεία
F.W. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited στις 31 ∆εκεµβρίου 2003, ως αντίτιµο για την
απόκτηση των εµπορικών δραστηριοτήτων της εταιρείας αυτής.
• την εξαγορά 22,25% του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Αρτόπολις Λιµιτεδ από
την Ermes το πρώτο εξάµηνο του 2005 και την εξαγορά του υπόλοιπού 16,84% του µετοχικού
κεφαλαίου της Αρτόπολης Λίµιτεδ που ανήκε σε τρίτους έναντι £127.000 στις 28 Σεπτεµβρίου
2005, καθιστώντας την εταιρεία αυτή 100% εξαρτηµένη της Ermes Department Stores Public
Limited κατά την προαναφερθείσα ηµεροµηνία
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(ε) Η Ermes Department Stores δεν είχε συνάψει µετά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 και µέχρι την
ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, οποιοδήποτε άλλο βραχυπρόθεσµο ή
µακροπρόθεσµο δάνειο, οµόλογο, χρεόγραφο, υποθηκεύσει ή επιβαρύνει την περιουσία της Ermes
Department Stores.
(στ) ∆εν υπάρχει οποιαδήποτε ειδική συµφωνία που να συνεπάγεται την πληρωµή προς οποιοδήποτε
υπάλληλο της Ermes Department Stores αποζηµιώσεων σε περίπτωση παράνοµου τερµατισµού του.
(η) Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν υπάρχει ή υπήρξε στο πρόσφατο
παρελθόν καµιά διακοπή των δραστηριοτήτων της Ermes Department Stores ή των θυγατρικών της
εταιρειών που να έχει ή να είχε σηµαντικές συνέπειες στην οικονοµική της κατάσταση εκτός από
τον τερµατισµό των δραστηριοτήτων της θυγατρικής εταιρείας Παγωτά ∆ωδώνη (Κύπρος) Λτδ (βλ.
Έκθεση ελεγκτών Σηµ. 14). Εκτός από την µείωση της κερδοφορίας η διακοπή των δραστηριοτήτων
της δεν επηρέασε κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο τόσο την οικονοµική κατάστασή της Ermes όσο
και την οµαλή διεξαγωγή των εργασιών του Συγκροτήµατος.
(θ) Εκτός από τις αντιπροσωπείες που αναφέρονται στο Μέρος Β Κεφ 3.3 οι δραστηριότητες της Ermes
Department Stores και του Συγκροτήµατος Ermes δεν εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από άλλα
δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκµετάλλευσης, βιοµηχανικές, εµπορικές, ή οικονοµικές
συµβάσεις.
(ι) Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι δεν έχουν
αναλάβει καµία οριστική υποχρέωση σχετικά µε σηµαντικές µελλοντικές επενδύσεις της Ermes
Department Stores ή των θυγατρικών της εταιρειών που να µην αναφέρεται στο παρόν Ενηµερωτικό
∆ελτίο.
(κ) ∆εν υπάρχουν οποιεσδήποτε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέουν τα µέλη των διοικητικών
διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων του εκδότη ή οποιασδήποτε θυγατρικής του που να
προβλέπουν την παροχή οφελών στην λήξη τους.
8.0 ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
(i)

Οι ελεγκτές PricewaterhouseCoopers Limited έχουν παράσχει και δεν έχουν αποσύρει την πιο
κάτω γραπτή συγκατάθεσή τους για τις αναφορές στο όνοµά τους µε τον τρόπο και υπό την έννοια
που παρουσιάζονται.
25 Αυγούστου 2006
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ermes Department Stores Public Limited
Λευκωσία
Αξιότιµοι Κύριοι,
Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 25 Αυγούστου 2006
Είµαστε οι ελεγκτές της Ermes Department Stores Public Limited για τα έτη 2004 – 2005.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 και 31
∆εκεµβρίου 2005 έχουν ελεγχθεί από εµάς σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Στις εκθέσεις
µας εκφράσαµε γνώµη χωρίς επιφύλαξη για αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις.
Με την παρούσα επιστολή δίνουµε και δεν αποσύρουµε τη συγκατάθεσή µας για τις αναφορές στο
όνοµά µας µε τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο
ηµεροµηνίας 25 Αυγούστου 2006 για το περιεχόµενο του οποίου ως ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι είστε
αποκλειστικά υπεύθυνοι.
PricewaterhouseCoopers Limited
Chartered Accountants

92

(ii)

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.
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ermes Department Stores Public Limited
Λευκωσία
Αξιότιµοι Κύριοι
Με την παρούσα επιστολή δίνουµε και δεν αποσύρουµε τη συγκατάθεσή µας για τις αναφορές στο
όνοµά µας µε τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο
ηµεροµηνίας 25 Αυγούστου 2006 της εταιρείας Ermes Department Stores Public Limited.
Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO)

(iii) Οι νοµικοί σύµβουλοι κ.κ. Τάσσος Παπαδόπουλος & Σία έχουν παράσχει και δεν έχουν αποσύρει
τη γραπτή συγκατάθεσή τους.
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ermes Department Stores Public Limited
Λευκωσία
Αξιότιµοι Κύριοι
Οι υπογεγραµµένοι Τάσσος Παπαδόπουλος & Σία ∆ικηγόροι εκ Λευκωσίας µε την παρούσα
βεβαιώνουµε τα ακόλουθα αναφορικά µε το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Ermes Department
Stores Public Limited ηµεροµηνίας 25 Αυγούστου 2006:
Η προαναφερθείσα εταιρεία έχει κατά Νόµο συσταθεί και λειτουργεί σύµφωνα µε τον περί
Εταιρειών Νόµο Κεφάλαιο 113 και έχει εξουσία για έκδοση τίτλων προς το κοινό.
Εκτός από τα αναφερόµενα στο Μέρος Α του Ενηµερωτικού ∆ελτίου οι προς δηµόσια προσφορά
τίτλοι δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε περιορισµό αναφορικά προς το δικαίωµα µεταβίβασης.
Όλες οι “Γενικές Πληροφορίες Σχετικά µε τον Εκδότη και το Κεφάλαιό του” που αναφέρονται στο
Ενηµερωτικό ∆ελτίο συνάδουν και θα συνάδουν προς τα στοιχεία και έγγραφα της εταιρείας στο
φάκελο αυτής στο Αρχείο Εταιρειών του Τµήµατος Εφόρου Εταιρειών και Επισήµου Παραλήπτη.
Εξουσιοδοτούµε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου να δηµοσιοποιήσει κατά την απόλυτη
κρίση της, εάν κρίνει τούτο σκόπιµο, οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται
στη βεβαίωση αυτή προς το κοινό ή προς οποιονδήποτε.
Τάσσος Παπαδόπουλος & Σία
(iv) ∆ήλωση Ανεξάρτητων Ελεγκτών Deloitte & Touche Limited
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ermes Department Stores Public Limited
Λευκωσία
Αξιότιµοι Κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή δίνουµε και δεν αποσύρουµε τη συγκατάθεσή µας για τις αναφορές στο
όνοµά µας µε τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο
ηµεροµηνίας 25 Αυγούστου 2006 της εταιρείας Ermes Department Stores Public Limited µε την
οποία δεν έχουµε οποιοδήποτε σηµαντικό συµφέρον.
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Με εκτίµηση,
Deloitte & Touche Limited
Certified Public Accountants διενεργούντες την ανεξάρτητη εµπεριστατωµένη οικονοµική µελέτη
(v)

∆ήλωση Ανεξάρτητων Νοµικών Συµβούλων Χρύσης ∆ηµητριάδης & Σία
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ermes Department Stores Public Limited Λευκωσία
Αξιότιµοι Κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή δίνουµε και δεν αποσύρουµε τη συγκατάθεσή µας για τις αναφορές στο
όνοµά µας µε τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο
ηµεροµηνίας 25 Αυγούστου 2006 της εταιρείας Ermes Department Stores Public Limited µε την
οποία δεν έχουµε οποιοδήποτε σηµαντικό συµφέρον.
Με εκτίµηση,
Χρύσης ∆ηµητριάδης & Σία
∆ικηγόροι διενεργούντες την ανεξάρτητη εµπεριστατωµένη νοµική µελέτη

(vi) Το παρόν 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
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 Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
9.0 ΕΓΓΡΑΦΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
(α) Τα έγγραφα τα οποία επισυνάφθηκαν στο αντίτυπο του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου το οποίο
παραδόθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ήταν, οι συγκαταθέσεις και βεβαιώσεις που
αναφέρονται στο Μέρος 7.0 πιο πάνω.
(β) Αντίγραφα των ακολούθων εγγράφων θα είναι διαθέσιµα για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις
εργάσιµες ηµέρες µεταξύ των ωρών 9.00 π.µ. - 12.00 µ.µ. το µεσηµέρι στο εγγεγραµµένο γραφείο
της Εταιρείας, Μέγαρο Σιακόλα, Παλαιός ∆ρόµος Λευκωσίας – Λεµεσού, Αθαλάσσα, Λευκωσία,
κατά τη διάρκεια ισχύος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
i. του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού της Ermes Department Stores Public Limited.
ii. των ελεγµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τα έτη που έληξαν στις 31
∆εκεµβρίου 2004 και 31 ∆εκεµβρίου 2005.
iιι.των συγκαταθέσεων και βεβαιώσεων που αναφέρονται στο Μέρος 8.0 πιο πάνω.
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ΜΕΡΟΣ Ε:

1.0

Ενοποιηµένες ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για την
περίοδο 31 ∆εκεµβρίου 2003- 31 ∆εκεµβρίου 2004

2.0

Ενοποιηµένες ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για το
έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005
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Ermes Department Stores Limited
Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
31 ∆εκεµβρίου 2004
Περιεχόµενα
∆ιοικητικό Συµβούλιο, αξιωµατούχοι και άλλοι σύµβουλοι

Σελίδα
97

Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

98 – 100

Έκθεση ελεγκτών

101 – 102

Ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων

103

Ενοποιηµένος ισολογισµός

104

Ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών στο συµφέρον µετόχων

105

Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών

106

Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις

107 – 128
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Εrmes Department Stores Limited
∆ιοικητικό συµβούλιο, αξιωµατούχοι και άλλοι σύµβουλοι
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Εκτελεστικός Πρόεδρος
Νίκος Κ. Σιακόλας (διορίστηκε 15 Απριλίου 2002)
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Γιώργος Ανηλιάδης (διορίστηκε 23 Φεβρουαρίου 2005)
Εκτελεστικοί Σύµβουλοι
(µε αλφαβητική σειρά)

Ελένη Ν. Σιακόλα (διορίστηκε 5 Φεβρουαρίου 2004)
Μάριος Ν. Σιακόλας (διορίστηκε 15 Απριλίου 2002)

Ελεγκτές
PricewaterhouseCoopers Limited
Julia House
Οδός Θεµιστοκλή ∆έρβη 3
1066 Λευκωσία
Τ Θ 21612
1591 Λευκωσία
Κύπρος

Νοµικοί Σύµβουλοι
Σύµβουλοι
(µε αλφαβητική σειρά)

Πάµπος Ιωαννίδης (διορίστηκε 5 Φεβρουαρίου 2004)
Μάριος Καµπανελάς (διορίστηκε 2 Απριλίου 2005)
John Lovering (διορίστηκε 20 ∆εκεµβρίου 2004)
Ανδρέας Λουρουτζιάτης (διορίστηκε 27 ∆εκεµβρίου 2002)
Ανδρέας Μουσιούτας (διορίστηκε 5 Φεβρουαρίου 2004)
Κώστας Σεβέρης (διορίστηκε 5 Φεβρουαρίου 2004)
Μενέλαος Κ. Σιακόλας (διορίστηκε 30 ∆εκεµβρίου 2002)
Αντώνης Χατζηπαύλου (διορίστηκε 5 Φεβρουαρίου 2004)

Τάσσος Παπαδόπουλος & Σία

Εγγεγραµµένο Γραφείο
Μέγαρο Σιακόλα
Παλαιός δρόµος Λευκωσίας – Λεµεσού
Αθαλάσσα, Λευκωσία

Αναπληρωτής Σύµβουλος
Francis McAuley (διορίστηκε 20 ∆εκεµβρίου 2004)

Γραµµατέας
Γιώργος Π. Μιτσίδης
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Εrmes Department Stores Limited
Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει την πρώτη εκθεσή του µαζί µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις της Εrmes Department Stores Limited (η ‘Εταιρεία’) και των εξαρτηµένων
εταιρειών της (το ‘Συγκρότηµα’), για την περίοδο από τις 31 ∆εκεµβρίου 2003 (ηµεροµηνία έναρξης
εργασιών) µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.

∆ραστηριότητες
Η Εταιρεία είναι η ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήµατος Εrmes. Η δραστηριότητα του
Συγκροτήµατος είναι η λειτουργία των πιο κάτω:
Πολυκαταστήµατα: επτά πολυκαταστήµατα Ermes και ένα Debenhams που ασχολούνται µε την
πώληση ειδών µόδας, καλλυντικών, παιχνιδιών, οικιακών σκευών, τροφίµων, καφετερία, αρτοπωλείο
και άλλων προϊόντων και υπηρεσιών για όλες τις ηλικίες και την οικογένεια. Τα πολυκαταστήµατα
αυτά βρίσκονται στη Λευκωσία, Λεµεσό, Λάρνακα και Πάφο,
ΖΑΚΟ:

-

πέντε πολυκαταστήµατα λιανικής πώλησης προϊόντων σε εσώρουχα, µαγιό, καλτσικά
και είδη ραπτικής

-

34 καταστήµατα ειδών ΖΑΚΟ που καλύπτουν ολόκληρη την Κύπρο, µέσω αδειούχων
µε ειδικές συµφωνίες (franchisees),

NEXT: πέντε καταστήµατα µόδας στη Λευκωσία, Λεµεσό, Λάρνακα και Πάφο,
Super Home Center: δύο µεγαλοκαταστήµατα ειδών για το σπίτι, το εργαστήρι, το σχολείο, γραφεία
και συναφών προϊόντων στη Λευκωσία και Πάφο, που ανήκουν στην εξαρτηµένη εταιρεία Superhome
Center (D.I.Y.) Limited,
Adams: ένα αυτόνοµο κατάστηµα παιδικών ειδών ένδυσης στη Λευκωσία και σε εξειδικευµένες
γωνιές σ’όλα τα πολυκαταστήµατα Ermes,
Villeroy & Boch: ένα κατάστηµα ειδών πορσελάνης, κρυστάλλου και επίπλων στη Λευκωσία,
Miss Sixty: Ένα αυτόνοµο κατάστηµα γυναικείας µόδας στη Λευκωσία και σε εξειδικευµένες γωνιές
στα πολυκαταστήµατα Debenhams και Ermes,
Christian Dior: εισαγωγή και διανοµή των καλλυντικών Christian Dior για την Κυπριακή αγορά και
την αγορά αδασµολογήτων, την οποία αντιπροσωπεύει αποκλειστικά η εξαρτηµένη εταιρεία Artview
Co. Limited,
Fashionlink (Eλλάδα): λιανικό εµπόριο ειδών µόδας, µε έξι καταστήµατα λιανικής πώλησης, µε είδη
παιδικής µόδας Adams, µέσω της συνδεδεµένης εταιρείας Fashionlink A.E.
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Εrmes Department Stores Limited
Μετά την αναδιοργάνωση που έγινε στις 31 ∆εκεµβρίου 2003, όλες οι πιο πάνω εµπορικές
δραστηριότητες µεταβιβάστηκαν από την F.W. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited (Woolworth) στην
Εrmes Department Stores Limited. H αναδιοργάνωση αυτή είχε ως αποτέλεσµα το διαχωρισµό των
εµπορικών εργασιών της Woolworth από τις κτηµατικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Αρκετά από
τα καταστήµατα που λειτουργεί η Ermes Department Stores Limited ενοικιάζονται από την
Woolworth.

Αποτελέσµατα
Τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για την περίοδο παρουσιάζονται στη σελίδα 103. Ο κύκλος
εργασιών του Συγκροτήµατος την περίοδο µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2004 ήταν £78.714.304. Τα κέρδη
από εργασίες πριν τα µη επαναλαµβανόµενα έξοδα ανήλθαν σε £4.103.795. Μετά την αφαίρεση
£401.550 εξόδων για την αλλαγή του ονόµατος των πολυκαταστηµάτων της Εταιρείας από Woolworth
σε Εrmes, τα κέρδη από εργασίες ανήλθαν σε £3.702.245.
Το µερίδιο ζηµιάς συνδεδεµένων εταιρειών ήταν £894.750, από το οποίο ποσό ύψους £630.850
αφορά δραστηριότητες που έχουν τερµατιστεί.
Το καθαρό κέρδος του Συγκροτήµατος πριν τη φορολογία για την περίοδο ήταν £2.944.238, το δε
καθαρό κέρδος µετά τη φορολογία και το συµφέρον µειοψηφίας ήταν £1.865.400.

Μέρισµα
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να µην προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας
την καταβολή µερίσµατος για το έτος 2004, και τα καθαρά κέρδη για την περίοδο µεταφέρονται στα
αποθεµατικά.

Μετοχικό κεφάλαιο
Κατά την έναρξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, το µετοχικό κεφάλαιο διαιρέθηκε από 100
µετοχές της £1 η καθεµιά, σε 500 µετοχές των 20 σεντ η καθεµιά, και µετά αυξήθηκε σε £35.000.000
µε την έκδοση 174 999 500 νέων µετοχών των 20 σεντ. Ο συνολικός αριθµός µετοχών είναι 175 000
000 .

∆ιοικητικό Συµβούλιο
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 και κατά την ηµεροµηνία αυτής της έκθεσης
απαρτίζεται από τους Συµβούλους που παρουσιάζονται στη σελίδα 97, όπου φαίνεται και η
ηµεροµηνία διορισµού του καθενός.
Ο κος Γιώργος Μιτσίδης, που διορίστηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 30 ∆εκεµβρίου 2002 και ο
κος Ρένος Σολοµίδης που διορίστηκε στις 27 ∆εκεµβρίου 2002, παραιτήθηκαν και οι δύο στις 5
Φεβρουαρίου 2004.
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Εrmes Department Stores Limited
Μέτοχοι
Κατά την ηµεροµηνία αυτής της έκθεσης, οι µέτοχοι της Εταιρείας ήταν οι πιο κάτω:
Ποσοστό
συµµετοχής
%
Cyprus Trading Corporation Limited
F.W. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited
Debenhams Retail Plc

83
7
10
100

H Debenhams Retail Plc απέκτησε στις 30 ∆εκεµβρίου 2004, 17 500 000 µετοχές, που
αντιπροσωπεύουν 10% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Συµβάσεις µε Συµβούλους και συνδεόµενα µέρη
Πέραν των υπολοίπων και συναλλαγών που αναφέρονται στη Σηµείωση 21, στις 31 ∆εκεµβρίου 2004
δεν υπήρχε οποιαδήποτε άλλη σηµαντική σύµβαση µε την Εταιρεία ή τις εξαρτηµένες ή συνδεδεµένες
της, στην οποία Σύµβουλος ή συνδεόµενα µέρη είχαν ουσιώδες συµφέρον.

Ελεγκτές
Οι ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. PricewaterhouseCoopers Limited, έχουν εκδηλώσει επιθυµία να
συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
να καθορίσει την αµοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Nίκος Κ. Σιακόλας
Εκτελεστικός Πρόεδρος

Λευκωσία
19 Απριλίου 2005
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Εrmes Department Stores Limited
Έκθεση ελεγκτών προς τα µέλη της
Ermes Department Stores Limited
Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων
1
Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Ermes Depatment Stores
Limited (η Εταιρεία) και των εξαρτηµένων της (το Συγκρότηµα) στις σελίδες 103 µέχρι 128, που
αποτελούνται από τον ενοποιηµένο ισολογισµό στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, τον ενοποιηµένο
λογαριασµό αποτελεσµάτων, την ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών στο συµφέρον µετόχων και την
ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών για την περίοδο από τις 31 ∆εκεµβρίου 2003 (ηµεροµηνία
έναρξης εργασιών) µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2004, και τις σχετικές σηµειώσεις. Αυτές οι οικονοµικές
καταστάσεις είναι ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Η δική µας ευθύνη είναι να
εκφράσουµε γνώµη πάνω σ’ αυτές τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τον έλεγχό µας.
Η έκθεση αυτή γίνεται αποκλειστικά προς τα µέλη της Εταιρείας, ως σώµα, σύµφωνα µε το Άρθρο 156
του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113. Η ελεγκτική µας εργασία έχει αναληφθεί ώστε να µπορέσουµε
να εκθέσουµε στα µέλη της Εταιρείας εκείνα τα θέµατα που απαιτούνται από εµάς σε µια έκθεση
ελεγκτή και για κανένα άλλο σκοπό. Στο µέγιστο βαθµό που επιτρέπεται από το νόµο, δεν
αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη προς οποιονδήποτε εκτός της Εταιρείας και τα µέλη της
Εταιρείας ως σώµα, για την ελεγκτική µας εργασία, για αυτή την έκθεση, ή για τις γνώµες που έχουµε
σχηµατίσει.
2
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά
απαιτούν όπως προγραµµατίζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο για να πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις
κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν ουσιώδη λάθη. Ένας έλεγχος περιλαµβάνει την
εξέταση, πάνω σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και
άλλες πληροφορίες στις οικονοµικές καταστάσεις. Ένας έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση
των λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν, των σηµαντικών υπολογισµών που έγιναν από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχός µας παρέχει µια λογική βάση για τη γνώµη µας.
3
Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη
εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, και της
χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών του για την περίοδο από τις 31 ∆εκεµβρίου
2003 (ηµεροµηνία έναρξης εργασιών) µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2004, σύµφωνα µε ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 της Κύπρου.
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Έκθεση επί άλλων νοµικών απαιτήσεων
4

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο κάτω:

•

Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για τους σκοπούς
του ελέγχου µας.

•

Κατά τη γνώµη µας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία.

•

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµφωνούν µε τα λογιστικά βιβλία.

•

Κατά τη γνώµη µας και από όσα καλύτερα έχουµε πληροφορηθεί και σύµφωνα µε τις
εξηγήσεις που µας δόθηκαν οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν τις
απαιτούµενες από τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113, πληροφορίες µε τον απαιτούµενο
τρόπο.

•

Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
στις σελίδες 98 µέχρι 100 συνάδουν µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.

PricewaterhouseCoopers Limited
Chartered Accountants
Λευκωσία
19 Απριλίου 2005
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Ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων
για την περίοδο από τις 31 ∆εκεµβρίου 2003 (ηµεροµηνία
έναρξης εργασιών) µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2004
Σηµ.

£

Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων

£
78.714.304
(54.895.946)
____________

Μεικτό κέρδος
Άλλα εισοδήµατα
Έξοδα πωλήσεων και διανοµής
Έξοδα για την αλλαγή ονόµατος των
πολυκαταστηµάτων της Εταιρείας
Γενικά έξοδα και έξοδα διαχείρισης
Αποσβέσεις στοιχείων πάγιου ενεργητικού

23.818.358
2.292.198
26.110.556
(15.425.717)

5

6

(401.550)
(4.800.838)
(1.780.206)

12

____________

Κέρδος εργασιών
Χρηµατοδοτικά έσοδα – καθαρά
Μερίδιο ζηµιάς συνδεδεµένων εταιρειών πριν τη
φορολογία
- συνεχιζόµενες δραστηριότητες
- τερµατισθείσες δραστηριότητες

7
9
14
14

3.702.245
136.743
(263.900)
(630.850)

(894.750)
____________

Κέρδος πριν από τη φορολογία
Φορολογία

10

2.944.238
(386.634)
____________

Κέρδος του Συγκροτήµατος
Συµφέρον µειοψηφίας

17

2.557.604
(692.204)
____________

Καθαρό κέρδος περιόδου

1.865.400
=========

Καθαρά κέρδη ανά µετοχή των 20 σεντ:
Βασικά

Σεντ
11

1,1
=========

Πλήρως κατανεµηµένα

11

1,1
=========

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 107 µέχρι 128 αποτελούν µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Εrmes Department Stores Limited
Ενοποιηµένος ισολογισµός στις 31 ∆εκεµβρίου 2004
Σηµ.

£

Ενεργητικό
Μη τρεχούµενο ενεργητικό
Πάγιο ενεργητικό
Εµπορική εύνοια
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση

12
13
14

Τρεχούµενο ενεργητικό
Αποθέµατα
Χρεώστες και προπληρωµές
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών

15
20

Σύνολο ενεργητικού

16.847.150
21.207.812
426.078
43.750
____________
38.524.790
____________
13.108.646
6.273.535
1.870.148
____________
21.252.329
____________
59.777.119
========

Συµφέρον µετόχων και υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και αποθεµατικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Κέρδη που κρατήθηκαν

16

Συµφέρον µειοψηφίας

17

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις
∆άνεια

18

1.027.652
____________

18
19

1.954.634
18.585.705
84.730
____________
20.625.069
____________
21.652.721
____________
59.777.119
========

Τρέχουσες υποχρεώσεις
∆άνεια και διευκολύνσεις
Πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο συµφέροντος µετόχων και υποχρεώσεων

35.000.000
1.865.400
____________
36.865.400
____________
1.258.998
____________

Στις 19 Απριλίου 2005 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εrmes Department Stores Limited ενέκρινε αυτές τις
οικονοµικές καταστάσεις για έκδοση.
Νίκος Κ. Σιακόλας
Εκτελεστικός Πρόεδρος

Γιώργος Ανηλιάδης
∆ιευθύνων Σύµβουλος

Βασίλης Γεωργιάδης
Οικονοµικός ∆ιευθυντής

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 107 µέχρι 128 αποτελούν µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

104

Ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών στο συµφέρον µετόχων
για την περίοδο από τις 31 ∆εκεµβρίου 2003 (ηµεροµηνία
έναρξης εργασιών) µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2004

Κατά την ηµεροµηνία συστάσεως της Εταιρείας
Καθαρό κέρδος για την περίοδο
Έκδοση νέων µετοχών
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004

Μετοχικό
κεφάλαιο
£

Κέρδη που
κρατήθηκαν
£

100
34.999.900
34.999.900
35.000.000
=========

1.865.400
1.865.400
1.865.400
=========

Σύνολο
£
100
1.865.400
34.999.900
36.865.300
36.865.400
=========

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 107 µέχρι 128 αποτελούν µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών
για την περίοδο από τις 31 ∆εκεµβρίου 2003 (ηµεροµηνία
έναρξης εργασιών) µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2004
Σηµ.
Ροή µετρητών από εργασίες
Κέρδος πριν τη φορολογία
Αναπροσαρµογές για:
Αποσβέσεις στοιχείων πάγιου ενεργητικού
Χρεωστικούς τόκους
Πιστωτικούς τόκους
Μερίδιο ζηµιάς συνδεδεµένων εταιρειών

2.944.238
12
9
9
14

Ροή µετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
- Αποθέµατα
- Χρεώστες
- Πιστωτές

Καθαρή ροή µετρητών από εργασίες
12
14
7

Καθαρή ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες
Ροή µετρητών για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Πληρωµές δανείων και διευκολύνσεων
Τόκοι που πληρώθηκαν
Καθαρή ροή µετρητών για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή της περιόδου
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος της περιόδου

1.780.206
187.421
(324.164)
894.750
__________
5.482.451
689.112
1.210.277
(4.020.838)
__________
3.361.002
(418.241)
_________
2.942.761
_________

Ροή µετρητών από εργασίες
Φορολογία που πληρώθηκε

Ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού
Επένδυση σε συνδεδεµένες εταιρείες
Εισπράξεις από αγορά δραστηριοτήτων
Εισπράξεις από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού
Τόκοι που εισπράχθηκαν

£

20

(2.042.515)
(508.089)
115.577
9.800
324.164
__________
(2.101.063)
__________
(529.416)
(187.421)
(716.837)
__________
124.861
__________
124.861
=======

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 107 µέχρι 128 αποτελούν µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Εrmes Department Stores Limited
Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
1

Γενικές πληροφορίες

Χώρα συστάσεως
Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 15 Απριλίου 2002 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης
ευθύνης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 και άρχισε τις εργασίες της
στις 31 ∆εκεµβρίου 2003, αναλαµβάνοντας τις εµπορικές δραστηριότητες της F.W. Woolworth & Co.
(Cyprus) Limited. Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις καλύπτουν την περίοδο από την ηµεροµηνία
έναρξης εργασιών µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.
H διεύθυνση του εγγεγραµµένου γραφείου της Εταιρείας είναι: Μέγαρο Σιακόλα, Παλαιός δρόµος
Λευκωσίας – Λεµεσού, Αθαλάσσα, Λευκωσία.
Η διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της Εταιρείας είναι: οδός Ευαγόρα Παλληκαρίδη 95, 2235
Λατσιά (παλαιός δρόµος Λευκωσίας – Λεµεσού).
Κύριες δραστηριότητες
Η Εταιρεία είναι η ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήµατος Εrmes. Η δραστηριότητα του
Συγκροτήµατος είναι η διεξαγωγή λιανικού εµπορίου στην Κύπρο και στην Ελλάδα, µέσω
πολυκαταστηµάτων και εξειδικευµένων καταστηµάτων.
Μετά την αναδιοργάνωση που έγινε στις 31 ∆εκεµβρίου 2003, όλες οι εµπορικές δραστηριότητες της
F.W. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited µεταβιβάστηκαν στην εταιρεία Εrmes Department Stores
Limited. Η αναδιοργάνωση αυτή είχε ως αποτέλεσµα το διαχωρισµό των εµπορικών εργασιών της
Woolworth από τις κτηµατικές και επενδυτικές δραστηριότητες οι οποίες παρέµειναν στην
Woolworth.
Αρκετά από τα καταστήµατα που λειτουργεί η Ermes Department Stores Limited ενοικιάζονται από
την Woolworth.

2

Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν στην ετοιµασία αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων παρατίθενται πιο κάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια σε αυτές τις
οικονοµικές καταστάσεις εκτός από όπου δηλώνεται διαφορετικά.
Βάση ετοιµασίας
Οι οικονοµικές καταστάσεις, που παρουσιάζονται σε Λίρες Κύπρου, έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου
Κεφ. 113. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους,
όπως τροποποιήθηκε από την επανεκτίµηση των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση.
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2

Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Βάση ετοιµασίας (συνέχεια)
Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισµένων
σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στη διαδικασία
εφαρµογής των λογιστικών αρχών του Συγκροτήµατος. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και
υποθέσεων που επηρεάζουν τα παρουσιαζόµενα ποσά των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων,
τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών
καταστάσεων και τα παρουσιαζόµενα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά την διάρκεια του έτους υπό
εξέταση. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της
διεύθυνσης του Συγκροτήµατος σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και δεδοµένα, τα πραγµατικά
αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς.
Υιοθέτηση νέων ή αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
Κατά τη διάρκεια της περιόδου το Συγκρότηµα υιοθέτησε πριν την ηµεροµηνία υποχρεωτικής
εφαρµογής του το νεοεκδοθέν ∆ΠΧΑ αρ. 3, Ενοποίηση Επιχειρήσεων, που εκδόθηκε από το
Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, το οποίο αφορά τις δραστηριότητες του, παρόλο που η
υιοθέτηση του προτύπου αυτού είναι υποχρεωτική µόνο για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από
την
1η Ιανουαρίου 2005.
H υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 3 καθιστά αναγκαία την ταυτόχρονη υιοθέτηση του αναθεωρηµένου ∆ιεθνούς
Λογιστικού Προτύπου (∆ΛΠ) αρ. 36, Αποµείωση στην αξία στοιχείων ενεργητικού και του ∆ΛΠ αρ.
38, Άϋλα στοιχεία ενεργητικού.
Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΠΧΑ 3, το Συγκρότηµα δεν έχει λογίσει απόσβεση της εµπορικής
εύνοιας από τις 31 ∆εκεµβρίου 2003 και έχει αξιολογήσει την λογιστική αξία της κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού (Σηµ. 13). Από το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 η εµπορική
εύνοια δεν αποσβένεται αλλά αξιολογείται ετήσια για οποιαδήποτε ένδειξη αποµείωσης.
Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων είχαν εκδοθεί τα ακόλουθα
∆ΠΧΑ, χωρίς ακόµη να είναι σε ισχύ:
∆ΠΧΑ 1: Υιοθέτηση για πρώτη φορά των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.
∆ΠΧΑ 2: Πληρωµή σε µετοχές
∆ΠΧΑ 4: Ασφαλιστήρια συµβόλαια
∆ΠΧΑ 5: Μη τρεχούµενο ενεργητικό προς διάθεση και τερµατισθείσες δραστηριότητες.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει ότι η υιοθέτηση αυτών των Προτύπων και ερµηνειών, όπου είναι
εφαρµόσιµα σε µελλοντικές περιόδους, δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις
του Συγκροτήµατος.
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Αναγνώριση εισοδηµάτων
Οι πωλήσεις αντιπροσωπεύουν ποσά εισπρακτέα για εµπορεύµατα και υπηρεσίες που πωλήθηκαν
µετά την αφαίρεση εκπτώσεων, επιστροφών και του φόρου προστιθέµενης αξίας.
Τα εισοδήµατα του Συγκροτήµατος αναγνωρίζονται ως εξής:
(α)

Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν οι σηµαντικοί κίνδυνοι και οφέλη ιδιοκτησίας των
αγαθών έχουν µεταφερθεί στον πελάτη. Αυτό γίνεται συνήθως όταν το Συγκρότηµα έχει
πωλήσει ή παραδώσει τα αγαθά στον πελάτη, ο πελάτης έχει αποδεχθεί τα αγαθά και η
αποπληρωµή των σχετικών εισπρακτέων ποσών είναι εύλογα εξασφαλισµένη.

(β)

Πωλήσεις υπηρεσιών
Οι πωλήσεις υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο που προσφέρονται οι
υπηρεσίες µε αναφορά στην ολοκλήρωση της συναλλαγής υπολογισµένη στη βάση των
υπηρεσιών που προσφέρθηκαν ως αναλογία των συνολικών υπηρεσιών που θα προσφερθούν.

(γ)

Πιστωτικοί τόκοι
Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του
πραγµατικού επιτοκίου.

(δ)

Εισόδηµα από ενοίκια
Το εισόδηµα από ενοίκια αναγνωρίζεται σύµφωνα µε την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων
ανάλογα µε την ουσία των όρων των σχετικών συµφωνιών ενοικίασης.

Λειτουργικές µισθώσεις
Μισθώσεις όπου ένα σηµαντικό µέρος των κινδύνων και ανταµοιβών της ιδιοκτησίας παραµένουν
στον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές
µισθώσεις (µετά την αφαίρεση κινήτρων που εισπράχθηκαν από τον εκµισθωτή) χρεώνονται στο
λογαριασµό αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο στο διάστηµα της περιόδου µίσθωσης.
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Ωφελήµατα υπαλλήλων
Το Συγκρότηµα και οι υπάλληλοι συνεισφέρουν στο Κρατικό Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε
βάση τους µισθούς των υπαλλήλων. Επιπρόσθετα η Εταιρεία λειτουργεί ένα σχέδιο καθορισµένων
εισφορών, τα στοιχεία ενεργητικού του οποίου τηρούνται ξεχωριστά και διευθύνεται από
∆ιαχειριστική Επιτροπή. Το σχέδιο χρηµατοδοτείται µε εισφορές από τους υπαλλήλους και την
Εταιρεία. Οι εισφορές της Εταιρείας διαγράφονται στην περίοδο την οποία αφορούν και
περιλαµβάνονται στο κόστος προσωπικού. Η Εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε νοµική ή τεκµαρτή
υποχρέωση για να πληρώσει επιπλέον συνεισφορές εάν το σχέδιο δεν κατέχει αρκετά περιουσιακά
στοιχεία για να πληρώσει σε όλους τους υπαλλήλους τα ωφελήµατα που αναλογούν στις υπηρεσίες
τους κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και των προηγούµενων περιόδων.
Μετατροπή ξένων νοµισµάτων
(1)

Νόµισµα αποτίµησης

Οι οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάζονται σε Κυπριακές λίρες (το νόµισµα αποτίµησης) το οποίο είναι
το νόµισµα που καλύτερα παρουσιάζει την ουσία του µεγαλύτερου µέρους των οικονοµικών
συναλλαγών και δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος.
(2)

Συναλλαγές και υπόλοιπα σε ξένο νόµισµα

Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα καταχωρούνται µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν την
ηµεροµηνία της συναλλαγής. Συναλλαγµατικά κέρδη και ζηµιές που προκύπτουν από την εξόφληση
τέτοιων συναλλαγών και από τη µετατροπή µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει στο τέλος του
έτους των χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νοµίσµατα
αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων.
Φορολογία
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και ανακτήσιµα ποσά για υπολογίζονται µε βάση το ποσό που
αναµένεται ότι θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί από τις φορολογικές αρχές χρησιµοποιώντας
φορολογικούς συντελεστές και νοµοθεσίες που είχαν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι την
ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβληµένη φορολογία, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της υποχρέωσης,
πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων
ενεργητικού και υποχρεώσεων και των αντίστοιχων ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις. Η
αναβληµένη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νοµοθεσίες που
είχαν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού και αναµένεται ότι θα
ισχύουν όταν οι σχετικές αναβληµένες φορολογικές απαιτήσεις πραγµατοποιηθούν ή όταν οι
αναβληµένες φορολογικές υποχρεώσεις διακανονιστούν.
Αναβληµένες εισπρακτέες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανό ότι
µελλοντικά φορολογικά κέρδη θα είναι διαθέσιµα έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές µπορούν
να χρησιµοποιηθούν.
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∆ιανοµή µερισµάτων
Η διανοµή µερισµάτων στους Μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας στο έτος που τα µερίσµατα εγκρίνονται από τους Μετόχους της Εταιρείας
Πάγιο ενεργητικό
Τα στοιχεία πάγιου ενεργητικού που αποτελούνται από βελτιώσεις σε ενοικιαζόµενα κτίρια, βιτρίνες
και εξοπλισµό παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος µείον µεταγενέστερες αποσβέσεις. Το ιστορικό
κόστος περιλαµβάνει δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε την απόκτηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού.
Οι αποσβέσεις στοιχείων πάγιου ενεργητικού υπολογίζονται χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο
ώστε να κατανεµηθεί το κόστος του κάθε στοιχείου πάγιου ενεργητικού στο διάστηµα της
αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής του. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι ως εξής:
%
Βελτιώσεις κτιρίων υπό ενοικίαση
Βιτρίνες και εξοπλισµός
Οχήµατα
Λογισµικό και ηλεκτρονικοί υπολογιστές

5 – 12 (περίοδος ενοικίασης)
10
20
20 – 33,3

Η υπολειµµατική αξία και οι ωφέλιµες ζωές αναθεωρούνται και προσαρµόζονται σε κάθε ηµεροµηνία
ισολογισµού εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.
Η λογιστική αξία ενός στοιχείου πάγιου ενεργητικού µειώνεται αµέσως στο ανακτήσιµο ποσό, εάν η
λογιστική αξία υπερβαίνει το υπολογιζόµενο ανακτήσιµο ποσό.
∆απάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού χρεώνονται στο λογαριασµό
αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν. ∆απάνες για σηµαντικές βελτιώσεις και ανακαινίσεις και
άλλες µεταγενέστερες δαπάνες περιλαµβάνονται στην αξία του στοιχείου πάγιου ενεργητικού όταν
θεωρηθεί πιθανό ότι θα προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στην Εταιρεία µεγαλύτερα από
αυτά που αναµένονταν σύµφωνα µε την αρχική προβλεπόµενη απόδοση του στοιχείου. Οι σηµαντικές
ανακαινίσεις και βελτιώσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιµης ζωής του
στοιχείου ενεργητικού µε το οποίο σχετίζονται.
Κέρδη και ζηµιές από διάθεση στοιχείων πάγιου ενεργητικού προσδιορίζονται από τη σύγκριση των
ποσών που εισπράχθηκαν µε τη λογιστική αξία και περιλαµβάνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων.
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Εµπορική εύνοια
Η εµπορική εύνοια αντιπροσωπεύει την υπέρβαση του κόστους µιας εξαγοράς από τη δίκαιη αξία του
µεριδίου του Συγκροτήµατος στα καθαρά αναγνωρίσιµα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης που
αποκτήθηκε κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Η εµπορική εύνοια που προκύπτει από την εξαγορά
συνδεδεµένων εταιρειών περιλαµβάνεται στις επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες.
Η εµπορική εύνοια παρουσιάζεται στον ισολογισµό ως άϋλο στοιχείο ενεργητικού.
Κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού το Συγκρότηµα εκτιµά κατά πόσον υπάρχει ένδειξη µείωσης της
αξίας της εµπορικής εύνοιας. Εάν υπάρχει τέτοια ένδειξη, το Συγκρότηµα εκτιµά κατά πόσον η
λογιστική αξία είναι πλήρως ανακτήσιµη. Γίνεται µείωση της αξίας εάν η λογιστική αξία είναι
µεγαλύτερη της ανακτήσιµης αξίας.
Η εµπορική εύνοια κατανέµεται σε µονάδες παραγωγής ταµειακών ροών για σκοπούς αξιολόγησης
της πιθανής ανάγκης πρόβλεψης για αποµείωση της αξίας της. Κάθε µονάδα παραγωγής ταµειακών
ροών αντιπροσωπεύει τη µικρότερη δυνατή αναγνωρίσιµη οµάδα στοιχείων ενεργητικού που παράγει
ταµειακές εισροές, οι οποίες είναι σε µεγάλο βαθµό ανεξάρτητες από ταµειακές εισροές που
παράγονται από άλλα στοιχεία ή οµάδες στοιχείων ενεργητικού.
Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
(1)

Γενικά
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της
Ermes Department Stores Limited (η “Eταιρεία”) και των εξαρτηµένων εταιρειών της που όλες
µαζί αναφέρονται ως το “Συγκρότηµα”.

(2)

Εξαρτηµένες εταιρείες
Οι εξαρτηµένες εταιρείες, που είναι εταιρείες στις οποίες το Συγκρότηµα έχει συµφέρον πέραν
των µισών δικαιωµάτων ψήφου ή διαφορετικά έχει τη δύναµη να ασκεί έλεγχο επί των
εργασιών τους, ενοποιούνται. Οι εξαρτηµένες εταιρείες ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που
ο έλεγχος µεταφέρεται στο Συγκρότηµα και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που
ο έλεγχος αυτός τερµατίζεται. Όλες οι ενδοεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη
πραγµατοποιηθέντα κέρδη µεταξύ εταιρειών του Συγκροτήµατος απαλείφονται. Οι µη
πραγµατοποιηθείσες ζηµιές απαλείφονται επίσης εκτός αν το κόστος δεν µπορεί να ανακτηθεί.
Όπου είναι αναγκαίο, οι λογιστικές αρχές των εξαρτηµένων εταιρειών τροποποιούνται ώστε να
συνάδουν µε τις αρχές που εφαρµόζει το Συγκρότηµα.
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Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (συνέχεια)
(3)

Συνδεδεµένες εταιρείες
Οι συνδεδεµένες εταιρείες είναι επιχειρήσεις στις οποίες το Συγκρότηµα έχει γενικά µερίδιο
µεταξύ 20% και 50% των δικαιωµάτων ψήφου ή επί των οποίων το Συγκρότηµα ασκεί
σηµαντική επιρροή, αλλά τις οποίες δεν ελέγχει. Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες
αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος και µετέπειτα λογίζονται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.
Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο το µερίδιο του Συγκροτήµατος στο κέρδος ή τη ζηµιά των
συνδεδεµένων εταιρειών µετά την εξαγορά αναγνωρίζεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων και
το µερίδιο του Συγκροτήµατος στην κίνηση των αποθεµατικών µετά την εξαγορά
αναγνωρίζεται στα αποθεµατικά. Οι συσσωρευµένες κινήσεις µετά την εξαγορά
αναπροσαρµόζονται έναντι της λογιστικής αξίας της επένδυσης. Μη πραγµατοποιηθέντα
κέρδη σε συναλλαγές µεταξύ του Συγκροτήµατος και των συνδεδεµένων του εταιρειών
απαλείφονται στην έκταση του συµφέροντος του Συγκροτήµατος στις συνδεδεµένες εταιρείες.
Μη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές επίσης απαλείφονται εκτός αν η συναλλαγή φανερώνει µόνιµη
µείωση στην αξία του ενεργητικού που µεταφέρθηκε.
Η επένδυση του Συγκροτήµατος σε συνδεδεµένες εταιρείες περιλαµβάνει εµπορική εύνοια που
προέκυψε κατά την απόκτηση. Όταν το µερίδιο του Συγκροτήµατος στη ζηµιά της
συνδεδεµένης εταιρείας ισούται ή υπερβαίνει το συµφέρον στη συνδεδεµένη εταιρεία, το
Συγκρότηµα δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζηµιές, εκτός εάν το Συγκρότηµα έχει αναλάβει
υποχρεώσεις ή έχει κάνει πληρωµές εκ µέρους της συνδεδεµένης εταιρείας. Οι λογιστικές
αρχές των συνδεδεµένων εταιρειών διαφοροποιούνται όπου χρειάζεται για να συνάδουν µε τις
λογιστικές αρχές που εφαρµόζει η Εταιρεία.

(4)

Μετατροπή οικονοµικών καταστάσεων σε ξένο νόµισµα
Οι λογαριασµοί αποτελεσµάτων ξένων εταιρειών µετατρέπονται στο νόµισµα του
Συγκροτήµατος στην µέση τιµή συναλλάγµατος του έτους και οι ισολογισµοί µετατρέπονται
στις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τη µετατροπή της καθαρής επένδυσης στις
ξένες εξαρτηµένες και συνδεδεµένες εταιρείες παρουσιάζονται στο συµφέρον µετόχων.

Πώληση εξαρτηµένων ή συνδεδεµένων εταιρειών
Το κέρδος ή η ζηµιά από πώληση εξαρτηµένων ή συνδεδεµένων εταιρειών υπολογίζεται ως η διαφορά
µεταξύ της τιµής πώλησης και του µεριδίου του Συγκροτήµατος στα καθαρά στοιχεία ενεργητικού της
εξαρτηµένης ή συνδεδεµένης εταιρείας κατά την ηµεροµηνία πώλησης, µείον τυχόν εµπορική εύνοια
που δεν έχει διαγραφεί, που προέκυψε κατά την αγορά της εξαρτηµένης ή συνδεδεµένης εταιρείας.
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Αποµείωση στην αξία στοιχείων ενεργητικού
Στοιχεία ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται αλλά αξιολογούνται
ετήσια για πιθανή αποµείωση της αξίας τους. Στοιχεία ενεργητικού που υπόκεινται σε απόσβεση
αξιολογούνται για πιθανή αποµείωση της αξίας τους όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες
δηµιουργούν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Αναγνωρίζεται ζηµιά
από αποµείωση για το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία του στοιχείου ενεργητικού υπερβαίνει την
ανακτήσιµη αξία. Η ανακτήσιµη αξία είναι η ψηλότερη της δίκαιης αξίας του στοιχείου ενεργητικού
µείον τυχόν έξοδα διάθεσης και της αξίας για την επιχείρηση βάσει της υφιστάµενης χρήσης. Για
σκοπούς αξιολόγησης ενδεχόµενης αποµείωσης, τα στοιχεία ενεργητικού ταξινοµούνται στα πιο
χαµηλά επίπεδα για τα οποία υπάρχουν ξεχωριστά αναγνωρίσιµες ταµειακές ροές (µονάδες παραγωγής
ταµειακών ροών).
Αποθέµατα
Τα αποθέµατα εµφανίζονται στην τιµή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, όποια από τις
δύο είναι χαµηλότερη. Η τιµή κόστους καθορίζεται µε την µέθοδο Πρώτης- Εισαγωγής – ΠρώτηςΕξαγωγής. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η υπολογιζόµενη τιµή πώλησης κατά τη συνήθη
πορεία των εργασιών µείον τυχόν έξοδα πώλησης. Γίνεται πρόβλεψη για ελαττωµατικά, άχρηστα, ή
αργοκίνητα αποθέµατα όπου αυτό ισχύει.
Χρεώστες
Οι χρεώστες παρουσιάζονται στο αρχικό ποσό τιµολογίου µείον πρόβλεψη για αποµείωση της αξίας
των εισπρακτέων ποσών, η οποία καθορίζεται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη πως το Συγκρότηµα
δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει τα συνολικά ποσά σύµφωνα µε τους αρχικούς όρους που
συµφωνήθηκαν µε το χρεώστη. Η πρόβλεψη για επισφαλή χρέη αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ
της λογιστικής αξίας και της ανακτήσιµης αξίας, που ισούται µε τη σηµερινή αξία των αναµενόµενων
ταµειακών ροών, προεξοφληµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της πρόβλεψης
αναγνωρίζεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων.
∆άνεια εισπρακτέα
Τα δάνεια που παραχωρούνται από το Συγκρότηµα µε τη χορήγηση χρηµάτων απευθείας στον
χρεώστη ταξινοµούνται ως δάνεια εισπρακτέα και παρουσιάζονται σε αποσβεσθείσα τιµή κτήσης.
Αυτή η τιµή είναι η δίκαιη αξία των χρηµάτων που δόθηκαν για να δηµιουργήσουν τα δάνεια όπως
προσδιορίζεται από τις τιµές της αγοράς τη µέρα που δηµιουργήθηκε το δάνειο. Όλα τα δάνεια
αναγνωρίζονται όταν παραχωρούνται τα χρήµατα στον χρεώστη.
Γίνεται πρόβλεψη για αποµείωση στην αξία του δανείου όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι το
Συγκρότηµα δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που του οφείλονται σύµφωνα µε τους
αρχικούς συµβατικούς όρους του δανείου. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της
λογιστικής αξίας και του ανακτήσιµου ποσού, το οποίο είναι η τρέχουσα αξία των αναµενόµενων
ταµειακών ροών συµπεριλαµβανοµένων και των ανακτήσιµων ποσών από εγγυήσεις και
εξασφαλίσεις, προεξοφληµένα µε το αρχικό επιτόκιο των δανείων.
Ποσά εισπρακτέα πέραν του ενός έτους ταξινοµούνται ως µη τρεχούµενο ενεργητικό.
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Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Μετοχικό κεφάλαιο
Οι συνήθεις µετοχές ταξινοµούνται ως ίδια κεφάλαια.
∆άνεια πληρωτέα
Τα δάνεια αναγνωρίζονται στο αρχικό ποσό χορήγησης µετά την αφαίρεση των εξόδων
χρηµατοδότησης. Τα δάνεια παρουσιάζονται µετέπειτα σε αποσβεσθέν κόστος. Οποιαδήποτε διαφορά
µεταξύ των εισπράξεων (µετά την αφαίρεση των εξόδων συναλλαγής) και της αξίας αποπληρωµής
αναγνωρίζεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων κατά τη περίοδο διάρκειας του δανείου,
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της πραγµατικής απόδοσης.
Ποσά πληρωτέα πέραν του ενός έτους ταξινοµούνται ως µη τρέχουσες υποχρεώσεις.
Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν το Συγκρότηµα έχει µια παρούσα νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση
ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, αν υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί εκροή οικονοµικών
πόρων για εξόφληση της και µπορεί να γίνει βάσιµος υπολογισµός του ύψους της. Όταν το
Συγκρότηµα αναµένει η πρόβλεψη να ανακτηθεί, για παράδειγµα µε βάση ασφαλιστικό συµβόλαιο, η
ανάκτηση αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό στοιχείο ενεργητικού µόνο όταν η αποπληρωµή είναι σχεδόν
βέβαιη.
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών
Για τους σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών, τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών
αποτελούνται από υπόλοιπα τραπεζών και µετρητά. Στον ισολογισµό, τα τραπεζικά παρατραβήγµατα
περιλαµβάνονται στα δάνεια στις τρέχουσες υποχρεώσεις.

3

∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

(1)

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Οι εργασίες του Συγκροτήµατος το εκθέτουν σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους,
συµπεριλαµβανοµένων των επιδράσεων από αλλαγές στις τιµές ξένου συναλλάγµατος, των
επιτοκίων, τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο ρευστότητας που προκύπτουν από τα
χρηµατοοικονοµικά µέσα που κατέχει. Η πολιτική που εφαρµόζει το Συγκρότηµα στη
διαχείριση των κινδύνων, ώστε να τους ελέγχει, εξηγείται πιο κάτω:
(α)

Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος να διακυµανθεί η αξία των χρηµατοοικονοµικών
µέσων εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή µετρητών από
εργασίες του Συγκροτήµατος είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια
της αγοράς. Τα σηµαντικά στοιχεία ενεργητικού του Συγκροτήµατος που φέρουν τόκο
και τα τραπεζικά δάνεια είναι µε κυµαινόµενα επιτόκια. Το Συγκρότηµα
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∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)

(1)

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
(α)

Κίνδυνος επιτοκίου (συνέχεια)
εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά µε τον µη βραχυπρόθεσµο δανεισµό του. Ο
δανεισµός σε κυµαινόµενα επιτόκια εκθέτει το Συγκρότηµα σε κίνδυνο ταµειακών
ροών από επιτόκια. Ο δανεισµός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει το Συγκρότηµα σε
κίνδυνο δίκαιης αξίας από επιτόκια. Η διεύθυνση του Συγκροτήµατος παρακολουθεί τις
διακυµάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

(β)

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν υπάρξει αδυναµία των συµβαλλοµένων µερών
να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους, που µπορεί να µειώσει το ποσό των µελλοντικών
ταµειακών εισροών από χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού κατά την ηµεροµηνία
του ισολογισµού.
Το Συγκρότηµα δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου από τρίτους
εφόσον διεξάγει κυρίως λιανικό εµπόριο µε το ευρύ κοινό. Το Συγκρότηµα ακολουθεί
τακτική που διασφαλίζει στο µέγιστο δυνατό βαθµό ότι οι πωλήσεις προϊόντων και
υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες µε κατάλληλο πιστωτικό παρελθόν, και ακολουθεί
τακτική που περιορίζει το ποσό έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο από οποιονδήποτε
πελάτη, καθώς και από τις οφειλές συγγενικών εταιρειών. Τα τραπεζικά υπόλοιπα
τηρούνται σε χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς µε ψηλή πιστωτική αξιοπιστία.

(γ)

Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν οι ηµεροµηνίες λήξης
των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων δεν συµπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν
συµπίπτουν, η απόδοση µπορεί να αυξηθεί, αλλά ταυτόχρονα µπορεί να αυξηθεί και ο
κίνδυνος ζηµιών. Το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες µε σκοπό την ελαχιστοποίηση
τέτοιων ζηµιών, όπως η διατήρηση περιουσιακών στοιχείων µε ψηλή ρευστότητα και
µε το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε εξασφαλισµένες πιστωτικές
διευκολύνσεις.

(δ)

Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακυµάνσεων στην αξία των
χρηµατοοικονοµικών µέσων λόγω αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Ο
συναλλαγµατικός κίνδυνος προκύπτει όταν µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές και τα
αναγνωρισµένα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων είναι σε νόµισµα διαφορετικό
από το νόµισµα αποτίµησης του Συγκροτήµατος. Το Συγκρότηµα υπόκειται σε
συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγές σε Στερλίνες, Ευρώ και
∆ολλάρια Ηνωµένων Πολιτειών. Η ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος παρακολουθεί τις
διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
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∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)

(2)

Εκτίµηση δίκαιων αξιών
Οι δίκαιες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του
Συγκροτήµατος είναι περίπου οι ίδιες όπως και τα ποσά που εµφανίζονται στον ισολογισµό.
Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων τα οποία δεν εµπορεύονται σε ενεργές αγορές
καθορίζονται χρησιµοποιώντας διάφορες µεθόδους αποτίµησης αξιών, όπως µέθοδοι
προεξόφλησης ταµειακών ροών στη βάση υποθέσεων για τις συνθήκες της αγοράς κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Η ονοµαστική αξία µείον οι υπολογιζόµενες πιστωτικές προσαρµογές για χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις µε λήξη εντός ενός έτους θεωρείται ότι προσεγγίζει τις
δίκαιες αξίες τους. Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για σκοπούς
πληροφόρησης υπολογίζεται µε την προεξόφληση των µελλοντικών συµβατικών ταµειακών
ροών χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο της αγοράς που είναι διαθέσιµο στο Συγκρότηµα για
παρόµοια χρηµατοοικονοµικά µέσα.

4

Ανάλυση κατά τοµέα

Το Συγκρότηµα διεξάγει σχεδόν εξολοκλήρου δραστηριότητες λιανικού εµπορίου στην Κύπρο και
στην Ελλάδα.
Οι δραστηριότητες του Συγκροτήµατος στην Ελλάδα ανήκουν στη συνδεδεµένη εταιρεία Fashionlink
S.A. H συνεισφορά τους στο καθαρό κέρδος και στο καθαρό ενεργητικό κατά γεωγραφικό τοµέα είναι
ως ακολούθως:

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) περιόδου
Καθαρό ενεργητικό στις 31 ∆εκεµβρίου 2004

5

Κύπρος
£
2.232.300
36.575.098

Ελλάδα
£
(366.900)
290.302

Σύνολο
£
1.865.400
36.865.400

Άλλα εισοδήµατα

Εκπτώσεις από προµηθευτές
Ενοίκια εισπρακτέα
Συνεισφορά στα έξοδα διαφήµισης
∆ικαιώµατα διαχείρισης
Προµήθειες
Άλλα

£
1.246.179
93.272
110.037
679.736
22.050
140.924
2.292.198
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Έξοδα για την αλλαγή του ονόµατος των πολυκαταστηµάτων της Εταιρείας

Αυτά είναι έξοδα που έγιναν σε σχέση µε την αλλαγή του ονόµατος των πολυκαταστηµάτων της
Εταιρείας από Woolworth σε Εrmes.

7

Κέρδος εργασιών

Το κέρδος εργασιών παρουσιάζεται µετά τη αφαίρεση των πιο κάτω κονδυλίων:
£
Αµοιβή ελεγκτών
Κόστος προσωπικού (Σηµ. 8)
Αµοιβή διοικητικών συµβούλων (Σηµ. 21(δ))
∆απάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων

8

49.400
9.369.932
53.565
211.370
4.404.848

Κόστος προσωπικού
£

Μισθοί και ηµεροµίσθια
Ωφελήµατα τερµατισµού υπηρεσιών
Κοινωνικές ασφαλίσεις
Ταµεία προνοίας
Ταµείο ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης
Άλλες εισφορές

8.157.354
65.500
501.152
265.459
79.209
301.258
_________

9.369.932
========

Αριθµός
Άτοµα που εργοδοτούσε το Συγκρότηµα στο τέλος της περιόδου
Ολική απασχόληση
Μερική απασχόληση

967
352
_________

1 319
========

Η Εταιρεία έχει ένα σχέδιο καθορισµένων εισφορών, το Ταµείο Προνοίας Υπαλλήλων F.W.
Woolworth & Co. (Cyprus) Limited. Το σχέδιο αυτό χρηµατοδοτείται ξεχωριστά και υποβάλλει τις
δικές του οικονοµικές καταστάσεις και µε αυτό οι υπάλληλοι δικαιούνται πληρωµή ορισµένων
ωφεληµάτων όταν αφυπηρετήσουν ή τερµατίσουν πρόωρα τις υπηρεσίες τους. Τα ωφελήµατα
περιλαµβάνουν και αυτά που προκύπτουν από την εργοδότηση τους από την Woolworth, πριν την
αναδιοργάνωση και τη µεταφορά της εργοδότησης τους στην Ermes Department Stores Limited.
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Χρηµατοδοτικά έσοδα – καθαρά
£

Χρεωστικοί τόκοι:
Τραπεζικές διευκολύνσεις
Άλλα δάνεια
Συναλλαγµατική ζηµιά
Πιστωτικοί τόκοι:
Συγγενικές εταιρείες (Σηµ. 21(α))
Τραπεζικές καταθέσεις

10

(97.767)
(51.813)
(149.580)
(37.841)
(187.421)
__________
276.531
47.633
__________
324.164
__________
136.743
========

Φορολογία
£

Εταιρικός φόρος
Αµυντική εισφορά
Μερίδιο φορολογίας συνδεδεµένων εταιρειών (Σηµ. 14)

(350.548)
(6.836)
(29.250)
__________

(386.634)
==========

Ο φόρος επί των κερδών διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε εφαρµόζοντας τον
ισχύοντα συντελεστή φορολογίας επί των κερδών του Συγκροτήµατος πριν την φορολογία, ως εξής:
£
Κέρδος πριν τη φορολογία

2.944.238
========

Φόρος υπολογιζόµενος µε τον ισχύοντα συντελεστή φορολογίας
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για
φορολογικούς σκοπούς
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων

(391.636)
(205.206)
210.208
_________

Χρέωση για φορολογία

(386.634)
=======

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου για τις εταιρείες του Συγκροτήµατος είναι 10%. Για τα έτη 2003 και
2004 µόνο, κέρδη πέραν του £1.000.000 υπόκεινται σε πρόσθετο εταιρικό φόρο µε συντελεστή 5%.
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Κέρδη ανά µετοχή
Συνεχιζόµενες
δραστηριότητες

Κέρδος/(ζηµιά) που αναλογεί στους µετόχους (£)

Τερµατισθείσες
δραστηριότητες

2.496.250

(630.850)

==========

==========

Μεσοσταθµικός αριθµός εκδοµένων µετοχών

Σύνολο
1.865.400
==========

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

Βασικά κέρδη ανά µετοχή των 20 σεντ

1,4 σεντ

(0,3) σεντ

==========

==========

Αναπροσαρµοσµένος µεσοσταθµικός αριθµός
µετοχών

1,1 σεντ
==========

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

Πλήρως κατανεµηµένα κέρδη ανά µετοχή των 20
σεντ

1,1 σεντ
==========

12

==========

Πάγιο ενεργητικό
Βελτιώσεις
ενοικιαζόµενων
κτιρίων
£

Κόστος ή εκτίµηση
Αποκτήθηκαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2003
Προσθήκες
Πωλήσεις
Στο τέλος της περιόδου
Αποσβέσεις
Στην αρχή της περιόδου
Επιβάρυνση περιόδου
Στο τέλος της περιόδου
Καθαρή λογιστική αξία
Στο τέλος της περιόδου

13

==========

Βιτρίνες και
εξοπλισµός
£

Οχήµατα
£

5.931.912
434.204
__________
6.366.116
__________

10.371.655
1.544.443
__________
11.916.098
__________

291.074
63.868
(9.800)
_________
345.142
_________

16.594.641
2.042.515
(9.800)
__________
18.627.356
__________

494.264
__________

1.223.526
__________

62.416
_________

1.780.206
__________

494.264
__________

1.223.526
__________

62.416
_________

1.780.206
__________

5.871.852
==========

10.692.572
=========

282.726
=========

16.847.150
==========

Σύνολο
£

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 Limited.
Η εµπορική εύνοια κατανέµεται σε µονάδες παραγωγής ταµειακών ροών ως εξής:

Εµπορικές δραστηριότητες της F.W. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited
Superhome Center (D.I.Y.) Limited
Artopolis Limited
Artview Co. Limited

£
12.495.283
7.313.424
844.275
554.830
21.207.812
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Εµπορική εύνοια (συνέχεια)

Η ανακτήσιµη αξία της κάθε µονάδας παραγωγής ταµειακών ροών καθορίζεται µε υπολογισµούς αξίας
βάσει της υφιστάµενης χρήσης για την επιχείρηση, χρησιµοποιώντας προβλέψεις ταµειακών ροών που
στηρίζονται σε οικονοµικούς προϋπολογισµούς οι οποίοι καλύπτουν πενταετή περίοδο και έχουν
εγκριθεί από τη διεύθυνση, και οι υποθέσεις αναφορικά µε τα ποσοστά αύξησης και το ποσοστό
προεξόφλησης παρατίθενται πιο κάτω.
Τα υπολογιζόµενα ποσοστά αύξησης που εφαρµόστηκαν για την ετοιµασία των οικονοµικών
προϋπολογισµών δεν υπερβαίνουν το µακροπρόθεσµο µέσο ποσοστό αύξησης του τοµέα του λιανικού
εµπορίου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι µονάδες αυτές.
Οι κύριες υποθέσεις που χρησιµοποιήθηκαν για τους υπολογισµούς αξίας για την επιχείρηση βάσει της
υφιστάµενης χρήσης είναι:

Εµπορικές δραστηριότητες της Woolworth
Superhome Centre (D.I.Y.) Limited
Artopolis Limited
Artview Co. Limited

Ποσοστό
αύξησης
%

Ποσοστό
προεξόφλησης
%

7
10
7
7

10
10
10
10

Οι υποθέσεις αυτές χρησιµοποιήθηκαν για την ανάλυση της κάθε µονάδας παραγωγής ταµειακών
ροών. Η διεύθυνση καθόρισε το προϋπολογισθέν περιθώριο µεικτού κέρδους βάσει της σηµερινής
απόδοσης και των προβλέψεων της για την ανάπτυξη της αγοράς. Βάσει των πιο πάνω υποθέσεων,
προκύπτει ότι η λογιστική αξία της εµπορικής εύνοιας στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, ύψους £21.207.812,
είναι χαµηλότερη της αξίας για την επιχείρηση βάσει της υφιστάµενης χρήσης.

14

Eπενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες
£

Aποκτήθηκαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2003
Πρόσθετη επένδυση
Αλλαγή ταξινόµησης από υπόλοιπα χρεωστών σε επένδυση σε
συνδεδεµένες εταιρείες
Μερίδιο ζηµιάς πριν την φορολογία
Μερίδιο φορολογίας (Σηµ. 10)

412.716
508.089
429.273
(894.750)
(29.250)
__________

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος της περιόδου

426.078
=========

Το µερίδιο ζηµιάς για την περίοδο περιλαµβάνει £630.850 από τερµατισθείσες δραστηριότητες, ως
εξής:
(α)

£527.850 που αφορούν τη συνδεδεµένη εταιρεία Παγωτά ∆ωδώνη (Κύπρος) Λίµιτεδ της
οποίας οι δραστηριότητες έχουν τερµατιστεί (ο τερµατισµός ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του
2005).
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Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες (συνέχεια)

(β)

£103.000 που αφορούν τις δραστηριότητες χονδρικού εµπορίου της συνδεδεµένης εταιρείας
Fashionlink S.A. που τερµατίστηκαν στις αρχές του 2004.

Η λογιστική αξία του καθαρού ενεργητικού/(υποχρεώσεων) των πιο πάνω δραστηριοτήτων που έχουν
τερµατιστεί, ήταν στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 µηδέν.
Οι συνδεδεµένες εταιρείες είναι οι ακόλουθες:

Κύρια
δραστηριότητα

Χώρα
εγγραφής
Παγωτά ∆ωδώνη (Κύπρος)
Limited (1)

Συνολικό
εκδοθέν
µετοχικό
κεφάλαιο

Αριθµός
µετοχών
που ανήκαν
στο
Συγκρότηµα

Ποσοστό
µετοχών
µε δικαίωµα
ψήφου
%

Κύπρος

Λειτουργία
παγωταριών

£900.000

306 000

34

Ελλάδα

Εµπόριο ειδών
µόδας

€3.798.360

31 653

50

FashionLink A.E.

(1)

Οι δραστηριότητες της εταιρείας αυτής έχουν τερµατιστεί.

15

Χρεώστες και προπληρωµές
£

Εµπορικοί χρεώστες
Μείον: Πρόβλεψη για αποµείωση της
αξίας των ποσών εισπρακτέων

1.448.228
(228.635)
__________

Εµπορικοί χρεώστες-καθαροί
Εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες
(Σηµ. 21(γ))
Προκαταβολές και προπληρωµές
Άλλοι χρεώστες

1.219.593
3.881.492
428.603
743.847
__________

6.273.535
=========

Η συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αναφορικά µε τους εµπορικούς χρεώστες του Συγκροτήµατος
είναι περιορισµένη επειδή το Συγκρότηµα ασχολείται κυρίως µε λιανικό εµπόριο µε το ευρύ κοινό και
επειδή οι πωλήσεις µε πίστωση γίνονται σε ευρύ φάσµα πελατών µε κατάλληλο πιστωτικό παρελθόν.
Η ιστορική εµπειρία του Συγκροτήµατος αναφορικά µε την είσπραξη οφειλών συνάδει µε την
πρόβλεψη που καταχωρήθηκε. Λόγω αυτών των παραγόντων, η διεύθυνση πιστεύει ότι δεν υπάρχει
πρόσθετος πιστωτικός κίνδυνος πέραν των προβλέψεων που έγιναν για αποµείωση της αξίας των
οφειλών.
H ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος εκτιµά ότι δεν υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος αναφορικά µε τα ποσά
εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες.
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Μετοχικό κεφάλαιο

Το εγκεκριµένο, εκδοµένο και πλήρως εξοφληµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από
175 000 000 συνήθεις µετοχές των 20 σεντ η καθεµιά, δηλαδή £35.000.000.
Το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ηµεροµηνία σύστασεως της στις 15 Απριλίου
2002, ήταν 100 συνήθεις µετοχές της £1 η καθεµιά, δηλαδή £100. Με την έναρξη των εργασιών της
Εταιρείας, το µετοχικό κεφάλαιο υποδιαιρέθηκε σε 500 µετοχές των 20 σεντ η καθεµιά, και κατόπιν
αυξήθηκε µε την έκδοση 174 999 500 νέων µετοχών των 20 σεντ η καθεµιά.

17

Συµφέρον µειοψηφίας
£

Αποκτήθηκε στις 31 ∆εκεµβρίου 2003
Μερίδιο καθαρού κέρδους εξαρτηµένων εταιρειών
Στο τέλος της περιόδου

566.794
692.204
1.258.998
========

18

∆άνεια και διευκολύνσεις
£

Tρέχοντα
Τραπεζικά παρατραβήγµατα και άλλες βραχυπρόθεσµες διευκολύνσεις (1)
Τραπεζικά δάνεια
Άλλα δάνεια

1.745.287
49.347
160.000
__________

1.954.634
__________

Μη τρέχοντα
Τραπεζικά δάνεια
∆άνεια από συγγενικές εταιρείες (Σηµ. 21(γ))
Άλλα δάνεια

80.359
305.000
642.293
__________

1.027.652
__________

Σύνολο δανείων και διευκολύνσεων

2.982.286
=========

Τα µη τρέχοντα δάνεια είναι αποπληρωτέα:
Μεταξύ 1 και 2 ετών
Μεταξύ 2 και 5 ετών
Πέραν των 5 ετών

233.800
488.852
305.000
__________

1.027.652
=========

Τα δάνεια και τραπεζικά παρατραβήγµατα φέρουν τόκο µε µέσο ποσοστό 6,5% ετησίως. Τραπεζικές
διευκολύνσεις ύψους £650.000 είναι εξασφαλισµένες έναντι της αξίας των εµπορικών χρεωστών και
του λογισµικού συστήµατος της Εταιρείας. Οι υπόλοιπες τραπεζικές διευκολύνσεις είναι χωρίς
εξασφάλιση.
(1)

Το όριο και το υπόλοιπο των τραπεζικών διευκολύνσεων για το Συγκρότηµα ανέρχεται σε
£1.100.000.
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Πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα
£

Πιστωτές εµπορίου
Συγγενικές εταιρείες (Σηµ. 21 (γ) )
Συνδεδεµένες εταιρείες (Σηµ. 21(γ))
Άλλοι πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα

13.574.646
912.034
258.522
3.840.503
__________

18.585.705
=========

Όλα τα πιο πάνω ποσά είναι πληρωτέα εντός ενός έτους.

20

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών

Για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών, τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών περιλαµβάνουν:
£
Υπόλοιπα τραπεζών
Μετρητά στο ταµείο
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (Σηµ.18)

1.575.222
294.926
(1.745.287)
124.861
=========

Τα υπόλοιπα τραπεζών περιλαµβάνουν βραχυπρόθεσµες καταθέσεις που φέρουν τόκο µε µέσο
επιτόκιο 3,5%, ετησίως.
Μη ταµειακές συναλλαγές
Κατά τη διάρκεια της περιόδου πραγµατοποιήθηκε µία σηµαντική µη ταµειακή συναλλαγή, που
αφορούσε την έκδοση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους £35.000.000 στη συγγενική
εταιρεία F.W. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited στις 31 ∆εκεµβρίου 2003, ως αντίτιµο για την
απόκτηση των εµπορικών δραστηριοτήτων της εταιρείας αυτής (Σηµ. 21 και 25).
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Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη

Kατά την ηµεροµηνία αυτής της έκθεσης, ο κύριος µέτοχος της Εταιρείας είναι η Cyprus Trading
Corporation Limited (‘CTC’), η οποία κατέχει 83% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η
συγγενική εταιρεία F.W. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited κατέχει 7% του µετοχικού κεφαλαίου. Ο
κος Νίκος Κ. Σιακόλας, Εκτελεστικός Πρόεδρος, ελέγχει έµµεσα, µέσω της συµµετοχής του στην
CTC, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η CTC έχει αναλάβει την υποχρέωση να προσφέρει την
πλειοψηφία των µετοχών που κατέχει σε τρίτους.
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν µε συνήθεις εµπορικούς όρους και πρακτική µε συγγενικές εταιρείες
(εταιρείες στις οποίες ο κος Νίκος Κ. Σιακόλας έχει σηµαντικό συµφέρον):
(α)

Πωλήσεις εµπορευµάτων και υπηρεσιών
Φύση συναλλαγής

£

Χρηµατοδοτική και τόκοι
Συµβουλευτικές υπηρεσίες

276.531
637.330
__________

913.861
=========

(β)

Αγορές εµπορευµάτων και υπηρεσιών
Φύση συναλλαγής

£

Εξαγορά δραστηριοτήτων
Αγορές εµπορευµάτων
Συµβουλευτικές υπηρεσίες

35.000.000
3.654.178
22.000

∆ικαιώµατα χρήσης ακινήτων

2.585.750
__________

41.261.928
=========

(γ)

Υπόλοιπα στο τέλος του έτους που προέρχονται από τις πιο πάνω συναλλαγές
£
Ποσά εισπρακτέα
Συγγενικές εταιρείες (1)
Ποσά πληρωτέα
Συγγενικές εταιρείες (2)

Συνδεδεµένη εταιρεία

(1)

3.881.492
=========
- πιστωτές
- δάνειο

912.034
305.000
__________
1.217.034
=========
258.522
=========

Τα ποσά εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες φέρουν τόκο µε ποσοστό 6,5% ετησίως
και είναι πληρωτέα εντός ενός έτους.
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Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη (συνέχεια)

(γ)

Υπόλοιπα στο τέλος του έτους που προέρχονται από τις πιο πάνω συναλλαγές (συνέχεια)
(2)

(δ)

Τα ποσά πληρωτέα σε συγγενικές και συνδεδεµένες εταιρείες δεν φέρουν τόκο αφού
αντιπροσωπεύουν πίστωση από εµπορικές συναλλαγές και είναι πληρωτέα εντός ενός
έτους, εκτός του δανείου ύψους £305.000 που είναι µακροπρόθεσµο και φέρει τόκο µε
ποσοστό 6% ετησίως.

Αµοιβή ∆ιοικητικών Συµβούλων
Η συνολική αµοιβή των Συµβούλων ήταν ως εξής:
£
∆ικαιώµατα ως µη εκτελεστικοί σύµβουλοι
∆ικαιώµατα ως εκτελεστικοί σύµβουλοι
Αµοιβή ως εκτελεστικοί σύµβουλοι
Εισφορές στο ταµείο προνοίας

9.125
3.000
38.938
2.502
________

53.565
=====

22

Εξαρτηµένες εταιρείες

Οι εξαρτηµένες εταιρείες που είναι εγγεγραµµένες στην Κύπρο είναι οι εξής:
Όνοµα

Κύρια δραστηριότητα

Εξολοκλήρου εξαρτηµένες εταιρείες
F.W. Woolworth (Chemists) Limited

Λειτουργία φαρµακείων

Artview Co. Limited

Αποκλειστική αντιπροσώπευση και διανοµή των καλλυντικών,
αρωµάτων και αξεσουάρ Christian Dior στην Κύπρο

Tecathlon Limited

Αδρανής

Francella Imports Limited

Αδρανής

Francella Distributors Limited

Αδρανής

Woolworth Trading Limited

Αδρανής

61% εξαρτηµένες εταιρείες
C. W. Artopolis Limited

∆ιαχείριση καφετεριών και αρτοπωλείων

La Croisanterie Delifresh Limited

Αδρανής

51% εξαρτηµένη εταιρεία
Superhome Center (D.I.Y.) Limited

Λειτουργία µεγαλοκαταστηµάτων λιανικής πώλησης ειδών για το
σπίτι, το εργαστήριο, το σχολείο, το γραφείο και συναφών
προϊόντων στη Λευκωσία και Πάφο
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∆εσµεύσεις για λειτουργικές µισθώσεις

(α)

Καταστήµατα που ενοικιάζονται από την F.W. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited
H Εταιρεία έχει συµφωνία µε την F.W. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited για την
παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης/ενοικίασης των καταστηµάτων Ermes 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 14 ½ χρόνια, δηλαδή
µέχρι το έτος 2018.

(β)

Εrmes Κινύρας στην Κάτω Πάφο
Η Εταιρεία έχει συµφωνία ενοικιάσεως του πολυκαταστήµατος Ermes 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)

Εrmes 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 Ermes 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.

(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.

Οι ελάχιστες µελλοντικές πληρωµές πληρωµές για ενοίκια µε βάση τις πιο πάνω συµφωνίες
λειτουργικών µισθώσεων είναι ως εξής:

Εντός ενός έτους
Από δύο µέχρι πέντε έτη
Πέραν των πέντε ετών

£
4.321.300
17.931.300
43.881.500
66.134.100
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Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού

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

25

Καθαρό ενεργητικό που αποκτήθηκε κατά την έναρξη εργασιών της
Εταιρείας

Κατόπιν της αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων της F.W. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited, µε
την πώληση και µεταβίβαση των εµπορικών της εργασιών στην Ermes Department Stores Limited στις
31 ∆εκεµβρίου 2003, η Εταιρεία έχει αναλάβει τα ακόλουθα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων
κατά την ηµεροµηνία αυτή:
£
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών
Πάγιο ενεργητικό (Σηµ. 12)
Εµπορική εύνοια
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες (Σηµ.14)
Τραπεζικά δάνεια
∆άνεια από συγγενικές εταιρείες
Άλλα δάνεια
Συµφέρον µειοψηφίας (Σηµ. 17)
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση
Αποθέµατα
Χρεώστες και προπληρωµές
Φορολογία πληρωτέα
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές

115.577
16.594.641
3.048.553
412.716
(657.075)
(258.881)
(850.459)
(566.794)
43.750
16.447.758
5.263.085
(145.587)
(22.606.543)
__________

∆ίκαιη αξία των καθαρών στοιχείων ενεργητικού
Εµπορική εύνοια στην εξαγορά των δραστηριοτήτων

16.840.741
18.159.259
__________

Συνολικό τίµηµα αγοράς

35.000.000
========

Έκθεση ελεγκτών σελίδες 101 και 102.
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∆ιοικητικό συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι
Ελεγκτές
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Εκτελεστικός Πρόεδρος
Νίκος Κ. Σιακόλας
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Γιώργος Ανηλιάδης

PricewaterhouseCoopers Limited
Julia House
Οδός Θεµιστοκλή ∆έρβη 3
1066 Λευκωσία
Τ Θ 21612
1591 Λευκωσία
Κύπρος

Εκτελεστικοί Σύµβουλοι
(µε αλφαβητική σειρά)

Ελένη Ν. Σιακόλα
Μάριος Ν. Σιακόλας
Σύµβουλοι
(µε αλφαβητική σειρά)

Πάµπος Ιωαννίδης
Μάριος Καµπανελάς
John Lovering
Ανδρέας Λουρουτζιάτης
Ανδρέας Μουσιούτας
Κώστας Σεβέρης
Μενέλαος Κ. Σιακόλας
Αντώνης Χατζηπαύλου

Νοµικοί Σύµβουλοι
Τάσσος Παπαδόπουλος & Σία

Εγγεγραµµένο Γραφείο
Μέγαρο Σιακόλα
Παλαιός δρόµος Λευκωσίας – Λεµεσού
Αθαλάσσα, Λευκωσία

Αναπληρωτής Σύµβουλος
Francis McAuley

Γραµµατέας
Γιώργος Π. Μιτσίδης
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Ermes Department Stores Public Limited
(πρώην Ermes Department Stores Limited)
Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει την έκθεση του µαζί µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις της Ermes Department Stores Public Limited (η ‘Εταιρεία’) και
των εξαρτηµένων εταιρειών της (το ‘Συγκρότηµα’), για το έτος που έληξε στις 31
∆εκεµβρίου 2005.
Aλλαγή ονόµατος της Εταιρείας
Με ειδικό ψήφισµα που εγκρίθηκε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση ηµεροµηνίας
26 Φεβρουαρίου 2006 η Εταιρεία µετονοµάστηκε από Ermes Department Stores Limited
σε Ermes Department Stores Public Limited.
∆ραστηριότητες
Η Εταιρεία είναι η ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήµατος Εrmes. Η δραστηριότητα του
Συγκροτήµατος είναι η λειτουργία των πιο κάτω:
Πολυκαταστήµατα: οκτώ πολυκαταστήµατα Debenhams που ασχολούνται µε την
πώληση ειδών µόδας, καλλυντικών, παιχνιδιών, οικιακών σκευών, τροφίµων, καφετερία,
αρτοπωλείο και άλλων προϊόντων και υπηρεσιών για όλες τις ηλικίες και την οικογένεια.
Τα πολυκαταστήµατα αυτά βρίσκονται στη Λευκωσία, Λεµεσό, Λάρνακα και Πάφο,
ΖΑΚΟ:

-

πέντε πολυκαταστήµατα λιανικής πώλησης προϊόντων σε εσώρουχα, µαγιό,
καλτσικά και είδη ραπτικής,

-

32 καταστήµατα ειδών ΖΑΚΟ που καλύπτουν ολόκληρη την Κύπρο, µέσω
αδειούχων µε ειδικές συµφωνίες (franchisees),

NEXT: έξι καταστήµατα µόδας στη Λευκωσία, Λεµεσό, Λάρνακα και Πάφο,
Super Home Center: δύο µεγαλοκαταστήµατα ειδών για το σπίτι, το εργαστήρι, το
σχολείο, γραφεία και συναφών προϊόντων στη Λευκωσία και Πάφο, που ανήκουν στην
εξαρτηµένη εταιρεία Superhome Center (D.I.Y.) Limited,
Adams: ένα αυτόνοµο κατάστηµα παιδικών ειδών ένδυσης στη Λευκωσία και σε
εξειδικευµένες γωνιές σ’ όλα τα πολυκαταστήµατα Debenhams,
Miss Sixty: ένα αυτόνοµο κατάστηµα γυναικείας µόδας στη Λευκωσία και σε
εξειδικευµένες γωνιές στα πολυκαταστήµατα Debenhams,
Peacocks: ένα αυτόνοµο κατάστηµα ειδών ένδυσης στην οδό Λήδρας, Λευκωσία,
Christian Dior: εισαγωγή και διανοµή των καλλυντικών Christian Dior για την
Κυπριακή αγορά και την αγορά αδασµολογήτων, την οποία αντιπροσωπεύει αποκλειστικά
η εξαρτηµένη εταιρεία Artview Co. Limited,
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Ermes Department Stores Public Limited
(πρώην Ermes Department Stores Limited)
Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια)
Fashionlink (Eλλάδα): λιανικό εµπόριο ειδών µόδας, µε έξι καταστήµατα λιανικής
πώλησης, µε είδη παιδικής µόδας Adams, µέσω της συνδεδεµένης εταιρείας Fashionlink
A.E..
Αποτελέσµατα
Τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 138. Ο
κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 ήταν
£89,7 εκατοµµύρια και £78,7 εκατοµµύρια για το 2004, παρουσιάζοντας αύξηση κατά
14%.
Το µικτό κέρδος ανήλθε σε £28,4 εκατοµµύρια για το 2005 σε σύγκριση µε £25,1
εκατοµµύρια το προηγούµενο έτος.
Τα κέρδη από εργασίες ανήλθαν σε £4,1 εκατοµµύρια (2004: £4,0 εκατοµµύρια).
Το κέρδος πριν την φορολογία για το 2005 ανήλθε σε £3,9 εκατοµµύρια από £2,9
εκατοµµύρια το 2004 (αύξηση ύψους 33%).
Tα αποτελέσµατα του έτους 2005 περιλαµβάνουν αποµείωση υπεραξίας £735 χιλιάδων,
αποτέλεσµα του τερµατισµού των δραστηριοτήτων των croissanteries της θυγατρικής
εταιρείας C.W. Artopolis Limited.
To 2004, υπήρχαν µη επαναλαµβανόµενα έξοδα του ύψους £402 χιλιάδων λόγω της
αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος και τη µετονοµασία των
πολυκαταστηµάτων. Eπίσης υπήρχαν µη λειτουργικές ζηµιές ύψους £631 χιλιάδων από
τον τερµατισµό εργασιών συνδεδεµένων εταιρειών (Σηµ. 16).
Τα κέρδη από εργασίες πριν ληφθούν υπόψη τα πιο πάνω µη επαναλαµβανόµενα κονδύλια
ανήλθαν σε £4,8 εκατοµµύρια το 2005 σε σύγκριση µε £4.4 εκατοµµύρια το 2004, µία
αύξηση του ύψους 9,1%.
Το κέρδος µετά τη φορολογία ανήλθε σε £3,9 εκατοµµύρια το 2005 (2004: £2,5
εκατοµµύρια).
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Ermes Department Stores Public Limited
(πρώην Ermes Department Stores Limited)
Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια)
Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των
δραστηριοτήτων της Εταιρείας
Μετά τη µετατροπή του πολυκαταστήµατος Avenue στην Λεωφόρο Μακαρίου,
Λευκωσία, σε Debehnams τον Μάρτιο του 2004, µε επιτυχή αποτελέσµατα, η Εταιρεία
προχώρησε στη µετατροπή ακόµη δύο πολυκαταστηµάτων σε Debenhams τον Οκτώβριο
του 2005. Το Απόλλων στη Λεµεσό και το Κινύρας στην Πάφο. Τα υπόλοιπα πέντε
πολυκαταστήµατα µετατράπηκαν σε Debenhams τον Μάρτιο του 2006.
Τον Νοέµβριο του 2005, η Εταιρεία λειτούργησε ένα νέο κατάστηµα µόδας Next και
Springfield στη Λεωφόρο Μακαρίου, Λευκωσία.
Τον Μάρτιο του 2005 λειτούργησε νέο κατάστηµα Νext στην Πάφο, δίπλα από το
πολυκατάστηµα Debenhams Kόροιβος.
Το ∆εκέµβριο του 2005 λειτούργησε ένα νέο κατάστηµα µόδας στην οδό Λήδρας, µετά
από τη σύναψη µιας νέας συµφωνίας δικαιόχρησης (franchise agreement) µε την Αγγλική
εταιρεία Peacocks.
Aπό το τέλος του 2005 η Zako ξεκίνησε σταδιακά την εφαρµογή µιας αναβαθµισµένης
εικόνας και σχεδιασµού των δικών της καταστηµάτων καθώς και των καταστηµάτων που
λειτουργούν µε τη µέθοδο δικαιόχρησης, µε πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσµατα.
Κατά τη διάρκεια του 2005, η Eταιρεία εξαγόρασε το συµφέρον των µετόχων µειοψηφίας
της θυγατρικής εταιρείας C.W. Artopolis Limited, η οποία λειτουργεί τις καφετερίες και
τα αρτοπωλεία στα πολυκαταστήµατα Debenhams. Κατόπιν τούτου, η Ermes κατέχει
πλέον το 100% των µετοχών της Αρτόπολης.
Οι πιο πάνω εξελίξεις, όπως και η συνεχιζόµενη εντυπωσιακή επίδοση των καταστηµάτων
Next και της θυγατρικής εταιρείας Super Home Center, ο τερµατισµός της λειτουργίας
όλων των µη κερδοφόρων δραστηριοτήτων που ολοκληρώθηκε κατά τα τελευταία δύο
χρόνια, η χρήση βελτιωµένων συστηµάτων για τη διαχείριση των εργασιών της Εταιρείας,
οι συνεχείς προσπάθειες συγκράτησης των εξόδων, και η αναδιοργάνωση της διοικητικής
δοµής της Εταιρείας, που συµπληρώθηκε στην αρχή του 2005, συνεισφέρουν στην
βελτίωση των αποτελεσµάτων.
Πρέπει να τονιστεί ότι οι εξελίξεις σχετικά µε τη µετατροπή των πολυκαταστηµάτων της
Εταιρείας σε Debenhams και τη δηµιουργία των νέων καταστηµάτων που
προαναφέρθηκαν, έχουν αποφέρει µέρος µόνο του αναµενόµενου οφέλους στο έτος 2005.
Η επίδραση στα κέρδη του 2006 αναµένεται να είναι σηµαντικά µεγαλύτερη.
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Ermes Department Stores Public Limited
(πρώην Ermes Department Stores Limited)
Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια)
Προβλεπόµενη εξέλιξη της Εταιρείας και κίνδυνοι
Οι προοπτικές της Ermes Department Stores Public Limtied είναι πολύ καλές. ΄Ηδη, στις
πρώτες 24 βδοµάδες του έτους 2006, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε
£38.844.000, το οποίο αντιπροσωπεύει µια αύξηση ύψους 11,7% σε σύγκριση µε την ίδια
περίοδο του προηγούµενου έτους. Η θυγατρική εταιρεία Super Home Centre (D.I.Y)
Limited θα λειτουργήσει νέο κατάστηµα στη Λεµεσό κατά τη διάρκεια του 2006.
Για το τµήµα τροφίµων των πολυκαταστηµάτων της, η Εταιρεία βρίσκεται στα τελικά
στάδια σύναψης συµφωνίας µε µεγάλη διεθνή εταιρεία που δραστηριοποιείται στο λιανικό
εµπόριο τροφίµων.
Η Εταιρεία θα υπογράψει σύντοµα συµφωνίες για ενοικίαση χώρου στο Shacolas
Emporium Park, ένα νέο και µοναδικό εµπορικό κέντρο στην Kύπρο, µε βάση τις
προδιαγραφές τέτοιων εµπορικών κέντρων στο εξωτερικό, το οποίο θα συνδυάζει τα
ψώνια µε τη διασκέδαση. Η Εταιρεία θα λειτουργήσει εκεί ένα πολυκατάστηµα
Debenhams και ένα κατάστηµα Next. Το εµπορικό κέντρο αναµένεται να λειτουργήσει
στα µέσα του 2007.
Με όλες τις πιο πάνω εξελίξεις και τις συνεχόµενες προσπάθειες για βελτίωση και
εµπλουτισµό του φάσµατος των προϊόντων που προσφέρουν τα πολυκαταστήµατα της
Εταιρείας, η διεύθυνση είναι αισιόδοξη ότι η βελτίωση των αποτελεσµάτων θα συνεχιστεί
παρά τον πολύ έντονο ανταγωνισµό που υπάρχει στην αγορά, που αποτελεί και το
σοβαρότερο κίνδυνο που αντιµετωπίζει η Εταιρεία.
Προσφορά µετοχών της Ermes Department Stores Public Limited
Πολύ σύντοµα η Cyprus Trading Corporation Public Limited θα προχωρήσει µε την
προσφορά µέρους των µετοχών που κατέχει στην Ermes Department Stores Public Limited
στους µετόχους της Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited και στο κοινό µε
δηµόσια προσφορά.
Η Εταιρεία έχει σκοπό να εισαγάγει τις µετοχές της στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ή
το Χρηµατιστήριο της Ελλάδας σε δύο χρόνια από την ολοκλήρωση της προσφοράς, µε
την έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Μέρισµα
Οι Σύµβουλοι αποφάσισαν όπως κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας
προταθεί µέρισµα ύψους £1.471.000 από τα κέρδη της Εταιρείας για το έτος που έληξε
στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 και µέρισµα £1.329.000 από τα κέρδη της Εταιρείας για το έτος
που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005.
Το συνολικό µέρισµα που θα προταθεί ανέρχεται σε £2.800.000 (8% επί της ονοµαστικής
αξίας της µετοχής των 20 σέντ).
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Ermes Department Stores Public Limited
(πρώην Ermes Department Stores Limited)
Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια)
Μετοχικό κεφάλαιο
∆εν υπήρχαν αλλαγές στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 και κατά την ηµεροµηνία αυτής της
έκθεσης απαρτίζεται από τους Συµβούλους που παρουσιάζονται στη σελίδα 130.
Μέτοχοι
Κατά την ηµεροµηνία αυτής της έκθεσης, οι µέτοχοι της Εταιρείας ήταν οι πιο κάτω:
Ποσοστό
συµµετοχής
%
Cyprus Trading Corporation Limited
Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited
Debenhams Retail Plc

83
7
10
100

Συµβάσεις µε Συµβούλους και συνδεόµενα µέρη
Πέραν των υπολοίπων και συναλλαγών που αναφέρονται στη Σηµείωση 24, στις 31
∆εκεµβρίου 2005 δεν υπήρχε οποιαδήποτε άλλη σηµαντική σύµβαση µε την Εταιρεία ή τις
εξαρτηµένες ή συνδεδεµένες της, στην οποία Σύµβουλος ή συνδεόµενα µέρη είχαν
ουσιώδες συµφέρον.
Ελεγκτές
Οι ελεγκτές της Εταιρείας PricewaterhouseCoopers Limited, έχουν εκδηλώσει επιθυµία να
συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο να καθορίσει την αµοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Nίκος Κ. Σιακόλας
Εκτελεστικός Πρόεδρος
Λευκωσία
15 Ιουνίου 2006
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Έκθεση ελεγκτών προς τα µέλη της
Ermes Department Stores Public Limited
(πρώην Ermes Department Stores Limited)

PricewaterhouseCoopers Limited
Julia House
3 Themistocles Dervis Street
CY-1066 Nicosia
P O Box 21612
CY-1591 Nicosia, Cyprus
Telephone: + 357 - 22555000
Facsimile: + 357 - 22555001
www.pwc.com/cy

Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων

1
Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Ermes Department
Stores Public Limited (η Εταιρεία) και των θυγατρικών της (το Συγκρότηµα) στις σελίδες
138 µέχρι 177, που αποτελούνται από τον ενοποιηµένο ισολογισµό στις 31 ∆εκεµβρίου
2005 και την ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, την ενοποιηµένη
κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και την ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών
για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, και τις σχετικές σηµειώσεις. Αυτές οι
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρείας. Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ’ αυτές τις οικονοµικές
καταστάσεις µε βάση τον έλεγχό µας. Η έκθεση αυτή γίνεται αποκλειστικά προς τα µέλη
της Εταιρείας, ως σώµα, σύµφωνα µε το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113.
Η ελεγκτική µας εργασία έχει αναληφθεί ώστε να µπορέσουµε να εκθέσουµε στα µέλη της
Εταιρείας εκείνα τα θέµατα που απαιτούνται από εµάς σε µια έκθεση ελεγκτή και για
κανένα άλλο σκοπό. Στο µέγιστο βαθµό που επιτρέπεται από το νόµο, δεν αποδεχόµαστε
ή αναλαµβάνουµε ευθύνη προς οποιονδήποτε εκτός της Εταιρείας και τα µέλη της
Εταιρείας ως σώµα, για την ελεγκτική µας εργασία, για αυτή την έκθεση, ή για τις γνώµες
που έχουµε σχηµατίσει.
2
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα
Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως προγραµµατίζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο για να
πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν ουσιώδη
λάθη. Ένας έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, πάνω σε δειγµατοληπτική βάση,
αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και άλλες πληροφορίες στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Ένας έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την
αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν, των σηµαντικών υπολογισµών
που έγιναν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθώς και την αξιολόγηση της γενικής
παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχός µας παρέχει µια
λογική βάση για τη γνώµη µας.
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3
Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και
δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος στις 31 ∆εκεµβρίου 2005
και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών της για το έτος που έληξε
την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της
Κύπρου.
Έκθεση επί άλλων νοµικών απαιτήσεων

4
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα
πιο κάτω:
•

Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για
σκοπούς του ελέγχου µας.

•

Κατά τη γνώµη µας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία.

•

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµφωνούν µε τα λογιστικά βιβλία.

•

Κατά τη γνώµη µας και από όσα καλύτερα έχουµε πληροφορηθεί και σύµφωνα µε
τις εξηγήσεις που µας δόθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν τις
απαιτούµενες από τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113, πληροφορίες µε τον
απαιτούµενο τρόπο.

•

Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου στις σελίδες 131 µέχρι 137 συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις.

PricewaterhouseCoopers Limited
Chartered Accountants
Λευκωσία, 15 Ιουνίου 2006
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Ermes Department Stores Public Limited
(πρώην Ermes Department Stores Limited)
Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων
για το έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2005

Σηµ.
Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων αγαθών

2005
£
89.678.560
(61.254.517)
___________

Μικτό κέρδος
Άλλα κέρδη - καθαρά
Έξοδα πωλήσεων και διανοµής
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Αποµείωση υπεραξίας
Έξοδα για την αλλαγή ονόµατος των
πολυκαταστηµάτων της Εταιρείας

6
8

28.424.043
1.197.753
(21.429.608)
(3.345.858)
(734.500)

9

___________

Κέρδος εργασιών
Χρηµατοδοτικά έξοδα
Μερίδιο ζηµιάς συνδεδεµένων εταιρειών

11
16

4.111.830
(89.774)
(136.949)
___________

Κέρδος πριν τη φορολογία
Φορολογία

12

3.885.107
(656.806)
__________

Καθαρό κέρδος για το έτος/περίοδο

3.228.301
==========

Αναλογεί σε
Μετόχους της Εταιρείας
Συµφέρον µειοψηφίας

2.468.244
760.057
__________

3.228.301
==========

13

1,4
__________

Πλήρως κατανεµηµένα

78.714.304
(53.649.767)
___________

25.064.537
1.260.146
(18.559.308)
(3.337.416)
(401.550)
___________

4.026.409
(187.421)
(924.000)
___________

2.914.988
(357.384)
___________

2.557.604
===========

1.865.400
692.204
___________

2.557.604
===========

Σεντ

Κέρδος ανά µετοχή (σεντ ανά µετοχή)
Βασικά

Περίοδος από
31 ∆εκεµβρίου
2003 µέχρι
31 ∆εκεµβρίου
2004
£

13

1,4
__________

1,1
___________

1,1
___________

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 142 µέχρι 177 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων.
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Ermes Department Stores Public Limited
(πρώην Ermes Department Stores Limited)
Ενοποιηµένος ισολογισµός
στις 31 ∆εκεµβρίου 2005
Σηµ.

2005
£

2004
£

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

22

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

14
15
16

19.443.490
20.730.465
264.358
9.370
17.123
____________
40.464.806
____________

16.847.150
21.207.812
426.078
43.750
____________
38.524.790
____________

17
18
19

10.952.950
14.867.193
2.722.917
____________
28.543.060
____________
69.007.866
===========

13.108.646
6.273.535
1.870.148
____________
21.252.329
____________
59.777.119
===========

20

35.000.000
4.333.644
____________
39.333.644
1.431.055
____________
40.764.699
____________

35.000.000
1.865.400
____________
36.865.400
1.258.998
____________
38.124.398
____________

21

2.060.305
____________
2.060.305
____________

1.027.652
____________
1.027.652
____________

21
23

2.319.073
23.537.128
326.661
____________
26.182.862
____________
28.243.167
____________
69.007.866
===========

1.954.634
18.585.705
84.730
____________
20.625.069
____________
21.652.721
____________
59.777.119
===========

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

Στις 15 Ιουνίου 2006 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εrmes Department Stores Limited ενέκρινε αυτές τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις για έκδοση.

Νίκος Κ. Σιακόλας

Γιώργος Ανηλιάδης

Εκτελεστικός Πρόεδρος
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 142 µέχρι 177 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων.
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Ermes Department Stores Public Limited
(πρώην Ermes Department Stores Limited)
Ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005
Μετοχικό
κεφάλαιο
£
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2003
Κέρδος για την περίοδο

100

-

__________

__________

__________

Σύνολο αναγνωρισµένων κερδών για το 2004
Έκδοση µετοχών

34.999.900
__________

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2004/
1 Ιανουαρίου 2005
Kέρδος για το έτος

35.000.000
__________

Σύνολο αναγνωρισµένων κερδών για το 2005
Αγορά υπολοίπου µεριδίου εξαρτηµένης
εταιρείας (Σηµ. 28)
Μέρισµα που πληρώθηκε από θυγατρική εταιρεία
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2005

-

1.865.400
__________

1.865.400
__________

1.865.400
2.468.244
__________

2.468.244

-

-

__________

__________

35.000.000
==========

(1)

Κέρδη που
κρατήθηκαν
£

4.333.644
==========

Συµφέρον
µειοψηφίας
£
566.794
__________

692.204
__________

692.204
__________

1.258.998
760.057
__________

Σύνολο
£
566.894
__________

2.557.604
__________

2.557.604
34.999.900
__________

38.124.398
3.228.301
__________

760.057

3.228.301

(588.000)

(588.000)

__________

__________

1.431.055

40.764.699

==========

==========

Από την 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη
φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της
∆ηµοκρατίας Νόµο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο
οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέµει αυτό το ποσό σαν µέρισµα.
Έκτακτη αµυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη διανοµή
µερίσµατος στην έκταση που οι µέτοχοι (άτοµα και εταιρείες) κατά το τέλος της περιόδου των
δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι
φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το ποσό τής λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος µειώνεται µε
οποιοδήποτε πραγµατικό µέρισµα ήδη διανεµήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη
αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά καταβάλλεται από την Εταιρεία για
λογαριασµό των µετόχων.

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 142 µέχρι 177 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων.
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Ermes Department Stores Public Limited
(πρώην Ermes Department Stores Limited)
Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

Σηµ.

2005
£

Περίοδος από
31 ∆εκεµβρίου
2003 µέχρι
31 ∆εκεµβρίου
2004
£

Ροή µετρητών από εργασίες
Κέρδος πριν τη φορολογία
Αναπροσαρµογές για:
Αποσβέσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Χρεωστικούς τόκους
Πιστωτικούς τόκους
Μερίδιο ζηµιάς συνδεδεµένων εταιρειών
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Αποµείωση αξίας άϋλου περιουσιακού στοιχείου
Kαθαρή ζηµιά από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς
πώληση

3.885.107

2.914.988

14
11
6
16
14
8

1.975.143
103.820
(642.240)
136.949
(116.291)
734.500

1.780.206
149.580
(324.164)
924.000
-

6

33.131
__________
6.110.119

__________
5.444.610

2.155.696
643.790
4.523.114
__________
13.432.719
(431.998)
__________
13.000.721
__________

689.112
5.091.769
(5.237.872)
__________
5.987.619
(418.241)
_________
5.569.378
_________

(5.042.025)
(71.655)
(257.153)
1.249
586.833
(10.045.629)
642.240
__________
(14.186.140)
__________

(2.042.515)
(508.089)
115.577
9.800
(3.881.492)
324.164
__________
(5.982.555)
__________

(65.802)
(103.820)
988.987
(588.000)
1.332.916
__________
1.564.281
__________
378.862
124.861
__________
503.723
==========

(529.416)
(149.580)
1.217.034
__________
538.038
__________
124.861
__________
124.861
==========

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
Αποθέµατα
Εµπορικά και αλλά εισπρακτέα
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές
Μετρητά από εργασίες
Φορολογία που πληρώθηκε
Καθαρά µετρητά από εργασίες

Ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Επένδυση σε συνδεδεµένες εταιρείες
Επένδυση σε εξαρτηµένες εταιρείες
Εισπράξεις από αγορά δραστηριοτήτων
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων
Εισπράξεις από πώληση εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Aύξηση υπολοίπων µε συγγενικές εταιρείες
Τόκοι που εισπράχθηκαν

14
16

14

Καθαρά µετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες

Ροή µετρητών για χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες
Πληρωµές δανεισµού
Τόκοι που πληρώθηκαν
Εισπράξεις από δάνεια
Μερίσµατα που πληρώθηκαν από θυγατρική εταιρεία
Αύξηση υπολοίπων µε συγγενικές εταιρείες
Καθαρή ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση στα µετρητά και τραπεζικά παρατραβήγµατα
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους/ περιόδου
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους/περιόδου

19

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 142 µέχρι 177 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

Χώρα συστάσεως

Η Εταιρεία συστάθηκε µε έδρα στην Κύπρο στις 15 Απριλίου 2002 ως ιδιωτική εταιρεία
περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 και άρχισε
τις εργασίες της στις 31 ∆εκεµβρίου 2003, εξαγοράζοντας τις εµπορικές δραστηριότητες της F.W.
Woolworth & Co. (Cyprus) Limited.
To εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας είναι στο Μέγαρο Σιακόλα, Παλαιός δρόµος Λευκωσίας –
Λεµεσού, Αθαλάσσα, Λευκωσία.
Η διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της Εταιρείας είναι στην οδό Ευαγόρα Παλληκαρίδη 95,
2235 Λατσιά (παλαιός δρόµος Λευκωσίας – Λεµεσού).
Κύριες δραστηριότητες

Η Εταιρεία είναι η ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήµατος Εrmes. Η δραστηριότητα του
Συγκροτήµατος είναι η διεξαγωγή λιανικού εµπορίου στην Κύπρο και στην Ελλάδα, µέσω
πολυκαταστηµάτων και εξειδικευµένων καταστηµάτων.

2

Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων εκτίθεται πιο κάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια για
όλο το έτος και την περίοδο που παρουσιάζονται σε αυτές τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις εκτός από όπου δηλώνεται διαφορετικά.
Βάση ετοιµασίας

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εrmes 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). Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις συνάδουν και µε τα δύο αυτά πλαίσια
πληροφόρησης επειδή κατά το χρόνο ετοιµασίας τους όλα τα εφαρµόσιµα ∆ΠΧΠ που εκδόθηκαν
από το Σ∆ΛΠ έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ µέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπρόσθετα οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν
καταρτιστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου. Οι
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί µε βάση την αρχή του ιστορικού
κόστους όπως έχει τροποποιηθεί µε την εκτίµηση σε δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση.
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Ermes Department Stores Public Limited
(πρώην Ermes Department Stores Limited)
2

Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Βάση ετοιµασίας (συνέχεια)

Η κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη
χρήση ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση
στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών του Συγκροτήµατος. Οι τοµείς που απαιτούν
µεγαλύτερου βαθµού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τοµείς όπου οι παραδοχές και οι υπολογισµοί
έχουν σηµαντική επίδραση στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται στη
Σηµείωση 4.
Υιοθέτηση νέων ή αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Κατά το τρέχον έτος το Συγκρότηµα υιοθέτησε τα πιο κάτω ∆ΠΧΠ, τα οποία σχετίζονται µε τις
εργασίες του. Οι λογαριασµοί του 2004 έχουν τροποποιηθεί όπως χρειάζεται.
∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 2003) Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων
∆ΛΠ 2 (αναθεωρηµένο 2003) Αποθέµατα
∆ΛΠ 8 (αναθεωρηµένο 2003) Λογιστικές αρχές, µεταβολές στις λογιστικές εκτιµήσεις και λάθη
∆ΛΠ 10 (αναθεωρηµένο 2003) Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
∆ΛΠ 16 (αναθεωρηµένο 2003) Ενσώµατα πάγια
∆ΛΠ 17 (αναθεωρηµένο 2003) Μισθώσεις
∆ΛΠ 21 (αναθεωρηµένο 2003) Επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές συναλλάγµατος
∆ΛΠ 24 (αναθεωρηµένο 2003) Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών
∆ΛΠ 27 (αναθεωρηµένο 2003) Ενοποιηµένες και ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις
∆ΛΠ 28 (αναθεωρηµένο 2003) Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
∆ΛΠ 31 (αναθεωρηµένο 2003) ∆ικαιώµατα σε κοινοπραξίες
∆ΛΠ 32 (αναθεωρηµένο 2003) Χρηµατοοικονοµικά µέσα: πληροφόρηση και παρουσίαση
∆ΛΠ 33 (αναθεωρηµένο 2003) Κέρδη ανά µετοχή
∆ΛΠ 39 (αναθεωρηµένο 2003) Χρηµατοοικονοµικά µέσα: καταχώρηση και αποτίµηση
∆ΛΠ 40 (αναθεωρηµένο 2003) Ακίνητα για επένδυση
∆ΠΧΠ 2 (έκδοση 2004)
Παροχές που εξαρτώνται από την αξία µετοχών
Κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2004 το Συγκρότηµα υιοθέτησε πριν την
ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής του το νεοεκδοθέν ∆ΠΧΠ 3, Ενοποίηση Επιχειρήσεων, που
εκδόθηκε από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, το οποίο αφορά τις δραστηριότητες
του, παρόλο που η υιοθέτηση του προτύπου αυτού ήταν υποχρεωτική µόνο για λογιστικές
περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2005.
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Υιοθέτηση νέων ή αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης (συνέχεια)

H υιοθέτηση του ∆ΠΧΠ 3 καθιστά αναγκαία την ταυτόχρονη υιοθέτηση του αναθεωρηµένου
∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου ∆ΛΠ 36, Αποµείωση στην αξία στοιχείων ενεργητικού και του
∆ΛΠ 38, Άϋλα στοιχεία ενεργητικού.
Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΠΧΠ 3, το Συγκρότηµα δεν έχει λογίσει απόσβεση του άϋλου
περιουσιακού στοιχείου από τις 31 ∆εκεµβρίου 2003 και έχει αξιολογήσει την λογιστική αξία του
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού (Σηµ. 15). Από το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005
η υπεραξία ελέγχεται για αποµείωση σε χρονιαία βάση κάθε ∆εκέµβριο και όποτε υπάρχει ένδειξη
αποµείωσης (Σηµ. 15).
Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων είχαν εκδοθεί τα ακόλουθα
∆ΠΧΠ, χωρίς ακόµη να είναι σε ισχύ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

∆ΠΧΠ 6 “Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων”, (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006)
∆ΠΧΠ 7 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα Γνωστοποιήσεις” και ∆ΛΠ 1 (Αναθεώρηση)
“Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων”, (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2007)
∆ΛΠ 19 (Αναθεώρηση) “Παροχές σε Εργαζοµένους”, (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006)
∆ΛΠ 21 (Αναθεώρηση) “Καθαρή Επένδυση σε ∆ραστηριότητα στο Εξωτερικό”, (ισχύει από 1
Ιανουαρίου 2006)
∆ΛΠ 39 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση” και ∆ΠΧΠ 4
“Ασφαλιστικά Συµβόλαια” – Συµβόλαια Χρηµατοοικονοµικών Εγγυήσεων, (ισχύει από 1
Ιανουαρίου 2006)
∆ΛΠ 39 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση ” - Αντισταθµίσεις ταµιακών
ροών για Προβλεπόµενες Ενδοεταιρικές Πράξεις, (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006)
IFRIC Ερµηνεία 4 “Ο προσδιορισµός εάν µια συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση”, (ισχύει από 1
Ιανουαρίου 2006)
IFRIC Ερµηνεία 5 “∆ικαιώµατα σε Συµµετοχές σε Ταµεία Θέσης εκτός Λειτουργίας,
Αποκατάστασης και Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης”, (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006)
IFRIC Ερµηνεία 6 “Υποχρεώσεις που προκύπτουν από Συµµετοχή σε Συγκεκριµένη Αγορά –
Απώλειες από Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισµό ” (ισχύει για λογιστικές περιόδους που
αρχίζουν από 1 ∆εκεµβρίου 2005)
IFRIC Ερµηνεία 7 “Εφαρµογή της Μεθόδου Επαναδιατύπωσης µε βάση το ∆ΛΠ 29
Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση για Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες” (ισχύει για
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 Μαρτίου 2006)
IFRIC Ερµηνεία 8 “Έκταση του ∆ΠΧΠ 2” (ισχύει για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από
1 Μαΐου 2006)
IFRIC Ερµηνεία 9 “ Επαναξιολόγηση Ενσωµατωµένων Παραγώγων” (ισχύει για λογιστικές
περιόδους που αρχίζουν από 1 Ιουνίου 2006)

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει ότι η υιοθέτηση αυτών των Προτύπων και ερµηνειών, όπου
είναι εφαρµόσιµα σε µελλοντικές περιόδους, δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις του Συγκροτήµατος.
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Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
(1)

Γενικά

Οι 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”.
(α)

Εξαρτηµένες εταιρείες

Οι εξαρτηµένες εταιρείες είναι όλες οι εταιρείες των οποίων το Συγκρότηµα έχει τη δύναµη
να καθορίζει τις οικονοµικές και λειτουργικές τους αρχές και γενικά συνοδεύεται από
µερίδιο κατοχής πέραν των µισών δικαιωµάτων ψήφου. Η ύπαρξη και επίδραση των
ενδεχόµενων δικαιωµάτων ψήφου τα οποία είναι εξασκήσιµα επί του παρόντος ή
µετατρέψιµα, συνυπολογίζονται για τον καθορισµό του ελέγχου που ασκεί το Συγκρότηµα
σε µια άλλη οντότητα. Οι εξαρτηµένες εταιρείες ενοποιούνται πλήρως από την ηµεροµηνία
που ο έλεγχος µεταφέρεται στο Συγκρότηµα. Παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία
που ο έλεγχος σταµατά.
Η λογιστική µέθοδος της αγοράς χρησιµοποιείται για την αναγνώριση εξαρτηµένων
εταιρειών από το Συγκρότηµα. Το κόστος εξαγορών αποτιµάται στην δίκαιη αξία των
περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται, των ιδίων κεφαλαίων που εκδίδονται και των
υποχρεώσεων που υφίστανται ή αναλαµβάνονται κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής, συν
τα άµεσα κόστα της αγοράς. Τα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν και
οι υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν σε µια συνένωση
επιχειρήσεων αποτιµούνται αρχικά στις δίκαιες τους αξίες κατά την ηµεροµηνία της
εξαγοράς, άσχετα από το βαθµό οποιουδήποτε συµφέροντος µειοψηφίας. Η διαφορά του
κόστους εξαγοράς από τη δίκαιη αξία του µεριδίου του Συγκροτήµατος των αναγνωρίσιµων
καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν αναγνωρίζεται σαν υπεραξία. Εάν το
κόστος εξαγοράς είναι µικρότερο από την δίκαιη αξία των καθαρών περιουσιακών
στοιχείων της θυγατρικής που αποκτήθηκε, η διαφορά αναγνωρίζεται στην ενοποιηµένη
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.
Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιθέντα κέρδη από συναλλαγές
µεταξύ εταιρειών του συγκροτήµατος εξαλείφονται. Μη πραγµατοποιθείσες ζηµιές
εξαλείφονται επίσης εκτός αν η συναλλαγή παρέχει αποδείξεις αποµείωσης του
περιουσιακού στοιχείου που µεταφέρθηκε. Οι λογιστικές αρχές των εξαρτηµένων έχουν
µεταβληθεί, όπου ήταν αναγκαίο, για να διασφαλιστεί η συµµόρφωση µε τις λογιστικές
αρχές του Συγκροτήµατος.
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Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (συνέχεια)
(1)

Γενικά (συνέχεια)

(β)

Συναλλαγές και συµφέρον µειοψηφίας

Το Συγκρότηµα χειρίζεται τις συναλλαγές µε το συµφέρον µειοψηφίας ως συναλλαγές µε
τρίτα µέρη. Αγορές από το συµφέρον µειοψηφίας καταλήγουν σε υπεραξία που είναι η
διαφορά του τµήµατος που πληρώθηκε και του σχετικού µεριδίου της λογιστικής αξίας των
καθαρών περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής εταιρείας.
(γ)

Συνδεδεµένες εταιρείες

Οι συνδεδεµένες εταιρείες είναι οντότητες στις οποίες το Συγκρότηµα έχει µεταξύ 20% και
50% των δικαιωµάτων ψήφου ή επί των οποίων το Συγκρότηµα ασκεί σηµαντική επιρροή,
αλλά τις οποίες δεν ελέγχει. Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες αρχικά
αναγνωρίζονται σε κόστος και µετέπειτα λογίζονται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Η
επένδυση του Συγκροτήµατος σε συνδεδεµένες εταιρείες περιλαµβάνει υπεραξία (µετά την
αφαίρεση οποιονδήποτε συσσωρευµένων ζηµιών αποµείωσης) που προέκυψε κατά την
απόκτηση τους.
Το µερίδιο του Συγκροτήµατος στο κέρδος ή τη ζηµιά των συνδεδεµένων εταιρειών µετά
την απόκτηση τους αναγνωρίζεται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων και το µερίδιο του Συγκροτήµατος στην κίνηση των αποθεµατικών µετά
την απόκτηση αναγνωρίζεται στα αποθεµατικά. Οι συσσωρευµένες κινήσεις µετά την
απόκτηση αναπροσαρµόζονται έναντι της λογιστικής αξίας της επένδυσης. Όταν το
µερίδιο του Συγκροτήµατος στη ζηµιά της συνδεδεµένης εταιρείας ισούται ή υπερβαίνει του
συµφέροντος στη συνδεδεµένη εταιρεία συµπεριλαµβανοµένων άλλων µη εξασφαλισµένων
εισπρακτέων, το Συγκρότηµα δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζηµιές, εκτός εάν έχει αναλάβει
υποχρεώσεις ή έχει κάνει πληρωµές εκ µέρους της συνδεδεµένης εταιρείας.
Κέρδη που δεν πραγµατοποιήθηκαν σε συναλλαγές µεταξύ του Συγκροτήµατος και των
συνδεδεµένων εταιρειών του απαλείφονται στην έκταση του συµφέροντος του
Συγκροτήµατος στις συνδεδεµένες αυτές εταιρείες. Ζηµιές που δεν πραγµατοποιήθηκαν
επίσης απαλείφονται εκτός αν η συναλλαγή φανερώνει αποµείωση στην αξία του
περιουσιακού στοιχείου που µεταφέρθηκε. Όπου χρειάζεται, οι λογιστικές αρχές των
συνδεδεµένων εταιρειών έχουν διαφοροποιηθεί για να συνάδουν µε τις λογιστικές αρχές
που εφαρµόζει το Συγκρότηµα.
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Αναγνώριση εισοδηµάτων

Το εισόδηµα αποτελείται από τη δίκαιη αξία πώλησης για προϊόντα και υπηρεσίες µετά την
αφαίρεση Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, επιστροφών και εκπτώσεων.
Τα έσοδα του Συγκροτήµατος αναγνωρίζονται ως εξής:
(α)

Πωλήσεις αγαθών

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν σηµαντικοί κίνδυνοι και οφέλη ιδιοκτησίας των
αγαθών έχουν µεταφερθεί στον πελάτη. Αυτό γίνεται συνήθως όταν το Συγκρότηµα έχει
πωλήσει ή παραδώσει τα αγαθά στον πελάτη, ο πελάτης έχει αποδεχθεί τα αγαθά και η
αποπληρωµή των σχετικών εισπρακτέων ποσών είναι εύλογα εξασφαλισµένη.
(β)

Πωλήσεις υπηρεσιών

Οι πωλήσεις υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο που προσφέρονται οι
υπηρεσίες µε αναφορά στη συµπλήρωση της συγκεκριµένης συναλλαγής υπολογισµένη µε
βάση τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν ως αναλογία των συνολικών υπηρεσιών που θα
προσφερθούν.
(γ)

Πιστωτικοί τόκοι

Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του
πραγµατικού επιτοκίου.
(δ)

Εισόδηµα από ενοίκια

Το εισόδηµα από ενοίκια αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια
της περιόδου µίσθωσης.
Ωφελήµατα υπαλλήλων

Το Συγκρότηµα και οι υπάλληλοι συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταµείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων µε βάση τους µισθούς των υπαλλήλων. Επιπρόσθετα η Εταιρεία λειτουργεί ένα
σχέδιο καθορισµένων εισφορών, τα περιουσιακά στοιχεία του οποίου τηρούνται σε ξεχωριστό
ταµείο υπό τη διαχείριση επιτροπής. Το σχέδιο χρηµατοδοτείται µε πληρωµές από τους
υπαλλήλους και την Εταιρεία. Οι συνεισφορές της Εταιρείας αναγνωρίζονται στην περίοδο που
σχετίζονται και περιλαµβάνονται στο κόστος προσωπικού. Η Εταιρεία δεν έχει επιπρόσθετες
υποχρεώσεις αφού πληρωθούν οι συνεισφορές.
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Μετατροπή ξένου νοµίσµατος
(α)

Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης

Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις κάθε µίας από τις εταιρείες
του Συγκροτήµατος αποτιµούνται χρησιµοποιώντας το νόµισµα του κύριου οικονοµικού
περιβάλλοντος µέσα στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία (“το νόµισµα λειτουργίας”). Οι
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Κυπριακές λίρες (£), το οποίο
είναι το νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας.
(β)

Συναλλαγές και υπόλοιπα

Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα καταχωρούνται στο νόµισµα λειτουργίας µε βάση τις τιµές
συναλλάγµατος που ισχύουν την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Συναλλαγµατικά κέρδη και
ζηµιές που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη µετατροπή µε
τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει στο τέλος του έτους χρηµατικών περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νοµίσµατα αναγνωρίζονται στην
ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.
(γ)

Μετατροπή οικονοµικών καταστάσεων σε ξένο νόµισµα

Οι λογαριασµοί αποτελεσµάτων ξένων εταιρειών µετατρέπονται στο νόµισµα του
Συγκροτήµατος στην µέση τιµή συναλλάγµατος του έτους και οι ισολογισµοί µετατρέπονται
στις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τη µετατροπή της καθαρής επένδυσης στις
ξένες εξαρτηµένες και συνδεδεµένες εταιρείες παρουσιάζονται στο συµφέρον µετόχων.
Mισθώσεις

Μισθώσεις όπου σηµαντικό µέρος των κινδύνων και ανταµοιβών της ιδιοκτησίας παραµένουν µε
τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Πληρωµές που αφορούν λειτουργικές
µισθώσεις (µετά την αφαίρεση κινήτρων που εισπράχθηκαν από τον εκµισθωτή) χρεώνονται στην
ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο στο
διάστηµα της περιόδου µίσθωσης.
Φορολογία

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα και τις
προηγούµενες περιόδους υπολογίζονται µε βάση το ποσό που αναµένεται ότι θα πληρωθεί ή θα
ανακτηθεί από τις φορολογικές αρχές χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νοµοθεσίες
που είχαν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
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Φορολογία (συνέχεια)

Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρέωσης,
πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής βάσης των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και της λογιστικής τους αξίας στις οικονοµικές
καταστάσεις. Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας φορολογικούς
συντελεστές και νοµοθεσίες που είχαν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του
ισολογισµού και αναµένεται ότι θα ισχύουν όταν οι σχετικές αναβαλλόµενες φορολογικές
απαιτήσεις πραγµατοποιηθούν ή όταν οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
διακανονιστούν.
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι
µελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές
µπορούν να χρησιµοποιηθούν.
∆εν προκύπτει αναβαλλόµενη φορολογία για επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες εταιρείες
επειδή τα κέρδη από πώληση αξιών δεν φορολογούνται.
∆ιανοµή µερισµάτων

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις
οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος, στο έτος που τα µερίσµατα εγκρίνονται από τους
µετόχους της Εταιρείας.
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός

Η γη και τα κτίρια παρουσιάζονται σε τιµή κτήσης, µείον µεταγενέστερες αποσβέσεις για κτίρια. Οι
βελτιώσεις σε ενοικιαζόµενα κτίρια, βιτρίνες και εξοπλισµό παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος
µείον αποσβέσεις. Το ιστορικό κόστος περιλαµβάνει δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε την
απόκτηση στοιχείων ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού.
Η γη και τα κτίρια υπό ανέγερση που δεν έχουν ακόµα ετοιµαστεί για την αναµενόµενη χρήση τους
δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις για άλλα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
υπολογίζονται χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο ώστε να κατανεµηθεί το κόστος µείον η
υπολειµατική αξία του κάθε στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού στο διάστηµα της
εκτιµηµένης ωφέλιµης ζωής τους. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι ως εξής:
%
Γη
Βελτιώσεις κτιρίων υπό ενοικίαση
Βιτρίνες και εξοπλισµός
Οχήµατα
Λογισµικό και ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Τίποτε
5 – 12 (περίοδος ενοικίασης)
10
20
20 – 33,3
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια)

Η υπολειµµατική αξία και οι ωφέλιµες ζωές αναθεωρούνται και προσαρµόζονται σε κάθε
ηµεροµηνία ισολογισµού εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.
Η λογιστική αξία ενός στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού µειώνεται αµέσως στο
ανακτήσιµο ποσό εάν η λογιστική αξία υπερβαίνει το υπολογιζόµενο ανακτήσιµο ποσό.
∆απάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού χρεώνονται
στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος
σηµαντικών ανακαινίσεων και άλλες µεταγενέστερες δαπάνες περιλαµβάνονται στην λογιστική
αξία του περιουσιακού στοιχείου ή ανάλογα αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο,
µόνο όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στο Συγκρότηµα σε
σχέση µε το περιουσιακό στοιχείο, και το κόστος του µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα.
Κέρδη και ζηµιές από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού προσδιορίζονται από τη
σύγκριση των εισπράξεων µε τη λογιστική αξία και περιλαµβάνονται στην ενοποιηµένη κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων. Οι χρεωστικοί τόκοι για χρηµατοδότηση της κατασκευής ακινήτων
κεφαλαιοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου µέχρι να συµπληρωθεί και να ετοιµαστεί το
περιουσιακό στοιχείο για την σκοπευόµενη χρήση του.
Υπεραξία

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την υπέρβαση του κόστους µιας εξαγοράς σε σχέση µε τη δίκαιη αξία
των καθαρών αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης που αποκτήθηκε κατά την
ηµεροµηνία της εξαγοράς. Η υπεραξία που προκύπτει από την εξαγορά εξαρτηµένων εταιρειών
περιλαµβάνεται στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία. Η υπεραξία που προκύπτει από την εξαγορά
συνδεδεµένων εταιρειών περιλαµβάνεται στις επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες. Η υπεραξία
ελέγχεται για αποµείωση σε χρονιαία βάση και παρουσιάζεται στην τιµή κόστους µείον
συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. Κέρδη και ζηµιές από την πώληση µιας συνδεδεµένης
εταιρείας περιλαµβάνουν τη λογιστική αξία της υπεραξίας η οποία σχετίζεται µε αυτή την πώληση.
Η υπεραξία καταµερίζεται στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών για σκοπούς ελέγχου για
αποµείωση. Ο καταµερισµός γίνεται σε αυτές τις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών που
αναµένουν ότι θα επωφεληθούν από τους συνδυασµούς επιχειρήσεων από τους οποίους
δηµιουργήθηκε η υπεραξία.
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Αποµείωση στην αξία περιουσιακών στοιχείων

Τα περιουσιακά στοιχεία µε απεριόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται κάθε
χρόνο για αποµείωση στην αξία. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται ελέγχονται για
αποµείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν πως η λογιστική αξία
µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται για τη διαφορά της λογιστικής
αξίας και του ανακτήσιµου ποσού του περιουσιακού στοιχείου. Το ανακτήσιµο ποσό είναι το
µεγαλύτερο της δίκαιης αξίας του περιουσιακού στοιχείου µείον έξοδα πωλήσεως και της αξίας
λόγω χρήσης. Για σκοπούς προσδιορισµού της αποµείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία
οµαδοποιούνται στα µικρότερα επίπεδα για τα οποία υπάρχουν ξεχωριστές, αναγνωρίσιµες
ταµειακές ροές (µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών).
Επενδύσεις

Το Συγκρότηµα ταξινοµεί τις επενδύσεις του στις ακόλουθες κατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, δάνεια και
εισπρακτέα, επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη και χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση. Η ταξινόµηση των επενδύσεων εξαρτάται από το σκοπό για τον
οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η ∆ιεύθυνση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση των
επενδύσεων κατά την αρχική αναγνώριση και επαναξιολογεί αυτήν την ταξινόµηση σε κάθε
ηµεροµηνία ισολογισµού.
(α)

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων

Αυτή η κατηγορία έχει δύο υποκατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία προς
εµπορία και αυτά που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων κατά την αρχική
αναγνώριση. Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ταξινοµείται στην
υποκατηγορία προς εµπορία αν αγοράστηκε κυρίως για σκοπούς πώλησης σε
βραχυπρόθεσµη βάση. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που ορίστηκαν σε δίκαιη
αξία µέσω των αποτελεσµάτων κατά την αρχική αναγνώριση είναι εκείνα η απόδοση των
οποίων αξιολογείται µε βάση τη δίκαιη αξία, σύµφωνα µε τη στοιχειοθετηµένη επενδυτική
στρατηγική του Συγκροτήµατος. Πληροφορίες µε βάση τη δίκαιη αξία σχετικά µε αυτά τα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία παρέχονται εσωτερικά στα βασικά διοικητικά
στελέχη του Συγκροτήµατος. Τα περιουσιακά στοιχεία στην κατηγορία αυτή ταξινοµούνται
ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αν είναι προς εµπορία ή αναµένεται να πωληθούν
µέσα σε δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Το Συγκρότηµα δεν κατείχε
τέτοια περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια του έτους.
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Επενδύσεις (συνέχεια)
(β)

∆άνεια και εισπρακτέα

Τα δάνεια και εισπρακτέα είναι µη-παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε
σταθερές ή προσδιορίσιµες πληρωµές που δεν εµπορεύονται σε ενεργή αγορά και για τα
οποία δεν υπάρχει πρόθεση για εµπορία του εισπρακτέου. Τα δάνεια και εισπρακτέα
περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αν έχουν λήξη που
υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Αυτά ταξινοµούνται
ως µη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.
(γ)

Επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη

Οι επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη είναι µη-παράγωγα χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία µε σταθερές ή προσδιορίσιµες πληρωµές και µε σταθερή λήξη, τις
οποίες η διεύθυνση του Συγκροτήµατος έχει τη θετική πρόθεση και δυνατότητα να κρατήσει
µέχρι τη λήξη τους. Το Συγκρότηµα δεν κατείχε τέτοιες επενδύσεις κατά τη διάρκεια του
έτους.
(δ)

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση είναι µη-παράγωγα,
τα οποία είτε ορίζονται στην κατηγορία αυτή ή δεν έχουν ταξινοµηθεί σε οποιαδήποτε άλλη
κατηγορία. Περιλαµβάνονται στα µη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εκτός εάν η
διεύθυνση προτίθεται να πωλήσει τις επενδύσεις µέσα σε δώδεκα µήνες από την
ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων µε βάση συµβόλαιο κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται κατά
την ηµεροµηνία που διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία το
Συγκρότηµα δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Οι επενδύσεις
αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία, πλέον το κόστος συναλλαγής για όλα τα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα να εισπραχθούν χρηµατικές ροές
από τις επενδύσεις έχει λήξει, ή έχει µεταφερθεί και το Συγκρότηµα έχει ουσιαστικά µεταφέρει
σηµαντικά ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα
προς πώληση και χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω
των αποτελεσµάτων, παρουσιάζονται µετέπειτα σε δίκαιη αξία. Τα δάνεια και εισπρακτέα και οι
επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη παρουσιάζονται σε αποσβεσµένο κόστος
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.
Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν από αλλαγές στη δίκαιη αξία των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση αναγνωρίζονται στα ίδια
κεφάλαια. Όταν χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση πωληθούν ή
υποστούν αποµείωση στην αξία, οι συσσωρευµένες αναπροσαρµογές στη δίκαιη αξία
συµπεριλαµβάνονται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.
152

Ermes Department Stores Public Limited
(πρώην Ermes Department Stores Limited)
2

Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Επενδύσεις (συνέχεια)
(δ)

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση (συνέχεια)

Η δίκαιη αξία των επενδύσεων που διαπραγµατεύονται σε µια ενεργή αγορά βασίζεται στη
χρηµατιστηριακή τιµή προσφοράς. Εάν η αγορά για ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο
δεν είναι ενεργή όπως επίσης και για µη εισηγµένες µετοχές, το Συγκρότηµα προσδιορίζει τη
δίκαιη αξία χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης. Οι µέθοδοι αποτίµησης περιλαµβάνουν τη
χρήση πρόσφατων συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση, αναφορά σε παρόµοιους
τίτλους και µεθόδους προεξοφληµένων ταµειακών ροών κάνοντας µέγιστη χρήση δεδοµένων της
αγοράς και ελάχιστη χρήση εσωτερικών δεδοµένων του Συγκροτήµατος.
Το Συγκρότηµα αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού κατά πόσον υπάρχει αντικειµενική
απόδειξη ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων, έχει υποστεί αποµείωση στην αξία. Στην περίπτωση µετοχικών τίτλων
που ταξινοµήθηκαν ως διαθέσιµοι προς πώληση, µια σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση στη
δίκαιη αξία της µετοχής κάτω από το κόστος της λαµβάνεται υπόψη ως ένδειξη πιθανής
αποµείωσης στην αξία. Αν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση η συσσωρευµένη ζηµιά η οποία προσδιορίζεται ως η διαφορά
µεταξύ του κόστους απόκτησης και της παρούσας δίκαιης αξίας, µείον ζηµιών αποµείωσης του
περιουσιακού στοιχείου που προηγουµένως αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσµατα, µεταφέρεται από
τα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.
Οι ζηµιές αποµείωσης που αναγνωρίστηκαν στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων για µετοχικούς τίτλους δεν αντιστρέφονται µέσω της ενοποιηµένης κατάστασης
λογαριασµού αποτελεσµάτων.
Αποθέµατα

Τα αποθέµατα εµφανίζονται στην τιµή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, όποια από τις
δύο είναι χαµηλότερη. Η τιµή κόστους καθορίζεται µε την µέθοδο Πρώτης- Εισαγωγής – ΠρώτηςΕξαγωγής. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η υπολογιζόµενη τιµή πώλησης κατά τη συνήθη
πορεία των εργασιών µείον έξοδα διάθεσης. Γίνεται πρόβλεψη για ελαττωµατικά, άχρηστα, ή
αργοκίνητα αποθέµατα όπου αυτό ισχύει.
Εµπορικά εισπρακτέα

Τα εµπορικά εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και µετέπειτα παρουσιάζονται σε
αποσβεσµένο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, µείον πρόνοιας για
αποµείωση της αξίας. Η πρόνοια για αποµείωση καθορίζεται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη
πως το Συγκρότηµα δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει τα συνολικά ποσά σύµφωνα µε τους
αρχικούς όρους των εισπρακτέων. Το ποσό της πρόνοιας είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής
αξίας και της ανακτήσιµης αξίας του εισπρακτέου η οποία είναι η παρούσα αξία των
υπολογιζόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφληµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το
ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.
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Προβλέψεις

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν το Συγκρότηµα έχει µια παρούσα νοµική ή τεκµαρτή
υποχρέωση που προκύπτει από γεγονότα που έχουν προηγηθεί, είναι πιθανό να υπάρξει ροή
περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης έχει
υπολογιστεί αξιόπιστα.
Μετοχικό κεφάλαιο

Οι συνήθεις µετοχές ταξινοµούνται ως ίδια κεφάλαια.
∆ανεισµός

Ο δανεισµός αναγνωρίζεται αρχικά σε δίκαιη αξία µετά την αφαίρεση των κόστων συναλλαγής. Ο
δανεισµός παρουσιάζεται µετέπειτα στην αποσβεσθείσα τιµή κόστους. Οποιαδήποτε διαφορά
µεταξύ των εισπράξεων (µετά την αφαίρεση των κόστων συναλλαγής) και της αξίας εξόφλησης
αναγνωρίζονται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια του
δανείου χρησιµοποιώντας την µέθοδο πραγµατικού επιτοκίου.
Ο δανεισµός ταξινοµείται ως βραχυπρόθεσµη υποχρέωση εκτός εάν το Συγκρότηµα έχει δικαίωµα
άνευ ορών να µεταφέρει την αποπληρωµή των υποχρεώσεων για τουλάχιστο δώδεκα µήνες µετά
την ηµεροµηνία του ενοποιηµένου ισολογισµού.
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αποτελούνται από µετρητά στο ταµείο και καταθέσεις στην
τράπεζα, τραπεζικά παρατραβήγµατα και βραχυπρόθεσµες διευκολύνσεις. Στον ισολογισµό τα
τραπεζικά παρατραβήγµατα και βραχυπρόθεσµες διευκολύνσεις περιλαµβάνονται στο δανεισµό
στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις.
Συγκριτικές πληροφορίες

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοστεί για να συνάδουν µε τις αλλαγές στην
παρουσίαση στο τρέχον έτος. Προηγουµένως το Συγκρότηµα παρουσίαζε τους πιστωτικούς τόκους
και τα µερίσµατα στα “χρηµατοδοτικά έξοδα – καθαρά”. Το συµφέρον µειοψηφίας παρουσιάζεται
επίσης από το 2005 σαν µέρος των ιδίων κεφαλαίων του Συγκροτήµατος. Η ∆ιεύθυνση πιστεύει
πως αυτή η παρουσίαση αποτελεί δικαιότερη παρουσίαση των δραστηριοτήτων του
Συγκροτήµατος.
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(α)

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

Οι εργασίες του Συγκροτήµατος το εκθέτουν σε κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο,
κίνδυνο ρευστότητας και συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτουν από τα
χρηµατοοικονοµικά µέσα που κατέχει. Η πολιτική που εφαρµόζει το Συγκρότηµα για τη
διαχείριση αυτών των κινδύνων εξηγείται πιο κάτω:
(i)

Κίνδυνος επιτοκίου

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να
διακυµαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Μέρος των εσόδων και
της ροής µετρητών από εργασίες του Συγκροτήµατος είναι εξαρτηµένα από αλλαγές
στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον το Συγκρότηµα έχει σηµαντικά περιουσιακά
στοιχεία που φέρουν τόκο. Το Συγκρότηµα εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου
αναφορικά µε το µη βραχυπρόθεσµο δανεισµό του. Ο δανεισµός σε κυµαινόµενα
επιτόκια εκθέτει το Συγκρότηµα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές
ροές. Ο δανεισµός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει το Συγκρότηµα σε κίνδυνο
επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία. Η διεύθυνση του Συγκροτήµατος
παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
(ii)

Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναµία των συµβαλλοµένων µερών να
εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα µπορούσε να µειώσει το ποσό των
µελλοντικών ταµειακών εισροών από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Το Συγκρότηµα δεν έχει σηµαντικές
συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου αφού η πλειοψηφία των χρεωστικών
υπολοίπων αφορούν υπόλοιπα µε συγγενικές εταιρείες οι οποίες θεωρούνται
αξιόχρεες από τη ∆ιεύθυνση. Το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες που να
βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες µε
κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση την χρονολογική
κατάσταση των εισπρακτέων. Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε
χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς µε υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και το
Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση του σε πιστωτικό
κίνδυνο σε σχέση µε κάθε χρηµατοοικονοµικό οργανισµό.
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(α)

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
(iii)

Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δε συµπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε
συµπίπτουν, η αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα µπορεί να
αυξηθεί ο κίνδυνος ζηµιών. Το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες µε σκοπό την
ελαχιστοποίηση τέτοιων ζηµιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών µετρητών
και άλλων περιουσιακών στοιχείων µε υψηλή ρευστότητα και µε το να διατηρεί ένα
ικανοποιητικό ποσό σε εξασφαλισµένες πιστωτικές διευκολύνσεις.
(iv)

Συναλλαγµατικός κίνδυνος

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών
µέσων να κυµαίνεται λόγω αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Ο
συναλλαγµατικός κίνδυνος προκύπτει όταν µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές και
τα αναγνωρισµένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι σε νόµισµα
διαφορετικό από το νόµισµα λειτουργίας της Εταιρείας. Το Συγκρότηµα υπόκειται
σε συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγές και υπόλοιπα σε
Στερλίνες, ∆ολάρια Ηνωµένων Πολιτειών και Ευρώ. Η ∆ιεύθυνση του
Συγκροτήµατος παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες σε
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
Οι συναλλαγµατικές διαφορές που χρεώθηκαν στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων παρουσιάζονται στη σηµείωση 11.
(β)

Εκτίµηση δίκαιων αξιών

Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που εµπορεύονται σε ενεργείς αγορές, όπως
τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση που είναι εισηγµένα
σε χρηµατιστήριο, βασίζεται στις χρηµατιστηριακές τιµές την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Η χρηµατιστηριακή τιµή που χρησιµοποιείται για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία που κατέχει το Συγκρότηµα είναι η τιµή προσφοράς. Η κατάλληλη
χρηµατιστηριακή τιµή για τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις είναι η τρέχουσα τιµή
ζήτησης.
Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων τα οποία δεν εµπορεύονται σε ενεργείς
αγορές καθορίζεται χρησιµοποιώντας διάφορες µεθόδους αποτίµησης αξιών. Το
Συγκρότηµα χρησιµοποιεί διάφορες µεθόδους όπως µεθόδους προεξοφληµένων ταµειακών
ροών και κάνει παραδοχές µε βάση τις συνθήκες της αγοράς κατά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού.
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(β)

Εκτίµηση δίκαιων αξιών (συνέχεια)

Η ονοµαστική αξία µείον υπολογιζόµενες πιστωτικές προσαρµογές για χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις µε λήξη εντός ενός έτους θεωρείται ότι προσεγγίζει
τις δίκαιες αξίες τους. Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για σκοπούς
γνωστοποίησης υπολογίζεται µε την προεξόφληση των µελλοντικών συµβατικών
ταµειακών ροών χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο της αγοράς που είναι διαθέσιµο στο
Συγκρότηµα για παρόµοια χρηµατοοικονοµικά µέσα.

4

Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις

Οι λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην
ιστορική εµπειρία και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων προσδοκιών σχετικά µε
µελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά σύµφωνα µε τις περιστάσεις.
(α)

Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και παραδοχές

Το Συγκρότηµα κάνει υπολογισµούς και παραδοχές σε σχέση µε το µέλλον. Ως αποτέλεσµα
οι λογιστικοί υπολογισµοί σπανίως ισούνται µε τα πραγµατικά αποτελέσµατα. Οι
υπολογισµοί και οι παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδες αναπροσαρµογές στη
λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόµενο οικονοµικό έτος
παρουσιάζονται πιο κάτω.
(i)

Υπολογιζόµενη αποµείωση υπεραξίας

Κάθε χρόνο το Συγκρότηµα εξετάζει εάν η υπεραξία έχει υποστεί αποµείωση
σύµφωνα µε τη λογιστική αρχή που αναφέρεται στη Σηµείωση 2. Το ανακτήσιµο
ποσό των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών έχει προσδιοριστεί µε βάση
υπολογισµού της αξίας λόγω χρήσης. Αυτοί οι υπολογισµοί απαιτούν την χρήση
εκτιµήσεων όπως παρουσιάζονται στη Σηµείωση 15.
Αν το αναθεωρηµένο υπολογιζόµενο µικτό επιτόκιο την 31 ∆εκεµβρίου 2006 ήταν
10% ψηλότερο από τους υπολογισµούς της ∆ιεύθυνσης την 31 ∆εκεµβρίου 2005, το
Συγκρότηµα θα έπρεπε να µειώσει τη λογιστική αξία της υπεραξίας κατά £158.143.
Αν ο αναθεωρηµένος ρυθµός ανάπτυξης της εταιρείας την 31 ∆εκεµβρίου 2006 ήταν
10% χαµηλότερος από τους υπολογισµούς της ∆ιεύθυνσης την 31 ∆εκεµβρίου 2005
δεν θα υπήρχε µείωση της λογιστικής αξίας της υπεραξίας.
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(α)

Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και παραδοχές (συνέχεια)
(ii)

Φορολογία

Για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται σηµαντικές
εκτιµήσεις. Για συγκεκριµένες συναλλαγές και υπολογισµούς, ο προσδιορισµός της
τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος. Το Συγκρότηµα αναγνωρίζει υποχρεώσεις για
προβλεπόµενα φορολογικά ζητήµατα µε βάση υπολογισµούς για το κατά πόσο θα
προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσµα αυτών
των ζητηµάτων διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί οι διαφορές
επηρεάζουν την πρόβλεψη για εταιρικό φόρο και αναβαλλόµενη φορολογία στην
περίοδο που έγινε ο προσδιορισµός.
Αν το τελικό αποτέλεσµα σε σχέση µε αβέβαια φορολογικά ζητήµατα είχε 10%
διαφορά από τους υπολογισµούς της ∆ιεύθυνσης, το Συγκρότηµα θα έπρεπε να
αυξήσει τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις κατά £12.051 αν το τελικό
αποτέλεσµα δεν ήταν ευνοϊκό.

5

Ανάλυση κατά τοµέα

Το Συγκρότηµα διεξάγει δραστηριότητες λιανικού εµπορίου στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
Οι δραστηριότητες του Συγκροτήµατος στην Ελλάδα αφορούν την συνδεδεµένη εταιρεία
Fashionlink S.A. Η συνεισφορά τους στο καθαρό κέρδος και στο καθαρό ενεργητικό µε
γεωγραφική βάση έχει ως ακολούθως:
Κύπρος
£
2005
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) για το έτος

3.402.676
___________

Καθαρό ενεργητικό στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

40.500.341
===========

2004
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) για την περίοδο

2.924.504
___________

Καθαρό ενεργητικό στις 31 ∆εκεµβρίου 2004

37.834.096
===========

Ελλάδα
£
(174.375)
_________

264.358
=========

(366.900)
_________

290.302
=========

Σύνολο
£
3.228.301
___________

40.764.699
===========

2.557.604
___________

38.124.398
===========

158

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

Άλλα κέρδη – καθαρά

2005
£
Kαθαρή ζηµιά από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση

(33.131)
_________

Πιστωτικοί τόκοι:
∆άνεια σε συγγενικές εταιρείες
Τραπεζικά υπόλοιπα

594.426
47.814
_________

642.240
_________

Άλλα έσοδα:
Ενοίκια εισπρακτέα
∆ικαιώµατα διαχείρισης
Προµήθειες
΄Αλλα

113.095
144.126
331.423
_________

588.644
_________

1.197.753

7

Περίοδος από
31 ∆εκεµβρίου
2003 µέχρι
31 ∆εκεµβρίου
2004
£
_________

276.531
47.633
_________

324.164
_________

93.272
679.736
22.050
140.924
_________

935.982
_________

1.260.146

=========

=========

2005
£

Περίοδος από
31 ∆εκεµβρίου
2003 µέχρι
31 ∆εκεµβρίου
2004
£

Ανάλυση εξόδων κατά είδος

Αλλαγές στα αποθέµατα ετοίµων προϊόντων
Αγορές έτοιµων προϊόντων
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (Σηµ. 14):
Ιδιόκτητα
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισµού (Σηµ. 14)
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων
Αµοιβή ελεγκτών
∆απάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση
Εµπορικά εισπρακτέα – χρέωση αποµείωσης για επισφαλή χρέη
Κόστος προσωπικού (Σηµ. 10)
Έξοδα προώθησης προϊόντων
Ασφάλειες και φρούρηση καταστηµάτων
∆ικαιώµατα πιστωτικών καρτών
Ηλεκτρισµός, καύσιµα και υδατοπροµήθεια
Άλλα έξοδα

2.155.696
59.098.821

689.112
52.960.655

1.975.143

1.780.206

(116.291)
5.162.164
46.155
372.401
7.092
10.169.359
2.634.378
505.227
966.835
1.228.725
1.824.278

4.821.280
49.400
211.370
228.635
9.369.932
2.188.980
550.167
866.240
949.468
881.046

__________

Συνολικό κόστος πωληθέντων αγαθών, διανοµής και
διοικητικής λειτουργίας

86.029.983
==========

__________

75.546.491
==========
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Αποµείωση υπεραξίας

Η αποµείωση αφορά την απόφαση της θυγατρικής εταιρείας C.W. Arτopolis Limited να πωλήσει
όλα τα καταστήµατα Croissanterie Delifresh και να επικεντρωθεί στη διαχείριση καφετεριών και
φούρνων εντός των πολυκαταστηµάτων της Εταιρείας (Σηµ. 15).

9

Έξοδα για την αλλαγή ονόµατος των πολυκαταστηµάτων της Εταιρείας

Αυτά είναι έξοδα που έγιναν σε σχέση µε την αλλαγή του ονόµατος των πολυκαταστηµάτων από
Woolworth σε Ermes µετά την αγορά και µεταβίβαση των εµπορικών δραστηριοτήτων της
εταιρείας F.W. Woolworth & Co (Cyprus) Limited στην Εταιρεία.

10

Κόστος προσωπικού

2005
£
Μισθοί και ηµεροµίσθια
Ωφελήµατα τερµατισµού υπηρεσιών
Κοινωνικές ασφαλίσεις
Ταµεία προνοίας
Ταµείο ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης
Άλλες εισφορές

Περίοδος από
31 ∆εκεµβρίου 2003
µέχρι
31 ∆εκεµβρίου 2004
£

8.730.782
126.634
636.043
332.627
78.623
264.650

8.157.354
65.500
501.152
265.459
79.209
301.258

___________

___________

10.169.359
==========

9.369.932
===========

Η Εταιρεία έχει ένα σχέδιο καθορισµένων εισφορών, το Ταµείο Προνοίας Υπαλλήλων F.W.
Woolworth & Co. (Cyprus) Limited. Το σχέδιο αυτό χρηµατοδοτείται ξεχωριστά και υποβάλλει τις
δικές του οικονοµικές καταστάσεις και µε αυτό οι υπάλληλοι δικαιούνται πληρωµή ορισµένων
ωφεληµάτων όταν αφυπηρετήσουν ή τερµατίσουν πρόωρα τις υπηρεσίες τους. Τα ωφελήµατα
περιλαµβάνουν και αυτά που προκύπτουν από την εργοδότηση τους από την Woolworth, πριν την
αναδιοργάνωση και τη µεταφορά της εργοδότησης τους στην Ermes Department Stores Public
Limited.
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Χρηµατοδοτικά έξοδα

2005
£
Χρεωστικοί τόκοι:
Τραπεζικά δάνεια
Άλλα δάνεια

Καθαρά συναλλαγµατικά (κέρδη)/ζηµιές από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

12

Περίοδος από
31 ∆εκεµβρίου 2003
µέχρι
31 ∆εκεµβρίου 2004
£

31.500
72.320
_________
103.820
_________

97.767
51.813
_________
149.580
_________

(14.046)
_________
89.774
=========

37.841
_________
187.421
=========

Φορολογία

2005
£
Τρέχουσα φορολογία:
Εταιρικός φόρος - 2005
Εταιρικός φόρος - 2004
Αµυντική εισφορά
Αναβαλλόµενη φορολογία (Σηµ. 22)

533.852
134.000
6.077
(17.123)
__________

656.806
==========

Περίοδος από
31 ∆εκεµβρίου
2003 µέχρι
31 ∆εκεµβρίου
2004
£
350.548
6.836
__________

357.384
==========

Ο φόρος επί των κερδών του Συγκροτήµατος πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό ποσό
που θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας τα εφαρµόσιµα ποσοστά φορολογίας ως εξής:

2005
£
Κέρδος πριν τη φορολογία

3.885.107
=========

Φόρος υπολογισµένος µε τo εφαρµόσιµo ποσοστό
εταιρικής φορολογίας ύψους 10%
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για
φορολογικούς σκοπούς
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήµατος που
δεν υπόκεινται σε φορολογία
Υποπρόβλεψη για 2004

2.914.988
=========

388.511

387.248

362.671

205.206

(228.376)
134.000

(235.070)
-

_________

Χρέωση φορολογίας

Περίοδος από
31 ∆εκεµβρίου
2003 µέχρι
31 ∆εκεµβρίου
2004
£

656.806
=========

_________

357.384
=========
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Φορολογία (συνέχεια)

Από το φορολογικό έτος που άρχισε από την 1 Ιανουαρίου 2003, ο συντελεστής εταιρικού φόρου
για τις Κυπριακές εταιρείες του Συγκροτήµατος είναι 10%. Για τα έτη 2003 και 2004 κέρδη πέραν
των £1.000.000 υπόκεινται σε επιπρόσθετο εταιρικό φόρο µε ποσοστό 5%.
O συντελεστής φόρου για την Ελληνική Εταιρεία του Συγκροτήµατος είναι 32%.
Κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις τόκοι που προέκυψαν στην Κύπρο µπορεί να υπόκεινται σε
αµυντική εισφορά µε ποσοστό 10%. Σε τέτοιες περιπτώσεις 50% των τόκων αυτών θα εξαιρούνται
από εταιρικό φόρο και εποµένως θα έχουν πραγµατικό φορολογικό συντελεστή περίπου 15%.

13

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.

2005
£
Κέρδος για το έτος/περίοδο που αναλογεί
στους µετόχους
Μεσοσταθµικός αριθµός εκδοµένων
µετοχών
Βασικό κέρδος ανά µετοχή – σεντ

2.468.244
===========
175 000 000
___________
1,4
___________

Περίοδος από 31 ∆εκεµβρίου 2003
µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2004
Συνεχιζόµενες
Τερµατισθήσες
Σύνολο
δραστηριόδραστηριό2004
τητες
τητες
£
£
£
1.865.400
===========

2.496.250
===========

(630.850)
===========

175 000 000
___________
1,1
___________

175 000 000
___________

175 000 000
___________

___________

___________

Τα πλήρως κατανεµηµένα κέρδη ανά µετοχή δεν διαφέρουν από τα βασικά κέρδη ανά µετοχή.
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Βελτιώσεις
ενοικιαζόµενων
κτιρίων
£

Γη και
κτίρια
£
Περίοδος που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2004
Κόστος ή εκτίµηση
Tην 31 ∆εκεµβρίου 2003
Προσθήκες
Πωλήσεις

-

5.931.912
434.204
-

________

Την 31 ∆εκεµβρίου 2004

__________

-

6.366.116

________

Αποσβέσεις
Την 31 ∆εκεµβρίου 2003
Επιβάρυνση περιόδου

__________

-

494.264

________

Την 31 ∆εκεµβρίου 2004

__________

-

494.264

________

Καθαρή λογιστική αξία
Την 31 ∆εκεµβρίου 2004

__________

-

5.871.852

========

Γη και
κτίρια υπό
ανέγερση
£
Έτος που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2005
Κόστος ή εκτίµηση
Την 1 Ιανουαρίου 2005
Προσθήκες
Πωλήσεις

2.731.070
_________

Την 31 ∆εκεµβρίου 2005
Αποσβέσεις
Την 1 Ιανουαρίου 2005
Επιβάρυνση έτους
Πωλήσεις
Την 31 ∆εκεµβρίου 2005
Καθαρή λογιστική αξία
Την 31 ∆εκεµβρίου 2005

2.731.070

__________

11.916.098
__________

1.223.526
__________

1.223.526
__________

291.074
63.868
(9.800)
_________

345.142
_________

62.416
_________

62.416
_________

Σύνολο
£

16.594.641
2.042.515
(9.800)
__________

18.627.356
__________

1.780.206
__________

1.780.206
__________

10.692.572

282.726

16.847.150

==========
=

=========

==========

Βελτιώσεις
ενοικιαζόµενων
κτιρίων
£

Βιτρίνες
και
εξοπλισµός
£

6.366.116
632.144
__________

6.998.260
__________

-

494.264
537.081
-

_________

__________

-

1.031.345

_________

__________

2.731.070

10.371.655
1.544.443
-

Οχήµατα
£

==========

_________

=========

Βιτρίνες και
εξοπλισµός
£

11.916.098
1.632.738
(743.108)
__________

12.805.728
__________

1.223.526
1.378.240
(307.749)
__________

2.294.017
__________

Οχήµατα
£

345.142
46.073
(69.172)
_________

322.043
_________

62.416
59.822
(33.989)
_________

88.249
_________

Σύνολο
£

18.627.356
5.042.025
(812.280)
__________

22.857.101
__________

1.780.206
1.975.143
(341.738)
__________

3.413.611
__________

5.966.915

10.511.711

233.794

19.443.490

==========

==========
=

=========

==========

Τόκοι ύψους £24.518 (2004: µηδέν) που αφορούν δανεισµό που έγινε ειδικά για τη χρηµατοδότηση
του κόστους ανέγερσης των κτιρίων κεφαλαιοποιήθηκαν στη διάρκεια του έτους και περιλήφθηκαν
στο κόστος του κτιρίου. Το ποσοστό επιτοκίου που χρησιµοποιήθηκε για την κεφαλαιοποίηση
ήταν 6% και αντιπροσωπεύει το κόστος δανεισµού για τη χρηµατοδότηση του έργου για το 2005.
Μέρος των τραπεζικών δανείων είναι εξασφαλισµένο στη γη για ποσό £988.990 (µέγιστη
εξασφάλιση ύψους £5 εκατοµµυρίων).
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια)

Στην κατάσταση ταµειακών ροών οι εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισµού περιλαµβάνουν:

Καθαρή λογιστική αξία
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (Σηµ. 7)

2005
£
470.542
116.291
_______

Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού

586.833
=======

15

2004
£
9.800
________

9.800
========

΄Αϋλο περιουσιακό στοιχείο

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την υπέρβαση του κόστους εξαγορών σε σύγκριση µε την αξία των
καθαρών περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων που αποκτήθηκαν.
Υπεραξία
£
Την 31 ∆εκεµβρίου 2003
Κόστος
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση αξίας

___________

Καθαρή λογιστική αξία

===========

Περίοδος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή της περιόδου
Προσθήκες
Χρέωση για απόσβεση

21.207.812
___________

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος της περιόδου

21.207.812
===========

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004
Κόστος
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση αξίας

21.207.812
___________

Καθαρή λογιστική αξία

21.207.812
===========

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους
Αποµείωση αξίας (Σηµ. 8)
Εξαγορά υπολοίπου µεριδίου εξαρτηµένης
εταιρείας (Σηµ. 28)

21.207.812
(734.500)
257.153
___________

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους

20.730.465
===========

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005
Κόστος
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση αξίας

21.464.965
(734.500)
___________

Καθαρή λογιστική αξία

20.730.465
===========
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΄Αϋλο περιουσιακό στοιχείο (συνέχεια)

Έλεγχος αποµείωσης υπεραξίας

Η υπεραξία κατανέµεται στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών (Μ∆ΤP) του Συγκροτήµατος
που αναγνωρίζονται στη βάση των τοµέων δραστηριότητας του Συγκροτήµατος και
αντιπροσωπεύει την υπέρβαση του κόστους εξαγοράς σε σχέση µε τη δίκαιη αξία των καθαρών
περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων που αποκτήθηκαν.
Η υπεραξία κατανέµεται ανά µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών όπως παρουσιάζεται πιο κάτω:
2005
£
Εµπορικές δραστηριότητες της Ermes Department Stores Public
Limited
Superhome Center (D.I.Y.) Limited
C.W. Artopolis Limited (1)
Artview Co. Limited

12.862.211
7.313.424
554.830
__________

20.730.465
==========

(1)

2004
£
12.495.283
7.313.424
844.275
554.830
__________

21.207.812
==========

Μετά από απόφαση για πώληση των δραστηριοτήτων Croissanterie Delifresh από την
εταιρεία C.W. Artopolis Limited κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου
2005, ποσό ύψους £734.500, διαγράφτηκε στο λογαριασµό αποτελεσµάτων ως αποµείωση
υπεραξίας (Σηµ. 8). Η υπόλοιπη υπεραξία των δραστηριοτήτων Artopolis ύψους £109.775,
αφορά φούρνους και καφετέριες στα πολυκαταστήµατα του Συγκροτήµατος και
µεταφέρθηκε στις εµπορικές δραστηριότητες της Ermes.

Η ανακτήσιµη αξία µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών καθορίζεται βάση υπολογισµών της
αξίας λόγω χρήσης. Αυτοί οι υπολογισµοί χρησιµοποιούν προβλέψεις ροής µετρητών βασισµένες
σε χρηµατοοικονοµικούς προϋπολογισµούς που καλύπτουν περίοδο πέντε χρόνων και έχουν
εγκριθεί από τη διεύθυνση. Ο ρυθµός ανάπτυξης που χρησιµοποιήθηκε δεν ξεπερνά το
µακροπρόθεσµο µέσο ρυθµό ανάπτυξης της επιχείρησης στην οποία λειτουργεί η µονάδα
δηµιουργίας ταµειακών ροών.
Οι κύριες παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τους υπολογισµούς αξίας για την επιχείρηση βάσει
της υφιστάµενης χρήσης είναι:
Ρυθµός
ανάπτυξης
%
Εµπορικές δραστηριότητες της Ermes
Superhome Centre (D.I.Y.) Limited
Artview Co. Limited

7
10 – 8
10

Ποσοστό
προεξόφλησης
%
10
10
10
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΄Αϋλο περιουσιακό στοιχείο (συνέχεια)

Έλεγχος αποµείωσης υπεραξίας (συνέχεια)

Οι υποθέσεις αυτές χρησιµοποιήθηκαν για την ανάλυση της κάθε µονάδας παραγωγής ταµειακών
ροών. Η διεύθυνση καθόρισε το προϋπολογισθέν περιθώριο µεικτού κέρδους βάσει της σηµερινής
απόδοσης και των προβλέψεων της για την ανάπτυξη της αγοράς. Ο µέσος σταθµικός ρυθµός
ανάπτυξης που χρησιµοποιήθηκε συνάδει µε τις προβλέψεις που περιλαµβάνονται σε έκθεση για
τον κλάδο της Εταιρείας. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιήθηκε δεν περιλαµβάνει την
επίδραση της φορολογίας και αντικατοπτρίζει συγκεκριµένους κινδύνους που σχετίζονται µε τη
µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών.
Βάσει των πιο πάνω υποθέσεων, προκύπτει ότι η λογιστική αξία της εµπορικής εύνοιας στις 31
∆εκεµβρίου 2005, ύψους £20.730.465 δεν χρειάζεται περαιτέρω αναπροσαρµογή για αποµείωση
της αξίας της µε βάση την υφισταµένη χρήση.

16

Eπενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες
2004
£

2005
£
Στην αρχή του έτους/περιόδου
Πρόσθετη επένδυση
Αλλαγή ταξινόµησης από υπόλοιπα χρεωστών σε επένδυση σε
συνδεδεµένες εταιρείες
Αλλαγή ταξινόµησης από επενδύσεις σε συνδεδεµένες
εταιρείες σε υπόλοιπα πιστωτών
Μερίδιο ζηµιάς µετά τη φορολογία (2)

429.273

-

(924.000)

(96.426)
(136.949)

__________

_________

Στο τέλος του έτους/περιόδου

412.716
508.089

426.078
71.655

426.078

264.358

=========

=========

To µερίδιο του Συγκροτήµατος στις συνδεδεµένες εταιρείες, οι οποίες δεν είναι εισηγµένες στο
χρηµατιστήριο είναι:
Όνοµα

Χώρα
σύστασης

2005
Fashionlink A.E.
Παγωτά ∆ωδώνη Λίµιτεδ (1)

Ελλάδα
Κύπρος

Περιουσιακά
στοιχεία
£
639.866
-

Υποχρεώσεις
£
111.149
-

Εισοδήµατα
£
1.058.130
9.800

Κέρδος/
(ζηµιά)
£
(348.750)
110.076

Κατοχής
µετοχών
%
50
34

(1)

Οι δραστηριότητες της εταιρείας αυτής έχουν τερµατιστεί εντός του 2004.

(2)

Το µερίδιο ζηµιάς για την περίοδο που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 περιλαµβάνει
£630.850 από τερµατισθείσες δραστηριότητες, ως εξής:
(α)

£527.850 που αφορούν τη συνδεδεµένη εταιρεία Παγωτά ∆ωδώνη (Κύπρος) Λίµιτεδ
της οποίας οι δραστηριότητες έχουν τερµατιστεί (ο τερµατισµός ολοκληρώθηκε τον
Μάρτιο του 2005).
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Eπενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες (συνέχεια)
(β)

£103.000 που αφορούν τις δραστηριότητες χονδρικού εµπορίου της συνδεδεµένης
εταιρείας Fashionlink S.A. που τερµατίστηκαν στις αρχές του 2004.

Η λογιστική αξία του καθαρού ενεργητικού/(υποχρεώσεων) των πιο πάνω δραστηριοτήτων
που έχουν τερµατιστεί, ήταν στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 µηδέν.

17

Αποθέµατα
2005
£

Έτοιµα προϊόντα

10.952.950
==========

2004
£
13.108.646
==========

Όλα τα αποθέµατα παρουσιάζονται σε τιµή κόστους εκτός από έτοιµα προϊόντα µε λογιστική αξία
£902.930 που παρουσιάζονται στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τους.

18

Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα
2005
£

Εµπορικά εισπρακτέα (λιανικοί πελάτες)
Μείον πρόβλεψη αποµείωσης για επισφαλή εισπρακτέα

1.741.203
(25.436)
__________

Εµπορικά εισπρακτέα - καθαρά
Γραµµάτιο µε συγγενική εταιρεία (Σηµ. 24 (δ))
Εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες (Σηµ. 24(γ))
Άλλοι εισπρακτέα
Προκαταβολές και προπληρωµές
Εισπρακτέα από συγγενικά µέρη (Σηµ. 24 (γ))

1.715.767
11.145.955
1.913.985
77.191
14.295
__________

14.867.193
==========

2004
£
1.448.228
(228.635)
__________

1.219.593
3.881.492
743.847
428.603
__________

6.273.535
==========

Η δίκαιη αξία των εµπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη ενός έτους είναι περίπου η
ίδια µε τη λογιστική αξία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Η συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αναφορικά µε τους εµπορικούς χρεώστες του Συγκροτήµατος
είναι περιορισµένη επειδή το Συγκρότηµα ασχολείται κυρίως µε λιανικό εµπόριο µε το ευρύ κοινό
και επειδή οι πωλήσεις µε πίστωση γίνονται σε ένα επιλεγµένο φάσµα πελατών µε κατάλληλο
πιστωτικό παρελθόν.
Η ιστορική εµπειρία του Συγκροτήµατος στην είσπραξη εµπορικών εισπρακτέων είναι εντός των
πλαισίων των προβλέψεων που καταχωρήθηκαν στα βιβλία. Λόγω αυτών των παραγόντων, η
διεύθυνση πιστεύει ότι δεν υπάρχει πρόσθετος πιστωτικός κίνδυνος πέραν ποσών που
προβλέφθηκαν για ζηµιές από την είσπραξη των εµπορικών εισπρακτέων του Συγκροτήµατος.
H ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος εκτιµά ότι δεν υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος αναφορικά µε τα
ποσά εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες.
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Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα (συνέχεια)

Το Συγκρότηµα αναγνώρισε ζηµιά που ανέρχεται σε £7.092 (2004: £228.635) για την αποµείωση
των εµπορικών εισπρακτέων κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2005. Η ζηµιά
περιλαµβάνεται στα έξοδα πωλήσεων και διανοµής στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων.

19

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
2005
£

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο

2004
£
1.870.148

2.722.917
=========

=========

Για σκοπούς της ενοποιηµένης κατάστασης ταµειακών ροών τα µετρητά και τραπεζικά
παρατραβήγµατα περιλαµβάνουν:
2005
£
Tραπεζικά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τραπεζικά παρατραβήγµατα και βραχυπρόθεσµες
διευκολύνσεις

2.722.917
(2.219.194)
__________

503.723
==========

2004
£
1.870.148
(1.745.287)
__________

124.861
=========

Το πραγµατικό µέσο επιτόκιο στις τραπεζικές καταθέσεις ήταν 3,0% (2004: 3,5% ετησίως).
Μη ταµειακές συναλλαγές

Κατά τη διάρκεια της περιόδου από 31 ∆εκεµβρίου 2003 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2004
πραγµατοποιήθηκε µία σηµαντική µη ταµειακή συναλλαγή, που αφορούσε την έκδοση του
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους £35.000.000 στη συγγενική εταιρεία F.W. Woolworth &
Co. (Cyprus) Limited, (η οποία µετανοµάστηκε σε Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited,
στις 31 ∆εκεµβρίου 2003 ως αντίτιµο για την απόκτηση των εµπορικών δραστηριοτήτων της
εταιρείας αυτής (Σηµ. 27)).

20

Μετοχικό κεφάλαιο
Αριθµός
συνήθων
µετοχών των
20 σεντ η
καθεµιά

Την 31 ∆εκεµβρίου 2003
Έκδοση µετοχών

500
174 999 500

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004

175 000 000

__________
==========

Την 1 Ιανουαρίου 2004/31 ∆εκεµβρίου 2005

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

Μετοχικό
κεφάλαιο
100
34.999.900
__________

35.000.000
==========

35.000.000
==========

Ο συνολικός εγκεκριµένος αριθµός συνήθων µετοχών είναι 175 000 000 µετοχές (2004:
175 000 000 µετοχές) µε ονοµαστική αξία 20 σέντ ανά µετοχή. Όλες οι εκδοµένες µετοχές έχουν
πληρωθεί εξολοκλήρου.
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Μετοχικό κεφάλαιο (συνέχεια)

Το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ηµεροµηνία συστάσεως της στις 15
Απριλίου 2002, ήταν 100 συνήθεις µετοχές της £1 η καθεµιά, δηλαδή £100. Με την έναρξη των
εργασιών της Εταιρείας, το µετοχικό κεφάλαιο υποδιαιρέθηκε σε 500 µετοχές των 20 σεντ η
καθεµιά, και κατόπιν αυξήθηκε µε την έκδοση 174 999 500 νέων µετοχών των 20 σεντ η καθεµιά.
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∆ανεισµός
2005
£

Βραχυπρόθεσµος
Τραπεζικά παρατραβήγµατα και βραχυπρόθεσµες διευκολύνσεις (1)
Τραπεζικά δάνεια
Άλλα δάνεια

2.219.194
99.879
__________

2.319.073
__________

Μη βραχυπρόθεσµος
Τραπεζικά δάνεια
∆άνεια από συγγενικές εταιρείες (Σηµ. 24(γ))
Άλλα δάνεια

1.112.808
305.000
642.497
__________

2.060.305
__________

Σύνολο δανεισµού

4.379.378
==========

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

78.234
1.677.071
305.000
__________

2.060.305
==========

(1)

2004
£
1.745.287
49.347
160.000
__________

1.954.634
__________

80.359
305.000
642.293
__________

1.027.652
__________

2.982.286
==========

233.800
488.852
305.000
__________

1.027.652
==========

Το όριο των τραπεζικών παρατραβηγµάτων του Συγκροτήµατος ανέρχεται σε £400.000
(2004: £1.100.000).

Η λογιστική αξία των βραχυπρόθεσµων και µη βραχυπρόθεσµων δανείων είναι περίπου η ίδια µε
τη δίκαιη αξία.
Τα µεσοσταθµικά πραγµατικά επιτόκια δανεισµού ήταν ως εξής:

∆άνεια και παρατραβήγµατα
∆άνεια από συγγενικές εταιρείες
Άλλα δάνεια

2005
%
6
6
5,5

2004
%
6,5
6
5,5

Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγµατα του Συγκροτήµατος είναι διαθετηµένα κυρίως σε
κυµαινόµενα επιτόκια. Ο δανεισµός σε σταθερό επιτόκιο εκθέτει το Συγκρότηµα σε κίνδυνο
επιτοκίου που αφορά την δίκαιη αξία. Για δανεισµό σε κυµαινόµενο επιτόκιο τα επιτόκια
καθορίζονται µηνιαίως εκθέτοντας το Συγκρότηµα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές
ροές.
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∆ανεισµός (συνέχεια)

Τα τραπεζικά δάνεια είναι αποπληρωτέα µε µηνιαίες δόσεις µέχρι το 2010.
Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγµατα είναι εξασφαλισµένα ως εξής:
(α)

Με εµπράγµατες εξασφαλίσεις πάνω στη γη και τα κτίρια ύψους £988.990 (µε µέγιστη
εξασφάλιση ύψους £5.000.000).

(β)

Με εγγυήσεις από συγγενικές εταιρείες ύψους £300.000.

(γ)

Έναντι της αξίας των εµπορικών χρεωστών και του λογισµικού της Εταιρείας µέχρι
£650.000

22

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει νοµικά
ισχυρό δικαίωµα συµψηφισµού τρεχόντων φορολογικών στοιχείων ενεργητικού µε τρέχουσες
φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι σχετίζονται µε την ιδία φορολογική
αρχή.
Η κίνηση του λογαριασµού αναβαλλόµενου φόρου έχει ως εξής:
∆ιαφορά µεταξύ
αποσβέσεων και
εκπτώσεων φθοράς
£
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004/1 Ιανουαρίου 2005
Πίστωση:
Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων (Σηµ. 12)

(17.123)
________

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

(17.123)
========

Τα ποσά που περιλαµβάνονται στον ισολογισµό περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
2005
£
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις που θα ανακτηθούν µετά
από δώδεκα µήνες

17.123

2004
£
-
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Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές
2005
£

Πιστωτές εµπορίου
Πληρωτέα σε συγγενικές εταιρείες (Σηµ. 24 (γ))
Πληρωτέα σε συνδεδεµένες εταιρείες (Σηµ. 24(γ))
Άλλοι πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα

17.799.349
1.377.769
167.905
4.192.105
__________

23.537.128
==========

2004
£
13.574.646
912.034
258.522
3.840.503
__________

18.585.705
==========

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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Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη

Kατά την ηµεροµηνία αυτής της έκθεσης, ο κύριος µέτοχος της Εταιρείας είναι η Cyprus Trading
Corporation Limited (‘CTC’), η οποία κατέχει 83% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η
συγγενική εταιρεία Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited κατέχει 7% του µετοχικού
κεφαλαίου. Ο κος Νίκος Κ. Σιακόλας, Εκτελεστικός Πρόεδρος, ελέγχει έµµεσα, µέσω της
συµµετοχής του στην CTC, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η CTC έχει αναλάβει την
υποχρέωση να προσφέρει την πλειοψηφία των µετοχών που κατέχει σε τρίτους.
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν µε συγγενικές εταιρείες (εταιρείες στις οποίες ο κος Νίκος Κ.
Σιακόλας έχει σηµαντικό συµφέρον):
(α)

Πωλήσεις εµπορευµάτων και υπηρεσιών

Συγγενικές Εταιρείες

Φύση συναλλαγής
Χρηµατοδότηση και τόκοι
Συµβουλευτικές υπηρεσίες
Πωλήσεις εµπορευµάτων

2005
£
594.426
158.169
38.934
__________

791.529
=========

Περίοδος από
31 ∆εκεµβρίου
2003 µέχρι
31 ∆εκεµβρίου
2004
£
276.531
637.330
__________

913.861
=========
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Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη (συνέχεια)

(β)

Αγορές εµπορευµάτων και υπηρεσιών

Συγγενικές Εταιρείες

Φύση συναλλαγής
Εξαγορά δραστηριοτήτων
Αγορές εµπορευµάτων
Συµβουλευτικές υπηρεσίες
∆ικαιώµατα χρήσης
ακινήτων

2005
£
3.809.080
121.624
2.636.623
__________

6.567.327
==========

(γ)

Περίοδος από
31 ∆εκεµβρίου
2003 µέχρι
31 ∆εκεµβρίου
2004
£
35.000.000
3.654.178
22.000
2.585.750
___________

41.261.928
===========

Υπόλοιπα στο τέλος του έτους που προέρχονται από τις πιο πάνω συναλλαγές
2005
£
Ποσά εισπρακτέα
Συγγενικές εταιρείες (1)
Συγγενικά µέρη (2)

1.913.985
14.295
__________

1.928.280
=========

Ποσά πληρωτέα
Συγγενικές εταιρείες (3)

- πιστωτές
- δάνειο

1.377.769
305.000
__________

1.682.769
=========

Συνδεδεµένη εταιρεία

167.905
=========

2004
£
3.881.492
__________

3.881.492
=========

912.034
305.000
__________

1.217.034
=========

258.522
=========

(1)

Τα ποσά εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες φέρουν τόκο µε ποσοστό 6,5%
ετησίως και είναι πληρωτέα εντός ενός έτους.

(2)

Τα ποσά εισπρακτέα από συγγενικά µέρη δεν φέρουν τόκο και είναι αποπληρωτέα
σε πρώτη ζήτηση.

(3)

Τα ποσά πληρωτέα σε συγγενικές και συνδεδεµένες εταιρείες δεν φέρουν τόκο
αφού αντιπροσωπεύουν πίστωση από εµπορικές συναλλαγές και είναι πληρωτέα
εντός ενός έτους, εκτός του δανείου ύψους £305.000 που φέρει τόκο µε ποσοστό 6%
ετησίως.
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Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη (συνέχεια)

(δ)

Γραµµάτιο µε συγγενική εταιρεία
2005
£
Γραµµάτιο που παραχωρήθηκε στο τέλος του 2005

11.145.955
===========

2004
£
=======

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.
(ε)

Αµοιβή ∆ιοικητικών Συµβούλων

Η συνολική αµοιβή των Συµβούλων ήταν ως εξής:

2005
£
∆ικαιώµατα ως µη εκτελεστικοί σύµβουλοι
∆ικαιώµατα ως εκτελεστικοί σύµβουλοι
Αµοιβή ως εκτελεστικοί σύµβουλοι
Εισφορές στο ταµείο προνοίας

10.500
3.000
41.038
2.631
________

57.169
========

Περίοδος από
31 ∆εκεµβρίου
2003 µέχρι
31 ∆εκεµβρίου
2004
£
9.125
3.000
38.938
2.502
________

53.565
========
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Εξαρτηµένες εταιρείες

Οι λεπτοµέρειες των εξαρτηµένων εταιρειών είναι ως εξής:
Όνοµα

Κύρια δραστηριότητα

Συµµετοχή
στο µετοχικό
κεφάλαιο
%

Χώρα
σύστασης

Εξαρτηµένες εταιρείες
F.W. Woolworth (Chemists) Limited

Λειτουργία φαρµακείων

Artview Co. Limited

Αποκλειστική αντιπροσώπευση
και διανοµή των καλλυντικών,
αρωµάτων και αξεσουάρ
Christian Dior στην Κύπρο

100

Κύπρος

100

Κύπρος

Tecathlon Limited

Αδρανής

100

Κύπρος

Francella Imports Limited

Αδρανής

100

Κύπρος

Francella Distributors Limited

Αδρανής

100

Κύπρος

Woolworth Trading Limited

Αδρανής

100

Κύπρος

C. W. Artopolis Limited

∆ιαχείριση καφετεριών και
αρτοπωλείων

100

Κύπρος

La Croisanterie Delifresh Limited

Αδρανής

100

Κύπρος

Superhome Center (D.I.Y.) Limited

Λειτουργία
µεγαλοκαταστηµάτων λιανικής
πώλησης ειδών για το σπίτι,
το εργαστήριο, το σχολείο, το
γραφείο και συναφών
προϊόντων στη Λευκωσία
και Πάφο

51

Kύπρος

26

∆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 ½
χρόνια, δηλαδή µέχρι το έτος 2018.
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∆εσµεύσεις για λειτουργικές µισθώσεις (συνέχεια)

(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)

Εrmes 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.
Οι ελάχιστες µελλοντικές πληρωµές για ενοίκια µε βάση τις πιο πάνω συµφωνίες λειτουργικών
µισθώσεων είναι ως εξής:
2005
£
Εντός ενός έτους
Από δύο µέχρι πέντε έτη
Πέραν των πέντε ετών

3.266.328
11.902.478
26.956.259
__________

42.125.065
==========

2004
£
2.975.562
11.620.836
29.175.670
__________

43.772.068
==========
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Καθαρό ενεργητικό που αποκτήθηκε κατά την έναρξη εργασιών της
Εταιρείας

Κατόπιν της αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων της F.W. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited,
µε την πώληση και µεταβίβαση των εµπορικών της εργασιών στην Ermes Department Stores Public
Limited στις 31 ∆εκεµβρίου 2003, η Εταιρεία έχει αναλάβει τα ακόλουθα στοιχεία ενεργητικού και
υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία αυτή:
2004
£
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών
Πάγιο ενεργητικό (Σηµ. 14)
Εµπορική εύνοια
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες (Σηµ.16)
Τραπεζικά δάνεια
∆άνεια από συγγενικές εταιρείες
Άλλα δάνεια
Συµφέρον µειοψηφίας
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση
Αποθέµατα
Χρεώστες και προπληρωµές
Φορολογία πληρωτέα
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές

115.577
16.594.641
3.048.553
412.716
(657.075)
(258.881)
(850.459)
(566.794)
43.750
16.447.758
5.263.085
(145.587)
(22.606.543)
__________

∆ίκαιη αξία των καθαρών στοιχείων ενεργητικού
Εµπορική εύνοια στην εξαγορά των δραστηριοτήτων

16.840.741
18.159.259
__________

Συνολικό τίµηµα αγοράς

35.000.000
==========

Η δίκαιη αξία του καθαρού ενεργητικού που αποκτήθηκε κατά την πιο πάνω εξαγορά ήταν περίπου
η ίδια µε την λογιστική του αξία κατά την ηµεροµηνία αυτή.

28

Εξαγορά υπολοίπου µεριδίου εξαρτηµένης εταιρείας

Κατά τη διάρκεια του έτους η Εταιρεία απέκτησε το υπόλοιπο 39% των µετοχών της C.W.
Artopolis Limited και η επένδυση της αυξήθηκε στο 100%.
Από την πιο πάνω εξαγορά προέκυψε υπεραξία που υπολογίστηκε ως εξής:
30 Σεπτεµβρίου
2005
£
Mερίδιο καθαρού ενεργητικού που εξαγοράστηκε
Τίµηµα εξαγοράς

(127.153)
________

Yπεραξία

(127.153)
========

31 Μαρτίου
2005
£
(130.000)
________

(130.000)
========

Σύνολο
£
(257.153)
________

(257.153)
========
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Εξαγορά υπολοίπου µεριδίου εξαρτηµένης εταιρείας (συνέχεια)

Μέχρι τις πιο πάνω ηµεροµηνίες εξαγοράς η εταιρεία C.W. Artopolis Limited είχε υποστεί ζηµιές
οι οποίες είχαν υπερβεί το ύψος του µετοχικού της κεφαλαίου. Το µερίδιο της µειοψηφίας στις
ζηµιές της θυγατρικής εταιρείας πέραν του µετοχικού κεφαλαίου έχει χρεωθεί εξολοκλήρου στην
ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων του έτους 2005 σύµφωνα µε τις πρόνοιες
του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 27.
Η δίκαιη αξία του καθαρού ενεργητικού που αποκτήθηκε κατά την πιο πάνω εξαγορά ήταν περίπου
η ίδια µε την λογιστική του αξία κατά την ηµεροµηνία αυτή.
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Μερίσµατα ανά µετοχή

Οι Σύµβουλοι αποφάσισαν όπως κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας προταθεί
µέρισµα ύψους £1.471.000 από τα κέρδη της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου
2004 και µέρισµα £1.329.000 από τα κέρδη της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31
∆εκεµβρίου 2005.
Το συνολικό µέρισµα που θα προταθεί ανέρχεται σε £2.800.000 (8% επί της ονοµαστικής αξίας της
µετοχής των 20 σέντ).
Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν αυτό το πληρωτέο µέρισµα που θα λογιστεί
στα ίδια κεφάλαια ως διανοµή των κερδών που κρατήθηκαν στο έτος που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου
2006.

30

Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού

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

Έκθεση ελεγκτών σελίδες 136 και 137.
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ
Οι ακόλουθοι όροι που αναφέρονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο έχουν την πιο κάτω ερµηνεία:
“Ermes Department Stores”, “Ermes”,
“Εταιρεία”

:

Σηµαίνει τη δηµόσια εταιρεία Ermes Department Stores Public
Limited.

“CTC ”

:

Σηµαίνει τη δηµόσια εταιρεία Cyprus Trading Corporation
Public Limited.

“Woolworth ”, “FWW”,

:

Σηµαίνει τη δηµόσια εταιρεία Woolworth (Cyprus) Properties
Public Limited.

“Ενηµερωτικό ∆ελτίο/ ”

:

Σηµαίνει το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο που ετοιµάστηκε µε
βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ. 113 και µε βάση τις
διατάξεις διατάξεις του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και
Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005, και του Συµβουλίου
και τις διατάξεις του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

“Ηµεροµηνία Αρχείου”

:

5 Σεπτεµβρίου 2006

“Μετοχές”

:

Σηµαίνει τις πλήρως πληρωθείσες µετοχές της Ermes
Department Stores Limited ονοµαστικής αξίας 20 σεντ, η κάθε
µια.

“Μέτοχοι”

:

Σηµαίνει τους κατόχους µετοχών της Ermes Department Stores.

“Μητρώο Μετόχων”

:

Σηµαίνει το µητρώο κατόχων µετοχών της Ermes Department
Stores.

“Μητρώο ∆ικαιωµάτων Αγοράς
Μετοχών”

:

Σηµαίνει το µητρώο κατόχων των υπό έκδοση ∆ικαιωµάτων
Αγοράς Μετοχών της Ermes Department Stores.

“Fashionlink”

:

Σηµαίνει τη συνδεδεµένη εταιρεία Fashionlink A.E (Greece)

“Συγκρότηµα CTC”

:

Σηµαίνει την εταιρεία Cyprus Trading Corporation Public
Limited, τις ενεργές εξαρτηµένες της εταιρείες Christis Dairies
Public Limited, House of Beauty Limited, Infotel Limited,
καθώς και τις συνδεδεµένες εταιρείες Woolworth (Cyprus)
Properties Public Limited, Παγωτά ∆ωδώνη (Κύπρος) Λίµιτεδ,
Fashionlink A.E. (Greece), Όλυµπος Επενδύσεις Λίµιτεδ, ITTL
Trade Tourist and Leisure Park Limited και Ermes Department
Stores PublicLimited και CTC-ARI Airports Limited.

“Συγκρότηµα ERMES”

:

Σηµαίνει την εταιρεία Ermes Department Stores Limited, τις
ενεργές εξαρτηµένες της εταιρείες Artview Limited,
Superhome Centre Limited, C.W Artopolis Limited καθώς και
τη συνδεδεµένη εταιρείες Fashionlink A.S.

“Σύµβουλος Προσφοράς”

:

Σηµαίνει τον Κυπριακό Οργανισµό Επενδύσεων και Αξιών
Λίµιτεδ (CISCO).
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Το παρόν 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 25 Αυγούστου 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 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 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 25 Αυγούστου 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 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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Το παρόν 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 25 Αυγούστου 2006
υπογράφηκε από τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου Κυπριακό
Οργανισµό Επενδύσεων και Αξιών (CISCO) Λίµιτεδ ο οποίος δηλώνει ότι αφού έλαβε κάθε
εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι,
όσων γνωρίζει, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα
µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενο του:

Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών (CISCO) Λίµιτεδ
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Παράρτηµα Α: Αποσπάσµατα Ανεξάρτητης Έκθεσης Οικονοµικού και Λογιστικού
Ελέγχου για την εταιρεία Ermes Department Stores Public Limited και τις
εξαρτηµένες της εταιρείες που διενεργήθηκε από τους Deloitte & Touche Limited
Ο έκτακτος οικονοµικός και λογιστικός έλεγχος του Συγκροτήµατος διενεργήθηκε από τους
Ανεξάρτητους Ελεγκτές Deloitte & Touche Limited, Kanika Buisiness Center, 28ης Οκτωβρίου 319,
Τ.Θ 58466, Λεµεσός. Πιο κάτω παραθέτουµε αποσπάσµατα της Ανεξάρτητης Έκθεσης Οικονοµικού
και Λογιστικού Ελέγχου για την εταιρεία Ermes Department Stores Public Limited και τις εξαρτηµένες
της εταιρείες που διενεργήθηκε από τους Deloitte & Touche Limited.
Α1.

Συµπεράσµατα και εξαιρέσεις

Ανασκόπηση οικονοµικής κατάστασης
Η οικονοµική κατάσταση του Συγκροτήµατος κρίνεται ως ικανοποιητική τόσο από πλευράς
κερδοφορίας (Μεικτό Κέρδος 2005: £28.424.517, 2004: £25.064.537 και Κέρδος µετά τη φορολογία
2005: £3.228.301, 2004: £2.557.604) και τρόπου χρηµατοδότησης των δραστηριοτήτων του, όσο και
από πλευράς ρευστότητας. Η κατάσταση ρευστότητας (Ταµειακά ∆ιαθέσιµα 2005: £2.722.917, 2004:
£1.870.148) του Συγκροτήµατος δεν αναµένεται να αλλάξει σηµαντικά λόγω της φύσης των
δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος.
Ανασκόπηση αποτελεσµάτων
Το ποσοστό µεικτού κέρδους και γενικά η κερδοφορία του Συγκροτήµατος κρίνεται επίσης
ικανοποιητική. Η βελτίωση στην κερδοφορία του Συγκροτήµατος που παρατηρήθηκε από το 2004 στο
2005, οφείλεται στην αύξηση του κύκλου εργασιών, στη διατήρηση του ποσοστού µεικτού κέρδους σε
ικανοποιητικά επίπεδα, στην προσπάθεια συγκράτησης των εξόδων διοικητικής λειτουργίας και στη
µείωση των χρηµατοδοτικών εξόδων (52%).
Φορολογική Θέση
Κατά την εξέταση των φορολογικών προσδιορισµών που έχουν αποτελέσει την βάση για την
δηµιουργία των προβλέψεων για φορολογικές υποχρεώσεις, που περιλαµβάνονται στις ελεγµένες
οικονοµικές καταστάσεις, έχουν εντοπιστεί σηµεία στα οποία ενδεχοµένως να προκύψουν
αναπροσαρµογές κατά την εξέταση των οικονοµικών καταστάσεων από το Γραφείο Φόρου
Εισοδήµατος. Λεπτοµέρειες των ποσών των πιθανών αναπροσαρµογών τα οποία δεν κρίνονται
σηµαντικά αναφέρονται στην έκθεση.
Επιφύλαξη: Επισύρουµε την προσοχή στο ότι παρόλο που τα αποτελέσµατα της εξαρτηµένης
εταιρείας Artview Co. Ltd δεν αποτελούν σηµαντικό µέρος των αποτελεσµάτων του
Συγκροτήµατος, ο έλεγχος της εταιρείας από τους εξωτερικούς ελεγκτές δεν έχει ακόµη
ολοκληρωθεί για το έτος 2005.
Απάντηση Ermes: Σύµφωνα µε απαντητική επιστολή της Εταιρείας ηµεροµηνίας 27 Ιουλίου
2006 προς τον Ανάδοχο - Σύµβουλο Προσφοράς επισηµαίνει ότι λαµβάνοντας υπόψη ότι τα
αποτελέσµατα της εξαρτηµένης εταιρείας Artview Co. Ltd δεν αποτελούν σηµαντικό µέρος των
αποτελεσµάτων του Συγκροτήµατος και ότι σηµαντικό µέρος του ελέγχου της Artview είχε
ολοκληρωθεί µέχρι την ηµεροµηνία ελέγχου, το γεγονός ότι ο έλεγχος της Artview από τους
εξωτερικούς ελεγκτές δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί για το έτος 2005 δεν αλλοιώνει την
πραγµατική εικόνα των αποτελεσµάτων του Συγκροτήµατος.
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Παράρτηµα Β: Αποσπάσµατα Ανεξάρτητης Έκθεσης Νοµικού Ελέγχου για την
εταιρεία Ermes Department Stores Public Limited και τις εξαρτηµένες της εταιρείες
που διενεργήθηκε από το ∆ικηγορικό γραφείο Χρύσης ∆ηµητριάδης & Σία
Ο έκτακτος νοµικός έλεγχος του Συγκροτήµατος διενεργήθηκε από τους Ανεξάρτητους Νοµικούς
∆ικηγορικό Γραφείο Χρύσης ∆ηµητριάδης & Σία, Fortuna Court, Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ, Τ.Θ. 50132
3105 Λεµεσός. Πιο κάτω παραθέτουµε αποσπάσµατα της Ανεξάρτητης Έκθεσης Νοµικού Ελέγχου για
την εταιρεία Ermes Department Stores Public Limited και τις εξαρτηµένες της εταιρείες που
διενεργήθηκε από το ∆ικηγορικό γραφείο Χρύσης ∆ηµητριάδης & Σία.
(Κ)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο Νοµικός Έλεγχος υπό την αίρεση των όσων αναφέρονται στα επιµέρους Κεφάλαια, έχοντας λάβει
υπ΄ όψη όλα τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία που µας παρατέθηκαν από την Εταιρεία και έχοντας λάβει
υπ΄ όψη τα πορίσµατα του Οικονοµικού Ελέγχου κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η νοµική κατάσταση
της Εταιρείας είναι σύµφωνη µε τους νόµους και τους κανονισµούς που διέπουν την ίδρυση και
καταστατική λειτουργία της.
∆εν διαπιστώσαµε οποιοδήποτε ουσιαστικό στοιχείο που να έρχεται σε αντίθεση µε τα στοιχεία και
λεπτοµέρειες του Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Εναπόκειται στον Σύµβουλο Προσφοράς και στην Εταιρεία
να συµπεριλάβουν στο κείµενο του Ενηµερωτικού ∆ελτίου οποιαδήποτε στοιχεία στο κείµενο του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου οποιαδήποτε στοιχεία ή αναφορές της Έκθεσης ώστε να καταστηθεί το
Ενηµερωτικό ∆ελτίο κατά νόµο πλήρες και ακριβές.
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